
JUNNUTOIMIKUNNAN TIEDOTE 2/2013 

Junioritoimikunta piti 13.2.2013 kokouksen, jossa keskusteltiin mm. seuraavista asioista: 

White House  

Junioreiden joukkueturnaus pelataan Amsterdamissa 17.–22.3.2013.  

edustusjoukkueeksi valittiin: 

 

 Vesa Fagerlund ja Antti Aimala 

 Juuso Fagerlund ja Lauri Orkoneva 

 Vesa Fagerlund toimii pelaavana kapteenina. 

 

Kilpailuja voi seurata: 

www.nbbclubsites.nl/club/1003/uitslagen  

scores of all matches, the ranking and the butlers cores for all pairs in competition. 

www.jeugdbridge.nl  

results and the daily bulletins. 

www.bridgenieuws.wordpress.com  

a diary. 

Toivotamme kaikki onnea ja menestystä joukkueelle! 

PM joukkuekilpailut Norjassa 2013 

 PM kilpailut lähestyvät!  

 Kisat pelataan Norjassa, Hammarissa 28.-31.3. 

 Kilpailuun lähetetään koululaisjoukkue (4) ja kapteeniksi lähtee Anni Mäkelä 

 (unaraw (at) gmail.com).  

 Sinä U20 ikäinen, joka olet innokas lähtemään ota yhteyttä Anniin, joka 

 kokoaa joukkuetta. Lähtö ja paluu ovat Helsingistä.  

 Ole nopea! Valinnat tehdään parin päivän sisällä! 

Junnuleiri 2013 

 Junnuleiri järjestetään tänä vuonna ÄHTÄRISSÄ, Tuomarniemen 

 Metsäoppilaitoksella. Leiri pidetään 9.-11.8.2013. Tarkempi ohjelma 

 aikatauluineen valmistuu  lähempänä ajankohtaa.  Edellisvuosien tapaan leiri on 

 jäsenjunnuille maksuton.  

 LAITTAKAA TÄMÄ JO KALENTEREIHINNE!  

 Suurkiitokset junnutoimikunnalta jo tässä vaiheessa Juhani Huhtamäelle ja Juha 

 Kurkikankaalle Ähtäristä!  



 

Valmennusryhmät 2013 

 Päätettiin, että Koululaisryhmä

 Valmennuksen sisältö ja toimintamallit

 Myös tutor- toimintaa

 kiinnostuneet tutorista!

 Matti Niemi jatkaa

 tulee kuitenkin olemaan aiempia vuosia vähäisempää.

Juniorit – rekisteri ja tiedottaminen

 Päätettiin että Anni Mäkelä

 muuttuneet  yhteystietosi Annille

 ole jo hoitanut! 

 Kerhoille lähetetään myös kirje, jossa kysellään potentiaalisista junioripelaajis

 (Eli myös sellaisista jotka voisivat innostua)

 Sähköpostilista kootaan kirjeen lähettämisen jälkeen kun kerhoilla on ollut 

 hieman aikaa vastata.

 pari tilannetervehdystä vuosittain.

 Tero on perustanut FaceBook

 siellä jaetaan kaikkea mahdollista tietoa. 

 asioitanne ryhmässä

 pelejä. Tai ihan mitä vaan. 

Muuta keskustelua 

- Keskusteltiin junnuvuoden kuluista ja todettiin, että

mahdollisuudet toimintaan KV

haastavat. 

Seuraava JT:n kokous pidetään 
Otamme mielellämme ju

osoitteeseen: junior (at) bridgefinland.fi
 

 

 

Koululaisryhmän valmentajana toimii Pauli Nieminen

Valmennuksen sisältö ja toimintamallit tarkentuvat myöhemmin.

toimintaa jatketaan. Koululaiset olkaa meihin yhte

kiinnostuneet tutorista! (junior (at) bridgefinland.fi)  

jatkaa A-junnujen valmentajana. Paneutuminen valmennukseen 

tulee kuitenkin olemaan aiempia vuosia vähäisempää. 

rekisteri ja tiedottaminen 

Anni Mäkelä jatkaa juniorirekisterin päivittämistä

yhteystietosi Annille (unaraw (at) gmail.com), mikäli kerhosi ei 

Kerhoille lähetetään myös kirje, jossa kysellään potentiaalisista junioripelaajis

(Eli myös sellaisista jotka voisivat innostua). 

Sähköpostilista kootaan kirjeen lähettämisen jälkeen kun kerhoilla on ollut 

hieman aikaa vastata. Sähköpostilistalle lähetetään kaikki JT:n 

pari tilannetervehdystä vuosittain. 

Tero on perustanut FaceBook- ryhmän Suomen bridgejuniorit
siellä jaetaan kaikkea mahdollista tietoa.  Juniorit: kirjoitelkaa 

mässä. Se ei näy kuin jäsenille. Voi kysyä, kommentoida ja 

ihan mitä vaan.  

Keskusteltiin junnuvuoden kuluista ja todettiin, että taloudelliset 

mahdollisuudet toimintaan KV-kisavuonna ovat (muotisanan mukaisesti) 

JT:n kokous pidetään 9.4.2013. 
Otamme mielellämme junioreiden asioita käsittelyyn. Laita asiasi meille 

junior (at) bridgefinland.fi  

Pauli Nieminen. 
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päivittämistä. Ilmoita siis 
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