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SUOMEN PÈTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 7/2022

AIKA 12.10.2022
PAIKKA Ravintola Hällä, kokoustila Holvi-kabinetti, Raatihuoneenkatu 3, Hämeenlinna
KUTSUTUT Arto Brand,Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen, Mika Metsä-Eerola, Jari

Nieminen, Anu Uusio, Tuukka Ylönen (osan aikaa Teamsin kautta)

ESTE Petri Taipalvesi

§ 1  Kokouksen avaus
Kokouksen avasi klo 15.04 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
 24.8.2022 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty ja allekirjoitettu. Pöytäkirja löytyy SP-L:n sivulta

https://www.petanquefinland.com/

 Harrastajalisenssi
o Elokuun kokouksessa päätettiin, että jätetään harrastajalisenssiasia vielä hautumaan.

 Jäsenmaksut ja lisenssit
Tilanne (5.10.2022) on, että 39 seuraa on maksanut vuoden 2022 jäsenmaksunsa ja 491
aikuislisenssejä + 19 junnulisenssiä. Viime vuonna tilanne (30.9.2021) oli, että 39 seuraa oli
maksanut vuoden 2021 jäsenmaksunsa ja 428 aikuislisenssejä + 24 junnulisenssiä on maksettu.

 Kilpailusäännöt
o Syysliittokokoukseen tehty aloite koskien kilpailusääntöjen kohdan 4.1: Lisenssi lisenssin

vaihto. Esitys hyväksyttiin.
o  Pyydetty/pyydetään käännöstoimistolta ammuntojen ja CEP:n kilpailusäännöistä käännöstä.

 Liiton kevät- ja syysliittokokoukset hybriidinä
o On sovittu, että

- seurojen on etukäteen ilmoitettava ketkä henkilöt osallistuvat Teamsin kautta
- Teamsin kautta osallistuessa ei ole mahdollisuus osallistua (suljettuun)äänestykseen.

o Syysliittokokous 26.11.2022 klo 17.30. Paikkana Scandic Aulanko

https://www.petanquefinland.com/
https://www.facebook.com/petanqueliittolive/
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 Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
o Vuoden 2022 aikana on liiton tehtävä ympäristöohjelma.
o Tehty alustava kartoitus ja arviointi ympäristövaikutuksista eri osa-alueilla. Arviot tehty niin

liittohallituksen toiminnasta kuin seurojemme ja tapahtumapaikkojen toiminnasta.
o Vuoden 2023 yleisavustuksen haku on auki 25.10.-1.12.2022.
o Fredriksson osallistui OKM:n pitämään Hakuinfo liikuntaa edistäville järjestöille

yleisavustuksista ja tapahtumista 28.9.2022 koskien avustushakua.
- Infossa todettiin, että taloudellinen ahdinko voi olla edessä jo parin viimeisen vuoden

aikana esille tulleiden pandemian, sodan, energiapulan ym asioiden lisäksi. Vuoden 2023
jaettava avustus on samansuuruinen kuin aiemmassa haussa, eli 42 milj. euroa. Vuosina
2022–2024 olevat haut ovat ns. suppeampia välivuosia, jolloin seurataan hakijoiden
toiminnan ja talouden toteuttamista ja muutoksia. Vuosi 2025 on sitten laajempi arviointi.
Painotettiin, että annettujen tietojen luotettavuus korostuu jatkossa yhä enemmän.

 Tavarahankintoja
o SportCam -sovellusta (video&tulostaulu) jatketaan.

Suomen Pétanque-Liitto, 40 vuotta. Yhdistys merkattu yhdistysrekisteriin 24.11.1982.
Työvaliokunta (Eronen, Fredriksson, Metsä-Eerola) on päävastuullinen 40-vuotisjuhallisuuksisen
järjestelyistä.
Juhlaillallinen

o Juhlaillallinen on lauantaina 26.11.2022. Itse juhlatilaisuus alkaa n. klo 19.00. Juhlatila on
käytettävissä klo 23.00 asti, jolloin halukkaat voivat siirtyä baarin puolelle ja tilauksia tehdä,
omakustannushintaan.

o Paikkana Scandic Aulanko, Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna.

Helsinki Pétanque ja Suomen Pétanque-Liitto järjestävät Pasilan petankkihallilla kansainvälisen
trippeliturnauksen 22.-23.10.2022. Kilpailu on Suomen Pétanque-Liiton 40-vuotisjuhlakilpailu
https://www.hpet.fi/apply/#suomi

§ 6 Valiokunnat (toiminta)

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

Provençal (FIPJP)

Kehitysvaliokunta (Uusio)
 Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) Aluetoiminta - Suomen Petanque-

Liitto (petanquefinland.com)
Kymi-Saimaa (aluevastaava Anu Uusio)
Häme (aluevastaava Anu Uusio)
Länsi (aluevastaava Mika Metsä-Eerola).
o Euran Raiku Ry:n 100-vuotisjuhlaa vietettiin lauantaina 17.9.2022 Kauttuan

Ruukinkartanossa noin sadan henkilön voimin.
o Aluetoimikunnalla oli kokous 29.8. missä mm. esillä oli tulevan kauden kilpailukalenterin

kokoaminen.
Etelä: (aluevastaava Jari Eronen)
Pohjoinen: Toistaiseksi alueella ei alueellista aktiviteettia.

https://www.hpet.fi/apply/#suomi
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.petanquefinland.com/
https://www.facebook.com/petanqueliittolive/
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 Suomen Cup palautekysely julkaistu 26.9. liiton netissä, Facessa ja Forumilla. Uusio tehnyt
koosteen kyselystä 12.10. kokoukseen mennessä.
Kaikki kyselyt ja julkiset palautekoosteet täältä:
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/palautekyselyt/

 Uusio esitteli, etukäteen hallitusjäsenille toimitetun, kattavan kehitysvaliokunnan tehdyn
kehityssuunnitelman vuosille 2023–2027.
o Kehityssuunnitelmadokumentin tekoon on osallistunut koko kehitysvaliokunta Vesa Ekström

(Bitankki, Helsinki), Arja Hakala (Euran Raiku), Antero Lehti (PCP Pori), Antti Lehtonen
(Riemukaari, Kärkölä), Jarkko Pahkala (Kouvolan Urheilupetanque), Henri Palmqvist (Turun
Petanque-Seura) ja liiton edustajana Anu Uusio.

o Ko. suunnitelmassa on kuvattu liiton kaikkien osa-alueiden kehittämistarpeita, jotka käytiin
osa-alueittain läpi kokouksessa.

o Sovimme kokouksessa mitkä kehityspainopisteet viedään 2023 toimintasuunnitel-maan.
o Vuosien 2024–2027 painopisteet sovitaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa, jotka

hyväksytään syysliittokokouksessa.

Kilpailu- ja tuomarivaliokunta (Brand, Hirvonen, Metsä-Eerola, Nieminen)
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
Suomen antidopingsäännöstö velvoittaa urheilujärjestöjä tekemään antidopingohjelman ja
kilpailumanipulaation torjunnan ohjelman. Ohjelmat tulee päivittää ja SUEK arvioi ohjelmat
vuonna 2023 ja raportoi niistä Opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka huomioi raportit lajiliittojen
valtionapupäätöksissä. Antidopingtoiminnan arviointi- seuraavan kerran vuoden 2024 avustuksiin

o SUEK toteutti kyselyn Olympiakomitean henkilöstölle toukokuussa 2022. Anonyymissä kyselyssä
selvitettiin henkilöstön kokemuksia ja havaintoja viimeisen vuoden ajalta. Tavoitteena oli selvittää
Olympiakomitean kokonaistilannetta epäasiallisen kohtelun osalta. Kyselyn vastausprosentti oli
90,2. Olympiakomitealle luovutetut tulokset ovat osa laajempaa epäasiallista kohtelua selvittävää
kyselyä. Mukaan kyselyyn ovat voineet ilmoittautua Olympiakomitean jäsenet sekä keskeiset
sidosryhmät, joita ovat liikunnan aluejärjestöt, Huippu-urheilun instituutti KIHU, urheiluopistot sekä
urheiluakatemiat. Kysely suunnattiin jäsenten ja sidosryhmien työntekijöille. SUEK julkaisee
selvityksen kokonaisraportin syksyllä 2022.

o SUEKin tiedote 5.9. Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin teettämän selvityksen mukaan
Suomen nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista urheilutapahtumia koskevan sopimusperusteisen
porttikieltojärjestelmän toteuttamista. Porttikieltojärjestelmän toteutus on sen sijaan mahdollista
lainsäädännön tukemana. Suomessa on jo pitkään tunnustettu tarve urheilun yhteiselle
porttikieltojärjestelmälle. Sillä halutaan vastata urheilukatsomoissa esiintyviin yleisimpiin häiriöihin
kuten pyrotuotteiden käyttämiseen, väkivaltaan, esineiden kentälle heittämiseen, kentälle
ryntäämiseen ja rasismiin. Sopimusperusteinen porttikieltojärjestelmä tarkoittaa käytännössä sitä,
että ostaessaan lipun henkilö sitoutuu järjestäjän määrittelemiin käyttäytymissääntöihin.

 Tuomaritoiminta
o Hirvonen vastuuhenkilöinä tuomaritoiminnasta.

-  Tuomarilista päivitetty ja sivun alkuun laitettu maininta ”Mikäli tuomarointia liiton
kilpailuissa kahden viimeisen vuoden aikana tuomarin nimi ja yhteystiedot poistetaan
listalta”.

o Sovittiin, että järjestetään alkuvuodesta tuomarikokous.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.petanquefinland.com%2Fkilpailut-ja-tapahtumat%2Fpalautekyselyt%2F&data=05%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7C978610fa9edc44851ac008da88e23736%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637972802425355721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a6ZRYaUIOT3%2BLf2FqpCE8VC0Soz7uzI1PPU7hW9YcXY%3D&reserved=0
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.petanquefinland.com/
https://www.facebook.com/petanqueliittolive/
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Tiedotusvaliokunta (Eronen, Taipalvesi (tietotekniikka), Uusio)
 Toimintoina tiedotus, viestintä ja tietotekniikka.

o Liiton virallinen tiedotuskanava on https://www.petanquefinland.com/
o Kaikki kuva- ja videomateriaali ja lehtileikkeet laitetaan Facebookin SP-L Liveen:

https://www.facebook.com/Suomen-Petanque-Liitto-live-352239308727982
https://www.facebook.com/petanqueliittolive/live_videos/?ref=page_internal löytyy videoita eri
tapahtumista.

o Liiton sivuilla, kohdassa Media löytyy kuvia https://www.petanquefinland.com/medialle/2022/
o Liitto on nyt myös Instassa #petanqueliitto
o Pilvitilaa GoogleDrivessa
o Sovittiin, että hankitaan online-tulospalvelu (Azure).
o Brand kaipaa arvokilpailuista matkakertomuksia vuoden 2022 Petanquelehteen.
o Työn alla: Sovellusuudistus – tarkoituksena modernisoida, automatisoida ja erityisesti

yhtenäistää ja keskittää liiton käyttämät sovellukset yhden palvelukokonaisuuden alle.
Mahdollistaa sähköisiä palveluita liiton jäsenseuroille, niin että niitä voidaan myös
tulevaisuudessa lisätä helposti.

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

Löytyy pöytäkirjasta § 5.

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

 Valmennustoimikunnalta saadaan vielä valmennuksen osalta eri painopisteitä mihin tulee
varautua budjettia tehdessä vuodelle 2023.
o Taso I Petanqueohjaajakoulutus

- Ilmoittautuneita 21 henkilöä, joista 18 seuroista + Uusio, Stenberg ja Metsä-Eerola.
- ”Osallistujat sitoutuvat osallistumaan etäopetuksen lisäksi myös lähiopetukseen sekä

viemään valmennuksen kautta saatua tietoa omaan seuraansa” -> tarkoitus on, että
syksyllä 2023 tehdään kysely osallistujille mitä seuroissa on tapahtunut valmentamisen/
ohjaamisen saralla.

- Ensimmäisen osion toteutti LiikU:n (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry) kahtena eri
iltana klo 18-21.00 Zoom-verkkokoulutuksena: Siitä jaettu materiaali jaettu niin
valmennuksen osallistujille kuin myös koko valmennusvaliokunnalle.
-- 13.9. Aiheena: Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa + harjoittelun suunnittelu
ja arviointi. Koulutuksen veti Marko Mäenpää.
-- 20.9. Aiheena: Kannustava valmentaja ja ohjaaja. Koulutuksen veti naisten
koripallojoukkueen entinen päävalmentaja Maikku Miettinen.

- Toinen osio pidettiin 8.-9.10.2022 Hämeenlinnassa, Pullerin hallissa Henri Palmqvistin
(Suomen Pétanque-Koulu) johdolla.

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

§ 7  Muut esille tulevat asiat
  Muita asioita ei ollut.

§ 8 Tiedoksi
Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan

https://www.petanquefinland.com/
https://www.facebook.com/Suomen-Petanque-Liitto-live-352239308727982
https://www.facebook.com/petanqueliittolive/live_videos/?ref=page_internal
https://www.petanquefinland.com/
https://www.facebook.com/petanqueliittolive/
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 Olympiakomitean jäsenet arvioivat Olympiakomitean toimintaa keväällä 2020 ja syksyllä 2021. Nyt
on aika toistaa arviointi. Kysely uusittiin syyskuussa 2022.
o Liiton puheenjohtaja vastasi kyselyyn, jossa arvioitiin Olympiakomitean työn merkitystä liitollemme

ja kuinka hyvin siinä työssä on onnistuttu. Yhteenveto saadaan lokakuussa.
 Taina Susiluoto on toiminut n. neljä kuukautta Olympiakomitean toimitusjohtajana. Hän on

ilmoittanut, että- tulee kevään 2023 aikana järjestämään tapaamiset kaikkien jäsenjärjestöjen
toiminnanjohtajaien ja puheenjohtajien kanssa.

 Olympiakomitean tiedotteessa 29.9. Venäjän sodan vaikutukset urheiluun – päivitys. Tällä hetkellä
kansainvälisestä urheiluyhteisöstä nousee esille paljon uutisia liittyen Venäjän sodan vaikutuksiin
urheilussa. Tiedoksi, että seuraamme aktiivisesti tilannetta Suomessa sekä kansainvälisesti.
Olemme yhteydessä muihin Pohjoismaihin sekä useisiin eurooppalaisiin olympiakomiteoihin.
Päivitämme tilannetta OK:n sivuille. Pääset päivityksiin tästä. 23.9.2022 Pohjoismaiset
olympiakomiteat, paralympiakomiteat ja kattojärjestöt tekivät yhteisen suosituksen venäläisten
osallistumisesta kansainväliseen toimintaan. Pohjoismaisessa lausunnossa toteamme, ettemme
hyväksy venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden tai urheilutoimijoiden osallistumista
kansainväliseen urheiluun. Lausuntoon pääset. Tilannetta päivitettiin jäsenaamussa 12.10.

 Olympiakomitean jäsenasioiden info ke 12.10. aiheina Jäsenkyselyn tuloksia, yhteiset musiikki- ja
tuplaturvasopimukset sekä energiansäästöviikko, Katsaus kansainväliseen työhön, Toimitusjohtajan
ajankohtaiset, Ukrainan tilanteen vaikutukset urheiluun, toiveet jäseninfoista 2023.

 Suomen Olympiakomitean hallitus totesi kokouksessaan 19.-20.8, että Olympiakomitean päivitetty
strategia, viime kesänä valmistunut huippu-urheilun ulkoinen arviointi ja muut ulkopuoliset
arviointiraportit puoltavat tarvetta Olympiakomitean johtamisen, toimintatapojen ja organisoitumisen
uudistamiselle. Uudistuksen tavoitteena on, että Olympiakomitean kolmea päävalintaa – liike ja
liikunnallinen elämäntapa, seuratoiminta ja huippu-urheilu – johdetaan jatkossa entistä vahvemmin
yhtenä kokonaisuutena ja yhteistyössä laajan verkoston kanssa.
Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluodon mukaan Olympiakomitea ei tällä hetkellä
hyödynnä koko henkilöstönsä osaamista ja työpanosta parhaalla tavalla päivitetyn strategian
tavoitteiden saavuttamiseksi. Uudistukset toteutetaan syksyn aikana ja tiedotus
organisaatiomuutoksista ja mm. Huippu-urheiluyksikön uusista linjauksista lokakuun aikana.

 Liikunta-alan ykköstapahtuma, Liikuntafoorumi 2022 järjestetään 31.10–1.11.2022 Kouvolassa.
Liikuntafoorumissa käsitellään monia liikuntajärjestöjen toimintaan liittyviä ajankohtaisia teemoja.
Esimerkiksi Lisäksi esillä ovat teemoina mm. vastuullinen johtaminen, ilmastonmuutos ja
digitalisaatio, joita tarkastellaan myös järjestöjen ja seurojen näkökulmasta.

 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää hallinnonalansa kestävän kehityksen tilaisuuden ”Sivistys,
osaaminen ja hyvinvointi – perusta kestävään elämäntapaan” perjantaina 4.11.2022.

§ 9 Seuraava/seuraavat kokous/kokoukset alustavasti sovittu:
26.11. klo 15.00/15.30 Aulanko, Hämeenlinna
26.11. alustavasti klo 17.30, syyskokous, Aulanko, Hämeenlinna
11.12. järjestäytymiskokous. Paikka vielä auki.

§ 10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.10.

Jari Eronen Eva Fredriksson
puheenjohtaja sihteeri

https://www.olympiakomitea.fi/2022/02/28/paivittyva-tilannekuva-venajan-hyokkayksen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://www.petanquefinland.com/
https://www.facebook.com/petanqueliittolive/
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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.

Kuvia vuoden 2022 tapahtumista löytyvät liiton sivuilta kohta Media
https://www.petanquefinland.com/medialle/ . Sieltä Media ja seurat voivat hyödyntää myös omassa
markkinoinnissa.

https://www.facebook.com/petanqueliittolive/live_videos/?ref=page_internal löytyy videoita eri
tapahtumista.

Elokuu

27.8. Sarjojen finaalit/karsinnat
 Kilpailujärjestäjä: Euran Raiku ry/petanquejaosto.
 Kisapaikka: Euran Raikun pétanque-keskus, Mekaanikontie 4
 Kisan vetää Arja Hakala. Tuomarina Juhani Hirvonen. Kuvaajana Anu Uusio.
 Arja Hakalan ottamia kuvia: https://drive.google.com/drive/folders/1Fe5h6GxL0MWJcw-

CVtey8Drx7HSV6ovq
 Tulokset: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-sarjat/2022/finaalien-ja-

karsintojen-tuloksi/

Yleinen SM-sarja
1. Loimaan Petanque ry
2. Riemukaari ry
3. Kouvolan Urheilupetanque ry

Yleinen 1. div.
1. V- ja U-seura Jyväskylän Valo ry

Yleinen 2. div.
Kouvolan Urheilupetanque ry

Naisten SM-sarja
1. Petanque Club de Pori ry
2. Koski-Petankki ry
3. Tyrvää Petanque ry

Veteraanien SM-sarja
1. Karhu-Petankki ry
2. Loimaan Petanque ry
3. MAP Räime ry

Veteraanien 1. div.
1. Korson Kaiku ry

Veteraanien valtakunnallinen 2. div.
1. Karhu-Petankki ry

Syyskuu

17.-18.09. Baltic Sea Club Cup (BSCC) 2022 Kaunas, Liettua.
 BSCC-kisaan osallistui 8 joukkuetta,
 Suomen edusti joukkueet:

o PSC Järvenpään (Mari Lohman, Kati Nieminen, Ninna Hätönen, Juha Yrjänä, Veli-Matti
Myllymäki, Marko Jakonen, Samuli Kankkunen)

o Riemukaaren (Pia Anttonen, Petri Seppä, Simo Linteri, Markus Sohlman, Petri Lohman, Jari
Eronen) ja
https://www.petanque.ee/index.php?id&news_id=1346

https://www.petanquefinland.com/medialle/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpetanqueliittolive%2Flive_videos%2F%3Fref%3Dpage_internal&data=05%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Ccab537f019044888b33b08da5298823b%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637913112652288993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PgckbhQFVQ6cOV%2BTN8w7HvQESqWuaCKBIADbvlEML3A%3D&reserved=0
https://drive.google.com/drive/folders/1Fe5h6GxL0MWJcw-CVtey8Drx7HSV6ovq
https://drive.google.com/drive/folders/1Fe5h6GxL0MWJcw-CVtey8Drx7HSV6ovq
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-sarjat/2022/finaalien-ja-karsintojen-tuloksi/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-sarjat/2022/finaalien-ja-karsintojen-tuloksi/
https://www.petanque.ee/index.php?id&news_id=1346
https://www.petanquefinland.com/
https://www.facebook.com/petanqueliittolive/
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 Tulokset:
Baltic Sea Club Cup, Mestaruus cup

 1. KÄRDLA, Viro
2. JÄRVENPÄÄ
3. WARRIORS, Latvia
4. TÕRVA, Viro
Baltic Sea Club, National Cup
1. RIEMUKAARI
2. KAUNAS, Liettua
3. BSK BOULE, Latvia
4. BOULES LT, Liettua

24.9. Suomen Cup (EuroCup karsinta)
 Kilpailujärjestäjä: Turun Pétanque-seura ry.
 Kilpailupaikka: Leaf Areena, Kärsämäentie 35, Turku.
 Suomen cupin sekä alkukarsinta, että finaali pelattiin Euroopan cupin säännöillä la 24.9. Arvonta

suoritettiin 14.9. Turussa (Mika Metsä-Eerola ja Esa Tuominen). Kisaan osallistui viisi
joukkuetta: Bitankki, MAP Räime, PSC Järvenpää, Riemukaari ja Turun Petanque-Seura.

 Kuvia: https://drive.google.com/drive/folders/1Y_b9FdQp_st7kcBp2e9o9u16aUlBd77p
 Tulokset: https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/muut-kilpailut/suomen-

cup/2022/tuloksia/
1. Turun Petanque-Seura: Kimmo Häärä, Päivi Lehtonen-Palmqvist, Kimmo Keränen, Henri
Palmqvist, Vahur Raudsepp, Wallu Valpio
2. Bitankki: Ilkka Konola, Arto Kranttila, Mirja Laine, Tapio Laitinen, Mikko Mäkinen, Mirja
Paatero, Sakari Pankkonen, Rauli Rämö
3. Markku Hurri, Kari Korkeamäki, Jarno Lehti, Johanna Nieminen, Juha Nieminen, Petri
Tolonen.

 Voittajajoukkueella on ensisijainen oikeus edustaa Suomea EuroCupissa 10.−13.11.
Suomea edustavaa joukkuetta voidaan tukea liiton taholta kustannuksissa budjetin rajoissa.

 CEP:lle ilmoitettu, että Suomesta osallistuu joukkue.
 Mika Metsä-Eerola toimi sekä kilpailun vetäjänä että tuomarina: Mika hoiti myös kuvauksen.
 Palautekysely julkaistu kooste saatu Uusiolta 12.10. kokoukseen.

Lokakuu

6.9.10. EM-kisat, Juniorit, Palma del Mallorca, Espanja, Kartta. Almerimar, Espanja)
 Suomea edusti juniorijoukkue Jimi Lohman, Leevi Parviainen, Rasmus Parviainen ja Antti

Soikkeli. Head of delegation Mikko Soikkeli. Coach Samuli Kankkunen.
 Tuloksia löytyy CEP:n sivuilta. Mukana kisoissa oli joukkueita 20:sta maasta.

1. Sveitsi, 2) Ranska, 3) Espanja ja Monaco.
Nations Cupin voitti Saksa. Suomen joukkue 5-8 parhaan joukossa.

15.10. Finnish Ladies
 Kilpailujärjestäjä: Linnan Petanquistit ry.
 Pelitapana on kaksi 5-joukkueen lohkoa, jotka aloitetaan tilanteesta 2-2. Lohkojen kaksi parasta

välieriin.
 Kapteenijoukkueita mukana neljä ja haastajaehdokasjoukkueita kuusi.
 Tuomarina Antero Lehti, Kilpailunvetäjä Arto Brand. Anu Uusio hoiti kuvaamisen.

22.−23.10. 40-vuotis kansainvälinen kutsukilpailu https://www.hpet.fi/apply/#suomi

https://drive.google.com/drive/folders/1Y_b9FdQp_st7kcBp2e9o9u16aUlBd77p
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/muut-kilpailut/suomen-cup/2022/tuloksia/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/muut-kilpailut/suomen-cup/2022/tuloksia/
https://www.google.co.uk/maps/@39.574767,2.5844822,71681m/data=!3m1!1e3
https://www.hpet.fi/apply/#suomi
https://www.petanquefinland.com/
https://www.facebook.com/petanqueliittolive/
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29.10. SM-ammunnat
 Kilpailujärjestäjä: Helsinki Petanque ry.
 Tiedote ilmoittautumisesta https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-

kilpailut/sm-ammunta/sm-ammunta-2022/.
 Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji.

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

 Järjestämiskorvaus 200 €.
 Tuomareina Seppo Havukainen, Juhani Hirvonen, Peter Zukale, Kalevi Kähönen, Antti Lehtonen

+ mahd. joku lisää. Kilpailunvetäjä Arto Brand.

Marraskuu

10.−13.11. EuroCup, Angoulême, Ranska.
 SuomenCupin voittajajoukkue Turun Petanque Seura ry:stä lähtee matkaan.

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.
 Järjestämiskorvaus on max 400,00 €/päivä sisältäen hallimaksun + ruokailun.
 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.
 Tuomari Seppo Havukainen, kilpailunvetäjä Arto Brand.

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.
 Järjestämiskorvaus on max 400,00 €/päivä sisältäen hallimaksun + ruokailun.
 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.

 Tuomarina Seppo Havukainen.

Joulukuu
-

Muita kilpailuja, joiden ajankohta ei vielä tiedossa:
- Suomi-Viro -maaottelun suhteen ei mitään päätöstä. Tulee ensi olla yhteydessä Viron liittoon.

https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-kilpailut/sm-ammunta/sm-ammunta-2022/
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/sm-kilpailut/sm-ammunta/sm-ammunta-2022/
mailto:kilpailut@petanque.fi
mailto:kilpailut@petanque.fi
https://www.petanquefinland.com/
https://www.facebook.com/petanqueliittolive/
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Kilpailut, vuosi 2023
 Kilpailuvaliokunnalta on saatu ehdotus alustavalle vuoden 2023 kilpailuohjelmalle

https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailukalenterit/2023/ .

Ensi vuoden kilpailujen suhteen:
 SM-kisaviikon 16.-22.7.2023 järjestäjähaku avattu ja hakemukset tuli toimittaa 30.9.2022

mennessä.
- Hakemuksia saatiin kaksi kappaletta: Tyrvään Petanquelta, jossa kilpailu käytäisiin Muistolan
koulun pihalla Nuupalankadulla ja Riemukaarelta, jossa kisat olisivat Lahden jäähallin/Isku
Areenalla.
- SM-kisaviikkopaikasta äänestettiin kokouksessa ja vuoden 2023 SM-kisaviikkopaikka on
Muistolan koulun pihalla.

 Vuodelle 2023 on suunniteltu alla olevat kaksi MM-kilpailua. Mikäli kilpailut järjestetään, kuten
Féderation Internationale de Pétanque et Jeu Provençal FIPJP on ne suunnitellut Afrikassa
pidettäväksi, niin liitto ei lähetä joukkuetta.
Tiedote 22.9.2022 laitettu liiton netissä, Facessa sekä Forumilla: Suomen Pétanque-Liitto SP-L
r.y:n hallitus on päättänyt, että liitto ei lähetä vuonna 2023 Benin arvokisoihin edustusjoukkueita.
Alustavasti liiton hallituksen tietoon on tullut, että kansainvälinen liitto suunnittelee miesten MM
kisoja sekä S/D/XD MM kisoja Beniniin.
Syynä on, ettei liitto pysty takaamaan pelaajien turvallisuutta Beninissä ja vaikka pelaajat
lähtisivät matkaan omakustanteisesti, on liitto kuitenkin vastuussa pelaajista.
Miesten MM-kilpailu: Syyskuun alkupuoli, Cotonou, Benin, Länsi-Afriikka Kartta
MM-singeli, duppeli, sekatrippeli_ Syyskuun alkupuoli, Cotonou, Benin, Länsi-Afriikka Kartta

Budjetissa varataan kuitenkin rahaa kisalle, mikäli kisapaikka vaihtuisi turvallisempaan paikkaan.

 15.4. 25th European Congress, Belvaux, Luxembourg. Kartta.

https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailukalenterit/2023/
http://www.fipjp.com/
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/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+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.petanquefinland.com/
https://www.facebook.com/petanqueliittolive/
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