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SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2010 * 9.9.2010 

 

 

Paikka  Mechelininkatu 10, Helsinki 

Läsnä  Jarmo Laakso*  puheenjohtaja    

  Hulda Ahonen*  sihteeri, toiminnanjohtaja      

  Raimo Raunto*   

  Kaj G Backas* 

  Finn Wardi*  

  Lasse Utter* 

  Kati Sandström*  

  Arttu Karhulahti*   

  Seppo Niemi*     

    

73§ Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.  

 

74§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

75§ Esityslistan hyväksyminen (liite #1) 

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista.   

 

76§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaj G Backas ja Finn Wardi.   

 

77§ Liiton verkkosivujen tilanne 

Arttu Karhulahti kertoi SBL:n verkkosivujen tilanteesta.  

Päätettiin hankkia kaikille verkkosivujen ja keskustelupalstan toimintaan liittyville 
toimijoille varamiehet. Arttu Karhulahti on yhteydessä Kari Patanaan asiasta ja vie asiaa 
eteenpäin. 

Keskusteltiin etusivun uutisen päivityksistä. Todettiin, että noin kaksitoista isompaa juttua 
vuodessa riittää etusivun materiaaliksi. Jutut tehdään valmiiksi etukäteen. Tiedotusryhmä 
jakaa vastuut Huldaa Ahosen johdolla.  

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen hoitaa Nebulan käyttöilmoituksen 
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yhteyshenkilöt ajan tasalle syykuun loppuun mennessä. 

 

78§ Maajoukkuetyöryhmä 

Jarmo Laakso kertoi maajoukkuetyöryhmän edistymisestä.  
 
Valittiin Pekka Viitasalo SBL:n maajoukkuevalmentajaksi. Valmennus koskee avointa ja 
naisten joukkuetta. Valmennus alkaa heti ja on tarkoitettu pelaajille, jotka ovat kiinnostuneet 
maajoukkue-edustuksesta vuodesta 2012 alkaen.  Asiaa kehitetään ja siitä tiedotetaan sen 
edistyessä. 

 
PM 2011 maajoukkuekarsinnat pidetään 13.11.2010  
päätettiin, että: 
  
1. karsintaan on ilmoittauduttava keskiviikkoon 10.11.2010 mennessä. 
2. karsinnan kilpailunjohtaja on Kati Sandström, pelimuoto IMP-CROSS, kaikki 

kaikkia vastaan. Naiset ja avoin pelaavat kaikki samassa ryhmässä. 
3. karsinta on yksipäiväinen ja siinä pelataan osallistujamäärästä riippuen 60–80 

jakoa.  
4. molempien kategorioiden voittajapari pääsee automaattisesti joukkueeseen. Loput 

yksi tai kaksi paria valitsee hallitus karsintojen ja muiden näyttöjen perusteella. 
5. maajoukkueen jäseniltä on maajoukkuepelien aikana alkoholin käyttö kielletty. 
6. SBL tukee valittavia maajoukkueita enintään 1000€ joukkuetta kohti, matka- ja 

majoituskuluja vastaan. 
 

79§ Ansiomerkkitoimikunnan asiat 

Ansiomerkkitoimikunta ehdottaa SBL:n hallitukselle, että se tekee esityksen liiton 
syyskokoukselle liiton kunniajäsenyyden myöntämisestä SBL:n tilintarkastajana toimineelle 
Eero Auramaalle. Päätettiin esittää Eero Auramaalle liiton kunniajäsenyyttä liiton 
syyskokouksessa. Samalla selvitetään kuinka pitkään hän on toiminut liiton tilintarkastajana.   

Liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Kauko Koistinen täyttää 50 vuotta 15.9.2010. SBL 
onnittelee Kaukoa merkkipäivänä kukkatervehdyksellä. Jarmo Laakso hoitaa asian. 

Liiton eteen paljon työtä tehnyt Leo Neimo täyttää vuonna 2010 80- vuotta. Päätettiin, että 
SBL luovuttaa erittäin ansioituneelle aktiivilleen kiitoksena suuresta työstä lajin eteen liiton 
viirin. 

 

80§  Kilpailutoimikuntien asiat (liitteet # 1-5) 

Käsiteltiin Sue ja Jari Bäckströmin kurinpitotapaus. He osallistuivat selvästi humaltuneina 
SM-mixed kilpailuihin. Päätettiin antaa molemmille 90 päivää kilpailukieltoa. Kilpailukielto 
katsotaan alkaneeksi SM-mixed kilpailusta 29.8.2010. Kilpailukielto päättyy 26.11.2010.  
Päätettiin, että Sue ja Jari Bäckström eivät voi toimia myöskään liiton toimihenkilöinä tänä 
aikana. 
 
Keskusteltiin Piirimestaruuskilpailujen siirtämisestä. Todettiin, että siirto tuli liian 
myöhässä. Jatkossa kilpailukalenteri tehdään SM-kilpailujen osalta sitovaksi ajoissa. 
Hyväksyttiin toiminnanjohtaja Hulda Ahosen tekemä tiedote asiasta. Toiminnanjohtaja 
Hulda Ahonen toimittaa sen eteenpäin kerhoille ja liiton verkkosivuille.  
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Päätettiin antaa kilpailutoimikunnalle tehtäväksi vuoden 2011 rally-sarjan suunnittelu.  
Kaj Backas lupasi tehdä selvityksen tasoituksista. 
 
 

81§  Duplimatet 

Päätettiin, että jos jokin duplimat lakkaa toimimasta eikä sitä voida huoltaa välittömästi, niin 
Jyväskylän kone toimitetaan rikkimenneen tilalle kunnes huolto on suoritettu.  Asia 
hoidetaan automaattisesti suoraan Kauko Koistisen, Kati Sandströmin ja Lasse Utterin 
toimesta.  Huollettavan duplimat toimitetaan Kaj Backakselle. 

 
 

82§  Liiton taloudellinen tilanne 
Raimo Raunto esitteli taloudellisen tilanteen. Tämänhetkisen kassavirtalaskelman mukaan 
vuoden lopussa ollaan 5000€ miinuksella. Laskelma on tehty erittäin negatiivisilla 
odotuksilla, joten mahdollisuus nollatulokseen on yhä hyvä.   

Päätettiin, että maksetaan Kati Sandströmille hänen maksamansa brikat kuittia vastaan n. 
700€. Brikat ovat Kati Sandströmin käytössä, mutta SBL:n omaisuutta. 

Bridgeareenan tilavuokrien noustua tarkistettiin kerhojen vuokria. Sovittiin B-55 kerhon 
kanssa, että he saavat jatkossa vain yhden vapaan kuukauden vuodessa. Uusi sopimus alkaa 
marraskuusta 2011. Jatkossa vapaa kuukausi on toukokuu. 
 
Päätettiin antaa Suomen Cup 2008 ja 2009 voittomatkan Riga Invites turnaukseen 
matkatukena Kauko Koistiselle ja Hulda Ahoselle 200€ kulukuitteja vastaan.  

Päätettiin, että jatkossa Suomen Cup voittomatkan tuki on n. 400€ / joukkue kulukuitteja 
vastaan. 

 

83§  Liiton sääntöjen tilanne 

Kati Sandström kertoi etenemisestä. Korjausehdotus on marraskuuhun mennessä valmis. 
Ongelmana on ollut eri sääntöjen Word-versioiden löytymisen hankaluus. Päätettiin, että 
jatkossa tehtävien sääntöjen jne. Word-versiot kerätään toiminnanjohtajalle.  

 

84§  MP-kilpailunjohtajien kurssi 
Kati Sandström on valmistellut MP-kilpailunjohtajien kurssia.  

Kurssi järjestetään loppusyksystä kahden vuoden välein. Alustavasti vuoden 2011 kurssin 
olisi tarkoitus olla 3.-4.12. Kurssi on kaksipäiväinen ja se järjestetään vaihtelevasti eri 
paikkakunnilla. Ensimmäinen kurssi on suunnitteilla Turun suunnalle. 

 

85§  SBL:n tavoitteet 
Hallitus viimeistelee SBL:n tavoite-tiedostoa sähköpostin välityksellä. Kommentit ja 
korjaukset asiasta tulee tehdä torstaihin 16.9.2010 mennessä. Asian koonta tehdään 
perjantaihin 17.9.2010 mennessä. 
. 

85§  Junnutoimikunta 
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Hulda Ahonen kertoi junioritoiminnan tilanteesta.  

Hallitus päätti, että junioritoimikunta voi edetä leiripaikan varaamisessa vuodelle 2011.  

Maajoukkueleirin pitämiseen junioritoimikunta marraskuussa voi käyttää noin 500€. 
Kaikista kuluista on oltava kuitit. 

 

86§ Kirjattavat asiat 

Väinö Kelhä on valtuutettu edustamaan SBL:oa WBF:n kongressissa Philadelphiassa 
syyskuussa. Hänen tulee esittää SBL:on kantaa asioissa. 
 
Päätettiin, että SBL kirjoittaa kirjeen, jossa tuetaan EBL:on Executive Commiteen 
Ostendessa tekemiä linjauksia jättää pokeri ottamatta mukaan IMSA:an. Toiminnanjohtaja 
Hulda Ahonen kirjoittaa kirjeen, joka lähetetään eteenpäin Yves Aurylle EBL:lle ja tiedoksi 
Damianille WBF:lle. 

 

84§  Muut esille tulevat asiat 

 
Lasse Utterilla on 196 SBL:n brikkaa, joihin annetaan SBL:n viralliset kortit käyttöön. 
  
Finn Wardi ja Mauri Saastamoinen ovat käyneet Helsingin Sanomilla keskustelemassa 
bridgen tilanteesta lehdessä. Keskustelu oli positiivinen ja myös bridgen koulutuksen 
mahdollisuudesta lehden työntekijöille oli puhetta. 
 
Sponsorien etsiminen Suomen maajoukkueille jatkuu. 
  

85§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava kokous pidetään Helsingissä Kaj G Backaksen kotona 20.10.2010 alkaen klo18.05.  

  

86§ Kokoukseen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.53 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

  

 ______________________  ______________________ 

Jarmo Laakso    Hulda Ahonen 

 puheenjohtaja    sihteeri 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

______________________  ______________________ 

Kaj G Backas    Finn Wardi 


