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Hallinto 

Vuoden 2009 aikana jatketaan jo aiemmin laaditun pitkän tähtäimen suunnitelman toteuttamista hallinnon uudistamisen ja 
kehittämisen osalta. Vuoden 2009 toimintaa johtaa syksyn 2008 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä 
puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia vastuualueita. Näistä erityisesti 
harrastustoiminnan nähdään toteutuvan pääasiassa liiton jäsenseurojen toimesta. Kilpailu- ja valmennustoiminta puolestaan 
ovat hyvin toiminnallisia ja keskeisiä osia liiton toiminnassa. Niiden toteuttamisen taso nähdään pääasiallisesti hallituksen 
ulkopuolisten toimijoiden toteuttamana, kun taas talouteen, toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä kansainvälisiin ja 
kansallisiin (järjestö-)suhteisiin liittyvät asiat ovat mitä suurimmassa määrin juuri hallinnollisia.  

Tavoitteena on, että liitolla on urheilutoimenjohtaja, joka vastaa valmennustoiminnan koordinoinnista tarpeen mukaan sekä 
kokoaa kilpailutoiminnan organisoimiseksi työryhmän, kilpailutoimen, jonka vetäjänä myös itse toimii. Valmennuksen 
sisällöstä sekä sarjakohtaisista budjeteista ja edustusvalinnoista yleisen sarjan MM-kilpailua lukuun ottamatta vastaa kunkin 
sarjan päävalmentaja yhdessä urheilutoimenjohtajan kanssa. Urheilutoimenjohtaja voi olla liittohallituksen jäsen, mutta tämä ei 
ole välttämätöntä.  

Uusi liittohallitus nimeää järjestäytyessään varapuheenjohtajan lisäksi keskuudestaan sihteerin sekä tarvittaessa 
urheilutoimesta vastaavan henkilön (mikäli urheilutoimenjohtajan paikka ei ole täytetty). Hallitus nimeää keskuudestaan 
tarpeen mukaan vastuuhenkilöt myös muille vastuualueille (esim. valmennustoiminta, kansainvälinen yhteistyö). 
Harrastetoiminnan organisoimisen päävastuu on liiton jäsenseuroilla sekä alueyhdistyksillä/-toimikunnilla.  

Talous 

Hallitus nimeää joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitajan. Vuosi 2009 tulee olemaan edeltävien 
vuosien tapaan taloudellisesti tiukka pääosin suurien ulkomaille suuntautuvien kilpailumatkojen kustannusten johdosta.  

Jäsen-ja lisenssimaksut 2009 

Seurojen jäsenmaksu liitolle on 170 € ja lisenssimaksut aikuisilta 30 € ja junioreilta 5 €. 1.2.2009 jälkeen aikuisten 
lisenssimaksu on 40 €.  

Tiedotustoiminta 

Liitto julkaisee toimintavuonna yhden lisenssipelaajille maksuttoman laajan ja kattavan Petanquelehden. Tärkeimmät 
liittohallituksen päätökset 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.  

Pyritään jatkamaan ja edelleen kehittämään Internetin mukanaan tuoman uuden teknologian hyödyntämistä, joka mahdollistaa 
valtamediaa kiinnostamattomien pienlajien tuoda esille itseään esimerkiksi nettitelevisioinnin avulla.  

Ulkopuolinen tiedotus 

Liitto toimii yhteistyössä valtakunnallisten medioiden kanssa. Niille tiedotetaan kaikki SM-tason kilpailutapahtumat ja niiden 
tulokset. Aluetoimikuntien sekä jäsenseurojen tehtävänä on aktiivisesti tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan paikallisissa 
lehdissä ja radiossa.  

Kilpailutoiminta 

Liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta, organisoimisesta ja kehittämisestä vastaa liiton kilpailuorganisaatio, joka toimii 
hallituksen alaisuudessa. Kilpailutoiminnan tehtäviä vuonna 2009 ovat kilpailusääntöjen päivittäminen syyskokouksen 
päätöksien mukaisiksi, kilpailukalenterin koostaminen, Suomen cupin sekä eri sarjojen organisointi, rankingjärjestelmän 
ylläpitäminen, tuomaritoiminta, kilpailujärjestäjien tukeminen sekä kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuminen.  
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Kilpailukalenteri, osanottomaksut, palkintostipendit ja järjestämiskorvaukset 

Kilpailukalenteriin merkitään tärkeimmät kansainväliset kilpailut, kotimaiset arvokilpailut ja seurojen kilpailukalenteriin 
merkittäväksi anomat muut arvopistekilpailut.  

Kilpailukausi on 1.2.-31.10.2009. Seurojen tulee 31.12.2008 mennessä kirjallisesti anoa liitolta järjestämänsä kilpailun 
merkitsemistä kilpailukalenteriin. Liittohallitus vahvistaa kilpailukalenterin 31.1.2009 mennessä.  

SM-kilpailuviikko 

SM-kilpailuviikko järjestetään Kokemäellä Pitkäjärven urheilukeskuksessa 6.-11.7.2009. Kisaviikon järjestäjänä toimii Euran 
Raiku ry. Sarjoina ovat yleinen, naiset, juniorit, nuoremmat juniorit ja veteraanit. Kilpailulajeina ovat singeli, duppeli, trippeli 
ja ammunta.  

Alustava aikataulu:  

Maanantai - tiistai: kaikki singelit.  
Keskiviikko-torstai: kaikki duppelit.  
Perjantaina järjestetään kaikkien sarjojen ammunnan finaalit.  
Lauantai: kaikki trippelit.  

Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji ja jälki-ilmoittautumisen yhteydessä 
osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja/laji. Juniorisarjoissa osallistumismaksu on 10 euroa/pelaaja/laji sekä ennakko- että 
jälki-ilmoittautumisten yhteydessä.  

Suomen cup 

Suomen cup pelataan Euroopan cupin säännöillä alkuvuodesta. Alkukarsinta pelataan helmikuussa 14.2. ja finaali 
maaliskuussa 7.3. Kilpailun voittaja, jolla on ensisijainen oikeus edustaa Suomea Euroopan cupissa, on selvillä maaliskuun 
loppuun mennessä. Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta kustannuksissa budjetin rajoissa.  

Osallistumismaksu 50 euroa / seura  

Järjestämiskorvaukset maksetaan seuroille ja halliyhdistyksille todellisten kulujen mukaan.  

Yleinen SM-sarja ja 1. divisioona sekä naisten ja juniorien SM-sarja 

Pelataan runkosarja 6.6.2009 ja 25.7.2009 sekä finaalit/karsinnat 8.8.2009.  

Osallistumismaksut  

• Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue  

• Yleinen 1. divisioona 150 euroa/joukkue  

• Naisten SM-sarja 120 euroa/joukkue  

Palkintostipendit  

• Yleinen SM-sarja  

1. 900 euroa  

2. 400 euroa  

3. 300 euroa  

• Yleinen 1. divisioona  

1. 400 euroa  

• Naisten SM-sarja  

1. 500 euroa  

2. 200 euroa  

3. 120 euroa   

 

Järjestämiskorvaus on 300 euroa.  
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Veteraanien SM-sarja ja 1. divisioona 

Pelataan runkosarja kolmena pelipäivänä: 23.5.2009 ja 6.6.2009. Finaali ja nousukarsinta pelataan 27.6.2009. Veteraanien SM-
sarjan 1.-2. pääsevät vuoden 2009 Veteraanien avoimiin PM-kilpailuihin 1.8.2009.  

Osallistumismaksut  

• Veteraanien SM-sarja 160 euroa/joukkue  

• Veteraanien 1. divisioona 100 euroa/joukkue  

Palkintostipendit 

• Veteraanien 1. divisioona  

1. 200 euroa 
 
Järjestämiskorvaus on 300 euroa.  

2. divisioona 

Pelataan alueellinen runkosarja ja karsinnat. Alueet päättävät itse runkosarjan pelipäivät sekä vastaavat niiden järjestelyistä. 
Alueellisissa runkosarjapeleissä tuomarina voi toimia aluetuomari. Nousukarsinta pelataan 8.8.2009.  

Sekajoukkueiden SM-duppeli 

Pelataan 22.8.2009. Osallistumismaksu on 20 euroa/pelaaja, jälki-ilmoittautujilta 30 euroa/pelaaja. Järjestämiskorvaus on 33% 
(max 500 euroa) osallistumismaksujen yhteissummasta.  

Seura-SM 

Pelataan 12.9.2009. Osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue ja järjestämiskorvaus on 33% (max 500 euroa) 
osallistumismaksujen yhteissummasta. Mikäli seurasta ilmoittautuu enemmän kuin yksi joukkue, on lisäjoukkueiden 
osallistumismaksu 100 euroa/joukkue 

MM/EM-karsinta 

Osanottomaksu on 160 euroa joukkueelta, johon kuuluu neljä pelaajaa. Osanotto on rajoitettu MM/EM-kisoissa 
edustuskelpoisiin pelaajiin. Osakilpailut ovat rajattuja vain MM/EM-karsintaan osallistuville joukkueille, mutta ne on 
mahdollista järjestää jonkun muun kilpailun yhteydessä.  

Alustavat pelipäivät 27.-28.6.2009 ja 1.-2.8.2009.  

Muu kotimainen kilpailutoiminta 

Liitto on hankkinut tulostauluja, jotka toimitetaan alueiden käyttöön keväällä. Alueiden velvoitteeksi jää toimittaa välineet 
liiton kilpailuihin, kuten SM-kilpailuihin ja sarjakierroksille. Paikalliskilpailuille varataan viikonloppu 25.-26.7.2009.  

Suomi-Viro maaottelu 

Pelataan touko- tai kesäkuussa 2009.  

PM-kilpailut Ruotsissa 

Pelataan 4.-5.4.2009 Varbergissa. Naisten sarjassa on tavoitteena kaksi mitalia, joista toinen kultainen.  

Veteraanien avoin PM-kilpailu Ruotsissa 

Pelataan 1.8.2009 Skatås:ssa Göteborgin lähellä.  
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Yleisen sarjan MM-kilpailut 

Pelipaikka ja ajankohta ei ole tiedossa. Vuonna 2009 pelataan EM-kilpailut ja v. 2010 MM-kilpailut.  

Naisten EM-kilpailut 

Pelataan Israelissa 4.-6. tai 3.-5.9.2009. Tavoitteena on pääsy neljän joukkoon, eli mitaleille.  

Juniorien MM-kilpailut Tunisiassa 

Ajankohta ei ole tiedossa.  

U23 EM-kilpailut 

Karsintakilpailu Ruotsissa 21.-22.3.2009 ja loppukilpailu 27.-29.11.2009.  

Tuomaritoiminta 

Vuoden 2009 alussa on 1 päätuomari, 27 muuta kansallista tuomaria ja 3 aluetuomaria.  

Liiton päätuomari vastaa tuomaritoiminnan organisoinnista yhdessä muun kilpailuorganisaation kanssa. Päätuomari ottaa 
vastaan aluetuomarikokeita kilpailujen yhteydessä, mikäli aluetuomarina toimimisesta kiinnostuneita löytyy.  

Tuomaritapaaminen pidetään maaliskuussa (ns. työjakopalaveri) ja muutoin tarpeen mukaan.  

Valmennustoiminta 

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

Päällimmäisenä tavoitteena vuodelle 2009 on erilaisen valmentajakoulutuksen tarjoaminen liiton toimesta. Liiton vastuulla on 
huippujen valmentaminen ja alueiden sekä seurojen vastuulla on aloittelijoiden valmentaminen. Pitkän tähtäimen tavoitteena 
on kilpapelaajien taitotason nostaminen leveällä rintamalla.  

Kaikissa sarjoissa valmennustoiminnan tavoitteina on kansallisen tason nostaminen lähemmäs kansainvälistä tasoa. Tämä 
tarkoittaa käytännössä kansainvälisen yhteistyön lisäämistä muiden maiden lajiliittojen kanssa myös valmennustoiminnassa.  

Naisten sarjassa tärkeimmät valmennukselliset tavoitteet ovat lajin teknisen ja taktisen taitotason nostaminen kansainväliselle 
tasolle sekä kansallisen kärjen taitotason leventäminen mm. tekemällä yhteistyötä Ruotsin lajiliiton ja Suomen eri 
valmennusryhmien kanssa. Tähän liittyen kutsutaan lupaavimmat naispuoliset juniori- ja U23-pelaajat mukaan naisten 
valmennusryhmän leireille.  

Liiton juniorivalmennuksessa vuoden 2009 aikana painopiste on uusien maajoukkuepelaajien perehdyttämisessä 
maajoukkueen viime vuotisten runkopelaajien siirryttyä yleiseen sarjaan. Tavoitteena on myös rakentaa entistä toimivampi 
yhteys alueisiin ja seuroihin, jotta lajin parissa olevat junioripelaajat saavutettaisiin entistä paremmin. Maajoukkueen 
kilpailutoiminnan ohjelmassa ovat vuonna 2009 MM-kilpailut, PM-kilpailut sekä Viro-maaottelu. Muiden kansainvälisten 
tapahtumien osalta tilannetta harkitaan vuoden kuluessa.  

U23 valmennustoiminta on eriytetty juniorivalmennuksesta ja on jatkossa osa yleisen sarjan valmennusta.  

Suomen Petanque-Liitto SP-L ry:n liittohallitus  
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Kilpailukalenterin runko 

TAMMIKUU  

HELMIKUU  

14.2. Suomen cup, alkukarsinta  
21.-22.2. SWIO Ruotsi  

MAALISKUU  

7.3. Suomen cup, loppuottelut  
21.-22.3. U23 EM-karsinta, Borås tai Helsingborg  

HUHTIKUU  

4.-5.4. PM-kilpailut, Varberg  

TOUKOKUU  

23.5. Veteraanien sarjakierros  
28.-31.5. Mayo Ruotsi  

KESÄKUU  

6.6. Sarjakierros  
27.6. Veteraanien SM-sarjan finaalipelit ja karsinta, MM-karsinta  
28.6. MM-karsinta  

HEINÄKUU  

6.-11.7. SM-kisaviikko, Kokemäki, ERP  
18.7. Sarjakierros  
24.-26.7. Euroopan cup 1.krs  
25.-26.7. Paikalliskisojen viikonloppu  

ELOKUU  

1.8. Veteraanien avoin PM, Göteborg, MM-karsinta  
2.8. MM-karsinta  
8.8. Sarjojen finaalit  
22.8. SM-sekaduppeli  

SYYSKUU  

3.-6.9. Naisten EM-kilpailut, Israel  
12.9. Seura-SM  
 

LOKAKUU  

2.-4.10. Euroopan cup 2. krs  

MARRASKUU  

27.-29.11. Euroopan cup finaali  
27.-29.11. U23 EM-kilpailut  

JOULUKUU  

 

AJANKOHTA AVOINNA:  

Viro-maaottelu  
Juniorien MM-kilpailut  
Yleisen sarjan MM/EM-kilpailut  
Veteraanien kansainvälinen turnaus (Hollanti)  

 


