
SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry  
 
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2020 
  
Aika: 15.7.2020 klo 11:00  
 
Paikka: Teams palaveri etäyhteydellä  
  
Läsnä:   Pasi Kuokkanen puheenjohtaja  
  Fred Sundwall sihteeri 

Nina Bagge, § 3–6 liittyi kl.11.15  
Martti Meronen  
Veijo Nikkanen  
Olli Rahi §1–4.3. poistui kl.11.58 
Taru Reinikainen 
Finn Wardi 
Pekka Viitasalo 

 
Poissa: Seppo Räsänen 
 
1 § Kokouksen avaus 

  
SBL:n puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 11:10.  

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Puheenjohtaja totesi kaikkien saaneen esityslistan (Liite #1) ja linkin 
kokoukseen.  

 
2 § Kokouksen sihteerin valinta ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen  

 
Sihteeriksi valittiin Fred Sundwall. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru 
Reinikainen ja Martti Meronen.  

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

 
3 § SBL:n taloustilanne 
 

Fred Sundwall kertoi liiton taloudellisesta tilanteesta. Haastava taloudellinen 
tilanne jatkuu Covid-19-pandemian vuoksi. BBO-finlandin tulot ovat edelleen 
vähentyneet alkuryntäyksen jälkeen. Hallitukselle toimitettiin kesäkuun lopun 
raportti ja vertailutiedot viime vuoden kesäkuun lopun tilanteeseen sekä 
talousarvio kriisin vaikutuksesta vuoden 2020 tulokseen (Liite #2). 
Talousvastaava Fred Sundwall on tehnyt kaksi uutta kriisibudjettia. 
Kilpailutoiminnan jatkuminen 1.8. alkaen on huomioitu kriisibudjetti VI:ssa. 
Vuoden alijäämäksi arvioidaan 15.000–20.000 euroa. Kilpailutoiminnan 
jatkuminen ei vaikuttanut aiemmin arvioituun alijäämään. Alijäämäiseen 



ennusteeseen vaikuttavat BBO-toiminnan hiljentyminen ja nyt käynnistyvän 
kilpailukauden osallistujamäärien ennakoitu lasku. Ennustetta tarkennetaan elo- 
ja syyskuun alussa. 
 
 

4 § Kilpailutoiminnan käynnistäminen ja siihen liittyvät asiat 
 
4.1 Hallitus vahvisti, että liiton kilpailutoiminta jatkuu 1.8.2020 alkaen. Todettiin, 

että terveysviranomaisilta ei saa virallista kannanottoa suositeltaviin 
suojaustoimiin. Hallitus päätti laatia ohjeet kilpailijoille, kilpailujen järjestäjille ja 
kilpailujohtajille. Ohjeissa on huomioitu terveysviranomaisten yleisiä 
suojaustoimenpidesuosituksia. Hallitus antaa uudet ohjeet, mikäli maamme 
virustilanne muuttuu tai viranomaiset antavat uusia toimintaohjeita. 
 

4.2 Ohjeet kilpailijoille 
1. Jokainen osallistuu kilpailuihin omalla vastuullaan. 
2. Sairaana, oireisena tai jos lähipiirissä on hengitystieinfektioon viittaavaa tautia 
ei saa osallistua kilpailuihin. Pelaajalla on velvollisuus ja oikeus peruuttaa 
osallistumisensa, mikäli hän itse on sairas tai oireellinen tai jos hänen 
lähipiirissään on sairaita tai oireellisia. 
3. Mikäli kilpailija kuuluu riskiryhmään ikänsä puolesta tai jos hänellä on 
diagnostisoitu jokin perussairaus, tulee kilpailijan noudattaa erityistä 
varovaisuutta ja harkita kilpailuihin osallistumista. 
4. Kilpailuissa tulee noudattaa hyvää yskimis- ja aivastushygieniaa. Yskiminen ja 
aivastaminen tulee tapahtua hihaan tai kertakäyttönenäliinaan. 
5. Kädet on pestävä vedellä ja saippualla tai puhdistettava käsidesillä, kun pelaaja 
tulee pelitilaan ja jokaisen vaihdon yhteydessä, kun siirrytään uuteen 
pelipöytään. 
6. Ulkomaan matkan jälkeen kilpailijan tulee asettaa itsensä vapaaehtoiseen 
karanteeniin kilpailuihin osallistumisen osalta. 

 
4.3 Ohjeet kilpailujen järjestäjille 

1. Kilpailijoille on järjestettävä mahdollisuus käsihygienian hoitamiseen. Pelitilan 
yhteydessä pitää olla mahdollisuus käsien pesuun turvallisesti. Käsidesiä on 
varattava niin, että jokainen voi turvallisesti puhdistaa kätensä jokaisen vaihdon 
yhteydessä ja pelitilaan tultaessa. 
2. WC-tilojen hygieniasta on huolehdittava ja tiloihin on varattava riittävästi 
kertakäyttöpaperipyyhkeitä. 
3. Pelipöydät on järjestettävä niin, että niiden väli on 3 metriä. Sen lisäksi on 
varattava 2 metrin kulkuväylä pöytien välillä. 
4. Ennakkoilmoittautuminen kisoihin on pakollinen. Järjestäjällä on oikeus ottaa 
jälki-ilmoittautuneita kilpailuun mahdollisen lepovuoron välttämiseksi. 

 
4.4 Ohjeet kilpailujohtajalle 

1. Kilpailujohtajan tulee tarkistaa pelitila ja valvoa, että annettuja ohjeita 
suojaustoimenpiteistä noudatetaan. 
2. Kilpailujohtajalla on oikeus poistaa henkilö, joka ei noudata annettuja ohjeita 
suojaustoimenpiteistä. 



3. Kilpailujohtaja valvoo, että kirjalliset ohjeet suojaustoimenpiteistä on 
nähtävillä pelitilassa. 

 
4.5        Kilpailukalenteri 

Hallitus päätti viime kokouksessa, että kerholiigaa ei järjestetä vuonna 2020 vaan 
siirretään vuodelle 2021. Kansallisen kilpailun ohjausryhmän 
kilpailukalenteriehdotus hyväksyttiin (Liite #3). 

 
4.6. Toiminnanjohtajan lomautus 

Hallitus päätti äänestyksen jälkeen (4–3, yksi tyhjä), että toiminnanjohtajan 
lomautus keskeytetään ja hänet pyydetään töihin 1.8. alkaen. Enemmistö katsoi, 
että kilpailutoiminnan jatkuminen edellyttää toiminnanjohtajan työpanosta. 
Vähemmistöön jääneet katsoivat, ettei taloudellisia perusteita lomautuksen 
keskeyttämiselle ole ja, että kilpailutoiminnan käynnistäminen voidaan tehdä 
ilman toiminnanjohtajaa. 

 
5 § Muut asiat ja seuraava kokous 
 

Martti Meronen ilmoitti, että Åbo BK:n kisoja 16–18.10 ei järjestetä ja että 
Tampereelle suunnitelluista juhlakisoista 23–25.10. ei vielä ole päätöstä.  

 
Seuraavan kokouksen aika sovitaan aikataulukyselyn jälkeen. 
  

6 § Kokouksen päättäminen 
  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.26  
 
 
 
Pasi Kuokkanen  Fred Sundwall 
Puheenjohtaja   Sihteeri  
 
 
 
Taru Reinikainen  Martti Meronen 
Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja  


