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VUOSIKOKOUSKUTSU 
Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:n syyskokous pidetään Bridge Areenalla (os. Hiomotie 10, 

00380 Helsinki) sunnuntaina 22. marraskuuta 2015 klo 12:00. 

Käsiteltävänä ovat SBL:n sääntöjen 7 §:ssä mainitut asiat. 

ÅRSMÖTESKALLELSE 
Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:s höstmöte äger rum på Bridge Areenan (adr. Sliperivägen 

10, 00380 Helsingfors) söndagen den 22 nov. 2015 kl. 12:00. 

Agenda: FBF:s stadgeenliga ärenden (ref. 7 §). 

 

TERVETULOA! VÄLKOMMEN! 

Hallitus / Styrelsen 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Esityslista 

LIITE 2 Vuoden 2016 toimintasuunnitelma 

LIITE 3 Vuoden 2016 talousarvio 

LIITE 4 Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt 

LIITE 5 Esitys toimintasäännöiksi 

LIITE 6 Esitys kurinpitosäännöstöksi 

LIITE 7 Esitys kilpailumääräyksiksi (erillinen sähköinen liite  

http://www.bridgefinland.com/uusi/files/1162.pdf (PDF)) 

LIITE 8 Esitys mestaripisteiden jakamisesta MP-kilpailuissa (erillinen sähköinen liite  

http://www.bridgefinland.com/uusi/files/1161.xls (XLS)) 

LIITE 9 Esitys kilpailukategoriat ja pelimaksut 

LIITE 10 Valtakirja 
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SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

Syyskokous 22. marraskuuta 2015  

 

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Vahvistetaan ääniluettelo 

6. Esitetään hallituksen laatimat vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio (Liite 2 ja 3) 

7. Vahvistetaan jäsen-, peli- ja kilpailumaksujen sekä mahdollisten liittymismaksujen suuruus 

vuodelle 2016 sekä päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta 

Hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan eli 35 € jokaista kerhon jäsentä 

kohden ja 10 € jokaista 1.1.1991 tai sen jälkeen syntynyttä jäsentä kohden. SBL:n 

kunniajäsenistä ei peritä jäsenmaksua. 

Hallitus esittää MP-maksun pitämistä ennallaan eli 3,50 € jokaista kilpailun osallistujaa 

kohden ja 1,75 € jokaista 1.1.1991 tai sen jälkeen syntynyttä osallistujaa kohden. 

Hallitus esittää voittopistemaksun korottamista 0,05 €/vp. Voittopistemaksuksi 

esitetään 0,40 €/vp. 

8. Valitaan 4–6 hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan kaudelle 2016–2017. (Liite 4) 

a) Päätetään, valitaanko 4, 5 vai 6 jäsentä. 

b) Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle1.1.2016–31.12.2017. 

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Kaj G Backas (Bridge -55), Riitta Jaakonaho 

(Tammerbridge), Mauri Saastamoinen (Kulo Bridge), Pekka Viitasalo 

(Kirkkonummen BK) ja Finn Wardi (Bridge -55). Erovuoroiset ovat ilmoittaneet 

halukkuutensa jatkaa liiton hallituksessa, mikäli syyskokous heitä esittää. 

Liitteessä 4 on 4.11.2015 mennessä saadut ehdokkaiden esittelyt. 

9. Valitaan vuodelle 2016 yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja sekä yksi 

toiminnantarkastaja ja hänelle varajäsen. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla HTM 

tai KHT. 

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja 

varatilintarkastajaksi valitaan KHT Jorma Nurkkala.  

Hallitus esittää, että toiminnantarkastajaksi valitaan Raimo Raunto ja hänen 

varajäsenekseen Olli Puurtinen. 

10. Sääntömuutos  

Hallitus esittää Liitteen 5 mukaisia muutoksia SBL: toimintasääntöihin.  
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11. Muut asiat 

11.1. Muutos kurinpitosäännöstöön 

Hallitus esittää Liitteen 6 mukaisia muutoksia kurinpitosääntöihin. 

11.2. Muutos kilpailumääräyksiin 

Hallitus esittää Liitteen 7 mukaisia muutoksia kilpailumääräyksiin ja Liitteiden 8 ja 9 

mukaisia muutoksia kilpailumääräysten liitteisiin. 

11.3. Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit 

SBL:n hallitus päätti ottaa käyttöön SBL:n järjestämissä kilpailuissa Smartum liikunta- ja 

kulttuurisetelit 1.1.2016 alkaen. https://www.smartum.fi/fi 

Hallitus haluaa saada kerhojen hyväksynnän siihen, että setelit otetaan käyttöön myös 

kerhojen järjestämissä MP-kilpailuissa. Tällöin liitto vastaa seteleiden hallinnollisesta 

puolesta kuluineen, mutta kerhojen vastuulle jää seteleiden toimittaminen liitolle 

postimaksuineen. Mikäli seteleiden käyttö laajennetaan jäsenkerhojen toimintaan, 

tehdään setelien käytöstä yksityiskohtainen ohjeistus.  

Vuoden 2016 lopulla päätetään saatujen kokemusten mukaan seteleiden käytön 

jatkamisesta. 

12. Kurinpitokomitean puheenjohtajan ja kahden jäsenen sekä kahden varajäsenen valinta 

toimikaudelle 2016–2017 

Hallitus esittää, että kurinpitokomitean puheenjohtajaksi valitaan Mauri Sirkiä, 

jäseniksi Matti Koivisto ja Olavi Kivipensas sekä varajäseniksi Pirjo Marela ja Ari 

Juutistenaho. 

13. Kokouksen päättäminen 

 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Esityslista (tämä dokumentti) 

LIITE 2 Vuoden 2016 toimintasuunnitelma 

LIITE 3 Vuoden 2016 talousarvio 

LIITE 4 Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt 

LIITE 5 Esitys toimintasäännöiksi 

LIITE 6 Esitys kurinpitosäännöstöksi 

LIITE 7 Esitys kilpailumääräyksiksi (erillinen sähköinen liite  

http://www.bridgefinland.com/uusi/files/1162.pdf (PDF)) 

LIITE 8 Esitys mestaripisteiden jakamisesta MP-kilpailuissa (erillinen sähköinen liite  

http://www.bridgefinland.com/uusi/files/1161.xls (XLS)) 

LIITE 9 Esitys kilpailukategoriat ja pelimaksut 

LIITE 10 Valtakirja 

 
 

https://www.smartum.fi/fi
http://www.bridgefinland.com/uusi/files/1162.pdf
http://www.bridgefinland.com/uusi/files/1161.xls
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LIITE 2 
 
 

Suomen Bridgeliitto ry:n  
toimintasuunnitelma vuodelle  
2016 

 
 
1. Toiminnan tarkoitus  
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on:  
 
Liitto on Suomen bridgekerhojen valtakunnallinen keskusjärjestö. Sen tarkoituksena on olla Suomessa 
toimivien bridgekerhojen aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä. Liiton 
tarkoituksena on bridgen pelaamisen edistäminen Suomessa. Kansainvälisen bridgeliiton (World Bridge 
Federation) jäsenenä liitto luo jäsenilleen edellytykset kansainväliseen kilpailutoimintaan.  Liiton toiminnan 
perusta on eettisten arvojen kunnioittaminen ja reilun pelin periaatteet. 

 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

 

1. tekee bridgen pelaamiseen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä 

2. valvoo bridgen pelaamiseen liittyviä etuja Suomessa 

3. edistää bridgen pelaamisen parissa toimivien kerhojen perustamista ja kerhojen tehokasta toimintaa 

4. vahvistaa bridgen peli-, mestaruus-, kilpailu- ja merkkisäännöt 

5. valvoo kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista sekä ratkaisee niitä koskevat 

rikkomukset ja riitaisuudet 

6. edistää ja valvoo jäsenyhdistysten ja piirien sekä kerhojen jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja 

ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanee kilpailuja 

7. myöntää oikeuksia liiton järjestämien tai liiton alaisten kilpailujen johtajille 

8. hoitaa yhteydet kotimaisiin ja ulkomaisiin bridgejärjestöihin ja edustaa maata kansainvälisissä  

bridgekongresseissa, 

9. nimeää Suomen edustajat kansainvälisiin bridgekilpailuihin 

10. järjestää mestaruuskilpailuja, muita kansallisia ja kansainvälisiä bridge- kilpailuja sekä myöntää 

jäsenilleen lupia tällaisten kilpailujen järjestämiseen 

11. julkaisee ja kustantaa bridgen pelaamista koskevia aikakauslehtiä ja muita julkaisuja sekä ylläpitää 

lnternet-sivustoja. 

12. voi kuulua jäsenenä bridgen toimintaa edistäviin koti-ja ulkomaisiin sekä kansainvälisiin liittoihin, 

yhdistyksiin, muihin yhteisöihin ja toimielimiin. 

13. Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, 

omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia. 
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2. Toiminnot ja tavoitteet vuodelle 2016  
 
 

1. julkaistaan 4 Bridge Lehti –lehteä uudessa A-4 muodossa  

2. järjestetään Suomen mestaruuskilpailut kaikissa luokissa sekä kehitetään liiton 

kilpailutoimintaa 

3. kehitetään ja lisätään bridgen alkeiskursseja ja niiden pitomahdollisuuksia 

jäsenkerhoissa 

4. järjestetään koulutuksia uusille kilpailunjohtajille, sekä jatkokoulutetaan nykyisiä 

kilpailunjohtajia 

5. kutsutaan kokoon yhdistyksen kevät- ja syyskokous 

6. www.bridgefinland.fi verkkosivujen sekä liiton Facebook sivujen ylläpitoa 

jatketaan 

7. järjestetään liiton 80-vuotisjuhlat ja korostetaan juhlavuotta 

8. jatketaan liiton pelitilan Bridge Areenan ylläpitoa ja kehittämistä 

9. osallistutaan kansainvälisiin kokouksiin 

10. lähetetään joukkueet avoimeen-, naisten- ja senioreiden luokkaan EM-kilpailuihin 

11. toteutetaan junioriprojekti 2017 suunnitelman mukaisesti, sekä aktivoidaan nuoria 

pelaajia mm. järjestämällä juniorileiri  

12. jatketaan yhteistyötä Suomen muiden älypeliliittojen kanssa 

13. kehitetään yhdistyksen omaa organisaatiota ja toimintoja 

 
 

 
 
 
Vuoden 2016 teemana on:  
Kerhojen ja liiton jäsenhankinnan tehostaminen 
 

 
 
 
 
 
 
Seuraavassa esitetään kunkin tavoitteen kohdalta siitä tarkemmin vastaava toimikunta. 

http://www.bridgefinland.fi/
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Toimikunnat tarkentavat toimintasuunnitelmaa omissa toimintasuunnitelmissaan. 

 
2.1 Bridge Lehti -lehti  

 
Lehden keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2016 

 
- Uudistetaan lehti A-4 kokoiseksi 
- Toiminnanjohtaja ja päätoimittaja tekevät ilmestymisaikataulun. 
- Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuus sähköiseen lehteen painetun vaihtoehtona 
- Velvoitetaan Rally- ja Grand Slam-sarjan kilpailunjärjestäjät kirjoittamaan 

osakilpailustaan pieni uutinen seuraavaan lehteen (noin aukeama kuvineen.) 
- Markkinoidaan ilmoitustilaa aiempaa aktiivisemmin. 
- Parannetaan lehden merkitystä jäsenten ja yhdistyksen tiedonvälittäjänä. 
- Hankitaan lisää sisällöntuottajia    

 

2.2 Kilpailutoiminta 2016 
 

- Kilpailutoimikunta, toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri huolehtivat, että liitto järjestää 
SM-kilpailut kaikissa luokissa 

- Toiminnanjohtaja, liiton hallitus sekä toimikunnat edistävät kilpailujen aktiivista 
markkinointia 

- SM-kilpailuissa jaetaan mitalit, jotka yhdistyksen toiminnanjohtaja hankkii 
- Järjestetään kerhoilla pelattavia simultaanikilpailuja 
- Hallitus, toiminnanjohtaja ja kilpailutoimikunta kehittävät kilpailutoimintaa.  
- Järjestetään Rally-tasoituskilpailu- ja Grand Slam-kilpailusarjat  
- Järjestetään nettissä pelattavia kilpailuja BBO-Finlandin alaisuudessa 
- Valmistellaan vuoden 2017 kilpailukalenteri  
- Tarjotaan kerhoille mahdollisuus järjestää MP-kilpailunsa simultaani-MP-kilpailuna 
- Arvioidaan uusien kilpailumuotojen onnistumista ja tarvetta niiden sääntöihin tehtäviin 

muutoksiin 
- Arvioidaan SM-kilpailujen tarpeellisuutta 
- Tiivistetään kilpailutoimintaa niin, että kilpailuista tulee suurempia ja parempia 

 

2.3 Bridgen alkeiskurssien lisääminen ja kehittäminen 
 

- Koulutustoimikunta kehittää alkeiskurssitoimintaa 
- Koulutustoimikunta kehittää jatkokurssitoimintaa  
- Bridgekouluttajien tukemista ja koulutusta jatketaan 
- Kurssien keskitettyä mainontaa lisätään ja kehitetään 
- Bridgen näkyvyyttä parannetaan ja kurssien mainontaan kehitetään välineitä 
- Materiaalin ja mahdollisuuksien tarjoamista kerhoille jatketaan 
- Opi Bridgeä 2000-luvulla oppikirja pidetään myynnissä 
- Lahjoitetaan kirjastoille noin 200kpl Matti Niemen Bridgeä 2000-luvulla kirjaa.  
- Mietitään ratkaisuja uusien kurssilaisten sitouttamiseksi lajin pariin 
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2.4 Kilpailunjohtajien koulutus 
 

- Pääkilpailunjohtaja järjestää tarvittaessa yhden tason I kilpailunjohtajakurssin  
- Liitto järjestää Pääkilpailunjohtajan ja toiminnanjohtajan toimesta MP-kilpailunjohtajien 

seminaarin, jonka yhteydessä järjestetään koulutusta ja koe myös vanhoille MP-
kilpailunjohtajille 

- Kurssien mainonta ja tiedotus hoidetaan yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa 
- Pääkilpailunjohtaja osallistuu kansainvälisiin kilpailunjohtajien koulutuksiin, mikäli 

soveliaita kursseja järjestetään, tavoitteenaan saavuttaa kansainvälisen kilpailunjohtajan 
pätevyys.   

 
2.5 Yhdistyksen kevät- ja syyskokous 
 

- Yhdistyksen hallitus kutsuu kokoon ja valmistelee kevät- ja syyskokoukset 
 
 

2.6 Verkkosivut – www.bridgefinland.fi 
 

- Verkkosivujen päivitystä jatketaan 
- Kevään 2016 aikana verkkosivuille kootaan kohta SM-tulokset, jonne kootaan kaikki 

saatavissa olevat SM-kilpailutulokset. Jatkossa uudet tulokset lisätään myös tämän 
kohdan alle. 

- Hallitus jatkaa sivujen kehittämistä ja vapaaehtoisten avustajien kokoamista 
- Hallitus jatkaa verkkosivujen uudistuksen valmistelua 

 

 
2.7 Varainhankinnan kehitys ja talouden vakauttaminen 
 

- Tehostetaan bridgen pelaajien liittymistä Liiton kerhojen jäseniksi  
- Vuonna 2016 varaudutaan juhlavuoden 2016 nouseviin kuluihin 
- Taloustoimikunta miettii eri ratkaisumalleja varainhankinnan tehostamiseksi ja pyrkii 

toteuttamaan niitä 
- Yhdistyksen talouden vakauttamisen pohdintaan osallistuu taloustoimikunnan johdolla 

koko hallitus ja toiminnanjohtaja 
- Kilpailujen yhteistyökumppaneiden hankkimista lisätään 
- Tehostetaan bridgen pelaajien liittymistä Liiton kerhojen jäseniksi  
- Otetaan Smartum-setelit käyttöön liiton alaisissa (SM- ja MP-kilpailuissa) 

 
2.8 Bridge Areenan kehittäminen ja ylläpito 

 
- Liitto jatkaa vuonna 2011 hankitun pelitilan käytön kehittämistä ja tilan ylläpidosta ja 

sopimuksista huolehtimista 
 
 

2.9 Kansainväliset kokoukset  
 

- Liitto osallistuu kansainvälisiin bridgekokouksiin ja seminaareihin. Vuonna 2016 ovat 
vuorossa EBL:n kokous ja seminaari.  

http://www.bridgefinland.fi/
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2.10 Kansainvälinen pelitoiminta 

 
- Liitto lähettää EM joukkuekilpailuun karsinnoilla valitun avoimen-, senioreiden-  ja 

naisten joukkueen. Liitto maksaa joukkueen mahdolliset osallistumiskulut, muttei matka- 
ja majoituskustannuksia. 

- Liitto kehittää maajoukkueiden valinta- ja valmennuskäytäntöä jatkoa silmälläpitäen 
- Liitto varmentaa kerhojensa jäsenten osallistumisoikeudet avoimiin kansainvälisiin 

kilpailuihin 
- Liitto järjestää Midsummer Bridge-tapahtuman seuraavan kerran vuonna 2018. 

 
2.11 Nuorten pelaajien aktivointi 

 
- Junioritoimikunta jatkaa nuorten pelaajien aktivointia 
- Järjestetään mm. juniorileiri 
- Junioritoimikunta tarkentaa vuotuista toimintaansa omassa toimintasuunnitelmassaan 
- Junioritoimikunta vastaa EM 2017 projektin etenemisestä 

 
2.12 Älypeliliittojen yhteistyö 

 
- Jatketaan yhteistyötä ja sen kehittämistä muiden Suomen älypeliliittojen kanssa  

 
 

2.13 yhdistyksen organisaation ja toimintojen kehittäminen 
 

- Yhdistyksen hallitus esittää tarvittaessa muutoksia yhdistyksen organisaatioon ja 
toimintaan 

- Vuoden 2016 aikana kehitetään toiminnanjohtajan valmistelemaa SBL:n 
hallintotapaohjetta, joka toimii jatkossa toimintamallien käsikirjana ja liiton vuosikellona  

- Yhdistyksen hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa tarvittavat 
toimikunnat, sekä niiden puheenjohtajat ja jäsenet. Toimikunnissa voi olla hallituksen 
ulkopuolisia jäseniä 

- Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana aina tarvittaessa  
- Yhdistyksen hallitus pitää tarvittaessa kiireisistä asioista sähköposti-, puhelin- tai Skype- 

kokouksia 



LIITE 3

SUOMEN BRIDGELIITTO RY TALOUSARVIO

TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVIO 2015 ENNUSTE 2015

TULOT

SBL:n kilpailut 37500 40000 41954

MP-kilpailut 20000 19000 19236

Jäsenmaksut 52000 52500 51790

Voittopisteet 12500 12000 11614

Muut tuotot 2500 2500 5466

80-vuotisjuhla 21350 0 0

Avustukset, sponsorisopimukset 3500 6000 6000

Juniori 2017 0 5500 8066

Vuokrat/Shakkiliitto 0 21780 15575

Vuokrat/kerhot ym. 22500 22500 21740

171850 181780 181441

MENOT

PALKAT

Palkat ja palkkiot 56500 56535 56000

Henkilösivukulut 14000 12900 14400

Kela- ym. tuet/korvaukset -13000 -12980 -13641

57500 56455 56759

MUUT KULUT

Bridgelehti 18000 16000 18050

Vuokrakulut 20000 41800 31125

Jäsenmaksut 4000 4000 3177

Puhelin/internet 2500 1500 2333

Tarvike ja kalustokulut 5000 0 15000

Muut kulut 6000 15000 5674

Matkat pl edustusjoukkueet 5000 5000 4529

Pelitoiminnan kulut 5100 13000 16456

80-vuotisjuhla 21350 0 0

Koulutustoiminta 3000 0 0

Juniorit 7000 15000 19175

Edustusjoukkueet (pl juniorit) 11050 0 1982

Kirjanpito ja tilintarkastus 5000 5000  4306

113000 116300 121807

YLI/ALIJÄÄMÄ 1350 9025 2875



SBL budjetin 2016 lisäselvityksiä: 
 

- Midsummer Bridgeä ei järjestetä 2016.  

- voittopisteitä esitetään korotettavaksi 0,40 euroon. Jäsenmaksut  esitetään pidettäväksi ennallaan. 

- keväällä 2016 järjestettävän juhlakilpailun ja iltajuhlan budjetti on yli 20 tuhatta euroa. Tapahtuma 

pyritään kuitenkin järjestämään niin, että se ei rasita taloudellisesti liittoa. Järjestelytoimikunta on 

optimistinen sen suhteen, että sponsorituloilla pystytään kattamaan pelimaksujen jälkeen 

puuttuvaksi jäävä osuus kustannuksista. 

- vuoden 2015 aikana vuokrasopimuksia on neuvoteltu uudelleen siten, että Helsingin Shakkiliitto Ry 

maksaa vuokran suoraan Bridge Areena Oy:lle ja siten sekä vuokratulot että -kulut ovat supistuneet 

2015 ja supistuvat edelleen 2016. 

- Bridge Lehden painosopimuksia on kilpailutettu 2015. Kilpailutus on vielä kesken, mutta tarjousten 

perusteella näyttää siltä, että säästöä ei ole mahdollista saada. 

- 2015 kohonneet kalusto- ja tarvikekulut johtuvat seuraavista budjetoimattomista hankinnoista: 

uudet screenit, videotykki, tulostin, jakokone sekä myyntiin ostetut pikeepaidat. (Huom. vuoden 

2015 budjetissa tarvike- ja kalustokuluja ei ole ollut erikseen, vaan ne ovat sisältyneet erään muut 

kulut) 

- Maajoukkueelle budjetoidaan EM-kisojen sekä Baltic-cupin pelimaksujen maksaminen vuodelle 

2016. Vuodelle 2015 toteutumissa on budjetista 2015 poiketen PM-kisojen kuluja, mutta nämä 

kulut näkyvät myös muissa tuotoissa, sillä ne on peritty osallistujilta pois. 

- junioreilla on 2016 huomattavasti kuluvaa vuotta vähemmän kilpailuja ja siten junioritoimintaan 

budjetoidaan vähemmän rahaa. Vuonna 2017 kustannukset tulevat jälleen kasvamaan. 

- koulutukseen budjetoidaan rahaa. Tarkoituksena on tukea kerhoja kurssien järjestämisessä tietyin 

edellytyksin. Koulutustoimikunta tekee tästä oman esityksensä ja hallitus tiedottaa, kun tuen 

saantiedellytykset on vahvistettu. 



Riitta Jaakonaho, Tammerbridge ry 

Olen Riitta Jaakonaho Tampereelta. Olen erovuoroisena ehdolla toiselle 

kaudelle Suomen Bridgeliito ry:n hallitukseen. 

Oman pelaamisen aloitin vähän vanhempana ja nyt on sekä kerho- että 

kilpailutason pelikokemusta kertynyt n. viiden vuoden ajalta. 

Työskentelen Tampereen Harjun seurakunnassa nuorisotyönohjaajana 

ja päävastuualueeni on partiolippukuntien kanssa toimiminen sekä sitä 

kautta tuleva erilainen järjestöyhteistyö partio-organisaatiossa. Työni 

kautta olen toiminut yhdistysten hallituksissa jo 28 vuotta ja minulla on 

sillä saralla vankka kokemus ja tunnen järjestötoiminnan. 

Siviilissä olen 50-vuotias kahden nuoren äiti. 

 

Bridgessä näkökulmani nousee vähän vanhemman keskivertoisen kerhopelaajan kokemuksista. Olen 

avarakatseinen ja uusillekin ideoille avoin joustava persoonallisuus. Sosiaaliset taitoni ovat hyvät ja 

yhteistoiminta kanssani on helppoa. Olen nyt toiminut ja tutustunut bridgeen lajina ja organisaationa myös 

liiton hallituksesta yhden kaksivuotisen kauden ajan. Katson, että minulla on vielä paljon annettavaa liitolle 

ja sitä kautta bridgelle Suomessa. Kovasti on myös opittavaa. Olen toiminut tämän vuoden 2015 myös 

kotikerhoni Tammerbridge ry:n hallituksessa. 

 

Mielestäni kovatasoisen kilpabridgen lisäksi meidän on suunnattava katseemme myös toiminnan 

tunnetuksi saattamiseen ja näkyvyyteen laajalle yleisölle. Elintärkeä kysymys lajille on pelaajapohjan 

laajentaminen ja sitouttaminen. Pelata voi monella tasolla, eikä niitä pitäisi arvottaa liiaksi keskenään. Mitä 

mukavampaa kerhoilla pelaaminen on, sitä helpompi on jokaisen untuvikonkin (siis iästä riippumatta) 

lähteä mukaan kokeilemaan siipiään isommillekin areenoille. Tässä kerhot ovat avainasemassa. Haluan olla 

tukemassa edelleen kerhojen toimintaa ja tekemässä toiminnan kannalta hyviä päätöksiä. Haluan nähdä 

bridgepiirit vähän perheenomaisesti, missä kaikki auttaa ja tukee toisiaan kannustaen uusiin seikkailuihin. 

Peli voi olla raakaa, mutta henki on hyvä! 

Minulle voit soittaa tai kirjoittaa kysyäksesi lisätietoja ja keskustellaksesi.  

Puhelin +358503083115 ja sähköposti riittajaakonaho@gmail.com 

 

 



Curriculum vitae 
 

 
 
Henkilötiedot 

 
 Pasi Ilmari Kuokkanen  

Syntymäaika 23. joulukuu, 1967 

Osoite 

 

 

Harjurinne 16 A, 01390 Vantaa 

Kielitaito 

 

 

 

Suomi   (Äidinkieli) 

Englanti   (Erittäin hyvä) 

Ruotsi (Hyvä)  

 
Puhelinnumero 

Email 

+358 451245000 

pasi.kuokkanen@iki.fi 

 
Henkilöprofiili hallitustyöskentelyyn 

Olen työkennellyt ja työskentelen edelleen energia-alalla. Työni kautta olen sekä kansallisissa että 

kansainvälisissä yhtyksissä tavannut hyvin erilaisia ihmisiä. Yhteinen strateginen tavoitteiden asetanta 

ja niiden toteuttaminen sekä tarvittavan yhteistyöverkoston luominen ja aktivointi ovat taitoja, joilla 

uskon olevan käyttöä myös bridgeliiton hallituksessa. 

 

Bridgehistoria 

Aloitin bridgen pelaamisen syksyllä 1985 Juuso Leikolan alkeiskurssilla. Olen ollut lajin parissa siitä 

asti. Vuosittainen pelimääräni on vaihdellut hyvinkin intesiivisestä suurimpien pääkisojen ja Hangon 

viikon osallistumiseen. Olen edustanut Suomea bridgessä muutaman kerran, nämä ovat olleet joko 

PM-kisoja tai Suomen ja Viron välisiä maaotteluita Tallinnassa. Vuonna 2015 sain viimein luvan 

Bridejakojen analysointiin saavutettuani ylitettyäni 300 mestaripisteen rajan.  

 

Olen toiminut 90-luvun lopulla bridgeliiton hallituksessa. Kyseisenä aikana erityinen mielenkiintoni 

kohdistui bridgen junioritoiminnan kehittämiseen, riittävän rahoituksen ohjaamiseen junioreille ja 

pelaamiseen liittyvien kustannuten alentamiseen. 

 

Bridgeseurani on Otapieti (SABL). Olen ollut samassa seurassa aivan muutamaa ensimmäistä vuotta 

lukuuottamatta. Alkeiskurssin jälkeen liityin muutamaksi vuodeksi B-55.   

 

Tahtotila 

Koen, että nykyisin bridgeliiton hallituksella on tahtotila kehittää bridgeä ja sen rakenteita.  

 

Kun nykyinen työni antaa mahdollisuuden entistä paremmin osallistua myös harrastustoimintaa, niin 

mielelläni osallistuisin siihen myös muuten kuin pelkästään pelaajana. 

 

Jos tulen valituksi hallitukseen, uskon bridgeliiton saava minusta aktiivisen hallituksen jäsenen, joka 

yhdessä muiden kanssa on suunnittelemassa, kehittämässä  ja toteuttamassa bridgen harrastus- ja 

kilpatoimintaa Suomessa.  

 

 

mailto:pasi.kuokkanen@iki.fi


 

C u r r i c u l um V i t a e  

 

                                     Finn Wardi 

Ammatillinen tausta 

 

43 vuotta kansainvälistä myynti-markkinointi ja liikkeenjohdon kokemusta sisältäen 

niin budjetointia, strategista suunnittelua, talous ja rahoitusanalyysien tekoa sekä 

tulosparannustehtäviä. 

Toimintasuunnettelua, toteuttamista ja seurantaa. Ylimmän johdon 

rekrytointia.Fil.Kand(talous).Kielet:Suomi,Ruotsi,Englanti,Tanska,Saksa. 

 

1985-2015 

Berndtson International, vuodesta 2000 Odgers Berndtson 

 

Partneri Kööpenhamina            1985-1990 

Toimitusjohtaja Helsinki            1990-2013 

Hallituksen puheenjohtaja        2013-2014 

Senior Adviser                              2014- 

Vastuussa ylemmän johdon ja hallitusjäsenten rekrytoinnista toimien ensisijaisesti 

Suomessa sekä pohjoismaissa että Euroopassa. 

Asiakkaina merkittävimmät suomalaiset ja kansainväliset yhtiöt Suomessa sekä 

näitten tytäryhtiöt ulkomailla. OdgersBerndtsonilla on 52 konttoria ympäri 

maailman. 



1982-1985 

Toimistusjohtaja -   PA International Consultants Oy,Helsinki 

Vastuu etenkin ylemmän johdon rekrytoinnista toimien Suomessa, Ruotsissa, 

Tanskassa, Englannissa ja Saksassa. 

 

1978-1982 

Liikkeenjohdon konsultti-Egon Zehnder International,Kööpenhamina Senior 

Associate 

Tehtäväkenttä ylemmän johdon rekrytointi sekä organisaatioarviointi(management 

audit) pohjoismaissa.  

 

1975-1978 

Suomen Paperitehtaitten Yhdistys-Finnpap Helsinki ja Kööpenhamina 

1975-1977 vientimyyjä, Helsinki 

1977-1978 markkinointipäällikkö Tönne v.Christierson A/S Kööpenhamina 

 

1972-1974 

Touristroulette AB Lund,Ruotsi  Aluepäällikkö 

Opiskeluitten ohessa toimin tulosvastuullisena aluepäällikkönä(Skåne) palkaten 

työntekijöitä vastaten kaikista toiminnoista kolmessa ravintolassa. 

 

 

Armeija:                                           Vänrikki 

Kielet:                                               Suomi, Ruotsi, Englanti, Tanska, Saksa 



Akateeminen koulutus:                  Fil.Kand ,Lundin Yliopisto 1974 

Harrastukset:                                   Bridge, Valokuvaus, Ruuanlaitto, Tennis 

Syntynyt:                                           25.11.1948 

 

 



Pekka Viitasalo – Salon BK esittää

Olen Pekka Viitasalo (BBO-tunnus bagman) ja tänä vuonna 
erovuoroinen SBL:n hallituksen jäsenten joukossa. Olen ollut 
nyt hallituksessa vuodesta 2011 ja sitä ennen 2008-2009.

Olen toiminut bridgehallinnossa useiden kerhojen hallituksissa 
ja puheenjohtajana sekä Tapiolan Trikissä että B55:ssä. Lisäksi 
olen toiminut mm. lakitoimikunnassa sekä jäsenenä että 
puheenjohtajana ja kilpailutoimikunnassa jäsenenä.

Tunnen kilpailubridgen laaja-alaisesti ja seuraan bridgen kehitystä aktiivisesti. 
Hallituksessa roolini on ollut toimia ratkaisujen hakijana ja ymmärtäjänä. Olen toiminut 
jonkin verran myös kirjoitustehtävien nakkikoneena; olen laatinut useiden ohjeiden ja 
sääntöjen ensimmäiset luonnosversiot.

Tavoitteenani tulevassa SBL:n hallituksessa on toimia rationaalisena yleiskoneena. 
Minulla on näkemystä ja osaamista kaikista bridgen ja bridgehallinnon osa-alueista. 
Pyrin tuomaan sellaisia ratkaisuja ja kehitysideoita, jotka vievät eteenpäin lajiamme.

Minulla on kaksi PM-mitalia, yli 30 Suomen mestaruutta sekä joukko maajoukkue-
edustuksia. Harrastukseltani vie aikaa työ Pohjois-Euroopan suurimmassa 
kyberturvallisuuteen erikoistuneessa konsulttitalossa Nixussa, jossa toimin johtavana 
konsulttina.
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Kaj G Backas, syntymäaika 1944‐03‐27 
 
Kiinnostukseni bridgeen alkoi kouluaikoinani. Englanninkielen opettajani oli käskenyt lukea Agatha Christien 
kirjoja alkuperäiskielellä. Englanninkielentaitoni kasvoi, mutta kirjojen hienostoihmisten ranskankielen 
lauseista en ymmärtänyt mitään. Kirjojen hekilöt pelasivat usein bridgeä. Koulun opettajatkaan eivät 
tiennet mitään bridgestä, vaikka Turussa siihen aikaan toimi vilkas bridgekerho. 
 
Opiskelun alku vei Helsinkiin ja heti ensimmäisen syyslukukauden aikana järjestettiin bridgekurssi kauppa‐
korkeakoululla. Sen jälkeen pelattin välillä bridgeä luentosalin takarivillä kun säätötekniikan luennolla oli 
liian tylsää. TF‐llä pelattiin joka viikko parikilpailu ja kun Ronny Backman muutti pois pääkaupunkiseudulta 
minä ja C‐J Blomstedt (Chester) jatkoimme kunnes Urdsgjallar valmistui. Nykyään Chester vetää Handels‐
gilletin bridgetoimintaa ja minä hoidan kilpilujohdon ja tuloslaskennan Helsingin Pörssiklubilla. 
 
Järjestyksessä toinen työnantajani valmistumiseni jälkeen oli Ky Automatiotoimisto A. Hakala, jonka 
äänetön yhtiömies oli Kauko (Kake) Rautianen. Johan Lindén oli jo palkkalistolla ja kohta olivat myös Pertti 
Heitto ja Jouko Paganus. Toiset olivat niin hyviä että kerran voitettiin firmaliigan ykkösdivisionan. 
 
Seitsemänkymmentöluvulla perhe (poika ja kaksoistyttäret) ja työ veivät niin paljon aikaa ettei bridgeä 
pelattu muuten kuin vanhojen opiskelutovereiden kanssa. Olin myös yhdistysaktiivi, jonka seurauksena olin 
Korkeakouluinsinäöörien ja arkkitehtien keskusliiton valtuustosa (1972...1990 ) sekä Tekniikan 
Akateeminsten liiton valtuustossa TEK (1991...2008). Jälkimmäisen liiton hallituksessa istuin kaksi 
kolmevuotiskautta ja olin koko valtuustokauteni aikana mukan erinäköisissä työryhmissä ja lautakunnissa. 
Viimeinen tehtävä TEKissä oli vaalilautakunnan puheenjohtajuus 2008...2011 . Samaten olin Tekniska 
föreningen i Finland hallituksen jäsen yhteensä neljä vuotta. Automaatiosäätiön puheenjohtajana olin 
1991...2013, jatkan edelleen hallituksen jäsenenä. 
 
Työmatkoilla olessani pelasin bridgeä monella paikkakunnalla, ainakin: Budapest, Gmunden, Imatra, 
Karlshamn, Klosterneuburg, Lappeenranta, Lenzing, Rauma, Strängnäs, Svängsta, Tampere, Varkaus.  
 
Bridgeliiton toiminnassa tulin mukaan siitä syystä että Johan L. kertoi Olli A. Mannille, että jos haluat 
hallituksen henkilön joka tekee mitä lupaa niin ota Kaj mukaan. 
 
Olin mukana PBN:ää kehittämässa, Tis Veugen oli jo aloittanut määritelmien kirjoittamisen. Totesin sen 
olevan erittäin hyvä projekti, mutta piti saada olemassa olevat bridgeohjelmat tunnistamaan PBN‐
formaatti. Keräsin tiedot 29 eri bridgekäsien tallennustavoista ja kirjoitin konvertointiohjelmat PBN:n‐
muotoon ja päinvastoin. Matthew Ginsberg oli samaan aikaan kehittämässa 'singledummy' ohjelmaa 
väitöskirjaansa varten. Hän päätti suosituksestamme ottaa PBN natiiviformaatiksi. Myöhemmin hän julkaisi 
oman peliohjelmansa GIB. Hänen pelialgoritminsa on nykyään käytössä BBO:n roboottipeleissä. PBN 
määritelmään lisättiin aikoinaan ehdotuksestani optimisitomus ja saatavien tikkien määrä eri pelinviejällä ja 
eri värissä/sangissa. Nykyään PBN on yhteinen alusta melkein kaikille merkittäville bridgepeliohjelmille. 
 
Olen kirjoittanut artikkeleita bridgestä jotka on julkaistu Bridgelehdessä, Bridge Wordissa ja IBPA:ssa. 
Iltasanomiin järjestin kesäksi 2013 bridgen Kauko Koistisen viikottaisen artikkelisarjan, kesällä 2014 oli 
kerran viikossa minun ja vaimoni Riitan kääntämiä juttuja ja tiedotteita tulevista bridgetapahtumista. 2015 
Iltasanomat ei halunnut tällaista, vaikka edelleen lupasimme tehdä kaiken valmiiksi ilmaiseksi. Aivan äsken 
on Ruotsissa julkaistu lyhyt bridgesanakirja (100 sanaa, 11 kieltä), olen ollut mukana tässä auttamassa.  
 
Sain ilmeisesti henkilökohtaisten kontaktien kautta järjestettyä bridgen alkeiskurssin työväenopistoon 
enimmäisenä Suomessa. Ne alkoivat Helsingin ruotsinkieliseen työväenopistossa, ja jatkuvat edelleen. 
Tämän avauksen jälkeen toiset opistot ovat ottaneet bridgen ohjelmistoonsa. 
 
SBL hallituksessa olen tehnyt monenlaisia asioita. Ollin puheenjohtajakaudella järjestin Perttulatien 
(silloisen bridgeareenan) internetyhteydet kuntoon, hankin käytetyn laseritulostimen joka edellen toimii 
hyvin. Olin mukana silloin kun Pohjoismaiden väliset kilpailut (silloin seniorit kilpailivat omassa lohkossaan) 
järjestettin Harjattulassa. Lasse Utterin kanssa hoidin kaikkien brikkojen monistamisen. Kun saimme tietää, 
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että Lindstrom Invest yrittää ostaa niin paljon osakkeeita Perttulantien kiinteistöyhtiössä, että ne omistavat 
yli 90%, ja silloin voisi pakkolunastaa loput, järjestin osakassopimuksen muiden kanssa (omistusosuus oli 
muistaakseni 13%). Olisimme pystyneet estämään valloituksen, mutta tärkeintä oli että yhdessä pystyimme 
nostamaan tarjottuja hintoja ylöspäin. Myynnin jälkeen olin mukana hakemassa uutta tilaa. Bridgeareenan 
alkupääoman lahjoittanut Seppo Castrén oli silloin mukana arvioimassa erinäköisiä ratkaisuja. Hiomotie 
Kympin oston jälkeen purin pois kaikki katossa ja kaapelihyllyillä olleet sisäverkkokaapelit. Kellarissa on 
edelleen rullalla parikymmentä kaapelia, kaikki yli 15m pitkiä. Sain puheenjohtajamme kanssa neuvoteltua 
SBL:lle ilmaisen nettiyhten niin kauan kuin kolmannen kerroksen tarvitsemat laitteet saivat edelleen olla 
sähkökeskuksessamme. Kesällä 2015 tämä yhteistyö katkesi ja hankin meille langattoman järjestelmän. 
 
Olen ollut kiinteistöythiö Hiomotie Kympin hallituksessa, heti hankintaa seuraavan yhtiökokousken jälkeen. 
Olen hoitanut väestösuojan jakaaminen osakkeiden kesken varastotilaksi, ja neuvotellut että Bridegareena 
toistaiseksi saa käyttä Thominvestin hallitsemaa aluetta. 
 
Olen suunnitellut ja rakentanut areenan lukkojärjestelmän (läpyskäohjaus). Siihen liitettiin myöhemmin 
ilmastoinnin ohjaus (käsiohjaus viikonlopun aikana). Ohjauskaapelin vetäminen katolle sijatsevaan 
ilmastointihuoneseen oli vaikea tehtävä, Christer Ekström oli mukana auttamassa.  
 
Suunnittelin aikoinaan SBL:n ensimmäisten pelikorttien taustakuvan. Seuraavan version tein yhteistyössä 
Timo Sairasen kanssa. Laitoin pystyyn SBL‐keskustelupalstan. 
 
Suurimman työmäärän SBL hyväksi olen tehnyt jäsenrekisterin ja mestaripisterekisterin kanssa. Siihen liittyi 
sekä tietokantaohjelmointia että datan kerääminen, siirto ja tarkistus. Mestaripisterekisteri on nyt ollut 
käytössä melkein kaksi vuotta.  
 
Olen huoltanut ja korjannut jakojentekokoneita,aina kun niihin on tullut vikoja.  
 
SBL:n edustajana olen ollut mukana NBU (Nordic Bridge Union) kokouksissa ja EBL koulutuskokouksissa ja 
vaalikokouksissa. Rottnerosin matkoista en tehnyt kirjallisia raportteja, mutta sen jälkeen olen aina 
raportoinut hallitukselle kirjallisesti mitä on tapahtunut, sekä asiamielessä että huumorimielessä 

 

Silti, se mitä on tullut tehtyä ei ole olleellista nyt kun olen ehdokkana 
seuraava kautta varten. Tärkeintä on katsella etenpäin ja miettiä mitä 
voin tehdä jatkossa bridgen hyväksi. 
 
Mitä haluan tehdä? Haluan jatkaa avuliaana henkilönä kaikissa bridgen 
asioissa joissa taitoni riittävät. Pidän erittäin tärkeänä että sovitut asiat 
tehdään aikataulun mukaisesti. Minusta bridgelliset saavutukset eivät ole 
tärkeitä SBL:n hallitustehtäviä varten, sensijaan eettisyys, vastuuntun‐
toisuus, ahkeruus, kieli‐ ja muut taidot ovat tärkeitä. Osaan priorisoida 
tehtäviä ja jätän mm. bridgen pelaamisen väliin jos on muuta tärkeäm‐
pää. Asun Helsingin keskustassa, ja olen sitä mieltä että uusia asioita voi 
oppia vielä tässä iässä, otan vaikeudet haasteina, olen sen verran itse‐
päinen että yleensä löydän ratkaisut pulmiin.  
 
Olen luvannut skannata kaikki Brigelehdet, tähän mennessä vuosikerrat 
1968...1985 ovat valmiina ja luettavissa netissä. 



Kulosaaren Bridgekerho ry esittää Suomen Bridgeliiton kokouksessa 21.11.2015, että Kulosaaren Bridgekerhon 
puheenjohtaja MauriSaastamoinen valittaisiin uudelleen Suomen Bridgeliiton hallituksen jäseneksi kaudelle 2016 - 
2017.  
 
Olen Mauri Saastamoinen. Alla lyhyesti itsestäni: 
 
- syntynyt vuonna 1967 
- pelannut bridgeä vuodesta 1985 
- juniorimaajoukkueessa vuosina 1989-1992 
- juniorimaajoukkueen kapteeni ja valmentaja vuosina 1995 - 1999 
- junioritoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa 
- Kulosaaren Bridgekerho ry:n puheenjohtaja vuodesta 1994 
- Helsingin ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja 
- SBL:n hallituksen jäsen (kaksi kautta) 
- SBL:n kilpailutoimikunnan puheenjohtaja 
- SBL:n koulutustoimikunnan jäsen 
 
Olen toiminut sekä oman bridgekerhoni että Suomen Bridgeliiton alaisena erilaisissa tehtävissä bridgen hyväksi 
1990-luvun alkupuolelta lähtien. Olen valmis jatkamaan työtäni Suomen bridgen hyväksi Suomen Bridgeliiton 
hallituksen jäsenenä myös kaudella 2016 - 2017. 
 
Helsingissä 27.10.2015 
 
Mauri Saastamoinen 
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LIITE 5 

SUOMEN BRIDGELIITTO RY 

TOIMINTASÄÄNNÖT 

 

1§ Nimi ja kotipaikka 

 

Liiton nimi on suomeksi Suomen Bridgeliitto ry ja ruotsiksi Finlands Bridgeförbund rf ja sen 

kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään epävirallista englanninkielistä 

nimeä 'Bridge League of Finland'. Epäviralliset lyhenteet samassa järjestyksessä ovat SBL, 

FBF ja BLF. Nämä säännöt ovat olemassa sekä suomen- että ruotsinkielellä. 

Tulkintatapauksissa suomenkielinen versio on virallinen. 

 

2§ Tarkoitus 

 

Liitto on Suomen bridgekerhojen valtakunnallinen keskusjärjestö. Sen tarkoituksena on olla 

Suomessa toimivien bridgekerhojen aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena yhdyssiteenä 

ja keskuselimenä. Liiton tarkoituksena on bridgen pelaamisen edistäminen Suomessa. 

Kansainvälisten bridgeliittojen jäsenenä liitto luo jäsenilleen edellytykset kansainväliseen 

kilpailutoimintaan.  Liiton toiminnan perusta on eettisten arvojen kunnioittaminen ja reilun 

pelin periaatteet. 

 

3§ Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto: 

 

1. tekee bridgen pelaamiseen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä 

2. valvoo bridgen pelaamiseen liittyviä etuja Suomessa 

3. edistää bridgen pelaamisen parissa toimivien kerhojen perustamista ja kerhojen 

tehokasta toimintaa 

4. vahvistaa bridgen peli-, mestaruus-, kilpailu- ja merkkisäännöt 

5. valvoo kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista sekä ratkaisee niitä 

koskevat rikkomukset ja riitaisuudet 

6. edistää ja valvoo jäsenyhdistysten ja piirien sekä kerhojen jäsenten kilpailutoimintaa 

Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanee kilpailuja 

7. myöntää oikeuksia liiton järjestämien tai liiton alaisten kilpailujen johtajille 

8. hoitaa yhteydet kotimaisiin ja ulkomaisiin bridgejärjestöihin ja edustaa maata 

kansainvälisissä  bridgekongresseissa, 

9. nimeää Suomen edustajat kansainvälisiin bridgekilpailuihin 

10. järjestää mestaruuskilpailuja, muita kansallisia ja kansainvälisiä bridgekilpailuja sekä 

myöntää jäsenilleen lupia tällaisten kilpailujen järjestämiseen 

11. julkaisee ja kustantaa bridgen pelaamista koskevia aikakauslehtiä ja muita julkaisuja 

sekä ylläpitää internet-sivustoja. 

12. voi kuulua jäsenenä bridgen toimintaa edistäviin koti- ja ulkomaisiin sekä kansainvälisiin 

liittoihin, yhdistyksiin, muihin yhteisöihin ja toimielimiin. 

13. Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja 

arpajaisia, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa testamentti- ja 

muita lahjoituksia. 

 

4§ Liiton kieli 

 



 
2 

Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi. 

 

5§ Liiton jäsenet 

 

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kotimaiset rekisteröidyt yhdistykset.  Liitolla voi 

olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja.  Liiton varsinaiset jäsenet hyväksyy 

hallitus. 

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua liiton tarkoitusta erityisesti edistänyt henkilö. Kunniajäsenen 

kutsuu liittokokous. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana toiminut 

henkilö, joka on merkittävästi edistänyt liiton toimintaa ja toiminut poikkeuksellisen 

tarmokkaasti liiton parhaaksi. Kunniapuheenjohtajan kutsuu liiton kokous. 

Kunniapuheenjohtajia voi olla ainoastaan yksi kerrallaan. 

 

Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisesta on 

ilmoitettu. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvoitteita tai 

toimii vastoin liiton tarkoitusta. 

 

6 § Liittymis- ja jäsenmaksut ja jäsenyyden lakkaaminen  

 

Liiton varsinaisten jäsenten on suoritettava jäsenmaksu, joka perustuu varsinaisen jäsenen 

henkilöjäsenmäärään ja jonka suuruuden ja maksuajan määrää liittokokous. Uudelta 

jäseneltä voidaan liittokokouksen päätöksellä periä myös liittymismaksu. Liiton 

kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen on liityttävä jäseneksi valitsemaansa 

jäsenyhdistykseen. Heidän osaltaan varsinainen jäsen on vapautettu jäsenmaksusta. 

 

Varsinainen jäsen voi erota liitosta tekemällä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisesta on 

ilmoitettu. 

 

Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvoitteita, 

toimii vastoin liiton tarkoitusta, rikkoo liiton sääntöjä, liiton kokouksen tai hallituksen 

päätöksiä tai sallii jäsenensä syyllistyä sellaiseen menettelyyn tai jos yhdistyslaissa mainittu 

erottamisperuste muutoin on olemassa. Liiton kokous voi erottaa kunniajäsenen tai 

kunniapuheenjohtajan. 

 

Hallitus voi katsoa varsinaisen jäsenen eronneeksi, jos varsinainen jäsen ei ole kahteen 

vuoteen saamastaan muistutuksesta huolimatta suorittanut liitolle näiden sääntöjen 

edellyttämiä jäsenmaksuja. 

 

7§ Liiton kokoukset 

 

Liitto kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin kahdesti vuodessa: 

Kevätkokoukseen huhtikuun aikana ja syyskokoukseen marraskuun aikana. 
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Liitto kokoontuu ylimääräiseen liittokokoukseen, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun 

vähintään yksi kymmenesosa (1/ 10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti 

hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten pyytää. 

 

Kutsu liiton varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräiseen kokoukseen tulee toimittaa viimeistään 

neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenten sähköiseen osoitteeseen tai vaihtoehtoisesti 

tiedossa olevaan postiosoitteeseen. 

 

Kutsu tulee julkaista neljätoista (14) päivää ennen kokousta myös Suomen Bridgeliitto - 

Finlands Bridgeförbund ry:n internet - kotisivuilla sekä Bridge Lehdessä, mikäli se lehden 

ilmestymisaikataulun vuoksi on mahdollista. 

 

Varsinaisen jäsenen puolesta yksi kokousedustaja käyttää sekä ääni- että puheoikeutta. 

Lisaksi kokoukseen saa osallistua enintään kaksi varsinaisen jäsenen valtuuttamaa 

puhevaltaista edustajaa. Sama henkilö saa oman jäsenyhdistyksensä lisäksi edustaa siihen 

valtuutettuna enintään neljää muuta jäsenyhdistystä näiden ääni- ja puheoikeutettuna 

edustajana. 

 

Kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni jokaista ko. yhdistyksen 

henkilöjäsentä kohti, jolta jäsenmaksu on liitolle maksettu tai jolta varsinainen jäsen on 

näiden sääntöjen perusteella vapautettu. Kokousedustaja ei kuitenkaan saa äänestää 

suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä viidenneksellä (1/5) kokouksen 

kokonaisäänimäärästä. Mikäli tällainen edustaja edustaa kokouksessa useampaa 

varsinaista jäsentä, vähennetään tasasuhteessa kaikkien edustettujen jäsenten äänimääriä. 

 

Hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liittokokouksissa, jos jäsen ei ole suorittanut 

säännöissä tarkoitettuja maksujaan liittokokouksen alkuun mennessä.  

 

Äänestykset liiton kokouksessa ovat avoimia paitsi henkilövaaleissa, jolloin käytetään 

suljettua lippuäänestystä. Ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, 

äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa, joissa vaali ratkaistaan arvalla. 

Kokouksen puheenjohtaja toimittaa arvannoston. 

 

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja liiton työsuhteessa olevilla on oikeus olla liiton 

kokouksissa läsnä ja käyttää siellä puhe- muttei äänivaltaa. Liiton hallituksen jäsenillä on 

oikeus olla kokouksissa läsnä ja käyttää siellä puhevaltaa ja varsinaisen jäsenen edustajana 

äänivaltaa. Hallituksen jäsen ei voi osallistua tilintarkastajien vaaliin, toiminnantarkastajien 

vaaliin eikä hallituksen vastuuvapautta koskeviin asioihin. 

 

8§ Liiton kokouksissa käsiteltävät asiat: 

 

Kevätkokouksessa 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5.  Vahvistetaan ääniluettelo 

6.  Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen,  
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  tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilin- ja toiminnantarkastajan  

  lausunnot 

7.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  

  hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille 

8.  Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus tai tilinpäätös 

  antaa aihetta 

9.  Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat 

 

Syyskokouksessa 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

5. Vahvistetaan ääniluettelo 

6. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa  

  kalenterivuotta varten 

7. Vahvistetaan jäsen-, peli- ja kilpailumaksujen sekä mahdollisten   

  liittymismaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä päätetään  

  toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta 

8. Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös 

  liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 

9. Valitaan neljästä kuuteen hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan. 

10. Valitaan yksi tilintarkastaja, yksi toiminnantarkastaja ja heille varamiehet. 

11. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat 

12. Valitaan kurinpitokomitean uudet jäsenet erovuoroisten sijaan. 

 

Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan vuoden ensimmäisenä päivänä. 

Jos liiton varsinainen jäsen haluaa jonkin asian liiton kokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä 

ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 

 

9§ Hallitus 

 

Liiton asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 8-12 

varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahden kalenterivuoden pituiseksi 

toimikaudeksi. 

 

Hallituksen jäsenet ovat erovuoroisia kahden kalenterivuoden toimikautensa jälkeen. 

Hallituksen jäseniä ensimmäistä kertaa valittaessa puolet valituista jäsenistä on erovuorossa 

yhden kalenterivuoden toimikauden jälkeen. Arpa ratkaisee, ketkä ovat erovuorossa yhden 

kalenterivuoden toimikauden jälkeen. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen. 

 

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on työsuhteessa liittoon. Hallituksen 

jäseneksi tai puheenjohtajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on liiton jäsenyhdistyksen 

jäsen ja jonkun jäsenyhdistyksen ehdottama. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä pääsihteerin ja muut toimihenkilöt 

kalenterivuodeksi kerrallaan. 
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta. Kokouskutsut on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisina tai sähköpostitse 

viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään 

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.  Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota 

kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Kokouksissa on laadittava pöytäkirja, jonka 

kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa ja jonka tarkastaa varta vasten 

valittu tarkastaja tai hallitus seuraavassa kokouksessa. Liiton toimihenkilöillä on puheoikeus, 

muttei äänioikeutta hallituksen kokouksissa. 

 

10§ Hallituksen tehtävät 

 

- vastaa liiton toiminnasta ja hallinnosta asettamiensa jaosten, valiokuntien ja 

 toimikuntien sekä ottamiensa toimihenkilöiden avustamana 

- huolehtii liiton kokousten päätösten toimeenpanosta 

- vastaa liiton omaisuuden hoidosta 

- pitää yhteyttä sidosryhmiin 

- valvoo liiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen noudattamista ja käyttää niiden 

 myöntämää ratkaisuvaltaa rikkomustapauksissa 

- päättää karsintamenetelmistä eri edustuskilpailuja varten, mestaripistekilpailujen 

 järjestämisestä ja mestari- ja voittopistelaskennan järjestämisestä 

- päättää erikoismerkkien ja -nimitysten myöntämisestä   

 saavutettujen mestaripisteiden tai voittopisteiden perusteella niin kuin myös piirien 

 puitteissa saavutettujen pelitulosten nojalla myönnettävistä nimityksistä. 

- päättää maan jakamisesta eri piireihin määräten kuhunkin piiriin piirivalvojan, jonka 

 tehtävänä on toimia liiton hallituksen ja piiriin kuuluvien jäsenyhdistysten välisenä 

 yhdysmiehenä. 

- valmistelee liiton kokouksille kuuluvat asiat 

- ylläpitää liiton toimistoa ja palkkaa henkilöitä, joiden tehtävänä on liiton tarkoituksen 

 ja vahvistettujen toimintasuunnitelmien toteuttaminen hyväksytyn talousarvion 

 puitteissa 

- asettaa tarvittavan määrän toimikuntia valmistelemaan asioita. 

 

11 § Kurinpito 

 

Jäsenet sitoutuvat jäsenyytensä kautta noudattamaan liiton toimintasääntöjä sekä niiden 

nojalla annettuja kurinpitosäännöstöä, kilpailu- ja muita määräyksiä sekä sitoutuvat liiton 

kurinpitovaltaan ja liittoa sitoviin määräyksiin. Varsinaisten jäsenten henkilöjäsenet sitoutuvat 

jäsenyytensä kautta noudattamaan kaikkia edellä mainittuja sääntöjä ja määräyksiä sekä 

liiton kurinpitovaltaa. 

 

Liitto tai sen jäsenet sekä jäsenten henkilöjäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa 

olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen 

Olympiakomitean ja Euroopan Neuvoston dopingvastaisen yleissopimuksen, Pohjoismaiden 

antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten 

antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 

 

Liiton kurinpitovaltaa käyttää Liiton hallitus. Kurinpitotoimenpiteitä hallitukselle esittää Liiton 



 
6 

kokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema kurinpitokomitea. Komitea on liiton 

hallituksen alainen. Kurinpitokomitea toimittaa esittelemänsä asiat hallitukselle 

ratkaistavaksi. Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksessa ja ne kirjataan hallituksen 

kokouksen pöytäkirjaan. 

 

Kurinpitokomitea voi esittää hallitukselle jäsenen henkilöjäseneen tai toimihenkilöön 

kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevaa kilpailu- tai toimintakieltoa, varoituksen 

antamista tai sakkoa sen mukaan kuin tarkemmin määrätään Liiton kokouksen 

vahvistamissa kurinpitosäännöstössä ja/tai kilpailumääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen 

on bridgen piirissä menetellyt liiton vahvistamien sääntöjen tai määräysten, bridgen eettisten 

arvojen tai reilun pelin periaatteiden vastaisesti. 

 

Hallituksen päätöksen seuraamuksen määräämisestä voi hakea muutosta Urheilun 

oikeusturvalautakunnalta. Valitus on tehtävä Urheilun oikeusturvalautakunnan 

määräämässä ajassa ja sen määräämällä tavalla. 

 

Asianosaisille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen tässä pykälässä tarkoitettujen 

päätösten tekemistä.  Päätös astuu voimaan muutoksenhakuajan päätyttyä tai päätöksen 

tietoonsa saaneen ilmoitettua kirjallisesti, että hän ei hae päätökseen muutosta. 

 

12§ Palkitseminen 

 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua liiton tarkoitusta erityisesti edistänyt henkilö. Kunniajäsenen 

kutsuu liiton kokous. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana toiminut 

henkilö, joka on merkittävästi edistänyt liiton toimintaa ja toiminut poikkeuksellisen 

tarmokkaasti liiton parhaaksi. Kunniapuheenjohtajan kutsuu liiton kokous. 

Kunniapuheenjohtajia voi olla ainoastaan yksi kerrallaan. 

 

13§ Liiton nimen kirjoittaminen 

 

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen 

hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa. Liiton nimen voi 

myös kirjoittaa hallituksen siihen määräämä toimihenkilö. 

 

14§ Tilikausi 

 

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös liitteineen ja kertomuksineen päättyneeltä 

tilivuodelta sekä liiton hallituksen kokousten pöytäkirjat vastaavalta ajalta on jätettävä 

maaliskuun 1. päivään mennessä tilin- ja toiminnantarkastusta varten. 

Tilin- ja toiminnantarkastajat antavat lausuntonsa tarkastuksesta hallitukselle viimeistään 

kuukauden kuluessa tilien vastaanottamisesta. 

 

15§ Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 

 

Ehdotus liiton sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä ainoastaan liiton kevät- tai 

syyskokouksessa ja sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa 

(3/4) annetuista äänistä on muutoksen hyväksynyt. 

 

Päätökseen liiton purkamisesta vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista 
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äänistä kahdessa peräkkäisessä liiton kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi 

kuukausi ja joista jommankumman on oltava kevät- tai syyskokous. 

 

Mikäli tehdään päätös liiton purkamisesta, sen varat jaetaan liiton varsinaisten jäsenten 

kesken näiden henkilöjäsenten lukumäärän suhteessa. 

 

16§ Uudet säännöt 

 

Uudet säännöt astuvat voimaan kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty. 
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Kurinpitosäännöstö 

Johdanto 

Kilpailubridgen laki edellyttää kaikilta pelaajilta korkeimpien eettisten standardien noudattamista sekä urhei-

luhenkistä ja reilun pelin mukaista käyttäytymistä kaikissa tilanteissa. Bridgelain määräyksiä täydentävät 

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y:n (tässä säännöstössä Liitto) säännöt, kilpailumääräykset ja 

muut Liiton sääntöjen edellyttämin tavoin vahvistetut, pelaajia sekä kilpailujen järjestäjiä ja toimihenkilöitä 

sitovat normit. Suomen Bridgeliiton tavoite on rehellinen, sekä sääntöjen kirjainta että reilun pelin henkeä 

noudattava peli.  

Jokaisella pelaajalla on oikeus vaatia sellaista pelitapaa ja sellaista bridgekäytöstä, joka tekee pelaamisen 

nautittavaksi, ja jokaisella on velvollisuus toimia bridgeyhteisössä tämän edellyttämällä tavalla. Liitto on 

siksi laatinut kurinpitosäännöstön kaikkien noudatettavaksi Liiton alaisissa kilpailuissa. Se korvaa vuonna 

2008 vahvistetut kurinpitomääräykset. Säännöstössä määritellään rikkomukset ja rangaistukset sekä ne hen-

kilöt ja tahot, joihin säännöstöä sovelletaan. Menettelyyn on otettu mukaan reilun pelin edellyttämä muutok-

senhakumenettely. 

Säännöstö määrittelee bridgelain rinnalla noudatettavan käyttäytymisohjeiston. Säännöstön vastaisesta 

menettelystä määrätään tarvittaessa kurinpidollinen rangaistus. Se voidaan asettaa bridgelain määräämien 

seuraamusten lisäksi tai niistä riippumatta silloin, kun rikkomus tämän säännöstön mukaan sitä edellyttää.  

Säännöstön tavoitteisiin kuuluu, että kurinpitomenettelyn mukaisessa tutkinnassa turvataan tutkinnan 

kohteen oikeus puolustautua ja mahdollisen seuraamuksen määräämisen jälkeen turvataan oikeus asialliseen 

muutoksenhakuun. Rangaistuksen määrää asetettava kurinpitokomitea, jonka Liiton hallitus vahvistaa. Sen 

tuomioon voi hakea muutosta. 

Kurinpitokomitealta voi pyytää päätöksen oikaisua, jos päätös on ilmeisen virheellinen muotovirheen tai 

vastaavan seikan vuoksi tai saatu lisäselvitys osoittaa uuden käsittelyn aiheelliseksi. Kurinpitokomitea 

ratkaisee, ottaako se asian uuteen käsittelyyn. Komitealla on oikeus itseoikaisuun, jonka Liiton hallitus 

vahvistaa. 

Kurinpitokomitean määräämät rangaistukset ovat voimassa Suomen Bridgeliiton toimivaltaan kuuluvissa 

tilaisuuksissa. Liitto voi harkintansa mukaan ilmoittaa rikkomuksen ja tuomion kansainvälisille bridgejär-

jestöille ja ulkomaisille bridgeliitoille. Ne voivat oman toimivaltansa puitteissa laajentaa rangaistuksen 

sovellettavaksi Suomen Bridgeliiton toimivallan ulkopuolella olevalle alueelle.  

Suomen Bridgeliitto voi ottaa vastaan kansainvälisten bridgejärjestöjen ja ulkomaisten bridgeliittojen ilmoi-

tuksia suomalaisten tai ulkomaalaisten pelaajien bridgelain tai bridge-etiketin vastaisista rikkomuksista ja 

laajentaa ulkomaiset rangaistukset kurinpitokomitean käsittelyn jälkeen otettaviksi Suomessa huomioon 

säännöstön mukaisella tavalla. Liitto voi saattaa tällaisen ilmoituksen kurinpitokomitean käsiteltäväksi myös 

silloin, kun saadun ilmoituksen mukaan ulkomaista rangaistusseuraamusta ei ole määrätty. Tällöin komitea 

määrää mahdollisen seuraamuksen säännöstön mukaisella tavalla ja toimivallan puitteissa, ja Liiton hallitus 

vahvistaa sen. 

Säännöstöllä ei rajoiteta ilmaisunvapautta. Säännöstö ei rajoita bridgehenkilön tai bridgetahon oikeutta 

turvautua yleisen lainsäädännön mukaisiin oikeudellisiin toimiin. 

Säännöstön ensimmäinen luku käsittelee henkilöiden ja muiden bridgetahojen kuulumista säännöstön piiriin 

sekä niitä rikkomuksia, jotka kuuluvat säännöstön piiriin. Rikkomusten luettelo ei ole kattava, vaan kaikki 

selvästi johdannon 1 ja 2 momenttien vastaiset teot ovat kiellettyjä ja saattavat johtaa kurinpitomenettelyyn. 

Säännöstön toinen luku kuvaa asetettavan kurinpitokomitean. 

Kolmas luku määrittelee tuomioissa käytettävät rangaistukset. Luvussa kerrotaan myös käytettävä rangais-

tusasteikko, josta kurinpitokomitea voi poiketa, jos tapauksessa on lieventäviä seikkoja.  

Neljäs luku kuvaa kurinpitomenettelyn käynnistymisen ja kulun.  
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Luvussa viisi käsitellään muutoksenhakumenettely. Muutoksenhakuelimenä toimii Urheilun oikeusturva-

lautakunta. Sen lisäksi on mahdollista pyytää oikaisua kurinpitokomitealta, mikäli vaaditut edellytykset 

täyttyvät. 

Luvussa kuusi määrätään säännöstön voimaantulosta ja muuttamisesta. 
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1. luku Säännöstön piiriin kuuluvat tahot ja henkilöt sekä säännöstön tarkoittamat rikkomukset 

1 § 

Kurinpitosäännöstö koskee Suomen Bridgeliiton järjestämissä kilpailuissa tai muissa bridgetilaisuuksissa 

tehtyjä tämän säännöstön vastaisia rikkomuksia. Tässä tarkoitettuja kilpailuja ovat Suomen mestaruus-

kilpailut kaikkine karsintavaiheineen, Suomen Cup, Liiton luvalla järjestettävät mestaripistekilpailut, piirien 

alaiset kilpailut sekä muut Liiton järjestämät tai sen antamaa lupaa edellyttävät kilpailut.  

Kurinpitoseuraamus voidaan määrätä pelaajalle, kilpailunjohtajalle tai henkilölle, joka toimii jossakin 

muussa kilpailun, bridgetilaisuuden tai bridgeyhdistyksen vastuutehtävässä. Seuraamus voidaan määrätä 

myös Liiton toimintaa tai julkista kuvaa vakavasti haittaavasta tarkoituksellisesta menettelystä. Kahden-

väliset tai pienten ryhmien väliset keskustelut, sähköpostit tai kirjoitukset eivät kuulu säännöstön piiriin. 

Yleisen lainsäädännön piirin kuuluvat teot saattavat kuulua myös säännöstön piiriin silloin, kun ne selvästi 

johtuvat kohteen toiminnasta bridgeen liittyvissä asioissa. 

2 § 

Ulkomaisen bridgeliiton tai kerhon jäsenelle voidaan Suomessa tapahtuneesta rikkomuksesta määrätä 1. lu-

vun 1 §:n määrittämissä kilpailuissa tai bridgetilaisuuksissa voimassa oleva seuraamus. Suomen Bridgeliitto 

voi ilmoittaa rikkomuksen tai seuraamuksen kyseisen maan bridgeliitolle, joka voi laajentaa sitä toimi-

valtansa puitteissa.  

Ulkomaisessa kilpailussa tai muussa bridgetilaisuudessa tapahtuneesta rikkomuksesta voidaan määrätä seu-

raamus tai ulkomaisen liiton määräämä seuraamus voidaan laajentaa Suomessa tapahtuvaa bridgetoimintaa 

koskevaksi siten, kuin 4. luvun 1 ja 2 §:ssä määrätään. 

3 § 

Säännöstö koskee vain Suomen Bridgeliiton toimivaltaan kuuluvia asioita. Sillä ei rajoiteta ilmaisunvapautta 

eikä rajoiteta tai korvata yleistä lainsäädäntöä.  

4 § 

Bridgelaissa rangaistaviksi määrätyt rikkomukset saattavat johtaa kurinpitomenettelyyn. Kilpailutilanteissa 

on nimetty kilpailunjohtaja. Tällöin kilpailunjohtaja on myös ensimmäinen taho, jolle rikkomuksesta ilmoite-

taan ja jonka tulee tarvittaessa ryhtyä bridgelain edellyttämiin toimiin, myös kurinpidollisiin. Kilpailunjohta-

jan tulee ilmoittaa rikkomuksesta kurinpitomenettelyä varten, jos rikkomuksen vakavuus sitä vaatii. Pelaajan 

tai muun säännöstön tarkoittaman henkilön tulee tehdä itse 4 luvun 2 § 4 momentin b-kohdan edellyttämä 

ilmoitus, ellei hän sovi kilpailunjohtajan kanssa toisin. 

5 § 

Rikkomuksia ovat:  

1)  Bridgelain säännösten tahallinen rikkominen joko omaa tai toisen hyötyä tavoitellen tai toisen vahin-

goittamiseksi. Tahaton rikkomus ei kuulu säännöstön piiriin, mutta kilpailunjohtajan tulee määrätä rikko-

muksesta kyseistä kilpailua koskeva seuraamus bridgelain mukaisesti. 

2) Liiton sääntöjen ja asianmukaisesti päätettyjen sekä tietoon saatettujen määräysten, päätösten ja ohjei-

den noudattamisen tahallinen laiminlyönti.  

Asianmukaisesti päätetyllä tarkoitetaan toimivaltaisen Liiton elimen antamaa määräystä, päätöstä tai ohjetta. 

Tietoon saattamisen tulee tapahtua niin, että päätös julkistetaan Liiton internetsivuilla ja Liiton lehdessä, tai 

vastaavalla tavalla, jos tällaiset tiedotustavat eivät ole käytettävissä, sekä ilmoitetaan jäsenkerhoille 

lähetettävässä kirjeessä tai vastaavassa tiedotteessa. Tässä tarkoitettu määräys, päätös tai ohje tulee 

kurinpidon osalta noudatettavaksi siinä ilmoitettuna aikana, kuitenkin aikaisintaan kahden viikon kuluttua 

sen tietoon saattamisesta. 
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3) Yleisen lain vastainen tai epäurheilijamainen käyttäytyminen kilpailussa, joka pidetään Liiton valvon-

nassa tai vastuulla. Epäurheilijamaisena pidetään myös tahallista loukkaavaa käyttäytymistä muita kilpailun 

osanottajia, kilpailun järjestäjiä, toimihenkilöitä tai kilpailunjohtajaa kohtaan sekä kaikkea sellaista pelitapaa 

tai menettelyä, joka tuo pelaajalle, parille tai joukkueelle oikeudetonta tietoa tai etua.  

4) Liiton ja kilpailubridgeharrastuksen julkista kuvaa vakavasti vahingoittava julkinen kirjoittaminen tai 

muu esiintyminen, kun tarkoituksena on levittää julkisuuteen vääriä tai tarkistamattomia tietoja. 

5) Rikkomus voi olla tämän säännöstön vastainen, vaikka siitä ei olisi säännöstä bridgelaissa tai nimen-

omaista mainintaa tässä säännöstössä. Bridgetilaisuuden tavanomaisena pidettävää sujumista ja muiden 

pelaajien viihtyvyyttä loukkaava käyttäytyminen meluamalla tai epämiellyttävällä käytöksellä on säännöstön 

vastaista, samoin häiritsevä alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena pelaaminen tai pelin 

seuraaminen.  

Säännöstön liitteenä on hyvää bridgekäytöstä kuvaavia esimerkkejä. 

6 § 

Jäsenkerhoilla on oikeus antaa kerhokilpailujaan koskevia käytös- ja kurinpitomääräyksiä. Ne kuuluvat sään-

nöstön piiriin silloin, kun kerho on ilmoittanut siitä Liitolle ja ennalta tiedottanut asiasta kilpailuun osaa 

ottaville. 

2. luku Kurinpitokomitea 

1 § 

Kurinpitoasiat käsittelee Liiton kokouksen valitsema kurinpitokomitea. Siihen kuuluvat Liiton kokouksen 

valitsemat puheenjohtaja, kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Liiton hallitus vahvistaa komitean päätökset.  

Komitea on Liiton hallituksesta riippumaton. Toimikausi on kaksivuotinen ja se alkaa valinnan tehneen 

kokouksen jälkeen seuraavan kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä. Jos jäsen tai varajäsen tulee pysyvästi 

estyneeksi toimikauden aikana, Liiton kokous valitsee hänen tilalleen jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi. Toimikausien määrää ei ole rajoitettu. 

Komitean puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet eivät saa toimikauden aikana olla Liiton hallituksen jäsenenä 

tai varajäsenenä. Puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten on oltava perehtyneitä kilpailubridgeen, kilpailujen 

järjestäminen mukaan lukien. 

Komitean puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten esteellisyyteen sovelletaan yleisen lainsäädännön tuo-

marin esteellisyyttä koskevia normeja.  

2 § 

Kurinpitokomitea kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on toimitettava suullisesti, kirjallisesti tai säh-

köisellä välineellä. Jos varsinainen jäsen on estynyt, puheenjohtajan on kutsuttava jäsenen tilalle varajäsen. 

Varajäsenellä tai varajäsenillä on tällöin komitean jäsenen asema. Kokous voidaan pitää sähköisellä 

välineellä. 

Kurinpitokomitea on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Jos kurinpitotapaus 

puheenjohtajan käsityksen mukaan on käsiteltävä kiireellisesti, komitea on kuitenkin päätösvaltainen, kun 

saapuvilla on puheenjohtaja ja yksi jäsen. Tutkinnan kohde voi pyytää kiireellistä käsittelyä. 

Komitea on päätösvaltainen millä tahansa kahden tai kolmen jäsenen kokoonpanolla, jos jäsenistä ja vara-

jäsenistä muut ovat esteellisiä. Mikäli tässä kokoonpanossa ei ole puheenjohtajaa tämän esteellisyyden 

vuoksi, jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Mikäli komitean jäsenistä ja varajäsenistä neljä tai 

useampi on esteellinen, Liiton hallitus täydentää kurinpitokomiteaa esteettömillä tilapäisillä jäsenillä. Tila-

päisiä jäseniä nimetään niin monta, että tilapäisessä komiteassa on kolme jäsentä. Tilapäiseksi jäseneksi ei 

saa nimetä Liiton hallituksen jäsentä tai varajäsentä. Tilapäinen komitea valitsee keskuudestaan puheen-

johtajan, mikäli varsinaisen komitean puheenjohtaja ei esteellisyyden vuoksi kuulu tilapäiseen komiteaan. 
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Kurinpitokomitean päätökseksi tulee se kanta, jota komitean enemmistö kannattaa. Päätökseksi tulee 

puheenjohtajan kanta, jos mikään ratkaisu ei saa komitean enemmistön kannatusta. Vähemmistöön jääneillä 

jäsenillä on oikeus liittää päätökseen eriävät mielipiteensä. 

3 § 

Lakitoimikunta hoitaa Bridgelain 2007 §73B:n rikkomiseen liittyvän tutkinnan siten, kuin säännöstön 4. 

luvun 4 §:ssä määrätään.  

4 § 

Kurinpitokomitea toimittaa ratkaisemansa asiat Liiton hallitukselle vahvistettaviksi ja kirjattaviksi kokous-

pöytäkirjaan ilmoitusasioina 4. luvun 7 §:ssä kuvatulla tavalla. Jos tuomio ei ole langettava, nimiä ja 

tapahtuman yksilöimisen mahdollistavia yksityiskohtia ei kirjata. Tuomiot, jotka eivät ole langettavia, 

voidaan kirjata tilastollisessa muodossa. Jos tuomio on langettava, tuomion tiedot kirjataan pöytäkirjaan 

vasta, kun muutoksenhakuaika on kulunut tai henkilö on todisteellisesti ilmoittanut, että hän ei hae muutosta.  

Kurinpitokomitean asian käsittelyssä saamat tai laatimat asiakirjat eivät ole julkisia tuomiolauselmaa lukuun 

ottamatta. 

Komitea voi lausua käsityksensä siitä, onko langettavasta tuomiosta tarpeen ilmoittaa kansainvälisille bridge-

järjestöille tai ulkomaisille liitoille. 

 

3. luku Kurinpidolliset seuraamukset 

1 § 

Kurinpitokomitea voi määrätä tässä luvussa esitettävät kurinpidolliset seuraamukset. Komitealla on oikeus 

yhdistää langettavaan tuomioon erilaisia rangaistuksia. Liiton hallitus vahvistaa seuraamukset 

kokouksessaan. 

2 § 

Huomautus. Pelaajalle, bridgehenkilölle tai Suomen Bridgeliiton alaiselle bridgetaholle annetaan huomautus, 

jos käsittelyyn saatettu rikkomus on säännöstön vastainen, mutta rikkomusta on pidettävä vähäisenä. Jos 

huomautuksen saanut toistaa saman rikkomuksen tai syyllistyy toiseen rikkomukseen aikaisemmin kuin 180 

päivän kuluttua edellisestä rikkomuksesta, määrätään ankarampi rangaistus, ellei kurinpitokomitea katso 

tapaukseen liittyvän lieventäviä seikkoja. Huomautuksen määrääminen edellyttää yleensä, että moitittavasta 

menettelystä ei ole seurannut selvää vahinkoa tai haittaa. 

3 § 

Varoitus. Varoitus annetaan, jos moitittava menettely on aiheuttanut selvää vahinkoa tai haittaa. Varoitus 

merkitään Liiton kurinpitokomitean ylläpitämään rekisteriin ja se on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen 

antamispäivästä lukien. Varoituksen voimassaoloaikana ei asianosaiselle saa antaa samantyyppisestä 

rikkomuksesta toista varoitusta, vaan seuraamuksena on määräaikainen kilpailukielto, ellei rikkomukseen 

liity lieventäviä seikkoja.  

4 § 

Kilpailukielto. Jos moitittava menettely on aiheuttanut merkittävää vahinkoa tai haittaa, pelaaja määrätään 

kilpailukieltoon, jonka pituus on vähintään 90 päivää. Kielto voidaan määrätä olemaan voimassa toistaiseksi. 

Jos rikkomuksesta määrätään yhdistetty rangaistus, joka sisältää myös muun seuraamuksen kuin 

kilpailukiellon, komitealla on oikeus määrätä lyhyempi kilpailukielto. 

Jos pelaajalle on langetettu kilpailukielto, jonka päättymisestä on alle 180 päivää, pelaajalle langetettavan 

uuden kilpailukiellon tulee olla pidempi kuin 90 päivää. Saman rikkomuksen uusimisesta ei saa määrätä 
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lyhyempää kilpailukieltoa kuin edellisellä kerralla määrättiin, ellei ratkaisukäytäntö ole muuttunut 

lievemmäksi. 

Kurinpitokomitean määräämä ja Liiton hallituksen vahvistama kilpailukielto astuu voimaan, kun tuomion 

saajan ilmoituksen tai muutoksenhakuajan päättymisen perusteella tiedetään, että tuomioon ei haeta 

muutosta. Jos pelaaja ilmoittaa kirjallisesti tai muuten todistettavasti, että hän ei tule hakemaan muutosta, 

alkaa kilpailukielto tämän ilmoituksen vastaanottamispäivästä. Tällöin ilmoittamispäivä luetaan 

kilpailukieltopäiväksi, ellei pelaaja ole sen päivän aikana osallistunut säännöstön tarkoittamaan kilpailuun. 

Toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon määrätty voi hakea Suomen Bridgeliitolta kilpailuoikeutensa 

palauttamista. Hakemus on perusteltava. Kilpailuoikeutta voi hakea takaisin aikaisintaan kahdeksantoista 

(18) kuukauden kuluttua kilpailukieltoa koskevan päätöksen antamispäivästä lukien. Kilpailuoikeuden 

palauttamisen ratkaisee Liiton kokous. Ennen asian ratkaisemista on hankittava kurinpitokomitean lausunto. 

Liiton kokous voi palauttaa kilpailuoikeuden niin, että se alkaa aikaisintaan 24 kuukauden kuluttua rikko-

muksesta määrätyn toistaiseksi voimassa olevan kilpailukiellon alkamisesta. 

5 § 

Kilpailukiellon laajuus. Kilpailukieltoon määrätty pelaaja ei saa osallistua Liiton valvonnassa tai vastuulla 

järjestettäviin kilpailuihin, mukaan lukien internetin palvelimilla järjestetyt viralliset Liiton alaiset pelitilai-

suudet. Kilpailukieltoon määrätty ei saa myöskään toimia tällaisessa kilpailussa joukkueen ei-pelaavana 

kapteenina.  Kilpailukielto ei koske kerhon peli-iltoja, mutta siitä ilmoitetaan erikseen pelaajan omalle ker-

holle, joka voi harkintansa ja kerhon sääntöjen mukaan määrätä pelaajan osallistumisoikeudesta kerhon peli-

iltoihin. 

6 § 

Kilpailukiellon kansainvälinen vaikutus. Pelaaja, jolla on voimassa oleva kilpailukielto, ei saa edustaa 

Suomea missään kansainvälisissä arvokilpailuissa.  

Suomen Bridgeliitto voi harkintansa mukaan ilmoittaa rikkomuksesta ja kansallisesta kilpailukiellosta kan-

sainvälisille bridgejärjestöille ja muiden maiden kansallisille bridgeliitoille. Ne päättävät mahdollisista jatko-

toimista sääntöjensä määräämin tavoin. 

7 § 

MP-kilpailun johtamisoikeuksien menetys. Jos Liiton MP-kilpailunjohtajan tutkinnon omaava henkilö syyl-

listyy pelaajana törkeään, vähintään 180 päivän kilpailukieltoon johtavaan rikkomukseen, hänet voidaan 

määrätä menettämään MP-kilpailun johtamisoikeutensa kurinpitokomitean määräämäksi ajaksi. Kielto 

voidaan määrätä koskemaan tiettyjä kilpailuja. 

Jos Liiton MP-kilpailunjohtajan tutkinnon omaava henkilö kilpailunjohtajan toimessaan syyllistyy moitit-

tavaan menettelyyn, josta huomautusta tai varoitusta ei voi pitää riittävänä, on hänen MP-kilpailun johtamis-

oikeutensa peruutettava joko määräajaksi tai toistaiseksi. Kielto voidaan määrätä koskemaan tiettyjä kilpai-

luja. Toistaiseksi MP-kilpailun johtamisoikeutensa menettänyt voi hakea MP-kilpailun johtamisoikeutta 

uudelleen Suomen Bridgeliitolta aikaisintaan yhden vuoden kuluttua rangaistuksen alkamispäivästä lukien. 

Suomen Bridgeliitto voi harkintansa mukaan ilmoittaa rikkomuksesta ja kilpailunjohtokiellosta kansainväli-

sille bridgejärjestöille ja muiden maiden kansallisille bridgeliitoille. Ne päättävät mahdollisista jatkotoimista 

sääntöjensä määräämin tavoin. 

8 § 

Toimitsijakielto. Kurinpitokomitea voi rikkomuksen mukaan määrätä seuraamukseksi muun rangaistuksen 

lisäksi määräaikaisen kiellon toimia kilpailujen järjestäjänä tai kilpailuun liittyviä tehtäviä hoitavana 

henkilönä (kilpailun virkailijana). Toimitsijakielto ja muu seuraamus voivat olla eripituisia. Kielto voidaan 

määrätä koskemaan tiettyjä kilpailuja. 
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Jos Liiton valvonnassa tai vastuulla olevan kilpailun toimitsija syyllistyy törkeään, vähintään 180 päivän 

kilpailukieltoon johtavaan rikkomukseen, määrätään myös toimitsijakielto enintään kilpailukiellon ajaksi 

sekä MP-kilpailun johtamisoikeuden menetys määräajaksi tai toistaiseksi, mikäli toimitsijalla on tällainen 

oikeus. Kielto ja johtamisoikeuksien menetys voidaan rajata koskemaan tiettyjä kilpailuja. MP-kilpailun-

johtajan oikeutensa toistaiseksi menettänyt voi hakea MP-kilpailun johtamisoikeutta uudelleen Suomen 

Bridgeliitolta aikaisintaan yhden vuoden kuluttua rangaistuksen alkamispäivästä lukien. 

Suomen Bridgeliitto voi harkintansa mukaan ilmoittaa rikkomuksesta ja toimitsijakiellosta kansainvälisille 

bridgejärjestöille ja muiden maiden kansallisille bridgeliitoille. Ne päättävät mahdollisista jatkotoimista 

sääntöjensä määräämin tavoin. tavoin. 

9 § 

Mestaripisteiden poistaminen. Kun rikkomuksen tavoitteena on saavuttaa parempi tulos kilpailussa tai sen 

osassa tai jos rikkomuksen seurauksena on saavutettu parempi tulos kilpailussa, niin kurinpitokomitea 

poistaa kurinpidollisena seuraamuksena rangaistavan pelaajan ja hänen partnerinsa tai joukkueensa 

rikkomuksen seurauksena saavuttamat mestaripisteet. Lisäksi komitea poistaa rikkomukseen syyllistyneeltä 

pelaajalta harkintansa mukaan vähintään 10 % ja enintään 50 % hänen koko pelaajauransa aikana 

ansaitsemista mestaripisteistä. 

10 § 

Rikkomusten seuraamusluettelo. Seuraavassa luetellaan joukko rikkomuksia sekä niiden seuraamusasteikot, 

joita noudatetaan, ellei rikkomuksiin liity erityisiä lieventäviä seikkoja. Luetellut seuraamukset ovat esimer-

kinomaisia ja muutkin tämän säännöstön vastaiset rikkomukset saattavat johtaa rangaistukseen. 

Rikkomus  Seuraamus  

Kilpailunjohtajaa tai kilpailun toimihenkilöä törkeästi loukkaava tai 

halventava toiminta bridgeyhteydessä1)  

Johdanto 2 ja 9 mom, 1 luku 1§  mom 3,4,5, BL2007  74 § 

Varoitus – kilpailukielto 180 päivää 

Törkeän loukkaava tai halventava toiminta sellaista henkilöä 

kohtaan, joka hoitaa Liiton määrättyyn tilaisuuteen antamaa 

tehtävää1) 

Johdanto 2 ja 9 mom, 1 luku 1 § mom 2, 3,4,5, BL2007  74 §  

Varoitus – kilpailukielto 180 päivää  

Jääminen ilman kilpailunjohtajalle tehtyä ilmoitusta pois kilpai-

lusta, johon on pakollinen ennakkoilmoittautuminen  

1 luku 5 § 1 mom 5, mahdollisesti myös Liiton ohjeet ja 

määräykset, silloin 1 luku 5 § 1 mom 2 

Huomautus – varoitus  

Järjestyshäiriön aiheuttaminen pelipaikalla  

Johdanto 1,2 9 mom, 1 luku 5 § 1 mom 5, mahdollisesti myös 

Liiton ohjeet ja määräykset, silloin 1 luku 5 § 1 mom 2 

Varoitus – kilpailukielto 180 päivää  

Käytöshäiriö, joka johtaa kilpailusta poistamiseen  

1 luku 5 § 1 mom 5, mahdollisesti myös Liiton ohjeet ja 

määräykset, silloin 1 luku 5 § 1 mom  2 

Kilpailukielto 90 – 180 päivää  

Kilpailun keskeyttäminen ilman kilpailunjohtajan lupaa  

1 luku 5 § 1 mom 5, mahdollisesti myös Liiton ohjeet ja 

määräykset, silloin 1 luku 5 § 1 mom 2 

Varoitus – kilpailukielto 180 päivää  

Kilpailun osanottajan vedonlyönti toisen osanottajan menestyksen Varoitus – kilpailukielto 180 päivää  
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puolesta. Vedonlyönti sellaisen kilpailun tuloksista, joihin voi itse 

vaikuttaa, omaa (hyvää) menestystä lukuun ottamatta.  

Johdanto 1-2 mom, 1 luku 5 § 1 mom 32). 

Tahallinen pyrkimys katsoa vastustajan kortit  

Johdanto 1 mom, BL2007  74§C5 

Varoitus – kilpailukielto 180 päivää  

Tahallinen pyrkimys saada etukäteen tietoa vielä pelattavasta jaosta  

Johdanto 1 mom, 4 luku 5-6§§ 

Varoitus – kilpailukielto 365 päivää  

Tahallinen tai törkeän varomaton tiedon levittäminen toiselle 

pelaajalle, parille tai joukkueelle jaosta, jota nämä eivät ole vielä 

pelanneet3)  

Johdanto 1 mom, 4 luku 5 § 

Varoitus – kilpailukielto 365 päivää 

Pelattavien jakojen tahallinen etukäteen katsominen tai sen yritys  

Johdanto 1 mom, 4 luku 6 § 

Kilpailukielto 180 – 730 päivää  

Jakojen manipulointi  

Johdanto 1 mom, BL2007  6-7§§ 

Kilpailukielto 180 – 730 päivää  

Tulosliuskojen tai pöytäkirjojen manipulointi  

Johdanto 1 ja 2 mom, BL2007  79 § 

Kilpailukielto 180 – 730 päivää  

Pelaajan tai parin syyttäminen epäeettisestä käyttäytymisestä4) 

Johdanto 1 ja 2 mom, 1 luku 5 § 1 mom 3, BL2007  74§A 

Varoitus – kilpailukielto 730 päivää  

Väkivaltaisuus pelipaikalla tai kilpailuun liittyvänä sen 

läheisyydessä 

1 luku 5 § 1 mom 3, 5 

Kilpailukielto 365 päivää – 

toistaiseksi voimassa oleva 

kilpailukielto  

Avustajan käyttäminen antamaan sovitulla tavalla tietoa vastustajan 

korteista tai pelitavasta tai sellaisena avustajana toimimine5) 

Johdanto 1 mom, 4 luku 6 §  

Kilpailukielto 365 – 730 päivää 

Parin pelaajien välillä tapahtuva tietojen vaihto etukäteen sovituilla 

BL 2007 pykälän 73§B2 tarkoittamilla luvattomilla keinoilla  

Johdanto 1 mom, BL2007  73B2 

Kilpailukielto 365 päivää – 

toistaiseksi voimassa oleva 

kilpailukielto 

 

1)  Tällä määräyksellä ja siihen liittyvällä rangaistuksella halutaan kieltää bridgeen liittyvä toisen julkinen 

halventaminen kunniaa loukkaavalla tavalla riippumatta siitä, ryhtyykö rikkomuksen kohde oikeudellisiin 

toimiin. 

2) WBF Anti-Betting Regulation kieltää osanottajilta vedonlyönnin WBF:n kilpailun tai sen osan tuloksista.  

3) Tahatonta tiedon levittämistä saattaa tapahtua kilpailun aikana esimerkiksi mahdollisessa tupakointitilassa. 

Rangaistavuus edellyttää tahallisuutta tai törkeää tuottamusta. 

4) Tämä ei koske sellaista tilannetta, jossa pelaaja tai pari kutsuu kilpailunjohtajan paikalle tai tekee hänelle 

ilmoituksen mahdollisen epäeettisen käytöksen selvittämiseksi, mikäli epäilylle on mielekäs peruste.  

5) Avustajan käyttäminen merkitsee tiedon välittämistavan sopimista ja suunnitelmallisuutta. Sitä on pidet-

tävä törkeämpänä rikkomuksena kuin aiempien esimerkkien kuvaamaa luvatonta tiedon hankkimista. 

Kielletty luvattoman tiedon välittäminen voi tapahtua myös sähköisen viestimen avulla. 
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Jos bridgelakia muutetaan siten, että sen pykälien numerointi muuttuu, tarkoitetaan vastaavaa uuden bridge-

lain pykälää.  

4. luku Kurinpitomenettely ja luvatonta tietoa koskevia määräyksiä 

1 § 

Menettelyn käynnistäminen.  Kurinpitomenettely käynnistetään kirjallisella, yksilöidyllä tapahtumailmoi-

tuksella, joka on annettava henkilökohtaisesti tai toimitettava kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kymme-

nentenä (10) päivänä tapahtumasta Liiton puheenjohtajalle tai kurinpitokomitean puheenjohtajalle. Ilmoitus 

saa olla vapaamuotoinen, mutta sen on sisällettävä vaaditut tiedot. Komitea voi ennen menettelyn käynnistä-

mistä pyytää harkintansa mukaan lisäselvitystä, jos ilmoituksen tiedot eivät ole riittävät. 

Jos ilmoitus perustuu ulkomaisen liiton tai kerhon Suomen Bridgeliitolle tekemään ilmoitukseen tai toimen-

pidepyyntöön tai muuhun ulkomaista kilpailua koskevaan ilmoitukseen, kurinpitokomitea voi käsitellä 

rikkomuksen, vaikka kymmenen päivän määräaikaa ei noudatettaisi. Ilmoitus tai toimenpidepyyntö on 

kuitenkin näissäkin tapauksissa toimitettava viivyttelemättä, viimeistään 20. päivänä väitetyn rikkomuksen 

tapahtumisesta tai toisessa maassa voimassa olevan rangaistuksen määräämisestä. 

2 § 

Ilmoitus. Ilmoituksen tulee sisältää ilmoittajan täydellinen nimi, riittävät yhteystiedot sekä tieto ilmoittajan 

asemasta tilaisuudessa (kilpailunjohtaja, pelaaja, katsoja, muu). Ilmoituksen on sisällettävä tieto kilpailusta 

tai bridgetilaisuudesta, jossa epäilty rikkomus tapahtui, sekä kuvaus tapahtumien kulusta.  

Ilmoitusta voi täydentää, mutta ei kuitenkaan enää sen jälkeen, kun kurinpitokomitea on ottanut tapauksen 

käsittelyynsä, lukuun ottamatta komitean pyytämiä tarkennuksia. Ilmoituksen voi peruuttaa. 

Tahallinen väärän ilmoituksen tekeminen saattaa johtaa ilmoituksen tekijään kohdistuvaan kurinpitomenette-

lyyn. 

Ilmoituksen ovat oikeutettuja tekemään  

a)  Kilpailunjohtaja. Hänen velvollisuuksiinsa kuuluu tehdä ilmoitus johtamassaan kilpailussa sattuneesta 

kurinpitomenettelyä vaativasta häiriöstä.  

b)  Yksityishenkilö, jota tämä kurinpitosäännöstö 1. luvun mukaan sitoo, voi tehdä ilmoituksen minkä 

tahansa bridgessä kokemansa kurinpitomenettelyä vaativan häiriön osalta.  

c)  Kurinpitokomitea omasta aloitteestaan, jos edellä kohdassa b) määritellyn henkilön ilmoitus komitealle 

katsotaan tehdyksi vastoin parempaa tietoa tai ilkivaltaisesti tai vahingoittamistarkoituksessa. 

Jos ilmoituksen tekijä on kilpailunjohtaja, hänen tulee yksilöidä kilpailutapahtuma sekä ilmoitukseen johta-

neen tapahtuman kulku. Jos kyseessä on muu seikka kuin bridgelaissa mainittu, ilmoituksen on sisällettävä 

tiedot tapauksessa mukana olleista henkilöistä sekä siitä, miten tapahtuma tuli kilpailunjohtajan tietoon.  

Jos yksityishenkilö tekee ilmoituksen ja kyseessä on kilpailu, hänen tulee ilmoittaa oma roolinsa tilaisuu-

dessa, kilpailunjohtajan nimi sekä kertoa, onko ilmoittanut kilpailunjohtajalle häiriöstä. Kaikissa tapauksissa 

on kuvattava bridgetilaisuus, tapahtuman kulku sekä ilmoitettava siihen osalliset henkilöt. 

Jos kyseessä on ulkomaisen kilpailun tai bridgetilaisuuden tapahtuma, ilmoituksen on sisällettävä kahden 

edellisen momentin mukaiset tiedot. Lisäksi ilmoituksen on sisällettävä tieto siitä, onko tapaus ilmoitettu 

kyseisen maan bridgeliitolle mahdollisia toimenpiteitä varten. 

3 § 

Komiteamenettelyn käynnistäminen. Komitean on annettava joko kirjeitse tai sähköpostilla, jos henkilö on 

antanut siihen suostumuksen, 4. luvun 2 §:n tarkoittama ilmoitus tiedoksi asianosaiselle ilmoittajan nimeä 

mainitsematta ja häneltä on pyydettävä kirjallista vastinetta vähintään neljäntoista (14) päivän määräajan 

kuluessa uhalla, että ellei vastinetta anneta, asia voidaan kuitenkin ratkaista. Komitea voi perustellusta 
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pyynnöstä myöntää lisäaikaa. Määräajan jälkeen saapunut vastine on kuitenkin otettava huomioon, ellei asiaa 

ole ratkaistu ennen vastineen saapumista. Jos asianosainen osoittaa, että hän ei ole saanut vastinepyyntöä 

niin, että hänellä on kohtuullinen vastaamisaika, on häneltä pyydettävä uudelleen vastine. Tällöin asia 

voidaan ratkaista silloin annetun määräajan kuluttua tai vastineen saavuttua, jos se saapuu ennen määräajan 

päättymistä. 

Vastinepyyntöön ei kirjata ilmoituksen tekijän nimeä, jos ilmoituksen on tehnyt yksityishenkilö. 

Harkintansa mukaan komitea voi sallia asian käsittelyssä lisäkirjelmien vaihdon tai muun näytön esittämisen. 

Jos käsittelyssä tulee ilmi seikkoja, joita ei aikaisemmin ole saatettu tutkinnan kohteen tietoon, komitean on 

ilmoitettava ne hänelle kirjallisesti ja hänelle on varattava kohtuullinen aika vastaselityksen antamiseen. 

4 § 

Parin rike bridgelain 2007 pykälää 73 vastaan. Bridgelain 2007 pykälä 73 määrittelee sallitut menetelmät 

tietojen vaihdolle partnerien kesken. Tämän bridgelain kohdan rikkominen on yksi ankarimmin 

rangaistavista bridgelain rikkomuksista.  

Henkilön, joka epäilee paria 73 § vastaisesta rikkomuksesta, tulee kertoa epäilyksistään yksityisesti joko 

kilpailunjohtajalle tai kurinpitokomitean puheenjohtajalle. Epäilyn tulee pohjautua joko omaan havaintoon 

laittomasta kommunikaatiosta tai sen sopimisesta tai useissa jaoissa tapahtuneisiin systemaattisiin onnistu-

neisiin ratkaisuihin, joita ei voi bridgellisesti perustella. Perusteet epäilyille tulee toimittaa kirjallisina.  

Kilpailunjohtajan ja kurinpitokomitean puheenjohtajan on raportoitava asia edelleen lakitoimikunnan 

puheenjohtajalle.  

Lakitoimikunta käsittelee asian kokouksessaan ja päättää, aletaanko asiaa tutkia. Mikäli toimikunta päättää, 

ettei asiaa tutkita, lakitoimikunta tuhoaa kaikki sille asiasta toimitetut dokumentit ja käsittely päättyy. Pää-

töksestä ei tiedoteta lakitoimikunnan ulkopuolelle.  

Mikäli lakitoimikunta päättää tutkia asiaa, tutkintapäätöksestä tiedotetaan pelkästään Liiton puheenjohtajalle. 

Lakitoimikunta voi käyttää tutkinnassa mitä tahansa Suomen lakien mukaista asiallista tutkintamenettelyä.  

Mikäli lakitoimikunnan tutkinta päätyy siihen, ettei bridgelain 2007 pykälää 73 ole rikottu, lakitoimikunta tu-

hoaa kaikki tutkintaan liittyvät dokumentit ja käsittely päättyy. Päätöksestä tiedotetaan Liiton puheenjohta-

jalle.  

Mikäli lakitoimikunta päätyy tutkinnassaan siihen, että bridgelain 2007 pykälää 73 on rikottu, päätelmälle 

tulee olla perusteena vähintään vahva näyttö siitä, mitä luvatonta tietoa on vaihdettu. Suotavaa olisi myös, 

että olisi näyttö siitä, miten luvatonta tietoa on vaihdettu. Lakitoimikunta laatii tutkinnastaan raportin ja 

toimittaa sen kurinpitokomitean käsiteltäväksi. Raportin jatkokäsittely etenee normaalin kurinpitomenettelyn 

mukaisesti. Raportti ei sido kurinpitokomiteaa. Komitea harkitsee itsenäisesti sekä rikkomuksen olemassa-

olon että mahdollisen seuraamuksen. 

5 § 

Muu sopimaton tietojen vaihto. Joukkuekilpailussa joukkueen parit eivät saa millään menetelmällä antaa 

toisilleen tietoa pelattavista tai pelatuista jaoista ennen ottelun päättymistä. Tämän määräyksen tahallinen 

rikkominen johtaa kurinpitomenettelyyn siten, kuin säännöstön 4. luvun 4 §:ssä määrätään. Myös jaon 

yksityiskohtien tai lopputuloksen paljastaminen muille kilpailun osanottajille on sopimatonta tietojen 

vaihtoa, mikäli nämä eivät vielä ole pelanneet jakoa. 

Muuhun sopimattomaan tietojen vaihtoon rinnastetaan myös erikseen mainitsemattomat tavat päästä perille 

vastustajan tai partnerin korteista sellaisella tavalla, jota bridgelain henki ei salli. Vastustajan korttien 

luvattomalla katsomisella tarkoitetaan tahallista korttien katsomista tai yritystä katsoa ne. 

Jos katsoja antaa keskinäiseen sopimukseen perustuvalla tavalla pelaajalle tietoa tämän vastustajan korteista 

tai muusta ei-sallitusta seikasta, sovelletaan sekä pelaajaan että katsojaan kurinpitomenettelyä siten, kuin 

säännöstön 4. luvun 4 §:ssä määrätään. 
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6 § 

Kurinpitokomitean päätös. Kurinpitokomitean on annettava kurinpitoasiassa päätös ilman aiheetonta viivy-

tystä. Päätös on toimitettava kirjallisena sille henkilölle tai taholle, jota päätös koskee. Henkilön suostu-

muksella päätös voidaan toimittaa myös siten, kuin laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa on 

säädetty. Kirjeenä toimitetun päätöksen katsotaan saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, ellei 

vastaanottokuittauksella tai muulla luotettavalla tavalla toisin osoiteta. 

Päätöksen on sisällettävä 

a) perustiedot tutkitusta tapahtumasta ja toimivallasta,  
 

b) tapahtuman ja ilmoituksen kuvaus ja selostus epäillystä rikkomuksesta,  
 

c) selostus tutkittavan menettelyn tekijän komitean selvityspyyntöön antamasta vastineesta sekä 

mahdollisesta lisäselvityksestä ja vastaselityksestä,  
 

d) komitean ratkaisu perusteluineen,  
 

e) muutoksenhakuosoitus sekä  
 

f) asian käsittelyyn osallistuneiden komitean jäsenten tai varajäsenten nimet.  

Päätös on kirjoitettava siten, että a-, b- ja d-osat eivät sisällä salassa pidettävää tietoa. 

Muutoksenhakuosoituksessa on mainittava muutoksenhakuelimen nimi, osoite, sähköpostiosoite tai internet-

osoite sekä voimassa oleva määräaika, jonka kuluessa muutosta on haettava. 

Komitean puheenjohtajan on allekirjoitettava päätöslauselma. Mikäli asian käsittelyyn on osallistunut 

puheenjohtajan sijasta komitean valitsema tilapäinen puheenjohtaja, tämä allekirjoittaa päätöksen. 

7 § 

Kurinpitokomitean päätös annetaan kirjallisena Liiton hallitukselle vahvistettavaksi muutoksenhakuajan 

päätyttyä tai päätöksen saajan ilmoitettua, että hän ei hae tuomioon muutosta. Liiton hallitus merkitsee 7 

§:ssä kuvatun vahvistamansa päätöksen a-, b- d- ja f-osat pöytäkirjaan ilmoitusasiana. Edellä mainitut 

päätöksen osat ovat julkisia. Jos päätösasiakirjoihin sisältyy henkilökohtaisia tai salassa pidettäviä tietoja, 

päätöksestä tehdään erikseen julkinen versio, joka ei sisällä näitä tietoja. 

Jos langettavaan päätökseen ei ole haettu määräajassa muutosta, sen julkinen tapahtumaseloste, perusteluosa 

ja seuraamuslauselma kilpailukiellosta, edustuskiellosta, toimitsijakiellosta ja MP-kilpailunjohtajan oikeuk-

sien menetyksestä julkistetaan asianosaisen nimi mainiten Liiton nettisivuilla ja Bridge-lehdessä. Mikäli 

päätökseen on haettu muutosta eikä muutoksenhakuelin kumoa tuomiota, vastaavat tiedot julkistetaan, kun 

muutoksenhakuelin on antanut ratkaisunsa. 

Rangaistukseksi määrätyn huomautuksen tai varoituksen tapahtumaseloste julkistetaan Liiton nettisivuilla ja 

Bridge-lehdessä. Selostuksessa ei mainita huomautetun tai varoitetun nimeä eikä julkisteta sellaisia tietoja, 

joiden perusteella se voitaisiin päätellä. 

Kurinpitokomitean päätös astuu voimaan muutoksenhakuajan päätyttyä tai päätöksen tietoonsa saaneen 

ilmoitettua kirjallisesti, että hän ei hae päätökseen muutosta. 

5. luku Muutoksenhaku 

1 § 

Kurinpitokomitean päätökseen ei saa hakea muutosta siltä osalta, joka koskee bridgelaissa määritellyn 

rikkomuksen tapahtumista, kun päätös koskee bridgelaissa kiellettyä pelillistä menettelyä.  

Kurinpitolautakuntaa voi pyytää oikaisemaan päätöksen, jos päätöksessä on ilmeinen menettelyvirhe tai jos 

on ilmeistä, että asiassa saatu uusi selvitys vaikuttaa asian ratkaisuun. Oikaisupyyntö on tehtävä 30 päivän 

kuluessa komitean päätöksen tiedoksi saamisesta. Komitea päättää, ottaako se asian uuteen käsittelyyn. 
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Oikaisupyyntöön annettuun kielteiseen käsittelypäätökseen voi hakea muutosta, jos oikaisuvaatimuksen 

peruste on menettelyvirhe. Komitea voi itse oikaista päätöksensä. Liiton hallitus vahvistaa oikaisun. 

2 § 

Kurinpitokomitean päätökseen seuraamuksen määräämisestä, jonka Liiton hallitus on vahvistanut, voi hakea 

muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta. Valitus on tehtävä Urheilun oikeusturvalautakunnan 

määräämässä ajassa ja sen määräämällä tavalla. Kurinpitokomitean päätökseen seuraamuksen määräämisestä 

voi pyytää oikaisua kuten tämän luvun 1 §:ssä määrätään. Komitea voi itse oikaista päätöksensä. Liiton 

hallitus vahvistaa oikaisun. 

3 § 

Tämän luvun 1 ja 2 § eivät rajoita asianosaisen oikeutta turvautua asiassa muihin lain turvaamiin muutoksen-

hakukeinoihin. 

4 § 

Suomen Bridgeliiton päätösvaltainen kokous voi anomuksesta muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi määrä-

tyn kilpailukiellon määräaikaiseksi siten kuin 3. luvun 4 §:ssä määrätään. 

6. luku Voimaantulo ja säännöstön muuttaminen 

1 § 

Tämä kurinpitosäännöstö tulee voimaan, kun Suomen Bridgeliiton kokous on sen hyväksynyt ja Liitto sekä 

sen jäsenkerhot ovat tehneet sääntöihinsä tarvittavat muutokset. Liiton on ilmoitettava näin määräytynyt 

voimaantulopäivä internetsivuillaan ja Bridge-lehdessä sekä lähinnä seuraavassa jäsenkirjeessä. 

2 § 

Vuoden 2008 2013 kurinpitomääräykset ovat voimassa, kunnes tämä säännöstö tulee voimaan. 

3 § 

Säännöstöä voidaan Liiton hallituksen, jäsenkerhon tai kurinpitokomitean aloitteesta muuttaa muotoon, 

jonka Liiton kokous hyväksyy. Liiton hallitus valmistelee aloitteiden perusteella muutosesitykset. 

Ennen muutokset käsittelevää Liiton kokousta Liiton hallituksen valmistelemat muutosehdotukset on toimi-

tettava jäsenkerhoille ja niille on annettava mahdollisuus esittää kantansa niihin säännöstön kohtiin, joihin 

Liiton hallitus ehdottaa muutoksia. Jos jäsenkerhot esittävät muutoksia Liiton hallituksen esitykseen, Liiton 

hallituksen on käsiteltävä esitykset ja lähetettävä lopullinen esityksensä jäsenkerhoille Liiton kokouksen 

käsittelyä varten. 
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MP-kilpailukategoriat ja –kilpailumaksut 

SBL:n syyskokouksen 22.11.2015 hyväksymät muutokset astuvat voimaan 1.1.2016. 

 

 



Suomen Bridgeliitto 

 

MP-kilpailukategoriat ja -kilpailumaksut 

 

Yleistä 

Tämä dokumentti määrittelee minimivaatimukset SBL:n alaisille MP-kilpailuille sekä asettaa 

kilpailuille hintakaton. Vaatimukset ja hintakatto astuvat voimaan 1.3.2014. 

Parikilpailut on kategorisoitu käyttäen seuraavia kriteerejä: 

 jakomäärä 

 jakojen tekotapa 

 kilpailunjohtaja 

 tulosten syöttö 

 tuloslaskenta 

 laskentasykli 

 tulosten esitysmuoto 

 ennakkoilmoittautuminen 

Joukkuekilpailut on kategorisoitu käyttäen seuraavia kriteerejä: 

 jakomäärä 

 jakojen tekotapa 

 kilpailunjohtaja 

 tulosten syöttö 

 tuloslaskenta 

 tulosten esitysmuoto 

 ennakkoilmoittautuminen 

Kilpailukategoria tulee ilmetä kilpailukutsusta. Kilpailun on täytettävä kaikki kategoriansa kriteerit, 

jotta se täyttää kategoriavaatimuksen. Mikäli jokin vaatimuksista on järjestäjälle ylivoimainen, 

kilpailu tulee pudottaa siihen kategoriaan, jonka kaikki kriteerit kilpailu täyttää. 

Mitä tässä dokumentissa on kerrottu MP-parikilpailusta, pätee järjestelyjen suhteen myös 

henkilökohtaiseen MP-kilpailuun.  

 

Ilmoitetusta kilpailukategoriasta järjestäjä ei saa poiketa ilman pakottavaa syytä (force majeure). 

Minimijakomäärä tavallisessa mestaripistekilpailussa on 40 jakoa lukuun ottamatta tasan 7 pöydän 

parikilpailua (39 jakoa) ja tasan 10 pöydän parikilpailua (38 jakoa).  

 

Pelipaikkakustannus 

Ensisijaisesti pelipaikan vuokrakustannus maksetaan kilpailun normaalista tuotosta. Mikäli kilpailu 

järjestetään sellaisessa pelipaikassa, josta joudutaan maksamaan pelitilavuokraa, voi 



kilpailumaksua, mikäli kilpailun tuoton ei niitä odoteta kattavan, korottaa joko 1 euron tai 2 euroa. 

Korotuksen on vastattava todellisia kustannuksia eli pelipaikka ei saa palauttaa kilpailun 

järjestäjälle mitään rahanarvoista tukea. Mikäli kilpailusta kerätään pelitilavuokraa, ei kerholle ole 

tarkoitus jäädä kilpailusta tuottoa. Mikäli pelitilavuokraa perittäessä rahaa jää yli kulujen, ylijäävä 

osuus lisätään jaettaviin palkintoihin.  

Kilpailukategoriat ja niiden minimivaatimukset 

Parikilpailut 

Parikilpailujen oletuslaskentatapa on ns. parikilpailulaskenta eli match point -laskenta. Mikäli 

parikilpailussa käytetään muuta laskentatapaa, tämä tulee ilmetä kilpailukutsusta. 

Lyhyet MP-parikilpailut 

Lyhyitä MP-kilpailuita ovat a) iltakilpailut, jotka alkavat klo 17:00 tai myöhemmin, b) ns. Warm Up 

-kilpailut jotka yleensä järjestetään jonkin isomman kilpailun/turnauksen yhteydessä, sekä c) 

istunto/sessionkilpailut, jotka yleensä koostuvat useammasta kuin yhdestä osakilpailusta. 

Istunto/sessionkilpailu koostuu kahdesta tai useammasta istunnosta. Istunto/sessionkilpailun 

jokaisen osakilpailun on toteutettava vähintään sen kategorian minimivaatimukset, jolla koko 

kilpailu on ilmoitettu pelattavan. Kussakin osakilpailussa on oltava vähintään16 pelattavaa jakoa. 

Kokonaiskilpailussa on siten aina vähintään 32 jakoa. 

Warm up -parikilpailu 

Warm up -parikilpailu on alin kilpailukategoria. Warm up -kilpailut voivat olla yökilpailuja, good 

morning -kilpailuja tai nimensä mukaisesti isomman kilpailun lämmittelykilpailuja. Warm up -

kilpailussa minimijakomäärä on 16 pelattua jakoa (siis ilman lepoa). Jos kilpailussa pelataan alle 21 

jakoa, on siitä ilmoitettava ja myös alennettava pelimaksua. Warm up -parikilpailun tulee täyttää 

kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Väh. 16 pelattua jakoa. Jos alle 21, on siitä ilmoitettava kutsussa. 

Jakojen tekotapa Kilpailussa ei tarvitse olla valmiiksi monistettuja jakoja 

Kilpailunjohtaja Kilpailunjohtaja voi olla pelaava kilpailunjohtaja 

Tulosten syöttö Tulokset voidaan syöttää pöytäkirjoihin tai slipseihin 

Tuloslaskenta Tuloslaskenta voi olla käsilaskenta 

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan pelkät lopputulokset ilman välituloksia 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Ei vaadita 

 

  



 

Pronssitason parikilpailu 

Pronssitason parikilpailu on alin kilpailukategoria normaaleille MP-kilpailuille. Pronssitason MP-

kilpailun minimivaatimukset poikkeavat warm up -kilpailusta vain jakomäärän osalta. Pronssitason 

kilpailuja ei tulisi järjestää muuta kuin poikkeustapauksissa. Pronssitason parikilpailun tulee täyttää 

kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Kilpailussa ei tarvitse olla valmiiksi monistettuja jakoja 

Kilpailunjohtaja Kilpailunjohtaja voi olla pelaava kilpailunjohtaja. Jos kilpailuun 

osallistuu 25 paria tai enemmän, suositellaan ettei kilpailunjohtaja 

pelaisi. 

Tulosten syöttö Tulokset voidaan syöttää pöytäkirjoihin tai slipseihin 

Tuloslaskenta Tuloslaskenta voi olla käsilaskenta 

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan pelkät lopputulokset ilman välituloksia 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Ei vaadita 

Hopeatason parikilpailu 

Hopeatason parikilpailu on suositeltava minimitaso MP-parikilpailulle. Hopeatason parikilpailun 

tulee täyttää kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Kilpailussa tulee olla monistetut jaot  

Kilpailunjohtaja Kilpailunjohtaja voi olla pelaava kilpailunjohtaja. Jos kilpailuun 

osallistuu 25 paria tai enemmän, suositellaan että kilpailunjohtaja ei 

pelaa. 

Tulosten syöttö Tulokset voidaan syöttää pöytäkirjoihin tai slipseihin 

Tuloslaskenta Tuloslaskennan on oltava koneellinen  

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan pelkät lopputulokset ilman välituloksia 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

 

  



Kultatason parikilpailu 

Kultatason parikilpailu on suositeltava taso MP-parikilpailulle. Kerhojen pitäisi pyrkiä järjestämään 

vähintään kultatason parikilpailuja. Kultatason parikilpailun tulee täyttää kaikki seuraavan taulukon 

kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Kilpailussa tulee olla monistetut jaot ja jakomoniste jokaiselle parille 

Kilpailunjohtaja Päätoiminen. 

Tulosten syöttö Tuloksien syöttöä varten pöydissä on elektroniset laitteet 

Tuloslaskenta Tuloslaskennan on oltava koneellinen  

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan pelkät lopputulokset ilman välituloksia 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

 

Semibarometri 

Semibarometri on kilpailu, jossa pelataan kahden tai kolmen kierroksen istuntoja, joiden jälkeen 

lasketaan kilpailutilanne. Semibarometrin tulee täyttää kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 40 jakoa 

Jakojen tekotapa Kilpailussa tulee olla monistetut jaot ja jakomoniste jokaiselle parille. 

Jakoja tulee olla vähintään 20% ylimääräisiä. 

Kilpailunjohtaja Päätoiminen  

Tulosten syöttö Tuloksien syöttöä varten pöydissä on elektroniset laitteet 

Tuloslaskenta Tuloslaskennan on oltava koneellinen  

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan välitulokset aina kahden kierroksen jälkeen 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut tulee joko esittää projektorilla tai 

toimittaa pöytiin. 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

 

  



Barometri 

Barometrissa kilpailutilanne lasketaan jokaisen kierroksen jälkeen. Barometrin tulee täyttää kaikki 

seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 40 jakoa 

Jakojen tekotapa Kilpailussa tulee olla monistetut jaot ja jakomoniste jokaiselle parille. 

Jakoja tulee olla vähintään 20% ylimääräisiä. 

Kilpailunjohtaja Päätoiminen  

Tulosten syöttö Tuloksien syöttöä varten pöydissä on elektroniset laitteet 

Tuloslaskenta Tuloslaskennan on oltava koneellinen  

Laskentasykli Kilpailussa lasketaan välitulokset joka kierroksen jälkeen 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset ja frekvenssitaulut tulee joko esittää projektorilla tai 

toimittaa pöytiin. 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

 

Swiss-parikilpailu 

Swiss-parikilpailussa tulokset lasketaan joka kierroksen jälkeen, minkä jälkeen seuraavan 

kierroksen paikat määräytyvät parien sijoitusten mukaan. Ensimmäisen kierroksen paikat arvotaan 

tai siidataan. Sijoittaminen voidaan tehdä myös kierroksen viiveellä, jolloin kaksi ensimmäistä 

kierrosta pelataan arvotuilla/siidatuilla paikoilla. Mikäli Swiss- muotoiseen parikilpailuun tulee 

lepovuoro, on se ensimmäisellä kierroksella aina viimeiseksi ilmoittautuneella parilla. Swiss-

parikilpailun tulee täyttää kaikki Barometrin kriteerit. 

Rally-kilpailu 

Rally-kilpailu on tasoituskilpailu, josta on omat kilpailumääräyksensä. Rally-kilpailun tulee täyttää 

kaikki Semibarometrin tai kaikki Barometrin kriteerit. Kilpailukutsusta tulee ilmetä järjestetäänkö 

Rally Semibarometrina vai Barometrina. 

Grand Slam -kilpailu 

Grand Slam -kilpailu on Swiss-parikilpailu, josta on omat kilpailumääräyksensä. Grand Slam -

kilpailun tulee täyttää kaikki Swiss-parikilpailun kriteerit. Grand Slam -kilpailussa pelataan 60 

jakoa. 

Henkilökohtaiset kilpailut 

Henkilökohtaiset kilpailut kategorisoidaan vastaavasti kuin parikilpailut. Henkilökohtaisten 

kilpailujen tulee täyttää vastaavat parikilpailukriteerit. Kilpailunjohdollisten syiden vuoksi 

henkilökohtaisen iltakilpailun jakomäärä voi jäädä jopa 22 pelattuun jakoon. 

 



Joukkuekilpailut 

Joukkuekilpailujen oletuslaskentatapa on IMP-laskenta WBF:n ottelupistetaulukon mukaan. 

Mikäli joukkuekilpailussa käytetään muuta laskentatapaa, tämä tulee ilmetä kilpailukutsusta. 

Pronssitason joukkuekilpailu 

Pronssitason joukkuekilpailu on alin kilpailukategoria joukkuekilpailuille. Pronssitason kilpailuja ei 

tulisi järjestää muuta kuin poikkeustapauksissa. Pronssitason joukkuekilpailun tulee täyttää kaikki 

seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Jaot voidaan sekoittaa pöydissä ja ne voivat olla ottelukohtaiset 

Kilpailunjohtaja Kilpailunjohtaja voi olla pelaava kilpailunjohtaja 

Tulosten syöttö Tulokset voidaan syöttää pöytäkirjoihin 

Tuloslaskenta Tuloslaskenta voi olla käsilaskenta 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Ei vaadita 

 

Hopeatason joukkuekilpailu 

Hopeatason joukkuekilpailu on suositeltava minimitaso joukkuekilpailuille.  Hopeatason 

joukkuekilpailun tulee täyttää kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa  (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Saman kierroksen otteluissa pelataan samat jaot. Jaot voivat olla joko 

valmiiksi monistettuja tai ne voidaan monistaa pöydissä. 

Kilpailunjohtaja Kilpailussa voi olla pelaava kilpailunjohtaja. Jos joukkueita on 13 tai 

enemmän, suositellaan että kilpailunjohtaja ei pelaa.  

Tulosten syöttö Tulokset voidaan syöttää pöytäkirjoihin 

Tuloslaskenta Tuloslaskenta voi olla käsilaskenta 

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

 

  



 

Kultatason joukkuekilpailu 

Kultatason joukkuekilpailu on suositeltava taso joukkuekilpailuille.  Kultatason joukkuekilpailun 

tulee täyttää kaikki seuraavan taulukon kriteerit: 

 

Kriteeri Minimivaatimus 

Jakomäärä Vähintään 30 jakoa  (iltakilpailu) / vähintään 40 jakoa (päiväkilpailu) 

Jakojen tekotapa Monistetut jaot ja saman kierroksen otteluissa pelataan samat jaot 

Kilpailunjohtaja Päätoiminen. 

Tulosten syöttö Tuloksien syöttöä varten pöydissä on elektroniset laitteet 

(erikoissiirtymäpöydissä, kuten "mylly", voi teknisistä syistä olla 

pöytäkirjat käytössä) 

Tuloslaskenta Tuloslaskennan on oltava koneellinen  

Tulosten esitysmuoto Kilpailutulokset voivat olla paperilla seinällä 

Ennakkoilmoittautuminen Pakollinen kilpailukutsussa esitetyn ilmoittautumisaikataulun mukaan; 

kilpailunjohtaja voi hyväksyä myöhemmin ilmoittautuneita mukaan 

mikäli tämä on kilpailujen järjestämisen kannalta järkevää. 

 

 



Kilpailukategoriat ja kilpailumaksut 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kilpailukategorioittain korkein mahdollinen kilpailumaksu: 

 

Kilpailukategoria Hintakatto / päivä Pelitilakorotus 

Warm up -parikilpailu 12€ (alle 21 jakoa 10 €) 1 tai 2 € 

Pronssitason parikilpailu 12€ 1 tai 2 € 

Hopeatason parikilpailu 15€ 1 tai 2 € 

Kultatason parikilpailu 17€ 1 tai 2 € 

Semibarometri 20€ 1 tai 2 € 

Barometri 22€ 1 tai 2 € 

Swiss-parikilpailu 22€ 1 tai 2 € 

Rally-kilpailu 20€ 1 tai 2 € 

Grand Slam -kilpailu 25€ 1 tai 2 € 

Pronssitason joukkuekilpailu 12€ 1 tai 2 € 

Hopeatason joukkuekilpailu 15€ 1 tai 2 € 

Kultatason joukkuekilpailu 17€ 1 tai 2 € 

Jos joukkuekilpailussa joukkueessa on viisi tai kuusi pelaajaa, kilpailumaksu tällaiselle joukkueelle 

on sama kuin neljän pelaajan joukkueelle. 

Palkintojen osuus tulee olla vähintään 40% kilpailumaksuista (pelitilakorotusta ei lasketa mukaan). 

Kerhon osuus kilpailumaksuista saa olla korkeintaan 1.20 €/pelaaja. 

Kilpailumaksu ilmoitetaan aina kokonaissummana, josta mahdollinen pelitilakorotus on 

pääteltävissä. 

 

 

 

 

 

 

 



MP-kilpailujen hintakategoriat 
 

Hintakategorioiden tarkoitus on kertoa kilpailijoille mitä heille on vähintään luvassa, kun he 

osallistuvat MP-kilpailuun. Tarkoitus ei ole määritellä minkälainen minkäkin kilpailun tulisi olla 

vaan mitä sen tulee vähintään olla ja mitä se voi korkeintaan maksaa. Kilpailun järjestäjällä on 

mahdollisuus kategorisoida kilpailu vaikkapa hopeatasolle ja toteuttaa kilpailu täysbarometrina 

vaikkapa siten, että tulokset toimitetaan pelkästään paperilla seinälle. Kategorian tulee näkyä 

kilpailun kutsussa. 

 

Kilpailukategorioissa käytettyjen kriteerien paremmuusarvo joko kasvaa tai pysyy samana, kun 

kisan kategoria nousee. Täten esim. pakollinen ennakkoilmoittautuminen täyttää kaikissa 

kilpailuissa vaadittavan minimikriteerin. Koneellinen tuloslaskenta on parempi kuin käsinlaskenta. 

Elektronisten laitteiden käyttö tulosten syöttöön on parempi kuin syöttö slipseihin tai kiertäviin 

pöytäkirjoihin. 

 

MP-kilpailun järjestävän kerhon tulee suunnitella etukäteen mitä on valmis panostamaan kisoihin ja 

minkälaisen kilpailumaksun haluaa kisasta periä. Järjestävän kerhon tulee käydä läpi yhdessä 

kilpailunjohtajan kanssa kriteerit kohta kohdalta läpi ja valittava se palvelutaso, joka halutaan 

toteuttaa. Toinen vaihtoehto on sopia kilpailunjohtajan kanssa, että järjestetään jonkin tietyn 

kategorian mukainen kilpailu ja sen jälkeen varmistutaan siitä, että jokainen vaadittava kriteeri 

täyttyy. 

 

MP-kilpailumääräykset edellyttävät päiväkilpailussa vähintään 40 jaon pelaamista, jotta kisasta voi 

antaa taulukon mukaan mestaripisteitä. Kilpailukategorisoinnissa tämä 40 jakoa on laitettu 

pakolliseksi kriteeriksi normaaleihin päiväkilpailuihin. Tavoitejakomäärä ei siis ole 40 vaan se on 

minimijakomäärä (kahta poikkeusta lukuun ottamatta). Suositeltava jakomäärä on 44–46 jakoa eikä 

51 jakoakaan ole mikään mahdottomuus. Joukkuekilpailussa suositeltava jakomäärä päiväkilpailulle 

on 56–64. Mikäli kilpailuun osallistuu "hankala" pöytämäärä seuraavassa on ehdotukset miten 

kisoista saadaan vaatimusten mukaiset: 

6 pöytää: 11*4 = 44 jakoa 

6½ pöytää: 11*4 = 44 jakoa  

7 pöytää 13*3 = 39 jakoa 

8 pöytää: 15*3 = 45 jakoa 

9 pöytää: 15*3 = 45 jakoa (tai 48/51 jakoa) 

9½ pöytää 15*3= 45 jakoa (tai 48/51 jakoa) 

10 pöytää: 19*2 = 38 jakoa 

 

Järjestävän kerhon on päivitettävä järjestämänsä kilpailun pelitaso liiton ilmoittautumissivustolle 

(Bilboon) heti kuin se on mahdollista, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. 

Käytännössä kannattaa pyytää kilpailunjohtajaa tekemään se samalla kun hän päivittää kilpailun 

muut tiedot. 

 

Epäselvissä tapauksissa voitte aina kääntyä kilpailutoimikunnan puoleen.  

Kilpailutoimikunnan sähköpostiosoite on: competition@bridgefinland.com 

 

Hyödyllisiä linkkejä:  

MP-kilpailun kilpailukategoriat ja – kilpailumaksut: http://www.bridgefinland.fi/uusi/files/858.pdf 

MP-kilpailun taloudelliset ohjeet: http://www.bridgefinland.fi/uusi/files/860.pdf 

SBL:n kilpailusäännöt liitteineen: http://www.bridgefinland.fi/bilbo/sbl.php?id=11 

 

mailto:competition@bridgefinland.com
http://www.bridgefinland.fi/uusi/files/858.pdf
http://www.bridgefinland.fi/uusi/files/860.pdf
http://www.bridgefinland.fi/bilbo/sbl.php?id=11
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Täten valtuutetaan (nimi)___________________________________________________ 

edustamaan kerhoamme ja käyttämään sen puhe- ja äänioikeutta Suomen Bridgeliitto ry:n syyskokouksessa 

22. marraskuuta 2015 Bridge Areenalla Helsingissä. 
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