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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2011
AIKA

Sunnuntaina 10.4.2011 klo 13.00

PAIKKA

Ravintola Salud, Tuomiokirkonkatu 19, Tampere

KUTSUTUT Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen, Kalevi Lehtinen, Mika Metsä-Eerola,
Jari Nieminen, Marko Taipalvesi

1§ Kokouksen avaus
Jari Nieminen avasi kokouksen klo. 13.10.
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
• 20.3.2011 kokouksen pöytäkirja allekirjoittiin. Ko. kokouspöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse.
Kokouspöytäkirja julkaistiin SP-L:n kotisivulla kohdan ”Uutisia” alla. Samalla allekirjoitettiin 20.3.
pidetyn kevätliittokokouksen pöytäkirja.
• Seuroille tiedoksi: Taloudenhoitaja muistuttaa, että ne seurat joille ollaan maksamassa ”palkkioita”
tulisi olla Y-tunnus. Y-tunnuksettomille verottajan "suositus"/vaatimus on, että heille ei voida
korvauksia maksaa. Korvauksista pitäisi nimittäin ottaa ennakot päältä pois ja sehän ei siis onnistu
ilman tunnusta. Ne seurat, joilla on Y-tunnus, ei mitään ongelmaa.
• Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen).
o Eronen mukana Etelän aluetoiminnassa, joten tiedotus puolin ja toisin on turvattu. Kati Nieminen
on Etelä-alueen puheenjohtaja.
6§ Tiedotustoiminta
• Lajiesitteen uudistus.
o Viime kokouksessa sovittiin, että Fredriksson tekee raakaversion, josta sitten pikku hiljaa edetään
uuteen esitteeseen.
• Liiton nettisivut
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o

Liiton sivulle on laitettu haku uudesta webbimestarista.

7§ Kilpailutoiminta
• Euro Cup of Clubs
o Suomi Cupin loppuottelun voittanut PSC Järvenpää jatkaa matkaa kohti European Cup for Clubs
2011. Joukkueessa pelasivat / tulee pelaamaan: Piia Anttonen, Samuli Kankkunen, Mari Lohman,
V.-M. Myllymäki, Iivo Paaso, Arttu Poikolainen, Antti Riihikanto ja Juha-Pekka Siro. Joukkue
on ilmoitettu ”EuroCupiin”, jonka ensimmäinen kierros on 28.-31.7, toinen kierros 7.-9.10. ja
finaali 2.-4.12. (Luxenburgissa)
• Mitalit & pokaalit
o Jotta kiertopalkintopokaali(t) ei jäisi saamatta takaisin, ehdotettiin, että vastaisuudessa jo
kutsukirjeen yhteydessä palkinto pyydetään palauttamaan ennen kisaa.
• Nordisk Mesterskap 2011 Norjassa 21.-22.5.2011
o PM käydään Norjassa la 21.- su 22.5.2011 Frognerparkenissa, länsi-Osloa, keskustan
läheisyydessä.
o Joko La 21.5. klo 19.00 pelien jälkeen tai perjantai-illalla 20.5. hotelilla palaveri Nordisk
Bouleallianse.
o Junnujoukkueeksi sovittiin Antti Pasanen (PKK), Thanakorn Singthong (KAL) ja Saku Talja
(MYN).
o Lisäinfoa heidän kotisivuilla www.petanque.no
o Norjan yhteyshenkilö: signe.h@online.no
• Miesten EM-kilpailut 19-21.8.2011 Göteborg Ruotsi
o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen (5.3./17.4.) ykkönen.
• Junnujen MM-kisapaikka Italian Torino, 23.-25.9.2011
o Matkanjohtaja Mika Metsä-Eerola
• Naisten MM-kisat käydään 7.-9.10.2011 Hanoissa, Vietnam http://www.fipjp.com.
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.
• Viron maaottelu käydään lauantaina 2.7. Virossa.
o Kisaan lähetetään joukkueita seuraavasti:
- 2xmiesten
- 2xnaisten
- U23
- juniorit (4 junnua)
- veteraanit: Tuula Ahonen KAL ja Teuvo Kamunen TAV sekä Pekka Urponen ja Vesa
Tuominen, molemmat UTU:sta.
Jos kokoonpano sama miesten/naisten karsintojen 2./3., veteraanit pelaamalla (Pasilan turnaus)
ja U23/juniorit valitsemalla(valmentaja).
- Aikaisemmin on sovittu, että joukkue + hallitus yöpyy Virossa 2.-3.7. Huone- ja laivamatkat
tehty (34 paikkaa varattu):
- lähtö la 2.7. klo 8.30 Helsingin Länsisatamasta Tallinkilla. Perillä klo 10.30.
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- 2.-3.7. majoitus kahden hengen huoneissa Tallink Spa & Conference Hotel
- paluu su 3.7. klo 14.00 Tallinasta D-terminaali. Saapuminen Länsisatamaan klo 16.00.
• Veteraanien PM-kisat järjestetään Turussa 6.-7.8.2011 Kupittan (Kupittaankuja 1) alkaen klo 9.30
kokoontumisella
o Turun Petanque-seura, joka on järjestelyvastuussa kilpailusta on työstänyt alustavan
suunnitelman.
• Liiton sivulle on päivitetty kilpailusäännöt http://petanque.fi/liitto/kilpsaan20101120.pdf .
• Myös sarjatiedote http://petanque.fi/sarjat/2011/sarjatiedote_2011.pdf on julkaistu sivuilla.
• Tuomaritoiminta
o Aluetuomarikursseja:
- Ensimmäinen n. 6 tunnin kurssi pidetty 3.4. Loimaalla. Osallistujia 10.
- Seuraava kurssi 21.-22.5. Oulussa. Brand kertoi, että tällä kurssilla tulee olemaan enemmän
asiaa kilpailujärjestämiseen liittyen.
- Kurssimaksuja ei osallistujilta peritä.
o

Lauantaina 2.4.2011 klo 11.30 alkaen pidettiin Hämeenlinnassa, Pullerin hallissa (Linnan
Pétanquistien halli) tuomarikokous

8§ Valmennustoiminta
• Hallitus päätti, että mentaalipuolen, liiton kustantama avoin valmennustilaisuus pidetään 14.5.2011
Pasilassa. Ennakkoilmoittautumiset 2.5. mennessä Eroselle.
• Terveiset U23 karsinnoista 25.-27.3.2011 Pasilassa
o Suomen joukkue Joel Anttonen, Mikko Kamppuri ja Ville Punta onnistuivat hyvin U23
karsinnoissa ja jatkavat yhdessä Espanjan kanssa syksyn lopputurnaukseen 8 parhaan joukkoon.
o Viimeiset pelit:
Suomi-Tsekki singeli 13-8 (Joel), duppeli 11-13 (Ville ja Mikko)
Espanja-Turkki singeli 13-4, duppeli 13-5
Loppujärjestys: 1. Espanja 2. Suomi 3. Tsekki 4. Turkki
Onnittelut kundeille!
o Kuten jo aiemmin on sovittu, V.-M. Myllymäki vetää U23 ryhmän projektinomaisena tavoitteena
saada U23:set Roskildessa (Tanska) 21.-23.10.2011 pidettävään European Championship Espoirs
-finaaliin ja siellä parhaaseen mahdolliseen tulokseen.
o Tiedotus pelipaikalta foorumille toimi erinomaisesti.
• Juniorit, valmentaja Mika Metsä-Eerola
o 2.4. Pasilassa pidetyn valmennustapahtuman jälkeen Metsä-Eerola ehdottaa seuraavan
(sähköpostissaan 4.4.) joukkuekokoonpanon PM:ään (21.-22.5.): Antti Pasanen (PKK),
Thanakorn Singthong (KAL) ja Saku Talja (MYN). Kotiin jäävä varamies: Risto Temonen (PKK)
- Hyväksyttiin..
• Naiset, valmentaja Miska Nieminen
o Yksi joukkue PM:ään tulee olemaan valmentajan hallitukselle ehdottama. Toinen naisten joukkue
tulee olemaan karsintojen kautta (1. tilalle tullut). Selviää 17.4.
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9§ Muut esille tulevat asiat
• Muita asioita ei ollut.
10§ Tiedoksi
• Jari Niemisen kävi Marseillessa kansainvälisen liiton FIPJP toimistolla 31.3. vuoden 2010 tilejä
tarkastelemassa. Hän kertoi, että liiton toimistossa on seitsemän henkilöä töissä, joista kaksi ovat
Ranskan valtion palkkalistoilla ja viisi FIPJP:n. FIPJP oli hyvin vieraanvarainen ja heidän opastuksella
sai tutustua ensi vuoden MM-kisapaikkaan, joka on rakenteilla. Myös Avignonissa käynti, missä on 32ratainen halli. Ulkona n. 100 kenttä.
• Ruotsista on vastaanotettu kutsu Euro Veterans Cup 2011 (55+), joka järjestetään 27.-29.5.2011
Malmö, Ruotsi.
o Todettiin, että on harmillista, että kutsu tuli niin myöhään.
o Päätettiin, että kutsu laitetaan liiton sivuille ja että kutsussa on mainittava, että samaan aikaan
Suomessa on sarjakierros meneillään.
o Päätettiin, että liitto ei osallistu kustannuksiin jos joukkue lähtee.
11§ Seuraavat kokoukset
Hallitus kokoontuu seuraavasti:
• 7.5. klo 12.00 Pasila
• Kesäkuulle ei katsottu tarvittavan hallituksen kokousta.
• Heinäkuussa pidetään tarpeen mukaan kokous Tallinassa Suomi-Viro -maaottelun yhteydessä.
12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.20.

Jari Nieminen
puheenjohtaja

Eva Fredriksson
sihteeri
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