
 CANASTA- JA SAMBAKERHO     

Kokoonnumme kansalliskerhon tiloissa Kaivokatu 16:ssa kerran viikossa. Peliaikamme on n. kolme tuntia 

kerralla. Tässä kerhossa pelaamme nimensä mukaisesti sambaa tai canastaa. Pelivälineenä kortit, sambassa 

kolme pakkaa. Pääasiassa pelaamme sambaa, jota pelataan neljän hengen joukkueina. Osanottajamäärästä 

riippuen pelaamme myös canastaa ja sanghaita pelaajien mieltymysten mukaan. 

Ennen pelin alkua vietämme seurustellen kahvituokion, jonka kukin pelaaja vuorollaan järjestää. Keväällä ja 

syksyllä käymme yhteisellä lounaalla bridgekerhon kanssa. Silloin pyrimme löytämään sellaisen paikan, 

jossa voimme myös viettää osan aikaa pelaten meille mieluisia pelejä. 

Tällä hetkellä pelaajia canasta- ja sambakerhossa  vajaat kaksikymmentä, naisia ja miehiä. Aikaisempaa 

kokemusta pelaamisesta ei tarvitse olla, opettelemme yhdessä. Uudet jäsenet ovat tervetulleita iloiseen 

joukkoomme’ 

BRIDGEKERHO 

Bridgeä ja Canastaa on pelattu jo pelikerhon perustamisesta lähtien, siis liki kolmekymmentä vuotta.  

Kolmisen vuotta sitten Bridgekerho sai oman pelipäivänsä. Koemme kuitenkin olevamme yhtä joukkoa ja 

tervetulleita toistemme peleihin, myös juhlat sekä pelimatkat ovat aina koko joukon mukavia yhteisiä 

tapaamisia.           

    

Bridge on maailman suosituin korttipeli, johon  yksi syy lienee se, että sitä voidaan harrastaa monella eri 

tasolla. Se on myös erinomainen sosiaalisen kanssakäymisen muoto, jossa erilaiset ihmiset tapaavat 

toisiaan pelipöydän ääressä ja sen vieressäkin. Bridge on pareittain pelattava korttipeli. Vastakkain istuvat 

pelaajat muodostavat parin, joka tikeistä taistellen pelaa vuorotellen kaikkia muita pareja vastaan. Mitä  

useampi pari, sitä enemmän pelejä. Vaikka pelaaminen on meidän kerhossamme leikkimielistä, kuuluu 

tulosten laskeminen ja paremmuusjärjestyksen selvittäminen olennaisena osana siihen. Onnistuneet parit 

luonnollisesti iloitsevat ja heikommat selittelevät, kuten kilpailuun aina kuuluu.  

    

Kokoonnumme kerran viikossa kolmituntiseen sessioomme. Aloitamme aina kahvittelulla, seurustelulla ja 

kuulumisten vaihdolla, sillä pelin aikana jutustelu ei ole suotavaa. Keskittyminen peliin on menestymisen 

edellytys, se myös vapauttaa huolista sekä kaikenlaisista ”krempoista” ja, mikä tärkeintä, pitää aivot vireinä. 

Viimeisten peliporukkaan liittyneiden joukossa koin, että bridgekerhoon on helppo tulla. Kokeneemmat 

pelaajat neuvovat auliisti, kannustavat ja lohduttavat, tietävät pelin olevan vaikea ja vaativan paljon 

harjoittelua. Korttipelissä kuitenkin 

jokainen uusi jako tuo jännityksen 

kutinaa ja toivon hyvistä korteista, 

vaikka kaikenlaisilla korteilla onkin 

osattava pelata.  

Bridge on hieno peli, se on vaativa 

mutta niin koukuttava. Mukava 

harrastus, tule Sinäkin!  

 
Kuva: Raija Linden 


