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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS

AIKA Sunnuntaina 28. marraskuuta 2021
PAIKKA Petanquehalli, Asemakuja 2, 14500 Iittala

1 § Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Jari Eronen toivotti kokousväen tervetulleeksi kokoukseen sekä avasi
kokouksen klo 13.00.

Todettiin, että Suomen huikeasta saavutusta miesten MM-pronssista on olla ylpeä.
Suomea edusti miesten joukkue Mikko Lehti, Marko Jakonen, Olli Sinnemaa ja Tuukka
Ylönen.
M-kisat kisattiin 18.-21.11. Espanjan Santa Susannassa. Delegaation johtajana toimi Jari
Nieminen ja valmentajana Jari Eronen.

Syysliittokokousväki piti hiljaisen hetken Linnan Petanquen pelaajan ja aktiivisesti seuran
toiminnassa mukana olleen Sirkka-Liisa Vinnarin muistolle.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Eronen ja sihteeriksi Eva Fredriksson.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Korkeamäki ja Petri Tolonen.

3 § Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen

Todettiin paikalla olleen yhteensä 12 seuraa, joilla oli yhteensä 31 ääntä.
 HBY Mika Metsä-Eerola 3 ääntä
 KAL Heikki Arhippainen 3 ääntä
 MAP Petri Tolonen 2 ääntä
 LIN Kari Korkeamäki 2 ääntä
 LOI Tuija Haapanen 3 ääntä
 EPA Jari Nieminen 2 ääntä
 TUR Timo Puska 3 ääntä
 UTU Arja Hakala 2 ääntä
 KOP Tarmo Sipilä 3 ääntä
 RIE Jari Eronen 3 ääntä
 KIS Martti Kouhia, Jouni Sinkkonen ja Maire Sinkkonen 3 ääntä
 HPQ Kati Nieminen 2 ääntä
Lisäksi paikalla oli, ilman äänioikeutta Matti Haapanen, Juhani Hirvonen ja Eva
Fredriksson.

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koollekutsutuksi, ja siten päätösvaltaiseksi.
Asialista liitteineen on lähetetty seuroille 14.11.2021.

5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
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Ennalta laadittu esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

6 § Vahvistetaan liiton matkustussääntö

Vahvistettiin kilometrikorvaukseksi 35 senttiä/km koskien tuomareita, liittohallituksen
jäseniä sekä muita toimijoita liiton organisaatiossa.

7 § Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet

Päätettiin maksaa tilintarkastajille kohtuullinen korvaus laskun mukaan.

8 § Liittohallituksen ja jäsenten sääntöjen määräämässä ajassa esittämät aloitteet

Käsiteltiin seuraavat liittohallituksen aloitteet, jotka kaikki hyväksyttiin:

 Liite 1: Liittohallituksen aloite 1: Hallitus ehdottaa, että vuoden 2022 sekaduppelissa ja
sekatrippelissä saataisiin poikkeuksellisesti käyttää aikapelejä finaaliin asti.
 Liite 2: Liittohallituksen aloite 2: Yhdistyksen säännöt, päivitys
 Liite 3: Liittohallituksen aloite 3: Suomen Petanque-Liitto SP-L ry:n kurinpitomääräykset
 Liite 4: Liittohallituksen aloite 4: Muutetaan kilpailusääntöjen kohtaa 7. Rangaistukset

Seuroilta ei ole aloitteita.

9 § Päätetään vuoden 2021 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2021 toiminta-
suunnitelma sisältäen arvokilpailukalenterin sekä budjetin.

Päätettiin, että jäsenmaksu seuralle, jossa on alle kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa
jäsenmaksu on 120 € (2 ääntä/seura). Niissä seuroissa missä on kymmenen tai yli
kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa jäsenmaksu on 170 € (3 ääntä/seura). Maksu-
kriteerinä ovat edellisen vuoden lisenssimäärät. Jäsenmaksu tulee olla suoritettu
15.1.2022 mennessä.

Seuralta, joka liittyy liittoon, peritään liittymismaksu 120 € ja kuluvan kalenterivuoden
aikana ei peritä erillistä jäsenmaksua. Seuraavien kalenterivuosien jäsenmaksu määräytyy
yllä olevan (alle 10, yli 10) periaatteen mukaan.

Vuoden 2022 lisenssimaksut aikuisilta ovat 35 €/pelaaja ja junioreilta 5 €/pelaaja (vuonna
2005 tai myöhemmin syntyneet).

Käytiin etukäteen seuroille lähetetty toimintasuunnitelma vuodelle 2022 läpi ja tehtiin
joitakin korjauksia jonka jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
Sivulla 1, koskien lisenssimaksuja- tulee olla ”Vuoden 2022 lisenssimaksut…”
Sivulla 4 koskien SM-duppeli ja SM-trippeli. Oikeat päivämäärät ovat 1.-2.7.
Sivulla 4 koskien Yleinen SM-sarja. Siinä on jäänyt 2-divisoona sanasta pois
valtakunnallinen, joka lisätään.
Sivulla 7 tiedetään alustavasti, että Miesten MM-kilpailu Lämsi-Afrikassa järjestetään
joulukuussa 2022.
Sivulla 8 Monilajinen SM-kisaviikkoa (Salossa) järjestetään 1.-2.7.2022.
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Käytiin etukäteen seuroille lähetetty vuoden 2022 budjetti läpi. Budjetti hyväksyttiin ennalta
laaditussa muodossa.

10§ Valitaan liittohallituksen 6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi oli neljä ehdokasta, joista kolme eniten ääniä
saanutta valittiin kaksivuotiskaudeksi (Arto Brand 27 ääntä, Mika Metsä-Eerola 26 ääntä,
Anu Uusio 20 ääntä, Hannu Aaltonen 10 ääntä).

Liittohallitukseen valittiin yksimielisesti vuodeksi 2022 ja 2023:
- Arto Brand
- Mika Metsä-Eerola
- Anu Uusio.

Liittohallituksen varajäseniksi vuodeksi 2022 valittiin:
- Petri Taipalvesi*)
- Tuukka Ylönen*).

*Syysliittokokouksessa tapahtui kaikille osallistujille merkittävä kömmähdys. Yhdistyksen
säännöissä ”Liittohallituksen kokoonpano” mukaan ”Varajäseneksi valitaan varsinaisten
jäsenten äänestyksessä kaksi seuraavaksi eniten ääniä saanutta”. Näin olleen varsi-
naisten jäsenvalinnassa neljänneksi jäänyt Hannu Aaltonen olisi pitänyt valita hallituksen
varajäseneksi. Asia on jälkeenpäin korjattu hallituksen kokouksessa 12.12.2021. Korjataan
siten, että varajäsenenä vuodelle 2022 toimivat Hannu Aaltonen ja Petri Taipalvesi.
Syysliittokokouksessa Petrin lisäksi toiseksi varajäseneksi valittu Tuukka Ylöseltä
pyydetään tarvittaessa asiantuntija-apua. Asiasta keskusteltu ko. henkilöiden kanssa.

Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2022:
- Eva Fredriksson
- Juhani Hirvonen
- Jari Nieminen

Puheenjohtajana jatkaa Jari Eronen.

11§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastaja vuodelle 2022

Valittiin tilintarkastajaksi Juha-Matti Salminen tarkastamaan liiton vuoden 2022 tilejä ja
hallintoa. Varatilintarkastajiksi saadaan henkilö Salmisen toimistolta P. Packalen Oy.

12§ Muut esille tulevat asiat

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM:n myöntämien liikuntajärjestöjen valtionavustuksien
arviointiperusteisiin on vuoden sisällä tullut erilaisia muutoksia ja sen myötä arviointiin on
lisätty mm. toiminnan eettiset kriteerit, kestävä kehitys, antidoping ym. Myös tulevien
vuosien hauissa ainakin seuraavat asiat tulevat ajankohtaisiksi:
Kestävä kehitys

1. Lajien ympäristöohjelma
2. Toiminnan kestävä kehitys taloudellisesti
3. Sosiaalisesti kestävä kehitys (inkluusio)
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Antidopingohjelma ja ottelutulosten manipuloinnin ehkäisy
1. Lajiliiton antidopingohjelma ja -koulutus
2. Katsomoturvallisuus.

SP-L on alustavasti työstänyt yllä olevia aiheita ja siitä on syntynyt alustavia dokumentteja,
kuten esim. tasa-arvo ja yhdenmukaisuussuunnitelma
https://www.petanquefinland.com/liitto/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuun/ , kestävä kehitys
https://www.petanquefinland.com/liitto/kestava-kehitys/  ja jo aikaisemmin liitolle
valmistunut antidopingohjelma https://www.petanquefinland.com/liitto/antidopingohjelma/
joka nyt on päivitetty.

Huomioikaa, että seurojen tulee kirjallisesti anoa liitolta järjestämänsä kilpailun
merkitsemistä kilpailukalenteriin. Kilpailut tulee anoa 9.12.2021 mennessä.

Liitto suosittelee, että koronapassi otetaan käyttöön liiton kilpailuissa vuonna 2022.

13 § Tiedoksi

Tiedoksi asioita ei ollut.

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 14.22 toivoen parempaa tulevaa
vuotta.

_________________________ ____________________
Jari Eronen, puheenjohtaja Eva Fredriksson, sihteeri

_________________________ ____________________
Kari Korkeamäki, pöytäkirjantarkastaja Petri Tolonen, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Asialista, aloitteet ja toimintasuunnitelma sekä budjetti.

https://www.petanquefinland.com/liitto/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuun/
https://www.petanquefinland.com/liitto/kestava-kehitys/
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