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Hallinto 
 
Vuoden 2013 toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus se-
kä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia vastuu-
alueita. Kilpailu- ja valmennustoiminta ovat hyvin toiminnallisia ja keskeisiä osia liiton toiminnas-
sa. Niiden toteuttamisen taso nähdään pääasiallisesti hallituksen ulkopuolisten toimijoiden to-
teuttamana, kun taas talouteen, toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä kansainvälisiin 
ja kansallisiin (järjestö-)suhteisiin liittyvät asiat ovat mitä suurimmassa määrin juuri hallinnollisia. 
 
Hallitus nimeää tarpeen mukaan vastuuhenkilöt eri vastuualueille (esim. valmennustoiminta, 
kansainvälinen yhteistyö). Harrastetoiminnan organisoimisen päävastuu on liiton jäsenseuroilla 
sekä alueyhdistyksillä/-toimikunnilla. 
 
 
Talous 
 
Hallitus nimeää joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitajan. Vuonna 2013 
taloudenpidon osalta noudatetaan tarkkaa kuluseurantaa ja varaudutaan vuonna 2014 tuleviin 
kilpailutapahtumiin. 
 
 
Jäsen- ja lisenssimaksut 2013 
 
Jäsenmaksu seuralle jossa on alle kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa jäsenmaksu on 120 € 
(2 ääntä/seura). Niissä seuroissa missä on kymmenen tai yli kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa 
jäsenmaksu on 170 € (3 ääntä/seura). Maksukriteerinä on edellisen vuoden lisenssimäärät. Jä-
senmaksu tulee olla suoritettu 28.2.2013 mennessä. 
 
Lisenssimaksut aikuisilta 30 € / pelaaja ja junioreilta 5 € / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin 
syntyneet).  

 
 
Tiedotustoiminta 
 
Hallitus nimeää keskuudestaan tiedotustoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaavan henkilön 
sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta weppi-mestarin, joka vastaa liiton www-sivujen ylläpidosta 
ja kehittämisestä. Suomen Petanque-Liitto ry:n jatkuvasti päivitetyt kotisivut http://www.petanque.fi/ 
ovat liiton keskeisin tiedottamiskanava niin jäsenistöön kuin muihinkin sidosryhmiin päin. Tär-
keimmät liittohallituksen päätökset ym. tärkeät asiat tiedotetaan erikseen liiton kotisivulla julkais-
tavissa tiedotteissa. Pyynnöstä tiedotteet postitetaan seuroille paperiversiona.  
 
Sisäisen viestinnän tehtävänä on edistää liiton sisällä avointa, rehellistä ja vuorovaikutteista 
tiedonkulkua ”SP-L:läinen tietää ensin” -periaatteen mukaisesti. Sisäisen viestinnän tavoitteena 
on myös osaltaan tukea SP-L:n yhtenäisiä toimintatapoja. Jatketaan aloitettua käytäntöä julkais-
ta kotisivujen etusivuille ”Uutiset” palstan alle kooste hallituksen kokouksissa esilletuomista asi-
oista.  
 
Liitto julkaisee toimintavuonna yhden lisenssipelaajille maksuttoman laajan ja kattavan Petan-
quelehden.  
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Pyritään jatkamaan ja edelleen kehittämään Internetin mukanaan tuoman uuden teknologian 
hyödyntämistä, joka mahdollistaa valtamediaa kiinnostamattomien pienlajien tuoda esille itse-
ään esimerkiksi nettitelevisioinnin avulla. 
Tiedotustoimintaan kuuluvat myös erilaisiin seminaareihin, messuihin ja muihin tapahtumiin 
osallistuminen ja näin jakaa tietoa puolin ja toisin sekä parantaa yhteistyömahdollisuuksia.  
 
Ulkoisen tiedotuksen tarkoituksena on tehdä liittoa ja lajia tunnetuksi. Liitto toimii yhteistyössä 
valtakunnallisten medioiden kanssa. Niille tiedotetaan kaikki SM-tason kilpailutapahtumat ja nii-
den tulokset. Aluetoimikuntien sekä jäsenseurojen tehtävänä on aktiivisesti tiedottaa toiminnas-
taan ja tapahtumistaan paikallisissa lehdissä ja radiossa. 
 
 
Kilpailutoiminta 
 
Liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta, organisoimisesta ja kehittämisestä vastaa liiton kilpailu-
organisaatio, joka toimii hallituksen alaisuudessa. Kilpailutoiminnan tehtäviä vuonna 2013 ovat 
kilpailusääntöjen päivittäminen syyskokouksen päätöksien mukaisiksi kilpailukalenterin koosta-
minen, Suomen cupin sekä eri sarjojen organisointi, rankingjärjestelmän ylläpitäminen, tuomari-
toiminta, kilpailujärjestäjien tukeminen sekä kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuminen. 
 
Kilpailukalenteri, osanottomaksut, palkintostipendit ja järjestämiskorvaukset 
 
Kilpailukalenteriin merkitään tärkeimmät kansainväliset kilpailut, kotimaiset arvokilpailut ja seu-
rojen kilpailukalenteriin merkittäväksi anomat muut arvopistekilpailut. 
 
Kilpailukausi on 1.2. - 31.10.2013. Seurojen tulee 31.12.2012 mennessä kirjallisesti anoa liitolta 
järjestämänsä kilpailun merkitsemistä kilpailukalenteriin. Liittohallitus vahvistaa kilpailukalente-
rin. 
 
2013 kilpailutoiminnan tehtävänä on riittävän aikaisin (kesällä) toimittaa seurojen tietoisuuteen 
vuoden 2014 kilpailukalenterin runko. Auttaa seuroja tulevan hallikauden kisasuunnittelussa. 
 
Tarpeen mukaan peritään omavastuuta kun saadaan tietoa vuoden 2013 arvokisojen kisapai-
koista.  
 
Vuoden 2013 aikana otetaan käyttöön antidopingsopimus ja sopimus alkoholin käytöstä. 
 
 
SM-kilpailuviikko sisältäen SM-sekaduppelin 
 
SM-kisaviikko 1.-6.7.2013 (ma-la). Pelipaikkana ?. Järjestävä seura: ?. Sarjoina ovat  

 Yleinen: singeli, duppeli, ammunta 
 Naiset: singeli, duppeli, trippeli, ammunta 
 Juniorit/nuoremmat juniorit: singeli, duppeli, ammunta 
 Veteraanit(+55): singeli, duppeli, trippeli, ammunta 
 Veteraanit(+65): singeli 
 Sekaduppeli. 

 
Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji. Ju-
niorisarjoissa emme peri osallistumismaksua.  
 



  TOIMINTASUUNNITELMA 3 
 
  2013 
 
Sekajoukkueiden SM-duppeli pelataan SM-kisaviikon aikana. Osallistumismaksu on 20 
euroa/pelaaja. Järjestämiskorvaus on 33% (max 500 euroa) osallistumismaksujen yhteissum-
masta. 
 
 
Suomen cup 
 
Suomen cup pelataan Euroopan cupin säännöillä alkuvuodesta. Alkukarsinta pelataan 19.1. ja 
finaali 16.2. Kilpailun voittaja, jolla on ensisijainen oikeus edustaa Suomea Euroopan cupissa, 
on selvillä maaliskuun loppuun mennessä. Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta kus-
tannuksissa budjetin rajoissa. Osallistumismaksu 100 euroa / seura. 
 
Järjestämiskorvaukset maksetaan seuroille ja halliyhdistyksille todellisten kulujen mukaan. 
 
Yleinen SM-sarja ja 1. divisioona sekä naisten SM-sarja 
 
Runkosarja pelataan (18.5.). ja (15.6.). sekä finaalit/karsinnat (10.8.) 
Osallistumismaksut 
• Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue 
• Yleinen 1. divisioona 160 euroa/joukkue 
• Naisten SM-sarja 160 euroa/joukkue 
 
Palkintostipendit 
• Yleinen SM-sarja 
1. 900 euroa 
2. 500 euroa 
3. 300 euroa 
• Yleinen 1. divisioona 
1. 300 euroa 
• Naisten SM-sarja 
1. 500 euroa 
2. 200 euroa 
3. 160 euroa 
 
 
Veteraanien SM-sarja ja 1. divisioona 
 
Runkosarja pelataan (18.5.). ja (15.6.). Finaali ja nousukarsinnat pelataan (10.8.) 
Osallistumismaksut 
• Veteraanien SM-sarja 160 euroa/joukkue 
• Veteraanien 1. divisioona 100 euroa/joukkue 
Palkintostipendit 
• Veteraanien SM-sarja 
1. 500 euroa 
2. 200 euroa 
3. 160 euroa 
• Veteraanien 1. divisioona 
1. 300 euro 
 
Järjestämiskorvaus on 600 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä), eli 600 euroa seuralle joka 
järjestää 18.5. YNVT, 600 euroa seuralle joka järjestää 15.6. YNVT ja 400 euroa seuralle joka 
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järjestää 10.8. YNVT. Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarja-
kierrospäivinä. 
 
 
Yleinen SM-trippeli 
Pelataan 20.7. Osallistumismaksu on 20 euroa/pelaaja. Järjestämiskorvaus on 33% (max 500 
euroa) osallistumismaksujen yhteissummasta. 
 
 
2. divisioona 
 
Pelataan alueellinen runkosarja ja karsinnat. Alueet päättävät itse runkosarjan pelipäivät sekä 
vastaavat niiden järjestelyistä. Alueellisissa runkosarjapeleissä tuomarina voi toimia aluetuoma-
ri. 
 
 
Seura-SM 
 
Seura SM:ssä, joka pelataan (24.8.) osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue ja järjestämiskor-
vaus on 33% (max 500 euroa) osallistumismaksujen yhteissummasta. Mikäli samasta seurasta 
osallistuu enemmän kuin yksi joukkue heidän osallistumismaksunsa on 100 euroa/joukkue.  
 
 
PM/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. 
Karsinnat ja finaali, maalis-huhtikuun aikana (16.3. ja 20.4.) sekä mahdollinen ylimääräinen kar-
sinta toukokuussa (4.5.). Järjestämiskorvaus on 200 euroa/karsinta ja finaali. Mahdollisesta yli-
määräisestä karsinnasta (4.5.) maksetaan 100 euron järjestämiskorvaus. 
 
Veteraanien PM-karsinta pelataan 28.5. 
 
 
Finnish Masters and Finnish Veterans 
 
Finnish Masters –kilpailu järjestetään 9.2. Helsingissä ja Finnish Veterans 30.11. (paikka avoin). 
Osallistumismaksu on 15 euroa/pelaaja. Järjestämiskorvaus 400 euroa (sisältäen hallimaksun + 
ruokailun) /kilpailu 
 
 
Suomi-Viro maaottelu 
 
Virossa, ajankohta avoin. 
 
 
Veternaanien EM-kilpailut  
 
Pelipaikkana  
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Yleisen sarjan EM-kilpailut 
 
Pelipaikkana Rooma, Italia,  
 
 
Naisten MM-kilpailut 
 
Pelipaikkana  
 
 
PM-kilpailu 
 
Pelipaikkana Tanska 
 
 
U23  
 
Karsinnat 22.-24.3.2013 Luxemburg. Finaalit Saksassa vko 42. 
 
 
Junioreiden MM-kilpailut 
 
Pelipaikkana 
 
 
Ranking stipendit.  
 
Hallitus kehittää ranking-järjestelmää ja päättää mahdollisista palkintostipendeistä järjestelmän 
osalta. Seuroilla mahdollisuus hakea tukea rankingkilpailujen järjestämiseen. 
 
Ranking-kisaoikeutta voi hakea liiton kilpailuvaliokunnalta. Vuoden 2013 budjetissa on 
huomioitu kisat 2000€ varauksella. Hakea voi max. 200€ tukea kisajärjestelyihin - 100€ tuosta 
palkintopottiin. Ranking-kilpailujen palkinnot hoitaa järjestävä seura. 
 
Tuki voidaan myöntää yli kahdentoista (12) joukkueen hyvin järjestettyihin turnauksiin. Arvion 
kisajärjestelyistä tekee liiton kisapaikalla oleva edustaja. 
 
 
Tuomaritoiminta 
 
Vuoden 2012 alussa on 1 päätuomari, 17 muuta kansallista tuomaria ja 26 aluetuomaria. 
  
Liiton päätuomari vastaa tuomaritoiminnan organisoinnista yhdessä muun kilpailuorganisaation 
kanssa.  
  
Päätuomari ottaa vastaan aluetuomarikokeita kilpailujen yhteydessä, mikäli aluetuomarina toi-
mimisesta kiinnostuneita löytyy.  
  
Tuomaritapaamisia pidetään kevät- ja syysliittokokouksen yhteydessä, sekä heinäkuussa SM-
kisaviikon yhteydessä. Muutoinkin kokoonnutaan tarpeen mukaan.  



  TOIMINTASUUNNITELMA 6 
 
  2013 
 
  
Vuoden 2012 aikana alueilla aloitettua tuomarikoulutusta jatketaan siinä määrin kun sille on tar-
peellista.  
 
 
Valmennustoiminta 
 
Liiton valmennustoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa valmennusorganisaatio, joka toimii 
hallituksen alaisuudessa. Valmennusorganisaatioon kuuluvat yleisen, naisten, U23:sten sekä 
junioreiden valmentajat. Päällimmäisenä tavoitteena vuodelle 2013 on tarjota eri valmennus-
ryhmille valmennusta kentän toiveiden mukaisesti kuitenkin ottaen huomioon koko Suomen 
peitto (ei pelkästään pääkaupunkiseutu). Liiton vastuulla on huippujen valmentaminen ja aluei-
den sekä seurojen vastuulla on aloittelijoiden valmentaminen. Veteraanien osalta on sovittu, 
että liitto tarjoaa mahdollisuuksien mukaan erilaisia valmennustapahtumia halukkaille. Pitkän 
tähtäimen tavoitteena on kilpapelaajien taitotason nostaminen leveällä rintamalla. Kaikissa sar-
joissa valmennustoiminnan tavoitteina on kansallisen tason nostaminen lähemmäs kansainvä-
listä tasoa. Tämä tarkoittaa käytännössä kansainvälisen yhteistyön lisäämistä muiden maiden 
lajiliittojen kanssa myös valmennustoiminnassa. 
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KILPAILUKALENTERI 2013 
(muutokset mahdollisia, täydennykset todennäköisiä) 
 
TAMMIKUU 
19.1. Suomen cup karsinta 
26.1. Ranking-kilpailu (halli) 
 
HELMIKUU 
9.2. Finnish Masters 
16.2. Suomen Cup finaalit 
23.2. Ranking-kilpailu (halli) 
 
MAALISKUU 
16.3. Miesten EM/PM- ja Naisten MM/PM-karsinta 1.osakilpailu 
23.3. Ranking-kilpailu (halli) 
22.-24.3.2013 U23, karsinnat, Luxemburg.  
 
 
HUHTIKUU 
20.4. Miesten EM/PM- ja Naisten MM/PM-karsinta 2.osakilpailu 
27.4. Ranking-kilpailu (halli/ulkona, säävaraus) 
 
TOUKOKUU 
4.5. Miesten EM/PM- ja Naisten MM/PM-karsinta mahdollinen ylimääräinen karsinta 
18.5. Sarjojen 1. pelikierros (YNVT) 
25.5. Veteraanien PM-karsinta 
24.-26.5. Nordic Petanque Weekend, Skövde, Ruotsi 
 
KESÄKUU 
8.6. Ranking-kilpailu (ulkona) 
15.6. Sarjojen 2. kierros (YNVT) 
29.-30.6. Paikallispelien viikonloppu 
 
HEINÄKUU 
1.-6.7. SM-kisaviikko (sis. SM-Sekaduppelin) 
20.7. Yleinen SM-Trippeli 
Eurocup 1. kierros (ajankohta avoin) 
 
ELOKUU 
3.-4.8. Paikallispelien viikonloppu 
10.8. Sarjojen finaalit + karsinnat 
24.8. Seura SM 
31.8. Ranking-kilpailu (ulkona) 
 
SYYSKUU 
7.-8.9. Paikallispelien viikonloppu 
14.9. Ranking-kisa (ulkona) 
 
LOKAKUU 
Viikko 42.U23, finaali, Saksa 
19.10. Ranking-kilpailu (halli) 
Euro Cup 2. kierros (ajankohta avoin) 
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MARRASKUU 
16.11. Ranking-kilpailu (halli) 
30.11. Finnish Veterans 
 
JOULUKUU 
7.12. Ranking-kilpailu (halli) 
 
Kalenterista puuttuvat arvokisojen päivämäärät. Lisätään heti kun tietoa tulee.   
 


