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SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2018 

Aika: 19.8.2018 

Paikka: Hotelli Korpilampi, Espoo 

Läsnä:  Pasi Kuokkanen puheenjohtaja 
Hulda Ahonen sihteeri 

 Taru Reinikainen 
 Jussi Tamminen  
 Veijo Nikkanen    

Seppo Räsänen  
Fred Sundwall   

 Mauri Saastamoinen   
Pekka Viitasalo  

  
Poissa:   
 Martti Meronen 

Finn Wardi  
  
     
 
1 § Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 14:27  

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 Mauri Saastamoinen. 

 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.  

Muissa asioissa käsitellään myös strategiaviikonlopun aikana esille tulleet 
projektit. 

5 § Taloudellinen tilanne 

Jussi Tamminen kertoi taloudellisesta tilanteesta.  
Talouden tilanne on hyvä ja ennusteen mukaan vuodenvaihteen taloustilanne 
tulee olemaan myös hyvä. 
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6 §  SM-kilpailukalenteri 2019 ja Hangon Viikon ajankohta kilpailukalenterissa v.2020 alkaen 

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen esitteli myös strategiapäivänä käsitellyn SM-

 kilpailukalenterin. Kalenterin valmisteluun ovat osallistuneet sekä KKOR, että on 

 alueohjausryhmä.  Hallitus hyväksyi kalenterin ja erikoiskilpailut, (liite #) ja 

 Rally- ja Grand Slam osakilpailut laitetaan hakuun tulevalla viikolla. 

Päätettiin, että veteraanien SM-parikilpailu pelataan vuonna 2019 viimeistä 

 kertaa. Syynä tähän on se, että senioreiden ikäraja nousee ja tarvetta kahdelle 

 erilliselle kilpailulle ei näin ollen enää ole. 

Keskusteltiin Hangon viikon siirrosta viikolle 29 vuonna 2020. Syynä siirtoon on 

 Pohjoismaisten tapahtumien päällekkäisyys, joka mahdollisesti vie pelaajia 

 Hangon Viikolta.  

Päätettiin, että esitetään vuoden 2018 syyskokoukselle Hangon viikon siirtoa 

 viikolle 29 alkaen kesästä 2020.  

 

7 § Suomen Olympiakomitea asiat   

SBL hyväksyttiin Suomen Olympiakomitean varsinaiseksi jäseneksi 19.6.2018.  

Olympiakomitea järjestää toiminnanjohtajien ja järjestöjen infotilaisuuksia 

 syksyllä noin kuukauden välein (ensimmäinen 22.8., jolloin asialistalla on mm. 

 tuloverolain muutos vapaaehtoisten kilometrikorvauksissa).  

Toinen kerta on 19.9. jolloin paikalle tarvitaan hallituksen edustaja tai edustajia. 

 Lajiliitoilta on pyydetty paikalle myös huippu-urheilun, seuratoiminnan ja lasten 

 urheilun vastuuhenkilöiltä.  

Päätetiin, että Fred Sundwall seuraa tilaisuuden ennakkotiedotusta ja 

 tarvittaessa osallistuu itse tai sopii hallituksen edustajia tapaamiseen.   

 
8 § KKOR (kansallisen kilpailun ohjausryhmä) asioita 
 

1. SBL:n sukupuolen määrittelyn käytänteet  

Hyväksyttiin KKOR:n muotoilema lisäysesitys SBL:n kilpailumääräyksiin 

seuraavassa muodossa: 

 

"SBL lähtee kilpailumääräyksien sukupuolikategorioiden määrittelyssä 

sukupuolen moninaisuudesta. Jokaisella on oikeus ilmaista sukupuolensa 

omalla ilmoituksella ja muilla tavoin tai olla ilmaisematta minkäänlaista 

sukupuolta. 

Vaikka SBL lähteekin sukupuolen moninaisuudesta, WBF ja EBL noudattavat 

kilpailuissaan omia käytäntöjään, jotka voivat olla SBL:n käytännöistä 

poikkeavia. WBF:n tai EBL:n kilpailuihin valittavilta joukkueilta vaaditaan 
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WBF:n tai EBL:n mukainen sukupuoli-identiteetti sellaisissa kilpailuissa, joissa 

sukupuoli-identiteetillä on merkitystä. 

SBL:n alaisia kilpailuita, joissa sukupuolella on merkitystä, ovat naisten 

kilpailut ja mixed-kilpailut. Naisten kilpailussa parin molempien pelaajien 

ilmaisema sukupuoli tulee olla nainen. Mixed-kilpailussa parin toisen pelaajan 

ilmaisema sukupuoli tulee olla nainen ja toisen pelaajan ilmaiseman 

sukupuolen tulee olla jokin muu. 

SBL edistää yhdenvertaisuutta omissa kilpailuissaan ja ylemmissä lajiliitoissa 

eli EBL:ssä ja WBF:ssä." 

Päätettiin, että lisäys käsitellään osana kilpailumääräysten uudistamista 

SBL:n syyskokouksessa 2018. 

Velvoitettiin kilpailutoimikunta tekemään asianmukaiset muutosesitykset 

kilpailumääräyksiin. 

 

2. MIXED EM-kilpailu 2019 

(Pekka Viitasalo ei osallistunut päätöksentekoon) 

Päätettiin, että MIXED EM-kilpailuun lähetetään Suomelta joukkue, jonka 

kilpailumaksun SBL maksaa. 

Joukkue valitaan joukkuekarsinnoilla, jotka järjestetään Bridge Areenalla 29.-

30. Syyskuuta. 

Kilpailu järjestetään samalla tavalla kuin muidenkin EM-joukkueiden 

karsinnat järjestettiin. Ilmoittautuminen kilpailuun loppuu 15.9.2018. 

Tämä päätös koskee vain vuoden 2019 EM-mixed joukkuekilpailua.  

Toiminnanjohtaja tiedottaa asiasta jäsenistöä, sekä tekee tarvittavat 

järjestelyt kilpailua varten. 

 

3. Päätettiin, että Pohjoisen alueen joukkuemestaruuskilpailu siirretään 

pelattavaksi viikkoa ennen muita alueita, eli 13.10.2018. Muutos tehdään 

aluevalvojan pyynnöstä, sillä Saariselällä pelattava (Norjan liiton) kilpailu 

osuu juuri samalle viikonlopulle kuin aluekilpailut (tämä ei ollut tiedossa, 

kun kalenteria tehtiin). Asiasta tiedotetaan laajasti, sillä kaikkien muidenkin 

alueiden pelaajat voivat osallistua ko. kilpailuun. 

 
9 § Netissä pelaamisen työryhmän raportti 

Päätettiin siirtää kohdan käsittely seuraavaan kokoukseen. 
   

10 § SM-viikko 2018 
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 Keskusteltiin SM-viikosta ja sen merkityksestä SBL:lle. Keskustelua käytiin paljon 

 myös strategiapäivänä. 

 Päätettiin, että päätös vuoden 2019 osallistumisesta tehdään, kun SM-viikon aika, 

 paikka ja ehdot selviävät. Swiss SM-kilpailulle on varattu kaksi vaihtoehtoista 

 järjestämisaikaa SM-kalenteriin 2019. 

11 § Muut asiat: 

1. PJ:n ja pääsihteerin raportti Ruotsin bridgefestivaaleilta Raportti käytiin läpi 
suullisesti, mutta toimitetaan myöhemmin kirjallisesti hallituksen jäsenille. 

2. Hyväksyttiin esitetyt kilpailunjohtokoulutukset vuodelle 2019. Päätettiin 
ehdottaa vuosikokoukselle hyväksyttäväksi vuodelle 2019 kokonaiskuluiltaan 
2600 euron budjettia, joka sisältäen kaikki koulutukset. 

3. Toimikuntien asiat 

 a) Kilpailutoimikunta tuo asioita seuraavaan kokoukseen  

 b) Koulutustoimikunta 

- Koulutustoimikunta kerää jäsenkerhoilta 
koulutusvastaavien yhteystiedot ja raportoi siitä 
syyskuun 2018 loppuun mennessä. 

- Koulutustoimikunta raportoi koulutustuen käytöstä 
vuoden 2017 osalta hallitukselle seuraavassa hallituksen 
kokouksessa.  

4. Päätettiin, että järjestetään promo bridgen esittelytavasta syyskokouksen 
yhteydessä ns. kahden pöydän mallilla. Päätettiin, että hallituksen muodostama 
(mukana myös toiminnanjohtaja) ryhmä käy esittelemässä bridgeä tällä 
menetelmällä ennen syyskokousta jossain hyvässä paikassa (Sello, Iso-omena 
tms.). Projektin vetovastuu on Seppo Räsäsellä. 

5. Keskusteltiin Ruotsin mallin mukaisesta pelaajasitouttamisesta kurssien 
aikana ja jälkeen. Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen neuvottelee 
uuden pilottikokeilusopimuksesta Turun BK:n kanssa. 

6. Informoitiin hallitukselle, että tiedostusstrategiasta ja sen käytännöistä on 
keskusteltu ensimmäisessä tapaamisessa Tuomo Väliahon kanssa. Tapaaminen 
selkeytti tilannetta. 

7. Toiminnanjohtaja on kesälomalla 10.-26.9.2018. 

8. Päätettiin järjestää Hangon viikon ensimmäiselle viikonlopulle kaksi kilpailua 
aloitteleville bridgen pelaajille. 

9- Päätettiin suunnitella projekti, jossa SBL uusii peruskurssikoulutusmateriaalin 
Ruotsin bridgeliiton uutta materiaalia hyväksi käyttäen. Suunnitteluprojektia 
johtaa hallituksen puheenjohtaja ja sen tulokset on tarkoitus esitellä 
marraskuussa 2018.     

12 § Seuraava kokous 
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Päätettiin, että seuraava kokous pidetään Bridge Areenalla keskiviikkona 

3.10.2018. alkaen klo 18:00. 

 

13 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:16. 

X
Pasi Kuokkanen

Puheenjohtaja

 

X
Hulda Ahonen

Sihteeri

 

X
Jussi Tamminen

Pöytäkirjantarkastaja

 

X
Mauri Saastamoinen

Pöytäkirjantarkastaja

 


