
JUNNUTOIMIKUNNAN TIEDOTE 1/2013 

Junioritoimikunta piti 3.2.2013 kokouksen, jossa keskusteltiin mm. seuraavista asioista: 

Junnutoikikunta 2013   

Junnutoimikunta vuonna 2013 

Tero Koivu PJ 

Hulda Ahonen 

Anni Mäkelä 

Matti Niemi  (ei ollut kokouksessa) 

Kari Patana 

 

Parhaiten tavoitat KOKO toimikunnan laittamalla sähköpostia suoraan 

toimikunnan osoitteeseen: junior (at) bridgefinland.fi 

Kansainvälinen toiminta 2013 

Vuodelle on hurjasti eri mahdollisuuksia junioreiden kansainväliseen toimintaan.  

Valitettavasti resurssit ovat rajalliset, joten ihan kaikkiin kilpailuihin ei 

juniorijoukkuetta voi lähettää. 

Varmoja osallistumiskohteita ovat: 

- White House (Hollanti) 17.22.3.2013 

- EM joukkuekilpailu   

- Tallinn Bridge Festival (mikäli kutsu tulee) 

- Midsummer Bridge, johon osallistutaan sekä alle 26 joukkueella, että 

koululaisjoukkueella. Joukkueet valitaan myöhemmin. (Halukkuudesta 

osallistua voipi laittaa sähköpostia toimikunnalle.) 

 

Muita mahdollisia kansainvälisiä junioritapahtumia ovat: 

- PM kilpailut pääsiäisenä 

- Druva Latviassa marras-joulukuussa  

- Ranskan juniorikilpailut aikavälillä 24. lokakuuta - 8. 

- Baltic Cup 11.–12.toukokuuta Riikassa. 

 Toistaiseksi näihin kilpailuihin osallistumisemme on vielä epävarmaa. 

 Junioritoimikunta päättää osallistumisista myöhemmin. Junioreiden mielipiteet 

 ovat tervetulleita! 

 

 



Junnu SM 2013 23.–24.11. 

 Junioritoimikunta on saanut kirjeen, jossa ehdotetaan, että vuoden 2013 SM 

 tapahtuma järjestettäisiin Jyväskylässä. Junioritoimikunta oli myönteinen 

 ajatukselle, mutta vain siinä tapauksessa, että kulut saadaan erittäin 

 kohtuullisiksi. JT selvittää asiaa. Kaikki mahdollinen talkooapu otetaan ilolla 

 vastaan ☺. 

Juniorit – rekisteri ja tiedottaminen 

 Päätettiin että Anni Mäkelä päivittää juniorirekisterin. Ilmoita siis muuttuneet 

 yhteystietosi Annille (unaraw (at) gmail.com), mikäli kerhosi ei sitä ole jo 

 hoitanut!  

 Keskusteltiin pitkään eri tiedottamiskanavista junioreille. 

 Päätettiin perustaa Face Bookiin suljettu ryhmä jossa juniorit ja 

 toimikuntalaiset/aktiivit voivat käsitellä asioita ulkopuolisten näkemättä.   

 Päätettiin, että tehdään virallisempaa tiedotusta varten sähköpostilista. Lista 

 kootaan kun Anni on saanut rekisterin päivitettyä. Todettiin, että listalle 

 tulevilta on pyydettävä lupa. Koululaisryhmän vanhemmat on myös 

 mahdollista lisätä listalle, mikäli he näin haluavat. 

 Muiden tiedottamiskanavien parantamiseen JT palaa tulevissa kokouksissaan 

Muuta keskustelua 

- EM kilpailujen pelipaikka ja ajankohta eivät ole varmistuneet. (Wroclaw Puola 

heinäkuussa alustavien tietojen mukaan) 

- Junnuleiri järjestetään myös tänä vuonna, mutta tarkemmat tiedot ajankohdasta 

ja pitopaikasta selviävät myöhemmin (ASAP!!!). Leiri pyritään pitämään kesällä. 

- Valmennusryhmien tilanne ja valmennettavat kartoitetaan (2013) 

 

Seuraaava JT:n kokous pidetään 13.2.2013.  
Otamme mielellämme junioreiden asioita käsittelyyn. Laita asiasi meille 

osoitteeseen: junior (at) bridgefinland.fi  
 

 

 


