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Hallinto
Vuoden 2021 toimintaa johtaa syksyn 2020 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä
puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia vastuualueita.
Kilpailu- ja valmennustoiminta 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.
Hallitus nimeää tarpeen mukaan vastuuhenkilöt eri vastuualueille (esim. valmennustoiminta, kansainvälinen yhteistyö). Harrastetoiminnan organisoimisen päävastuu on liiton jäsenseuroilla. Aktiiviset alueet voivat hakea liitolta tukea.
Toiminnan sisällöllisenä tavoitteena on edistää suomalaista petanque-urheilua niin kansallisella
kuin kansainvälisellä tasolla.
Toiminnan arvopohjan tavoitteena on yhteisöllisyydellä harjoittaa ja kehittää toimintaa. Mukana
ololla/osallistumisella haluamme tarjota kaikille jäsenille mahdollisuuden tuoda äänensä esille.
Helppopääsyisyydellä ja pienellä satsauksella tarjoamme kaikille mahdollisuuden osallistua
omien mahdollisuuksien mukaan.

Talous
Hallitus nimeää joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitajan. Vuonna 2021
taloudenpidon osalta noudatetaan tarkkaa kuluseurantaa ja varaudutaan vuonna 2022 tuleviin
kilpailutapahtumiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin. On myös varauduttava opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan yleisavustuksen pienenemiseen.
Jäsen- ja lisenssimaksut sekä liittymismaksu 2021
Jäsenmaksu seuralle jossa on alle kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa jäsenmaksu on 120 €
(2 ääntä/seura). Niissä seuroissa missä on kymmenen tai yli kymmenen (aikuis)lisenssi-pelaajaa
jäsenmaksu on 170 € (3 ääntä/seura). Maksukriteerinä ovat edellisen vuoden lisenssimäärät. Jäsenmaksu tulee olla suoritettu 15.1.2021 mennessä.
Seuralta, joka liittyy liittoon, peritään liittymismaksu 120 € ja kuluvan kalenterivuoden aikana ei
peritä erillistä jäsenmaksua. Seuraavien kalenterivuosien jäsenmaksu määräytyy yllä olevan (alle
10, yli 10) periaatteen mukaan.
Vuoden 2021 lisenssimaksut aikuisilta 35 € / pelaaja ja junioreilta 5 € / pelaaja (vuonna 2004 tai
myöhemmin syntyneet).

Tiedotustoiminta sekä yhteistyö ja verkostoituminen
Hallitus nimeää keskuudestaan tiedotustoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaavan henkilön
sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta weppimestarin, joka vastaa liiton www-sivujen ylläpidosta ja
kehittämisestä. Suomen Pètanque-Liitto ry:n jatkuvasti päivitetyt kotisivut http://splpetanque.sporttisaitti.com/ ovat liiton keskeisin tiedottamiskanava niin jäsenistöön kuin muihinkin sidosryhmiin päin. Tärkeimmät liittohallituksen päätökset ym. tärkeät asiat tiedotetaan erikseen liiton kotisivulla julkaistavissa tiedotteissa. Pyynnöstä tiedotteet postitetaan seuroille paperiversiona. Myös aikaisemmin toimineet sivut http://www.petanque.fi/ palvelevat osaksi
vielä.
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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 käytäntöä julkaista koti-sivujen
etusivuille kooste hallituksen kokouksissa esilletuomista asioista. Lisäksi Liitto pyrkii myös laittamaan sähköpostitse seurojen yhteyshenkilöille kilpailukutsut ym. tiedotettavat asiat.
Liitto julkaisee toimintavuonna yhden laajan ja kattavan Petanquelehden nettiversiona.
Pyritään jatkamaan ja edelleen kehittämään Internetin mukanaan tuoman uuden teknologian hyödyntämistä, joka mahdollistaa valtamediaa kiinnostamattomien pienlajien tuoda esille itseään esimerkiksi nettitelevisioinnin avulla.
Tiedotustoimintaan kuuluvat myös osallistuminen erilaisiin seminaareihin, messuihin ja muihin
tapahtumiin, kuten esim. Olympiakomitean järjestetyt lajiliittojen toiminnanjohtajille/puheen-johtajille suunnatut infotilaisuudet, jossa jaetaan tietoa puolin ja toisin sekä parannetaan yhteistyömahdollisuuksia. Suomen Petanque-Liitto ry:llä on jäsenyys seuraavissa:

Féderation Internationale de Pétanque et Jeu Provençal FIPJP

Confédération Européenne de Pétanque CEP

Suomen Olympiakomitea ry
Ulkoisen tiedotuksen tarkoituksena on tehdä liittoa ja lajia tunnetuksi. 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.
Petanqueliitto näkyy myös sosiaalisessa mediassa, missä profiili löytyy Facebookissa
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto. Petanqueliiton Facebook-kanavaan päästäkseen ei tarvitse olla omaa tiliä kyseisessä mediassa.
Kuvaaminen petanquekilpailuissa: On hyvä kertoa kilpailua mainostettaessa, että mm. kilpailu
saatetaan julkaista netissä ja ilmoittautuessaan osallistuja suostuu myös tähän kuvaamiseen ja
sen mahdolliseen julkaisemiseen.
GDPR (General Data Protection Regulation) (yleinen tietosuoja-asetus). Henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota on sovellettu kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen. GDPR antaa paremman suojan henkilötiedoillesi ja enemmän keinoja hallita tietojesi käsittelyä. Liiton tietosuojaseloste löytyy https://www.petanquefinland.com/@Bin/725632/SPL%20tietosuojaseloste%20sivustolle.pdf Jokaisella seuralla on oltava tietosuojaseloste.
Vuonna 2019 voimaan tuli tulorekisteri, jonka liitto on ottanut käyttöön. Mikäli seura, joka maksaa palkkioita, kilometrikorvauksia, päivärahoja ym. ei vielä ole ottanut tulorekisterin käyttöönsä,
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niin liitto kehottaa seuroja tutustumaan verottajan sivuilla tulorekisteristä olevaan hyödylliseen tietoon: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/.

Toimintavuodelle asetetut tärkeimmät tavoitteet:
· Edistää lajin näkyvyyttä.
· Tuoda lajiin uusia harrastajia.
· Tuoda lajia myös koululiikuntaan.

Toiminnassa otetaan huomioon toimenpiteet, joilla edistetään liikuntalain yhteiskunnallisia tavoitteita:
·
·
·
·
·
·
·

Tasa-arvo
Yhdenvertaisuus
Terveet elämäntavat
Ympäristön kunnioittaminen
Antidoping
Ottelutulosten manipuloinnin ehkäisy
Muut urheilun eettiset kysymykset.

Kilpailutoiminta
Liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta, organisoimisesta ja kehittämisestä vastaa liiton kilpailutoimi, joka toimii hallituksen alaisuudessa. Kilpailutoimen tehtäviä vuonna 2020 ovat kilpailukalenterin koostaminen, Suomen cupin sekä eri sarjojen organisointi, tuomaritoiminta, kilpailujärjestäjien tukeminen sekä kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuminen.
Kilpailukalenteri, osanottomaksut, palkintostipendit ja järjestämiskorvaukset.
Kilpailukalenteriin merkitään tärkeimmät kansainväliset kilpailut ja kotimaiset arvokilpailut.
Kilpailukausi on 1.1.–31.12.2021. Seurojen tulee kirjallisesti anoa 10.12.2020 mennessä liitolta
järjestämänsä kilpailun merkitsemistä kilpailukalenteriin. Liittohallitus vahvistaa kilpailukalenterin.
Kilpailutoimen tehtävänä on riittävän aikaisin (kesällä 2021) toimittaa seurojen tietoisuuteen vuoden 2022 kilpailukalenterin runko. Tämä auttaa seuroja tulevan hallikauden kisasuunnittelussa.
Lajiliittojen velvollisuutena on mm. olla tietoisia oman lajinsa kansainvälisen lajiliiton erivapauskäytännöistä ja tarvittaessa ohjeistaa urheilijoita. Lajiliiton antidopingohjelman lähtökohtina ovat
liiton strategiset valinnat: arvot, visio, missio sekä reilun pelin periaatteet. SP-L:n ohjelma löytyy
osoitteesta: http://www.antidoping.fi/documents/10162/15920/Suomen+Pe%CC%80tanque-Liiton+antidopinohjelma+2016.
Dopingvalvonnan tavoitteena on ehkäistä dopingin käyttöä ja havaita dopingrikkomukset.
Arvokisoihin lähtiessä urheilija, valmentaja tai urheilijan muu tukihenkilö allekirjoittaa sopimukset
missä hän sitoutuu noudattamaan edustussopimusta. Edustussopimus pitää sisällään aikaisemmin käytössä olleet antidopingsopimuksen ja sopimusta alkoholin käytöstä.
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SM-kilpailuviikko
SM-kisaviikko järjestetään su-la 4.-10.7.2021 Jyväskylässä. Pelipaikkana LähiTapiola Areenan parkkipaikka. Osoite Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä. Pelikentän pohjana asfaltti, päällä noin
sentin kerros 0-16 mm graniittimursketta. Swiss-, poule tai circle poule-järjestelmää käytetään
sarjoissa yleiset, naiset ja veteraanit. Mikäli joukkuemäärä on alle 16 voidaan harkita myös muuta
pelimuotoa.
Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji.
Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua. Edellisen vuoden mestarijoukkueelta ei peritä
osallistumismaksua.
SM-ammuntakisa (miehet/naiset/juniorit/+55) la 23.10., eli erillisenä ajankohtana kuin varsinainen
SM-kisaviikko. Järjestämiskorvaus 200 €.
SM-sekaduppeli ja SM-sekatrippeli pelataan la–su 12.–13.6. Osallistumismaksu on 20
euroa/pelaaja. Ko. yhteinen tapahtuman järjestämiskorvaus on 500 euroa. Molemmat tapahtumat
sidotaan pelattavaksi yhdellä paikkakunnalla.

Suomen cup
Suomen cup pelataan Euroopan cupin säännöillä alkuvuodesta. Alkukarsinta ja finaali pelataan
la–su 27.–28.3. viikonlopun aikana. Tämän jälkeen kilpailun voittaja, jolla on ensisijainen oikeus
edustaa Suomea EuroCupissa 2.-5.12. on selvillä. Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta
kustannuksissa budjetin rajoissa. Osallistumismaksu 100 euroa / seura.
Järjestämiskorvaukset maksetaan seuroille ja halliyhdistyksille, max. 200 euroa/päivä.
Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat antidoping- ja urheilusopimuslomakkeet.

Yleinen SM-sarja ja 1. divisioona sekä naisten SM-sarja
Yleinen SM-sarja, 1. ja 2.-divisioona sekä naisten SM-sarja
Pelipäivät: la 22.5. ja la 31.7. Karsinnat/finaalit la 28.8.
Osallistumismaksut
· Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue
· Yleinen 1. divisioona 160 euroa/joukkue
· Yleinen 2. divisioona 100 euroa/joukkue
· Naisten SM-sarja 160 euroa/joukkue
Palkintostipendit
Yleinen SM-sarja
1. 700 euroa
2. 350 euroa
3. 250 euroa
· Runkosarjan voittajalle 200 euroa.
· Yleinen 1. divisioona
1. 300 euroa
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· Yleinen 2. divisioona
1. 200 euroa
· Naisten SM-sarja. Palkintostipendit mikäli 12 tai enemmän joukkueita osallistuu:
1. 500 euroa
2. 200 euroa
3. 160 euroa.

Veteraanien SM-sarja ja 1. divisioona sekä valtakunnallinen 2. divisioona
Runkosarja pelataan la 22.5. ja la 31.7. Finaali ja nousukarsinnat pelataan la 28.8.
Osallistumismaksut
· Veteraanien SM-sarja 160 euroa/joukkue
· Veteraanien 1. divisioona 100 euroa/joukkue
· Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona 100 euroa/joukkue.
Palkintostipendit
· Veteraanien SM-sarja
1. 500 euroa
2. 300 euroa
3. 200 euroa
· Veteraanien 1. divisioona
1. 300 euro
· Veteraanien 2. divisioona
1. 200 euro
Järjestämiskorvaus on 500 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä), eli 500 euroa seuralle joka
järjestää 22.5. YNVT, 500 euroa seuralle joka järjestää 31.7. YNVT ja 350 euroa seuralle joka
järjestää 28.8. YNVT. Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäivinä.

Seura-SM
Seura SM:ssä, joka pelataan la 14.8. osallistumismaksu on 140 euroa/joukkue. Edellisen vuoden
mestarijoukkueelta ei peritä osallistumismaksua. Järjestämiskorvaus max 400 euroa.
Mikäli samasta seurasta osallistuu enemmän kuin yksi joukkue, ko. seuran ensimmäisen maksavan joukkueen osallistumismaksu on 140 euroa ja sitä seuraavien 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.
Karsinnat miesten EM ja naisten MM kilpailuihin ovat la 13.3, ja la 10.4. Tarvittaessa mahdollinen ylimääräinen karsinta la 8.5.
Veteraanien (+55) EM karsinnat ovat la 20.2. ja la 10.4. Tarvittaessa mahdollinen ylimääräinen
karsinta la 8.5.
Järjestämiskorvaus on 200 euroa/karsinta ja finaali.
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Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat antidoping- ja urheilusopimuslomakkeet.
Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain
kolme pelaajaa, kilpailutoimi keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta. Hallitus tukee/hyväksyy kilpailutoimi valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaajasta.
Omavastuiden suhteen vuoden 2021 arvokisamatkoihin miesten-EM, miesten MM ja veteraanien
EM-kisaan on 300,00 euroa/henkilö. U23:n EM-kisamatkaa varten omavastuu on 200,00 euroa/henkilö. Junioreiden EM-kisan omavastuu on 100,00 euroa/henkilö. Naisten MM-kisan omavastuu on 450,00 euroa/henkilö.
Joka kerta ei saa uutta vaatepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu vaate on kulunut pahasti tai
hävinnyt. Myös henkilö on antanut pois/vaihtanut oman arvokisavaatteen hän joutuu kustantamaan uuden tarpeen tullessa. Erillistä ”housurahaa” ei ole enää, vaan housut kuuluvat vaatepakettiin.

Finnish Ladies, Finnish Masters ja Finnish Veterans
Finnish Masters –kilpailu järjestetään la 6.2., Finnish Veterans su 7.2. ja Finnish Ladies la 16.10.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen kilpailulisenssin omaavat.
Osallistumismaksu on 30 euroa/pelaaja. Järjestämiskorvaus Finnish Masters ja Finnish Veteranskisoihin on 400 euroa (sisältäen hallimaksun + ruokailun) / kilpailu. Järjestämiskorvaus
Finnish Ladies kisaan on 300 euroa (sisältäen hallimaksun + ruokailun) / kilpailu.
Palkinnot:
Finnish Masters: Kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä kapteenin seuralle
Finnish Veterans: Kiertopalkinto + 1) 600,00 €, 2) 300,00 €, 3) 150,00 € stipendeinä kapteenin seuralle
Finnish Ladies: Kiertopalkinto + 1) 390,00 €, 2) 180,00 €, 3) 90,00 € stipendeinä kapteenin seuralle
Stipendisummat jaetaan yllä olevina mikäli kisa täyttyy: Masters ja Veterans osalta 16 joukkuetta/kisa ja
naisten osalta 8 joukkuetta.

Naisten MM-kilpailu
Marraskuun lopulla/joulukuun alussa. Thaimaa

Miesten MM-kilpailu
15.–18.7., Lausanne, Sveitsi

Miesten EM-kilpailu
23.–26.9., Albertville, Ranska

Veteraanien +55, EM-kilpailu
19.–21.9., Albertville, Ranska

U23 ja Junioreiden EM-kilpailut
3.–6.6., Santa Susanna, Espanja.

Viro - Suomi (tai Suomi - Viro) -maaottelu
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Tuomaritoiminta
Tuomaritapaamisia ja tuomarikoulutuksia pidetään vähintään yksi/vuosi.

Valmennustoiminta
Liiton valmennustoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa valmennustoimi, joka toimii hallituksen
alaisuudessa. Valmennustoimeen kuuluvat yleisen, naisten sekä junioreiden valmentajat. Päällimmäisenä tavoitteena vuodelle 2021 on tarjota eri valmennusryhmille valmennusta kentän toiveiden mukaisesti, kuitenkin ottaen huomioon koko Suomen peitto (ei pelkästään pääkaupunkiseutu). 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.
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Tammikuu:
Helmikuu:
la 6.2. Finnish Masters (järjestyksessä 10. kerta)
su 7.2. Finnish Veterans
la 20.2. EM-karsinta, veteraanit +55, 1. osakilpailu
Maaliskuu:
la 13.3. EM-karsinta, miehet ja MM-karsinta, naiset 1. osakilpailu
la-su 27.-28.3. Suomen Cup
Huhtikuu:
la 10.4. EM-karsinta, miehet, ja MM-karsinta, naiset, 2. osakilpailu
la 24.4. EM-karsinta, veteraanit +55, 2. osakilpailu
Toukokuu:
la 8.5. Mahdollinen ylimääräinen karsinta, miehet EM-kisa, naiset MM-kisa ja veteraanit +55 EMkisa
la 22.5. Sarjojen 1. kierros
la-su 29.-30.5. Baltic Sea Cup, Fra Mare Thalasso Spa, Haapsalu
Kesäkuu:
to-su 3.-6.6. EM-kisat U23 ja Juniorit, Santa Susanna, Espanja
la-su 12.-13.6. SM-Sekaduppeli/- trippeli
Heinäkuu:
su-la 4.-10.7. SM-kisaviikko, LähiTapiola Areenan parkkipaikka, Rautpohjankatu 10, Jyväskylä.
to-su 15.-18.7. MM-kisat, miehet, Lausanne, Sveitsi
31.7. Sarjojen 2. kierros
Elokuu:
la 14.8. Seura SM
la 28.8. Sarjojen finaalit/karsinnat
Syyskuu:
su-ti 19.-21.9 EM-kisat, +55 Albertville, Ranska
to-su 23.-26.9. EM-kisat, miehet, Albertville, Ranska
Lokakuu:
16.10. Finnish Ladies
23.10. SM-ammunnat (miehet/naiset/juniorit/+55)
Marraskuu:
marraskuun lopulla-joulukuun alussa Naisten MM-kisat, Thaimaa
Joulukuu:
to-su 2.-5.12. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska
Muita kilpailuja, joiden ajankohta ei vielä tiedossa:
- Viro – Suomi (Suomi - Viro) –maaottelu
- korvaava kisa Naisten EM-kisalle, joka peruutui vuonna 2020

