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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS 
 

AIKA  Lauantaina 26. marraskuuta 2011 klo 13.00. Valtakirjojen tarkistus alkoi klo 12.30. 

PAIKKA  Helsinki Petankin halli Pasilassa, Tallikatu 99, Pasilan eteläinen veturitalli, Helsinki 
  

1 § Kokouksen avaus  

Liiton puheenjohtaja Jari Nieminen toivotti runsaslukuisen kokousväen tervetulleeksi 
kokoukseen sekä avasi kokouksen klo. 13.00.  

2 § Kokouksen järjestäytyminen  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Nieminen ja sihteeriksi Eva Fredriksson. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jari Eronen ja Kati Nieminen. 

3 § Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen  

Todettiin paikalla olleen yhteensä 18 seuraa, joilla on yhteensä 45 ääntä. 
 PSI Kati Nieminen 2 ääntä  
 BAL Juha Komsi 2 ääntä 
 KOK Arvid Kauppinen 3 ääntä  
 HBY Mikael Gripenberg 2 ääntä 
 KAL Riitta Kangas ja Tuula Ahonen 3 ääntä 
 MAP Raimo Monto 2 ääntä 
 LIN Kalevi Lehtinen 3 ääntä  
 BOU Mikko Melamies 2 ääntä 
 PCP Hannu Aaltonen 3 ääntä  
 EPA Jari Nieminen 2 ääntä  
 KVP Lauri Kolehmainen 3 ääntä 
 TUR Toni Hongisto 3 ääntä  
 PSC Järvenpää Jari Eronen ja Veli-Matti Myllymäki 3 ääntä  
 ANJ Veikko Stavén 3 ääntä  
 KAU Marko Taipalvesi 2 ääntä 
 CDC Pekka Stark 2 ääntä 
 ERP Juhani Hirvonen 3 ääntä  
 TPU Eva Fredriksson 2 ääntä  

Lisäksi paikalla oli, ilman äänioikeutta Mikko Kamppuri, Mika Metsä-Eerola ja Anu 
Sutinen. 

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi (kutsu lähetetty 12.11.2011) ja 
siten päätösvaltaiseksi.  
 

5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
 

Ennalta laadittu esityslista hyväksyttiin. 
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6 § Vahvistetaan liiton matkustussääntö 
 

Kilometrikorvaus; jatketaan vuonna 2010 korotetulla kilometrikorvauksella 30 senttiin/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). Vuoden 2012 päivärahat eivät ole vielä tiedossa. 

 
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: Sarjanousut, -putoamiset ja –karsinnat 
Yleisen mestaruussarjan ja 1. divisioonan sekä veteraanien mestaruussarjan ja 1. divisioonan viimeinen 
joukkue (sija 12.) menettää sarjapaikkansa suoraan runkosarjan tulosten perusteella. Vastaavasti yleisen ja 
veteraanien 1. divisioonan ja 2. divisioonan paras joukkue (sija 1.) nousee suoraan ylemmälle sarjatasolle 
runkosarjan perusteella. 
 
Yleisen mestaruussarjan ja 1. divisioonan sekä veteraanien mestaruussarjan ja 1. divisioonan sijoille 10 - 11 
päätyneet joukkueet karsivat paikastaan alemman sarjatason sijoille 2 - 3 päätyneiden joukkueiden kanssa 
paras kolmesta järjestelmällä siten, että sijalle 10 sijoittunut joukkue pelaa alemman tason sijalle 3 päätynyttä 
joukkuetta vastaan ja vastaavasti sijalle 11 päätynyt sijalle 2 sijoittunutta vastaan. 
 
Mikäli karsintaan päätynyt joukkue ei osallistu karsintaan, saa vastustaja suoraan voiton luovutuksena, eli 
karsintapaikkoja ei täytetä muilla joukkueilla. 
 
Päätös: Aloite hyväksyttiin 
 
Alla olevat liittohallituksen aloitteet 2 ja 3 haluttiin käsitellä yhdessä. Keskustelun jälkeen 
liittohallitus päätti vetää aloitteet 2 ja 3 pois. 
 
Liittohallituksen aloite 2: Veteraanien 2. divisioona 
Perustetaan valtakunnallinen veteraanien 2. divisioona. Runkosarjan ottelut pelataan samana päivänä samassa 
paikassa kuin SM-sarja- ja 1. divisioonaottelut. Sarjan pelitapa päätetään ilmoittautuneiden joukkueiden 
määrän perusteella. 
 
Perustelu: Veteraanien pelaajamäärät ovat jatkuvassa kasvussa, eikä veteraanien 1. divisioonaa ole järkevää 
peluuttaa yli 12 joukkueen sarjana.  
 
 
Liittohallituksen aloite 3: Yleinen 2. divisioona 
Perustetaan valtakunnallinen yleinen 2. divisioona. Runkosarjan ottelut pelataan samana päivänä samassa 
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paikassa kuin SM-sarja- ja 1. divisioonaottelut. Sarjan pelitapa päätetään ilmoittautuneiden joukkueiden 
määrän perusteella. 
 
Perustelu: Jo useamman vuoden on ollut vaikeuksia löytää alueellisista 2. divisioonista joukkueita, jotka 
haluavat nousta yleiseen 1. divisioonaan. Alueet voivat tietysti pelata jatkossakin omia sarjojaan. 
 
Aloite 4: Sarjanousut, -putoamiset ja -karsinnat: Yleinen ja veteraanien 1. divisioona / 2. divisioona 
Yleisen ja veteraanien 1. divisioonan kaksi viimeistä joukkuetta (sijat 11-12) menettävät sarjapaikkansa 
suoraan runkosarjan tulosten perusteella. Vastaavasti yleisen ja veteraanien 2. divisioonan kaksi parasta 
joukkuetta nousee suoraan ylemmälle sarjatasolle runkosarjan perusteella. 
 
Yleisen ja veteraanien 1. divisioonan sijoille 9-10 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan 2. divisioonan 
sijoille 3-4 päätyneiden joukkueiden kanssa paras kolmesta järjestelmällä siten, että sijalle 9 sijoittunut 
joukkue pelaa alemman tason sijalle 4 päätynyttä joukkuetta vastaan ja vastaavasti sijalle 10 päätynyt sijalle 3 
sijoittunutta vastaan. Mikäli karsintaan päätynyt joukkue ei osallistu karsintaan, saa vastustaja suoraan voiton 
luovutuksena, eli karsintapaikkoja ei täytetä muilla joukkueilla. 
 
 
Liittohallituksen aloite 4: Seura-SM 
Edellisen vuoden seura-SM:n 16 parasta joukkuetta pääsevät seuraavan vuoden seura-SM:ään. Mikäli 
ilmoittautuneita joukkueita on enemmän kuin 32, rajoitetaan osanottajamäärää ilmoittautumisjärjestyksessä 
myöhäisimmästä alkaen niiden joukkueiden osalta, jotka eivät ole sijoittuneet edellisenä vuonna 16 parhaan 
joukkoon. 
 
Päätös: Aloite jätettiin pöydälle. 
 
Liittohallituksen aloite 5: Aikapelit 
Aloite 5a: Aikapelit 
Aikapeleissä kierros katsotaan alkaneeksi, kun edellisen kierroksen viimeinen kuula on heitetty.  
 
Aloite 5b: Aikapelit 
Kilpailun jury määrittelee ennen kilpailupäivän alkua, minkälaista peliaikaa käytetään. Peliajan päättymisen 
jälkeen pelataan vielä 2 snadia ja mahdollinen lisäsnadi, jolloin snadi ei voi ”kuolla”.  
 
Aloite 5c: Aikapelit  
Aikapelissä sallitaan vain yksi snadin heittoyritys. Mikäli snadi ei heiton jälkeen ole sallitulla pelialueella, 
vastustaja voi laittaa snadin mihin tahansa sallittuun paikkaan. 
 
Päätös: Aloite 5a-5c hyväksyttiin täsmennyksellä kohtaan 5a seuraavanlaiseksi ”Aikapeleissä 
kierros katsotaan alkaneeksi, kun edellisen kierroksen viimeinen kuula on heitetty ja pysähtynyt 
tai kuula on vierinyt pelialueen ulkopuolelle. 
 
Liittohallituksen aloite 6: Suomen Cup 
Joukkueissa on molempien sukupuolien oltava edustettuina. Joukkueissa, joissa on 7 tai 8 pelaajaa, vähintään 
kahden pelaajan on oltava vastakkaista sukupuolta kuin muut joukkueen pelaajat. 
 
Lyhenteitä:  
A, B, C, D = seurajoukkueet 
st = sekatrippeli, tr = trippeli, sd = sekaduppeli, d1 = duppeli 1, d2 = duppeli 2 
 
Pelijärjestys 3 seurajoukkueen karsintalohkossa: 
kierros 1: (A st – B st) (A tr – B tr) 
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kierros 2: (A st – C st) (A tr – C tr) 
kierros 3: (B st – C st) (B tr – C tr) 
kierros 4: (A sd – B sd) (A d1 – B d1) (A d2 – B d2) 
kierros 5: (A sd – C sd) (A d1 – C d1) (A d2 – C d2) 
kierros 6: (B sd – C sd) (B d1 – C d1) (B d2 – C d2) 
 
Pelijärjestys 4 seurajoukkueen karsintalohkossa: 
kierros 1: (A st – B st) (A tr – B tr) (C st – D st) (C tr – D tr) 
kierros 2: (A sd – B sd) (A d1 – B d1) (A d2 – B d2) (C sd – D sd) (C d1 – D d1) (C d2 – D d2) 
kierros 3: (A st – C st) (A tr – C tr) (B st – D st) (B tr – D tr) 
kierros 4: (A sd – C sd) (A d1 – C d1) (A d2 – C d2) (B sd – D sd) (B d1 – D d1) (B d2 – D d2)  
kierros 5: (A st – D st) (A tr – D tr) (B st – C st) (B tr – C tr) 
kierros 6: (A sd – D sd) (A d1 – D d1) (A d2 – D d2) (B sd – C sd) (B d1 – C d1) (B d2 – C d2)  
 
Pelijärjestys cup-muotoisessa: 
kierros 1: (st – st) (tr – tr) 
kierros 2: (sd – sd) (d1 – d1) (d2 – d2) 
 
Kustakin voitosta saa yhden pisteen. Kaikkien joukkueiden on pelattava kaikki pelinsä, koska niiden 
keskiarvo saattaa tasapisteissä osoittautua tärkeäksi. 
 
Tasapisteissä sovelletaan paremmuusjärjestyksen selville saamiseksi seuraavaa järjestystä: 
1. Voittojen määrä 
2. Tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäisten otteluiden tulos 
3. Tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäiset piste-erot 
4. Lohkon kaikkien joukkueiden keskinäiset piste-erot 
 
Seurat ilmoittavat kokoonpanon aina ennen kierroksen alkua kirjallisesti tuomarille, joka julkaisee 
kokoonpanot, kun kummankin joukkueen kokoonpanot on ilmoitettu. 
 
Päätös: Aloite hyväksyttiin  
 
Liittohallituksen aloite 7: Yleinen SM-Sarja 
Yleinen SM-sarja pelataan kaksinkertaisena sarjana, sen pelipäivät ovat: la 4.2., su 27.5., su 17.6., la 8.9., ja la 
22.9. (finaali + karsinnat). Sarjakierrokset 27.5. ja 7.6. pelataan samana päivänä ja samassa paikassa kuin 
muutkin sarjat. Sarjakierrokset 4.2. ja 8.9., sekä finaalit + karsinnat 22.9. pelataan hallissa.  
Perustelut: Saadaan lisättyä kovatasoisia hallipelejä. 
 
Päätös: Aloite hylättiin 
 
 
PSC Järvenpään aloite: Sarjatoiminta 
Aloite saatiin Järvenpäältä kokousta edellisenä päivänä ja se ei siten ehtinyt asialistalle. Kokouksessa 
keskusteltiin aloitteesta. Jotta kaikki ehtisivät tutustua aloitteeseen katsotaan sen kohdat vielä 6.11. hallituksen 
kokouksessa läpi.  
 
Aloitteen sisältö: Nykyisellään liiton sarjatoiminnassa ei ole kilpailusääntötasolla selkeästi määritelty kesken 
sarjan tapahtuvien luovutusten hyväksyttävyyttä ja luovuttavalle joukkueelle sekä seuralle asiasta syntyviä 
seuraamuksia. Tästä sekä viime kilpailukaudella esiintyneistä lukuisista luovutuksista johtuen PSC esittää 
seuraavaa: 
 
1. PSC Järvenpää esittää, että SP-L:n liittokokous linjaisi tilannetta toteamalla, ettei luovutuksia liiton 
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alaisessa sarjatoiminnassa hyväksytä. 
 
2. Tämän linjauksen konkretisoimiseksi PSC esittää seuraamuksena luovuttavan joukkueen seuralle lankeavaa 
500 euron rangaistusmaksua sekä joukkueen pudottamista kyseisen sarjan alimmalle sarjatasolle. Maksun 
maksamatta jättäminen olisi peruste seuran sulkemiselle liiton kilpailutoiminnasta vuoden määräajaksi. 
Sarjapelien luovuttaminen voisi edelleen olla sallittua ilman seuraamuksia, mikäli seura pystyy osoittamaan 
liiton kilpailuvaliokunnalle ns. force majeure –tilanteen (pelaajan sairastuminen tai muu vastaava 
hyväksyttävä poissaolo siten, että seura ei kykene kohtuullisella vaivannäöllä asettamaan pelikelpoista 
joukkuetta). Tämä kuitenkin edellyttäisi tilanteen syntyessä välitöntä tiedottamista asiasta liiton 
kilpailuvaliokunnalle. 
 
3. Jotta edellä mainittu seuraan kohdistuva sanktiointi olisi kohtuullista, PSC esittää, että rajoitus lisätä 
pelaajia sarjan finaalikierrokselle poistetaan sekä kuuden pelaajan maksimimäärä joukkueessa voitaisiin 
perustelluista syistä ylittää, mikäli se on edellytys pelikelpoisen joukkueen asettamiselle. 
 
Päätös: Aloite hyväksyttiin mutta täsmennettynä siten, että kohdassa 2 oleva rangaistusmaksu on 
250 euroa (ei siis 500 euroa). 
 

Kallion Kirkas aloite 1: Brown/sand card osaksi kilpailulisenssiä 
Viime kesän SM-tason kisoissa törmättiin usein tilanteisiin, jossa pelaajat eivät tunteneet sääntöjä. Sitä, missä 
joukkueet seisovat vastustajan heittäessä, miten toimitaan, kun snadi ei ensimmäisellä kerralla mennyt 
sääntöjen sallimiin rajoihin, mikä on merkattu kuula jne. Peliaikana tuomarit useampaan kertaan kertoivat 
sääntöjä joukkueille pelien aikana. Selkeästi on syntynyt tilanne, jossa seurat myöntävät lisenssejä ja 
lähettävät pelaajiaan SM-tason kisoihin tarkistamatta, tuntevatko pelaajat sääntöjä ollenkaan. Kommentti 
Kokemäeltä: ”ei minun tarvitse sääntöjä tuntea, tuomarithan ovat sitä varten”. Jätämme alla olevan 
ehdotuksemme liitolle pohdittavaksi, kuinka myös petankkiin saadaan mukaan esim golfissa jo käytössä 
olevan green cardin sääntöjen ja pelikulttuurin oppimiseksi  
 
Kohderyhmä 

• Kaikki lisenssipelaajat, erityisesti uudet 
 
Tavoite 
• Lajikulttuurin ja -tuntemuksen edistäminen 
• Kilpailupelien jouhevampi sujuminen ja nopeutuminen 
 
Seuranta 
• Seurat 
• Liiton tuomarit 
• Liittohallitus 
 
Aikataulu 
• Käyttöön aikaisintaan kesäkaudella 2012 ja voimaan vuoden 2013 alusta 
 
Asia 
• Seurat opastavat omia pelaajiaan kilpailusääntöjen ja pelietiketin perustuntemukseen 
• Seurat ilmoittavat liitolle sopivat katsastuspäivät (esim. seuran omat harjoituspelit tai pr-kisat) ja 
katsastettavat pelaajat, ja liitto lähettää tilaisuuteen tuomarin 
• Liiton tuomarit kontrolloivat katsastettavan pelaajan toimintaa käytännössä pelikentällä 
(katsastustilaisuus on kilpailupelaajiin sovellettu versio tuomarikurssin kenttätestistä) 
• Tuomareille jaetaan lyhyet ja selkeät ohjeet (liitto valmistelee lomakkeen), mitä asioita katsastettavien 
pelaajien tulee vähintään hallita pelikentällä 
• Tuomari voi esittää pelaajalle kysymyksiä (ei mikään tentti) ja antaa palautetta katsastuksen lopuksi 
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(hallittavia asioita: sääntöjen perustuntemus pelin aikana, mittaaminen, sijoittuminen kentällä, 
lajikunnioitus, muiden pelaajien huomioiminen) 
• Katsastuksen jälkeen tuomari myöntää tai ei myönnä pelaajalle ns. brown/sand cardin, jonka pelaaja 
tarvitsee saadakseen kilpailulisenssin ja oikeuden osallistua liiton järjestämiin kisoihin 
 
Muuta 
• Seurat vastaavat viime kädessä pelaajiensa toiminnasta kilpailuissa, sanktioiden uhalla 
• Sanktiot (liitto kartoittaa ja langettaa) voivat olla rahasakkoja seuralle seuran oman pelaajan huonon 
kilpailukäyttäytymisen takia ja/tai pelaajalle langetettavia eripituisia kilpailukieltoja (esim lisenssi hyllylle) 
toistuvista rikkomuksista 
• Tuomarin kilpailussa pelaajalle antama varoitus johtaa aina sanktioihin (varoitukset kirjataan ja annetaan 
päätuomarille kilpailun yhteydessä; kirjaukset menevät eteenpäin liitolle seurantaan ja niitä voidaan käyttää 
myös kilpailu- ym. koulutustoiminnan kehittämiseen) 
• Jonkinlainen siirtymäjakso alkuun tarvitaan: esim. 10 vuotta jo kilpaa pelanneille voidaan myöntää 
automaattisesti ns. brown/sand card ilman erillistä katsastusta 
 
Päätös: Aloite hyväksyttiin  
 
 
Kallion Kirkas aloite 2: Petankkiliiton 30-vuotisjuhlat v 2012 
Ehdotamme, että liiton vuosijuhlaa juhlistetaan koko petankkiväen kesken ensi kesän SM-kisojen yhteydessä 
jonain iltana (esim keskiviikko), jolloin mahdollisimman moni petankisti on SM-kisoissa jo valmiiksi 
paikalla.  
 
Päätös: Aloite hylättiin  
 
 
Kallion Kirkas aloite 3: SM-sarjat, sääntö 5.2, pelitapa 
Ehdotamme lisättäväksi sääntöihin (tai ainakin SM-sarjatiedotteeseen) kohdan siitä, kuinka aloitusvuorot 
arvotaan SM-sarjojen finaaleissa ja välierissä. Nyt asiasta ei ole mitään mainintaa ja viime kesänä kiersi 
kentällä ”huhuja”, että vain ensimmäisellä kierroksella aloitusvuoro arvotaan ja jatkossa (paras kolmesta) 
seuraavan kierroksen aloittaa automaattisesti se joukkue, joka ei aloittanut edellisellä kierroksella. Ei tarvitse 
miettiä, miten pitäisi toimia. 
 
Päätös: Aloite hyväksyttiin  
 
 
Kallion Kirkas aloite 4: SM-sarjat, (yleinen, naiset, veteraanit, juniorit) 
Finaaliin pääsee nykyisin 4 joukkuetta. 
Aloite yleiseen SM- sarjaan: 
- Finaaliin 6 joukkuetta 
- runkosarjan 1-2 suoraan 4 joukkoon 
- 3 vastaan 6 ja 4 vastaan 5 
- 1 vs huonompi runkosarjan sijoitus ja 2 vs parempi runkosarjan sijoitus 
- kaikki pelit yhdestä poikki, paitsi finaali paras kolmesta 
 
Perustelut: 
- 6 joukkuetta finaaliin -> vähentyy turhien pelien mahdollisuus runkosarjassa huomattavasti. 
- enintään 5 peliä finaalipäivänä: ei liikaa pelejä. 2 sarjajoukkueella pelit jäävät yhteen. 
 
Päätös: Aloite hylättiin  
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Kallion Kirkas aloite 5: SM-kisaviikolle on yhä vaikeampaa löytää kisajärjestäjää ja tarpeeksi isoja 
(ja hyviä) pelikenttiä, koska SMkisat ovat paisuneet massiivisiksi sekä koska mukana ovat kaikki 
sarjat (juniorit, naiset, yleinen, veteraanit). Ehdotamme, että kisat jaetaan pienempiin osiin. 
Alla olevat ovat vain esimerkkejä uudesta ajatusmaailmasta, jätämme aloitteen lisäkehittelyyn liitolle 
 
Esim 1 
SM-kisat ovat vain 8-/16-/32 parhaan joukkueen/pelaajien kisat ja ennen sitä pelataan SM-karsintakisat 
(entinen SM-kisaviikko = kansanjuhla) 
 
Esim 2 
Palataan vanhaan systeemiin, jossa eri viikonloppuina pelataan eri sarjat. Yksi viikonloppu on pyhitetty  
singelille, toinen duppelille jne 
 
SM-sarjoihin, seura-SM-kisaan ja sekaduppeliin (1-päiväsiä tapahtumia) järjestäjiä löytyy helpommin kuin 
tähän raskasvetoiseen SM-kisaviikkoon 
 
Päätös: Aloite jätettiin pöydälle.  

 
9 § Päätetään vuoden 2012 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2012 
toimintasuunnitelma sisältäen arvokilpailukalenterin sekä budjetin. 
 

Liittymismaksua ei peritä.  
 
Lisenssimaksut aikuisilta 30 € / pelaaja ja junioreilta 5 € / pelaaja (vuonna 1995 tai myöhemmin 
syntyneet).  
 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: 

- kohta Suomen Cup: … Alkukarsinta pelataan 21.1. ja finaali 18.2. … 
- Järjestämiskorvaus on 400 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä), eli 400 euroa seuralle joka 

järjestää 26.5. YNVT, 400 euroa seuralle joka järjestää 16.6. YNVT ja 400 euroa seuralle joka 
järjestää 4.8. YNVT. 

- Valmennustoimintaa lisätään kohta Finnish Masters ja Finnish Veterans –kilpailuista. 
- Kilpailukalenterin runkoon tehtiin joitakin pieniä päivämäärätarkennuksia. 
  

Budjetti 2011 hyväksyttiin ennalta laaditussa muodossa.  
 

10§ Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja 
 

Kokous valitsi yksimielisesti liittohallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi (2012) 
jatkamaan Jari Nieminen (EPA, Espoo). 

 
11§ Valitaan liittohallituksen 6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä 

 
Uuteen liittohallitukseen valittiin yksimielisesti vuodeksi 2012 ja 2013: 

- Arto Brand 
- Jari Eronen 
- Mika Metsä-Eerola 

 
Liittohallituksen varajäseniksi valittiin yksimielisesti vuodeksi 2012: 
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- Kalevi Lehtinen 
- Pekka Stark 
 

Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2012: 
- Eva Fredriksson 
- Juhani Hirvonen 
- Marko Taipalvesi 

 
12§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastaja vuodelle 2012 
 

Vuodelle 2012 valittiin tilintarkastajaksi Mervi Kaplas tarkastamaan liiton vuoden 2012 tilejä ja 
hallintoa. Varatilintarkastajiksi valittiin Anne Nurmi. 

 
13§ Muut esille tulevat asiat 
 

Liiton hallitus on valinnut vuoden petankiteoksi Karhulan muksupetankin, jolle käydään 
ojentamassa kunniakirja. 
 
Finnish Masters-kapteeniston vuodelle 2012 on valittu: 
1) Arto Stenberg 
2) Seppo Lindman 
3) Juuso Siro 
4) Mikael Paakkanen 
5) Mikko Kamppuri 
6) Anssi Viinikainen 
7) Samuli Kankkunen 
8) Petri Mehtonen 
 

14§ Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä hyvänhenkisestä kokouksesta ja päätti kokouksen klo. 
14.30.  

 
 

_________________________ ____________________ 
Jari Nieminen, puheenjohtaja Eva Fredriksson, sihteeri 

 
 
 

_________________________ ____________________ 
Kati Nieminen   Jari Eronen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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