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VUOSIKOKOUSKUTSU 
Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:n syyskokous pidetään Turussa Axeliassa, Piispankatu 8, 

lauantaina 25. marraskuuta 2017 klo 17:00. 

Käsiteltävänä ovat SBL:n sääntöjen 7 §:ssä mainitut asiat. 

ÅRSMÖTESKALLELSE 
Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:s höstmöte äger rum i Åbo i Axelia, Piispankatu 8, lördagen 

den 25 nov. 2017 kl. 17:00. 

Agenda: FBF:s stadgeenliga ärenden (ref. 7 §). 

 

TERVETULOA! VÄLKOMMEN! 

Hallitus / Styrelsen 

 

LIITTEET (löytyvät PDF-tiedostosta liitteenä.) 
 

LIITE 1 Esityslista  

LIITE 2 Vuoden 2018 toimintasuunnitelma 

LIITE 3 Vuoden 2018 talousarvio 

LIITE 4 Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt 

LIITE 5 Liiton uudet toimintasäännöt 

LIITE 6 Liiton korjatut kilpailumääräykset 

LIITE 7 Valtakirja  
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SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

Syyskokous 25. marraskuuta 2017 klo 17:00 
Axelia, Piispankatu 8, Turku 

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Vahvistetaan ääniluettelo 

6. Esitetään hallituksen laatimat vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio (Liite 2 ja 3) 

7. Vahvistetaan jäsen-, peli- ja kilpailumaksujen sekä mahdollisten liittymismaksujen suuruus 

vuodelle 8 sekä päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta 

Hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan eli 45 € jokaista kerhon jäsentä 

kohden ja 10 € jokaista 1.1.1993 tai sen jälkeen syntynyttä jäsentä kohden. SBL:n 

kunniajäsenistä ei peritä jäsenmaksua. 

Hallitus esittää MP-maksun pitämistä ennallaan eli 3,50 € jokaista kilpailun osallistujaa 

kohden ja 1,75 € jokaista 1.1.1993 tai sen jälkeen syntynyttä osallistujaa kohden. 

Hallitus esittää voittopistemaksun pitämistä ennallaan eli 0,40 €/vp. 

8. Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton 

puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Vuonna 2017 ei valita uutta 

puheenjohtajaa.  

9. Valitaan 4–6 hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan kaudelle 2018–2019. (Liite 5) 

a) Päätetään, valitaanko 4, 5 vai 6 jäsentä. 

Hallitus esittää, että uuden strategian mukaisesti hallituksen jäsenten määrää 

pienennetään ja valitaan 4 jäsentä erovuoroisten tilalle. 

b) Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 1.1.2018–31.12.2019. 

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Kaj G Backas (Savuton) ei ole käytettävissä 

kaudelle 2018-2019, Riitta Jaakonaho (Tammerbridge), Jarmo Laakso (Salon Bk) 

ei ole käytettävissä kaudelle 2018-2019, Mauri Saastamoinen (Kulo Bridge), 

Pekka Viitasalo (Tapiolan Trikki) ja Finn Wardi (Bridge-55).  

Liitteessä 4 on 8.11.2017 mennessä saadut ehdokkaiden esittelyt. 

10. Valitaan vuodelle 2018 yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja sekä yksi 

toiminnantarkastaja ja hänelle varajäsen. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla 

HTM tai KHT. 

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja 

varatilintarkastajaksi valitaan KHT Jorma Nurkkala.  
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Hallitus esittää, että toiminnantarkastajaksi valitaan Raimo Raunto ja hänen 

varajäsenekseen Maria Nordgren. 

11. Valitaan liitolle kurinpitolautakunta kaudelle 2018–2019 

 Kurinpitolautakuntaan valitaan puheenjohtaja, kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. 

 Komitean puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet eivät saa toimikauden aikana olla 

 Liiton hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä. Puheenjohtajan, jäsenten ja 

 varajäsenten on oltava perehtyneitä kilpailubridgeen, kilpailujen järjestäminen 

 mukaan lukien. 

 Hallitus esittää 2016–2017 kurinpitolautakuntaa jatkamaan. PJ Mauri Sirkiä, jäsenet: 

 Matti Koivisto ja Olavi Kivipensas. Vaarajäseniksi hallitus esittää: Pia Erkkilä ja Taru 

 Suppula.  

12. Liiton uudet toimintasäännöt 

 Hallitus esittää hyväksyttäviksi liitteenmukaiset uudet toimintasäännöt. 

13. SBL:n kilpailumääräysten korjaukset  

 Hallitus esittää vahvistettaviksi liitteenmukaiset korjaukset ja lisäykset SBL:n 

 kilpailumääräyksiin. 

14. Kokouksen päättäminen 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Esityslista (tämä dokumentti) 

LIITE 2 Vuoden 2018 toimintasuunnitelma 

LIITE 3 Vuoden 2018 talousarvio 

LIITE 4 Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt 

LIITE 5 Liiton uudet toimintasäännöt 

LIITE 6 Liiton korjatut kilpailumääräykset 

LIITE 7 Valtakirja 
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LIITE 2 
 

Suomen Bridgeliitto ry:n  
toimintasuunnitelma vuodelle  
2018 

 
 
1. Toiminnan tarkoitus  
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on:  
 
Liitto on Suomen bridgekerhojen valtakunnallinen keskusjärjestö. Sen tarkoituksena on olla Suomessa 
toimivien bridgekerhojen aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä. Liiton 
tarkoituksena on bridgen pelaamisen edistäminen Suomessa. Kansainvälisen bridgeliiton (World Bridge 
Federation) jäsenenä liitto luo jäsenilleen edellytykset kansainväliseen kilpailutoimintaan. Liiton toiminnan 
perusta on eettisten arvojen kunnioittaminen ja reilun pelin periaatteet. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  
 

1. tekee bridgen pelaamiseen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä 

2. valvoo bridgen pelaamiseen liittyviä etuja Suomessa 

3. edistää bridgen pelaamisen parissa toimivien kerhojen perustamista ja kerhojen tehokasta 

toimintaa 

4. vahvistaa bridgen peli-, mestaruus-, kilpailu- ja merkkisäännöt 

5. valvoo kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista sekä ratkaisee niitä koskevat 

rikkomukset ja riitaisuudet 

6. edistää ja valvoo jäsenyhdistysten ja piirien sekä kerhojen jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja 

ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanee kilpailuja 

7. myöntää oikeuksia liiton järjestämien tai liiton alaisten kilpailujen johtajille 

8. hoitaa yhteydet kotimaisiin ja ulkomaisiin bridgejärjestöihin ja edustaa maata kansainvälisissä 

bridgekongresseissa, 

9. nimeää Suomen edustajat kansainvälisiin bridgekilpailuihin 

10. järjestää mestaruuskilpailuja, muita kansallisia ja kansainvälisiä bridge- kilpailuja sekä myöntää 

jäsenilleen lupia tällaisten kilpailujen järjestämiseen 

11. julkaisee ja kustantaa bridgen pelaamista koskevia aikakauslehtiä ja muita julkaisuja sekä ylläpitää 

lnternet-sivustoja. 

12. voi kuulua jäsenenä bridgen toimintaa edistäviin koti-ja ulkomaisiin sekä kansainvälisiin liittoihin, 

yhdistyksiin, muihin yhteisöihin ja toimielimiin. 

13. Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, 

omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia. 
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2. Yleiskatsaus vuoteen 2018 ja hallinnon uudistuksia 
 
Vuoden 2018 aikana aloitetaan SBL:n toimikuntauudistus. Perustetaan neljä ohjausryhmää, joiden toiminta 
aloitetaan toimenkuvien määrittämisellä. Ohjausryhmät ovat:   
 
 Kerho-ohjausryhmä 
 Piiriohjausryhmä 
 Kansallisen kilpailun ohjausryhmä 
 Junioritoimikunta 
 
Rakenneuudistuksessa liiton päätösvaltaa lisätään kerhoille ja alueille. Kerho- ja Piiriohjausryhmien 
puheenjohtajat ja jäsenet valitaan kerhoista. Ohjausryhmät tekevät hallitukselle yhteisten tavoitteiden 
mukaisia esityksiä. Ensimmäiset ohjausryhmät kootaan kevätkokoukseen 2018 mennessä. 
 
Kevätkokous on 7.4.2018 ja sen yhteydessä järjestetään ensimmäinen ohjausryhmien kehityspäivä, jossa 
ohjausryhmät suunnittelevat toimintaansa. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään ajankohtaisia 
asioita ja valmistelevat oman toiminta-alueensa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa.  
 
SBL:n hallitus pitää strategiapäivät syksyllä 2018 jossa ohjausryhmät tekevät esityksensä toiminnoiksi, 
tavoitteiksi ja budjetiksi seuraavalle vuodelle. Hallitus valmistelee vuoden 2019 strategian, budjetin ja 
toiminnot näiden esitysten pohjalta. 
 
Ohjausryhmien lisäksi valitaan toimitusneuvosto, kilpailutoimikunta ja lakitoimikunta. Kurinpitoasiat hoitaa 
kurinpitoneuvosto, joka valitaan vuosikokouksissa kahden vuoden välein.  
 
Syyskokous järjestetään 4.11.2018. 
 
SBL:n hallitus seuraa liiton taloutta vuoden aikana kokouksissaan. SBL jatkaa omistamansa tilan, Bridge 
Areenan, hallinnointia ja käyttää sitä soveltuvilta osin kilpailuidensa järjestämispaikkana. 
 
Suomen bridgeliitossa noudatetaan kaikessa toiminnassa urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteita ja 
tavoitteita. SBL:lla on käytössään yhdenvertaisuussuunnitelma jota päivitetään vähintään kahden vuoden 
välein ja jota toteutetaan jokapäiväisessä toiminnassa aktiivisesti. 
 
SBL hakee vuoden 2018 Olympiakomitean kevätkokouksessa täysjäsenyyttä. Hallinnossa tehdään tarvittavia 
toimenpiteitä, jotta jäsenyys toteutuu. 
 
 

Vuoden 2018 teemana on:  
Bridgekerhojen aktivointi mukaan päätöksentekoon! 
 
 

3. Kilpailutoiminta vuonna 2018 
 

Kilpailutoimintaa kehitetään vastaamaan erilaisten bridgepelaajien kilpailullisiin tarpeisiin. Kilpailujen 
olosuhteita, johtamista ja pelimuotoja edistetään systemaattisesti. 

 
 kilpailutoimikunta, toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri huolehtivat, että liitto järjestää SM-kilpailut 

kaikissa luokissa 
 osallistutaan SM-viikko tapahtumaan 
 ohjausryhmät, toiminnanjohtaja, liiton hallitus sekä toimikunnat edistävät kilpailujen aktiivista 

markkinointia 
 SM-kilpailuissa jaetaan mitalit, jotka yhdistyksen toiminnanjohtaja hankkii 
 järjestetään kerhoilla pelattavia simultaanikilpailuja 
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 järjestetään Rally-tasoituskilpailu- ja Grand Slam-kilpailusarjat 
 järjestetään Bridge Liiga kolmella sarjatasolla.   
 järjestetään netissä pelattavia kilpailuja BBO-Finlandin alaisuudessa 
 valmistellaan vuoden 2019 kilpailukalenteri toiminnanjohtajan ja piiriohjausryhmän yhteistyönä 
 arvioidaan uusien kilpailumuotojen onnistumista ja tarvetta niiden sääntöihin tehtäviin muutoksiin 
 arvioidaan SM-kilpailujen tarpeellisuutta 
 kehitetään kilpailutoimintaa niin, että kilpailuista tulee suurempia ja parempia 

 

4. Koulutustoiminta 2018 
 

Bridgen liittyvät koulutukset jakaantuvat kolmeen pääalueeseen: bridgetaitoihin, kilpailun johtamiseen 
ja kouluttajien kouluttamiseen. Liitto omalta osaltaan luo edellytyksiä näiden alueiden systemaattiselle 
kehittymiselle. 

 
 Otetaan käyttöön koulutusjärjestelmä  
 Uudistetaan SBL:n verkkosivuston koulutusosiota 
 Aloitetaan peruskurssimateriaalin uudistaminen 
 Luodaan verkkosivuille koulutusilmoittautumisohjelma- ”KoulutusBilbo” 
 Bridgen näkyvyyttä parannetaan ja kurssien mainontaan kehitetään välineitä 
 Minibridge- oppikurssimateriaali tuodaan verkkoon ja kerhoille 
 Pääkilpailunjohtaja järjestää tarvittaessa MP-kilpailunjohtajakurssin ja kerhokilpailunjohtajakurssin 
 Liitto järjestää Pääkilpailunjohtajan toimesta MP-kilpailunjohtajien seminaarin, joka järjestetään 

kevätkokouksen yhteydessä 
 Kilpailunjohtajien kurssien mainonta ja tiedotus hoidetaan yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa 
 Pääkilpailunjohtaja osallistuu kansainvälisiin kilpailunjohtajien koulutuksiin, mikäli soveliaita kursseja 

järjestetään, tavoitteenaan ylläpitää kansainvälisen kilpailunjohtajan pätevyyttä.  
 Liitto lähettää 2-3 motivoitunutta kilpailunjohtajaa EBL:n kilpailunjohtokoulutuksiin 

   

5. Junioritoiminta 2018 
 

Junioritoiminnan tarkoituksena on nuorten pelaajien osaamistason kehittäminen ja ihmisenä 
kehittyminen. Tavoitteena on, että laadukas juniorityö mahdollistaa tulevaisuudessa pelaajia sekä 
edustusjoukkueisiin että kansalliselle kilpatasolle. 

 
 Maajoukkueen valmennusryhmä jatkaa toimintaansa 
 Lähetetään Ruotsin bridgefestivaalien Chairman’s Cupiin yksi tai kaksi maajoukkuetta 

(Ruotsin liiton tuki toiselle joukkueelle) 
 Lähetetään maajoukkue White House Junior Internationals turnaukseen Hollannissa kutsuttaessa 
 Järjestetään juniorileiri 2018, joka on kaikille SBL:n junioreille ilmainen 
 Junioritoimikunta kokoontuu säännöllisesti pohtimaan ja kehittämään junioribridgen toimintaa 
 Tärkeinä kehityskohteina: 

 Valtakunnallinen peliviikko (osallistuminen 2018) 
 Junioriprojekti 2020 suunnitelman teko ja hyväksyttäminen  
 Aloite kesäleiritoiminnasta 
 Kouluprojekti, jotta bridgekursseja saataisiin kouluihin (yhteistyössä koulutuspuolen 

kanssa)  
 

6. Viestintä 2018 
 

Liitto viestii lajista ja toiminnoistaan niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Liitto ja sen ohjausryhmät ja 
toimikunnat tekevät viestintästrategian. Lajin näkyvyyden positiivisuuteen kiinnitetään erityistä 
huomiota.   

 
 SBL:n viestintäkanavat ovat: 
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 www.bridge.fi – verkkosivut 
 Bridge Lehti (neljä numeroa vuodessa) 
 Liiton Facebook sivut 
 sähköpostilistat kerhoille, kilpailunjohtajille ja muille toimijoille 

 SBL valmistelee ja ottaa käyttöön viestintästrategian 
 Kaikissa ohjausryhmissä ja toimikunnissa panostetaan erityisesti viestintään ja sen tehokkaaseen 

toteutumiseen 
 kehitetään ja tehostetaan viestintää kansainvälisestä kilpailutoiminnasta, jossa Suomi on mukana 
 aktivoidaan kerhoja mukaan viestimään tapahtumistaan  
 toiminnanjohtaja ja päätoimittaja tekevät Bridge Lehden ilmestymisaikataulun 
 hankitaan lisää sisällöntuottajia, niin Bridge Lehteen, kuin verkkosivustollekin    

 

7. Kansainvälinen toiminta 2018 
Liiton kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on kehittää suomalaista bridgekulttuuria toimivan 
eurooppalaisen dialogin kautta. Erityisesti suhteet lähinaapureihin, Ruotsiin ja Viroon, ovat aktiivisen 
yhteydenpidon kohteina. 
 

Kilpailutoiminta: 
 lähetetään karsintojen perusteella valittavat joukkueet avoimessa, naisten ja senioriluokissa Belgian 

Ostendessa pelattaviin EM-kilpailuihin 
 EM-kilpailuissa maksetaan osallistuvien joukkueiden kilpailumaksut 
 Juniorit osallistuvat Hollannissa järjestettävään White House-turnaukseen ja mikäli valmennusryhmä 

niin esittää, voidaan juniorijoukkue lähettää myös muihin maaottelutason tapahtumiin 
 valitaan maajoukkueita edustamaan Suomea mahdollisiin kutsuturnauksiin 
 lähetetään kaksi joukkuetta Baltic Cup- turnaukseen 

 

Muu kansainvälinen toiminta: 
 Liitto osallistuu kansainvälisiin bridgekokouksiin ja seminaareihin. Vuonna 2018 on vuorossa EBL:n 

seminaari- ja kokous. 
 lähetetään 2-3 kilpailunjohtajaa EBL:n kilpailunjohtajakoulutuksiin 
 lähetetään pääkilpailunjohtaja EBL:n kilpailunjohtajakoulutuksiin 

http://www.bridge.fi/
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SUOMEN BRIDGELIITTO RY TALOUSARVIO

TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2017 ENNUSTE 2017

TULOT

SBL:n kilpailut 43500 39500 45000

MP-kilpailut 23000 20000 23000

Jäsenmaksut 62000 64000 62000

Voittopisteet 13000 12500 13300

Muut tuotot 3000 6000 4170

Avustukset, sponsorisopimukset 3000 500 18170

juniorituet 0 0 1000

Vuokrat/kerhot ym. 21000 20000 21800

168500 162500 188440

MENOT

PALKAT

Palkat ja palkkiot 57000 58000 56500

Henkilösivukulut 14000 15000 14000

Kela- ym. tuet/korvaukset -13000 -13000 -13000

58000 60000 57500

MUUT KULUT

Bridgelehti 17500 20000 17400

Vuokrakulut 20000 20000 16710

Jäsenmaksut 4500 4500 3400

Puhelin/internet 3500 3000 3500

Viestinnän kehitys 4500 0 0

Tarvike ja kalustokulut 10000 6000 14300

Muut kulut 5000 10000 11000

Matkat ja kokouskulut 6000 5000 5800

Pelitoiminnan kulut 10500 8000 10000

Koulutustoiminta 4000 3000 6500

Juniorit 10000 15000 16000

Edustusjoukkueet (pl juniorit) 11000 3000 4800

Kirjanpito ja tilintarkastus 5000 5000  4600

111500 102500 114010

YLI/ALIJÄÄMÄ -1000 0 16930

SBL budjetin 2018 lisäselvityksiä:

Jäsen- ja voittopistemaksu esitetään pidettäviksi vuoden 2017 tasolla
Vuonna 2017 yhteistyösopimuksilla on saatu erinomaisesti liitolle tuloja. Tulot ovat kertaluontoisia ja vuoden 2018 vastaavat tuotot on budjetoitu 
varovaisuusperiaatteen mukaisesti.
Vuoden 2017 budjetti ylittyy kalusto- ja tarvikekulujen osalta. Hankittuna on mm. kaksi jakokonetta ja Bridgemate-laitteita. Viimeiseksi mainituista osa on myyty 
edelleen ja summat näkyvät tuloina muissa tuotoissa. Vuoden 2017 bridgelain käännös- ja painatustyöt on sisällytetty tarvikekuluihin, kun ne vuoden 2017 budjettiin 
oli varattu käännöstyön osalta palkkakuluina. Vuonna 2018 kalustokuluissa on varauduttu investoimaan Bridgemate -laitteisiin.
Vuosi 2018 on EM-kilpailuvuosi. Liitto maksaa EM-kilpailuihin osallistuvien joukkueiden kilpailumaksut.
SM-viikko 2017 oli iso panostus vuonna 2017. Viikon kustannuksia on sekä muissa kuluissa, kilpailujen kuluissa että myös matkakuluissa yhteensä noin 10 t€. Vuodelle 
2018 viikolle osallistuttaneen uudelleen, mutta panostus ei rahallisesti enää ole niin suuri, kun tarvittava promomateriaali ym. on jo hankittu vuoden 2017 aikana.
Viestinnän kehitykseen varataan rahaa vuodelle 2018 (www sivujen kehittäminen ja/tai isojen kisojen parempi viestiminen jäsen ille liiton sivujen ja facebookin kautta).
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Kulosaaren Bridgekerho ry esittää Suomen Bridgeliiton kokouksessa 25.11.2017, että Kulosaaren Bridgekerhon 
puheenjohtaja Mauri Saastamoinen valittaisiin uudelleen Suomen Bridgeliiton hallituksen jäseneksi kaudelle 2018 
- 2019.  
 
Olen Mauri Saastamoinen. Alla lyhyesti itsestäni: 
 
- syntynyt vuonna 1967 
- pelannut bridgeä vuodesta 1985 
- juniorimaajoukkueessa vuosina 1989-1992 
- juniorimaajoukkueen kapteeni ja valmentaja vuosina 1995 - 1999 
- junioritoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa 
- Kulosaaren Bridgekerho ry:n puheenjohtaja vuodesta 1994 
- Helsingin ja Uudenmaan piirin piirivalvoja vuodesta 2009, kuluneena vuonna Etelä-Itäisen piirin piirivalvoja  
- SBL:n hallituksen jäsen (kolme kautta) 
- SBL:n kilpailutoimikunnan puheenjohtaja 
 
Olen toiminut sekä oman bridgekerhoni että Suomen Bridgeliiton alaisena erilaisissa tehtävissä bridgen hyväksi 
1990-luvun alkupuolelta lähtien. Olen valmis jatkamaan työtäni Suomen bridgen hyväksi Suomen Bridgeliiton 
hallituksen jäsenenä myös kaudella 2018 - 2019. 
 
Helsingissä 9.11.2017 
 
Mauri Saastamoinen 
 

 



 

C u r r i c u l um V i t a e  

 

                                     Finn Wardi 

Ammatillinen tausta 

 

43 vuotta kansainvälistä myynti-markkinointi ja liikkeenjohdon kokemusta sisältäen 

niin budjetointia, strategista suunnittelua, talous ja rahoitusanalyysien tekoa sekä 

tulosparannustehtäviä. 

Toimintasuunnettelua, toteuttamista ja seurantaa. Ylimmän johdon 

rekrytointia.Fil.Kand(talous).Kielet:Suomi,Ruotsi,Englanti,Tanska,Saksa. 

 

1985-2015 

Berndtson International, vuodesta 2000 Odgers Berndtson 

 

Partneri Kööpenhamina            1985-1990 

Toimitusjohtaja Helsinki            1990-2013 

Hallituksen puheenjohtaja        2013-2014 

Senior Adviser                              2014- 

Vastuussa ylemmän johdon ja hallitusjäsenten rekrytoinnista toimien ensisijaisesti 

Suomessa sekä pohjoismaissa että Euroopassa. 

Asiakkaina merkittävimmät suomalaiset ja kansainväliset yhtiöt Suomessa sekä 

näitten tytäryhtiöt ulkomailla. OdgersBerndtsonilla on 52 konttoria ympäri 

maailman. 



1982-1985 

Toimistusjohtaja -   PA International Consultants Oy,Helsinki 

Vastuu etenkin ylemmän johdon rekrytoinnista toimien Suomessa, Ruotsissa, 

Tanskassa, Englannissa ja Saksassa. 

 

1978-1982 

Liikkeenjohdon konsultti-Egon Zehnder International,Kööpenhamina Senior 

Associate 

Tehtäväkenttä ylemmän johdon rekrytointi sekä organisaatioarviointi(management 

audit) pohjoismaissa.  

 

1975-1978 

Suomen Paperitehtaitten Yhdistys-Finnpap Helsinki ja Kööpenhamina 

1975-1977 vientimyyjä, Helsinki 

1977-1978 markkinointipäällikkö Tönne v.Christierson A/S Kööpenhamina 

 

1972-1974 

Touristroulette AB Lund,Ruotsi  Aluepäällikkö 

Opiskeluitten ohessa toimin tulosvastuullisena aluepäällikkönä(Skåne) palkaten 

työntekijöitä vastaten kaikista toiminnoista kolmessa ravintolassa. 

 

 

Armeija:                                           Vänrikki 

Kielet:                                               Suomi, Ruotsi, Englanti, Tanska, Saksa 



Akateeminen koulutus:                  Fil.Kand ,Lundin Yliopisto 1974 

Harrastukset:                                   Bridge, Valokuvaus, Ruuanlaitto, Tennis 

Syntynyt:                                           25.11.1948 

 

 



Pekka Viitasalo 

Olen Pekka Viitasalo (BBO-tunnus bagman) ja tänä vuonna 
erovuoroinen SBL:n hallituksen jäsenten joukossa. Olen ollut 
nyt hallituksessa vuodesta 2011 ja sitä ennen 2008-2009.

Olen toiminut bridgehallinnossa useiden kerhojen hallituksissa 
ja puheenjohtajana sekä Tapiolan Trikissä että B55:ssä. Lisäksi 
olen toiminut mm. lakitoimikunnassa sekä jäsenenä että 
puheenjohtajana ja kilpailutoimikunnassa jäsenenä.

Tunnen kilpailubridgen laaja-alaisesti ja seuraan bridgen kehitystä aktiivisesti. 
Hallituksessa roolini on ollut toimia ratkaisujen hakijana ja ymmärtäjänä. Olen toiminut 
jonkin verran myös kirjoitustehtävien nakkikoneena; olen laatinut useiden ohjeiden ja 
sääntöjen ensimmäiset luonnosversiot.

Tavoitteenani tulevassa SBL:n hallituksessa on toimia rationaalisena yleiskoneena. 
Minulla on näkemystä ja osaamista kaikista bridgen ja bridgehallinnon osa-alueista. 
Pyrin tuomaan sellaisia ratkaisuja ja kehitysideoita, jotka vievät eteenpäin lajiamme.

Minulla on kolme PM-mitalia, yli 30 Suomen mestaruutta sekä joukko maajoukkue-
edustuksia. Harrastukseltani vie aikaa työ Pohjois-Euroopan suurimmassa 
kyberturvallisuuteen erikoistuneessa konsulttitalossa Nixussa, jossa toimin johtavana 
konsulttina.



Riitta Jaakonaho, Tammerbridge ry. 

 

Olen Riitta Jaakonaho ja erovuoroisena ehdolla Suomen 

Bridgeliitto ry:n hallitukseen kausille 2018-2019. 

 

Kotikerhoni on Tampereella toimiva Tammerbridge ry.  

Pelaamisen aloitin vasta varttuneempana perhetilanteen 

antaessa tilaa uusille harrastuksille. Bridgeä olen pelannut 

tällä hetkellä n. 6 vuotta vaikka korttipelit ovat jo 

lapsuudesta asti minulle tuttuja. Kuulun keskimääräiseen 

kerhopelaajien luokkaan 😊.  

Kisoja kierrän silloin, kun työtilanteeni sen sallii. 

Suomen Bridgeliiton hallituksessa olen ollut kaksi viimeisintä kautta. 

Tavoitteeni bridgessä on mahdollistaa mukava ja avoin harrastus kaiken ikäisille ja tasoisille 

pelaajille. 

Toiminnallani haluan edistää hyvää peli-ilmapiiriä ja reilua pelaamista. 

Työssä olen nuorisotyönohjaajana Tampereen Harjun seurakunnalla, missä päävastuualueeni on 

neljä alueella toimivaa partiolippukuntaa sekä niihin liittyvät muu partio- ja 

vapaaehtoisjärjestöyhteistyö. Työni kautta olen hyvin perillä monenlaisesta yhdistystoiminnasta ja 

kaikenlaisten ihmisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Uskon voivani hyödyntää näitä taitoja myös 

bridgen puolella. 

Minun kanssani on helppo tulla toimeen ja asiat järjestyvä. 

Yhteystietoni 

Riitta Jaakonaho  

+358 50 308 3115 

riittajaakonaho@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Taru Reinikainen (9.8.1977) CURRICULUM VITAE 1(2) 

 

   
Bulevardi 52 A 3   
00120 Helsinki   
   
+358 50 581 4371   
taru.reinikainen@proliitto.fi   

http://linkedin.com/in/taru-reinikainen-28784683 8.11.2017  

 

 

MINUSTA 

Olen ratkaisuhakuinen ongelmien selvittäjä ja erinomainen organisoija. Teen päätöksiä ja kannan niistä vas-

tuun. Opettelen mielelläni uusia asioita ja otan asioista oma-aloitteisesti selvää. Luonteeltani olen sosiaalinen, 

luotettava ja huolellinen. Pystyn itsenäiseen työskentelyyn, mutta pidän työnteosta osana tiimiä, jonka kanssa 

pystyy jakamaan ajatuksia ja ideoita.  

 

Koulutukseltani ja ammatiltani olen järjestöjen kehittämisen ammattilainen. Koulutukseni on yhteisöpedagogi 

(ylempi AMK). Valmistuin järjestötyön koulutusohjelmasta toukokuussa 2012.  

 

Olen ollut töissä järjestössä eri tehtävissä elokuusta 2000 alkaen. Nykyisessä ammatissani olen Ammattiliitto 

Pron kemianteollisuuden sopimusalavastaava (ei varmaankaan sano kenellekään yhtään mitään). Käytän-

nössä kehitän ja koordinoin kemian alan edunvalvontaa, tavoitteena jäsenten työsuhteen ehtojen sekä henki-

löstön edustajien ja edunvalvontayhdistysten toimintaedellytysten kokonaisvaltainen parantaminen.  

 

Minulla on lukuisia luottamustehtäviä vuosien varrelta eri järjestöistä. Kokemusta järjestöistä löytyy laidasta 

laitaan muun muassa venekerhosta, poliittisesta järjestöstä, kuin kansainvälisistä järjestötehtävistä. Järjestö-

jen hallituksissa olen ollut niin puheenjohtaja, sihteeri kuin taloudenhoitajakin. Bridge-55 ry:n johtokunnan jä-

sen ja sihteeri olen ollut muutaman vuoden. 

 

Jollen pelaa bridgeä, minut löytää vapaa-aikana järjestötouhuista, pelaamasta golffia, purjehtimasta tai kirjoit-

telemasta blogiani www.maakrapuseilaa.com.  

 

 
 

http://linkedin.com/in/taru-reinikainen-28784683
http://www.maakrapuseilaa.com/


Taru Reinikainen 
 

CURRICULUM VITAE 2(2) 

 

 

 

BRIDGESTÄ 

Bridgen pelaamisen aloitin syksyllä 1996 serkkupoikien innoittamana, tarvitsivat neljännen kotipeleihin. Kau-

kon kurssi Palacessa antoi edellytykset kerhopelaamiselle. Menestykseni bridgen pelaajana ei ole kehuttava, 

olen kerhotason pelaaja ja sellaisena varmasti pysynkin. Reilu 20-vuotta bridgeuraa on tuottanut huimat 3,75 

mestaruuspistettä.  

 

Bridge on minulle rakas harrastus, vaikka pidän toki voittamisesta, ei kisamenestys ole minulle tärkeintä brid-

gessä. Varsinaiset meriittini bridgen parissa tulevat kyvystäni houkutella uusia pelaajia bridgen pariin. Vedän 

työpaikkani tänä vuonan perustettua bridgekerhoa. Meillä on ringissä enemmän ja vähemmän aktiivisesti vajaa 

kymmenkunta pelaajaa. Ymmärrän, mitä kerhopelaaja kaipaa bridgeltä, bridgekerholta sekä bridgeliitolta. 

 

Jos minut valitaan Bridgeliiton hallitukseen, hoidan omat hommani tehokkaasti deadlineja noudattaen. Vaikka 

ammattini vaatii paljon matkustamista ja pitkiä työpäiviä, asettaen omat haasteensa järjestötoiminnalle, hoidan 

aina tehtävät joihin olen sitoutunut. 

 

Uskon, etä pystyisin Bridgeliiton hallituksen jäsenenä tuomaan toimintaan erityisesti kerhopelaajan näkökul-

maa. Kilpabridge on minusta tärkeää lajin kehittymiselle, mutta suurin osa harrastajista eivät koskaan edusta 

kansainvälisissä tai edes kotimaisissa arvokisoissa. Järjestöosaamiseni voisi tuoda arvokasta hyötyä Bridge-

liiton järjestölliseen kehittämistyöhön. Unohtamatta markkinointi- ja tiedotusosaamistani. 

 

Olen käytettävissänne! 
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    LIITE 5 
 
 

SUOMEN BRIDGELIITTO RY 

TOIMINTASÄÄNNÖT 

 

1§ Nimi ja kotipaikka 

 

Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki. 

Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään epävirallista englanninkielistä nimeä 'Bridge League 

of Finland'. Epäviralliset lyhenteet samassa järjestyksessä ovat SBL, FBF ja BLF. Nämä 

säännöt ovat olemassa sekä suomen- että ruotsinkielellä. Tulkintatapauksissa 

suomenkielinen versio on virallinen. 

 

2§ Tarkoitus 

 

Liitto on Suomen bridgekerhojen valtakunnallinen keskusjärjestö. Sen tarkoituksena on olla 

Suomessa toimivien bridgekerhojen aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena yhdyssiteenä 

ja keskuselimenä. Liiton tarkoituksena on bridgen pelaamisen edistäminen Suomessa. 

Kansainvälisten bridgeliittojen jäsenenä liitto luo jäsenilleen edellytykset kansainväliseen 

kilpailutoimintaan. Liiton toiminnan perusta on eettisten arvojen kunnioittaminen ja reilun 

pelin periaatteet. 

 

3§ Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto: 

 

1. tekee bridgen pelaamiseen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä 

2. valvoo bridgen pelaamiseen liittyviä etuja Suomessa 

3. edistää bridgen pelaamisen parissa toimivien kerhojen perustamista ja kerhojen 

tehokasta toimintaa 

4. vahvistaa bridgen peli-, mestaruus-, kilpailu- ja merkkisäännöt 

5. valvoo kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista sekä ratkaisee niitä 

koskevat rikkomukset ja riitaisuudet 

6. edistää ja valvoo jäsenyhdistysten ja piirien sekä kerhojen jäsenten kilpailutoimintaa 

Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanee kilpailuja 

7. myöntää oikeuksia liiton järjestämien tai liiton alaisten kilpailujen johtajille 

8. hoitaa yhteydet kotimaisiin ja ulkomaisiin bridgejärjestöihin ja edustaa maata 

kansainvälisissä bridgekongresseissa 

9. nimeää Suomen edustajat kansainvälisiin bridgekilpailuihin 

10. järjestää mestaruuskilpailuja, muita kansallisia ja kansainvälisiä bridgekilpailuja sekä 

myöntää jäsenilleen lupia tällaisten kilpailujen järjestämiseen 

11. julkaisee ja kustantaa bridgen pelaamista koskevia aikakauslehtiä ja muita julkaisuja 

sekä ylläpitää internet-sivustoja. 

12. voi kuulua jäsenenä bridgen toimintaa edistäviin koti- ja ulkomaisiin sekä kansainvälisiin 

liittoihin, yhdistyksiin, muihin yhteisöihin ja toimielimiin. 

13. Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja 

arpajaisia, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa testamentti- ja 

muita lahjoituksia. 
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4§ Liiton kieli 

 

Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi. 

 

5§ Liiton jäsenet 

 

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kotimaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden toiminta 

sisältää bridgekilpailujen järjestämistä tai muuta bridgeen liittyvää toimintaa. Liiton 

kannatusjäseneksi voivat liittyä kotimaiset yhteisöt. Liitolla voi olla myös kunniajäseniä ja 

kunniapuheenjohtaja. Liiton varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. 

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua liiton tarkoitusta erityisesti edistänyt henkilö. Kunniajäsenen 

kutsuu liittokokous. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana toiminut 

henkilö, joka on merkittävästi edistänyt liiton toimintaa ja toiminut poikkeuksellisen 

tarmokkaasti liiton parhaaksi. Kunniapuheenjohtajan kutsuu liiton kokous. 

Kunniapuheenjohtajia voi olla ainoastaan yksi kerrallaan. 

 

Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisesta on 

ilmoitettu. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvoitteita tai 

toimii vastoin liiton tarkoitusta. 

 

6 § Liittymis- ja jäsenmaksut ja jäsenyyden lakkaaminen  

 

Liiton varsinaisten jäsenten on suoritettava jäsenmaksu, joka perustuu varsinaisen jäsenen 

henkilöjäsenmäärään ja jonka suuruuden ja maksuajan määrää liittokokous. Uudelta 

jäseneltä voidaan liittokokouksen päätöksellä periä myös liittymismaksu. Liiton 

kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen on liityttävä jäseneksi valitsemaansa 

jäsenyhdistykseen. Heidän osaltaan varsinainen jäsen on vapautettu jäsenmaksusta. 

 

Kannatusjäsenen on suoritettava kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden ja maksuajan 

määrää liittokokous.  

 

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen voi erota liitosta tekemällä kirjallisen ilmoituksen 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa 

pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka 

aikana eroamisesta on ilmoitettu. 

 

Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen tai kannatusjäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen 

mukaisia velvoitteita, toimii vastoin liiton tarkoitusta, rikkoo liiton sääntöjä, liiton kokouksen 

tai hallituksen päätöksiä tai sallii jäsenensä syyllistyä sellaiseen menettelyyn tai jos 

yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa. Liiton kokous voi erottaa 

kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan. 

 

Hallitus voi katsoa varsinaisen jäsenen tai kannatusjäsenen eronneeksi, jos varsinainen 

jäsen tai kannatusjäsen ei ole kahteen vuoteen saamastaan muistutuksesta huolimatta 

suorittanut liitolle näiden sääntöjen edellyttämiä jäsenmaksuja. 
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7§ Liiton kokoukset 

 

Liitto kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin kahdesti vuodessa: 

Kevätkokoukseen huhti-toukokuun aikana ja syyskokoukseen loka-marraskuun aikana. 

 

Liitto kokoontuu ylimääräiseen liittokokoukseen, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun 

vähintään yksi kymmenesosa (1/ 10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti 

hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten pyytää. 

 

Kutsu liiton varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräiseen kokoukseen tulee toimittaa viimeistään 

neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenten sähköiseen osoitteeseen tai vaihtoehtoisesti 

tiedossa olevaan postiosoitteeseen. 

 

Kutsu tulee julkaista neljätoista (14) päivää ennen kokousta myös Suomen Bridgeliitto - 

Finlands Bridgeförbund ry:n internet - kotisivuilla sekä Bridge Lehdessä, mikäli se lehden 

ilmestymisaikataulun vuoksi on mahdollista. 

 

Varsinaisen jäsenen puolesta yksi kokousedustaja käyttää sekä ääni- että puheoikeutta. 

Lisaksi kokoukseen saa osallistua enintään kaksi varsinaisen jäsenen valtuuttamaa 

puhevaltaista edustajaa. Sama henkilö saa oman jäsenyhdistyksensä lisäksi edustaa siihen 

valtuutettuna enintään neljää muuta jäsenyhdistystä näiden ääni- ja puheoikeutettuna 

edustajana. 

 

Kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni jokaista ko. yhdistyksen 

henkilöjäsentä kohti, jolta jäsenmaksu on liitolle maksettu tai jolta varsinainen jäsen on 

näiden sääntöjen perusteella vapautettu. Kokousedustaja ei kuitenkaan saa äänestää 

suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä viidenneksellä (1/5) kokouksen 

kokonaisäänimäärästä. Mikäli tällainen edustaja edustaa kokouksessa useampaa 

varsinaista jäsentä, vähennetään tasasuhteessa kaikkien edustettujen jäsenten äänimääriä. 

 

Hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liittokokouksissa, jos jäsen ei ole suorittanut 

säännöissä tarkoitettuja maksujaan liittokokouksen alkuun mennessä.  

 

Äänestykset liiton kokouksessa ovat avoimia paitsi henkilövaaleissa, jolloin käytetään 

suljettua lippuäänestystä, jollei kokous yksimielisesti toisin päätä. Ellei laissa tai näissä 

säännöissä ole toisin määrätty, äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa, joissa 

vaali ratkaistaan arvalla. Kokouksen puheenjohtaja toimittaa arvannoston. 

 

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, kannatusjäsenellä ja liiton työsuhteessa olevilla on 

oikeus olla liiton kokouksissa läsnä ja käyttää siellä puhe- muttei äänivaltaa. Liiton 

hallituksen jäsenillä on oikeus olla kokouksissa läsnä ja käyttää siellä puhevaltaa ja 

varsinaisen jäsenen edustajana äänivaltaa. Hallituksen jäsen ei voi osallistua tilintarkastajien 

vaaliin, toiminnantarkastajien vaaliin eikä hallituksen vastuuvapautta koskeviin asioihin. 
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8§ Liiton kokouksissa käsiteltävät asiat: 

 

Kevätkokouksessa 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5.  Vahvistetaan ääniluettelo 

6.  Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen,  

  tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilin- ja toiminnantarkastajan 

lausunnot 

7.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  

  hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille 

8.  Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus tai tilinpäätös 

  antaa aihetta 

9.  Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat 

 

Syyskokouksessa 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

5. Vahvistetaan ääniluettelo 

6. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa  

  kalenterivuotta varten 

7. Vahvistetaan jäsen-, peli- ja kilpailumaksujen sekä mahdollisten   

  liittymismaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä päätetään  

  toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta 

8. Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös 

  liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 

9. Valitaan neljästä kuuteen hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan. 

10. Valitaan yksi tilintarkastaja, yksi toiminnantarkastaja ja heille varamiehet. 

11. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat 

12. Valitaan kurinpitokomitean uudet jäsenet erovuoroisten sijaan. 

 

Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan vuoden ensimmäisenä päivänä. 

Jos liiton varsinainen jäsen haluaa jonkin asian liiton kokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä 

ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 

 

9§ Hallitus 

 

Liiton asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 8-12 

varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahden kalenterivuoden pituiseksi 

toimikaudeksi. 
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Hallituksen jäsenet ovat erovuoroisia kahden kalenterivuoden toimikautensa jälkeen. 

Hallituksen jäseniä ensimmäistä kertaa valittaessa puolet valituista jäsenistä on erovuorossa 

yhden kalenterivuoden toimikauden jälkeen. Arpa ratkaisee, ketkä ovat erovuorossa yhden 

kalenterivuoden toimikauden jälkeen. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen. 

 

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on työsuhteessa liittoon. Hallituksen 

jäseneksi tai puheenjohtajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on liiton jäsenyhdistyksen 

jäsen ja jonkun jäsenyhdistyksen ehdottama. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä pääsihteerin ja muut toimihenkilöt 

kalenterivuodeksi kerrallaan. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta. Kokouskutsut on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisina tai sähköpostitse 

viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään 

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.  Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota 

kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Kokouksissa on laadittava pöytäkirja, jonka 

kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa ja jonka tarkastaa varta vasten 

valittu tarkastaja tai hallitus seuraavassa kokouksessa. Liiton toimihenkilöillä on puheoikeus, 

muttei äänioikeutta hallituksen kokouksissa. 

 

10§ Hallituksen tehtävät 

 

- vastaa liiton toiminnasta ja hallinnosta asettamiensa jaosten, valiokuntien ja   

toimikuntien sekä ottamiensa toimihenkilöiden avustamana 

- huolehtii liiton kokousten päätösten toimeenpanosta 

- vastaa liiton omaisuuden hoidosta 

- pitää yhteyttä sidosryhmiin 

- valvoo liiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen noudattamista ja käyttää niiden  myöntämää 

ratkaisuvaltaa rikkomustapauksissa 

- päättää karsintamenetelmistä eri edustuskilpailuja varten, mestaripistekilpailujen 

järjestämisestä ja mestari- ja voittopistelaskennan järjestämisestä 

- päättää erikoismerkkien ja -nimitysten myöntämisestä saavutettujen mestaripisteiden tai 

voittopisteiden perusteella niin kuin myös piirien puitteissa saavutettujen pelitulosten 

nojalla myönnettävistä nimityksistä. 

- päättää maan jakamisesta eri piireihin määräten kuhunkin piiriin piirivastaavan, jonka 
tehtävänä on toimia liiton hallituksen ja piiriin kuuluvien jäsenyhdistysten välisenä 
yhdysmiehenä. Hallituksen päätöksellä piirejä voidaan nimittää myös alueiksi ja 
piirivastaavaa aluevastaavaksi. 

- valmistelee liiton kokouksille kuuluvat asiat 

- ylläpitää liiton toimistoa ja palkkaa henkilöitä, joiden tehtävänä on liiton tarkoituksen ja 

vahvistettujen toimintasuunnitelmien toteuttaminen hyväksytyn talousarvion puitteissa 

- asettaa tarvittavan määrän toimikuntia valmistelemaan asioita. 

 

11 § Kurinpito 

 

Jäsenet sitoutuvat jäsenyytensä kautta noudattamaan liiton toimintasääntöjä sekä niiden 

nojalla annettuja kurinpitosäännöstöä, kilpailu- ja muita määräyksiä sekä sitoutuvat liiton 

kurinpitovaltaan ja liittoa sitoviin määräyksiin. Varsinaisten jäsenten henkilöjäsenet sitoutuvat 
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jäsenyytensä kautta noudattamaan kaikkia edellä mainittuja sääntöjä ja määräyksiä sekä 

liiton kurinpitovaltaa. 

 

Liitto tai sen jäsenet sekä jäsenten henkilöjäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa 

olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen 

Olympiakomitean ja Euroopan Neuvoston dopingvastaisen yleissopimuksen, Pohjoismaiden 

antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten 

antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 

 

Liiton kurinpitovaltaa käyttää Liiton hallitus. Kurinpitotoimenpiteitä hallitukselle esittää Liiton 

kokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema kurinpitokomitea. Komitea on liiton 

hallituksen alainen. Kurinpitokomitea toimittaa esittelemänsä asiat hallitukselle 

ratkaistavaksi. Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksessa ja ne kirjataan hallituksen 

kokouksen pöytäkirjaan. 

 

Kurinpitokomitea voi esittää hallitukselle jäsenen henkilöjäseneen tai toimihenkilöön 

kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevaa kilpailu- tai toimintakieltoa, varoituksen 

antamista tai sakkoa sen mukaan kuin tarkemmin määrätään Liiton kokouksen 

vahvistamissa kurinpitosäännöstössä ja/tai kilpailumääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen 

on bridgen piirissä menetellyt liiton vahvistamien sääntöjen tai määräysten, bridgen eettisten 

arvojen tai reilun pelin periaatteiden vastaisesti. 

 

Hallituksen päätöksen seuraamuksen määräämisestä voi hakea muutosta Urheilun 

oikeusturvalautakunnalta. Valitus on tehtävä Urheilun oikeusturvalautakunnan 

määräämässä ajassa ja sen määräämällä tavalla. 

 

Asianosaisille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen tässä pykälässä tarkoitettujen 

päätösten tekemistä.  Päätös astuu voimaan muutoksenhakuajan päätyttyä tai päätöksen 

tietoonsa saaneen ilmoitettua kirjallisesti, että hän ei hae päätökseen muutosta. 

 

12§ Palkitseminen 

 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua liiton tarkoitusta erityisesti edistänyt henkilö. Kunniajäsenen 

kutsuu liiton kokous. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana toiminut 

henkilö, joka on merkittävästi edistänyt liiton toimintaa ja toiminut poikkeuksellisen 

tarmokkaasti liiton parhaaksi. Kunniapuheenjohtajan kutsuu liiton kokous. 

Kunniapuheenjohtajia voi olla ainoastaan yksi kerrallaan. 

 

13§ Liiton nimen kirjoittaminen 

 

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen 

hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa. Liiton nimen voi 

myös kirjoittaa hallituksen siihen määräämä toimihenkilö. 

 

14§ Tilikausi 

 

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös liitteineen ja kertomuksineen päättyneeltä 

tilivuodelta sekä liiton hallituksen kokousten pöytäkirjat vastaavalta ajalta on jätettävä 

maaliskuun 1. päivään mennessä tilin- ja toiminnantarkastusta varten. 
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Tilin- ja toiminnantarkastajat antavat lausuntonsa tarkastuksesta hallitukselle viimeistään 

kuukauden kuluessa tilien vastaanottamisesta. 

 

15§ Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 

 

Ehdotus liiton sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä ainoastaan liiton kevät- tai 

syyskokouksessa ja sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa 

(3/4) annetuista äänistä on muutoksen hyväksynyt. 

 

Päätökseen liiton purkamisesta vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista 

äänistä kahdessa peräkkäisessä liiton kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi 

kuukausi ja joista jommankumman on oltava kevät- tai syyskokous. 

 

Mikäli tehdään päätös liiton purkamisesta, sen varat jaetaan liiton varsinaisten jäsenten 

kesken näiden henkilöjäsenten lukumäärän suhteessa. 

 

16§ Uudet säännöt 

 

Uudet säännöt astuvat voimaan kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.
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VALTAKIRJA 
 

Täten valtuutetaan (nimi)___________________________________________________ 

edustamaan kerhoamme ja käyttämään sen puhe- ja äänioikeutta Suomen Bridgeliitto ry:n syyskokouksessa 

25. marraskuuta 2017 Turussa. 

 

(paikka)____________________________(pvä)______ _________________ kuuta 2017 

 

___________________________________________________________________kerho 

 

 

 

 

___________________________________ _____________________________ 

allekirjoitus    asema 

 

___________________________________ _____________________________ 

allekirjoitus    asema 


