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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS 
 
 
AIKA   Lauantai 31.3.2012 klo 12.00 – 14.23 
 
PAIKKA  Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere 
 
 
 
1 §  
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 

Liiton varapuheenjohtaja Mika Metsä-Eerola avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti läsnäolijat 
tervetulleeksi. 
 

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Metsä-Eerola ja sihteeriksi Arto Brand. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Hirvonen ja Kalevi Lehtinen, joiden päätettiin toimivan 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 

3 §  
Läsnäolijoiden sekä äänioikeutettujen toteaminen 
 

Todettiin paikalla olevan yhteensä 8 seuraa, joilla on yhteensä 19 ääntä: 
005 BAL Boule Baltique ry (Juha Komsi)     2 ääntä 
017 KAL Kallion Kirkas ry (Sakari Pankkonen)    3 ääntä 
020 TAV Tavastia Pallo ry (Teuvo Kamunen)     2 ääntä 
025 LIN Linnan Petanquistit ry (Kalevi Lehtinen)    2 ääntä 
050 KVP KOOVEE ry / Petanque-jaosto (Lauri Kolehmainen)  3 ääntä 
052 TPQ Tampere Petanque TPQ ry (Terhi Nieminen ja Ari Lähteenmäki) 2 ääntä 
055 TUR Turun Petanque-Seura ry (Mika Metsä-Eerola)   2 ääntä 
100 KOP Koski-Petankki ry (Vesa Ala-Kulju)     3 ääntä 
Valtakirjat liitteenä. 

 
4 §  
Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden tote aminen 
 

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. 
 
5 §  
Liittohallituksen laatima vuoden 2011 toimintakerto mus 
 

Hallituksen laatima Suomen Pétanque-Liiton toimintakertomus vuodelta 2011 oli etukäteen jaettu 
seuroille. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen laaditussa muodossa. 

 
6 §  
Tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto 
 

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen (ohessa) ja tilintarkastajan lausunnon (ohessa). Todettiin 
tilinpäätöksen osoittavan alijäämää 7414,59 euroa. 
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7 §  
Vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvap auden myöntäminen liittohallitukselle ja 
muille tilivelvollisille 
 

Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille vuodelle 2011. 

 
8 §  
Muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten sääntö jen määräämässä määräajassa esittämät aloitteet 
 

Seuroilta ei ole kevätliittokokousta 2012 varten saatu yhtään esitettävää asiaa/aloitetta. 
 
Liittohallituksen aloite 1: Aikapelit. Heittoringin  siirtäminen 
 

Mikäli aloittava joukkue ei ole ensimmäisellä snadin heitolla saanut snadia sallitulle 
pelialueelle, vastapuolella on snadin laittamisen lisäksi, oikeus siirtää heittorinkiä suoraan 
taaksepäin, jotta on mahdollista pelata pidempää matkaa kuin alkuperäisestä heittoringin 
paikasta voisi. 
 
Aloite hyväksyttiin äänin 16-3. 

Liittohallituksen aloite 2: Aikapelit. Snadin laitt aminen 

Mikäli aloittava joukkue ei ole ensimmäisellä snadin heitolla saanut snadia sallittuun 
paikkaan, vastapuoli laittaa välittömästi snadin sallittuun paikkaan käyttämättä mittaa ym. 
apuvälineitä. 
 
Aloite hyväksyttiin edellä olevassa korjatussa muodossa. 

Liittohallituksen aloite 3: Aikapelit. Snadin laitt amisen siirtyminen toiselle joukkueelle 

Mikäli joukkue, jolla on ollut oikeus laittaa snadi haluamaansa paikkaan, ei ole laittanut sitä 
sallitulle alueelle, siirtyy snadin laittaminen toiselle joukkueelle. Toinen joukkue laittaa snadin 
välittömästi käyttämättä mittaa ym. apuvälineitä. 

Aloite hyväksyttiin edellä olevassa korjatussa muodossa äänin 10-9. 

Liittohallituksen aloite 4: SM-ammuntakilpailut. Karsinnat 

Pelaajan tulee suorittaa jokaiseen sarjaan (yleinen, naiset, veteraanit, juniorit, nuoremmat 
juniorit) erillinen karsinta, jonka perusteella hänellä on mahdollista päästä ainoastaan 
kyseisen sarjan ammunnan loppuotteluihin. 
 
Pelaajalla on oikeus erillisillä karsinnoilla (esim. naiset + yleinen + veteraanit) osallistua 
kaikkiin sukupuolensa ja ikänsä mahdollistaviin sarjoihin, mutta tällöin hänen pitää maksaa 
myös osanottomaksut jokaiseen sarjaan erikseen. 
 
Aloite hyväksyttiin äänin 16-0. 
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Liittohallituksen aloite 5: Arvopistekilpailut. Ran king-arvo 

Kilpailussa, jossa on alle kahdeksan (8) osallistujaa, ei jaeta ranking-pisteitä. 
 
Aloite hyväksyttiin edellä olevassa korjatussa muodossa. 

Liittohallituksen aloite 6: Yleinen SM-singeli 

Yleisen SM-singelin pelimuotona käytetään swiss- ja cup-systeemiä. 
 
Aloite hyväksyttiin yksimielisesti. 

Liittohallituksen aloite 7: Joukkueiden erottuminen  

Joukkueiden kapteenien on käytettävä värillisiä käsinauhoja, jotta yleisön olisi helpompi 
seurata ottelun kehittymistä. Värit määräytyvät esim. tulostaulun magneettien värien 
perusteella. Käsivarsinauhoja käytetään SM-kilpailuissa välieristä eteenpäin. 
 
Aloite hyväksyttiin edellä olevassa korjatussa muodossa. 
 

9 §  
Muut esille tulevat asiat 

Juha Komsi kertoi toimittajien huomioista petanquesta. Esille tuli esim. petanquen seuraamisen 
helpottaminen ja pelin nopeuttaminen. 

 
10 §  
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.23 
 
 
.psta 
 

Mika Metsä-Eerola   Arto Brand 
puheenjohtaja    sihteeri 
 

 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. 
 
 
 
 

Juhani Hirvonen   Kalevi Lehtinen 
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 

 
LIITTEET - jäsenseurojen valtakirjat 

- Suomen Pétanque-Liitto SP-L ry:n toimintakertomus 2011 
- Suomen Pétanque-Liitto SP-L ry:n tasekirja 2011 
- tilintarkastuskertomus 
 


