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Päätoimittajan alkusanat
Kädessäsi on Turun bridgekerhon uusi oma jäsenlehti, joka on tarkoitus julkaista näillä 
näkymin ainakin kaksi kertaa vuodessa. 
Turun bridgekerhon puheenjohtaja pyysi minua jo vuosi sitten suunnittelemaan Turun 
bridgekerholle omaa lehteä, koska ilmeisesti arveli, että osaan käyttää tietokonetta. 
Suostuin mielelläni projektiin, koska omasta mielestänikin luulin osaavani käyttää tie-
tokonetta. Aivan ongelmitta projekti ei sujunut, koska sittemmin huomasin, että ei vain 
tietokoneen käsittelytaidoissa vaan myös toimittajan taidoissani (unohtamatta suomen 
kieltä) on ollut ja on toivomisen varaa. 
Kun vihdoin viimein pääsin vauhtiin lehden suunnittelussa, se on kuitenkin ollut 
todella hauskaa ja jatkoa on odotettavissa, jos kiinnostusta riittää. Lehden tulevaisuus 
on kuitenkin teidän kerholaisten ja muiden bridgestä kiinnostuneiden käsissä.
Kaikki ideat, ajatukset, toivomukset, jaot, mielenkiintoiset konventiot, jutut, muistelut, 
kaskut, tarinat kilpailumatkoista, epäonnistumisista ja onnistumisista ovat enemmän 
kuin tervetulleita. 
Ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. Jutut, mielipiteet yms. voi lähettää käsin, kirjoi-
tuskoneella tai tietokoneella kirjoitettuina osoitteeseen Annu Laukkanen, Itäinen pit-
käkatu 74 A 5 20810 TURKU tai sähköpostilla annu.laukkanen@netti.fi. 

Annu Laukkanen

Puheenjohtajan tervehdyssanat
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Turun bridgekerho
Lyhyt historiikki

Turun bridgekerho ry. on perustettu 
30.11.1951. Alkuunpanijana oli profes-
sori Atte Meretoja, joka myös yhdessä U 
Martikaisen kanssa edusti Suomea vuo-
den 1955 EM-kilpailuissa. Ensimmäisen 
Suomen mestaruuden Turun kerholle 
hankkivat Leo London ja Pekka Örmä 
vuonna 1954. Kerhon alkuvuodet olivat 
näin ollen varsin menestyksekkäitä. 
Kerhon toinen vuosikymmen oli hiljai-
sempaa aikaa. Vuonna 1968 Juhani 
Tyrkkö edusti Suomea bridgeolympialai-
sissa. 1970-luvulla esiin nousi useita nuo-
ria pelaajia, jotka myös menestyivät. 
TBK oli voittamassa neljää SM-joukkue-
kilpailua, yhtä parimestaruutta ja kolmea 
sekaparimestaruutta. Lisäksi saavutettiin 
useita mitalisijoja. 
Turun kerhon kulta-aika jatkui 80-luvulle 
tultaessa. Vuonna 1980 voitettiin jouk-
kue-SM sekä valtakunnan liiga. Myös 
uuden Suomen cupin voitto tuli Turkuun 
kuten myös sekaparimestaruus. Menes-
tystä täydensivät joukkue-SM-pronssi ja 
SM-parikilpailujen hopeasija. PM-
kisoissa Suomea edustivat Juhani Laine 
ja Olli Manni sekä olympialaisissa Pekka 
Uskali ja Frej Winqvist. Seuraavana 
vuonna tuli pieni taantuma, jolloin voitet-
tiin vain  Suomen cup ja tultiin toiseksi 
SM-joukkuekilpailuissa. Vuonna 1982 
uusi turkulaisyhdistelmä voitti joukkue-
SM:n, Suomen cup voitettiin kolmannen 
kerran peräkkäin. Seuraavina vuosina 
menestys ei ollut enää aivan samaa luok-
kaa. Kuitenkin SM-mitaleita on riittänyt 
80-luvun jokaiselle vuodelle. Ainoa jouk-

kuemestaruus tuli 1985 ja parimestaruus 
vuosina 1984, 1986 ja 1987. Lisäksi saa-
vutettiin Suomen cupin voitto 1986 ja 
Juhani Tyrkkö voitti henkilökohtaisen 
mestaruuden vuonna 1984. Ainoa edustus 
oli Martti Mäkelällä EM-kisoissa vuonna 
1989. 
90-luvulla on tahti hieman parantunut. 
Joka vuosi vuotta 1996 lukuun ottamatta 
turkulaiset ovat olleet joko mitalisijoilla 
tai voittaneet jonkin SM-kilpailun. Ensin 
tuli joukkuehopea ja vuonna 1991 mesta-
ruus sekä mitalisijoja vuosina 1994, 
1995, 1998 ja 1999. Vuosina 1993, 1994, 
1995  ja 1997 turkulaiset sijoittuvat mita-
leille SM-parikilpailuissa. Tauno Lehto-
nen ja Boris Seligson voittivat Turulle 
myös seniorimestaruuden vuonna 1990. 
Lisäksi Martti  Mäkelä edusti Suomea 
PM-kisoissa 90-luvulla. SM-sekaparikil-
pailuissa turkulaisparit sijoittuivat mita-
leille vuonna 1994. Jukka Mattila ja 
Seppo Laine ovat lisäksi olleet useita ker-
toja mitalisijoilla SM-joukkue- ja sekapa-
rien SM-joukkuekilpailuissa. 
Vuonna 2000 sekaparien SM-kilpailuissa 
tuli mitalisija. Lisäksi sekaparien jouk-
kuekilpailuissa kolmannen sijan saavutta-
neessa joukkueessa turkulaisedustus oli 
75 %. Vuonna 2001 Seppo Laine edusti 
Suomea Euroopan mestaruuskisoissa.
Vuonna 2001 Lea Seestelä ja Martti 
Mäkelä voittivat sekaparikilpailun suo-
menmestaruuden ja olivat myös mukana 
kultaa voittaneessa joukkueessa.
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Turussa ja Turun ympäris-
tössä pelataan

Turussa ja Turun ympäristössä voi pelata 
bridgeä lähes joka ilta. Seuraavassa ker-
hojen pelipaikat ja peliajat Turussa ja 
Turun ympäristössä. 

TURKU
Turun BK: pelipaikka Kansallinen pal-
velutalo, Ruohonpääntie 27, to kello 
18.15. Talvisin syyskuusta toukokuuhun 
joka kuukauden ensimmäinen torstai 
pelataan IMP-parikilpailu ja joka kuukau-
den toinen torstai on joukkueliiga. Muina 
torstaina pelataan parikilpailu. Kesällä 
pelataan torstaisin klo 18.15 joukkuekil-
pailu.
Åbo BK: pelipaikka syyskuusta touko-
kuun loppuun Ravintola Koulu, Eerikin-
katu 18, ti kello 18.15. Kesällä pelataan 
tiistaisin klo 18.15 Kansallisella palvelu-
talolla, jolloin on parikilpailu.
Wärtsilän kerho: pelipaikka kerhohuone
osoitteessa Mestarinkatu 16, pelit syys-
kuusta pääsiäiseen ma kello 18.00.

Wanha portti pub: Kerttulinkatu 4. Tur-
kulaisen bridgenpelaajan ei sovi unohtaa 
Wanhaa porttia. Joukkuepeliä, paripeliä 
tai noppaa pelataan aina perjantaisin, lau-
antaisin ja sunnuntaisin ja muinakin päi-
vinä ja iltoina aina, kun halukasta 
peliporukkaa on paikalla.

MUUT KERHOT
Laitilan BK: pelipaikka Ravintola 
Kukonkulma, pelit elokuun puolesta 
välistä toukokuun loppuun ma kello 
18.00.
Paraisten kerho: pelipaikka Palokun-
nan talon kerhohuone, Rantatie, pelit 
syyskuusta toukokuun alkuun ke kello 
18.00.
Porin BK: pelipaikka Teknillinen oppi-
laitos, Korventie 50, pelit läpi vuoden ti 
kello 18.15.
Rauman BK: pelipaikka Ravintola Klap-
sakka, pelit elokuun alusta kesäkuun puo-
leen väliin ke kello 18.00.
Salon BK:  pelipaikka Penan Saluuna 
Pulpukka, ma kello 18.00.
5/2001



Turun bridgekerho

bridgelehti2.fm  Page 6  Saturday, July 2, 2005  5:51 PM
Victor Mollon bridgekerho
Victor Mollon kuuluisat humoristiset 
bridgekirjat sijoittuvat kuvitteelliseen 
rubber-bridgekerhoon (Griffins) Lon-
toossa. Käsiteltävät pelit - ja pelinviennit 
-  ovat erikoisia, tarinat hauskoja ja hen-
kilöhahmot ikimuistoisia (Hideous Hog ja 
Rueful Rabbit ovat jo osa bridgetarustoa. 
Esittely jäljempänä). 
“Tämän ainutlaatuisen kerhon jäsenet 
eroavat muista kuolevaisista vain siinä, 
että he ovat värikkäämpiä, eloisampia,  ja 
että heidän luonteenpiirteensä - niin hyvät 
kuin huonot - ovat voimakkaasti kärjistet-
tyjä. Heillä on samat heikkoudet, oikut ja 
he ovat yhtä koomisia turhamaisuudes-
saan ja kunnianhimossaan kuin muukin 
ihmiskunta”.
Ihmiskuntaan kuuluminen ei tee heille 
kuitenkaan oikeutta. Griffinin bridgeker-
hon jäsenillä onkin eläinten nimet ja 
ulkomuoto, mikä tekee heistä itse asiassa 
entistä inhimillisempiä.
Kerhoon eksyy silloin tällöin vierailijoita, 
jotka käyvät töissä: avaimenreikätehtai-
lija, hautausurakoitsija, julkaisematon 
kirjailija. Luultavasti kerhon jäsenten 
ainoa ammatti on kuitenkin olla korista-
massa valtion työttömyystilastoja, jonka 
he tekevät arvokkaasti. Näin pitää ollakin, 
sillä vain harvat kerhon jäsenistä ovat 
edes etäisesti työllistettävissä.
Griffiniläiset elävät kuitenkin mukavasti. 
Heillä on varaa hävitä suuria summia 
Hideous Hogille ja silti nauttia Beluga-
kaviaaria, Colchesterin ostereita ja Ayles-
buryn ankkaa. Heidän samppanjansa ei 
ole koskaan halvinta laatua ja portviini 
aina hienoa vuosikertaa.

Kerhon jäsenillä ei näytä olevan juuri elä-
mää kerhon ulkopuolella.  Joskus he saa-
vat niin kiireellisen puhelun, että lyövät 
hätäpäissään oikean kortin. He mainitse-
vat joskus serkkuja, veljenpoikia ja tätejä, 
mutta näyttävät olevan naimattomia, itse-
näisiä ja vailla ulkopuolisia velvoitteita - 
mikä ei yllätä - kun opimme tuntemaan 
heidät lähemmin.
Yksi asia kuitenkin yllättää. Mitä enem-
män tutustumme heidän oikkuihinsa ja 
päähänpistoihinsa, sitä enemmän heistä 
pidämme!
Victor Mollon tarinat on alunperin jul-
kaistu Bridge Magazinessa.  Mollon 
ensimmäinen kirja vuonna 1965 julkaistu 
Bridge in the Menagerie - The Winning 
ways of Hideous Hog on yksi kaikkein 
kuuluisimmista koskaan kirjoitetuista 
bridgekirjoista ja ehdoton klassikko. Sen 
jälkeen Rueful Rabbitin ja Hideous 
Hogin tarinat ovat jatkuneet vielä kah-
dessa muussa kirjassa:

Bridge in the Fourth Dimension, v. 1974
Masters and Monsters, v. 1979

“Haluatko ilmaista itseäsi bridgen väli-
tyksellä? Vievätkö kortit sinut paikkaan, 
jossa voit olla rohkea ja loistava, päättä-
väinen ja kekseliäs, nerokas, laskelmoiva 
ja ovela? Tuoko pelaaminen sinulle 
suurta tyydytystä? Saako surkea peli sinut 
kiemurtelemaan kiukusta? 
Jos vastasit näihin neljään kysymykseen 
‘kyllä’, olet Griffinin bridgekerhon sydä-
messä. Kirjoissahan ei tarkkaan ottaen ole 
kuvitteellisia hahmoja. Lukijat ovat 
tavanneet heidät kaikki ja heidät on 
6/2001
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helppo tunnistaa vertauskuvallisen vale-
puvun takaa kuten esittely paljastaa.

Tarinassa esiintyvien henkilöhahmojen 
esittely:

Rueful Rabbit, R.R
Rueful Rabbit on satumaisen onnekas. 
Hän luokitteli itsensä aikaisemmin pla-
neetan surkeimmaksi pelaajaksi... kunnes 
tapasi Toucanin. R.R kykenee harvoin 
pelaamaan oikeaa korttia ennen viimeistä 
tikkiä, mutta hänen suojelusenkelinsä - 
epäilemättä alansa paras - pelastaa hänet 
kerta toisensa jälkeen. Aina kun R.R. pää-
tyy ääliömäiseen peliin, suojelusenkeli 
muuntaa sen mestaripeliksi.
Papa
Jos Papalta puuttuukin onnea, hän korvaa 
sen loistokkaalla tekniikalla eikä ujostele 
myöntää sitä. Ylivoimainen ja tarkka tek-
nikko, joka antaa pituusmerkinantoja 
vaikka singletonilla ja toivoo jonakin päi-
vänä voivansa kehittää merkinantoja 
renonssilla. Hänen toinen kunnianhi-
monsa on saada muut griffiniläiset 
vakuuttuneeksi, että Hideous Hog on ker-
hon toiseksi paras pelaaja.

Karapet
Karapet Djoulikyan, vapaa armenialai-
nen, on epäonnekkain kuolevainen, koska 
hän veikkasi tuhat sekeliä Goljatin puo-
lesta. Mikään ei horjuta hänen lannistu-
matonta haluaan hävitä, eikä mikään 
tyhjennä huonetta nopeammin kuin hänen 
kovanonnen tarinansa.
Oscar Owl, O.O., on Griffin-kerhon 
kunnioitettava seniorikibitseri.  Nuoret 
kibitserit tulevat joukolla kaukaakin oppi-
maan ammattiaan hänen tiukan katseensa 
valvonnassa. Jos hänellä olisi myös aikaa 
pelata, hän olisi päässyt epäilemättä mes-
taritasolle.
V.M.
Victor Mollo itse.

Rueful Rabbit astuu näyttämölle
Ensimmäinen partnerini Griffin-kerholla 
oli Karapet Djoulikyan, vapaa armenia-
lainen. Kreikkalainen Papa oli länsi. 
Hänen partnerinsa oli kuuluisa Rabbit, 
vaalea ja punaposkinen kaveri, jolla oli 
tuhkanharmaat hiukset ja pitkä herkkä 
nenä. Oscar oli kertonut minulle, että hän 
oli luultavasti läntisen pallonpuoliskon 
surkein pelaaja ja taatusti myös onnek-
kain. Rabbitilla oli kiusallinen tapa tuijot-
taa kauas tyhjyyteen ja näyttää ihan siltä 
kuin hän olisi jossain kaukana mennei-
syydessä tai tulevaisuudessa, mutta ei 
oikein tässä maailmassa tai tässä het-
kessä. Hänellä oli vierellään pöydällä kir-
sikkabrandylasi ja lautasellinen pähkinä-
suklaakeksejä.
7/2001
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Karapet jakoi minulle, uudelle jäsenelle, 
suorastaan rohkaisevat kortit:

Tarjoussarja oli seuraava:
Etelä Pohjoinen
V.M Karapet
2 ♣ 2 ♦ 
2 ♠ 3 ♣
4 ♣ 4 ♠

 
Papan lähtökortti oli ruutukakkonen. 
Pelasin nelosen pöydästä ja Rabbitin 
sotamies sai pitää tikin. Hyräilevän melo-
dian - ehkä jonkinlaisen loitsun tai 
Hindu-mantran - täyttämän tauon jälkeen, 
Rabbit jatkoi ruutukuningattarella Papan 
ässälle. Pelinviejä pelasi kolmanteen ruu-
tuun pöydästä kuninkaan, jolle Rabbit - 
suureksi hämmästyksekseni - sakasi pie-
nen hertan. 
Koska oli hyvin epätodennäköistä, että 
pääsisin enää pöytään, päätin leikata her-
tan. Se oli virhe. Väistämätön valttitikin 
menetys muutaman sekunnin kuluttua 
sinetöi tappioni. 

Koko jako oli seuraava:

Jos tappioni syy olisi ollut taidokas puo-
lustus, olisin kehitellyt urheiluhenkeä ja 
huudahtanut “Erinomainen puolustus” 
Rabbitille ja ehkä Papallekin. Mutta mitä 
oikein tapahtui. Kreikkalaisella oli aina-
kin jonkinlainen syy nerokkaalle lähtö-
kortilleen. Hänen näkökulmastaan kaikki 
lähdöt olivat yhtä huonoja ja - kuten sain 
myöhemmin tietää - hän ei luonnostaan 
koskaan löytänyt oikeaa lähtöä. Hän sai 
siis anteeksi. Mutta mistä Rabbitin 
anteeksiantamattoman nerokas puolustus 
mahtoi johtua? Jos hän olisi varastanut 
ruutukuninkaan, niin kuin kuka tahansa 
normaali pelaaja olisi tehnyt, peli olisi 
mennyt kotiin. Olisin poistanut valtit kah-
della kierroksella ja valttikympillä olisin 
päässyt pöytään pelaamaan loput ristit, 
kun ensin olisin pelannut isot ristikuvat 
kädestä.
Kuinka siis Rabbit, kuulemma Griffin-
kerhon surkein pelaaja, kykeni tällaiseen 
double dummy -puolustukseen, ikään 
kuin hän olisi nähnyt korttien läpi - en tie-
tenkään tarkoita, että tällaisesta lahjasta 
olisi hänelle normaalisti mitään sanotta-
vaa hyötyä.

♠  T42
♥ 76
♦ KT4
♣ T9876

♠ AK987
♥ AQ
♦ 985
♣ AKQ

N
W  E
S

♠  T42
♥ 76
♦ KT4

Papa ♣ T9876 Rabbit
♠ Q3 ♠ J65
♥ KJ54 ♥ T9832
♦ A7632 ♦ QJ
♣ J3 ♣  542

♠ AK987
♥ AQ
♦ 985
♣ AKQ

N
W  E
S
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Pian ihmepuolustukseen löytyikin luon-
nollinen selitys. Rabbit ei varastanut, 
koska hän luuli, että pelattiin kolmea san-
gia. Aluksi hän ei tosin ollut varma. 
(Hänen ajatuksensa harhailivat usein.) 
Mutta kun hänen ruutusotilaansa sai pitää 
ensimmäisen tikin ja ässäkin oli Papalla, 
epäilyksille ei jäänyt enää sijaa. Kukaan 
ei normaalisti lähde ässän alta valttipe-
lissä. Sitä paitsi, hän selitti, he yleensä 
päätyvät pelaamaan kolmea sangia kah-
den ristin avauksen jälkeen.
Rabbit pyyteli anteeksi, kun ei ollut 
varastanut ruutukuningasta ja oli iloinen, 
kun hänen lipsahduksensa toi peliin pie-
din. Hänen hieman surumielinen (=rue-
ful) olemuksensa ja äänensävynsä 
antoivat selityksen hänen lempinimelleen 
Griffin-kerholla. 
Tänä päivänäkään hän ei tietenkään edes 
tajua, mitä tapahtui ja kuinka hän syyllis-
tyi moiseen mestarilliseen puolustukseen.
Jatkuu seuraavassa numerossa.

Seinäseisovat kotipelit, 
Osa 1

Seinäseisova kotipeli on helppo pelata 
ulos; ei siihen tarvita kuin yksi väärä 
kortti oikeassa (puolustuksen kannalta) 
paikassa ja kaikki tikkikortit ovat esimer-
kiksi blokissa eikä pietiä estä enää sur-
keinkaan puolustus. Seuraava virhe on 
yllättävän yleinen. Kun ässää ei voi enää 
peittää, pelataan ajattelematta sen enem-
pää pieni kortti - ja peli onkin sitä myöten 
pelattu. Seuraava jako on SM-parikilpai-
luista muutaman vuoden takaa.

Jakaja: Pohjoinen, ei kukaan vaarassa

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
-- 2 ♣ pass 2 NT
pass 3 ♠ pass 4 ♣
pass 5 ♥ pass 5 ♦
dbl 5 ♠ pass 6 ♠

Tarjoussarjassa ei ollut suurempia 
sekaannuksia. 2 ristiä on luonnollisen jär-
jestelmän mukainen vahva avaus (21+ ). 
2 NT kertoo 8 - 10 p. voiman, kieltää vas-
taajan mukaan 5 kortin ylävärit, avaajan 
mukaan kieltää kaikki 5 kortin värit, 
mutta lopputuloksena päästään hyvään 
sitoumukseen, 6 pataan. Kahdennus vii-
teen ruutuun on lähtökortti-inviitti.
Lähtökortti on ruutusotilas. Pelinviejä 
pelaa pöydästä pienen kortin, länsi ässän 
ja pelinviejä sen enempää ajattelematta 
myös kädestä PIENEN kortin. Aika nor-
maalia ässän jälkeen, mutta herttajatkon 
jälkeen onkin jokseenkin mahdotonta 
päästä enää pöytään hakemaan tikkikort-
teja ja seinäseisova slammi on muisto 
vain. 

♠  AKQJx
♥ QJTxx
♦ Kx
♣ AK

  
  
  
  

♠ xx
♥ Ax
♦ QTxx
♣ QJT9x

N
W  E
S
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“Laske kymmeneen ennen kuin pelaat 
ensimmäisen kortin” voi olla pelinviejälle 
hyvä ohje muutenkin kuin silloin, kun 
partnerin tohelointi on viemässä hermot 
ja ruma sana ja ilmiriita ovat lähellä. 

Lähtökortti
Seuraavassa jaossa Paul Chemla oli länsi 
ja Zia Mahmood itä. Nämä kaksi kuului-
saa pelaajaa osallistuivat parikilpailuun 
Lontoossa muutama vuosi sitten. He 
sijoittuivat toiseksi, häviten voiton juuri 
tämän jaon vuoksi. 
Jakaja: Etelä, kaikki vaarassa

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
-- -- -- pass
1 ♠ 2 ♠ pass 4 ♥
pass 6 ♥ Dbl pass
pass pass

Chemlan avaus lännen korteilla on 
kevyen sorttinen eikä Zia mainostanut 
ristiväriään ensimmäisellä tarjouskierrok-
sella, vaan hän toivoi voivansa tarjota 
viisi ristiä myöhemmin. Jos peli vielä 
kahdennettaisiin, se olisi ollut varma 

toppi. Tarjoussarja kuitenkin riistäytyi 
Zian suunnitelmien ulottumattomiin ja 
lopuksi itä kahdensi herttaslammin toi-
veenaan saada ruutulähtö.
Chemlan lähtökortti oli “turvallinen” ris-
tiässä, sillä hän ei voinut aavistaa, että 
hänen partnerillaan oli kahdeksan ristiä. 
Pelinviejä kuppasi ristiässän ja otti 12 tik-
kiään. 
Kun jako oli pelattu, Zia ehdotti, että 
pataässä olisi ollut hyvä kompromissi 
lähtökortiksi, koska pata on varmasti 
maa, jossa hänellä ei voinut olla pituutta. 
Chemla totesi, että kukaan, joka ei tarjoa 
omaa kahdeksan kortin väriään, ei ole 
asemassa, jossa voisi, tai edes saisi, 
arvostella partnerinsa lähtökorttia!
(Lähde: Okbridge Today, helmikuu 12, 
2001)

Konventioita ja systeemejä 
Osa 1

 Two-way Stayman
Two-Way Staymania käytetään 1 NT:n 
avauksissa.
Vastauksilla avaukseen 1 NT on seuraa-
vat merkitykset: 
• 2 ristiä: two-way Staymanin mukai-

nen ylävärikysely, yleensä inviitti-
voima.

• 2 ruutua: two-way Staymanin mukai-
nen vahva värikysely (tpv), 10 + p. 

• 2 herttaa/pataa tai 3 ristiä/ruutua: lop-
pusitoumus heikolla kädellä ja pit-
källä värillä 

• luonnollinen korotus: 2 sangia (9 - 10 
p) tai 3 sangia (11 - 14 p). 

♠  QJ8
♥ AKQ83
♦ AKQT8
♣ --

♠ A9754 ♠ 32
♥ -- ♥ 762
♦ J9765 ♦ --
♣ AJ5 ♣ KQT98632

♠ KT6
♥ JT954
♦ 432
♣ 74

N
W  E
S

10/2001
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Kyselyn 2 ristiä tekijällä voi olla myös 
heikko käsi, jolla hän aikoo vastata avaa-
jan vastaukseen. Toisaalta kädessä voi 
olla myös tpv-voima, kun avaajan vastaus 
riittää kertomaan oikean sitoumuksen. 
Kyselyyn 2 ristiä avaaja tarjoaa 
• 2 ruutua, jos ei ole kumpaakaan ylä-

väriä 
• 2 herttaa, jos on herttaväri (ei kiellä 

pataväriä) 
• 2 pataa, jos on pataväri mutta ei hert-

taväriä. 
Tähän vastaaja voi korottaa avaajan ylä-
väriä, tarjota omaa väh. viiden kortin 
väriä (alaväritarjous ei lupaa tarjoama-
tonta yläväriä) tai tarjota 2 sangia. Nämä 
kaikki ovat inviittejä. Vastaaja voi myös 
tarjota täyspelin (loppusitoumus). 
Vastaaja ei saa tehdä 2 ristin kyselyä 
ilman syytä. Esim. sarjassa 1 NT - 2 ristiä 
- 2 herttaa - 2 tai 3 sangia vastaaja lupaa 
neljän kortin padan. 
Kyselyyn 2 ruutua avaaja vastaa: 
• 2 herttaa/pata: väri (molemmilla ylä-

väreillä tarjotaan herttaa); jatko: 
- 2 NT: rele, johon avaaja tarjoaa 

toisen värinsä tai tarjoaa uudelleen 
viiden kortin ylävärinsä tai tarjoaa 
3 NT täysin tasaisella jakaumalla 
(4333) 

- uusi väri: vähintään viisi korttia 
korotus: tuki ja slammi-inviitti, 
kieltää lyhyet värit (paitsi jos kuva 
singelton) 

- 3 NT tai hyppykorotus: loppusi-
toumus 

- hyppy uudessa värissä: splinter
- 2 NT: ei ylävärejä eikä viiden kor-

tin alavärejä; jatko: 

- 3 ristiä: rele, johon avaaja tarjoaa 
4-4 alaväreillä kolmen kortin 
ylävärinsä, 4 kortin ruudulla 3 
ruutua ja 4 kortin ristillä 3 NT 

- väritarjous: vähintään viisi korttia 
- 3 NT tai 4 herttaa/pataa: loppusi-

toumus 
- 3 ristiä/ruutua: viiden kortin väri; 

jako: 
- uusi väri: vähintään viisi korttia 
- 3 NT tai 4 herttaa/pataa: loppu  

sitoumus 
- korotus: slammi-inviitti 

Lähde: Suomen bridgeliiton kotisivut. 
Seuravassa osassa vuorossa Lebensohl.

Turkulaiset bridgekilpai-
luissa vuonna 2001

Vuoden 2001 kilpailukauden käynnisti 
Turun bridgekerhon loppiaiskisat 4-
7.1.2001, joissa turkulaismenestys olikin 
erinomainen: IMP-parikilpailuissa 6 
ensimmäistä paria (tai ainakin toinen 
heistä) oli turkulainen.  Sekaparikilvan 
voittivat Kristiina Fagerlund-Matti 
Leino. 
Vuoden aikana lähes kaikissa kilpai-
luissa hyvin ovat menestyneet useiden eri 
partnerien kanssa kilpailleet turkulaiset 
Lea Seestelä, Seppo Laine, Martti 
Mäkelä, Jukka Mattila ja Mikko Nie-
minen. 
Ahkerimmin turkulaisista ovat kilpailleet 
Kati Sandström - Markku Kanerva, 
jotka aloittivat vuoden pelimenestyksensä 
Ahvenanmaalta 24.-25.2, jossa parikilpai-
lussa tuli 5. sija. Laitilan parikilpailuista 
2. sija, Toijalasta 4. sija, Jyväskylän pää-
11/2001



Turun bridgekerho

bridgelehti2.fm  Page 12  Saturday, July 2, 2005  5:51 PM
siäisbridgen sekaparikilpailuissa pari oli 
3.  Menestys jatkui kesällä Lappeeran-
nassa, jossa sekaparikilvasta tuli 5. sija ja 
GP-kilpailuista 3. sija. Porvoon sekapari-
kilpailuissa pari oli jälleen 2. ja parikil-
pailuissa samassa paikassa 4. sija. 
Hämeenlinnassa sekaparikilpailuijen 
hyvät sijoitukset jatkuivat ja pari oli 2.
Lea Seestelä  sijoittui Lahden (9.-11.3) ja 
Toijalan (31.3.) sekaparikilvassa Vesa 
Paasivirran kanssa 3.  ja parikilpailuissa 
Lahdessa 2. sijalle. Martti Mäkelän
kanssa Lea saavutti vuoden parhaat tulok-
set. Ensin voitto Abo BK:n sekaparikil-
vasssa ja upea sekaparikilvan sekä 
joukkuesekaparikilpailujen Suomenmes-
taruus Bridgeareeanalla 15 ja 16.9.
Laitilassa Jukka Mattila sijoittui sekapa-
rikilvassa Sari Kulmalan kanssa kolman-
neksi, kun taas Mikko Nieminen voitti 
parikilpailun Laitilassa jälleen Sari Kul-
malan kanssa ja sekaparikilvan Lappeen-
rannassa yllättäen Sari Kulmalan kanssa. 
Lappeenrannassa menestyivät myös 
Armi ja Kari Koistinen, jotka voittivat 
siellä parikilpailun. Lauri Kurki oli 
samassa kilpailussa 2. sijalla Matti 
Turusen kanssa.

Hangossa turkulaismenestys oli melko 
hyvä: Jukka Mattila - Markku M. 
Mäkelä sijoittuivat 3. sessionbaromet-
rissä. Lasse Bergroth - Mikko Niemi-
nen voitti parikilpailun 22.7 ja Jukka 
Mattila parinaan Harri Paukkunen IMP-
parikilpailun 24.7. B-mestaruuskisoissa 
Jari Böhling - Oula Wichman sijoittui-
vat jälleen hienosti sijalle 3 ja Lea Sees-
telä - Jeppe Dam olivat 2. 
sekaparikilvassa. Lisäksi tähän Salon kil-
pailujen ja Tampereen kilpailujen tulok-
set.
Muitakin hyviä tuloksia vuoden varrelta 
löytyy: Marja-Liisa Frey voitti Matti 
Salmisen kanssa sekaparikilvan Toija-
lassa 31.3. Samassa kilpailussa Armi ja 
Kari Koistinen sijoittuivat sijalle 2. Rau-
man helakisoissa Marja-Liisa voitti 
sekaparikilvan Martti Mäkelän  kanssa. 
Samoissa kisoissa Jari Böhling - Oula 
Wichman voittivat GP-parikilpailun. 
Kevätsimultaanissa 7.-11.5 paras turku-
laispari oli Pentti Immonen - Mikko 
Nieminen sijaluvulla 7.

Onnea kaikille hyvistä kilpailutuloksista 
ja menestystä tulevana vuonna!

ONNITTELUT!
LEA SEESTELÄ JA MARTTI MÄKELÄ

MIXED-SM-PARIKILPAILUN VOITTAJILLE
+

MIXED-SM-JOUKKUEKILPAILUN VOITTAJILLE
12/2001
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Tähän jotain vielä pitäisi keksiä.
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TURUN BRIDGEKERHON

50-VUOTISJUHLAKIL-
PAILU

TURUSSA 3. - 6.1. 2002
TORSTAINA IMP-CROSS MP-PARIBAROMETRI 
  3.1 klo 18.15 13 EUROA / PELAAJA 

   KANSALLINEN PALVELUTALO 
   RUOHONPÄÄTIE 27

PERJANTAINA MP-MIXED PARIKILPAILU 
  4.1 klo 18.00 10 EUROA / PELAAJA 

   HOTELLI MARINA PALACE 
   LINNANKATU 32

LAUANTAINA 50-V. JUHLABAROMETRI, GP 
  5.1 klo 11.00 JUHANI TYRKÖN MUISTOKILPAILU 

   20 EUROA / PELAAJA 
   HOTELLI MARINA PALACE

SUNNUNTAINA MP-MIXED PARIKILPAILU 
  6.1 klo 10.00    10 EUROA / PELAAJA 

   HOTELLI MARINA PALACE

GP-BAROMETRIIN PAKOLLINEN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 
TORSTAIHIN 3.1. 2002 klo 18.00 MENNESSÄ KARI KOISTISELLE.   
PUH: 02 - 469 5321 tai 040 - 586 2120.

HOTELLI MARINA PALACEN TARJOAMA MAJOITUSPAKETTI:  
2 HH 70 euroa/vrk - 1 HH 55 euroa /vrk.

RUOKAILU 10 EUROA.

TERVETULOA!
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Bridgen pistelasku (rautalankamalli)
Pelinviejäpuoli laskee hyväkseen, jos sitoumus on pelattu kotiin. Lähtötaso on 6 
tikkiä, seuraavista tikeistä saa pisteitä seuraavasti.
Jos valtti on risti ruutu hertta pata
Jokaisesta pistetikistä 20 20 30 30

kahdennettuna 40 40 50 60
vastakahdennettuna 80 80 120 120

sangipelissä kahdentamattakahdennettunavastakahdennettuna
Ensimmäisestä tarjotusta ja 
kotiin pelatusta tikistä 40 80 160
seuraavista pistetikeistä 30 60 120

100 tikkipistettä tai enemmän yhdestä jaosta on TÄYSPELI. 90 tikkipistettä tai 
vähemmän yhdestä jaosta on OSAMERKINTÄ.

HYVITYKSET TÄYSPELISTÄ, OSAMERKINNÄSTÄ JA SITOUMUKSEN 
TÄYTTÄMISESTÄ (ns. lähtötaso 6 tikkiä)

Kotiinpelattu osamerkintä 50 pistettä
Kotiinpelattu täyspeli vaarattomassa vyöhykkeessä 300
Kotiinpelattu täyspeli vaaravyöhykkeessä 500
Kotiinpelattu kahdennettu sitoumus 50
Kotiinpelattu vastakahdennettu sitoumus 100

SLAMMIHYVITYKSET (lasketaan täyspelihyvityksen lisäksi)
Slammin kotiinpelaamisesta vaarattomassa vaarassa
pikkuslammi (12 tikkiä) 500 750
isoslammi (13 tikkiä) 1000 1500

YLITIKIT
Jokaisesta ylitikistä vaarattomassa vaarassa
(jotka saadaan kotipelin lisäksi)
kahdentamattomana tikin arvo tikin arvo
kahdennettuna 100 200
vastakahdennettuna 200 400

Esimerkkejä:
peli - 2  ristiä, 9 tikkiä: 50 (6 ensimmäistä tikkiä, lähtötaso) + 

3 x 20 (kolme seuraavaa tikkiä) = 110
- 2 sangia, 8 tikkiä:50 + 40 (ensimmäinen tikki) + 30  

(toinen tikki) = 120
- 4 herttaa vaarassa, 11 tikkiä = 500 +  5 x 30 = 650
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- 6 ristiä vaarattomassa, 12 tikkiä = 500 (slammihyvitys) + 300
(täyspelihyvitys) + 6 x 20 (pelatut tikit) = 920

- 3 herttaa vaarattomassa, kahdennettuna kotiin, 9 tikkiä: 
50 (kotiinpelattu kahdennettu sitoumus) +  3 x 60 
(koska tikkien määrä ylittää 100, kyseessä on täyspeli ja 
pisteisiin lisätään täyspelihyvitys) + 300  = 530

- 4 herttaa vaarassa vastakahdennettuna kotiin, 10 tikkiä:
500 + 120 x 4 + 100 (lisähyvitys kotiiin pelatusta 
vastakahdennuksesta pelistä) = 1080

- 4 pataa vaarassa kahdennettuna kotiin, 11 tikkiä: 
500 + 60 x 4 + 200 (ylitikistä kahdennettuna vaarassa) +  
50 (lisähyvitys kotiinpelatusta kahdennetusta pelistä) = 990

- 2 pataa vaarassa kahdennettuna kotiin, 10 tikkiä:
50 (kotiinpelattu kahdennettu sitoumus) + 60 x 2
(kotipelitikit) + 2 x 200 (kahdennetut ylitikit) + 500 (hyvitys 
täyspelistä) =  1070

PIETIPISTEET

Pelinviejän vastustajat laskevat hyväkseen, ellei sitoumusta pelata kotiin.

Vaaraton vyöhyke kahdentamattakahdennettunavastakahdennettuna
ensimmäisestä pietistä 50 100 200
jokaisesta seuraavasta pietistä 100 200 400
bonus neljännestä ja sitä seuraa-
vasta pietistä 0 100 200

Vaaravyöhyke kahdentamattakahdennettunavastakahdennettuna
ensimmäisestä pietistä 100 200 400
jokaisesta seuraavasta pietistä 100 300 600
bonus neljännestä ja sitä seuraa-
vasta pietistä 0 0 0

Esimerkkejä:
peli 4 herttaa vaarassa, 2 pietiä:200 pistettä vastustajille

6 herttaa vaarassa 3 pietiä kahdennettuna:  
1. pieti 200, 2. + 3. pieti 600 = 800
6 ristiä vaarattomassa, 2 pietiä vastakahdennettuna: 
1. pieti 200 + 2. pieti 400 = 600 
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Kausikilpailujen tuloksia
TBK, Syksy 2000

Mäkelä Martti 104
Lehmus Pasi 97
Lahtonen Jyrki 74
Kanerva Markku 72
Koistinen Armi 72
Koistinen Kari 72
Renvall Ari 72
Nieminen Mikko 68
Sandström Kati 60
Lehtonen Tauno 59
Kurki Lauri 54
Laukkanen Annu 54
Ojanen Pekka 48
Sillanpää Reijo 44
Hyytinen Heikki 42
Salminen Matti 40
Häärä Alpo 35
Frey Marja-Liisa 34
Wichman Oula 33
Virtanen Hellevi 30

ÅBK, Syksy 2000
Immonen Pentti 63,5
Kanerva Markku 59
Nieminen Mikko 58,5
Sandström Kati 58
Mäkelä Martti 52,5
Kurki Lauri 52,5
Koistinen Armi 50
Koistinen Kari 50
Wichman Oula 45
Fagerlund Kristina 40
Löfman Marika 39,5
Helmström B-M 39,5
Blomqvist Sune 38
Aro Kalervo 36,5
Kantele Jussi 34,5
Paavilainen Tuomas 34

TBK, Kevät 2001
Kurki Lauri 118
Salminen Matti 118
Sandström Kati 113
Lehtonen Tauno 108
Nieminen Mikko 94
Mäkelä Martti 80
Koistinen Kari 67
Hyytinen Heikki 55
Sillanpää Reijo 54
Ojanen Pekka 52
Virtanen Hellevi 52
Frey Marja-Liisa 51
Jokinen Matti 51
Kanerva Markku 51
Laukkanen Annu 50
Lösönen Veijo 50
Lehmus Pasi 49
Koistinen Armi 43
Härmä Harri 33
Kauppinen Juhani 33
Saari Jorma 32

ÅBK, Kevät 2001
Immonen Pentti 89
Mäkelä Martti 76
Nieminen Mikko 76
Koistinen Armi ja Kari 74
Kanerva Markku 67
Kurki Lauri 66
Blomqvist Sune 65,5
Sandström Kati 62
Fagerlund Kristiina 57
Salminen Matti 47
Lehtonen Tauno 46
Laukkanen Annu 39
Saari Jorma 39
Löfman Britt-Marie 37,5
Holmström Marika 37,5
17/2001
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Turkuliiga 2000 - 2001
Tulokset

I-Divisioona

Kirjaimet pelaajan nimen perässä viittaa-
vat hänen ns. vahvuusluokkaansa kolmen 
viime vuoden ja koko peliuran aikana 
kertyneiden voittopisteiden mukaan.
Yli 125 voittopistettä A
25 - 125 B
5 - 25 C
1 - 5 D
Alle 1 E

Joukkue Loppupisteet

Vahakabinetti 143
Seppo Laine (A)
Martti Mäkelä (A)
Jukka Mattila (A)
Markku M. Mäkelä (A)
Lauri Kurki (B)

Uskela 127
Jarmo Laakso (B)
Juhani Laine (A)
Ensio Lehtinen (B)
Arvo Priimägi (B)
Ossi Laakso (B)
Kari Kanerva (C)
 
Optiplan 106
Mikko Nieminen (A)
Pentti Immonen (A)
Kristina Fagerlund (A)
Matti Leino (A)

Vesikoski 105
Matti Salminen (B)
Juhani Kauppinen (C)
Seppo Roitto (B)
Tauno Lehtonen (B)
Markku Hemminki (D)

Palvelutalo 99
Olli Manni (A)
Kari Koistinen (A)
Armi Koistinen (A)
Veijo Lösönen (A)

Albå 90
Oula Wichman (C)
Jari Böling (C)
Reijo Sillanpää (C)
Tuomas Paavilainen (C)

Team Soave 84
Markku Kanerva (A)
Timo Arppe (B)
Hannu Sokka (A)
Jukka Moilanen (A)
Kalervo Aro (B)
Kantele Jussi (A)

Wärtsilä 76
Juhani Autio (E)
Rauno Rosnell (E)
Esko Sinisalo (E)
Olavi Nurmela (E)
Erkki Partanen (C)
18/2001
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II-Divisioona
Joukkue Loppupisteet

Helsingsforsvägen 315
Lasse Bergroth (A)
Raimo Raunto (A)
Kurt-Erik Häggblom (B)
Timo Linnossuo (B)
Markku Ruuskanen (B)

Abacus 280
Jyrki Lahtonen (C)
Ari Renvall (C)
Matti Rönkä (E)
Henri Virtanen (E)

Tunarit 270
Reijo Kangasniemi (D)
Jari Laakso (E)
Matti Kankaanpää (E)
Harri Laakso (C)
Janne Holmqvist (C)

Kyhmyjoutsen 243
Jorma Vapaa (D)
Riitta-Liisa Mäkelä (C)
Timo Mäkelä (C)
Heikki Ketomaa (C)
Harry Vuorinen (E)
Börje Salonen (E)

Portin Pamaus 235
Pasi Lehmus (C)
Heikki Hyytinen (D)
Pirjo Marela (C
Asko Suoranta (C)
Minna Bäckman (D)
Peter Björkroth (E)

Sekalaiset 214
Anneli Wichman (E)
Juha Tamminen (C)
Niclas Räihä (E)
Jouko Hakala (C)
Sami Liponkoski (E)
Mika Myrskyranta (E)

Kupittaa 209
Marja-Liisa Frey (C)
Jaakko Grundström (B)
Salme Amberla (E)
Matti Jokinen (C)
Esa Reuna (C)
Hellevi Virtanen (E)

Pargaslaget 203
Siv Granberg (E)
Stig Engman (E)
Stig Andersson (E)
Harry Henriksson (E)
Göran Lax (E)
Timo Nurminen (E)
Urho Sandholm (E)

Peränpitäjät 166
Annu Laukkanen (E)
Jorma Saari (E)
Riitta Niemelä (E)
Tuomas Tamminen (E)
19/2001



Turun bridgekerho täyttää pian kunnioitettavat 50 vuotta. 50 vuotta ei 
tarkoita, että pitäisi jäädä paikalleen menneitä muistellen vaan luoda 
katse tulevaisuuteen ja uusiin haasteisiin. Niistä yksi on suunnitella 
Turun bridgekerholle uusi logo. Kuva on vapaa, kunhan se jollakin 
tavalla kuvaa Turun bridgekerhoa. Lähetä ehdotuksesi joko Markku 
Kanervalle: markku.kanerva@utu.fi tai Annu Laukkaselle: 
annu.laukkanen@netti.fi. Voittajaehdokkaalle on luvassa palkinto.
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