
Suomen Bridgeliitto ry:n hallitukselle

Vasta Iause koskien ki I pai I u mää räyste n m u utosta 1 5.1 2.2017

Pä ätös M P-kilpailu iden uusista min imirajoista astu u voimaa n 1 . 1 .201 I
Tämän ajankohdan jälkeen mestaripistekilpailun vähimmäiskriteerit osallistujamäärän osalta ovat
parikilpailussa 16 paria ja joukkuekilpailussa 6 joukkuetta. Kokkola-Nurmes -linjan pohjoispuolisella alueella
vâhimmäiskriteerit ovat parikilpaíussa 10 paria ja joukkuekilpailussa 5 joukkuetta. Pyhäjärui sisältyy
pohjoispuoliseen alueeseen. Mikäli vähimmäiskriteerit eivät täyty, voidaan kilpailu pelata VP-Rilpailuna.
Tällöin järjestävällä kerholla on vastuu tiedotuksesta kilpailuun ennakkoon ilmoiftautuneille.
(Voimaanastumista on siinetty alkavaksi 1.4.2018) .

Pyydämme hallitukselta pikaista vastausta seuraaviin toteamuksiimme ja kysymyksiimme.

1. Päätös on liiton sääntöjen vastainen:

2$ Tarkoitus
Liitto on Suomen bridgekerhojen valtakunnallinen keskusjärjesfö. Sen tarkoituksena on olla
Suomessa toimivien bridgekerhojen aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja
keskusefimenä. Liiton tarkoituksena on bridgen pelaamisen edistäminen Suornessa.

Miten MP-kilpailujen vähentäminen edistää pelaamista?

3$ Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto:
6. edistää ja valvoo jäsenyhdistysten ja piirien sekä kerhojen jäsenten kilpailutoiminfaa Suomessa
ja ulkomailla sekä taruittaessa ifse toimeenpanee kilpailuja

Miten kilpailujen vähentäminen ja MP-statuksen mitätöinti edistävät kilpailutoimintaa?

2. Päätös on ristiriidassa kilpailumääräysten kanssa

Kl pailumääräykset 2. 2. 1 Liiton kokous:

Suomen Bridgeliiton liiton kokous käsiftelee SBL:n hallituksen esityksen
SBL;n Kilpailumààräyksiksi yhtenä kokonaisuutena ja joko hyvtàksyy sen sellaisenaan, hyväksyy
sen muutoksin taijättää Kilpailumääräykset hyväksymättä ja palauttaa ne takaisin SB[:n hallitukselle
muutosehdotuksin. Tällöin aiemmin käytössà olleet Klpailumäärtáykset säilyvät voimassa.
SBLn hallituksen on varattava jäsenkerhoille riittävästi aikaa tutustua uusiftuihin
Kilpailumääräyksiin, jotta jäsenkerhojen mahdolliset muutosehdotukset SBL:n hallituksen
e s ity ksee n e h d ittä isi i n käsitet t ä h a I t itu kse n'ko kou kse ssa e n ne n I i ito n ko ko u sta.

Miten kerhojen mahdollisuudet muutosesityksiin huomioitiin asian käsittelyssä?

3. Päätös on liiton tuoreen yhdenvertaisuussuunnitelman vastainen

Tasa-aruo näkyy esimerkiksiseuraavr.ssa asroissa, joihin Liitto kiinnittää erityistä huomiota:
Ken elle hanastu s- ja kilpail utoimintaa järjestetään

Liitto järjestää kilpailuja fasapuolisesti erilaisille osallistujille

Miten toteutuu yhdenvertaisuus, kun MP-kilpailuja koskeva muutos syrjiivain
maaseutukerhojen jäseniä?

1



4 Päätöksestä voi seurata vah ingon korvausvelvollisuus

Yhdistyslaki 39$ Vahingonkoruausvelvollisuus

Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen koruaamaan
vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisestitaihuolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle.

Vuosikokouksen27.11.2017 kutsumateriaalissa eiole mainittu tehtyä päätöstä mitenkään.
MyÖskään vuosikokouksen pöytäkirjaan eiole kirjattu asiaa. Kyseinen päätÖs poikkeaa siten
toimintasuunnitelmasta ja vaikuttaa budjetin tulorahoitukseen merkittålvästi, koska mahdollinen uusi
minimisääntö tulee vähentämään oleellisesti MP-kilpailujen lukumäärää. Tästä aiheutuva vajeen
euromäärä on helposti todennettavissa jälkikäteen.

Miten hallitus aikoo paikata a iheuttamansa rahoitusvajeen?

5. Päätös on kilpailumääräysten ja hyvän toimintatavan vastainen

Kilpailumääräykset 2. 2. 1 Liiton kokous

SBL:n Klpailumääräykset on tarkistettava liiton kokouksessa vähintään kolmen vuoden välein.
Tästä määräyksestà huolimatta kulloinkin voirnassa olevat SBL;n Klpailumääräykset säilytttivät
virallisen sfafuksensa kunnes ne joko hyväksytâëln uudelleen tai korvataan uusilla
Kil p a i I u mä äräyksil lä I iiton kokouksessa.

Hallitus voi siis tehdä päätöksiä, mutta liiton kokouksessa päätetyt kilpailumääräykset säilyvät
virallisina seuraavaan liiton kokoukseen saakka.
Hallitus on kirjannut aiemmin sähköpostitse sopimansa muutokset kilpailumääräyksiin hallituksen
kokouksessa 15.12 2017 siis pari viikkoa liiton vuosikokouksen jälkeen. Kyseisenä parin viikon
jakson aikana ei ole voinut tulla tarvetta nä¡n merkittävälle muutokselle. Hallituksen voidaan siis
todeta tienneen päätöksensä sisältö jo ennen vuosikokousta. Tästä seuraa ettei hallitus ole
toiminut avoimestija rehellisesti liiton vuosikokouksessa, jossa mm vahvistettiin muita muutoksia
kilpailumääräyksiin vaan on salannut suunnitelmansa ja mahdollisestijo ennen vuosikokousta
salassa tehdyn päätöksensä. Siksi hallituksella ei ole ollut toimivaltaa tehdä päätöstä jäsenille näin
tärkeässä asiassa.
Siitä lähtien kun nykymuotoiset kilpailumääräykset julkistettiin, muutokset on vahvistettu aina
seuraavassa liiton kokouksessa juuri sen vuoksi, että määräyskokoelmaa olisi luotettavasti ajan
tasalla.

Miksi hallitus haluaa murentaa liiton määräyskokoelman luoteüavuutta ja miksi hallitus ei nyt
toimi määräysten mukaisesti kun aika eiole esteenä?

Yhdistysten periaatteista
Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntÖjen mukaan liiton kokous on ylin päättävä elin ja hallituksen tulee
toimia sen päätösten mukaan.

Miksi hallitus haluaa rikkoa yhdistystoiminnan johtavaa periaatetta?

Muutoksen seuraukset
Kerhojen yhteenlaskettu jäsenmäärä keskimäärin vähenee 50S0 kpl per vuosi.

Miten hallitus arvioi päätöksensä vaikuttavan pelaajien lukumäärään?

Esitämme, että hallitus peruu välittömästi tekemänsä päätÖkset asiassa, jonka hyötyä liiton tai kerhojen
toiminnalle on vaikea ellei mahdoton nähdä, valmistelee ne huolellisesti uudelleen ja tuo kerhoille tiedoksi
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ajoissa ennen seuraavaa liiton kokousta, jos vielä katsoo aiheelliseksi.

Kilpailumääräysten kohdassa 2.2.1 on selkeästisanottu, miten kilpailumääräyksiÍn tehdään muutoksia.
Hallitus rikkoo näitä määräyksiä eikä hallituksen valitsemalle toimintatavalle ole hyväksyttäviä perusteita.

Kuopiossa 13.01.2018

Kuopion Bridgekerho ry

Puijon Bridge ry

Joensuun Bridgekerho ry

Jyväskylän Bridgekerho ry

Kajaanin Bridgekerho ry

Lappeenrannan Bridgekerho ry

Oy-Bridge ry

Pieksämäen Bridgekerho ry t
Pyhäsalmen Bridgekerho

Antar¡n Bridgekerho ry

Seinäjoen Bridgekerho ry

MattiKauma sähköpostitse
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