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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS  
 
AIKA su 13.1.2013 klo 12.00 
 
PAIKKA Helsinki Petankin halli Pasilassa, Tallikatu 99, Pasilan eteläinen veturitalli, Helsinki 
  
LÄSNÄ Arto Brand, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen, Mika Metsä-Eerola, Jari Nieminen, Jyrki Salo, 

Marko Taipalvesi 
 

ESTE Kalevi Lehtinen, Pekka Stark 
  
1§  Kokouksen avaus 
 

Liiton puheenjohtaja 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 
 

 Järjestäytyminen  
o Varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Metsä-Eerola 
o Liittohallituksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson. 
o Taloudenhoitajana toimii Jari Nieminen. Myöhemmin mahdollisesti Marko Taipalvesi 

ottaa tehtävän hoitaakseen. 
o Työvaliokuntaan valittiin Jari Nieminen, Marko Taipalvesi 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, kilpailuvaliokunta, aluetoiminta 
Eva Fredriksson, sihteeri, PR-työ, sisältäen harrastetoiminnan  
Juhani Hirvonen, aluetoiminta, veteraanitoiminta 
Kalevi Lehtinen, varajäsen, aluetoiminta 
Mika Metsä-Eerola, kilpailuvaliokunta, valmennustoiminta (veteraani) 
Jyrki Salo, valmennustoiminta (juniori) 
Pekka Stark, varajäsen  
Marko Taipalvesi, kilpailuvaliokunta 
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 28.10.2012  kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu syyskokouksen yhteydessä. Ko. kokouspöytäkirja 

on hyväksytty sähköpostitse. Kokouspöytäkirja on julkaistu SP-L:n kotisivulla kohdan ”Uutisia” alla.  
 

 Vuoden 2012 syysliittokokous  
Syysliittokokous pidettiin sunnuntaina 25.11. Tampereella Kooveen toimistolla.  
o Kokoukseen osallistui 14 seuraa, joilla yhteensä oli 38 ääntä. 

o Syysliittokokouksen pöytäkirja on julkaistu liiton nettisivuilla. Pöytäkirja on lähetetty postitse 
niille seuroille jotka ovat ilmoittaneet, että haluavat pöytäkirjat kirjepostissa. Kokouksessa 
toimintakertomukseen tehdyt pienet muutokset on päivitetty toimintakertomukseen, joka mm 
löytyy liiton sivuilta. Budjettiin ei tullut muutosta siihen versioon joka oli käsittelyssä 
syysliittokokouksessa. 
 

 Helsingin Pétanque ry:n (HPet) kanssa on tehty/allekirjoitettu sopimus hallin ja varastotilan käytöstä 
liiton tarpeisiin edellisien vuosien tapaan.  
 

 Liiton 30-vuotishistoriikki on nyt luettavissa liiton sivuilla http://pet.pp.fi/docs/sp-l_30v.pdf  
 

 Pohjolasta on tullut tarkistettavaksi ” Määräaikaisen sporttiturvan tuoteseloste 1.1. – 31.12.2013.  
o Tuoteseloste katsottiin vastaavan liiton tarpeita. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat 

vahvistaneet allekirjoituksillaan tuoteselosteen ja palauttaneet sen Pohjolaan. 
 

 Pohjolasta on tiedusteltu lisenssimäärää kuluneelta vuodelta. Sihteeri on toimittanut tiedon Pohjolaan. 
10.12.2012 päivitetyn tilanteen mukaan aikuislisenssejä on 514 ja junnulisenssejä 29, eli yhteensä 543 
lisenssiä. 
 

 SP-L:n taloushoitajan tehtävää hoitanut Riitta Kangas on ilmoittanut, että hänellä ei ole mahdollisuutta 
jatkaa tehtävässä. Sovittiin, että Jari Nieminen hoitaa ainakin alkuvuoden taloudenhoitajan tehtävää.  
 

 Kirjanpito 31.10.2012 saakka 
 Tappiolle mennään, vaan ei pahasti  
 Sovittiin, että mikäli henkilölle on avoimia maksuja liitolle: 

- hänelle ei myönnetä lisenssiä, eikä mahdollisuus osallistua SM-kisoihin ennen kuin auki olevat 
maksut on hoidettu 
- SM-kisat 2013 - 2014: pääsee mukaan vain, jos on ennakkoon maksanut osallistumisensa (ei 
oikeutta jälki-ilmoittautumiseen). Mikäli maksu hoidettu viime tipassa liiton tilille on varminta 
olla maksukuitti mukana kisoissa.  
- SM-kisoissa voi paikan päällä maksaa ainoastaan ammuntakilpailun maksun. 
 

 29 KOU Petanque Kouvola ry on pyytänyt eroa SP-L:n jäsenyydestä. Syynä eroamiseen on aktiivisia 
lisenssipelaajia on vain yksi tai kaksi, eikä seurassa ole jäseniäkään kuin noin 20. 

o Hyväksyttiin eroanomus. 
 

6§  Tiedotustoiminta 
 

Liiton nettisivut & webbimestari  
o Koskien kilpailutapahtumien merkintöjä Petankistien Allakkaan 

- Todettiin, että Petankistien Allakkaan voidaan http://www.petanque.fi/allakka/ merkata 
kilpailutapahtumia siten, että viralliset kilpailut, joissa pitää olla lisenssi, on merkitty 
lihavoidulla, muut ovat vapaamuotoisempia harraste- ja liikuntatapahtumia. Tiedot voi myös 
lähettää veppimestarille jp2013 ät sci piste fi sähköpostitse. 
 

 Petanquelehti  
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o Petanquelehden on tarkoitus ilmestyä helmi-maaliskuussa 2013. Aineiston viimeinen jättöpäivä 
on 31.1.2013.  

 
7§  Kilpailutoiminta  
 

 Tiedoksi, että stipendejä ei makseta automaattisesti seuroille vaan ne on anottava. Kaikki eivät halua 
stipendinä, vaan kuittaavat muita maksujaan liitolle (esim tulevat SM-kisamaksut). Liitolla on 
olemassa lomake, jolla voi helposti hakea stipendejä: 
http://petanque.fi/lomakkeet/stipendien_kuittaus.pdf  
 

 Alkoholi liiton alaisissa kilpailuissa.  
o Tiedote lanseerattu koskien liiton alaisissa kilpailuissa suoritettavasta alkoholin mittauksesta 

hengitysilmasta.  
o Alkoholin mittaus koemielessä ollut käytössä Finnish Veterans kilpailussa. Seuraavan kerran 

mittausta suoritetaan Finnish Masters kilpailussa. 
o Alkoholin mittauksesta on ollut paljon keskustelua Petankistien Forumilla. 
o Kilpailusäännöissä http://www.petanque.fi/liitto/kilpsaan20120331.pdf on kohdassa 6 Kielletyt 

aineet merkintä alkoholin käytöstä:  
 

Kilpailukalenteri 2012 tuloksia  
 

 Ke 31.10. – ma 5.11. osallistuttiin junioreiden ja naisten EM-kisoihin “Topsporthal Vlaanderen” Gent 
(Belgia) http://www.ecpetanque2012.be/web/  

o Naisten joukkue: Helena Kuivasniemi-Lehti, Kati Nieminen, Mirva Näsilä, Merja Saloranta. 
Sijoitus 9-16. 

o Juniorijoukkue: Antti Pasanen, Tiia Salo, Thanakorn ”Bäng” Singthong  ja Saku Talja. Sijoitus 
17. 
 

 La 1.12. Finnish Veterans 2012 (+55) kilpailu käytiin Hämeenlinnassa, Säästöpankki Areena. 
Järjestävä seura Linnan Petanquistit.  
Tulokset: 
1.Henri Palmqvist, Pertti Rinkkala, Reijo Taka-Eilola 
2.Antero Lehti, Pauli Piiparinen, Kati Nieminen 
3-4. Mauri A Kuitunen, Esko Nenonen, Mikko Neuvonen 
Harri Näsilä, Vesa Tuominen, Heikki Haapanen 
5-8. Kai Aalto, Kari Harsia, Pekka Barck 
Urpo Vinnari, Veikko Tuovinen, Alpo Turkulainen, 
Tapani Kalmi, Seppo Havukainen, Seppo Tuominen 
Harry Uschanov, Daniel Duhamel, Pekka Kokkonen 

 
Kilpailukalenteri 2013 
 
Kilpailujärjestäjien haku sähköpostilla artsi piste petanque ät gmail piste com liiton kilpailukalenterissa oleviin 
kilpailuihin 2013. Kilpailut 1.1.-30.4., haku 31.12.2013 mennessä ja 1.5.-31.12.2013 kilpailuiden haku 
28.2.2013 mennessä.  
 
19.1. klo 10.00 Suomen cup karsinta + finaali (YDT) 

o Suomen Cup 2013. Kutakin mukaan ilmoittautuvaa seuraa edustaa 6-8 -henkinen joukkue, jossa pitää 
olla molemmat sukupuolet edustettuna.  

o Suomen cupin voittaneella seuralla on etuoikeus edustaa Suomea saman vuoden Euroopan cupissa.  
o Suomen Cupin välierät + finaali pelataan 19.1.2013 alkaen klo 10.00 Hämeenlinnassa, Säästöpankki 

Areenassa (Pullerin hallissa), Hämeen härkätie 17. Pelipaikan valintaan vaikutti mm. se, että kellään ei 
ole ”kotikenttäetua”. 
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o Mukana olevat seurajoukkueet ovat RIE, BIT, LOI ja PSC.  
o Suomen Cupin arvonnat tehtiin 13.1.2013, jonka jälkeen ne julkaistiin Petankistien Forumilla.  

 
26.1. klo 10.00 Synttäritrippeli, ranking-kilpailu  

o Linnan Petanquistien Hämeenlinnassa, Säästöpankki Areenassa (Pullerin hallissa) klo 10.00  
 
9.2. klo 10.00 Finnish Masters (YTR) 

o Liiton järjestämä kilpailu, Pasilan halli, Helsinki 
o Kapteenien valitsemat joukkueet: 

Seppo Lindman (Juha-Pekka Siro, Mikko Lehto) 
Arto Stenberg (Michel Simon-Bellamy, Jari Eronen) 
Mika Metsä-Eerola (Mikko Kamppuri, Jukka Tikkanen) 
Anssi Viinikainen (Arttu Poikolainen, Jari Lukkarila) 
Petri Seppä (Samuli Kankkunen, Harri Lehtinen) 
Mikael Gripenberg (Iivo Paaso, Mikko Lehti) 
Marko Aalto (Tuukka Ylönen, Pauli Piiparinen) 
Marko Jakonen (Olli Sinnemaa, Miikka Kouvonen)  

o Kisaan valittiin SP-L:n hallituksen toimesta myös kahdeksan muuta joukkuetta ranking-pisteiden .  
Korkeamäki Kari MAP, Pirtinaho Heikki MAP, Wallin Gunnar MAP 
Heinonen Jouni BIT, Salonranta Merja PCP, Pajuoja Teuvo LIN 
Salminen Timo KVP, Mehtonen Petri KVP, Kolehmainen Lauri KVP 
Konola Ilkka BIT, Rämö Rauli BIT, Ekström Vesa TUR  
Punta Ville HBY, Paakkanen Mikael PSC, Fadillioglu Salim PSC  
Palmqvist Henri KAL, Rinkkala Pertti KVP, Taka-Eilola Reijo KVP  
Ristolainen Ismo NAS, Kallio Jarkko NAS, Kallio Rauno NAS  
Lehti Jussi RIE, Kuivasniemi-Lehti Helena PCP,  Lehti Antero PCP  

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 Kilpailuun osallistuvilla on oltava voimassa oleva SP-L:n kilpailulisenssi. 
o Välieriin asti jokaisella kierroksella arvotaan yksi pelaaja, joka suorittaa puhaltamalla 

alkoholimittauksen viranomaisten hyväksymällä Dräger Alcotest 3000 –alkometrillä. Tämän lisäksi 
välieriin pelanneiden joukkueiden kaikki pelaajat puhaltavat alkometriin. 
Mikäli alkoholipitoisuus on yli 0,50 promillea hengitysilmasta, kilpailija suljetaan kilpailusta kahdeksi 
tunniksi, jonka jälkeen hän voi puhaltaa uudelleen. Uusintapuhalluksen näyttäessä korkeintaan 0,50 
promillea, hän voi jatkaa kilpailussa. Jos pelaaja kieltäytyy puhalluksesta, suljetaan hänet välittömästi 
kilpailun ulkopuolelle. 

o Ruokailu hoituu HPetin kautta. 
o Brand ja Nieminen vetovastuu/tuomarointi. 
o Taipalvesi ja Salo hoitavat valokuvauksen/videoinnin. 
o Brand hoitanut Tuukka Ylösen kanssa paitatilauksen. 

 
16.2. Suomen Cup finaalit 

o Tämä päivämäärävaraus jää pois, koska Suomen Cupiin osallistuu vain neljä joukkuetta ja sekä 
alkupelit että finaali pelataan 19.1. 

 
23.2. klo 10.00 Naisten duppeli (NDR) ja veteraanien trippeli (VTR), ranking-kilpailu  

o Järjestävä seura: Kallion Kirkas 
o Pelipaikka: Pasilan halli, Helsinki 

 
16.3. klo 10.00 Miesten EM/PM- ja Naisten MM/PM-karsinta 1.osakilpailu (YNTR)  

o Liiton järjestämä kilpailu, Pasilan halli, Helsinki 
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o Mikäli osanottajamäärät vaativat miesten ja naisten arvokilpailukarsinnat pelataan eri paikkakunnilla 
päivämäärien ollessa kuitenkin 16.3. ja 20.4. 
 

17.3. klo 10.00 Veteraanien trippeli (VTR) 
o Järjestävä seura: Turun Pétanque-Seura 
o Pelipaikka: Pasilan halli, Leaf Center 
o päällekkäisyyksien vuoksi sovittu 23.3.2013 ranking-kilpailu -> 17.3.2013 

Perustelut: > Tuolloin kolme muuta kilpailua (Pori, Loimaa, Iittala). 
17.3. allakan mukaan ei muita kilpailuja. 

 
22.-24.3.2013 U23, karsinnat, Luxemburg.  

o Miesten joukkue on ilmoitettu U23 kisaan.  
o Lohkot on arvottu. Suomen lisäksi on isäntämaa Luxemburg ja muut Espanja, Turkki, Norja ja Ruotsi. 
o Yhteensä turnauksessa on mukana 17 joukkuetta, jotka ovat jaettu kolmeen lohkoon.  
o Joukkueen mukana menevät Jari Eronen ja Arto Stenberg. 

 
20.4. Miesten EM/PM- ja Naisten MM/PM-karsinta 2.osakilpailu (YNTR)  

o Järjestävä seura: Turun Pétanque-Seura 
o Pelipaikka: Pasilan halli, Leaf Center  
o Mikäli osanottajamäärät vaativat miesten ja naisten arvokilpailukarsinnat pelataan eri paikkakunnilla 

päivämäärien ollessa kuitenkin 16.3. ja 20.4. 
 

27.4. Ranking-kilpailu (halli/ulkona, säävaraus) 
 
4.5. Miesten EM/PM- ja Naisten MM/PM-karsinta mahdollinen ylimääräinen karsinta 
 
HUOM! päivämäärämuutos PM:n takia 18.5. -->11.5. klo 10.00 Sarjojen 1. pelikierros (YNVT) 

o Sarjapäivinä (11.5. ja 15.6.) kaikki sarjat pelataan samalla paikkakunnalla, järjestämispalkkion ollessa 
600 euroa / pelipäivä.  

o Myös sarjojen finaalit + karsinnat (10.8.) pelataan kaikki sarjat samalla paikkakunnalla 
(järjestämispalkkio: 400 euroa). 
 

17.-19.5. Miesten, naisten ja veteraanien PM-kisat 
o Pelipaikka: Åstrup, Tanska  
o Ruotsi on halunnut keskustella mm. siitä, että PM-kisat palautettaisiin jokavuotisiksi. Suomen kanta 

on, että se tietäisi omavastuita takaisin. ja jos pystyttäisiin pelaamaan halliolosuhteissa kevättalvella tai 
syksyllä - jyrkkä ehkä. 

o Vuoden 2015 PM on Suomessa. 
o Joukkueiden valinta: junnut valisemalla, muut karsintojen kautta 
o Joukkuejohtaja Jari Nieminen. 

 
24.-25.5.2013 Nordic Petanque Weekend, Skövde, Ruotsi.  

o Turnaus järjestetään ensi kertaa ja siihen toivotaan mukaan kahdeksasta Euroopan maasta joukkue.  
o Järjestäjä maksaa 12:sta henkilölle ruoan (lounas ja illallinen sekä osallistumismaksun. Matkat ja 

hotellikustannukset tulee joukkueen maksettavaksi.   
o Hallitus on aikaisemmin päättänyt, että osallistutaan ko. turnaukseen. Turnaukseen lähetetään yleinen, 

naisten ja junnujen joukkueet. Joukkueiden valinta sovitaan pikapuolin. 
o Jyrki Salo huolehtii junnuista 
o Jari Nieminen joukkuejohtaja 

 
25.5. Veteraanien PM-karsinta 
 
24.-26.5.  
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8.6. Ranking-kilpailu (ulkona) 
 
15.6. Sarjojen 2. kierros (YNVT).  

o Sarjapäivinä (11.5. ja 15.6.) kaikki sarjat pelataan samalla paikkakunnalla, järjestämispalkkion ollessa 
600 euroa / pelipäivä.  

o Myös sarjojen finaalit + karsinnat (10.8.) pelataan kaikki sarjat samalla paikkakunnalla 
(järjestämispalkkio: 400 euroa). 

 
29.-30.6. Paikallispelien viikonloppu 
 
1.-6.7. tai viikkoa myöhemmin SM-kisaviikko (sis. SM-Sekaduppelin).  

o Järjestäjä ja lopullinen ajankohta varmistuu helmikuun aikana 
 
20.7. Yleinen SM-Trippeli 
 
26.-27.7. Eurocup 1. kierros  
 
elokuu MM juniorit, Montaubau, Ranska  

o Valmentajana mukaan lähtee Arto Stenberg 
o Tulkiksi ym. huoltohenkilöksi on lupautunut mukaan Kirsi Aalto.  

 
3.-4.8. Veteraanien PM 

o Pelipaikkana: Vestfyns baner, Middelfart. Osoite: Vestfyn Petanque Klub, Færøvej 54, 5500 
Middelfart, Tanska. 

 
3.-4.8. Paikallispelien viikonloppu 
 
10.8. Sarjojen finaalit + karsinnat 
 
24.8. Seura SM 
 
31.8. Ranking-kilpailu (ulkona) 
 
7.9. Suomi-Viro –maaottelu 

o Pelipaikka: Tallinna, Viro 
o Pelaajille ei kustannuksia, mikäli eivät halua jäädä yöksi. Liitto ei maksa yöpymistä/yöpymisiä. 
o Viro huolehtii (maksaa) kisapäivän ruoat 
 

7.-8.9. Paikallispelien viikonloppu 
 
14.9. Ranking-kisa (ulkona) 
 
27.-29.9. Eurocup 2. kierros 
 
2.-6.10. MM Naiset, Monastiv, Tunisia 

o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain kolme 
pelaajaa, kilpailuvaliokunta keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta. Hallitus 
tukee/hyväksyy kilpailuvaliokunnan valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaajasta. 

o Joukkuejohtaja Jari Nieminen. 
 
10.-13.10. EM Miehet, Rooma, Italia. 

o Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. 
 

18.-20.10. U23, finaali, Düsseldorf, Saksa 
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19.10. Ranking-kilpailu (halli) 
 
16.11. Ranking-kilpailu (halli) 
 
29.-30.11. Eurocup finaali, Hollanti 
 
30.11. Finnish Veterans 
 
7.12. Ranking-kilpailu (halli) 
 
 

Tuomaritoiminta  
o Tuomarikokous pidettiin su 25.11.2012 Tampereella Kooveen toimistolla, Sarvijaakonkatu 32.  
o Seuraavat tuomarikokoukset pidetään kevätliittokokouksen ja SM-kisojen yhteydessä. 

  
8§  Valmennustoiminta 
 

 Arto Stenberg on valittu liiton valmennuspäälliköksi. 
 
U23:n valmennuksesta vastaa Jari Eronen 
Junnujen valmennuksen hoitaa Arto Stenberg ja kakkosvalmentajaksi tulee mukaan Jyrki Salo. 
Veteraanien valmennuksesta vastaa Mika Metsä-Eerola. 
 

 12.1. Arto Stenberg, Mika Metsä-Eerola ja Tiia Salo osallistuvat ”hyvä tapahtuma” nimiseen 
turnauksen valmennusmielessä. 
 

 Pasilan hallin keittiön puolisko varattu la 2.2. klo 10-18. Tarkoituksena on pitää SP-L:n leiri junnuille 
ja U23-joukkueelle, lähinnä tekniikkaan liittyvää opastusta.  
  

9§  Muut esille tulevat asiat 
 

o 16.-18.11.2012 Nieminen osallistunut Nordisk Allianssin kokouksessa Köpenhaminassa.  
Kokouksessa käsittelimme mm. ulkomaalaisten käyttöä PM-kilpailuissa. Eli sallitaan max. 1 / 
joukkue. Ensi vuodesta lähtien PM-kisoissa ei pelata pronssiottelua vaan jaetaan se kahdelle. 
PM-kilpailuja päätettiin jatkaa edelleen pidettäväksi vain joka toinen vuosi, Suomen 
ehdotuksesta. 
 
Nordiska Allianssin kokous päätettiin pitää kuten ennenkin PM-kisojen yhteydessä ja niinä 
vuosina kun ei ole kisoja, niin kokous pidetään lokakuun lopulla tai marraskuun alkupuoliskolla 
vuorotellen. Vuonna 2014 lokakuussa kokous pidetään Suomessa. 
 
 

10§ Tiedoksi 
 

 Uusi Liikuntajärjestö ry --> Valo ry  
o  Liikunnan ja urheilun uuden kattojärjestön nimi on Valo. Nimenä käytetään rekisteröinnin 

jälkeen Valo ry. Rekisteröity nimimuoto on Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja 
urheiluorganisaatio ry 
Valo kuvaa nimenä hyvin nykyaikaista organisaatiota, jonka tehtävänä on toimia suomalaisen 
liikunnan ja urheilun yhdistävänä voimana ja suunnannäyttäjänä. Valo kuvaa myönteistä 
asenneta yhdessä tekemiseen ja tulevaisuuteen. Yhteinen tavoitteemme on olla maailman 
liikkuvin urheilukansa 2020. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 
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onnistumme kumppaneiden kanssa lisäämään liikettä elämänkulun jokaiseen vaiheiseen. 
Valon strategian nimi on "Yhteinen tekeminen on kilpailuetumme". Vuosina 2013-2015 Valo 
keskittyy erityisesti kolmeen tehtävään: 1) arvostus ja resurssit, 2) liikunnallinen elämäntapa ja 
3) menestyvä urheilu. Strategiassa korostetaan myös urheiluliikettä yhdistäviä palveluja. 
http://www.slu.fi/lum/erikoisnumero-strategiapaivilta/strategiapaivat-30-11-1-12/valon-
strategia-yhteinen-tekemin/  
Valo ry:n hallitus valitsi järjestölle seitsemän johtajaa: Matleena Livson, Pekka Nikulainen, 
Nelli Koivisto, Jyrki Kemppainen, Sirpa Korkatti ja Juha Heikkala. Liiketoiminnasta ja 
palveluista vastaavan johtajan valinta julkistetaan 27.12.2012.   
“Valo toimii suomalaisen liikunnan ja urheilun yhdistävänä voimana. Johtajapaikoille saatiin 
vastuunkantajia, joilla on vahva näkemys ja osaaminen johtaa Valon strategiassa tehtyjä 
valintoja kumppaneiden kanssa menestykseen”, sanoo Valon puheenjohtaja Petteri Kilpinen.  
Aiemmin elokuussa Valo valitsi pääsihteerikseen Teemu Japissonin. Nyt valitut johtajat 
toimivat pääsihteerin suorassa alaisuudessa ja osallistuvat johtoryhmätyöskentelyn kautta koko 
järjestön johtamiseen. 
Strategiansa mukaisesti Valo keskittyy erityisesti neljään perustehtävään vuosina 2013-2015: 1) 
arvostus ja resurssit, 2) menestyvä urheilu 3) liikunnallinen elämäntapa ja 4) yhdistävät palvelut. 

o  Uusi Liikuntajärjestö tekee Teoston ja Gramexin kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen 
musiikin julkisesta esittämisestä sekä yksivuotisen sopimuksen Pohjolan kanssa Tuplaturvan 
jatkamisesta. Hyväksi koetut sopimukset jatkuvat järjestömuutoksen murrosvaiheen yli. 
Lisäinfoa: http://www.slu.fi/lum/numero-16-2012/jasenjarjestoille/tuplaturvavakuutus-ja-
sopimus-te/  

 
11§ Seuraavat kokoukset  
 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran su 10.2.2013 Pasilan hallilla. 
 
Kevätliittokokous päätettiin pitää su 24.3. klo 12.00 alkaen Pasilan hallilla Helsingissä. Valtakirjojen 
tarkastus klo 11.30 alkaen. Asiat, jotka jäsen haluaa saada varsinaisen liittokokouksen käsiteltäväksi, on 
esitettävä kirjallisesti liittohallitukselle viimeistään tammikuussa.   
 

12§ Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.45. 
 
 
 
Jari Nieminen   Eva Fredriksson   
puheenjohtaja   sihteeri 
 


