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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2010 

AIKA Sunnuntaina 31. tammikuuta 2010 klo 12.00.  

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

LÄSNÄ Jari Nieminen (puheenjohtaja), Vesa Ala-Kulju, Arto Brand, Eva Fredriksson, Jari Eronen, Riitta 
Kangas (hetken ajasta paikalla), Mika Metsä-Eerola, Anu Uusio  

ESTE - 
 
1§  Kokouksen avaus 
 

Kokous avattiin klo 12.12. 
 
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 

 
 Edellisen kokouksen 13.12.2009 pöytäkirja allekirjoitettiin. Kokouspöytäkirja oli sitä ennen hyväksytty 

sähköpostitse. Kokouspöytä julkaistiin 31.12.2009 SP-L:n kotisivulla kohdan ”Uutiset” alla.  
 
• Valtionavustus. OPM:n tukirahapäätökset on julkaistu 20.1. Todettiin, että SP-L:n saama tuki on 

28000,00 euroa.  
 

• Riitta Kangas on lupautunut jatkamaan SP-L:n taloudenhoitajana.  
 

• Vuoden 2009 toimintakertomus 
Petanquelehden teko on nyt siinä vaiheessa, että Brand on laatinut toimintakertomuksesta 2009 
ensimmäisen version ja koonnut jonkun verran kuvia viime vuodelta. Suunnitelma on, että lehdestä 
tulee ns. laajennettu toimintakertomus. Hän jatkaa lehden tekoa.  
 

• Joutsenon Kataja ry on hakenut SP-L:n jäsenyyttä. Jäsenyys myönnettiin. Sihteeri on yhteydessä 
seuraan koskien käytännön järjestelyjä. 
 

• Helsinki Pétanque ry:n (HPet) kanssa on tehty sopimukset hallin ja varastotilan käytöstä liiton 
tarpeisiin. 
 



  2 (4) 

Suomen Petanque-Liitto ry:n hallituksen kokous 31.1.2010 

• Sopimus Pohjolan kanssa koskien Sporttiturvaa on allekirjoitettu.  

• Firmaliigan voittajan eteneminen MAYO-turnaukseen keväällä 2011 
Teuvo ”Teude” Kamusen on lähestynyt SP-L:n seuroja sähköpostitse 20.1. mainostaen 
firmaliigatoimintaa.  
-  Järjestäjät (seurat) vastaavat alkusarjojen järjestämisestä. 
-  Liitto hoitaa firmaliigapelaajille koskevan pelaajavakuutuksen, hoitaa kiertopalkinnon ja muut 
loppuottelun palkinnot sekä jakaa ne + kustantaa loppuottelun voittajajoukkueelle matkan Mayo-
kisoihin keväällä 2011. 
-  Paikkakuntien voittajat loppuotteluun, jos osallistuvia paikkakuntia on vähän, niin voidaan harkita 
kahta parasta joukkuetta. Loppuottelu pidetään syksyllä etukäteen ilmoitettuna ajankohtana, 
EHDOTUS; lauantai 25.09.2010 klo 11:00 alkaen 

• Tiedustelu seurojen jäsenmääristä ym. 
Jäsenseuroja on pyydetty ilmoittamaan SP-L:lle pelaajamääriä. Kaikilta seuroilta ei vielä ole saatu 
vastausta.  
 

6§  Tiedotustoiminta 
 

• Ryhtiä tiedotustoimintaan  
Positiivinen askel kohti avoimempaa tiedotusta voidaan pitää 13.12.2009 järjestäytymiskokouksen 
julkaisemista SP-L:n sivuilla.  
 

• SP-L täyttää 30 vuotta vuonna 2012. Juhlavuoden suunnittelua ollaan aloittamassa.  
 

7§  Kilpailutoiminta 
 

• Omavastuiden osuudet (mm. yleisen MM, 19.-22.8. Naiset EM-kilpailu, Ljubljana, Slovenia, 27.-
28.7. junioreiden MM-kilpailut Ranskassa, Toulosse) käsitellään tapauskohtaisesti. Asia otetaan 
esille ensi kokouksessa (20.2.).  
 

• Matkakertomukset tulee saada matkanjohtajalta/coachilta niistä kilpailuista joita liitto avustaa 
rahallisesti.  
 

• Suomen Cupiin on määräpäivään (17.1.) mennessä ilmoittautunut viisi seuraa: 
- Bitankki (BIT) 
- Kallion Kirkas (KAL) 
- Peesi (PSI) 
- PSC Järvenpää (PSC) 
- Turun Petanque-Seura (TUR) 
Liittohallituksen kokouksessa 31.1. arvottiin kaksi seuraa KAL ja TUR, jotka pelaavat puolivälierän 
helmikuun aikana yhdessä sopimaansa aikaan ja paikassa. Voittaja pelaa BIT:iä vastaan. Myös 
välieräparit PSI ja PSC arvottiin. Välierät ja finaali pelataan 20.3. myöhemmin ilmoitettavassa 
paikassa. Arvonnan tuloksista ilmoitetaan joukkueille välittömästi arvonnan jälkeen. Tuomari 
hoitaa, että saa joukkueilta pelaajien nimet.  
 
Suomen Cupista: 
- pelaajia ei saa vaihtaa kesken pelin, ainoastaan kierroksien välissä 
- trippelijoukkueisiin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan siten, että ensimmäisellä kierroksella vaihdossa ollut 
pelaaja korvaa jonkun pelaajan 
- kummatkin seurat ilmoittavat kokoonpanon kierroksittain kirjallisesti tuomarille, joka julkaisee kokoonpanot 
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ottelukaaviossa vasta kun on saanut molempien seurojen kokoonpanon 
 

• Liiton muihin kilpailuihin tulleet hakemukset on ratkaistu seuraavasti: 
 
SARJAKIERROS 15.5.2010 SM-SARJA yleinen, 1.divisioona, SM-SARJA naiset, SM-SARJA 
veteraanit, 1. divisioona veteraanit, KOOVEE / pétanque-jaosto 
 
MM-KARSINTA yleinen / EM-KARSINTA naiset, 23.5.2010, Tampere Pétanque. MM-karsintojen 
toinen mahdollinen pelipäivä 12. tai 13.6.2010, Pétanque Club de Pori 
 
13.6. veteraanien ranking-trippeli eli Pekka Vihtalahden muistokisa, Pétanque Club de Pori 
 
SARJAKIERROS 19.6.2010 SM-SARJA yleinen, 1.divisioona, SM-SARJA naiset, Pétanque Sport 
Club Anjalankoski 
 
19.6.2010 SM-SARJA veteraanit, 1.divisioona veteraanit, Pétanque Sport Club Anjalankoski 
 
SARJOJEN FINAALIT / KARSINNAT  4.7.2010 SM-SARJA veteraanit, 1.divisioona veteraanit, 
UTU-Petankki, Rauma? (A.Brand varmistaa)1 
 
SARJOJEN FINAALIT / KARSINNAT  7.8.2010 SM-SARJA yleinen, 1.divisioona, SM-SARJA 
naiset, KOOVEE / pétanque-jaosto 
 
SM-SEKADUPPELI  28.8.2010 Linnan Petanquistit, Hämeenlinna 
 
SEURAJOUKKUEIDEN SM 4.9.2010 Euran Raiku, Kokemäki 
 
Ranking-kilpailuja voi vielä hakea seuraavaan kokoukseen. 
 

• Veteraanien PM-kisat 7. – 8.8.2010 Gullhaug Idrettspark (urheilupuisto), Holmestrand, n. 66 km 
Oslosta lounaaseen. Lisäinfoa www.petanque.no. Lisäinfoa saa suomeksi maijajuva@yahoo.no   
Liitto kustantaa kaksi joukkuetta veteraanien avoimiin PM-kisoihin.. 
 

• SM-kisat 12.-17.7. järjestetään Järvenpäässä. hyvin pitkälti samojen kaavojen mukaan kuin viime 
vuonna. PSC Järvenpää/V.-M. Myllymäki tiedottaa asiasta kun kaikki asiaan liittyvät kohdat on 
varmistuneet. 
 

• Tiedoksi: Muutos  European Championship for Junior 27-29 August 2010 Mountauban (near 
Toulouse, France), aikaisemmin ilmoitettu ajankohta 2.-4.7.2010.  
 

• Tiedoksi: European Cup for Clubs 2010 www.cep-petanque.com . Ilmoittautumiset ennen 
20.3.2010.  
 

• Tiedoksi : Mondial la Marseillaise a Petanque, 4-8. heinäkuuta 2010 –Parc Borély à Marseille 
 

                                                 
1 Kokouksen jälkeen varmistui, että Veteraanien SM-sarjan ja Veteraanien 1. divarin finaalit ja karsinnat 4.7.2010 Uotilan 
kentällä Raumalla klo 10.00. UTU-Petankki 
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• Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry päivitetyt ohjeet ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa”. 
Lisäinfoa löytyy www.antidoping.fi Kilpailujärjestelijöitä pyydetään pitämään alueet siistinä.  
 

• Kurinpitolautakunta koostuu 2 tuomarijäsenestä ja 2 lisenssipelaajajäsenestä ja lautakunta valitaan 
toimintavuodeksi kerrallaan. Kurinpitolautakuntaan on valittu: 
- lisenssipelaajat (Ari Luoma ja Vesa Ekström) 
- tuomarit (Jukka Salminen ja Arto Brand)  
 

8§  Valmennustoiminta 
 

• Valmentajahaku yleisen, naisten, junioreiden ja veteraanisarjaan on ollut haussa. Asia käsitellään 
hallituksen seuraavassa kokouksessa (20.2.). 
 

9§  Muut esille tulevat asiat 
 
Uusia pelaajia tulisi saada lajin pariin. Mm. maahanmuuttajia tulisi saada mukaan toimintaan. Mm. 
Kalvolassa (Iittalassa) on tässä hyvin onnistuttu.  
 

10§ Tiedoksi 
 
Kansainvälisen Työväen Urheiluliiton CSIT:n 2. Maailmankisat pidetään 2.-7.7.2010 Tallinnassa 
Eestissä. Ohjelmassa myös petankia 2. - 4.7. Kalevi Central Stadiumilla. 
 

11§ Seuraavat kokoukset  
 
Seuraava kokous pidetään Turussa lauantaina 20.2.2010 klo 12.00 alkaen.  
 
Kevätliittokokouksen pitopaikaksi on varmistunut Järvenpään Casino, Kasinokuja 1, sunnuntaina 
21.3.2010 klo 13.00. PSC Järvenpää hoitaa käytännöt järjestelyt.  

 
12§ Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.01. 
 
 
 
 
Jari Nieminen   Eva Fredriksson 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 

JAKELU: www.petanque.fi, kohdan Uutiset alla 
 

 
 


