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HALLINTO JA TALOUS
Tehostetaan liiton organisaatiota ja toimintaa.
Hallituksen kokouksia pidetään erilaisilla esityslistoilla sekä osin keskittymällä tiettyihin
osa-alueisiin, jotka vaativat pidempää käsittelyä.
Lisätään tiedotustoimintaa liiton toiminnasta ja tapahtumista. Pidetään aktiivisesti esillä
yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä antidopingohjelmaa.
Pidetään yllä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa liiton keräämistä kilpailumaksuista eri
lajien ja sarjojen suhteen. Edistetään demokratiaa päätöksenteossa. Seuratoiminnan
opastus- ja koulutustoimintaa kehitetään.
Liiton talouden vahvistaminen yhteistyökumppanien hankinnalla ja markkinoinnilla kaikissa
tapahtumissa ja kilpailuissa.
Vahvistetaan liiton taloutta keräämällä puskuria eri kehittämishankkeita varten, kuten
biljardi.org tulospalvelun laajentaminen muihin lajeihin, Biljardisuomi nettisivuston
kehittäminen ja sen sisällön laajentaminen eri lajien esittelyvideoilla. Myös SMfinaalitapahtuman kehittäminen ja laajentaminen tulee vaatimaan suurempaa liiton
taloudellista panostusta. Lisäksi valmennustoiminnan lisääminen vaatii lisää taloudellisia
resursseja. Poolin EM kilpailun järjestäminen Tampereella on myös suuri ponnistus, joka
vaatii isoja taloudellisia panostuksia.
TIEDOTUSTOIMINTA
Julkaistaan Biljardi -lehti, 4 numeroa, lisäksi julkaistaan SM-finaalien käsiohjelma sekä
muita mahdollisia julkaisuja eri kilpailuista ja tapahtumista.
Jäsentiedotteita lähetetään sähköisesti seurojen yhteyshenkilöille, myös suoraan pelaajille
lähetetään tiedotteita kilpailutoimintaa koskien. Kaikkien lajien kilpailukalenterit julkaistaan
kausittain (syksy ja kevät). Tehdään toimintasuunnitelma ja –kertomus.
Liiton internet sivujen ylläpito ja kehittäminen. BiljardiSuomi internetsivujen edelleen
kehittäminen ja sisällön laajentaminen mm. lajien esittelyvideoiden avulla. Vanhojen
lajisivustojen alasajo ja integroiminen liiton sivustoon (www.sbil.fi). Muiden sähköisten
tiedotuskanavien hyödyntäminen mahdollisimman laajasti.
Lajien tiedotustoiminnan kehittäminen sisäisesti ja ulkoisesti. Kaikille lajeille ja sarjoille
pyritään nimeämään omat tiedotusvastaavat. Tiedotustoimintaa pyritään tehostamaan
monipuolisesti tuottamalla entistä enemmän aineistoa liiton nettisivulle sekä BiljardiSuomi
sivustolle ja jakamalla lajitietoutta entistä laajemmin tiedotusvälineille.
Kilpailujen tulospalvelun kehittäminen sekä suorien internetlähetysten toteuttaminen
kilpailuista. Biljardi.org kilpailunhallinta järjestelmän edelleen kehittäminen poolissa ja
pyramidissa sekä järjestelmän suunnittelu ja toteutus myös muiden lajien tarpeisiin.
PR-TOIMINTA JA MARKKINOINTI
Osallistuminen lajin esittely- ja messutilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin yhdessä
jäsenseurojen ja yhteistyökumppanien kanssa. Lajin näkyvyyden parantaminen eri
medioissa ja tiedotusvälineissä sekä kansalaisten keskuudessa. Biljardinäkyvyyden
parantaminen televisiossa eri kanavilla sekä internet striimeissä ja videoissa. Biljardin
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markkinoinnin ja yritysyhteistyön kehittäminen. Markkinointivastaavan nimeäminen ja
markkinointityöryhmän perustaminen. Pyörätuolibiljardin kehittäminen ja lajin
esittelytilaisuudet eri kuntoutuskeskuksissa. Yhteistyökumppaneiden näkyvyyden
parantaminen liiton tiedotusvälineissä. Pyritään hyödyntämään eri markkinointikanavia
lajin tunnettavuuden parantamiseksi. BiljardiSuomi internetsivuston tunnettavuuden
laajentaminen kentälle sekä pelaajien ja harrastajien että seurojen ja salien tietoisuuteen.
EETTISYYS JA TASA-ARVO
SBiL ottaa kaikessa toiminnassa huomioon Suomen Olympiakomitean eettiset ohjeet ja
reilun pelin säännöt sekä SUEK:n ohjeet ja määräykset. Noudatetaan liiton
yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja antidopingohjelmaa. Pyritään kehittämään
pyörätuolibiljardia ja integroimaan se kansalliseen kilpailu- ja lajitoimintaan.
ANTIDOPINGOHJELMA
SBiL on laatinut antidopingohjelman, joka on hyväksytty SUEK:n toimesta. Suunnitelmaa
päivitetään tarvittaessa ja se on nähtävissä liiton nettisivuilla.
YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA
SBiL on laatinut yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja se
on nähtävissä liiton nettisivuilla.

KILPAILUT JA TAPAHTUMAT
Kaikkien lajien kilpailutoiminnan kehittäminen eri sarjoissa ja pelimuodoissa.
Pelaajamäärän ja lisenssin hankkijoiden lisääminen kaikissa lajeissa ja sarjoissa.
Harrastajasarjojen pohjan laajentaminen.
Kilpailutoimintaa 2020
Järjestetään kaikkien lajien; kaisa, kara, pool, pyramidi sekä snooker ranking- ja SM
kilpailut sekä muut kilpailut.
Osallistutaan eri lajien yhteiseen SM-viikko tapahtumaan Joensuussa 31.1-2.2.2020
järjestämällä poolin pienten pöytien (7”) 10-pallon SM kilpailu.
Järjestetään kehitysvammaisten SM kilpailut helmikuussa 2020.
Järjestetään kaisan, karan, poolin, pyramidin ja snookerin yhteiset SM finaalit Helsingin
Tapanilan Urheilukeskuksessa huhtikuussa 2020.
Toteutetaan poolbiljardin yleisen sarjan EM kilpailut Tampereen Urheilu- ja
messukeskuksessa toukokuussa 2020 (naiset, miehet ja pyörätuolipelaajat). Samassa
yhteydessä poolbiljardin 9-pallon Euro Tour osakilpailu.
Järjestetään yhdessä OLL:n kanssa opiskelijoiden SM kilpailut syksyllä 2020.
Järjestetään nuorisotalojen SM kilpailut keväällä ja syksyllä 2020.
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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.

NUORISOTOIMINTA
Junioreiden ranking- ja SM kilpailut pelataan yhdessä junioreiden PT18 sarjassa, mikäli
koulupoikien sarjassa PT16 ei ole riittävästi osallistujia.
Järjestetään nuorten maajoukkuepelaajien leirejä ja koulutustapahtumia sekä harjoittelun
seurantaa.
Järjestetään lisäksi avoimia valmennusleirejä muille kuin maajoukkueen pelaajille.
Järjestetään nuorisotalojen joukkue SM kilpailut 8- ja 9-pallossa. Osallistutaan nuorisotalo
PM kilpailuun, mikäli se järjestetään. Toteutetaan kaupunkikohtainen Junnubilisliiga
kokonaisuus yhteistyössä Resulttia Solutions kanssa. Aktivoidaan seuroja järjestämään
avoimia biljardikursseja ja säännöllisiä harjoituksia nuorille. Pyritään jatkamaan
nuorisobiljardi –projektia toteuttamalla käytännön biljardiopetusta nuorisotaloilla.
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
VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA
Pidetään eri lajien maajoukkueille valmennusleirejä, pyritään hankkimaan edelleen
ulkomaisia valmentajia leirien vetäjiksi (poolissa Alex Lely, Jörgen Sandman, snookerissa
PJ Nolan jne.). Pyritään toteuttamaan edelleen Taso 1 seuravalmentajakurssit VOK
valmennusohjeiden mukaisesti. Suunnitellaan Taso 2 valmentajakurssin sisältöä ja
aloitetaan ensimmäiset kurssit. Taso I valmentajien päivityskoulutus. Koulutetaan edelleen
liiton aluevalmentajia. Tuotetaan valmennusmateriaalia eri tarpeisiin. Järjestetään seuraaktiiveille valmennus- ja koulutustapahtumia. Aktivoidaan seuroja ja koulutettuja
seuravalmentajia järjestämään lajin harrastajille biljardikursseja. Koulutetaan kuntien
nuorisotalojen nuoriso-ohjaajia biljardin opettamiseen ja ohjaamiseen. Koulutetaan
kuntoutuskeskusten vapaa-ajanohjaajia pyörätuolibiljardin perusasioissa. Järjestetään
pyörätuolipelaajille valmennusleiri ja annetaan henkilökohtaista valmennusta. Sääntö-,
tuomari- ja kilpailunjohtajien koulutuksen kehittäminen ja lisääminen kaikissa lajeissa.
Valmennus- ja koulutusvaliokunnan perustaminen.
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. (nettisivut, keskustelupalsta, BiljardiSuomi, Whatsapp- ja Facebookryhmät).
Kilpailujen tasokkuuden ja laadun nostaminen mm. järjestämissääntöjen vakinaistamisen
ja yhteisten pelisääntöjen avulla. Livestreamien ja reealiaikaisemman tulospalvelun
kehittäminen. Tulospalvelulle on kehitetty uusia työkaluja ja näitä pyritään ottamaan
käyttöön mahdollisimman laajasti. Myös ilmoittautuminen ja lisenssitarkistus on tarkoitus
saada verkkopohjaiseksi kauden aikana.
Kehittää ja selkeyttää kaisa-biljardin pelisääntöjä pelin ja pelaajien hyväksi. Ranking-listan
arvostuksen lisääminen.
Erikoiskilpailujen järjestäminen normaalin kilpailutoiminnan lisäksi ja mahdollisesti myös
yhteistyötä muiden pelimuotojen kanssa.
Kansainvälisen kilpailutoiminnan kehittäminen ja vakituisen maaottelukosketuksen
saaminen (suunnitteilla maaottelu Venäjää ja/tai Puolaa vastaan).
Näkyvyyden lisääminen tiedotusvälineissä. 2019 MM-kilpailujen yhteydessä tässä
onnistuttiin (Tv- ja radiolähetykset keräsivät yli miljoona katsojaa ja kuuntelijaa. Lisäksi
lehtijuttuja tehtiin lukuisia ympäri Suomen). Nyt pyritään saamaan tälle jatkumoa ja
hyödyntää luotuja suhteita.
Uusien pelaajien saaminen lajin pariin Eri lajien yhteiskilpailut, lajiesittelyt,
somemarkkinointi
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 24h sisällä kilpailun päättymisestä)
Paperisen tuloshistorian siirtäminen ja tallentaminen sähköiseen muotoon.
Erilaiset top-listat ja maratontaulukot.
Kaisa-biljardin kilpailusääntöjen uudistaminen ja julkistaminen.
Vuoden kaisapelaajan valinta ja palkitseminen.
KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA
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SM-KILPAILUT
Yleinen SM
Ikämiesten SM (MN50, MN60 ja MN70, MN80)
Nuorten SM (MN21)
Pari SM
Joukkue SM
Naisten Kaisa-SM
RANKING-KILPAILUT
Kilpailukauden runko käsitellään ja sovitaan kaisajaoston ja seurojen välillä. Tällä kaudella
16 osakilpailua. Kilpailut pyritään jakamaan maantieteellisesti mahdollisimman
tasapuolisesti pelaajamääriin nähden.
ELIITTIKILPAILU
Pelataan osittain kutsukilpailuna ja itse kilpailua hyödynnetään myös kaisan
sääntökokeiluissa.
ALUEKILPAILUT
Aluemestaruuskilpailut
Paikkakuntien mestaruuskilpailut
Seurojen mestaruuskilpailut
Ystävyysottelut seurojen välillä
KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA
Näytösotteluja Suomessa ja ulkomailla, mm. Pyramidin arvokisojen yhteydessä
Tuomas Komi
Kaisa lajipäällikkö
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KARAJAOSTO
PELAAJAMÄÄRIEN KASVATTAMINEN
Kevyempi ja edullisempi kilpailutoiminta Karan mestaruussarjassa. Toimintaan lisätty
myös enemmän avoimia kilpailuja ml. tasoituskilpailut jotka tasoittavat turnauskohtaisesti
pelaajien tasoeroja.
Karakentän kilpailutoimintaa monipuolistetaan järjestämällä myös muita kuin kolmen vallin
karakilpailuja kuten mm. suora kara, yhden vallin kara ja keila.
PELITASON NOSTAMINEN JA ULKOMAISTEN KONTAKTIEN LISÄÄMINEN
Edustuksen ylläpitäminen PM- ja EM-kilpailuissa aina kun mahdollista
Laadukkaamman mestaruussarjan ylläpito.
(mm. Espoon Biljardikerholla on kolmas karapöytä syksyn 2019 aikana, joka tarjoaa
mahdollisuuden suurempiin turnauksiin, jotka on verrattavissa jo muiden karamaiden
kilpailutoimintaan.
UUSIEN PELIPAIKKOJEN KARTOITTAMINEN
Kannustetaan seuroja ja saliyrittäjä hankkimaan karapöytiä (autetaan karapöydän
hankkimisessa mahdollisuuksien mukaan, mikäli kiinnostusta ilmenee)
TOIMENPITEET
Opastusta karan pariin seuratoiminnassa pidetään yllä järjestämällä koulutusta ja opetusta
kauden aikana.
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan näytösotteluita muiden lajien kilpailujen
yhteydessä, jossa voidaan pelata lyhyitä otteluita halukkaiden kanssa. Lisäksi tavoite, että
järjestävä(t) seura(t) tarjoaa karapöydän ilmaiseksi käyttöön kilpailujen yhteydessä.
Viikkokilpailuissa suositellaan seuroja/järjestäjiä panostamaan tasoituskilpailuihin
(=madaltaa uusien osallistumiskynnystä).
Pidetään yllä ja luodaan mahdollisuuksien mukaan kontakteja kansainvälisiin
huippupelaajiin ja -valmentajiin.
MUUTA
Seurataan ja kehitetään sarjoja; Mestaruussarja ja muut avoimet kilpailut.
Karan pelisysteemissä pelataan molemmissa sarjoissa 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
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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 karsinta ja finaalitapahtuma
erikseen)
Pari SM kilpailu
Mestaruussarjan rankingkilpailut, tasoituskilpailut ja muut avoimet tapahtumat.
Rankinglistojen ylläpito ja kilpailujen uutisointi kaikista kilpailuista. Kaikki kilpailutoiminta
keskittyy edelleen Espooseen.
KILPAILUTOIMINTA ULKOMAILLA
Vuonna 2020 järjestetään seuraavat kilpailut:
13.-16.02.2020 European Championship 3-Cushion national teams, Turkki
02.-05.04.2020 European Championship 3-Cushion individual, Ranska
Syksyllä 2020 Nordic Championship 3-Cushion individual, pelipaikka vielä avoin
Muut kilpailut kuten World Cup kilpailuja useissa eri maissa (osallistuminen omatoimisesti).
Paul Figueroa
Kara lajipäällikkö
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POOLJAOSTO
YLEINEN SARJA, KOTIMAISET KILPAILUT
Yleisessä sarjassa kilpaillaan Finnish Pool Tourilla sekä kolmessa eri divisioonassa. Sarjat
ovat
Finnish Pool Tour
1. divisioonan kilpailut
2. divisioonan kilpailut
Divisioonien 8- ja 9-pallon mestaruuskilpailut
Haastajasarja
MUUT SARJAT
Naiset
Naiset B-mestaruuskilpailut 8- ja 9-pallo
Juniorit (PT18)
Seniorit MN40, MN50 ja MN60
SM KILPAILUT
Kaikissa sarjoissa omat SM kilpailut
8-pallo, 9-pallo, 10-pallo, straight pool
Pari- ja joukkue SM kilpailut
Sekapari –SM-kilpailut
KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA
EPBF (Euroopan Biljardiliiton alaiset kilpailut)
EM-KILPAILUT 2020
Miehet/Naiset/Pyörätuoli - Tampere 5/2019
U19/U17/T19/Seniorit MN43 – Paikka ei tiedossa – 7-8/2020
Eurotour (6 osakilpailua)
European Tour -osakilpailut
WPA (Maailman Biljardiliiton alaiset kilpailut)
MM-kilpailut 10-pallo Miehet – Las Vegas 3/2020
MM-kilpailut 9-pallo Miehet – Doha, Qatar 12/2020
WPA World Tour –osakilpailut;
China Open, US Open, US International Open, WPA Players C’ships, Kremlin Cup
Matchroom Sports
World Cup of Pool (arvostettu nelinpeliturnaus)
Edustuspaikat WPA-kilpailuihin jaetaan jatkossa Eurotour -rankingin sekä EM-kilpailujen
tulosten perusteella. Tämä korostaa EM-kilpailujen

10
KEHITTÄMISHANKKEET
Pool sarjojen lippulaivan Finnish Pool Tourin edelleen kehittäminen pelaajia ja katsojia
paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi, jolla saataisiin myös median mielenkiinto.
Striimilähetysten osalta taso alkaa olemaan jo hyvä, integraatio biljardi.orgin kanssa on
toteutettu ja toimii. Seuraava askel olisi viedä FPT televisioon ja tavoitteena on saada
sopimus kaikkiin neljään vuonna 2020 pelattavaan osakilpailuun.
Kilpailunhallintajärjestelmän myötä järjestetään myös kilpailunjohtajakoulutuksia, joiden
tarkoituksena on tasalaatuistaa rankingkilpailujen laatu ja tehdä käytännöistä normeja.
Junioritoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen, erilaisten keinojen löytäminen
junioripelaajien määrän kasvattamiseksi.
TUPLA-SM VAASASSA
Vaasassa järjestetään 8- ja 10-pallon SM-kilpailut miehille ja naisille tammikuussa 2020
josta pyritään toteuttamaan myös TV-lähetykset finaalipäiviltä. Vetovastuu on Vaasan The
Clubilla mutta liitto on luonnollisesti läheisessä yhteistyössä järjestäjien kanssa.
POOLIN EM-KILPAILUT TAMPERE 2020
Suomen Biljardiliitto järjestää vuoden 2020 EM-kilpailut & EuroTour -osakilpailun
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa toukokuussa. 250 kisavierasta majoitetaan
Sokos hotelleihin Torniin ja Villaan 7.-23.5.
Turnauksen tuoma mediahuomio pyritään hyödyntämään ja tavoitteena on tehdä
(pool)biljardista median silmin entisestään urheilullisempi imagoltaan.
MUUTA
Poolteam keskittyy tekemään rankingkilpailuista houkuttelevampia tekemällä niistä
kilpailuina urheilullisempia mm. aikataulutusten ja tulospalvelun myötä. Haastajasarja on
edelleen toimiva ratkaisu.
Pelaajamäärien tasaannuttua kerätään tietoa miten saadaan suunta uudestaan ylöspäin ja
kehitetään sarjajärjestelmää sen mukaan, muun muassa varautumalla tilanteeseen että 2.
Divisioonan kilpailujen kiinnostus kasvaa isommaksi kuin nykyinen resurssi antaa myöden.
Yhteistoimintaa salien + seurojen kanssa pyritään lisäämään, jotta voidaan turvata lajin
kasvu. Vastapainona on muiden kansallisten kilpailujen voimakas lisääntyminen, joka
saattaa vaikuttaa liiton kilpailujen sekä niissä mukana olevien pelaajien määrään. Pyrimme
voimakkaampaan yhteistyöhön kansallisten kisojen kanssa.
Kun potentiaalisten kilpailuja järjestävien salien määrä pienenee, tulee biljardiliiton
MAAJOUKKUE ”Road to Tampere Team Finland”
Naisten maajoukkueen projekti ”Road to Tampere” edistyy Jörgen Sandmanin johdolla.
Muun maajoukkueen osalta keskitytään lajivalmennuksen ohella yhteishenkeä kohottaviin
tapahtumiin.
Tommi Lamminaho
Pool lajipäällikkö
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PYRAMIDIJAOSTO
TAVOITTEET:
Jaosto valitsi 3 painopistealuetta tulevalle vuodelle:
1. Maajoukkuekonseptin rakentaminen ja ylläpitäminen
2. Lajitietoisuuden kasvattaminen
3. Pyramidijaoston toiminnan kehittäminen
Pyramidijaosto järjestää edelleen työkaluja, joilla seurata, ylläpitää ja kehittää kentällä
tapahtuvaa ja organisoitavaa toimintaa. Tämän kautta pyritään nostamaan toiminnan
tasoa, joka heijastuisi niin pelaajiin, katsojiin kuin yhteistyökumppaneihinkin.
Uusien työkalujen avulla on tarkoitus lisätä kilpailu-, valmennus- ja koulutustoiminnan
kiinnostavuutta uusille pelaajille. Ennen kaikkea pyritään luomaan selkeä suunta jaoston
toiminnalle ja antaa sille mittareita, joiden mukaan toimintaa ohjataan ja muutetaan
tarvittaessa.
Tehtävien toimenpiteiden tavoitteena on nostaa suomalaisen pyramidibiljardin kilpatasoa
huipulla ja lisätä lajin kiinnostavuutta uusien pelaajien silmissä alemman sarjatason
kehittämisen kautta.
TOIMENPITEET:
Maajoukkueelle pyritään järjestämään vuoden 2020 aikana kolme leiriä, joissa yhdistyvät
intensiivinen harjoittelu, maaotteluedustus ja kansainvälinen yhteistyö. Kotimaassa
toteutettavat kokonaisuudet suunnitellaan sellaisiksi, että niistä hyötyy myös pelaajisto
maajoukkueen ulkopuolellakin. Maajoukkueelle nimetään päävalmentaja ja
kakkosvalmentaja, jotka vastaavat maajoukkuetoiminnalle asetettujen tavoitteiden
toteutumisesta. Päävalmentaja vastaa maajoukkueen toimintasuunnitelman ja budjetin
laatimisesta kausittain.
Lajitietoisuuden kasvattamisen tärkeimmät välineet ovat tiedottaminen, peruskurssitus
sekä alemman sarjatason kehittäminen. Tiedottaminen toteutetaan biljardiliiton kanavien
kautta kuten nytkin. Lisäksi pyritään lisäämään pyramidin videotuotantoa osana lajin
jälkimarkkinointia. Peruskursseja järjestetään aktiivisimmilla paikkakunnilla ja pyritään
saamaan järjestäjiksi myös uusia tahoja. Alemman sarjatason kautta pyritään saamaan
pyramidin kilpailukenttään uusia pelaajia ja tarjota harrastajille mahdollisuus kilpailla
tasoistensa kanssa.
Jaosto hyödyntää käytössään olevia henkilöresursseja toiminnan kehittämisessä ja pyrkii
organisoitumaan tehokkaammin kuin aikaisemmin. Tämä toteutetaan määrittelemällä
jaoston jäsenille tehtäväroolit, joiden avulla asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa.
Jaoston roolit rakennetaan valittujen jäsenten henkilökohtaisten vahvuuksien mukaan.
Jaoston kokoonpanosta vastaa lajipäällikkö. Roolijako rakennetaan yhdessä jaoston
jäsenten kanssa keskustellen.
KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA:
Pyrimme kotimaisen kilpailukalenterin läpivientiin suunnitellun mukaisesti. Kansainvälisen
kentän osalta painotamme EEBC kilpailuja, joissa Suomen tämän hetken taso riittää
paremmin kuin ammattilaisten EM- ja MM-tasolla.
Kaikki kilpailut ja niiden aikataulut listataan mahdollisuuksien mukaan kilpailukalenteriin.
Mahdolliset muutokset aikatauluissa informoidaan laajassa verkostossa jäsenistölle.
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Finnish Master Series-sarjan kokonaisuudesta vastaa lajipäällikkö. Tarkemmat detaljit
kaudesta kirjataan kilpailuohjekirjaan.
Haastajasarjasta vastaa jaoston keskuudesta valittu henkilö.
Juho Nykänen
Pyramidi lajipäällikkö
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SNOOKERJAOSTO
HALUAMME EDISTÄÄ SEURAAVIA ASIOITA KAUDELLA 2019-2020
- mestaruussarjan osallistujamäärien kasvattaminen
- divisioonapelaajien houkutteleminen mestaruussarjan kilpailuihin
- valmennuksen lisääminen junioreille
- peliolosuhteiden parantaminen
- mielipidekyselyjen järjestäminen
- tuomareiden määrän lisääminen
SUUNNITELMA SEURAAVAKSI 3 VUODEKSI
- saada rg-osakilpailu Jyväskylään
- uusien juniorien saaminen mukaan kilpailuihin
- valmennuksen edistäminen
- 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 Petri Pallaspuro 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 on sähköpostitse yhteydessä säännöllisesti sekä keskustelevat asioista
puhelimessa/kilpailujen yhteydessä
NÄIHIN ASIOIHIN HALUAMME LAJIN PARISSA PANOSTAA
- uusien junioreiden houkutteleminen lajin pariin
- valmennuksen lisääminen junioreille
VALMENNUSSUUNNITELMA 2020
PJ Nolanin treenileiri kevät/kesä 2020
Kesäleiri junioreille (U18/U21) kesä 2020 Turku, valmentajat Pessi Lyyra ja Robin Hull
Petri Pallaspuro
Snooker lajipäällikkö

