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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 8/2021, järjestäytymiskokous

AIKA Sunnuntai 12.12.2021
PAIKKA Teams kokous
PAIKALLA Hannu Aaltonen, Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen, Mika

Metsä-Eerola, Jari Nieminen, Petri Taipalvesi, Anu Uusio

ESTE Tuukka Ylönen

1§  Kokouksen avaus

Etäkokouksen avasi klo 18.04 liiton puheenjohtaja Jari Eronen.

Syysliittokokouksessa tapahtui kaikille osallistujille merkittävä kömmähdys. Yhdistyksen
säännöissä ”Liittohallituksen kokoonpano” mukaan ”Varajäseneksi valitaan varsinaisten jäsenten
äänestyksessä kaksi seuraavaksi eniten ääniä saanutta”. Näin olleen varsinaisten jäsenvalin-
nassa 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.

2§  Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson.

3§  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, ja täten päätösvaltaiseksi.

4§  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ennalta laadittu esityslista hyväksyttiin.

5§  Järjestäytyminen
Varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Metsä-Eerola.
Liittohallituksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson.
Taloudenhoitajana toimii Eva Fredriksson.
Kirjanpitäjänä toimii Markus Honkimaa (hallituksen ulkopuolinen).
Työvaliokuntaan valittiin Jari Eronen, Eva Fredriksson ja Mika Metsä-Eerola. Työvaliokunta
valmistelee hallituksen kokouksia, valvoo hallituksen tekemien päätösten toimeenpanoa sekä
hoitaa hallituksen sille antamia tehtäviä ja juoksevia asioita.

Vastuujako:
- Jari Eronen, puheenjohtaja, kansainvälinen toiminta
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- Hannu Aaltonen, varajäsen, kehitystoiminta.
- Arto Brand, kilpailutoiminta.
- Eva Fredriksson, sihteeri, taloudenhoitaja.
- Juhani Hirvonen, tuomaritoiminta.
- Mika Metsä-Eerola, varapuheenjohtaja, valmennustoiminta, SUEK-vastuuhenkilö.
- Jari Nieminen, kilpailutoiminta, kansainvälinen toiminta.
- Petri Taipalvesi, varajäsen, tieto- ja viestintätekniikka (mm. liiton uusien sivujen

rakentaminen) ja some.
- Anu Uusio, liiton ja seurojen välinen yhteistyö, viestintä.

Sovittiin, että liiton hallituksen ulkopuolelta voidaan pyytä eri toimintoihin lisäapuja.
- Tuukka Ylönen, asiantuntija, yhteistyökumppanit.

Samoin jatketaan käytäntöä, että projektikohtaisesti liitto voi kutsua eri henkilöitä, esim.
joukkuejohtajaksi kansainväliseen kilpailuun, mikäli hallituksen keskuudesta ei löydy lähtijää.
Perheenjäsenet eivät voi toimia valmentajina.

 Kurinpitolautakunta valitaan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
Vuoden 2022 ja 2023 kurinpitolautakunnan jäsenet:
Kari Harsia (pelaajajäsen)
Jussi Lehti (pelaajajäsen)
Kati Nieminen (tuomarijäsen).
Liiton kurinpitomääräykset hyväksyttiin vuoden 2021 syysliittokokoukset. Määräykset löytyvät
https://www.petanquefinland.com/liitto/kurinpitomaaraykset/

 Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation
ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta sekä
tekee aktiivista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
o Liiton vastuuhenkilö on Mika Metsä-Eerola. SP-L:n ohjelma löytyy osoitteesta:

Suomen Pètanque-Liiton ry. antidopinohjelma_2021.pdf (79 kB)

6§ Hallinto ja talous

 28.11.2021 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n
Sporttisaitti-sivulta http://splpetanque.sporttisaitti.com/. Pöytäkirjaan pieni korjaus: Arto Brand ei
ollut läsnä kokouksena, joten merkataan esteenä olevaksi.

 Vuoden 2021 aikana on pidetty 8 hallituksen kokousta sekä kevät- ja syyskokoukseen (yhteensä
10 kokousta). Osallistumisprosentti kokouksiin hallitus- ja varajäsenten suhteen hyvä.

 Tilanne (6.12.2021) on, että 39 seuraa on maksanut vuoden 2021 jäsenmaksunsa ja 428
aikuislisenssejä + 24 junnulisenssiä on maksettu. Viime vuonna tilanne oli, että (20.11.2020) 42
seuraa on maksanut 2020 jäsenmaksunsa ja 421 aikuislisenssejä + 26 junnulisenssiä on
maksettu.

 Syysliittokokous pidettiin su 28.11. Iittalassa. Kokoukseen osallistui 12 seuraa, joilla oli
yhteensä 31 ääntä.

 Pohjola Vakuutuksen Sporttiturva vuodelle 2022 on sama kuin vuonna 2021.

 SP-L:n missio ja visio sekä strategia

https://www.petanquefinland.com/liitto/kurinpitomaaraykset/
https://www.petanquefinland.com/@Bin/898844/Suomen+Pe%CC%80tanque-Liiton+ry.+antidopinohjelma_2021.pdf
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Hallitus pohtii tulevaisuuta ja on listattu erilaisia kohtia mitä työstetään tulevina vuosina.
Liiton toiminnassa tavoitteiden asettaminen määräytyy suurimmaksi osaksi kilpailukalen-terissa
oleviin tapahtumiin ja siten tavoitteena on, että kilpailut saadaan hyvin hoidettua.
o Toiminnan kehitys

- Jatketaan kehitystyötä siten, että varataan yksi kokous ko. kehitystyötä varten.
- Alkuvuodesta tehdään seuroille puhelinkysely, jossa pääpaino liiton ja seurojen välisessä
yhteistyössä.

7§  Tiedotustoiminta

 Vaikka koronaan liittyvät rajoitukset ovat suureksi osaksi höllentyneet niin Olympiakomitean
sivuilta https://www.olympiakomitea.fi/ löytyvät viimeiset ajankohtaiset tiedot ja noudatettavat
ohjeet koronavirustilanteeseen. Myös eri aluehallintovirastojen sivuilla on voimassa erilaisia
kokoontumisrajoituksia.

 Petanque-lehti, vuoden 2021 toiminnasta
o Arto Brand kerää materiaalia tulevaa sähköistä Petanque-lehteä varten.

 Miesten MM-kisapronssista hieno kirjoitus (Mikko Lehti+Jari Nurmi) Suomenselän Sanomissa.

8§  Kilpailutoiminta

 Tuomaritoiminta
o Hirvonen vastuuhenkilöinä tuomaritoiminnasta.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry https://suek.fi/
 Liiton vastuuhenkilö on Mika Metsä-Eerola. SP-L:n ohjelma on loka-marraskuussa 2021

päivitetty ja löytyy osoitteesta: https://www.petanquefinland.com/liitto/antidopingohjelma/

o Vuoden 2022 alusta voimaan tulevan Maailman antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja
menetelmien luettelon tärkein muutos koskee kilpailun aikana kiellettyjä glukokortikoideja eli
kortisonivalmisteita. WADA on myös määritellyt kortisonivalmisteiden varoajat sekä julkaissut ohjeet
erivapauden hakemiselle näille valmisteille. Lisäksi esimerkiksi astman hoidossa käytettävän
inhaloitavan salbutamolin sallittu annos muuttuu.

o  SUEKin hallitus kokous järjestettiin 16.11.2021. SUEKin pääsihteerin katsauksessa Teemu Japisson
kertoi dopingtestauksen olevan tavoitteenmukaisessa aikataulussa. Olympia- ja Paralympiakilpailut
näkyvät jo testauksessa sekä urheilijoiden pooliasioissa ja tuovat osaltaan lisätyötä.
Koulutustoiminnassa on ollut pandemian vuoksi pientä pudotusta edellisvuoteen verrattuna. Puhtaasti
paras -verkkokoulutuksen suorittaneiden määrä on kaksinkertaistunut. Hallitus päätti vuoden 2022
toimintasuunnitelman ja talousarvion esittämistä syyskokoukselle hyväksyttäväksi. Seuraava
hallituksen kokous on 15.12.2021.

o Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n syyskokouksessa 8.12.2021 päätettiin SUEKin sääntöjen
muuttamisesta koskien vakavien eettisten rikkomusten tutkintaa ja kurinpitovaatimusten esittämistä
Olympiakomitean hallinnoimalle riippumattomalle vakavien eettisten rikkomusten
kurinpitolautakunnalle. Sääntöihin lisättiin SUEKin tehtäviin vakavien urheilun eettisten rikkomusten
tutkinta ja kurinpitovaatimusten esittäminen niitä koskevien urheilun yhteisten kurinpitomääräysten
mukaisesti.
Lisäksi vahvistettiin SUEKin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä päätettiin SUEKin
hallitus vuosille 2022–2023. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pia Ek.
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o Suomen antidopingsäännöstö velvoittaa urheilujärjestöjä tekemään antidopingohjelman ja
kilpailumanipulaation torjunnan ohjelman. SUEK arvioi ohjelmat ja raportoi niistä Opetus- ja
kulttuuriministeriölle, joka huomioi raportit lajiliittojen valtionapupäätöksissä. Uusi arviointikierros on
tulossa vuonna 2022.

Vuosi 2021

Joulukuu:
tosu 2.5.12. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska. Kartta

 Suomea edustaa kisoissa Turun Petanque-Seuran joukkue: Kimmo Häärä, Kimmo Keränen,
Päivinen Lehtonen-Palmqvist, Henri Palmqvist, Kari Randell, Esa Tuominen.

 Suomen edustajaa on tuettu liiton taholta kustannuksissa budjetin rajoissa 1500,00 eurolla.
 Turnaukseen otettiin mukaan 30 joukkuetta. Joukkueen koko oli rajattu siten, että korkeintaan

8 pelaaja ja yksi valmentaja. Ilmoittautuneet joukkueet: Alankomaat, Belgia, Bulgaria,
Englanti, Irlanti Italia, Itävalta, Jersey, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxembourg, Monaco,
Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Skotlanti, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin
tasavalta, Ukraina, Unkari, Venäjä, Viro, ja Wales.
Tuloksia: https://www.cep-
petanque.com/eurocup.html
EuroCup
1. Ranska
2. Monaco
3. Italia ja Saksa

Federation Cup
1. Puola
2. Tšekin tasavalta
3. Irlanti ja Suomi

Vuosi 2022

HUOM! Liitto hoitaa matkavaraukset ainoastaan joukkueen + coutch/head of the delagation.
Liitto ei toimi matkatoimistona.

Muistutuksena, että osallistumismaksut seuran kautta.

Tammikuu
22.−(23.)1. EM- ja MM-karsinta singeli, duppeli, sekaduppeli

 Kilpailujärjestäjä: Kouvolan Urheilupetanque ry.
 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.
 Osallistumismaksu 100,00 euroa/joukkue.

Helmikuu
12.−(13.)2. EM- ja MM-karsinta singeli, duppeli, sekaduppeli

 Kilpailujärjestäjä: Linnan Petanquistit ry.
 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.

26.2. Mahdollinen ylimääräinen karsinta EM ja MM S, D, SD

Maaliskuu
5.3. Naisten EM-karsinta.

 HUOM! Tästä on jätetty miesten MM-karsinta pois, koska ko. kilpailut ovat suunniteltu vasta
joulukuulle 2022 ja on hyvin epävarmaa, että voimmeko edes lähettää joukkuetta. Jos/kun
karsinnat miesten-MM-kisaa varten järjestetään syksyllä, niin kysellään uudestaan halukkuutta.

 Kilpailujärjestäjä: Helsinki Petanque ry.

https://www.google.com/maps/place/34+Impasse+des+Rouyeres,+16710+Saint-Yrieix-sur-Charente,+France/@45.691087,0.1434799,1052m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47fe2e199ca6e37d:0xd3c639b38a9a2239!8m2!3d45.691087!4d0.1456686
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 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.
 Osallistumismaksu 160,00 euroa/joukkue., johon kuuluu neljä pelaajaa.
 Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat

Urheilusopimuslomakkeen.
 Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain

kolme pelaajaa, kilpailutoimi keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta.
Hallitus tukee/hyväksyy kilpailutoimi valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaajasta.

Huhtikuu
2.4. Naisten EM-karsinta

 HUOM! Tästä on jätetty miesten MM-karsinta.
 Kilpailujärjestäjä: Turun Pétanque-seura ry.
 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.

9.4. Mahdollinen ylimääräinen karsinta Naisten EM-kisat
 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.

European Congress, Belvaux, Luxemburg. Kartta

Toukokuu
12.−15.5. MM-singeli, duppeli, sekaduppeli, Karlslunde, Tanska. Kartta
.
21.5. 1. sarjakierros

 1. sarjakierrokselle ei saatu yhtään hakijaa.
 Järjestämiskorvaus on 500 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä). Yhtenä vaatimuksena on

vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä
 Osallistumismaksut:

- Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue
- Yleinen 1. divisioona 160 euroa/joukkue
- Yleinen 2. divisioona 100 euroa/joukkue
- Naisten SM-sarja 160 euroa/joukkue
- Veteraanien SM-sarja 160 euroa/joukkue
- Veteraanien 1. divisioona 100 euroa/joukkue
- Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona 100 euroa/joukkue.

Kesäkuu
3.−5.6. EM-kisat, Naiset, Torrelavega, Espanja. Kartta

11.6. 2. sarjakierros
 Kilpailujärjestäjä: Loimaan Petanque ry. Loimaa ainoa hakija.
 Järjestämiskorvaus on 500 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä). Yhtenä vaatimuksena on

vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä.

Heinäkuu
1.−2.7. SM-sekaduppeli ja SM-sekatrippeli- kisataan Salossa 1.-2.7.2022 monilajisen SM-kisaviikon
aikana https://sm-viikko.fi/ .

 Petanquelle on luvattu YLE televisioaikaa tunnin ajaksi.
Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji.
Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä
osallistumismaksua.

https://www.google.com/maps/place/184+Chemin+Rouge,+4480+Sanem,+Luxembourg/@49.513853,5.950619,940m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47eacacb741532fd:0x6ae53d7d847607e9!8m2!3d49.513853!4d5.9506194?hl=en-GB
https://www.google.co.uk/maps/search/petanque+near+Karlslunde,+Denmark/@55.5610863,12.247814,834m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/place/39300+Torrelavega,+Cantabria,+Spain/@43.3529298,-4.0573871,1095m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd493e72ed01f43d:0xb11dcb6f47adc1a3!8m2!3d43.3488503!4d-4.0501505
https://sm-viikko.fi/
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13.−17./18.7. EM-kisat singeli, duppeli, sekaduppeli, ’s-Hertogenbosch, Alankomaat. Kartta
 Kisa järjestetään yhteistyössä Dutch Petanque Federation (NJBB), ’s-Hertogenbosch:n kunta,

maan terveys, hyvinvointi ja urheiluministeriö sekä tapahtumajärjestäjä Team TOC kanssa
Alankomaiden liiton 50-vuotisjuhlia juhlistetaan samalla. Kisasta tullut CEP:in kautta infoa
sähköpostitse 16.11.2021.

24.−30.7. SM kisaviikko, Radalla Resort, Uimarintie, Iitti https://radallaresort.fi/
 Petanquen SM-kisat vuodelle 2022 on myönnetty Kouvolan urheilupetanquen järjestettäväksi..

Kilpailupaikkana, uudistettu lomakeskus Radalla Resort, Uimarintie, Iitin radansuussa. Kentät
rakennetaan hotellin piha-alueelle hyödyntäen parkkipaikkoja, terassia, puistokäytäviä,
rantaraittia. Finaalit tarkoitus pelata päärakennuksen/ravintolaballadi-terassilla. Hotellilla on n. 60
majoituspaikkaa ja myös karavaanareille paikkoja. Vieressä toinen majoitusliike, jossa n. 50
paikkaa. Alueella myös mökkimajoitusta. Etäisyys Kouvolaan n. 25 km.

 Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji.
 Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä

osallistumismaksua.

Elokuu

13.8. Seura SM
 Kilpailujärjestäjä: PSC Järvenpää ry.
 Järjestämiskorvaus max 400 euroa.
 Osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä

osallistumismaksua.
 Mikäli samasta seurasta osallistuu enemmän kuin yksi joukkue, ko. seuran ensimmäisen maksa-

van joukkueen osallistumismaksu on 140 euroa ja sitä seuraavien 100 euroa/joukkue.

27.8. Sarjojen finaalit/karsinnat
 Kilpailujärjestäjä: Euran Raiku ry/petanquejaosto.
 Järjestämiskorvaus on 350 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä). Yhtenä vaatimuksena on

vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä
 Palkintostipendit

Yleinen SM-sarja
1. 700 euroa
2. 350 euroa
3. 250 euroa
Runkosarjan voittajalle 200 euroa.
Yleinen 1. divisioona
1. 300 euroa
2. divisioona
1. 200 euroa
Naisten SM-sarja. Palkintostipendit mikäli 12 tai enemmän joukkueita osallistuu:
1. 500 euroa
2. 200 euroa
3. 160 euroa.
Veteraanien SM-sarja
1. 500 euroa
2. 300 euroa
3. 200 euroa
Veteraanien 1. divisioona

https://www.google.com/maps/place/''s-Hertogenbosch,+Netherlands'/@51.6876005,5.306295,333m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c6ee37ad3edd37:0x400de5a8d1e7c50!8m2!3d51.6978162!4d5.3036748
https://radallaresort.fi/
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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1. 300 euro
Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona
1. 200 euro

Syyskuu
24.−25.9. Suomen Cup (EuroCup karsinta)

 Suomen cup pelataan Euroopan cupin säännöillä. Alkukarsinta ja finaali pelataan la–su 24.–
25.9. viikonlopun aikana. Tämän jälkeen kilpailun voittaja, jolla on ensisijainen oikeus edustaa
Suomea EuroCupissa 1.−4.12. on selvillä. Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta
kustannuksissa budjetin rajoissa.

 Kilpailujärjestäjä: Turun Pétanque-seura ry.
 Osallistumismaksu 100 euroa/seura.
 Järjestämiskorvaukset maksetaan seuroille ja halliyhdistyksille, max. 200 euroa/päivä.
 Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat

Urheilijasopimuksen.

29.9.−2.10. EM-kisat U23, Almerimar, Espanja Kartta

29.9.−2.10. EM-kisat Juniorit, Almerimar, Espanja Kartta

Lokakuu
15.10. Finnish Ladies

 Kilpailujärjestäjä: Linnan Petanquistit ry.
 Järjestämiskorvaus on max 300,00 €/päivä sisältäen hallimaksun + ruokailun.
 Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
 Finnish Ladies: Kiertopalkinto + 1) 390,00 €, 2) 180,00 €, 3) 90,00 € stipendeinä kapteenin

seuralle. Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy naisten osalta 8 joukkueella.

29.10. SM-ammunnat
 Kilpailujärjestäjä: Helsinki Petanque ry.
 Järjestämiskorvaus 200 €.
 Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji.

Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä
osallistumismaksua.

Marraskuu
19. 11. Finnish Masters

 Kilpailujärjestäjä: Helsinki Petanque ry.
 Järjestämiskorvaus on max 400,00 €/päivä sisältäen hallimaksun + ruokailun.
 Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
 Finnish Masters: Kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä kapteenin

seuralle. Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy Masterin osalta 16 joukkueella.

20.11. Finnish Veterans
 Kilpailujärjestäjä: Loimaan Petanque ry.
 Järjestämiskorvaus on max 400,00 €/päivä sisältäen hallimaksun + ruokailun.
 Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
 Finnish Veterans: Kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä kapteenin

seuralle. Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy Veteransin osalta 16
joukkueella.

https://www.petanquefinland.com/@Bin/862072/Urheilijasopumus.pdf
https://www.google.com/maps/place/Almerimar,+Almer%C3%ADa,+Spain/@36.7030235,-2.8009858,1207m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd705d9c5458de71:0x8e41b730b2813be3!8m2!3d36.7081803!4d-2.7925679
https://www.google.com/maps/place/Almerimar,+Almer%C3%ADa,+Spain/@36.7030235,-2.8009858,1207m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd705d9c5458de71:0x8e41b730b2813be3!8m2!3d36.7081803!4d-2.7925679
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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Joulukuu
1.−4.12. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska Kartta

Alustavasti joulukuussa, MM-kisat, Miehet, Cotonou, Benin, Itä-Afriikka. Kartta

Muita kilpailuja, joiden ajankohta ei vielä tiedossa:
- Viro-Suomi -maaottelu/Suomi-Viro -maaottelu

Vuosi 2023
 Huhtikuu, European Congress, Belvaux, Luxemburg
 EM-kisat, Veteraanit
 MM-kisat, Naiset?
 EM-kisat, Miehet
 EM-kisat U23
 EM-kisat juniorit
 30.11.−3.12. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska

9§  Valmennustoiminta

 Vastuuhenkilöt: Mika Metsä-Eerola, Jari Eronen. Lisäksi sovittu, että voidaan pyytää muita
hallituksen ulkopuolelta mukaan toimintaan projektikohtaisesti.

 Mikko ”Sutta” Soikkeli jatkaa alle 18-vuotiaiden valmentajana.

 Rakennettujen maajoukkueiden suhteen otetaan aikalisä ja katsotaan tilannetta.

 Vuonna 2021 voimaan astui uusi Maailman antidopingsäännöstö, jonka yhtenä uutena osana on
Kansainvälinen koulutusstandardi. Standardin yksi keskeisistä periaatteista on, että urheilijan
tulisi saada ensikosketus antidopingtoimintaan nimenomaan koulutuksen kautta. Usein
ensimmäinen kosketus antidopingtoimintaan on dopingtestitilanne.

 seurassa olisi henkilö, joka uusien pelaajien tullessa huolehtisi, että pelaaja saa tiedon esim.
petanquen liittyvistä säännöistä ym.

10§  Muut esille tulevat asiat

 Muita asioita ei ollut.

11§ Tiedoksi
Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan
Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että
suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjen ja
yhteistyökumppaneiden kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.
Twitter  Facebook    Instagram    LinkedIn    Youtube    Mediapankki

 Olympiakomitean jäsenasioiden infossa 1.12.: Toimitusjohtajan ajankohtaiset, Yhdistyslain
muutosprosessi sekä Olympiakomitean sääntöjen ajantasaistaminen. Missä mennään toimialan
tietosuojassa sekä yhteiset sopimukset 2022, Tähtiseurat tänään ja polku huippu-urheilun tähtiseuraksi.

https://www.google.com/maps/place/34+Impasse+des+Rouyeres,+16710+Saint-Yrieix-sur-Charente,+France/@45.691087,0.1434799,1052m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47fe2e199ca6e37d:0xd3c639b38a9a2239!8m2!3d45.691087!4d0.1456686
https://www.google.com/maps/place/Cotonou,+Benin/@6.3722837,2.2560915,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x102354e509f894f7:0xc8fde921f89849f6!8m2!3d6.3702928!4d2.3912362
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUcf9CJVBbkNR-2BI31uIhJP71h6SiqhbIfQ9QUiZ2FUG4bwnt0_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeSy4qubOQDF9ncOr8xwGovbR5IAyfgSg7VFUCccplRFaGuPd5W0tonxtBKfXBUqMKFoZmk-2BO2z19-2BaKVGxbCV1mWarbCFKKV6tLZZfRVoXbmXXZmbZT-2BRUrywZxl8WBY1v6qKx45OXkiiaa5mG4IWDFw-3D-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389348001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5qqR9bVMnakGqnMXG%2BpLw4apM7zIPdhsAEOnpXHRY9s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUb8Hzhz9hTfMErRs-2Fni8h9hNLrKUQyjfUqcCPHrmVvdvEqTDTIbG3f6Zj7C545iTkw-3D-3DFyRC_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeSBecYL8KRSbkTHJM-2BTBw9bDNnMMVErz32CB97SlQd6qQbSEX7M9zNV0PmfbWNmD-2Be2r5W4z8518SnKnMQ6Kr86rIIgDrsyVDuf-2F5-2FKrpmWIfX-2BudqwQ1NZYFpg5DVUZZmLL0RHu3cXbDE09oSEa7TBg-3D-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389348001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y%2FTFfG%2FsfmiCKYu6ONSETN0oNRMEC5dSUZdRMsg5C5k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQbhiplhjyl4QcRwNc7RzVRD10m2Il33KnGV2QRtMMZKdFNDMYTSrFRV2I0AXI6NbA-3D-3D5dQ1_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeS4GWRVcogM4oUUAlxv-2FrIdYfeH4as9zg3Hp1ucWIVhwPuCk-2FvbeZjiy-2FpCw99ZYZQVXc9o5HwaGG2kym-2F4pC51-2FTQJjujpEjMcD-2Bod6rwQKY1hR8C9Y21D3t4JBNkzuhbe2RdbsWyampb6FASSTo6Zg-3D-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389357961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UNJk9%2F%2BoSJiYEDxAH9F7bRVQZKE9yrEp0vUKAgOODdI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUegha2L32XA5BGAQD-2FrrWT-2B31P3c0jezq97BkUHFPe-2BBIqK-2F95LzuybVMlzfOeTpxcf-2F-2B8Aa-2FJdDfoqHX0IqLd0-3DMcih_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeS3GjJgCafkWuMt7I2IeLzlY8MlmvHruFZshF7WRGUANLfIXjgPPlbqYv4UQB1k1u3afTSJN-2FeWSoZrGXXuKNfV99kndfk27G85JLgcbtWLPDIOfs212veVGikcp1gsteZUrZLhUYjl7rtT5APL-2BD6I6fBXqhXQyyJOlyFEvilq70-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389357961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ifdKldkTz%2BsjjCK6HvDmOb2QouIBiYuzcchwqegvvSc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWgRE384tHgp8wdcDkAUwQ9q3NDEGIJ-2FPQu0sYMHr2OxRqAt0D9ALbjbC-2FkeVbB6cRqv6BTEQMmOrmWW33EFwjU-3DBMUV_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeS4feTMmt-2FGRFyh0IVkDCL9xhvWRba91N-2FovqNoHVepgI4i2M07n7AED0iDlg6f9TW0bntddQwHXbU1nJ95LsUnDQdiHZvlrvGZ7BG4qiku4yMDfIx-2BU-2FdUxiWcdIxTWd61cylAA6YKUnofMQ4YaQferNwahTAZhERZJxDeQb50Kc-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389367917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8RkaObW8ppr8rqhj%2FD0%2BfRu45p4dD7E0VBPFSMRIQts%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaWTF0-2Bvgpj9X-2FNmLyQuLsIcb7Xp0szmKO9oetAuOutqbmdjScHHQDH6G80BqLxJCg-3D-3D7lnM_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzTZhttt7mCoMAmhUfPsc5-2BotHzZN2SjgSTIs2iyXnD50UpAlcWLrnU-2BgoT2EMS-2BeSCZe-2FmfGpSgMiwLoFQwN5lBtck0nTv0wJTxFHQoqUU07-2BD1infz3H3VAPoBCDUzew6GYu9e1htOrSDMLiEhIJn-2BMORhEhSU7Ft1d2OsnwKuj-2F8HQCow7HjLLDDe8LoD6n-2BGcH2UTkVVGxUqC-2FFYP7JALKZH1LTpMTTXtnu9vNDxM-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccb390ab9d560412bb06b08d97688d78e%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637671152389367917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YfgDpb2%2BFmx%2BgReFCNFFtrWUYjmVduH7FlkxBckw62E%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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 Suomen Olympiakomitean tiedote 23.11.2021. Yhteensä 14 kestävyyslajin lajiliitot julkaisivat maanantaina
(22.11.) Pajulahden kestävyysseminaarissa julkilausuman, jossa ilmaistaan yhteinen huoli lasten ja
nuorten terveydestä, sekä suomalaisen kestävyysurheilun tulevaisuudesta. Liikunnallinen elämäntapa,
monipuolinen ja määrällisesti riittävä harjoittelu muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla on merkitystä
yksilön fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille läpi elämän. Tämä on kiistaton tosiasia, jonka
merkitys ymmärretään yleisesti, mutta jonka toteutumiseksi ei tehdä riittäviä toimenpiteitä, sanoo
lajiryhmävastaava Olli-Pekka Kärkkäinen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköstä. Koko julkilausuman
löydät tästä linkistä.

12§   Seuraava/seuraavat kokous/kokoukset
Sovittiin alustavasti vuoden kokousajat:

13§  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.55.

Jari Eronen Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVHIWTa8lIUenXsDK2EAy2JmgGjGsxDvrh7RnTXj-2FBp8JBdijyEDDnbTAkqmTYWmDA-3D-3D1jp9_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzC3QXRVxS-2By1PZKkCt1Xqzjem0coxNfUBLClAgkXaXgqTQGY8f31YjNdrR-2BeA7IgCMjVD9c2a1ySckq0fa-2FYVcbes9tk4KsBow1ZHNzkh34PtvVmqJnHqnePSFK68i4rbxIZPfGePL-2BcETpipX1j2hYGvAkw6j-2BUKpEA9-2BIcp3IlgWyQv0d1y1GOypZ5Rkh066a0NXtLhn0TMTk2lALmspg-3D-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Cf83e68abcabf4ae3d9b608d9ae480f92%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637732446789993636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FZylUs%2FIM6Auo3h%2FoeAkVnvh4atXHWScjGM6vRoxNmw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVHIWTa8lIUenXsDK2EAy2JmgGjGsxDvrh7RnTXj-2FBp8JBdijyEDDnbTAkqmTYWmDA-3D-3D1jp9_IDzGs2Q9IJN3RHUm96wxGXcbvDd9I48OtN3I0CKgd6ENhG9MZ8SqboFYVfXJLir-2Fn3egEkLuKxUlilJTlM02Lp5mhJV-2BoHKBTVZmJgzkaScgl-2FtjOiZlr6JwTbR-2BE5fzC3QXRVxS-2By1PZKkCt1Xqzjem0coxNfUBLClAgkXaXgqTQGY8f31YjNdrR-2BeA7IgCMjVD9c2a1ySckq0fa-2FYVcbes9tk4KsBow1ZHNzkh34PtvVmqJnHqnePSFK68i4rbxIZPfGePL-2BcETpipX1j2hYGvAkw6j-2BUKpEA9-2BIcp3IlgWyQv0d1y1GOypZ5Rkh066a0NXtLhn0TMTk2lALmspg-3D-3D&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Cf83e68abcabf4ae3d9b608d9ae480f92%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637732446789993636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FZylUs%2FIM6Auo3h%2FoeAkVnvh4atXHWScjGM6vRoxNmw%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto

	 Kilpailujärjestäjä: Kouvolan Urheilupetanque ry.
	 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.
	 Osallistumismaksu 100,00 euroa/joukkue.
	12.−(13.)2. EM- ja MM-karsinta singeli, duppeli, sekaduppeli
	 Kilpailujärjestäjä: Linnan Petanquistit ry.
	 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.
	5.3. Naisten EM-karsinta.
	 HUOM! Tästä on jätetty miesten MM-karsinta pois, koska ko. kilpailut ovat suunniteltu vasta joulukuulle 2022 ja on hyvin epävarmaa, että voimmeko edes lähettää joukkuetta. Jos/kun karsinnat miesten-MM-kisaa varten järjestetään syksyllä, niin kysellään uudestaan halukkuutta.
	 Kilpailujärjestäjä: Helsinki Petanque ry.
	 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.
	 Osallistumismaksu 160,00 euroa/joukkue., johon kuuluu neljä pelaajaa.
	 Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat Urheilusopimuslomakkeen.
	 Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain kolme pelaajaa, kilpailutoimi keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta. Hallitus tukee/hyväksyy kilpailutoimi valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaajasta.
	 HUOM! Tästä on jätetty miesten MM-karsinta.
	 Kilpailujärjestäjä: Turun Pétanque-seura ry.
	 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.
	 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.
	 1. sarjakierrokselle ei saatu yhtään hakijaa.
	 Järjestämiskorvaus on 500 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä). Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä
	 Osallistumismaksut:- Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue- Yleinen 1. divisioona 160 euroa/joukkue- Yleinen 2. divisioona 100 euroa/joukkue- Naisten SM-sarja 160 euroa/joukkue
	- Veteraanien SM-sarja 160 euroa/joukkue- Veteraanien 1. divisioona 100 euroa/joukkue- Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona 100 euroa/joukkue.
	 Kilpailujärjestäjä: Loimaan Petanque ry. Loimaa ainoa hakija.
	 Järjestämiskorvaus on 500 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä). Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä.
	 Kilpailujärjestäjä: PSC Järvenpää ry.
	 Kilpailujärjestäjä: Euran Raiku ry/petanquejaosto.
	 Järjestämiskorvaus on 350 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä). Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä
	 Palkintostipendit
	Veteraanien SM-sarja
	1. 500 euroa
	2. 300 euroa
	3. 200 euroa
	Veteraanien 1. divisioona
	1. 300 euro
	Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona
	1. 200 euro
	 Kilpailujärjestäjä: Linnan Petanquistit ry.
	 Järjestämiskorvaus on max 300,00 €/päivä sisältäen hallimaksun + ruokailun.
	 Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
	 Finnish Ladies: Kiertopalkinto + 1) 390,00 €, 2) 180,00 €, 3) 90,00 € stipendeinä kapteenin seuralle. Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy naisten osalta 8 joukkueella.
	 Kilpailujärjestäjä: Helsinki Petanque ry.
	 Järjestämiskorvaus on max 400,00 €/päivä sisältäen hallimaksun + ruokailun.
	 Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
	 Finnish Masters: Kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä kapteenin seuralle. Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy Masterin osalta 16 joukkueella.
	 Kilpailujärjestäjä: Loimaan Petanque ry.
	 Järjestämiskorvaus on max 400,00 €/päivä sisältäen hallimaksun + ruokailun.
	 Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
	 Finnish Veterans: Kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä kapteenin seuralle. Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy Veteransin osalta 16 joukkueella.

	Muita kilpailuja, joiden ajankohta ei vielä tiedossa:- Viro-Suomi -maaottelu/Suomi-Viro -maaottelu
	 seurassa olisi henkilö, joka uusien pelaajien tullessa huolehtisi, että pelaaja saa tiedon esim. petanquen liittyvistä säännöistä ym.





