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SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2018 

Aika: 27.6.2018 

Paikka: Skype-yhteydellä 

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja 
Hulda Ahonen sihteeri 

 Jussi Tamminen (puhelimitse) 
 Martti Meronen   
 Veijo Nikkanen    

Seppo Räsänen  
 Taru Reinikainen 
 Mauri Saastamoinen   

Finn Wardi  (heikko yhteys)  
  

  
Poissa:  Fred Sundwall 
 Pekka Viitasalo  
     
 
1 § Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 18:00  

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 Jussi Tamminen ja Seppo Räsänen. 

 Pöytäkirja toimitetaan neljän vuorokauden kuluessa   
 pöytäkirjantarkastajille ja kokouksen puheenjohtajalle. Pöytäkirja  
 julkaistaan liiton verkkosivuilla viimeistään viikon kuluttua   
 kokouksesta, sekä toimitetaan hallituksen postituslistalle. 

4 § Esityslistan hyväksyminen (Liite #1) 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

5 § Taloudellinen tilanne 

Jussi Tamminen kertoi taloudellisesta tilanteesta. Talouden tilanne on hyvä. 
 

6 §  SM-viikko 

SM-viikon valmistelut jatkuvat. Vapaaehtoisten tilanne on nyt hyvä ja kaikki 

tehtävät on saatu täytettyä. 

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen, Seppo Räsänen ja Karri Kauppila hoitavat 

perjantain lajiesittelyn Myyrmäessä. 
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7 § Suomen Olympiakomitean jäsenyys 

SBL hyväksyttiin Suomen Olympiakomitean varsinaiseksi   

 jäseneksi 19.6.2018.  

8 § Strategiapäivien ja syyskokouksen pitopaikat 
  
 Strategiaviikonloppu järjestetään Hotelli Korpilammella 18.-19.8.2018. 
 
 SBL:n syyskokous järjestetään Bridge Areenalla 4.11.2018. 

  
9 § Toimikuntien asiat 

• Junnutoimikunta 

o Juniorimaajoukkueen (U21) matkat Kiinaan on hankittu ja joukkue 

harjoittelee säännöllisesti. Tukirusettien myynti on mennyt erittäin 

hyvin ja Petteri Nieminen uskoo, että kaikki rusetit on myyty 

viimeistään Hangossa. 

o Junnuleiri järjestetään elokuussa ja sen valmistelut ovat erittäin 

hyvällä mallilla. 

o Pyydettiin junioritoiminnan toimintasuunnitelma ja budjettiesitys 

hallituksen strategiapäiville. 

• Koulutustoimikunta  

o Pyydettiin koulutustoimikunnan toimintasuunnitelma ja budjettiesitys 

hallituksen strategiapäiville 

o Veijo Nikkanen tiedottaa koulutustuen hakemisesta uudelleen liiton 

verkkosivuilla 

• Kilpailutoimikunta 

o Päätettiin perustaa työryhmä selvittämään BBO-Finlandin sääntöjen 

tilannetta ja nettipelaamista yleensäkin Suomessa. Erityishuomiota 

kiinnitetään Fun Bridge- ohjelmaan, joka on EBL:n yhteistyökumppani. 

Ryhmässä on: Martti Meronen (PJ), Olli Rahi ja Juha Luostarinen. 

Työryhmän raportti tuodaan seuraavaan SBL:n kokoukseen. 

o Tammerbridgelle on myönnetty juhlakilpailu pidettäväksi 26.1.2019. 

o BBO-Finland säännöt tuodaan uudelleen vahvistettavaksi hallitukselle, 

kun työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. 

o Pohjoisen alueen Aluevastaava on esittänyt, että Pohjoisen SM-

joukkuekilpailujen ajankohtaa voitaisiin siirtää, sillä Saariselän kilpailut 
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osuvat juuri samalle viikonlopulle. Päätettiin antaa asia KKOR:n 

valmisteltavaksi. Hallitus tekee päätöksen tämän pohjalta seuraavassa 

kokouksessa. 

 

   
10 § Muut asiat 

• Kapteenien raportit EM-kilpailuista Ostendesta (Liite#2) 

o Keskusteltiin vilkkaasti raporteista. Todettiin, että 

raportit ovat hyödyllisiä, mutta niiden olisi hyvä olla 

jonkun kaavan mukaiset, jotta niitä voidaan vertailla. 

o Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen 

valmistelee listan kohtia, joita kapteenin raportissa 

tulisi olla. Lista esitellään hallitukselle vuoden 2018 

aikana. 

 

• PJ:n ja pääsihteerin raportti EBL:n kokouksesta 

o Puheenjohtaja antoi suullisen raportin 

osallistumisesta EBL:n valintakokoukseen. 

o Aikataulutus osallistumiselle oli hieman väärä. 

Parempi olisi ollut tulla ja lähteä päivää aiemmin. 

o EBL:n äänestykset olivat Suomen kanalta katsoen 

onnistuneet. 

• Pääkilpailunjohtajan koulutukset 2019 

o Pyydettiin Pääkilpailunjohtaja Kati Sandströmiä ja 

toiminnanjohtaja Hulda Ahosta valmistelemaan 

suunnitelma ja kuluarvio kilpailunjohtokoulutuksista 

vuonna 2019 hallituksen strategiapäivään. 

 

• Kerhokysely 

o Taru Reinikainen kertoi kerhokyselyn tilanteesta.  

o 27 kerhoa on vastannut kyselyyn 

o Hangon Viikolla esitellään tuloksia jäsenistölle 

o Hallitus käsittelee asiaa strategiapäivillä. 

 

11 § Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään strategiapäivien yhteydessä joko 18. tai 19. elokuuta. 

12 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:37. 
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X
Pasi Kuokkanen

Puheenjohtaja

 

X
Hulda Ahonen

Sihteeri

 

X
Seppo Räsänen

Pöytäkirjantarkastaja

 

X
Mauri Saastamoinen

Pöytäkirjantarkastaja 

 


