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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022

AIKA Sunnuntai 24.4.2022
PAIKKA Ravintola Hällä, kokoustila Chessmanin selli, Raatihuoneenkatu 3, 13100 Hämeenlinna
PAIKALLA Hannu Aaltonen (Teams), Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen,

Mika Metsä-Eerola, Jari Nieminen, Anu Uusio ja Tuukka Ylönen (Teams)

ESTE Petri Taipalvesi

§ 1  Kokouksen avaus
Kokouksen avasi klo 12.09 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
 27.3.2022 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja löytyy SP-L:n sivulta

http://splpetanque.sporttisaitti.com/.

 Kevätliittokokous pidettiin sunnuntaina 27.3.2022 klo 13.00 alkaen Helsinki Petanque halli,
Pasila.
Kokoukseen osallistui 14 seuraa, joilla oli 35 ääntä sekä yksi seura Teamsin kautta. Uusion
esittämä, ja etukäteen seuroille jaettu dokumentti, mihin oli kerätty seuroilta tehtyjen
puhelinhaastattelujen mm. kehitystoiveita herätti hyvää keskustelua.

 Ansiomerkit ja standaari
o Liiton ansiomerkkejä ei ole jaettu vuosina 2019, 2020 ja 2021.

- On sovittu, että seuraavan kerran jaetaan liiton ansiomerkkejä vuonna 2022, liiton 40-
vuotisjuhlassa. Liiton hallitus ehdottaa kenelle ansiomerkki/ansiomerkit annetaan.

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

 Edustusjoukkueen muistilista, roolit ja tehtävät -ohje on päivitetty 20220413 Edustusjoukkueen
muistilista roolit ja tehtävät Final.pdf. Joukkuejohtajat ovat jakaneet/jakavat sen edustusjoukkueille ja
asiasta on tiedotettu virallisilla sivuilla.

http://splpetanque.sporttisaitti.com/
https://www.petanquefinland.com/@Bin/925020/20220413+Edustusjoukkueen+muistilista+roolit+ja+teht%C3%A4v%C3%A4t+Final.pdf
https://www.petanquefinland.com/@Bin/925020/20220413+Edustusjoukkueen+muistilista+roolit+ja+teht%C3%A4v%C3%A4t+Final.pdf
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto


2 (10)

Suomen Pètanque-Liitto SP-L ry, hallituksen kokous 3/2022, 24.4.2022
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto

http://splpetanque.sporttisaitti.com/

 Jäsenmaksut. Tilanne (23.4.2022) on, että 36 seuraa on maksanut vuoden 2022 jäsenmak-
sunsa ja 403 aikuislisenssejä + 14 junnulisenssiä. Viime vuonna tilanne (18.4.2021) oli, että 31
seuraa oli maksanut 2021 jäsenmaksunsa ja 129 aikuislisenssejä + 5 junnulisenssiä.
- Ei ”koronavuosina”, eli 2019 ja 2018 olivat luvut huhti-toukokuussa 2018 ja 2019:

aikuislisenssejä 480, junnuja 20 ja seuramaksuja 46.

 Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Ympäristöohjelman vaikutus valtion avustukseen on 15% ja lisenssimäärä 35%.

Laaja selvitys liitteinen vuoden 2021 toiminnasta toimitetaan ennen toukokuuta opetus- ja
kulttuuriministeriöön. Kokouksen jälkeen tieto: selvitys toimitettu 28.4.2022.

 Vuoden Urheilijan valinnan tekee Urheilutoimittajain Liitto.
o Hakemus lähetetty sähköpostitse Urheilutoimittajain Liittoon 25.4.2022. Tämän jälkeen

petanquen on periaatteessa mahdollista olla mukana vuoden 2022 valinnoissa. Vuoden
urheilija -valiokunta käsittelee anomukset 31.8.2022 mennessä.

Suomen Pétanque-Liitto on merkattu rekisteriin 24.11.1982, eli 40-vuotisen taipaleen, juhlinta
lähestyy.
Työvaliokunta (Eronen, Fredriksson, Metsä-Eerola) on päävastuullinen 40-vuotisjuhallisuuksisen
järjestelyistä. Viimeistään toukokuun aikana tuodaan hallitukselle esitykset alla oleviin eri osioita
40-vuotisen juhlallisuuksien ym. liittyen
 Juhlaillallinen

o Juhlaillallinen on lauantaina 26.11.2022.
 Juhlaturnaus

o Juhlaillallisen lisäksi 40-vuotisjuhlaa on ajateltu juhlittavan myös juhlaturnauken muodossa.
 Historiikki

- Sovittiin, että 40-vuotishistoriikkia ei tehdä.

§ 6 Valiokunnat (toiminta)
 Valiokunnat (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 toiminta, jossa mukana
kehitysvaliokunnan jäsenten lisäksi myös Eronen ja Metsä-Eerola. Uusio vetäjä.

o Kilpailu- ja tuomarivaliokunta: Brand, Hirvonen, Metsä-Eerola, Nieminen
o Tiedotusvaliokunta. Toimintoina tiedotus, viestintä ja tietotekniikka: Eronen, Uusio,

Taipalvesi (tietotekniikka).
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)

https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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Kehitysvaliokunta (Aaltonen, Uusio)
 Kehitysvaliokunta tekee ehdotuksen liiton 5-vuotis (2023-2027) toimintasuunnsuunnitelmaksi
 Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) Aluetoiminta - Suomen

Petanque-Liitto (petanquefinland.com)
Kymi-Saimaa (aluevastaava Anu Uusio)
o Kymi-Saimaa piti 9.4. alueen mestaruuskilpailut Kouvolassa. 15 joukkuetta taisteli

mestaruudesta ja voiton vei Koskikuula, Kouvolan ollessa toinen ja Karhu-Petankkin
kolmas.

o Alueen kokous oli tarkoitus pitää 9.4. mutta lukuisten sairastumisten takia ei – kokous
järjestetään myöhemmin keväällä.

Häme (aluevastaava Anu Uusio)
o Kahden vuoden tauon jälkeen liiga käynnistyy (ent. Linkosuon liiga) Hakametsän kentällä.
o Aluetoimintaa on aktivoitu sähköpostitse, mutta edelleen etsitään seuroista alueelle

vetäjää.
o Mahdollinen ”West Masters” -tyyppinen kilpailu syksyllä nimellä HAPPY.

Länsi (aluevastaava Mika Metsä-Eerola)
o Eurassa sujui 10.4. aluekokous sopuisissa merkeissä. Paikalla kaikki alueen kuusi aktiivista

seuraa (Mynämäki, Eura, Pori, Rauma, Loimaa, Turku).
Alueen uusi puheenjohtaja: Tuija Haapanen (Loimaa). Muissa toimissa jatkavat:
Varapuheenjohtaja: Pasi Punta (Mynämäki)
Sihteeri: Arja Hakala (Eura)
Rahastonhoitaja: Vesa Tuominen (Rauma)

Jäsenseurat saivat sovittua alueellisen (avoin YD) kesäsarjan asiat. Kuusi osakilpailua +
finaali. Pelipäivinä tiistai/torstai päivät. Kalenteria tehdessä huomattiin kuinka ”tukkoinen”
kesä meillä on edessä.
Lisäksi alueen mestaruuskisa syksylle Loimaalle.

Liiton terveisinä Metsä-Eerola vei maininnan Uusion tekemästä hienosta työstä tällä
seurakyselyllä. Sekä mainintaan myös Erosen ja Niemisen työ Salon sekakisoja varten.
Mahdollisesta seuravalmennuksen aloittamisesta tiedotetaan myöhemmin.
Lisäksi SM-kisaviikon asioita kannattaa seurata Kouvolan sivuilta.

Etelä: (aluevastaava Jari Eronen)
o Odotetaan toimintasuunnitelmaa.

Pohjoinen: Alueella pelataan seurojen välisiä ystävyysotteluita, mutta alueen hajanaisuuden
takia vaikea tehdä laajempaa yhteistyötä.

Kilpailu- ja tuomari valiokunta (Brand, Hirvonen, Metsä-Eerola, Nieminen)
 Elinsiirtopotilaiden yhdyshenkilö ollut yhteydessä liittoon ja on sovittu, että para-SM pelataan

24.7., jossa singeli ja duppeli käytäisiin samana päivänä. Sarjat avoimet, eli yhdessä sekä
miehet että naiset.

 Arvokilpailut: Suomen Pétanque-Liitto ei ole velvollinen korvaamaan muuta kilpailua, jos
arvokilpailu perutaan.

 Kilpailukutsut
o Kilpailuvaliokunta on lisännyt kilpailukalenteriin koska kilpailukutsu julkaistaan ja mikä on aika

ilmoittautumisille.

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
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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 Koronapassin suhteen on sovittu, 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.

 Mitä vaatimuksia kisapaikalta vaaditaan listan toi Brand 24.4. kokoukseen ja siihen tehtiin
joitakin tarkennuksia.
Vaatimuksia kilpailupaikalle
o riittävät pysäköintitilat
o kohtuullisella etäisyydellä olevat sosiaalitilat (WC, peseytymistilat (vähintään käsien pesu))
o pelikentistä erillään oleva tupakointipaikka
o katettu tila esim. reppuja varten
o katettu toimistotila, jossa vähintään pöytä, tuoli ja sähköliitännät
o riittävän kokoinen tulostaulu (mielellään katettu)
o kanttiini, jossa myytävänä esim. limsaa, vettä, kahvia, teetä, pullaa, sämpylöitä
o ruokailumahdollisuus:

- pienemmät kilpailut (noin alle 30 pelaajaa): esim. grillimakkaraa tai lihapiirakoita
- isommat kilpailut (noin vähintään 30 pelaajaa): vähintään keittotason lounas

o katettu tila ruokailua varten, jossa pöytiä ja tuoleja/penkkejä.
 Tietoa petanquehalleista https://www.petanquefinland.com/seurat-ja-hallit/.
 Tuomaritoiminta

o Hirvonen vastuuhenkilöinä tuomaritoiminnasta.
- Tuomarikoulutukseen osallistuneet kolmetoista henkilöä ovat käyneet läpi ja vastanneet

Hirvosen lähettämiin kirjallisiin koekysymyksiin. Myöhemmin osallistujat tekevät muut
kokeet (mitta ym).

Tiedotus valiokunta (Eronen, Taipalvesi (tietotekniikka), Uusio)
 Toimintoina tiedotus, viestintä ja tietotekniikka.

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

o Facebook Liven Kansiot, on siirretty kuvia.
- Ko kansiot löytyvät liiton sivuilta kohta Media https://www.petanquefinland.com/medialle/ .

Sieltä Media ja seurat voivat hyödyntää myös omassa markkinoinnissa.

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

Löytyy asialista § 5 viimeisenä kohtana.

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

 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: Some-henkilöiden hyödyntäminen erilaisissa tilaisuuksissa/kilpailuissa.

§ 7  Muut esille tulevat asiat
 Muita asioita ei ollut.

https://avi.fi/etusivu
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/medialle/
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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§ 8 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
o Suomen Olympiakomitea on ajautunut myrskyn silmään tavalla, jonka vaikutukset säteilevät

laajemminkin liikuntaan ja urheiluun. Liikkeelle lähtenyt laaja julkinen keskustelu on kuitenkin viesti
siitä, että epäasiallisen käyttäytymisen ja seksuaalisen häirinnän nähdään kaikista toimistamme
huolimatta edelleen olevan yleistä urheilumaailmassa. Jan Vapaavuori totesi, että tunnistamme, että
nämä toimenpiteet ovat vasta alku, ja meidän täytyy löytää vieläkin vahvempia keinoja liikunnan ja
urheilun uskottavuuden palauttamiseksi epäasiallisen käyttäytymisen ja häirinnän vastaisessa työssä.
Asia käsiteltiin laajemmin infossa 6.4.2022.

o Jäsenjärjestöjen johdon ja Olympiakomitean yhteinen keskustelutilaisuus järjestetään ma 2.5.2022.
Tilaisuuteen voi osallistua joko paikan päällä (Taitotalo, auditorio, Valimotie 8) tai etäyhteyden kautta.
Asialistalla mm. keskustelu Mika Lehtimäen tapauskokonaisuudesta ja siihen liittyvän riippumattoman
ulkopuolisen selvityksen rajauksesta ja toteuttamisesta. Lisäksi huippu-urheiluyksikön tuleva
organisoituminen

§ 9 Seuraava/seuraavat kokous/kokoukset
 Sovittiin 29.5. seuraavaksi hallituksen kokousajankohdaksi.

   Seuraavat kokousajat sovittu alustavasti:
21.8. tai 28.8.
16.10.
26.11.
26.11. syyskokous
11.12. järjestäytymiskokous.

§ 10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.29.

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.

Huhtikuu

9.4. Ylimääräinen naisten EM-karsinta karsinta pelattiin Hämeenlinnassa, Pullerin hallissa, Härkätie 17
 Paras kolmesta systeemillä pelattavassa karsinnassa Helsingin (5.3.) karsinnan voittajat (Ninna

Hätönen, Satu Lehtonen ja Tiia Salo) ja Turun karsinnan (2.4.) voittajat (Taru Saarela, Pirjo
Saarela, Kirsi Wallin ja Merja Salonranta) kohtasivat.
Satu Lehtonen, Tiia Salo ja Ninna Hätönen sekä neljäntenä pelaajana Mari Lohman edustaa
Suomea naisten EM-kilpailuissa (trippeli) 2.- 5.6.2022 Espanjan Torrelavegassa.

 Tulokset https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-
tapahtumat/arvokilpailukarsinnat/2022/naisten-em-karsinnat-tripp/hameenlinnan-ylim-karsinnan-
tulo/

 Videot peleistä liiton Facebook Livessä: Suomen Petanque-Liitto live | Facebook.
Uusio käynyt kuvaamassa ko. ylimääräiset karsinnat Hämeenlinnassa ja totesi, että oli ilo
havaita taasen lukuisten petankistien seuraavan jänniä pelejä.

 Janne Rissanen veti tilaisuuden ja hoiti samalla tuomaritehtävää.

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

 Coacheina toimii Jari Eronen ja Anu Uusio sekä Head of delegation tehtävää hoitaa Anu Uusio.
o  Joukkueella Messenger pikaviesti palvelu käytössä. Joukkueella myös tiedossa virallinen

kisasivusto, johon tulee mm. tiedot muista joukkueista wcdenmark2022.com
o Sunnuntaina 10.4. pidetty sovitusti MM edustusjoukkueen leiritys Pasilan hallilla. Hpetin

hallituksen jäsenet olivat järjestäneet Ruotsin maajoukkueen pelaajia sparrausvastustajiksi ja
saatiin lukuisia hyvä pelejä. Joukkuejohtajan/valmentajan roolissa Uusio totesi, että
edustusjoukkueemme on hyvillä fiiliksillä lähdössä edustamaan Suomea Tanskaan

21.5. 1. sarjakierros
 Kilpailujärjestäjä: Kouvolan Urheilupetanque ry.
 Kisapaikka: Radalla Resort, Iitti.
 Ilmoittautuminen kaikkiin sarjoihin 5.5.2022 mennessä sähköpostilla kilpailut@petanque.fi .

Ilmoittautumisessa on kerrottava sarjataso, seuran/joukkueen nimi ja vähintään kolmen pelaajan
nimet.

 Kisan vetää Arto Brand. Tuomarina Jari Nieminen. Naapurikentiltä pyydetään tarpeen tullen
”mittausapua”.

 Osallistumismaksut:
- Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue
- Yleinen 1. divisioona 160 euroa/joukkue

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.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
mailto:kilpailut@petanque.fi
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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- 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
 Ninna Hätönen, Satu Lehtonen, Mari Lohman ja Tiia Salo edustavat Suomea naisten EM-

kilpailuihissa.
Coach Jari Eronen ja Head of delegation tehtävää hoitaa Anu Uusio.

11.6. 2. sarjakierros
 Kilpailujärjestäjä: Loimaan Petanque ry.
 Kisapaikka: Loimaan Keskuskoulun piha-alue, Kalevalankatu 12
 Sarjatiedote: https://www.petanquefinland.com/@Bin/919507/Sarjatiedote+2022.pdf
 Kisan vetää Arto Brand. Tuomarina Jari Nieminen.

Heinäkuu

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

 Ilmoittautumiset 16.−29.5.2022 kilpailut@petanque.fi
 Petanquelle on luvattu YLE televisioaikaa tunnin ajaksi perjantaille 1.7. Selostaja tulee YLEn

puolelta.
 Laji saa käyttöönsä Salon kaupungin hallussa olevan suorituspaikan Moision koulun kenttä,

Uskelankatu.
 Sovittiin, että Brand vetää kisan.
 Juhani Hirvonen ja Antero Lehti huolehtivat, että kentät tulee tehtyä.
 Tapani Kalmi ja Jari Nieminen ovat luvanneet tuomaroida molemmat päivät.
 Kilpailutoimi on tehnyt aikatauluehtoukset sekä 1.4. että 2.7. kilpailuista. Aloitus klo 9.00 ja finaali

klo 18.00.
 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

 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.

 Suomea edustaa joukkue:
Petri Lohman ja Jukka Holopainen
Kati Nieminen ja Helena Kuivasniemi-Lehti.
Coach Mika Metsä-Eerola ja Head of delegation Samuli Kankkunen.

24.−30.7. SM kisaviikko, Radalla Resort, Uimarintie, Iitti https://radallaresort.fi/,
https://smpetanque2022.wordpress.com/

 Ilmoittautumiset 20.6.−11.7.2022 kilpailut@petanque.fi

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/
mailto:kilpailut@petanque.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://radallaresort.fi/
https://smpetanque2022.wordpress.com/
mailto:kilpailut@petanque.fi
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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 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.
 Osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä

osallistumismaksua.
 Ilmoittautumiset 15.−30.7.2022 kilpailut@petanque.fi
 Mikäli samasta seurasta osallistuu enemmän kuin yksi joukkue, ko. seuran ensimmäisen maksa-

van joukkueen osallistumismaksu on 140 euroa ja sitä seuraavien 100 euroa/joukkue.
 Järjestämiskorvaus max 400 euroa.

27.8. Sarjojen finaalit/karsinnat
 Kilpailujärjestäjä: Euran Raiku ry/petanquejaosto.
 Kisapaikka: Euran Raikun pétanque-keskus, Mekaanikontie 4
 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
1. 300 euro
Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona
1. 200 euro

Syyskuu

17.-18.09. Baltic Sea Cup (BSCC) 2022 Liettua.
 Joukkueen valinta kuten vuonna 2021, eli kysytään Seura-SM:ssa 1-4 sijoille tulleilta

halukkuutta).

mailto:kilpailut@petanque.fi
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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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.
 Ilmoittautumiset 1.−12.9.2022 kilpailut@petanque.fi
 Osallistumismaksu 100 euroa/seura.

Lokakuu

6.9.10. EM-kisat, U23, Palma del Mallorca, Espanja, Kartta.

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.

15.10. Finnish Ladies
 Kilpailujärjestäjä: Linnan Petanquistit ry.
 Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja.
 Kapteenien (SM NS 2022 välieriin päässeet) osallistumisen varmistukset: 18.−22.9.2022

Kapteenien pelaajavalinnat 24.−30.9.2022
 Haastajaehdokkaaksi ilmoittautuminen: 1.−3.10.2022 kilpailut@petanque.fi

Haastajien valitsemien 4.−5.10.2022
 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 varaus 40-vuotis kansainväliselle kutsukilpailulle.

29.10. SM-ammunnat
 Kilpailujärjestäjä: Helsinki Petanque ry.
 Ilmoittautuminen 3.−14.10.2022 kilpailut@petanque.fi
 Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji.

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

Marraskuu

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

19. 11. Finnish Masters
 Kilpailujärjestäjä: Helsinki Petanque ry.
 Kapteenien (SM YS 2022 välieriin päässeet) osallistumisen varmistukset: 16.−20.10.2022

Kapteenien pelaajavalinnat 21.10.−4.11.2022
 Haastajaehdokkaaksi ilmoittautuminen: 5.−7.11.2022 kilpailut@petanque.fi

Haastajien valitsemien 8.−9.11.2022
 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.

mailto:kilpailut@petanque.fi
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
mailto:kilpailut@petanque.fi
mailto:kilpailut@petanque.fi
mailto:kilpailut@petanque.fi
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto
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20.11. Finnish Veterans
 Kilpailujärjestäjä: Loimaan Petanque ry.
 Kapteenien (SM VS 2022 puolivälieriin päässeet) osallistumisen varmistukset: 16.−20.10.2022

Kapteenien pelaajavalinnat 21.10.−4.11.2022
 Haastajaehdokkaaksi ilmoittautuminen: 5.−7.11.2022 kilpailut@petanque.fi

Haastajien valitsemien 8.−9.11.2022
 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
- Miesten MM-karsinnat (joka kilpaillaan Itä-Afrikan Beninissä 8.−11.11.2022.

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

mailto:kilpailut@petanque.fi
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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