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SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019 

Aika: 19.7.2019 klo 17:00 

Paikka: Puistokatu 9, Hanko 

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja 
Hulda Ahonen sihteeri   
Martti Meronen   

 Fred Sundwall (saapui §5 lopussa klo 17:30)    
Pekka Viitasalo 
Finn Wardi 

Poissa:  
 Veijo Nikkanen  
 Taru Reinikainen 

Seppo Räsänen   
 Mauri Saastamoinen 
  
      
 
1 § Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 17:07  

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 Martti Meronen ja Pekka Viitasalo. 

 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 § Tehtävälista 

 Käsiteltiin tehtävälista.   

6 § Toiminnanjohtajan katsaus  

 Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kertoi hallitukselle lyhyesti kevään 
 ajankohtaisista asioista ja lähitulevaisuuden odotuksista. 

7 § Talousasioita  

 Talousvastaava Fred Sundwall kertoi pikaisesti taloudellisesta tilanteesta. Se 
 on vakaa. 
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 SBL suorittaa ensimmäisen kerran kilpailujen palkinnot pelaajien tilille 1.9. 
 mennessä. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen toimittaa hallitukselle raportin 
 maksujen ja ilmoitusten onnistumisesta ja käytäntöjen toimivuudesta. 

 Keskusteltiin SBL:n tilikartasta. Päätettiin, että Fred Sundwall tekee esityksen 
 tarvittavista muutoksista. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen toimittaa sekä 
 vanhan tilikartan, että uuden esityksen hallitukselle. Tilikartan muutosasiat 
 käydään läpi strategiapäivillä Hauholla. 

 SBL on ottanut Nets-maksupäätteen käyttöön omissa kilpailuissaan. Laitetta 
 hallinnoi pääkilpailunjohtaja Kati Sandström, joka myös kouluttaa muut sitä 
 käyttävät kilpailunjohtajat käyttämään laitetta. 

 
8 §  SM-kilpailukalenteri 

 Hyväksyttiin SM-kilpailukalenteri vuodelle 2020. (Liite #2) 

9 § SM-viikko 2020  

 Päätettiin hakea osallistumisoikeutta SM-viikolle 2020. SM-viikko järjestetään 
Joensuussa 30.1.-.2.2020. Joensuun Bk on mukana Bridgen SM-viikon 
järjestelyissä. Kilpailu on SM-swiss IMP´s.  

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tekee kuluarvion SM-viikolle. Päätettiin SM-
viikon osallistumisen enimmäiskustannuksiksi 5000 euroa.     

10 § Muut asiat 

• Päätettiin toimintamalli juniorimaajoukkueen kilpailumatkojen järjestämiseksi. 

1.  Juniorimaajoukkue/-toimikunta ilmoittaa toimintasuunnitelman mukaisesti 
joukkueenkilpailuun/kilpailuihin. 

2. Juniorimaajoukkue/-toimikunta tiedottaa toiminnanjohtajalle mihin olemme ko. 
vuotena osallistumassa ja he sopivat yhdessä milloin pelaajien nimet tarvitaan 
(valmennus/jojo/toiminnanjohtaja). 

3. Toiminnanjohtaja hoitaa seuraavat asiat: 

 a) hankkii lentoliput 

 b) suorittaa osallistumismaksun 

 c) varaa ja maksaa majoitukset yhteisesti sovitun määrän mukaisesti 

4. Joukkueenjohto ja Kapteeni tekevät matkasta matkasuunnitelman, jossa selvitetään 
myös kuljetukset pelipaikan ja hotellin välillä, unohtamatta lentokenttäkuljetuksia. 
Tämän jälkeen sovitaan tapa niiden järjestämiseksi käytännössä kapteenin ja 
toiminnanjohtajan kesken.  

Kun yllä oleva lista realisoituu, asiasta tiedotetaan Junioritoimikunnan 
puheenjohtajalle, joukkueenjohtajalle, SBL:n puheenjohtajalle ja liiton pääsihteerille. 

• Tiedoksi: Kansainvälisiä asioita 
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Finn Wardi on valittu Nordic Bridge Unionin puheenjohtajaksi ja Hulda Ahonen on 
valittu NBU:n sihteeriksi. Suomella on järjestelyvastuu vuoden 2021 PM-kilpailuista 
(avoin, naiset) ja NBU:n kokouksen järjestämisestä.  

• Keskusteltiin SBL:n MP-kilpailujohtajien tilanteesta. Pääkilpailunjohtaja Kati 
Sandström ja toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tekevät hallitukselle esityksen 
koulutusten jatkosta.  

• Tiedoksi: SBL on hankkinut käyttöönsä Nets- maksupäätteen. maksupäätettä hallinnoi 
pääkilpailunjohtaja Kati Sandström, ja toistaiseksi se on käytössä SBL:n omissa 
kilpailuissa (SM-kilpailut ja Hanko) 

• Tiedoksi: Hangon Viikon ohjelma 2020  

Hangon Viikon ohjelman esitys on Voimakasiineilla nähtävissä ja kommentoitavissa 
Hangon Bridgeviikolla. Kommenttien jälkeen KKOR vielä pohtii esityksen läpi ja tuo 
sen hallitukselle päätettäväksi.  

• Tiedoksi: SBL on ottaa koekäyttöön uuden käytännön tajoussarjan kulussa.  

Kokeilu kestää 4kk, jonka jälkeen kilpailutoimikunta päättää palataanko vanhaan 
käytäntöön. 

”Tarjoussarjan päätyttyä tarjouslaput jätetään pöytään siihen asti, kunnes lähtökortti 
on asetettu pöytään, kaikki selitykset tarjouksista on annettu ja lähtökortti on 
käännetty oikein päin. Vasta tämän jälkeen tarjouslaput kerätään takaisin laatikoihin ja 
lepääjä asettaa korttinsa pöytään ja peli jatkuu normaalisti. Mikäli kaikki passaavat 
(roundpass), nostetaan passilaput heti takaisin laatikoihin.” 

Kokeilu alkaa 19.7.2019. 

• Liitteeksi sähköpostikokouksen 1.4. pöytäkirja. (Liite #3) 

• Liitteeksi Bridge Areenan hiilidioksidimittauksen tulos 27.4. (Liite #4) 

• Liitteeksi Tuomo Väliahon raportti mediakampanjasta. (Liite #5) 

• Annettiin KKOR:lle tehtäväksi pohtia SBL:n syksyn simultaanikilpailuiden määrää.  

 

11§ Seuraava kokous 

 Seuraava hallituksen kokous pidetään Strategiapäivien yhteydessä sunnuntaina 

 8.9. Hauholla. 

12§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:51. 

PÖYTÄKIRJA JULKAISTU HYVÄKSYMÄTTÖMÄNÄ 28.7.2019. KORJAUKSET MAHDOLLISIA 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN KOMMENTTIEN POHJALTA. H.A. 
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X
Pasi Kuokkanen

Puheenjohtaja

 

X
Hulda Ahonen

Sihteeri

 

X
Martti Meronen

Pöytäkirjantarkastaja

 

X
Pekka Viitasalo

Pöytäkirjantarkastaja

 


