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TTTTOOOOIMINNAN IMINNAN IMINNAN IMINNAN TTTTARKOITUSARKOITUSARKOITUSARKOITUS    
    

Suomen Bridgeliitto edistää ja tekee bridgepelin tunnetuksi 
Suomessa. Liiton toiminta tähtää siihen, että Suomessa on 
mahdollisuus pelata bridgeä harrastuksena ja kilpailumuotona omien 
tavoitteidensa mukaisesti. Kansainvälisen Bridgeliiton jäsenenä SBL 
luo jäsenilleen edellytykset kansainväliseen kilpailutoimintaan. 
Keskeisten toimijoiden kanssa yhteistyössä edistetään ja taataan 
monipuoliset harrastusmahdollisuudet jokaiselle. 

    
SSSSTRATEGISET VALINNATTRATEGISET VALINNATTRATEGISET VALINNATTRATEGISET VALINNAT    
    

Talouden vakauttaminenTalouden vakauttaminenTalouden vakauttaminenTalouden vakauttaminen    
- kassavirtaseurannan avulla kulujen ennakointi ja suhteuttaminen 

tuloihin, jotta maksuvalmius säilyy hyvänä 
 

JJJJäsenmäärän kasvattaminenäsenmäärän kasvattaminenäsenmäärän kasvattaminenäsenmäärän kasvattaminen    
- koulutuksen kautta 
- juniorityön kautta    
- positiivinen näkyvyys mediassa  
- ns. entisten ja nykyisten pelaajien aktivoinnilla 
( palvelutason ja ilmapiirin parantaminen kaikissa kilpailuissa, myös 
kerhotasolla) 
 
TiedottamiTiedottamiTiedottamiTiedottamisen kehittäminensen kehittäminensen kehittäminensen kehittäminen    
- liiton verkkosivut ajan tasalle ja selkeämmäksi 
- Bridge Lehden kehittäminen kiinnostavammaksi sekä 

pelaajaläheisemmäksi 
 
KerhojenKerhojenKerhojenKerhojen    ja liiton yhteistyöja liiton yhteistyöja liiton yhteistyöja liiton yhteistyönnnn    kehittäminenkehittäminenkehittäminenkehittäminen    
- piiriorganisaation kehittäminen 
- bridgemateriaali ja koulutus (uusi koulutusmateriaali sekä liiton 

tuki koulutukseen) 
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Kansanvälinen menestysKansanvälinen menestysKansanvälinen menestysKansanvälinen menestys    
    

- näkyvyys EM- ja PM- tasolla 
- kansainvälisissä kilpailuissa menestyminen    
- valmennus niin avoimessa -, naisten ja juniorijoukkueessa 
Tähän hankitaan ulkopuolinen rahoitus. Toistaiseksi osallistutaan 
vain EM- ja PM- kisoihin taloudellisten rajoitusten vuoksi. 
 
KilpailunKilpailunKilpailunKilpailunjohtjohtjohtjohtajatajatajatajat    
- kilpailunjohtajien laadun takaaminen kouluttamalla niin 

ulkomailla kuin kotimaassakin 
- kilpailunjohtajien määrän lisääminen kursseja järjestämällä  

 
MISSIOMISSIOMISSIOMISSIO    

Bridge tunnetuksi – peli kaikille! 
 

VISIOVISIOVISIOVISIO    
Bridge on älypelinä Suomen harrastetuin laji, jonka 
kattoyhdistys on parhaiten palveluja tuottava ja ajassa kehittyvä 
älypeliyhdistys maassamme. 
 

ARVOTARVOTARVOTARVOT    
         Jokainen on tärkeäJokainen on tärkeäJokainen on tärkeäJokainen on tärkeä    

Bridge tarjoaa sen harrastajille innostavan ja tärkeän 
yhteisön, johon kuulua. 

 Kaikki voivat pelataKaikki voivat pelataKaikki voivat pelataKaikki voivat pelata    
Bridgeä voivat harrastaa tasapuolisesti kaikki 
sukupuoleen, ikään tai sosiaaliseen statukseen 
katsomatta omien edellytystensä ja tavoitteidensa 
mukaisesti.  

Kaikki lKaikki lKaikki lKaikki lajinajinajinajin    parhaaksiparhaaksiparhaaksiparhaaksi    
Liitossa ja kerhoissa vaalitaan eettisesti kestävää 
toimintaa.  

         LuotettavuusLuotettavuusLuotettavuusLuotettavuus    ja jatkuvuusja jatkuvuusja jatkuvuusja jatkuvuus    
Teemme aktiivisesti työtä innostaaksemme uusia 
ihmisiä mukaan yhteisöömme. Liiton tapa toimia on 
avoin, keskusteleva ja tehokas. 


