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

00380 Helsinki) sunnuntaina 27. marraskuuta 2016 klo 11:00. 

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 27 nov. 2016 kl. 11:00. 

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

 

TERVETULOA! VÄLKOMMEN! 

Hallitus / Styrelsen 

 

LIITTEET (löytyvät PDF-tiedostosta liitteenä.) 
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LIITE 2 Vuoden 2017 toimintasuunnitelma 
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LIITE 4 Hallituksen puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt 
LIITE 5 Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt 
LIITE 6 Valtakirja 

  



LIITE 1 

1 

 

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 
 

Syyskokous 27. marraskuuta 2016 klo 11:00  

Bridge Areenalla Helsingissä 

 

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 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio (Liite 2 ja 3) 

 

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

vuodelle 2017 sekä päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta 

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksu vuonna 2017 on 50€ jokaista kerhon 

henkilöjäsentä kohti. 1.1.1992 tai sen jälkeen syntyneiltä jäsenmaksu pidetään 

ennallaan 10€/ kerhon jäsen. SBL:n kunniajäsenistä ei peritä jäsenmaksua. 

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

kohden ja 1,75 € jokaista 1.1.1992 tai sen jälkeen syntynyttä osallistujaa kohden. 

Hallitus esittää että voittopistemaksu pidetään ennallaan. Voittopistemaksu on 0,40 

€/vp. 

 

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

puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. (Liite 4) 

 Puheenjohtaja Jarmo Laakso on erovuorossa ja on ilmoittanut, ettei ole ehdolla 

 jatkokaudelle. Liitteessä 4 on 11.11.2016 mennessä saadut ehdokkaiden esittelyt. 

 

9. Valitaan 4–6 hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan kaudelle 2017–2018. (Liite 5) 

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

b) Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle1.1.2017–31.12.2018. 

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat, Martti Meronen (Bridge-55), Veijo 
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Nikkanen (Tammerbridge ry), Milko Nuutila (Vasa Bridgeklubb) Fred Sundwall 

(Bridgeklubben inom AV) ja Jussi Tamminen (Bridge-55 ry.).  

Milko Nuutila on ilmoittanut, ettei jatka hallituksessa. Muut erovuoroiset jäsenet 

ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa.   

Liitteessä 4 on 11.11.2016 mennessä saadut ehdokkaiden esittelyt. 

 

 

10. Valitaan vuodelle 2017 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 Maria Nordgren 

 

11. Bridgekerho Savuton ry:n esitys 

Bridgekerho Savuton ry esittää, että hallitus perustelee, miksei maajoukkuetoiminnalla 

ole omaa toimikuntaa ja toivoo, että jatkossa maajoukkueasioille nimettäisiin oma 

toimikunta. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Esityslista (tämä dokumentti) 

LIITE 2 Vuoden 2017 toimintasuunnitelma 

LIITE 3 Vuoden 2017 talousarvio 

LIITE 4 Hallituksen puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt 

LIITE 5 Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt 

LIITE 6 Valtakirja 
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Suomen Bridgeliitto ry:n  
toimintasuunnitelma vuodelle  
2017 

 
 
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 2017 
 
 

1. julkaistaan 4 Bridge Lehti –lehteä  

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. jatketaan liiton pelitilan Bridge Areenan ylläpitoa ja kehittämistä 

8. osallistutaan kansainvälisiin kokouksiin 

9. lähetetään joukkue juniorien EM-kilpailuihin 

10. toteutetaan junioriprojekti 2017 suunnitelman mukaisesti, sekä aktivoidaan nuoria 

pelaajia mm. järjestämällä juniorileiri  

11. jatketaan yhteistyötä Suomen muiden älypeliliittojen kanssa 

12. kehitetään yhdistyksen omaa organisaatiota ja toimintoja 

13. osallistutaan Valon järjestämään SM-viikko – tapahtumaan 

14. lisätään bridgen näkyvyyttä Bridge Promo- päivän avulla 

 
 

 
 
 
Vuoden 2017 teemana on:  
Bridgen positiivisen näkyvyyden lisääminen 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bridgefinland.fi/
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Seuraavassa esitetään kunkin tavoitteen kohdalta siitä tarkemmin vastaava toimikunta. 
Toimikunnat tarkentavat toimintasuunnitelmaa omissa toimintasuunnitelmissaan. 

 
2.1 Bridge Lehti -lehti  

 
- 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 sivu kuvineen.) 
- Markkinoidaan ilmoitustilaa aiempaa aktiivisemmin. 
- Parannetaan lehden merkitystä jäsenten ja yhdistyksen tiedonvälittäjänä. 
- Hankitaan lisää sisällöntuottajia    

 
2.2 Kilpailutoiminta 2017 

 
- Kilpailutoimikunta, toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri huolehtivat, että liitto järjestää SM-

kilpailut kaikissa luokissa 
- Osallistutaan SM-viikko tapahtumaan 
- 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 Bridge Liiga ensimmäisen kerran kolmella sarjatasolla.   
- Järjestetään netissä pelattavia kilpailuja BBO-Finlandin alaisuudessa 
- Valmistellaan vuoden 2018 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 
- Mietitään ratkaisuja uusien kurssilaisten sitouttamiseksi lajin pariin 

 
 
2.4 Kilpailunjohtajien koulutus 
 

- Pääkilpailunjohtaja järjestää tarvittaessa kilpailunjohtajakurssin/-kursseja  
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- 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 ylläpitää kansainvälisen kilpailunjohtajan 
pätevyyttä. 

- MP-kilpailunjohtajien koulutusta mietitään myös laajemmin.   

 
2.5 Yhdistyksen kevät- ja syyskokous 
 

- Yhdistyksen hallitus kutsuu kokoon ja valmistelee kevät- ja syyskokoukset 
 
 

2.6 Verkkosivut – www.bridgefinland.fi 
 

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

 

 
2.7 Bridge Areenan kehittäminen ja ylläpito  

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

sopimuksista huolehtimista 

 
 

2.8 Varainhankinnan kehitys ja talouden vakauttaminen 
 

- Tehostetaan bridgen pelaajien liittymistä Liiton kerhojen jäseniksi  
- 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 
 
 

2.9 Kansainväliset kokoukset  
 

- Liitto osallistuu kansainvälisiin bridgekokouksiin ja seminaareihin. Vuonna 2017 
vuorossa on pohjoismainen bridgetyöntekijöiden tapaaminen ja NBU:n kokous. Myös 
muihin tarpeellisiin kokouksiin osallistutaan, mikäli niitä järjestetään.   

 
2.10 Kansainvälinen pelitoiminta 

 
- Liitto lähettää PM joukkuekilpailuun karsinnoilla valitun avoimen-, ja naisten joukkueen. 

Liitto maksaa joukkueiden mahdolliset osallistumiskulut, ja tukee kumpaakin joukkuetta 
matka- ja majoituskuluissa 1000€. 

- Liitto lähettää joukkueen juniorien EM-kilpailuun. Liitto maksaa joukkueen kulut. 

http://www.bridgefinland.fi/


5 
 

- 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 2017 jatketaan SBL:n hallintotapaohjeen (toimintamallien käsikirja ja vuosikello) 
kehittämistä. 

- 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 
 

2.14 Bridgen näkyvyyden lisääminen 
 

- Lisätään bridgen positiivista näkyvyyttä yhteistyössä jäsenkerhojen kanssa 
- Valmistellaan ja toteutetaan lajista kertovaa materiaalia, niin promopäivää, kuin SM-

viikkoakin varten. 
- Tiedotetaan näkyvyyssuunnitelmasta kerhoja. 

 



SUOMEN BRIDGELIITTO RY TALOUSARVIO

TALOUSARVIO 2017 TALOUSARVIO 2016 ENNUSTE 2016

TULOT

SBL:n kilpailut 39500 37500 41740

MP-kilpailut 20000 20000 20300

Jäsenmaksut 71000 52000 50500

Voittopisteet 12500 12500 12000

Muut tuotot 6000 2500 12200

80-vuotisjuhla 0 21350 16753

Avustukset, sponsorisopimukset 500 3500 400

Juniori 2017 0 0 300

Vuokrat/kerhot ym. 20000 22500 20300

169500 171850 174493

MENOT

PALKAT

Palkat ja palkkiot 58000 56500 56000

Henkilösivukulut 15000 14000 15400

Kela- ym. tuet/korvaukset -13000 -13000 -12700

60000 57500 58700

MUUT KULUT

Bridgelehti 20000 18000 18700

Vuokrakulut 20000 20000 16500

Jäsenmaksut 4500 4000 4510

Puhelin/internet 3000 2500 3000

Tarvike ja kalustokulut 6000 5000 6300

Muut kulut 10000 6000 5900

Matkat pl edustusjoukkueet 5000 5000 4700

Pelitoiminnan kulut 8000 5100 7000

80-vuotisjuhla 0 21350 21672

Koulutustoiminta 3000 3000 0

Juniorit 15000 7000 6900

Edustusjoukkueet (pl juniorit) 3000 11050 20300

Kirjanpito ja tilintarkastus 5000 5000  4500

102500 113000 119982

YLI/ALIJÄÄMÄ 7000 1350 -4189

SBL budjetin 2017 lisäselvityksiä:

* Midsummerbridgeä ei järjestetä 2017

* jäsenmaksu nostetaan 50 euroon per henkilöjäsen, juniorien osalta 10 euroa. Jäsenmäärä budjetoitu tämän johdosta 20 henkeä 

pienemmäksi.

* vuoden 2017 aikana ilmestyy uusi bridgelaki, jonka käännöstyö suoritetaan vuoden aikana.

* kalustoa ei ole uusittu vuonna 2016, joten uusimistarvetta tulee olemaan sekä jakokoneissa että tietokoneissa v. 2017. Ennusteessa 

2016 olevat kalusto ja tarvikekulut koostuvat pääosin hankituista pelikorteista.

* junioreilla on EM kisat vuonna 2017, joten toimintaan menee selvästi vuotta 2016 enemmän rahaa.

* avoimella maajoukkueella on PM-kilpailuvuosi, liitto tukee joukueita max. 1000€ per joukkue. Vuoden 2016 ennusteessa 

maajoukkueen kulut ovat budjetoitua suuremmat, kun WBG:n osallistumismaksut on maksettu liiton kautta. Nämä on katettu 

tukikilpailuilla ja joukkueilta perittävällä maksulla, jotka näkyvät vastaavasti ennusteen tulopuolella.
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Ehdolla syyskokouksessa 27.11.2017 SBL:n puheenjohtajaksi  

(tiedossa 11.11.2016) 

 

Pasi Kuokkanen – Otapieti ry esittää SBL:n puheenjohtajaksi. 
(Esittely lisätty materiaaliin  14.11.2016.) 

Lyhyt henkilöesittely, Pasi Kuokkanen 
 
Henkilötiedot 

 
 Pasi Ilmari Kuokkanen  

Syntymäaika 1967 

Osoite 

Koulutus 

 

 

Vantaa 

Diplomi-insinööri, TKK 

Kielitaito 

 

 

 

Suomi ja Englanti  

Ruotsi (kontuullinen) 

Bridge-minä 

Bridgen pelaamisen aloitin syksyllä 1985 Juuso Leikolan alkeiskurssilta. Tästä alkanut taival 

tarjousten, puolustusten ja pelivientien maailmassa sekä kehittyminen mukavaksi partneriksi  

ovat vielä kesken. 

Bridge-luonteeni sinnikkyyttä kuvaa vuodesta 1986 keskeytymätön käynti Hangon 

Bridgeviikolla. Minulla on ollut kunnia edustaa Suomea edustusjoukkueessa muutaman 

kerran, ja onnistuneen verkottumisen seurauksena omistan muutaman SM-joukkuemitallin.     

Alkuvuosien aktiivinen bridgen pelaamisen tahti on tasaantunut. Nykyisin pelaan bridgeä 

viikoittain ja SM-kisojen lisäksi osallistun lähiseudun MP-kisoihin sekä liigoihin. Muutos 

aikaisempiin vuosiin on bridgelomamatkat, joita teen vuosittain. Olin Suomen Bridgeliiton 

hallituksessa kaksi kautta 90-luvulla. 

 

Arkiminä ja johtajakokemukseni 

Olen toimitusjohtajana Suomen ELFI Oy nimisessä edunvalvontaorganisaatiossa, joka valvoo 

ja puolustaa suurten sähkönkäyttäjiän intressejä Suomen ja EU:n sähkömarkkinoilla. 

Osakkaitamme ovat mm. Outokumpu, Boliden, Kone, Kesko ja Valio.  

Olen johtanut ihmisiä ja asioita vuodesta 1996. Henkilökohtaisena vahvuutenani näen 

strategisten suunnitelmien ja tavoitteiden määrittämisen sekä näihin liittyvän strategian 

tuloksekkaan jalkautuksen. Työurani aikana minulla on ollut ilo ja onni olla mukana suurissa 

kotimaisissa ja kansainvälisissä menestyksekkäissä projekteissa.  

Bridgen lisäksi minut voi satunnaisesti löytää tennis-, sulkapallo- tai jopa golfkentältä. Seuraan 

myös aktiivisesti ulko- ja energiapolitiikkaa, joten minut voi nähdä esimerkiksi Paasikivi-seuran 

tai Suomen energiaekonomistien kokouksissa. Jälkimmäisessä toimin usean vuoden ajan 

hallituksessa ollen myös sen puheenjohtajana. 

 

Suomen Bridgeliiton hallituksen puheenjohtajana? 

Vuosien mittaan olen kehittynyt asioiden johtajasta yhä enemmän ihmisten johtajaksi. Tämä 

myös heijastuu ajatuksina ja toimintatapoina, joita edistäisin puheenjohtajana.  

Bridgeliitossa hallitus tekee strategiset linjaukset ja asettaa tavoitteet. Mielestäni voisimme 

edelleen kehittää hallituksen ja yksittäisten hallituksen jäsenten vastuuta sovittujen 

tavoitteiden saavuttamisessa. Sovittuja asioita ja liiton toiminnan kehitystä tulisi 

systemaattisesti seurata myös muuten kuin talousraportoinnin kautta. Toiminnanjohtajan 
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operatiivinen tehtävä on edistää kerhojen mahdollisuutta viedä hyvää lajiamme eteenpäin, ja 

hallituksen tulee tukea tätä toimintaa.  

Olemme pieni liitto, emmekä voi tehdä kaikkea kerralla. Mielestäni ajankohtaisimpia asioita 

olisivat uusien jäsenten hankinta bridgen pariin, yhteistyöverkoston laajentaminen talouden 

vahvistamiseksi ja  bridgen saaminen osaksi urheilun uuden kattojärjestön taloudellista 

tukiverkostoa.  

Edellä mainitut ovat viime kädessä hallituksen strategiavalintoja, joihin myös tulevan 

puheenjohtajan on sopeuduttava. Jos valintanne puheenjohtajaksi osuu kohdalleni, olisivat 

strategisten  tavoitteiden määrittely ja vastuujako ensimmäisenä asiana hallituksen työlistalla.   

 
 
 

 

Pekka Viitasalo – Turun BK esittää puheenjohtajaksi 
 

Olen Pekka Viitasalo ja ehdokkaana SBL:n puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018. 
Olen ollut SBL:n hallituksessa 2008-2009 sekä vuodesta 2011 eteenpäin. 
 
Olen toiminut bridgehallinnossa useiden kerhojen hallituksissa. Puheenjohtajana 
olen ollut 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 useista 
lähteistä. Hallituksessa roolini on ollut toimia ratkaisujen hakijana ja ymmärtäjänä. 
Olen myös toiminut kirjoitustehtävien nakkikoneena; olen laatinut useiden ohjeiden 

ja sääntöjen ensimmäiset luonnosversiot, joista olen yleensä saanut hyvää palautetta. Toiminnassani on 
lähtökohtana ollut pragmaattisuus ja rationaalisuus.  
 
Tärkeimmät tavoitteeni puheenjohtajana ovat jäsenmäärän kasvattaminen sekä SBL:n hyvän taloudellisen 
tilanteen säilyttäminen tulevaisuudessakin. 
 
Jäsenmäärän kasvattaminen lähtee koulutustoiminnan ja juniorityön kehittämisestä sekä bridgen esille 
tuomisesta suurelle yleisölle. Koulutustoimintaa varten SBL:n tulee toimittaa asianmukainen 
koulutusmateriaali ja esittelymateriaali. Koulutuksen päävastuu tulee kuitenkin olemaan kerhoilla; 
mielelläni puheenjohtajana kuulisin kerhoilta minkälaista tukea ne tarvitsisivat tässä. Juniorityöhön kuuluu 
sekä juniorileirit että juniorien maajoukkueen valmennustyö. Julkisuuskuvan parantamiseksi haluasin 
käynnistää tiedotuskampanjan, jossa tuomme esille mm. bridgen tutkitusti positiiviset vaikutukset 
muistisairauksien ehkäisijänä. Mielestäni myös toiminnanjohtajan roolia bridgen markkinoinnissa tulee 
kasvattaa. 
 
Hyvä taloudellinen tilanne säilyy jatkamalla tarkkaa talousseurantaa ja pitämällä hallinto edelleen 
läpinäkyvänä. 
 
Vaikka kentältä on kuulunut valituksia SBL:n verkkosivuista, oma näkemykseni ICTammattilaisena on se, 
että meillä on käytettävissä olevaan budjettiin nähden erinomaiset sivut. Toki haaveenani olisi sivujen 
remontti mutta realiteetit eivät mahdollista tätä. 
 
Minulla on kaksi PM-mitalia, yli 30 Suomen mestaruutta sekä joukko maajoukkue-edustuksia. 
Ammatiltani olen johtava konsultti kyberturvallisuuteen erikoistuneessa 
konsulttitalo Nixu Oyj:ssä. 
_______________________________________________________________________________________  
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SBL:n hallitukseen ehdolla syyskokouksessa 27.11.2017  

(tiedossa 11.11.2016) 

 

 

CV                                                              

Martti Meronen (erovuorossa)                                                                                                                                              
Kievarinkaari 5 A 7                                                                                                                                                      
04300 TUUSULA                                                                                                                                                            
0400-189240                                                                                                                                                        
asepalvelus suoritettu 1978 
syntymäaika 17.03.1958 
email meronen@saunalahti.fi 
Omaan pitkän työkokemuksen mutta haluan edelleen kehittää itseäni ja samalla jakaa kokemustani 
eteenpäin. Olen työtä ja muutoksia pelkäämätön joukkuepelaaja. 

Työkokemus 

Majatalo Onnela   hotellinjohtaja  01.04.2009 - 15.06.2014    
Exel Sport Oy  Operatiivisen logistiikan projektipäällikkö 22.11.2007 - 30.03.2009 
Espoon Oilers ry. toiminnanjohtaja  01.09.2005 – 31.10.2006 
Palace Hotel/             hotellinjohtaja  27.08.2001 – 31.10.2004                                                                                                                                                    
Patric Hotel Oy 
Event Travel Oy myyntipäällikkö  01.04.2000- 31.05.2001 
Gustavelund Oy hotellipäällikkö  01.03.1990 – 31.03.2000 
Hotelli Rivoli Jardin hotellin vuorovastaavana  05.10.1988 – 28.02.1990 
Cafe Ursula  vastaava hoitaja  16.03.1987 – 04.10.1988 
Hotelli Ursula  portieri   25.11.1982 – 15.03.1987 
Haikon kartano portieri   23.02.1982 – 06.08.1982 
Siuntion Kylpylä vastaanottovirkailija  19.06.1976 – 19.02.1982 
Hotelli Lohjansaari baarimestari   kesät 1982 ja 1983 
Koulutus/kurssit  
 Keskikoulu  Alppilan yhteiskoulu  1973        
Vastaanottopäällikkökurssi Hotelli- ja ravintolaopisto Haaga 1983    
Kahvilanhoitajan    Haaga- Instituutti  1987-88                                                                                                                                   
täydennyskoulutus 
Keskijohdon jatkokoulutus  Haaga- Instituutti  1991-92  
Kielitaito 
Suomi äidinkieli, englanti kiitettävä, ruotsi välttävä 
ATK-osaaminen 
Exel, Word, Procounter taloushallinto-ohjelma, Fidelio hotellijärjestelmä,  
Luottamustehtävät                                                                                                                                               
Tuusulan Matkailun hallituksen jäsen        2009 -                                    
Tuusulan taiteiden yö hallituksen jäsen                                                             2009 -                                            
Bridge-55 hallituksen vpj    2014 -                                      
Salibandyseura SP Pro ry hallituksen jäsen   2009-2011                              
Suomen Hotelliportieerit ry vpj   1987-1993                   
Suomen Salibandyliitto maajoukkueet joukkueenjohtajana, miesten maajoukkue 2001 - 2002  MM-kisat 
2002 Helsinki, Poikien maajoukkueenjohtaja 1998-2001 MM-kisat 2001 Saksa 
PSS naistenjoukkueenjohtaja 2012 - 13                                                                                                                                
Sp Pro naisten joukkueenjohtaja 2009-2012   ( SM hopea, pronssi  ja Suomen Cup voitto)                                                                                                      

mailto:meronen@saunalahti.fi
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Espoon Oilers tyttöjen valmentaja 2003-2008  (SM pronssi)                                                                                                   
Espoon Oilers miesten joukkuejohtaja 2004-2006 ( SM kulta) 
Harrastukset  
Bridge mestaritason pelaaja                                                                                                                                  
Kalastus ja laskettelu 
Suosittelijat 
HOK-Elanto ABC-ketju aluejohtaja Niklas Sontag 050-5111833 
Patrol Oy myyntijohtaja Timo Lepistö 050-5903255 
 

 

Seppo Räsänen (uusi) 
SBL:n Bridgekerhoille, 

 
Olen kiinnostunut SBL:n hallituksen jäsenyydestä ja sen mukana tuomista 
luottamustehtävistä. Olen avoin erilaisille tehtäville, mutta kansainvälisistä 
työurastani johtuen mahdolliset kansainväliset luottamustehtävät 
kiinnostavat minua erityisesti. Englantia puhun sujuvasti. 
Koska olen jo työeläkkeellä, niin minulla on hyvät mahdollisuudet käyttää 
aikaa SBL:n hyväksi 
 
Bridgeurani: 
Aloitin Bridgen peluun vuonna 1974 ja olen pelannut sitä siitä lähtien. Kerhot, joihin olen kuulunut ovat: 
Babs*, B55, Savuton sen perustamisesta lähtien, JCBL (Japani, 2014-2015) ja B55:n kannatusjäsen viimeisten 
muutaman vuoden ajan 
Bridgeä olen pelannut Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Ranskassa, Itävallassa, Virossa, 
Espanjassa ja Japanissa. 
Uraan kuuluu kaksi Hangon joukkuekilpailun voittoa (-79,-83), yksi kakkossija (-82) sekä osallistuminen World 
Open Pairs turnaukseen ja sitä seurannut Rosenblum Cup:in vuonna -82 *muistikuva 
 
Työura 
Nokia vuosina 2002-2015  
Tuotekehitysryhmän veto (2002-2006) ja erilaiset yritysjärjestelyprojektit (2007-2015). Työ oli hyvin 
kansainvälistä. 
 
Hewlett-Packard vuosina 1983-2002 
Myynti- ja markkinointitehtävät, sekä myynnin johtotehtävät. Tämäkin työ oli hyvin kansainvälistä 
 
Rajavartiolaitoksen Esikunta  
Atk-suunnittelu ja Atk-päällikkyys 
 
Työeläkkeellä olen ollut 1.12.2105 alkaen 
 
Luottamustehtävät 
Isohkon taloyhtiön hallituksen jäsenyys (2005).  
Datainfo Oy:n hallituksen jäsenyys (2006) 
 
Henkilötiedot 
Syntynyt 13.4.1952 
Naimisissa, kaksi aikuista lasta ja kaksi lasten lasta 
Opiskellut Helsingin Yliopistossa vuosia -73 - 78 
Osoite: Seilikuja 9A, 02180 Espoo 
Puhelin: 040-5003743 
S-posti: seppo.s.rasanen@gmail.com 

mailto:seppo.s.rasanen@gmail.com
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_______________________________________________________________________________________  
 

Veijo Nikkanen (s. 1970) (erovuoroinen) 

 

Bridge - kiinnostuksen kohteet ja luottamustoimet 

- Aktiivinen bridgenpelaaja 

- Uusien pelaajien koulutus, kurssittaminen ja aktivoiminen kilpailuihin 

- Jatkokurssien ja materiaaalien tuotanto 

- Pelaajien tasa-arvoisuus sekä peli-ilmapiirin kohentaminen 

- Bridgeliiton hallituksessa 2011-2016 

- Tammerbridgen hallituksessa 2004-2016 

 

Työkokemus - tehtävät ja sisällöt 

- Työskennellyt valtakunnallisessa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry kansalaisjärjestössä vuodesta 1996 
lähtien koulutussuunnittelijan sekä projektipäällikön toimissa. Järjestökenttä ja sen toimintamallit ovat tulleet 
tutuiksi. 

- Työtehtävät liittyvät koulutuksien, tapahtumien ja kurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen, sisällön 
tuottamiseen sekä verkostoissa toimimiseen. Verkostoissa ja töihin liittyvissä ympäristöissä olen toiminut 
useissa luottamustoimissa. Työyhteisön sisäisistä luottamustoimista voisi mainita toiminnan 
luottamusmiehenä sekä henkilökunnan edustajana liittohallituksessa. Työn aihepiireinä ovat pääasiassa 
olleet sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuva vuorovaikutus/viestintä sekä sähköisten 
vuorovaikutustaitojen merkitys käyttäjille, lähi-ihmisille ja järjestötoimijoille. Saavutettavuus ja selkokieli ovat 
toimineet työvälineinä näissä. Työtehtäviin on kuulunut myös mikrotuen järjestäminen ja tähän liittyvät 
toimet. Koulutukset ja tehtävät ovat kiitettävästi kuljettaneet minua ympäri Suomea.  

Taidot - ehkäpä edellisten lisäksi 

- Kielitaito: Suomi, ruotsi ja englanti sekä surkea ranska 

- Hankinnat, budjetointi, suunnittelu ja rahoituksien hakeminen 

- Työsuhteisiin liittyvä osaaminen 

- Tietoteknisten laitteiden, palveluiden ja ohjelmistojen käyttö työssä ja harrastuksissa 

Harrastukset - joitakin tärkeimpiä 

- Valokuvaaminen 

- Verkkopalvelut ja verkkoviestintä 

- Sarjakuvat ja lukeminen 

- Kaikenlaiset pelit 

Veijo Nikkanen 

050 5648 774, veijo@veijo.net (koti) 
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Jussi Tamminen (erovuoroinen) 

Olen Jussi Tamminen Helsingistä ja olen tänä vuonna erovuoroisten SBL:n 
hallituksen jäsenten joukossa. Ensimmäistä kertaa minut on valittu 
hallitukseen neljä vuotta sitten ja olen käytettävissä valittaessa uutta 
hallitusta syyskokouksessa. 

Työelämässä olen toiminut parinkymmenen vuoden ajan tilitoimistossa 
eri tehtävissä ja niinpä luonnollisesti minulle on langennut liiton 
hallituksen jäsenenä myös talousasiat. Mikäli minut valitaan uuteen 
hallitukseen, tule myös jatkossa vaikuttamaan siihen, että hallitus saa 
ajantasaiset numerotiedot päätöstensä tueksi. 

Taloustaustan lisäksi olen toiminut useamman vuoden taloyhtiömme 
sekä kerhoni, B-55:n, hallituksessa. Otan hallitustyöskentelyn siinä 

mielessä tosissani näissä kaikissa kolmessa tehtävässä, että yhdestäkään minkään hallituksen kokouksesta 
en ole toimikausieni aikana ole ollut poissa ja mikäli minut valitaan jatkokaudelle, niin yritän pitää 
osallistumisprosentin jatkossakin korkealla. 

 Pelaajauraa on takana noin neljännesvuosisata, mestaripisteitä kertynyt reilut puolituhatta ja SM 
mitaleitakin löytyy.  Olen myös ollut edustamassa Suomea maailmalla sekä junioreissa että avoimessa 
luokassa ja lisäksi lomaillut myös bridgeturistina etelän lomakohteissa, joten koen omaavani melko laaja-
alaisen käsityksen koko Suomen bridgen kentästä – kenties peruskurssitoimintaa lukuun ottamatta, 
kursseja en ole koskaan vetänyt enkä myöskään peruskurssia itse ole käynyt, vaikka moni partnereistani 
varmaan sellaiselle osallistumista edelleen suosittelisi. 

 

 

Fred Sundwall (erovuoroinen) 

Bridgeklubben inom AV esittää Fred Sundwallia jatkamaan SBL:n hallitukseen. 
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VALTAKIRJA 
 

Täten valtuutetaan (nimi)___________________________________________________ 

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

27. marraskuuta 2016 Bridge Areenalla Helsingissä. 

 

(paikka)____________________________(pvä)______ _________________ kuuta 2016 

 

___________________________________________________________________kerho 

 

 

 

 

___________________________________ _____________________________ 

allekirjoitus    asema 

 

___________________________________ _____________________________ 

allekirjoitus    asema 


