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Koulutustoiminta
Yleistä
Koulutusvaliokunnan toimintaperiaatteena on tukea
Suomen Petanque-Liiton toimintaa tuottamalla laadukasta koulutusta ja materiaalia eri kohderyhmien tarpeisiin. Vuonna 2004 koulutusvaliokunnan
toiminnan painopiste tulee olemaan alueellinen seurakoulutus.

Suomen Petanque-Liitto ry
PL 196, 00251 Helsinki
http://www.petanque.fi/

Koulutusvaliokunnan kokoonpano
Koulutusvaliokunta valitaan syyskokouksen jälkeen
toteuttamaan hyväksyttyä suunnitelmaa.

Koulutuksen kohderyhmät

Toimintasuunnitelma
vuodelle 2004

Koulutusvaliokunta kohdistaa toimintansa erilaisille liiton toiminnassa mukana oleville kohderyhmille, tavoitteena aluetoiminta.

Suomen Petanque-Liiton tehtävänä on huolehtia
jäsenseurojensa liittokokouksissa antamin valtuuksin sekä kansallisesta että kansainvälisestä toiminnasta.

Suomen Pétanque-Liiton jäsenseurat:
- Kilpailujärjestäjän koulutus
- Valmennuspäivän järjestäminen
- Ohjaajakoulutus
- Tuomarikoulutus

Vuoden 2004 teemana on jäsenseurojen vahvistaminen. Tavoite tähtää kilpapelaajien ja harrastajajäsenten lukumäärän voimakkaaseen kasvuun kaikissa ikäluokissa.
Liiton tärkeimpiä tehtäviä alueellisesti ja valtakunnallisesti ovat:
- tiedotustoiminta
- kilpailutoiminnan organisointi
- koulutuksen järjestäminen
- valmennustoiminnan järjestäminen
- aluetoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen
- hallinnon- ja taloudenhoito
- yhteydet SLU:uun ja yhteistyökumppaneihin
- yhteydet kansainvälisiin liittoihin
- yhteydet kuntiin, mm. toimintamääräraha-, kenttä- ja halliasioissa
Toiminnan päämääränä on korostaa:
- seurojen asemaa liikunnan ja kilpaurheilun organisaatiossa
- petankkipelin urheilullista ilmettä
- peliä kaikille sopivana liikuntamuotona
- kuntien vastuuta myös pienlajien harrastajille
Suuresta innostuksesta ja rakkaudesta lajiin tehdään jo tänään paljon työtä. Yhteisillä ponnistuksilla saamme lajiliittomme nousemaan valioliitoksi.

Kaikille petankisteille tarkoitetut tilaisuudet:
- Sääntökoulutus
Näiden tilaisuuksien lisäksi voidaan ensi vuonna
järjestää muitakin koulutuksia ja erilaisia teematilaisuuksia, joista tiedotetaan erikseen.

Valmennustoiminta
Yleistä
Valmennustoimintaa jatketaan vuoden 2003 suuntaviivoja noudattaen ja toimintaa kehittämällä. Liittotason valmennus kohdennetaan vastuuvalmentajien valitsemille ryhmille naisten ja junioreiden sarjoissa sekä yleisessä sarjassa erikseen A- ja B-valmennusryhmille. Yleisen sarjan B-valmennus-ryhmä korvaa edellisen vuoden alle 25-vuotiaiden ryhmän säilyttäen kuitenkin pääpainon nuorissa pelaajissa.
Toimintaa toteutetaan pääasiallisesti järjestämällä
valmennusryhmien pelaajille tarkoitettuja leirejä ja
osallistumalla kansainvälisiin kilpailutapahtumiin kilpailukokemuksen kartuttamiseksi. Vuoden 2004 arvokisavalinnat suoritetaan sarjoittain tehdyn pelaajatarkkailun pohjalta. Tavoitteena on saada kuhunkin kilpailuun mahdollisimman kyvykäs joukkue. Pelaajatarkkailu toteutetaan erikseen nimetyissä tarkkailukilpailuissa vuoden aikana. Arvokisoihin val-
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mistaudutaan edustusjoukkueille järjestettävissä
valmennustapahtumissa, joihin lukeutuvat tarpeen
mukaan myös valmistavat turnaukset kansainvälisen tason kilpailuissa. Liiton valmennusryhmiin kuuluvien pelaajien sekä kaikkiin edustustehtäviin valittavien pelaajien edellytetään sitoutuvan noudattamaan Suomen Pétanque-Liiton, SLU:n, KOKO:n
ja ADT:n sekä WAsDA:n sääntöjä, määräyksiä ja
eettisiä ohjeita.

Kotimaan kilpailutoiminnan organisoinnista vastaa
liiton toimisto. Kotimaan kilpailutapahtumien järjestelyistä vastaavat liitto ja seurat mahdollisten
sopimusten mukaisesti. Kansainvälisiin kilpailuihin
lähettävistä liiton joukkueista vastaa valmennusvaliokunta. Liitolle tulleet kansainväliset kilpailukutsut julkaistaan liiton Internet-sivuilla.

Valmennusvaliokunnan kokoonpano

Seurojen tulee toimittaa kilpailuanomukset liiton
toimistoon seuraavan aikataulun mukaisesti:

Valiokunta valitaan syysliittokokouksen jälkeen toteuttamaan hyväksyttyä suunnitelmaa yhdessä valittujen valmentajien kanssa. Liiton valmennusorganisaatioon kuuluvat valmentajat osallistuvat myös
tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan erilaisiin
liiton jäsenseurojen järjestämiin valmennustilaisuuksiin erillistä korvausta vastaan.

Kilpailuanomukset

- Vuoden 2004 kilpailut 31.1.2004 mennessä
- Vuoden 2005 SM-kisaviikko 31.3.2004 mennessä
- Vuoden 2005 muut SM-kilpailut 30.9.2004 mennessä

Nuorisotoiminta
Kilpailutoiminta
Kotimainen kilpailutoiminta
Kilpailutoimintaa ohjaa liiton kilpailusäännöstö. SPL julkaisee kilpailukalenterin, johon merkitään kansainväliset ja kansalliset arvokilpailut, jäsenseurojen hyväksytyt lisenssikilpailut sekä muut kilpailuvaliokunnan tarpeellisiksi katsomat tapahtumat. Kilpailutoiminnassa erityistä tukea nauttivat jäsenseurojen lisenssikilpailut.
- SM-kilpailuviikko järjestetään Turussa 5.-10.7. yhteistyössä Turun Petanque-seuran kanssa
- Sekaduppelin ja 50-vuotiaiden SM-kilpailut pidetään 20.-22.8.
- Seura-SM järjestetään 4.-5.9.
- SM-sarja yleinen, SM-sarja naiset ja I-divisioona
pelataan 5.6. ja 24.7. sekä finaalit 14.-15.8.
Sarjatoiminta pyritään saamaan kolmiportaiseksi
vuonna 2005.

Junioripelaajien määrän kasvattamiseksi tehdään
kovasti töitä vuoden aikana. Tavoitteena on kaksinkertaistaa nykyinen junioripelaajien jäsenmäärä.
Petankki Peli Iloa on juniorivalmentajan teema ja
se tarkoittaa:
- seuratyötä alueittain
- yhteydenottoa iltapäivätoimintaa järjestäviin tahoihin
- harrastajarinkien kokoamista ja toiminnan jatkuvuuden varmistamista
- peli-ilon korostamista junioreille ja vanhemmille
Juniorikasvatus luo tavoitteen kaksi:
Suuresta joukosta löytyy lahjakkuuksia, joilla voi
olla edessään loistava petankkitulevaisuus. Heillä
on tavoitteena olla Suomen junioreiden edustusjoukkueessa ja aikuisiässä jopa maailmanmestaruus.
Iloinen petankin pelaaminen harrastajille, jotka eivät tavoittele kilpailumenestystä, luo hyvän pohjan
elinikäiseen liikuntaan.

Kansainvälinen kilpailutoiminta
Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa SP-L lähettää
joukkueet
- yleisen sarjan MM-kilpailuun
- junioreiden EM-kilpailuun
- naisten MM-kilpailuun
- PM-kilpailuihin Tanskassa
Liitto tukee myös seurojen osallistumista Euroopan
liiton CEP:n organisoimaan seurajoukkueiden Eurooppa-cup:iin. Vuoden 2004 aikana pelataan maaottelut Viron ja Ruotsin kanssa. Valmennusvaliokunta lähettää valmennusryhmien pelaajia myös ulkomaisiin kilpailuihin.

Aluetoiminta
Aluetoiminnan käynnistäminen tapahtuu suunnitelmavuonna. Sekä suunnitteluun että toteutukseen
tarvitaan alueiden seura-aktiiveja ja liittohallituksen jäseniä. Maantieteellinen rakenne ja seurojen
toiveet ovat erilaisia, yhtenäistä toimintamallia pyritään kuitenkin rakentamaan. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on vireyttää seuratoimintaa kaikilla alueilla nuorisotoiminnan, koulutuksen ja valmennuksen keinoin sekä lisätä seurojen jäsenmäärää.
Vuoden 2004 tulosten perusteella hallitus tekee toiminnasta KTS:n vuosille 2005-2009.
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Kuntoliikunta

Ulkopuolinen tiedotus

Kansanterveys on vuosikausia ollut kuntoliikunnan
avainsana, petankki voidaan ottaa virallisesti yhdeksi terveyden ylläpitäjälajiksi. Rauhallinen, pitkäkestoinen liikunta yhdistettynä keskittymiseen on
mitä parhainta kunnonkohotusta. Lisänä lajissa on
sosiaalisuus, joka vaikuttaa mielenterveyteen eli
hiekkakentillä saa hoitoa sekä keho että sielu. Myös
Suomen Petanque-Liiton 22:n toimintavuoden kuluessa kilpaurheilusta jättäytyneet seniorit harrastavat edelleen mielilajiaan. Liitto kannustaa seuroja ja alueita jatkamaan kuntoliikunnan ohjaustoimintaa ja antaa apua mm. paikallisten petankkiliigojen aloittamiseen.

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

Tiedotustoiminta
Tiedotustoiminta on yksi liittohallituksen tärkeimmistä tehtävistä. Lehden kustannukset ovat kuitenkin osoittautuneet ylivoimaisiksi nykyisessä muodossaan. Liitto julkaisee syksyllä 2004 yhden maksullisen Petanquelehden numeron. Tiedottaminen
seuroille tulee tapahtumaan kahdeksalla nettitiedotteella. Seurat, joilla ei ole Internet-yhteyksiä, saavat tiedotteet postitse. Valmennusryhmien jäsenille toiminnasta tiedotetaan henkilökohtaisesti. Kilpailukalenterit, valmennusleiriaikataulut ja muut
tärkeät tiedotusasiat ovat luettavissa liiton nettisivuilta: http://www.petanque.fi/

Hallinto
Liittohallitus toteuttaa liittokokouksen päätöksiä.
Hallitus voi nimetä apuelimikseen valiokuntia ja työryhmiä. Päätösten mukaan hallitus valitsee myös
palkalliset henkilöt. Hallituksen tärkeä tehtävä on
hoitaa yhteyksiä eri sidosryhmiin kotimaassa, eritoten jäsenseuroihin, kuntiin, SLU:uun ja tukijoihin. Kansainvälisesti suorat vaikutusmahdollisuudet
F.I.P.J.P:ssa Euroopan liitossa ja päätettäessä naapurimaiden kanssa yhteistoiminnasta ovat ensiarvoisen tärkeät.
Talouden vakauttamiseksi joudutaan tekemään
muutoksia tiedotustoiminnassa Petanquelehden suhteen, liiton kilpailumatkakustannuksissa ja pieniä
korotuksia seurojen/pelaajien velvotteisiin. Vastaavasti varoja sekä resursseja ohjataan mm. aluetoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen, tehokkaampaan tiedotus-, nuoriso- ja laajempaan koulutustoimintaan sekä kilpailutoimintaan. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Helsingissä 11.11.2003
Liittohallitus

