
JUNNUTOIMIKUNNAN TIEDOTE 1/2010 

Junioritoimikunta piti 16.3.2010 kokouksen, jossa keskusteltiin mm. seuraavista asioista: 

Juniorileiri Hämeenlinnassa 14.–16.5.2010 

- Leirin vetämiseen osallistuu koko junnutoimikunta. Vastuullinen vetäjä on 

Hulda Ahonen, mutta myös Milko Nuutila on paikalla koko leirin ajan. 

- Leirin ohjelman rungon on oltava valmiina 13.4. mennessä 

- Käytännönjärjestelyt hoitavat Hulda ja Milko. 

- Ilmoittautumiset leirille viimeistään 23.4.2010: 

 executive.officer@bridgefinland.fi tai milko.nuutila@vaasa.fi 

- Kutsut lähetetään ja julkaistaan mahdollisimman pian 

 

Juniorivalmennuksesta kiinnostuneet 

- Päätettiin kerätä yhteen ne juniorit, jotka ovat kiinnostuneita yhteisestä 

toiminnasta, valmennuksesta ja mahdollisesti maajoukkueessa edustamisesta. 

- Juniorivalmennuksesta kiinnostuneet ilmoittautuvat Milko Nuutilalle 13.4. 

mennessä. Ilmoittautumiset tehdään yksityisesti, joko sähköpostilla tai 

puhelimitse: milko.nuutila@vaasa.fi / 050-3600449 

- Matti Niemi vastaa ryhmän katsastuksesta ja valmennuksen suunnittelusta ja 

organisoinnista.  

- Elo-syyskuun vaihteessa valitaan n. 10 hengen ryhmä, josta valitaan 

myöhemmin vuoden 2011 maajoukkue. 

 

BBO-Finland-kisa VAIN junnuille 

- Päätettiin aloittaa BBO:ssa järjestettävä vain junioreille tarkoitettu 

kilpailusarja. 

- Kilpailujen käytännönjärjestely ja kilpailunjohdon hoitaa Anni Mäkelä. 

- Kilpailuun voivat osallistua ne SBL:n jäsenkerhojen juniorijäsenet, joista on 

suoritettu jäsenmaksu (10€) SBL:lle. 

- Tavoitteena sarjassa on tuoda junioreita yhteen ja saada BBO:ssa tapahtuva 

valmennus alulle. 

 

 



43rd Tallinn Bridge Festival 

- Päätettiin, että tuetaan Tallinnan kilpailuun lähetettävää junnujoukkuetta 

(valitaan halukkaista myöhemmin) budjetissa olevalla 200

- Joukkueen valinnasta päätetään 13.4.2010 kokouksessa.

 

Harkinnanvaraiset juniorituet 

- Junioreille on SBL:n budjetissa varattu myös harkinnanvaraisia tukia. Näitä 

tukia voivat hakea pääsääntöisesti kerhot, mutta myös junioreiden suorat 

hakemukset käsitellään. 

- Tuet on tarkoitettu hyödyttämään mahdollisimman monia junioreita.

- Tuet jaetaan etu

olla mahdollisimman tarkkoja. 

- Junioritoimikunta voi myös päättää

itse järjestämään koko junioritoimintaa hyödyttävään toimintaan.

Seuraava kokous 

- Junioritoimikunta kokoontuu seuraavan kerran 13.4.2010.

- Toivomme, että juniorit tuovat asioitaan kokoukseen!

executive.officer@bridgefinland.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva vuoden 2009 junnuleiriltä.
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