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Kuulakas toimintavuosi on jälleen pyöräh-
tänyt käyntiin, ja uusi vuosi tuo mukanaan
uusia kujeita. Snadi Posti liiton virallisena
seuratiedotteena säilyttää  asemansa, min-
kä lisäksi liiton uudistuneilta kotisivuilta,
osoitteesta www.petanque.fi, löytyvät samat
tiedot ja paljon muutakin. Seurojen kan-
nattaa muistuttaa jäseniään tästä loista-
vasta tietolähteestä.

Liittohallituksen järjestäytyminen

Liittohallitus on saanut rivinsä ojennukseen
ja hallituksen jäsenten vastuualueiksi on
sovittu:

Paavo Kinnunen - varapuheenjohtaja
Antti Kortela - taloudenhoitaja
Riitta Kangas - hallintoasiat
Matti Törrönen - hallintoasiat, toimisto
Jari Nieminen - kilpailutoiminta
Mika Ahonen - koulutustoiminta
Arto Stenberg - koulutustoiminta
Miikka Kouvonen- nuorisotoiminta
Mikko Jaanu - nuorisotoiminta, PM 2003
Jukka Pöyry - kehittämisvaliokunta

Puheenjohtajana toimii Pertti Taipale. Tar-
kemmat tehtäväkuvaukset ja valiokuntien
kokoonpanot selvitetään tulevissa tiedot-
teissa.

SP-L:n toimisto & toiminnanjohtaja

Suomen Pétanque-Liitto on vuokrannut
toimistohuoneen Helsingin Pasilasta SLU-
talosta osoitteesta Radiokatu 20. Toimisto
avataan helmikuun aikana. Toimisto tulee
palvelemaan seuroja ja pelaajia kaikissa
liiton toimintaan liittyvissä asioissa. Tar-
kemmat yhteystiedot ja aukioloajat tiedo-
tetaan myöhemmin.

Liittohallitus on päättänyt palkata toimistoon
toiminnanjohtajaksi Ilkka ”Ili” Kankareen
Hämeenlinnasta. Toimenkuva tulee ole-
maan varsin laaja, mutta valitettavasti alku-
vaiheessa työviikko on jouduttu rajaamaan
kolmeen päivään.

Toimiston avaamisella ja toiminnanjohtajan
palkkaamisella uskomme toiminnan kehit-
tyvän suuren askeleen eteenpäin. Ilkan
apuna liittohallituksessa on hallintojaos,
minkä lisäksi liiton jäsenseurat ja näiden
jäsenet ovat varmasti mukana tukemassa
alkavaa työtä. Toiminnanjohtajan esittely ja
tehtäväkuvaus ovat vuoden ensimmäisessä
Petanquelehdessä.

Suomen Pétanquelehti

Keskustelut Suomen Petanquelehden toi-
mittamisen osalta alkavalle vuodelle ovat
vielä kesken. Tämän vuoksi ensimmäisen
numeron ilmestyminen tulee venymään
helmikuun loppuun tai maaliskuun alkuun.
Lehden teosta kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä puheenjohtajaan.

Jäsenmaksut ja lisenssit

Vuoden 2003 jäsenmaksuja varten kirjeen
mukana on lasku viime vuotiseen tapaan.
Lisenssien osalta seuroja pyydetään malt-
tamaan vielä hetki, koska lisenssijakelu
tullaan suorittamaan toimiston kautta. Liit-
tohallitus on päättänyt, ettei vuonna 2003
lisenssipalautuksia hyvitetä. Näin päästään
eroon palautusten aiheuttamasta ylimääräi-
sestä työstä.

Seuraava Snadi Posti tulee helmikuussa.

Talvisin terveisin SP-L:n puolesta,
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Matti Törrönen


