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Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliitto-
kokoukselle 24.11.2013 
 
 
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. 
 
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.   
 
 
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. 
 
 
Liittohallituksen aloite 4: SM-Sekatrippeli 
Ehdotus: Lisätään sääntöihin uusi pelimuoto – Sekatrippeli. 
Joukkueessa on oltava molemmat sukupuolet edustettuina tai juniori-ikäinen pelaja. 
 
Perustelu: 
Suosittu pelimuoto muualla. Sopii hyvin SP-L:n lisenssi jakaumaan. 
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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. 
 
 
Liittohallituksen aloite 6:  
Ehdotus: Poistetaan 5.1. Säännöt 
Yleinen SM-trippeli pelataan erillisenä viikonloppuna.  
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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 SM-
kisaviikkoa 
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. 

 
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 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 
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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 

 
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 
 

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) 

 
Helsingissä 27.9.2013 
 
 
Riitta Kangas 
Kallion Kirkas ry 





 

 
 
 

ALOITTEET SUOMEN PÉTANQUE-LIITTO RY:N SYYS-
LIITTOKOKOUKSELLE 2013 

 
 

MAP Räime ry on hallituksen kokouksessaan 31.7.2013 päättänyt esittää Suomen Pétan-
que-Liitto ry:n syysliittokokoukselle seuraavat aloitteet: 
 

1. SM-kisoissa ammunnan osallistumismaksu saisi olla enintään 50 % muiden SM-
kisojen osallistumismaksusta. 

 
 
 
Hyvinkäällä 1.8.2013 
 
 
 
Kari Korkeamäki 
MAP Räime ry 
sihteeri 


