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HALLINTO JA TALOUS 
 
Liiton hallinnosta vastaa liiton hallitus ja käytännön toimenpiteistä toiminnanjohtaja. 
Lajijaostojen toimintaa ohjaa lajipäällikkö yhdessä jaoston jäsenten kanssa. Pyritään 
edelleen kehittämään ja tehostamaan liiton organisaatiota kokonaisuudessaan. 
 
Hallituksen kokouksissa käsitellään sääntömääräisiä sekä ajankohtaisia asioita. Pidempää 
käsittelyä vaativat asiat otetaan huomioon laajemmin ja tarvittaessa keskitytään erityisesti 
tiettyihin osa-alueisiin. 
 
Pidetään yllä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa liiton keräämistä kilpailumaksuista eri 
lajien ja sarjojen suhteen. Edistetään ja ylläpidetään demokratiaa päätöksenteossa. 
Seuratoiminnan opastus- ja koulutustoimintaa kehitetään.  
 
Liiton talouden vahvistaminen yhteistyökumppanien hankinnalla ja markkinoinnilla kaikissa 
tapahtumissa ja kilpailuissa.  
 
Liiton taloutta hoidetaan vastuullisesti. Toteutetaan tarvittaessa kehittämishankkeita ja 
parannetaan jo olemassa olevia toimia, kuten biljardi.org tulospalvelun laajentaminen ja 
kehittäminen sekä liiton internetsivuston kehittäminen. Keväällä 2023 pidettävän 
Biljardiliiton 50-vuotisjuhlan suunnittelu ja toteuttaminen tulee vaatimaan myös merkittäviä 
resursseja taloudellisesti. Kaikkien lajien yhteistä SM-finaalitapahtumaa ei vuonna 2023 
näillä näkymin tulla järjestämään. Valmennus- ja nuorisotoiminnan lisääminen vaativat 
taloudellisia panostuksia. Poolin EM kilpailun järjestäminen Tampereella on myös suuri 
ponnistus, joka vaatii isoja taloudellisia panostuksia.  
 
TIEDOTUSTOIMINTA 
 
Pyritään kehittämään ja lisäämään tiedotustoimintaa liiton toiminnasta ja tapahtumista. 
Uutisoinnin tiedotusalustoina toimivat liiton internetsivut omine lajisivustoineen sekä 
Biljardisuomi ja Facebook sivustot. Sivustojen sisältöä ylläpidetään ja päivitetään 
aktiivisesti. 
 
Lajien tiedotustoimintaa kehitetään sisäisesti ja ulkoisesti. Kaikille lajeille ja sarjoille 
pyritään nimeämään omat tiedotusvastaavat. Tiedotustoimintaa pyritään tehostamaan 
monipuolisesti tuottamalla aktiivisesti aineistoa liiton nettisivulle sekä jakamalla 
kilpailutuloksia Biljardisuomi sivustolle. 
 
Kilpailujen tulospalvelun kehittäminen sekä suorien internetlähetysten toteuttaminen 
kilpailuista. Biljardi.org kilpailunhallinta järjestelmä on jo toiminnassa kaikissa lajeissa ja 
sitä kehitetään edelleen. 
 
Julkaistaan Biljardi -lehti, 4 numeroa, jossa kevään ensimmäinen lehti on yhteisnumero 1-
2 sisältäen pool EM kilpailun sekä liiton 50 v. juhlavuoden liitteet. 
 
Jäsentiedotteita lähetetään sähköisesti seurojen yhteyshenkilöille, myös suoraan pelaajille 
lähetetään tiedotteita kilpailutoimintaa koskien. Kaikkien lajien kilpailukalenterit julkaistaan 
kausittain (syksy / kevät). Tehdään toimintasuunnitelma ja –kertomus. 
 
Pidetään aktiivisesti esillä yhdenvertaisuussuunnitelmaa antidopingohjelmaa sekä muita 
vastuulliseen järjestötoimintaan liittyviä toimia. 
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PR-TOIMINTA JA MARKKINOINTI 
 
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan lajin esittely- ja messutilaisuuksiin ja muihin 
tapahtumiin yhdessä jäsenseurojen ja yhteistyökumppanien kanssa kuten 
vammaisurheilun Liikuntamaa / apuvälinemessut. Lajin näkyvyyden parantaminen eri 
medioissa ja tiedotusvälineissä sekä kansalaisten ja lajin harrastajien keskuudessa.  
 
Biljardinäkyvyyden parantaminen televisiossa eri kanavilla sekä internet striimeissä ja 
videoissa. Biljardin markkinoinnin ja yritysyhteistyön kehittäminen liiton 
markkinointityöryhmän toimesta. Pyörätuolibiljardin kehittäminen ja lajin esittelytilaisuudet 
eri kuntoutuskeskuksissa mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyökumppaneiden näkyvyyden 
parantaminen liiton tiedotusvälineissä. Pyritään hyödyntämään eri markkinointikanavia 
lajin tunnettavuuden parantamiseksi. Liiton internetsivuston tunnettavuuden laajentaminen 
kentälle sekä pelaajien ja harrastajien että seurojen ja salien tietoisuuteen. 
 
Jatketaan EU rahoitteista Smart Pool projektia, jossa biljardia käytetään hyväksi kouluissa 
opetettavaan matematiikan opetukseen. Projektiin haetaan lisää uusia kouluja ja 
koulutetaan uusia matematiikan opettajia käyttämään Smart pool menetelmää. Tuotetaan 
myös lisää koulutusmateriaalia. 
 
EETTISYYS, TASA-ARVO JA VASTUULLISUUS 
 
SBiL ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon Suomen Olympiakomitean eettiset ohjeet ja 
reilun pelin säännöt sekä SUEK:n ohjeet ja määräykset. Noudatetaan liiton 
yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja antidopingohjelmaa sekä muita urheilun yleisiä sääntöjä 
ja määräyksiä. Biljardi noudattaa Suomen Olympiakomitean vastuullisuusohjelmaa. 
 
ANTIDOPINGOHJELMA 
 
SBiL on laatinut antidopingohjelman, joka on hyväksytty SUEK:n toimesta. Suunnitelmaa 
päivitetään tarvittaessa ja se on nähtävissä liiton nettisivuilla.  
 
TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA  
 
SBiL on laatinut yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja se 
on nähtävissä liiton nettisivuilla.  
 
HYVÄ HALLINTO 
 
Liiton hyvä hallinto dokumenttia päivitetään ja ylläpidetään säännöllisesti. 
 
OTTELUTULOSTEN MANIPULOINNIN EHKÄISY 
 
Ottelutulosten manipuloinnin ehkäisyä varten tehtyä dokumenttia päivitetään ja 
ylläpidetään säännöllisesti. 
 
EPÄASIALLISEN KÄYTÖKSEN EHKÄISY 
 
SBiL on liittynyt mukaan urheilun yhteiseen epäasiallisen käytöksen ehkäisyn 
kurinpitomenettelyyn. Tästä on tehty päivitys liiton toimintasääntöihin. 
 
TURVALLISUUS JA TERVEELLISYYS SEKÄ YMPÄRISTÖ -OHJELMAT 
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SBiL on sitoutunut noudattamaan Olympiakomitean turvallisuus ja terveellisyys sekä 
ympäristö -ohjelmia. 
 
Kaikki edellä mainitut suunnitelmat ja ohjelmat ovat nähtävissä liiton internetsivuilta. 
 
 
KILPAILUT JA TAPAHTUMAT 
 
Kaikkien lajien kilpailutoiminnan kehittäminen eri sarjoissa ja pelimuodoissa. Lajijaostot 
tekevät tarvittavia päivityksiä kilpailuohjekirjoihin. Pelaajamäärän ja lisenssin hankkijoiden 
lisääminen kaikissa lajeissa ja sarjoissa. Harrastajasarjojen pohjan laajentaminen. 
Alkeiskurssien järjestäminen tai niiden toteuttaminen yhdessä yhteistyökumppanien 
kanssa. Toteutetaan kilpailun johtajien koulutus.  
 
KILPAILUTOIMINTAA 2023 
 
Järjestetään kaikkien lajien; kaisa, kara, pool, pyramidi sekä snooker ranking- ja SM 
kilpailut sekä muut kilpailut. 
 
Valitaan vuoden pelaajat sekä kuukauden pelaajat. 
 
Ollaan mukana järjestämässä kehitysvammaisten SM kilpailua tammikuussa 2023. 
 
Järjestetään yhdessä OLL:n kanssa opiskelijoiden SM kilpailut syksyllä 2023.  
 
Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä muiden Pohjoismaisten liittojen 
kanssa eri lajeissa.  
 
Osallistutaan eri lajien kansainvälisiin arvokilpailuihin (EM, MM, PM) sekä muihin 
kansainvälisiin kilpailuihin sekä tapahtumiin mahdollisuuksien mukaisesti.  
 
Järjestetään poolbiljardin Euroopan mestaruuskilpailu Tampereen Messu- ja 
urheilukeskuksessa 1-11.6.2023. Sitä ennen pelataan poolin Euro Tour osakilpailu 
samassa paikassa 26-31.5.2023. Kilpailukokonaisuus tulee olemaan suurin koskaan 
Suomessa järjestetty biljardikilpailu, osallistujia odotetaan olevan yhteensä noin 250 
henkilöä noin 40 eri Euroopan maasta.  
 
Hallitus 
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NUORISOTOIMINTA 
 
Junioreiden SM kilpailut sekä rankingkilpailujen tilalle tulleet juniorikilpailut pelataan 
yhdessä junioreiden PT18 sarjassa.  
 
Järjestetään nuorten maajoukkuepelaajien leirejä ja valmennustapahtumia sekä 
harjoittelun seurantaa.  
 
Järjestetään lisäksi avoimia valmennustapahtumia muille kuin maajoukkueen pelaajille.  
 
Järjestetään nuorisotalojen joukkue SM kilpailut 8- ja 9-pallossa.  
 
Aktivoidaan seuroja järjestämään avoimia biljardikursseja ja säännöllisiä harjoituksia 
nuorille.  
 
Aktivoidaan ja tuetaan seuroja kehittämään omaa nuorisotoimintaa ja toteuttamaan 
lajiopetusta nuorille.  
 
Nuorten harrastajien ja kilpapelaajien määrän lisääminen.  
 
Kannustetaan seuroja ja saleja toteuttamaan koulujen liikuntatunneilla biljardin opetusta ja 
pelaamista. 
 
Sami Karttunen 
Nuorisovastaava 
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VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA 
 
Jatketaan poolin maajoukkue valmennuksia niin miehissä naisissa kuin junioreissakin. 
Päätähtäimenä kotikisat EM 2023 Tampereella. 
Miehissä valmentaja Sampo Eronen jatkaa pääasiassa fysiikka valmennusten työstämistä. 
Sami Karttunen jatkaa juniorien valmennusta yksilöittäin sekä ryhmissä. 
Heikki Aunio jatkaa naisten pool maajoukkueen valmennuksia tällä kertaa aluksi 
pelkästään yksilö valmennuksina (one on one valmennuksina, videovalmennuksina sekä 
psyykkisiä valmennuksia) ja sitten joukkuevalmennukset lähempänä kotikisoja 
toukokuussa 2023.  
 
Smart Pool projektiin eli matematiikan opetusta biljardin avulla saadaan lisävoimia. Porin 
biljardikerhon Eero Hammais käy SmartPool ohjaajakoulutuksen ja siirtyy myös 
kouluttamaan projektiin tulevia uusia kouluja. Alkeismateriaalia sekä biljardiohjaaja 
koulutukseen liittyvää materiaalia kehitetään ja tehdään valmiiksi. Materiaali saadaan 
käyttöön vuoden -23 kevätkauden aikana, jolloin saadaan projekti eteenpäin eli uusia 
saleja, kerhoja ja biljardiyrittäjiä mukaan pitämään alkeisopetuksia ja näin kasvattamaan 
biljardi harrastajien määrää.  
 
SightRight metodin valmentajakoulutuksen käyneet Sami Karttunen ja Heikki Aunio 
antavat uuteen tähtäämiseen ja lyöntitapahtumaan liittyvää valmennusta maajoukkueiden 
jäsenille. 
 
Snooker tuomarien koulutusseminaareja pidetään edelleen. Tavoitteena on saada 
koulutettuja tuomareita tasaisesti kaikkiin rankingkisoihin, yksittäisiin 
tapahtumiin/näytösotteluihin + erillisiin turnauksiin.  
 
Kara biljardissa kartoitetaan mahdollisuuksia saada kilpailunjohtaja koulutusta sekä 
tuomari koulutusta. Tämän lisäksi lajipäällikkö Jarno Ahola järjestää laji esittelyä ja 
valmennustapahtumana lajin perusteita.  
 
Kaisa biljardissa järjestetään kilpailunjohtaja koulutusta sekä tuomari koulutusta.  
 
Pyramidissa pyritään järjestämään kilpailunjohtaja koulutusta. 
 
Heikki Aunio 
Valmennus- ja koulutusvastaava 
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KAISAJAOSTO 
 
TAVOITTEET  
 
Kaisa-biljardin kilpailutoiminnan ja harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja sen 
kehittäminen yhteistyössä seurojen kanssa. Peliolosuhteet ovat kehittyneet huimasti viime 
vuosina ja tätä linjaa pyritään edelleen jatkamaan.  
 
Informaation jatkuva välittäminen seuroille ja pelaajille hyväksikäyttäen SBIL:n 
tiedonvälityskanavia. (SBiL nettisivut, SBiL keskustelupalsta, BiljardiSuomi, Biljardi.org, 
Whatsapp- ja Facebook-ryhmät).  
 
Livestreamien ja reaaliaikaisemman tulospalvelun kehittäminen. Tulospalvelulle on 
kehitetty uusia työkaluja ja näitä onkin käytössä jo valtaosassa pelipaikoista. Pyritään 
ottamaan ne käyttöön kaikissa pelipaikoissa kauden aikana. Ilmoittautuminen, 
lisenssitarkistus ja rankinglistat on jo saatu Biljardi.org- palveluun ja seuraavana työn alla, 
että myös kaavion arvonta, tulospalvelu ja osallistumismaksujen maksaminen saataisiin 
saman palvelun alle. 
 
Kehittää ja selkeyttää kaisa-biljardin pelisääntöjä pelin ja pelaajien hyväksi.  
Kansainvälisen kilpailutoiminnan kehittäminen ja vakituisen maaottelukosketuksen 
saaminen (suunnitteilla maaottelu Venäjää ja/tai Puolaa vastaan).  
 
Näkyvyyden lisääminen tiedotusvälineissä.  
 
Uusien pelaajien saaminen lajin pariin. 
 
TOIMENPITEET  
 
Kaisajaosto käsittelee säännöllisesti ilmenneitä kehitystarpeita, palautteet jaetaan jaostolle 
mietittäväksi ja tehdään tarvittavat muutokset pohdintojen jälkeen. 
 
Rankingkilpailujen ja muiden suurten kaisatapahtumien seuranta ja uutisointi sekä 
rankinglistan ylläpitäminen (tavoitteena 24 h sisällä kilpailun päättymisestä). 
 
Erilaiset top-listat ja maratontaulukot.  
 
Eri lajien yhteiskilpailut, lajiesittelyt, somemarkkinointi 
 
Kaisa-biljardin kilpailusääntöjen uudistaminen ja julkistaminen.  
 
Vuoden kaisapelaajan valinta ja palkitseminen.  
 
KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA  
 
SM-KILPAILUT  
 
Yleinen SM  
Ikämiesten SM (MN50, MN60 ja MN70, MN80)  
Nuorten SM (MN21)  
Pari SM  
Joukkue SM  
Naisten Kaisa-SM  
Mixed doubles- SM  
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RANKING-KILPAILUT  
 
Kilpailukauden runko käsitellään ja sovitaan kaisajaoston ja seurojen välillä. Tällä kaudella 
12 osakilpailua. Kilpailut pyritään jakamaan maantieteellisesti mahdollisimman 
tasapuolisesti pelaajamääriin nähden. 
 
SENIORI RANKING-KILPAILUT 
 
Uusi seniorisarja 60 vuotta täyttäneille on saanut hyvän vastaanoton. Tällä kaudella 
pelataan 4 osakilpailua.  
 
ELIITTIKILPAILU  
 
Toistaiseksi tauolla, koska kilpailukalenteri on niin täysi. Mietitään ensi kaudella 
uudestaan.  
 
ALUEKILPAILUT  
 
Aluemestaruuskilpailut  
Paikkakuntien mestaruuskilpailut  
Seurojen mestaruuskilpailut  
Ystävyysottelut seurojen välillä  
 
KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA  
 
Näytösotteluja Suomessa ja ulkomailla, mm. Pyramidin arvokisojen yhteydessä. 
Maailmantilanteen vuoksi yhteistyö Venäjälle on keskeytetty. 
 
Tuomas Komi  
Kaisa lajipäällikkö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

KARAJAOSTO 

Tavoitteena pelaajamäärien ja pelipaikkojen sekä pelipöytien lukumäärän kasvattaminen 
Suomessa. 

Pyritään luomaan tapoja, joilla saadaan Karan pelaaminen helpommin lähestyttäväksi ja 
saleille, joissa karapöytä on niin tavoitteena saada pelaajia lajin pariin salikohtaisesti ja 
sitä kautta myös kilpailutoimintaan mukaan.  
 
Pelitason nostaminen ja ulkomaisten kontaktien lisääminen. 
 
Edustuspaikkojen säilyttäminen tai jopa kasvattaminen PM, EM ja muissa mahdollisissa 
kansainvälisissä turnauksissa.   

TOIMENPITEET  

Opastusta karan pariin seuratoiminnassa pidetään yllä järjestämällä koulutusta ja 
opetusta kauden aikana. PK-seudulla järjestetään alkeiskursseja sekä ohjausta 
junioreille. Pyritään saamaan vastaavia myös muille saleille joilla karapöytiä löytyy esim. 
Turku ja Oulu 

Pyritään saamaan karapöydän omaavia saleja pitämään esim. viikkokilpailuja tai 
sarjamuotoisia kisoja saleilla. Mietitään mahdollisuuksia, miten pystytään 
järjestämään ns. yhden pöydän kisoja    

Pidetään yllä ja luodaan mahdollisuuksien mukaan kontakteja 
kansainvälisiin huippupelaajiin ja -valmentajiin.   

MUUTA   

Seurataan ja kehitetään sarjoja; Mestaruussarja ja muut avoimet kilpailut.  

Karan pelisysteemissä pelataan vain yhtä lohkoa pelaajamäärästä riippumatta. Pelataan 
vähintään kaksi kierrosta tietokonejärjestelmän arpomana ja näiden jälkeen normaali cup.   
Pelisysteemin seurauksena:  
- Pelaajia ei sijoiteta, ellei erikseen niin määritetä 
- Keskimäärin puolet pääsee aina jatkoon 
- Pelaajat pelaavat saman verran otteluita lohkossa 
- Kilpailut etenevät nopeammin 
- Kolmas karapöytä turnauksessa mahdollistaa käyttämään kansainvälistä 

pelisysteemiä, jossa turnaukset pelataan 3-4 hengen lohkoissa pudotuspelien kanssa. 
- Hyödynnetään myös mahdollisuuksien mukaan kilpailuveto-ohjelma CueScoren 

käyttöä kunnes biljardi.org tukee karan kilpailutoimintaa.  

KILPAILUTOIMINTA SUOMESSA   

Henkilökohtainen 3-vallin kara SM-kilpailu (mahdollinen alkukilpailu ja 
finaalitapahtuma erikseen). 

Pari SM kilpailu   

Mestaruussarjan rankingkilpailut, tasoituskilpailut ja muut avoimet tapahtumat.  
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Rankinglistojen ylläpito ja kilpailujen uutisointi kaikista kilpailuista. Kauden 
pääpelipaikkana toimii PVK.   

KILPAILUTOIMINTA ULKOMAILLA   

Kilpailukalenterit ovat vielä osittain avoinna.  

Muut kilpailut kuten World Cup kilpailuja useissa eri maissa (osallistuminen 
omatoimisesti).  

Jarno Ahola 
Kara lajipäällikkö 
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POOLJAOSTO  
 
Pooljaosto jatkaa toimintaansa edellisten vuosien tapaan. Jaostoon voidaan kutsua uusia 
jäseniä tarpeen mukaan.  
 
YLEINEN SARJA, KOTIMAISET KILPAILUT  
 

- Finnish Pool Tour 
- 1-divisoona (+ divisioonamestaruuskilpailut) 
- 2-divisioona  
- haastajasarja 

MUUT SARJAT  
 

- Naiset (+ naisten B-mestaruuskilpailut) 
- Juniorit  
- Seniorisarjat (kolme eri ikäsarjaa) 

SM KILPAILUT 
  
Kaikissa sarjoissa omat SM kilpailut  

- 8-pallo, 9-pallo, 10-pallo, straight pool  
- Pari- ja joukkue SM kilpailut  
- Sekaparien SM kilpailut  

KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA  
 
EM-KILPAILUT  
 

- Miehet, Naiset, Pyörätuoli, U23 (1. – 11.6. Tampere.) 
- Juniorit (26.7 – 2.8. Bulgaria.) 
- Seniorit (5. – 12.10. Slovenia.) 

EUROTOURIN OSAKILPAILUT (miehet ja naiset) 
 
Vuoden aikana on kuusi osakilpailua, joihin osallistuu vaihteleva määrä suomalaispelaajia 

EM-KILPAILUT JA EUROTOUR TAMPERE 2023  
 
Suomen Biljardiliitto järjestää yhdessä Euroopan pool biljardiliiton kanssa Tampereella 9-
pallon EuroTourin osakilpailun ja poolbiljardin Euroopan mestaruuskilpailut 27.5. – 11.6. 
SBiL ja poolin lajipäällikkö osallistuu valmisteluihin tarvittavin osin. Lajipäällikkö toimii 
Suomen EM-joukkueen joukkueenjohtajana. Ennen EM-kilpailua pidetään joukkueen 
yhteinen tapaaminen.  
 
MAAILMANMESTARUUSKILPAILUT 
 
MM-kilpailuiden paikat määräytyvät eri kv. rankinglistojen ja mm. EM-kilpailumenestyksen 
mukaan.  

- 10-pallo, miehet (27.2. – 3.3.) 
- 9-pallo, miehet (1.-5.2.) 
- 8-pallo, miehet 
- 9-pallo, juniorit 
- 10-pallo, naiset (18.-21.10.) 
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- Joukkueiden MM-kilpailut 

MUUT KANSAINVÄLISET KILPAILUT 
 
WPA osakilpailut, Matchroomin ja Predatorin järjestämät osakilpailut. 
Järjestäjät myöntävät pelaajille osallistumisoikeuden yllä mainittujen liittojen/järjestäjien 
rankinglistojen, sekä EM-kilpailujen tulosten perusteella.  
 
NÄKYVYYS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN  
 
Pool sarjojen lippulaivan Finnish Pool Tourin edelleen kehittäminen pelaajia, katsojia ja 
yhteistyökumppaneita paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi, jolla pidetään myös 
median mielenkiinto yllä. Vähintään kahden osakilpailun finaalitapahtuman järjestäminen 
ostoskeskuksessa (Mikkeli ja Vaasa). 
 
Tavoitteena on, että Tourin kaikki osakilpailut striimataan ja ne tulevat ulos vähintäänkin 
ISTV ja RUUTU suoratoistopalveluista. Alfa-TV:n koostelähetyksiä jatketaan, mikäli 
saadaan osakilpailukohtaisia yhteistyökumppaneita riittävästi ja/tai liitto saa koko kauden 
kattavan pääyhteistyökumppanin. 
 
Lisäksi tavoitteena on striimata joitakin yleisen sarjan ja naisten sarjan SM-kilpailuiden 
loppupelejä. 
 
Juniorivastaavan johdolla junioritoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen, erilaisten 
keinojen löytäminen junioripelaajien määrän kasvattamiseksi.  
 
VALMENNUS JA MAAJOUKKUETOIMINTA 
 
Maajoukkuerinkien pelaajat nimetään vuosittain ja rinkiin on mahdollista nostaa pelaajia 
myös kesken kauden. Ringin pelaajille tarjotaan valmennuksellista tukea valmentajien ja 
esimerkiksi verkkokurssien avulla. 
Arvokisoihin asetetaan pelaajakohtaiset, sekä liiton tavoitteet.  
 
Marko Muukka 
Pool lajipäällikkö 
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PYRAMIDIJAOSTO 
 
TAVOITTEET:  
 
Kolme painopistealuetta tulevalle vuodelle:  
1. Vakaa ja selkeä kilpailutoiminta kotimaassa  
2. Kilpailujen toimihenkilöiden ja jaoston/lajipäällikön roolien selkeyttäminen  
3. Lajin ja kilpailutoiminnan houkuttelevuuden lisääminen  
 
Laadukkaiden peliolosuhteiden ylläpito ja kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden järjestää 
entistä tasokkaampia turnauksia ja tapahtumia lajin ympärillä. Pelipöytien ja -tilojen lisäksi 
tarvitaan selkeät ja määrätietoiset roolitukset eri toimijoiden välillä.  
Kilpailujen toimihenkilöiden ja pyramidijaoston on pystyttävä tarjoamaan kaikille kilpailuihin 
osallistuville pelaajille tasalaatuiset, reilut ja pelaajia kunnioittavat kilpailuolosuhteet. 
Kilpailunjohtajalla yhteistyössä lajijaoston kanssa on oltava kärkitason osaaminen 
kilpailusäännöistä ja sen mukana omista tehtäviin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.  
Tietotekniikan ja osaavan media-alan henkilöstön turvin on kaikki mahdollisuudet parantaa 
lajitietoutta. Lajitietouden lisäksi laadukkaat striimit ja live-seuranta mahdollisuudet tekevät 
lajin seuraamisesta entistä helpompaa ja viihdyttävämpää.  
Tasoerojen muodostuminen pelaajien välillä voi aiheuttaa kilpailumotivaation laskua. 
Kilpailutoiminnan kehittäminen monipuolisemmaksi ja helpommin lähestyttäväksi voi tukea 
hiukan heikompitasoisten pelaajien osallistumista. 
 
TOIMENPITEET:  
 
Pelipaikkojen pitäjien kanssa aktiivinen vuoropuhelu kilpailuareenojen vaatimuksista ja 
kehitystarpeista. Lajijaoston tarjoaa selkeät määreet mitä kilpailuolosuhteilta odotetaan.  
 
Kilpailukalenteria laadittaessa on otettava huomioon eri kilpailupaikkojen toiveet, jotta 
mahdolliset uudelleen järjestelyt kilpailupaikan pöytäjärjestelyissä tai muissa vastaavissa 
ei aiheuta kohtuutonta haittaa. Muiden kilpailujärjestelyiden lisäksi on kartoitettava 
todellinen tarve ja kysyntä alemman sarjatason turnauksille. Tavoitteena on saada 
pysyvyyttä ja selkeyttä kansainväliseen kilpailutoimintaa, jonka tukipilarina on Finnish 
Master Series. Useamman vuoden ajan rinnalla on kulkenut erityyppisiä alemman 
sarjatason konsepteja, mutta toistaiseksi mikään niistä ei ole edustanut jatkuvuutta.  
 
Selvitystyön keskiössä on lajijaosto, joka kuuntelee pelaajilta ja toimijoilta yli lajirajojen 
tulevaa palautetta ja syötettä asiaan liittyen.  
 
Lajijaosto ja etupäässä lajipäällikkö huolehtii, että kaikilla mahdollisilla kilpailujen johtajilla 
on helposti saatavilla kaikki tarvittavat tiedot, joita tarvitsee tehtävässä toimiessa. 
Tehtävien jako kilpailujen johtajan ja lajijaoston välillä tulee selkeyttää vähintään kauden 
alussa ja tarvittaessa tapauskohtaisesta ennen jokaista kilpailua. Kynnystä tuen 
pyytämiseen ei saa olla, vaan kaikkien toimijoiden tulee yhdessä pyrkiä mahdollisimman 
laadukkaaseen kilpailutoimintaan. Kaikki tarvittava tieto tehtävien jaosta tulee sisällyttää 
kilpailuohjekirjaan.  
 
Kilpailutoiminnan ja kilpailujen kehittäminen kilpailu-uudistuksen myötä täytyy olla aktiivista 
saatujen palautteiden ja huomioiden pohjalta. Kevyempi kilpailuformaatti ja voittomäärien 
pienentäminen mahdollistaa heikompien pelaajien paremman menestyksen kilpailuissa, 
joka toivon mukaan on omiaan kehittämään pelaajamääriä positiiviseen suuntaan. 
 
Yhteistyötä lajiaktiivien ja media-alan osaajien kanssa tullaan lisäämään. Painopiste 
kauden suurimmissa kilpailuissa, joka tavoitteiden mukaan tarjoaa ponnahduslautaa myös 
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muiden kauden kotimaisten kilpailujen näkyvyyden nostolle. Tarkoituksena on tarjota 
pelaajille ja varsinkin katsojille mahdollisuus erittäin laadukkaille striimeille, jossa 
kulmakivinä on laadukas kuvanlaatu, vakaa lähetys, selostus sekä reaaliaikainen tulos 
seuranta. Toimenpide vaatii ammattilaistason välineitä ja tekijöitä, mutta niihin 
panostamalla on mahdollisuus saavuttaa jotain ennen näkemätöntä näkyvyyttä lajin osalta.  
 
KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA:  
 
Kotimaisen kilpailukalenterin läpivienti suunnitelman mukaisesti. Keskiössä Finnish Master 
Series. Alustavasti haastajasarjaa ei järjestetä kaudella 2022–2023. Haastajasarjan 
tulevaisuus ja tarpeellisuus arvioidaan uudelleen kevätkaudella 2023.  
 
Kansainvälinen kilpailutoiminta tulee keskittymään EEBC-osakilpailuihin. Arvokisojen 
vahvat Venäjä-liitokset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan kilpailujen 
järjestämiseen/niihin osallistumiseen estävästi tulevan vuoden aikana. Tavoitteena on 
järjestää jälleen EEBC-osakilpailu Suomessa kesä- tai heinäkuussa 2023. Vuoden 2022 
Helsingissä järjestetty EEBC-turnauksen järjestäminen onnistui hyvin, vaikka 
pelaajamäärä jäikin tavoitteesta. Muut kansainväliset kilpailut ja niihin osallistuminen 
toteutetaan tapauskohtaisesti vallitsevien olosuhteiden sallimissa rajoissa.  
 
Juuso Lukkari 
Pyramidi lajipäällikkö 
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SNOOKERJAOSTO  
 
SNOOKERJAOSTON KOKOONPANO: 
 
Lajipäällikkö, kv asiat Petri Pallaspuro  
Jaoston jäsenet: Juha Lehto, Antti Tolvanen, Pessi Lyyra, Jukka Räty, Pena Pällijeff, Tomi 
Leinonen, Janne Tammenlehto ja Hannu Voutilainen. 
 
HALUAMME EDISTÄÄ SEURAAVIA ASIOITA VUONNA 2023 
 
- mestaruussarjan osallistujamäärien kasvattaminen  
- valmennuksen lisääminen junioreille  
- peliolosuhteiden parantaminen  
- mielipidekyselyjen järjestäminen  
- aktiivisten tuomareiden määrän lisääminen  
 
TAPAHTUU VUONNA 2023  
 
- Jyväskylä palaa kisapaikkakunnaksi  
- Kuopio uusi kisapaikkakunta  
- PM-kisa elokuussa Suomessa  
- jaosto maksaa ensikertaa tuomaroiville 50 euron kulukorvauksen (max 6 tuomaria)  
 
SUUNNITELMA SEURAAVAKSI 3 VUODEKSI  
 
- uusien juniorien saaminen mukaan kilpailuihin  
- valmennuksen edistäminen  
- Q Tour -osakilpailu Suomeen  
- M50 SM kisa kalenteriin  
 
TAVOITTEET, STRATEGIA JA VISIO  
 
- tavoitteena kasvattaa lajin suosiota Suomessa  
- tavoitteena saada pelipaikkojen määrä kasvuun  
- tavoitteena nostaa pelaajien tasoa  
 
JAOSTON JÄSENTEN TEHTÄVÄT JA VASTUUALUEET  
 
Lajipäällikkö hoitaa kaiken nettiin julkaistavan tiedon (kisakutsut, tulosseurannat, 
rankinglistojen päivitykset, uutiset ja tiedotuksen yms.). 
Muut jäsenet osallistuvat aktiivisesti asioiden käsittelyyn sähköpostiketjussa ja toimivat 
jaoston asioiden esille tuojana omilla saleillaan. 
 
JAOSTON YHTEISTYÖ JA SITOUTUMINEN  
 
Jaosto kommunikoi sähköpostitse ja whatsapp -ryhmän avulla. 
 
NÄIHIN ASIOIHIN HALUAMME LAJIN PARISSA PANOSTAA  
 
- uusien junioreiden houkutteleminen lajin pariin  
- valmennuksen lisääminen junioreille  
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VALMENNUSSUUNNITELMA 2023  
 
Urheilupsykologia ja biomekaniikka - valmentaja Pessi Lyyra  
Kesäleiri junioreille (U16/U18/U21) - valmentajat Heikki Aunio ja Sami Karttunen 
 
Petri Pallaspuro 
Snooker lajipäällikkö 


