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SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011 * 22.9.2011 

 

Paikka  Hiomotie 10, Helsinki  

 

Läsnä  Jarmo Laakso*  puheenjohtaja 

  Fred Sundwall*    

  Hulda Ahonen*  sihteeri, toiminnanjohtaja – Skype yhteydellä  

  Kaj G Backas*    

Lasse Utter* 

Veijo Nikkanen*  Skype yhteydellä 

Milko Nuutila* Skype yhteydellä saapui Areenan juhlakilpailujen 
käsittelyn aikana 

  

    

80§ Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15  

  

 

81§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

82§ Esityslistan hyväksyminen (liite #1) 

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista.  

Päätettiin, että käsitellään muissa asioissa Turun BK:n pyyntö varmistaa loppiaiskilpailujen 
ajankohta ja kilpailumuodot. 

 

 

83§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaj G Backas ja Lasse Utter.  

 

 

84§ Hiomotie 10 talkoot ja Bridge Areenan muutto sekä avajaiskilpailut 

Todettiin, että muuttotalkoisiin ei ole vielä ilmoittautunut tarpeeksi ihmisiä. 17.9.2011 
aloittanut siivoustalkooryhmä jatkaa siivousta 24.9.2011.  
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Päätettiin, että Jarmo Laakso hankkii muuttoa varten muuttofirmasta kuorma-auton sekä 
kaksi työmiestä lauantaille 1.10.2011.   

Itse muuttopäivänä Raimo Raunto vastaa Perttulantien lastauksesta ja Jarmo Laakso vastaa 
Hiomotien pään tavaroiden sijoituksesta. 

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen selvittää muuttolaatikoiden hinnan ja saatavuuden. 
Laatikoita tarvitaan noin 40 kappaletta. 

Puheenjohtaja Jarmo Laakso selvittää Perttulantie 6 tilanteen ylimääräisen tavaran 
jättämisen kannalta.  

Avajaiskilpailut järjestetään torstaina 6.10.2011 alkaen klo 18.00. Kauko Koistinen järjestää 
tilaisuuteen kuohuviiniä ja järjestää kilpailun.  

 

 

85§   Hiomotie 10 avainohje (Liite #1) 

Keskusteltiin eri sarjoitusten määrän tarpeesta. Päätettiin, että tehdään kaksi avainsarjaa. 
Ulko-ovisarja, jolla pääsee yleistiloihin, sekä yleisavain, jolla pääsee kaikkiin tiloihin. 

Päätettiin, että avainohjeeseen lisätään vastuuosa hissiavaimen haltijoille. Toiminnanjohtaja 
Hulda Ahonen muotoilee keskustelun pohjalta avainohjeen uudelleen. 

 

 

86§ Simultaanien järjestelyohjeet ja senioreiden maajoukkuekarsinta (Liitteet # 2 ja 3) 

Lasse Utter esitteli valmistelemansa simultaaniohjeet. Hyväksyttiin ohje.  

Päätettiin, että Lasse Utter tekee selvityksen pelatuista simultaaneista sekä pelaajamääristä 
talvisimultaanisarjan jälkeen. Esittely Hangon kokouksessa. 

Päätettiin, että senioreiden maajoukkuekarsinta Kreikassa pelattaviin EM 
joukkuekilpailuihin järjestetään Bridge Areenalla 26.–27.11.2011.  

 

 

87§ Maajoukkueiden edustusmatkat 2012 

Seniorijoukkueen osalta liitto ei pysty tukemaan joukkuetta. Karsinnan voittanut joukkue saa 
kuitenkin karsinnan kilpailumaksut lyhentämättöminä kattamaan osaa EM-kilpailujen 
pelimaksusta.  
 
Päätettiin, että EM kilpailuihin lähetetään senioreiden lisäksi vähintään yksi joukkue (avoin- 
tai naistenjoukkue). Taloudellisen tuen määrä voidaan varmistaa vasta liiton taloudellisen 
tilanteen selkeytyessä vuoden 2012 alkupuolella. 

 

 

88§ Talouden tilanne 

SBL on ottanut korottoman 20 000 € lainan joka on tulee maksettavaksi täysimääräisenä 
takaisin helmikuun 2012 loppuun mennessä. Lainalla katetaan Perttulantie 6 kohdistunutta 
yhtiölainaosuutta. Lainaosuuden määrän perusteet tarkistetaan. 
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Taloudellinen tilanne on budjetin mukainen lukuun ottamatta Perttulantie 6 yhtiölainaa. 
Bridgeliiton uuden tilan remonttikustannukset ovat etukäteissuunnitelman mukaiset.  

Bridge 55 on lähestynyt hallitusta kirjeellä, jossa se esittää Hiomotielle siirryttäessä alempaa 
vuokran määrää kerholleen Bridge Areenan käytöstä. 

Toistaiseksi vuokran laskua ei taloudellisista syistä voida toteuttaa. Kun Hiomotien 
todelliset kulut ja tulot on todettu, voidaan asia ottaa uudelleen käsittelyyn. Hallitus päätti, 
että B-55 kirjeeseen vastataan esittämällä, että vuosi 2012 mennään SBL:n esittämän 
vuokran mukaisesti. Bridgeliitto on valmis tarkistamaan vuokraa taloudellisen tilanteen ja 
toteutuneiden kulujen mukaan vuoden 2012 lopulla. Tarkistuspiste on loka-marraskuussa 
2012, ja mikäli todetaan vuokranlasku mahdolliseksi, uusi vuokra astuu voimaan 1.1.2013. 
Vuokra on sama kaikille SBL:n jäsenkerhoille.  

Päätettiin, että Hiomotie 10 avaimet luovutetaan kerhoille vuokrasopimuksen ja 
avainsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.  

 

 

89§ Kurinpitotapaus (Liite #4) 

Käsiteltiin tapausta, jossa pari Jari Bäckström–Sue Bäckström esiintyivät selkeästi alkoholin 
vaikutuksen alaisena Mixed SM parikilpailussa Bridge Areenalla 27.8.2011. 

Päätettiin, että Jari ja Sue Bäckströmiä rangaistaan 180 päivän kilpailu- ja toimitsijakiellolla, 
joka astuu voimaan 27.8.2011 alkaen. Kilpailu- ja toimitsijakielto päättyy 23.2.2012. 

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen lähettää tiedon asiasta asianosaisille.  

 

 

90§ Syyskokous 

SBL:n syyskokous järjestetään Bridge Areenalla (Hiomotie 10) 19.11.2011 klo 9.30–10.45.
 Toimintasuunnitelma ja budjetti käsitellään hallituksen kesken sähköpostitse ja lähetetään 
jäsenkerhoille eteenpäin kokousmateriaalin mukana. 

Lisäksi syyskokouksessa käsitellään muina asioina uudet Alert- ja kurinpitosäännöt. 
Kurinpitosääntöjen muuttaminen vaatii korjauksia myös liiton toimintasääntöihin. 
Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen laittaa kurinpitoesitykset eteenpäin kerhoille 
kommentoitavaksi.   

 

 

91§ Muut asiat 

Päätettiin, että hyväksyttiin Turun BK:n pyyntö järjestää Rally I loppiaiskilpailujensa 
yhteydessä. Lisäksi hyväksyttiin heidän esityksensä loppiaiskilpailujen pelijärjestykseksi.  

Päätettiin, että Bridge Rallyn järjestelyoikeuden saamiseksi, kaikkien kisajärjestäjien tulee 
tehdä kisojen jälkeen vähintään kahden sivun juttu kilpailuista BL:een.  

Jarmo Laakso kysyy Kurt Häggblomilta ja Jari Bölingiltä heidän halukkuuttaan valmistella 
esitystä uudeksi tasoitusjärjestelmäksi Rally-kilpailuihin. 

Jarmo Laakso ja Hulda Ahonen selvittävät Hiomotien nimikylttien tarpeen ja hankinnan. 
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92§ Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava kokous pidetään Helsingissä osoitteessa Hiomotie 10, 25.10.2011 klo 17.00 
alkaen.  

  

 

93§ Kokoukseen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

  

 ________________________ _______________________ 

Jarmo Laakso    Hulda Ahonen 

 puheenjohtaja    sihteeri 

 

 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

________________________ ________________________ 

Kaj G Backas    Lasse Utter     


