
SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA   4/2008 * 20.7.2008

Paikka: Ravintola Voimakasiini, Hanko

Läsnä

Olli A. Manni* puheenjohtaja

Fred Sundwall* varapuheenjohtaja

Kaj G Backas* pääsihteeri

Marianna Kultalahti* sihteeri

Seppo Niemi*

Jarmo Laakso*

Timo Sairanen*

Raija Tuomi*

Kati Sandström*

Pekka Viitasalo*

Seija Lahtinen* taloudenhoitaja

Heikki Lehtinen* varajäsen

Kari Patana* varajäsen

Lasse Utter* projektisihteeri

Kauko Koistinen* kutsuttuna

57§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.05.

58§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

59§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista. (liite 1)

60§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Viitasalo ja Seija Lahtinen. 

61§ Vuosikokousasiat

Vuosikokous pidetään Areenalla torstaina 20.11. klo 18.

Toiminnanjohtaja valmistelee toimintasuunnitelman.
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Kokouksessa päätetään kurinpitomääräysten sekä SBL:n kilpailumääräysten
hyväksymisestä.

62§ Maajoukkueasiat

Kauko Koistinen raportoi Pau’n EM-kisoista avoimen joukkueen osalta. Avoimen
joukkueen keskiarvo oli 15.7. Avoimen joukkueen pelaajista 3 sairasti flunssan
kilpailujen aikana. Raija Tuomi antoi raportin naisten joukkueen osalta ja Seppo Niemi
senioreiden. Niemi totesi, että kilpailut eivät sujuneet senioreilta ihan odotusten
kaltaisesti ja totesi myös, että kahdella parilla pelaaminen oli turhan raskasta.

Tukikilpailumaksut maksetaan syyskuun aikana kaikille joukkueille sen mukaan, mitä
joukkueille on kertynyt. Vuoden 2007 tukisimultaanin tuotto jaetaan kuuteen osaan,
muut tukirahat jaetaan sen mukaan, miten rahat ovat joukkueille kohdentuneet.

Suomi oli edustettuna valtakirjalla EBL:n kokouksessa Pau’n kilpailujen aikana.

Sundwall on tarjonnut Ratsastusliiton kautta maajoukkueasuksi fleece-liivejä, joita
hallitus päätti ostaa joukkueiden jäsenille 5 €/kpl. Olli Manni neuvottelee mahdollisen
yhteistyökumppanin kanssa sponsoroinnista.

Hulda Ahonen selvittää, mistä saa tarrakiinnityksellä olevat Suomen liput liiveihin.

Naisten joukkue on lähettänyt ID-korttipohjat Pekingiin. Koistinen ja Niemi selvittävät,
että avoimen ja senioreiden joukkueiden osalta tarvittavat tiedot on lähetetty.

Jokainen pelaaja hoitaa itse viisuminsa Pekingiin. Hulda Ahonen tarkistaa, onko jokaisen
haettava viisumi henkilökohtaisesti, vai voidaanko ne hakea joukkueittain. Asiasta
vastaavat joukkueittain seuraavat henkilöt: Kauko Koistinen (avoin), Raija Tuomi
(naiset) ja Riku Erkkilä (juniorit).

Selvitetään, minkälainen scoraussysteemi on Pekingissä. SBL korvaa Pekingissä
mahdollisten pudotuspelien osalta scorausmaksun.

63§ Lakitoimikunnan asiat

Lakitoimikunta järjestää Hangossa torstaina 10.30 tiedotustilaisuuden, jossa käsitellään
uutta bridgelakia erityisesti kilpailunjohtajien kannalta.

Uudet bridgelakikirjat ovat tulleet painosta. Lisäksi Ruotsin Bridgeliitolta on saatu
muutamia ruotsinkielisiä kappaleita, joista toimitetaan kappale Kati Sandströmille, Paul
Martinssonille, Timo Sairaselle, Ahvenanmaalle ja Areenalle.

64§ Kilpailutoimikunnan asiat

Kilpailutoimikunta laatii WBF:n kilpailumääräyksiin perustuvat  kilpailumääräykset, jotka
toimitetaan seuraavaksi lakitoimikunnan käsiteltäväksi. Kilpailumääräykset tulee
käsitellä SBL:n vuosikokouksessa.

Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan ehdotus Suomen Cupin muuttamisesta siten, että Cup-
päivästä luovutaan ja lohkot pelataan alueellisesti. Finaali on edelleen Hangossa.

Keskusteltiin pitkään SM-joukkuekisan uudistamisesta. Päätettiin, että vuonna 2009
kilpailumuoto on seuraava: Finaalissa pelaa 8 joukkuetta. Semifinaalit pelataan neljässä
lohkossa. Jokaisesta lohkosta pääsee finaaliin kaksi joukkuetta. Semifinaaleihin tulee
parillinen määrä joukkueita siten, että joukkueiden määrä on lähinnä 50 prosenttia



3

3

karsijoista. Piireissä pelataan piirimestaruudesta, jonka arvostus pyritään myös
nostamaan korkeammalle.

SBL:n jäsenkerhot edellytetään lähettämään SM-joukkuekilpailun piirikarsintoihin
vähintään neljä pelaajaa / kerho, muuten kerholla ei ole oikeutta järjestää MP-kilpailua
seuraavana vuonna.

Kilpailutoimikunta velvoitetaan tekemään ehdotus hallitukselle MP-kilpailujen
arvioinnista ja mahdollisista uudelleen järjestelyistä.

Olli Manni tekee ehdotuksen tasoitusjärjestelmän luomisesta bridgeen ja Pekka Viitasalo
viimeistelee ehdotuksen.

Päätettiin lopettaa GP-sarja vuoden 2008 jälkeen ja siirtyä uuteen Bridge rally -sarjaan
vuodesta 2009 lähtien. Rallyssä otetaan käyttöön uusi tasoitusjärjestelmä. Rally
koostuu kuudesta osakilpailusta kilpailutoimikunnan ehdotuksen mukaan.
Osallistumismaksu on 20 euroa / kilpailu. Palkintojen osuus on vähintään 6
euroa/pelaaja, 3,50 euroa SBL:lle, 2 euroa / pelaaja kertyy sarjan voittorahastoon.

Junioreiden osallistumismaksu on 10 euroa / pelaaja. Junioreiden osuus maksuista on
50% (kilpailunjohto, SBL, palkintorahasto, kerhon osuus)

Vuoden 2008 käytäntö: Junioreiden kilpailumaksu on 50% ja junioreista ei makseta
SBL:n osuutta laisinkaan vuoden 2008 aikana. Muilta osin junioreiden osuus on 50%
(kilpailunjohtomaksu, palkintorahasto yms.).   Mikäli juniori sijoittuu GP-sarjassa yli
50%, palautetaan hänelle osallistumismaksu. SBL korvaa ainoastaan tämän
osallistumismaksun palautuksen kerholle.

Liittohallitus on antanut kahdelle pelaajalle vuoden kansainvälisen kilpailukiellon
1.6.2008 alkaen.

Toiminnanjohtaja tiedottaa asiasta Viron Bridgeliittolle sekä EBL:oon.

65§ Junioritoimikunnan asiat

Pekingin älyolympialaisiin lähtee seuraava juniorijoukkue: Arttu Karhulahti – Seppo
Sauvola, Vesa Fagerlund – Juuso Fagerlund, Kari Patana – Juho Granström. Kapteeni on
Riku Erkkilä ja joukkueen valmentaja Jussi Pölkki.

Vaasassa pidettiin juniorileiri, joka onnistui hienosti. Erityisesti kiitokset järjestelyistä
Vaasan kerholle sekä aktiivisille vapaaehtoistoimijoille.

66§ BBO -toimikunnan asiat

Lasse Utter antoi tilannetiedotuksen BBO:n tilanteesta. Kesän aikana kilpailutoimintaa
ei ole, syksyllä aloitetaan taas parikilpailut torstaisin ja sunnuntaisin. NFL-league alkaa
lokakuussa. BBOFinland lähettää raamalähetykset  Cupin semifinaalista ti 22.7. klo 11
alkaen ja finaalista 23.7. klo 10.30 alkaen.

67§ Taloudellinen tilanne

Taloudenhoitaja Seija Lahtinen antoi tilannekatsauksen SBL:n taloudellisesta
tilanteesta.

Pelaajarekisterissä on noin 250 jäsenmaksun vuonna 2008 laiminlyönyttä pelaajaa.
Lisäksi viime vuoteen verrattuna SBL:n kuuluu noin 100 henkilöjäsentä edellistä vuotta
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vähemmän. Toiminnanjohtaja Ahonen selvittää Seija Lahtisen kanssa, keiltä pelaajilta
on jäsenmaksu jäänyt suorittamatta ja sen jälkeen yhdessä piirivalvojien kanssa yrittää
tavoittaa ko. henkilöt.

68§ Seuraavista kokouksista päättäminen

Seuraava kokous pidetään Bridge Areenalla viimeistään syyskokouksen yhteydessä.

69§ Kokoukseen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.53

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli A. Manni Marianna Kultalahti

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Viitasalo  Seija Lahtinen

Julkaistu  13.8.2008 / LNe


