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   Turun Bridgekerho on toiminut 63 vuotta. Vuoden 2015 lopussa  
  kerhossamme oli 54 jäsentä. Varsinaisia jäseniä oli 48. Lisäksi oli 6  
  kannattajajäsentä.  
 
   Torstai-illan kerhopeleihin osallistui keskimäärin 12 paria eli 6 pöytää.  

Vuoden aikana peleissä kävi kuutisenkymmentä eri pelaajaa.  
 
 Kerhon johto   

Vuoden 2015 aikana hallituksen puheenjohtajana oli Annu Laukkanen ja 
varapuheenjohtajana Eija Laakso. Hallituksen muista jäsenistä Leena Torkki 
oli sihteerinä, Leena Jaakkola (entinen Vyyryläinen) tiedottajana, Eija Laakso 
taloudenhoitajana ja Jorma Saari kirjanpitäjänä. PR-päällikkönä ja 
kerhomestarina toimi Marja Kunze ja koulutuspäällikkönä oli Sakari 
Kalliokoski. Marja-Liisa Frey oli varajäsen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 
kahdeksan kertaa.  

 
Kerhon edustajana liiton kokouksissa oli puheenjohtaja Annu Laukkanen ja 
varalla varapuheenjohtaja Eija Laakso. Toiminnantarkastajana oli Tapio 
Siivonen ja varatoiminnantarkastajana Pentti Peltonen.  

 
Kerhotoiminta Kerhopelejä pelattiin torstaisin Kansallisella palvelutalolla. Kilpailunjohtajana 

toimi keväällä Maria Mylläri, kesällä ja syksyllä Patrik Eriksson. 
Liigaotteluissa sekä kevät- ja joulujuhlassa kilpailunjohtajana oli Kati 
Sandström. Kilpailuissa olivat valmiit jaot, jotka Kati Sandström oli tehnyt. 
Tulokset olivat nähtävissä jakotauluja myöten kerhon kotisivuilla. 

 
Kevätkaudella järjestettiin yksi kausikilpailu, jossa oli 12 osakilpailua. 
Kausikilpailun parikilpailuista laskettiin sekä tasoitetut että tasoittamattomat 
tulokset. Näiden lisäksi kerho osallistui Suomen Bridgeliiton järjestämään 
viiden kilpailun simultaanisarjaan, jotka eivät kuuluneet kausikilpailuun. 
Turussa järjestettyyn piirin SM-joukkuekarsintaan osallistui 12 joukkuetta.  
 
Kevätjuhlaa vietettiin Kupittaan Paviljongissa. Ruokailun ja palkintojen jaon 
jälkeen järjestettiin 36 pelaajan henkilökohtainen kilpailu. Juhlassa jaettiin 
bridgemerkkejä seuraavasti: Teodor Velkov patamerkki, Alpo Häärä, Jyrki 
Lahtonen ja Reijo Sillanpää herttamerkki, Pirjo Marela, Tuomas Paavilainen ja 
Jorma Saari ruutumerkki sekä Tauno Paalumäki ristimerkki. 

 
Kesäkaudella pelattiin yhdeksän parikilpailua. Elokuussa järjestettiin 
kesäjoukkis, johon osallistui yhdeksän joukkuetta. 

 
Syksyllä kilpailtiin kerhomestaruudesta kolmena peli-iltana. Kerhomestareiksi 
tuli pari Alpo Häärä ja Reijo Sillanpää. Kerhomestaruuskilpailussa olleita 
kerhon aktiivijäseniä tuettiin SM-parikilpailujen piirikarsinnassa. Turussa 
järjestettyyn semifinaaliin osallistui 15 paria. Loppukilpailuun selvisi kolme 



kerhomme jäsentä, joista Mikko Nieminen tuli kolmanneksi partnerinsa Lasse 
Bergrothin kanssa. 

 
Syyskaudella järjestettiin yksi kausikilpailu, jossa oli 11 osakilpailua. Valmiit 
jaot olivat käytettävissä. Kausikilpailun parikilpailuista laskettiin vain 
tasoittamattomat tulokset. Turussa järjestettiin syyskuussa Naisten SM-kilpailu, 
johon osallistui 25 paria. Kerho osallistui myös Suomen Bridgeliiton 
järjestämään junioreita tukevaan simultaanikilpailuun ja 
joulusimultaanikilpailuun Joulujuhlaa vietettiin Kupittaan Paviljongissa, jossa 
pelattiin henkilökohtainen kilpailu. Pelaajia oli 36 henkilöä. 

 
Lounaisliiga 
 

Syksyllä 2014 alkanut Lounaisliiga jatkui keväällä. Ottelussa olivat valmiit 
jaot, jolloin kaikki paikalla olleet pelasivat samat jaot. Näin saatiin myös 
kunkin pelaajan karttuva butler. Syksyllä alkoi uusi liigaottelu, jossa I-
divisioonassa oli kuusi joukkuetta ja II-divisioonassa yhdeksän joukkuetta. 
Liigatoimikunnassa kerhoamme edustivat Annu Laukkanen ja Eija Laakso.  

 
Kilpailutoiminta  
 

Perinteiset Loppiaiskilpailut järjestettiin 2.–6.1.2015. Pelipaikkoina olivat 
Kansallinen Palvelutalo ja Ravintola Linnasmäki. Kilpailut onnistuivat 
erinomaisesti, ja kerhomme sai myönteistä palautetta järjestelyistä. Kilpailuihin 
osallistui yhteensä 296 henkilöä. Loppiaiskisojen taloudellinen tulos jäi 665 
euroa tappiolliseksi lähinnä tilavuokrien johdosta. 

 
Kurssitoiminta  
 

Syksyllä Annu Laukkanen järjesti bridgen jatkokurssin viidelle osallistujalle. 
Keskiviikkoisin harjoituspelipaikkana on ollut Hunter´s Inn keväällä ja Pikku 
Torre syksyllä. Jorma Saari on ollut ohjaajana. 

 
Muu toiminta  
 

Toukokuussa järjestettiin piknik-bridgeristeily. Risteilylle osallistui 28 
henkilöä. Marraskuussa järjestettyyn piknik-risteilyyn osallistui 20 henkilöä. 
Marja Kunze oli emäntänä. 

 
Maaliskuussa osallistuttiin ystävyysotteluun Turun, Saksan Kölnin, Puolan 
Katowicen, Belgian Liègen ja Israelin Tel Avivin välillä. Pelaajia oli yhteensä 
108 paria. Suomesta osallistui 12 paria. 

 
Heinäkuussa Marja Kunze ja Eija Laakso järjestivät Golf & Bridge Open - 
tapahtuman Harjattulassa. Päivällä oli golfkilpailu, ja illan henkilökohtaiseen 
bridgekilpailuun osallistui 24 pelaajaa.  

 
Talous  
 

Kerhon rahatilanne on hyvä. Pelimaksu kerhopeleistä on ollut 6 euroa, josta 1 
euro/pelaaja on tilavuokraa.  Simultaanipelimaksu vaihteli riippuen liiton 
perimästä summasta. Keväällä kerättiin helmikuun loppuun asti 1 euro/pelaaja 
junioritukea. 

 



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.  

 
Kevään kausikilpailuissa palkittiin kolme parasta pelaajaa sekä 
tasoittamattomasta että tasoituksin lasketusta sarjasta ja palkintosumma oli 50 
% nettosummasta. Kesäkilpailuissa palkinnot jaettiin heti kilpailun jälkeen 
palkintosumman vaihdellessa osanottajamäärästä riippuen. 
Kesäjoukkueturnauksessa palkintojen osuus oli 90 % netosta. Syksyllä 
palkittiin kahdeksan parasta pelaajaa ja kaksi B-pelaajaa. Palkintosumma oli 60 
% netosta. 

 
Aktiivijäseniä tuettiin pari- ja joukkuemestaruuskilpailuissa, SM-kilpailuissa 
sekä maajoukkuekarsinnoissa. Jäseniä tuettiin myös kevät- ja joulujuhlan 
osallistumismaksuissa ja risteilymaksuissa. Hallitus jakoi jäsenilleen 
kevätjuhlassa viimeisimmän MP-merkin (risti-, ruutu-, hertta- tai patamerkki). 
Loppiaiskisoissa junioreilta ei peritty kilpailumaksua.  

 


