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Petankki Peli Iloa 
Kampanjan eteneminen 

 
 

1. Missä nykyiset juniorit ovat 
Junioreiden ikä, harrastusvuodet, urheilutausta ja seura 

 
2. Etsitään junioritoiminnasta kiinnostuneet seurat ja henkilöt 

Paikkakunnittain toimivia seuroja ja ihmisiä joita juniorityö kiinnostaa 
 
3. Aluetapaamiset edelläolevien selvitysten pohjalta toiminnasta kiinnostuneille 

Tapaamisessa kerrotaan liiton mahdollisuuksista antaa tietoa ja tukea, sekä 
laaditaan seurakohtaiset suunnitelmat seurojen oman selvityksen pohjalta 

 
4. Tukitoimet toimiville / toiminnan aloittaville seuroille käynnistetään 

Materiaali-, talous-  ja henkilöresurssit aikataulutuksineen selvitetään 
 
5. Toiminnan seuranta ja laajentamismahdollisuuksien tutkiminen 

Miten toimintaa voitaisiin edesauttaa ja minne sitä voitaisiin laajentaa 
 
6. Valmennus 

Liiton tukemat paikalliset valmennustapahtumat seuralähtöisesti  
Alueelliset valmennusleirit ja kilpailut 
Valtakunnallinen leiri ja kilpailut 
(Kummipelaajat) 

 
 
 

SEURA ON TOIMIJA 
 

• Kouluttaa toimijansa 
• Täydentää / muokkaa kirjallisen materiaalin itselleen sopivaksi 
• Hankkii paikalliset yhteistyökumppanit 
• Hankkii tarvitsemansa paikallisen julkisuuden 
• Hoitaa paikallisen tiedotuksen toiminnastaan 
• Järjestää suunnitelmansa mukaisen toiminnan 
• Hoitaa velvoitteensa junioreiden suuntaan 

 
 

LIITTO ON TAUSTATUKI 
 

• Antaa ohjeita toiminnan järjestämiseksi 
• Järjestää koulutusta toimijoille 
• Tuottaa toiminnassa tarvittavaa tukimateriaalia 
• Hankkii valtakunnalliset yhteistyökumppanit 
• Hankkii toiminnan mukaisen valtakunnallisen julkisuuden 
• Tiedottaa valtakunnallisesti 
• Hoitaa velvoitteensa junioreiden ja seurojen suuntaan 
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Suomen Pétanque-Liiton tavoite kampanjassa 
 

• seuroihin syntyy junioritoimintaa 
• seurat omaksuvat junioritoiminnan kautta säännöllisistä harjoituksista tiedottamisen (aika 

ja paikka) 
• seuroihin saadaan ohjaaja / valmentaja joka on vastuuhenkilö junioreiden sisääntuloon ja 

ohjaukseen 
• liiton jäsenseurojen junioriharrastajamäärän kasvattaminen 
• juniorityön jäntevöityminen ja toimintamallien rakentuminen 
• seurojen välisen alueellisen yhteistyön kehittäminen 
• valtakunnallisen sponsoroinnin järjestäminen junioritoimintaan 
• lajin tunnetuksi tekeminen, myönteinen nuorison harrastemuoto 

 
 
 

Liiton kampanjatuki seuroille 
 

• Petankkikoulu – aloitusmateriaali, tuki ja toiminnan ohjaus 
• Alueleirit ja aluemestaruuskilpailut (2004 epäviralliset) 
• Valtakunnallinen juniorileiri 
• Junioripetankkiliiga 
• Valmennus- / ohjaajatuki seuroille 
• Ohjaajamateriaali ja -koulutus 
• Juniori- ja seuratoiminnan kehittämisohjeet 
• Maajoukkuevalmennus 
• Taustatuki seuroille paikallisten harrastusolosuhteiden kehittämishankkeisiin (esim. hallit) 
• (Kummipelaajatoimintatuki) 

 
 
 
 

Liitto tukee niitä seuroja jotka toimivat! 
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ALUEELLINEN JUNIORILEIRI 

 
• liitto järjestää viikonloppuleirin (lauantai-sunnuntai) mikäli alueelta ilmoittautuu vähintään 10 

junioria 
• osallistumisoikeus lisenssipelaajilla (vakuutus) 
• kustannus / osallistuja 10 euroa, sisältää majoituksen ja ruokailut 
• paikalla liiton valmentaja / seuraohjaajat (kummipelaajat) 
• sisältö; petankkimaailma, kilpailut, pelit, henkilökohtainen ohjaus 
• voidaan järjestää 3 kpl  

 
VALTAKUNNALLINEN JUNIORILEIRI 

 
• liitto järjestää viikon pituisen (maanantai – sunnuntai) avoimen valmennus- ja harjoitusleirin 

lisenssipelaajille kesäleirityyppisesti 
• kustannus 50 euroa / osallistuja, sisältää majoituksen, ruokailut sekä leirin palvelut 
• paikalla liiton valmentajat (kummipelaajat) seuraohjaajat 
• sisältö; harjoitteita, tekniikkaohjausta, pelejä, päätöskilpailu, lajituntemusta ja leirielämää 

hauskanpitoineen 
• leiri on tarkoitettu ensisijaisesti harjoittelun ja opetuksen kautta tapahtuvaan lajiin tutustumiseen ja 

junioreiden sosiaaliseen yhdessäoloon 
• leirillä toteutettavassa ohjauksessa otetaan huomioon junioreiden henkilökohtaiset valmiudet – 

avoin kaikilla tasoilla oleville junioreille 
 

ALUEMESTARUUSKILPAILUT 
 

• liitto järjestää yksipäiväisen kilpailun joka pelataan kv-liiton ikäluokkien mukaisella sarjajaolla 
singelinä lisenssipelaajille 

• ei osallistumismaksua 
• liiton kustantama tuomari ja palkinnot (jaetaan myös osallistujamitalit) 
• toimii kannustekilpailuna myös aloittelijoille 

 
JUNIORIPETANKKILIIGA 

 
Liitto järjestää / organisoi valtakunnallisen Junioripetankkiliigan (säännöt laatii liitto). 
Liiga pelataan paikkakuntakohtaisesti jolloin seura/seurat organisoivat paikallispelit joista 
kaksi parasta saa osallistumisoikeuden valtakunnalliseen loppukilpailuun. 

 
Pelisysteemi 
Yksin- tai kaksinkertainen sarja osallistujamäärän mukaan, minimiosallistujamäärä on 5 
trippelijoukkuetta, joukkuemuodostus vapaa. 
 
Palkinnot 
Seura palkitsee kolme parasta joukkuetta pokaalein paikallispelistä. 
Liitto palkitsee loppukilpailujen parhaat sekä jakaa osallistujamitalit kaikille. 
 
Liiton tuki 
Liitto antaa järjestävälle seuralle junioripetankkiliigan markkinointi- ja järjestelykuluihin 100 
euroa. 
Liitto myöntää junioripetankkiliigan loppukilpailun järjestämisoikeuden ja  100 euroa 
kilpailujärjestämiskuluihin sekä kustantaa paikalle tuomarin. 
Liitto ylläpitää tulosrekisteriä ja tiedottaa paikallisliigojen tulokset valtakunnallisesti omissa 
tiedotuskanavissaan. 
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JUNIORIT 
 
 
 
Mitä juniori-ikäinen odottaa lajilta? 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
Mikä karkottaa juniorin lajista heti alussa? 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
Mikä petankissa vetoaa junioriin eniten? 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
Onko petankissa esimerkkejä (idoleita)? 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
Tekniikkaharjoitusta vai pelejä? 
 
………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Lajin esittelytilaisuus, Petankkikoulu tai harjoitukset 

 
 
Miksi juniori kiinnostuu lajista? 
………………………………………………………………………….. 
 
 
Miksi juniori ei kiinnostu lajista? 
…………………………………………………………………………. 
 
 
Mitä Me voimme tehdä? 
…………………………………………………………………………. 
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P E T A N K K I  P E L I  I L O A  

 
Suomen Pétanque-Liitto Ry:n kampanja junioritoiminnan käynnistämiseksi ja 
tehostamiseksi liiton jäsenseuroissa 2004. 

 
Kampanjalla SP-L Ry pyrkii aktivoimaan ja avustamaan jäsenseurojen 
junioritoimintaa. Tähtäimenä on seurojen juniori-ikäisten harrastajien lukumäärän 
lisääminen, sekä seuratoiminnan aktivoituminen junioritoiminnan suuntaan. 

 
 

Oheiset kysymykset on koottu auttamaan Liiton jäsenseuroja mietittäessä 
junioritoiminnan aloittamista tai tehostamista seurassa. 
Seuratoimijoiden vastaukset on tarkoitettu seuran omaan käyttöön ja niitä 
tarkastellaan Liiton toimihenkilöiden ja seuran ”Junioritoimintapalaverissa”, joka 
pidetään alueellisen seurakokoontumisen yhteydessä. 

 
Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista, vastaukset jäävät seuran sisäiseen 
käyttöön. 

 
 
 

YLEISTIEDOT 
• Seuran nimi ja perustamisvuosi 
• Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
• Sihteeri ja taloudenhoitaja, hallituksen jäsenet 
• Seuraohjaaja/ -valmentaja 
• Seuran jäsenmäärä; miehet, naiset, j-pojat, j-tytöt 
• Seuran lisenssimäärä; miehet, naiset, j-pojat, j-tytöt 
• Jäsenmäärän kehitys viimeisenä kahtena vuonna; nouseva / tasainen / laskeva 
• Jäsenkunnan arvioitu keski-ikä 
• Jäsenmaksun suuruus ja mitä siihen sisältyy 

 
SEURAN NYKYINEN TOIMINTA 
• Seuran omat sisäiset kilpailut vuosittain / lukumäärä ja laatu 
• Jäsenten osallistumisaktiivisuus omiin kilpailuihin; vähäinen / kohtalainen / suuri 
• Jäsenten osallistumisaktiivisuus kansallisiin kilpailuihin; vähäinen / kohtalainen / suuri 
• Jäsenten osallistumisaktiivisuus SM-kilpailuihin; vähäinen / kohtalainen / suuri 
• Järjestääkö seura kansallisia kilpailuja / lukumäärä ja laatu 
• Seuran sisäinen tiedotus jäsenistölle; puheli / e-mail / kirje / ilmoitustaulu / rumpu 
• Seuratoiminnasta tiedottaminen paikkakunnalla; lehdet / ilm.taulut / muulla tavoin / ei 

ollenkaan 
• Seuralla on / ei ole toimintasuunnitelmaa 
• Seuralla on / ei ole kilpailusuunnitelmaa (kilpailuihin osallistuminen tai niiden 

järjestäminen) 
• Seuralla on / ei ole säännölliset peliajat (ns. harjoitukset) 
• Seuralla on / ei ole ohjattuja harjoituksia (harjoitukset, ei pelailua) 

 



Petankki Pel i I loa  -   Suomen Pétanque-Li itto Ry  2004 6

 
 
 
 

SEURAN TALOUS 
• Seuran kokonaistalousarvio kuluvalle vuodelle 
• Kilpailutoiminnan menoarvio 
• Harrastustoiminnan menoarvio 
• Seura saa kaupungin/kunnan  taloudellista tukea; kyllä / ei 
• Seura saa muuta ulkopuolista taloudellista tukea; kyllä / ei (sponsorointituki) 
• Seuran taloudelliset mahdollisuudet junioritoimintaan; hyvät / kohtalaiset / huonot 

 
 

SEURAN FYYSISET-/MATERIAALIRESURSSIT 
• Seuran kesäharjoittelupaikka; on / ei ole, sijainti ja soveltuvuus 
• Seuran talviharjoittelupaikka; on / ei ole, sijainti ja soveltuvuus 
• Peliväline- ja harjoitusmateriaali; on / ei ole 
• Seuran hallussa oleva kirjallisuus, videot, muu opetus-, tiedotus ja lajimateriaali 
• Mahdollisuudet kilpailujen järjestämiseen; hyvät / kohtalaiset / huonot (miksi) 

 
 

SEURAN HENKILÖRESURSSIT 
• Aktiivien seuratoimijoiden määrä, miehet / naiset 
• Aktiivien petankkitausta / lajikokemus; hyvä / kohtalainen / heikko 
• Aktiivien järjestötoimintatausta / kokemus; hyvä / kohtalainen / heikko 
• Aktiivien resurssit; aika / liikkuvuus / muut toiminnan toteuttamiseen vaikuttavat tekijät 
• Aktiivien innostus uuteen toimintaan; suuri / kohtalainen / heikko 
• Onko seuralla koulutettuja seura- tai junioriohjaajia; kyllä / ei 
• Lyötyykö seurasta halukkaita seura- tai junioriohjaajaksi; kyllä / ei  
• Löytyykö seurasta uusia junioritoimintaan mukaan tulevia aktiiveja; kyllä / ei 

 
 

SEURAN FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
• Onko seuralla toimisto tai muu kiinteä toimipiste; kyllä / ei 
• Onko seuran toiminta-alueella liikunta- tai urheiluopistoa, urheiluun liittyvää muuta 

laitosta- tai liikeyritystä; kyllä / ei 
• Onko seuran toiminta-alueella ala- tai yläasteen koulua tai muuta oppilaitosta; kyllä / ei 
• Onko seuran toiminta-alueella nuorisotaloa tms. nuorison kokoontumispaikkaa; kyllä / ei 
• Toimiiko seuran toiminta-alueella muita urheiluseuroja; kyllä / ei 
• Onko seuralla mahdollisuutta / tarvetta toimintatilojen tai -alueiden hankintaan; kyllä / ei 

 
 

SEURAN ULKOPUOLISET KONTAKTIT 
• Kontaktit koululaitokseen; laatu, määrä ja viimeisimmät tapahtumat 
• Kontaktit nuorisotoimintaan; laatu, määrä ja viimeisimmät tapahtumat 
• Kontaktit yhdistyksiin, seuroihin, järjestöihin, liittoihin yms; laatu, määrä, viimeisimmät 

tapahtumat 
• Kontaktit elinkeinoelämään/liikeyrityksiin; laatu, määrä, viimeisimmät tapahtumat 
• Kontaktit kunnallisiin urheilupäättäjiin; laatu, määrä, viimeisimmät tapahtumat 
• Kontaktit paikallisiin tiedotusvälineisiin; laatu, määrä, viimeisimmät tapahtumat 
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SEURAN HENKINEN ILMAPIIRI 
• Seura on; kasvuhakuinen / paikalleen jämähtänyt 
• Seura keskittyy ensisijaisesti; harrastetoimintaan / kilpailutoimintaan 
• Seuran hallinto on; nopeaa ja joustavaa / hidasta ja kankeaa / jotain muuta (mitä) 
• Seuran jäsenistön yhteistyö on; erinomaista / hyvää / jotain muuta 
• Arvio jäsenkunnan halusta kehittää seuraa; 
• yleistä kehittämishalua on; paljon / kohtalaisesti / vähän / ei lainkaan 
• kilpailutoiminnan kehittämishalua on; paljon / kohtalaisesti / vähän / ei lainkaan 
• harrastetoiminnan kehittämishalua on; paljon / kohtalaisesti / vähän / ei lainkaan 
• junioritoiminnan kehittämishalua on; paljon / kohtalaisesti / vähän / ei lainkaan 

 
 

SEURAN AIKAISEMPI JUNIORITOIMINTA 
• Seuran järjestämät aikaisemmat junioritapahtumat / -toiminta; laatu, määrä 
• Onko seurassa juniori-ikäisenä mukaan tulleita ja vielä pelaavia petankisteja:  

kyllä (lkm) / ei 
• Seuran jäsenten kilpailusaavutukset juniorisarjoissa; … 

 
 

SEURAN TOIMINTAMOTIIVI 
• Mikäli seura päättää lähteä ”PETANKKI PELI ILOA-kampanjaan”,  

niin seuran motiivina on; 
• halu kasvattaa jäsenmäärää 
• halu saavuttaa kilpailumenestystä 
• halu saada kohennusta seuran talouteen 
• halu saada toimintaa / tehoa ”tyhjälle” alueelle 
• halu saada paikallista näkyvyyttä seuralle 
• halu virkistää nykyisen jäsenkunnan seuratoimintaa 
• jokin muu motiivi, mikä ……. 

 
 
 
 
 
Tähän kyselyyn ei ole olemassa ”oikeita vastauksia”, on vain rehellisiä vastauksia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


