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Hyväksytty liiton syysliittokokouksessa 26.11.2022

Hallinto

Vuoden 2023 toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjoh-
taja.

Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia vastuualueita, jotka vuoden
2022 aikana jaettiin eri valiokuntiin.

o Kansainvälinen valiokunta
- kansainvälinen yhteistyö kansainvälisen liiton, Euroopan liiton sekä muiden maiden
liittojen välillä

o Kehitysvaliokunta
- liiton palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa
- yhteistyö liiton ja alueiden välillä

o Kilpailuvaliokunta (mukaan lukien tuomarit)
- liiton alaisten kilpailujen suunnittelu, toteuttaminen ja tiedottaminen yhteistyössä järjes-
tävän seuran kanssa
- tuomaritoiminnan suunnittelu, kouluttaminen ja toteuttaminen tuomariverkoston kanssa

o Tiedotusvaliokunta mukaan lukien tietotekniikka
- liiton toiminnasta tiedottaminen erikseen sovittuihin kanaviin
- liiton palveluiden tietotekninen toteuttaminen

o Työvaliokunta
- valmistelee liittohallituksen kokoukset, sääntömääräiset kokoukset

o Valmennusvaliokunta
- liiton alaisen valmennuksen suunnittelu ja toteuttaminen

o Yhteistyö/PR-valiokunta
- suhdetoiminta ulkoisiin yhteistyökumppaneihin.

Syysliittokokouksessa valittu hallitus kokoontuu mahdollisimman pian järjestäytymiskokoukseen,
jossa päätetään vuosittaiset valiokunnat sekä valiokuntien puheenjohtajat. Puheenjohtajat valit-
sevat muut valiokuntien jäsenet ja informoivat valinnoistaan hallitusta sekä jäsenistöä. Valiokun-
tiin olisi hyvä valita jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta, jotta hallituksen tietoon saataisiin mah-
dollisimman paljon jäsenistön asiantuntemusta.

Valiokunnat toimivat valmistelevina ja esittelevinä eliminä. Valiokunnat vastaavat toiminnastaan
sen nimittäneelle taholle, liittohallitukselle. Toimikunnat eivät voi tehdä itsenäisiä taloudellisia pää-
töksiä. Liiton kehitysvaliokunta vastaa liiton palveluiden kehittämisestä kaikilla osa-alueilla yhteis-
työssä liiton muiden valiokuntien kanssa.

Harrastetoiminnan organisoimisen päävastuu on liiton jäsenseuroilla. Liittohallitus nimeää jokai-
selle alueelle yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on käynnistää ja ylläpitää aluetoimintaa alueella
sekä toimia yhdyshenkilönä liiton ja aluetoimikunnan välillä.

Liitossa on budjetoitu varoja aluetoimikuntien tukemiseen mm. palkintokuluihin. Aluetoimikunnat
voivat hakea tukea toimintaansa ko. alueen toimintasuunnitelman mukaisiin tapahtumiin. Aluetoi-
mikuntien toimintasuunnitelmat tulee toimittaa alueen yhteyshenkilölle viimeistään kuluvan vuo-
den tammikuun loppuun mennessä. 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.
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Talous

Hallitus nimeää joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitajan. Vuonna 2023
taloudenpidon osalta noudatetaan tarkkaa kuluseurantaa ja varaudutaan vuonna 2024 tuleviin
kilpailutapahtumiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin. On myös varauduttava opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä saatavan yleisavustuksen pienenemiseen.

Jäsen- ja lisenssimaksut sekä liittymismaksu 2023

Jäsenmaksu seuralle, jossa on alle kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa, jäsenmaksu on 120,00 €
(2 ääntä/seura). Niissä seuroissa missä on kymmenen tai yli kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa
jäsenmaksu on 170.00 € (3 ääntä/seura). Maksukriteerinä ovat edellisen vuoden lisenssimäärät.
Jäsenmaksu tulee olla suoritettu 15.1.2023 mennessä.

Seuralta, joka liittyy liittoon, peritään liittymismaksu 120,00 € ja kuluvan kalenterivuoden aikana
ei peritä erillistä jäsenmaksua. Seuraavien kalenterivuosien jäsenmaksu määräytyy yllä olevan
(alle 10, yli 10) periaatteen mukaan.

Vuoden 2023 lisenssimaksut aikuisilta 35,00 € / pelaaja ja junioreilta 5,00 € / pelaaja (vuonna
2006 tai myöhemmin syntyneet).

Liiton tulot muodostuvat mm. seurojen jäsen- ja liittymismaksuista, pelaajien lisenssimaksuista,
kilpailujen osanottomaksuista sekä omavastuista. Suurin varainhankinta on opetus- ja kulttuuri-
ministeriön vuosittain haettava tuki.

Liiton menot koostuvat matka-, majoitus- ja ruokailukuluista niin kilpailu- kuin varsinaisessa toi-
minnassa. Hallinnolliset kulut talouspalveluiden, vakuutusten, palkintojen, peliasujen, jäsenmak-
sujen ym. osalta ovat osa menopuolta. Suurimmat menot koostuvat kuitenkin arvokisamatkoista
ja eri kilpailujen järjestelykorvauksista.

Toimintavuodelle asetetut tärkeimmät tavoitteet:
o liittokokousten ja liittohallituksen päätökset esitetään selkeästi kokouksien jälkeen sekä

toteutetaan päätösten mukaisesti. Toteutusten jälkiseuranta sekä mahdolliset korjaus-
toimenpiteet ovat myös tärkeitä kehitysalueita.

o palveluita/tavaroita tilataan hyväksi havaituilta toimittajilta talousarvion mukaisesti
o uusi palvelualusta, jossa yhden sateenvarjon alle eri kohderyhmille tarkoitetut palvelut
o Online palvelun käytön jatkaminen
o viestintäsuunnitelman tilaaminen ammattilaiselta
o kilpailusääntöjen (mm. CEP) kääntäminen suomeksi ja liitteet Suomea koskevista sään-

nöistä
o vuosittainen tuomarikoulutus

- tuomarikoulutus alkuvuodelle kun CEP:n säännöt saatu suomennettu.
- Kansainvälisessä kentässä tapahtuvia muutoksia olisi hyvä mahdollisimman monen
tuomarin seurata. Sovitaan tuomarikoulutuksessa vastuulliset.

o SM-kilpailujen pitää näyttää SM-kilpailuita (banderollien käyttö, finaalikenttien rajaami-
set)

o Toimivalta alueelta toimintasuunnitelma aktivoimaan alueilla muutakin kuin kilpailutoi-
mintaa. Tukea voi hakea liitolta.

o vuonna 2022 aloitettu seuraohjaajakoulutuksen jatkaminen ja seuroissa valmennuksen
käynnistäminen. Seuravalmennuksen säännöllinen seuraaminen ja valmentajien listaa-
minen liiton tiedotuskanaviin.
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Toiminnassa otetaan huomioon toimenpiteet, joilla edistetään liikuntalain yhteiskun-
nallisia tavoitteita:

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

Myös muut huomioon otettavat asiat kuten näkyvyys, elinvoimaiset seurat, läpinäkyvyys,
avoimuus, kehittyvä, eteenpäin menevä ja järjestelmällisyys huomioidaan.

Vuoden 2022 aikana on tehty liitolle ympäristöohjelma, jota edelsi ympäristövaikutusten kartoitus-
ja arviointi.

Kestävään kehitykseen liittyvät muut asiat, kuten toiminnan kestävä kehitys taloudellisessa ajat-
telussa ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen panostetaan.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma päivitetään tarpeen mukaan.

Vuoden 2022 aikana on aloitettu ympäristöohjelman teko. Ohjelman tekoa edelsi ympäristövai-
kutusten kartoitus- ja arviointi. Ko. dokumentti on liitettävä OKM:n vuoden 2023 yleisavustusha-
kemukseen.

Kestävään kehitykseen https://www.petanquefinland.com/liitto/kestava-kehitys/ liittyvät muut
asiat, kuten toiminnan kestävä kehitys taloudellisessa ajattelussa ja sosiaalisesti kestävään kehi-
tykseen panostetaan.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma https://www.petanquefinland.com/liitto/tasa-arvo-ja-yhden-
vertaisuussuun/ päivitetään tarpeen mukaan.

Tiedotustoiminta sekä yhteistyö ja verkostoituminen

Suomen Pètanque-Liitto ry:n päätiedotuskanavana toimii liiton nettisivut https://www.petanquefin-
land.com/ niin jäsenistöön, kuin muihinkin sidosryhmiin päin.

Vuodelle 2022 suunniteltu ja budjetoitu uusi palvelualustasta on työn alla. Tarkoitus on tuoda
yhden sateenvarjon alle eri kohderyhmille tarkoitetut palvelut.

Palvelualustaan suunniteltu Online Tulospalvelua on testattu menestyksellisesti SM viikolla 2022
ja kaikki SM viikon palautekyselyyn vastanneet olivat käyttäneet palvelua ja kehuivat palvelua.
Online Tulospalvelun jatkokäytöstä on tehty päätös syksyn 2022 aikana.

Tärkeimmät liittohallituksen päätökset ym. tärkeät asiat tiedotetaan erikseen liiton nettisivulla jul-
kaistavissa tiedotteissa/pöytäkirjoissa. Pyynnöstä tiedotteet postitetaan seuroille paperiversiona.
Myös aikaisemmin toimineet sivut http://www.petanque.fi/ palvelevat osaksi vielä.

https://www.petanquefinland.com/liitto/kestava-kehitys/
https://www.petanquefinland.com/liitto/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuun/
https://www.petanquefinland.com/liitto/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuun/
https://www.petanquefinland.com/
https://www.petanquefinland.com/
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Yhtenä tärkeänä kehitystavoitteena vuoden 2023 on rakentaa liitolle selkeä viestintäsuunnitelma,
mikä sisältäisi seuraavat asiat: Mitä – Missä – Milloin – Miten – Miksi – Kuka – Keneltä saa lisä-
tietoa. Viestintäsuunnitelma tilataan ammattilaiselta.

Liittohallitus vastaa siitä, että yhdistyksen tärkeimmät sidosryhmät tunnistetaan ja niiden kanssa
käydään aktiivista vuoropuhelua. Yhdistyksen sidosryhmään kuuluvia ovat kaikki ne tahot, joihin
yhdistys omilla toimillaan vaikuttaa tai jotka omilla toimillaan vaikuttavat yhdistyksen toimintaan.
Yhteydenpidon avulla yhdistys selvittää, mitä odotuksia eri sidosryhmillä on yhdistyksen toimin-
nan osalta ja miten yhdistys on kyennyt vastaamaan näihin odotuksiin ja tarpeisiin. Keskustelujen
perusteella saatuja tietoja käytetään hyväksi yhdistyksen toiminnan suunnittelussa. Tarvittaessa
toimintaa pitää muuttaa tai suunnata uudelleen, jotta se vastaa paremmin sidosryhmien tarpeita.

Yhdistys ei voi toimia menestyksekkäästi ilman aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä sidosryh-
miensä kanssa. Aktiivinen yhteydenpito sidosryhmiin on kaikkien yhdistyksen toimintaan osallis-
tuvien tehtävä.

Verkostoitumiseen kuuluvat myös osallistuminen erilaisiin seminaareihin, messuihin ja muihin ta-
pahtumiin, kuten esim. Olympiakomitean järjestetyt lajiliittojen toiminnanjohtajille/puheenjohtajille
suunnatut infotilaisuudet, jossa jaetaan tietoa puolin ja toisin, sekä parannetaan yhteistyömah-
dollisuuksia.

Viestinnän selkeys ja oikea-aikaisuus:
Tavoitteena tuottaa riittävän ajoissa paikkaansa pitävää (ilman tarvetta jälkilisäyksiin) informaa-
tiota.

Vuonna 2022 jäänyt työn alle erilaisten esittelyvideoiden tekeminen, esim. liiton toiminnan esit-
tely, uusien opastus (perussäännöt) pyritään saamaan vuoden 2023 tehtyä.

Sisäisen viestinnän tehtävänä on edistää liiton sisällä avointa, rehellistä ja vuorovaikutteista tie-
donkulkua ”SP-L:läinen tietää ensin” -periaatteen mukaisesti. Sisäisen viestinnän tavoitteena on
myös osaltaan tukea SP-L:n yhtenäisiä toimintatapoja. Jatketaan käytäntöä julkaista liiton ”Tie-
dotteet” kooste hallituksen kokouksissa esilletuomista asioista. Lisäksi pyritään 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 hyö-
dyntämistä, joka mahdollistaa valtamediaa kiinnostamattomien pienlajien tuoda esille itseään esi-
merkiksi nettitelevisioinnin avulla.

Suomen Petanque-Liitto ry:llä on jäsenyys seuraavissa:

Féderation Internationale de Pétanque et Jeu Provençal FIPJP
Liittohallitus lähettää kansainvälisen liiton järjestämiin kilpailuihin
Suomen edustajia syysliittokokouksessa sovitulla valintatavalla.

Confédération Européenne de Pétanque CEP
Liittohallitus lähettää Euroopan liiton järjestämiin kilpailuihin Suo-
men edustajia syysliittokokouksessa sovitulla valintatavalla.

http://www.fipjp.com/
https://fipjp.org/index.php/en/
http://www.cep-petanque.com/
http://www.cep-petanque.com/
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Suomen Olympiakomitea ry

Ulkoisen tiedotuksen tarkoituksena on tehdä liittoa ja lajia tunnetuksi. Liitto toimii yhteistyössä
valtakunnallisten medioiden kanssa. Aluetoimikuntien sekä jäsenseurojen tehtävänä on aktiivi-
sesti tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan paikallisissa lehdissä ja sosiaalisessa mediassa.

Petanqueliitto näkyy, paitsi päätiedotuskanavan https://www.petanquefinland.com/ kautta myös
sosiaalisessa mediassa:

Suomen Petanque-Liitto live Facebook-sivusto:

Facebook-sivusto on tarkoitettu Live-videoiden ja kuvien jakamiseen kaikille petanquesta kiinnos-
tuneille. Lisäksi ko. sivustolla on jaettu samoja tiedotteita, kun liiton nettisivuilla, jotta tiedotteet
tavoittavat mahdollisimman laajasti seuraajia.

Suomen Petanque-Liitto live Facebook-sivusto on ollut aktiivisesti ko. käytössä marraskuusta
2021 asti ja sinne on tallennettu jo lähes 400 videota ja satoja kuvia liiton eri kilpailuista koti-
maassa sekä ulkomailla. Linkki sivustoon: https://www.facebook.com/petanqueliittolive

Google Drive pilvitallennuspalveluun https://www.petanquefinland.com/medialle/2022/ on tallen-
nettu liiton tapahtumista vuoden aikana kuvatut kuvat. Kuvatoiminto otettu käyttöön vuonna 2022,
josta syystä vanhempia kuva ei löydy ko. sivulta.

Liiton vanhat nettisivut:
Liitolla on ollut käytössä www.petankki.fi  sekä www.petanque.fi  sivustot pitkään ja niiden nykyi-
nen käyttötarkoitus on toimia seura- ja lisenssirekisterinä. Lisäksi sivustolla on vielä aktiivisesti
käytössä Forum-keskustelupalsta www.petankki.fi/forum  .

Instagram:
Instagram tili on avattu 1.6.2022 ja sen tarkoitus on tavoittaa niitä kohderyhmiä, jotka eivät aktii-
visesti käy liiton nettisivuilla tai käytä Facebookia. Instagram on toistaiseksi vielä testikäytössä,
eikä sitä aktiivisesti ole otettu vielä käyttöön. Instagramissa on tarkoitus julkaista kuva/videoma-
teriaalia erilaisista petanque-tapahtumista enemmän huumoripohjalla.

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. Liiton tietosuojaseloste
löytyy https://www.petanquefinland.com/@Bin/725632/SPL%20tietosuojaseloste%20sivus-
tolle.pdf Jokaisella seuralla on oltava tietosuojaseloste.

Kilpailutoiminta

Liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta, organisoimisesta ja kehittämisestä vastaa liiton kilpailuva-
liokunta, joka toimii hallituksen alaisuudessa. Kilpailuvaliokunnan tehtäviä vuonna 2023 ovat mm.
kilpailukalenterin koostaminen, Suomen cupin sekä eri sarjojen organisointi, tuomaritoiminta, kil-
pailujärjestäjien tukeminen sekä kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuminen.

https://www.olympiakomitea.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.petanquefinland.com%2F&data=04%7C01%7CEva.Fredriksson%40vtt.fi%7Cdd6bddfbf1b346d3c6ad08d9d2c7dbaa%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637772578099257005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NGlnyX6B4xWiD3jbU2u3yyyTeUePERtU%2BreFcuGkEe0%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/petanqueliittolive
https://www.petanquefinland.com/medialle/2022/
http://www.petankki.fi/
http://www.petanque.fi/
http://www.petankki.fi/forum
https://www.petanquefinland.com/@Bin/725632/SPL%20tietosuojaseloste%20sivustolle.pdf
https://www.petanquefinland.com/@Bin/725632/SPL%20tietosuojaseloste%20sivustolle.pdf
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Tuomaritapaamisia ja tuomarikoulutuksia pyritään pitämään vähintään yksi/vuosi. Vuoden 2023
tuomarikoulutus pidetään alkuvuodesta kun CEP:n säännöt on saatu suomennettu. Kansainväli-
sissä kentässä tapahtuvia muutoksia olisi hyvä mahdollisimman monen tuomarin seurata.

Kilpailukalenteri, osanottomaksut, palkintostipendit ja järjestämiskorvaukset.

Kilpailukalenteriin merkitään tärkeimmät kansainväliset kilpailut ja kotimaiset arvokilpailut.

Kilpailukausi on 1.1.–31.12.2023. Seurojen tulee kirjallisesti anoa 9.12.2022 mennessä liitolta jär-
jestämänsä kilpailun merkitsemistä kilpailukalenteriin. Liittohallitus vahvistaa kilpailukalenterin.

Kilpailutoimen tehtävänä on riittävän aikaisin (kesällä 2023) toimittaa seurojen tietoisuuteen vuo-
den 2024 kilpailukalenterin runko. Tämä auttaa seuroja tulevan hallikauden kisasuunnittelussa.

Lajiliittojen velvollisuutena on mm. olla tietoisia oman lajinsa kansainvälisen lajiliiton erivapaus-
käytännöistä ja tarvittaessa ohjeistaa urheilijoita. Lajiliiton antidopingohjelman lähtökohtina ovat
liiton strategiset valinnat: arvot, visio, missio sekä reilun pelin periaatteet. Liiton antidopingohjelma
löytyy osoitteesta: https://www.petanquefinland.com/liitto/antidopingohjelma/

Dopingvalvonnan tavoitteena on ehkäistä dopingin käyttöä ja havaita dopingrikkomukset.
Arvokisoihin lähtiessä urheilija, valmentaja tai urheilijan muu tukihenkilö allekirjoittaa sopimukset,
missä hän sitoutuu noudattamaan Urheilijasopimusta.

Eettiset kriteerit, jotka ovat lisätty yhdistyksen sääntöihin.

SM-kilpailuviikko

SM-kisaviikko järjestetään su - la 16.−22.7.2023.Pelipaikkana Muistolan koulun piha, Nuupalan-
kat, Sastamala.

SM-ammuntakisa (miehet, naiset, juniorit, veteraanit +55) la 28.10., eli erillisenä ajankohtana kuin
varsinainen SM-kisaviikko. Järjestämiskorvaus 200,00 €.

Yleinen SM-trippeli pelataan pe–la 3.–6.8. Lahdessa monilajien SM-kisaviikon yhteydessä. Osal-
listumismaksu on 20,00 €/pelaaja. https://sm-viikko.fi/

Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20,00 €/pelaaja/laji.
Juniorisarjoissa emme peri osallistumismaksua.

Edellisen vuoden mestarilta/mestarijoukkueelta ei peritä osallistumismaksua.

Suomen cup

Suomen cup pelataan Euroopan cupin säännöillä. Alkukarsinta ja finaali pelataan la–su 22.–23.4.
viikonlopun aikana. Tämän jälkeen kilpailun voittaja, jolla on ensisijainen oikeus edustaa Suomea
EuroCupissa 9.−12.11 on selvillä. Suomen edustajaa voidaan tukea liiton taholta kustannuksissa
budjetin rajoissa. Osallistumismaksu 100,00 €/seura.

Järjestämiskorvaukset maksetaan seuroille ja halliyhdistyksille, max. 200,00 €/päivä.

https://www.petanquefinland.com/liitto/antidopingohjelma/
https://www.petanquefinland.com/@Bin/862072/Urheilijasopumus.pdf
https://sm-viikko.fi/
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Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat Urheilija-
sopimuksen.

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

Yleinen SM-sarja, 1. ja valtakunnallinen 2.-divisioona sekä naisten SM-sarja
Pelipäivät: la 20.5. ja la 10.6. Karsinnat/finaalit la 26.8.

Osallistumismaksut
 Yleinen SM-sarja 200,00 €/joukkue
 Yleinen 1. divisioona 160,00 €/joukkue
 Yleinen 2. divisioona 100,00 €/joukkue
 Naisten SM-sarja 160,00 €/joukkue

Palkintostipendit
Yleinen SM-sarja
1.   700,00 €
2.   350,00 €
3.   250,00 €
 Runkosarjan voittajalle 200,00 €.
 Yleinen 1. divisioona
1.   300,00 €
 Yleinen 2. divisioona
1.   200,00 €
 Naisten SM-sarja. Palkintostipendit mikäli 12 tai enemmän joukkueita osallistuu:
1.   500,00 €
2.   200,00 €
3.   160,00 €.

Veteraanien SM-sarja ja 1. divisioona sekä valtakunnallinen 2. divisioona

Runkosarja pelataan la 20.5. ja la 10.6. Finaali ja nousukarsinnat pelataan la 26.8.
Osallistumismaksut
 Veteraanien SM-sarja 160,00 €/joukkue
 Veteraanien 1. divisioona 100,00 €/joukkue
 Veteraanien valtakunnallinen 2. divisioona 100,00 €/joukkue.
Palkintostipendit
 Veteraanien SM-sarja
1.    500,00 €
2.    300,00 €
3.    200,00 €
 Veteraanien 1. divisioona
1.    300,00 €
 Veteraanien 2. divisioona
1.    200,00 €

Järjestämiskorvaus on 500,00 €/järjestetty sarjakierros (pelipäivä), eli 500,00 € seuralle joka jär-
jestää 20.5. YNVT, 500,00 € seuralle joka järjestää 10.6. YNVT ja 350,00 € seuralle joka järjestää
26.8. YNVT. Yhtenä vaatimuksena on vähintään keittolounaan tasoinen ruokailu sarjakierrospäi-
vinä.

https://www.petanquefinland.com/@Bin/862072/Urheilijasopumus.pdf
https://www.petanquefinland.com/@Bin/862072/Urheilijasopumus.pdf
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Seura-SM

Seura SM:ssä, joka pelataan la 12.8. osallistumismaksu on 140,00 €/joukkue. Edellisen vuoden
mestarijoukkueelta ei peritä osallistumismaksua. Järjestämiskorvaus max 400,00 €.

Mikäli samasta seurasta osallistuu enemmän kuin yksi joukkue, ko. seuran ensimmäisen maksa-
van joukkueen osallistumismaksu on 140,00 € ja sitä seuraavien 100,00 €/joukkue.

Seura-SM on samalla karsinta Baltic Sea Club Cupiin, jonne liitto maksaa osallistumismaksun
kahdelle joukkueelle. Vuoden 2023 Baltic Sea Club Cupin isäntämaana toimii Suomi.

MM/EM-karsinta

Osanottomaksu on 160,00 € 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. Kar-
sinnat miesten EM- ja mahdollisesti naisten MM kilpailuihin ovat la 18.2. ja la 25.3. Tarvittaessa
mahdollinen ylimääräinen karsinta la 1.4. Veteraanien EM-karsinta, +55 ovat la 4.2. ja 11.3. sekä
mahdollinen ylimääräinen karsinta 1.4. Järjestämiskorvaus on 200,00 €/karsinta ja finaali.

Omavastuiden suhteen vuoden 2023 arvokisamatkoihin miesten EM-kisaan on 300,00 €/henkilö.
Naisten MM kisaan omavastuu on 300,00-450,00 €/henkilö riippuen kohdemaasta. U23:n EM-
kisamatkaa varten omavastuu on 200,00 €/henkilö. Mahdollisen junioreiden MM-kisan omavas-
tuu määritetään myöhemmin kuin tiedetään kohdemaa.

Suomen Pétanque-Liitto SP-L r.y:n hallitus on päättänyt, että liitto ei lähetä vuonna 2023 Beninin
arvokisoihin edustusjoukkueita. Alustavasti liiton hallituksen tietoon on tullut, että kansainvälinen
liitto suunnittelee miesten MM-kisoja sekä S/D/XD MM -kisoja Beniniin.
Syynä on, ettei liitto pysty takaamaan pelaajien turvallisuutta Beninissä ja vaikka pelaajat lähtisi-
vät matkaan omakustanteisesti, on liitto kuitenkin vastuussa pelaajista.

Mikäli kisojen vastuutaho Féderation Internationale de Pétanque et Jeu Provençal FIPJP kuiten-
kin vaihtaisi kisapaikkaa turvallisempaan kohteeseen on siihen varauduttava siten, että ko. kilpai-
luihin järjestetään karsinnat, joissa osallistumismaksu 100,00 € joukkueelta. Järjestämiskorvaus
on 200,00 €/päivä. Omavastuiden suhteen, riippuen maasta olisi 300,00/450,00 €/henkilö.

Kaikki pelaajat jotka ovat osallistuvat karsintoihin (arvokisat+SuomiCup) allekirjoittavat Urheilija-
sopimuksen.

Suomen joukkuetta edustaa karsintojen ykkönen. Mikäli karsintajoukkueessa on mukana vain
kolme pelaajaa, kilpailuvaliokunta keskustelee joukkueen kanssa neljännen pelaajan valinnasta.
Hallitus tukee/hyväksyy kilpailuvaliokunnan valintaa kisoihin lähetettävästä neljännestä pelaa-
jasta.

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 kustanta-
maan uuden tarpeen tullessa. Erillistä ”housurahaa” ei ole enää, vaan housut kuuluvat vaatepa-
kettiin.

http://www.fipjp.com/
https://www.petanquefinland.com/@Bin/862072/Urheilijasopumus.pdf
https://www.petanquefinland.com/@Bin/862072/Urheilijasopumus.pdf
https://www.petanquefinland.com/@Bin/862072/Urheilijasopumus.pdf
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Finnish Ladies, Finnish Masters ja Finnish Veterans

Finnish Masters –kilpailu järjestetään joko la 18.11., Finnish Veterans su 19.11. ja Finnish Ladies
la 14.10. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen kilpailulisenssin omaavat.

Osallistumismaksu on 30,00 €/pelaaja. Järjestämiskorvaus Finnish Masters ja Finnish Veterans-
kisoihin on 400,00 € (sisältäen hallimaksun + ruokailun) / kilpailu. Järjestämiskorvaus
Finnish Ladies kisaan on 300,00 € (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.

7.−8.7 European Masters Games, Tampere. Järjestelyvastuu on Kooveella.

Veteraanit (+55) EM-kisat
16.−19.9. Olympic Halle Arlysère - Albertville, Ranska. Kartta

Miesten EM-kisat
20.−24.9. Olympic Halle Arlysère - Albertville, Ranska, Kartta

U23 EM-kisat
12.−15.10. EM-kisat U23, Club Bouliste Monégasque, Monaco. Kartta

Viro - Suomi (tai Suomi - Viro) -maaottelu

Baltic Sea Club Cup, Suomi isäntävuorossa

Naisten MM-kisa

Valmennustoiminta

Valmennusvaliokunnan järjestäytymiskokous pidetään lyhyen ajan sisällä siitä, kun liittohallitus
on nimennyt vetäjän, joka valitsee ja kutsuu valiokunnan jäsenet. Budjetti on syysliittokokouksen
hyväksymä.

Valiokunta etsii tuleviin arvokisoihin valmentajat, joista tehdään esitys liiton hallitukselle. Arvoki-
sajoukkueiden varmistuttua valitut valmentajat tekevät suunnitelman sis. budjetin siitä, miten ki-
soihin valmistaudutaan.

Käytännön toiminta valmennuksen osalta tulee liitossa olemaan kolmitasoista. Ensimmäisellä ta-
solla seuroilla tapahtuvasta pelaajien ohjauksesta ja valmennuksesta vastaavat seuraohjaajat.
Toisella tasolla voidaan järjestää alueellisia valmennustapahtumia seuraohjaajien ja valmennus-
valiokunnan nimeämien edustajien kanssa. Kolmannella tasolla on liiton valmennus, joka kohdis-
tuu lähinnä arvokisoihin valmistautumisesta ja kisapaikalla tapahtuvista aktiviteeteistä.

https://www.google.com/maps/place/Club+Bouliste+Mon%C3%A9gasque/@43.7267264,7.4114913,525m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x12cdc26f7b3f8531:0x74f7784c3ac49cfc!2sMonaco!3b1!8m2!3d43.7384176!4d7.4246158!3m4!1s0x12cdc2eb79252ddd:0x47cdd756d410ce67!8m2!3d43.7275199!4d7.4126577
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Valmennuksen tähtäin pitää aina olla tulevaisuudessa. Pitkäjänteinen työ ohjaajien ja valmenta-
jien koulutuksessa sekä pelaajien kanssa mahdollistaa menestymisen eri arvokisoissa.

Koulutus

Jatketaan viime vuonna alkanutta seuraohjaajakoulutusta. Alkuvuodesta järjestetään tälle ryh-
mälle lähiopetuksena koulutustilaisuus, jossa aiheina ovat taktiikka ja joukkuepelaaminen. Ryh-
mälle lähetetään laajempi kysely koulutusten jälkeen syksyllä.

Tavoitteena on myös hankkia ulkopuolista koulutusta esim. henkisestä valmennuksesta.
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Kilpailukalenteri 2023
(muutokset mahdollisia, täydennykset todennäköisiä).

Tammikuu

Helmikuu
4.2. EM-karsinta, +55 (1/2)
18.2. EM-karsinta, miehet + mahdollisesti Naisten MM-karsinta) (1/2)

Maaliskuu
11.3. EM-karsinta, +55 (2/2)
25.3. EM-karsinta, miehet + mahdollisesti Naisten MM-karsinta) (2/2)

Huhtikuu
1.4. Mahdollinet ylimääräiset karsinnat (+55, miehet, naiset)
22.−23.4. Suomen Cup (EuroCup karsinta)

Toukokuu
20.5. 1. sarjakierros

Kesäkuu
10.6. 2. sarjakierros
17.−18.6. SM-sekaduppeli/-sekatrippeli

Heinäkuu
7.−8.7 European Masters Games, Tampere
16.−23.7. SM kisaviikko

Elokuu
3.−6.8. Monilajien SM-kisaviikko, Lahti (Yleinen SM-trippeli)
12.8. Seura SM
26.8. Sarjojen finaalit/karsinnat

Syyskuu
16. −19.9. EM-kisat, Veteraanit (+55) Olympic Halle Arlysère - Albertville, Ranska. Kartta
20.−24.9. EM-kisat, Miehet, Olympic Halle Arlysère - Albertville, Ranska, Kartta

Lokakuu
12.−15.10. EM-kisat U23, Club Bouliste Monégasque, Monaco. Kartta
14.10. Finnish Ladies
28.10. SM-ammunnat

Marraskuu
9.−12.11. EuroCup, Saint Yrieix, Ranska. Kartta
18.11. Finnish Masters
19.11. Finnish Veterans

Joulukuu

Muita kilpailuja, joiden ajankohta ei vielä tiedossa:
- Viro-Suomi -maaottelu/Suomi-Viro -maaottelu
- Naisten MM-kisa
- Baltic Sea Club Cup

https://www.google.co.uk/maps/place/Olympic+Halle+Arlys%C3%A8re+-+Albertville/@45.6632769,6.3713051,1016m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zaHR0cHM6Ly9kdWNrZHVja2dvLmNvbS8_cT1IYWxsZStPbHltcGlxdWUlMkMrYWxiZXJ0dmlsbGUmdD1vc3gmaWE9d2ViJmlheG09cGxhY2Vz!3m4!1s0x478bc39c7eadc845:0x54e3046999d3ef5f!8m2!3d45.6632872!4d6.3735274
https://www.google.com/maps/place/Club+Bouliste+Mon%C3%A9gasque/@43.7267264,7.4114913,525m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x12cdc26f7b3f8531:0x74f7784c3ac49cfc!2sMonaco!3b1!8m2!3d43.7384176!4d7.4246158!3m4!1s0x12cdc2eb79252ddd:0x47cdd756d410ce67!8m2!3d43.7275199!4d7.4126577
https://www.google.com/maps/place/34+Imp.+des+Rouyeres,+16710+Saint-Yrieix-sur-Charente,+Ranska/@45.6888204,0.1430084,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fe2e1a45a5ae1d:0x578adc2cac376908!8m2!3d45.691087!4d0.1456686
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