LIITE 1

SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry
Syyskokous 31. lokakuuta 2020 kello 11:00
Bridge Areena, Hiomotie 10, Helsinki
ESITYSLISTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vahvistetaan ääniluettelo
Esitetään hallituksen laatimat vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio (Liite 2 ja 3)

7. Vahvistetaan jäsen-, peli- ja kilpailumaksujen sekä mahdollisten liittymismaksujen suuruus
vuodelle 2021 sekä päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta
Hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan eli 45 € jokaista kerhon jäsentä
kohden ja 10 € jokaista 1.1.1996 tai sen jälkeen syntynyttä jäsentä kohden. SBL:n
kunniajäsenistä ei peritä jäsenmaksua.
Hallitus esittää MP-maksun pitämistä ennallaan eli 3,50 € jokaista kilpailun osallistujaa
kohden ja 1,75 € jokaista 1.1.1996 tai sen jälkeen syntynyttä osallistujaa kohden.
Hallitus esittää voittopistemaksun pitämistä ennallaan eli 0,40 €/vp.
8. Bridgekerho Savuttoman esitykset syyskokoukselle.
1. Savuton ry esittää liiton syyskokouksessa 2017 hyväksymiin sääntöihin alla olevia *
muutoksia ja että ne lähetetään rekisteröitäväksi yhdistysrekisteriin viipymättä
31.10.2020 kokouksen jälkeen. (*Liite 4)
2. Savuton ry ehdottaa, että liiton syyskokouksessa 31.10.2020 valitaan uusien
hyväksyttävien sääntöjen mukaisesti vain kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten
tilalle.
3. Savuton ry esittää, että Suomen Bridgeliiton hallitus kutsuu kokouksiinsa jatkossa
myös liiton aluevastaavat niiltä osin kuin kokouksissa käsitellään alueita koskevia
asioita. Aluevastaavilla on puheoikeus, muttei äänioikeutta näissä kokouksissa.
9. Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton
puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (Liite 5)
10. Valitaan 4–6 hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan kaudelle 2020–2021.
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a) Päätetään, valitaanko 4, 5 vai 6 jäsentä.
b) Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 1.1.2021–31.12.2022.
Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat:
Martti Meronen (Porin BK), Veijo Nikkanen (Tammerbridge ry), Seppo Räsänen
(BK Savuton) ja Fred Sundwall (AV).
Seppo Räsänen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä jatkokaudelle SBL:n
hallitukseen, muut erovuoroiset ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.
11. Valitaan vuodelle 2021 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.
12. SBL:n hallituksen esitys
Suomen Bridgeliiton hallitus esittää, että Bridgen peruskurssin käyneiden uusien jäsenten
liittyessä välittömästi kurssin jälkeen SBL:n alaisen kerhon jäseneksi ovat he vapautettuja
liiton jäsenmaksusta liittymisvuoden osalta.
Jäsenmaksuvapautus koskee vain ensimmäistä kertaa SBL:n alaisen kerhon jäseneksi
liittyviä henkilöitä. Jäsenmaksusta vapautetut ilmoittaa kerho, johon liitytään, suoraan
liiton toimistosihteerille.
13. Muut mahdolliset asiat.
14. Kokouksen päättäminen

LIITTEET
LIITE 1 Esityslista (tämä dokumentti)
LIITE 2 Vuoden 2021 toimintasuunnitelma
LIITE 3 Vuoden 2021 talousarvio
LIITE 4 Bridgekerho Savuton ry:n esitys
LIITE 5 Jäsenkerhojen 9.10. mennessä tulleet puheenjohtajaesitykset
LIITE 6 Valtakirjapohja
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LIITE 2

Suomen Bridgeliitto ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Vuosi 2021 tulee olemaan Suomen Bridgeliitolle tavoitteiden kannalta hyvin erilainen kuin vuosi
2020. Korona olisi saatava taltutettua ja pelitoiminta normalisoitua. SBL:lle tulee myös uusi
puheenjohtaja, joka varmasti tuo myös positiivisen uudistuksen liiton strategiaan.
Uskon kuitenkin myös vanhasta strategiasta säilyvän keskeisiä ajatuksia.
Suomen Bridgeliiton strateginen tavoite on bridgeä pelaavien suomalaisten määrän saaminen
Suomessa kasvuun. Uskomme, että merkittävä pelaajien määrän kasvattaminen on mahdollista
myös Suomessa.
Säilyttämällä nykyisten peruskurssien määrän, aktiivisella bridgen markkinoinnilla ja lajimme
näkyvyyden parantamisella saamme pelaajien kokonaismäärän käännettyä kasvuun. Yhä
useampi löytää kursseille, kun kerromme niistä.
Vuonna 2020 SBL uusi bridgen peruskurssimateriaalin Ruotsin bridgeliiton materiaalin pohjalta.
Järjestämme myös jatkossa koulutusta kilpailunjohtajille ja bridgekouluttajille.
Kaikessa SBL:n toiminnassa noudatetaan Reilun Pelin periaatteita. Haluamme tarjota
mielekkään tasapuolisen harrastuksen kaikille bridgestä kiinnostuneille ja jo bridgeä pelaaville.
Yhdenvertaisen harrastuksen, jossa jokainen pelaaja kokee itsensä tervetulleeksi ja voi
harrastaa omien tavoitteidensa ja edellytystensä mukaisesti.
SBL:lle kilpailujen turvallisuus, hyvä laatu ja viihtyvyys ovat tärkeitä asioita.
Edistämme bridgen näkyvyyttä ja kannustamme ihmisiä tutustumaan harrastukseen.
Digitaalisuus avaa SBL:lle uusia mahdollisuuksia, ja etenemme alussa varovaisesti kuunnellen
muiden oppeja ja kokemuksia.
Yhteistyö on vahvuutemme. Otamme toisiltamme opiksi ja jaamme onnistuneet positiiviset
kokemukset tiedoksi myös toisille kerhoille.
Olisipa vuosi 2021 koronavapaa bridgevuosi.

Suomen Bridgeliitto
Pasi Kuokkanen
Hallituksen puheenjohtaja
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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 Suomen Olympiakomitean 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.

2

2. Yleiskatsaus hallinnon vuoteen 2021
Vuonna 2021 SBL:n neljä ohjausryhmää jatkavat toimintaansa.
Ohjausryhmät ovat:
Kerho-ohjausryhmä
Alueohjausryhmä
Kansallisen kilpailun ohjausryhmä
Junioritoimikunta
Ohjausryhmät tekevät hallitukselle yhteisten tavoitteiden mukaisia esityksiä.
Järjestetään Ohjausryhmien toiminnansuunnittelupäivä, jossa ohjausryhmät suunnittelevat toimintaansa.
Tämän jälkeen ryhmät kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään ajankohtaisia asioita ja valmistelevat oman
toiminta-alueensa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa. Vuoden 2021 suunnitelmat esitellään
hallitukselle hallituksen Strategiapäivänä.
Kevätkokous järjestetään lauantaina 8.5.2021 kilpailunjohtajaseminaarin yhteydessä.
SBL:n hallitus pitää strategiapäivät syksyllä 2021, jossa ohjausryhmät tekevät esityksensä toiminnoiksi,
tavoitteiksi ja budjetiksi seuraavalle vuodelle. Hallitus valmistelee vuoden 2022 strategian, budjetin ja
toiminnot näiden esitysten pohjalta
Ohjausryhmien lisäksi valitaan toimitusneuvosto, kilpailutoimikunta ja lakitoimikunta. Kurinpitoasiat hoitaa
kurinpitokomitea, joka valitaan vuosikokouksissa kahden vuoden välein.
Syyskokous järjestetään 27.11.2021 Bridgeliigan nousukarsinnan yhteydessä.
Koronavuoden jälkeen SBL:n hallitus seuraa liiton taloutta vuoden aikana kokouksissaan erityisen tarkasti.
SBL jatkaa omistamansa tilan, Bridge Areenan, hallinnointia ja käyttää sitä soveltuvilta osin kilpailuidensa
järjestämispaikkana.
Suomen Bridgeliitossa noudatetaan kaikessa toiminnassa urheiluyhteisön Reilun Pelin periaatteita ja
tavoitteita. SBL:lla on käytössään yhdenvertaisuussuunnitelma, jota päivitetään vähintään kahden vuoden
välein ja jota toteutetaan jokapäiväisessä toiminnassa aktiivisesti. Yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään
seuraavan kerran vuoden 2022 aikana. Sen toteutumiseen käytännössä kiinnitetään erityistä huomiota.
SBL osallistuu vuoden 2021 aikana Olympiakomitean toimintaan soveltuvilta osin. Hallinnossa tehdään
tarvittavia toimenpiteitä, jotta aktiivinen osallistuminen on mahdollista. SBL hakee Opetusministeriöltä
toimintatukea toimintaansa.

Vuoden 2021 teemana on:
Bridge on vahva yhdessä!
3. Kilpailutoiminta vuonna 2021
Kilpailutoimintaa kehitetään vastaamaan erilaisten bridgepelaajien kilpailullisia tarpeita. Kilpailujen
olosuhteita, johtamista ja pelimuotoja edistetään strategian mukaisesti.
➢ Paneudutaan kilpailutoiminnan palauttamiseen ja aktivointiin koronakriisin jälkeen
➢ Kilpailutoimikunta, toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri huolehtivat, että liitto järjestää SM-kilpailut
kaikissa luokissa
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➢ SM-kilpailuissa jaetaan mitalit, jotka yhdistyksen toiminnanjohtaja hankkii
➢ Valmistellaan osallistumista vuoden 2022 SM-viikolle, (siirretty vuodelta 2021 koronan vuoksi)
➢ Ohjausryhmät, toiminnanjohtaja, liiton hallitus sekä toimikunnat edistävät kilpailujen aktiivista
markkinointia
➢ Järjestetään kerhoilla pelattavia simultaanikilpailuja sekä kevät- että syyskaudella sarjana
➢ Järjestetään Rally-tasoituskilpailu- ja Grand Slam-kilpailusarjat
➢ Järjestetään Bridge Liiga kolmella sarjatasolla
➢ Järjestetään verkossa pelattavia kilpailuja BBO-Finlandin alaisuudessa
➢ Jatketaan verkkokilpailujen kehittämistä toiminnanjohtajan johdolla
➢ Valmistellaan vuoden 2022 kilpailukalenteri toiminnanjohtajan ja alueohjausryhmän yhteistyönä
➢ Arvioidaan uusien kilpailumuotojen onnistumista ja tarvetta niiden sääntöihin tehtäviin muutoksiin
➢ Arvioidaan SM-kilpailujen tarpeellisuutta ja kehittämistarpeita
➢ Ryhdytään toimenpiteisiin, jolla saadaan kilpailuista suurempia ja laadukkaampia

4. Koulutustoiminta 2021
Bridgeen liittyvät koulutukset jakaantuvat kolmeen pääalueeseen: bridgetaitoihin, kilpailun johtamiseen
ja kouluttajien kouluttamiseen. Liitto luo edellytyksiä näiden alueiden systemaattiselle kehittymiselle.
Vuoden 2020 aikana toteutetun peruskurssimateriaalin uudistuksen jälkeen, tuodaan uusi materiaali
tarjolle ja sen käyttö opastetaan kerhoille
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Uudistetaan SBL:n verkkosivuston koulutusosiota
Bridgen näkyvyyttä parannetaan ja kurssien mainontaan kehitetään välineitä
Minibridge- oppikurssimateriaali tuodaan verkkoon ja kerhoille Ruotsin mallin mukaisesti
Luodaan verkkosivuille koulutusilmoittautumisohjelma- ”KoulutusBilbo”
Pääkilpailunjohtaja järjestää tarvittaessa MP-kilpailunjohtajakurssin ja kerhokilpailunjohtajakurssin
Liitto järjestää Pääkilpailunjohtajan toimesta MP-kilpailunjohtajien seminaarin 8.5. Bridge Areenalla
Kilpailunjohtajien kurssien mainonta ja tiedotus hoidetaan yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa
Pääkilpailunjohtaja ja toiminnanjohtaja valitsevat motivoituneita kilpailunjohtajia kansainvälisiin
kilpailunjohtajien koulutuksiin, tavoitteena mahdollisuus saavuttaa kansainvälisen kilpailunjohtajan
status.
➢ Haetaan valtiontukia koulutustoiminnan rahoittamiseksi

5. Junioritoiminta 2021
Junioritoiminnan tarkoituksena on nostaa nuorten osaamistasoa ja antaa heille valmiudet kehittyä
pelaajina ja ihmisinä. Tavoitteena on, että laadukas juniorityö tulevaisuudessa tuo pelaajia sekä
edustusjoukkueisiin että kansalliselle kilpatasolle.
➢
➢
➢
➢

Järjestetään juniorileiri 2021, joka on kaikille SBL:n junioreille ilmainen
Tehdään aktiivista junioriyhteistyötä Viron kanssa
Junioritoimikunta kokoontuu säännöllisesti käsittelemään junioribridgen toimintaa
Tärkeimmät kehityskohteet:
✓ Kesäleiritoiminta
✓ Kouluprojekti, jotta bridgekursseja saadaan kouluihin (yhteistyössä koulutuspuolen kanssa)

6. Viestintä 2021
Liitto viestii lajista ja toiminnoistaan niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Liitto ja sen ohjausryhmät ja
toimikunnat laativat viestintästrategian. Lajin myönteiseen näkyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.
➢ SBL:n viestintäkanavat ovat:
✓ www.bridge.fi – verkkosivut
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

✓ Bridge Lehti (neljä numeroa vuodessa)
✓ Liiton Facebook sivut
✓ Liiton Instagram-tili bridgefinland
✓ Sähköpostilistat kerhoille, kilpailunjohtajille ja muille toimijoille
SBL viimeistelee ja ottaa käyttöönsä viestintästrategian
SBL:n viralliset hashtagit ovat #ilopelata ja #bridgefinland
Kaikissa ohjausryhmissä ja toimikunnissa panostetaan viestintään ja sen tehokkaaseen
toteutumiseen
Tehostetaan viestintää kansainvälisestä kilpailutoiminnasta, jossa Suomi on mukana
Maajoukkuetoiminnan viestintään panostetaan
Aktivoidaan kerhoja mukaan viestimään tapahtumistaan
Toiminnanjohtaja ja päätoimittaja tekevät Bridge Lehden ilmestymisaikataulun
Hankitaan lisää sisällöntuottajia, niin Bridge Lehteen, kuin verkkosivustollekin

7. Kansainvälinen toiminta 2021
Liiton kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on kehittää suomalaista bridgekulttuuria eurooppalaisen
dialogin kautta. Erityisesti lähinaapurit, Ruotsi ja Viro, ovat aktiivisen yhteydenpidon kohteena.

Kilpailutoiminta:
➢ Järjestetään vuoden 2021 PM-kilpailut Kuopiossa 20.-24.5.
➢ PM-kilpailuiden yhteydessä järjestetään myös kilpailutoimintaa SBL:n pelaajille
➢ Lähetetään karsintojen perusteella valitut joukkueet avoimessa, naisten, senioreiden ja mixedluokissa Madeiralla pelattaviin EM-kilpailuihin
➢ EM-kilpailuissa maksetaan joukkueiden osallistumismaksut
➢ Valitaan maajoukkueita edustamaan Suomea mahdollisiin kutsuturnauksiin
➢ Lähetetään yksi tai kaksi joukkuetta Baltic Cup- turnaukseen
➢ Valmistellaan vuoden 2022 Champions Cup kilpailua, jonka Suomi on saanut järjestettäväkseen
➢ Haetaan tukea ja kumppaneita kansainväliseen kilpailutoimintaan

Muu kansainvälinen toiminta:
➢ Liitto osallistuu kansainvälisiin NBU:n, EBL:n ja WBF:n kokouksiin ja seminaareihin.
➢ SBL toimii Pohjoismaisen Bridgeunioinin (NBU) puheenjohtajana ja järjestää Unionin kokouksen PMkilpailujen yhteydessä Kuopiossa.

8. Talous:
➢ Liiton vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta on vahvistettu määrätietoisesti viime vuosien aikana.
Säästötoimista huolimatta vuoden 2020 tulosennuste on pandemian takia 15.000–20.000 euroa
➢ Vuoden 2021 budjetti on laadittu 58 euroa ylijäämäiseksi. Jäsen- ja kilpailumaksut esitetään
pidettäväksi vuoden 2020 tasolla.
➢ Mikäli pandemia rajoittaa liiton toimintaa vielä alkuvuotena, uuden hallituksen tulee sopeuttaa
budjettia niin, että liitto ei tee alijäämää vuonna 2021
➢ Hallitus on strategiakokouksessaan päättänyt kartoittaa liiton digitalisaatioon liittyviä tarpeita ja
tehdä kehityssuunnitelman tuleville vuosille. Hallitus on varautunut Bridge Areenan
korjaustarpeisiin. Ensimmäisenä toimenpiteenä Areenalle hankittiin uudet tuolit syksyllä 2019.
Investointisuunnitelmat edellyttävät, että liiton likviditeettipuskuri (kassa) on vahva.
Koronapandemian vaikutukset liiton talouteen voivat viivästyttää kehitystoimia.
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LIITE 3
SUOMEN BRIDGELIITTO RY TALOUSARVIO
TALOUSARVIO 2021

TALOUSARVIO 2020

TALOUSARVIO 2019

TALOUSARVIO 2018

TULOT
SBL:n kilpailut
MP-kilpailut
Jäsenmaksut
Voittopisteet
Muut tuotot
Avustukset, sponsorisopimukset
juniorituet
Vuokrat/kerhot ym.

49500
53500
60000
7000
2600

55000
90000
62000
13000
1500
4500

18000

21000
190600

Toiminta-avustus OKM
EBL

50500
26000
62000
13000
3000
4500
0
21000

10000

247000

43500
23000
62000
13000
3000
3000
0
21000
180000

168500

15000
2000
10000
200600

17000
264000

MENOT
PALKAT
Palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiot
Kilpailujohtajat
Henkilösivukulut
Kela- ym. tuet/korvaukset

64000
11000
14642
-13000

60375
24000
15000
-13000
76642

MUUT KULUT
Bridgelehti
Vuokrakulut
Jäsenmaksut
Puhelin/internet
Viestinnän kehitys
Tarvike ja kalustokulut
Koulutustilan kunnostaminen
Muut kulut
Matkat ja kokouskulut
Pelitoiminnan kulut kiinteät
Pelitoiminnan kulut palkinnot
Koulutustoiminta
Juniorit
Edustusjoukkueet (pl juniorit)
Kirjanpito ja tilintarkastus
SBL:n projektit PM

YLI/ALIJÄÄMÄ
Poistot

18500
20000
4500
4000
2000
4000

57000

14500
-12500

14000
-13000

86375
17500
20000
4500
2800
3150
6000
5000
8500
7500
12000
45000
12250
11000
14000
6200

7600
10000
16000
10500
5000
1800
10000
6500
1000

58500

60500

58000

17500
20000
4500
3500
3150
10000

17500
20000
4500
3500
4500
10000

6000
7500
16000

5000
6000
10500

6600
14000
5750
5000

4000
10000
11000
5000

121400

175400

119500

2558
-2500
58

2225

0

111500

0

-1000

Liite 4
Bridgekerho Savuton ry
Helsinki, 25.9.2020

Suomen Bridgeliiton syyskokouksen 31.10.2020 asialistalle

1. Savuton ry esittää liiton syyskokouksessa 2017 hyväksymiin sääntöihin alla olevia *
muutoksia ja että ne lähetetään rekisteröitäväksi yhdistysrekisteriin viipymättä
31.10.2020 kokouksen jälkeen.

2. Savuton ry ehdottaa, että liiton syyskokouksessa 31.10.2020 valitaan uusien
hyväksyttävien sääntöjen mukaisesti vain kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
3. Savuton ry esittää, että Suomen Bridgeliiton hallitus kutsuu kokouksiinsa jatkossa myös
liiton aluevastaavat niiltä osin kuin kokouksissa käsitellään alueita koskevia asioita.
Aluevastaavilla on puheoikeus, muttei äänioikeutta näissä kokouksissa.

Helsingissä 25.9.2020

Seppo Räsänen
Puheenjohtaja, Bridgekerho Savuton ry

* Lainaus 2017 hyväksyttyjen sääntöjen kohdista 8 ja 9. Esitetyt muutoskohdat on
korostettu punaisella.
”
8§ Liiton kokouksissa käsiteltävät asiat:
Kevätkokouksessa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vahvistetaan ääniluettelo
Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen,
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilin- ja toiminnantarkastajan
lausunnot
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
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8.
9.

hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus tai
tilinpäätös antaa aihetta
Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

Syyskokouksessa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vahvistetaan ääniluettelo
Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa
kalenterivuotta varten
Vahvistetaan jäsen-, peli- ja kilpailumaksujen sekä mahdollisten
liittymismaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä päätetään
toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta
Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan
myös liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
Valitaan neljästä kuuteen hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan.
→Valitaan kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan.
Valitaan yksi tilintarkastaja, yksi toiminnantarkastaja ja heille varamiehet.
Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat
Valitaan kurinpitokomitean uudet jäsenet erovuoroisten sijaan.

9§ Hallitus
Liiton asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 8-12
varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahden kalenterivuoden pituiseksi
toimikaudeksi.
→ Liiton asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä
kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahden kalenterivuoden pituiseksi
toimikaudeksi.
Hallituksen jäseniä voi poikkeuksellisesti olla kahdeksan ylimenokautena liiton sääntöjen
muutoksen jälkeen, niin, että viisi seuraavana vuonna erovuorossa olevaa halitukseen
valittua jäsentä ovat hallituksessa toimikautensa loppuun asti.

Hallituksen jäsenet ovat erovuoroisia kahden kalenterivuoden toimikautensa jälkeen.
Hallituksen jäseniä ensimmäistä kertaa valittaessa puolet valituista jäsenistä on erovuorossa
yhden kalenterivuoden toimikauden jälkeen. Arpa ratkaisee, ketkä ovat erovuorossa yhden
kalenterivuoden toimikauden jälkeen. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.
Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on työsuhteessa liittoon. Hallituksen
jäseneksi tai puheenjohtajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on liiton jäsenyhdistyksen
jäsen ja jonkun jäsenyhdistyksen ehdottama.
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Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä pääsihteerin ja muut toimihenkilöt
kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Kokouskutsut on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisina tai sähköpostitse
viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota
kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Kokouksissa on laadittava pöytäkirja, jonka
kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa ja jonka tarkastaa varta vasten
valittu tarkastaja tai hallitus seuraavassa kokouksessa. Liiton toimihenkilöillä on puheoikeus,
muttei äänioikeutta hallituksen kokouksissa.
16§ Uudet säännöt
Uudet säännöt astuvat voimaan kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty
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Tervehdys Bridgekansa
Olen käytettävissä Suomen Bridgeliiton
puheenjohtajan tehtävään. Vaikeat taloudelliset ajat
ja pelaajamäärän väheneminen vuosi vuodelta
vaativat toimia. Uskon, että pystyn omalla
kokemuksellani ja näkemykselläni auttamaan
yhteistä harrastustamme. En halua kiikkustuolissa
miettiä, että miksen antanut omalle
harrastukselleni enemmän, vaan haluan nyt tehdä
voitavani meidän pelaajien ja bridgen eteen.
Kaksikymmentäkolme vuotta kestänyt
urani yrittäjänä on koulinut minusta työtä
pelkäämättömän henkilön. Johtajana olen
kuunteleva ja motivoiva. Luovuus on vahvin
osaamisalueeni ja uskon, että luovuutta tulemme
tarvitsemaan, kun Bridgeliiton resurssit tulevat
jatkossakin pienenemään. Vahvuuteni ovat
viestintä, markkinointi ja brändin rakennus. Olen
sosiaalinen ja hyvin verkostoitunut eritysesti yritysja mediakentässä. Suomen Bridgeliiton
puheenjohtajan toimessa kaikki vahvuuteni ja yrityselämästä opitut tiedot ja taidot ovat liiton
käytettävissä. Uskon myös strategian mukaiseen tekemiseen. Haluan terävöittää liiton
tavoitteita sekä luoda mittareita tekemiselle, jotka tähtäävät tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä
niin kutsututtu OKR-malli (Objectives and Key Results) auttaa niin hallitusta, toimihenkilöitä,
toimikuntia sekä bridgeaktiiveja matkalla yhdessä päätettyihin tavoitteisiin.
Bridgen pelaamiseni alkoi noin 20 vuotta sitten Kuopion Yliopiston Ylioppilaskunnan
kahvilassa. Nykyisin luonnehtisin itseäni ”pikkuhiljaa ihan ok”-tason pelaajaksi. Tarjoan
kuulemma kovaa, itse en moista ole kyllä huomannut. Puolustuspeli lipsuu välillä kuin Mietaan
sukset aikoinaan mutta pelinvienneissä uskon olevani parempi. Tykkään kun pöydässä on
huumoria ja hauskaa, mutta tosipaikan tullen keskitytään sitten suorittamiseen.
Alla vielä tarkempaa dataa minusta.
Janne Seppälä
25.11.1970
Yhteiskuntatieteiden-YO (yrittäjyys keskeytti yliopisto-opinnot)
Yrittäjänä vuodesta 1997 alkaen useissa ravintola-alan yrityksissä (tällä hetkellä omistusta
kolmessa yhtiössä)
Suomen Bridgeliiton hallituksessa 2005-2006
Kuopion Bridgekerho ry:n puheenjohtaja 2006-2018
Co-founder, hallituksen puheenjohtaja; RPS Brewing Oy vuodesta 2017 –
Kuopion Vuoden Yrittäjä 2020
Kielitaito: Suomi, englanti
Jos päädytte valitsemaan minut tehtävään, lupaan tehdä parhaani. Katsotaan sitten mihin se
riittää.
Janne Seppälä

(Photocredit: Jarmo Reinikainen)
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VALTAKIRJA
Täten valtuutetaan (nimi)___________________________________________________
edustamaan kerhoamme ja käyttämään sen puhe- ja äänioikeutta Suomen Bridgeliitto ry:n syyskokouksessa
Bridge Areenalla 31. lokakuuta 2020.

(paikka)____________________________(pvä)______ _________________ kuuta 2020

___________________________________________________________________kerho

___________________________________ _____________________________
allekirjoitus

asema

___________________________________ _____________________________
allekirjoitus

asema

