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SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2020 

Aika: 1.9.2020 klo 18:15  

Paikka: Teams palaveri etäyhteydellä 

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja 
 Hulda Nyberg sihteeri  
 Nina Bagge, poistui klo 19.20,  §9 käsittelyn aikana  
 Martti Meronen  
 Olli Rahi  
 Taru Reinikainen 
 Fred Sundwall 
 Finn Wardi 
 Pekka Viitasalo 

 
Poissa:  Veijo Nikkanen 
   
     
 
1 § Kokouksen avaus 

 SBL:n puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 18:15. 

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

3 § Kokouksen sihteerin valinta ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

 Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Hulda Nyberg. Pöytäkirjan tarkastajiksi 

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. 

4 § Esityslistan hyväksyminen (Liite #1) 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Päätettiin käsitellä § 9 ennen § 8. 

5 § Tehtävälista  

  Käsiteltiin tehtävälista.  

6 § Taloudellinen tilanne ja talousasiat (Liite #2) 

 Fred Sundwall kertoi taloudellisesta tilanteesta.   

 Hänen mukaansa SBL on taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa covid-19 
 pandemian vuoksi. Tämänhetkinen arvio vuoden 2020 tuloksesta on 10 000-
 20 000 euroa alijäämäinen. Liiton kassa kestää arvioidun kokoluokan alijäämän. 
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7 § syksyn 2020 kilpailutoiminnan tilanne 

  Toiminnanjohtaja Hulda Nyberg kertoi SBL.n kilpailujen tilanteesta. Osa  
  kerhoista on peruuttanut kilpailuita johtuen Covid-19 pandemiasta tai sen  
  aiheuttamista vaatimuksista pelipaikan osalta.  

  Peruutettuja kilpailuviikonloppuja on tarjottu muille kehoille MP-kilpailuiden 
  järjestämisajankohdiksi.  MP-kilpailuiden ajankohdat ovat edelleen vapaasti  
  haettavissa kerhoille. 

  Päätettiin toiminnanjohtajan esityksestä järjestää B-SM parikilpailu 24.10. ja 
  junioreiden SM-joukkuekilpailu 25.10. Seinäjoella. Kilpailut järjestetään  
  yhteistyössä Seinäjoen BK:n kanssa. Hallitus kiittää Seinäjoen Bridgekerhoa  
  yhteistyöstä. 

  SM-parikilpailun aluemestaruudet pelataan suunnitellusti. Mikäli pelaajia tulee 
  kokonaisuutena vähemmän kuin finaaliin tarvitaan, pelataan alueiden  
  mestaruuksista silti. Kilpailuista jaetaan mestaripisteet. 

   

8 § Talousarvio 2021 

  Fred Sundwall esitteli vuoden 2021 talousarvion hallitukselle keskusteltavaksi. 

  Vuodesta 2021 odotetaan taloudellisesti haastavaa Covid-19   
  pandemianvaikutusten vuoksi.  

  Hallitus keskusteli esityksestä ja joitakin kohtia muutettiin. Päätettiin, että  
  puheenjohtaja ja Fred Sundwall viimeistelevät esityksen siten, että talousarvion 
  loppusumma ei ole tappiollinen. Fred Sundwall lähettää viimeistellyn  
  talousarvioesityksen ja tehdyt muutokset selityksineen hallitukselle  
  sähköpostilla. 

 

9 § PM-kilpailuiden ja Champions Cupin tilanne 

  Finn Wardi kertoi vuodelle 2021 suunniteltujen kansainvälisten kilpailuiden  
  suunnitelmien tilanteesta. 

  PM-kilpailut järjestetään Kuopiossa. Suunnittelu on viivästynyt johtuen Covid-19  
  epidemiasta. Tiloja ja muita suunnitelmia tarkastellaan Kuopiossa Janne Seppäsen  
  juhlakilpailuiden yhteydessä.  

  Champions Cupin tilanne on vielä hieman auki, sillä on mahdollista, että vuoden 2020 
  kilpailu peruuntuu, tai siirretään. Finn Wardi seuraa tilannetta tarkasti. 

  Suunnitelma on yhä pitää Champions Cup Suomessa marraskuussa 2021, mikäli se  
  meille tarjotaan. 

  Finn Wardi esitteli hallitukselle kolme eri vaihtoehtoa kilpailun pitämiseksi. Hallitus 
  valitsi kilpailujen järjestämispaikaksi Handelsgilletin tilat Helsingissä. Tilat  
  saadaan käyttöön ilman tilavuokraa. Tilojen välittömässä läheisyydessä on kolme eri 
  hotellia majoittumisia varten.  

  Finn Wardi on lupautunut oman taustaryhmänsä kanssa hankkimaan 10 000euroa 
  kohdistettavaksi Champions Cup tilaisuuteen. Tämänhetkisen laskelman perusteella 
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  kilpailu tuottaisi kuitenkin 3-4 000 euron tappiollisen lopputuleman. Tätä 
  summaa pienentääkseen on Martti Meronen lupautunut tutkimaan mahdollisuutta 
  lisäsponsoreiden hankintaan, jotta tavoitteeksi saataisiin itsensä maksava kilpailu. 
   

  Keskusteltiin sponsoreiden näkyvyydestä ja todettiin, että sponsoreille tulee antaa  
  sopivaa näkyvyyttä esim. Bridge-lehdessä.  

 

10 § Maajoukkuekarsinnat vuodelle 2021 

 Keskusteltiin puheenjohtaja Pasi Kuokkasen tekemästä esityksestä 
 maajoukkueiden karsintamenetelmiksi vuodelle 2021.(Liite #3) 

 Keskustelun pohjalta päätettiin, että: 

1. Jo valitut EM-joukkueet ovat niin halutessaan yhä oikeutettuja edustamaan 
Suomea Madeiralla 2021 kesäkuussa pelattavissa EM-kilpailuissa. 

2. Maajoukkueille ei suoriteta ylimääräistä matkatukea johtuen liiton tiukasta 
taloustilanteesta. Pelimaksut kilpailuihin maksetaan sovitusti. 

3. Champions Cupin järjestäjämaan joukkuekriteerit tarkistetaan ja joukkueen 
valinnasta päätetään, kun joukkueen muodostamisen kriteerit ovat selvät. 
Finn Wardi ja Hulda Nyberg selvittävät valintakriteerit. 

4. Että hallitus tai mahdollisesti perustettava työryhmä pohtii 
maajoukkuetoiminnan kehittämistä jatkossa. Todettiin, että mm. 
pelaajapolku järjestelmän pohtiminen on tarpeen.  

 

11 § Erityisohjeiden päivittäminen kasvokkain pelaamiselle liiton pelitapahtumissa 

  Päätettiin äänestyksen jälkeen (4 puolesta 2 vastaan ja 1 tyhjä), että SBL:n  
  kilpailutapahtumissa pelitiloissa pelaajat ja toimihenkilöt velvoitetaan jatkossa 
  käyttämään kasvovisiiriä tai kasvomaskia. Velvoite astuu voimaan, kun liiton 
  tilaamat visiirit on toimitettu kerhoille. Velvoite on voimassa toistaiseksi. 

  Päätettiin, että pelipöytien välien vaatimukseksi korjataan 2 metriä.  

  Toiminnanjohtaja Hulda Nyberg päivittää erityisohjeet ja julkaisee ne  
  verkkosivuilla ja toimittaa ne kerhoille tiedoksi. (Liite # 4) 

    

12 § Kevät- ja syyskokouksen ajankohta vuosikokousasiat 

  Päätettiin, että liiton kevätkokous pidetään Bridge Areenalla sunnuntaina 20.9. 
  klo 9:00-10:00 ennen SM-joukkuefinaalin toisen pelipäivän alkua. SM- 
  joukkuekilpailun sunnuntain pelit alkavat vasta klo 10. 

  Päätettiin, että koska kyseessä ei ole valinta/vaalikokous, kevätkokoukseen voi 
  osallistua myös etänä. Olli Rahi vastaa yhteyden muodostamisesta ja teknisistä 
  järjestelyistä Hulda Nybergin avustuksella. Etäyhteys toteutetaan Teams-  
  alustalla. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuminen vaatii   
  ennakkoilmoittautumisen ohjeiden mukaisesti. Olli Rahi laatii ohjeet. 
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  Olli Rahi on laatinut hallituksen esityksen syyskokousta varten koskien uusien 
  harrastajien jäsenmaksukäytäntöjä. Hän toimittaa esityksen hallitukselle  
  sähköisesti ennen seuraavaa kokousta.  

  Päätettiin, että Liiton syyskokous järjestetään Bridge Areenalla lauantaina 31.10. 
  alkaen klo 11:00. 

13 § Muut asiat, tiedoksi ja toimikuntien asiat 

• Taru Reinikainen kertoi koulutusmateriaalin tilanteesta. 

Koulutusmateriaali on valmis painoon. Painotyö kilpailutetaan ja 

kilpailutuksesta vastaa toiminnanjohtaja Hulda Nyberg. 

 

• Olli Rahi ja Martti Meronen kertoivat, ettei Junioritoimikunnalla ole 

erityisiä asioita esillä. Vuodelle 2021 on suunnitteilla kaikille junioreille 

tarkoitettu leiri. 

 

• Pekka Viitasalo kertoi, ettei kilpailutoimikunnalla ole erityistä 

raportoitavaa normaalien juoksevien asioiden lisäksi. 

 

 

• Tiedoksi: 

Liiton kasvovisiirejä on tilattu 725 kpl, joista ennakkotilattuja 

kerhoille ja Suomen Shakille 642kpl.  

• Muita asioita: 

 Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen kävi läpi viimeisten neljän vuoden 

 aikana saavutettuja tuloksia.  

 Erityisesti hän oli tyytyväinen siihen, että SBL on nyt Suomen 

 Olympiakomitean jäsen, ohjausryhmäjärjestelmä on otettu käyttöön, 

 koulutusmateriaali on saatu uusittua, kansainvälinen toiminta ja 

 vaikuttaminen on tuonut tulosta, taloushallinnon digitalisointi on 

 lähes valmis ja BBO-kilpailutoimintaa on kehitetty. 

  

 Puheenjohtaja Pasi Kuokkanen oli tyytyväinen saavutettuihin 

 tuloksiin. Tulosten takana on ollut toimihenkilöiden ja yksittäisten 

 hallitusten jäsenten ansiokas työ.  

 Puheenjohtaja ilmoitti, että on aika vaihtaa puheenjohtajaa ja ettei 

 ole käytettävissä syyskokouksessa valittaessa liitolle puheenjohtajaa 

 seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 

   

14 § Seuraava kokous 

  Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään doodlekyselyllä. 

15 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:16 
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X
Pasi Kuokkanen

Puheenjohtaja

 

X
Hulda Nyberg

Sihteeri

 

 

X
Taru Reinikainen

Pöytäkirjantarkastaja

 

X
Martti Meronen

Pöytäkirjantarkastaja

 

 


