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Yleistä

Ulkopuolinen tiedotus

Suomen Pétanque-Liiton tehtävänä on huolehtia jäsenseurojensa liittokokouksissa antamin valtuuksin
sekä kansallisesta että kansainvälisestä toiminnasta.
Liittohallitus vie syysliittokokouksen käsiteltäväksi
uuden organisaatiokaavion ja vuoden 2006 keskeisimpänä tehtävänä tulee olemaan Suomen PétanqueLiitto SP-L ry:n organisaation täydellisen uudistamisen aloittaminen sekä pitkän tähtäyksen suunnitelman
tekeminen ja toteutuksen aloittaminen.

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

Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat:

Liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta ja organisoimisesta vastaa liittohallituksen alaisuudessa toimiva kilpailuvaliokunta. Kilpailutoiminnan keskeisimmät tehtävät vuonna 2006 ovat kilpailukalenterin kokoamisen
lisäksi sarjatoiminnan organisointi, Suomen cupin organisointi, rankingpistejärjestelmän ylläpito, tuomaritoiminnan organisointi ja kilpailujärjestäjien avustaminen. Lisäksi kilpailuvaliokunta järjestää tuomarien ja
kilpailujärjestäjien koulutusta.

- tiedotustoiminta
- kilpailutoiminnan organisointi
- valmennustoiminnan järjestäminen
- aluetoiminnan kehittäminen
- hallinnon- ja taloudenhoito
Toiminnan päämääränä on hallinnon uudistaminen ja
tätä kautta kestävän pohjan luominen pitkän tähtäyksen toimintasuunnitelman toteuttamiselle.

Hallinto
Liiton toimisto sijaitsee Mikkelissä. Hallinnossa ylimpänä päättävänä elimenä on liittohallitus liittokokousten sille suomin valtuuksin. Organisaatiorakenteen
muutoksessa eri valiokunnat tulevat poistumaan mutta
vielä vuonna 2006 hallinto koostuu liittohallituksen lisäksi tiedotus-, kilpailu-, valmennus- ja aluevaliokunnista. Koulutusvaliokunta lakkautetaan ja sen toiminnot sisällytetään muiden valiokuntien toimintaan.

Tiedotustoiminta
Liitto julkaisee toimintavuonna yhden lisenssipelaajille maksuttoman laajan ja kattavan Petanquelehden.
Pääosa tiedottamisesta seuroille tulee tapahtumaan
n. kahdeksan ainoastaan sähköisessä muodossa julkaistavan lehden kautta. Niille seuroille, kellä nettiyhteyttä ei ole lähetetään ko. lehti paperiversiona postin
kautta. Lisäksi kaikki tärkeät jäsenistöä, valmennettavia ym. koskevat asiat ovat luettavissa liiton kotisivuilta http://www.petanque.fi/. Kotisivut ovatkin liiton
tärkeä tiedottamiskanava niin jäsenistöön kuin muihinkin sidosryhmiin päin.

Kilpailutoiminta
Yleistä

Vuoden 2006 kilpailukalenteri kootaan kilpailusääntöjen mukaan. Alla on alustava runko, johon voi tulla
muutoksia liittokokouspäätösten perusteella ja kansainvälisten kilpailujen päivämäärien varmistuessa
myöhemmin.
Kotimaan kilpailutoiminta
- Suomen cup
Suomen cup järjestetään taas talvella maamme sisähalleissa 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 neljännesvälierät ja puolivälierät pelata alueellisina, esimerkiksi lauantaina 4.2. ja lauantaina 4.3. Kunkin alueen
parhaat kohtaavat välierissä ja finaalissa/pronssiottelussa lauantaina 18.3. Kilpailun voittajalla on ensisijainen oikeus edustaa Suomea Euroopan cupissa. Jos
seura ei halua osallistua siihen, siirtyy oikeus seuraavalle jne. Kilpailun voittaja saa matkastipendinä 50%
osanottomaksuista ja Euroopan cupiin lähtevä seura
loput 50%.
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- Yleinen SM-sarja ja I-divisioona, naisten SM-sarja
Ensimmäinen pelipäivä on lauantaina 10.6. (tai vaihtoehtoisesti 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.

Lisäksi kilpailukalenteriin merkitään liiton jäsenseurojen anomat ja niille myönnetyt muut arvopistekilpailut
ja merkittävimmät kansainväliset kilpailut. Paikallisille
mestaruuskilpailuille varataan heinäkuun viimeinen viikonloppu, jolloin kalenteriin ei huolita arvopistekilpailuja.
Kansainvälinen kilpailutoiminta

- Veteraanien SM-sarja
Ruotsi-maaottelu pelataan Ruotsissa la 11.2. - su 12.2.
Ensimmäinen pelipäivä on sama kuin muilla sarjoilla,
mutta toinen lauantaina 1.7. ja loppuottelut lauantaina 15.7. Poikkeava aikataulu johtuu siitä, että sarja
toimii myös PM-kilpailujen veteraanisarjan karsintana.

Viro-maaottelu pelataan Suomessa toukokuun viimeisenä viikonloppuna.
PM-kilpailut pelataan Ruotsissa, ajankohtana luultavasti elokuun ensimmäinen viikonloppu.

- 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 aikaisempana ajankohtana ja mahdollisuuksien mukaan alueellisena.
- Muut SM-kilpailut
Uusina lajeina mukaan tulee naisten, juniorien ja nuorempien juniorien ammuntakilpailut. Näiden alkukarsinta on yhteinen yleisen sarjan kanssa, sen jälkeen
jokaisen sarjan 8 parasta jatkaa omien sarjojensa loppuotteluissa. 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 aikataulut 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 sarjojen singelit. Kilpailussa jaetaan kaksinkertaiset arvopisteet.

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 jakautuvat sarjoittain yleisen sarjan, naisten ja junioreiden
valmennustoiminnan tavoitteisiin keskittyen kussakin
sarjassa keskeisiksi todettuihin asioihin. Yleisessä sarjassa tärkeimpänä tavoitteena nousee esiin valmennusryhmätoiminnan käynnistäminen uudelleen vuoden
tauon jälkeen. Tähän liittyen tavoitteena on nimenomaan 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 pelaajille. Erityishuomiota tullaan kohdistamaan nuorten alle
25-vuotiaiden ikäryhmän pelaajiin ja oman toiminnan
kehittämiseen tälle ikäryhmälle. Pitkän tähtäimen tavoitteiden tukemiseksi pyritään käynnistämään valmennusyhteistyötä lähialueiden maiden, lähinnä Ruotsin 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 leventäminen tuottamalla uusia maajoukkuetason pelaajia.
Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan uusien pelaajien aktiivista nostamista mukaan liittotason valmennustoimintaan ja tähän liittyen yhtenä keskeisenä osaalueena on seuratoiminnan kautta alle 25-vuotiaiden
ikäryhmän pelaajien tukeminen. Juniorisarjassa tavoite
on kilpailullisesti motivoituneiden junioripelaajien kokoaminen yhteen kilparyhmäksi vuoden 2005 tapaan.
Kilparyhmän pelaajat pyritään sitouttamaan valmennuksen eri muotoihin, kuten omatoimiseen harjoitteluun sekä toisaalta ohjattuun toimintaan. Aikaisempaan tapaan kilparyhmän pelaajia pyritään mahdollisuuksien mukaan totuttamaan kansainvälisen kilpailutoiminnan vaatimuksiin. Juniorisarjan toimintaa pyritään kehittämään yhteistyössä jäsenseurojen kanssa.

den em. kilpailujen lisäksi osallistutaan myös maaotteluihin Ruotsia ja Viroa vastaan sekä U25-sarjan
maaotteluun Ruotsia ja Tanskaa vastaan. Edustustehtävien lisäksi valmennuksen pyrkimyksenä on myös
osallistua ulkomaisiin kilpailutapahtumiin valmennuksellisten lähtökohtien mukaan. Yleisen sarjan ohjelmaan sisältyy osallistuminen ulkomaiseen kilpailutapahtumaan Keski-Euroopassa loppukevään tai alkukesän aikana sekä MM-kisoihin osallistuvan joukkueen kanssa MM-kisojen alla. Vastaavasti myös naisten sarjan ohjelmassa on MM-kilpailuihin valmistavaan
turnaukseen osallistuminen ulkomailla. Juniorisarjassa osallistutaan kesäkuussa Saksassa järjestettävään
junioritapahtumaan sekä Tukholmassa pidettävään La
Mayonnaise –kilpailutapahtumaan EM-kilpailujen lisäksi. Lisäksi juniorisarjassa osallistutaan myös joihinkin
kotimaisiin kilpailutapahtumiin valmennustoiminnan
kautta muodostetuin joukkuein.

Toiminta

Organisaatio

Varsinainen valmennustoiminta jakautuu kaikissa sarjoissa kolmeen toisiaan tukevaan osa-alueeseen, jotka ovat valmennusleirit, kansainvälinen kilpailutoiminta
ja pelaajien harjoittelun ohjaus sekä pelaajatarkkailu
kotimaan kilpailuissa. Valmennusleirit ajoittuvat enimmäkseen talven harjoituskauteen ja niitä järjestetään
pääasiassa liiton valmennusryhmien pelaajille. Yleisessä sarjassa ja naisten sarjassa valmennusleirejä
järjestetään vuoden aikana neljä tai viisi kertaa ja juniorisarjassa kaksi kertaa kilparyhmän pelaajille ja
kaksi kertaa alueellisesti kaikille avoimina tapahtumina sekä mahdollisuuksien mukaan yksi valtakunnallinen kaikille avoin juniorileiri. Yleisessä sarjassa pyrkimyksenä on saada toteutettua ainakin yksi valmennusleiri yhteistyössä ulkomaisten tahojen, lähinnä
Ruotsin tai Viron, kanssa. Valmennusleireillä pyritään
monipuolisten harjoitteiden avulla seuraamaan pelaajien kehitystä ja erityisesti naisten sarjassa painopisteenä on heittotekniikkaa kehittävät harjoitteet sekä
tekniikkaopetus. Juniorisarjassa kilparyhmän pelaajille laaditaan henkilökohtaiset vuosiohjelmat ja edustustehtäviin valitaan pelaajat tästä ryhmästä.
Lisäksi liiton valmennustoiminnan puitteissa tuetaan
seurojen järjestämiä valmennustapahtumia.

Aiempien vuosien tapaan kunkin sarjan valmennustoiminnan vetämisestä vastaa liittohallituksen nimeämä vastuuvalmentaja, joka toteuttaa oman sarjansa
käytännön valmennuksen sekä vastaa pelaajien valitsemisesta edustustehtäviin ja myös joukkueen toiminnasta itse kilpailutapahtumassa. Pyrkimyksenä on
vuoden 2006 aikana löytää myös valmentaja vastaamaan alle 25-vuotiaiden ikäryhmän toiminnan kehittämisestä ja avustamaan vastuuvalmentajia tehtävissään. Tavoitteena on myös alueellisten valmentajien
nimeäminen kullekin alueelle vastaamaan erityisesti
oman alueensa juniorivalmennuksesta ja alueellisen
valmennustoiminnan kehittämisestä.

Toisen valmennustoiminnan osa-alueen eli kansainvälisen kilpailutoiminnan keskeisin osa on luonnollisesti vuoden aikana järjestettävät arvokilpailut eli yleisen sarjan ja naisten MM-kilpailut, junioreiden EM-kilpailut sekä PM-kilpailut kaikkien sarjojen osalta. Näi-

Toiminta käynnistetään kullakin alueella kaikkien alueen seurojen edustajille suunnatulla tapaamisella, jossa seurojen edustajat valitsevat keskuudestaan n. 35 jäsentä alueelliseen toimikuntaan. Näin taataan kullakin alueella toimivien seurojen ja niiden jäsenten

Aluetoiminta
Vuoden 2006 aikana jatketaan suunnitelmallisesti
vuonna 2005 käynnistynen aluetoiminnan ja sen organisoinnin kehittämistä. Kehittämisen lähtökohdaksi asetetaan kaikkien viiden alueen osalta toimikunnan perustaminen kevään aikana.
Alueelliset toimikunnat
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mahdollisuus olla suoraan vaikuttamassa alueen toimintaan. Toimikuntien tehtävä on vastata oman alueensa (alueellisen) toiminnan suunnittelusta ja organisoimisesta. Tätä kautta voidaan myös tukea kunkin
alueen erityispiirteet huomioiden seurojen yhteistoimintaa ja sen tavoitteita.

Alueellisen toiminnan rahoittaminen toteutuu ainakin
pääosin 2-divarin osallistumismaksuista kertyvistä alueelle osoitettavista varoista. Näistä vaoista voi aluetoimikunta myös halutessaan päättää 2-divarin pelikierroksia järjestäville seuroille maksettavista palkkioista sekä kilpailujen palkintojen hankkimisesta.

Toimikunnan toimintakausi on vähintään kalenterivuosi, mutta alueella voidaan sopia myös toimikunnan jäsenten pidempikestoisesta toimimisesta tehtävässä.
Tarkoituksenmukaista kuitenkin on vuosittain koota
alueen seurojen edustajat tapaamiseen, jossa toiminnan 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.

Pitkän tähtäimen visiointia

Aluetoimikunnat toimivat liittohallituksen aluevaliokunnan alaisuudessa. Toimikunnat kokoontuvat ja organisoivat oman toimintansa kuitenkin tarkoituksenmukaisuuteen perustuen itsenäisesti, eikä esimerkiksi toimikuntien kokoontuminen edellytä aluevaliokunnan
edustajan läsnäoloa. Alueelle 2-divarin kautta kertyneiden korvamerkittyjen rahojen käytöstä päättää alueelliseen suunnitelmaan perustuen toimikunta kuitenkin siten, että maksuliikenne toteutuu liiton rahastonhoitajan toimesta aluevaliokunnan hyväksynnän kautta.
Alueellinen toiminta
Alueellisesti vuoden 2006 aikana toteutetaan 2-divarin järjestäminen sekä pelaaminen. Lisäksi aluetoimikunta voi suunnitella ja organisoida esimerkiksi alueellista koulutusta (esim. petanque-ohjaaja- sekä valmentajakoulutus), muuta kilpailutoimintaa (mm. Länsi-Suomen mestaruuskilpailut) sekä lajin esittelemistä ja ”pelaajarekrytointia”. Koska petanque-seuroista
useat ovat jäsenmäärältään pieniä tai aktiivisten toimijoiden määrä on suppea, luo suunnitelmallinen
aluetoiminta kaivattuja puitteita ja mahdollisuuksia
toteuttaa alueen seurojen kesken yhteisiä tapahtumia.
Tällä tavoin toimien saavutetaan myös kustannussäästöjä, mikä mahdollistaa toiminnan monipuolistamisen
sekä lisää sitä kautta lajin ja seurojen toiminnan näkyvyyttä.

Pitkän tähtäimen suunnitelma on, että toimikuntien
kautta liittohallinnon kanssa yhteistyössä tapahtuva
alueellinen kehittäminen sekä toiminnan suunnittelu
siirtyy jatkossa yhä enemmän alueiden vastuulle. Jatkossa alueiden kehittäminen ja kehittyminen tapahtunee alueellisen yhteistyön perinteiden sekä olemassa olevan seurojen välisen yhteistyön eroista johtuen
vaihtelevalla nopeudella eri alueilla. Esimerkiksi Pohjoisen alueen sekä Hämeen osalta 2 –divarin käynnistäminen voidaan nähdä vuoden 2006 ensimmäisenä konkreettisena tavoitteena, kun taas länsi- ja ItäSuomessa voidaan suunnitella jo muutakin toimintaa
2-divarien toteuduttua jo kuluneena vuonna.
Tavoitteena voidaan pitkällä aikavälillä pitää sitä, että
alueille perustettaisiin toimikuntien pohjalta omat itsenäiset rekisteröidyt yhdistykset, jotka voisivat suunnitella, kehittää ja organisoida alueen toimintaa sekä
alueellisesti kertyvien varojen käyttöä alueen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin perustuen. Yhdistysten kautta tavoitteena olisi tulevaisuudessa organisoida ja
kehittää myös valmennustoimintaa etenkin junioreiden osalta.

23.10.2005 SP-L r.y. liittohallitus

