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Suomen Petanque-Liitto SP-L ry

Toimintasuunnitelma 2007

Suomen Pétanque-Liitto SP-L ry:n pääasiallisena tehtävä-
nä on huolehtia sekä kansallisesta että kansainvälisestä
toiminnasta. Toimintavuotena 2007 panostetaan voimak-
kaasti organisaatiouudistuksen toteuttamiseen sekä toimin-
nan jatkuvuuden parantamiseen pitkän tähtäyksen suunni-
telmia toteuttamalla.

Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat:

- junioritoiminnan kehittäminen
- kilpailutoiminnan organisointi
- valmennustoiminnan järjestäminen
-  tiedotus

Toiminnan tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoisuutta
lajista sekä sitä kautta uusien harrastajien saaminen lajin
pariin. Myöskin junioritoiminnan kehittäminen on nostettu
yhdeksi päätavoitteeksi.

Hallinto

Hallinnossa ylimpänä päättävänä elimenä on liittohallitus liit-
tokokousten sille suomin valtuuksin. Organisaatiorakenteen
muutoksen yhteydessä vastuu hallinnollisista ja taloudelli-
sista asioista jää pääasiallisesti liittohallituksen vastuulle,
kun taas toiminnallinen vastuu jakautuu organisaation muille
toimijoille.

Talous

Pyritään luomaan suhteita eri sidosryhmiin ja tätä kautta
saamaan sponsorointisopimuksia.

Tiedotustoiminta

Liitto julkaisee toimintavuonna yhden lisenssipelaajille mak-
suttoman laajan ja kattavan Petanquelehden. Internetissä
julkaistavasta sähköisessä muodossa julkaistavasta lehdes-
tä on päätetty luopua ja tärkeimmät liittohallituksen päätök-
set ym. tärkeät asiat tiedotetaan erikseen liiton kotisivulla
http://www.petanque.fi/ julkaistavissa tiedotteissa. Pyynnöstä
tiedotteet postitetaan seuroille paperiversiona. Kotisivut ovat
liiton keskeisin tiedottamiskanava niin jäsenistöön kuin
muihinkin sidosryhmiin päin.

Ulkopuolinen tiedotus

Liitto toimii yhteistyössä valtakunnallisten medioiden kans-
sa. Aluetoimikuntien sekä jäsenseurojen tehtävänä on ak-
tiivisesti tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan paikalli-
sissa lehdissä ja radiossa. Kesään 2007 mennessä julkais-
taan liiton toimesta uusi lajiesite.

Kilpailutoiminta

Liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta, organisoimisesta
sekä kehittämisestä vastaa liiton kilpailuorganisaatio, joka
toimii urheilutoimenjohtajan alaisuudessa. Kilpailutoiminnan
keskeisimpiä tehtäviä vuonna 2007 tulevat olemaan kilpai-
lukalenterin kokoaminen, sarjatoiminnan ja Suomen cupin
organisointi, rankingpistejärjestelmän ylläpito, tuomaritoimin-
nan organisointi ja kilpailujärjestäjien konsultointi. Lisäksi
liiton kilpailuorganisaatio pyrkii kehittämään alueellista kil-
pailutoimintaa yhteistyössä aluetoimikuntien kanssa.

Vuoden 2007 alkuun mennessä kilpailuorganisaatio on
muodostettu. Kilpailusäännöt käydään läpi ja pyritään päi-
vittämään ne jo kevätliittokokouksessa, viimeistään kuiten-
kin syysliittokokouksessa 2007.

Yksi kilpailutoiminnan keskeisistä asioista tulee lähitulevai-
suudessa olemaan kansainvälisten kontaktien luominen
sekä kansainvälisen kilpailutoiminnan kehittäminen yhteis-
työssä muiden maiden lajiliittojen kanssa. Liitto osallistuu
Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailuiden jär-
jestelyihin. Vuoden 2007 aikana Suomessa järjestetään ai-
nakin Suomi-Ruotsi –maaottelu sekä Pohjoismaiden mes-
taruuskilpailut.

Kilpailukalenteri

Kilpailukalenteriin merkitään keskeisimmät kotimaiset ja
kansainväliset arvokilpailut sekä liiton jäsenseurojen järjes-
tettävikseen anomat arvopistekilpailut. Kilpailukalenterista
varataan lisäksi paikallisille ja alueellisille kilpailuille viikon-
loppuja, joiden aikana ei järjestetä arvopistekilpailuja.

Suomen cup

Suomen cup pelataan Euroopan cupin säännöillä alkuvuo-
desta. Uusilla kilpailusäännöksillä pyritään tekemään kilpai-
lusta nykyistä suositumpi. Tavoitteena on lisätä osallistuja-
määrää mm. poistamalla osanottomaksut. Kilpailun voitta-
ja, jolla on ensisijainen oikeus edustaa Suomea Euroopan
cupissa, on selvillä maaliskuun loppuun mennessä; finaali
pelataan 24.3.2007. Suomen edustajaa voidaan tukea lii-
ton taholta kustannuksissa budjetin rajoissa.

Yleinen SM-sarja ja I-divisioona, naisten, veteraanien
sekä junioreiden SM-sarja

Pelataan runkosarja 9.6.2007 ja 21.7.2007 (veteraanit
30.6.2007) sekä finaalit/karsinnat 18.8.2007 (veteraanisar-
jan finaalit 21.7.2007).

II-divisioona

Pelataan alueellinen runkosarja ja karsinnat. Alueet saavat
itse päättää runkosarjan pelipäivät sekä vastaavat niiden
järjestelyistä. Alueellisissa runkosarjapeleissä tuomarina voi
toimia aluetuomari. Karsinnat pelataan kuitenkin yhtäaikai-
sesti muiden sarjojen kanssa.
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SM-viikko

SM-kilpailuviikko järjestetään Mikkelissä 3.-7.7.2007. Sar-
joina yleinen, naiset, juniorit sekä nuoremmat juniorit. Kil-
pailulajeina singeli, duppeli, trippeli ja ammunta.

Kilpailuorganisaatio konsultoi kisajärjestäjiä. Erityisen tar-
kan huomion kohteena tulevat olemaan järjestelyt, kilpailu-
aikataulu ja siinä pysyminen sekä ammuntakilpailun orga-
nisointi.

Veteraanien ja sekajoukkueiden SM-duppelit

Pelataan 24.-26.8.2007.

Seura-SM

Pelataan 1.9.2007.

Yleisen sarjan MM-valinta

3 kilpailua niin, että SM-trippeli on yksi ja 2 muuta pääte-
tään myöhemmin. Pisteet jaetaan formulatyyliin 10-8-6-5-
4-3-2-1. Kilpailujen painotus on 50% + 25% + 25%. Valinta-
kilpailuissa joukkueeseen saa nimetä 4 pelaajaa.

Muu kilpailutoiminta

Liitto hankkii tulostauluja ja heittorinkejä, jotka toimitetaan
alueiden käyttöön ja alueilla säilytettäväksi. Alueiden vel-
voitteeksi jää toimittaa ko. välineet liiton kilpailuihin, kuten
SM-kilpailuihin ja sarjakierroksille.

Paikalliskilpailuille varataan viikonloppu 28-29.7.2007. Kil-
pailukalenterista pyritään varaamaan paikalliskilpailuille
myös toinen viikonloppu, josta päätetään myöhempänä ajan-
kohtana.

Kansainväliset kilpailut

Suomi lähettää joukkueen kaikkiin arvokilpailuihin.

Suomi-Ruotsi maaottelu

Pelataan 17.-18.2.2007.

(Muuttunut myöhemmin viikkoa aikaisemmaksi)

Viro-Suomi maaottelu

Pelataan touko-kesäkuussa. Viro isäntänä esittää kutsun,
joten ajankohta selviää kutsun myötä myöhemmin.

Maaottelut toimivat uusien maajoukkuepelaajien kansain-
välisen pelikokemuksen kartuttajina sekä tarkkailukilpailui-
na (muita) arvokisoja silmällä pitäen.

PM-kilpailut Suomessa

Pelataan Lahdessa 4.-5.8.2007. PM-kilpailut toteutetaan
kilpailuorganisaation, liittohallituksen ja muiden toimijoiden
yhteistyönä.

Yleisen sarjan MM-kilpailut

Pelataan Thaimaassa 19.9.-23.9.2007.

Naisten EM-kilpailut

Pelataan Turkin Ankarassa 17.-19.8.2007.

Junioreiden MM-kilpailut

Pelataan Japanissa 13.-15.7.2007

U23 EM-kilpailut

Toistaiseksi ei ole vielä saatu tietoa.

Euroopan cup

Liitto osallistuu enemmän järjestelyihin taloudellisesti sekä
avustaa mahdollisen kotimaan pelikierroksen toteutukses-
sa.

Tuomaritoiminta

Liiton kouluttamia tuomareita on tällä hetkellä noin 20. Määrä
ei ole riittävä, koska lähes kaikki tuomarit haluavat kilpailla
pelaajana itsekin. Näin ollen tuomareita tarvitaan edelleen
lisää. Tuomaritoiminnan organisoinnista vastaa liiton pää-
tuomari yhdessä muun kilpailuorganisaation kanssa.

Aluetuomaritoiminta aloitettiin vuonna 2006. Aluetuomarei-
den määrää on tarkoitus lisätä vuonna 2007.Kansallisen
tuomarin kursseja pidetään, mikäli kurssilaisia löytyy riittä-
västi. Uusia tuomareita voisi löytyä erityisesti omaan peli-
uraan enää vähemmän panostavat pelaajat, jotka kuiten-
kin haluaisivat jatkaa lajimme parissa. Heillä on riittävästi
näkemystä pelaamiseen ja kilpailemiseen.

Tuomaritapaamisia pidetään ainakin maalis-huhtikuulla
(työnjakopalaveri) sekä mahdollisesti SM-kisaviikon yhtey-
dessä.

Valmennustoiminta

Liiton valmennustoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa
valmennusorganisaatio, joka toimii urheilutoimenjohtajan
alaisuudessa. Valmennusorganisaatioon kuuluvat yleisen,
naisten, U23 sekä junioreiden valmentajat.

Päällimmäisenä tavoitteena on alueellisen valmennustoimin-
nan aloittaminen. Käytännössä se tulee tarkoittamaan val-
mentajakoulutusta, jolla saadaan levitettyä tarpeellista val-
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mennusosaamista alueille. Alueet tulevat siten jatkossa
vastaamaan seuratason valmennuksesta sekä aloittelevi-
en pelaajien ohjauksesta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on
kilpapelaajien taitotason nostaminen leveällä rintamalla.

Kaikissa sarjoissa valmennustoiminnan tavoitteina on kan-
sallisen tason nostaminen lähemmäs kansainvälistä tasoa.
Tämä tarkoittaa käytännössä kansainvälisen yhteistyön li-
säämistä muiden maiden lajiliittojen kanssa myös valmen-
nustoiminnassa.

Yleisessä sarjassa käynnistetään uudelleen maajoukkue-
toiminta, jonka tarkoituksena on nostaa kansallisen parhaim-
miston motivaatio nykyistä paremmalle tasolle. Maajouk-
kuetoiminnassa tullaan keskittymään entistä enemmän tek-
nisen toiston sijaan myös muihin valmennuksellisiin element-
teihin, kuten esim. henkiseen ja fyysiseen valmennukseen.

Naisten sarjassa tärkeimmät valmennukselliset tavoitteet
ovat edelleen lajin teknisen taitotason nostaminen sekä
kansallisen kärjen taitotason leventämisen. Tähän liittyen
nostetaan lupaavimmat naispuoliset pelaajat mukaan U23
sekä junioreiden valmennusryhmiin.

U23 valmennustoiminta käynnistetään yhdessä juniorival-
mennuksen kanssa. Valmennukselliset painopisteet näis-
sä sarjoissa ovat kuitenkin hieman erilaiset: U23 valmen-
netaan nuoria aikuisten sarjaan sekä voittamaan KV pele-
jä. Junioreissa päähuomio pysyy edelleen heittotekniikas-
sa sekä taktisen puolen kehittämisessä. Näiden sarjojen
valmennustoimintaan voivat osallistua kaikki halukkaat su-
kupuoleen katsomatta. Lahjakkaimmille maajoukkuetason
pelaajille suunnitellaan vaativampaa harjoittelua.

Kesäksi 2007 julkaistaan lajiopas, jossa sääntöjen ohella
kerrotaan heittotekniikasta ja -asennosta, kuulaotteesta yms.
Lajioppaasta julkaistaan myös painettu versio.

Aluetoiminta

Vuoden 2007 aikana jatketaan aluetoiminnan ja sen orga-
nisoinnin kehittämistä. Ensisijaisena tavoitteena on saada
joka alueelle päätösvaltainen alueellinen toimikunta ja va-
kiinnuttaa sen asema. Pyritään myös siihen, että vuoden
2007 aikana jokainen alueellinen toimikunta perustaa tilin,
jonka kautta alue voi jatkossa itse hoitaa 2-divisioonan
maksuliikennettä. 2-divisioona pyritään järjestämään jokai-
sella alueella. Liitto tukee tarvittaessa pohjoisen alueen 2-
divisioonan järjestämistä. Alueen toiminnasta tiedotetaan
liiton Internet-sivuilla osoitteessa http://www.petanque.fi/
?alueet.

Muut asiat

Mielipidekysely

Urheilutoimenjohtaja tekee yhteistyössä liittohallituksen
kanssa mielipidekyselyn kaikille lisenssipelaajille. Kyselyn
tarkoituksena on selvittää, mitkä asiat pelaajia kiinnostavat
ja mitkä heidän mielestään kaipaavat kehittämistä. Kyse-
lyyn vastaaminen mahdollistetaan sähköisesti ja vastauk-
set tulevat anonyymisti. Kyselyn tulokset julkaistaan kevät-
liittokokouksessa.

World Pétanque Day

Lajimme 100-vuotisjuhlaa Maailman Petankkipäivää viete-
tään 2.6.2007, jolloin myös Suomessa pyritään järjestämään
lajia esiin tuovia  tapahtumia eri puolilla maata. Tapahtuma-
päivän suunnittelu aloitetaan liittotasolla uuden hallituksen
toimesta heti vuoden alussa.

Jäsen- ja lisenssimaksut

Liiton jäsenmaksu säilyy entisellään 150 euroa kultakin seu-
ralta, maksettava helmikuun loppuun mennessä. Ei liitty-
mismaksua.

Lisenssimaksut
    - Aikuisten lisenssi 25 euroa 31.1. mennessä,
     sen jälkeen 30 euroa
    - Juniorilisenssi 2 euroa

Kaikki lisenssit sisältävät tapaturmavakuutuksen, joka as-
tuu voimaan lisenssin hankkimista seuraavana päivänä.

Kulukorvaukset ja palkkiot

Tuomareiden, liittohallituksen jäsenten, valiokuntatyösken-
telyyn osallistuvien ja liiton toimihenkilöiden matkakustan-
nukset korvataan edullisimman kulkuneuvon mukaan kuit-
teja vastaan tai perustellusta syystä kilometrikorvaus oman
auton käytöstä 20 senttiä/km.

Tuomareille maksetaan verohallituksen ohjeiden mukainen
veroton päiväraha, paitsi kotipaikkakunnalla vastaavan suu-
ruinen verollinen palkkio.

Tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen korvaus laskun
mukaan.
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Kilpailukalenteri, osanottomaksut, palkintostipendit ja
järjestämiskorvaukset

Kilpailujen ajankohdat noudattavat vakiintuneita käytäntö-
jä. Osanottomaksut pysyvät pääosin ennallaan, paitsi Suo-
men cup muuttuu ilmaiseksi ja uutena tulee juniorien SM-
sarja.

SM-kilpailujen järjestämiskorvaus nousee entisestä 25 pro-
sentista 33 prosenttiin osanottomaksuista. Sarjojen pelipäi-
vien järjestämiskorvaus nousee entiseen verrattuna noin
kaksinkertaiseksi. Järjestämiskorvausten nostolla toivotaan
saatavan paremmin järjestettyjä kilpailutapahtumia ja kor-
vaus on käytettävä pääosin järjestelyihin, ei järjestävän seu-
ran muun toiminnan rahoittamiseen.

La 24.3. Suomen cup välierät ja finaali, muut pelit aikai-
semmin tammi-/helmi-/maaliskuun aikana

- Osanottomaksu 0 euroa / seura

- Järjestämiskorvaukset todellisten kulujen mukaan

La 17.2. - su 18.2. Suomi-Ruotsi maaottelu

(Muuttunut myöhemmin viikkoa aikaisemmaksi)

Noin touko-kesäkuu Viro-Suomi maaottelu

La 9.6. Sarjat 1. pelipäivä

- Osanottomaksut
- Yleinen SM-sarja 200 euroa / joukkue
- Yleinen 1. divisioona 150 euroa / joukkue
- Yleinen 2. divisioona 90 euroa / joukkue
- Naisten SM-sarja 120 euroa / joukkue
- Veteraanien SM-sarja 90 euroa / joukkue
- Juniorien SM-sarja 40 euroa / joukkue

- Palkintostipendit
- Yleinen SM-sarja

- 1. 900 euroa
- 2. 400 euroa
- 3. 300 euroa
- 4. 200 euroa
- Runkosarjan 1. 200 euroa

- Yleinen 1. divisioona
- 1. 200 euroa

- Naisten SM-sarja
- 1. 500 euroa
- 2. 200 euroa
- 3. 120 euroa

- Veteraanien SM-sarja
- 1.-2. PM-edustus

- Juniorien SM-sarja
-100% osanottomaksuista

- Järjestämiskorvaus 400 euroa

La 30.6. Veteraanisarjan 2. pelipäivä

- Järjestämiskorvaus 200 euroa

Ti 3.7. - la 7.7. SM-viikko Mikkeli

- Osanottomaksu 15 euroa / pelaaja / laji, juniorisarjoissa 8
euroa / pelaaja / laji

- Järjestämiskorvaus 33% osanottomaksuista

Pe 13.7. - su 15.7. Juniorien MM-kilpailut Japani

La 21.7. Sarjat 2. pelipäivä, veteraanisarjan loppuotte-
lut

- Järjestämiskorvaus 400 euroa

La 28.7 - su 29.7. Paikalliskisojen viikonloppu

La 4.8. - su 5.8. PM-kilpailut Lahti

Pe 17.8. - su 19.8. Naisten EM-kilpailut Ankara Turkki

La 18.8. Sarjojen loppuottelut

- Järjestämiskorvaus 400 euroa

Pe 24.8. - la 25.8. Veteraanien SM-duppeli
La 25.8. - su 26.8. SM-sekaduppeli

- Osanottomaksu 15 euroa / pelaaja / laji

- Järjestämiskorvaus 33% osanottomaksuista

La 1.9. Seura-SM

- Osanottomaksu 105 euroa / 7 pelaajan joukkue

- Järjestämiskorvaus 33% osanottomaksuista

Ke 19.9. - su 23.9. MM-kilpailut Thaimaa

Arvopistekilpailut

- Palkintostipendit
- Yleinen ranking

- 1. 400 euroa
- 2. 200 euroa
- 3. 100 euroa

- Naisten ranking
- 1. 200 euroa

- Juniorien ranking
- 1. 100 euroa

- Veteraanien ranking
- 1. 100 euroa

Hyväksytty Suomen Petanque-Liiton
syyskokouksessa Kuusankoskella 26.11.2006


