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SUOMEN
SHAKKILIITTO

SUOMEN SHAKKILIITTO RY

Suomen Shakkiliitto ry, SSL, on Suomen Olympiakomiteaan kuuluva 
shakin kattojärjestö Suomessa. SSL on perustettu vuonna 1994 shakin 
eri lajiliittojen yhdistäessä toimintansa. Shakilla on ollut lajiliitto Suo-
messa vuodesta 1922 alkaen. Shakkiliitto toimii jäsenseurojensa yhdys-
siteenä ja edustaa maatamme Kansainvälisessä shakkiliitossa Fidessä, 
Euroopan Shakkiliitto Ecussa sekä Pohjoismaiden Shakkiliitossa.
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1. Suomen Shakkiliitto 
– pelaamisen mahdollistaja
suomen shakkiliitto on valtakunnallisesti toimiva pelaamisen laji-
liitto. Sen tehtävänä on edistää pelaamista monipuolisena ja kehittävä 
harrastuksena ja mahdollistaa, tukea ja kannustaa shakin kilpailutoi-
mintaa  lajin eri muodoissa. 

Shakkiliitto toimii kaikkien lajin harrastajien välisenä yhdyssiteenä. Ta-
voitteenamme on vahvistaa mielikuvaa shakista erinomaisena ja koko 
elämänmittaisena harrastuksena sekä kasvattaa lajin harrastajamääriä 
moninkertaisesti.

Shakki on älyurheilua, joka sopii kaikille, ja sen laajoista ja monipuolisis-
ta harrastusmahdollisuuksista on helppo valita mieleisensä. 

Olemme myös avarakatseisia laajamittaiselle ja lajirajat ylittävälle 
yhteistyölle. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Olympia- komitea, lajiliitot, urheiluopistot, kunnat 
sekä shakkiseurat, -järjestöt ja shakin ja muiden älypelien parissa toimi-
vat yritykset ja yhteisöt. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden kansalais-
järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kansainvälisesti olemme tiiviisti mukana Maailman Shakkiliiton Fiden, 
Euroopan Shakkiliiton Ecun, Pohjoismaiden Shakkiliiton sekä Kansain-
välisen Kirjeshakkiliiton ja Maailman Tehtäväshakkiliiton toiminnassa.
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86 jäsenseuraa
tai -järjestöä

62 paikka-
kuntaa

Kilpapelaajia 2200,
lisenssejä 1050,
seurojen jäseniä 2500

Yli 160 kilpailua.
Kansainvälisiä 
arvokilpailuja 
kaikissa sarjoissa 
ja ikäryhmissä

30 lasten ja 
nuorten tapahtumaa

Yli 60 koulutus-/
opetustilaisuutta 
tai luentoa

Verkkosivut tavoitti-
vat vuodessa yli 
40 000 eri käyttäjää.

KAAVIO kuvaa toiminnan laajuutta vuonna 2018.

toiminnan strategisena tavoitteena on kasvattaa kaikkia yllä  
mainittuja lukuja sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.
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2. Koulushakki
erilaiset pelit ja leikit toimivat hyvinä oppimisympäristöinä. Shakki on 
pelinä lasten opiskelu- ja oppimistaitojen kehittymisen kannalta oikea 
aarrearkku! Pelit ja pelaaminen eivät itsessään kuitenkaan kehitä vaan 
tarvitaan lisäksi oikeanlaista ohjausta. 

Koulushakkitoiminnassa edistetään koululaisten mahdollisuuksia 
tutustua shakkiin sekä pelata ja harjoitella sitä koulussa, koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai koulukerhossa.

Shakkiliiton koulushakkitoiminta edistää kasvatus- ja opetustehtävissä 
toimivien henkilöiden valmiuksia hyödyntää shakkia omassa työssään 
lasten ja nuorten parissa. Koulushakilla löytyy valmis ja helppokäyttöinen 
uutta OPSia noudattava shakin opetusmateriaali Onnistumisia, oivalta-
misia ja oppimisen iloa, joka sisältää 10 valmista oppituntia. Opettajille, 
ohjaajille ja kasvattajille järjestetään eri paikkakunnilla koulutuksia.

Koulushakkifestivaali on koulushakin kehittämä koulun oma tapahtu-
ma, joka toimii innostavana tavoitteena shakin opettelulle ja harjoitte-
lulle. Koulushakkifestivaalit järjestetään koululla shakkiliiton koulus-
hakkitoiminnan sekä  koulun opettajien ja ohjaajien yhteistyönä. 

Koululaisten SM-kisat järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyisin 
pelataan henkilökohtainen turnaus kilpailut ja keväisin pelataan koulu-
joukkueiden turnaus. 

Koulushakki tarjoaa myös selkeän pelaajan polun: tutustuminen shak-
kiin koulussa → koulushakkikerho → shakkiseura → kilpailut → yläkou-
luleiritys → SM-kilpailut → maajoukkuevalmennus → nuorten maa-
joukkue. 
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SHAKKI OSAKSI KOULUPÄIVÄÄ
• Innostetaan opettajat ja ohjaajat koulutuksella ja hyvällä 
oppimateriaalilla: Onnistumisia, oivaltamisia ja oppimisen iloa
• Tiedotetaan uusista toimintatavoista
• Aktivoidaan seuroja mukaan toimintaan
• Lisätään yhteistyötä kuntien kanssa

HARRASTUS KOULULAISILLE
• Järjestetään ja tuetaan lasten harrastusmahdollisuuksia
• Tehdään yhteistyötä Liikkuva koulu -hankkeen kanssa
• Koulushakkifestivaali
• Tarjotaan oppimateriaaleja lapsille

PELAAJAN POLKU
• Lisätään koululaisten kilpailuja
• Kasvatetaan koululaisten SM-kilpailuja tekemällä kilpailus-
ta houkuttelevampi
• Järjestetään ja tuetaan koululaisten leiritoimintaa
• Kehitetään yhteistyötä koulushakkitoimijoiden kanssa

TAVOITTEITA JA TOIMENPITEITÄ
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3. Kilpailutoiminta
kilpailutoiminta Suomen Shakkiliitossa on aktiivista ja turnauksissa 
on mahdollista pelata vuoden jokaisena viikonloppuna jossain päin 
maata. Vaihteluväli on päivän kestävistä kilpailuista lähes puolitoista 
viikkoa kestäviin turnauksiin. Perinteisillä viikonlopputurnauksilla on 
edelleen vankka kannattajajoukkonsa pelaajakunnassa, mutta turnaus-
ten osallistujamäärien väheneminen, ihmisten kiireisyyden lisääntymi-
nen, pelaamisen uusien muotojen mahdollistuminen ja monipuolisten 
palvelujen tarjoaminen ohjaavat etsimään myös uudenlaisia toimin-
tamuotoja kilpailujen järjestämiseen. Rohkaistaan uusiin kokeiluihin 
erilaisista kilpailuformaateista ja jaetaan toimivia käytäntöjä seuroille. 
Tärkeimpiä kotimaisia kilpailuja kehitetään yhdessä seurojen kanssa. 
Myös shakin digitalisoituessa kovaa vauhtia liitto ei vain tunne vastuu-
taan vaan myös haluaa olla tässä kehityksessä mukana.

Aikuisten ja nuorten sarjoissa osallistutaan lukuisiin arvokilpailuihin. 
Näitä ovat mm. joukkueiden EM-kilpailu Georgiassa, seurajoukkueiden 
EM-kilpailu Montenegrossa, henkilökohtainen EM-kilpailu ja naisten 
henkilökohtainen EM-kilpailu Makedoaniassa ja Turkissa, nuorten 
EM-kilpailut Slovakiassa ja Tallinnassa, nuorten MM-kilpailut Kiinassa 
ja Intiassa ja nuorten PM-kilpailut.  Lisäksi on useita seniorien ja koulu-
laisten arvokilpailuja, joihin Suomesta osallistutaan harkinnan mukaan. 
Maajoukkueiden valmennustoimintaa ja valmennusosaamista kehite-
tään erityisesti nuorille ja lahjakkaille pelaajille suunnattuna. 

Kirjeshakissa ja tehtäväshakissa Suomi on pitkään ollut yksi maailman 
kärkimaita. Nämä Shakkiliiton yhteisöjäsenet järjestävät monipuolisesti 
oman alansa kilpailuja ja osallistuvat kansainvälisiin arvokilpailuihin.
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ULKOMAISET, ARVOKILPAILUT
Nuorten PM 14.–18.2.2019
Henkilökohtainen EM 16.–29.3.2019
Seniorien joukkue-EM 21.–31.3.2019
Naisten EM 10.–23.4.2019
Seniorien EM 11.–21.4.2019
Koululaisten MM 21.–30.4.2019
Tyttöjen PM kevät 2019
Seniorien (+50 ja +65) joukkue-MM 3.–14.5.2019
Koululaisten EM 31.5.–10.6.2019
Nuorten nopean ja pikashakin EM 3.–7.7.2019
Nuorten EM 1.–12.8.2019
Nuorten (U8, U10, U12) MM 18.–31.8.2019
Koulujoukkueiden PM syksy 2019
Nuorten (U14, U16, U18) MM 1.–13.10.2019
Nuorten (U20) MM 14.–26.10.2019
Joukkue-EM 23.10.–3.10.2019
Alle 16-vuotiaiden shakkiolympialaiset syksy 2019
Seurajoukkueiden EM 5.–13.11.2019
Seniorien (+50 ja +65) MM 11.–24.11.2019
Nopean ja pikashakin EM 11.–15.12.2019

KOTIMAISET, SM-TASON KILPAILUT
SM-liiga 2018–19 kevät 2019
Tehtävänratkaisun SM 16.2.2019
Koulujoukkueiden SM 30.–31.3.2019
Pikashakin SM 4.5.
Nuorten SM 6.–9.6.2019
SM-turnaukset 10.–18.6.2019
Avoin SM 29.6.–5.7.
Heart of Finland 15.–21.7.2019
Joukkuepikashakin SM 3.–4.8.2019
Nopean shakin SM syksy 2019
Nopean shakin joukkue-SM syksy 2019
Koululaisten SM 26.–27.10.
SM-liiga 2019–20 2019–2020

TÄRKEIMMÄT KILPAILUT

LISÄÄ NUORTEN KILPAILUJA
• Järjestetään koululaiskilpailuja
• Kannustetaan seuroja järjestä-
mään nuoretn kilpailuja

TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT
• Tietopankki SM-kilpailujen 
järjestäjille
• Kehitetään SM-liigaa ja jouk-
kuepikashakin SM-kilpailua

ARVOKILPAILUT
• Panostetaan nuoriin kv-toi-
minnassa ja valmennuksessa
• Tuetaan arvokilpailuihin osal-
listumista

PELAAMISEN UUDET MUODOT
• Rohkaistaan uusiin kokeiluihin
• Järjestetään kilpailuja netissä

TAVOITTEITA JA TOIMENPITEITÄ
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4. Seuratoiminta
shakkiliiton tavoitteena on hyvin ja laadukkaasti toimiva seura. Läh-
tökohtana on yhdessä seurojen kanssa selvittää hyviä valmiina olevia 
toimintamalleja ja kehittää seurojen ja muiden yhteiskunnan toimijoi-
den välistä yhteistyötä. 

Selvitetään seurojen toimintaedellytyksiä ja tarpeita esimerkiksi toi-
mintapaikkojen osalta. Luodaan palvelutarjotin, jolle on koottuna 
tärkeimmät elementit seuratoiminnan elinvoimaisena pitämiseen, 
kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Luodaan koulutus seuraohjaajille, jotta seura pystyisi paremmin otta-
maan kaiken ikäiset harrastajat ja lajista kiinnostuneet mukaan toimin-
taan. Monella seuralla haasteena on aloittelevien pelaajien sitouttami-
nen mukaan toimintaan. Seuraohjaajakoulutus pyrkii antamaan keinoja 
seuratoiminnan kehittämiseen ja vinkkejä esimerkiksi lajin markkinoin-
tiin uusille pelaajille. 

Seurojen viestintä nähdään tärkeänä osa-alueena. Shakki lajina kasvat-
taa kiinnostustaan, mutta paljon potentiaalisia pelaajia hukataan, jos 
seura ei riittävän houkuttelevasti pysty viestimään olemassaolostaan.

Opastetaan, neuvotaan ja kannustetaan seuroja palkkaamaan työvoi-
maa seuratoiminnan kehittämiseen. Toisaalta jatkuvan seuratoiminnan 
turvaamiseksi kehitetään vapaaehtoisten lajiharrastajien toimintaedel-
lytyksiä yhdessä seurojen kanssa. Neuvotaan ja tuetaan seuroja Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön seuratukihakemuksissa. 
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SEUROJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN
• Koulutetaan ja neuvotaan seuroja
• Vaikutetaan paikallisesti yhdessä seuran kanssa lajin 
harrastamisen olosuhteiden parantamiseksi
• Rohkaistaan uusiin kokeiluihin ja yhteistyöhön muiden 
organisaatioiden kanssa
• Kannustetaan palkkaamaan työvoimaa
• Kehitetään vapaaehtoistoimintaa
• Neuvotaan ja tuetaan seuroja hakemusasioissa

TAVOITTEITA JA TOIMENPITEITÄ

LASTEN JA NUORTEN HARRASTAMISTA  
TUKEVAA TOIMINTAA
Onnistumisia, oivaltamisia ja oppimisen iloa -materiaali ja 
siihen liittyvät koulutukset seuroille
Koulushakkikerhot ja paikalliset koulushakkifestivaalit
Lapsille ja nuorille omia harrastusryhmiä ja peli-iltoja
Lasten ja nuorten harrasteleirit



12

5. Hallinto ja henkilöstö
shakkiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenseurojen ja -järjestöjen 
edustajista koostuva varsinainen kokous keväällä ja syksyllä. Hallituk-
sen muodostavat syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valitut 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä. 

Shakkiliiton operatiivisen toiminnan painopistealueita ovat koulushak-
ki, kilpailutoiminta ja seuratoiminta. Liiton palveluksessa työskentelee 
noin viisi henkilöä. Hankkeissa ja tapahtumissa voidaan hyödyntää 
ulkopuolisia palveluntarjoajia.

Liiton operatiivista toimintaa hoidetaan myös paljon vapaaehtoistoi-
mintaan perustuvien toimikuntien työskentelyn kautta. Tällaisia toimi-
kuntia ovat shakkituomaritoimikunta, selotoimikunta, JSM-toimikunta 
(SM-liigan asiat) ja koulushakkityöryhmä. Kansainvälistä järjestötoi-
mintaa koordinoivat vapaaehtoisina Fiden ja Ecun yhteyshenkilöt.
Liitto huolehtii työntekijöidensä ja vapaaehtoistoimijoiden hyvinvoin-
nista, jolloin työmotivaatio säilyy korkeana, ja kannustaa heitä toimi-
maan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Liiton strategisten tavoittei-
den saavuttamiseksi työ projektoidaan huolellisesti, ja työntekijöitä ja 
vapaaehtoistoimijoita ollaan valmiita kouluttamaan tarvittaessa.
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HALLITUS

TYÖNTEKIJÄT
Toiminnanjohtaja
Palvelupäällikkö

Pedagoginen asiantuntija
Toimistosihteeri

TOIMIKUNNAT
Shakkituomaritoimikunta

JSM-toimikunta
Selotoimikunta

Koulushakkityöryhmä

KANSAINVÄLISET ASIAT
Fide-yhteyshenkilö
Ecu-yhteyshenkilö

HYVÄ HALLINTO
• Päätösten ja toimenpiteiden 
läpinäkyvyys
• Asianmukainen palvelu

SUJUVA TYÖSKENTELY
• Työhyvinvoinnista huolehtiminen
• Töiden projektointi
• Koulutus

TAVOITTEITA JA TOIMENPITEITÄ
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6. Talousarvio

Suomen Shakkiliitto ry
Talousarvio 2019

TUOTOT EUR %

Kotimainen kilpailutoiminta
JSM-ja SM-osallistumismaksut 14 000              
Joukkuepikashakin SM, tuotot 2 000                
Yhteensä 16 000              6,2 %

Varainhankinta
Muut tuotot (koulushakki) 15 000              
Jäsenmaksut 10 000              
Turnausmaksut 10 000              
Lisenssimaksut 95 000              
Seuransiirtomaksut 1 000                
Yhteensä 131 000            50,4 %

Avustukset ja muut tuotot
Palkkatuki 8 000                
Lahjoitukset 15 000              
Hankeavustukset 20 000              
OKM yleisavustus 70 000              28,3 %
Yhteensä 113 000            43,5 %

TUOTOT YHTEENSÄ 260 000     

KULUT

Kotimainen kilpailutoiminta
SM-kilpailut, palkinnot 8 500                
Kilpailujen järjestämiskulut 5 000                
Yhteensä 13 500              5,2 %

Kansainvälinen kilpailutoiminta
Aikuisten kilpailut 8 000                
Nuorten kilpailut -                    
Koululaisten kilpailut 2 500                
Yhteensä 10 500              4,0 %

Valmennustoiminta
Valmennustoiminnan ostot 5 000                
Yhteensä 5 000                1,9 %

Projektit 
Koulushakki 24 000              
Muut projektit 20 000              
Yhteensä 44 000              16,9 %

Henkilöstökulut
Palkat sivukuluineen 110 000            
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Suomen Shakkiliitto ry
Talousarvio 2019

TUOTOT EUR %

Kotimainen kilpailutoiminta
JSM-ja SM-osallistumismaksut 14 000              
Joukkuepikashakin SM, tuotot 2 000                
Yhteensä 16 000              6,2 %

Varainhankinta
Muut tuotot (koulushakki) 15 000              
Jäsenmaksut 10 000              
Turnausmaksut 10 000              
Lisenssimaksut 95 000              
Seuransiirtomaksut 1 000                
Yhteensä 131 000            50,4 %

Avustukset ja muut tuotot
Palkkatuki 8 000                
Lahjoitukset 15 000              
Hankeavustukset 20 000              
OKM yleisavustus 70 000              28,3 %
Yhteensä 113 000            43,5 %

TUOTOT YHTEENSÄ 260 000     

KULUT

Kotimainen kilpailutoiminta
SM-kilpailut, palkinnot 8 500                
Kilpailujen järjestämiskulut 5 000                
Yhteensä 13 500              5,2 %

Kansainvälinen kilpailutoiminta
Aikuisten kilpailut 8 000                
Nuorten kilpailut -                    
Koululaisten kilpailut 2 500                
Yhteensä 10 500              4,0 %

Valmennustoiminta
Valmennustoiminnan ostot 5 000                
Yhteensä 5 000                1,9 %

Projektit 
Koulushakki 24 000              
Muut projektit 20 000              
Yhteensä 44 000              16,9 %

Henkilöstökulut
Palkat sivukuluineen 110 000            
Yhteensä 110 000            42,3 %

Hallinto ja kotimainen järjestötoiminta
Hallituksen ja toimikuntien kulut 3 000                
Toimitilakulut 15 500              
Toimistotarvikkeet 2 000                
Postikulut 500                   
Puhelinkulut 1 500                
Pankkikulut 1 700                
Vieraat palvelut 12 000              
Tiedotus 1 000                
Annetut avustukset 4 500                
Muut hallintokulut 1 800                
Yhteensä 43 500              16,7 %

Kansainvälinen järjestötoiminta
Fidemaksut 2 000                
Kv. Jäsenmaksut 1 000                
Matkakulut -                    
Muut kulut -                    
Yhteensä 3 000                1,2 %

Shakki-lehti
Lehden tuotanto 30 500              
Yhteensä 30 500              11,7 %

KULUT YHTEENSÄ 260 000     

TILIKAUDEN TULOS -              



16

LIITTEET

Suomen Tehtäväniekat ry:n toimintasuunnitelma 2019 

Suomen tehtäväniekat ry (ST) edistää tehtäväshakin harrastusta Suo-
messa. Toiminnan kehittämiseksi ja uusien harrastajien innostamiseksi 
järjestetään kilpailuja, koulutusta ja opastusta. Yhdistyksen talous 
pidetään tasapainossa kasvattamalla jäsenmäärää ja myymällä omia 
julkaisuja.

Harrastajille tarjotaan korkeatasoinen jäsenlehti Tehtäväniekka, jär-
jestetään kilpailuja shakkitehtävien laadinnassa, ratkaisemisessa sekä 
valtakunnallisia ja paikallisia tapaamisia. ST välittää jäsenilleen tehtä-
väkirjallisuutta ja -lehtiä. Yhdistys edistää kotimaisten tehtäväkirjojen 
julkaisemista sekä perinteisinä kirjoina että PDF-muodossa. Toiminnan 
tärkeimpiä tiedotuskanavia ovat jäsenlehti, yhdistyksen internet-sivut 
sekä Facebook.

Kansainvälisellä tasolla ST valitsee Suomen edustusratkaisijat shakki-
tehtävien ratkaisemisen MM- ja EM-kilpailuihin sekä tukee heitä yhdis-
tyksen taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2019 MM-kil-
pailu on Liettuan Vilnassa ja EM-kilpailu Kreikan Glyfadassa. MM-kil-
pailuun voi osallistua kolmen hengen joukkue ja yksi yksittäisratkaisija, 
EM-kilpailussa joukkue on nelihenkinen ja yksittäisratkaisijoita voi olla 
kaksi.

Suomi on ST:n kautta edustettuna tehtäväshakin kansainvälisessä 
järjestössä World Federation for Chess Composition (WFCC) ja tämän 
järjestön toimikunnissa. Suomen edustaja WFCC:ssä on Hannu Harko-
la. WFCC kokoontuu kerran vuodessa, vuonna 2019 Liettuassa. ST osal-
listuu aktiivisesti WFCC:n järjestämiin laadinta- ja ratkaisukilpailuihin 
sekä muuhun toimintaan.
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Suomen Kirjeshakkiliitto ry:n toimintasuunnitelma 2019

Yleistä
Suomen Kirjeshakkiliiton tarkoituksena on toimia kirjeshakkipelaajien kansallisena 
harrastusjärjestönä.  Liiton järjestämät turnaukset pelataan Kansainvälisen Kirjes-
hakkiliiton (ICCF) serverillä tai postitse, mutta postipelien taulukot ja pöytäkirjat 
julkaistaan niin ikään ICCF:n serverillä. Pelaajien vahvuusluvut lasketaan ICCF:n 
serverin toimesta ICCF:n säännöillä.

Kotimainen ja kansainvälinen kilpailutoiminta
FINJUB-55 alkuerät päättyvät ja semifinaalit alkavat. SKL:n järjestämä 10. 
Itämeriturnaus päättyy. Itämeriturnaus on yksi maailman kovatasoisimmista 
joukkueturnauksista. 70. SM-turnaus alkaa huhtikuussa. Samaan aikaan 70. SM 
turnauksen kanssa alkavat luokkakohtaiset SM-turnaukset. A-ryhmässä pelaa-
vat +2000 vahvuiset ja B-ryhmässä alle 2000 vahvuiset. Joulukuussa aloitetaan 
seuraavat Seniorien SM-turnaukset serverillä ja postitse. Suomi 100 juhlaot-
telu Ruotsia vastaan alkoi joulukuussa 2017. Se päättynee serveripelien aikana 
vuonna 2019. Sen etenemistä seurataan molemmin puolin Pohjanlahtea tiedo-
tusvälineissä. CCM- ja CCE- titteleitä tavoitteleville järjestetään kutsuturnaus. 
Kansainvälinen Esko Nuutilainen Memorial päättyy. Yksi peli kesken. Vuoden 
aikana järjestetään maaotteluita sekä serverillä että postitse. Liittomme osal-
listuu tarjottuihin kansainvälisiin joukkuekilpailuihin sekä käyttää saamansa 
kiintiöpaikat MM-karsintasyklissä yms. Tarjoamme pelaajia kansainvälisiin 
kutsuturnauksiin. Tiedotamme pelaajistolle alkavista muista kansainvälisistä 
turnauksista. Osallistutaan 18.–22. elokuuta 2019 ICCF:n kongressiin Liettuan 
Vilnassa.

Julkaisutoiminta
Kirjeshakki-lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa, sekä painettuna että PDF -ver-
siona. Liiton ainaisjäsenille lähetetään lehden paperiversio vain pyydettäessä, 
muussa tapauksessa PDF-versio. Peliosaston ohella lehdessä julkaistaan pelaaji-
en haastatteluja sekä elämänkertakuvauksia. Lehteen pyritään saamaan pelaa-
jilta analysoituja/kommentoituja pelejä. Thomas Ristojan kirjeshakkisommitel-
mapalstaa jatketaan.

Liiton kotisivut
Pelaajien ja ”vierailijoiden” viihtyvyyteen panostetaan. Sivujen löydettävyyteen 
kiinnitetään huomiota. Sivuilla julkaistaan ajantasaista tilastotietoa. Kokous-
pöytäkirjat salasanan taakse. Esityslistat julkaistaan kotisivuilla ennen kokouksia.

Markkinointi ja PR-toiminta
ICCF:n kotisivujen suomenkielistä versiota päivitetään saadun palautteen 
perusteella. 1.1.2017 voimaan tulleet kansainväliset serveri- ja postipelaami-
sen säännöt ovat luettavissa liiton internet-sivuilla suomeksi. Uusien jäsenten 
hankkimiseksi toteutetaan markkinointitempaus. Kiinnitetään markkinoinnissa 
huomiota myös nuoriin pelaajiin sekä pelaajiin, jotka eivät ole harrastaneet 
shakkia kerhoissa.
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Suomen Shakkihistoriallinen seura ry:n 
toimintasuunnitelma 2019 

Yleistä 
Suomen Shakkihistoriallinen seura perustettiin 8.10.2014 Shakkiaree-
nalla tarkoituksena vaalia suomalaista shakkihistoriaa, organisoida 
yhdistyksen hengen mukaisia tilaisuuksia ja taltioida suomalaista shak-
kihistoriaa. Suomen Shakkiliiton alaisuudessa toiminut ansiomerkkitoi-
mikunta siirrettiin Shakkihistoriallisen seuran toiminnan piiriin. 

Tapahtumat 
Seura järjestää Shakin päivän tapahtuman ja muita tapahtumia vuoden 
aikana. Vuoden 2018 suunnitelmaan kuuluvat: 

 • 13.1.2019 Shakin päivän tapahtuma – Emmanuel Lasker 150 v
 • Kevään teemapäivä ja sen aihe sovitaan syyskokouksessa 
 • Syksyn teemapäivä ja sen aihe sovitaan syyskokouksessa
 
Jatketaan erinomaisen vastaanoton saaneita analyysitapahtumia 
tiistai-iltapäivisin (klo 15–18) Shakkiareenalla. Aiheina ovat ajankohtai-
set shakkitapahtumat ja historialliset shakkiteemat. Kaudelle 2019 on 
toivottu myös suomalaisen shakkihistorian katsauksia. 

Ansiomerkkitoimikunta 
Ansiomerkkitoimikunta myöntää hakemuksesta ansiomerkkejä ansi-
oituneille suomalaisen shakkielämän vaikuttajille. Haettavissa olevia 
ansiomerkkejä ovat kultainen, hopeinen kultaisin sotilain, hopeinen 
sekä shakin tunnustusmerkki. Toiminta on kustannusneutraalia. 

Historiatiedon keruuprojekti 
Vuoden 2018 aikana on edistetty shakkihistoriallisen tiedon keruuta ja 
ensimmäinen pilotti on tehty. Vuonna 2019 projekti jatkuu tavoitteena 
julkinen pilotti ja systemaattisen tiedon keruun käynnistys. Tavoitteena 
on kerätä SM-turnausten ja kansainvälisten edustustehtävien tulokset 
sekä henkilökohtaisista että joukkueturnauksista, tiedot kansainväli-
sistä ja kansallisista titteleistä, tuomari ja shakkitoimitsijatiedot sekä 
merkittävimmät luottamustehtävien tilastot lähishakin, kirjeshakin ja 
tehtäväshakin alueilta. Tiedot on tarkoitus saada Internet-sivuille hel-
posti haettaviksi ja selailtaviksi. 

Muu toiminta 
Lisäksi seuran luonnolliseen rooliin kuuluu yhteydenpito ja tiedonvaihto 
sisarseurojen kanssa eri maissa sekä shakkihistoriallisten artikkeleiden 
laadinta mm. Shakki-lehteen.  
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