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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 3/2010 

AIKA Sunnuntaina 11. huhtikuuta 2010  

PAIKKA Ravintola Salud, kabinetti, Tuomiokirkonkatu 19, Tampere 

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

ESTE - 
 
1§  Kokouksen avaus 
 

Kokous avattiin klo 13.09. Todettiin, että kevätkokoukseen 21.3. osallistui 9 seuraa. 
 
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 20.2.2010 pöytäkirja allekirjoitettiin. Kokouspöytäkirja oli sitä ennen hyväksytty 

sähköpostitse. Kokouspöytäkirja julkaistiin 2.3.2010 SP-L:n kotisivulla kohdan ”Uutiset” alla.  
 

• Ennen varsinaista kesäkautta tiedotus liiton uusista viitenumeroista. Systeemi sama kuin esim. 
lisensseissäkin, eli haetaan pelaajan seuran mukaan viitenumerosivulta: http://petanque.fi/viite.php   
UUDET VIITTEET: 
620 Omavastuut 
630 Turistimatkamaksut 
 

• Opetusministeriö on myöntänyt ansioristin kultaisena liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi Juha 
Komsille. Komsin toivotuksesta luovutuspaikaksi on valittu Baltique-Duppeli, jossa liiton edustaja 
luovuttaa mitalin.  

 
• Kotimaan kokopäiväraha nousee vuodelle 2010 1 eurolla. Uusi arvo on 36 euroa. Osapäiväraha säilyy 

ennallaan, se on myös ensi vuonna 16 eur. 
 

• Taloudenhoitaja toimittaa OPM:lle huhtikuun loppuun mennessä selvityksen avustusmäärärahan 
käytöstä. pakettiin liitetään paitsi vuosikokouspöytäkirjat, toimintakertomus, tilintarkastuslausunto. 
Samat dokumentit toimitetaan myös verottajalle. 
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• Yhdistetty vuoden 2009 toimintakertomus /Petanque-lehti oli jaossa kevätliittokokouksessa. Osa 

lehdistä jäi PSC Järvenpäälle jaettavaksi tulevissa SM-kisoissa. Osa lehdistä on sihteerillä, joka 
lähettää ne kevätliittokokouspöytäkirjan kanssa seuroille.  
 

• Aluetapaamiset (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen). Nieminen ja Metsä-Eerola 
osallistuivat 16.4. Eurassa Länsi-Suomen aluetapaamiseen. Liiton tavoitteena on tutustua seuroihin 
mm. aluetapaamisissa ja vaihtaa kuulumisia puolin ja toisin.  

• Reilun Pelin pelisääntöjen päivitetty luonnosversio on toimitettu (31.3.) SLU:n jäsenjärjestöille. He 
toivoivat saavansa järjestömme näkemykset ja kehittämisehdotukset kyseiseen luonnosversioon 
18.6.2010 mennessä. Päivitetyt Reilun Pelin pelisäännöt on suunnitelmien mukaisesti tarkoitus 
hyväksyä SLU ry:n syyskokouksessa tämän vuoden loppupuolella. Liittohallitus päätti, että ei liittona 
ota kantaa ko. luonnosversioon. Yksityisenä henkilönä kuitenkin jokainen voi kommentoida sillä 
luonnos laitetaan kaikkien kiinnostuneiden kommentoitavaksi SLU:n nettisivuille 12.4.-10.5. väliselle 
ajalla.  

• Joroisten Jyske ry on anonut Suomen Pétanque-Liitto r.y.:n jäsenyyttä. Jäsenyys hyväksyttiin. Seura on  
yleisseura joka on perustettu 1930 ja seuran kotipaikka on Joroinen. Seuran lajeihin on kuulunut 
petanque, kuntoilumielessä, noin 10 vuoden ajan. Seuran puheenjohtajana toimii Jouko Metsälä.  
 

6§  Tiedotustoiminta 
 

• Ryhtiä tiedotustoimintaan. Liitto on saanut positiivista palautetta hallitusten pöytäkirjojen 
julkaisemisesta liiton nettisivuilla. 
 

• Harju Elää -tapahtuma järjestetään 25.4.2010 klo 10-16.00 Vampulan ulkoilumajalla. Vesa Ala-Kulju 
on lupautunut osallistumaan tähän tapahtumaan esittelemään petankia.   
 

7§  Kilpailutoiminta  
 
• Suomi Cup finaali pelattiin 20.3. Turussa. Cupin voitti PSC Järvenpää (PSC) joka voitti Turun 

Petanqueseuran numeroin 4-0. 
 

• Kilpailusääntöjen päivitys. Kilpailusääntöjä päivitetään mm. Euro Cupin sääntöjen suhteen. Ko. 
säännöt on päivitetty sivuille viimeksi vuonna 2006 ja sisältää siten jo vanhentunutta tietoa. Janne 
Rissasen suomentaa voimassa olevat Euroopan cupin säännöt.   
 

• MM/EM karsinta 2010. Kilpailutoimen selvityksen ja kentältä tulleen palautteen johdosta olemme 
päättäneet seuraavaa: 
Karsintakilpailuissa ei aikapelejä. Vain osakilpailun voitolla merkitys. Tuomari/kilpailunjärjestäjien 
yhteistyö takaa onnistuneet karsinnat. Mikäli osakilpailuilla eri voittajat - finaalit pelataan (paras 
kolmesta) Porissa sunnuntaina 13.6.2010.  Pekka Vihtalahden muistokisa VDR, PC de Pori, 
yhteydessä. 
Tiedote MM-yleinen/EM-naiset karsinnoista 2010 toimitetaan kevätliittokokouspöytäkirjan yhteydessä 
seuroille. Tiedote löytyy myös liiton sivuilta ”Uutiset” kohdan alta.  
 

• EM/PM valinta / Veteraanit 2010. Veteraanien PM-kisat ovat 7. - 8.8.2010 Norjassa Holmestrandissa. 
Kilpailutoimi ehdottaa, että ko. kisaan lähtevät SM Sarjan 1. sekä SM trippelin 1. joukkueet. 
Toistaiseksi tietoa EM-kisoista ei ole saapunut, mutta jos ko. kisat järjestetään, kisoihin Sarjan 1. PM 
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kisapaikan saa tuolloin sarjan 2.  
 

• Suunniteltu Neljän maan turnaus (Puola, Suomi, Venäjä, Viro) 24.7.2010 Kadrioru park, Tallinnassa 
on peruuntunut. Syynä Puolan luopuminen.  
 

• Yllä olevan Neljän maan turnauksen peruuntumisen johdosta on päätetty korvaavana tapahtumana 
järjestää Suomi-Viro –maaottelu 24.7. Maaotteluun kutsuttavat joukkueet olisivat: 
Yleinen(3): MM karsintojen osakilpailuvoittajat sekä Porin 2. Mikäli osakilpailuilla sama voittaja, 
myös Tampereen 2.  
Naiset(2): MM karsintojen osakilpailuvoittajat. Mikäli sama - Porin 2.  
Juniorit(1): Valmennuksen valitsema joukkue 
Veteraanit(1): Pekka Vihtalahden muistokisan(VDR) 1./2. muodostavat pelaavan kokoonpanon 
Poisjääntien osalta hallitus tekee päätöksen, kuultuaan joukkuetta. 
 

• Ranking. Hallitus sai syysliittokokoukselta tehtäväkseen ranking-järjestelmän uudistuksen mietinnän. 
Projektin laajuudesta johtuen se siirtyy vuosille 2011-2012 - myöhemmin nimitettävälle työryhmälle. 
Vuoden 2010 mennään kilpailusääntöjen määrittelemällä tavalla.  
 

• Tuomarikokouksessa 10.4. esitettiin, että kilpailujärjestäjät ja tuomarit käyvät jatkossa yhä enemmän 
yhteistyötä alkoholin käyttöön liittyvissä asioissa. Asia pitää käydä aina jo ennen kilpailun alkua. 
Pääsääntöisesti järjestäjät vastaavat alkoholin käytöstä pelialueella. Tuomarit siitä, että pelaajat 
käyttäytyvät asianmukaisella tavalla.  
 
Alkoholi ei kuulu WADA:n kiellettyjen aineiden listalle kun joidenkin lajien osalta (ei petanque). 
Mikäli haluamme saada jonkin aineen kiellettyjen aineiden listalle, on sitä ajettava yhteistyössä 
kansainvälisen liittonne kanssa WADA:n suuntaan. Suomen Antidopingtoimikunta ADT ei voi lisätä 
listaan kansallisesti kiellettyjä aineita. Suomen ADT:n on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa 
WADA:n kiellettyjen aineiden listaa. 
 

• Liiton Allakkaan viedään sekä viralliset kilpailut, että vapaamuotoisempia harraste- ja 
liikuntatapahtumia. Näiden osalta kilpailun järjestäjää tulisi velvoittaa ilmoittamaan mahdollisimman 
pian tapahtuman jälkeen tulokset. 

 
8§  Valmennustoiminta 

 
• Miska Niemisen ensimmäiset ”koettelemukset” naisten ja junioreiden valmentajana oli valmennustesti 

junioreille ja naisille 6.3. Pasilan hallilla. Tilaisuus oli hyvin onnistunut ja valmennusryhmä-
tilaisuuksille saatiin kovasti kannatusta. Todettiin, että Miskalla on kokonaisvaltaisen ote asiaan. 
Testaus- ja valmennussuunnitelma on esitelty ryhmälle. Tilaisuuteen osallistui 9 naista ja 6 junioria. 
Koska suurin osa osallistujista ovat pääkaupunkiseudulta on päätetty, että n. kerran kuussa olevia 
tapaamisia järjestetään Pasilan hallilla1. Tapaamisissa käsitellään myös ravintoasioita ja joogaa. Jos 
teillä on kysyttävää valmennustilaisuuksista, olettehan yhteydessä valmentaja Miska Niemiseen 
miska.nieminen2@luukku.com 
 

9§  Muut esille tulevat asiat 
 
Muita asioita ei ollut. 

                                                 
1 Seuraava valmennusryhmän tilaisuus on Pasilan hallilla 24.4.2010 klo 10.00 alkaen ja seuraava 22.5.2010.  
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10§ Tiedoksi 

 
Sastamalan kaupungista (entinen Vammala) Tyrwää petankissa on tapahtunut puheenjohtaja vaihdos. 
Uusi pj on Pekka Hakala. Heillä on viisikenttäinen halli Sastamalan Siikasuolla. 

 
11§ Seuraavat kokoukset  

 
Hallitus kokoontuu seuraavasti su 16.5. klo 12.00 Helsinki. 
 

12§ Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.00. 
 
Jari Nieminen   Eva Fredriksson 
puheenjohtaja   sihteeri 
 


