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Yleistä

Suomen Pétanque-Liiton tehtävänä on huolehtia jä-
senseurojensa liittokokouksissa antamin valtuuksin
sekä kansallisesta että kansainvälisestä toiminnasta.
Liittohallitus vie syysliittokokouksen käsiteltäväksi
uuden organisaatiokaavion ja vuoden 2006 keskei-
simpänä tehtävänä tulee olemaan Suomen Pétanque-
Liitto SP-L ry:n organisaation täydellisen uudistami-
sen aloittaminen sekä pitkän tähtäyksen suunnitelman
tekeminen ja toteutuksen aloittaminen.

Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat:

- tiedotustoiminta
- kilpailutoiminnan organisointi
- valmennustoiminnan järjestäminen
- aluetoiminnan kehittäminen
- hallinnon- ja taloudenhoito

Toiminnan päämääränä on hallinnon uudistaminen ja
tätä kautta kestävän pohjan luominen pitkän tähtäyk-
sen toimintasuunnitelman toteuttamiselle.

Hallinto

Liiton toimisto sijaitsee Mikkelissä. Hallinnossa ylim-
pänä päättävänä elimenä on liittohallitus liittokokous-
ten sille suomin valtuuksin. Organisaatiorakenteen
muutoksessa eri valiokunnat tulevat poistumaan mutta
vielä vuonna 2006 hallinto koostuu liittohallituksen li-
säksi  tiedotus-, kilpailu-, valmennus- ja aluevaliokun-
nista. Koulutusvaliokunta lakkautetaan ja sen toimin-
not sisällytetään muiden valiokuntien toimintaan.

Tiedotustoiminta

Liitto julkaisee toimintavuonna yhden lisenssipelaajil-
le maksuttoman laajan ja kattavan Petanquelehden.
Pääosa tiedottamisesta seuroille tulee tapahtumaan
n. kahdeksan ainoastaan sähköisessä muodossa jul-
kaistavan lehden kautta. Niille seuroille, kellä nettiyh-
teyttä ei ole lähetetään ko. lehti paperiversiona postin
kautta. Lisäksi kaikki tärkeät jäsenistöä, valmennet-
tavia ym. koskevat asiat ovat luettavissa liiton kotisi-
vuilta http://www.petanque.fi/. Kotisivut ovatkin liiton
tärkeä tiedottamiskanava niin jäsenistöön kuin mui-
hinkin sidosryhmiin päin.

Ulkopuolinen tiedotus

Liitto toimii yhteistyössä valtakunnallisten medioiden
kanssa. Jäsenseurojen tehtävänä on aktiivisesti tie-
dottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan paikallisissa
lehdissä ja radiossa.

Kilpailutoiminta

Yleistä

Liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta ja organisoimi-
sesta vastaa liittohallituksen alaisuudessa toimiva kil-
pailuvaliokunta. Kilpailutoiminnan keskeisimmät teh-
tävät vuonna 2006 ovat kilpailukalenterin kokoamisen
lisäksi sarjatoiminnan organisointi, Suomen cupin or-
ganisointi, rankingpistejärjestelmän ylläpito, tuomari-
toiminnan organisointi ja kilpailujärjestäjien avustami-
nen. Lisäksi kilpailuvaliokunta järjestää tuomarien ja
kilpailujärjestäjien koulutusta.

Vuoden 2006 kilpailukalenteri kootaan kilpailusään-
töjen mukaan. Alla on alustava runko, johon voi tulla
muutoksia liittokokouspäätösten perusteella ja kan-
sainvälisten kilpailujen päivämäärien varmistuessa
myöhemmin.

Kotimaan kilpailutoiminta

- Suomen cup

Suomen cup järjestetään taas talvella maamme sisä-
halleissa Euroopan cupin säännöillä. Kilpailuvaliokunta
pyrkii siihen, että kilpailuun osallistuisi noin 16 seuraa
kautta maan. Ilmoittautumiset 21.1. mennessä. Jos
kaikilta neljältä aktiiviselta alueelta osallistuu suurin
piirtein sama määrä joukkueita, voidaan neljännes-
välierät ja puolivälierät pelata alueellisina, esimerkik-
si lauantaina 4.2. ja lauantaina 4.3. Kunkin alueen
parhaat kohtaavat välierissä ja finaalissa/pronssiotte-
lussa lauantaina 18.3. Kilpailun voittajalla on ensisi-
jainen oikeus edustaa Suomea Euroopan cupissa. Jos
seura ei halua osallistua siihen, siirtyy oikeus seuraa-
valle jne. Kilpailun voittaja saa matkastipendinä 50%
osanottomaksuista ja Euroopan cupiin lähtevä seura
loput 50%.



Toimintasuunnitelma 2006

Suomen Petanque-Liitto SP-L r.y.
PL 196, 00251 Helsinki, puh. 045-6386944, http://www.petanque.fi/

- Yleinen SM-sarja ja I-divisioona, naisten SM-sarja

Ensimmäinen pelipäivä on lauantaina 10.6. (tai vaih-
toehtoisesti lauantaina 17.6., riippuen Tukholman
Mayo Openin ajankohdasta) ja toinen lauantaina 15.7.
Loppuottelut ja karsinnat lauantaina 12.8., yleisessä
sarjassa myös sunnuntaina 13.8.

- Veteraanien SM-sarja

Ensimmäinen pelipäivä on sama kuin muilla sarjoilla,
mutta toinen lauantaina 1.7. ja loppuottelut lauantai-
na 15.7. Poikkeava aikataulu johtuu siitä, että sarja
toimii myös PM-kilpailujen veteraanisarjan karsinta-
na.

- Yleinen II-divisioona

Alueet voivat itse päättää pelipäivät ja hoitavat itse
myös järjestelyt. Nousukarsinta lauantaina 12.8.

- Seura-SM

Loppukipailu lauantaina 2.9. Jos mukaan ilmoittautuu
yli 32 joukkuetta, järjestetään karsinta jonain aikaisem-
pana ajankohtana ja mahdollisuuksien mukaan alu-
eellisena.

- Muut SM-kilpailut

Uusina lajeina mukaan tulee naisten, juniorien ja nuo-
rempien juniorien ammuntakilpailut. Näiden alkukar-
sinta on yhteinen yleisen sarjan kanssa, sen jälkeen
jokaisen sarjan 8 parasta jatkaa omien sarjojensa lop-
puotteluissa. Muut yleisen sarjan, naisten, juniorien
ja nuorempien juniorien lajit ovat singeli, duppeli ja
trippeli. Lisäksi yli 50-vuotiaiden ja sekajoukkueiden
duppelit. Näille kaikille varataan kalenterissa kaksi
ajankohtaa ja kilpailuvaliokunta laatii tarkemmat ai-
kataulut myöhemmin:

SM-viikko (5 tai 6 päivää) noin ti 4.7. - su 9.7.
SM-viikonloppu pe 25.8. - su 27.8.

- Muut kilpailut

Kauden viimeisenä arvopistekilpailuna järjestetään
Ranking-finaalit la 16.9., jossa pelataan kaikkien sar-
jojen singelit. Kilpailussa jaetaan kaksinkertaiset ar-
vopisteet.

Lisäksi kilpailukalenteriin merkitään liiton jäsenseuro-
jen anomat ja niille myönnetyt muut arvopistekilpailut
ja merkittävimmät kansainväliset kilpailut. Paikallisille
mestaruuskilpailuille varataan heinäkuun viimeinen vii-
konloppu, jolloin kalenteriin ei huolita arvopistekilpai-
luja.

Kansainvälinen kilpailutoiminta

Ruotsi-maaottelu pelataan Ruotsissa la 11.2. - su 12.2.

Viro-maaottelu pelataan Suomessa toukokuun viimei-
senä viikonloppuna.

PM-kilpailut pelataan Ruotsissa, ajankohtana luulta-
vasti elokuun ensimmäinen viikonloppu.

Juniorien EM-kilpailut pelataan pe 18.8. - su 20.8.
Neuchatel:ssa Sveitsissä.

Yleisen sarjan ja naisten MM-kilpailut pelataan ke 20.9.
- su 24.9. Grenoblessa Ranskassa.

Valmennustoiminta

Tavoitteet

Valmennustoiminnan tavoitteet vuodelle 2006 jakau-
tuvat sarjoittain yleisen sarjan, naisten ja junioreiden
valmennustoiminnan tavoitteisiin keskittyen kussakin
sarjassa keskeisiksi todettuihin asioihin. Yleisessä sar-
jassa tärkeimpänä tavoitteena nousee esiin valmen-
nusryhmätoiminnan käynnistäminen uudelleen vuoden
tauon jälkeen. Tähän liittyen tavoitteena on nimen-
omaan motivoituneiden ja pitkäjänteiseen toimintaan
sitoutuvien pelaajien löytäminen valmennusryhmään.
Valmennusryhmän toiminnan ensisijainen tavoite on
suunnitelmallisen harjoittelun edistäminen ryhmän
pelaajien keskuudessa. Aikaisempien vuosien tapaan
yhtenä tavoitteena säilyy kansainvälisen kilpailutason
valmiuksien kasvattaminen valmennusryhmän pelaa-
jille. Erityishuomiota tullaan kohdistamaan nuorten alle
25-vuotiaiden ikäryhmän pelaajiin ja oman toiminnan
kehittämiseen tälle ikäryhmälle. Pitkän tähtäimen ta-
voitteiden tukemiseksi pyritään käynnistämään val-
mennusyhteistyötä lähialueiden maiden, lähinnä Ruot-
sin ja Viron, kanssa.

Valmennusryhmän pelaajien osalta naisten sarjassa
keskeisimmäksi tavoitteeksi nousee pelaajien tekni-
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sen taitotason nostaminen. Merkittävässä roolissa
tulee olemaan myös kansallisen kärjen tason leven-
täminen tuottamalla uusia maajoukkuetason pelaajia.
Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan uusien pelaa-
jien aktiivista nostamista mukaan liittotason valmen-
nustoimintaan ja tähän liittyen yhtenä keskeisenä osa-
alueena on seuratoiminnan kautta alle 25-vuotiaiden
ikäryhmän pelaajien tukeminen. Juniorisarjassa tavoite
on kilpailullisesti motivoituneiden junioripelaajien ko-
koaminen yhteen kilparyhmäksi vuoden 2005 tapaan.
Kilparyhmän pelaajat pyritään sitouttamaan valmen-
nuksen eri muotoihin, kuten omatoimiseen harjoitte-
luun sekä toisaalta ohjattuun toimintaan. Aikaisem-
paan tapaan kilparyhmän pelaajia pyritään mahdolli-
suuksien mukaan totuttamaan kansainvälisen kilpai-
lutoiminnan vaatimuksiin. Juniorisarjan toimintaa py-
ritään kehittämään yhteistyössä jäsenseurojen kans-
sa.

Toiminta

Varsinainen valmennustoiminta jakautuu kaikissa sar-
joissa kolmeen toisiaan tukevaan osa-alueeseen, jot-
ka ovat valmennusleirit, kansainvälinen kilpailutoiminta
ja pelaajien harjoittelun ohjaus sekä pelaajatarkkailu
kotimaan kilpailuissa. Valmennusleirit ajoittuvat enim-
mäkseen talven harjoituskauteen ja niitä järjestetään
pääasiassa liiton valmennusryhmien pelaajille. Ylei-
sessä sarjassa ja naisten sarjassa valmennusleirejä
järjestetään vuoden aikana neljä tai viisi kertaa ja ju-
niorisarjassa kaksi kertaa kilparyhmän pelaajille ja
kaksi kertaa alueellisesti kaikille avoimina tapahtumi-
na sekä mahdollisuuksien mukaan yksi valtakunnalli-
nen kaikille avoin juniorileiri. Yleisessä sarjassa pyr-
kimyksenä on saada toteutettua ainakin yksi valmen-
nusleiri yhteistyössä ulkomaisten tahojen, lähinnä
Ruotsin tai Viron, kanssa. Valmennusleireillä pyritään
monipuolisten harjoitteiden avulla seuraamaan pelaa-
jien kehitystä ja erityisesti naisten sarjassa painopis-
teenä on heittotekniikkaa kehittävät harjoitteet sekä
tekniikkaopetus. Juniorisarjassa kilparyhmän pelaa-
jille laaditaan henkilökohtaiset vuosiohjelmat ja edus-
tustehtäviin valitaan pelaajat tästä ryhmästä.
Lisäksi liiton valmennustoiminnan puitteissa tuetaan
seurojen järjestämiä valmennustapahtumia.

Toisen valmennustoiminnan osa-alueen eli kansain-
välisen kilpailutoiminnan keskeisin osa on luonnolli-
sesti vuoden aikana järjestettävät arvokilpailut eli ylei-
sen sarjan ja naisten MM-kilpailut, junioreiden EM-kil-
pailut sekä PM-kilpailut kaikkien sarjojen osalta. Näi-

den em. kilpailujen lisäksi osallistutaan myös maaot-
teluihin Ruotsia ja Viroa vastaan sekä U25-sarjan
maaotteluun Ruotsia ja Tanskaa vastaan. Edustus-
tehtävien lisäksi valmennuksen pyrkimyksenä on myös
osallistua ulkomaisiin kilpailutapahtumiin valmennuk-
sellisten lähtökohtien mukaan. Yleisen sarjan ohjel-
maan sisältyy osallistuminen ulkomaiseen kilpailuta-
pahtumaan Keski-Euroopassa loppukevään tai alku-
kesän aikana sekä MM-kisoihin osallistuvan joukku-
een kanssa MM-kisojen alla. Vastaavasti myös nais-
ten sarjan ohjelmassa on MM-kilpailuihin valmistavaan
turnaukseen osallistuminen ulkomailla. Juniorisarjas-
sa osallistutaan kesäkuussa Saksassa järjestettävään
junioritapahtumaan sekä Tukholmassa pidettävään La
Mayonnaise –kilpailutapahtumaan EM-kilpailujen lisäk-
si. Lisäksi juniorisarjassa osallistutaan myös joihinkin
kotimaisiin kilpailutapahtumiin valmennustoiminnan
kautta muodostetuin joukkuein.

Organisaatio

Aiempien vuosien tapaan kunkin sarjan valmennus-
toiminnan vetämisestä vastaa liittohallituksen nimeä-
mä vastuuvalmentaja, joka toteuttaa oman sarjansa
käytännön valmennuksen sekä vastaa pelaajien va-
litsemisesta edustustehtäviin ja myös joukkueen toi-
minnasta itse kilpailutapahtumassa. Pyrkimyksenä on
vuoden 2006 aikana löytää myös valmentaja vastaa-
maan alle 25-vuotiaiden ikäryhmän toiminnan kehit-
tämisestä ja avustamaan vastuuvalmentajia tehtävis-
sään. Tavoitteena on myös alueellisten valmentajien
nimeäminen kullekin alueelle vastaamaan erityisesti
oman alueensa juniorivalmennuksesta ja alueellisen
valmennustoiminnan kehittämisestä.

Aluetoiminta

Vuoden 2006 aikana jatketaan suunnitelmallisesti
vuonna 2005 käynnistynen aluetoiminnan ja sen or-
ganisoinnin kehittämistä. Kehittämisen lähtökohdak-
si asetetaan kaikkien viiden alueen osalta toimikun-
nan perustaminen kevään aikana.

Alueelliset toimikunnat

Toiminta käynnistetään kullakin alueella kaikkien alu-
een seurojen edustajille suunnatulla tapaamisella, jos-
sa seurojen edustajat valitsevat keskuudestaan n. 3-
5 jäsentä alueelliseen toimikuntaan. Näin taataan kul-
lakin alueella toimivien seurojen ja niiden jäsenten
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mahdollisuus olla suoraan vaikuttamassa alueen toi-
mintaan. Toimikuntien tehtävä on vastata oman alu-
eensa (alueellisen) toiminnan suunnittelusta ja orga-
nisoimisesta. Tätä kautta voidaan myös tukea kunkin
alueen erityispiirteet huomioiden seurojen yhteistoi-
mintaa ja sen tavoitteita.

Toimikunnan toimintakausi on vähintään kalenterivuo-
si, mutta alueella voidaan sopia myös toimikunnan jä-
senten pidempikestoisesta toimimisesta tehtävässä.
Tarkoituksenmukaista kuitenkin on vuosittain koota
alueen seurojen edustajat tapaamiseen, jossa toimin-
nan suuntaviivoja voidaan yhteisesti päivittää sekä
valita tarvittaessa uusia jäseniä toimikuntaan jne. Tätä
kautta yhteys alueen toimijoihin ja seuroihin säilyy ja
toimikunnan suunnittelutyö pysyy mahdollisimman
konkreettisella tasolla.

Aluetoimikunnat toimivat liittohallituksen aluevaliokun-
nan alaisuudessa. Toimikunnat kokoontuvat ja orga-
nisoivat oman toimintansa kuitenkin tarkoituksenmu-
kaisuuteen perustuen itsenäisesti, eikä esimerkiksi toi-
mikuntien kokoontuminen edellytä aluevaliokunnan
edustajan läsnäoloa. Alueelle 2-divarin kautta kerty-
neiden korvamerkittyjen rahojen käytöstä päättää alu-
eelliseen suunnitelmaan perustuen toimikunta kuiten-
kin siten, että maksuliikenne toteutuu liiton rahaston-
hoitajan toimesta aluevaliokunnan hyväksynnän kaut-
ta.

Alueellinen toiminta

Alueellisesti vuoden 2006 aikana toteutetaan 2-diva-
rin järjestäminen sekä pelaaminen. Lisäksi aluetoimi-
kunta voi suunnitella ja organisoida esimerkiksi alu-
eellista koulutusta (esim. petanque-ohjaaja- sekä val-
mentajakoulutus), muuta kilpailutoimintaa (mm. Län-
si-Suomen mestaruuskilpailut) sekä lajin esittelemis-
tä ja ”pelaajarekrytointia”. Koska petanque-seuroista
useat ovat jäsenmäärältään pieniä tai aktiivisten toi-
mijoiden määrä on suppea, luo suunnitelmallinen
aluetoiminta kaivattuja puitteita ja mahdollisuuksia
toteuttaa alueen seurojen kesken yhteisiä tapahtumia.
Tällä tavoin toimien saavutetaan myös kustannussääs-
töjä, mikä mahdollistaa toiminnan monipuolistamisen
sekä lisää sitä kautta lajin ja seurojen toiminnan nä-
kyvyyttä.

Alueellisen toiminnan rahoittaminen toteutuu ainakin
pääosin 2-divarin osallistumismaksuista kertyvistä alu-
eelle osoitettavista varoista. Näistä vaoista voi alue-
toimikunta myös halutessaan päättää 2-divarin peli-
kierroksia järjestäville seuroille maksettavista palkki-
oista sekä kilpailujen palkintojen hankkimisesta.

Pitkän tähtäimen visiointia

Pitkän tähtäimen suunnitelma on, että toimikuntien
kautta liittohallinnon kanssa yhteistyössä tapahtuva
alueellinen kehittäminen sekä toiminnan suunnittelu
siirtyy jatkossa yhä enemmän alueiden vastuulle. Jat-
kossa alueiden kehittäminen ja kehittyminen tapahtu-
nee alueellisen yhteistyön perinteiden sekä olemas-
sa olevan seurojen välisen yhteistyön eroista johtuen
vaihtelevalla nopeudella eri alueilla. Esimerkiksi Poh-
joisen alueen sekä Hämeen osalta 2 –divarin käyn-
nistäminen voidaan nähdä vuoden 2006 ensimmäi-
senä konkreettisena tavoitteena, kun taas länsi- ja Itä-
Suomessa voidaan suunnitella jo muutakin toimintaa
2-divarien toteuduttua jo kuluneena vuonna.

Tavoitteena voidaan pitkällä aikavälillä pitää sitä, että
alueille perustettaisiin toimikuntien pohjalta omat it-
senäiset rekisteröidyt yhdistykset, jotka voisivat suun-
nitella, kehittää ja organisoida alueen toimintaa sekä
alueellisesti kertyvien varojen käyttöä alueen tarpei-
siin ja mahdollisuuksiin perustuen. Yhdistysten kaut-
ta tavoitteena olisi tulevaisuudessa organisoida ja
kehittää myös valmennustoimintaa etenkin juniorei-
den osalta.

23.10.2005 SP-L r.y. liittohallitus


