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Toimintasuunnitelma 2005
Suomen Pétanque-Liiton tehtävänä on huolehtia jäsenseurojensa liittokokouksissa antamin valtuuksin sekä kansallisesta että kansainvälisestä toiminnasta. Vuoden 2005
keskeisimmäksi asiaksi on otettu aluetoiminnan käynnistäminen ja tätä kautta seurojen toiminnan tukeminen.
Tämän tavoitteen tarkoituksena on runsas harrastajamäärän lisääminen.
Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat:
- tiedotustoiminta
- kilpailutoiminnan organisointi
- koulutuksen järjestäminen
- valmennustoiminnan järjestäminen
- aluetoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen
- hallinnon- ja taloudenhoito
- yhteydet SLU:un ja yhteistyökumppaneihin
Toiminnan päämääränä on korostaa:
- seurojen asemaa lajin harrastajamäärän kasvattamisessa sekä junioritoiminnan lisäämisessä ja kehittämisessä

Kilpailutoiminta
Yleistä
Liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta ja organisoimisesta
vastaa liittohallituksen alaisuudessa toimiva valiokunta.
Vuodelle 2005 valiokunnan kokoonpanoa pyritään kasvattamaan siten, että muutamille avaintoiminnoille saataisiin omat vastuulliset henkilöt, jotka tämän lisäksi osallistuvat myös muuhun valiokunnan toimintaan.
Kilpailutoiminnan keskeisimmät tehtävät vuonna 2005
ovat kilpailukalenterin kokoamisen lisäksi sarjatoiminnan
organisointi, Suomen cupin organisointi, rankingpistejärjestelmän ylläpito, tuomaritoiminnan organisointi ja SMkilpailujärjestäjien avustaminen. Näiden lisäksi kilpailuvaliokunta vastaa Suomessa pelattavien maaotteluiden
järjestelyistä. Kilpailuvaliokunta on suunnittelemassa
myös tarkennusta nykyiseen kilpailuluokitteluun, jonka
on tarkoitus olla tärkeä työkalu kilpailutoiminnan kehittämisessä jatkossa.

Hallinto

Kotimaan toiminta

Suomen Pétanque-Liitto SP-L ry:n hallinnollisia tehtäviä
hoitaa liittohallitus. Lisäksi organisaatioon kuuluu Hallinto/Talousvaliokunta, tiedotusvaliokunta, aluetoimikunta,
kilpailuvaliokunta, koulutusvaliokunta sekä valmennusvaliokunta. Suomen Pétanque-Liitto SP-L ry:n hallinnollisena keskipisteenä toimii liiton toimisto, joka tulee sijaitsemaan Mikkelissä. Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liittokokouksen sille antamia tehtäviä sekä valvoa liittoon
kuuluvien seurojen etuja sekä hoitaa yhteydenpidon eri
sidosryhmiin.

Vuoden 2005 kilpailukalenteri kootaan kilpailusääntöjen
mukaan. Seuroille postitetaan tammikuun alussa tiedote, jossa muistutetaan tästä asiasta. Kilpailukalenteriin
merkitään kotimaan anottujen kilpailujen lisäksi kansainväliset arvokilpailut ja maaottelut. Lisäksi kilpailukalenteriin voidaan merkitä myös muita kansainvälisen liiton
kilpailukalenteriin kuuluvia kilpailuja. Talvikilpailukalenterin osalta toimitaan samalla tavalla ajankohtana lokakuun alku.

Tiedotustoiminta
Liitto julkaisee toimintavuonna yhden maksullisen mutta
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.
Ulkopuolinen tiedotus
Liitto toimii yhteistyössä valtakunnallisten medioiden
kanssa. Jäsenseurojen tehtävänä on aktiivisesti tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan paikallisissa lehdissä ja radiossa.

Uutena kilpailutoiminnan lohkona mukaan tulee veteraanitoiminta, joka kohdistuu Pohjoismaisen mallin mukaisesti 55-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin petankisteihin.
Tämän ryhmän osalta kilpailukalenteriin otetaan mukaan
omat kilpailunsa, joista lasketaan rankingpisteitä muiden
sarjojen tapaan. Veteraaneille järjestetään oma 55-vuotiaiden SM-sarja, jonka kaksi parasta joukkuetta edustavat Suomea PM-kilpailuissa asianomaisessa sarjassa.
SM-kilpailujen osalta tehdään kunkin järjestävän seuran
kanssa kirjallinen järjestelysopimus. Sopimuspohjana
käytetään mallia, jota on käytetty SM-viikon kohdalla.
Vuoden 2005 SM-viikon osalta kilpailuvaliokunta tulee
osoittamaan erityistä huomiota ammuntakilpailun järjestelyihin. Tavoitteena on kehittää ammuntakilpailun tapahtumallista luonnetta.
Kansainvälinen toiminta
Kalenterivuoden 2005 aikana Suomessa pelataan Suomi-Ruotsi hallimaaottelu. Tapahtuma on helmikuussa, ja
valiokunta huolehtii tapahtuman järjestelyistä yhteistyössä valmennusvaliokunnan kanssa. Toinen maaottelu pelataan myöhemmin kesällä Viroa vastaan, jonka järjestelyistä kilpailuvaliokunta huolehtii edellisen mallin mukaan.

Kansainvälisten asioiden osalta kilpailuvaliokunta yhdessä liiton puheenjohtajan kanssa selvittää mahdollisuuksia lähialueyhteistyölle. Käytännössä tämä tarkoittaa Itämeren alueen valtioita ja näistä erityisesti Viroa, Ruotsia
ja mahdollisesti Venäjää. Selvityksen painopisteenä on
rivipelaajiin kohdistuvan toiminnan aikaansaaminen sekä
mahdolliset muut yhteiset toimet esim. arvokilpailumatkojen osalta.

Koulutustoiminta
Yleistä
Koulutusvaliokunnan toimintaperiaatteena on tukea Suomen Pétanque-Liiton toimintaa tuottamalla laadukasta
koulutusta ja materiaalia eri kohderyhmien tarpeisiin.
Koulutusvaliokunnan tarkoituksena on järjestää vain petankkiin liittyviä koulutustapahtumia, eikä kilpailla yleisen urheiluun liittyvän koulutustarjonnan kanssa. Yleisiä
urheiluun liittyviä koulutustilaisuuksia järjestää mm. SLU
ja eri liikunta- ja urheiluopistot.
Vuonna 2005 koulutusvaliokunnan toiminnan painopiste
tulee olemaan erilaisten koulutustilaisuuksien järjestämisessä.
Kokoonpano
Koulutusvaliokunnan kokoonpano ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti syysliittokokouksen ja uuden liittohallituksen järjestäytymisen jälkeen. Valiokunnassa on vähintään yksi liittohallituksen jäsen. Valiokunnan kokoonpanossa kannattaa huomioida eri koulutuksen kohderyhmät.
Kohderyhmät
Koulutusvaliokunta kohdistaa toimintansa erilaisille liiton
toiminnassa mukana oleville mm. seuraaville kohderyhmille.
Suomen Pétanque-Liiton jäsenseurat:
·
Kilpailunjärjestäjän koulutus
·
Valmennuspäivä
Ohjaajat / valmentajat:
·
Ohjaajakoulutus I-taso
·
Ohjaajakoulutus II-taso
Tuomarit:
·
Tuomarikoulutus
Kaikille petankisteille tarkoitetut tilaisuudet:
·
Sääntökoulutus
Näiden tilaisuuksien lisäksi voidaan järjestää muitakin
koulutuksia ja erilaisia teematilaisuuksia, joista tiedotetaan erikseen.
Koulutustilaisuuksien tarkemmat kuvaukset
Kilpailunjärjestäjän koulutus:
·
kesto: yksi päivä
·
hinta:
·
vähimmäisosallistujamäärä:
·
sisältö:
o kilpailujen järjestäminen
o kilpailuorganisaatio
o lisenssi- ja PR-kilpailuiden erot
o tiedotus
o talous

Ohjaajakoulutus:
·
kesto: kaksi päivää
·
hinta:
·
vähimmäisosallistujamäärä:
·
osallistujilta vaaditaan lisenssi
·
sisältö:
o ohjaajana ja valmentajana toimiminen
o opettaminen ja oppiminen
o fyysinen valmennus
o henkinen valmennus
o heittotekniikka
o harjoitusten ja harjoitteiden suunnittelu ja
ohjaaminen
Sääntökoulutus:
·
kesto: yksi päivä
·
hinta:
·
vähimmäisosallistujamäärä:
·
sisältö:
o käydään läpi viralliset kansainväliset pelisäännöt
o sääntöjen tulkitseminen
o sääntöjen soveltaminen eri esimerkkitilanteissa
Tuomarikoulutus:
·
kesto: kaksi päivää
·
hinta:
·
vähimmäisosallistujamäärä:
·
osallistujilta vaaditaan lisenssi
·
sisältö:
·
käydään läpi viralliset kansainväliset pelisäännöt
· sääntöjen tulkitseminen ja soveltaminen eri
esimerkkitilanteissa
· kirjallinen koe ja kenttäkoe
Valmennuspäivä:
·
seura tilaa valmennuspäivän liiton toimiston kautta
·
kesto: yksi päivä
·
hinta
·
vähimmäisosallistujamäärä:
·
sisältö:
o petankin harjoittelu
o kilpaileminen
o yksilöllinen neuvonta
Koulutuskalenteri 2005
Koulutusvaliokunta määrittelee alustavan koulutuskalenterin vuodelle 2005 mahdollisimman nopeasti syyskokouksen ja liitohallituksen järjestäytymisen jälkeen viimeistään ennen vuoden 2004 loppua. Koulutustilaisuuksien
järjestämisessä kannattaa välttää päällekkäisyyttä eri
kilpailutapahtumien kanssa. Lisäksi koulutustilaisuuksia
pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan eri puolella Suomea.
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet, ajat, paikat ja tilaisuuksien hinnat tiedotetaan erikseen myöhemmin, mutta kuitenkin hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

Valmennustoiminta

Nuorisotoiminta

Valmennustoiminnan tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet
vuonna 2005 keskittyvät kahdelle eri osa-alueelle, jotka
poikkeavat toisistaan paljon, mutta tukevat yhdessä valmennuksen pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Ensimmäinen osa-alue on liittotason valmennus, joka keskittyy aiempien vuosien tapaan valtakunnan parhaimpien pelaajien tason nostamiseen ja luotsaamiseen kohti vuoden
arvokilpailuja. Toinen osa-alue on valmennuksen valtakunnallisten rakenteiden kehittäminen, jossa pyritään
erityisesti luomaan edellytyksiä seura- ja aluetason valmennuksen syntymiselle ja kehittymiselle.

Junioripelaajien määrän kasvattamiseksi tehdään paljon
töitä tulevan toimintavuoden aikana. Petankki Peli Iloa
on juniorivalmentajan teema ja se tarkoittaa;
-

Liittotason valmennuksen periaatteet säilyvät ennallaan
jakautuen sarjoittain junioreihin, naisiin sekä yleiseen
sarjaan, jonka sisällä erityisenä painopistealueena on alle
25-vuotiaat. Sarjojen toimintaa vetävät liittohallituksen
nimeämät vastuuvalmentajat ja valmennustoiminnan kokonaisuutta koordinoi valmennusvaliokunta. Yleisen sarjan osalta tärkeimpänä tavoitteena säilyy pelaajien kansainvälisen kilpailukokemuksen kasvattaminen, ja sitä
kautta pyritään saavuttamaan valmiudet myös kansainväliseen menestykseen. Toiminta laajennetaan kattamaan
koko pelaajisto kohdistamalla kotimaan valmennustoiminta osaksi valmistautumista kansainvälisiin kilpailuihin.
Varsinaisen valmennustoiminnan puitteissa pyritään osallistumaan ainakin kahteen kilpailutapahtumaan ulkomailla
ja kotimaisten leiritysten avulla tuetaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälistä toimintaa. Naisten sarjassa toiminnan ytimenä säilyy nimetty valmennusryhmä, jonka
toiminnassa keskeisessä asemassa ovat kotimaan leiritykset. Tämän lisäksi tavoitteena on osallistua ainakin yhteen naisille kohdistettuun kansainväliseen kilpailutapahtumaan valmennuksen puitteissa vuoden aikana. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään naisten valmennusryhmän ikärakenteeseen tavoitteena varmistaa kilpailulliset
edellytykset myös pitkällä tähtäimellä. Junioritoiminnan
perusta säilyy ennallaan kohdistuen valtakunnan kaikkiin
junioripelaajiin. Ensisijaisena tavoitteena on perehdyttää
mahdollisimman moni junioripelaaja lajin perusteisiin
valtakunnallisilla ja alueellisilla juniorileireillä. Tämän lisäksi pidemmälle ehtineitä pelaajia tutustutetaan kansainväliseen kilpailuympäristöön osallistumalla mm.
Sedanin kansainväliseen junioritapahtumaan. Kaikissa
sarjoissa tavoitteena on myös pitää kansainväliseen kilpailutoimintaan osallistuvien pelaajien joukko mahdollisimman suurena pyrkimyksenä laajentaa kilpailullisesti
tavoitteellisten pelaajien joukkoa.
Valmennustoiminnan rakenteiden kehittäminen tähtää
valmennustoiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden määrän kasvattamiseen koulutuksen ja tiedonvälityksen keinoin. Tavoitteena on vuoden 2005 aikana järjestää ainakin kaksi koulutustilaisuutta yhdessä liiton koulutustoiminnan kanssa tavanomaisen ohjaajakoulutuksen jatkoksi
II-tason valmentajien tuottamiseksi. Vuoden aikana pyritään kouluttamaan ainakin 10 uutta I-tason petankkiohjaajaa sekä 3-5 I-tason suorittanutta II-tason ohjaajiksi. Toiminnan pitkän tähtäimen tavoite on saada jokaiseen 20 suurimpaan seuraan ainakin yksi koulutettu lajiohjaaja sekä kullekin aluetoiminnan käynnistyessä syntyvälle alueelle ainakin yksi II-tason valmentaja. Ensi
vaiheessa nimetään valmennustoiminnasta kiinnostuneita riittävän kokemuksen osaavia henkilöitä aluevalmentajiksi, joiden toiminta alkuvaiheessa kohdistuu lähinnä
alueen junioreiden ohjaamiseen. Lisäksi yleisen valmennustietouden ja lajitietämyksen laajentamiseksi tehdään
yhteistyötä Suomen petankkiohjaajat ja -valmentajat,
POHJAT ry:n kanssa.

seuratyötä alueittain
yhteydenottoja iltapäivätoimintaa järjestäviin tahoihin
harrastajarinkien kokoamista ja jatkuvuuden varmistamista
peli-ilon korostamista junioreille sekä vanhemmille
juniorileirin järjestämistä

Suuresta joukosta löytyy lahjakkuuksia, joilla on edessään loistava tulevaisuus petanquen parissa. Iloinen petanquen pelaaminen harrastajille, jotka eivät tavoittele
kilpailumenestystä, luo hyvän pohjan elinikäiselle liikunnan harrastamiselle.

Aluetoiminta
Johdanto
SP-L:n tehtävät (lyhennelmä toimintasääntöjen 2§ toiminnan ja tarkoituksen laatu):
·
kehittää ja valvoa pétanque-pelin harrastusta
Suomessa
·
toimia valtakunnallisena yhdyssiteenä liiton jäseniksi hyväksytyille yhdistyksille
·
järjestää pelitoimintaa
·
tekee valistus-, koulutus- ja tiedotustyötä
·
myötävaikuttaa yhdistysten perustamiseen ja
seurojen toiminnan tehostamiseen
·
laatii säännöt ja valvoo niiden noudattamista
·
edustaa jäseniään kotimaassa ja ulkomailla
·
johtaa ja valvoo kilpailutoimintaa
·
päättää liiton osallistumisesta kansainvälisiin kisoihin ja edustuksesta
·
myöntää arvokilpailut
·
pyrkii parantamaan pétanque-pelin harjoittamisen edellytyksiä
SP-L:n
·
·
·

nykyinen hallinto-organisatio:
liittokokous kaksi kertaa vuodessa
liittokokouksen valitsema liittohallitus
kirjanpito, tilintarkastus ym.

SP-L:n nykyinen toiminta-organisaatio:
·
liittohallituksen muodostamat valiokunnat
·
tiedoitus (web, Petankkisanomat, Petankkilehti)
Liiton toiminnanjohtaja kuuluu sekä hallinto- että toimintaorganisaatioon.
Nykyisen liiton keskitetyn toimintamallin ja toiminnassa
aktiivisesti mukana olevien ihmisten pienen lukumäärän
takia on lähes mahdotonta tarjota kaikille liiton jäsenseuroille tasapuolisesti laadukasta palvelua liiton taholta.
Kuitenkin pitää muistaa, että seura on petankin parissa
tapahtuvan toiminnan perustuottaja.
Useat muut lajiliitot ovat jakaneet Suomen toiminnallisiin
alueisiin. Aluetoiminnan visiona on, että aluetoimintaa
kehittämällä saadaan tuotettua seuroille parempia palveluita ja harrastajamäärät saadaan nousuun. Toimintaa
syntyy vain ja ainoastaan laaja-alaisella seurojen välisellä yhteistyöllä. Uusien jäsenseurojen ja jäsenten hankkimisen edellytyksenä on toimiva liitto- ja seuraorganisaa-

tio. Toimivan organisaation avulla voidaan saada lajin
puitteet kuntoon.
Aluetoiminnan tavoitteet
Aluetoiminnan kehittämisen tarkoituksena on:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

määrittää koko Suomen käsittävä aluejako
tukea olemassa olevaa alueellista toimintaa
parantaa organisoitumista koko Suomen alueella
tukea seurojen toimintaa entistä paremmin
parantaa alueella toimivien seurojen keskinäistä
kommunikaatiota ja yhteistyötä
seurojen ja liiton välisen kommunikaation ja yhteistyön parantaminen
valmistella alueellisia esityksiä liiton hallinto-organisaatiolle
kehittää alueellista kilpailu-, koulutus-, valmennus- ja tuomaritoimintaa
levittää lajia uusille paikkakunnille
toimintaan aktiivisesti osallistuvien ihmisten määrän kasvattaminen

Aikataulu
Syksy 2004
·
liittohallituksen aluetoimintaa koskevan esityksen
käsitteleminen syysliittokokouksessa
·
aluetoimintavaliokunnan muodostaminen
Kevät 2005
·
aluejako valmis
·
alueorganisaatioiden seminaarit / palaverit, joissa organisoidutaan
·
II-divisioonan alueellinen pelijärjestelmä määritelty
Kesä 2005
·
alueellinen toiminta ottaa ensiaskeliaan
Syksy 2005
·
aluetoiminnan valtakunnallinen seminaari
·
alueet toimivat

Suomen Pétanque-Liitto SP-L ry

