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SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020 

Aika: 7.10.2020 klo 17:15  

Paikka: Teams palaveri etäyhteydellä 

Läsnä: Pasi Kuokkanen puheenjohtaja 
 Hulda Nyberg sihteeri  
 Nina Bagge 
 Martti Meronen 
 Veijo Nikkanen 
 Olli Rahi  
 Taru Reinikainen 
 Seppo Räsänen 
 Fred Sundwall 
 Finn Wardi 
 Pekka Viitasalo 

 
Poissa:  - 
   
     
 
1 § Kokouksen avaus 

 SBL:n puheenjohtaja Pasi Kuokkanen avasi kokouksen klo 17:16. 

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 Veijo Nikkanen ja Olli Rahi. 

 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 § 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 pysynyt 
 arvioidussa 10 000-20 000 euroa alijäämäinen. Liiton kassa kestää arvioidun 
 kokoluokan  alijäämän. 

 Käsiteltiin vuoden 2021 talousarvio.  
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6 § Toiminnanjohtajan katsaus ja kilpailutoiminnan asioita 

  Toiminnanjohtaja Hulda Nyberg kertoi SBL.n kilpailujen tilanteesta lyhyesti.  

  Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan ja kansallisen kilpailun ohjausryhmän (KKOR)  
  esitys SM-parikilpailun sääntöjen muutoksesta vuodelle 2020.   

 Kilpailun etenemissäännöt ovat seuraavat: 

SM-parikilpailun järjestäminen 2020. 

 

1. Aluemestaruuskilpailut toimivat edelleen karsintana SM-parifinaaliin (kukaan 

ei karsiudu, jos näihin osallistuu 35 paria tai vähemmän) 

2. Aluemestaruuskilpailu järjestetään, jos kisaan osallistuu vähintään kuusi paria 

tai jos kokonaiskarsijamäärä on 36 paria tai enemmän (jolloin pari/pareja ei 

pääse finaaliin). 

3. Jos aluemestaruuskilpailua ei pelata, siihen ilmoittautuneet saavat 

finaalipaikan. 

4. Jos aluemestaruuskilpailua ei pelata, siihen ilmoittautuneet voivat perjantain 

9.10 aikana ilmoittautua vielä haluamaansa aluemestaruuskilpailuun muualle. 

5. Jos aluemestaruuksien jälkeen finaalissa on alle 36 paria, jäännöspaikat ovat 

avoimet 36 pariin saakka (eli finaaliin voi ilmoittautua). Jos suoraan finaaliin 

ilmoittautuneita on enemmän kuin 36 paria, suoraan finaaliin ilmoittautuneista 

mukaan pääsevät 36 pariin asti ne parit, joilla on korkein pariranking 

6. Jos finaalissa on 34 paria tai vähemmän, pelataan seuraavasti (pariton 

parimäärä (ml. 35) tuo lepokierroksen ja käyttäytyy kuten ylempi parillinen 

parimäärä): 

* 34 paria: 33 * 3 jakoa (99 jakoa) 

* 32 paria: 31 * 3 jakoa (93 jakoa) 

* 30 paria: 29 * 4 jakoa (116 jakoa) ! 

* 28 paria: 27 * 4 jakoa (108 jakoa) 

* 26 paria: 24 * 4 jakoa (100 jakoa) 

* 24 paria: 23 * 4 jakoa (92 jakoa) ! 

* 22 paria: 21 * 5 jakoa (105 jakoa) 

* 20 paria: 19 * 5 jakoa (95 jakoa) 

* 18 paria: 17 * 6 jakoa (102 jakoa) 

* 16 paria: 15 * 7 jakoa (105 jakoa) 

* 14 paria: 13 * 8 jakoa (104 jakoa) 

Hyväksyttiin alueohjausryhmän valmistelema SM-kilpailukalenteri. (Liite # 3) 

Alueohjausryhmä alkaa sopimaan kerhojen kilpailuja kalenteriin. 
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7 § Syyskokousasiat 2020  

  Talousvastaava Fred Sundwall esitteli vuoden 2021 talousarvion hallitukselle. 

  Hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle. 

  Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2021. 
  Päätettiin, että Fred Sundwall kirjoittaa talousosan uudelleen ja hän toimittaa sen 
  hallituksen sähköpostilistalle perjantai aamuun mennessä.  

  Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2021 kokouksessa tehdyin korjauksin ja Fred 
  Sundwallin talousosan lisäyksellä.   

  Päätettiin, että syyskokoukseen voi osallistua myös etänä, mikäli joku kerho niin 
  haluaa.  

  päätettiin, että käytännössä etäosallistuminen toteutetaan seuraavasti:  

  Kokoukseen hankitaan erillinen teams-operoija, joka hoitaa   
  etäyhteyttä Bridge Areenalla. 

  Etäyhteydellä osallistuvien on toimitettava allekirjoitettu valtakirja, osallistujan 
  nimi, sähköposti ja puhelinnumero liiton toimistoon keskiviikkoon 28.10.  
  mennessä, jotta etäosallistuminen olisi mahdollista.  

  Päätettiin, että syyskokouksen ääntenlaskijat soittavat etäosallistujille ja he  
  ilmoittavat äänensä puhelimitse, mikäli kokouksessa äänestetään. kerholta voi 
  osallistua kokoukseen vain yksi edustaja etäyhteydellä.  

  Bridgekerho Savuton ry on tuonut syyskokoukselle esityksen, joka laitetaan  
  esityslistalla kohdaksi ennen äänestyksiä.  (Liite # 4) 

  Päätettiin, että hallituksen esitys jäsenmaksukäytännön muuttamiseksi uusille 
  kerhojen jäsenille, jotka tulevat peruskurssilta lisätään syyskokouksen  
  esityslitalle. (Liite #5) 

8 § Kurinpitoasia 2/2020 

  Kurinpitokomitea esittää Suomen Bridgeliiton hallitukselle, että asianosaiselle 
  määrätään kurinpitosäännöstön 3 luvun 3 § mukainen varoitus, joka on voimassa 
  180 päivän ajan päätöksen voimaantulosta lähtien. 

  Vahvistettiin kurinpitokomitean päätös kurinpitoasiassa 2/2020. 

  Päätettiin, ettei asianosaiselta peritä takaisin kilpailun palkintoja tai  
  mestaripisteitä. 

9 § Koulutusmateriaali 

  Taru Reinikainen kertoi koulutusmateriaalin tilanteesta. 

  Suomenkieliseen painokseen tehdään vielä viimeiset korjaukset. Sen valmistuttua  
  toiminnanjohtaja Hulda Nyberg viimeistelee kilpailutuksen painamisesta. 
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  Ruotsinkielinen materiaali osoittautui kielellisesti epäsopivaksi. Fred Sundwall ja Martin 
  Arle jatkavat materiaalin muuntamista suomenruotsiksi. Ruotsinkielisen materiaalin 
  tekemistä jatketaan tämän työn pohjalta.   

  Hallitus kiitti Taru Reinikaista suuresta työstä.  

 

10 § Muuttuneen koronatilanteen vaikutus kasvotusten tapahtuvaan pelaamiseen SBL:n  
 kisoissa   

 Keskusteltiin muuttuneesta koronatilanteesta ja sen vaikutuksista kasvokkain 
 pelattavaan bridgeen.  

 Päädyttiin äänestämään kahden esityksen väliltä, kuinka toimitaan.  

 Päätettiin 5 puolesta 3 vastaan 2 tyhjää – äänin, että:  

 Liitto seuraa tarkasti valtiovallan ja urheilun kattojärjestön (THL ja 
 Olympiakomitea) ohjeita urheilutapahtumien järjestämisessä. Toiminnanjohtaja 
 Hulda Nyberg velvoitetaan tekemään yhteenveto hallitukselle koronatilanteesta 
 joka tiistai aamuna (toistaiseksi) ja hallitus on valmiina tekemän tarvittaessa 
 kilpailuja peruuttavia, siirtäviä tai muuttavia päätöksiä tiistai iltapäivän aikana.  

 Toinen esitys oli, että kilpailut perutaan niillä alueilla, joissa koronatilanne on 
 kiihtymisvaiheessa. Tätä esitystä kannatti 3 hallituksen jäsentä.    

 

11 § Muut asiat, tiedoksi ja toimikuntien asiat 

 

Muita asioita: 

 

• Finn Wardi kertoi, että sekä EBL, että WBF pitävät kokouksensa 

tänä syksynä. WBF:n hallitukseen valitaan kolme uutta jäsentä. 

Suomen Bridgeliitto äänestää lähtökohtaisesti pohjoismaista 

ehdokasta. 

• Suomen PM-kilpailujen suunnitteluryhmä tapaa Kuopiossa 

perjantaina 27.11. Ryhmän majoitus maksetaan tarvittaessa 

perjantain ja lauantain väliseltä yöltä. 

• Hyväksyttiin Taru Reinikaisen ja Pekka Viitasalon viimeistelemä 

valintaprosessi- ja perusteet vuoden Bridgeteko – tai henkilö 

valintaan.  

 

   

12 § Seuraava kokous 

  Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään doodlekyselyllä. 

13 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:28 
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X
Pasi Kuokkanen

Puheenjohtaja

 

X
Hulda Nyberg

Sihteeri

 

 

X
Veijo Nikkanen

Pöytäkirjantarkastaja

 

X
Olli Rahi

Pöytäkirjantarkastaja

 

 


