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SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 * 23.2.2010 

 

Paikka  Mechelininkatu 10 A, Helsinki. 

Läsnä  Jarmo Laakso*  puheenjohtaja    

  Hulda Ahonen*  sihteeri, toiminnanjohtaja     

  Seppo Niemi*   poistui § 21 käsittelyn jälkeen    

  Raimo Raunto*  poistui § 17 käsittelyn jälkeen 

  Kaj G Backas* 

  Finn Wardi*  

  Katarina Sandström* 

  Lasse Utter* 

  Seija Lahtinen*  kutsuttuna, poistui § 19 käsittelyn jälkeen 

    

13§ Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10  

  

14§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

15§ Esityslistan hyväksyminen (liite #1) 

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista seuraavalla muutoksella: päätettiin käsitellä 
Bridge Areenan asiat talousasioiden jälkeen. 

 

16§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaj G Backas ja Finn Wardi.   

 

17§ Taloudellinen tilanne 

 Seppo Niemi esitteli taloudellista tilannetta. 

 Vuosi 2009 on mennyt taloudellisesti hyvin. Tehdyt säästötoimet ovat olleet tehokkaita.   

Päätettiin, että jatkossa Suomen Cup -voittajat saavat mitalien lisäksi palkinnoksi vain 
matkatuen Riga Invites to Jurmala -turnaukseen.  

Päätettiin, että jatkossa kaikki liitolta maksettavat korvaukset maksetaan palkkioina kerran 
vuodessa. (Esim. mahdolliset kirjoituspalkkiot tms.).   

Tarkennettiin aiempaa päätöstä Helsingin seudun liigoista. Päätettiin että Helsingin seudun 
liigojen kilpailunjohdon osuus on 3,00€/joukkue/ottelu. 
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Päätettiin, että Finn Wardi kokoaa ns. varainhankintaryhmän, jonka kanssa etenee 
varainhankinnan saralla. Ryhmä tekee yhteistyötä ns. varainhankinnan ideointiryhmän (ent. 
varainhankintaryhmä) kanssa.  

Annettiin toiminnanjohtaja Hulda Ahoselle tehtäväksi toimittaa vuoden 2009 
varainhankintaan liittyvä materiaali Finn Wardille. 

Päätettiin, että taloustoimikunta, toiminnanjohtaja Hulda Ahosen avustuksella, kartoittaa ja 
käy läpi kaikki vanhat sopimukset ja tekee niihin tarvittavat muutokset. Seija Lahtinen 
toimittaa kaikki hänellä olevat vanhat sopimukset ja dokumentit taloustoimikunnalle. 

 

18§ Koulutusmateriaali 

Puheenjohtaja Jarmo Laakso kertoi Matti Niemen kanssa käymistään keskusteluista koskien 
Matti Niemen kirjoittamaa bridgen opetusmateriaaliksi soveltuvaa kirjaa.  

Päätettiin, että Suomen Bridgeliitto Ry jatkaa kiitollisena yhteistyötä Matti Niemen kanssa 
kirjan julkaisemiseksi. Tavoitteena on saada kirja painosta toukokuun aikana.  

Annettiin puheenjohtaja Jarmo Laaksolle valtuudet jatkaa kirjan kustantamiseen liittyvien 
yksityiskohtien selvittämistä ja sopimista.  

Päätettiin, että SBL on joka tapauksessa mukana kirjan jakelussa, joko kustantajana tai 
pääasiallisena ostajana.  

Päätettiin, että SBL voi hankkia noin 300 kappaletta kirjaa myyntiin.  

  

19§ Bridge Areenan asiat 

Päätettiin antaa puheenjohtaja Jarmo Laaksolle oikeus käyttää SBL:n ääntä Bridge Areena 
Oy:n vuosikokouksessa.  

Annettiin hänelle ohjeistus ehdottaa ja kannattaa hallitukseen nimettäviksi henkilöiksi: 
Jarmo Laakso (pj), Raimo Raunto, Kaj G Backas ja Seija Lahtinen. Varajäsenet ohjeistettiin 
pitämään ennallaan. 

Päätettiin, että puheenjohtaja Jarmo Laakso ja toiminnanjohtaja Hulda Ahonen käyvät läpi ja 
päivittävät tarvittaessa Kauko Koistisen vuokrasopimuksen Bridge Areenan kahviosta. 

Todettiin, että jatkossa Brdige Areenan siisteyden tason on oltava parempi. 

 

20§  Kati Sandströmin raportti kansainvälisestä kilpailunjohtajakoulutusmatkasta 

Kati Sandström kertoi koulutusmatkastaan. Kurssi oli todella rankka ja vaativa, mutta 
erittäin opettavainen. Tärkeimpänä asiana kurssilla oli lakien soveltamiseen liittyvät 
ongelmat. 

Kurssille osallistui n. 80 kilpailunjohtajaa ympäri Eurooppaa. Suuri osa osallistujista oli jo 
koulutuksen konkareita, jotka olivat kurssilla jo jopa kahdeksatta kertaa. Kurssin 
haastavuustaso nousee joka kerta.  

Kati Sandström sai osallistumisestaan diplomin ja on, osallistuessaan seuraavan kerran 
järjestettävälle kurssille, tasoa korkeammalla.  

Kati Sandström totesi, että tämä kurssi vasta raapaisi pintaa ja jatkokoulutus on tarpeen. 

Ylimääräisenä etuna kurssista tulivat uudet kontaktit Euroopan huippukilpailunjohtajiin. 
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21§ Pääkilpailunjohtaja 

 Päätettiin, että SBL:n hallitus valitsee jatkossa liitolle pääkilpailunjohtajan.  

Pääkilpailunjohtajan velvollisuus on luoda järjestelmä kilpailunjohtajien koulutukselle ja 
järjestää vähintään kerran vuodessa jatko- ja ylläpitokoulutusta SBL:n hyväksymille MP-
kilpailunjohtajille.  

Jatkossa MP-kilpailunjohtajien lisenssi poistetaan, jos he jättävät osallistumatta kolmeen 
peräkkäiseen pääkilpailunjohtajan pitämään koulutustilaisuuteen.   

Pääkilpailunjohtajan velvollisuutena on myös yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa 
valmistella ja valvoa MP-kilpailunjohtajatentti. Tentti on järjestettävä kerran vuodessa 
tarpeen mukaan.  

Pääkilpailunjohtajaa koulutetaan lähettämällä hänet kansainväliselle 
kilpailunjohtajakurssille, joka järjestetään noin kahden vuoden välein. Pääkilpailunjohtaja 
lähetetään myös Ruotsiin kilpailunjohtajien valmennuskursseille tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan. 

Pääkilpailunjohtaja on velvollinen itse seuraamaan koulutusten ajankohtia ja ilmoittamaan 
kurssien pitoajankohdat ajoissa SBL:lle. 

Valittiin Kati Sandström SBL:n pääkilpailunjohtajaksi. 

 

22§ SBL:n logolla varustetut pelikortit 

Päätettiin tilata 5000 kappaletta SBL:n logolla varustettuja pelikortteja.  

Valtuutettiin Kaj G Backas ja Finn Wardi tekemään tilaus aiemmin saadun tarjouksen 
mukaisesti. 

Kortteihin on saatu ulkopuolinen alkurahoitus. Puheenjohtaja Jarmo Laakso neuvottelee 
sopimuksen. 

   

23§ Hall of Fame -asia 

Päätettiin jäädyttää Hall of Fame asia toistaiseksi ja ottaa se jälleen esille noin vuoden 
kuluttua. 

 

24§ Kunniapuheenjohtajuus 

Päätettiin, että SBL:n hallitus esittää SBL:n kevätkokouksessa Olli A Mannia nimitettäväksi 
SBL:n kunniapuheenjohtajaksi. Esitys perusteluineen tulee kevätkokouskutsuun.  

 

25§ Liiton verkkosivujen tilanne 

Todettiin, että liiton verkkosivujen vastuun siirto on tapahtunut ja Kari Patana on saanut 
uuden sivuston auki.  

Kiitettiin Kari Patanaa jo nyt hyvästä työstä.  

Todettiin, että hiomista yhä tarvitaan ja että jäsenistöltä toivotaankin ymmärtämystä 
ylimenokauden ajan. 
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Todettiin, että aloitussivulla tulisi olla SBL virallinen nimi kolmella kielellä. 

Todettiin, että kaikki SBL:n materiaali (mukaan lukien vanhat, Leo Neimon tekemät 
verkkosivut) on nyt siirretty omalle serverille. 

Todettiin, että SBL:lla on tarve omalle verkkokeskustelupalstalle.  

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kysyy jäsenkerhoilta ja aktiivisilta 
toimijoilta vapaaehtoisia henkilöitä keskustelupalstan moderaattoriksi tai moderaatoreiksi.  

Mahdollisesti toteutettavalla keskustelupalstalla kirjoitetaan omalla koko nimellä, muodossa 
Etunimi Sukunimi. Vierailijoilla ei ole kirjoitusoikeutta. Tarkemmista käytännöistä 
päätetään asian edistyessä.  

  

26§ Helsingin Sanomien bridgepalstan tilanne 

Finn Wardi on käynyt neuvotteluja Helsingin Sanomien bridgepalstan palauttamiseksi 
Hannu Syrjäsen kanssa. Neuvottelut jatkuvat. 

Kiitettiin Finn Wardia hyvästä työstä. 

 

27§ Sähköpostikäyttäytyminen 

Päätettiin, että jatkossa kaikki SBL:n viestit, jotka pyytävät vastausta kuitataan ja vastaukset 
”keskusteleviin” viesteihin laitetaan aina kaikille vastaanottajille. 

 Suuremmalle ryhmälle lähetettyihin viesteihin laitetaan loppuun aina ryhmäpostin osoite. 

Eli viestin loppuun kirjoitus: Vastaa: tähän.osoite@bridgefinland.com. 

 

28§ Kurinpitomääräysten uudistus 

 Päätettiin siirtää asia käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 

 

29§ Kevätkokous asiat 

 Päätettiin, että SBL:n kevätkokous pidetään 13.5.2010 alkaen klo 11.00 Bridge Areenalla. 

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen valmistelee vuosikertomuksen vuodelta 
2009, lukuun ottamatta puheenjohtajan kirjoitusta, seuraavaan kokoukseen mennessä. 

Päätettiin myös syyskokouksen ajankohta. SBL:n syyskokous pidetään 21.11.2010 klo 
11.00. alkaen Bridge Areenalla. 

 

30§ Toiminnanjohtajan työsopimus 

Päätettiin, että puheenjohtaja Jarmo Laakso, varapuheenjohtaja Fred Sundwall ja 
toiminnanjohtaja Hulda Ahonen käyvät toiminnanjohtajan työsopimuksen läpi ja tekevät 
siihen tarvittavat muutokset. 

 

31§ Muut esille tulevat asiat 

Todettiin, että kerhoilla ja ansioituneilla pelaajilla on tänä vuonna paljon merkkipäiviä. 
Toiminnanjohtaja laittaa jäsenkerhoille kyselyn merkkipäivistä. 
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Sovittiin, että puheenjohtaja Jarmo Laakso ja toiminnanjohtaja Hulda Ahonen toimittavat 
edustuspaitoihin tulevat logot, paitojen määrät ja paitojen koot Finn Wardille.  

 

32§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

 Seuraava kokous pidetään Helsingissä Mechelininkatu 10, 23.3.2010. klo 15.30–17.30.   

Päätettiin kokousajankohta myös huhtikuulle. Kokous pidetään Helsingissä Mechelininkatu 
10, 21.4.2010 klo 14.30 alkaen. 

  

 

33§ Kokoukseen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

  

 ______________________  ______________________ 

Jarmo Laakso    Hulda Ahonen 

 puheenjohtaja    sihteeri 

 

 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

______________________  ______________________ 

Kaj G Backas    Finn Wardi 


