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Hyväksytty 18.11.2013 

Suomen Bridgeliitto ry:n toimintasuunnitelma 
vuodelle 2013

1. Toiminnan tarkoitus 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: 

• olla Suomessa toimivien bridgekerhojen aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena 
yhdyssiteenä ja keskuselimenä. 

• bridgen pelaamisen edistäminen Suomessa

• sekä, Kansainvälisen bridgeliiton (World Bridge Federation) jäsenenä luoda 
jäsenilleen edellytykset kansainväliseen kilpailutoimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

• tekee bridgen pelaamiseen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä

• valvoo bridgen pelaamiseen liittyviä etuja Suomessa

• edistää bridgen pelaamisen parissa toimivien kerhojen perustamista ja kerhojen 
tehokasta toimintaa

• vahvistaa bridgen peli-, mestaruus-, kilpailu- ja merkkisäännöt

• valvoo kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista sekä ratkaisee niitä 
koskevat rikkomukset ja riitaisuudet

• edistää ja valvoo jäsenyhdistysten ja piirien sekä kerhojen jäsenten kilpailutoimintaa 
Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanee kilpailuja

• myöntää oikeuksia liiton järjestämien tai liiton alaisten kilpailujen johtajille

• hoitaa yhteydet kotimaisiin ja ulkomaisiin bridgejärjestöihin ja edustaa maata 
kansainvälisissä bridgekongresseissa,

• nimeää Suomen edustajat kansainvälisiin bridgekilpailuihin

• järjestää mestaruuskilpailuja, muita kansallisia ja kansainvälisiä bridgekilpailuja sekä 
myöntää jäsenilleen lupia tällaisten kilpailujen järjestämiseen

• julkaisee ja kustantaa bridgen pelaamista koskevia aikakauslehtiä ja muita julkaisuja sekä 
ylläpitää Internet-sivustoja.
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2. Toiminnot ja tavoitteet vuodelle 2013 

1. julkaistaan 4-6  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 Verkkosivut uusitaan vuoden 2013 aikana. 

7. kehitetään yhdistyksen varainhankintaa ja jatketaan talouden eheyttämistä.

8. jatketaan liiton pelitilan Bridge Areenan kehittämistä 

9. osallistutaan kansainvälisiin kokouksiin. 

10. aktivoidaan nuoria pelaajia mm. järjestämällä juniorileiri. Lisäksi järjestetään 
kansainvälinen Bridge turnaus Suomessa

11. aloitetaan yhteistyö Suomen muiden älypeliliittojen kanssa 

12. aktivoidaan piirien toimintaa

13. kehitetään yhdistyksen omaa organisaatiota ja toimintoja

Vuoden 2013 teemana on tiedottamisen parantaminen.

Seuraavassa esitetään kunkin tavoitteen kohdalta siitä tarkemmin vastaava toimikunta.
Toimikunnat tarkentavat toimintasuunnitelmaa omissa toimintasuunnitelmissaan.

2.1 Bridge Lehti -lehti 

Lehden keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2013

- Toiminnanjohtaja ja päätoimittaja tekevät ilmestymisaikataulun.
- Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuus sähköiseen lehteen painetun vaihtoehtona
- Kilpailutetaan paino- ja postituspalvelut
- Velvoitetaan Rally-sarjan kilpailunjärjestäjät kirjoittamaan osakilpailustaan pieni uutinen 

seuraavaan lehteen (noin aukeama kuvineen.)
- Markkinoidaan ilmoitustilaa aiempaa aktiivisemmin.
- Parannetaan lehden merkitystä jäsenten ja yhdistyksen tiedonvälittäjänä.
- Kehitetään sekä lehden ulkoasua että sisältöä  
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2.2 Kilpailutoiminta 2013

- Kilpailutoimikunta huolehtii, että liitto järjestää SM-kilpailut kaikissa luokissa
- Tiedotusryhmä edistää kilpailujen aktiivista markkinointia
- SM-kilpailuissa jaetaan mitalit, jotka yhdistyksen toiminnanjohtaja/sihteeri hankkii
- Järjestetään kansainvälinen Midsummer Bridge  kilpailu
- Kilpailutoimikunta miettii ja kehittää kilpailutoimintaa
- Järjestetään tasoituskilpailusarja 
- Vuonna 2013 jatketaan ns. ristimerkkikilpailujen kehittämistä ja niiden sääntöjen tekoa
- Valmistellaan vuoden 2014 kilpailukalenteri 
- Yhdistyksen  hallitus  tukee  mahdollisuuksien  mukaan  kesäkuiseen  San  Remon  EM-

kilpailuun  lähtevää  avoimen  sarjan  joukkuetta.  Muihin  San  Remon-kilpailuihin  on 
mahdollisuus omalla kustannuksella. 

- Järjestetään kansainvälinen kilpailu, jonka yhteydessä myös junioreille turnaus. 
- Suomi osallistuu Pohjoismaisiin joukkuemestaruuskilpailuihin
- Suomi osallistuu nuorten Euroopan mestaruuskilpailuihin

2.3 Bridgen alkeiskurssien lisääminen ja kehittäminen

- Tiedotus- ja koulutustoimikunta kehittää alkeiskurssitoimintaa
- Kurssien keskitettyä mainontaa lisätään
- Bridgen näkyvyyttä parannetaan ja kurssien mainontaan kehitetään välineitä
- Materiaalin ja mahdollisuuksien tarjoamista kerhoille jatketaan
- Bridgekouluttajien tukemista ja koulutusta jatketaan
- Opi Bridgeä 2000-luvulla oppikirja julkaistaan tammikuussa 2013

2.4 Kilpailunjohtajien koulutus

- Pääkilpailunjohtaja järjestää vuodessa vähintään yhden tason I kilpailunjohtajakurssin, 
mikäli osallistujia ilmoittautuu tarpeeksi

- Pääkilpailunjohtaja järjestää vuoden aikana vähintään yhden tason II 
kilpailunjohtajakurssin, jonka yhteydessä järjestetään koulutus ja koe myös vanhoille 
MP-kilpailunjohtajille

- Kurssien mainonta ja tiedotus hoidetaan yhteistyössä 
toiminnanjohtajan/toimistosihteerin  kanssa  

     2.5 yhdistyksen kevät- ja syyskokous

- Yhdistyksen hallitus kutsuu kokoon ja valmistelee kevät- ja syyskokoukset

2.6 verkkosivut –   www.bridgefinland.fi  

- Verkkosivut uusitaan vuoden 2013 aikana. 
- Hallitus jatkaa sivujen kehittämistä ja vapaaehtoisten avustajien kokoamista
- Yhteistyötä Ruotsin Bridgeliiton kanssa uudesta verkkosivustosta jatketaan ja 

voimistetaan

2.7 varainhankinnan kehitys ja talouden vakauttaminen

- Taloustoimikunta miettii eri ratkaisumalleja varainhankinnan tehostamiseksi ja pyrkii 
toteuttamaan niitä

http://www.bridgefinland.fi/
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- Yhdistyksen talouden vakauttamisen pohdintaan osallistuu taloustoimikunnan johdolla 
koko hallitus ja toiminnanjohtaja

- Kilpailujen yhteistyökumppaneiden hankkimista lisätään
- Tehostetaan bridgen pelaajien liittymistä Liiton kerhojen jäseniksi 

2.8 Bridge Areenan kehittäminen ja ylläpito

- Liitto jatkaa vuonna 2013 hankitun uuden pelitilan käytön kehittämistä ja tilan ylläpidosta 
ja sopimuksista huolehtimista

2.9 kansainvälinen toiminta

- Liitto tukee joukkueen matkaa taloudellisten mahdollisuuksien mukaan
- Jatketaan maajoukkuevalmennuksen kehittämistä ja parannetaan joukkueiden 

harjoittelumahdollisuuksia

2.10 Nuorten pelaajien aktivointi

- Junioritoimikunta jatkaa nuorten pelaajien aktivointia
- Järjestetään mm. juniorileiri, jonne pyritään kutsumaan junioreita myös ruotsista
- Junioritoimikunta tarkentaa vuotuista toimintaansa omassa toimintasuunnitelmassaan

2.11 Midsummer Bridge Tournament  kansainvälinen kilpailu

- Midsummer Bridge tapahtuma on 6.6-9.6.2013 Majatalo Onnelassa. 
- Yhdistyksen hallitus valitsee pääkaupunkiseudun pelaajista toimikunnan, joka vastaa 

Midsummer Bridge tapahtuman järjetelyistä. 

2.12 Älypeliliittojen yhteistyö

- Aloitetaan aktiivisesti yhteistyön kehittäminen muiden Suomen älypeliliittojen kanssa 

2.12 Piirien toiminnan aktivointi

- Pyritään aktivoimaan piirit kehittämään omaa toimintaansa
- Jatketaan piirivalvojien ohjeistuksen valmistelua ja tehdään se valmiiksi

2.13 yhdistyksen organisaation ja toimintojen kehittäminen

- Yhdistyksen hallitus esittää tarvittaessa muutoksia yhdistyksen organisaatioon ja 
toimintaan

- Yhdistyksen hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa tarvittavat 
toimikunnat, sekä niiden puheenjohtajat ja jäsenet. Toimikunnissa voi olla hallituksen 
ulkopuolisia jäseniä

- Vuonna 2013 keskitytään erityisesti aktivoimaan toimikuntien toimintaa
- Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana aina tarvittaessa 
- Yhdistyksen hallitus pitää tarvittaessa kiireisistä asioista sähköpostikokouksia tai Skype- 

kokouksia


