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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 8/2009, järjestäytymiskokous 

AIKA Sunnuntaina 13. joulukuuta 2009 klo 12.00.  

PAIKKA Helsinki Petankin halli Pasilassa, Tallikatu 99, Pasilan eteläinen veturitalli, Helsinki 

LÄSNÄ Jari Nieminen (puheenjohtaja), Vesa Ala-Kulju, Jari Eronen, Mika Metsä-Eerola, Anu Uusio, Eva 
Fredriksson (sihteeri) 

ESTE Arto Brand 
 
1§  Kokouksen avaus 
 

Kokous avattiin klo 12.03 
 
2§  Kokouksen järjestäytyminen (sihteerin ja puheenjohtajan valinta).  
 
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Nieminen ja sihteeriksi 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 

 
• Varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Metsä-Eerola 
• Liittohallituksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson. 
• Riitta Kangas on ilmoittanut, että hänellä ei ole mahdollisuutta jatkaa liiton taloudenhoitajana. Riitta 

hoitaa tämän vuoden tilikauden asiat. Joitakin henkilöitä on kysytty tehtävään, mutta toistaiseksi 
kukaan ei ole lupautunut ottaa taloudenhoitajan tehtävää hoitaakseen. 

• Työvaliokuntaan valittiin Nieminen, Uusio ja Fredriksson. Työvaliokunta valmistelee hallituksen 
kokouksia, valvoo hallituksen tekemien päätösten toimeenpanoa sekä hoitaa hallituksen sille antamia 
tehtäviä ja juoksevia asioita. 

• Vastuualuejako  
o Jari Nieminen, puheenjohtaja 
o Vesa Ala-Kulju, veteraanitoiminnan vastuuhenkilö 
o Arto Brand, tuomaritoiminnan vastuuhenkilö, kuuluu kilpailutoimikuntaan 
o Jari Eronen, kuuluu kilpailutoimintaan, aluetoiminta 
o Eva Fredriksson, PR-työ, sisältäen harrastetoiminnan  
o Kalevi Lehtinen, varajäsen 
o Mika Metsä-Eerola, kilpailuvaliokunnnan vastuuhenkilö 
o Pekka Stark, varajäsen  
o Anu Uusio, valmennustoiminnasta vastaava 
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• Virallisista delegaatioista päättäminen tulevan vuoden arvokilpailuihin. 
Sovittiin, että puheenjohtaja osallistuu, valmentajan ja joukkueen lisäksi tänä vuonna Yleisen sarjan 
MM-kisoihin Taiwanissa ja naisten EM-kisoihin Ljubljanassa (Slovenia). Lisäksi sovitaan 
tapauskohtaisesti erikseen kuka lähtee muihin arvokilpailuihin, kuitenkin niin, että yksi hallituksen 
jäsen tai hallituksen valtuuttama, edustaa liittoa.  
 

• Jäsenmaksut. Syysliittokokous velvoitti tulevaa liittohallitusta pohtimaan jäsenmaksujen portautusta. 
Päätettiin, että työvaliokunta tekee hallitukselle esitykseen.  
 

• Firmaliiga. 
Vuoden 2009 aikana hallitus keskusteli mahdollisuudesta elvyttää 90-luvulla aktiivisena ollut 
firmaliigasarjaa. Ajatuksena on ollut saada firmaliigapelaajia sitouduttua yhden ryhmälisenssin alle. 
Yksityisiä firmaliigoja toimii mm. Helsingissä, Hämeenlinnassa, Tampereella ja Lahdessa. 
Alkusarjojen voittajien kesken pelattaisiin loppuottelu jolle liitto kustantaisi MAYO-turnaukseen 
osallistumismaksun, laivamatkan sekä kaksi yöpymistä. 
 

• Tiedustelu seurojen jäsenmääristä ym. 
Opetusministeriön (OPM) järjestöpäivillä (22. - 23.9.2009) esiteltiin liikuntalakia sisältäen 
valtionapujärjestelmän uusimista. Suomessa liikunnan valtionapua nauttii n. 130 järjestöä ja se on 
hurjasti enemmän mitä muissa ns. sivistysmaissa, jossa tuen piirissä on n 50-80 järjestöä. Lajiliittojen 
avustamisesta selvitelleen työryhmän ehdotuksen mukaan tuettavien pitää olla paitsi valtakunnallisia 
järjestöjä sellaisia joissa koko vaatimus on 40 seuran ja 2000 henkilöstöjäsenen kenttä. Tämä johti 
siihen, että SP-L yhdessä syysliittokokouksen kutsun kanssa tiedusteli seurojen pelaajamääriä. Osa 
seuroista on jo ilmoittanut omat lukunsa.  
 

• Liitto on jaettu eri alueisiin: Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen. Sovittiin, että mikäli 
mahdollista kevään aikana, liiton jäsen osallistuisi kuunteluoppilaana eri alueiden yhteistapaamisiin. 
Sovittiin, että aloitetaan länsirannikolta. Metsä-Eerola selvittää ajankohtaa johon hän sitten yhdessä 
Niemisen kanssa osallistuu. Näiden tapaamisten päämääränä on parhaimpien käytäntöjen 
jalkauttaminen ja eri alueisiin tutustuminen.  
 

6§  Tiedotustoiminta 
 

• Ryhtiä tiedotustoimintaan.  
Syysliittokokous määräsi hallituksen nimeämään keskuudestaan tiedotustoiminnasta ja sen 
kehittämisestä vastaavan henkilön sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta weppi-mestarin, joka vastaa 
liiton www-sivujen ylläpidosta ja kehittämisestä.  
Puheenjohtaja on ollut yhteydessä Pöyryyn, joka on lupautunut toistaiseksi hoitamaan/kehittämään 
liiton sivuja.  
 

• Juhlavuosi 2012  
Päätettiin pystyttää juhlatoimikunta, joka miettisi tarkemmin vuonna 2012 vietettävää 30-vuotisjuhlaa. 
Alustavaksi juhlapromoottoriksi valittiin Mika Metsä-Eerola.  
 

7§  Kilpailutoiminta 
 
• Ranking-stipendeistä päättäminen.  

Vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan kirjattiin, että Hallitus kehittää ranking-järjestelmää ja päättää 
mahdollisista palkintostipendeistä järjestelmän osalta. 
Päätettiin, että kilpailutoimi ottaa asian harteilleen. Laajemmiten ko. asian suhteen tulisi kuulla kentän 
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ääntä.  
 

• Omavastuiden osuudet 
Mika Metsä-Eerolalle annettiin tehtäväksi tehdä ensi kokoukseen ehdotus mikä olisi paras systeemi.  
 

• Suomen cup  
Suomen Cup tulee saada mahdollisimman pian pyörimään, koska helmikuun 6. päivänä on 
ensimmäinen alkukarsinta. Joitakin kilpailujärjestelyistä kiinnostuneita seuroja on jo ilmaantunut . 
 

• Liiton muut kilpailut hakuun. 
Brand ja Metsä-Eerola luonnostelevat kutsun. 
 

• Veteraanien PM-kisat 
Ruotsin liitolta (Hans Hagbergi) on tullut sähköpostitse 25.11. koskien veteraanien PM-kisojen 
järjestämistä joka vuosi. Hän ehdottaa, että kisat pidettäisiin aluksi kokeeksi jokavuotisena, 
kaksipäiväisenä kisana. Hallitus kannatti ehdotusta. Norges Fleridrettsforbundetin petanque-osasto, on 
ilmoittanut, että ovat valmistelemassa veteraanien PM-kisoja Holmestrandissa 7. - 8. elokuuta 2010. 
Juuri toimintasuunnitelmaan kirjattu 7.8. pidettäväksi kaikkien sarjojen finaalit ja karsinnat saatetaan 
joutua muuttamaan veteraanien suhteen. Veteraanien finaalit/karsinnat muutettu 4.7.2010. 
 

• SM-kisat 
Vuoden 2010 SM-kisat järjestetään 12. - 17.7. Järvenpäässä. Järjestävä seura PSC on hyvässä 
vauhdissa järjestelyiden suhteen. 
 

• 2. divari 
Divaritoiminta on alueiden asia mutta liiton tulisi olla tietoisia kuinka paljon joukkueita ym. asioita on. 
Eroselle annettiin tehtäväksi alue/yhteystiedot.  
 

8§  Valmennustoiminta 
 

• Valmentajahaku yleisen, naisten, junioreiden ja veteraanisarjaan on ollut haussa. Yhtään 
vastuuvalmentajahakemusta ei ole vastaanotettu. Valmennuspaikkojen hakua päätettiin jatkaa 
29.1.2010 asti jolloin seuraavassa hallituksessa 31.1.2010 käsitellään hakemukset. 
 

9§  Muut esille tulevat asiat 
 

Liiton allakkaan viedään sekä viralliset kilpailut että vapaamuotoisemmat liikunta- ja harrastetapahtumat. 
 

10§ Tiedoksi 
 
Ei asioita. 
 

11§ Seuraavat kokoukset  
 
Seuraava kokous pidetään HPetin hallissa sunnuntaina 31.1.2010 klo 12.00. Sitä seuraava kokous 
pidetään Turussa lauantaina 20.2.2010 klo 12.00 alkaen. Kevätliittokokous pidetään sunnuntaina 
21.3.2010 klo 13.00, paikka vielä varmistamatta. Mikäli tarvetta hallitus kokoontuu ko. päivänä ennen 
kevätliittokokousta.  
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12§ Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. 
 
 
 
 
Jari Nieminen   Eva Fredriksson 
puheenjohtaja   sihteeri 


