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Skruuvi on hyväksytty Kansallisen elävän perinnön luetteloon  (12-2017) 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi marraskuun lopulla 52 kohdetta Suomen elävän perinnön kansalliseen 

luetteloon (www.aineetonkulttuuriperinto.fi). Museovirasto kuvaa luetteloon pääsyä tunnustukseksi perinteiden 

parissa toimiville yhteisöille samalla kun luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille. 

 
Skruuvi oli yksi luetteloon hyväksytyistä perinteistä. Museovirasto kertoo, että ”aineettoman kulttuuriperinnön 

merkitys ihmisille sekä tämän perinnön eläminen ja muuntuminen arjessa ja juhlassa ovat olleet tärkeitä 

piirteitä, kun kohteita on nimetty kansalliselle listalle”. Hakemuksia oli kaikkiaan 95, joista siis 52 hyväksyttiin 
luetteloon. Osa hyväksytyistä perinteistä on laajasti tunnettuja ja osana suuren ihmisjoukon elämää, mutta osa 

perinteistä elää suppeamman yhteisön kannattelemana. 

 

Klubimme skruuvarit ovat aktiivisesti koettaneet saada 1870-luvulta alkaen pelattua skruuvia säilymään osana 
maamme kulttuurista identiteettiä. Tässä työssä on nyt saavutettu yksi merkittävä askel. Kansallisesta luettelosta 

Suomi voi esittää yhden perinteen vuosittain liitettäväksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön 

kansainvälisiin luetteloihin. Työ skruuvin aktiivisen harrastuksen levittämiseksi jatkuu. 
 

 

Skruuvarien vierailu Lontoon Reform Clubille 
 

Pellervo Erkkilä kirjoitti matkasta Klubilehteen 4/2017 seuraavasti: 

 
”Klubin skruuvarit matkustivat Bridgen kotiin Lontooseen marraskuun alussa. Matkalle ei lähdetty bridge, vaan 

suomalainen skruuvi mielessä. Tarkoitus oli opettaa veljesklubillamme, The Reform Clubilla, Bridgen pelaajille 

Skruuvin alkeita. Skruuvin vastaanotto oli hyvä ja innostunut. Pelin alkeet ja pelituntuma iskostui tikkipelin 
taitajien tietoisuuteen luontevasti. Jo toisena päivänä maistui peli, pieni maiden välinen ottelukin käytiin. 

 

Tuloksellista yhteistyötä jatketaan Lontoossa ensi vuoden puolella, jolloin pyritään perustaman skruuvikerho, 

jossa aloitetaan säännölliset viikkopelit. Hiljattain Klubilla tehdyn Skruuvioppaan englanninkielisen painoksen 
kirjoittaja, professori Olli Jänne, palaa Lontooseen opettamaan tammikuun lopulla. Veljesklubin lisäksi mukaan 

tulee pelaajia lähistön kuudesta muusta klubista. Näin saadaan kaksi pöydällistä lontoolaisia tutustumaan pelin 

alkeisiin.” 
 

 

Kuukausiskruuvi etenee  (11-2017) 

 

Nyt, kun kauden yhdeksästä kuukausiskruuvista kolme on pelattu, on mahdollisuus tarkkailla tilanteiden 
kehitystä. Keväällä tuloslaskennassa sovittiin käytettävän vain raakapisteitä ilman sijalukukorjauksia. Lisäksi 

päätimme kokeilla käsijakoja aiempien konejakojen sijaan. Kauden ensi kisassa oli 12 ja muissa 16 pelaajaa. 

 
Ensimmäisenä selkeästi havaittavana muutoksena aiempiin vuosiin nähden on käsijakojen myötä tulleen rikkaan 

sosiaalisen kanssakäymisen ilmapiiri. Nyt kilpailullinen pelirytmin tiukkuus ja tulosten seuranta ovat siirtyneet 

taka-alalle ja pelipöydissä on leppoisa viikkopelien kaltainen tunnelma. Tätä varmasti edesauttaa se, että 
pelataan kaksi alkupeliä ja kaksi kotkaa kussakin sitsissä, jolloin pöydissä jää reilustikin aikaa keskusteluille. 

Pelipäivien henki on aivan loistava. Lämmin kiitos Maurille erinomaisista järjestelyistä! 

 

Kun kaikki pelaajat eivät ole osallistuneet jokaiseen kilpaan, niin tulosten summissa on vielä paljonkin 
kehittymistä. Tällä hetkellä tilastoa johtaa ylivoimaisesti Pellervo Erkkilä (546 p). Toisena ja kolmantena ovat 

Jaakko Karvonen ja Heimo Mäkinen (264 ja 212 p). Heimo on osallistunut vain syyskuun kisaan, josta hän sai 
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tuon mainion pistesaaliinsa. Seuraavat kolme sijaa miehittävät Olli Meretoja, Juhani Sihvola ja Juhani Gulin 

(169, 154 ja 94 p). Tilanteet tulevat varmasti suurestikin muuttumaan, kun kausi etenee.  

 
 

Toro-skruuvin kärkisijoitukset Helsinkiin  (10-2017) 

 

Vuoden 2017 Toro-skruuviin osallistui 28.-29.10. Klubimme yläkellarissa 16 pelaajaa Helsingin, Kuopion, 

Mikkelin ja Lappeenrannan YT-klubeilta. Nyt toteutettiin jo keväällä sovittu tulosten laskentauudistus (ks. 
Liite), mikä eliminoi yhden yksittäisen suuren voiton tai tappion vaikutuksen koko kilpailun 45 jaon 

yhteistuloksiin. Malli on otettu bridgen parikilpailujen isojen osallistuja- ja jakomäärien kilpailuista. Näin 

identtisillä korteilla pelattaessa kunkin yksittäisen jaon parhaan pöydän North-pelaaja saa 6 ja seuraavat 4, 2 ja 0 
pistettä. East-Westin pelaajat saavat kuusi miinus North-Southin pistemäärän. 

 

Kuvatussa laskennassa esim. koputetun 7 misäärin läpipeli saattaa tuottaa liki 100 raakapistettä ja vastustajille 
saman miinuspisteinä. Nyt käyttöön otetussa laskennassa kyseinen pelipuoli saa 6 pistettä ja vastustajat 0 eli 

suuret yksittäiset jakotulokset eivät vaikuta ratkaisevasti lopputulokseen. Nyt sen sijaan on tärkeää koettaa saada 

esim. viiden tason pelissä ylitikki, koska se voi tuoda parhaan tuloksen ja mainitut 6 pistettä. 

 
Laskentatapaa pidettiin yleisesti kaikkia aiemmin kokeiltuja malleja parempana. Tällä systeemillä on 

mahdollista laskea myös kunkin pelaajan tulosprosentti, mikä kuvaa saavutettujen pisteiden osuutta 

teoreettisesta maksimista (nyt 45 x 6 = 270). 
 

Isännät olivat vierailleen tylyjä, kun viisi kärkisijaa tulivat klubimme pelaajille. Apteekkari Juhani Isomeri oli 

ylivoimainen voittaja ja saavutti Toro-voiton jo toisen kerran peliurallaan. Hänen takanaan oli varsin tasaista, 
kun neljä seuraavaa sijaa menivät viiden pisteen sisälle. Toisen palkinnon jakoivat tasapistein Jaakko Karvonen 

ja Olli Meretoja. Seuraavat kolme sijaa tulivat Mauri Hattuselle, Olli Jänteelle sekä kuopiolaiselle Markku 

Ryynäselle. 

 
Kärkisijoittuneiden pisteet sekä tulosprosentit olivat seuraavat: Juhani Isomeri 182 (67.4%), Jaakko Karvonen ja 

Olli Meretoja 159 (58.9%), Mauri Hattunen 156 (57.8%), Olli Jänne 154 (57.0%) ja Markku Ryynänen 148 

(54.8%). 
 

Pelit olivat todella nautinnollisia. Illan puheissa nuoret Lappeenrannan teekkarit sanoivat heidän pelijoukkonsa 

kasvaneen viime syksyn skruuviakatemian jälkeen kahdesta kahdeksaan. He mainitsivat, että heidän kollegansa 

ovat kokeilleet lukuisia erilaisia pelejä, mutta skruuvi on soittautunut ainoaksi, mistä kukaan ei ole halunnut 
luopua. Näin skruuvin tarttuvuus on ilahduttavaa ja työ tämän mainion pelin leviämiseen saa jatkuvasti uutta 

tuulta. 

 

      
 

Toro-voittaja 2017 apteekkari Juhani Isomeri (vas) ja skruuvin Suomen mestari 2017 personal trainer Jaakko 

Koponen (oik) pitävät skruuvin leviämistä upeana asiana. 
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Skruuvin SM Jaakko Koposelle  (10-2017) 

 
Klubiveljemme Jaakko Koponen oli ylivertainen skruuvin YT-klubien jäsenten kesken pelatussa Suomen 

mestaruustaistossa Mikkelissä 7.-8.10.2017. Hänen pistemääränsä oli suurempi kuin kahden seuraavan, Risto 

Pirhosen ja Jyrki Laukkasen, pisteet yhteensä. Kolme seuraavaa sijaa tulivat klubimme Tapani Sihvolalle, 

Kuopion Markku Koivistolle ja klubimme Lasse Härköselle. Näin YT-klubien joukkuemestaruuskin tuli 
Helsinkiin. 

 

Kilpailuun osallistui 24 pelaajaa Helsingistä, Kuopiosta, Lappeenrannasta ja Mikkelistä. Oli varsin ilahduttavaa 
havaita, että nyt mukana oli lukuisia varsin nuoria pelaajia ja sijoituslistakin osoittaa nuorten miesten valtaavan 

alaa aivan fantastisella tavalla. Jaakko Koponen, 43 v, on pelannut skruuvia neljä vuotta ja voi nyt lisätä 

kuntoharjoittelun personal trainer –toimenkuvaansa myös skruuvin opastamisen! Lämmin onnittelu Jaakolle ja 
kuopiolaisille mitalisteille! 

 

Kuuden kärkisijoittuneen pistesaaliit olivat seuraavat: Jaakko Koponen 329, Risto Pirhonen 155, Jyrki 

Laukkanen 154, Tapani Sihvola 143, Markku Koivisto 119 ja Lasse Härkönen 111. 
 

 

Skruuvisyksy alkanut menestyksekkäästi  (9-2017) 
 

Syksyn skruuvikausi pääsi toden teolla alkamaan yläkellarin remontin valmistuttua syyskuun jälkipuolella. 

 
Ensimmäiseen kuukausiskruuviin osallistui 12 pelaajaa. Nyt tehtiin kaksi muutosta aiempaan. Lopputuloksiin 

lasketaan kunkin pelaajan viiden parhaan kk-skruuvin tuloksen raakapisteet ilman aiemmin käytettyä 

sijoituslaskentaa. Sijoituslaskenta 8-7-6-jne. on eräänlainen tasokorjaus, mikä näin pienille pöytämäärille ei 
anna luotettavinta tulosta pelaajien taidoista. Toinen, ainakin toistaiseksi tilapäinen, muutos oli, että jaot tehtiin 

käsijakoina konejakojen sijaan. Syyskuun kärkisijoittujat olivat Heimo Mäkinen 212 p, Jaakko Karvonen 110 p 

ja Markku Ylönen 66 p. Onnea heille! 
 

Skruuviakatemian ensimmäinen koulutus 18.9. oli jälleen suuri menestys: osallistujia oli kuusi, joten heistä 

hyvin todennäköisesti muodostuu uusi – peräti 11. – säännöllisesti pelaava viikkoryhmä. Seuraavat neljä 

tilaisuutta ovat yläkellarissa tulevina maanantaina klo 18-21. Jos joku halukas ei päässyt tuohon ensi 
koulutuksen, vielä voi liittyä joukkoon! Pääkouluttajana toimii entiseen tapaan professori Jaakko Karvonen. 

 

Klubiskruuvi aloittaa lokakuun ensimmäisenä keskiviikkona yläkellarissa. Etenkin ne, jotka osallistuvat vain 
viikkoryhmänsä peleihin, ovat erittäin tervetulleita pelaamaan vaihtuvien ja uusien partnereiden kanssa. 

Peliaikaa on klo 13-20 ja tuosta ikkunasta voi valita itselleen parhaiten sopivan tulo- ja poistumisajan. 

Pelipöydissä on aina tilaa uudelle tulijalle. Klubiskruuvi on tarkoitettu nimenomaan omien taitojen 

kehittämiseen ilman kilpailullisia paineita. Jokainen skruuvin harrastaja on tervetullut pelaamaan! 
 

 

Merkittävät tunnustuspalkinnot  (5-2017) 
 

Kari Bergholmille Skruuvin elämäntyö –palkinto ja Juhani Gulinista Skruuvimestari 

 
Skruuvikauden 2016-2017 päätöstilaisuudessa akruuviakateemikko Kari Bergholmille myönnettiin Skruuvin 

elämäntyö –palkinto. Kari on pelannut skruuvia yli 60 vuoden ajan erinomaisella lahjakkuudella. Hän on tehnyt 

erittäin paljon työtä skruuvin systemaattisen pelaamisen puolesta kiteyttäen skruuvin tiivistetyt peliasiat 
mainioon Skruuvioppaaseen vuonna 2013. Hän on voittanut skruuvin Suomen mestaruuden kertaalleen. 

 

Kari Bergholm on diplomi-insinööri, joka jäi eläkkeelle vuonna 1995 ulkoasiainneuvoksen virastaan. Hän ei 
jäänyt tuolloinkaan lepäämään, vaan jatkoi mm. EU:n konsulttina Aasian ja Itä-Euroopan maissa vuoteen 2010. 

Skruuvin ohella hänen sydäntään lähellä on kansantanssi, jonka puolestapuhuja hän on ollut 

maailmanlaajuisesti. Hän sai vuonna 2015 vuoden Wäinö –palkinnon legendaarisesta kansantanssiurastaan. 

Hänelle on myönnetty mm. Suomen Leijonan komentajamerkki ja Klubin kultainen ansiomerkki. 
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Juhani Gulin – Karin pikkuserkku – on niinikään pelannut skruuvia runsaat 60 vuotta. Hänen taitonsa ovat 

vuosikymmenten varrella hämmästyttäneet monien aikalaisten mieliä. Juhani on voittanut Toro-skruuvin 

kahdesti, vuosina 2000 ja 2001 ja ollut useasti Klubin mestaruustaiston kärkisijoilla. Hän rakastaa tätä peliä, 
jossa aivan upealla tavalla heijastuu pelaajien temperamentti mikä usein on myös ratkaisevasti vaikuttanut 

pelaajien ammattiuran valintaan. Juhani on tehnyt siviilielämäntyönsä Aeron ja Finnairin lentäjänä toimien mm. 

Finnairin päälentäjänä. 
 

 

Klubin skruuvivoittajaksi jälleen Pellervo Erkkilä 

 
Ennen Klubin kuukausiskruuvien viimeistä eli yhdeksättä kisaa Pellervo Erkkilä ja Olli Jänne olivat kärkisijoilla 

samoin sijoituspistein (38). Toukokuun kisassa Olli voitti oman ryhmänsä ja Pellervo tuli omassaan toiseksi 

molempien parantaessa viiden parhaan pelinsä yhteistulosta kahdella sijoituspisteellä. Näin he olivat edelleen 
tasapisteissä, joten ”maaliero” eli pelattujen pelien raakapisteet ratkaisivat voittajan. Voittaja oli selkeällä erolla 

Pellervo Erkkilä – tuo skruuvarien velho, joka niin uskomattoman usein vetää pisimmän korren. 

 
Seuraavat sijat saavuttivat Mauri Hattunen, Klaus Holttinen ja Markku Ylönen keskenään samoin sijoituspistein 

(31) raakapisteiden luodessa mainitun järjestyksen. Kuudenneksi tuli Olli Meretoja (29 sijoituspistettä). Tulevan 

kauden sijoitukset ratkaistaan pelkästään raakapisteiden mukaisesti (ks. Liite). 

 

Raviskruuvi Lahdessa 
 

Klaus Holttinen järjesti viime vuoden Vermon raviskruuvin tapaan tilaisuuden Lahden Jokimaan 
ravikeskukseen 11.5.2017. Z-junalla matka taittui nopeasti ja saimme tutustua mahtavaan ja moderniin 

ravikeskukseen asiantuntijaoppaiden kanssa. Näimme Suomen valiohevosia, niiden koulutus- ja 

majoituspaikkoja sekä saimme paljon hedelmällistä taustatietoa raviharrastuksen nykytilasta Suomessa. 

 
Ennen ravikilpailujen alkua meillä oli pari tuntia aikaa pelata kunkin parina. Voittajista ei pidetty kirjaa, koska 

kahdeksan pelaajan porukassa yhteinen harrastus ja vilkas keskustelu ovat keskeistä. Raveissa luotimme jälleen 

Klasun asiantuntemukseen ja jäihän meille jälleen hiven taskurahaa ja suuri innostus ensi vuoden raviskruuvien 
odotteluun. Lämmin kiitos Klasulle! 

 

 

Klubin skruuvimestaruus ratkeaa vasta toukokuussa  (4-2017) 

 

Klubin skruuvimestaruus ratkaistaan kuukausiskruuvien pelimenestyksien perusteella. Kunakin kuukautena 
pelattavan kilpailun voittaja saa 8, toiseksi tullut 7, kolmanneksi tullut 6 jne. pistettä. Koko kauden tulokseen 

lasketaan kullekin pelaajalle mukaan hänen viisi parasta sijoitustaan. Näiden sijoituspisteiden summa ratkaisee 

koko kauden voittajan. Tänä vuonna kisa voittajasta on jälleen kutkuttavan jännittävä. 
 

Maaliskuun kisan jälkeen kolmella pelaajalla oli vielä mahdollisuus tulla Klubin vuoden 2016-2017 

mestariskruuvaajaksi. Olli Jänteellä, Pellervo Erkkilällä ja Mauri Hattusella oli koossa seuraavat pistesaaliit: 

8+8+7+7+4 = 34, 8+8+7+5+3 = 31 ja 8+6+6+5+4 = 29 pistettä. Jos siis Mauri olisi saanut kahdesta viimeisestä 
kk-skruuvista ykkössijat, hänen pistesaaliinsa olisi kasvanut 36:een. 

 

Huhtikuun kisassa Mauri ei kuitenkaan parantanut sijoitustaan eli hän sijoittunee lopullisessa mestaruustaistossa 
kolmanneksi. Sen sijaan Olli sijoittui huhtikuussa kolmanneksi eli hänen huonoin sijoituspisteensä 4 korvautuu 

6:lla ja hänen pistesaldonsa kasvoi 36:een. Pellervo paransi huonointa sijoitustaan vielä enemmän voittaessaan 

huhtikuun kisan, jolloin hänen pistemääränsä kasvoi peräti viidellä eli 36:een – samaan kuin Olli Jänteellä. 
 

Vasta toukokuun kuukausiskruuvi ratkaisee, kummasta mainituista herroista tulee Klubin mestari kuluvalle 

kaudelle. Olli voi parantaa pistemääräänsä enää kahdella sarjassaan 8+8+7+7+6 = 36. Sen sijaan Pellervo voi 

kasvattaa pistesaldoaan kolmella sarjastaan 8+8+8+7+5 = 36. Jos molemmat huippupelaajat päätyvät samaan 
pistemäärään, voittajan ratkaisee pelattujen pelien raakapisteet. Näissä Pellervo johtaa tällä hetkellä vain noin 50 

pisteellä. Tuollaisen eron kurominen skruuvin kaltaisessa pelissä ei olisi lainkaan vaikeaa, ellei 

kilpailuverrokkina olisi moninkertainen Klubin ja Toron mestari! 
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Suruviesti veljestämme  (2-2017) 

 
Rakas pelitoverimme Kari Pylkkänen nukkui rauhalliseen ikuiseen uneen lauantaina 4.2.2017 illan suussa 

läheistensä läsnä ollessa. Kari oli veljistämme jalointa astetta. Hänessä yhdistyi humaani ymmärrys ja 

myötäelämisen taito. Hän oli laajalti sivistynyt lukutoukka ja harvinaisen pitkän ja upean työuran tehnyt 

psykiatri. Hän kutoi ystävyyden verkostoja taidolla ja säilytti itselleen tyypillisen huumorin pilkkeen ikuisesti. 
 

Hänen runonsa ovat meille kaikille tuttuja. Esimerkiksi käyvät seuraavat jakeet: 

 
Skruuvi on kaikista peleistä paras! 

Se ei ole kuin muut pelit: aikavaras. 

Skruuvi aivot täysin työllistää, 
- ja rikastuttaa elämää! 

 

Skruuvi on myös strategia aidolle, 

tasapainoisen elämän taidolle. 
Koska  jokainen peli uutta opettaa, 

en tahdo Skruuvia koskaan lopettaa! 

 
Kari oli intohimoinen peluri, mutta skruuvin ohella osasi nauttia elämän monista mahdollisuuksista. Hänen 

suurin työnsä kohdistui nuorisopsykiatriaan, missä hän oli maassamme ja kansainvälisesti uranuurtajia ja erittäin 

arvostettu kollega. Kari sai mahtavaa elinvoimaa nauttiessaan elämänsä suuresta ja lämpimästä rakkaudesta 
lähimmäistensä piirissä. Jäämme häntä syvästi kaipaamaan. 

 

 

Ystävänpäivän skruuvi-ilta 
 

Lajissaan ensimmäinen Skruuvi-ilta järjestettiin skruuvarien yhteishengen ja verkostoitumisen lisäämiseksi. Ilta 

oli varsin onnistunut ja osoitti tällaisen  skruuvarien keskustelufoorumin tarpeellisuuden. Nyt 20 skruuvaria 
pääsi vaihtamaan ajatuksiaan ja pohdintojaan skruuvin harrastuksen kehittämisestä sekä myös maailman 

tapahtumista. 

 

Erinomaisena avauksena uudelle toimintamuodolle luotiin uusi skruuvin pelitapahtuma, joka kuukauden 
ensimmäisen keskiviikon Klubiskruuvi. Tämä tarkoittaa vapaata pelaamista klo 13-20 niin, että kukin 

osallistuja voi tulla Klubin alakertaan tuona aikana ja pelata niin kauan kuin oma aikataulu sallii. Pelipöytiin 

pyrittäisiin saamaan pelaajia eri viikkoryhmistä niin, että uudehkojen pelaajien pöydissä olisi aina mukana joku 
konkarikin. Näin pelaajien vaihto toteutuisi jopa paremmin kuin tilanteessa, missä konkari sijaistaa puuttuvaa 

pelaajaa hänen viikkoryhmässään. 

 
Klubiskruuvissa pelataan vapaasti kenen kanssa tahansa ja voittoa tärkeämpää on sosiaalinen harrastustoiminta. 

Jos paikalla on 1 - 3 miestä odottamassa vuoroaan yhden pelurin puuttuessa, niin he voivat keskustella vapaista 

aiheista tai toimia takapiruna nähden varsin erilaisia pelitapoja. Jos joku kokee, että kahdesti viikossa 

pelaaminen on liian paljon, niin hän voi harkita oman kuukauden ensimmäisen keskiviikon viikolle osuvan 
vakiopelinsä vaihtamista Klubiskruuviksi. 

 

 

Gardan voitot Klubillemme 
 

Jo yhdeksäs Gardan korkean paikan leiri järjestettiin 6.-12.2. Tällä kertaa erilaisten yhteensattumien vuoksi 
paikalle pääsi ainoastaan kymmenen pelaajaa, kuusi Klubiltamme ja neljä Kuopiosta. Viikon aikana useimmat 

ehtivät kuitenkin pelata 50 sitsiä. Majoituimme perinteiseen hotelliimme Antiche Riveen ja nautimme jälleen 

italialaisia herkkuruokia sekä upeissa paikallisravintoloissa että Paolon lihakaupan antimista itse tehdyn 
äärimmäisen maukkaan lihapadan muodossa. Kerta kaikkiaan onnistunut viikko. Ensi vuonna odottaa sitten 

kymmenes juhlavuosi 5.-11.2.2018. 
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Garda-viikon kokonaiskisan kaikki palkintosijat tulivat meille. Tällä kertaa Olli Meretoja (604 pistettä) oli 

voittaja, Olli Jänne (412 pistettä) toinen ja Jaakko Karvonen (354 pistettä) kolmas. Seuraavat kolme sijaa 

menivät kuopiolaisille (Risto Hallman, Risto Pirhonen ja Arto Tolvanen) äärimmäisen tasaväkisillä pisteillä 
179-178-162. 

 

Viikon aikana pelattiin myös perinteinen lyhyt Garda-cup, jossa pudotuspelien malliin neljä pelaajaa pääsivät 
finaaliin. Heistä Jaakko Karvonen voitti, Risto Pirhonen oli toisena ja Samuli Remes kolmas. Kaksi 

viimemainittua ovat kuopiolaisia valiopelaajia. 

 

 
 

Gardan upeaa maisemaa Salon kaupungin rantakujalta matkalla pursiseuraan lounaalle ja pelaamaan. 

 

 
 

Jokunen asia vuodesta 2016 
 

Edellinen vuosikertomuksemme ilmestyi kolme vuotta sitten. Tämän aikavälin merkittävimpiä asioita on ollut 

Skruuvin Käsikirjan ja sen englanninkielisen käännöksen julkaiseminen sekä skruuviakatemioiden 

laajentuminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 
 

Skruuvin Käsikirjan työryhmä ratkaisi useita kirjan editointiin, asioiden ryhmittelyyn sekä erilaisiin pelin 

yksityiskohtiin liittyviä asioita. Kun suomenkielinen kokonaisuus oli saatu valmiiksi, käännöstyöryhmä teki 
tarpeelliset ilmaisulliset ja editointiin liittyvät asiat Handbookiin. Olli Meretoja kirjoitti kaikki Skruuvin 

Käsikirjan eri versioiden tekstit ja Olli Jänne vastasi Handbook of Skruuvi, the Finnish Whist-Bridgen 

käännöksen teksteistä. 
 

Skruuvin englanninkielisen teoksen painatuksen yhtenä ajatuksena oli saada Skruuvi aineettoman 

kulttuuriperinnön viralliseksi kohteeksi. Tämä onnistuikin Suomen osalta marraskuussa 2017 (ks. yllä). Samalla 

teos on kulmakivi skruuvin maailmanlaajuisen levittämisen polulla. Tämän levitystyön ensi askel oli 
marraskuun 2017 käynti Lontoon veljesklubillamme (ks. yllä). 

 

On ihanaa havaita, miten paljon vapaaehtoista energiaa veljiltämme löytyy rakkaan harrastuksemme hyväksi! 
Olisi upeaa nähdä päivä, jolloin tuhannet suomalaiset pelaisivat jälleen skruuvia, joka olisi samalla saanut 

vahvan jalansijan ulkomaillakin. Klubimme on tällä hetkellä ehdoton skruuvin ahjo. 

Menestyksen toivotuksin, Olli Meretoja 
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Asia: Pohtia skruuvin pistelaskennan raakapisteitä erilaisiin tasoituslaskentoihin 

 

Läsnä: Pellervo Erkkilä, Mauri Hattunen, Olli Jänne, Jaakko Karvonen, Olli Meretoja ja Yrjö 

Orispää 

 

 

Aluksi keskusteltiin skruuvin riskinoton luonteesta ja siihen vääjäämättä liittyvistä erilaisista 

pelimuodoista samoillakin korteilla. Lisäksi vanhojen ja uusien esimerkkien valossa kuvattiin 

pelituloksia ja yksittäisen pelaajan menestystä, jos pisteet lasketaan raakapisteinä, tai jos käytetään 

jotakin tasoituslaskentamenetelmää. 

 

Lisäksi keskusteltiin siitä, miten yksittäinen epänormaali jakotulos (esim. koputettu usean pietin 6 

misääriä tai levityksenä pelattava 7 valttia) vaikuttaa pienten pelaajamäärien (viikkopelit ja 2-3 pöydän 

kk-skruuvit), suurten jakomäärien (vuosittain kumuloituvat kk-skruuvin jakomäärät) sekä näiden väliin 

jäävien isojen yksittäiskilpailujen (Toro ja SM) tuloksiin. Todettiin, että raakapisteet palvelevat hyvin 

suurten jakomäärien pistelaskentaa, koska muutaman sadan jaon joukossa yksittäinen epänormaali 

tulos ei juuri vaikuta kokonaistulokseen. 

 

Tasoituslaskentamenetelminä kuvattiin aiemmin käyttämäämme tasokorjauslaskentaa, imp-

pistelaskentaa 0-20 (esim. imp-asteikon 0-12 käytetään välillä 0-40 raakapistettä ja loppuosaa 

harvenevin välein kohden maksimitulosta (esim. 200 raakapistettä)) sekä järjestyslaskentaa. 

Järjestyslaskennassa saman ilmansuunnan pelaajista huonoin tulos saa 0, seuraavat 2, 4, 6 jne. pistettä. 

Näin esim. kuuden pöydän kilpailussa kussakin ilmansuunnassa tulee pisteitä 0-2-4-6-8-10. 

 

Edelleen keskusteltiin jakokoneen ja identtisten korttien käytön mielekkyydestä, jos korttien 

samankaltaisuutta ei oteta mitenkään huomioon tuloslaskennassa. Kevään aikana kokeillaan kk-

skruuvin pelejä ilman jakokonetta perinteisellä pöydissä tapahtuvilla käsijaoilla. 

 

Rakentavien ja yhteisiä ajatuksia tuottaneiden keskustelujen jälkeen päädyttiin esittämään muille 

skruuvareille seuraavia asioita: 

 

1)  Skruuvin peruspistelaskentaan ei tehdä muutoksia. 

 

2)  Ensi syksystä alkavien kk-skruuvien pistelaskennat toteutetaan raakapisteitä käyttäen. Yksittäisen 

kk-skruuvin tuloksia ei muunneta järjestysluvuksi (mikä olisi eräänlainen 

tasoituslaskentamenetelmä). Vuoden tulokset lasketaan yksittäisen pelaajan kuuden parhaan 

tuloksen raakapisteiden summana. 

 Kevään käsijakokokemusten perusteella päätetään, jatketaanko syksyllä jakokoneen vai 

käsijakojen käyttöä kk-skruuveissa. 

 

3) Toron ja SM-kilpailun yhteydessä käytetään jakokonetta ja tulokset lasketaan jakokohtaisesti 

käyttäen kuvattua järjestyslaskentamenetelmää 0-2-4-6-8-10-. 

 

 

 

 12.3.2017 muistiin kirjannut 

 Olli Meretoja 


