
KEHITYSVALIOKUNNAN TILANNEKATSAUS 
SEUROJEN KEHITYSTOIVEISTA

KILPAILUT
– Liiton kilpailujen kuvaaminen nettiin

– Sovittu että liiton puhelimella kuvataan Facebookiin  
https://www.facebook.com/petanqueliittolive ja pyydetty että liiton kisoja järjestävä 
seura kuvaisi toisella kameralla. Näin saadaan myös some-näkyvyyttä.

– Kansainvälinen kilpailu Suomessa lokakuussa 2022
– Suunnitteilla. Lisätietoja kesällä 2022.

– Kenttämestareita kenttien/hallien suunnitteluun 
– Nimitetty Epo Ravantti, Jarkko Pahkala ja tiedoite julkaistu virallisilla sivuilla  

https://www.petanquefinland.com/seurat-ja-hallit/ sekä Facebook-sivuilla.
– Ranking-järjestelmä takaisin

– Asia ei saanut tukea kevätliittokokouksessa, joten asiaa ei edistetä.
– SM kisoissa joukkueiden muodostus vain omasta seurasta

– Asia sai aikaan monipuolista keskustelua kevätliittokokouksessa. Asiasta tehty 
aiemmin aloite, joka kaatunut. Seuroja, jotka ajavat tätä asiaa, pyydetään tekemään 
aloite seuraavaan syysliittokokoukseen.

KILPAILUTIEDOTTAMINEN
– Yhteinen kilpailukalenteri liiton ja seurojen kilpailulle: liitolta alusta, seurat vievät 

tapahtumat kalenteriin 
– Jos liitolle tulee uusi nettipalvelualusta tämä palvelu tulee sinne
– Suunnittelutyö aloitettu.

– Kilpailukalenteriin myös ilmoittautumisaikataulu
– Kilpailuvaliokunta päivittänyt kilpailukalenteriin 

https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailukalenterit/20222/
– Riittävän ajoissa tiedot julkiseksi, kun järjestäjät päätetty

– Kilpailuvaliokunta päivittänyt kilpailukalenteriin heti kun järjestäjät päätetty: 
https://www.petanquefinland.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailukalenterit/20222  /

– Osallistujalista (SM kisat/karsinnat) hyvissä ajoin
– Kilpailuvaliokunta päivittänyt kilpailukalenteriin ilmoittaumisajat ja on sovittu, että 

kun ilmoittautumisia alkaa tulemaan, kilpailuvaliokunta päivittää aikaleimalla liiton 
virallisille sivuille tiedot osallistujista
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– Tulospalvelu heti kierroksen jälkeen myös nettiin
– Kilpailunvetäjän vastuulla pitää myös tulospalvelua nettiin

– Screeni liiton kisapaikoilla
– Katsotaan, miten saadaan hoidettua eri kilpailupaikoille

– Tietoa muiden maiden kilpailuista nettiin/Facebookiin 
– Edustusjoukkueidemme kilpailuista tiedottaminen liiton virallisille sivuille 

https://www.petanquefinland.com/tiedotteet/ sekä Facebookiin toteutettu
– Muiden maiden muut kilpailut pyritään laittamaan Petanque Finland Facebook 

sivustolle joka on yleisesti Suomessa oleva harrastajien sivusto (ei liiton ylläpitämä)

TUOMARIT
– Tuomareiden koulutus

– Toteutettu tuomaritestillä sähköpostitse sekä kesän 2022 aikana mittaustestillä. 
Vastuuhenkilö liitossa Juhani Hirvonen.

– “Sääntöjen kertauskurssi” pelaajille/tuomareille
– Teams/kalvot nettiin
– Tuomarivastaava ilmoittanut että kertauskurssia ei toteuteta vaan jokainen voi lukea 

viralliset säännöt liiton sivuilta: https://www.petanquefinland.com/liitto/saannot/
– Kilpailusääntöjen päivitys 

– Kilpailusäännöt päivitetään heti kun tulee muutoksia. Viimeksi kevätliittokokouksen 
jälkeen 27.3.2022 https://www.petanquefinland.com/liitto/saannot/

– “Ask the empire” - vastaava kuin Mike Peggin Facebookissa – Suomeksi
– Todettiin kevätliittokokouksessa, ettei ole tarvetta suomenkieliseen sivustoon vaan 

jokainen voi laittaa Mike Peggin sivustolle kysymykset ja pyytää apua 
englanninkielisiin kysymyksiin/vastauksiin. 

– VALMENNUS
– Erilaista valmennusta eri ryhmille (tekninen, taktinen, henkinen, 

valmistautuminen....) 
– Valmennusvaliokunta tehnyt alustavan suunnitelman, jonka mukaan syksyllä liitto 

tarjoaa valmennuksesta kiinnostuneille Liiku:n järjestämän nettivalmennuskurssin. 
Lisätietoja kesän aikana.

– Juniorit 
– Juniorivalmentaja Mikko Soikkeli tehnyt juniorivalmennuksen 

toimintasuunnitelman, joka julkaistu: 
https://www.petanquefinland.com/kilpailijalle/valmennus/juniorit/2022-
juniorivalmennuksen-toimint/

– Seurojen vastuuhenkilöt / yhteistyö 
– Seurojen yhteyshenkilölistaus toimitettu juniorivalmentajalle

– Miehet
– valmennusvaliokunnalla suunnittelussa

– Naiset
– valmennusvaliokunnalla suunnittelussa

– Veteraanit 
– valmennusvaliokunnalla suunnittelussa

https://www.petanquefinland.com/kilpailijalle/valmennus/juniorit/2022-juniorivalmennuksen-toimint/
https://www.petanquefinland.com/kilpailijalle/valmennus/juniorit/2022-juniorivalmennuksen-toimint/
https://www.petanquefinland.com/liitto/saannot/
https://www.petanquefinland.com/liitto/saannot/
https://www.petanquefinland.com/tiedotteet/


MUUT
– Lisää vuoropuhelua seurojen ja liiton välille mm. kevät/syysliittokokouksessa 

enemmän aikaa seurakeskusteluun 
– Kehitysvaliokunta teki 56 puhelinhaastattelua seuroille 12/2021-04/2022 välisenä 

aikana
– Kevätliittokokouksessa 27.3.2022 esiteltiin puhelinhaastattelujen yhteenveto, jonka 

pohjalta käytiin hyvää keskustelua.
– Nettisivujen ulkoasua/hakutoimintoa käyttäjäystävällisemmäksi 

– Tehty keväällä 2022 päivityksiä liiton virallisille sivuille.
– Uuden palvelualustan toiminnallisuusdokumentti työn alla. 

– Panostusta tiedottamiseen ja markkinointiin 
– Liitolle nimitetty tiedottaja, Anu Uusio, jonka tehtävänä aktiivisesti tiedottaa liiton 

virallisilla sivuilla ja Facebookissa. 
– Instagram tulossa 
– Pyydetty seuroja myös aktivoitumaan tiedottamisen suhteen (puhelinhaastatteluissa) 

ml. kuvaamaan pelejä Facebookiin/Youtubeen.
– Markkinointipanostuksia ei ole suunnitteilla.

– Lajien parhaimpien palkitseminen (urheilutoimittajat)
– Lähetetty liittymisanomus urheilutoimittajaliitolle, jotta saataisiin laji mukaan 

parhaimpien valmitsemiseen. Päätös elokuussa 2022 päästiinkö liittymään.
– Alueille liitolta yhteyshenkilö

– Sovittu yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä myös aktivoida alueita:
https://www.petanquefinland.com/liitto/aluetoiminta/

– Pohjoisen seurat ilmoittaneet, että heillä niin vähän yhteistä tekemistä ettei erilliselle 
yhteyshenkilölle tarvetta, joten tarvittavat yhteydenotot liitto@petanque.fi kautta.

– Useampi maksuportaikko seurojen jäsenmaksuille liitolle esim. 5/10/15 
– Keskusteltiin asiasta kevätliittokokouksessa ja osa seuroista oli kovasti asian 

kannalla. Liitto pyytää asian takana olemaan seuroja tekemään aloitteen 
syysliittokokoukselle, jotta asiasta voidaan päättää. 

– Kuva-arkisto nettiin seurojen ja median käyttöön
– Toteutettu Google Drivella https://www.petanquefinland.com/medialle/
– Testikäytössä ja pyydetään palautetta liiton tiedottajalle joko Whatsup:lla tai 

tekstiviestillä 050 5842058
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