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SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2020 

Aika: 23.4.2020 klo 17:00 

Paikka: Teams palaveri etäyhteydellä 

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja 
 Hulda Ahonen sihteeri 
 Nina Bagge    
 Oli Rahi  
 Taru Reinikainen 
 Martti Meronen 
  Veijo Nikkanen 

Seppo Räsänen   
 Fred Sundwall    
 Finn Wardi  
 Pekka Viitasalo  
   
Poissa:   - 
   
     
 
1 § Kokouksen avaus 

 SBL:n puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 17:02. 

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

3 § Kokouksen sihteerin valinta ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

 Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Hulda Ahonen. Kohdan 9 sihteeriksi 

 valittiin Olli Rahi.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taru Reinikainen 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 § Tehtävälista  

  Käsiteltiin tehtävälista.  

6 § Covid19 epidemian johdosta tehtävät toimenpiteet 

Päätetään keskeyttää kaikki SBL:n kasvokkain tapahtuva   

 kilpailutoiminta toistaiseksi.   
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  Päätetiin peruuttaa Hangon Bridgeviikko vuodelta 2020 äänestyksen jälkeen.  

 

7 § Taloudellinen tilanne ja talousasiat 

 Fred Sundwall kertoi taloudellisesta tilanteesta.  SBL on taloudellisesti 
 haasteellisessa tilanteessa covid-19 pandemian vuoksi. BBO-finlandin tulot 
 helpottavat ahdinkoa.  

 Hallitukselle toimitettiin talousarvio tilanteen vaikutuksesta vuoden 2020 aikana 
 (Liite #2). Arvion mukaan SBL selviää vuodesta ilman lainan ottamista. Arviossa 
 toiminnanjohtaja on lomautettu kolmen kuukauden ajaksi. 

 Talousvastaava Fred Sundwall toimittaa hallitukselle tarkemman arvion 
 huhtikuun viimeisellä viikolla ja lähettää taloustilanneraportin jatkossa 
 vähintään kerran kuukaudessa hallituksen postituslistalle.  

 Päätetiin, että SBL tukee omistajalinjauksena sitä, että Bridge Areena Oy tulee 
 huojentamaan SSL:n vuokraa 50% neljän kuukauden ajalta (touko, kesä, heinä ja 
 elo), (mikäli se on tarpeen). Pyyntö keskustella vuokarahuojennuksesta tuli 
 Suomen Shakkiliitolta. (Liite #3)  

 

8 § BBO-finlandin tilannekatsaus 

  Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kertoi SBL.n verkkopelaamisen tilanteesta. 
  SBL:n nettipeleissä on ollut maalis-huhtikuussa runsaasti osallistujia.  

  Haasteena on ollut pelialustan (BBO) kantokyvyn rajallisuus. Kilpailuita ei voida 
  järjestää myöhemmin illalla, eivätkä ne aina lähde käyntiin, jos mukana on paljon 
  pareja.  

  Pelitoimintaa kehitetään jatkuvasti. 

   

9 § Säästötoimien valmistelu 

  Suomen Bridgeliiton hallitus päätti lomauttaa 1.6 alkaen toiminnanjohtaja Hulda 
  Ahosen enintään 90-päivän ajaksi niin että lomautuksen ajan hän työskentelee 
  keskimäärin yhden päivän viikossa (80% -lomautus). 

  Hallitus päätti, että Hulda Ahonen pitää mahdollisuuksien mukaan kertyneet 
  saldovapaat pois ennen lomautuksen alkua, lisäksi hallitus päätti ehdottaa  
  molemmille liiton toimihenkilöille lomarahojen vaihtamista vapaaksi. 

  Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen valtuutettiin hoitamaan käytännön järjestelyt 
  Hulda Ahosen kanssa ja allekirjoittamaan lomautusilmoitus. Lomautusilmoitus 
  tulee antaa viimeistään 25.5.2020. 

 

10 § Liiton GDPR jäsenselosteen päivittäminen ja verkkopelaamisen selosteen hyväksyminen 

  Hyväksyttiin Liiton GDPR jäsenselosteen päivitys (Liite#4) 
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  Hyväksyttiin Liiton verkkopelaamisen GDPR seloste (Liite #5)  

 

11 § Kurinpitoasia 

 Kurinpitolautakunta on tuonut asian SBL:n hallituksen päätettäväksi. (Liite #6) 

 Hallitus päätti hyväksyä kurinpitolautakunnan esityksen ja vahvisti sen.  

 

12 §  Kurinpitosääntöjen päivittäminen 

  Päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan kurinpitosäännöstön päivittämistä. 
  Työryhmään valittiin: puheenjohtajaksi Pasi Kuokkanen ja jäseniksi:  
  toiminnanjohtaja Hulda Ahonen, Olli Rahi ja Pekka Viitasalo. 

13 § Toimikuntien ja ohjausryhmien asiat 

• Taru Reinikainen kertoi koulutusmateriaalin tilanteesta. 

Koulutusmateriaalin valmistelu etenee hyvin. 

Hallitus kiitti koulutustoimikuntaa hyvästä työstä ja erityisesti Agneta 

Berglundia ja Kati Sandströmiä ruotsinkielisen materiaalin tarkasta ja 

ansiokkaasta stilisoinnista.  

 

• Junioritoimikunta on tuonut selonteon maajoukkueryhmien toiminnasta 

ja tilanteesta hallitukselle. Martti Meronen kertoi tilanteesta. 

Maajoukkueryhmän vapaaehtoisten esityksen mukaisesti hallitus päätti 

lopettaa maajoukkueryhmät.  

Samalla junioritoiminnan maajoukkueille varatut resurssit poistetaan 

talousarviosta. Yleisen juniorileirin pitämiseen varataan 2500 euroa. 

 

Tiedottamisen junioripelaajille asiasta tekee maajoukkueryhmä.  

 

Hallitus kiittää juniorimaajoukkueryhmien toimintaan osallistuneita 

vapaaehtoisia suuresta ja hyvästä työstä. Hallitus myös muistuttaa, että 

työ on myös tuottanut hedelmää. 

 

Maajoukkueryhmä on tehnyt myös juniorisysteemin, jonka käyttöä 

jatketaan junioritoiminnassa. Junioritoimikunta säilyttää systeemiä. 

 

• Vahvistettiin kilpailutoimikunnan esitys koskien lisäystä 

verkkopelaamisen ohjeisiin. Lisäys: 

 

BBOFinland-kilpailujen kilpailunjohtajat 

 

BBOFinland järjestää MP-kilpailuja SBL:n alaisuudessa. BBO-järjestelmä 

estää monet pelipöytäbridgessä tapahtuvat epäsäännöllisyydet. BBO-

järjestelmä hoitaa automaattisesti kilpailun järjestämiseen liittyvät asiat 
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kuten jakojen "siirron", pöytäkortit ja laskennan. Käytännössä 

BBOFinland-kilpailussa kilpailunjohtajan tekemisen määrä ja 

kompetenssivaatimukset ovat merkittävästi pienemmät kuin 

pelipöytäkilpailuissa. 

 

SBL on päättänyt kokouksessaan 23.4., että BBOFinland-

kilpailujen  kilpailunjohtajana voi toimia kuka tahansa kokenut 

bridgenpelaaja, jolla on joko kokemusta tai tarvittava osaaminen BBO-

kilpailun järjestämisestä. 

 

SBL:n lakitoimikunta käsittelee valitukset, jotka koskevat BBOFinland-

kilpailujen bridgelakiin liittyviä kilpailunjohtajan päätöksiä ja SBL:n 

kilpailutoimikunta käsittelee valitukset, jotka koskevat BBOFinland-

kilpailujen järjestämistä. 

 

   

14 § SBL:n kilpailut 

SM viikko 2021 

• Kilpailun suunnittelua jatketaan. Kilpailun aikatauluun ei ole tullut 
muutoksia. 

Hangon Viikko 2020 - tilanne  

• Hangon Viikko 2020 - peruttu 

PM-kilpailut 2021 

• Kilpailun järjestelyjä jatketaan, kun tilanne normalisoituu 

 Marraskuun 2021 kilpailu 

• Suomi saa järjestettäväkseen Champions Cup kilpailun 11.-13.11.2021. 
Tilanteesta johtuen on vielä mahdollista, että kilpailu siirtyy vuodella.  

Neuvotteluja ja suunnittelua jatketaan. 

 

15 § Muut asiat ja tiedoksi 

• Päätettiin siirtää vuoden Bridgeteko/henkilö dokumentin käsittely seuraavaan 
kokoukseen. Taru Reinikainen valmistelee korjaukset dokumenttiin.  

• Päätettiin siirtää Webropol- kysely kerhoille tehtäväksi keväällä 2021.  

• Kevätkokoukselle tuleva jäsenmaksuesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa. Olli 
Rahi valmistelee esityksen. 

• Päätettiin, ettei Suomen Cup kilpailun aikataulua muuteta jo julkaistusta.  

16 § Seuraava kokous 
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  Seuraava kokous kutsutaan koolle erikseen sovittavana ajankohtana. 

17 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:39 

 

X
Pasi Kuokkanen

Puheenjohtaja

 

X
Hulda Ahonen

Sihteeri

 

 

X
Taru Reinikainen

Pöytäkirjantarkastaja

 

X
Seppo Räsänen

Pöytäkirjantarkastaja

 

X
Olli Rahi

Sihteeri kohdassa 9

 


