
Petankkisanomat
Suomen Petanque-Liitto ry:n tiedote 8/2004

Suomen Petanque-Liitto piti syyskokouksensa sunnun-
taina 28.11. Kouvolassa, joka toimii myös petanquen
SM-viikon isäntäkaupunkina ensi vuonna. Liiton 59 jä-
senseurasta oli kokouksessa edustettuina 19.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin espoolanen Jari "Jal-
lu" Nieminen. Hän on toiminnut liiton hallituksessa usei-
ta vuosia vastuualueenaan pääasiassa liiton kilpailu-
toiminnan vetäminen. Petankin urheilullinen puoli on
lähellä hänen sydäntään myös uudessa tehtävässä:
- Suomi ei ole vielä saavuttanut lajissa mainittavam-
paa kansainvälistä menestystä. Tietomme ja taitom-
me lisääntyvät kuitenkin jatkuvasti ja talviharjoittelu-
mahdollisuutemmekin ovat jo ihan kohtuulliset. Myös
laajempia harrastajamassoja tullaan palvelemaan pa-
remmin laajentuvan sarjatoiminnan ja kehittyvän alue-
toiminnan myötä.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Pia Gripenberg
(Helsinki) ja Matti Kankaanpää (Helsinki). Vanhoista
jäsenistä jatkavat Mika Ahonen (Lahti), Sini Järvinen
(Mikkeli), Paavo Kinnunen (Kotka), Miikka Kouvonen
(Vantaa), Veli-Matti Myllymäki (Järvenpää) ja Jukka
Pöyry (Lahti).

Suomen Petanquelehti ilmestyy nykyään vain kerran
vuodessa. Tämän vuoden 48-sivuinen numero ilmes-
tyi 28.11.2004. Se sisältää koko vuoden petankkita-
pahtumat koottuna yksiin kansiin, mm. lähes kaikki
vuoden kilpailutulokset, raportit arvokilpailuista, mat-
kakertomuksia ja paljon valokuvia. Sokerina pohjalla
on Jarmo “Heiska” Heinosen yhteenveto vuoden koti-
maisista tapahtumista.

Lehti ei enää sisälly lisenssin hintaan, vaan kaikki ha-
lukkaat voivat ostaa irtonumeron 5 eurolla. Jakelu ta-
pahtuu ensisijaisesti seurojen kautta, joten tiedustele
lehteä omalta seuraltasi. Seurat voivat tilata lehtiä lii-
ton toimistolta.

- Teuvo Kamunen (Helsinki)
- Kati Nieminen (Espoo)
- Matti Törrönen (Vantaa)

Lliittohallitus hyväksyi
4.12.2004 kolme
uutta tuomaria:
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Petankkisanomat

Ilmestyy kuukausien 1, 3, 5, 6,
7, 8, 9 ja 11 alkupuolella

Toimitus ja tekninen toteutus:
Jukka Pöyry

Ilmoitushinnat sopimuksen
mukaan

Liittohallitus 2004

Pertti Taipale, puheenjohtaja, Ilomä-
entie 7 A 11, 00840 Helsinki, pk 09-
6212123, pt 09-77444822, gsm 050-
3374778, fax 09-77444848
Paavo Kinnunen, varapuheenjohta-
ja, Satamakatu 9, 48100 Kotka, gsm
044-0276395
Antti Kortela, taloudenhoitaja, Rat-
sukatu 4 A 25, 02600 Espoo, gsm 040-
7624465
Sini Järvinen, hallintoasiat, toimis-
to, Haavikatu 10 A 2, 50190 Mikkeli,
gsm 045-6380519
Jari Nieminen, kilpailutoiminta, Ma-
tinraitti 7 D 42, 02230 Espoo, gsm
0400-419371
Veli-Matti Myllymäki, valmennustoi-
minta, Haltianpolku 19 A 16, 04440,
Järvenpää, gsm 040-7161131
Miikka Kouvonen, valmennustoimin-
ta, Peltolantie 6 C 20, 01300 Vantaa,
gsm 050-5646750
Arto Stenberg, koulutustoiminta,
Päkintie 18, 28330 Pori, gsm 050-
3063939
Mika Ahonen, koulutustoiminta, Han-
hikinkatu 2, 15240 Lahti, gsm 040-
5477171
Mikko Jaanu, aluetoiminta, Uimaran-
nantie 12, 45810 Pilkanmaa, gsm
040-7041258
Jukka Pöyry, tiedotustoiminta, Let-
tokatu 4, 15340 Lahti, gsm 050-
5963855, fax 0331392072

Suomen Pétanque-
Liitto SP-L r.y.

PL 196, 00251 HELSINKI

http://www .petanque.fi/

NORDEA 101630-77002

Puh. 045-6386944

Palkintoja

Yleinen SM-sarja
1. 45 % / 900 euroa
2. 20 % / 400 euroa
3. 15 % / 300 euroa
4. 10 % / 200 euroa
Runkosarjan 1. 10 % / 200 euroa

Yhteensä 100 % / 2000 euroa

Yleinen I-divisioona
1. 200 euroa

Naisten SM-sarja
1. 500 euroa

Yleinen ranking
1. 400 euroa
2. 200 euroa
3. 100 euroa

Naisten ranking
1. 200 euroa

Rahapalkinnot maksetaan matkasti-
pendeinä.

Korvaukset ja palkkiot

Kilometrikorvaus on 20 senttiä/km
koskien tuomareita, liittohallituksen
jäseniä ja valiokuntatyöskentelyyn
osallistuvia.

Tuomareille maksetaan omalla paik-
kakunnalla verohallituksen vuosittain
vahvistama verottoman kotimaan päi-
värahan suuruinen veronalainen palk-
kio. Muualla kuin omalla paikkakun-
nalla toimiville tuomareille maksetaan
verohallituksen vuosittain vahvistama
veroton kotimaan päiväraha. Päivära-
han suuruus v.2004 oli 29 euroa.

Liiton jäsenmaksu

Perusosa (1-20 jäsentä) 100 euroa.
Lisäosa kultakin seuraavalta alkaval-
ta 20 jäseneltä 50 euroa, kuitenkin
enintään 300 euroa.

Jäsenmaksut 15.1.2005 mennessä
viitenumerolla 100SSST

Lisenssimaksut

Aikuisilta
- 15.2.2005 mennessä 25 euroa
- 16.2.2004 alkaen 30 euroa

Junioreilta 2 euroa (vuonna 1988 tai
myöhemmin syntyneet)

Lisenssimaksut viitenumerolla
200SSST

Osanottomaksut

Sarjat ym.
(maksut per joukkue)

Yleinen SM-sarja 200 euroa
Maksut viitenumerolla 310SSST

Yleinen I-divisioona 150 euroa
Maksut viitenumerolla 320SSST

Yleinen II-divisioona 90 euroa
Maksut viitenumerolla 330SSST

Naisten SM-sarja 120 euroa
Maksut viitenumerolla 340SSST

Veteraanien SM-sarja 90 euroa
Maksut viitenumerolla 390SSST

Seura-SM 105 euroa
Maksut viitenumerolla 370SSST

Suomen cup 90 euroa
Maksut viitenumerolla 380SSST

SM-kilpailut
(maksut per pelaaja)

Aikuisten sarjat 15 euroa
Juniorien sarjat 8 euroa

Maksut viitenumeroilla
- SM-viikko 300SSST
- Yli 50-v. SM-duppeli 350SSST
- SM-sekaduppeli 360SSST

Viitenumeroissa SSS on seuran nume-
ro ja T on tarkistenumero.

Maksuja

SP-L:n alaisiin kotimaisiin arvokil-
pailuihin voivat osallistua Suomen
kansalaiset minkä tahansa kv. lii-
ton jäsenmaan lisenssillä tai min-
kä tahansa maan kansalaiset SP-
L:n lisenssillä. Ulkomaisella lisens-
sillä pelaavilla pitää olla asianmu-
kaiset vakuutukset. Lisenssien
myöntämisessä ja siirroissa nouda-
tetaan kv. liiton sääntöjä.

Yleisessä SM-sarjassa, I- ja II-di-
visioonissa, Seura-SM:ssä ja Suo-
men cupissa joukkueen pelaajilla
pitää olla lisenssi samasta seuras-
ta. Muissa kilpailuissa joukkueiden
pelaajat voivat edustaa eri seuro-
ja.
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Syysliittokokous pidettiin tulevan kesän SM-
viikon maisemissa Kouvolassa 28.11. Mukana
oli 19 seuraa ja 61 ääntä, eli noin kolmannes
liiton jäsenseuroista lähetti edustajansa pai-
kalle. Tällä kertaa asioita käsiteltiin viisi ja puoli
tuntia, ja siitä huolimatta osa tarvittavista pää-
töksistä jäi jatkokokoukseen.

Merkittävimmät hyväksytyt aloitteet koskivat jäsenmak-
sun tasasuuruisuutta sekä alueellisen 2-divisioonan alue-
jakoa vuonna 2005. Liiton jäsenmaksu on vuodesta 2006
alkaen kaikille seuroille sama, jos sääntömuutos vahvis-
tetaan Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Sitten toivotta-
vasti kaikki seurat ilmoittavat todelliset henkilöjäsenmää-
ränsä liittoon, jolloin saamme entistä paremman kuvan
lajin harrastajamäärästä. Äänioikeuden osalta liittokoko-
uksessa muutos merkitsee sitä, että kaikilla seuroilla tu-
lee olemaan kaksi ääntä, minkä lisäksi seurat, joilla on yli
15 lisenssipelaajaa, saavat kolmannen äänen. Ensi vuon-
na noudatetaan kuitenkin vielä vanhoja sääntöjä ja liiton
jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

2-divisioonan aluejako ensi vuodeksi noudatteli hallituk-
sen esitystä. Itä- ja Kaakkois-Suomen edustajien toivees-
ta nämä alueet haluttiin kuitenkin yhdistää.

Kilpailutoiminnassa sarjauudistuksen lisäksi merkittävä
muutos on 55-vuotiaiden mestaruussarjan ja ranking-jär-
jestelmän käynnistäminen. Veteraanien SM-sarjan kaksi
parasta joukkuetta edustavat Suomea PM-kilpailujen ve-
teraanisarjassa. PM-kilpailut pelataan ensi vuonna Norjassa.

Huomiota kokouksessa saivat myös junioritoiminnan eri
ikäluokat. Kokous päättikin, että ensi kesän SM-kilpailuis-
sa junioreille (alle 18 v.) ja nuoremmille junioreille (alle 15
v.) järjestetään omat sarjansa. Nämä pelataan kuitenkin
eri aikaan, mikä tarkoittaa sitä, että nuoremmat juniorit
voivat halutessaan osallistua myös juniorisarjaan.

Toimintasuunnitelmaan ja budjettiin merkittäviä korjauk-
sia ei kokouksessa tehty. Aluetoiminnan osalta keskuste-
lun todettiin kuuluvan muuhun valmistelevaan tapaami-
seen, ja näin myös sitä koskenut "raamitus" voitiin hyväk-
syä vähäisin muutoksin.

Tämän vuotisessa syyskokouksessa oli edessä myös pu-
heenjohtajan vaihto. Pitkään liiton hallituksessa eri tehtä-
vissä mukana ollut Pertti Taipale oli ilmoittanut jo aiem-
min jättävänsä puheenjohtajan paikan. Uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin Jari Nieminen, joka ei saanut haastajia.
Hallituksen osalta valinta oli hieman hankalampaa. Niemi-
sen siirryttyä puheenjohtajaksi oli kuusi paikkaa vapaana.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Pia Gripenberg (Hel-
sinki) ja Matti Kankaanpää (Helsinki). Vanhoista jäsenistä
jatkavat Mika Ahonen (Lahti), Sini Järvinen (Mikkeli), Paa-
vo Kinnunen (Kotka), Miikka Kouvonen (Vantaa), Veli-Matti
Myllymäki (Järvenpää) ja Jukka Pöyry (Lahti). Kaksi paik-
kaa sekä varahenkilöt jäivät täyttämättä. Samoin tapah-
tui tilintarkastajien kohdalla.

Matti Törrönen

Kokouskuulumisia
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Muita päätöksiä lyhyesti

Liittohallituksen kokoonpanoon oli esitetty joustavuut-
ta jäsenmäärän suhteen, mutta tätä ei hyväksytty.

MM-edustusjoukkueen valinta oli esitetty tehtäväksi
karsintakilpailun kautta, mutta valinta tapahtuu jat-
kossakin valmennustoiminnan kautta.

Yleisen SM-sarjan pronssiottelu pelataan taas, prons-
sin saaja ratkaistaan yhdellä pelillä.

Kilpailusääntöjä täydennettiin ja tarkennettiin mm. seu-
ra-SM:n, SM-ammunnan ja Suomen cupin osalta. Päi-
vitetyt säännöt on saatavissa liiton nettisivuilta tai toi-
mistosta noin vuodenvaihteen jälkeen.

Aluejako suurin piirtein. Kilpailuvaliokunta voi tehdä
omia hienosäätöjään rajoihin, jakaa tai yhdistää alu-
eita ja siirrellä joukkueita alueelta toiselle, riippuen
kulloisestakin tilanteesta, kuten esim. II-divisiooniin

ilmoittautuvien joukkueiden määristä.



Kilpailukalenteri kausi 2005

LOKAKUU 2004
Su 17.10. . 11.00 .. Yleinen singeli ......................... YSR ............ Lahti Boule / Helsinki Petanque (1)

MARRASKUU 2004

JOULUKUU 2004
Su 5.12. .. 11.00 .. Naisten duppeli........................ NDR ........... Tavastia Pallo / Helsinki Petanque (1)

TAMMIKUU 2005
Su 9.1. .... 11.00 .. XI Kymi Voikkaa Tour ............... YDR ............ Koski-Kuula Kuusankoski (2)
La 15.1. ... 11.00 .. Sekaduppeli ............................ YDR ............ PEESI / Helsinki Petanque (1)
La 29.1. ... 10.00 .. Suomen cup 1/32 ja 1/16 ......... Y ................ ?
Su 30.1. .. 11.00 .. Yli 55-v. duppeli ...................... VDR............ Koski-Kuula Kuusankoski (2)

HELMIKUU 2005
La 12.2. ... 10.00 .. Suomen cup 1/8 ja 1/4 ............. Y ................ ?
La 26.2.-Su 27.2. . Suomi-Ruotsi hallimaaottelu...... YNJVT ......... ?

MAALISKUU 2005
Su 6.3. .... 11.00 .. Yleinen trippeli ........................ YTR ............ Tavastia Pallo / Helsinki Petanque (1)
La 12.3. ... 10.00 .. Suomen cup välierät ja finaali ... Y ................ ?

HUHTIKUU 2005
La 9.4. ..... 11.00 .. Juniorien duppeli ..................... JDR ............ PEESI / Helsinki Petanque (1)
La 9.4. ..... 11.00 .. Naisten trippeli ........................ NTR ............ PEESI / Helsinki Petanque (1)
La 9.4. ..... 11.00 .. Y/N/J Ammuntakilpailu ............. YNJAR ......... PEESI / Helsinki Petanque (1)
La 16.4. ... 11.00 .. Yleinen trippeli ........................ YTR ............ Tavastia Pallo / Helsinki Petanque (1)

TOUKOKUU 2005

KESÄKUU 2005
La 11.6. ... 10.00 .. Sarjat 1. pelipäivä.................... YT NTR VTR . ?
Pe 17.6.-Su 19.6. . La Mayonnaise ......................... YST ............ Tukholma Ruotsi

HEINÄKUU 2005
Su 3.7.-Ke 6.7. .... La Marseillaise ......................... YT .............. Marseille Ranska
Ke 13.7.-Su 17.7. . SM-kilpailut ............................ YNJSDTAR ... SP-L / Petanque Kouvola (3)
Pe 22.7.-Su 24.7. . Juniorien MM ........................... JTA ............. Longeuil/Montreal Kanada
La 23.7. ... 10.00 .. Sarjat 2. pelipäivä.................... YT NTR ....... ?
La 23.7. ... 10.00 .. Veteraanien SM-sarjan finaalit ... VTR ............ ?
La 30.7.-Su 31.7. . Paikalliskisojen viikonloppu

ELOKUU 2005
Pe 5.8.-Su 7.8. .... Naisten EM-kilpailut ................. NTA ............ Tanska
La 13.8. ... 10.00 .. Sarjojen finaalit ja karsinnat ..... YT NTR ....... ?
Su 14.8. .. 10.00 .. Yleisen sarjan finaali ................ YT .............. ?
La 20.8.-Su 21.8. . PM-kilpailut ............................. YNJVT ......... Norja
Pe 26.8.-La 27.8. . Yli 50-v. SM-duppeli ................. VD ............. ?
La 27.8.-Su 28.8. . SM-sekaduppeli ....................... YDR ............ ?

SYYSKUU 2005
La 3.9.-Su 4.9. .... Seura-SM................................ YDDT .......... ?
La 10.9. .............. U25-maaottelu ........................ T ................ Ruotsi
La 17.9. .............. Ranking-finaalit ....................... YNJS........... ?
To 22.9.-Su 25.9. . MM-kilpailut ............................ YTA ............ Belgia

Kalenteri täydentyy kesäkilpailujen osalta helmikuussa 2005. SP-L:n jäsenseu-
rat voivat anoa 31.1.2005 mennessä järjestettäväkseen sellaisia kilpailuja, joilla
ei ole vielä järjestäjää. Myös muut arvopistekilpailut tulee anoa samaan päivä-
määrään mennessä.

Versio 4.12.2004
(muutokset mahdollisia)

Yhteystietoja:

(1) Helsinki Petanque
Jallu Nieminen
0400-419371

(2) Koski-Kuula
Lasse Ahlroth
040-7480391

(3) Petanque Kouvola
Markku Immonen
0400-253644

Ilmoittautumiset Suomen
cupiin 14.1.2005 mennessä!


