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Suomen Petanque-Liitto ry:n syysliittokokous 20.11.2010 

 
SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS 
 
AIKA  Lauantai 20.11.2010 klo 13.00. Valtakirjojen tarkistus alkoi klo 12.30. 
PAIKKA  Hämeenlinna, Pullerin palloiluhalli, Hämeen Härkätie 17 
  
1 § Kokouksen avaus  

Liiton puheenjohtaja Jari Nieminen avasi kokouksen klo: 13.00. LIN edustaja Harri 
Lehtinen toivotti kokousväen tervetulleeksi Hämeenlinnaan. 

2 § Kokouksen järjestäytyminen  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Nieminen ja sihteeriksi Eva Fredriksson. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Brand ja Anu Uusio.  

3 § Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen  
Todettiin paikalla olleen yhteensä 20 seuraa, joilla on yhteensä 48 ääntä. 

• PSI Anu Uusio 2 ääntä  
• KOK Arvid Kauppinen 3 ääntä  
• KAL Pirjo-Liisa Frangén 3 ääntä  
• MAP Kari Korkeamäki 2 ääntä 
• LIN Harri Lehtinen 3 ääntä  
• PCP Hannu Aaltonen 3 ääntä  
• EPA Jari Nieminen 2 ääntä  
• KVP Arto Brand 3 ääntä 
• TUR Vesa Ekström 3 ääntä  
• PSC Järvenpää Veli-Matti Myllymäki 3 ääntä  
• ANJ Arto Huusari 2 ääntä  
• MYN Pasi Punta 2 ääntä 
• UTU Pertti Helppolainen 2 ääntä 
• HAR Riitta Salin 2 ääntä 
• KOP Vesa Ala-Kulju 3 ääntä  
• KAU Marko Taipalvesi 2 ääntä 
• PKK Veikko Stavén 2 ääntä 
• PHN Mirja Laine 2 ääntä 
• ERP Juhani Hirvonen 2 ääntä  
• TPU Eva Fredriksson 2 ääntä  

Lisäksi paikalla oli, ilman äänioikeutta Mika Metsä-Eerola. 

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi (kirjekutsu postitettu 5.11.2010) 
ja siten päätösvaltaiseksi.  

5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
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Ennalta laadittu esityslista hyväksyttiin. 
 

6 § Vahvistetaan liiton matkustussääntö 
 

Kilometrikorvaus; päätettiin nostaa 30 senttiin/km (ennen 20 senttiä/km) koskien tuomareita, 
liittohallituksen jäseniä sekä muita toimijoita liiton organisaatiossa.  
 
Tuomaripalkkiot; omalla paikkakunnalla toimivalle tuomarille maksetaan verohallituksen vuosittain 
vahvistama verottoman kotimaan päivärahan suuruinen korvaus (v.2010: 36 euroa). Muualla kuin 
omalla paikkakunnalla toimivalle tuomarille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistama 
veroton kotimaan päiväraha (v.2010: 36 euroa). 

 
7 § Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet 
 

Päätettiin maksaa tilintarkastajille kohtuullinen korvaus laskun mukaan. 
 
8 § Liittohallituksen esittämät ja jäsenten sääntöjen määräämässä ajassa esittämät aloitteet 
 

Käsiteltiin seuraavat aloitteet: 
 
Liittohallituksen aloite 1: MM/EM/PM karsinnat optimiolosuhteisiin 
Karsinnat järjestetään kevättalvella halleissa. Perustelu: Sään ei pidä vaikuttaa arvokisavalintoihin. 
Päätös: Aloite hyväksyttiin äänestyksen tuloksen ollessa 35 ääntä aloitteen puolesta ja 13 ääntä 
vastaan. 
 
Liittohallituksen aloite 2: Muutos seurojen jäsenmaksuun 
Alle kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa 120 € (2 ääntä/seura), vähintään kymmenen 
(aikuis)lisenssipelaajaa 170 € (3 ääntä/seura). Maksukriteerinä edellisen vuoden lisenssimäärät. 
Äänimäärät liittokokouksissa yksi/kaksi ääntä/seura. Perustelu: Huomioidaan seurojen 
lisenssipelaajien määrä. 
Päätös: Aloite hyväksyttiin äänestyksen tuloksen ollessa 30 ääntä aloitteen puolesta ja 18 ääntä 
vastaan. 
 
Liittohallituksen aloite 3: MM/EM/PM karsintojen nimimuutos 
Jatkossa miesten-naisten-junioreitten-U23-veteraanien karsinnat.  
Perustelu: FIPJP:n päätös Izmir(MM Turkki) 2010 kokous. 
Päätös: Aloite hyväksyttiin. 
 
Liittohallituksen aloite 4: Jatkossakin veteraanit, nuoremmat juniorit ja juniorit osallistuvat SM-
kisaviikolle. (2009 kevätliittokokouksen päätös eriyttää).  
Perustelu: Kaikkien etu yksi iso tapahtuma. 
Päätös: Aloite hyväksyttiin. 
 
Liittohallituksen aloite 5: Suomen Petanque-Liiton hallituksen aloite toimintasääntöjen pykälän 15 
kohtaan 6 ja se hyväksyttynä olisi voimassa vuoden 2011 syyskokouksessa ja siitä eteenpäin:  
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Sen kohdan voimassa oleva teksti on: Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi 
toimintakaudeksi. Aloitteen mukainen teksti tähän kohtaan kuuluu: Valitaan liittohallituksen 
puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi. 
Päätös: Aloite hyväksyttiin äänestyksen tuloksen ollessa 32 ääntä aloitteen puolesta ja 16 ääntä 
vastaan. Kahden vuoden puheenjohtajakausi astuu voimaan sen jälkeen kun Patentti- ja 
rekisterihallitus on hyväksynyt ko. kohdan SP-L:n toimintasäännöissä.  
 
Liittohallituksen aloite 6: Kilometrikorvaksen nosto 30 senttiin/km 
Perustelu: Nykyinen, voimassaoleva kilometrikorvaus 20 senttiä/km ei enää kata edes 
polttoainekuluja - saati sitten muita auton käyttökustannuksia. 
Päätös: Aloite käsiteltiin/hyväksyttiin kokouksen 6 § Vahvistetaan liiton matkustussääntö –
kohdassa. 
 
Aloite 7 Petanque Sport Club Anjalankoski ry: Äänioikeus vastaamaan jäsenmaksua. 
Uusien lajiseurojen aikaan saamiseksi oikeudenmukaisten maksujen ja äänivallan turvaamiseksi: 
Maksuluokka 1. Uudet ja pienet seurat (enintään 10 lisenssiä), jäsenmaksu 100 euroa, 1 ääni 
Maksuluokka 2. Keskikokoiset seurat (enintään 11-20 lisenssiä), jäsenmaksu 200 euroa, 2 ääntä 
Maksuluokka 3. Isot seurat (vähintään 21 lisenssiä), jäsenmaksu 300 euroa, 3 ääntä 
Päätös: Aloitteesta keskusteltiin liittokokouksen aloitteen numero 2:n yhteydessä. Aloitteen tekijä 
ANJ veti oman aloitteen pois koska molemmat aloitteet ovat hyvin samantyylisiä.  
 
Aloite 8 Petanque Sport Club Anjalankoski ry: Veteraanien sekaduppeli. 
Ehdotus, että veteraanien sekaduppeli pelattaisiin vuosittain. Perustelut: Jos se pelattaisiin liiton 
piikkiin SM-kilpailuna, liitto saisi paitsi osanottomaksuja myös varsin monet naiset lunastaisivat 
kilpailulisenssin, sellaisetkin jotka eivät sitä muutoin tee.  Kisalla saataisiin aktivoitua lajiin sellaisia 
perheenjäseniä jotka eivät muutoin ehkä tulisi mukaan. 
Päätös: Aloite hylättiin äänestyksen tuloksen ollessa 15 ääntä aloitteen puolesta ja 33 ääntä 
vastaan. 
 
Aloite 9 Bitankki ry: II-divisioonan palauttaminen valtakunnalliseksi. 
Esitetään, että II-divisioona palautetaan takaisin valtakunnalliseksi ja sitä pelattaisiin yhdessä 
veteraanien SM-sarjan ja veteraanien I-divisioonan kanssa (Ryhmä2). 
Lisäksi yleisen SM-sarjan ja yleisen I-divisioonan sekä naisten SM-sarjan (Ryhmä1) pyörittäminen 
omana ryhmänään mahdollistaisi heidän osaltaan jonkin verran pienempien ja mahdollisesti 
haasteellisempien pelikenttien/-paikkojen käyttämisen. 
Päätös: Aloite hylättiin. 
 
Aloite 10 Bitankki ry: Aluetoiminnan yhdistäminen / uudelleen jakaminen. 
Mikäli II-divisioonaa pyöritetään edelleen aluetoimintana, esitetään, että alueiden määrä supistetaan 
nykyisestä viidestä kahteen seuraavasti: 
Länsi: Etelä, Länsi ja Pohjoinen  
Itä: Häme, Kymi-Saimaa 
Seurojen kuulumista Länteen tai Itään voisi ”tarkastella” vuosittain seura- ja lisenssitilanteen 
mukaan.  
Perustelut: Aluetoiminnan osittainen näivettyminen ja ennen kaikkea tulisi lisää vaihtelua 
kohdattavien joukkueiden ja pelaajien osalta. 
Päätös: Aloite hylättiin.  
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Aloite 11 Droppi Petanque ry ehdottaa Suomen Petanque-liiton sääntöihin alkoholin 0-toleranssia 
kaikkiin järjestämiinsä virallisiin kilpailuihin. 
Perustelu: Petanque on urheilua 
Päätös: Aloite hylättiin. 
 
Aloite 12 Droppi Petanque ry ehdottaa Suomen Petanque-liitolle, että Seura-SM palautetaan 
pelattavaksi myöhäiseen syksyyn sisätiloihin, loka- marraskuulle. 
Päätös: Todettiin, että hyvin niukasta hallitilanteesta johtuen ko. aloitetta ei voida hyväksyä 
sellaisenaan. Tällä hetkellä ainoastaan Anjalankoskella on tarpeeksi iso halli jossa voitaisiin pelata 
Seura-SM sisätiloissa. Todettiin kuitenkin, että kun seurat vuosittain (31.12 mennessä) anoavat 
liitolta mm. Seura-SM:n järjestämistä, he voivat, mikäli heillä on mahdollisuus järjestää ko. 
kilpailu sisätilassa järjestää sen myöhäisen syksyn aikana.  
 
Aloite 13 Droppi Petanque ry ehdottaa Petanque-liitolle, että Seura-SM pelataan Euro-Cup –
säännöillä. Erillistä Euro-karsintaa ei näin tarvita. 
Päätös: Aloite hylättiin.  
 
Aloite 14 Droppi Petanque ry ehdottaa Petanque-liitolle, että Seura-SM kilpailuissa sallitaan ainakin 
yksi (tai 1+1) vaihtopelaaja. 
Päätös: Aloite hyväksyttiin äänestyksen tuloksen ollessa 40 ääntä aloitteen puolesta ja 8 ääntä 
vastaan, sillä merkinnällä, että 1 varapelaajaa sallitaan (SM:ssä voi vaihtaa vain otteluiden 
välissä). 
 
Aloite 15 Kallion Kirkas ry: Muutos kilpailusääntöihin epäselvyyksien suhteen SM-sarjojen 
finaalipäivän karsintojen joukkueista. Säännöissä sanotaan, että selkeästi, mitkä joukkueet karsivat: 
”Yleisen ja veteraanien mestaruussarjan sijoille 9-10 päättyneet joukkueet karsivat paikastaan 
alemman sarjatason sijoille 3-4 päätyneiden joukkueiden kanssa.” Luovutuksissa ko. joukkueen 
paikka on siis tyhjä.  
Muutos nykyisiin sääntöihin: Lisätään lause luovutuksista: Mikäli karsintaan päätynyt joukkue 
luovuttaa paikkansa, saa vastustaja suoraan voiton luovutuksena.  
Päätös: Aloite hyväksyttiin.  
 
Aloite 16 Kallion Kirkas ry: Ehdotus, että SM-sekaduppelista poistetaan SM-arvo. Kisamuoto ei 
tarvitse SM-arvoa, vaan voidaan pelata vapaasti seurojen anomana/PR-kisana.  
Päätös: Aloite hylättiin. 
 
Aloite 17 Kallion Kirkas ry: SM-sarjojen pelaajat. Nykysäännöt eivät puutu siihen, ketkä voivat 
pelata SM-sarjojen finaali- ja karsintakisoissa. Mielestämme pelannut joukkue on paikkansa 
ansainnut (/menettänyt), joten runkosarjan pelaajien tulee olla mukana myös finaali- ja 
karsintapäivillä. Ehdotetaan, että kilpailusääntöihin (5.2 SM-sarjat) lisätään lause finaali- ja 
karsintapäivistä: Finaali- ja karsintapäivänä joukkueessa voivat pelata vain runkosarjassa 
joukkueeseen nimetyt pelaajat. 
Päätös: Aloite hyväksyttiin äänestyksen tuloksen ollessa 40 ääntä aloitteen puolesta ja 8 ääntä 
vastaan, sillä merkinnällä, että karsintoihin ei saa vaihtaa joukkuetta.  
 
Aloite 18 Kallion Kirkas ry: Suomi Cupin osallistumismaksu. Nykyisissä säännöissä sanotaan, että 
”Suomen cupiin ei peritä osanottomaksuja”. Ehdotetaan, että lause poistetaan.  
Päätös: Aloite hyväksyttiin. 
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Aloite 19 Kallion Kirkas ry: Suomi Cupin säännöt ovat aina tuottaneet ongelmia, koska niitä ei ole 
mihinkään kirjattu ennakkoon. Ehdotetaan, että kirjataan sääntöihin seuraavat asiat: 
1. pelaajia ei saa vaihtaa kesken pelin, ainoastaan kierroksien välissä 
2. trippelijoukkueisiin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan siten, että ensimmäisellä kierroksella 
vaihdossa ollut pelaaja korvaa jonkun pelaajan. 
3. kummatkin seurat ilmoittavat kokoonpanon kierroksittain kirjallisesti tuomarille, joka julkaisee 
kokoonpanot ottelukaavioissa vasta kun on saanut molempien seurojen kokoonpanon.  
Päätös: Todettiin, että Suomi Cupissa noudatetaan voimassa olevia EuroCup sääntöjä. EuroCup 
säännöt ovat osaksi muuttuneet ja sääntöjen kääntäminen suomeksi on jo aloitettu. Käännöstyö on 
valmistumassa vielä tämän vuoden aikana.  
 
Aloite 20 Koski-Petankki r.y. aloite, että vuonna 2011 ja sitä eteenpäin sekaduppelin SM-kisoissa 
pelataan erillisinä sarjoina yleinen sekaduppeli ja veteraanien sekaduppeli. Tämä lisäisi 
huomattavasti veteraanien osallistumista SM-sekaduppelikisoihin.  
Päätös: Ko. aloite käsiteltiin samansisältöisen aloitteen numero 8:n yhteydessä, joka hylättiin 
äänestyksen jälkeen. 

 
9 § Päätetään vuoden 2011 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2011 
toimintasuunnitelma sisältäen arvokilpailukalenterin sekä budjetin. 
 

Sekä liittohallitus että Anjalankoski oli tehnyt aloitteen (numerot 2 ja 7) vuoden 2011 
jäsenmaksuista. Päätettiin, että seura jossa on alle kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa jäsenmaksu 
on 120 € (2 ääntä). Niissä seuroissa missä on yli kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa jäsenmaksu on 
170 € (3 ääntä). Maksukriteerinä edellisen vuoden lisenssimäärät. Jäsenmaksu tulee olla suoritettu 
28.2.2011 mennessä. 
 
Liittymismaksua ei peritä.  
 
Lisenssimaksut aikuisilta 30 € / pelaaja ja junioreilta 5 € / pelaaja (vuonna 1994 tai myöhemmin 
syntyneet).  
 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: 

 
- kohta Seura-SM: Seura SM:ssä, joka pelataan (ehdotus kilpailupäivälle 27.8.) osallistumismaksu on 

140 euroa/joukkue …  
(Kyseinen muutos katso aloite 12 Droppi Petanque ry) 
 

- kohta Kilpailukalenterin runko: 
 MAALISKUU 

19.03.2011 klo 10.00 Veteraanitrippeli VTR ja Naisten duppeli NDR, Helsinki Pétanque ry:n halli, 
Pasila, Tallikatu 99  
 
ELOKUU 

 (ehdotus 27.8.) Seura-SM 
 
Evästyksenä tulevalle hallitukselle annettiin tehtäväksi kevätliittokokoukseen tuoda esitys 
tuomaritoiminnan elvyttäminen.  
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Budjetti 2010 hyväksyttiin ennalta laaditussa muodossa.  
 

10§ Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja 
 

Kokous valitsi yksimielisesti liittohallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi (2011) 
jatkamaan Jari Nieminen (EPA, Espoo). 

 
11§ Valitaan liittohallituksen 6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä 

 
Uuteen liittohallitukseen valittiin yksimielisesti vuodeksi 2011 ja 2012: 

- Vesa Ala-Kulju 
- Anu Uusio 
- Eva Fredriksson  

 
Liittohallituksen varajäseniksi valittiin yksimielisesti vuodeksi 2011: 

- Kalevi Lehtinen 
- Pekka Stark 
 

Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2011: 
- Arto Brand 
- Jari Eronen 
- Mika Metsä-Eerola 

 
12§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastaja vuodelle 2011 
 

Vuodelle 2011 valittiin tilintarkastajaksi Mervi Kaplas tarkastamaan liiton vuoden 2011 tilejä ja 
hallintoa. Varatilintarkastajiksi valittiin Veikko Stavén (Anjalankoski). 

 
13§ Muut esille tulevat asiat 
 

Muita määräaikaan mennessä tulleita asioita ei ollut. 
 
14§ Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja kiitti Linnan Petanquistit ry:tä kokouspaikasta – ja tarjoilusta sekä 
kokousväkeä hyvänhenkisestä kokouksesta ja päätti kokouksen klo. 14.55.  

 
 

_________________________ ____________________ 
Jari Nieminen, puheenjohtaja Eva Fredriksson, sihteeri 

 
 

_________________________ ____________________ 
Arto Brand   Anu Uusio 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

LIITTEET 


