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SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2010 * 21.4.2010 

 

 

Paikka  Bridge Areena, Helsinki. 

Läsnä  Jarmo Laakso*  puheenjohtaja    

  Hulda Ahonen*  sihteeri, toiminnanjohtaja      

  Raimo Raunto*   

  Kaj G Backas* 

  Finn Wardi*  

  Lasse Utter* 

  Fred Sundwall *  saapui paikalle §56 käsittelyn aikana.15.49 

    

48§ Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.31.  

 

 49§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

50§ Esityslistan hyväksyminen (liite #1) 

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista.  

 

51§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaj G Backas ja Finn Wardi.   

 

52§ Kurinpitotapaus 

Päätettiin vahvistaa kilpailutoimikunnan esitys kurinpitotapauksesta.  

Kalevi Paavolalle annettiin varoitus, epäurheilijamaisen käytöksen vuoksi, joka on 
kurinpitosäännöstön mukaisesti voimassa kolme (3) vuotta. Jos hänen kohdallaan tulee 
vastaavia kurinpitotapauksia jatkossa, käytetään mahdollisimman tiukkaa rangaistusta. 

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ilmoittaa varoituksesta. 

 

53§ Kevätkokousasiat 

Keskusteltiin kevätkokousasioista.   
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54§ Kilpailutoimikunnan asiat  

Esitys MP-kilpailuoikeuden tarkistamisesta hyväksyttiin. (liite #2, pöytäkirjan lopussa)  
Päätettiin, että se otetaan soveltuvilta osin käyttöön heti.  
Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja kilpailutoimikunta yhteistyössä hoitavat asiasta kattavan 
tiedotuksen toukokuun aikana. 
 

55§  Keskustelupalsta 

SBL:n oma keskustelupalsta tullaan ottamaan käyttöön heti kun käytännön seikat saadaan 
kuntoon. 
Hallitus on valinnut vapaaehtoiseksi moderaattoriksi Ari Juutistenahon. hänelle etsitään 
vapaaehtoista sijaista/avustajaa. Kaj G Backas auttaa käytännönjärjestelyissä. 
Hallitus kiittää Ari Juutistenahoa jo etukäteen.  

 

56§ Muut asiat 

Finn Wardi esitteli EM-kilpailujen pelipaidat. 
 
SBL:lle tilattu duplimate tulee toukokuussa. 
 
Matti Niemen kirjan tilanne:  
Hinaksi tulee 29,00€. 
Kirja julkistetaan Hangossa, jossa myyntihinta tullee olemaan todella edullinen. 
 

 Juniorileirin valmistelut ovat käynnissä. 

 Jäsentilanne: 1471 maksettua jäsenmaksua. (ei sisällä kunniajäseniä). 

Raimo Raunto esitteli taloudellisen tilanteen, joka on hyvällä mallilla. Uudet rutiinit hakevat 
vielä joiltakin osin muotoaan. 

Suomen joukkue Tallinnan kutsukilpailuun on EM-edustusjoukkueen neljä jäsentä. 
Matkakustannuksista joukkue vastaa itse. 

Junioritoimikunta valitsee juniorijoukkueen Tallinnaan 26.5.2010. Junioreiden matkaa 
tuetaan 200,00€ kuitteja vastaan. 

Todettiin, että kaikki kutsut, jotka esitetään Suomen maajoukkueelle, on tuotava 
hallitukselle tietoon. 

 

57§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava kokous pidetään Hangossa 25.7.2010 osoitteessa Puistokatu 9, klo 11.00 alkaen. 

  

58§ Kokoukseen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.33. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

  

 ______________________  ______________________ 

Jarmo Laakso    Hulda Ahonen 
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 puheenjohtaja    sihteeri 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

______________________  ______________________ 

Kaj G Backas    Finn Wardi 
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LIITE #2 

 

Kilpailutoimikunnan esitys kilpailuoikeuksien tarkastamiseksi SBL:n pelitapahtumissa 

 

Tärkeimmät asiat tässä esityksessä ovat 2) kilpailunjohtajan ehdoton velvollisuus tarkistaa 
osallistumisoikeus, 3) kerhojen velvollisuus toimittaa jäsenmaksut poikkeuksetta sovittuun (28.2) 
määräaikaan mennessä, 4) liiton velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä mahdollisimman 
reaaliaikaisesti ja toimittaa se kilpailunjohtajille sekä 8) MP-rekisterin siivous ei-jäsenistä. Lopuissa 
on vain yritetty ottaa huomioon muita eteen tulevia kysymyksiä. 
 
Ehdotamme, että uusi käytäntö otetaan käyttöön 1.7.2010 lähtien ja tästä tiedotetaan sähköpostitse 
kaikille kilpailunjohtajille ja kerhojen vastuuhenkilöille, ilmoitus bridgelehteen ja liiton sivuille.    
 

1) Täsmennys kilpailumääräyksiin osallistumisoikeuden osalta:  
4. Osallistumisoikeudet 

Saadakseen osallistua mestaripistekilpailuun pelaajan on oltava jonkin SBL:n 

jäsenkerhon jäsen, josta jäsenkerho on maksanut liitolle jäsenmaksun, tai jonkin muun 

WBF:n alaisen liiton pelaaja. Lisäksi osallistumisoikeus on liiton kunniajäsenillä.  

 

Lisätty siis kohdat ”josta jäsenkerho on maksanut liitolle jäsenmaksun” ja ” josta 

jäsenkerho on maksanut liitolle jäsenmaksun”. 
 

2) Kilpailujohtajan velvollisuus tarkastaa osallistujien osallistumisoikeus 
Kilpailunjohtajalla on velvollisuus tarkastaa, että kaikilla kilpailuun osallistuvilla pelaajilla 
on kilpailusäännöksen kohdan 4 määrittelemällä osallistumisoikeus (jatkossa pelkkä 
osallistumisoikeus MP-kilpailuun).  
Mikäli kilpailuun on tulossa pelaaja, joka ei ole vielä jäsenmaksuaan suorittanut, liitetään 
hänet järjestävän kerhon jäseneksi. Kilpailujohtaja tilittää pelaajan jäsenmaksusta liiton 
osuuden liitolle kilpailutilityksen yhteydessä. Tämä tilitys on pakollinen, ja mikäli se 
puuttuu, niin se peritään kilpailunjohtajalta jälkikäteen. Järjestävän kerhon on pidettävä 
huoli, että kilpailunjohtajalla on tieto kyseisen kerhon koko jäsenmaksusta sekä sovittava 
kilpailunjohtajan kanssa, kuinka kerholle tilitetään kerhon osuus jäsenmaksusta.  
 

3) Kaikkien kerhojen on toimitettava jäsenmaksut sovittuun määräaikaan mennessä 
Jotta liitolla olisi mahdollista ylläpitää reaaliaikaista jäsenrekisteriä ja siten oikeaa tietoa 
pelaajista, joilla on osallistumisoikeus, on jokaisen kerhon poikkeuksetta hoidettava 
jäsenmaksutilitys ja jäsentiedot sovittuun määräaikaan (28.2) mennessä. Ja myöhässä tulevat 
jäsenmaksut on myös toimitettava liittoon mahdollisimman nopeasti.  

 
4) Reaaliaikaisen jäsenluettelon toimittaminen kilpailunjohtajille 

Vuoden alussa (1.1-31.3) toimitaan edellisen vuoden jäsentietojen perusteella. Tätä 
rekisteriä pyritään täydentämään uusilla jäsenillä mahdollisimman reaaliaikaisesti. 
Loppuvuosi (1.4.-31.12.) toimitaan kyseisen vuoden jäsenrekisterin tiedoilla. 
Tämä rekisteri on kilpailujohtajien saatavilla liiton kotisivuilta.  
Jos rekisteriä ei ole liiton kotisivuilla saatavilla, toiminnanjohtaja lähettää rekisterin 
sähköpostitse pyydettäessä. 
 

5) Pelaajan velvollisuus osoittaa osallistumisoikeutensa MP-kilpailuun. 
Mikäli pelaaja on maksanut jäsenmaksunsa myöhässä ja on mahdollista, ettei tieto maksusta 
ole ehtinyt kilpailunjohtajalle ennen kilpailutapahtumaa, on hänen tarvittaessa todistettava, 
että hänellä on osallistumisoikeus MP-kilpailuun jäsenmaksukuitin kopiolla.  
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Myös uusien jäsenten (pelaajat, joilla ei ole edellisenä vuonna ollut osallistumisoikeutta 
MP-kilpailuun) on vuoden alussa (1.1.-31.3.) varauduttava osallistumisoikeutensa 
osoittamiseen.  

 
6) Kerhojen järjestämät omat pelitapahtumat  

Kerhot saavat itse päättää, kuinka suhtautuvat pelaajiin, joilla ei ole osallistumisoikeutta 
MP-kilpailuun. Tämä koskee siis kerhoiltoja ja niihin rinnastettavia pelitapahtumia.  
Liiton organisoimissa pelitapahtumissa tai tapahtumissa, josta voi saada MP-pisteitä, on 
kaikilla pelaajilla oltava osallistumisoikeus MP-kilpailuihin. Näitä ovat esim. kerhoiltana 
pelattavassa simultaani. 

 
7) Poikkeukset 

Mikäli jostain syystä halutaan johonkin liiton alaiseen kilpailutapahtumaan (esim. 
Ristimerkkikilpailu tai liigat) vapautus osallistumisoikeus –vaatimukseen, on siitä tehtävä 
etukäteen anomus kilpailutoimikunnalle ja tämä poikkeus on kirjattava kyseisen kilpailun 
kilpailuohjeisiin, mikäli sellainen on olemassa.  

 
8) MP-pisteiden rekisteröinti ja näyttäminen 

MP-pisteet rekisteröidään vaan pelaajille, joilla on MP-kilpailun osallistumisoikeus ja jotka 
ovat SBL:n jäsenrekisterissä. Vaikka siis pelaaja saisi pisteitä kerhotapahtumista, ulkomailla 
pelattavista kilpailuista tai kilpailusta, johon on myönnetty osallistumisoikeuden vapautus, 
ei hänen pisteitä rekisteröidä. Jos pelaaja maksaa jäsenmaksunsa kesken vuotta ja saa 
itselleen osallistumisoikeuden MP-kilpailuun, on hänen itse anottava kuluvana vuonna 
rekisteröimättä jääneet MP-pisteet liitolta kilpailut yksilöiden ja tulosliuskat toimittaen. 
Rekisteröinnin yhteydessä tarkistetaan, onhan pisteitä saaneilla pelaajilla osallistumisoikeus 
MP-kilpailuihin, jos kyseissä kilpailussa se on vaadittu.  
Julkaistavilla MP-listoilla näytetään vain ne pelaajat, joilla on osallistumisoikeus MP-
kilpailuihin. Poikkeuksena tästä kaikkien aikojen TOP100 MP-lista.  

 
9) Uudet harrastuksen aloittaneet jäsenet, jotka haluavat osallistua MP-kilpailuun loppuvuonna 

Mikäli kuluvana vuonna bridge-harrastuksen aloittanut pelaaja haluaa saada 
osallistumisoikeuden MP-kilpailuun loppuvuodeksi (esim. 1.10 lähtien), voi hän maksaa 
etukäteen seuraavan vuoden jäsenmaksun ja saa samalla osallistumisoikeuden kuluvaksi 
vuodeksi. Tämä siis koskee vain pelaajia, jotka ovat juuri käyneet alkeiskurssin tai muuten 
aloittaneet kerhopelaamisen eivätkä ole aiemmin olleet SBL. n jäsenkerhon jäseniä.    

 
 
Kehitystoive:  

Bilboon suora yhteys jäsenrekisteriin, joka reaaliaikaisesti tarkistaisi onko ilmoittautuva pelaaja 
liiton jäsenrekisterissä. Jos ei ole, niin tieto jotenkin näkyviin ilmoittautuneen kohdalle.  
 
 
Huomioitavaa:  

Rallyn tasoitusta ei tietenkään lasketa pelaajalle, jonka osallistumisoikeus MP-kilpailuihin 
saavuttavat SBL.n jäsenrekisterin vasta ilmoittautumisajan umpeuduttua. Tämän jälkeen 
mahdollisten MP-pisteiden kaivaminen lepäävien listalta voi olla hankalaa.    

 


