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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2010 
AIKA Lauantaina 20. helmikuuta 2010  

PAIKKA Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, Turku 

LÄSNÄ Jari Nieminen (puheenjohtaja), Arto Brand, Eva Fredriksson, Mika Metsä-Eerola, Anu Uusio  

ESTE Vesa Ala-Kulju, Jari Eronen 
 
1§  Kokouksen avaus 
 

Kokous avattiin klo 12.42. 
 
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 31.1.2010 pöytäkirja allekirjoitettiin. Kokouspöytäkirja oli sitä ennen hyväksytty 

sähköpostitse. Kokouspöytäkirja julkaistiin 15.2.2010 SP-L:n kotisivulla kohdan ”Uutiset” alla.  
 

• Nieminen on tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle muutosilmoituksen nimenkirjoittajista1. 
 

• Vuoden 2009 taseet. Kirjanpitäjä Yrjö Munukalta on saatu vuoden 2009 tuloslaskelma ja tase. 
Tilinpäätös allekirjoitettiin. Tilinpäätös jätetään Suomen Tilintarkastusverkko Oy:lle (yhteyshenkilönä 
Mervi Kaplas) lähempää tutkimusta varten.  
 

• Vuoden 2009 toimintakertomus on valmistumassa ja tarkoituksena on, että yhdistetty 
toimintakertomus/Petanque-lehti on jaossa kevätliittokokouksessa.. Niille seuroille jotka eivät osallistu 
kevätliittokokoukseen liitto toimittaa lehdet postitse. 
 

• Aloitteet kevätliittokokoukselle. Seurojen tuli tammikuun loppuun mennessä esittää 
kevätliittokokoukselle ne aloitteet jotka halutaan käsiteltäväksi 21.3. kevätliittokokouksessa. Seuroilta 
on vastaanotettu yksi aloite. Lisäksi hallitus on esittämässä joitakin aloitteita liittokokoukselle.  

                                                 
1 SP-L:n toimintasäännöt § 21 Liiton nimen kirjoittaa liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun 
liittohallituksen jäsenen kanssa, aina kaksi yhdessä. Oikeus liiton nimen kirjoittamiseen on erikseen henkilöllä, jolla on siihen liiton 
antama henkilökohtainen valtuutus. 
 
 



  2 (3) 

Suomen Petanque-Liitto ry:n hallituksen kokous 20.2.2010 

 

• Karkkilan Urheilijat ry on hakenut SP-L:n jäsenyyttä. Jäsenyys hyväksyttiin.  

• Tiedoksi, että opetusministeriön ja SLU ry:n yhteistyössä järjestämät Järjestöpäivät 2010 ajankohta on 
muuttunut  20.-21.9.2010. Alustava paikka: Aulanko, Hämeenlinna.  
 

6§  Tiedotustoiminta 
 

• Kuntofestivaalit järjestetään pe 27.8. (http://www.kunto.fi/kuntofestivaalit/info2/historia/)  
 

• Lajiesitteen uudistus on työn alla.  
 

7§  Kilpailutoiminta  
 
• Omavastuuosuuksista vuoden 2010 kansainvälisiin kilpailuihin päätettiin seuraavasti: 

24.-25.7.2010 Neljän Maan Turnaus, Viro, Tallinna – 30 € 
7.8.-8.8.2010 Veteraanien Avoimet PM-kilpailut, Norja, Holmstad – 50 € 
19.8.-22.8.2010 Naisten EM-kilpailut, Slovenia, Ljubljana – 100 € 
27.-29.8.2010 Junioreiden MM-kilpailut, Ranska, Moutauban – 100 € 
9.-13.9.2010 Yleinen MM-kilpailut, Taiwan – 200 € 
Omavastuut sisältävät: Lennot, majoituksen, kisapaikoille siirtymiset, kisapäivien ruokailut sekä 
pelipaidan(t). Ei sisällä kotimaan matkoja. Valmistavista leireistä päätetään tapauskohtaisesti, mutta 
näistä ei aiheudu pelaajille lisäkuluja.  
 

• Suomi Cup pelit jatkuvat. Ilmoittautuneet viisi seuraa (Bitankki (BIT), Kallion Kirkas (KAL), Peesi 
(PSI), PSC Järvenpää (PSC), Turun Petanque-Seura (TUR) ovat aloittaneet Suomi Cup pelit. KAL ja 
TUR puolivälierä pelattiin 6.2. Tuomarina Juha Komsi. Ko. kilpailun voittaja TUR pelasi BIT:iä 
vastaan välierän la 13.2. Helsingissä. Välieräparit PSI ja PSC pelasivat 25.2. Helsingissä. Päätettiin 
myöntää Turun Petanque-seuralle oikeuden järjestää Suomi Cup finaali 20.3.  
 

• MM-karsinta, yleinen / EM-karsinta, naiset järjestetään 23.5. Tampereella sekä tarvittaessa 12.6.2010 
Porissa.  
 

• Veteraanien PM-kisat ovat 7. - 8.8. Norjassa. Kilpailutoimi ehdottaa, että ko. kisaan lähetetään SM-
sarjan voittaja / SM trippelin voittaja. Mikäli voittajajoukkue on sama molemmissa kilpailuissa niin 
toinen lähetettävä joukkue on sarjan kakkonen.  
 

• SM-kisat 12. - 17.7. järjestetään Järvenpäässä. PSC Järvenpää/V.-M. Myllymäki on sähköpostitse 
(11.2.2010) tiedottanut jäsenseuroja 12.-17.7.2010 pelattavien SM-kilpailujen aikataulusta ja 
majoitusvaihtoehdoista. Lisäinfoa on tulossa kun saavat avattua (lähiviikkona) kilpailujen 
nettisivuston.  
 

• Neljän maan turnaus (maili Metsä-Eerola 5.2.2010) järjestetään 24.7.2010 klo 11 alkaen Kadrioru park, 
Tallinn. Mukaan on kutsuttu joukkueita Suomesta, Puolasta, Venäjältä ja Virosta. Päätettiin ilmoittaa 
Viron petankiliiton hallitukselle, että osallistumme.  
 

• Tuomaritoiminta. Brand kutsuu koolle tuomaritapaamiselle.  
 

• MAYO Boule Festival 228.-30.5.2010 nettisivut on avattu http://www.mayo.se/  
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8§  Valmennustoiminta 

 
Valmentajahaku yleisen, naisten, junioreiden ja veteraanisarjaan on ollut haussa. U23 valmennusta ei 
ole edes ollut hakusessa. Yleisen ja veternaanien valmennukseen ei toistaiseksi ole löytynyt sopivaa 
valmentajaa. 
 
Kokouksessa hallitus valitsi yksimielisesti Miska Niemisen naisten ja junioreiden valmentajaksi 
toistaiseksi. Hallitus on saanut Miskalta erittäin kokonaisvaltaisen valmennussuunnitelman 
kuluarvioineen. Valmennukseen liittyen ensimmäinen tilaisuus on valmennustesti junioreille ja naisille 
6..3. Pasilan hallilla klo 11.00 alkaen.  
 

• Eri alueilla tarjotaan SLU:n toimesta erilaista ohjaaja- ja valmentajakoulutusta. Uusio kerää infoa 
tapahtumista ja informoi seuroja.  
 

9§  Muut esille tulevat asiat 
 
Muita asioita ei ollut.  

 
10§ Tiedoksi 
 
• Suomelle (Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:lle) on myönnetty kansainvälisen naisliikuntaverkosto 

IWG:n (The International Working Group on Women and Sport ) puheenjohtajuus vuosille 2010 – 
2014. Maamme tuleekin olemaan liikunnan ja urheilun tasa-arvotyön kansainvälinen suunnannäyttäjä 
seuraavan neljän vuoden ajan ja mm. kansainvälisen konferenssin järjestäminen Helsingissä vuonna 
2014. Kansainvälisen naisten liikuntaverkosto IWG http://www.iwg-gti.org/ on mannerten välinen 
verkosto, jonka tavoitteena on edistää tyttöjen ja naisten tasa-arvoa liikunnassa ja urheilussa 
maailmanlaajuisesti. 
 

• Helsingin kaupunki palkitsee helsinkiläisiä urheilijoita vuosittain monella tavalla (vuoden 
helsinkiläisurheilija tai –joukkue, vuoden helsinkiläinen liikuntaseura). Kaikki urheilumuodot 
huomioidaan. Ehdotukset tulee toimittaa Helsingin kaupungin liikuntavirastolle 
(liikuntavirasto@hel.fi) 7.5 mennessä.  
 

11§ Seuraavat kokoukset  
 
Kevätliittokokous on sunnuntaina 21.3.2010 klo 13.00 Järvenpään Casino, Kasinokuja 1. 

 
Hallitus kokoontuu seuraavasti: su 11.4.2010 klo 12.00 Tampere ja su 16.5. Helsinki. 

 
12§ Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.25. 
 
 
Jari Nieminen   Eva Fredriksson 
puheenjohtaja   sihteeri 
 

 


