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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS 
 

AIKA  Sunnuntaina 24. marraskuuta 2013 klo 13.00. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 12.30 
PAIKKA  Scandic Järvenpää, Asema-aukio, 04400 Järvenpää. Nh Solo 

  

1 § Kokouksen avaus  

Liiton puheenjohtaja Jari Nieminen toivotti 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 Arto Brand ja Jari Eronen. 

3 § Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen  

Todettiin paikalla olleen yhteensä 14 seuraa, joilla on yhteensä 40 ääntä. 
 PSI Kati Nieminen 2 ääntä  
 KOK Arvid Kauppinen 3 ääntä  
 HBY Mika Metsä-Eerola 3 ääntä 
 KAL Tuula Ahonen ja Riitta Kangas 3 ääntä 
 MAP Mika Nietula 3 ääntä 
 KVP Lauri Kolehmainen 3 ääntä 
 TUR Timo Puska 3 ääntä  
 PSC Järvenpää Ninna Hätönen ja Leevi Myllymäki 3 ääntä  
 UTU Juhani Hirvonen 3 ääntä  
 KOP Vesa Ala-Kulju 3 ääntä 
 RIE Jari Eronen 3 ääntä 
 KAU Marko Taipalvesi 3 ääntä  
 ERP Kalevi Tuominiemi 3 ääntä 
 TPU Eva Fredriksson 2 ääntä  

Lisäksi paikalla oli, ilman äänioikeutta Arto Brand ja Jari Nieminen. 

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. 
Asialista liitteineen on lähetetty seuroille 7.11.2013. 
 

5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
 

Ennalta laadittu esityslista (liite 1) hyväksyttiin. 
 

6 § Vahvistetaan liiton matkustussääntö 
 

Kilometrikorvaus on 30 senttiiä/km koskien tuomareita, liittohallituksen jäseniä sekä muita 
toimijoita liiton organisaatiossa.  
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Tuomaripalkkiot; omalla paikkakunnalla toimivalle tuomarille maksetaan verohallituksen vuosittain 
vahvistama verottoman kotimaan päivärahan suuruinen korvaus (v.2013: 38 euroa). Muualla kuin 
omalla paikkakunnalla toimivalle tuomarille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistama 
veroton kotimaan päiväraha (v.2013: 38 euroa). Vuoden 2014 päivärahat eivät ole vielä tiedossa. 

 
7 § Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet 
 

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

Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) 
Järjestelmä lopetetaan tässä muodossa. 
Perustelut: Nykyisellä järjestelmällä emme saa kilpailujärjestäjiä, emmekä pelaajia ks. kisoihin. 
Viimeiset 3-4 vuotta osanottomäärät ranking-kisoihin ovat pudonneet merkittävästi. Vuosittaiset 
sarjojen parhaat sekä liiton alaiset kilpailut (ranking-sijoitetut kilpailuihin) – SP-L:n kilpailutoimi 
pystyy ratkaisemaan ilman nykyjärjestelmää. 
Päätös: Aloite hyväksyttiin.  
 
Liittohallituksen aloite 2: SM-ammuntakilpailut 2014 -> 
Ehdotus: Ehdotetaan että 2014 pidettävien SM-ammuntakilpailujen alkukarsinnat suoritetaan 
kolmena erillisenä kilpailuna ennen SM-kilpailuviikkoa ja että SM-kilpailujen yhteydessä 
ammutaan ainoastaan eri sarjojen finaaliammunnat.  
Perustelut: SM-ammunnat olisi helpompi aikatauluttaa kisaviikon ohjelmaan ja luoda siitä oma 
tapahtuma viikon aikana. Alkukarsinnat kolmessa erillisessä kilpailussa antaisi pelaajille 
mahdollisuuden kilpailla ammuntakilpailuissa muulloinkin kuin ainoastaan SM-kisaviikolla.   
Päätös: Aloite hyväksyttiin. Tarkennetaan, että alkukarsinnoista siirtyy finaaliammuntoihin eri 
sarjoista seuraavasti: 
Ensimmäisestä alkukarsinnasta: 3 ampujaa/sarja 
Toisesta alkukarsinnasta: 3 ampujaa/sarja 
Kolmannesta alkukarsinnasta: 2 ampujaa/sarja. 
 
Liittohallituksen aloite 3: Tuplalisenssi 
Pelaaja voi hankkia toisesta seurasta toisen lisenssin joka oikeuttaa pelaamaan sellaisessa sarjassa 
johon pelaajan omalla seuralla ei ole joukkuetta tai pelaaja ei mahdu seuran omaan joukkueeseen. 
Esimerkiksi pelaaja voi ottaa toisesta seurasta lisenssin edustaakseen tätä seuraa veteraanien/ 
naisten sarjassa jos hän ei jostain syystä pääse pelaamaan oman seuransa joukkueessa. 
Kaksoislisenssin hankkimiseen tarvitaan aina liittohallituksen hyväksyntä.  
Perustelut: Näin nekin pelaajat joiden seuralla ei ole esimerkiksi veteraanijoukkuetta, saisivat 
mahdollisuuden osallistua sarjatoimintaa. Samoin jos oman seuran joukkueessa on jo riittävästi 
pelaajia, niin voisi edustaa toista seuraa. Lentopallossa esimerkiksi on tällainen mahdollisuus. 
Päätös: Aloite hylättiin. 
 
Liittohallituksen aloite 4: SM-Sekatrippeli 
Ehdotus: Lisätään sääntöihin uusi pelimuoto – Sekatrippeli. 
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Joukkueessa on oltava molemmat sukupuolet edustettuina tai juniori-ikäinen pelaaja. 
Perustelu: Suosittu pelimuoto muualla. Sopii hyvin SP-L:n lisenssi jakaumaan. 
Päätös: Aloite hyväksyttiin. 
 
Liittohallituksen aloite 5: Yleinen SM-Sarja 2014 -> 
Ehdotus: Yleinen SM-Sarja pelattaisiin kaksinkertaisena.  
Kaksi pelipäivää (kevät/syksy - halli), kaksi  (kesällä – ulkona). Finaali/karsinta marraskuussa 
hallissa. Perustelu: Hallikauteen lisää tasokkaita pelejä. 
Päätös: Aloite hylättiin äänestyksen tuloksen ollessa 20 ääntä aloitetta vastaa, 18 ääntä sen 
puolesta ja kaksi tyhjää ääntä. 
 
Liittohallituksen aloite 6: Ehdotus: Poistetaan 5.1. Säännöt.  
Yleinen SM-trippeli pelataan erillisenä viikonloppuna.  
Päätös: Aloite hyväksyttiin.  
 
 
Kallion Kirkas, aloite 1  
Yleisen trippelin SM-kisa siirrettiin erilliselle viikonlopulle. Kisan näyttävyyden ja järjestelyjen 
takia ehdotamme myös naisten ja veteraanien trippeleiden siirtoa samalle viikonlopulle. 
Se mahdollistaa myös lyhentää mm kisajärjestäjien kannalta pitkää SMkisaviikkoa 
Vaihtoehtoisesti SM-trippelikisat voitaisiin pelata myös ns SM-kisaviikolla, sunnuntaina. Ja näin 
vapautuisi yksi kisaviikonloppu muuhun toimintaan 
- Nykyinen sääntö: 
  5.1 SM-kilpailut. Yleinen SM-trippeli pelataan erillisenä viikonloppuna. 
- Muutettu sääntö: 
  5.1 SM-kilpailut. Yleinen, naisten ja veteraanien SM-trippeli pelataan erillisenä viikonloppuna. 
Junioreiden trippeli pelataan samaan aikaan muiden junioripelien kanssa. 
Päätös: Aloitetta ei käsitelty. Asia liittyy/päätetty liittohallituksen aloitteeseessa 4. 
 
Kallion Kirkas, aloite 2 
Kaikissa SM-arvokisoissa noudatetaan SM-kisojen käytäntöä sijojen 5-8 pelaamisesta: sijoja 5-8 ei 
pelata.” 
5.6 Seura-SM 
Sijoja 5-8 ei pelata vaan sijoitus ko joukkueille 5-8. Vain sijat 1-4 merkitseviä 
Aloite hyväksyttiin äänestyksen tuloksen ollessa 20 ääntä aloitteen puolesta, 18 ääntä vastaa ja 
kaksi tyhjää ääntä.  
 
Kallion Kirkas, aloite 3 
Pienessä lajissamme on aivan liikaa arvokisaturnauksia. Eurooppa Cupin myötä seura -SM kisa on 
sellaisenaan menettämässä merkitystään. Ehdotamme, että seura –SM kisa toimii samalla Eurooppa 
Cupin karsintakisana. Muutos aiheuttaa ainoastaan sen, että seura -SM joukkueissa on oltava 
vähintään yksi naispelaaja. Nykyinen 4-6 joukkueen Suomi Cup -karsinta on tynkäkisa, johon voisi 
saada arvostusta ja voimaa siirtämällä se seura -SM kisan paikalle 
Päätös: Aloite hylättiin. 
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Kallion Kirkas, aloite 4 
Liiton nettisivut on uudistettava ja saatava omalle palvelimelleen. Nykyinen sivujen päivitys on 
retuperällä, koska liiton toimihenkilöt eivät itse pääse tietoihin käsiksi saati niitä päivittämään. 
Lisäksi liiton ulkopuolinen henkilö pystyy päättämään, mitä hän julkaisee ja mitä ei -> päätösvalta 
ja päivitys puuttuvat liitolta tällä hetkellä kokonaan. On noloa, että esim kansainvälisten kisojen 
tuloksia ei ole päivitetty moniin vuosiin. Sivujen saattaminen moderniin versioon on jo 
ajankohtaista. Liiton tulee hakea eri palvelujen tarjoajia, kilpailuttaa heidät ja valita paras myös 
hinta-/laatusuhteessa 
Päätös: Aloite hyväksyttiin. Liitto on alustavasti aloittanut suunnittelun nykyisten nettisivujen 
rinnakkaissivustoksi. 
 
Kallion Kirkas, aloite 5 
Naisten SM-sarjasta poistetaan seurasidonnaisuusehto. 
Aikoinaan sääntöä muutettiin, jotta se olisi yhtenäinen muiden SM-sarjojen kanssa ja odotuksena 
oli naispelaajien määrän lisääntymien. Seuraus vuosien aikana on ollut naispelaajien (SM-sarjassa) 
väheneminen ja vuosittain toistuva seuranvaihto. Osa naisista on myös siirtynyt veteraanisarjoihin. 
 
Osallistujamäärät edellisiltä vuosilta naisten SM-sarjassa: 
V 2006 13 joukkuetta ei seurasidonnainen 
V 2007 12 joukkuetta seurasidonnainen 
V 2008 13 joukkuetta seurasidonnainen 
V 2009 8 joukkuetta seurasidonnainen 
V 2010 10 joukkuetta seurasidonnainen 
V 2011 9 joukkuetta seurasidonnainen 
V 2012 8 joukkuetta seurasidonnainen 
V 2013 11 joukkuetta seurasidonnainen 
Päätös: Aloite hylättiin. 
 
Kallion Kirkas, aloite 6 
Liiton valmennustoiminta on tällä hetkellä olematonta. Budjettiin on varattu varoja valmennukseen, 
mutta kokonaisvaltainen valmennus puuttuu silti kokonaan. Masters -turnaukseen kohdistetut 
valmennusvarat tulee kohdistaa myös varsinaiseen valmennustyöhön (esim. naiset, juniorit). 
Päätös: Aloite hyväksyttiin lupauksella, että naisille järjestetään vuoden 2014 aikana pari 
valmennustapahtumaa tai mahdollisesti oma Masters-kilpailu. 
 
 
Karhu-Petankki ry:n aloite 
Asia: II-Divisioona Kymi-Saimaan alue.  
Seuramme Karhu-Petankki esittää muutosta alueemme rajoihin. Esitämme, että alue Kymi-Saimaan 
muodostavat Kaakkois-Suomen seurat ja Savo -Pohjois-Karjala, lisättynä Keski-Suomi 
muodostavat tämän alueen. Heillähän on nykyisinkin kilpailutoimintaa Savo-cup:in merkeissä.  
Nykyinen alue on mahdottoman laaja ja näin ollen sopimaton II-Divisioonan kilpailutoimintaan. 
Myös taloudellisesti liian kallis, kulunut kesä sen osoitti. Osakilpailu Joensuun Kontiolahdella karsi 
aikaisempien vuosien osanottajamäärät minimiin. Kaudella 2013 osallistui kilpailuun vain alle 
kymmenen joukkuetta, kun vuotta aikaisemmin osanottajamäärä oli 18-20 joukkuetta. Suuri osa 
Kaakkois-Suomen seuroista äänesti tähän taloudelliseen epäkohtaan jäämällä pois kilpailuista. 
Sovittiin, että ko. alueilla olevat seurat kokoontuisivat ja keskustelisivat keskenään asiasta. 
Kokous olisi hyvä saada mahdollisimman pian kasaan, jotta mahdollinen päätös saataisiin 
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voimaan jo ensi vuoden II-divisioonassa.  
 
 
MAP Räime ry:n aloite: SM-kisoissa ammunnan osallistumismaksu saisi olla enintään 50 % muiden 
SM-kisojen osallistumismaksusta. 
Aloite hyväksyttiin äänestyksen tuloksen ollessa 21 ääntä aloitteen puolesta, 17 ääntä vastaa ja 
kaksi tyhjää ääntä. 

 
9 § Päätetään vuoden 2014 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2014 
toimintasuunnitelma sisältäen arvokilpailukalenterin sekä budjetin. 
 

Liittymismaksua ei peritä.  
 
Lisenssimaksut aikuisilta 30 € / pelaaja ja junioreilta 5 € / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin 
syntyneet).  
 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tarkennuksilla (liite 2).  

 
Budjetti 2014 hyväksyttiin ennalta laaditussa muodossa.  
 

10§ Valitaan liittohallituksen 6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä 
 

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi oli neljä ehdokasta (Arto Brand, Jari Eronen, Mika Metsä-
Eerola ja Juhani Hirvonen). Hirvonen vetäytyi, joten äänestystä ei tarvittu suorittaa.  
 
Liittohallitukseen valittiin vuodeksi 2014 ja 2015: 

- Arto Brand 
- Jari Eronen  
- Mika Metsä-Eerola 

 
Liittohallituksen varajäseniksi valittiin yksimielisesti vuodeksi 2014: 

- Kalevi Lehtinen 
- Pekka Stark 
 

Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2014: 
- Eva Fredriksson 
- Jyrki Salo 
- Marko Taipalvesi 
 

Vuonna 2012 valittiin, vuosille 2013 ja 2014 liittohallituksen puheenjohtajaksi Jari Nieminen (EPA, 
Espoo). Puheenjohtajan toimikausi on 2-vuotinen.  
 

 
11§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastaja vuodelle 2014 
 

Vuodelle 2014 valittiin tilintarkastajaksi Mervi Kaplas tarkastamaan liiton vuoden 2014 tilejä ja 
hallintoa. Varatilintarkastajiksi valittiin Tarja Tolvanen. 
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12§ Muut esille tulevat asiat 
 

Pitkäaikaisesta työstä suomalaisen 
petanquen hyväksi jaettiin liiton 
ansiomerkit Kooveen edustajille 
Arto Brandille ja Lauri 
Kolehmaiselle. 

 
Kuvassa vasemmalta liiton 
puheenjohtaja Jari Nieminen, Arto 
Brand ja Lauri Kolehmainen. 
Taustalla Mika Metsä-Eerola. 

  
 

 
13§ Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä hyvänhenkisestä kokouksesta ja päätti kokouksen klo. 
15.17.  

 
 
 

_________________________ ____________________ 
Jari Nieminen, puheenjohtaja Eva Fredriksson, sihteeri 

 
 
 

_________________________ ____________________ 
Arto Brand   Jari Eronen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 
 

LIITTEET Asialista ja toimintasuunnitelma 


