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Turun bridgekerho
Hangossa kesällä 2010
Joka kesä bridgekansa suuntaa Hankoon; suuri osa Suomen bridgen pelaajista menee 
Hankoon pelaamaan ainakin yhden pelin. Hangon bridgeviikko onkin Suomen suurin 
bridgetapahtuma. Niin minäkin lähdin Hankoon pelaamaan niin kuin joka kesä siitä 
lähtien kun aloin pelata bridgeä.

Voimakasiini - erinomainen pelipaikka

Hanko Cup, Sessio I
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Turun bridgekerho
Hanko Cupin ensimmäisen session jaossa 
21 minulla oli seuraava käsi: -, Q8642, 
23578, AJT. Modernissa standardissa on 
tähän hyvä avaus: 2 pataa, joka ilmoittaa 
joko pata-/ristikäden tai hertta-/ruutukä-
den. Olin jakaja, mutta koska olimme 
vaarassa ja vastustajat vaarattomassa, kat-
soin parhaaksi tällä huonolla kädellä pas-
sata ja ”katsoa” ensin, mitä vastustajat ja 
partneri puuhaavat. Kun olin passannut, 
vasemmalta puoleltani tarjottiin yksi pata, 
Pekka passaa ja toinen vastustaja tarjoaa 
Stenbergin 2 NT ja loppusitoumus on nel-
jä pataa. Stenberg saa minun suuni vii-
meistään kiinni. Saamme yhden ristin ja 
yhden hertan. Pekalla on seuraava käsi: 
269, 379TJA, -, 345Q. Herttakuningas oli 
singelinä takana ja ristikuningas leikatta-
vissa. Meillä on siis 11 kortin hertta. 
Niinpä minun lammasteluni johti täyteen 
nollaan, kun pelissä on 6 herttaa kotona – 
jopa 7, jos toppaa hertan. Tässä jaossa 
paljastuu taas kerran, ettei bridge todella-
kaan ole pistepeli vaan tikkipeli. Pekalla 
ja minulla on yhteensä 14 kovaa pistettä 
ja silti slammi kotona. Tarinan toinen 
opetus on, että pitää tarjota heti, kun on 
tarjottavissa oleva käsi ja systeemi siihen 
tai tilaisuus jää käyttämättä. Joskus tulee 
turpiin, kun sotkeutuu liian huonoilla 
käsillä tarjoussarjaan, mutta vielä enem-
män tulee turpiin, jos ei tarjoa – tai niin 
minä luulin.
Toinen hupaisa jako, jossa minun piti vii-
sastella meille nolla, oli seuraava: Pekka 
avaa 2D, mikä on multi, eli pitkä heikko 
yläväri tai vahva sangiavaus. Minulla on 
16 pistettä: 7 kortin pata, kuningas pääs-
sä, ruutuässäsingeli, herttarouvasingeli ja 
AKT9 rististä. Arvelin, että Pekka avaa 
kuitenkin ihan surkealla kädellä, ei hänel-

lä nyt vahvaa avausta voi olla, kun minul-
lakin on 16 pistettä eikä meillä tietenkään 
nyt ole fittiä. Vaikka minulla on hyvä 
käsi, tarjoan laimeasti 2 herttaa, mikä jää 
loppusitoumukseksi. Kas kummaa, 
Pekalla on kolmen kortin pata, ässä pääs-
sä AJTxxx herttaa ja neljä ruutua. Peliin 
tuli 12 tikkiä, kun vastustajat saivat vain 
herttakuninkaalla tikin. Tällä tarjousme-
todilla ei pitkälle pötkitä ja olimmekin 
Hanko Cupin ensimmäisen session vii-
meinen huimalla 36 % tuloksella. Minun 
oikea tarjoukseni on 2 pataa tai 2NT. Jos 
Pekka tarjoaa kolme pataa, minä tarjoan 
vain 4 pataa ja nolla sekin on. Muut olivat 
nimittäin pelanneet 6 pataa 13 tikkiä ja 
saimme tästä tietysti täyden nollan - yksi 
lukuisten muiden nollien joukossa. 
Päivän viimeinen jako oli pelattu ja 
Kauko huuteli, ettei sitten laiteta prodik-
sia (oli vanhanaikainen kynä- ja paperi-
mate) takaisin brikkaan ja minä kerään 
niitä innokkaana pois ja levittelen, kunnes 
Arvo Priimägi huomauttaa: me ei olla 
pelattu tätä vielä. Kilpailunjohtaja kutsut-
tiin paikalle. Kauko tuomitsi pelin 60 - 40 
vastustajille, mutta Arvo halusi pelata. 
Huomautin, että eikö kannattaisi ottaa se 
60 prosenttia, mutta Arvo sanoi, että tän-
ne on tultu pelaamaan ja niin jako pelat-
tiin. En ollut nähnyt tuloslapusta muuta 
kuin oleellisen: meidän puolella oli 
pelattu pietipelejä. Minulla oli 12 pistettä, 
mutta aivan tasainen käsi, Axx pataa, 
AKxx herttaa, kolme ruutuhakkua ja Jxx 
ristiä. Veijo Lösönen passaa, minä pas-
saan, Arvo passaa ja Pekka passaa. Pekal-
lakin oli 12 pistettä, mutta niin huono ja 
tasainen käsi, että Pekkakin katsoi yllät-
täen parhaaksi passata. Niinpä tästä jaosta 
tuli meille jakamaton toppi, kun meidän 
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puolella oli pelattu vain pietipelejä, lähin-
nä kolmea sangia – kun kaksi avauskättä 
kohtaa, ei aina tarkoita, että pitäisi pelata 
jotain täyspeliä. Olisi kannattanut ottaa 
vastaan tarjottu 60 - 40 prosenttia.
Toisessa sessiossa punnersimme jo 54 
prosenttiin, mutta sitten ilmoitin Pekalle, 
että seuraavan päivän pelit jätetään väliin, 
kun pelaaminen oli lievästi ilmaisten hie-
man nihkeää. Hanko Cup olisi ollut neljä 
21 jaon peliä.
Hangossa voi kuitenkin löytää pelikave-
reita ja niinpä sovin perjantain mixedin 
Olli Rahin kanssa ja sunnuntain Rallyn 
Veijo Nikkasen kanssa. Uskaltauduin vie-
lä kysymään, pelaisiko Markku Kanerva 
Åbo Bridgeklubbin mixedin minun 
kanssa ja hän suostui, kun Markun vakio 
Åbo Bridgeklubb mixed-partnerilla Outi 
Rahilla oli muuta menoa.
Tiistaina lähdin Pekan kanssa jälleen 
Hankoon pelaamaan IMP-kisaa, kun 
Pekka väitti olevansa hyvässä iskussa 
eikä sääkään ollut liian kuuma. Olisi kan-
nattanut toimia alkuperäisen suunnitel-
man mukaan ja jäädä kotiin. 
Minulle tuli eteen seuraavat kortit: K, 
AJ542, Q98632, 8. Jakaja oli länsi eli 
minä, eikä kukaan ollut vaarassa. Vahin-
gosta viisastuneena (katso edellisen sivun 
herttaruutukäsi) päätin avata, kun mieles-
täni minulla oli mainio herttaruutukäsi 
kaksiväriavaukseen. Ennen peliä olimme 
Pekan kanssa kuitenkin onnettomuudek-
seni sopineet, että pelataan kaksivärikäsiä 
niin, että avaus 2 herttaa lupaa 5 kortin 
hertan ja vähintään 4 kortin alavärin ja 
kaksi pataa vähintään 5 kortin padan ja 
alavärin. Avasin 2 herttaa, Pekka teki vaa-
timuksen 2NT ja minä vastasin 3 ruutua, 

johon Pekka pukkasi 3 herttaa. Peliin tuli 
donkki ja kaksi pietiä. Pekka ei voinut 
passata mielestään 3 ruutuun, kun minulla 
voi olla vain neljän kortin ruutu. Sama kai 
se on, mitä 6 kortin valttipeliä me IMP-
kisassa pelataan. Tällä kertaa ei ollut sit-
ten fittiä eikä slammia. Kolme ruutua on 
pelattavissa kotiin, jos ei tule ruutulähtöä. 
Kolmea tai neljää ruutua oli pelattu muu-
taman kerran sekä kotiin että pietiin.
Koko jako oli seuraava:
Jako 8
Jakaja länsi, kaikki vaarattomassa.

♠   82
♥ Q73
♦ T54
♣ KQJT6

Annu Pekka
♠  K ♠  QT9543
♥ AJ542 ♥ 6
♦ Q98632 ♦ J7
♣ 8 ♣ A954

♠  AJ76
♥ KT98
♦ AK
♣ 732

N
W  E
S

Sen lisäksi tässä jaossa oli pelattu vaikka 
mitä. NS-suunnassa kolmea sangia kotiin 
ja neljään pietiin. Neljä herttaa meidän 
suunnassa 11 tikkiä ja kolmeen pietiin 
donkattuna, sekä neljää pataa meidän 
suunnassa neljään pietiin tässä vain muu-
tamia mainitakseni.
Sitten tuli jako, jossa vastustajat avasivat 
1 ruutu. Pekka donkkasi ja toinen vastus-
taja redonkkasi. Minä olin ihmeissäni 
seuraavalla kädellä: 532, J74, A9765, J6. 
Jos tarjoan matalimman tarjoukseni yksi 
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pata, Pekka kumminkin nostaa. Jos tar-
joan kaksi ruutua, se ilmaisee voimaa ja 
molemmat ylävärit. Päätin passata ja 
antaa ohjat Pekalle. Pekka tarjosi kaksi 
ristiä, johon tuli donkattuna kaksi pietiä ja 
500 vastustajille. Kun Pekka tarjoaa ja 
pelaa 500 tai 800 ulos, hänen tyypillinen 
mantransa kuuluu: "Minulla oli avauskä-
si". Sehän nähtiin tässä ja herää kysymys, 
onko tämä käsi edes donkkikäsi, kun vas-
tustajat ovat avanneet? Pekan toinen klas-
sikko, joka tuottaa usein toppeja 
vastustajille, kuuluu: "Minulla oli seitse-
män/kahdeksan/yhdeksän kortin väri" - 
mutta kieltämättä tämä variaatio tuottaa 
toppeja usein myös Pekan suuntaan.
Koko jako oli seuraava:
Jako 26
Jakaja itä, kaikki vaarassa.

Annu
♠   532
♥ J74
♦ A9765
♣ J6

♠  86 ♠  KQJT
♥ K652 ♥ A983
♦ Q8 ♦ JT43
♣ KQT82 ♣ 4

Pekka
♠  A974
♥ QT
♦ K2
♣ A9753

N
W  E
S

Myös tässä jaossa oli pelattu lähes kaik-
kea mahdollista lähinnä EW-suunnassa – 
harvemmin kuitenkaan kotipelejä, mutta 
tämä 500 oli vastustajille jo lähes jakama-
ton toppi. Yhden kerran oli pelattu 3 san-
gia kotiin. Tällaiset jaot ovat todella 

mielenkiintoisia. Mitä juttua siitä nyt syn-
tyisi, jos kaikki ovat pelanneet 3 sangia 
11 tikkiä. Lopputuloksissa olimme 48/62.
Perjantaina suuntasin kolmannen kerran 
Hankoon pelaamaan mixediä Olli Rahin 
kanssa. Pelimme oli tasaista ja tehokasta. 
Kun ensimmäinen puoliaika oli pelattu, 
Olli meni katsomaan tuloksia, mutta minä 
ilmoitin hänelle, että en halua tietää tilan-
nettamme. Minulla oli hyvässä muistissa 
edelliskesän Åbo Bridgeklubbin mixed, 
jossa johdimme pitkään Veijo Nikkasen 
kanssa, kunnes joku tuli möläyttämään 
minulle, että me johdamme. Sen jälkeen 
minulta petti hermo ja putosimme kuin 
kivi. Niinpä en tiennyt tuloksia. M. 
Kanerva kysyi tilannettamme Ollilta ja 
minulta jossain vaiheessa ja Olli ilmoitti 
"huonosti menee", kun minä olin siinä 
kuuntelemassa – luulen, että se oli hyvä 
psykologinen veto. Toinen puoliaikakin 
oli mielestäni sujuvaa peliä ja olin varma, 
että pääsemme jo mestaripisteille asti. 
Kun pelit oli pelattu, lähdin ajamaan 
kotiin Marja-Liisan kanssa. Pian sain tie-
tää, että sijoituksemme oli hieno 2/31. 
Markku soitti Marja-Liisalle, koska 
minulla ei ole ikinä puhelin mukana ja 
näin sain tietää lopputuloksen. Jaossa 36 
olimme ainoa pari, joka oli tarjonnut täys-
pelin. Jako ja tarjoussarja olivat:
6/2011



Turun bridgekerho
Jako 36
Jakaja länsi, kaikki vaarassa

Olli
♠   AT642
♥ 65
♦ Q42
♣ Q85

♠  K3 ♠  95
♥ AKQT3 ♥ J74
♦ K765 ♦ 3
♣ 63 ♣ KJT9742 

Annu
♠  QJ87
♥ 982
♦ AJT98
♣ A

N
W  E
S

Länsi Pohj. Itä Etelä
1H 1S 2H 3H*
pass 3S** pass 4S***

* Minulla on tuki ja melko hyvät kortit, 
menitkö väliin klehjuilla.
** Menin väliin klehjuilla.
*** Ok. tarjoan neljä pataa silti.
Päättelin, että partnerilla on korkeintaan 
kaksi herttaa ja ristillä pääsee aina leik-
kaamaan pataa uudelleen tarvittaessa ja 
ruutu vaikutti hyvältä tikkiväriltä. Päätte-
lin tällä kertaa oikein ja peli meni kotiin. 
Kolmea pataa 10 tikkiin oli pelattu useita 
kertoja.
Bridgessä tarjoaminen on hillittyä silloin, 
kun täyspelivoimalla ei mennä täyspeliin, 
joka ei mene kotiin ja lammastelua sil-
loin, kun huonoilla pisteillä ei tarjota 
täyspeliä, joka menee kotiin. Ota tästä nyt 
selvää. Tässä pelissä on vielä paljon oppi-

mista. Tämä jako oli kuitenkin onnistunut 
toppi monien muiden joukossa – emme-
hän me muuten toiseksi olisi yltäneet.
Sunnuntaina oli vuoden 2010 Hangon 
bridgeviikon viimeinen pelipäivä ja sil-
loin pelattiin Bridgerally 6. Pelasin sen 
Veijo Nikkasen kanssa. 

Systeemipalaveri

Katse kameraan, kiitos!
Pelimme alkoi tahmeasti ja oli kovin 
ailahtelevaista. Välillä meni putkeen ja 
sitten taas ei. Erityisesti minua jäi kismit-
tämään seuraava jako, jossa minulle tar-
jottiin kotipeli, mutta sekosin ja pelasin 
sen ulos.
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Jako 16
Annu
♠   KQJT87
♥ A3
♦ J64
♣ 97

♠  3 ♠  94
♥ 75 ♥ QT94
♦ T9832 ♦ K75
♣ AKQT2 ♣ 8653 

Veijo
♠  A652
♥ KJ862
♦ AQ
♣ J4

N
W  E
S

Avasin ensimmäisenä aika kevyellä 11 
pisteellä mutta kun oli 6 kortin pata. Part-
neri teki Stenbergin ja minä tarjosin 3 
pataa – joka lupaa pitkän värin ja rutkasti 
paremmat kortit kuin minulla. En keksi-
nyt mitään muuta vastausta. Oikea vas-
taukseni on tietenkin 3 ristiä - 
minimikäsi. Partneri kysyi ässät ja pää-
dyttiin 6 pataan. Tuli kotipelilähtö – pieni 
ruutu. Pöytään tuli AQ ruutua ja olin sata-
varma, ettei kukaan lähde kuninkaan alta 
slammipeliä vastaan ja pelasin ruutuläh-
töön ässän. Minun pelinvientisuunnitel-
mani oli tämän jälkeen pelata herttaa 
ässälle, leikata sotilaalla ja pelata sen jäl-
keen pieni hertta ja kupata se. Näin pela-
ten peli menisikin kotiin, koska 
herttarouva istuu suosiollisesti ja saisin 
kaksi ristimenevääni hertalle. Mutta 
jotenkin sotkeennuin ja otin ruudun jäl-
keen padat pois, pelasin herttaa leikkaa-
matta ja kun hertta ei istunut tasan, en 
saanut meneviäni pois. Ruutulähtö oli 
kotipelilähtö, jos minulla on sisua pelata 
rouva. Tämä jako jäi harmittamaan. Pelis-

sähän ei ole koskaan 12 tikkiä ristilähdöl-
lä Lopputuloksissa olimme Rallyssa 12/
34 tasoituksin ja 8. ilman tasoituksia. 
Tulos oli mielestäni peliimme nähden 
positiivinen yllätys. Ehkä partnerin vaihto 
joskus kannattaa – bridgessäkin.

Tärkeä peli
Sain siis pelata Åbo Bridgeklubbin mixe-
din Markku Kanervan kanssa. Minulla on 
selkeä psykologinen ongelma bridgen 
peluussa, jota vastustajat ovat voineet 
hyödyntää mainiosti. Kun/jos joku tulee 
sanomaan kilpailun aikana, että teillä 
menee hyvin, minulla alkaa mennä huo-
nosti. Niin kävi myös Åbo Bridgeklubbin 
mixed-kilpailussa. Mutta hyvät ystävät, 
olen nyt tietoinen ongelmasta eikä sitä 
enää tapahdu – käyn aina katsomassa 
välitulokset ja pelaan kylmähermoisesti 
loppuun asti. Ei kannata enää tulla yrittä-
mään psykologista sodankäyntiä. 
Pelin aikana en osannut lainkaan 
arvioida, oliko pelimme ollut hyvää vai 
huonoa, niin kummallisia jakoja oli. Eri-
koista jaoissa oli se, että vaikka kummal-
laan osapuolella ei ollut oikein edes 
avauskättä, täyspelejä ne silti olivat – 
mutta harvemmin niitä kukaan kuiten-
kaan tarjosi. Jos ei avannut 11 pisteellä, 
sai heittää hyvästit hyvälle merkinnälle – 
ja Markkuhan avasi usein 11 pisteellä.
Markulla ja minulla oli siis peli sujunut 
kohtuullisen hyvin, kun vielä kaksi kier-
rosta oli pelaamatta. Turunen tuli siihen 
onnittelemaan, että teillähän hyvin 
menee, johon minä vastasin, että varmaan 
jollakin menee, mutta ei kai sentään meil-
lä. Mutta vahinko oli jo tapahtunut. Kaksi 
viimeistä kierrosta olivat lähes täysiä nol-
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lia ja luikin nolona pelipaikalta äkkiä 
kotiin pelin jälkeen. Illalla kuitenkin kat-
soin tulokset netistä ja melkein putosin 
pallilta, kun olimmekin voittaneet kilpai-
lun! Meillä mahtoi olla tukeva johto 
ennen kahta viimeistä kierrosta. 
Merkittävää tässä kilpailussa minulle oli 
se, että nyt voitin ensimmäisen suomalai-
sen MP-kilpailuni väännettyäni bridgeä 
kilpailuissakin jo 11 vuoden ajan. Kiitok-
set pelikaverille. Minulle tällä on merki-
tystä… toivon vain, ettei seuraavaa 
voittoa tarvitse odottaa 11 vuotta.

Kerhoilta
Joskus kun minulta ehtyvät jutun aiheet 
tähän lehteen, vitsailen että pitää pelata 
Pekan kanssa, niin siitähän sitä juttua taas 
kehkeytyy. Vitsi muuttui todeksi kerhope-
lissä 28.10.2010. Pelasin pitkästä aikaa 
Pekan kanssa ja yhdessä ensimmäisistä 
jaoista avasin ensimmäisenä 1NT. 
Minulla oli AJx pataa, Kxx herttaa, 
AKJxx ruutua ja Tx ristissä – ihan kelvol-
linen yhden sangin avaus. Pekka tarjosi 2 
ristiä, joka kysyi ylävärejä eikä ole 2-
way-Staymannissa täyspelivaatimus. Vas-
tasin 2 ruutua ja Pekka pukkasi siihen 
kolme ristiä. Koska minulla oli pidot ylä-
väreissä ja Pekkakin lupaili yläväriä, tar-
josin kolme sangia. Peliin tuli herttalähtö 
ja Pekan käsi ladottiin pöytään. Hänellä 
oli dubbelihakut yläväreissä, neljän kortin 
ruutu, rouva päässä ja KJxxx ristiä, siis 
kokonaista kuusi pistettä. Peliin tuli 
kolme pietiä ja alkoi jälkipeli.

 - Miksi sinun pitää kysyä ylävärejä, 
kun sinulla ei niitä ole eikä ole edes 
pisteitä tarjota yhtään mitään?

- No, koska sinulla ei näy olevan ylä-
värejä, niin sitten sinulla on alaväre-
jä.

- Miksi et sitten passaa kahteen ruu-
tuun, jos minulla on alavärejä ja 
sinulla on neljän kortin ruutu?

Siihen ei löydy vastausta. Ehkä minun 
olisi pitänyt tarjota 3 ruutua.
Eräässä toisessa jaossa samaisessa pelissä 
vastustajat avasivat 1 ruutu vaarassa ja 
minä harkitsin, pitäisikö donkata, kun oli 
12 pistettä ja ylävärit 4-4 vaarattomassa. 
Pekasta kun ei koskaan tiedä. Donkkasin 
ja toinen vastustaja tarjosi 2 ruutua. 
Pekka hamusi tarjouslaatikkoa suurella 
otteella ja minulla kylmäsi selkäpiitä. Nyt 
se työntää sieltä sen ainoan värin, jossa 
minulla on vain kaksi korttia – ja tarjosi 
viisi ristiä. Minulla oli kuningasdubbeli 
ristissä. Peliin tuli donkki ja yksi pieti. 
Mutta yhdessä asiassa Pekka ei petä kos-
kaan: "Minulla oli 7 kortin väri". Pekan 
kunniaksi on sanottava, ettei tämäkään 
nolla ollut, sillä yleensä tässä jaossa oli 
pelattu 2 tai 3 ruutua 10 tikkiin.
Pekka on kuitenkin silloin tällöin oikein 
hyvä pelaaja ja osaa usein myös arvioida 
oikein, milloin kuuluu töötätä. Avasin 1 
risti, kun minulla oli AKJx ristissä, Jx 
ruudussa, neljän kortin hakkukasa pataa 
ja Axx hertassa. Vastustajat donkkasivat 
ja Pekka töytäisi pöytään 5 ristiä. Peliin ei 
tullut edes donkkia ja vain yksi pieti – 
meni kaksi ruutua ja hertta. Tässä pelissä 
vastustajilla on kuusi herttaakin kotona, 
jos uskaltaisivat sen tarjota – vastustajilta 
menee vain herttaässä, kun toisessa 
kädessä on ristirenonssi. Pekalla oli neljä 
pistettä, viiden kortin risti, rouva päässä 
ja rouva viides ruutua, yksi pata ja kaksi 
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herttaa. Pekan kanssa on aina kiva pelata, 
koska hän ei petä koskaan – jos ei tule 
tulosta, tulee ainakin juttu. Olimme kui-
tenkin yllättäen illan pelissä kolmannella 
sijalla.

Vuoden 2010 finaali
Vuonna 2010 en osallistunut juuri Suo-
menmestaruuskilpailuihin pari-SM-piiri-
karsintoja lukuun ottamatta, mutta Olli 
Rahi ja minä emme päässeet Porissa jat-
koon. Mitenkähän peli mahtaisi sujua 
Ollin vaimon Outin kanssa? Kysyin Outia 
pelaamaan naisten mestaruutta ja kun 
Outi suostui, lähdin 27.11 kirpeässä pak-
kassäässä ajamaan Helsinkiin juuri korja-
tulla autollani. Edellisenä sunnuntaina 
auto sammui moottoritien ylittävälle sil-
lalle Pääskyvuoressa, kun tulin Helsingis-
tä kotiin Suomen bridgeliiton 
syyskokouksesta. Sain jännittää koko vii-
kon, saanko auton ajoissa, että pääsen 
kisoihin mukaan, kunnes perjantaina sain 
auton.
Vaikka kilpailuun osallistui vain 12 paria, 
vastus tuntui aika kovalta eivätkä minun 
pelitaitoni taas kovin kummoisilta. Mutta 
pelaamaan lähdin hyvä sijoitus mielessä, 
vaikka kovasti tuntui, että olemme Outin 
kanssa siellä altavastaajan asemassa.
Ennen peliä viilasimme vielä systeemiä ja 
sovimme, ettei saa passata, jos ei tiedä 
mitä partnerin tarjous tarkoittaa. Kilpailu 
oli barometrikilpailu, jossa kaikki pelasi-
vat samalla kierroksella samat jaot ja 
yhdellä kierroksella pelattiin 5 jakoa eli 
55 jakoa yhteensä. Oli tulossa pitkä peli-
päivä.

Heti ensimmäisellä kierroksella meille 
sitten sattui tarjouskämmi, kun oli 
sovittu, ettei saa passata, jos ei ymmärrä 
partnerin tarjousta. Vastustaja avasi 1 
risti, mikä ilmoitti vähintään kolmen kor-
tin ristin. Minä tarjosin 1 NT, vaikka 
minulla oli ristissä vain Tx, mutta oli 
minulla kuitenkin sangivoima. Toinen 
vastustaja tarjosi 2 pataa ja Outi 3 ristiä. 
Kuka tahansa täyspäinen ymmärtää, ettei 
Outilla voi olla muuta kuin ristiä - eikä 
pisteitä, kun kaikki kolme muuta olivat 
osallistuneet tarjoussarjaan. Mutta minä 
pohdin taulapäisesti, mitä minun pitää 
tehdä ja tarjosin vielä taulapäisemmin 3 
sangia, joka donkattiin. Outi tarjosi 4 ris-
tiä ja koska minulla ei tässä jaossa ollut 
minkäänlaista aivotoimintaa, päättelin, 
että Outilla on varmaankin herttaväri ja 
tarjosin 4 herttaa, joka donkattiin. Outi 
tarjosi 5 ristiä, joka donkattiin ja nyt 
minäkin tulin siihen tulokseen, ettei meil-
lä taida olla fittiä ja passasin. Peliin tuli 
kolme pietiä ja täysi nolla. Onneksi aivo-
toiminta palautui ja tämä olikin koko kil-
pailun aikana ainoa suuren luokan 
tarjousmoka.
Jälkiviisaana - jos minulla olisi ollut aivo-
toimintaa - minun olisi pitänyt hoksata, 
että Outilla on ristiä eikä ylävärejä ja oli-
sin voinut tarjota 3 ristiin 3 ruutua, kun 
minulla oli ruudussa AKQx, mutta ei päl-
kähtänyt päähän.
Ensimmäisellä kierroksella saimme kui-
tenkin neljästä muusta brikasta hyvät 
merkinnät ja kun Kauko kiikutti tuloslius-
koja pöytään, päätin aina rohkeasti katsoa 
tulokset ja pitää silti tiukasti korteista 
kiinni. Tosin kortit meinasivat heti 
pudota, kun olimme yllättäen toisella 
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sijalla ensimmäisen kierroksen jälkeen. 
Vähänpä minä siinä vaiheessa osasin aja-
tella, että se sija pysyisi, ja olimme jo voi-
ton syrjässäkin kiinni, kun oli vielä 4 
kierrosta pelaamatta. Sitten saimme vas-
taamme ensin Kirsi Virtasen ja Taru Sup-
pulan, jotka myös voittivat kilpailun. Me 
avustimme siinä, sillä tältä kierrokselta 
saimme vain 41 %. Kirsin ja Tarun jäl-
keen vastaamme tuli Raija Tuomi ja Sue 
Backström ja taas lipsahti 41 %:n tulos. 
Kaksi viimeistä kierrosta onnistuivat koh-
tuullisesti (toinen 50 % ja toinen 66 %) ja 
siten ylsimme tässä kilpailussa hopeasi-
jalle.
Toisina päivinä peli onnistuu ja toisina 
päivinä ei onnistu mikään. Lauantai sattui 
olemaan Outin ja minun päivä, eli paistaa 
se päivä joskus risukasaankin.

Kahden ristin avauksia
Matti Niemen uudessa bridgekirjassa 
"Bridgeä 2000-luvulla" on hyvä artik-
keli, milloin avataan kahdella ristillä - 
kannattaa lukea. Ensimmäisenä yleensä 
opitaan, että kaikista vahvimmat kädet 
avataan kahdella ristillä, joka on keinote-
koinen tarjous, eikä sillä ole välttämättä 
mitään tekemistä ristivärin kanssa. Tasai-
sella kädellä voimaa tulee olla vähintään 
23 pistettä, jakokäsillä sovelletaan: jos 
avaajalla on tikit täyspeliin omissa kor-
teissaan tai niin paljon voimaa, että 
omalla puolella on täyspeli, vaikka part-
nerilla olisi vain 0-5 pistettä, avataan kah-
della ristillä. Seuraavassa kaksi 
sovellustapausta kahden ristin avauksista.
Olin avaajana ja minulla oli seuraava 
käsi: AKQ9653, K, -, AT972, siis 17 
kovaa pistettä ja 3 menevää (herttakunin-

gas ja kaksi ristiä) omaan käteen. Omasta 
mielestäni tämä oli mainio 2 ristin avaus. 
Jako ja tarjoussarja olivat seuraavat:

annu
♠   AKQ9653
♥ K
♦ -
♣ AT972

Lnor Arrowood
♠  JT ♠  84
♥ QJ876 ♥ T52
♦ KQJ ♦ T6542
♣ Q53 ♣ KJ6
         stev

♠  72
♥ A943
♦ A9873
♣ 84

N
W  E
S

Jakaja länsi, kaikki vaarassa

Tarjoussarja:
Länsi Pohj. Itä Etelä
pass 2C pass 2D
pass 2S pass 3D
pass 4C pass 4H
pass 4S pass 5S
pass 6S pass pass
pass

Viisi pataa oli partneriltani mainio tarjous 
- kysyy toppikuvia padassa. Koska 
minulla oli niitä 3, tarjosin 6 pataa. Tuli 
ruutulähtö ja peli meni kotiin, kun risti 
istui tasan ja ehdin kuppaamaaan yhden 
ristin. Patalähdöllä ristiä ei ehdi kasvatta-
maan ja peliin tulee pieti.
Seuraava jako voikin olla jo riitelyn 
paikka. Partneri avasi 2 ristiä seuraavalla 
kädellä: -, KJT7542, KQJT95, -. Hänellä 
on siis pata- ja ristirenonssi, 7 kortin 
hertta 6 kortin ruutu - pelivoimainen käsi, 
jos löytyy fitti. Tämä jos mikä on jakokä-
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si ja partneri laski 2 menevää omaan 
käteensä (yhden hertan ja yhden ruudun). 
Minulla oli taas seuraava käsi: QJ74, -, 
63, KQJ9876 - eli  meillä ei ollut juuri 
minkäänlaista fittiä, mutta kahden ristin 
avauksen jälkeen käteni tuntui minusta 
hyvinkin pelivoimaiselta. Vastasin kah-
den ristin avaukseen 2 ruutua, partneri 
jatkoi 2 herttaa, minä vastasin 3 ristiä, 
partnerilta 3 ruutua, minulta 3 NT ja part-
neri jatkoi 4 herttaa. Minua se ei yhtään 
miellyttänyt ja tarjosin 5 ristiä, johon 
partnerilta tuli 5 ruutua. Nyt olin tyhmä ja 
tarjosin 6 ristiä, joka ei taatusti mennyt 
kotiin, vaan peliin tuli 5 pietiä.
Jakaja etelä, ei kukaan vaarassa

annu
♠   QJ74
♥ -
♦ 63
♣ KQJ9876

dorwal chemist
♠  AT53 ♠  K9862
♥ A6 ♥ Q983
♦ 82 ♦ A74
♣ AT542 ♣ 3
         aisha

♠  -
♥ KJT7542
♦ KQJT95
♣ -

N
W  E
S

Erikoista tässä kädessä oli, että voima oli 
lähinnä vastustajien käsissä - meillä oli 
19 pistettä ja vastustajilla 21. Tätä kättä ei 
ollut osannut käsitellä kukaan - kerran oli 
pelattu 3 herttaa donkattuna kotiin ja ker-
ran neljä ruutua donkattuna kotiin ja pari 
kertaa 3 ruutua ja 3 herttaa tasan kotiin. 
Kaikki muut olivat erinäisiä pietipelejä - 
donkilla tai ilman, joten kurjasta 6 rististä 
ei mennyt kuin -1,6 imppiä. Tämä jako 

maksoi meille kuitenkin kilpailun voiton. 
Tein gallupia jaosta Porissa ja myöhem-
min Turussa kerhoillassa. Kaj Sundsten 
olisi avannut 1 hertta, Olli Rahi 2 ristiä, 
Hellevi Virtanen ja Pentti Peltonen 2 ris-
tiä, mutta Pekka yllättäen 1 hertta, joten 
tällaiset jakokädet eivät todellakaan ole 
aivan yksinkertaisia käsiteltäviä.

Lounaisliigan säännöt
JOHDANTO
Lounaisliiga on Turun Bridgekerho ry:n 
alulle panema joukkuekilpailusarja, jonka 
järjestämisoikeudet on Lounaisliigan 
kokouksessa edelleen annettu Lounais-
Suomen piirille.
Lounaisliigan kirjanpidosta ja taloudesta 
vastaa piirin kerhojen yhteisen kokouksen 
nimeämä yksittäinen kerho. Nimetty 
kerho saa vuosittain sovittavan korvauk-
sen liigan tuotoista. Muu mahdollinen lii-
gan tuotto kohdennetaan piirin alueella 
järjestettävään koulutustoimintaan, piirin 
kerhojen kokouksen päätöksen mukai-
sesti.
Lounaisliigan säännöt ovat kaksiosaiset. 
Ne koostuvat Kilpailusäännöistä ja Kil-
pailuohjeesta. Kilpailusäännöt määräävät 
Lounaisliigan järjestämisen ja peluutta-
misen yleiset periaatteet; Kilpailuohje 
puolestaan täydentää ja tarkentaa Kilpai-
lusääntöjä.
Kilpailusäännöt, samoin kuin niiden 
muutokset, vahvistetaan Lounais-Suomen 
piirin kerhojen yhteisessä kokouksessa.
Liigan nimetty kilpailunjohtaja julkaisee 
ennen kunkin kilpailukauden alkua Kil-
pailuohjeen, joka sisältää tarkemmat ja 
yksityiskohtaisemmat määräykset ilmoit-
tautumisajasta ja -tavasta, kulloinkin käy-
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tettävissä olevasta pelipaikasta, pelien 
alkamisajankohdasta (sekä pelien alka-
mispäivämäärästä ja käytettävissä ole-
vasta viikonpäivästä kuin myös pelien 
tarkasta alkamisajankohdasta), pelimak-
sun suuruudesta, voittopisteiden jakami-
sesta sekä muista sellaisista kilpailujen 
järjestämisen suhteen tarpeellisista asi-
oista, joita Kilpailusäännöissä ei ole riit-
tävän tarkasti määritelty. Tämän 
vuosittain uudistettavan Kilpailuohjeen 
päätöksiä on mahdollista muuttaa käyn-
nissä olevan kilpailusarjan kestäessä joko 
piirivalvojan ja kilpailunjohtajan yhteisel-
lä päätöksellä tai joukkueiden kapteenien 
yksimielisellä päätöksellä.

LOUNAISLIIGAN
KILPAILUSÄÄNNÖT

1§ 
Kilpailujen järjestämisoikeus
Lounaisliiga-nimisen joukkuekilpailusar-
jan (jäljempänä Liiga) järjestäjänä toimii 
Lounais-Suomen piiri. Vastuullisena kil-
pailunjärjestäjänä toimii piirin piirival-
voja.
2§ 
Kilpailunjohto
Liigan kilpailunjohtajana toimii piirival-
vojan nimeämä Vastuullinen kilpailunjoh-
taja. Hänellä on oltava suoritettuna 
vähintään MP-kilpailunjohtajan tutkinto. 
Vastuullinen kilpailunjohtaja voi tarvitta-
essa antaa yksittäisen pelikierroksen kil-
pailunjohdon myös jonkun toisen 
kilpailunjohtajan vastuulle. Tällöin toi-
miva kilpailunjohtaja toimii Vastuullisen 
kilpailunjohtajan sijaisena.
3§ 
Muutoksenhakukomitea

Tarvittaessa Vastuullinen kilpailunjohtaja 
tai hänen sijaisenaan toimiva kilpailun-
johtaja valitsee juryn, jossa on juryn 
puheenjohtaja mukaan lukien oltava 
vähintään kolme jäsentä. Esteellisyysta-
pauksissa jury täydentää itse itsensä.
Mikäli joukkue on tyytymätön juryn anta-
maan tuomioon, seuraava muutoksenha-
kuaste on Suomen Bridgeliiton 
Lakitoimikunta. 
4§ 
Liigassa noudatettavat Suomen Brid-
geliiton lakitoimikunnan päätökset

a) Liigassa noudatetaan Vuoden 2007 
Kilpailubridgen lakia sekä kaikkia 
niitä Suomen Bridgeliiton päätök-
siä, jotka koskevat kyseisen bridge-
lain käyttöä Suomessa.

b) Liigassa noudatetaan Suomen Brid-
geliiton systeemipolitiikkaa kuiten-
kin sillä varauksella, että II ja III 
divisioonissa HUM-systeemien 
käyttö on yksiselitteisesti kielletty.

c) Liigassa noudatetaan Suomen Brid-
geliiton Alert-säännöstöä.

d) Liigassa noudatetaan muilta osin 
Suomen Bridgeliiton Lakitoimikun-
nan päätöksiä, mutta ns. psyykkisiä 
tarjouksia ei Liigan otteluista rapor-
toida.

5§ 
Osallistumisoikeus
Liigaan saa osallistua vapaasti. 
6§ 
Joukkueen kokoaminen
Joukkueen kokoaminen Liigaan on lähtö-
kohtaisesti vapaata. Kahta samannimistä 
joukkuetta ei kuitenkaan sallita. Esimer-
kiksi samannimiset I ja II -joukkueet ovat 
kuitenkin sallittuja. Joukkue voi olla 
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sponsoroitu, eikä joukkueen sponsorin 
tarvitse välttämättä itse osallistua Lii-
gaan pelaajana. Sekä vasta perustettu 
joukkue että Liigassa aiemmin pelannut, 
mutta sen toiminnasta välillä pois jäänyt 
joukkue aloittaa pelaamisensa alimmalta 
divisioonatasolta.
7§ 
Joukkueen nimi ja joukkueen nimen 
säilyttäminen
Osallistuessaan Liigaan ensimmäistä ker-
taa joukkue varaa itselleen oikeuden 
valitsemaansa nimeen. Joukkueen joko 
poistuessa Liigasta tai sen vaihtaessa 
oman nimensä joksikin toiseksi joukku-
een vanha, sillä hetkellä käyttämätön 
nimi tulee vapaasti muiden käytettäväksi.
Joukkueen nimestä vastaa sen kapteeni tai 
sponsoroidussa joukkueessa joko joukku-
een sponsori tai sponsorin suostumuksella 
hänen nimeämänsä kapteeni.
8§ 
Joukkueen hajoaminen
Joukkueen hajotessa joukkueen kapteeni 
tai sponsoroidussa joukkueessa joko 
sponsori tai sponsorin suostumuksella 
hänen nimeämänsä kapteeni voi halutes-
saan jatkaa pelaamista Liigassa joukku-
eensa nimellä sillä divisioonatasolla, jolla 
kyseinen joukkue hajotessaan oli oikeu-
tettu pelaamaan. 
9§ 
Liigaan osallistuvien joukkueiden 
jakaminen eri divisioonatasoille
Liigaan osallistuvat joukkueet jaetaan eri 
divisioonatasoille seuraavasti:

a) Mikäli joukkueita on yhteensä 2–10, 
pelataan yhdessä divisioonassa.

b) Mikäli joukkueita on yhteensä 11–
16, pelataan kahdessa divisioonassa 
siten, että I divisioonassa pelaa mak-
simissaan 6 joukkuetta.

c) Mikäli joukkueita on 17 tai enem-
män, pelataan kolmessa divisioo-
nassa siten, että I ja II divisioonissa 
pelaa kussakin maksimissaan 6 jouk-
kuetta. 

Piirivalvoja on velvollinen määrittele-
mään siirtymissäännöt niissä tapauksissa, 
joissa divisioonien joukkuemäärät muut-
tuvat.
10§ 
Joukkueen pelaajien lukumäärä
Joukkueessa on oltava nimettynä 4–6 var-
sinaista pelaajaa. Lisäksi joukkueessa saa 
pelata rajoittamaton määrä varapelaajia.
11§ 
Varsinaisten pelaajien pelaamisrajoi-
tukset
Joukkueen varsinaiseksi pelaajaksi 
nimetty pelaaja ei saa pelata saman divi-
sioonan otteluita muutoin kuin oman 
joukkueensa jäsenenä. Varsinaiseksi 
pelaajaksi nimetty pelaaja ei saa pelata 
omaa joukkuettaan alemmassa divisioo-
nassa, mutta sen sijaan saa pelata vapaasti 
omaa joukkuettaan ylemmässä divisioo-
nassa varapelaajana. Varapelaajien pelaa-
mista Lounais-liigassa ei ole millään 
tavoin rajoitettu. 
12§ 
Siirtymissäännöt
I divisioonasta putoaa vuosittain kauden 
huonoiten sijoittunut joukkue II divisioo-
naan, ja II divisioonasta puolestaan nou-
see vuosittain parhaiten sijoittunutta 
joukkue I divisioonaan. Mikäli Liigassa 
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on myös III divisioona, tällöin II divisioo-
nasta putoaa vuosittain huonoiten sijoittu-
nut joukkue III divisioonaan ja III 
divisioonasta puolestaan nousee vuosit-
tain parhaiten sijoittunut joukkue II divi-
sioonaan.
Mikäli nousemaan oikeutettu joukkue ei 
halua käyttää oikeuttaan nousta ylempään 
divisioonaan, siirtyy tämä oikeus divisi-
oonan toiseksi parhaiten sijoittuneelle 
joukkueelle. Mikäli tämäkään joukkue ei 
halua oikeuttaan käyttää, säilyttää puto-
ava joukkue paikkansa.
13§ 
Palkinnot
Kunkin divisioonan kolmelle parhaalle 
joukkueelle jaetaan Suomen Bridgeliiton 
myöntämät mitalit, joita jaetaan yhteensä 
maksimissaan kuusi kappaletta per mitali-
joukkue. Lisäksi Liigassa jaetaan palkin-
tostipendejä, kerhojen kokouksen 
vuosittaisen päätöksen mukaan.
14§ 
Pelattavat jakomäärät divisioonittain
I divisioonassa pelataan 32 jakoa per 
kierros, II divisioonassa 32 jakoa per 
kierros ja III divisioonassa 28 jakoa per 
kierros.
15§ 
Divisioonan voittajan selvittäminen
Liigan päättyessä sijoitusten määräytymi-
nen lasketaan kaikilla divisioonatasoilla 
samalla tavalla.
Mikäli divisioonan voittajan selvittämi-
seksi joudutaan järjestämään uusintaot-
telu, se järjestetään 4 jaon mittaisena ja 
pelataan välittömästi viimeisen kierrok-
sen jälkeen.

Sijoitukset divisioonissa määräytyvät 
seuraavalla tavalla; sijoitusten parem-
muuden ratkaisee 1) ottelupisteet, 2) kes-
kinäiset ottelut, mikäli nämäkin ovat 
tasan tällöin pelataan 4 jaon uusintaottelu. 
Uusintaottelua ei käydä muutoin kuin 
divisioonan voitosta.
16§ 
Peliaika
Peliaika on neljä ja puoli tuntia. Tähän 
peliaikaan on laskettu mukaan puoliaika-
tulosten laskeminen ja pelaajien siirtymi-
nen uusiin pöytiin toista puoliaikaa 
varten. 
Mikäli kilpailuissa käytetään valmiita 
jakoja kaikissa otteluissa, kumpaakin 
puoliaikaa varten on varattava peliaikaa 
vähintään kaksi tuntia ja kymmenen 
minuuttia.
Kilpailunjohtaja saa harkintansa mukaan 
antaa pelaajille lisäaikaa, mutta ei saa 
lyhentää pelaajille varattua maksimipeli-
aikaa.
17§ 
Myöhästymisrangaistukset
Mikäli pelaajat eivät saa pelattua kier-
rosta loppuun sille varatun ajan puitteissa, 
seuraa tästä sanktioita seuraavasti: a) 
myöhästymisen ollessa 0–5 minuuttia 
seurauksena on kilpailunjohtajan antama 
varoitus hitaasta pelaamisesta, b) myö-
hästymisen ollessa 5–10 minuuttia seu-
rauksena on puolen ottelupisteen 
rangaistus hitaasta pelaamisesta, c) myö-
hästymisen ollessa 10–20 minuuttia seu-
rauksena on yhden ottelupisteen 
rangaistus hitaasta pelaamisesta, d) myö-
hästymisen ollessa 20–30 minuuttia seu-
rauksena on kahden ottelupisteen 
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rangaistus hitaasta pelaamisesta, e) myö-
hästymisen ollessa yli puoli tuntia seu-
rauksena on kolmen ottelupisteen 
rangaistus hitaasta pelaamisesta.
Maksimirangaistus hitaasta pelaamisesta 
on kolme ottelupistettä. 
Mikäli pelaaja saapuu myöhästyneenä 
pelipaikalle, kilpailunjohtaja saa tuomita 
pelaajalle menettelytaparangaistuksena 
huomautuksen, varoituksen tai maksimis-
saan joukkuetta koskevan puolen ottelu-
pisteen tai kokonaisen ottelupisteen 
myöhästymisrangaistuksen. Myöhästy-
nyttä pelaajaa odottamaan joutuneen 
joukkueen peliaika alkaa, odottamaan 
joutuneiden pelaajien pelipöydässä vasta 
siitä, kun pelaaminen tosiasiallisesti 
alkaa. Myöhästyneen joukkueen peliaika 
alkaa tässäkin pelipöydässä samaan 
aikaan kuin kaikilla muilla joukkueilla.
Tarkoituksenmukaiseksi katsoessaan kil-
pailunjohtajalla on myöhästymistapauk-
sissa oikeus keskeyttää pelaaminen ja 
antaa joukkueille (tai joukkueelle) ainoas-
taan varoitus hitaasta pelaamisesta. Mikä-
li sama tilanne toistuu Lounais-liigan 
aikana, on kilpailunjohtajan kuitenkin toi-
sella kerralla annettava vähintään yhden 
ottelupisteen rangaistus hitaasta pelaami-
sesta. Mikäli pelaaminen keskeytetään, 
lasketaan tällöin ottelutulos ainoastaan 
pelatuista jaoista käyttäen ottelun alkupe-
räistä ottelupisteskaalaa. 
Kilpailunjohtaja saa harkintansa mukaan 
lieventää tässä pykälässä lueteltuja sank-
tioita, mutta ei saa harkintansa mukaan 
niitä koventaa.

18§ 
Ottelun siirtäminen
Ottelun siirtäminen on mahdollista 

a) etukäteen joukkueiden kesken sopi-
malla,

b) pyytämällä perustellusta syystä piiri-
valvojalta lupa ottelun siirtämiseen, 
sekä

c) force majeure -tapauksissa. 
Liigan viimeisen kierroksen ottelua ei voi 
siirtää myöhemmin pelattavaksi muutoin 
kuin force majeure -tapauksessa. Viimei-
sen kierroksen ottelua ei voi myöskään 
sopia pelattavaksi etukäteen pelkästään 
joukkueiden kesken sopimalla.
Liigan ensimmäisen kierroksen ottelua ei 
voi pelata etukäteen.
Siirrettävä ottelu tulee pyrkiä pelaamaan 
ennen varsinaista ottelupäivää.
Siirrettävää ottelua ei tule pelata samanai-
kaisesti kerhoillan kanssa. 
Siirrettävästä ottelusta tulee ilmoittaa 
ennen siirtoa kilpailunjohtajalle.
19§ 
Ottelun luovuttaminen
Ottelu tuomitaan luovutetuksi, jos

a) joukkue ei saavu lainkaan pelipai-
kalle,

b) joukkueen pelaaja/pelaajat saapuu/
saapuvat pelipaikalle yli tunnin 
myöhässä,

c) joukkue ilmoittaa kieltäytyvänsä 
pelaamasta,

d) joukkueen katsotaan kieltäytyneen 
pelaamasta

e) joukkue tai joku sen pelaajista kiel-
täytyy jatkamasta pelaamista kesken 
ottelun, tai 
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f) joukkueen tai jonkun sen pelaajista 
katsotaan kieltäytyneen jatkamasta 
pelaamista kesken ottelun.

20§ 
Luovutetun ottelun tuomitseminen 
Mikäli ottelu katsotaan luovutetuksi, tuo-
mitaan ottelun tulokseksi 18–0 kuitenkin 
siten, että a) mikäli voittajaksi tuomitun 
joukkueen keskimääräinen ottelupistekes-
kiarvo Liigassa muita joukkueita vastaan 
on korkeampi kuin 18, tai b) hävityksi 
tuomitun joukkueen vastustajien keski-
määräinen ottelupistekeskiarvo tätä 
kyseistä joukkuetta vastaan pelattaessa on 
suurempi kuin 18, valitaan tällöin voitta-
jaksi tuomitun joukkueen ottelupisteiksi 
tuomitusta ottelusta heille edullisin vaih-
toehto. 
21§ 
Käytös ja hyvät tavat
Kilpailun järjestäjä toivoo, että Liigaan 
osallistuvat pelaavat sekä lukevat että 
sisäistävät tähän asiaan liittyvät ohjeet 
siten kuin vuoden 2007 Kilpailubridgen 
lain pykälässä numero 74  "Käytös ja 
hyvät tavat" sivuilla 91–93 lukee.

Kilpailutuloksia
Syksyn 2010 kerhokilpailut

Kerhomestaruus 2.9.2010 1/3
1 171 63,3 Timo Järvi - Tatjana Mylläri
2 153 56,7 Leena Vyyryläinen-Patrik Eriksson
3 147 54,4 Annu Laukkanen - Jorma Saari
4 138 51,1 Marja-Liisa Frey - Tapio Siivonen
5 137 50,7 Juhani Autio - Esko Sinisalo
6 137 50,7 M. Nieminen - Kristina Fagerlund
7 132 48,9 Tauno Torkki - Pekka Ojanen
8 131 48,5 Jaakko Grundström - Martti Mäkelä
9 127 47,0 Hellevi Virtanen - Pentti Peltonen
10 125 46,3 Leena Torkki - Marjatta Nordlund
11 115 42,6 Anita Blomqvist - Arja Niskanen
12 107 39,6 Maijaliisa Nieminen - Marja Kunze

Kerhomestaruus 9.9.2010 2/3
1 180 66,7 Mikko Nieminen - K. Fagerlund
2 168 62,2 Jorma Saari - Annu Laukkanen
3 152 56,3 Timo Järvi - Tatjana Mylläri
4 145 53,7 Jaakko Grundström - Martti Mäkelä
5 142 52,6 Leena Torkki - Marjatta Nordlund
6 135 50,0 Tauno Torkki - Pekka Ojanen
7 134 49,6 Hellevi Virtanen - Maria Mylläri
8 128 47,4 Juhani Autio - Esko Sinisalo
9 116 43,0 Leena Vyyryläinen-Patrik Eriksson
10 115 42,6 Riitta Niemelä - Marja-Liisa Frey
11 104 38,5 Anita Blomström - Arja Niskanen
12 101 37,4 Marja Kunze - Maijaliisa Nieminen

Kerhomestaruus 16.9.2010 3/3
1 214 68,6 Kristina Fagerlund - Matti Leino
2 192 61,5 Olli Rahi - Jarmo Laakso
3 173 55,4 Tatjana Mylläri - Timo Järvi
3 173 55,4 Kati Sandström - Markku Kanerva
5 164 52,6 Annu Laukkanen - Jorma Saari
6 163 52,2 Tauno Torkki - Pekka Ojanen
7 161 51,6 Juhani Autio - Esko Sinisalo
8 148 47,4 Leena Vyyryläinen-Patrik Eriksson
9 147 47,1 Marja-Liisa Frey - Tapio Siivonen
10 146 46,8 Leena Torkki - Marjatta Nordlund
11 145 46,5 Marja Kunze - Kerttu Virtanen
12 143 45,8 Pentti Peltonen - Hellevi Virtanen
13 142 45,5 Göran Lax - Harry Vuorinen
14 73 23,4 Anita Blomström - Arja Niskanen

Turun bridgekerhon kerhomestaruus 
2010, 3 parasta

1 119,63 Tatjana Mylläri - Timo Järvi
2 117,41 Mikko Nieminen - Kristina Fagerlund
3 116,67 Annu  Laukkanen - Jorma Saari

Kausikilpailu 1/8, 30.9.2010
1 187 69,3 Markku Kanerva - Mikko Nieminen
2 169 62,6 Tatjana Mylläri - Timo Järvi
3 153 56,7 Esko Sinisalo - Juhani Autio
4 151 55,9 Leena Torkki - Marjatta Nordlund
5 148 54,8 Martti Mäkelä - Jaakko Grundström
6 143 53,0 Leena Vyyryläinen-Patrik Eriksson
7 139 51,5 Heikki Kaisti - Tauno Torkki
8 124 45,9 Riitta Niemelä - Marja-Liisa Frey
10 124 45,9 Annu Laukkanen - Jorma Saari
10 123 45,6 Hellevi Virtanen - Pekka Ojanen
11 100 37,0 Marja Kunze - Kerttu Virtanen
12 59 21,9 Arja Niskanen - Anita Blomström
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Kausikilpailu 2/8, 14.10.2010, IMP
1 145,2 Heikki Kaisti - Tauno Torkki
2 143,0 Juhani Autio - Esko Sinisalo
3 120,3 Jorma Saari - Matti Jokinen
4 106,2 Markku Kanerva - Mikko Nieminen
5 102,9 Leena Vyyryläinen - Patrik Eriksson
6 84,5 Leena Torkki - Marjatta Nordlund
7 -20,6 Martti Mäkelä - Jaakko Grundström
8 -30,3 Timo Järvi - Tatjana Mylläri
9 -54,2 Marja Kunze - Maijaliisa Nieminen
10 -106,2 Kerttu Virtanen - Marja-Liisa Frey
11 -119,2 Pentti Peltonen - Hellevi Virtanen
12 -130,0 Annu Laukkanen - Timo Toivila
13 -241,6 Anita Blomström - Maria Mylläri

Kausikilpailu 3/8, 28.10.2010
1 108,0 66,7 Jaakko Grundström - Martti Mäkelä
2  91,1 56,3 Leena Vyyryläinen-Patrik Eriksson
3 86,6 53,5 Annu Laukkanen - Pekka Ojanen
4 85,5 52,8 Marjatta Nordlund - Heikki Kaisti
4 85,5 52,8 Riitta Niemelä - Marja-Liisa Frey
6 77,6 47,9 Tatjana Mylläri - Timo Järvi
7 69,8 43,1 Pentti Peltonen - Hellevi Virtanen
8 64,1 39,6 Niko Nousiainen - Timo Toivila
9 60,8 37,5 Esko Sinisalo - Juhani Autio

Kausikilpailu 4/8, 4.11.2010, IMP
1 191,0 Heikki Kaisti - Tauno Torkki
2 178,0 Martti Mäkelä - Jaakko Grundström
3 106,9 Tatjana Mylläri - Timo Järvi
4 103,5 Leena Vyyryläinen - Patrik Eriksson
5 92,3 Markku Kanerva - Mikko Nieminen
6 27,0 Leena Torkki - Marjatta Nordlund
7 -111,4 Annu Laukkanen - Jorma Saari
8 -136,1 Esko Sinisalo - Juhani Autio
9 -139,5 Marja-Liisa Frey - Riitta Niemelä
10 -147,4 Marja Kunze - Maijaliisa Nieminen
11 -210,4 Timo Toivila - Esa Auranen

Kausikilpailu 5/8 18.11.2010
1   109,1 67,4  Jaakko Grundström - Martti Mäkelä
2   102,4 63,2  Timo Järvi - Tatjana Mylläri
3    95,6 59,0  Annu Laukkanen - Timo Toivila
4    81,0 50,0  Leena Torkki - Marjatta Nordlund
5    76,5 47,2  Hellevi Virtanen - Pentti Peltonen
6    75,4 46,5  Juhani Autio - Esko Sinisalo
7    66,4 41,0  Marja-Liisa Frey - Kerttu Virtanen
8    65,3 40,3  Heikki Kaisti - Tauno Torkki
9    57,4 35,4  Esa Reuna - Marja Kunze

Kausikilpailu 6/8 25.11.2010
1 137 63,4 Hellevi Virtanen - Marja-Liisa Frey

2 125 57,9 Martti Mäkelä - Jaakko Grundström
3 121 56,0 Kati Sandström - Mikko Nieminen
4 111 51,4 Leena Torkki - Marjatta Nordlund
5 110 50,9 Leena Vyyryläinen-Patrik Eriksson
6 108 50,0 Tauno Torkki - Heikki Kaisti
7 105 48,6 Timo Järvi - Tatjana Mylläri
8 99 45,8 Juhani Autio - Esko Sinisalo
9 90 41,7 Marja Kunze - Maijaliisa Nieminen
10 74 34,3 Anita Blomström - Arja Niskanen

Kausikilpailu 7/8 9.12.2010, IMP
1 216 Heikki Hytönen - Jouni Kaitila
2 168 Martti Mäkelä - Jaakko Grundström
3 21 Heikki Kaisti - Tauno Torkki
4 12 Leena Vyyryläinen - Patrik Eriksson
5 -6 Leena Torkki - Marjatta Nordlund
6 -11 Marja-Liisa Frey - Pekka Ojanen
7 -52 Annu Laukkanen - Timo Toivila
8 -54 Timo Järvi - Tatjana Mylläri
9 -101 Esko Sinisalo - Juhani Autio
10 -193 Pentti Peltonen - Hellevi Virtanen

Kausikilpailu 8/8 16.12.2010, 
Joulusimultaani
1 151 69,9 Timo Järvi - Tatjana Mylläri
2 129 59,7 Mikko Nieminen - Markku Kanerva
3 125 57,9 Martti Mäkelä - Jaakko Grundström
4 116 53,7 Tauno Torkki - Heikki Kaisti
5 106 49,1 Juhani Autio - Esko Sinisalo
6 105 48,6 Hellevi Virtanen - Pentti Peltonen
7 98 45,4 Leena Torkki - Marja-Liisa Frey
8 96 44,4 Tapio Siivonen - Marja Kunze
9 90 41,7 Arja Niskanen - Anita Blomström
10 64 29,6 Harry Vuorinen - Henrik Laaksonen

Syksyn 2010 kausikilpailun tulokset

Syksyn 2010 kausikilpailun voittajat Martti Mäkelä 
ja Jaakko Grundström. Oikealla Timo Järvi.
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1 85 Martti Mäkelä
1 85 Jaakko Grundström
3 73 Heikki Kaisti
4 71 Tauno Torkki
5 70 Timo Järvi
5 70 Tatjana Mylläri
7 66 Mikko Nieminen
8 61 Leena Vyyryläinen
8 61 Patrik  Eriksson
10 56 Marjatta Nordlund

Joulujuhla 30.12.2010
1 240 62,5 Mikko Nieminen Turun BK 
2 234 60,9 Reijo Sillanpää JBK
3 222 57,8 Markku Kanerva  H6  
4  222 57,8 Martti Mäkelä Turun BK  
5 219 57,0 Pekka Ojanen Turun BK  
6 217 56,5 Kristina Fagerlund Åbo BK  
7 216 56,3 Pasi Lehmus  H6  
8 214 55,7 Riitta-Liisa Mäkelä  Salon BK  
9 213 55,5 Jaakko Grundström H6  
10 212 55,2 Marja Kunze Turun BK  
10 212 55,2 Marjatta Nordlund Turun BK  
12 210 54,7 Tatjana Mylläri Turun BK  
13 206 53,6 Timo Järvi Turun BK  
14 205 53,4 Leena Vyyryläinen Turun BK  
15 203 52,9 Patrik Eriksson Turun BK  
16 199 51,8 Kerttu Virtanen Turun BK  
17 197 51,3 Jari Böling Åbo BK  
18 195 50,8 Pirjo Lehto Turun BK  
19 193 50,3 Pentti Peltonen Turun BK  
20 192 50,0 Juhani Autio  
21 191 49,7 Matti Leino Turun BK  
22 187 48,7 Maijaliisa Nieminen Turun BK  
23 185 48,2 Marja-Liisa Frey Turun BK  
24 182 47,4 Tauno Torkki Turun BK  
25 181 47,1 Timo Mäkelä Salon BK  
26 180 46,9 Heikki Kaisti Turun BK  
27 178 46,4 Tapio Siivonen Turun BK  
28 177 46,1 Raili Vuorinen 
29 170 44,3 Hellevi Virtanen Turun BK  
30 169 44,0 Alpo Häärä Turun BK  
31 164 42,7 Päivi Nevari Turun BK  
32 162 42,2 Timo Toivila Turun BK  
33 153 39,8 Jouko Hakala Turun BK  
34 141 36,7 Leena Torkki Turun BK  
35 136 35,4 Anita Blomström Turun BK  
36 135 35,2 Arja Niskanen 

Joulujuhlan kilpailunjohtaja Kati Sandström joulu-
tunnelmissa.

Loppiaiskisoja 2011 
tukemassa:

Aspelund Ruth, Autio Juhani, 
Blomström Anita, Eckert Hannele,
Eriksson Patrik, Fagerlund Kristina,

Frey Marja-Liisa, Grundström, Jaakko, 
Hakala Jouko, Häärä Alpo, 
Kaisti Heikki, Kaitila Jouni,

Kanerva Markku, Karlsson Lillemor,
Kunze Marja, Kurki Lauri, Laakso Jarmo, 
Lahtonen Jyrki, Laukkanen Annu, Lehto 

Pirjo, Leino Matti, Löfman Marika, Manni 
Olli, Marela Pirjo, Mylläri Tatjana, Mylläri 

Maria, Mäkelä Martti, Nevari Päivi, 
Nieminen Maijaliisa, Nieminen  Mikko, 
Niskanen Arja, Norldund Marjatta, 

Ojanen Pekka, Peltonen Pentti, Rahi Olli, 
Reuna Esa, Sundsten Kaj, Sandström Kati, 

Siivonen Tapio, Sinisalo Esko, Sirkiä 
Mauri, Toivila Timo, Torkki Leena, Torkki 
Tauno, Virtanen Hellevi, Vyyryläinen Leena
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