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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, yliopis-
tot, kunnat sekä shakkiseurat, -järjestöt ja shakin ja muiden älypelien 
parissa toimivat yritykset ja yhteisöt. Lisäksi yhteistyötä tehdään mui-
den kansalaisjärjestöjen 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 2000,
lisenssejä yli 1100,
seurojen jäseniä 2500

Yli 150 kilpailua.
Kansainvälisiä 
arvokilpailuja 
kaikissa sarjoissa 
ja ikäryhmissä

40 lasten ja 
nuorten tapahtumaa

Yli 65 koulutus-/
opetustilaisuutta 
tai luentoa

Verkkosivut tavoitti-
vat vuodessa yli 
45 000 eri käyttäjää.

KAAVIO kuvaa toiminnan laajuutta vuonna 2018.

toiminnan strategisena tavoitteena on kasvattaa kaikkia yllä  
mainittuja lukuja sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.



6

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 → kilpailut → shakkiseura → yläkou-
luleiritys → SM-kilpailut → maajoukkuevalmennus → nuorten maa-
joukkue → maajoukkuevalmennus. 
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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
• Educa- ja muut opetusalan messut

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. shakkiolympialaiset Venäkällä, seurajoukkueiden 
EM-kilpailu Itävallassa, henkilökohtainen EM-kilpailu Sloveniassa ja 
naisten henkilökohtainen EM-kilpailu Romaniassa, nuorten EM-kilpai-
lut Turkissa, nuorten MM-kilpailut Georgiassa ja Romaniassa ja nuorten 
PM-kilpailut Tanskassa ja Norjassa. 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 13.–17.2.2020
Henkilökohtainen EM 17.–30.5.2020
Seniorien joukkue-EM 26.6.–5.7.2020
Naisten EM 1.–14.6.2020
Seniorien EM 2020
Koululaisten MM 2.–10.5.2020
Tyttöjen PM kevät 2020
Seniorien (+50 ja +65) joukkue-MM 5.–15.3.2020
Koululaisten EM 2–12.4.2020
Nuorten nopean ja pikashakin EM 12.–16.4.2020
Nuorten EM 12.–22.11.2020
Nuorten (U8, U10, U12) MM 18.–31.10.2020
Koulujoukkueiden PM syksy 2020
Nuorten (U14, U16, U18) MM 7.–20.9.2020
Nuorten (U20) MM 2020
Shakkiolympialaiset 5.–18.8.2020
Alle 16-vuotiaiden shakkiolympialaiset syksy 2020
Seurajoukkueiden Euro Cup 5.–13.10.2020
Seniorien (+50 ja +65) MM 2020
Nopean ja pikashakin EM 2020

KOTIMAISET, SM-TASON KILPAILUT
SM-liiga 2019–20 2020
Tehtävänratkaisun SM 15.2.2020
Koulujoukkueiden SM 2.5.2020
Pikashakin SM 21.3.2020
Nuorten SM 4.–7.6.2020
SM-turnaukset 16.–24.5.2020
Avoin SM 6.–12.7.2020
Heart of Finland 13.–19.7.2020
Joukkuepikashakin SM 25.–26.7.2020
Nopean shakin SM 22.8.2020
Nopean shakin joukkue-SM 23.8.2020
Koululaisten SM 31.10.–1.11.2020
SM-liiga 2020–21 2020–2021

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 harrastetapahtumat ja -leirit
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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
Shakkiareenan vastaava

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 2020

TUOTOT EUR %

Kotimainen kilpailutoiminta
JSM-ja SM-osallistumismaksut 14 000              
Joukkuepikashakin SM, tuotot 1 500                
Yhteensä 15 500              5,8 %

Varainhankinta
Muut tuotot (koulushakki) 20 000              
Jäsenmaksut 9 500                
Turnausmaksut 10 000              
Lisenssimaksut 90 000              
Seuransiirtomaksut 1 000                
Yhteensä 130 500            48,5 %

Avustukset ja muut tuotot
Palkkatuki 33 000              
Lahjoitukset 5 000                
Hankeavustukset 15 000              
OKM yleisavustus 70 000              27,3 %
Yhteensä 123 000            45,7 %

TUOTOT YHTEENSÄ 269 000     

KULUT

Kotimainen kilpailutoiminta
SM-kilpailut, palkinnot 10 000              
Kilpailujen järjestämiskulut 6 000                
Yhteensä 16 000              5,9 %

Kansainvälinen kilpailutoiminta
Aikuisten kilpailut 10 000              
Nuorten kilpailut -                    
Koululaisten kilpailut 2 000                
Yhteensä 12 000              4,5 %

Valmennustoiminta
Valmennustoiminnan ostot 10 000              
Yhteensä 10 000              3,7 %

Projektit 
Koulushakki 25 000              
Seuratoiminnan kehittäminen 5 000                
Muut projektit 20 000              
Yhteensä 50 000              18,6 %

Henkilöstökulut
Palkat sivukuluineen 100 000            
Yhteensä 100 000            37,2 %
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LIITTEET

Suomen Tehtäväniekat ry:n toimintasuunnitelma 2020

Yleistä
Suomen Tehtäväniekat ry (ST) edistää tehtäväshakin harrastusta Suo-
messa. Toiminnan kehittämiseksi ja uusien harrastajien innostamiseksi 
järjestetään kilpailuja, koulutusta, esityksiä tehtäväshakista ja lajiopas-
tusta. Yhdistyksen talous pidetään tasapainossa kasvattamalla jäsen-
määrää ja myymällä omia julkaisuja.

Toiminta lyhyesti
Harrastajille tarjotaan neljästi vuodessa ilmestyvä korkeatasoinen 
jäsenlehti Tehtäväniekka, järjestetään kilpailuja shakkitehtävien laadin-
nassa, ratkaisemisessa sekä valtakunnallisia ja paikallisia tapaamisia. 
ST välittää jäsenilleen tehtäväkirjallisuutta ja -lehtiä. 
Yhdistys edistää kotimaisten tehtäväkirjojen julkaisemista sekä perin-
teisinä kirjoina että PDF-muodossa. Toiminnan tärkeimmät tiedotuska-
navat ovat jäsenlehti, yhdistyksen internet-sivut ja Facebook.

Kansainväliset ratkaisu- ja laadintakilpailut
ST valitsee Suomen edustusratkaisijat shakkitehtävien ratkaisemisen 
MM- ja EM-kilpailuihin sekä tukee heitä yhdistyksen taloudellisten 
mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2020 MM-kilpailu on Kreikan Ró-
doksella ja EM-kilpailu Ukrainan Pultavassa. MM-kilpailuun voi osal-
listua kolmen hengen joukkue ja yksi yksittäisratkaisija, EM-kilpailussa 
joukkue on nelihenkinen ja yksittäisratkaisijoita voi olla kaksi.
ST koordinoi Suomen osallistumisen 11. kansainväliseen joukkuelaa-
dintakilpailuun (WCCT = World Chess Composition Tournament) sekä 
muihin mahdollisiin joukkuelaadintakilpailuihin.

Muu kansainvälinen toiminta
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 Har-
kola. WFCC kokoontuu kerran vuodessa, vuonna 2020 Ródoksella. ST 
ja sen jäsenet osallistuvat aktiivisesti WFCC:n järjestämiin kilpailuihin 
sekä muuhun toimintaan.
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Suomen Kirjeshakkiliitto ry:n toimintasuunnitelma 2020

Yleistä
Suomen Kirjeshakkiliiton tarkoituksena on toimia kirjeshakkipelaajien kansal-
lisena harrastusjärjestönä.  Liiton järjestämät turnaukset pelataan Kansainvä-
lisen Kirjeshakkiliiton (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. Kirjeshakkiliiton säännöt 
päivitetään yhdistysrekisteriin.

Kotimainen ja kansainvälinen kilpailutoiminta
FINJUB-55 -turnauksessa pelataan semifinaaleita.

Olympia-alkuerät alkoivat.

71. SM-turnaus alkaa huhtikuussa. Samaan aikaan alkavat luokkakohtaiset 

SM-turnaukset. A-tasolla pelaavat +2000 vahvuiset ja B-tasolla alle 2000-vah-
vuiset.

Joulukuussa aloitetaan seuraavat seniorien SM-turnaukset serverillä ja postitse.
Suomi 100 juhlaottelu Ruotsia vastaan alkoi joulukuussa 2017. Se jatkuu yhä 
postipelien osalta.

CCM- ja CCE- titteleitä tavoitteleville järjestetään kutsuturnaus.

Vuoden aikana järjestetään maaotteluita sekä serverillä että postitse.

Liittomme osallistuu tarjottuihin kansainvälisiin joukkuekilpailuihin sekä käyt-
tää saamansa kiintiöpaikat MM-karsintasyklissä yms. Tarjoamme pelaajia kan-
sainvälisiin kutsuturnauksiin.

Tiedotamme pelaajistolle alkavista muista kansainvälisistä turnauksista.

Osallistutaan elokuussa 2020 ICCF:n kongressiin Skotlannin Glasgow´ssa.

Julkaisutoiminta
Kirjeshakki -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa sekä painettuna että PDF -ver-
siona. Liiton ainaisjäsenille lähetetään lehden paperiversio vain pyydettäessä, 
muussa tapauksessa PDF-versio. Peliosaston ohella lehdessä julkaistaan uuti-
sia, kolumneja ja pelaajien haastatteluja. Lehteen pyritään saamaan pelaajilta 
analysoituja/kommentoituja pelejä. Thomas Ristojan kirjeshakkisommitelma-
palstaa jatketaan.

Liiton kotisivut
Pelaajien ja ”vierailijoiden” viihtyvyyteen panostetaan. Sivujen löydettävyyteen 
kiinnitetään huomiota. Sivuilla julkaistaan ajantasaista tilastotietoa. Kokous-
pöytäkirjat salasanan taakse. Esityslistat julkaistaan kotisivuilla ennen kokouk-
sia.
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Markkinointi ja PR-toiminta
ICCF:n kotisivujen suomenkielistä versiota päivitetään saadun palautteen 
perusteella. 1.1.2017 voimaan tulleet kansainväliset serveri- ja postipelaamisen 
säännöt päivitetään liiton internet-sivuille suomeksi.

Uusien jäsenten hankkimiseksi toteutetaan markkinointitempaus esimerkiksi 
pikashakin joukkue-SM-kisojen yhteydessä. Kiinnitetään markkinoinnissa huo-
miota myös nuoriin pelaajiin sekä pelaajiin, jotka eivät ole harrastaneet shakkia 
kerhoissa.
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Suomen Shakkihistoriallinen seura ry:n 
toimintasuunnitelma 2020

Yleistä
Tapahtumarikkaan vuoden 2019 lopulla odotukset seuran kuudennelle 
toimikaudelle 2020 ovat korkealla. Myönteisen kehityksen turvaami-
seksi joudumme järjestämään hallitustyötä, tehostamaan varainhan-
kintaa tapahtumien ja muun toiminnan ylläpitämiseksi sekä keskeisen 
Areenan analyysisession kehittämiseksi. Myös kansainvälisyyden akti-
vointia tarvitaan.

Hallitus
Harri Hurmeen poismenon johdosta on järkevää yhdistää Ansiomerk-
kitoimikunnan jäsenet ja seuran hallitus. Uusi kokoonpano olisi: Panu 
Laine pj, Petri Saharinen vpj, Pekka Kauppala, Eero Patola, Veikko Valo 
ja Kimmo Välkesalmi. Tämä toimenpide vaatii hyväksymisen kevään 
vuosikokouksessa. Samalla hallituksen lienee syytä terävöittää toimin-
nan näkyvyyttä, jotta jäsenistön aktiviteetti saataisiin kasvuun.

Tapahtumat ja toiminta
Shakkivuosi 2020 on kansainvälisesti erittäin runsas. Fiden toiminnan 
elpyminen on tuonut useita uusia turnauksia ja turnaussarjoja pelaaji-
en kalentereihin. Erityisesti nuorten ja naisten kilpailujen lisääntyminen 
on merkille pantavaa. Jopa ensimmäiset shakin paraolympialaiset, mitä 
ne sitten ovatkin, näkevät päivänvalon Hanti Mansijskissa kesäkuussa. 
Vuoden ylivertaiset tapahtumat ovat tietenkin maaliskuun Kandidaat-
titurnaus Jekaterinburgissa, Siperian kasvavassa talouskeskuksessa ja 
44. olympialaiset Moskovassa elokuussa.  

Historiallinen seura keskittyy suunnitelmassaan seuraaviin asioihin:
- Tallinnan Keres Memorial- turnauksen 10-12.1. aktiivinen seuranta
- Shakin päivän 19.1. järjestäminen. Teemana on 1900 luvun alkupuolen 
antisemitismi ja sen vaikutukset huippushakissa. Pääesitelmän pitää 
Thomas Ristoja. Lisäksi käymme läpi Miguel Najdorfin syntymän 110 
juhlavuoden johdosta hänen uraansa.
- Moskovan Shakkiolympialaisista järjestetään erillinen teemailta syys-
kuussa, jolloin jotkut pelaajistamme kertovat peleistään ja kokemuksis-
taan kisoissa.
- Analyysisession ohjelmistossa seurataan vuoden kiinnostavimpien 
turnausten huippupelejä ja kotimaan shakin tapahtumia.
- SM Yrjö Rantanen täyttää toukokuussa 70 vuotta, mitä juhlistetaan 
Areenalla sopivana ajankohtana.
- Harkitaan erillisen aktiivipelaajien koulutuksen aloittamista analyy-
sisession tapaan. Teemoina olisivat avaukset, keskipelistrategiat ja 
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keskusta-asemat sekä loppupelitaitojen kehittäminen. Kohderyhmänä 
ovat tavalliset kerhopelaajat.
- Pyritään kehittämään eri tilaisuuksien videointia Toivo Pudaksen joh-
dolla.
- Suomalaisen shakin historiatietojen keruuprojektia pyritään pilottiko-
keilun jälkeen jatkamaan, jos hankkeeseen saadaan varoja. Tällä toi-
minnalla alkaa olla kiire ja siihen pitäisi myös Shakkiliiton herätä.

Kansainvälisyys
Yritetään Fiden myötävaikutuksella saada aikaan uusi Helsinki – tur-
naus elokuun 2019 tapaan. Osallistujat tulisivat jälleen ainakin Poh-
joismaista, Baltiasta ja Pietarista. mutta mieluusti myös Saksasta ja 
Puolasta. Näin siitä saataisiin vähitellen kehittymään toivottu Itäme-
ri-turnaus.

Tärkeätä yhteistyötä Tukholman Shakkihistoriallisen yhdistyksen kans-
sa pyritään jatkamaan. Heiltä ilmestyy suomalaisiakin kiinnostava GM 
Gideon Ståhlbergin elämäkerta lähiaikoina. Ruotsalaisyhdistys julkai-
see toiminnastaan kertovaa vaatimatonta lehteä, johon he toivoisivat 
artikkeleita myös meiltä.

Myös Viipuriin olisivat meille ovet auki, koska takavuosina toteutettu 
kaupunkiottelu heidän kanssaan oli yhteinen menestys. Eikä pidä unoh-
taa Pietariakaan, jonne shakkimatka olisi helposti toteutettavissa.

Ansiomerkit
Juhlavuoden 2018 jälkeen seurataan eri aktiivien merkkipäiviä ja kan-
nustetaan kerhojen johtoa anomaan jäsenilleen ansiomerkkejä, mie-
luusti jo nuoremmillekin. Merkkejähän on useita eri tasoisia: tunnus-
tusmerkki, hopeinen, hopeinen kultaisin sotilain ja kultainen. Yhteys 
rohkeasti vain Eero Patolaan (eero.patola@gmail.com) ja siitä se käyn-
nistyy.

     


