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Tämä artikkeli on yhden sivun mittaisena 

Bridgelehdessä nro 1, 2018. 

 

Alku 

Viime vuoden alkumetreillä selaillessani WBF:n 

(Maailman Bridgeliitto) sivustoa törmäsin 

mielenkiintoiseen aiheeseen: Maailmanlaajuinen 

simultaani. Ryhdyin tutustumaan aiheeseen 

syvällisemmin ja päätin kysyä kerholaisilta 

kiinnostaisiko heitä pelata tällainen kisa. Ja sehän 

kiinnosti – kovasti. Ilmiselvästi tällaiselle 

kisamuodolle on kysyntää. Vaikka kevään aikana 

pelasimme kaikki SBL:n simultaanit, kiinnostusta 

löytyi myös tälle kisalle. Pelasimme kaikkiaan 

neljä kilpailua kahdeksasta. Olisimme pelanneet 

enemmänkin, mutta ainakin Kuopion kilpailun 

vuoksi jätimme pois kaksi viimeistä kilpailua, 

jotka olivat siis samanaikaisesti. 

Näistä neljästä maailmanlaajuisesta kilpailusta 

olimme Ari ”RD” Kyllösen kanssa kolmansia 

ensimmäisessä kisassa. Kisoissa saivat monet 

parit hyviä tuloksia parhaan ollessa muistaakseni 

26. Tämä on mahtava tulos, kun kilpailussa 

mukana on tuhansia pareja. Tässä kerron 

lähemmin Viime syksynä Pekingissä pelatusta 

finaalista.  

 

Lähtölaukaus 

Jännitimme molemmat, pääsemmeköhän 

kolmannella sijallamme finaaliin. Olin ystävieni 

luona vierailulla, kun RD soitti kertoen ilouutisen 

– olimme 24 parista 21. 

Sitten alkoi matkajärjestelyt. Ostimme matkan 

ajoissa, jotta saisimme sen mahdollisimman 

edullisesti. Jonkin ajan kuluttua saimme sitten 

molemmat järjestäjien lupaaman 1.200 US 

dollaria tilillemme. Meille jäi matkakustannusten 

jälkeen vielä reilun 300 € käyttörahaa. Saimme 

ohjeita sponsorilta (Ourgame) sekä viiden tähden 

hotellilta, johon majoitus oli järjestetty. 

 

Ja eiku matkaan 

 

Kaverukset lähtivät Kajaanin kentältä iloisin 

mielin.  

Olimme varanneet muutaman päivän molempiin 

päihin, jotta voimme palautua lennon rasituksista 

ja pelien päätyttyä yritimme hieman lomailla. Ja 

hyvä näin, sillä kumpikaan ei nukkunut koko 

matkalla Pekingiin. 

Perillä 

Perille päästyämme rahtauduimme netistä 

varaamaamme hotelliin, joka ei aivan vastannut 

kuvitelmiamme – sähköjä ei jonkun vian vuoksi 

ollut ja huoneemme WC:n pönttö oli hajalla. 

Väsyneillä miehillä meinasi jo hermo mennä, 

mutta hankkiuduimme viimeisillä voimiemme 

rippeillä toiseen edulliseen ja lähellä sijaitsevaan 

hotelliin, jossa sitten yövyimme kaksi yötä - 

omalla kustannuksellamme tietenkin. 

Kun saavuimme pelipaikalle viiden tähden 

hotelliin, johon meille oli myös järjestetty 

majoitus kilpailujen ajaksi, alkukommellukset 
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unohtuivat. Kyllä Kainuun pikkupojjaat olivat 

huuli pyöreänä. Henkilökuntaa oli joka paikassa ja 

he olivat valmiita auttamaan kaikin tavoin. Ei sitä 

voi käsittää kuinka hienoa rahalla saa.  

https://www.nuohotel.com/  

 

Huoneemme oli noin 50 neliöinen marmorinen 

luksuskämppä, josta ei puuttunut kuin sauna ja 

uima-allas. Ne löytyivät tietenkin erillisistä 

tiloista. Aamiaisella pöytään meidät ohjasi 

hovimestari. Keskellä oli iso tila, luksus keittiö, 

jossa kymmenkunta kokkia olivat valmiina 

täyttämään vaativankin herkkusuun toiveet. 

Kilpailuun ilmoittautuminen sujui kätevästi. 

Saimme samalla pienen tervetuliaispussukan, 

jossa oli rekvisiittaa: WWBC -pelipaita, lippis, 

pelikortteja ja tietenkin Suomen lippuja. 

 

Kilpailut käynnistyivät yhteisellä illallisella, johon 

kaikkien toivottiin pukeutuvan ko. pelipaitaan. 

Pelaajilla oli tietenkin kaulassaan kuvalliset 

pelipassit, josta saattoi kurkata mielenkiintoisten 

henkilöiden tiedot.  

 

Ennen ruokailun alkua meillä oli mahdollisuus 

tutustua pelitilaan ja omaan paikkaamme, jossa 

sitten istuimme koko kilpailun ajan. Illanviettoon 

kaikille oli merkitty omat paikkansa, mutta parit 

kuitenkin istuivat samassa pöydässä. 

 

Kiinalaiset pitävät seremonioista, joten alussa 

puhuivat monet kiinalaiset johtohahmot sekä 

WBF:n uusi presidentti Gianarrigo Rona (pitkä 

harmaantunut mies oikeassa laidassa) ja 

sponsorimme Ourgamen toimitusjohtaja Eric 

Yang. Rona on hauska ja miellyttävä herrasmies – 

ei ihme, että hänet oli juuri valittu tehtäväänsä. 

https://www.nuohotel.com/
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Presidentti Gianarrigo Rona 

Kattaus illallisella oli monipuolinen, mutta 

kiinalaistyylinen, ja ei kaikille niin mieleinen. 

Mutta viini oli hyvää.  

Kuuntelimme kiinan kansallislaulun ja WBF:n 

hymnin, jota kukaan mukanaolijoista ei tuntunut 

ikinä kuulleen. Olisikohan ollut kiinalaisten 

keksintö tai sitten aivan uunituore liiton 

hankinta? 

Kilpailu 

 

Seuraavana aamuna siis töihin. Kilpailu pelattiin 

nettikilpailuna käyttäen BBO:n alustaa. BBO 

(Bridge Base Online) on kehittänyt kiinalaisille 

oman versionsa, jonka piirteet noudattelevat 

normaalia nettiversiota. Kilpailua varten oli myös 

kehitetty ominaisuuksia, joita ei normaalisti 

löydy. Koska olimme tottuneita käyttämään 

BBO:ta meille pelaaminen ei tuottanut ongelmia, 

mutta mukana oli joitakin pelaajia, jotka eivät 

koskaan olleet pelanneet nettibridgeä. 

Kaikki pelasivat kaikkia vastaan neljä jakoa, eli 

jakomääräksi tuli yhteensä 156 kolmen päivän 

aikana. 

Olimme Suomessa tuttavillemme mainostaneet, 

että kilpailuja voi seurata BBO:ssa, mutta ei 

voinutkaan. Kysyessäni miksi ei, järjestäjät 

ilmoittivat syyksi mahdollisuuden vilppiin. Tämän 

olisi tietenkin voinut välttää lähettämällä kilpailun 

jaon verran jälkijunassa, eli noin 8 minuuttia. 

Tällaista piirrettä ei BBOssa kuitenkaan ollut. 

Kilpailijat olisivat aivan hyvin voineet vilppiin 

käyttää kännyköitään, sillä niiden käyttöä ei 

valvottu mitenkään. Monilla oli piuhat korvissaan. 

Jotkin pelaajat myös vaeltelivat ympäriinsä, 

eivätkä valvojat juurikaan kiinnittäneet asiaan 

huomiota. 

Kaikkien piti käyttää samaa SAYCiin perustuvaa 

systeemiä. Systeemipalaverissa määrittelyt olivat 

vähän sinnepäin, eli kaikkia paikkoja ei ollut 

määritelty. Pohjana oli ajatus 

”luonnollisuudesta”. Meillä sattui yhdessä jaossa 

paikka, jota ei ollut alkupalaverissa sovittu: 

Ässäkyselyn jälkeen tarjosin partnerin 5C (3 tai 0) 

jälkeen 5D rouvakyselyn, johon RD vastasi 5NT 

(hertta oli sovittu valtiksi), joten oletin rouvan 

olevan hänellä ja 7H, jonka sain kotiin 

toppaamalla, kun hänellä ei ollutkaan sitä rouvaa. 

RD kertoi puhkuilleensa 5D tarjoukseni jälkeen 

tietäen sen kysyvän valttirouvaa, mutta kun 

sellainen ei hänen mielestään kuulunut 

systeemiin. Vastustajat valittivat hänen 

selityksestään ja saimme tuomion 40/60.  

 



World Wide Bridge Contest, WWBC 

Juha Luostarinen 

 

Sivu 4 / 7 
 

Kun kävin kysymässä ylituomarilta, onko 

rouvakysely sallittu, vastaus oli: ”Sehän on 

luonnollinen tarjous”. Ihmettelin hänelle, miksi 

saimme vain 40 %, emmekä edes 

loppusitoumuksen 6H mukaan parempaa tulosta. 

Hän kertoi syynä olevan selityksen virhe 

tarjouksen merkityksessä. Olimme tutustuneet 

kivaan englantilaiseen naispariin, jotka kertoivat 

jonkun parin samassa jaossa pelanneen samoin 

kuin me, mutta he eivät suostuneet selittämään 

mitään. Kun he valittivat asiasta kilpailunjohdolle, 

asiaa ei noteerattu mitenkään. Meitä vastassa oli 

jenkkipari ja uusia ystäviämme kiinalaiset.  Siis: 

Jos selität tilannetta, sait rangaistuksen, jos et, 

siitä ei välitetty. 

Pelattuamme tätä naisparia vastaan saimme 

hersyvät naurut kun pelin jälkeen tapasimme 

heidät. Emme tienneet heidän olevan vastassa ja 

kun vastustaja kyseli jonkun tarjoukseni 

merkitystä, en suostunut kertomaan. Sääntöjen 

mukaan kaikki pelasivat samaa systeemiä eikä 

alertointitarvetta ollut. Rouva kertoi olleensa 

valtavan suuttunut mutta jälkikäteen nauroimme 

kaikki yhdessä. 

 

Palkintorahaa saimme 300 $ 

Lopputuloksemme oli 20. himpun yli 51 

prosentilla. Kiinalaisten kovaa ja ehken hieman 

puolueellistakin tasoa osoittaa se, että yli 

keskipelin oli 12 paria mukana olleista 16:sta. 

Lopussa meidän piti jättää BBO auki, jotta 

järjestäjät pystyivät ”tarkistamaan” tulokset ja 

tekemään tarvittaessa korjauksia.  

 

Kilpailun voittajiksi ensin ilmoitettiin mies/nais -

pari, mutta lopulta he tippuivat toisiksi miesten 

tieltä. Tästä käytiin tunteikkaita 

käytäväkeskusteluja: Oliko nainen tarkoituksella 

tiputettu miehisen valtion kilpailun johdosta? 

Mutta naiset tulivat kuitenkin sijoille 2. ja 3. 

Hienoa! 

Muita kokemuksia 

Kiina on nykyaikainen ja melko sivistynyt valtio, 

jossa löytyy länsimaiseen elämään tottuneille 

kaikkea. Ihmisoikeusrikkomuksia ei 

normaalioloissa havaitse. Autokanta on hyvä ja se 

on suurelta osin hiipivää mallia. Myös mopot ovat 

sähköllä toimivia. Polkupyöräilylle on hyvät 

puitteet ja jalkavaivaisena käytin paljon 

periaatteessa ilmaisia vuokrapyöriä. 
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Ajelu oli turvallista omilla väylillä. 

RD:n kanssa ihmettelimme, kuinka metron 

kulkiessa välillä ikkunasta ulkona näkyi mukana 

kulkevia mainoksia ja ilmoituksia. Tekniikkaa 

saatoimme vain arvailla.  

Kaupunkilomailijalle Peking tarjoaa paljon 

kokemuksia, mutta koska kumpikaan emme 

lomatapaa ylistä, jätimme menemättä muurille ja 

palatsiin. 

Pelikokemus 

Kuullessaan meidän käyttävän pelaamiseen 

BBO:ta, RD oli kovin vastahankainen. Mutta 

pelien päätyttyä olimme yhtä mieltä siitä, että 

pelikokemus oli aivan mahtava. Tästä syystä 

tarjoamme vastaavan kokemuksen Kajaanin 

kisoissa perjantaina 13.7. Kilpailutoimikunnan 

puheenjohtaja Mauri Saastamoinen kehottaa 

kisan järjestämään, ja he tutkivat mitä 

erikoisjärjestelyjä vaaditaan MP-kisan statuksen 

saamiseksi. 

Voimme vakuuttaa tapahtuman olevan aivan yhtä 

sosiaalinen kuin normaalissa pelaamisessa. 

Kilpailutyyli oli ihanteellinen yhdistelmä omaa 

tilaa ja rauhaa sekä sitä bridgen mukanaan 

tuomaa yhdessäoloa. Joka neljän jaon jälkeen oli 

lyhyt tauko ja hieman pitempi aina kahdeksan 

jaon jälkeen. Tällöin oli hyvä mahdollisuus käydä 

keskustelemassa kanssapelaajien kanssa 

mielenkiintoisista jaoista ja tuloksista. Tulostaulu 

oli myös hyvä paikka tavata kavereita ja hankkia 

uusia. 

 

 

 

Loppusijoituksemme oli 20. 

 

Tässä vaiheessa en laita jakoja kisoista 

matkakertomukseeni. Katsotaan, jos tulee jotain 

hauskaa mieleeni, niin voin laittaa tälle jatkoa. 
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Tässä on lopullinen tulosluettelo. 

  

Iloisia osallistujia. 

Tästä näet WWBC 2017 virallisen videon: 

https://www.facebook.com/juha.luostarinen.5/vi

deos/10203822280793211/  

 

WWBC Suomessa 

Olisi hienoa, jos tänäkin vuonna olisi suomalainen 

edustus WWBC:n finaalissa Kiinassa. 

Finaalipaikkaa ei ole vielä päätetty, mutta 

mukana on enää kaksi paikkaa: Shanghai sekä 

kaunis trooppinen Sanyan saari Etelä-Kiinan 

meressä. Toivottavasti kilpailu järjestetään 

jälkimmäisessä. Jokunen vuosi sitten tutustuin 

itse saareen. 

Toimin WBF:n edustajana Suomessa tämän 

vuoden karsinnoissa.  Alla on linkki 

kilpailukutsuun ja ohjeisiin. 

https://www.dropbox.com/sh/mghtec3ps1kjf68/

AAAQrumyDZB0JqkD3_9cagjAa?dl=0  

Laitan tiedotteen suoraan myös kerhoille. 

Kilpailun järjestäminen englannikielisillä sivuilla 

saattaa vaikuttaa vaikealta, mutta 

suomenkielisen ohjeistukseni sekä avullani 

järjestäjät selviävät tehtävästä helposti.  

Maksamalla SBL:lle 3,50 euron lisän per 

osallistuja, kisoista voi saada myös MP -pisteitä. 

Tästä lisämaksusta täytyy siis tehdä päätös ennen 

osakilpailun peluuttamista. Liitto on muotoillut 

säännön siten, että vain yksi osakilpailu voitaisiin 

pelata normaalina MP -kilpailuna. Olen jättänyt 

Kilpailutoimikunnalle toiveen pelata kaikki 

kahdeksan kisaa MP -kilpailuna. 

SBL säännöt ulkomaisien kisojen osalta kohdassa 

3.17: 

http://www.bridgefinland.com/uusi/files/772.pdf  

Neuvon ja autan kaikin tavoin kisan 

läpiviemiseksi. Voin pientä korvausta vastaan 

ottaa koko kilpailun järjestämisen kerhollenne. 

Tässä on linkki WBF:n sivuilla olevaan aineistoon. 

http://www.worldbridge.org/competitions/the-

wbf-simultaneous-event/wwbc/  

 

 

https://www.facebook.com/juha.luostarinen.5/videos/10203822280793211/
https://www.facebook.com/juha.luostarinen.5/videos/10203822280793211/
https://www.dropbox.com/sh/mghtec3ps1kjf68/AAAQrumyDZB0JqkD3_9cagjAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mghtec3ps1kjf68/AAAQrumyDZB0JqkD3_9cagjAa?dl=0
http://www.bridgefinland.com/uusi/files/772.pdf
http://www.worldbridge.org/competitions/the-wbf-simultaneous-event/wwbc/
http://www.worldbridge.org/competitions/the-wbf-simultaneous-event/wwbc/
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Viimeiset kaksi WWBC osakilpailua 

Kajaanissa 

Me täällä Kajjaanissa olemme ajatelleet järjestää 

kisan mukavana tapahtumana viikonloppuna (pe-

la) 1. ja 2. kesäkuuta. Toivomme ainakin 

lähikerhojen pelaajien tulevan nauttimaan 

bridgestä ja juuri alkavasta kesästä. 

 

Kiitos sinulle, kun intosi riitti tänne saakka. 

Muistathan osallistua karsintakierroksille. 

 

 

 

 


