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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
AIKA

18.12.2011

PAIKKA

Hämeenlinna, Kellariravintola HÄLLÄ, ent Hälläpyörä, Raatihuoneen katu 3

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

Pekka Stark

1§ Kokouksen avaus
Jari Nieminen avasi kokouksen klo. 13.20.
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
 Järjestäytyminen (alla viime vuoden pöytäkirjasta)
o Varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Metsä-Eerola
o Liittohallituksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson.
o Riitta Kangas on lupautunut jatkamaan liiton taloudenhoitajana.
o Työvaliokuntaan valittiin Jari Nieminen, Riitta Kangas ja Eva Fredriksson.
Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksia, valvoo hallituksen tekemien päätösten
toimeenpanoa sekä hoitaa hallituksen sille antamia tehtäviä ja juoksevia asioita.
o
Vastuujako
Jari Nieminen, puheenjohtaja
Arto Brand, tuomaritoiminnan vastuuhenkilö, mitalivastaava, kilpailutoimikunnan
vastuuhenkilö
Jari Eronen, valmennustoiminnan vetovastuu, kuuluu kilpailutoimikuntaan,
aluetoiminta
Eva Fredriksson, PR-työ, sisältäen harrastetoiminnan
Juhani Hirvonen, aluetoiminta, veteraanitoiminnan vastuuhenkilö
Kalevi Lehtinen, varajäsen, aluetoiminta
Mika Metsä-Eerola, kuuluu kilpailutoimikuntaan, valmennustoiminta
Pekka Stark, varajäsen
Marko Taipalvesi, aluetoiminta, kuuluu kilpailutoimikuntaan
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 6.11.2011 kokouksen pöytäkirja on allekirjoittu. Ko. kokouspöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse.
Kokouspöytäkirja julkaistiin SP-L:n kotisivulla kohdan ”Uutisia” alla.
 Syysliittokokoukseen 26.11.2011, Pasilassa osallistui kiitettävä määrä seuroja. Yhteensä 18 seuraa,
joilla yhteensä oli 45 ääntä.
6§ Tiedotustoiminta
 Lajiesitteen uudistus.
o Edellisessä kokouksessa Brand jakoi tehdyn version, joka näytti erinomaiselta. Uusittu
lajiesite sovittiin laitettavaksi nettisivuille.
 Petanquelehti
o Petanquelehden on tarkoitus ilmestyä tammi-helmikuussa 2012. Aineiston viimeinen
jättöpäivä on 31.12.2011.
 SP-L täyttää 30 vuotta vuonna 2012
o Juhlapäivän on la 21.7.2012.
7§ Kilpailutoiminta
 Vuoden 2011 kurinpitolautakunnan jäseniltä (Jorma Nöjd, Vesa Ekström, Ari Luoma, Arto Brand) on
tiedusteltu heidän halukkuutta jatkaa lautakunnan jäseninä 2012. Kaikki ovat suostuneet.
 Tiedote arvokilpailukarsinnoista 2012 laitettu SP-L:n nettisivuille.
 Euro Cup of Clubs 2011
o EuroCupin finaali käytiin joulukuun alussa Luxenburgissa johon osallistuvat: Ranska (DUC
Nice), Belgia (JoliBois)-Monaco (CB Monegasque), Italia (Vallemaira) ja järjestävä seura
Luxembourg (P-B Schifflange). CEP EuroCup Champions 2011: Club Bouliste Monegasque
(Monaco).
o Finnish veterans järjestettiin lauantaina 3.12.2011 klo 10.00 Hämeenlinnassa, Säästöpankki Areenassa
(Pullerin hallissa), Hämeen härkätie 17.
o Tulokset löytyvät SP-L:n nettisivuilta:
o 1) Turun Petanque Seura ry
2) Kallion Kirkas ry
3) Linnan Petanquistit ry
4) Map Räime ry
o

Tuomarina toimi Jari Nieminen, joka myös oli paikalla liiton edustajana jakamassa
palkinnot. Kiitokset Hämeenlinnalle, mm. mitalit olivat komeat.

 Kutsu Suomen Cup 2012 laitettu SP-L:n nettisivuille. Kutakin mukaan ilmoittautuvaa seuraa edustaa 68 -henkinen joukkue, jossa pitää olla molemmat sukupuolet edustettuna. Suomen cupin voittaneella
seuralla on etuoikeus edustaa Suomea saman vuoden Euroopan cupissa. Pelipäivät ovat 21.1.2012 ja
18.2.2012.
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 Finnish Masters kilpailu järjestetään la 11.2.2012 Pasilassa.
o Kahdeksan kapteenia, kukin vuorollaan, valitsevat yhden pelaajan kerrallaan
trippelijoukkueeseen, kahdeksas kapteeni valitsee kaksi pelaajaa samana päivänä.
Valintapäivät suluissa kapteenin nimen perässä. Valinta ilmoitetaan päivittäin liiton
kilpailutoimelle sähköpostilla: artsi piste petanque ät gmail piste com, tai tekstiviestillä
numeroon puh. 045-2350231. Kilpailutoimi ilmoittaa valinnoista Petankistien Forumilla.
o Valita voi suomalaisia pelaajia. Jos kieltäytyy kapteenin valinnasta - ei voi pelata kisassa
eri joukkueessa.
o Kisaan valitaan SP-L:n hallituksen toimesta myös kahdeksan muuta joukkuetta. Muiden
joukkueiden on ilmoitettava halukkuutensa sähköpostilla: artsi piste petanque ät gmail
piste com, tai tekstiviestillä numeroon puh. 045-2350231, 19. joulukuuta 2011 ja 6.
tammikuuta 2012 välisenä aikana.
o Pelitapa cirkle-poule + cup. Välieriin asti pelataan aikapelinä. Kapteenit eivät kohtaa
toisiaan ensimmäisellä pelikierroksella. Ruokatauko 2. kierroksen jälkeen.
o Palkinnot: Kiertopalkinto +
1. 600 €
2. 300 €
3. & 4. 100 € (pronssista ei pelata) stipendeinä kapteenin seuralle.
o Osallistumismaksu 45 € / joukkue (sis. lounas ja kisapaita).
o Kilpailuun osallistuvilla on oltava voimassa oleva SP-L:n kilpailulisenssi.
o Valitut kapteenit:
Arto Stenberg
Seppo Lindman
Juha-Pekka Siro
Mikael Paakkanen
Mikko Kamppuri
Anssi Viinikainen
Samuli Kankkunen
Petri Mehtonen
 Kilpailujärjestäjien haku seuraaviin liiton alaisiin kilpailuihin 2012. Seurojen tulee 31.12.2011
mennessä kirjallisesti anoa liitolta järjestämänsä kilpailun merkitsemistä kilpailukalenteriin.
Liittohallitus vahvistaa kilpailukalenterin 31.1.2012 mennessä, poikkeuksena 21.1. järjestettävä
Suomen Cup karsinta ja 28.1. pidettävä veteraanien EM-karsinnan 1. osakilpailu. Ko.
kilpailutapahtumat ilmoitetaan heti vuoden vaihteessa.
o la 21.1. Suomen Cup –karsinnat (kahdella paikkakunnalla)
o la 28.1. Veteraanien EM-karsinta, 1. osakilpailu
o la 18.2. Suomen Cup –finaali
o la 10.3. Veteraanien EM-karsinta, 2. osakilpailu
o la 17.3. Miesten MM- / Naisten EM-karsinta, 1. osakilpailu
o la 24.3. Veteraanien EM-karsinta, mahdollinen ylimääräinen karsinta
o la 21.4. Miesten MM- / Naisten EM-karsinta, 2. osakilpailu
o la 5.5. Miesten MM- / Naisten EM-karsinta, mahdollinen ylimääräinen karsinta
o la 26.5. Sarjojen 1. kierrros
o la 9.6. SM-sekaduppeli
o la 16.6. Sarjojen 2. kierros
o la 4.8. Sarjojen finaalit + karsinnat
o la 25.8. Seura-SM
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o

la 1.12. Finnish Veterans

o

Karsintojen pelitavat päätetään kun osanottomäärät tiedossa. Sarjapäivinä (26.5., 16.6. ja
4.8.) kaikki sarjat pelataan samalla paikkakunnalla, järjestämispalkkion ollessa 400
euroa / pelipäivä. Muiden kisojen osalta järjestämiskorvaukset löytyvät vuoden 2012
toimintasuunnitelmasta.

o

Kilpailuhakemukset 31.12.2011 mennessä: artsi piste petanque ät gmail piste com
tai Arto Brand, Lahtomäenkatu 3 A 10, 33580 Tampere.

o

Hyväksyttiin Turun Petanque Seuralle ranking-turnaus(Turku Open) lauantaina
19.5.2012

 Suomi-Viro –maaottelu. Sovittiin, että koska kevätkausi on jo hyvin varattu erilaisten karsintojen ja
sarjakierrosten myötä maaottelu pelattaisiin syksyllä. Ajankohta ja pelattavat sarjat sovitaan yhdessä
Viron kanssa.
 Vuoden 2012 SM-kisat
o SM-kisat järjestetään Tampereen Kooveen pétanque-jaoston 2.-7.7.2012 (ma-la).
Pelipaikkana Kaukajärven koulun piha-alue (sama, jossa pelattiin viime vuoden
toukokuussa sarjakierros ja tänä syksynä seura-SM).
 EC for Veterans, 17.-19.8.2012 Tanskassa. Mahdollisesti myös pelataan tänä vuonna veteraanien PMkisat.
 SWISS-systeemi. SWISS-systeemiä on kokeiltu mm. Turussa pidetyssä syyssingelissä sekä Pullerin
hallissa pidetyssä duppelikisassa. Systeemi on todettu hyvänä uudistuksena.
8§ Valmennustoiminta






Juniorit, valmentaja Mika Metsä-Eerola.
Naiset, Naisten kiinnostus valmennustoimintaan ei ole ollut kovinkaan aktiivista kuluvan vuoden aikana.
Katsottiin, että naisten valmennus lopetetaan toistaiseksi. Katsotaan tilannetta uudestaan keväämmällä /
kun tarvetta ilmaantuu.
Veteraanit, katso yllä kohta Finnish veterans.

9§ Muut esille tulevat asiat


Maahanmuuttajille(10-13 v) on turkulaisen Jukka Virtasen toimesta pidetty muutamana iltapäivänä.
Tilaisuudet ovat saaneet hyvän vastaanoton.

10§ Tiedoksi


SLU ry:n syyskokouspäivät pidettiin 18.–19.11.2011 Seinäjoella. SLU jäsenjärjestöineen toteuttaa
visiota vuosina 2012-2014 viidellä yhteisellä valinnalla: 1) vaikuttaminen vanhempiin, 2) koulupäivässä
tunti liikuntaa, 3) seuratoiminnan laadun kehittäminen, 4) ratkaisut urheilijan polulla sekä 5) edellytykset
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ja olosuhteet kunnossa. Järjestöt lisäksi selvittävät rakenteita ja toimintatapoja. Kunnianhimoisena
visiona on nostaa Suomi maailman liikkuvammaksi urheilukansaksi. Lisäinfoa SLU:n sivuilta
http://www.slu.fi/lum/numero-16-2011/jasenjarjestoille/liikuntajarjestojen-viisi-yhteis/
11§ Seuraavat kokoukset
Sovittiin seuraavaksi hallituksen kokoukseksi 12.2.2012 klo 12.00 Pasilassa.
12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15 toivottaen hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille.

Jari Nieminen
puheenjohtaja

Eva Fredriksson
sihteeri

Suomen Petanque-Liitto ry:n hallituksen järjestäytymiskokous, joulukuu 2011

