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EM 2017 projekti 
Alustus 
Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä 

koululais- ja junioripelaajiemme toiminnan kehittämiseksi ja 

pelaajien pelitason nostamiseksi. 

Myös SBL:n hallitus on sitoutunut juniorityön tukemiseen ja 

junioritoimikunnalle on tiukkoinakin taloudellisina aikoina löytynyt 

rahaa perustoiminnan pyörittämiseen. 

Uskottavan ja jatkuvan maajoukkuetoiminnan luomiseen nämä 

varat eivät kuitenkaan riitä. Kansainvälisen tason saavuttaminen 

vaatii paljon harjoittelua, oikeanlaista valmennusta ja motivointia, 

sekä tärkeimpänä pelikokemusta. Kerran kahdessa vuodessa 

pelattava EM turnaus ei riitä tuomaan pelaajillemme vaadittavaa 

kansainvälistä, hyvätasoista pelikokemusta. 

Junioritoimikunta sai kunnianhimoisen ajatuksen maajoukkueen 

valmentautumisesta pitkällä tähtäimellä ja selkeillä tavoitteilla. 

Tämän suunnitelman toteuttamiseksi juniorit tarvitsevat kuitenkin 

SBL:n ulkopuolista taloudellista tukea. 

Jatkossa esitettään junioritoimikunnan suunnitelma projektille, 

mikäli rahoitus saadaan järjestymään. 

1. Sitoutuminen 
 

Projekti toimii Suomen Bridgeliiton alaisena ja se hyväksytetään 

SBL:n hallituksella. Projektin toiminnasta liiton puolelta vastaa 

junioritoimikunta, jonka vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan ja 

viisivuotissuunnitelmaan projekti sisällytetään. 

Junioritoimikunta valitsee projektille vastuullisiksi 

Projektivastaavan ja Valmentajan. Tarvittaessa toimintaan 

valitaan myös apuvalmentaja. Lisäksi projektiin osallistuminen on 

koko junioritoimikunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä tulevina 

vuosina. 

Toimijoiden valinta on projektin onnistumisen kannalta todella 

tärkeää. Erityisesti valmentajan rooli on joukkueen kehityksen 

kannalta suuri. 

Projektin 
pä ä tekijä t 
EM 2017 projektin 

onnistumisen kannalta 

tärkeimpänä tekijänä 

on valita ohjelmaan 

motivoituneet ja 

sitoutumiskykyiset 

toimijat. Tärkeimmässä 

roolissa tulevat 

olemaan 

Projektivastaava ja 

valmentaja. 

Junioritoimikunnalla on 

useita hyviä 

vaihtoehtoisia 

henkilöitä näihin 

tehtäviin.  
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2. Tävoite jä ryhmä n toimintä 
 

Projektin tavoitteena on valmentaa Suomelle juniorijoukkue, joka on vuonna 2017 valmis 

saavuttamaan paikan MM turnaukseen vuodelle 2018. Tämä vaatii sijoittumista kuuden 

parhaan joukkueen joukkoon tämänhetkisten sääntöjen mukaan 

Ryhmään valitaan junioritoimikunnan, Valmentajan ja Projektivastaavan toimesta 

kymmenen lupaavaa junioripelaajaa. Pelaajamäärää tiivistetään projektin edetessä.  

Tärkeimmät vuosittaiset tapahtumat ovat: 

 4 valmennustapaamista, joissa arvioidaan pelaajien edistymisen tilanne, 
harjoitellaan, keskustellaan ongelmakohdista ja panostetaan joukkueen 
motivointiin. 

 Vuosittain pelattavat kansainväliset maaottelut ja turnaukset. Joukkueelle 
järjestetään mahdollisuuksia osallistua hyvätasoisiin kansainvälisiin kilpailuihin 
myös niinä vuosina, jolloin EM turnausta ei järjestetä. Tärkeitä kohteita ovat mm. 
White House- turnaus Hollannissa sekä Paris Open- turnaus joka toinen vuosi. 

 Joukkueen näkyminen kotimaisissa kilpailuissa. Joukkue pelaa kotimaiset 
arvokilpailut ja merkittävimmät kilpailutapahtumat joukkueena. Näin saadaan 
joukkue tiivistettyä toimimaan yhdessä ja kohtaamaan monenlaiset pelitilanteet.  

 Jatkuva valmentautuminen BBO:ssa valmentajan valvonnan alla hyvää vastusta 
vastaan. 

  

Projektivastaava ja valmentaja valmistelevat tarkemman vuosisuunnitelman jokaiselle 

vuodelle edellisen vuoden lokakuuhun mennessä. 

3. Ryhmä n kokoonpäno jä kokoonpänon tärkistäminen 
 

Valittava ryhmä on koko projektin ajan avoin. Pelaajia voidaan poistaa tai lisätä 

junioritoimikunnan päätöksellä valmentajan tai projektivastaavan esitysten mukaisesti. 

Junioritoimikunta valitsee SBL:n edustusjoukkueet. Tässä he käyttävät apunaan 

valmentajan asiantuntemusta. 
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 4. Väätimukset sitoutuneelle junnuryhmä lle  
 

 Juniorit tekevät henkilökohtaisen harjoitussuunnitelman puolivuosittain yhdessä 
valmentajan kanssa. Heidät velvoitetaan pitämään harjoituspäiväkirjaa ja 
itsearvioimaan tavoitteiden täyttymistä. 
Harjoitustavoitteet tehdään henkilökohtaisiksi pelaajien tason ja kapasiteetin 
ollessa hyvin vaihteleva. 

 Osallistuminen yhteisiin tapaamisiin kuuluu pelaajien velvollisuuksiin. 
 Kotimaisten kilpailujen ja verkkoliigojen pelaaminen juniorijoukkueilla on vaatimus. 

5. Projektistä räportoiminen 
 

Valmentaja pitää Projektivastaavan ajan tasalla projektin kulloisestakin tilanteesta. 

Projektivastaava tekee virallisen raportin SBL:lle vuosittain marraskuun loppuun mennessä. 

Mikäli toimintaa joudutaan tarkentamaan tai muuttamaan suurilta osin, ovat nämä päätökset 

hyväksyttävä SBL:n hallituksessa. 

Mikäli rahoittaja haluaa, junioritoimikunta voi raportoida heille tarkemmin sovittavalla tavalla 

projektin etenemisestä. 

6. Kuluärvio 2014 – 2018 perusteluineen 
2014  
arvio: 700€  

Projektin käynnistäminen 

Valmennustapaaminen x 2 

2015  
arvio: 6000€  

EM 2015 kilpailuun kaksi joukkuetta (liitto kustantaa yhden). 

Valmennustapaaminen x 4 

2016  
arvio: 5000€  

Kansainvälisten turnausten osallistumismaksut  

Valmennustapaaminen x 4 

2017  
arvio: 5000€  

Kansainvälisten turnausten osallistumismaksut  

Valmennustapaaminen x 4 

2018  
arvio: 1800€  

Harjoittelu ja kilpailukustannukset MM kilpailuun  

Valmennustapaaminen x 2 

 

Projektin taloudesta tehdään vuosittain budjetti ja tuloslaskelma.  
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7. Tiedotus jä nä kyvyys 
 

Junioritoimikunta tiedottaa projektista liiton verkkosivuilla ja Bridge Lehdessä.  

Lisäksi kaikista kansainvälisistä kilpailuista tehdään lehdistötiedotteet ja follow upit. 

 

Joukkueiden nimeämisissä, vaatetuksessa ja muussa näkyvyydessä otetaan huomioon 

taloudellisten tukijoiden toiveet.  

 

Joukkueille voidaan sopia näkyvyyttä tai pelejä yhteistyökumppaneiden kanssa.  

8. Eteneminen   
 

Projektin taloudellisen tukijan kanssa tehdään sopimus tarkemmista ehdoista ja käytännön 

järjestelyistä. 

 

Lopuksi 
 

Kilpabridge on hieno laji. Jatkuvuus on kuitenkin taattava, jotta bridgeä voisi harrastaa 

Suomessa myös tulevaisuudessa. 

Mahdollisuuksien tarjoaminen juniorijoukkueillemme tekee lajista huomattavasti 

houkuttelevamman nuorten keskuudessa. 

Nuorissä on tuleväisuus.  
 

 

Yhteystiedot: 
 

Hulda Ahonen  Tero Koivu 

Toiminnanjohtaja   Junioritoimikunnan Puheenjohtaja 

Suomen Bridgeliitto ry  Suomen Bridgeliitto ry 

executive.officer@bridgefinland.fi tero.koivu@gmail.com 

040-8476196   044-2899084 
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