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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 Suomessa vuodesta 1922 alkaen. Shakkiliitto toimii jäsenseurojensa yhdyssiteenä 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
lajiliitto. Sen tehtävänä on edistää pelaamista monipuolisena ja
kehittävä harrastuksena ja mahdollistaa, tukea ja kannustaa shakin
kilpailutoimintaa lajin eri muodoissa.
Shakkiliitto toimii kaikkien lajin harrastajien välisenä yhdyssiteenä.
Tavoitteenamme on vahvistaa mielikuvaa shakista erinomaisena ja
koko elämänmittaisena harrastuksena sekä kasvattaa lajin harrastajamääriä moninkertaisesti.
Shakki on älyurheilua, joka sopii kaikille, ja sen laajoista ja monipuolisista harrastusmahdollisuuksista on helppo valita mieleisensä.
Olemme myös avarakatseisia laajamittaiselle ja lajirajat ylittävälle
yhteistyölle. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat Opetusja kulttuuriministeriö, Olympiakomitea, säätiöt, lajiliitot, urheiluopistot, yliopistot, kunnat sekä shakkiseurat, -järjestöt ja shakin
ja muiden älypelien parissa toimivat yritykset ja yhteisöt. Lisäksi
yhteistyötä tehdään muiden kansalaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kansainvälisesti olemme tiiviisti mukana Maailman Shakkiliiton
Fiden, Euroopan Shakkiliiton Ecun, Pohjoismaiden Shakkiliiton sekä
Kansainvälisen Kirjeshakkiliiton ja Maailman Tehtäväshakkiliiton
toiminnassa.
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Tämä toimintasuunnitelma
ja talousarvio on laadittu toivoen, että covid-19-pandemia
ei vaikuta merkittävästi vuonna 2021 liiton toimintaan.
Ennusteet kuitenkin näyttävät,
että pandemia jatkuu vielä
pitkälle vuoteen 2021, ja liiton
hallitus on osaltaan varautunut sopeuttamaan kaikkea
toimintaa ja vastaavalla tavalla liiton taloutta pandemian
pitkittyessä.

KAAVIO kuvaa toiminnan laajuutta vuonna 2019.

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, oivaltamisia ja oppimisen iloa, joka sisältää 10 valmista oppituntia. Opettajille,
ohjaajille ja kasvattajille järjestetään eri paikkakunnilla koulutuksia.
Koulushakkifestivaali on koulushakin kehittämä koulun oma tapahtuma, joka toimii innostavana tavoitteena shakin opettelulle ja harjoittelulle. Koulushakkifestivaalit järjestetään koululla shakkiliiton koulushakkitoiminnan sekä koulun opettajien ja ohjaajien yhteistyönä.
Koululaisten SM-kisat järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyisin
pelataan henkilökohtainen turnaus kilpailut ja keväisin pelataan koulujoukkueiden turnaus.
Koulushakki tarjoaa myös selkeän pelaajan polun: tutustuminen shakkiin koulussa → koulushakkikerho → kilpailut → shakkiseura → yläkoululeiritys → SM-kilpailut → maajoukkuevalmennus → nuorten maajoukkue → maajoukkuevalmennus.
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TAVOITTEITA JA TOIMENPITEITÄ
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 kilpailusta houkuttelevampi
• Järjestetään ja tuetaan koululaisten leiritoimintaa
• Kehitetään yhteistyötä koulushakkitoimijoiden kanssa
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3. Kilpailutoiminta

kilpailutoiminta Suomen Shakkiliitossa on aktiivista ja turnauksissa on mahdollista pelata vuoden jokaisena viikonloppuna jossain päin maata.
Perinteisillä viikonlopputurnauksilla on edelleen vankka kannattajajoukkonsa pelaajakunnassa, mutta turnausten osallistujamäärien väheneminen, ihmisten kiireisyyden lisääntyminen, ja etenkin covid-19-epidemia sekä pelaamisen uusien
muotojen mahdollistuminen ja monipuolisten palvelujen tarjoaminen ohjaavat etsimään myös uudenlaisia toimintamuotoja kilpailujen järjestämiseen. Rohkaistaan uusiin kokeiluihin
erilaisista kilpailuformaateista ja jaetaan toimivia käytäntöjä
seuroille. Tärkeimpiä kotimaisia kilpailuja kehitetään yhdessä
seurojen kanssa.
Osallistutaan lukuisiin arvokilpailuihin. Näitä ovat mm. shakkiolympialaiset Venäjällä, seurajoukkueiden EM-kilpailu, henkilökohtaiset ja joukkue-EM-kilpailut. Nuorten sarjoissa pelataan EM-kilpailut, nuorten MM-kilpailut ja nuorten PM-kilpailut. Lisäksi on useita seniorien ja koululaisten arvokilpailuja,
joihin Suomesta osallistutaan.
Maajoukkueiden valmennustoimintaa jatketaan. Valmennus
on suunnattu maajoukkuepelaajille ja lahjaikkaille nuorille.
Nuorten valmennusta ja valmennusosaamista kehitetään.
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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TÄRKEIMMÄT KILPAILUT
ULKOMAISET, ARVOKILPAILUT
Nuorten PM
Henkilökohtainen EM
Seniorien joukkue-EM
Naisten EM
Seniorien EM
Koululaisten MM
Tyttöjen PM
Seniorien (+50 ja +65) joukkue-MM
Koululaisten EM
Nuorten nopean ja pikashakin EM
Nuorten EM
Nuorten (U8, U10, U12) MM
Koulujoukkueiden PM
Nuorten (U14, U16, U18) MM
Nuorten (U20) MM
Shakkiolympialaiset
Alle 16-vuotiaiden shakkiolympialaiset
Seurajoukkueiden Euro Cup
Seniorien (+50 ja +65) MM
Nopean ja pikashakin EM
KOTIMAISET, SM-TASON KILPAILUT
SM-liiga 2020–21
Tehtävänratkaisun SM
Koulujoukkueiden SM
Pikashakin SM
Nuorten SM
Varsinaiset SM-turnaukset
Avoin SM
Heart of Finland
Joukkuepikashakin SM
Nopean shakin SM
Nopean shakin joukkue-SM
Koululaisten SM
SM-liiga 2021–22

ONLINE-PELAAMINEN

TAVOITTEITA JA TOIMENPITEITÄ
LISÄÄ NUORTEN KILPAILUJA
• Järjestetään koululaiskilpailuja
• Kannustetaan seuroja järjestämään nuorten kilpailuja

verkkopelaaminen on
lisääntynyt valtavasti
viime vuosina. Vakavan
kilpapelaamisen haasteet, muun muassa
huijaamisen ja muun
epäeettisen toiminnan
estäminen, olemassa
olevilla kaupallisilla servereillä ovat kuitenkin
merkittäviä.
Shakkiliiton on panostettava merkittävästi verkkopelaamiseen ja
oltava mukana luomassa viihtyisää ja turvallista pelipaikkaa internetissä.

TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT
• Tietopankki SM-kilpailujen
järjestäjille
• Kehitetään SM-liigaa ja joukkuepikashakin SM-kilpailua
ARVOKILPAILUT
• Panostetaan nuoriin kv-toiminnassa ja valmennuksessa
• Tuetaan arvokilpailuihin osallistumista
PELAAMISEN UUDET MUODOT
• Panostetaan hyvään ja turvalliseen verkkopelaamiseen, jossa
tunnistetaan nopeasti pelaamisen eettiset ongelmat.

9

4. Seuratoiminta

shakkiliiton tavoitteena on hyvin ja laadukkaasti toimiva seura. Lähtökohtana on yhdessä seurojen kanssa selvittää hyviä valmiina olevia
toimintamalleja ja kehittää seurojen ja muiden yhteiskunnan toimijoiden välistä yhteistyötä.
Selvitetään seurojen toimintaedellytyksiä ja tarpeita esimerkiksi toimintapaikkojen osalta. Luodaan palvelutarjotin, jolle on koottuna
tärkeimmät elementit seuratoiminnan elinvoimaisena pitämiseen,
kehittämiseen ja kasvattamiseen.
Luodaan koulutus seuraohjaajille, jotta seura pystyisi paremmin ottamaan kaiken ikäiset harrastajat ja lajista kiinnostuneet mukaan toimintaan. Monella seuralla haasteena on aloittelevien pelaajien sitouttaminen mukaan toimintaan. Seuraohjaajakoulutus pyrkii antamaan keinoja
seuratoiminnan kehittämiseen ja vinkkejä esimerkiksi lajin markkinointiin uusille pelaajille.
Seurojen viestintä nähdään tärkeänä osa-alueena. Shakki lajina kasvattaa kiinnostustaan, mutta paljon potentiaalisia pelaajia hukataan, jos
seura ei riittävän houkuttelevasti pysty viestimään olemassaolostaan.
Opastetaan, neuvotaan ja kannustetaan seuroja palkkaamaan työvoimaa seuratoiminnan kehittämiseen. Toisaalta jatkuvan seuratoiminnan
turvaamiseksi kehitetään vapaaehtoisten lajiharrastajien toimintaedellytyksiä yhdessä seurojen kanssa. Neuvotaan ja tuetaan seuroja Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukihakemuksissa.
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TAVOITTEITA JA TOIMENPITEITÄ
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

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. Hallituksen muodostavat syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valitut
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä.
Shakkiliiton operatiivisen toiminnan painopistealueita ovat koulushakki, kilpailutoiminta ja seuratoiminta. Liiton palveluksessa työskentelee
noin viisi henkilöä. Hankkeissa ja tapahtumissa voidaan hyödyntää
ulkopuolisia palveluntarjoajia.
Liiton operatiivista toimintaa hoidetaan myös paljon vapaaehtoistoimintaan perustuvien toimikuntien työskentelyn kautta. Tällaisia toimikuntia ovat shakkituomaritoimikunta, selotoimikunta, JSM-toimikunta
(SM-liigan asiat) ja koulushakkityöryhmä. Kansainvälistä järjestötoimintaa koordinoivat vapaaehtoisina Fiden ja Ecun yhteyshenkilöt.
Liitto huolehtii työntekijöidensä ja vapaaehtoistoimijoiden hyvinvoinnista, jolloin työmotivaatio säilyy korkeana, ja kannustaa heitä toimimaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Liiton strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi työ projektoidaan huolellisesti, ja työntekijöitä ja
vapaaehtoistoimijoita ollaan valmiita kouluttamaan tarvittaessa.
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TAVOITTEITA JA TOIMENPITEITÄ
HALLITUS
TYÖNTEKIJÄT
Toiminnanjohtaja
Palvelupäällikkö
Verkkotoimittaja
Shakkiareenan vastaava
TOIMIKUNNAT
Shakkituomaritoimikunta
JSM-toimikunta
Selotoimikunta
Koulushakkityöryhmä

HYVÄ HALLINTO
• Päätösten ja toimenpiteiden
läpinäkyvyys
• Asianmukainen palvelu
SUJUVA TYÖSKENTELY
• Työhyvinvoinnista huolehtiminen
• Töiden projektointi
• Koulutus

KANSAINVÄLISET ASIAT
Fide-yhteyshenkilö
Ecu-yhteyshenkilö
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6. Talousarvio
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LIITTEET
Suomen Tehtäväniekat ry:n toimintasuunnitelma 2021
Tavoite: Tehtäväshakin harrastuksen lisääminen
Keinot:
Julkaisutoiminta (lehdet, kirjat)
Tiedotus
Kotisivu Internetissä
Facebook
Julkaisujen välitys kirjastoille
Laadintakilpailuja shakkikerhoille
Esikoistehtävien julkaiseminen
Lajiesittelyt kerhoissa, Shakin Päivänä ja muissa tapahtumissa
Tehtäväpalstojen toimittaminen eri julkaisuissa
Tavoite: Nuorisotoiminnan kehittäminen
Keinot:
Vasta-alkajien kilpailut
Alkeiskurssit
Tavoite: Nykyisten harrastajien toiminnan kehittäminen
Keinot:
Alaosastojen väliset kilpailut
11. WCCT-kilpailu
Muut laadintakilpailut
Säännölliset kokoukset
Alaosastojen vuorovaikutuksen parantaminen
Valtakunnalliset kevät- ja syyspäivät
Tehtäväkirjallisuuden hankinta
Tehtävälehtien tilausten välitys
Kirjaston käytön kehittäminen
Ratkaisukilpailut
Tavoite: Suomen tehtäväshakin tason kohottaminen
Keinot:
Teemakilpailujen järjestäminen
Tuomarikoulutus
Tavoite: Suomen tehtäväshakin aseman parantaminen maailmassa
Keinot:
Tuomaritoiminta
Järjestötoiminta
Internetin hyödyntäminen
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Tavoite: Tasapainoinen talous
Keinot:
Jäsenmäärän kasvattaminen
Omien julkaisujen myynti
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Suomen Kirjeshakkiliitto ry:n toimintasuunnitelma 2021
Yleistä
Suomen Kirjeshakkiliiton tarkoituksena on toimia kirjeshakkipelaajien kansallisena harrastusjärjestönä. Liiton järjestämät turnaukset pelataan Kansainvälisen
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.
Kotimainen ja kansainvälinen kilpailutoiminta
• FINJUB-55 -turnauksessa siirrytään loppuvuodesta finaalivaiheeseen.
• 72. SM-turnaus alkaa huhtikuussa laajennettuna yli 2000-vahvuisiin pelaajiin.
Samaan aikaan alkaa luokkakohtainen B-tason SM-turnaus, jossa pelaavat alle
2000-vahvuiset.
• Joulukuussa aloitetaan seuraavat seniorien SM-turnaukset serverillä ja postitse.
• CCM- ja CCE- titteleitä tavoitteleville järjestetään kutsuturnaus.
• Vuoden aikana järjestetään maaotteluita sekä serverillä että postitse.
• Liittomme osallistuu tarjottuihin kansainvälisiin joukkuekilpailuihin sekä
käyttää saamansa kiintiöpaikat MM- karsintasyklissä yms. Tarjoamme pelaajia
kansainvälisiin kutsuturnauksiin.
• Tiedotamme pelaajistolle alkavista muista kansainvälisistä turnauksista.
• Osallistutaan 2021 ICCF:n kongressiin, mikäli sellainen koronan takia järjestetään. Muussa tapauksessa äänestetään internetin kautta.
Julkaisutoiminta
• Kirjeshakki -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa sekä painettuna että PDF
-versiona.
• Liiton ainaisjäsenille lähetetään lehden paperiversio vain pyydettäessä, muussa tapauksessa PDF-versio. Peliosaston ohella lehdessä julkaistaan uutisia, kolumneja ja pelaajien haastatteluja. Lehteen pyritään saamaan pelaajilta analysoituja/kommentoituja pelejä. Thomas Ristojan kirjeshakkisommitelmapalstaa
jatketaan.
Liiton kotisivut
• Pelaajien ja ”vierailijoiden” viihtyvyyteen panostetaan. Sivujen löydettävyyteen kiinnitetään huomiota. Sivuilla julkaistaan ajantasaista tilastotietoa.
Esityslistat julkaistaan kotisivuilla ennen kokouksia.
Markkinointi ja PR-toiminta
• ICCF:n kotisivujen suomenkielistä versiota päivitetään saadun palautteen
perusteella.
• Uusien jäsenten hankkimiseksi toteutetaan markkinointitempaus esimerkiksi
pikashakin joukkue-SM-kisojen yhteydessä.
• Markkinoidaan etäshakkia mainiona tapana harrastamiseen kotioloissa, mikä
varsinkin pandemioiden uhkaamina vuosina on suositeltavaa.
Kiinnitetään markkinoinnissa huomiota myös pelaajiin, jotka eivät ole harrastaneet shakkia kerhoissa.
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Suomen Shakkihistoriallinen seura ry:n
toimintasuunnitelma 2021
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