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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS 

 

AIKA  Sunnuntai 21.3.2010 klo 13.00  

PAIKKA  Järvenpään Casino, Kasinokuja 1 
 

PSC Järvenpää ry:n puheenjohtaja Veli-Matti Myllymäki toivotti kokousväen tervetulleeksi 
Järvenpäähän. Tämän vuoden SM-kisapaikka sijaitsee ihan kokouspaikan läheisyydessä ja Myllymäki 
toivoi kisaan runsasta osallistumista. 

 
 

1 § Kokouksen avaus  
 

Liiton puheenjohtaja Jari Nieminen avasi kokouksen klo. 13.00. Esityslistaan lisättiin 3§ 
Työjärjestyksen hyväksyminen, jolloin numerosta 3 eteenpäin olevat muut numerot siirtyivät 
yhden eteenpäin.  
 
Opetusministeriö myönsi Juha Komsille 26.2. liikunnan ja urheilun kultaisen ansioristin petankin 
piirissä tehdystä työstä (liite 1). Kuultuaan huomionosoituksesta hän kertoi, että ”Olen onnellinen 
huomionosoituksesta koko Suomen petankkiväen puolesta. Olemme saavuttaneet tunnustetun 
paikan osana Suomen urheilua. Urheilumaailma muuttuu; se näkyy varsinkin talvilajeissa. 
Petankki on löytänyt jo monia uusia harrastajaryhmiä, mutta paljon on vielä löydettävissä. 
Petankissa saa vähillä rahoilla todella jokaiselle sopivaa liikkumista, yhdessäoloa sekä 
onnistumisia ja Tahko Pihkalan kehumia ihmisluontoa karkaisevia tappioita. Me olemme 
uskoneet urheiluun, nyt uskovat muutkin.”  
 

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa  

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Nieminen ja sihteeriksi Eva Fredriksson. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Kangas ja Kati Nieminen, joiden päätettiin toimivan 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.  
 

3 § Esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokouksen esityslistan hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4 § Läsnäolijoiden sekä äänioikeutettujen toteaminen  
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Todettiin paikalla olevan yhteensä 9 seuraa, joilla on yhteensä 24 ääntä: 
 
003 PSI Petanquen Erikoisseura Espoon Sivukuula ry (Kati Nieminen), 3 ääntä 
011 KOK Koski-Kuula ry (Arvid Kauppinen), 3 ääntä 
017 KAL Kallion Kirkas ry (Riitta Kangas), 3 ääntä 
025 LIN Linnan Petanquistit ry (Kalevi Lehtinen), 3 ääntä 
050 KVP KOO-VEE ry / Petanque-jaosto (Arto Brand), 3 ääntä 
056 PSC Järvenpää ry (Jari Eronen ja Veli-Matti Myllymäki), yht. 3 ääntä 
100 KOP Koski-Petankki ry (Ossi Kekkonen), 3 ääntä 
130 KAU Karkkilan Urheilijat ry / Petankkijaosto (Marko Taipalvesi), 2 ääntä 
138 TPU Suomen Työpaikkaurheilu ry (Eva Fredriksson), 2 ääntä 
Valtakirjat sekä valtakirjojen tarkastusraportti on liitteenä.  
 

5 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen  
 

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.  
 

6 § Liittohallituksen laatima vuoden 2010 toimintakertomus  
 

Hallituksen laatima Suomen Pétanque-Liiton toimintakertomus vuodelta 2009 oli etukäteen jaettu 
seuroille. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, johon kuitenkin esitettiin joitakin korjauksia 
liiton hallinto osioon sekä lisätään naisten SM-sarjan tulokset.  
 

7 §  Tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto  
 

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon. Todettiin tilinpäätöksen 
osoittavan ylijäämää 11.786,95 euroa. Kiinnitettiin huomiota hallinnollisten kulujen (mm. 
puhelinkulut) olevan suuret muuhun toimintaan verrattuna. 
 

8 § Vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen 
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille  

 
Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille vuodelle 2009.  
 

9 §  Muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten sääntöjen määräämässä määräajassa esittämät 
aloitteet 

 
Koski-Petankki r.y.;n aloite koskien SM-kilpailujen kilpailusarjat 
 
Esitetään, että SM-kilpailujen kilpailuohjelmaan lisätään Veteraanien (55 v.) sekaduppelin SM-
kilpailu (VSD). Lisäys koskisi jo kuluvaa vuotta 2010. Kilpailu pelattaisiin samanaikaisesti ja 
samassa paikassa, kuin yleinen sekaduppelin SM-kilpailu (SD). 
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Aloitetta ei hyväksytty. 
 
Liittohallituksen aloite 1)  Kilpailusäännöissä § 7 Rangaistukset 
 
Liittohallitus esittää, että pykälän 7 toinen kappale muutettaisiin seuraavaksi: 
Kurinpitolautakunta koostuu vuodeksi kerrallaan 2 tuomarijäsenestä ja 2 lisenssipelaajajäsenestä sekä 
yhdestä  liittohallituksen jäsenestä. Kun lautakunta käsittelee jotain asiaa niin ko. lautakunnan jäsen jäävää 
itsensä kun käsittelyssä on omaan seuraan liittyvä asia. 
 
Aloite hyväksyttiin. 
 
Liittohallituksen aloite 2) Lisenssien ja jäsenmaksujen eräpäivä 
 
Liittohallitus esittää, että seuraava ristiriitainen asia: ”Lisenssimaksu 31.1. mennessä, mutta seurojen 
jäsenmaksut helmikuun loppuun mennessä” muutetaan niin, että sekä lisenssien ja jäsenmaksujen eräpäivä 
on viimeinen helmikuuta.  
 
Aloite hyväksyttiin. 
 
Liittohallituksen aloite 3) Ilkka Kankareen vaadittavat 
 
Hallitus päätti kokouksessaan 13.12.2009 esittää kevätliittokokoukselle, että Ilkka Kankareen (541,56 € ja 
1983,08 €) vaadittavat alaskirjataan. Liittohallitus esittää myös, että Ilkka Kankareelle ei myönnetä 
lisenssiä ennen kuin hän on maksanut kaikki velkansa liitolle. 
 
Aloite hyväksyttiin.  

 
10 § Muut esille tulevat asiat  
 

Muita esille tulevia asioita ei ollut.  
 

11 § Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.42. 
 
 
      ____________________  ____________________ 
      Jari Nieminen, puheenjohtaja  Eva Fredriksson, sihteeri 
 
 
     ____________________  ____________________ 
     Riitta Kangas   Kati Nieminen 
     pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
 
LIITTEET 


