
KERHOKYSELYN TULOKSIA 
 
Kysely toteutettiin kerhoille 21.3 - 30.6.2018 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 31 jäsenkerhoa 55 viidestä, 
vastausprosentti oli 56,4 prosenttia. Kysely toteutettiin sähköisellä Webropol-kyselyohjelmalla. 
 
Kyselyn tuloksia on käsitelty sekä liiton hallituksessa että ohjausryhmissä ja toimikunnissa. Hangon 
Bridgeviikon aikana pidettiin tulosyhteenveto osallistujille. Liiton hallitus tulee jatkossakin käyttämään 
tuloksia toiminnan ohjauksessa hyväksi. 
 
Liiton strategia 
Liiton asettamat strategiset tavoitteet nähtiin kokonaisuutena tärkeiksi. Jäsenmäärä tavoitteen realismia 
kyseenalaistettiin.   
 
Liiton hallitus on elokuun toiminnan suunnitteluseminaarissa käynyt keskustelua siitä, kuinka 
pelaajahankintaa pystytäisiin aktivoimaan. Tärkeänä nähtiin laadukas koulutustoiminta. 
Koulutusmateriaalia päivitetään ja tarjotaan kerhoille käyttöön. Minibridgen esittelytilaisuuksia lisätään, 
muun muassa 21.11.2018 kerhojen toivotaan järjestävän eri paikkakunnilla keskitetysti bridgen 
promoamista.  Lisäksi on suunniteltu bridgen markkinointimateriaalin kehittämistä kerhojen käyttöön. 
 

 
 
 
 
Koulutustoiminta 
Kerhoilla ei ole pääsääntöisesti tarvetta kilpailujohtajakoulutukselle. Vain 3 kerhoa tarvitsi mp-
kilpailunjohtajakoulutusta ja 4 kerhoa kerhokilpailunjohtajakoulutusta. Tältä osin liitto on jo ryhtynyt 
toimenpiteisiin. Syyskuussa järjestettiin Helsingissä kerhokilpailunjohtajakoulutus, jossa oli kuusi 
osallistujaa. Oulussa vastaava koulutus järjestetään 24.11. Oulun koulutukseen ehtii vielä ilmoittautua 
mukaan. Mp-kilpailunjohtajakoulutusta järjestetään yksilökoulutuksena tarpeen mukaan. Yhteyshenkilönä 
ja kouluttajan toimii Kati Sandström. 
 
Kerhoilla on käytettävissään tarpeellinen määrä mp-kilpailunjohtajia kisoihin, vain neljällä kerholla oli 
ongelmia asiassa. 90 prosenttia vastanneista kerhoista oli sitä mieltä, että Mp-kilpailunjohtajien taso vastaa 
kerhon tarpeeseen vähintään hyvin. Mp-kilpailunjohtajien lupien tulisi olla voimassa toistaiseksi (17 
kerhoa). Lupien rajoittamisen puolesta oli 14 kerhoa. 
 
Mp-kilpailunjohtajakoulutuksen sekä bridgekouluttajien koulutuksen järjestäminen koetaan tärkeäksi liiton 
tehtäväksi, mutta myös bridgen promoamiseen tulisi panostaa. 



 

 
 
Kilpailutoiminta 
Kerhoilla on riittävä määrä mp-kilpailuoikeuksia (23 kerhoa). Kilpailujärjestämisoikeuksia ei tulisi mitenkään 
rajoittaa 4 kerhon mielestä. Mp-kisojen ajankohdan tulisi päättää liitossa 10 kerhon ja alueella 9 kerhon 
mukaan. Kuusi kerhoa koki, että ajankohdista tulisi päättää yhteistyössä alueen ja kerhojen välillä.  Kerhot 
ovat tyytyväisiä kilpailukategorioihin (22 kerhoa) ja mp-kilpailujen kokonaismäärään (19 kerhoa). Mp-
kisojen sijoittuminen alueellisesti tai ajallisesti jakoi kerhojen näkemyksiä. 9 kerhoa koki sijoittumisen 
huonosti, 6 osittain sopivaksi ja 13 kerhoa olivat tyytyväisiä. Erityisesti alueellista jakautumista kritisoitiin. ’ 
 
Erityisesti kerhot arvostavat alueellisia liigoja ja simultaaneja. Kerhot ovat valmiita sitoutumaan 
simultaanien ja Bridgeliigan järjestämiseen. 
 

 
 
 
Hangon bridgeviikko saa kokonaisuudessaan hyvän arvosanan. Enemmän toivottiin sosiaalista yhdessäoloa 
ja aloittelijoille omaa kisaa. Aloittelijoiden kisasta liiton hallitus on jo tehnyt päätöksen. Illanviettoa vielä 
mietitään. 
 
Hangon Bridgeviikon ajankohta koetaan sopivaksi kerhoille (22). Liiton hallitus on harkinnut ajankohdan 
siirtämistä viikolla aikaisemmaksi, johtuen Ruotsin Örebron kisan päällekkäisyydestä. On huomioitava, ettei 
tässä kyselyssä kysytty kerhojen näkemystä mahdolliseen siirtoon. Jos Hangon Bridgeviikon ajankohtaa 



muutetaan, siitä tiedotetaan hyvissä ajoin. Kesällä 2019 Hangon bridgeviikko on entisellä paikalla viikolla 
30.   
 

 
 
SM-kisojen määrää kerhot haluavat vähentää. Senioreiden ja veteraanien kisat yhdisetään ja viimeiset 
erilliset veteraanien kisat pelataan vuonna 2019. Joukkue ja pari SM-kisoja arvostetaan erityisesti kerhojen 
piirissä. 
 

 
 
Mestaripistekertymiin kerhot olivat vähintään jokseenkin tyytyväisiä (21 kerhoa). Kehittämiskohteena 
nähtiin pelaajien tason tämän hetken mittaaminen. 300 ja 1000 -mestaripisteen tasojen välille kaivattiin 
uutta tasoa. Omia kisoja ideoitiin ruutu-, hertta- ja patamerkkiläisille, jotta merkkien saavuttaminen 
koettaisiin haluttavampana.  
 
Liiton viestintä 
Liiton viestinnässä on kaikilla osa-alueilla kehitettävää. Parhaimman arvosanan saavat Bridge-lehti ja 
Seniorisivut netissä. Liiton viestintää tulisi kehittää oikea-aikaisemmaksi ja ajankohtaisuutta olisi lisättävä. 
Liiton nettisivut koetiin vaikeaselkoisiksi. 
 



 
 
Bridge-lehti sai kokonaisuudessaan hyvän arvosanan 3.9 (maksimi 5.0), mutta kehitettävää oli erityisesti 
huonolaatuisissa kuvissa ja toimitusaikatauluissa. Tulevaisuudessa Bridge-lehti halutaan paperisena kotiin, 
mutta ollaan myös vapaaehtoisuuteen perustuen valmiita siirtymään digi-lehteen. 
 
Junioritoiminta  
Junioritoimintaa pidettiin tärkeänä ja toivottiin, ettei hyvin alkuunsaatua toimintaa ainakaan pilata. Liiton 
tulisi panostaa junnutoiminnassa uusien pelaajien hankkimiseen (22 kerhoa). Kerhot ovat valmiita 
tukemaan liiton junioritoimintaa muun muassa maksamalla junioreiden matkakuluja (15 kerhoa) sekä SM-
kisojen osallistumismaksuja (15 kerhoa). 
 
Senioritoiminta 
Senioritoimintaa ei kerhoissa tunneta (15 kerhoa) ja kaiken kaikkiaan kerhoilla oli hyvin vähän mielipiteitä 
senioritoimintaan (17 kerhoa). Näkemykset senioritoiminnan voimavarojen suuntaamisesta erosivat 
kerhojen välillä paljon. Selkeitä painopistealueita ei löytynyt.  Senioritoiminnan tule olla senioreiden itsensä 
maksamaa (19 kerhoa). 
 
Kansainvälinen toiminta 
Liiton kansainvälisessä toiminnassa painopiste tulisi kerhojen mielestä suunnata maajoukkuetoimintaan (26 
kerhoa), lähialueyhteistyöhön pohjoismaiden ja Viron kanssa (20 kerhoa) sekä Junioreiden osallistumiseen 
kansainväliseen toimintaan (21 kerhoa). Näkemykset millaista kansainvälistä toimintaa liiton tulisi järjestää 
jakaantuivat voimakkaasti. Kansainvälisen toiminnan lisäämisestä tarpeellisuudesta kerhot eivät osanneet 
sanoa.  



 
 
Yhteenvedon kyselyn tuloksista kokosi Taru Reinikainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


