
Suomen Shakkiliitto ry:n Kerhojen kevätkokoukselle 2015 

Muutosehdotus seurajoukkueiden SM-kilpailun (JSM) järjestämiseksi 

JSM-sarjakaudelle 2015-16 ei ole vielä julkaistu kilpailuohjelmaa, joten toivottavasti ennen kilpailuohjelman 

laadintaa ja lopullista hyväksymistä voidaan siinä ottaa huomioon Turun Työväen Shakkikerho ry:n (TuTS) tässä 

ehdotuksessa jäljempänä esittämät muutosehdotukset. Uusi ehdotus on tarkoitettu käytettäväksi jatkossa myös 

tulevina sarjakausina. Kilpailuohjelman julkistamisen odottaminen ja siihen siinä yhteydessä reagointi ei ole 

mahdollista, koska ehdotus muutoksiksi on tehtävä Kerhojen kevätkokoukselle helmikuun loppuun mennessä. 

Pian päättyvällä kaudella 2014-15 kilpailuohjelmassa matkat ja majoitukset on kohtuullisen hyvin tasattu kahdeksan 

ensimmäisen kierroksen osalta, mutta päätöskierroksia ei ole näkemyksemme mukaan lainkaan huomioitu matkoja 

ja majoituksia laskettaessa. Lopputuloksena on ollut, että muun maan joukkueiden matkakilometrit ovat lähes 

puolitoistakertaiset (pääkaupunkiseutu mukaan lukien Porvoo, keskimäärin n. 1290 km ja muilla n. 1770 km) ja 

majoituskustannukset kaksinkertaiset (pääkaupunkiseutu 11 yötä ja muu Suomi 22 yötä). Koemme, että tämä on 

laittanut joukkueet sekä kilpailullisesti että taloudellisesti epätasa-arvoiseen tilanteeseen, joten ehdotamme 

asiantilaan muutoksia. 

Lähtökohtana jatkossa tulisi olla, että jokaisella joukkueella olisi mahdollisuuksien mukaan yhtä monta koti- ja 

vierasotteluviikonloppua ensimmäisen kahdeksan kierroksen aikana. Tämä lieneekin jälleen aikaisempaa helpompi 

järjestää, koska FIDE:n vaatimukset paikalla olevien tuomarien arvonimien suhteen lieventyvät. 

Ensimmäinen varsinainen ehdotuksemme on, että kolmikierroksisen päätösviikonlopun kustannuksia tasattaisiin 

kaikkien kerhojen kesken. Tämä tapahtuisi niin, että jokainen joukkue maksaisi osuutensa kaikkien joukkueiden 

yhteenlasketuista matka- ja majoituskustannuksista. Kilpailutoimikunta laskisi matkakustannukset halvimman 

julkisen kulkuneuvon kustannusten mukaisesti koko joukkueen osalta. Majoituskustannukset laskettaisiin 

Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaisen keskimääräisen hotellihinnan perusteella (tällä hetkellä kahden hengen 

huone maksaa keskimäärin 92,67 EUR/yö). Tämän jälkeen jokainen joukkue maksaisi 1/12 lasketuista 

kokonaiskustannuksista.  

Toinen varsinainen ehdotuksemme on päätösviikonlopun kierrättäminen eri paikkakunnilla SM-liigassa pelaavien 

kerhojen kotipaikkakuntien mukaisesti. Oikeutta päätösviikonlopun tapahtuman järjestämiseen haettaisiin joko 

Suomen Shakkiliitolta tai JSM-kilpailutoimikunnalta. Paikkakunnan valinnassa otettaisiin huomioon, milloin kerhon 

edustama paikkakunta on edellisen kerran tapahtuman järjestänyt. Mikäli yhtään hakemusta ei kuitenkaan tulisi, 

kilpailu pelattaisiin automaattisesti Shakkiareenalla (edellyttäen, että sekin olisi ilmoittanut 

järjestämishalukkuudestaan). Kustannusten jyvitys toteutettaisiin aina, tämä siis riippumatta paikkakunnasta. 

Sarjakaudella 2015-16 etuoikeus kilpailun järjestämisessä olisi pääkaupunkiseudun ulkopuolisella kerholla. Kerhon 

tulisi järjestää päätöskierrokset omalla paikkakunnallaan tai kilpailutoimikunnan hyväksyessä läheisellä 

sopivammalla paikkakunnalla. Saman paikkakunnan kerhoksi laskettaisiin esim. alle 100 km etäisyydellä toisistaan 

olevat kerhot. Näin ollen vaikkapa Turku ja Salo eivät saisi järjestää tapahtumaa peräkkäisinä vuosina, jos esim. 

myös Jyväskylä sen haluaisi järjestää Turun tai Salon jälkeen. 

Ehdotettujen muutosten tavoitteena on sekä kilpailullisen että taloudellisen tasa-arvoisuuden lisääminen eri 

paikkakuntien kerhojen välillä.  

Haluaisimme, että muutosehdotuksemme käsitellään molemmat siinä olevat osat erikseen, sillä jo edes toisenkin 

muutoksen hyväksyminen toisi huomattavan parannuksen aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. 
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