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SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY, Keskustelutilaisuus 
AIKA Sunnuntai 26.3.2017 klo 13.10  
PAIKKA  Kooveen toimisto, Sarvijaakonkatu 32, Tampere 

 
SP-L oli kutsunut koolle väkeä 13.3.2017 alla olevalla sähköpostilla. Kutsu löytyi myös 
Sporttisaitilta: 
Suomen Petanque-Liitto SP-L:n hallitus on päättänyt aloittaa tulevaisuustyön, jonka 
tarkoituksena on luoda suuntaviivat ja tavoitteet sille, mikä SP-L on ja mitä SP-L tekee 
tulevaisuudessa.  
 
Prosessi etenee siten, että alussa käydään vapaamuotoista keskustelua ja pohditaan niitä 
kysymyksiä ja vastauksia, joita tulevaisuustyössä pitäisi pohtia. Tämän vapaamuotoinen 
keskustelu käydään heti kevätliittokokouksen 26.3.2017 päätettyä Kooveen toimistolla 
Sarvijaakonkatu 32, Tampere. Yhtenä lähtökohta-aiheena voisimme keskustella siitä mitä ne 
seurat jotka järjestävät kisoja odottavat Liitolta ja mitä Liitto toivoo seuroilta asian suhteen. 
 
SP-L:n puheenjohtaja Jari Eronen avasi keskustelutilaisuuden. Pohjana keskustelulle käytettiin 
vuonna 2013 Kokemäellä SM-kisojen aikana käyty keskustelutilaisuus, josta liitteenä Arto 
Stenbergin tekemä yhteenveto. Arto oli jakanut keskustelun eri osa-alueisiin, joiden pohjalta 
tämäkin 26.3. keskustelu käytiin: 

a) Talous ja harrastemäärien kasvattaminen 
b) Kotimaiset kilpailut, kilpailukalenteri ja -säännöt 
c) Valmennus ja arvokilpailut 
d) Liiton, alueiden ja seurojen työnjako. 

 
a) Talous ja harrastemäärien kasvattaminen 

- on jonkun verran saatu, lähinnä paikallislehtiin palstatilaa 
- yritetty, mutta tuloksetta saada YLEä:lle tuloksia  
- kisoja pitää saada enemmän sellaisiin paikkoihin missä väkeä liikkua/on yleisöä 
- pitää saada kaupunkeja mukaan, jotta saadaan kenttiä/puistoja halvemmalla käyttöön 
- koululaisille lajiesittelyitä 
- keski-ikä nousee  mukaan pitää saada lisää junnuja ja sopivia sarjajakoja 
- huolenaiheena mistä saada junnuille vetäjät sen jälkeen kun ovat käyneet 
esittelytilaisuudessa 
- miten paljon pitää panostaa saada ”höntsäilijöitä” siirtymään kilpailemaan?  
 

b) Kotimaiset kilpailut, kilpailukalenteri ja -säännöt 
- kisat (SM) näkyville paikoille jotta saadaan ihmismassa katsomaan ja kiinnostumaan 
- etukäteen kisapaikan lähellä ”lakana” missä mainostetaan kisaa 
- lehtimainos kisoista 
 

c) Valmennus ja arvokilpailut 
- arvokisojen järjestäminen Suomeen 
     - vaatii ison hallin, esim. Lahden suurhalli 
     - vaatii rahoitusta. Arvokisajärjestelijöiltä vaaditaan kansainväliseltä/kansalliselta liitolta 
vakuutussumma, joka voi olla jopa 10.000,00 euroa. Myös suurhallit vaativat vakuutuksena  
melkoista rahapanosta  
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 Valmennuksen suhteen Liitto on järjestämässä seuraavia valmennuksia/koulutuksia: 
- henkinen/mentalivalmennus 
- kilpailujärjestäjän koulutus 
- antidopingista tietoa 
 

 
Voitiin todeta, että toistakymmentä innokasta henkilöä osallistui keskustelutilaisuuteen. 
 

Tehtiin alustava visio, jossa alla lueteltuna tärkeysjärjestyksessä mihin Liitto panostaa yhdessä 
seurojen kanssa 

1) Pelaavat juniorit mukaan toimintaan 
- seurat järjestävät alustava työnä junioritoimintaa. Toivomuksena, että seurasta löytyisi 
nuorelle mentori.  
- Liitto järjestäisi pelipäiviä, sopivilla sarjajaoilla 
- ideana, että vuonna 2018 Liitto järjestäisi laajemman liikuntaleirin, missä yhtenä, 
päälajina petankki. 

2) Veteraanit 
3) Mahdollisen arvokisan (EM/MM) pitäminen Suomessa. Lähinnä kysymykseen tulisi 

juniorit, naiset. 
4) Liitto ohjeistaisi/suosittelisi, että tarjolla olisi, jossain päin Suomea joka viikonloppu 

(lauantai) yleisen kisa  


