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Turun Bridgekerho on toiminut 61 vuotta. Vuoden 2013 lopussa 
kerhossamme oli 55 jäsentä. Varsinaisia jäseniä oli 49. Lisäksi oli 6 
kannattajajäsentä.  
 
Torstai-illan kerhopeleihin osallistui 10–15 paria eli 5–7,5 pöytää. 
Vuoden aikana peleissä kävi kuutisenkymmentä eri pelaajaa. 

  
Kerhon johto  
  

Vuoden 2013 aikana hallituksen puheenjohtajana oli Leena 
Vyyryläinen ja varapuheenjohtajana Timo Järvi. Hallituksen muista 
jäsenistä Annu Laukkanen oli sihteerinä ja tiedottajana, ja Maijaliisa 
Nieminen taloudenhoitajana. PR-päällikkönä toimi Marja Kunze, 
kerhomestarina Hellevi Virtanen ja kilpailupäällikkönä Patrik Eriksson. 
Hellevi Virtanen ja Eija Laakso toimivat varajäseninä. Hallitus 
kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. 
 
Kerhon edustajana liiton kokouksissa toimi Annu Laukkanen ja varalla 
Kati Sandström. Toiminnantarkastajana oli Tapio Siivonen ja 
varatoiminnantarkastajana Pentti Peltonen. 

 
Pelaajista kerättiin yhteystietoja lähinnä hallituksen käyttöön. 
Esimerkiksi jäsenmaksulasku pystytään jatkossa lähettämään 
mahdollisimman usealle jäsenelle sähköpostitse. 
 
Syksyn 2013 vuosikokouksessa valittiin vuoden 2014 hallitus. Annu 
Laukkanen valittiin puheenjohtajaksi (2 v) ja Leena Vyyryläinen 
sihteeriksi (2 v). Timo Järvi jatkaa varapuheenjohtajana (1 v) ja 
Maijaliisa Nieminen taloudenhoitajana (1 v). Patrik Erikssonin tilalle 
valittiin Eija Laakso (1 v) Patrik Erikssonin pyydettyä eroa 
hallituksesta.  Marja Kunze jatkaa PR-päällikkönä (2 v) ja Hellevi 
Virtasen tilalle varajäseneksi valittiin Arja Niskanen. Uudeksi 
hallituksen jäseneksi valittiin Marja-Liisa Frey (2 v) Tatiana Myllärin 
tilalle. 

 
 
Kerhotoiminta 
  

Kerhopelejä pelattiin torstaisin Kansallisella palvelutalolla. Tilasta 
peritään nykyään vuokraa 1 euro/pelaaja, ja kahvia ja virvokkeita voi 
ostaa itsepalveluperiaatteella. 
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Kerhopeleissä kilpailunjohtajina toimi keväällä ja kesällä 2013 Patrik 
Eriksson ja syksyllä 2013 Timo Järvi. Liigaotteluissa sekä kevät- ja 
joulujuhlassa kilpailunjohtajana oli Kati Sandström. 

 
Kevätkaudella järjestettiin yksi kausikilpailu, jossa oli kahdeksan 
osakilpailua, joista kaksi huonointa tulosta jätettiin huomioimatta. 
Näiden lisäksi kerho osallistui Suomen Bridgeliiton järjestämään viiden 
kilpailun talvisimultaanisarjaan, jotka eivät kuuluneet kausikilpailuun. 
Kevään 2013 kerhokilpailuihin osallistui 47 eri pelaajaa. Turussa 
järjestettyyn piirin SM-joukkuekarsintaan osallistui kuusi joukkuetta.                        
 
Syksyllä 2012 alkanut Lounaisliiga jatkui keväällä 2013. A-sarjassa oli 
kuusi joukkuetta ja B-sarjassa kahdeksan joukkuetta.  A-sarjassa 
joukkueet pelasivat kauden 2012–13 aikana kaksi kertaa jokaista 
joukkuetta vastaan ja B-sarjassa joukkueet kohtasivat toisensa kauden 
aikana kerran. Lopuksi B-sarjassa oli kolmen kierroksen loppuottelut. 
Kaikki liigaottelut pelattiin Turussa. Liigatyöryhmässä kerhoamme 
edustivat Eija Laakso ja Leena Vyyryläinen. 
 
Kesällä 2013 Lounaisliiga siirtyi Lounaispiirin hallintaan. Sitä varten 
perustettiin liigatoimikunta, johon kuuluu kaksi jäsentä Turun 
Bridgekerhosta, kaksi jäsentä H6:sta, kaksi jäsentä Salon 
Bridgekerhosta, yksi jäsen Åbo Bridgeklubista ja yksi jäsen muista 
Lounais-Suomen kerhoista. 

 
Myös kesällä pelattiin torstaisin Kansallisella palvelutalolla. Vain 
juhannusviikolla ja Hankoviikolla ei ollut pelejä.  Kesäpelejä 
järjestettiin yhteensä yhdeksän kertaa. Elokuussa järjestettyyn 
joukkuekilpailuun osallistui yhteensä kahdeksan joukkuetta. 

 
Syksyllä kilpailtiin kerhomestaruudesta kolmena peli-iltana. 
Kerhomestareiksi pelasi pari Annu Laukkanen - Markku Kanerva. 
Kerhomestaruuskilpailussa olleita kerhon aktiivijäseniä tuettiin SM-
parikilpailujen piirikarsinnassa. Turussa järjestettyyn semifinaaliin 
osallistui 11 paria, joista 10 pelaajaa oli kerhomme jäseniä. 
 
Syyskaudella järjestettiin yksi kausikilpailu, jossa oli 11 osakilpailua. 
Neljä kertaa pelattiin IMP-kilpailu. Kausikilpailun parikilpailuista 
laskettiin sekä tasoitetut että tasoittamattomat tulokset. Kausikilpailun 
tulosten laskennassa jätettiin kunkin pelaajan kohdalla kolme huonointa 
tulosta huomioonottamatta. Kerho osallistui myös Suomen Bridgeliiton 
järjestämään joulusimultaanikilpailuun. Syksyn kerhokilpailuihin 
osallistui 41 eri pelaajaa. 

 
  

Kurssitoiminta 
 

Syksyllä 2013 järjestettiin bridgen alkeiskurssi Turun työväenopistossa. 
Kurssin vetäjänä oli Riku Mattila (H6). Eija Laakso toimi kurssilla 
apuopettajana. 
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Muu toiminta  

Keväällä 2013 järjestettiin piknik-bridgeristeily neljän vuoden tauon 
jälkeen. Menomatkalla pelattiin parikilpailu, joka oli myös osa 
kausikilpailua. Tulomatkalla pelattiin kausikilpailusta erillinen 
parikilpailu. Bridgeristeilylle osallistui 27 henkilöä. 
 
Elokuussa 2013 Marja Kunze ja Eija Laakso järjestivät Golf Open & 
Bridge -tapahtuman Harjattulassa. Aamupäivällä pelattiin golf-kilpailu, 
jonka jälkeen oli mahdollisuus saunomiseen. Ennen bridgepeliä oli 
ruokailu ja illalla pelattiin henkilökohtainen kilpailu. Päivän 
tapahtumassa laskettiin golf-tulokset, yhdistetyt golf- ja bridgetulokset 
sekä henkilökohtaisen bridgekilpailun tulos. Golf-turnaukseen osallistui 
kahdeksan pelaajaa ja bridgeturnaukseen 20 pelaajaa. 
 

Talous   
 
Kerhon rahatilanne on hyvä. Pelimaksu on ollut 6 euroa siitä lähtien, 
kun Kansallinen palvelutalo alkoi periä tilavuokraa 1 euro / pelaaja. 
Alkeiskurssilaiset maksoivat 3 euron pelimaksun keväällä. Jäsenmaksu 
varsinaisilta jäseniltä oli 40 euroa, josta liiton osuus oli 35 euroa. 
Juniorijäsenen jäsenmaksu oli 15 euroa, josta liitto peri 10 euroa. 
Kannattajajäsenmaksu oli 10 euroa.  
 
Syksyn 2013 kausikilpailussa palkittiin kolme parasta pelaajaa sekä 
tasoittamattomasta että tasoituksin lasketusta sarjasta ja palkintosumma 
oli 40 % nettosummasta. Lounaisliigassa palkintoina jaettiin 40 % 
nettotuotosta. Kesäkilpailuissa palkinnot jaettiin heti kilpailun jälkeen 
palkintosumman vaihdellessa osanottajamäärästä riippuen. 
Kesäjoukkueturnauksessa palkintojen osuus oli 90 % netosta. 
 
Aktiivijäseniä tuettiin pari- ja joukkuemestaruuskilpailuissa, SM-
kilpailuissa sekä maajoukkuekarsinnoissa. Hallitus jakoi jäsenilleen 
kevätjuhlassa viimeisimmän MP-merkin (risti-, ruutu-, hertta- tai 
patamerkki). Loppiaiskisoissa junioreilta ei peritty kilpailumaksua.  


