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SBL:n hallituksen vastaus 13.1.2018 päivättyyn vastalauseeseen, 
jonka ovat allekirjoittaneet seuraavat SBL:n jäsenkerhot: 
 
Joensuun Bridgekerho ry 
Jyväskylän Bridgekerho ry 
Kajaanin Bridgekerho ry 
Kuopion Bridgekerho ry 
Lappeenrannan Bridgekerho ry 
Pieksämäen Bridgekerho ry  
Puijon Bridge ry 
Pyhäsalmen Bridgekerho 
Seinäjoen Bridgekerho ry 

 
 
1. Päätöksen sääntöjenvastaisuus. 
 
Liiton tehtävä sääntöjen mukaan on edistää jäsenyhdistystensä kilpailutoimintaa. MP-
kilpailut, niiden perinteisessä muodossa, eivät ole ainoa bridgen pelaamisen muoto. 
Jotta kilpabridge säilyttää tasapuolisesti arvonsa koko Suomessa, on pelien oltava 
lähellä samaa palvelutasoa osallistujille. Vaihtoehtoisia malleja kilpailujen 
järjestämiseksi on useita. Jäsenkerhoissa on jo nyt tarjolla monipuolista 
kilpailutoimintaa. 
 
Hallituksen päätöksen tarkoituksena on aktivoida kerhot panostamaan kilpailuidensa 
järjestämiseen ja markkinointiin. Ilman aktiivisuutta ja markkinointia, on kilpailulla 
huonot tulevaisuudennäkymät. 
 
SBL on linjannut, että samanaikaisesti SM- ja Rally - ja Grand Slam - kilpailuiden 
kanssa ei pelata muita MP-kilpailuja (poissulkien sivukilpailut rajoitetuissa SM-
kilpailuissa). MP-kilpailuiden minimistandardi on laatutae, johon harrastajat voivat 
luottaa ilmoittautuessaan. 
 
Kilpailujen osallistujamäärät eivät ole olleet laskussa. Palvelutaso on kilpailuissa 
noussut kautta linjan. Jotkut pienet MP-kilpailut ovat poistuneet SBL:n 
kilpailukalenterista, kun alueen pelaajamäärät ja kilpailujen vetovoima ei ole riittänyt 
pitämään niitä elinvoimaisina. Mikäli pelaajamääriltään pienempi paikkakunta haluaa 
järjestää pelaajilleen kerhoiltojen lisäksi muuta toimintaa, ei MP-kilpailujen lisääminen 
ole ainut ratkaisu. Oman alueen pelaajille järjestettävään kilpailutoimintaan on rajana 
vain mielikuvitus (liigat, sarjat, risteilyt, ystäväkerhovierailut, 4x voittopisteet jne.). 
Kerhoille on myös tarjottu- ja kerrottu mahdollisuudesta peluuttaa MP-kilpailunsa 
simultaanikilpailuna jonkun toisen pienen paikkakunnan kanssa. Tähän vaihtoehtoon ei 
valitettavasti ole tartuttu. 
 
Hallitus ei ole sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että perustelluista syistä MP-
kilpailuiden minimimääriin voidaan tapauskohtaisesti tehdä poikkeuksia. Mikäli kerholla 
on aktiivisesta markkinoinnista huolimatta, vaikeuksia saada tarpeeksi osallistujia 
esimerkiksi kilpailuviikonloppunsa sunnuntaipäivälle, kerhot voivat hakea tähän 
kilpailuun alennettua rajaa. 



 

 

 
 
2. Kilpailumääräykset 
 
Suomen Bridgeliiton hallitus on toiminut asiassa SBL.n kilpailumääräysten mukaisesti. 
Kilpailumääräykset 2.2.2. 
” 2.2.2 Suomen Bridgeliiton hallitus, Suomen Bridgeliiton hallitus huolehtii SBL:n 
Kilpailumääräysten päivittämisestä, ylläpitämisestä ja tarvittaessa SBL:n 
Kilpailumääräysten muuttamisesta. ” 
” SBL:n hallituksen hyväksymät SBL:n Kilpailumääräysten muutokset, tarkennukset tai 
täsmennykset ovat voimassa siihen saakka, kunnes ne käsitellään SBL:n 
liittokokouksessa, jossa vahvistetaan muuttuneet SBL:n Kilpailumääräykset.” 
3. Yhdenvertaisuus 
Hallituksen tavoitteena on kilpailujen yhdenvertaistaminen.   
Pohjoisella alueella on pitkistä etäisyyksistä johtuvaa positiivista diskriminaatiota. 
 
4. Vastuu 
 
Liiton kevätkokouksen tehtävänä on ottaa kantaa hallituksen ja puheenjohtajan 
vastuuseen liiton hallituksen tekemistä päätöksistä.  
SBL:n toimintasäännöt §8: ” 8§ Liiton kokouksissa käsiteltävät asiat:  
Kevätkokouksessa 
… 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille” 
 
5. Päätös 
 
Päätös on käsitelty SBL:n hallituksen kokouksessa 15.12.2017. Vuosikokouksen 
27.11.2017 kutsumateriaalissa on hallituksen 15.12.2017 tekemään MP-kilpailuiden 
minimirajaa koskevaan päätökseen viitattu suoraan SBL:n toimintasuunnitelmassa 
”kehitetään kilpailutoimintaa niin, että kilpailuista tulee suurempia ja 
parempia”.  Pöytäkirjassa ei ole tästä asiasta erillistä mainintaa, koska 
vuosikokouksessa asiasta ei syntynyt keskustelua. 
 
6. Yhdistyslaki 
 
SBL:n hallitus toimii yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan. Tämä on toteutunut 
myös MP-kilpailuiden minimimäärään liittyvän kehittämislinjauksen osalta. 
 
7. Jäsenmäärän kehitys 
 
SBL:n vuotuinen jäsenmäärä on laskenut tasaisesti. Jäsenistön ikääntymisellä on oma 
vaikutuksensa. SBL on systemaattisesti kehittänyt tukimekanismejaan ja 
koulutusmateriaaliaan, joilla helpotetaan uusien jäsenien hankintaan tarvittavien 
peruskurssien pitäminen koko Suomessa. Bridge on harrastus, jossa sosiaalisilla 
kontakteilla, kerho- ja kilpapelaamisen olosuhteilla sekä oman elämän tilanteilla on 
huomattava merkitys. On pelaajia, jotka lopettavat pelaamisen vuosiksi perheen ja 
työuran vuoksi, ja aloittavat uudelleen vapaa-ajan lisääntyessä.  
 
Kasvattamalla MP-kilpailuiden kokoja, yhteisillä simultaanimuotoisilla kisoilla ja 
aktiivisemmalla markkinoinnilla uskomme, että pelaajamäärät saadaan kasvamaan. 



 

 

  
8. Hallituksen päätös 24.1.2018 
 
Johtuen asian saamasta suuresta kiinnostuksesta, SBL:n hallitus siirtää tämän asian 
kevätkokouksen päätettäväksi osana kilpailumääräysten muutosta. Hallituksen 15.12. 
tekemä päätös ei astu voimaan ennen kevätkokouksen käsittelyä. 
 
Hallitus kiittää kerhoja ja jäsenistöä aktiivisesta keskustelusta asiassa. 
  
Asia on käsitelty SBL:n hallituksen kokouksessa 24.1.2018. 
 
Vakuudeksi: 
 
 
 

 
_____________________________________________ 
Pasi Kuokkanen 
Puheenjohtaja SBL 


