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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2011 
 
AIKA Sunnuntaina 13.2.2011  
 
PAIKKA Helsinki Petankin halli Pasilassa, Tallikatu 99, Pasilan eteläinen veturitalli, Helsinki 
 
LÄSNÄ Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Mika Metsä-Eerola Jari Nieminen, Pekka Stark 

 
ESTE Vesa Ala-Kulju, Kalevi Lehtinen, Anu Uusio  
 
1§  Kokouksen avaus 
 

Jari Nieminen avasi kokouksen klo. 12.00.  
 

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 
 

• 15.1.2011 kokouksen pöytäkirja allekirjoittiin. Ko. kokouspöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse. 
Kokouspöytäkirja julkaistiin SP-L:n kotisivulla kohdan ”Uutisia” alla.  
 

• Valtionavustus (haettu määrä 32 000,00 €). OPM:n tukirahapäätökset on julkaistu 27.1. Todettiin, että 
vaikka lajiliittojen saama tuki on kasvanut viime vuodesta kahdella prosentilla niin, SP-L:n saama tuki 
on sama kuin viime vuonna, eli 28 000,00 euroa. Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset löytyvät 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/liikuntajaerjesto
et/myoennetyt/liitteet/Liikuntajarjestot2011.pdf  
 

• Taloudenhoitaja on toimittanut kirjanpitäjälle, Yrjö Munukalle kaikki tarvittavat paperit tilinpäätöstä 
varten.  
 

• Vuoden 2010 toimintakertomus on työn alla.  
 

• Vuoden alkupuolella ilmestyvä Petanquelehti on Brandilla työn alla. Lehti ilmestyy maaliskuun lopulla 
2011. Aineiston viimeinen jättöpäivä on 15.2.2011.  
 

• Hallituksen ja varajäsenten sekä muiden toimintaan osallistuvien matkakustannusten korvausten osalta 
huomioidaan vuoden 2011 matkakustannusten korvaukset:   

Koko päiväraha 34 € (vuonna 2010 36 €) 
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Osa päiväraha 16 €  
Kilometrikorvaus 30 snt 
  - Lisämatkustaja 3 snt/henkilö.  
 

6§  Tiedotustoiminta 
 

• Liiton nettisivujen modernisointi.  
o  Päätettiin, että laitetaan nettisivuille haku josko seuroissa olisi tiedossa sopivaa tekijää. 

 
7§  Kilpailutoiminta  
 
                  Alla olevat kilpailujärjestäjien haut seuraaviin liiton alaisiin kilpailuihin on vahvistettu.  
                  Muita hakemuksia liiton kilpailuihin ei ole vastaanotettu. 
                  Kilpailukalenteri löytyy http://petanque.fi/?liitto/kk2011  
 

o EM-karsinta miehet / MM-karsinta naiset / PM-karsinta miehet, naiset 
- 5.3.2011 MT, MM-karsinta NT, Turun Petanque-Seura 
- 17.4.2011 EM-karsinta MT, MM-karsinta NT, Linnan Petanquistit ry, Hämeenlinna 
- Riippuen osallistujamäärästä pidetään varalla 16.4.2011 päivämäärää, mikäli 5.3. ei ehditä 
kaikkia pelejä saada läpi 
- Naisten MM-karsinnat ja miesten EM-karsinnat: 
- la 5.3. klo 10.00 Turku 
- su 17.4. klo 10.00 Hämeenlinna (huom. päivämäärä) 
Pelitapa ilmoitetaan osaanottomäärän varmistettua. 
Ilmoittautumiset 23.2.2011 mennessä: 
- sähköpostilla: artsi piste petanque ät gmail piste com 
- kirjeitse: Arto Brand, Lahtomäenkatu 3 A 10, 33580 TAMPERE  
- joukkueen osallistumismaksu 160 euroa.  
- tiedote karsinnoista löytyy http://petanque.fi/liitto/karsinnat_2011.pdf  
 

o  19.3.2011 VDR Veteraanien duppeli, Kallion Kirkas, Helsinki 
 

o 15.5.2011 YTR Tampere-turnaus, Tampere Petanque 
 

o Sarjakierros YNVTR 
- 28.5.2011 SM-sarja yleinen, SM-sarja veteraanit, SM-sarja naiset, 1.divisioona yleinen,  
1.divisioona veteraanit. 1.kierros 
- Kisajärjestäjä Karhu-Petankki, Kotka  
 

o  2.6.2011 klo 10.00 YDR Mikkeli-duppeli, Droppi Petanque 
 

o SM-sekaduppeli YNDR 
- 11.6.2011  
- Kisajärjestäjä Koski-Petankki ry, Valkeakoski 
 

o Sarjakierros YNVTR 
- 18.6.2011 SM-sarja yleinen, SM-sarja veteraanit, SM-sarja naiset, 1.divisioona yleinen,  
1.divisioona veteraanit. 2.kierros  
- Kisajärjestäjä Koovee ry, Tampere 
 

o Sarjojen finaalit / karsinnat VTR 
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23.7.2011 Veteraanien SM-sarjan ja 1.divisioonan finaalit ja karsinnat 
- Kisajärjestäjä UTU-Petankki ry, Rauma 
 

o 30.7.2011 YDR Pori Open, PCP Pori 
o 6.8.2011 klo 10.00 VDR V.S.-duppeli, Droppi Petanque, Mikkeli 
 
o 13.8.2011 YNTR 

Yleisen ja naisten SM-sarjan finaalit, yleisen sarjan karsinnat  
- Kisajärjestäjä PSC Järvenpää ry 
- Pidetään mielessä, että hallitus päätti kokouksessaan 15.1., että yleisen sarjan ykkönen 
”lähetetään” seuraavan kisaan: International Tournament of 4 Boules to MACON (France), the 2 
and 3 July 2011. 
 

o Seurajoukkueiden SM YDTR 
- 27.8.2011 
- Kisajärjestäjä Koovee ry, Tampere 
 

o  Suomen Cup 
- Suomen Cupiin on määräpäivään mennessä ilmoittautunut 6 seuraa: BIT; HBY, KAL, LIN, 
PCP, PSC 
- 5.2. karsinta LIN, PCP, KAL, Linnan Petanquistit, Hämeenlinna. LIN ja PCP loppuotteluun 
- 5.2. karsinta PSC, HBY, BIT, SP-L, Helsinki. PSC ja HBY loppuotteluun 
Karsintatulokset löytyvät http://petanque.fi/forum/files/kars_2011.pdf  
- 12.3.2011 loppuottelut. HPetin halli, Pasila 
- Loppuottelun voittanut lunastaa tiensä European Cup for Clubs 2011.  
 

• Kilpailijoiden edustusvaatteet.  
o Pasilassa, hallilla on jokunen määrä mm. paitoja. Ennen uusien asujen hankintaa käydään läpi 

Pasilan edustusvaatevarasto.  
 

• Muistetaan muistuttaa, että matkakertomukset tulee saada matkanjohtajalta/coachilta niistä kilpailuista 
joita liitto avustaa rahallisesti. 

 
• Mitalit & pokaalit  

o Jotta kiertopalkintopokaali(t) ei jäisi saamatta, ehdotettiin, että vastaisuudessa palkinto pyydetään 
palauttamaan ennen kisaa.  
 

• SM-kilpailuviikko järjestetään viikolla 28 (11.7.-16.7.2011), Kokemäen Pitkäjärven vapaa-
ajankeskuksessa. Kisaviikon järjestäjänä toimii Euran Raiku. 
 

• Nordisk Mesterskap 2011 Norjassa 21.-22.5.2011 
o Norjasta on saatu vahvistus, että PM käydään Norjassa la 21.- su 22.5.2011 Frognerparkenissa,  

länsi-Osloa, keskustan läheisyydessä.  
o Lisäinfoa heidän kotisivuilla www.petanque.no 
o Kilpailuun osallistuisi Suomen osalta: 

- kaksi joukkuetta yleiseen sarjaan, valinta karsintojen (1. ja 2. tilalle tulleet) kautta 
- kaksi joukkuetta naisten sarjaan, yksi karsintojen kautta (1. tilalle tullut) ja toinen valmentajan 
valitsemana 
- juniorijoukkue(et): tuleva valmentaja valitsee/ehdottaa hallitukselle pelaavan kokoonpanon. 
- joukkuetta kohden liitto kustantaa kolme pelaajaa. Mikäli neljäs pelaaja halutaan mukaan, 
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joukkueen on itse hoidettava kustannukset. 
o Matkanjohtaja Eva Fredriksson.  

 
• Veteraanien PM-kisat järjestetään Suomessa 6.-7.8.2011 Turussa, keskustan läheisyydessä.  

o Kisajärjestäjä Turun Petanque-seura ry yhdessä liiton kanssa. 
o Norjan, Ruotsin ja Tanskan liitolle on lähetty alustava kutsu.  
o Suomen joukkue muodostuu: Sarja 1:n ja SM-kisojen 1:stä. 

 
• Miesten EM-kilpailut 19-21.8.2011 Göteborg Ruotsi 

o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen (5.3./17.4.) ykkönen 
 

• Junnujen MM-kisapaikkaa ei ole vielä tietojen mukaan päätetty.  
 

• Naisten MM-kisat käydään marraskuussa Vietnamissa.  
o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen (5.3./17.4.) ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on 

mukana vain kolme pelaajaa, valmentaja keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan 
valinnasta. Hallitus tukee/hyväksyy valmentajan valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä 
pelaajasta. 
 

• Finnish Masters 2011 kilpailu  
o Lauantaina 12.2. Pasilassa pelattu n. 12 tuntia kestävä Finnish Masters turnaus sai hyvän 

vastaanoton ja palautetta on sadellut sekä sähköpostitse että foorumille.  
o Turnaukseen osallistui 8 joukkuetta, jossa etukäteen oli valittuna kapteenit, jotka saivat valita 

muut pelaajat joukkueensa sekä 8 muuta joukkuetta.   
o Kisan finaalissa kohtasivat joukkue Iivo Paaso, Pauli Piiparinen ja Mikko Lehto joukkueen Mika 

Metsä-Eerola, Ville Punta ja Jukka Tikkanen. Jälkimmäinen joukkue voitti tuloksella 13-7. 
Lämpimät onnittelut. 

o Tulokset löytyvät http://www.petanque.fi/forum/files/masters_loppuk.pdf 
o Kisan tuomarina toimii kunniapuheenjohtaja Robert Simon-Bellamy. 
o Tiedotuksesta vastasi Brand, joka pelien välissä kiitettävästi laittoi foorumille tietoa kisan 

etenemisestä. 
 

• Viron maaottelu käydään lauantaina 2.7. Virossa.  
o Kisaan lähetetään joukkueita seuraavasti: 

- 2xmiesten  
- 2xnaisten 
- U23 
- juniorit  
- veteraani  
Jos kokoonpano sama miesten/naisten karsintojen 2./3., veteraanit pelaamalla (Pasilan turnaus) 
ja U23/juniorit valitsemalla(valmentaja). 
 

• SOCIETE D’EDUCATION PHYSIQUE DE BLANGY-BOUTTENCOURT järjestää BLANGY-SUR-BRESLE, 
Ranskassa 17.-19. kesäkuuta 2011 perinteisen kansainvälisen petankiturnauksen.  

o Hallitus päätti, että kisaan ei osallistuta. Päätös tehtiin sen perusteella, että liitto ei olisi kyenneet 
lähettämään riittävän kilpailukykyistä joukkuetta koska samanaikaisesti pelataan sarjakierros.  
 

o 2. divari  
Sarja tulisi olla pelattu 24.7.2011 mennessä. 
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• Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry on päivitetyt ohjeet ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa”. 
Lisäinfoa löytyy www.antidoping.fi. Paikalla oleville jaettiin kirjanen. Loput ADT:stä tulleet kirjaset 
jaetaan kevätliittokokouksessa. 
 

• Tiedoksi : Mondial la Marseillaise a Petanque, 3-7. heinäkuuta 2011 –Parc Borély à Marseille 
 

• Tuomaritoiminta  
o Brand kertoi, että aluetuomarikursseja kohtaan on tullut kyselyjä sekä lännestä että pohjoisesta.  

- Sovittiin, että Brand järjestää sopivalla katsomalla tavalla kursseja.  
- Kurssimaksuja ei peritä. 
 

8§  Valmennustoiminta 
• U23 

o U23:n karsinnat ovat 25.-27.3.2011 Pasilassa, johon Suomen joukkueen lisäksi tulee joukkue 
Espanjasta, Turkista, ja aikaisemmin ilmoitetun Sveitsin tilalle Tšekin tasavallasta. Nieminen on 
lähettänyt tuleville ulkomaalaisille joukkueille kutsukirjeen. Lohkossa mukana ollut Unkari on 
ilmoittanut, että eivät osallistu rahapulan takia. Kyseessä siis neljän joukkueen turnaus, vain 
kolme pelikierrosta.  

o Kuten jo aiemmin on sovittu, V.-M. Myllymäki vetää U23 ryhmän projektinomaisena tavoitteena 
saada U23:set syksyn 21.-23.10.2011 European Espoirs Championship -finaaliin ja siellä 
parhaaseen mahdolliseen tulokseen.  

o U23:lle on pidetty leiri Pasilassa 24.1.  
o Toinen leiri pidetään Turussa 26.2.  

 
• Juniorit 

o Mika Metsä-Eerola ottaa juniorien valmennusvastuun 1 vuosi + 1 optiovuosi periaatteella. 
o Metsä-Eerolalta saatu valmennussuunnitelma hyväksyttiin. 
o Seuraava juniorien valmennustapahtuma Hpetin hallilla 27.2.2011 klo. 11-15.00. 

http://helsinkipetanque.fi/petankki/yhteydet/ Tilaisuus on avoin kaikille junioripelaajille. 
 

• Naiset 
o Miska Nieminen ottaa naisten ryhmän valmennusryhmän 1 vuosi + 1 optiovuosiperiaatteella 
o M.Niemiseltä saatu valmennussuunnitelmaa hyväksyttiin. 
o  Seuraava Naisten valmennustapahtuma Hpetin Pasilan hallilla 27.2.2011 klo 10-16.00. 

http://helsinkipetanque.fi/petankki/yhteydet/  Tilaisuus on avoin kaikille naislisenssipelaajille. 
 

9§  Muut esille tulevat asiat 
 
• Muita asioita ei ollut. 

 
10§ Tiedoksi 

 
• Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry http://www.eslu.fi/koulutus/ järjestää erilaista koulutusta. Myös SLU:n 

muilla alueilla on tarjolla reippaasti erilaisia koulutuksia. Lisätietoa koulutuksista ja niiden ajankohdista saat 
lajiliitoista, lähimmältä SLU-aluejärjestöltä http://www.slu.fi/yhteystiedot/jasenjarjestot2/slu-alueet/ sekä SLU-
alueiden koulutuskalenterista. 

 
• Valtion liikuntaneuvosto julkisti liikunnan alan arviointeja. Liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten 

arviointihanke on valmistunut, ja sen tulokset sisältävä arviointijulkaisu julkistettiin maanantaina 24.1.2011. 
Arviointihankkeen ensisijaisena tavoitteena oli toistettavissa olevan arviointimallin rakentaminen valtion 
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liikuntaneuvoston käyttöön. Luodun mallin avulla on myös tarkasteltu vuosina 2003–2009 tehtyjen 
liikuntapoliittisten toimien vaikutuksia. Lisäksi arvioinnin tuloksena on joukko suosituksia liikuntapolitiikan 
tavoitteenasettelun ja tiedonkeruumenetelmien kehittämiseksi. Pääosa tarkastelujaksolla arvioinnin kohteena 
olleista tavoitelluista vaikutuksista on joko toteutunut halutun suuntaisesti, tai tilanne on pysynyt kohtuullisella 
tasolla. Valtion liikuntaneuvoston arvioinnit 2010 -julkaisu 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM3.pdf?lang=fi 
 

11§ Seuraavat kokoukset  
 
Hallitus kokoontuu seuraavasti: 
• 10.4.2011 Tampereella. 

 
Kevätliittokokous pidetään su 20.3. Turussa klo 13.00. Valtakirjojen tarkistus klo 12.30 alkaen. Ajo-ohjeet 
http://opaskartta.turku.fi/Web/Default.aspx?layers ... Aja Hiidenkadun kautta isolle parkkipaikalle (käänny Leaf 
Centeriin Hiidenkadulta oikealle). Jos tulet ohitustieltä Hki-Naantali, Kärsämäentien risteävän Hiidenkadun 
tienhaara tulee ENNEN Kärsämäentie 35:ttä. 
 

12§ Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.00. 
 
 
Jari Nieminen   Eva Fredriksson 
puheenjohtaja   sihteeri 


