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Turun Bridgekerho on toiminut 65 vuotta. Vuoden 2017 lopussa kerhossamme 
oli 48 varsinaista jäsentä. Lisäksi 10 oli jo vuoden lopussa liittynyt jäseneksi 
maksaen vuoden 2018 jäsenmaksun. Kannattajajäseniä oli 8 ja 3 maksoi jo 
seuraavan vuoden kannattajajäsenmaksun. Vuoden 2018 alussa oli näin ollen 
jäseniä 58 + 11 eli 69.   

 
   Torstai-illan kerhopeleihin osallistui keskimäärin 12 paria eli 6 pöytää.  

Vuoden aikana peleissä kävi kuutisenkymmentä eri pelaajaa.  
 
 Kerhon johto   

Vuoden 2017 aikana hallituksen puheenjohtajana oli Annu Laukkanen ja 
varapuheenjohtajana Eija Laakso. Hallituksen muista jäsenistä Leena Torkki 
oli sihteerinä, Leena Jaakkola tiedottajana, Eija Laakso taloudenhoitajana ja 
Jorma Saari kirjanpitäjänä. PR-päällikkönä ja kerhomestarina toimi Marja 
Kunze ja koulutuspäällikkönä oli Kati Sandström. Martti Meronen avusti eri 
tehtävissä tarpeen mukaan. Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan 
kertaa.  

 
Kerhon edustajaksi liiton kokouksiin oli valittu puheenjohtaja Annu Laukkanen 
ja varalla varapuheenjohtaja Eija Laakso. Syksyn vuosikokouksessa 
kerhoamme edusti Annu Laukkanen. Toiminnantarkastajana oli Henrik Solin ja 
varatoiminnantarkastajana Pentti Peltonen.  

 
Kerhotoiminta  

Kerhopelejä pelattiin TSTry:n tiloissa Kanslerintie 19. Kilpailunjohtajana 
kerhopeleissä on toiminut Patrik Eriksson. Liigaotteluissa, kesäjoukkiksessa 
sekä kevät- ja joulujuhlassa kilpailunjohtajana oli Kati Sandström. Kaikissa 
kilpailuissa olivat Kati Sandströmin tekemät valmiit jaot. Tulokset olivat 
nähtävissä jakotauluja myöten kerhon kotisivuilla. 

 
Kevätkaudella järjestettiin yksi kausikilpailu, jossa oli 13 osakilpailua. 
Toukokuun alusta lähtien järjestettiin kerran kuussa tasoitusparikilpailu. 
Näiden lisäksi kerho osallistui Suomen Bridgeliiton järjestämään viiden 
kilpailun simultaanisarjaan, joka ei kuulunut kausikilpailuun.  
 
Kevätjuhla vietettiin TST ry:n tiloissa. Juhlassa jaettiin kevään 
kausikilpailupalkinnot sekä liigakauden 2016 - 2017 palkinnot. Patrik 
Erikssonille annettiin juhlassa patamerkki. Ruokailun jälkeen järjestettiin 45 
pelaajan henkilökohtainen kilpailu.  

 
Kesäkaudella pelattiin yhdeksän parikilpailua, joista kolme oli tasoituskilpailu. 
Elokuussa järjestettiin kesäjoukkis, joka oli myös Turun Bridgekerhon 
joukkuemestaruuskilpailu. Siihen osallistui kuusi joukkuetta. Kerho hankki 
joukkuemestaruuspokaalin, johon vuosittain kaiverretaan voittajajoukkueeseen 
osallistujien nimet. 



 
Syksyllä kilpailtiin kerhomestaruudesta kolmena peli-iltana. Kerhomestareiksi 
tulivat Kati Sandström ja Mikko Nieminen. 

 
Syyskaudella järjestettiin normaali kausikilpailu, jossa oli 10 osakilpailua. 
Lisäksi pelattiin neljän pelin tasoituskausikilpailu aina kuukauden 
ensimmäisenä peli-iltana. Kerho osallistui myös juniorien tukikisaan ja 
joulusimultaaniin, jotka olivat mukana normaalissa kausikilpailulaskennassa. 
Joulujuhlaa vietettiin TST ry:n tiloissa, jossa pelattiin henkilökohtainen 
kilpailu. Pelaajia oli 32 henkilöä. Juhlassa jaettiin kerhomestaruuspokaali sekä 
syksyn kausikilpailupalkinnot. Syyskauden päätteeksi oli vielä kinkkukisa, 
jossa voittopisteitä jaettiin nelinkertainen määrä. 

 
Lounaisliiga 
 

Syksyllä 2016 alkanut Lounaisliiga jatkui keväällä. Otteluissa olivat valmiit 
jaot, jolloin kaikki paikalla olleet pelasivat samat jaot. Näin saatiin myös 
kunkin pelaajan karttuva butler. 
 
Syksyllä 2017 alkoi uusi liigaottelu, jossa I-divisioonassa oli kuusi joukkuetta, 
II-divisioonassa viisi joukkuetta ja III-divisioonassa neljä joukkuetta. 
Liigatoimikunnassa kerhoamme edustivat Annu Laukkanen ja Eija Laakso.  

 
Kilpailutoiminta  
 

Perinteiset Loppiaiskilpailut järjestettiin 5. – 8.1.2017. Pelipaikkana oli TST 
ry:n tila. Kilpailut onnistuivat erinomaisesti, ja kerhomme sai myönteistä 
palautetta pelipaikasta ja järjestelyistä. Kilpailuihin osallistui yhteensä 292 
henkilöä. Loppiaiskisojen taloudellinen tulos oli 132,75 euroa voitollinen. 

 
Kurssitoiminta  Keväällä Kati Sandström piti TST ry:n tiloissa peruskurssin 19 henkilölle. 

Kurssin pituus oli 10 kertaa 3h. Kurssilla olleista kahdeksan liittyi kerhon 
jäseneksi. Jatkokurssilla, joka järjestettiin Turun Kansalliset Seniorien tiloissa 
Uudenmaankadulla, oli 14 kurssilaista. 

 
Syksyllä pidettiin sekä perus- että jatkokurssi. Peruskurssilla oli 27 henkilöä ja 
jatkokurssilla 16. 
 
Suomen Bridgeliitolta saatiin koulutustukea 250 euroa. 

Muu toiminta  
 

Huhtikuussa järjestettiin piknik-bridgeristeily. Risteilylle osallistui 32 henkilöä. 
Marja Kunze oli risteilyemäntänä. 

 
Annu Laukkasen laatima kerholehti ilmestyi keväällä. 

 
Elokuussa Marja Kunze ja Eija Laakso järjestivät yhdessä Salon bridgekerhon 
kanssa Golf & Bridge Open – tapahtuman Salossa. Päivällä oli golfkilpailu, ja 
illan henkilökohtaiseen bridgekilpailuun osallistui 44 pelaajaa. 
 
Valtakunnalliseen kerholiigaan osallistui kerhostamme kaksi joukkuetta. I-
divisioonassa pelasivat Kati Sandström, Mikko Nieminen, Martti Meronen, 
Seppo Laine ja Teodor Velkov. Joukkue nousi liigaan. II-divisioonassa 
pelasivat Annu Laukkanen, Marja-Liisa Frey, Heikki Kaisti ja Tapio Siivonen. 
Tämä joukkue ei päässyt jatkoon. 



 
 

 
Talous  

Kerhon rahatilanne on hyvä. Pelimaksu kevään ja syksyn kerhopeleistä on ollut 
6 euroa. Kesällä pelimaksu on ollut 5 euroa. Simultaanipelimaksu vaihteli 
riippuen liiton perimästä summasta. 
 
Irtaimistoluetteloa on pidetty ajan tasalla. 

 
Jäsenmaksu varsinaisilta jäseniltä oli 50 euroa, josta liiton osuus oli 45 euroa. 
Kannattajajäsenmaksu oli 10 euroa.  

 
Kevään kausikilpailuissa palkittiin kahdeksan parasta pelaajaa sekä yksi alle 10 
MP:n B-pelaaja. Palkintosumma oli 60 % nettotuloista. Kesäkilpailuissa 
palkinnot jaettiin heti kilpailun jälkeen palkintosumman vaihdellessa 
osanottajamäärän mukaan. Kesäjoukkueturnauksessa palkintojen osuus oli 90 
% netosta. Syksyllä palkittiin kuusi parasta pelaajaa normaalissa 
kausikilpailussa ja kaksi pelaajaa tasoituskausikilpailussa. Palkintosumma oli 
50 % netosta. Medelparille on annettu jokaisena peli-iltana kahvipaketit, jos 
pelaajia on ollut vähintään 5 pöytää. 

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

 
Kerho maksoi valtakunnalliseen kerholiigaan osallistuneiden joukkueiden 
kilpailumaksut. 

 


