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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022

AIKA Sunnuntai 27.3.2022
PAIKKA Helsinki Petanque ry:n halli, Veturitallinkuja 34, Pasila
PAIKALLA Hannu Aaltonen (etäyhteys), Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen,

Mika Metsä-Eerola (etäyhteys), Jari Nieminen (etäyhteys), Anu Uusio.

ESTE Petri Taipalvesi, Tuukka Ylönen

§ 1  Kokouksen avaus
Kokouksen avasi klo 11.01 liiton puheenjohtaja Jari Eronen.

§ 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  Hallinto ja talous
 23.1.2022 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n sivulta

http://splpetanque.sporttisaitti.com/.

 Kevätliittokokous su 27.3.2022 klo 13.00. Valtakirjojen tarkistus klo 12.45 alkaen. Paikkana
Helsinki Petanque halli, Pasila.
Sääntömääräinen kevätliittokokoukseen liittyen: Esille olevia asioita:
1. Luonnos vuoden 2021 toimintakertomukseksi on jaettu hallitusjäsenille asialistan kanssa ja
kokous on hyväksynyt kertomuksen.
2. Vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase dokumentit saatu kirjanpitäjältä ja on toimitettu
hallitusjäsenille. Dokumentit hyväksytty ja allekirjoitukset hoidettu kehityspäivillä 13.2.2022.
Tämän jälkeen tilinpäätös jätetty tilintarkastajille lähempää tutkintaa varten. Liiton, vuoden 2021
tilejä on tarkastellut P. Packalén Oy:stä varsinaisena tilintarkastajana Juha-Matti Salminen, HT.
Vuoden 2021 tilikauden ylijäämä on 20.229,80 euroa.

 Ansiomerkit ja standaari
o Liiton standaareilla palkitaan seurat heidän täyttäessä 10, 25 ja 40 vuotta.

 Jäsenmaksut. Tilanne (19.3.2022) on, että 34 seuraa on maksanut vuoden 2022 jäsenmak-
sunsa ja 252 aikuislisenssejä + 13 junnulisenssiä on maksettu. Viime vuonna tilanne (7.3.2021)
oli, että 26 seuraa on maksanut 2021 jäsenmaksunsa ja 98 aikuislisenssejä + 5 junnulisenssiä
on maksettu.

 Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
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o Ensimmäinen erä (12.500,00 €) yleisavustusta on vastaanotettu OKM:sta 11.2.2022.

 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteriin on päivitetty hallitusjäsenet ja
nimikirjoittajatiedot. SP-L:n sääntöjen mukaan liiton nimen allekirjoittaa liittohallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun liittohallituksen jäsenen kanssa, aina kaksi
yhdessä. Nimenkirjoitusoikeus on seuraavilla: Eronen, Fredriksson, Metsä-Eerola ja Nieminen.

 Vuoden Urheilijan valinnan tekee Urheilutoimittajain Liitto.
o Prosessi menee niin, että jos lajiliitto jättää hallituksen hyväksymän vapaamuotoisen

hakemuksen Urheilutoimittajain Liittoon (toimisto@urheilutoimittajat.fi) huhtikuun 2022
loppuun mennessä, on petanquen periaatteessa mahdollista olla mukana vuoden 2022
valinnoissa.
- Aaltonen ottaa tehtäväkseen.

 Suomen Pétanque-Liitto on merkattu rekisteriin 24.11.1982, eli 40-vuotisen taipaleen,
mahdollinen juhlinta lähestyy.
Työvaliokunta (Eronen, Fredriksson, Metsä-Eerola) on päävastuullinen 40-vuotisjuhallisuuksisen
järjestelyistä.
Juhlaillallinen
o Juhlaillallinen on lauantaina 26.11.2022.
Juhlaturnaus
o Turnauksen ALUSTAVA ajankohta on la 22.10.

§ 6 Valiokunnat (toiminta)
 Alla sovittu miten hallitusjäsenet valiokunnittain (tummennettuna vetäjä)

o Kansainvälinen valiokunta: Eronen, Nieminen, Arto Stenberg
o Kehitysvaliokunta: Aaltonen, Uusio. Kehitysvaliokuntaan on kutsuttu mukaan hallituksen

ulkopuolelta olevat Vesa Ekström, Antero Lehti, Jarkko Pahkala ja Henri Palmqvist. Ko.
henkilöt ovat luvanneet tulla mukaan vapaaehtoistyö periaatteella, eli ei maksua vastaan.
- Kehitysvaliokunnan alaisena toimintana on Liiton ja seurojen välinen valiokunta: Eronen,
Metsä-Eerola, Uusio

o Kilpailu- ja tuomarivaliokunta: Brand, Hirvonen, Metsä-Eerola, Nieminen
o Tiedotus- ja viestintä- sekä tietotekniikka valiokunta: Eronen, Taipalvesi (tietotekniikka),

Uusio
o Työvaliokunta: Eronen, Fredriksson, Metsä-Eerola
o Valmennusvaliokunta: Metsä-Eerola, Arttu Poikolainen, Mikko Soikkeli, Arto ”Aatu” Stenberg

ja Tuukka Ylönen
o Yhteistyö/PR-valiokunta (lähinnä ulkoinen, eli suhdetoiminta ulkoisiin yhteistyökumppaneihin):

Eronen, Ylönen.

Kansainvälinen valiokunta (Eronen, Nieminen, Arto Stenberg)
 Confédération Européenne de Pétanque (CEP) ja Fédération Internationale de Pétanque et Jeu

Provençal (FIPJP)
o FIPJP:lta saatu tiedonanto, että Madagaskar on suljettu, ainakin vuodeksi kaikista (FIPJP)

kilpailuista kunnes toiminta on saatu Madagaskarin osalta säännönmukaiseksi (Bruno
Fernandez FIPJP sähköposti 10.3.2022).

o FIPJP ja CEP ovat sopusoinnissa IOC:lta saadun suosittelun kanssa päättäneet, että Venäjä
ja Valko-Venäjä eivät voi osallistua CEP:n ja FIPJP:n kilpailuihin kunnes toisin ilmoitetaan
(Mike Peggin sähköposti 1.3.2022).
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Kehitysvaliokunta (Aaltonen, Uusio)
 Liiton ja seurojen sekä alueiden välinen toiminta on osa kehitysvaliokuntaa.
 Kehityssuunnitelma (SP-L) valiokunnittain 2022-202X (sovitaan erikseen kuinka pitkälle ajalle).

Kehityssuunnitelma toimii punaisena lankana jatkossa kehitystyölle.
 Hallituksen kehityspäivä pidettiin sunnuntaina 13.2.2022. Paikkana Iittalan Iskuasema.

o Kehityspäivillä esille tulleet asiat on viety asialistaan/pöytäkirjaan niille kuuluvien otsikoiden
alle.

 Uusio tehnyt 55 puhelinhaastattelua liiton seuroille 12/21-03/22. Yksi seura ei ole vastannut
puheluihin/viesteihin. Tiedot poimittu heidän nettisivuiltaan.

 Puhelinhaastattelujen yhteydessä kysyttiin myös kehitysideoita, joita liittohallitus on alkanut jo
työstämään. Haastatteluista on tehty kalvot, jotka esitellään 27.3. kevätliittokokouksessa. Kalvot
jaettu kevätliittokokousmateriaalin yhteydessä.

 Kenttämestarit: Länsi-Suomi/Epo Ravantti – Itä-Suomi/Jarkko Pahkala. Tiedote liiton sivuilla
julkaistu aiemmin): Seurat ja hallit - Suomen Petanque-Liitto (petanquefinland.com)

 Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen)
o Aluetoiminnan tietoja päivitetty liiton sivuille (linkki: )Aluetoiminta - Suomen Petanque-Liitto

(petanquefinland.com)
o Uusio käynyt puhelinhaastatteluissa läpi myös alueasiaa.

Sovittu seuraavat aluevastaavat:
Etelä: Jari Eronen
Häme: Anu Uusio
Kymi-Saimaa: Anu Uusio
Länsi: Mika Metsä-Eerola
Pohjoinen: työn alla

 Puhelinhaastatteluiden yhteydessä nousi esille erilaista ideoita, joita on työstetty
o Sovittiin, että kilpailuvaunu tai siihen liittyvät kilpailujen järjestämiseen liittyvä materiaali tulisi

olla alueilla ja vuokraisivat/lainaisivat sitten seuroille.
- Aluevastaavat vievät liiton terveiset alueille.

 Avustusta aluetoiminnalle
o Alueiden osalta aluevastaavat tiedottavat, että esim. aluekilpailuiden palkintokuluja voidaan

hakea liitolta, kuittia/kuitteja vastaan.

Kilpailu- ja tuomari valiokunta (Brand, Hirvonen, Metsä-Eerola, Nieminen)
 Arvokilpailut: Suomen Pétanque-Liitto ei ole velvollinen korvaamaan muuta kilpailua, jos

arvokilpailu perutaan.
 Kilpailukutsut

o Kehityspäivillä 13.2.2022 sovittu:
- Kilpailuvaliokunta vie kutsut liiton nettisivuille ja sähköpostitse seurojen yhdyshenkilöille

kolme (3) viikkoa ennen kilpailua.
- Sovittiin myös, että kilpailuihin ilmoittautuneet viedään liiton nettisivuille samana päivänä

kun ilmoittautuminen on tullut.
 Koronapassin suhteen sovittiin, että koronapassi vaaditaan liiton alaisiin karsintoihin. Muissa

liiton alaisissa kilpailussa koronapassia ei vaadita. Tämä päätös koskee toistaiseksi, ellei
koronatilanne muutu huonommaksi. Suosittelemme seuraamaan aluehallintovirastojen
https://avi.fi/etusivu tiedotteita eri alueiden osalta.

 Nettisivuille on päivitetty lista Petanquehalleista.
https://www.petanquefinland.com/seurat-ja-hallit/.

 Tuomaritoiminta
o Hirvonen vastuuhenkilöinä tuomaritoiminnasta.

- Tuomarilista, joka tarkistetaan ajantasalle https://www.petanquefinland.com/liitto/tuomarit/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.petanquefinland.com%2Fseurat-ja-hallit%2F&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C9e68027469ff4318569508da12f9191d%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637843158318683872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4lgqOx2G5D9m5gdOIJoqiT8A22%2B%2BaEvhuT17FQir514%3D&reserved=0
http://www.petanque.fi/forum/?view.php?title=Alueet/Etel%C3%A4
http://www.petanque.fi/forum/?view.php?title=Alueet/L%C3%A4nsi
http://www.petanque.fi/forum/?view.php?title=Alueet/H%C3%A4me
http://www.petanque.fi/forum/?view.php?title=Alueet/Kymi-Saimaa
http://www.petanque.fi/forum/?view.php?title=Alueet/Pohjoinen
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.petanquefinland.com%2Fliitto%2Faluetoiminta%2F&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C9e68027469ff4318569508da12f9191d%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637843158318683872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kduUeQEQti0RF8peRy0bGa%2Ft8Oki%2Fc64iwC4SSslRz8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.petanquefinland.com%2Fliitto%2Faluetoiminta%2F&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C9e68027469ff4318569508da12f9191d%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637843158318683872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kduUeQEQti0RF8peRy0bGa%2Ft8Oki%2Fc64iwC4SSslRz8%3D&reserved=0
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o Nieminen muistutti, että kaikilla tuomareilla tulee olla lisenssi.
- Kaikki pelaajat eivät tunne sääntöjä. Sääntöjen sisältöön kannattaa tutustua. Säännöt

löytyvät liiton sivuilta Petanquen (kilpailujen ja liiton)säännöt

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry https://suek.fi/
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tarkoituksena on yhteistyössä urheilutoimijoiden kanssa taata
kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. SUEKin tehtäviä ovat urheilun eettiset asiat,
antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen.

o Liiton vastuuhenkilö on Mika Metsä-Eerola. SP-L:n ohjelma löytyy osoitteesta:
Suomen Pètanque-Liiton ry. antidopinohjelma_2021.pdf

Tiedotus- ja viestintätoiminta sekä tietotekniikka valiokunta (Eronen, Taipalvesi
(tietotekniikka), Uusio)
 Koronaan liittyvät rajoitukset/viimeiset ajankohtaiset tiedot ja noudatettavat ohjeet koronavirus-

tilanteeseen löytyvät 5.2. päivitetyt Olympiakomitean sivuilta ” Päivitetty suositus: Paluu
urheiluun COVID-19-taudin jälkeen”https://www.olympiakomitea.fi/2022/02/05/paivitetty-
suositus-paluu-urheiluun-covid-19-taudin-jalkeen/. Myös eri aluehallintovirastojen sivuilla on
voimassa erilaisia kokoontumisrajoituksia.
o Liiton virallinen tiedotuskanava on https://www.petanquefinland.com/

Kaikki kuva- ja videomateriaali ja lehtileikkeet laitetaan Facebookin SP-L Liveen:
https://www.facebook.com/Suomen-Petanque-Liitto-live-352239308727982,

Työvaliokunta (Eronen, Fredriksson, Metsä-Eerola)
 Työvaliokunnan vastuulla on liiton 40-vuotisen taipaleen juhlinta ja siihen liittyvät erilaiset asiat.

Löytyy asialista § 5 viimeisenä kohtana.
 Junioripetanquen tuki ry:n varat

o Seppo Havukainen toimii työryhmän puheenjohtajana ja työryhmä (Havukainen, Metsä-
Eerola ja Fredriksson) tekee ehdotukset liiton hallitukselle.

Valmennusvaliokunta (Metsä-Eerola, Arttu Poikolainen, Mikko Soikkeli, Arto ”Aatu” Stenberg,
Tuukka Ylönen).

 Mikko ”Sutta” Soikkeli jatkaa alle 18-vuotiaiden valmentajana.
o Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 juniorivalmennuksen osalta löytyy

https://www.petanquefinland.com/kilpailijalle/valmennus/juniorit/2022-juniorivalmennuksen-toimint/
Yhtenä tavoitteena on lisätä junioripelaajien määrää, valmentaa junioripelaajia suunnittelusti

 Valmennusvaliokunnalle jäi valmistella ja esitellä hallituksen kokouksen 24.4. ajatuksia miten
valmennus järjestettäisiin niin seura-, alue- ja maajoukkuevalmennuksen osalta.

Yhteistyö/PR - valiokunta. Lähinnä ulkoinen, eli suhdetoiminta ulkoisiin yhteistyökumppaneihin.
(Eronen, Ylönen)

 Työn alla: Sovittiin aikaisemmassa kokouksessa, että ollaan yhteydessä Joonas Järviseen
(Lärvinen12) https://www.larvinen.com/ jonka streameja löytyy eri medioista.

§ 7  Muut esille tulevat asiat
o

 Muita asioita ei ollut.

§ 8 Tiedoksi

https://www.petanquefinland.com/liitto/saannot/
https://www.petanquefinland.com/liitto/saannot/
https://suek.fi/
https://www.petanquefinland.com/@Bin/898844/Suomen+Pe%CC%80tanque-Liiton+ry.+antidopinohjelma_2021.pdf
https://www.petanquefinland.com/@Bin/898844/Suomen+Pe%CC%80tanque-Liiton+ry.+antidopinohjelma_2021.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/2022/02/05/paivitetty-suositus-paluu-urheiluun-covid-19-taudin-jalkeen/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/02/05/paivitetty-suositus-paluu-urheiluun-covid-19-taudin-jalkeen/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.petanquefinland.com%2F&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Cdd6bddfbf1b346d3c6ad08d9d2c7dbaa%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637772578099257005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NGlnyX6B4xWiD3jbU2u3yyyTeUePERtU%2BreFcuGkEe0%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Suomen-Petanque-Liitto-live-352239308727982
https://www.petanquefinland.com/kilpailijalle/valmennus/juniorit/2022-juniorivalmennuksen-toimint/
https://www.larvinen.com/
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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 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
o Olympiakomitean jäsenasioiden infossa 9.3. asialistalla Toimitusjohtajan ajankohtaiset,

Liikuntayhteisön eduskuntavaalivaikuttaminen, Lisää aikuisliikkujia urheiluseuroihin, Meidän urheilu -
kohti laadukkaampaa suomalaista valmennusta, Toiminnanjohtajien vertaisryhmä ja mentorointi.
- Eronen osallistui.

o Suomen Olympiakomitean info tiistaina 22.3. on peruttu Vuokatin EYOF-kisoihin liittyvien
päällekkäisyyksien vuoksi.

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

     24.4.
29.5. tai 5.6. tai 12.6.
21.8. tai 28.8.
16.10.
26.11.
26.11. syyskokous
11.12. järjestäytymiskokous

§ 10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.30.

Jari Eronen Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri

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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Kilpailut, vuosi 2022

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

Muistutuksena, että osallistumismaksut seuran kautta.

Helmikuu

12.−(13.)2. EM- ja MM-karsinta singeli, duppeli, sekaduppeli
 Kilpailujärjestäjä: Linnan Petanquistit ry.
 Tulokset https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-

tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/singeli-duppeli-sekaduppeli/hameenlinnan-karsinnan-
tuloksia/.
Videot peleistä liiton Facebook Livessä: Suomen Petanque-Liitto live | Facebook

 Miehet
1) Mikko Lehti ja Thomas Foussier
2) Petri Lohman ja Jukka Holopainen
Naiset
1) Pia Anttonen ja Seija Vaarala
2) Kati Nieminen ja Helena Kuivasniemi-Lehti

 Voittajan ollessa sama 1. ja 2. osakilpailussa, ko. joukkue MM-kilpailuun (MM-kilpailuihin (12.-
15.5. Tanska). Miesten osalta sama joukkue (Lehti ja Foussier) voitti molemmat osakilpailut.
Tällöin mikäli osakilpailujen finaalin on hävinnyt sama joukkue (Lohman ja Holopainen) ko.
joukkue EM-kilpailuun (13.-17.7. Alankomaat).

 Naisten osalta eri osakilpailuvoittajat – ylimääräinen karsinta 19.2.
 Kisan veti Arto Brand. Tuomarina Kalevi Lehtinen.

19.2. Ylimääräinen karsinta EM ja MM S, D, SD., naisten osalta, alkaen klo 12.00
 Kilpajärjestäjä: Linnan Petanquistit ry.
 Kisapaikka: Säästöpankki Arena (Pullerin halli), Härkätie 17, Hämeenlinna
 Kisaan osallistuvat Kouvolan karsinnan (22.1.) voittajat (Kati Nieminen, Helena Kuivasniemi-

Lehti) ja Hämeenlinnan karsinnan (12.2.) voittajat (Pia Anttonen, Seija Vaarala) Hämeenlinnassa
paras kolmesta systeemillä pelattavaan ylimääräiseen karsintaan.

 Ylimääräisen karsinnan voittajat (Pia Anttonen, Seija Vaarala) MM-kilpailuihin (12.-15.5.
Tanska), hävinneet (Kati Nieminen, Helena Kuivasniemi-Lehti) EM-kilpailuihin 13.-17.7.
Alankomaat).

 Tulokset: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-
tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/singeli-duppeli-sekaduppeli/hameenlinnan-karsinnan-
tuloksia/

 Videot peleistä liiton Facebook Livessä: Suomen Petanque-Liitto live | Facebook
 Kisan veti Arto Brand. Tuomarina Kalevi Lehtinen.

Maaliskuu

5.3. Naisten EM-karsinta.
 Kilpailujärjestäjä: Helsinki Petanque ry.
 Naisten EM-kisat käydään 3.−5.6. EM-kisat, Naiset, Torrelavega, Espanja. Suomen joukkuetta

edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain kolme pelaajaa,

https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/singeli-duppeli-sekaduppeli/hameenlinnan-karsinnan-tuloksia/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/singeli-duppeli-sekaduppeli/hameenlinnan-karsinnan-tuloksia/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/singeli-duppeli-sekaduppeli/hameenlinnan-karsinnan-tuloksia/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSuomen-Petanque-Liitto-live-352239308727982%2Fvideos%2F%3Fref%3Dpage_internal&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C9e68027469ff4318569508da12f9191d%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637843158318840076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ndy%2BOfyGzt73zFcSAG1ONY8q6SGdngssnrzc%2FzjLhgs%3D&reserved=0
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/singeli-duppeli-sekaduppeli/hameenlinnan-karsinnan-tuloksia/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/singeli-duppeli-sekaduppeli/hameenlinnan-karsinnan-tuloksia/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/singeli-duppeli-sekaduppeli/hameenlinnan-karsinnan-tuloksia/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSuomen-Petanque-Liitto-live-352239308727982%2Fvideos%2F%3Fref%3Dpage_internal&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C9e68027469ff4318569508da12f9191d%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637843158318840076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ndy%2BOfyGzt73zFcSAG1ONY8q6SGdngssnrzc%2FzjLhgs%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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kilpailutoimi keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta. Hallitus tukee/
hyväksyy kilpailutoimen valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaajasta.

 Tulokset: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-
tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/naisten-em-karsinnat-tripp/helsingin-karsinnan-tuloksia/

 Videot peleistä liiton Facebook Livessä: Suomen Petanque-Liitto live | Facebook
 Kisan veti Arto Brand. Tuomarina Seppo Havukainen.

Huhtikuu

2.4. 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: Turun Pétanque-seura ry.
 (Kokouksen jälkeen kirjattu): Tulokset: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-

tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/naisten-em-karsinnat-tripp/turun-karsinnan-tuloksia/
Kati Nieminen, Helena Kuivasniemi-Lehti, Outi Raitasuo, Mari Lohman 9
Taru Saarela, Pirjo Saarela, Kirsi Wallin, Merja Salonranta 13.

 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.
 Videot peleistä liiton Facebook Livessä: Suomen Petanque-Liitto live | Facebook
 Sovittiin, että Metsä-Eerola toimii sekä tuomarina että kisanvetäjänä.

9.4. Ylimääräinen naisten EM-karsinta karsinta pelataan Hämeenlinnassa, Pullerin hallissa, Härkätie
17 lauantaina 9.4.2022 alkaen klo 11.00.

 Paras kolmesta systeemillä pelattavassa karsinnassa pelaavat Helsingin (5.3.) karsinnan
voittajat (Ninna Nätönen, Satu Lehtonen ja Tiia Salo) ja Turun karsinnan (2.4.) voittajat (Taru
Saarela, Pirjo Saarela, Kirsi Wallin ja Merja Salonranta).

 Järjestämiskorvaus on max 200,00 €/päivä.

9.4. European Congress, Boulodrome national FLBP, Belvaux, Luxembourg. Kartta
 Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat mm.: toimintakertomus, taloudellinen vuosiraportti, vuoden

2022 vuosimaksut, budjetti ja vuoden mestaruuskilpailut. Liitoilla ei ollut ehdotusta/ehdotuksia
mitä käsitellään kongressissa, eikä myöskään CEP:n hallitusjäseniksi. Liitto ei näillä näkemin ole
osallistumassa kongressiin.

Toukokuu

12.−15.5. MM-singeli, duppeli, sekaduppeli, Karlslunde, Tanska Kartta. Kisalinkki:
https://www.wcdenmark2022.com

 Suomea edustaa:
1) Mikko Lehti ja Thomas Foussier
1) Pia Anttonen ja Seija Vaarala

 Coach Jari Eronen ja Anu Uusio. Head of delegation tehtävää hoitaa Anu Uusio. Joukkueella
Messenger pikaviesti palvelu käytössä. Joukkueella myös tiedossa virallinen kisasivusto, johon
tulee mm. tiedot muista joukkueista wcdenmark2022.com

 Omavastuu 300,00 €/henkilö.
 Kaikki pelaajat, jotka osallistuvat karsintoihin/lähdössä arvokisaan (arvokisat+SuomiCup)

allekirjoittavat Urheilijasopimuksen.
 Ilmoittautuminen ja maksut (3682,00 €), hoidettu. Lennot tilattu ja maksettu. Kuvat lähetetty.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSuomen-Petanque-Liitto-live-352239308727982%2Fvideos%2F%3Fref%3Dpage_internal&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C9e68027469ff4318569508da12f9191d%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637843158318840076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ndy%2BOfyGzt73zFcSAG1ONY8q6SGdngssnrzc%2FzjLhgs%3D&reserved=0
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/naisten-em-karsinnat-tripp/turun-karsinnan-tuloksia/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/naisten-em-karsinnat-tripp/turun-karsinnan-tuloksia/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSuomen-Petanque-Liitto-live-352239308727982%2Fvideos%2F%3Fref%3Dpage_internal&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C9e68027469ff4318569508da12f9191d%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637843158318840076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ndy%2BOfyGzt73zFcSAG1ONY8q6SGdngssnrzc%2FzjLhgs%3D&reserved=0
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.wcdenmark2022.com/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wcdenmark2022.com%2F&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C9d76e887718d4f55cd9d08da026da0dd%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637824967113620858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=77qMlObxRw4uLqnVv1mRWPp4ojWJ0%2B8mweOwykkfhMs%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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 Osallistujat osallistuvat 11.5. Pre-world championship tournamenttiin 3:lla joukkueella (3x2
henkilöä.). Ko. kisaan otetaan mukaan enintään 64 joukkuetta.

 Järjestäjä info@wcdenmark2022.com myy yleisölle 4 päivän lippuja ennakolta 10.2.-1.5.
aikavälillä/tai kunnes liput loppuunmyyty) 70 euro/kpl, koska ottavat katsomoon vain rajallisen
määrän katsojia. Suomesta on joka kisoissa ollut ainakin pieni määrä kannattajia.

21.5. 1. sarjakierros
 Kilpailujärjestäjä: Kouvolan Urheilupetanque ry.
 Kisapaikka: Radalla Resort, Iitti.
 Järjestämiskorvaus on 500 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä). Yhtenä vaatimuksena on

vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä
 Kisan vetää Arto Brand. Tuomarina Jari Nieminen.
 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
 Ilmoittautuminen tehty.
 Omavastuu 300,00 €/henkilö.
 Kaikki pelaajat jotka osallistuvat karsintoihin/lähdössä arvokisaan (arvokisat+SuomiCup)

allekirjoittavat Urheilijasopimuksen.

11.6. 2. sarjakierros
 Kilpailujärjestäjä: Loimaan Petanque ry.
 Kisapaikka:
 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/ .

 Osallistumismaksu 2480,00 € (sis. ALV) maksettu.
 Petanquelle on luvattu YLE televisioaikaa tunnin ajaksi perjantaille 1.7.
 Laji saa veloituksetta käyttöönsä Salon kaupungin hallussa olevat suorituspaikat.
 Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji.

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

13.−17./18.7. EM-kisat singeli, duppeli, sekaduppeli, ’s-Hertogenbosch, Alankomaat. Kartta.
Kisalinkki: https://petanque2022.nl

 Suomea edustaa:

mailto:info@wcdenmark2022.com
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/
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://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpetanque2022.nl%2F&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C568e30c2a1b945f58f5e08d9e4b4686f%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637792285772761337%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r4%2Frl14rv67CVKqSqjwFuUk1l9yohBq5cg5v8OBlmEI%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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Petri Lohman ja Jukka Holopainen
Kati Nieminen ja Helena Kuivasniemi-Lehti

 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.

 Ilmoittautuminen kisaan ja hotellivarauksiin (Golden Tulip Hotel Central) on tehty ja maksettu
(3189,00 €). Ruokailuja ei ole, toistaiseksi, etukäteen varattu. Peruutusehdot tulee ottaa
huomioon.

 Omavastuu 300,00 €/henkilö.
 Kaikki pelaajat, jotka osallistuvat karsintoihin/lähdössä arvokisaan (arvokisat+SuomiCup)

allekirjoittavat Urheilijasopimuksen.

24.−30.7. SM kisaviikko, Radalla Resort, Uimarintie, Iitti https://radallaresort.fi/
 Käytännön järjestelyistä vastaa Kouvolan Urheilupetanque.
 Kilpailupaikkana, uudistettu lomakeskus Radalla Resort, Uimarintie, Iitin radansuussa. Kentät

rakennetaan hotellin piha-alueelle hyödyntäen parkkipaikkoja, terassia, puistokäytäviä,
rantaraittia. Finaalit tarkoitus pelata päärakennuksen/ravintolaballadi-terassilla.

 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.
 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

https://radallaresort.fi/
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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3. 200 euroa
Veteraanien 1. divisioona
1. 300 euro
Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona
1. 200 euro

Syyskuu

17.-18.09. Baltic Sea Cup (BSCC) 2022 Liettua.

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 10.−13.11. 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.

Lokakuu

6.9.10. EM-kisat, U23, Palma del Mallorca, Espanja, Kartta. HUOM! Ajankohta ja paikka muuttunut
aikaisemmasta 29.9.−2.10 Almerimar, Espanja)

 Omavastuu 200,00 €/henkilö.
 Kaikki pelaajat jotka osallistuvat karsintoihin/lähdössä arvokisaan (arvokisat+SuomiCup)

allekirjoittavat Urheilijasopimuksen.

6.9.10. EM-kisat, Juniorit, Palma del Mallorca, Espanja, Kartta. HUOM! Ajankohta ja paikka muuttunut
aikaisemmasta 29.9.−2.10 Almerimar, Espanja)

 Omavastuu 100,00 €/henkilö.
 Kaikki pelaajat jotka osallistuvat karsintoihin/lähdössä arvokisaan (arvokisat+SuomiCup)

allekirjoittavat Urheilijasopimuksen.

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.

22.-23.10. ALUSTAVA 40-vuotis kansainvälinen kutsukilpailu

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.

https://www.petanquefinland.com/@Bin/862072/Urheilijasopumus.pdf
https://www.google.co.uk/maps/@39.574767,2.5844822,71681m/data=!3m1!1e3
https://www.google.co.uk/maps/@39.574767,2.5844822,71681m/data=!3m1!1e3
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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Marraskuu

10.−13.11. EuroCup, Angoulême, Ranska. HUOM! Ajankohta muuttunut aikaisemmasta 1.−4.12.

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.

Joulukuu

8.−11.11 MM-kisat, Miehet, Cotonou, Benin, Itä-Afriikka. Kartta
 Omavastuu 450,00 €/henkilö.
 Kaikki pelaajat jotka osallistuvat karsintoihin/lähdössä arvokisaan (arvokisat+SuomiCup)

allekirjoittavat Urheilijasopimuksen.

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

Kilpailut, vuosi 2023
 Huhtikuu, European Congress, Belvaux, Luxemburg. Kartta
 18. −19.9. EM-kisat, Veteraanit, Olympic Halle Arlysère - Albertville, Ranska. Kartta
 MM-kisat, Naiset?
 20.−24.9. EM-kisat, Miehet, Olympic Halle Arlysère - Albertville, Ranska, Kartta
 12.−15.10. EM-kisat U23, Club Bouliste Monégasque, Monaco. Kartta
 EM-kisat juniorit?
 9.−12.11. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska. Kartta

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://www.google.com/maps/place/184+Chem.+Rouge,+4480+Sanem,+Luxembourg/@49.513853,5.950619,943m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47eacacb741532fd:0x6ae53d7d847607e9!8m2!3d49.513853!4d5.9506194?hl=en-GB
https://www.google.co.uk/maps/place/Olympic+Halle+Arlys%C3%A8re+-+Albertville/@45.6632769,6.3713051,1016m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zaHR0cHM6Ly9kdWNrZHVja2dvLmNvbS8_cT1IYWxsZStPbHltcGlxdWUlMkMrYWxiZXJ0dmlsbGUmdD1vc3gmaWE9d2ViJmlheG09cGxhY2Vz!3m4!1s0x478bc39c7eadc845:0x54e3046999d3ef5f!8m2!3d45.6632872!4d6.3735274
https://www.google.co.uk/maps/place/Olympic+Halle+Arlys%C3%A8re+-+Albertville/@45.6632769,6.3713051,1016m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zaHR0cHM6Ly9kdWNrZHVja2dvLmNvbS8_cT1IYWxsZStPbHltcGlxdWUlMkMrYWxiZXJ0dmlsbGUmdD1vc3gmaWE9d2ViJmlheG09cGxhY2Vz!3m4!1s0x478bc39c7eadc845:0x54e3046999d3ef5f!8m2!3d45.6632872!4d6.3735274
https://www.google.com/maps/place/Club+Bouliste+Mon%C3%A9gasque/@43.7267264,7.4114913,525m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x12cdc26f7b3f8531:0x74f7784c3ac49cfc!2sMonaco!3b1!8m2!3d43.7384176!4d7.4246158!3m4!1s0x12cdc2eb79252ddd:0x47cdd756d410ce67!8m2!3d43.7275199!4d7.4126577
https://www.google.com/maps/place/34+Imp.+des+Rouyeres,+16710+Saint-Yrieix-sur-Charente,+Ranska/@45.6888204,0.1430084,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fe2e1a45a5ae1d:0x578adc2cac376908!8m2!3d45.691087!4d0.1456686
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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