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SYYSKOKOUSKUTSU 

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:n syyskokous pidetään Helsingissä Bridge Areenalla, 

Hiomotie 10, sunnuntaina 4. marraskuuta 2018 klo 10:00. 

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

 

HÖSTMÖTESKALLELSE 

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:s höstmöte äger rum i Helsingfors i Bridge Areena, 

Sliperivägen 10, söndagen den 4 nov. 2018 kl. 10:00. 

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

 

TIEDOKSI BRIGDEVÄELLE 

SBL:n hallitus haluaa saattaa koko bridgeä harrastavan yhteisön tietoon kaksi merkittävää muutosta 

SBL:n kilpailutoiminnassa vuodesta 2020 alkaen.  

1) Veteraanien SM-kilpailun järjestäminen päätettiin lopettaa vuodesta 2020 alkaen seniorien 

ikärajan noston seurauksena. 

2) Hangon Bridgeviikko järjestetään vuodesta 2020 alkaen jo viikolla 29 eli yhden viikon nykyistä 

aikaisemmin. 

 

INFORMATION TILL BRIDGEFOLKET 

FBF:s styrelse vill informera om två viktiga ändringar gällande FBF`s  tävlingsverksamhet  f.o.m. 2020. 

3) Veteranernas FM upphör från och med år  2020 p.g.a. en höjning av seniorernas åldersgräns. 

4) Hangö Bridgevecka arrangeras f.o.m 2020 vecka 29 dvs en vecka tidligare än hittills! 

 

 

TERVETULOA! VÄLKOMMEN! 

Hallitus / Styrelsen 

 

 

 

 

  



LIITE 1 

1 

 

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

Syyskokous 4. marraskuuta 2018 kello 10:00 

Bridge Areena, Hiomotie 10, Helsinki 

 

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 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio (Liite 2 ja 3) 

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

vuodelle 2019 sekä päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta 

Hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan eli 45 € jokaista kerhon jäsentä 

kohden ja 10 € jokaista 1.1.1994 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 1.1.1994 tai sen jälkeen syntynyttä osallistujaa kohden. 

Hallitus esittää voittopistemaksun pitämistä ennallaan eli 0,45 €/vp. 

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

puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi  

9. Valitaan 4–6 hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan kaudelle 2019–2020.  

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

b) Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 1.1.2019–31.12.2020. 

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Martti Meronen (Turun Bk), Veijo Nikkanen 

(Tammerbridge), Seppo Räsänen (Savuton), Fred Sundwall (AV) ja Jussi 

Tamminen (Bridge-55).  

10. Valitaan vuodelle 2019 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.  

Hallitus esittää, että toiminnantarkastajaksi valitaan Raimo Raunto ja hänen 

varajäsenekseen Maria Nordgren.  
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11. SBL:n kilpailumääräysten korjaukset (Liite 4) 

Hallitus esittää päätettäväksi liitteenmukaiset korjaukset ja lisäykset SBL:n 

kilpailumääräyksiin. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Esityslista (tämä dokumentti) 

LIITE 2 Vuoden 2019 toimintasuunnitelma 

LIITE 3 Vuoden 2019 talousarvio 

LIITE 4 SBL:n kilpailumääräykset – korjattu versio   

LIITE 5 Valtakirja 
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Suomen Bridgeliitto ry:n  
toimintasuunnitelma vuodelle  
2019 
 

 
Suomen Bridgeliiton yleiset tavoitteet vuodelle 2019 

Keskeisin tavoite Suomen Bridgeliitolle on, että bridgeä pelaavien henkilöiden määrä Suomessa saadaan 

kasvuun. Suomalaisen bridgepelaajien keskimääräinen ikä on korkea ja ilman uusien pelaajien tuloa 

lajimme pariin bridge kurjistuu ja kuihtuu. Monessa Euroopan maassa tässä on onnistuttu ja 

onnistumisen mahdollisuudet ovat myös Suomessa. On positiivista, että vuosikymmenen jatkunut 

pelaajien lukumäärän väheneminen Suomessa jo on saatu pysäytettyä, meitä on noin 1500. Peruskurssi-

koulutuksen pienellä lisäaktivoitumisella saamme pelaajien kokonaismäärän kasvuun.  

Vuonna 2019 SBL:n jäsenkerhoja kannustetaan koulutus- ja valmennustyöhön. Tähän toimintaan 

kohdennetaan liiton puolelta resursseja vuonna 2019, jotta yhä useammalle kerholle säännöllinen 

peruskurssien pitäminen mahdollistuu. 

Liitto on omalta osaltaan linjannut, että tarjolla tulee olla monipuolista koulutusta ja valmennusta 

kaikille bridgeharrastajille. Kilpailunjohdon, bridgekouluttajien koulutuksen sekä peruskurssimateriaaliin 

yhtenäisyyteen panostetaan vuonna 2019.  

Kaikessa SBL:n toiminnassa noudatetaan Reilun Pelin periaatteita. Haluamme tarjota mielekkään 

tasapuolisen harrastuksen kaikille bridgestä kiinnostuneille ja jo bridgeä pelaaville. Tasavertaisen 

harrastuksen, jossa jokainen pelaaja kokee itsensä tervetulleeksi ja voi harrastaa omien tavoitteidensa ja 

edellytystensä mukaisesti.  Vuodesta 2019 alkaen SBL lähtee kilpailumääräyksien 

sukupuolikategorioiden määrittelyssä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaisella on oikeus ilmaista 

sukupuolensa omalla ilmoituksella ja muilla tavoin tai olla ilmaisematta minkäänlaista sukupuolta.  

Henkilökohtaisella tasolla meillä on hyvin merkittävä rooli uusien pelaajien hankinnassa. Kilpailujen ja 

kerhoiltojen viihtyvyys on tärkeää. Kilpailutilanne ei oikeuta loukkaavaan tai ylimieliseen käytökseen, 

vaan me kaikki olemme hyvän ilmapiirin arkkitehteja ja osa yhteistä bridgeperhettä.  

Lisäämme bridgen näkyvyyttä vuonna 2019 ja kannustamme ihmisiä tutustumaan harrastukseen.  SM-

viikot vuosina 2017 ja 2018 ovat olleet suuri ponnistus SBL:lle. Olemme saaneet julkisuutta, jota ilman 

osallistumista olisi ollut mahdotonta saada. 

Tarkoituksena on vuonna 2019 edelleen lisätä bridgen näkyvyyttä. Tulemme kannustamaan ihmisiä 

tutustumaan harrastukseen ja kokeilemaan bridgeä. Toivomme saavamme paikallislehdet mukaan 

bridgekilpailuihin ja tuotamme heille materiaalia kilpailuista ja lajista. 

Positiiviseen näkyvyyteen on olemassa lukuisia mahdollisuuksia. Otetaan opiksi ja jaetaan onnistuneet 

positiiviset kokemukset tiedoksi toisille kerhoille vuonna 2019.  

Suomen Bridgeliitto 

Pasi Kuokkanen 

Hallituksen puheenjohtaja 

LIITE 2 
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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 2019 ja hallinnon uudistuksia 
 
Vuoden 2019 aikana vahvistetaan SBL:n toimikuntauudistusta. Perustetut neljä ohjausryhmää, joiden 
toiminnan vakiinnuttamiseen ja aktivointiin paneudutaan ponnekkaasti. 
Ohjausryhmät ovat:   
 
 Kerho-ohjausryhmä 
 Piiriohjausryhmä 
 Kansallisen kilpailun ohjausryhmä 
 Junioritoimikunta 
 
Ohjausryhmät tekevät hallitukselle yhteisten tavoitteiden mukaisia esityksiä. Kevätkokouksen, 6.4.2019, 
yhteydessä pidetään ohjausryhmien toiminnansuunnittelupäivä.  
 
Kevätkokous on 6.4.2019 ja sen yhteydessä järjestetään ohjausryhmien toiminnansuunnittelupäivä, jossa 
ohjausryhmät suunnittelevat toimintaansa. Tämän jälkeen ryhmät kokoontuvat säännöllisesti 
käsittelemään ajankohtaisia asioita ja valmistelevat oman toiminta-alueensa seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelmaa. Vuoden 2020 suunnitelmat esitellään hallitukselle hallituksen Strategiapäivänä.  
 
SBL:n hallitus pitää strategiapäivät syksyllä 2019, 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 
kurinpitokomitea, joka valitaan vuosikokouksissa kahden vuoden välein.  
 
Syyskokous järjestetään 2.11.2019. 
 
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 periaatteita ja 
tavoitteita. SBL:lla on käytössään yhdenvertaisuussuunnitelma, jota päivitetään vähintään kahden vuoden 
välein ja jota toteutetaan jokapäiväisessä toiminnassa aktiivisesti. Yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään 
vuoden 2019 aikana ja kiinnitetään erityistä huomiota sen toteutumiseen käytännössä.  
 
SBL osallistuu vuoden 2019 aikana Olympiakomitean toimintaan soveltuvilta osin. Hallinnossa tehdään 
tarvittavia toimenpiteitä, jotta aktiivinen osallistuminen on mahdollista. 
 
 

Vuoden 2019 teemana on:  
Koulutus tuo mukanaan uusia harrastajia! 
 
 

3. Kilpailutoiminta vuonna 2019 
 

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 mahdollisesti SM-viikko tapahtumaan, mikäli sen reunaehdot tekevät osallistumisesta 

järkevää 
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➢ Ohjausryhmät, toiminnanjohtaja, liiton hallitus sekä toimikunnat edistävät kilpailujen aktiivista 
markkinointia 

➢ SM-kilpailuissa jaetaan mitalit, jotka yhdistyksen toiminnanjohtaja hankkii 
➢ Järjestetään kerhoilla pelattavia simultaanikilpailuja 
➢ Järjestetään Rally-tasoituskilpailu- ja Grand Slam-kilpailusarjat 
➢ Järjestetään Bridge Liiga kolmella sarjatasolla.   
➢ Järjestetään netissä pelattavia kilpailuja BBO-Finlandin alaisuudessa 
➢ Valmistellaan vuoden 2020 kilpailukalenteri toiminnanjohtajan ja alueohjausryhmän yhteistyönä 
➢ Arvioidaan uusien kilpailumuotojen onnistumista ja tarvetta niiden sääntöihin tehtäviin muutoksiin 
➢ Arvioidaan SM-kilpailujen tarpeellisuutta ja kehittämistarpeita 
➢ Ryhdytään toimenpiteisiin, jolla saadaan kilpailuista suurempia ja laadukaampia 

 

4. Koulutustoiminta 2019 
 

Bridgen liittyvät koulutukset jakaantuvat kolmeen pääalueeseen: bridgetaitoihin, kilpailun johtamiseen 
ja kouluttajien kouluttamiseen. Liitto omalta osaltaan luo edellytyksiä näiden alueiden systemaattiselle 
kehittymiselle. 
 
Vuoden 2019 aikana toteutetaan peruskurssimateriaalin uudistusprojekti, jonka tarkoituksena on 
kehittää yhtenäinen koulutusmateriaali Ruotsin mallin mukaisesti, joka helpottaa uusien pelaajien 
saamista lajin pariin. 

 
➢ Uudistetaan SBL:n verkkosivuston koulutusosiota 
➢ 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, kevätkokouksen 

yhteydessä 
➢ Kilpailunjohtajien kurssien mainonta ja tiedotus hoidetaan yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa 
➢ Pääkilpailunjohtaja osallistuu kansainvälisiin kilpailunjohtajien koulutuksiin, tavoitteenaan ylläpitää 

kansainvälisen kilpailunjohtajan pätevyyttä.  
   

5. Junioritoiminta 2019 
 

Junioritoiminnan tarkoituksena on nostaa nuorten osaamistasoa ja antaa heille valmiudet kehittyä 
pelaajina ja ihmisinä. Tavoitteena on, että laadukas juniorityö tulevaisuudessa tuo pelaajia sekä 
edustusjoukkueisiin että kansalliselle kilpatasolle. 

 
➢ Maajoukkueen valmennusryhmä jatkaa toimintaansa 
➢ Lähetetään EM-kilpailuihin yksi joukkue 
➢ Lähetetään PM-kilpailuihin 1-2 joukkuetta (kaksi, mikäli taloudellisesti mahdollista)  
➢ Lähetetään maajoukkue White House Junior Internationals turnaukseen Hollannissa 
➢ Järjestetään juniorileiri 2019, joka on kaikille SBL:n junioreille ilmainen 
➢ Tehdään aktiivista junioriyhteistyötä Viron kanssa 
➢ Junioritoimikunta kokoontuu säännöllisesti käsittelemään junioribridgen toimintaa 
➢ Tärkeimmät kehityskohteet: 

✓ Junioriprojekti 2020 suunnitelman teko ja sen hyväksyttäminen  
✓ Kesäleiritoiminnasta 
✓ Kouluprojekti, jotta bridgekursseja saadaan kouluihin (yhteistyössä koulutuspuolen kanssa)  
 

6. Viestintä 2019 
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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: 

✓ www.bridge.fi – verkkosivut 
✓ Bridge Lehti (neljä numeroa vuodessa) 
✓ Liiton Facebook sivut 
✓ Sähköpostilistat kerhoille, kilpailunjohtajille ja muille toimijoille 

➢ SBL viimeistelee ja ottaa käyttöönsä viestintästrategian 
➢ Kaikissa ohjausryhmissä ja toimikunnissa panostetaan viestintään ja sen tehokkaaseen 

toteutumiseen 
➢ 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 2019 
Liiton kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on kehittää suomalaista bridgekulttuuria eurooppalaisen 
dialogin kautta. Erityisesti suhteet lähinaapureihin, Ruotsiin ja Viroon, ovat aktiivisen yhteydenpidon 
kohteina. 
 

Kilpailutoiminta: 
➢ Lähetetään karsintojen perusteella valittavat joukkueet avoimessa ja naisten luokissa Norjassa 

pelattaviin PM-kilpailuihin 
➢ PM-kilpailuissa tuetaan joukkueita 1000€ matkatuella joukkuetta kohti 
➢ Juniorit osallistuvat Hollannissa järjestettävään White House-turnaukseen. Juniorijoukkue osallistuu, 

valmennusryhmän esityksestä 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 2019 on vuorossa NBU:n 

työntekijöiden seminaari. 
➢ Lähetetään pääkilpailunjohtaja EBL:n kilpailunjohtajakoulutuksiin 

http://www.bridge.fi/


SUOMEN BRIDGELIITTO RY TALOUSARVIO LIITE 3

TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO 2018 ENNUSTE 2018

TULOT

SBL:n kilpailut 50500 43500 50600

MP-kilpailut 26000 23000 26000

Jäsenmaksut 62000 62000 62000

Voittopisteet 13000 13000 13300

Muut tuotot 3000 3000 3400

Avustukset, sponsorisopimukset 4500 3000 4500

juniorituet 0 0 2200

Vuokrat/kerhot ym. 21000 21000 21000

180000 168500 183000

MENOT

PALKAT

Palkat ja palkkiot 58500 57000 58000

Henkilösivukulut 14500 14000 14500

Kela- ym. tuet/korvaukset -12500 -13000 -12500

60500 58000 60000

MUUT KULUT

Bridgelehti 17500 17500 16500

Vuokrakulut 20000 20000 17340

Jäsenmaksut 4500 4500 3270

Puhelin/internet 3500 3500 3500

Viestinnän kehitys 3150 4500 0

Tarvike ja kalustokulut 10000 10000 10000

Muut kulut 6000 5000 6100

Matkat ja kokouskulut 7500 6000 7500

Pelitoiminnan kulut 16000 10500 15850

Koulutustoiminta 6600 4000 2000

Juniorit 14000 10000 16500

Edustusjoukkueet (pl juniorit) 5750 11000 13024

Kirjanpito ja tilintarkastus 5000 5000  4900

119500 111500 116484

YLI/ALIJÄÄMÄ 0 -1000 6516
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VALTAKIRJA 
 

Täten valtuutetaan (nimi)___________________________________________________ 

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

Bridge Areenalla 4. marraskuuta 2018. 

 

(paikka)____________________________(pvä)______ _________________ kuuta 2018 

 

___________________________________________________________________kerho 

 

 

 

 

___________________________________ _____________________________ 

allekirjoitus    asema 

 

___________________________________ _____________________________ 

allekirjoitus    asema 


