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SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2017 

Aika: 20.3.2017 klo:18:15 

Paikka: Helsinki, Hiomotie 10 

Läsnä:  Pasi Kuokkanen puheenjohtaja 
 Hulda Ahonen sihteeri 
 Kaj G Backas 

 Riitta Jaakonaho Skypellä    
 Martti Meronen     

 Veijo Nikkanen Skypellä    
 Seppo Räsänen    
 Mauri Saastamoinen     
 Jussi Tamminen 

 Finn Wardi 
 Pekka Viitasalo  

Poissa:   Jarmo Laakso 
  Fred Sundwall 
 
1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 18.15  

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 § Kokouksen sihteerin valinta ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Hulda Ahonen.  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Saastamoinen ja Jussi Tamminen. 

4 § Esityslistan hyväksyminen (Liite #1) 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Kohtaa 11 ei ole esityslistassa. 

5 § SM-parikilpailu 2017 (Liite #2) 

Keskusteltiin SM-parikilpailun sujumisesta vuonna 2017. Todettiin, että muutokset 
piirijaossa ovat vaikuttaneet joidenkin alueiden pelaajamääriin piirien 
mestaruuskilpailuissa. Piirivalvojat ja toiminnanjohtaja pohtivat jatkossakin 
pelipaikkoja eri alueille.  

SM-parifinaalin järjestelyt todettiin onnistuneiksi. Käytännönasioista peliaikakellon 
esilläpito nostettiin positiivisena asiana esille. Peliaikakellon käyttöä myös laajemmalti 
suositellaan kilpailunjohtajille. 

Huomioitiin, että palkintojenjakoihin jäävien pelaajien määrä kilpailuissa on valitettavan 
pieni. Pohdittiin tukitoimia. Päätettiin, että kilpailunjohtajia ohjeistetaan kehottamaan 
pelaajia jäämään tulostenjulkaisutilaisuuteen kaikissa SM- ja MP-kilpailuissa noin kahta 
kierrosta ennen kilpailun loppua. Lisäksi päätettiin, että käytöskaavan muutosta tuetaan 
sekä Bridge Lehden teksteillä, että verkkosivujen artikkeleilla.  

Liiton intressissä on hankkia palkintojenjakoseinäke tai vastaava, jonka edessä 
menestyneet palkitaan ja valokuvataan.  
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6 § Taloustilanne (Liite #3abcd) 

Jussi Tamminen esitteli taloustilanteen, joka oli hyvä.   

Käytiin läpi SBL:n tilinpäätös vuodelta 2016.  Tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 

7 § Kevätkokousasiat 

Hulda Ahonen valmistelee toimintakertomuksen hallitukselle sähköpostilla 
hyväksyttäväksi.  

Jussi Tamminen kokoaa talousmateriaalin. 

8 § Bridge Liiga tilanne (Liite # 4)  

Kerhoille toimitettava materiaali hyväksyttiin. Piirien valvojat ovat yhteydessä 2-
divisioonan joukkueisiin ja antavat tarvittaessa tukea kilpailujen järjestelyihin. 

Hulda Ahonen toimittaa materiaalit ja tiedot osallistuville kerhoille. 

Nousukarsintaan liittyvät tarkemmat kysymykset päätetään myöhemmin.   

9 § SM-viikko (Liite # 5) 

Hulda Ahonen esitteli SM-viikon tilanteen. Materiaalin teko ja yhteistyökumppaneiden 
hankinta on kiireisimpänä työlistalla. Toiminnanjohtaja pitää hallituksen tietoisena 
projektin etenemisestä sähköpostitse, jos hallituksen kokousten välillä on pitkä aika.  

SM Swiss IMPS kilpailun pelimaksu on poikkeuksellisesti alennettu tapahtuman 
markkinointitekona. 

Toiminnanjohtaja valmistelee tapahtuman mediakortin ja viimeistelee sen yhteistyössä 
sponsoriryhmän kanssa. Sponsoriryhmä: Pasi Kuokkanen, Martti Meronen, Finn Wardi 
ja Seppo Räsänen. 

10 § BBO-Finlandin tilanne (Liite # 6) 

Lasse Utter ja Hulda Ahonen ovat keskustelleet ja suunnitelleet BBO-Finland toimintojen 
uudistusta. Uudet pelikäytännöt ja sopimukset astuvat voimaan syksyllä 2017. 

Lasse Utter jatkaa BBO-Finland toimikunnan puheenjohtajana.  

Hangon Bridgeviikolla järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuus BBO-Finlandin asioissa. 
Tapahtumasta tiedotetaan etukäteen  

11 § Toimikuntien tilanteet 

a) (Liite # 7) Veijo Nikkanen kertoi koulutustoimikunnan tilanteesta. Riitta-Lisa Mäkelä 
ei ole enää koulutustoimikunnan jäsen.  

Päätettiin, että  

 koulutustuki perustetaan jo kuluvana vuonna ja sitä voi hakea jo ennen SBL:n 
syksyn promopäivää. 

 Veijo Nikkanen ja Pasi Kuokkanen selkeyttävät koulutustuen sääntöjä. Ehdotus 
toimitetaan hallitukselle sähköpostitse hyväksyttäväksi.  
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 Jussi Tamminen ehdottaa tuelle kohdistettavan kokonaisbudjetin vuodelle 2017   

b) Mauri Saastamoinen kertoi kilpailutoimikunnan tilanteesta 

Käsittelyssä olevat asiat ovat kilpailutoimikunnassa kesken. 

c) (Liite # 8) Martti Meronen kertoi Junioritoimintojen tilanteesta ja 
harjoitteluaktiivisuudesta. Maajoukkuetoiminnot ovat lähteneet hyvin käyntiin. 
Joukkueille on saatu sponsorilta joukkueasut.  

Muut junioritoiminnot etenevät loppukeväästä. 

d) Toimitusneuvoston asioita 

Finn Wardi ja Hulda Ahonen järjestävät toimitusneuvoston tapaamisen, jossa mietitään 
lehden myyntihinnat – mainoksille sekä mediakortin sisältö Bridge Lehden osalta, että 
lehden yleistä linjaa. 

Janne Rautanen on tarjoutunut tekemään Bridge Lehteen bridgeaiheisia ristikoita. Hän 
ei vaadi palkkiota ristikoista, vaan saa ristikon yhteyteen pienen mainostilan. 
Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen on hyväksynyt tarjouksen 

12 § Muut asiat 

Päätettiin, että SBL:n Aktian tili suljetaan tarpeettomana. 

SBL on saanut kutsun Tallinn Bridge Festivalien 50-vuotis juhlakilpailuun. Hallitus 
miettii osallistujia. Ilmoittautuminen on tehtävä 15.4. mennessä. Toiminnanjohtaja 
kysyy tarkennusta joukkueen kokoonpanon toiveista Virosta. 

13 § Seuraava kokous ja vuosikokousten päivämäärät 

Kevätkokous pidetään Hämeenlinnassa lauantaina 22.4.2017 klo 10:00–10:50 ennen 
naisten SM-kilpailua.  

Seuraava hallituksen kokous pidetään Bridge Areenalla keskiviikkona  17.5. klo 18:15 
alkaen. 

14 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:36. 
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