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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS 
 
AIKA  Sunnuntai 20.3.2011 klo 13.00  
PAIKKA  Petanquehalli, Leaf Center, Kärsämäentie 35, Turku 

 
1 § Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 

Liiton puheenjohtaja Jari Nieminen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 
Etukäteen seuroille lähetetty esityslista hyväksyttiin tarkennuksella kohtaan 8 koskien jäljellä olevaa 
toiminta-aikaa, joka on 20.3.2011–31.12.2012. 
 

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa  

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Nieminen ja sihteeriksi Eva Fredriksson. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Brand ja Kalevi Lehtinen, joiden päätettiin toimivan tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina.  
 

3 § Läsnäolijoiden sekä äänioikeutettujen toteaminen  
 

Todettiin paikalla olevan yhteensä 9 seuraa, joilla on yhteensä 23 ääntä: 
 
025 LIN Linnan Petanquistit ry (Kalevi Lehtinen), 3 ääntä 
041 PCP Petanque Club de Pori ry (Hannu Aaltonen), 2 ääntä 
043 EPA Espoon Patonki ry (Jari Nieminen), 2 ääntä 
050 KVP Koovee ry / Petanque-jaosto (Arto Brand), 3 ääntä 
055 TUR Turun Petanque-Seura ry (Tapani Kalmi), 3 ääntä 
056 PSC Järvenpää ry (Jari Eronen), yht. 3 ääntä 
100 KOP Koski-Petankki ry (Tarmo Sipilä), 3 ääntä 
136 ERP Euran Raiku ry / Petankkijaosto (Juhani Hirvonen), 2 ääntä 
138 TPU Suomen Työpaikkaurheilu ry (Eva Fredriksson), 2 ääntä 
Valtakirjat sekä valtakirjojen tarkastusraportti on liitteenä.  
 

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen  
 

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.  
 

5 § Liittohallituksen laatima vuoden 2010 toimintakertomus  
 

Hallituksen laatima Suomen Pétanque-Liiton toimintakertomusluonnos vuodelta 2010 oli etukäteen jaettu 
seuroille. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, johon kuitenkin esitettiin joitakin tarkennuksia. 
Päivitetty versio liitteenä.  
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6 §  Tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto  
 

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen (ohessa) ja tilintarkastajan lausunnon (ohessa). Todettiin 
tilinpäätöksen osoittavan ylijäämää 26.884,88 euroa.  
 

7 § Vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja 
muille tilivelvollisille  

 
Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille vuodelle 2010.  
 

8 § Vaali. Valitaan hallituksesta eronneiden hallitusjäsenten Vesa Ala-Kuljun ja Anu Uusion tilalle 
heidän toimintakautensa jäljellä olevaksi toiminta-ajaksi kaksi uutta jäsentä. 

 
Kokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi Juhani Hirvosen Eurasta ja Marko Taipalveden Karkkilasta. 
Toimintakausi on 20.3.2011–31.12.2012.  
 

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

Seuroilta ei ole kevätliittokokousta 2011 varten saatu yhtään esitettävää asiaa/aloitetta. 
 
Liittohallituksen aloite 1: Ehdotetaan, että toimintasäännöissä oleva §4 Jäsenmaksut muutetaan 
seuraavaksi:  
 
§4 Syysliittokokous vahvistaa jäsenmaksun suuruuden ja kantotavan vuosittain. 
 
Aloite hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Nykyinen §4: Jäsenmaksut 
Jäsenen on suoritettava liitolle liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu viimeistään helmikuun loppuun 
mennessä. Jäsenmaksu on kaikille jäsenseuroille sama.  
Liiton jäsenille myöntämät pelaajalisenssit ovat voimassa vain jos jäsenyhdistys on maksanut liiton 
jäsenmaksun. 
 
Liittohallituksen aloite 2: Valmennustoimintaan lisäbudjetti 
Hallitus esittää, että mikäli tarvetta ilmaantuu, käytetään tänä vuonna valmennustoimintaan vuoden 2011 
aikana enemmän rahaa mitä on budjetoitu (6500 euroa).  
 
Liittokokous antoi hallitukselle vapauden käyttää valmennustoimintaan vuonna 2011 sopivaksi 
katsomansa summan. 
 
Liittohallituksen aloite 3: Liittohallituksen puheenjohtajakausi kaksivuotiseksi 
Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi. 
 
Aloite hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Nykyinen toimintasäännöissä olevan pykälän 15 kohdan 6 teksti on nykyisellään: valitaan liittokokouksen 
puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi.  
 
Yllä oleva aloite oli esillä syysliittokokouksessa 2010 jolloin aloite hyväksyttiin äänestyksen tuloksen 
ollessa 32 ääntä aloitteen puolesta ja 16 ääntä vastaan.  
 
Koska toimintasääntöjen §23 sanotaan ” Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, mikäli sitä 
kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. (Muutetut säännöt tulevat 
voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin/hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa).  

 
10 § Muut esille tulevat asiat  
 

Muita esille tulevia asioita ei ollut.  
 

11 § Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35. 
 
 
 
________________________ ____________________ 
Jari Nieminen, puheenjohtaja  Eva Fredriksson, sihteeri 
 
 
 
________________________ ____________________ 
Arto Brand   Kalevi Lehtinen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
LIITTEET 


