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YLEISTÄ 

Vuonna 2017 Suomen Shakkiliiton strategisena tavoitteena oli toiminnan kehittäminen segmenteittäin. 

Tavoitteena oli kehittää liiton palveluorganisaatiota asiakaslähtöisemmäksi, uudistaa toimintakulttuuria 

yhteisöllisemmäksi ja parantaa lajin imagoa ja painoarvoa. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 oli varsin 

kunnianhimoinen. Paljon saimme aikaiseksi mutta paljon jäi tehtävää myös tuleville vuosille. 

 

Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta Shakkiliiton rooli urheilun ja liikunnan alalla toimivana järjestönä on 

vahvistunut selvästi aiemmista vuosista. Olemme integroitumassa muuhun urheiluperheeseen, mikä on 

tuonut paljon uusia mahdollisuuksia mutta toisaalta lisännyt myös jonkin verran haasteita. Vuonna 2017 

aukesi uusia yhteistyömahdollisuuksia ja valtion rahoitusosuus toiminnasta kasvoi.  

 

Merkittävä liiton saama huomion osoitus oli Urheilugaalassa 2017 saatu Vuoden urheilumarkkinointiteko -

palkinto yhdessä muiden SM-viikolle osallistuneiden lajien kanssa. Toinen erittäin merkittävä huomionosoitus 

suomalaiselle shakille oli, kun Heikki Arppi sai marraskuussa 2017 kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen 

myöntämän Suomen Liikuntakulttuurin ja Urheilun ansioristin. Vahvana kriteerinä olivat Arpin shakkiansiot. 

 

Vuotta 2017 leimasi jonkin verran sekä hallituksen sisäiset ristiriidat että lähinnä taloudellisista ratkaisuista 

(lisenssimaksukorotukset ja Shakki-lehden ilmestymiskertojen väheneminen) johtunut jäsenistön kahtia 

jakaantuminen. Liitto satsasi myös huomattavasti aiempaa enemmän työllistämiseen, mikä ei kuitenkaan 

konkretisoitunut toivotulla tavalla. Loppuvuosi 2017 oli vaikea paitsi heikon talouden myös ristiriitojen ja 

lisääntyneiden sairauspoissaolojen vuoksi.   

 

Kilpailullisesti toimintavuosi 2017 oli suurelta osin perinteinen niin kilpailujen määrän kuin pelaajienkin 

määrän suhteen. Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi järjestettiin päätapahtumana Vierumäellä Veljeskansa-

ottelu, johon Suomen lisäksi osallistuivat Viro, Unkari ja Venäjän suomalais-ugrilaiset alueet kukin 25-

henkisellä joukkueella. Lisäksi pelattiin vuoden aikana sataselo-turnaussarja. Kirjeshakkiliitto järjesti 

maaottelun Ruotsia vastaan, Tehtäväniekat puolestaan Hollantia vastaan, ja Shakkihistoriallinen seura järjesti 

Unkarin shakkielämää kunnioittavan tilaisuuden. Erityisen hienoa oli nuorten Teemu Virtasen ja Toivo 

Keinäsen menestykset Suomen mestaruuskilpailuissa.  

 

Tilikauden 2017 tulos oli 36 611,64 euroa alijäämäinen. Alijäämäiseen tulokseen oli ensisijaisesti syynä 

henkilöstöratkaisut. Myös matka- ja hallintokulut kasvoivat. Merkittävänä tekijänä oli myös, että Veljeskansa-

ottelu tuotti noin 10 000 euron tappion. Tappiota tapahtumasta selittää, että puhuttua sponsorituloa ei 

saatu. Rahojen käyttö tilanteessa, jossa sponsorisopimusta ei ollut olemassa, osoitti huonoa hallintotapaa. 

Lisenssimaksuja korotettiin 10 eurolla vuonna 2017. Valtion yleisavustus säilyi ennallaan 50 000 eurossa, ja 

Veljeskansa-ottelua varten saatiin valtiolta projektiavustusta 20 000 euroa.  

 



 

 

NUORISO- JA KOULUSHAKKITOIMINTA 

Liiton koulu- ja nuorisoshakkityössä vuonna 2017 konkreettisia toimenpiteitä olivat: 

• Shakin yläkoululeiritys 2017–18  

• Koulushakki.fi-nettisivut avattiin helmikuussa 2017 

• Koulushakin Facebook-viestintää tehostettiin 

• Koulushakki-työhön saatiin harjoittelija 1.11.2017–31.5.2018 

• Koulushakkityöryhmä aloitti uudella kokoonpanolla ja toimintaidealla joulukuussa 2017 

• Osallistuminen Sporttitetti-hankeeseen 

• Yhtenäiset edustusasut nuorille 

• Valmennustoiminta 

 

Liiton tiedossa olevia koulushakkikerhoja oli 94. Näihin osallistui viikoittain noin tuhat koululaista. 

Koulushakkikerhoja toimii yli 20 paikkakunnalla, ja useat koululaisille järjestetyt shakkikilpailut vetävät yli sata 

osallistujaa. Pelkästään nuorille ja koululaisille suunnattuja kilpailuja on noin 40. 

 

Shakin yläkoululeiritys aloitettiin Vierumäen urheiluopistolla syksyllä 2017. Lukuvuoteen 2017–18 kuuluu 

kolme leiriä, joista kaksi pidettiin syksyllä ja yksi keväällä 2018. Ensimmäisellä leirillä oli 6 lasta ja seuraavalla 

10. Leireillä shakin opettajana toimi Mika Karttunen. Yläkoululeiritoimintaa jatketaan syksyllä entistä 

laajemmalla konseptilla. 

 

Koulushakki.fi-nettisivut avattiin helmikuussa 2017. Sivuilla on kerrottu paljon ajankohtaisista aiheista kuten 

kilpailuista ja leireistä ja julkaistu opetusmateriaaleja. Sivuilla julkaistiin myös koulushakkitoimijoiden 

yhteystietoja ja yhtenäinen nuorisoshakkikalenteri. Koulushakkisivuilla vieraili 1.5.–31.12.2017 3400 eri 

käyttäjää. Koulushakin Facebook-viestintää myös tehostettiin, mikä näkyi mm. tykkääjien määrässä, joka 

kasvoi 53 % toimintavuoden aikana. 

 

Liiton nuorisovalmennuksesta on vastannut sopimusluontoisesti Shakkilinna ja nettivalmentajina ovat 

toimineet Mika Karttunen ja Antti Virtanen. Valmennuskautta 2017–2018 jatkettiin nettivalmennuksena. 

Useissa arvokilpailuissa on lisäksi ollut valmentaja (Sauli Tiitta, Tapani Sammalvuo, Darren Reed) lasten ja 

nuorten matkassa mukana. Liiton valmennuksen piirissä olleet menestyivät erinomaisesti nuorten ja 

koululaisten SM-kilpailuissa ja kahmivat useita palkintosijoja. Liitto jakoi valmennettaville 

valmennusstipendejä yhteensä 5000 euron edestä. Merkittävä kanava lasten ja nuorten tavoittamiseksi on 

liiton ja Shakkilinnan yhteistyössä tuottama interaktiivinen shakin opetussivusto Avainsiirto 

(www.avainsiirto.fi), jossa julkaistaan vuoden aikana viikoittain uutta sisältöä. 

 

 

 



 

 

Nuorten maajoukkue osallistui PM- ja EM-kilpailuihin sekä yleisissä että tyttöjen sarjoissa. PM-kilpailusta tuli 

myös tuomisina kolme mitalia. Nuoret kisaajat puettiin yhtenäisiin peliasuihin, mikä loi erinomaista 

joukkuehenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

 

Myös liiton koulushakkityötä rasittivat erimielisyydet ja toisaalta se, että koulushakkityöryhmä ei varsinaisesti 

kokoontunut koko toimintavuoden aikana. Loppuvuonna kuitenkin alkoi uudestaan tapahtua, kun lokakuussa 

valittu liiton uusi puheenjohtaja Riikka Wulff keräsi uuden koulushakkityöryhmän miettimään ja 

toteuttamaan asioita. Tätä ennen oli jo ehditty tehdä myös harjoittelusopimus koulushakkityöhön 

pestattavan harjoittelijan Kai Sippolan kanssa.  

 

Loppuvuodesta tehtiin myös päätös osallistua Sporttitetti-hankkeeseen, jonka nuori voi suorittaa omassa 

seurassaan ja yhteistyössä Shakkiliiton kanssa. Sporttitetti innostaa yläkoululaisia seurojen ja lajiliittojen 

toimintaan. Se tuo lajin kehittämiseen nuorten äänen. Mikä voisi olla sen tärkeämpää? Hanke käynnistyy v. 

2018. 

 

Nappulat liikkeelle -hanketta ei voitu toimintavuonna toteuttaa, sillä hankehakemus ei mennyt läpi Opetus- ja 

kulttuuriministeriössä. Koulushakkifestivaali jäi puolestaan vain ajatukseksi keskinäisten erimielisyyksien 

vuoksi. 

 

 

SEURATOIMINTA 

Liiton seuratoiminnassa vuonna 2017 konkreettisia toimenpiteitä olivat: 

• Seuratoimintapäivät keväällä ja syksyllä 

• Seuratoimintakysely 

• Materiaaleja ja palveluita seuroille 

• Tehostettu jäsentiedotus 

• Suomisport 

 

Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat jäsenseurat sekä yhteisöjäsenet Suomen Tehtäväniekat, Suomen 

Kirjeshakkiliitto ja Suomen Shakkihistoriallinen seura. Äänivaltaisia jäseniä on kaikkiaan 87. Pelaajalisenssejä 

oli voimassa seuraavasti: Varsinaisia lisenssejä 1168 (v. 2016: 1243, v. 2015: 1266, v. 2014: 1236 ja v. 2013: 

1207), nämä luvut pitävät sisällään myös ns. loppuvuoden lisenssit. Joukkuelisenssejä oli 130 (v. 2016: 66, v. 

2015: 64, v. 2014: 78 ja v. 2013: 63). Absoluuttisesti lisenssipelaajia oli siis hieman vähemmän (0,8 %) kuin 

edellisenä vuonna 2016. 

 

 

 



 

 

Liiton 87 jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 2000 shakinharrastajaa laajasti eri puolilta Suomea, ja yli 80 prosentilla 

liiton seuroista on aktiivista viikoittaista toimintaa ja tapahtumia. 

 

Shakkiliiton ensimmäinen seuratoimintapäivä järjestettiin 18.2.2017 lähes 35 osanottajan kesken. Toinen 

seuratoimintapäivä järjestettiin 7.10., jolloin paikalla oli yli 20 osanottajaa. Päivillä käsiteltiin ajankohtaisia  

aiheita, keskusteltiin hyvistä kokemuksista ja kerrottiin keinoista ja välineistä hyvän ja aktiivisen 

seuratoiminnan pyörittämiseen. Seuratoimintapäivään liittyen järjestettiin myös seuratoimintakysely, jonka 

tulokset osoittivat selkeitä kehityskohteita niin liiton kuin seurojenkin toiminnassa. 

 

Liitto on tarjonnut jäsenseuroilleen materiaaleja ja ohjelmistoja turnausten läpi viemiseksi. Nykyisin suurin 

osa turnauksista hoidetaan liiton tarjoamalla Swiss Manager -ohjelmistolla. Perinteisiä pelipöytäkirjoja saa 

edelleen liitolta, mutta rohkeimmat ovat jo kokeilleet sähköistä tablettipöytäkirjanpitoa. Muita materiaaleja, 

mm. lajin tulostettava esittelymateriaali ja lajivideo, on ollut saatavilla liiton nettisivuilla. 

 

Jäsenrekisterin ja lisenssien osalta Shakkiliitto siirtyi monien muiden lajien tavoin Suomisport-palveluun. 

Seurat pystyivät vuoden 2017 aikana hyödyntämään palvelua vain osittain, koska järjestelmä on seuratasolla 

vielä testausvaiheessa. Jatkossa Suomisportin kautta saadaan täydelliset jäsenhallintatyökalut ja raportointi. 

 

Tiedottamista parannettiin selvästi aiemmista vuosista. Liiton sivuilla julkaistujen tiedotteiden lisäksi liitto 

lähetti jäsentiedotteita seuroille 7–8 kertaa vuoden 2017 aikana. 

 

Yhdenvertaisuustyötä seuratasolla ei päästy systemaattisesti aloittamaan vuonna 2017. 

 

 

OPETUS- JA VALMENNUSTOIMINTA 

Liiton opetus- ja valmennustoiminnassa vuonna 2017 konkreettisia toimenpiteitä olivat: 

• Nuorisovalmennus 

• Naisten maajoukkuevalmennus 

• Avainsiirto-opetussivusto 

• Opetus- ja luentosarja Shakkiareenalla Helsingissä 

• Toimitsijakoulutus 

 

Suomessa on kahdeksan lisensoitua kansainvälisen tason valmentajaa tai ohjaajaa. Lisäksi kaksi muuta on 

toimintavuonna 2017 saanut koulutuksen, mutta heidän heillä ei ole vielä lisenssiä. Kansallisen tason 

valmentaja-/ohjaajakoulutusta ei saatu toimintavuonna käyntiin, mutta suunnitelmien mukaisesti VOK-

tasoinen koulutus käynnistyy v. 2018. 

 



 

 

Nuorten maajoukkueella oli valmentaja mukana arvokilpailuissa. Nuorille suunnattua nettivalmennusta 

jatkettiin yhteistyössä Shakkilinnan kanssa, ja menestyneille ja aktiivisesti osallistuneille nuorille jaettiin 

valmennusstipendejä. Nettivalmennukseen osallistui 20 lasta ja nuorta. Kaikille avointa opetusta kehitetään 

Avainsiirto-palvelussa, joka on Shakkiliiton ja Shakkilinnan yhteistyöprojekti. Sivuston rekisteröityneiden 

käyttäjien määrä oli vuoden 2016 lopussa peräti 2430 käyttäjää, joten kasvua on edelleen, nyt n. 12 % 

vuodessa. 

 

Maajoukkuevalmennusta järjestettiin myös naisten maajoukkueelle. Naisille järjestettiin kesällä 2017 leiri ja 

joukkue-EM-kilpailun aikana etävalmennusta. Vuoden 2017 lopussa liitto lähti tukemaan naisten 

maajoukkuepelaajien viikoittaista valmennusta. Valmentajana toimii Kalle Niemi. Miesten maajoukkueleiriä ei 

saatu vuonna 2017 järjestettyä muun muassa aikataulullisten ja taloudellisten ongelmien vuoksi. 

 

Helsingissä Shakkiareenalla järjestettiin keväällä viikoittain ja syksyllä kerran kahdessa viikossa 

Shakkihistoriallisen seuran kanssa Areenan analyysisessiot nimistä opetus- ja luentosarjaa. Tilaisuuksiin 

osallistui viikoittain 15–20 shakin harrastajaa. Nämä luennot löytyvät pääsääntöisesti myös Youtubesta.  

 

Toimitsijakoulutustoimikunta aloitti toimintansa tammikuussa 2017 shakkituomaritoimikunnan tultua 

lakkautetuksi. Toimikunta on pitänyt yhden varsinaisen kokoustapaamisen, jossa käsiteltiin 

pikashakkisääntöjen uudistamista. Syksyllä järjestettiin shakkituomareiden tapaaminen, jossa aiheena olivat 

lähinnä kesällä voimaan astuneet shakkisääntöjen muutokset ja niiden tulkinnat. Paikalla oli 15 tuomaria ja 

yksi turnausjohtaja. Vuonna 2017 järjestettiin yksi turnausjohtajakurssi Helsingissä. Kurssilla oli 7 osallistujaa.  

 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA YHTEISTYÖ 

Liiton kansainvälisessä toiminnassa vuonna 2017 konkreettisia toimenpiteitä olivat: 

• Osallistuminen päätöksentekoon Fidessä ja Ecussa 

• Kirjeshakkiliitto ja Tehtäväniekat osallistuvat omien kv-liittojensa toimintaan 

 

Kansainvälisen Shakkiliiton Fiden vuotuinen kongressi pidettiin Antalyassa, Turkissa, 7.–15.10.2017 ja 

Euroopan Shakkiliiton Ecun kongressi puolestaan Hersonissoksessa, Kreikassa, 1.–5.11.2017. Suomen 

Shakkiliittoa näissä kongresseissa edusti Jouni Lehtivaara.  

 

Vuoden 2017 päättyessä Fiden rekisteriin on merkitty 1610 (v. 2016: 1506, v. 2015: 1423) suomalaista 

pelaajaa, joista 969:llä (v. 2016: 900, v. 2015: 818) oli kansainvälinen vahvuusluku. Suomessa pelattuja 

tuloksia lähetettiin Fiden laskentaan 20 eri kilpailukokonaisuudesta kaikkiaan 87 erillistä raporttia.  

 

 



 

 

Fide-mestarin arvon saivat vuoden aikana nuori Teemu Virtanen, 18, sekä Harry Mansner, 22, ja Mikko Niemi, 

29.  Fiden tuomarilisenssi oli vuoden lopussa 45 (v. 2016: 41) suomalaisella, joista kuudella oli 

Kansainvälisen tuomarin arvo ja viidellä Fide-tuomarin arvo.  Fidessä on 188 jäsenliittoa.  

 

Maailman tehtäväshakkiliitto on myöntänyt Terho Marlolle ratkaisemisen Fide-mestarin tittelin.  

 

KILPAILUTOIMINTA 

Liiton kilpailutoiminnassa vuonna 2017 konkreettisia toimenpiteitä olivat: 

• Kilpailutoiminta Suomessa 

• Maajoukkuetoiminta ja osallistuminen kansainvälisiin arvokilpailuihin  

• Veljeskansaottelu ja muut Suomi 100 -tapahtumat 

• SM-viikko 2017 

• Kirjeshakkiliiton ja Tehtäväniekkojen kilpailut 

 

Toimintavuonna 2018 liiton toimesta tai sen piirissä järjestettiin yli 160 virallista kilpailua tai tapahtumaa. Eri 

osallistujia oli yli 1700, ja kilpailupelejä pelattiin yli 30 000! Suurin yksittäinen kilpailu oli joukkuepikashakin 

SM, johon osallistui 156 joukkuetta ja 625 pelaajaa. Neljällä sarjatasolla syksystä kevääseen pelattava 

seurajoukkueiden SM-kilpailu veti puolestaan yli 1000 lajin harrastajaa. Pelkästään nuorille ja koululaisille 

suunnattuja kilpailuja on noin 40. 

 

Suomalaiset osallistuivat aktiivisesti kansainvälisiin kilpailuihin. Suomesta oli edustus vähintään 21:ssä 

arvokilpailussa v. 2017. Edustajia oli avoimien kilpailuiden lisäksi monissa juniorien, seniorien, naisten sekä 

vammaisten arvokisoissa. Hienoimmat hetket koettiin nuorten kilpailuissa, kun suomalaisjuniorit menestyivät 

hienosti PM-kilpailuissa ja toivat Suomeen neljä mitalia: Kirkkaimpana kruununa Valo Hallman voitti alle 17-

vuotiaissa Pohjoismaiden mestaruuden. Alle 20-vuotiaissa Timo Syvälahti sai pronssia ja alle 15-vuotiaissa 

Toivo Keinänen hopeaa. Sara-Olivia Sippola tuli toiseksi tyttöjen PM-kilpailussa! 

 

Suomen Shakkiliitto oli mukana toista kertaa järjestetyillä SM-viikoilla heinäkuussa 2017 Tampereella. 

Menestyksekäs tapahtuma ja laaja medianäkyvyys toivat talvella 2017 Urheilugaalassa pienliitoille yhteisen 

Vuoden urheilumarkkinointiteko -palkinnon. 

 

Toimintavuonna merkittävimpinä kilpailuina useiden SM-kilpailujen lisäksi järjestettiin Veljeskansa-ottelu, 

johon saatiin tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja joka oli osa Suomi 100 -juhlavuoden 

tapahtumia. Otteluun osallistui Suomen lisäksi 25 hengen joukkue Unkarista, joka voitti kilpailun,  

 

 



 

 

Virosta ja Venäjän suomalais-ugrilaisilta alueilta. Myös Kirjeshakkiliitto ja Tehtäväniekat osallistuivat 

Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksiin järjestämällä maaottelun Ruotsia ja Hollantia vastaan. 

 

Kilpailutoimintaa on toimintavuonna saatu merkittävästi ohjattua Shakkiareenalle Pitäjänmäessä, jossa 

toimintaa on koordinoitu yhdessä Helsingin Shakkiliiton kanssa. Yhteistyötä Bridgeliiton ja muiden äly- ja 

lautapeliliittojen kanssa on syvennetty, ja Areenalla on järjestetty mm. othellon, kiinalaisen shakin SM-

kilpailuja. 

 

Kirjeshakkiliitto ja Tehtäväniekat ovat järjestäneet ja osallistuneet lukuisiin kotimaisiin ja ulkomaalaisiin 

kilpailuihin. Molempien liittojen kilpailutoiminta on vahvasti kansainvälistä. 

 

Liitto on tukenut taloudellisesti seurojen järjestämiä kansainvälisiä kilpailuja sekä Kirjeshakkiliiton että 

Tehtäväniekkojen toimintaa. 

 

 

JÄRJESTÖTOIMINTA 

Liiton järjestötoiminnan konkreettisia toimenpiteitä vuonna 2017 olivat: 

• Hallintorakenteiden keventäminen 

• Työllistäminen 

• Viestinnän kehittäminen ja monipuolistaminen 

 

Toimintavuonna 2017 tehtyjen liiton sääntömuutosten myötä liiton hallituksen koko pienenee ensin 

kymmenestä kahdeksaan v. 2018 ja sitten kuuteen jäseneen v. 2019.  Muutos tuo dynaamisuutta hallituksen 

päätöksentekoon ja pienentää hallinnon kuluja. 

 

Dynaamisuuteen on pyritty myös pienentämällä ja yhdistämällä toimikuntia. Tarpeettomaksi katsottuja 

toimikuntia ja työryhmiä on myös lopetettu.  

 

Sisäisten erimielisyyksien vuoksi myös Shakkituomaritoimikunta tuli lopetetuksi ja tilalle perustettiin 

Toimitsijakoulutustyöryhmä. Tämä päätös ei ole osoittautunut oikeaksi, vaan se on lisännyt eripuraa 

henkilöiden välillä. Päätös korjattaneenkin jo vuoden 2018 alkupuoliskolla. 

 

Liiton työvoimatarve kasvoi toimintavuonna, ja lisätyövoimaa hankittiin merkittävästi. Liitolla on vanhastaan 

täysipäiväinen ja vakituinen toiminnanjohtaja, Marko Tauriainen. Hänen lisäkseen liiton palkkalistoilla olivat 

v. 2017: tiedotusassistenttina Erik Rosendahl 1.11.2016–31.10.2017, maahanmuuttajille suunnatun  

 



 

 

shakkitoiminnan projektityöntekijänä Malek Al Hamoud 14.11.2016–31.1.2017, projektityöntekijänä Markku 

Raitanen 14.11.2016–14.6.2017, vt. palvelupäällikkönä Jyrki Kytöniemi 1.2.–31.7.2017, toimistoapulaisena 

Sami Heinonen 1.5.2017–31.1.2018, palvelupäällikkönä Aleksi Olander 12.6.–31.12.2018 ja Veljeskansa- 

otteluun liittyvissä tehtävissä projektityöntekijänä Pekka Kauppala 17.7.–31.12.2017. Lisäksi palkattomassa 

työharjoittelussa aloitti Kai Sippola 1.11.2017–31.5.2018. Työllistämistoimenpiteet kuitenkin osittain 

epäonnistuivat työvoimatarpeen ja työtehtävien määrittelyn osalta. Työllistämisillä saavutettiin tavoiteltu 

hyöty vain osittain. 

 

Liiton internetviestintää kehitettiin ja tehostettiin selvästi toimintavuonna 2017. Liiton sivujen tehokkaan 

uutisoinnin ansiosta sivujen eri kävijöiden määrä on kasvanut edelleen vuositasolla 30 % (edellisvuonna 40 

%). Liiton Facebook-sivun tykkääjien määrä kasvoi 18 % ja Koulushakin Facebook sivun tykkääjien määrä 53 

%. Internetissä viestintää on toteutettu monipuolisesti myös Twitterissä, Instagramissa ja Youtubessa. 

 

Jäsenlehden uudistus oli onnistunut, mutta lehden ilmestymisaikataulu petti pahasti. Suomen Shakin nimi 

muutettiin Shakiksi, ja lehti alkoi ilmestyä neljä kertaa vuodessa (68 sivua/numero) aiemman kuuden kerran 

(48 sivua/numero) sijaan. Lehden uudistunut ilme sai paljon kiitosta, mutta toistuvasti myöhässä ollut Shakki 

sekä ilmestymiskertojen vähentyminen aiheuttivat paljon kritiikkiä jäsenistössä. Lehti siirrettiin myös 

kokonaan liiton kustannettavaksi pois liiton majoriteetissa olevalta Suomen Shakkikustannukselta. 

 

Suomen Shakkikustannus puolestaan julkaisi toimintavuonna 2017 kaksi kirjaa. Shakkilegenda Osmo Kailasta 

kertova, Thomas Ristojan kirjoittama Osmo Kaila – kohtalona shakki valmistui loppuvuodesta 2017, vaikka 

sen julkistamistilaisuus pidettiinkin vasta shakin päivänä tammikuun alussa 2018. Tammikuussa 2017 

julkaistiin puolestaan pitkään Helsingin Sanomien shakkitoimittajana toimineen kansainvälisen mestarin Eero 

Raasteen pelikokoelma Ammattina shakki. 

 

Liiton strategiaan kuului toimintavuonna hankkia omistukseensa mahdollisimman paljon Suomen 

Shakkikustannus Oy:n osakkeita. Näitä ostettiin pienosakkailta tai osakkeista tehtiin vaihtokauppoja, esim. 

nuorten SM-voittajien kiertopalkinto vaihdettiin kolmeen Shakkikustannuksen osakkeeseen. Vuoden 2017 

lopussa liitolla oli 98 kpl Suomen Shakkikustannuksen osaketta, kun koko osakekanta yhtiössä on 114 kpl. 

 

Liiton tapahtumaorganisaatiota varten perustettiin erillinen yhtiö Chess Events Oy, jonka liitto omistaa 100-

prosenttisesti. 

 

Seuroille suunnattua jäsentiedottamista parannettiin, ja seuroille lähetettiin useita sähköpostitiedotteita. 

 

 

 



 

 

Kirjeshakkiliitto on julkaissut Kirjeshakki-lehdestä vuonna 2017 neljä numeroa. Kirjeshakki ilmestyi 

painettuna ja pdf-versiona. Suomen tehtäväniekkojen jäsenlehtenä on ilmestynyt Tehtäväniekka neljänä 

erillisenä numerona. Molemmat liitot ovat myös viestineet aktiivisesti internet-sivuillan. 

 

Toimintavuoden aikana myönnetty seuraavat kansainväliset arvonimet:  

Fidemestari: Harry Mansner, Teemu Virtanen ja Mikko Niemi 

Naisten fidemestari: Anastasia Nazarova 

Ratkaisemisen fidemestari: Terho Marlo 

 

Shakkimestarin arvo on vuonna 2017 myönnetty seuraaville: Valo Hallman, Jan Demidov, Taneli Lehtilä, Janne 

Myller ja Timo Syvälahti. 

 

Vuoden shakinpelaajaksi 2017 valittiin 18-vuotias Teemu Virtanen, joka kaikkien yllätykseksi voitti shakin 

Suomen mestaruuden. 

 

Vuoden 2016 suomalaiseksi tehtäväksi valittiin Jorma Paavilaisen neljän siirron mattitehtävä. 

Tehtäväniekkojen kunniakiertopalkinto annettiin vuodeksi Jukka Tuoviselle ja Leo Valven kiertopalkinto 

Hannu Harkolalle.  

 

 

YHTEISKUNNALLINEN JA SIDOSRYHMÄTOIMINTA 

Liiton yhteiskunnallisessa toiminnassa vuonna 2017 konkreettisia toimenpiteitä olivat: 

• Chess for Fun  

• Sidosryhmätoiminta 

 

Vuonna 2016 aloitettua maahanmuuttajille suunnattua toimintaa jatkettiin kirjastoissa, eritoten Entressen 

kirjastossa, jossa Malek Alhamoud veti Chess for Fun -shakkikerhoja. Kirjastot ovat suhtautuneet 

yhteistyöhön hyvin, ja toiminnan kehittämiseen on syytä paneutua vielä aiempaa enemmän tulevaisuudessa. 

 

Liitto on osallistunut myös aktiivisesti pienlajien yhteisiin vaikuttamiskeinoihin ja oli yhtenä aktiivisimmista 

mukana, kun pienlajit antoivat keväällä 2017 yhteisen lausunnon opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-

Laasosen asettaman työryhmän kyselyyn liikunnan ja urheilun avustusjärjestelmien ja ohjauskeinojen sekä 

avustettavan toiminnan tulosten ja vaikuttavuuden seurannan uudistamisesta ja selkeyttämisestä. 

 

Toiminnanjohtaja on osallistunut myös useisiin Olympiakomitean tilaisuuksiin, ja liitto on tehnyt päätöksen 

siirtyä Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisiin tiloihin Pitäjänmäellä, kun muutto koittaa helmikuussa 2018.  

 



 

 

Olympiakomitean kilpa- ja huippu-urheilun yksikön kanssa on keskusteltu lajivalmennuksen järjestämisestä, 

ja Olympiakomiteasta on ollut puhuja liiton seuratoimintapäivässä.  

 

Lisäksi tiivistä yhteistyötä on tehty turnausten ja leiritysten osalta Vierumäen urheiluopiston kanssa. 

 

TALOUS JA HALLINTO 

Tilikauden 2017 tulos oli 36 611,64 euroa alijäämäinen. Huonoa tulosta selittävät mm. henkilöratkaisut v. 

2017, Veljeskansa-ottelusta tullut tappio, vanhojen perintävelkojen alaskirjaukset sekä monet muut  

pienemmät ratkaisut, joilla liiton kulut ovat kasvaneet ja joiden yhteisvaikutus on merkittävä, vaikka yksittäin 

asiat vaikuttavatkin pieniltä. Samaan aikaan liiton tulot eivät ole kasvaneet odotetusti. 

Lisenssimaksukorotuksen vaikutus oli olematon osan jättäessä pelaajalisenssin hankkimatta. Toisaalta 

Veljeskansa-otteluun liittyviä kaikkia sponsorituloja ei puheista huolimatta saatu.  

 

Liiton taloudenpito on toimintavuonna 2017 ollut huonoa, mikä osin johtuu epäonnistuneista päätöksistä ja 

ratkaisuista ja osin myös liiton tulehtuneesta ilmapiiristä v. 2017. Tahallista tai tuottamuksellista vahinkoa ei 

ole tehty. Kuitenkin liiton varojen käyttö tilanteessa, jossa liitto tekee tappiota, on ollut huolimatonta. Liiton 

puheenjohtajan luottokorttiostoista puuttuu osa kuiteista, selvitykset toki noistakin ostoista on saatu. Tähän 

reagoidaan jatkossa niin, ettei puheenjohtajilla tai hallituksella ole liiton luottokorttia käytössään. 

 

Liiton hallitus on kokoontunut 7 kertaa. Pöytäkirjapykäliä on kertynyt 112. Hallituksen kokoonpano on ollut 

seuraava: puheenjohtaja Juha Sundelin, varapuheenjohtaja Lauri Kangas, Mika Karttunen, Markku Raitanen, 

Teemu Miettinen, Aleksi Olander, Veikko Valo, Sauli Alho, Mika Hakala ja Reijo Taipale. Lisäksi hallituksen 

kokouksiin on osallistunut toiminnanjohtaja Marko Tauriainen. 

 

Liiton puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. 

 

Hallitus on nimennyt avukseen useita toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan erilaisia sääntö-, kilpailu-, 

koulutus- ym. asioita. 

 

Kerhojen kokoukset pidettiin 23.4.2017 ja 29.10.2017 Helsingissä. Kevätkokouksessa 23.4. oli läsnä 11 

äänivaltaista seuraa ja 3 yhteisöjäsentä, joilla oli kaikkiaan 25 ääntä. Syyskokouksessa 29.10. oli läsnä 52 

äänivaltaista seuraa ja 3 yhteisöjäsentä, joilla oli kaikkiaan 78 ääntä.  

 

Syksyn 2017 kerhojen kokouksessa hallitukseen valittiin vuosiksi 2018–2019 Riikka Wulff, puheenjohtajaksi, 

Markku Raitanen, varapuheenjohtajaksi, ja jäseniksi Jyrki Kytöniemi ja Petri Pitkänen. Muut hallituksen 

jäsenet v. 2018 (valittu syksyllä 2016) ovat Sauli Alho, Veikko Valo, Reijo Taipale ja Mika Hakala.  

 



 

 

Liiton tilintarkastajani v. 2017 olivat Harri Saarinen ja Seppo Rautula ja heidän varamiehinään Suomen 

Tilintarkastajaverkko Oy. 

 

Toimitsijakoulutustoimikunnassa on toiminut puheenjohtajana Mika Hakala.  

 

JSM-toimikunnassa ovat toimineet Jyrki Kytöniemi, puheenjohtaja, sekä Lauri Hagelberg. 

 

Koulushakkityöryhmän puheenjohtajina ovat toimineet Juha Sundelin ja loppuvuodesta Kai Sippola. 

 

Ansiomerkkitoimikunnan toiminnasta vastaa Suomen shakkihistoriallinen seura. 

 

Selotoimikuntaan kuuluivat Juha Kivijärvi, puheenjohtaja, Harri Hurme, Lauri Kangas, Jouni Lehtivaara, Teemu 

Vihinen ja Sampsa Nyysti. 

 

Liiton kilpailutoimintaa ovat hoitaneet palvelupäällikköt Jyrki Kytöniemi ja Aleksi Olander yhdessä 

toiminnanjohtaja Marko Tauriaisen kanssa. 

 

Muita edustuksia:  

Fide ja ECU: Jouni Lehtivaara; PSL: Juha Sundelin; Pohjoismaiden koulushakkitoimikunta: Antti Aalto ja 

Markus Wartiovaara; Pohjoismaiden seniorishakkitoimikunta: Eero Patola; Pohjoismaiden 

naisshakkitoimikunta: Heini Puuska.  

 

Kansainvälisen tehtäväshakkiliiton WFCC:n 1. varapuheenjohtajana toimi Suomen Hannu Harkola. 

 

Shakkiliiton edustaja Bridge Areena Oy:n hallituksessa: Juha Sundelin. 


