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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 
– vaikea koronavuosi 2020
VUOSI 2020 oli globaalin koronavirusepidemian vuoksi erittäin poikkeuksellinen 
ja vaikea myös Suomen Shakkiliitolle. 

Keväällä koittanutta kriisiä seurasi sekava epätietoisuuden ja -uskon aikakausi, 
joka sulkutilan jälkeen vaihtui kesällä jo toiveikkuudeksi tilanteen normalisoitu-
misesta ja jälleen loppukesästä pettymykseksi ja turhautumiseksi. 

Valitettavasti koronatilanne on jatkunut pitkälle vielä vuoteen 2021, ja shakin 
normaalia harrastus- ja kilpailutoimintaa on voitu jatkaa vain hyvin rajoitetusti. 

Toisaalta koronan myötä shakin verkkopelaaminen on lisääntynyt ja kehittynyt 
merkittävästi. Shakkiliitto on pandemian alusta saakka ollut tiiviisti mukana 
kehittämässä ja mahdollistamassa verkkopelaamista, ja olemme olleet muun 
muassa mukana useissa maaotteluissa ja järjestäneet epävirallisia SM-kilpailuja.
Verkkopelaaminen on kuitenkin luonteeltaan hyvin erilaista perinteiseen shakin 
harrastamiseen nähden eikä se tällä hetkellä tue Suomen Shakkiliiton, muiden 
kansallisten lajiliittojen tai kansainvälisten liittojen edellytyksiä toiminnallisesti 
tai taloudellisesti.

Taloudellisesti vuosi 2020 on ollut liiton jäsenseuroille vaikea. Shakkiliiton tu-
lovirta on myös romahtanut, koska lisenssituottoja tai kilpailutuottoja tai jä-
senmaksuja ei ole saatu normaaliin malliin. Valtion tukea koronatilanteeseen 
Shakkiliitto ei varsinaisesti saanut, vaan loppuvuodesta myönnetty merkittävä 
avustussumma 40 000 euroa oli korvamerkitty koulushakkiprojektille.
Julkaisu- ja tiedotustoimintaa lisättiin ja vahvistettiin toimintavuonna. Val-
mennustoiminta käynnistettiin maajoukkueiden osalta etävalmennuksena. 
Loppuvuodesta 2020 pääsimme jatkamaan OKM:n rahoituksen turvin. Eetti-
set ja kurinpitosäännöt laitettiin kokonaan uusiksi ja perustettiin eettinen- ja 
kurinpitovaliokunta.
Yhteisöjäsenet Suomen Kirjeshakkiliitto, Suomen Tehtäväniekat ja Suomen 
Shakkihistoriallinen seura jatkoivat toimintaansa koronan sallimissa rajoissa.
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2. Nuoriso- ja koulushakki
ERILAISET PELIT ja leikit toimivat hyvinä oppimisympäristöinä. Shakki on peli-
nä lasten opiskelu- ja oppimistaitojen kehittymisen kannalta oikea aarrearkku! 

OKM:n rahoituksen ansiosta koulushakkihanketta päästiin vuoden 2020 lo-
pussa jatkamaan vaiheeseen 3.

KOULUSHAKIN KEHITTÄMISHANKKEEN VAIHEEN KOLME 2021 TAVOITTEET

Shakkiliitto on käynnistämässä Koulushakin kehittämishankkeen kolmannen 
vaiheen, jonka tarkoituksena on kehittää digitaalinen palvelukokonaisuus kou-
lujen opetussuunnitelmaa tukevan shakkitoiminnan edistämiseksi ja aloittaa 
sen käyttäminen. 

Vaiheen kolme tarkoituksena on kehittää digitaalinen palvelukokonaisuus 
(Nettiareena), jota voidaan hyödyntää kouluissa, koulujen shakkikerhoissa ja 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tämä Nettiareena on kustannus-
tehokas ratkaisu siihen, että kouluja voitaisiin sen avulla palvella etänä entistä 
laadukkaammin ja monipuolisemmin.
Lisäksi Nettiareena palvelee myös niitä koululaisia, jotka haluavat harrastaa, 
pelata ja harjoitella shakkia tavoitteellisesti myös vapaa-ajallaan. Myös shak-
kiseurat hyötyisivät tästä. Tavoitteena on luoda toimiva pelaajanpolku koulu- 
shakista seurojen harrastepelaajiksi, joilla olisi Shakkiliiton kilpailulisenssi.

Tavoitteena on edelleen, että Nettiareena kehittää koululaisten kouluvalmiuk-
sia ja varhaisakateemisia taitoja: laaja-alainen ajattelu, looginen päättely, 
luova ongelmanratkaisu, matemaattinen ajattelu, ohjelmoinnillinen ajattelu, 
tarkkaavaisuus, pitkäjänteisyys sekä keskittymiskyky.

Nettiareena sisältää tavoitetilassa seuraavat toiminnot:

Tehtävämoduulit:

a) Sääntöosio: shakin sääntöjen opetteluun / kertaamiseen suunnitellut har-
joitteet

b) Tehtäväosio: sisältää eritasoisia shakkitehtäviä, matematiikan tehtäviä sekä 
koodaustehtäviä, ops/valinnaisaine
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c) Tavoitteellisen shakkivalmennuksen osio: kaikkien käyttäjien vapaasti hyö-
dynnettävissä. Näin myös ne lapset ja nuoret saavat laadukasta valmennusta, 
joilla ei ole mahdollisuutta valmennukseen omalla paikkakunnallaan taloudel-
lisista tai muista syistä, esimerkiksi siksi, että paikkakunnalla ei ole sitä edes 
tarjolla. Lisäksi valmennusosio on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.
Pelimoduulit:

d) Koululaisten shakkiturnausten järjestämiseen soveltuva alusta

e) Kaverin haastamiseen soveltuva pelitoiminto

f) Shakin pelaaminen tietokonetta vastaan -toiminto.

VAIHEEN KOLME MITTARIT 
a) Mukana 12+ opettajaa / koulua yhteensä kuudelta paikkakunnalta 
b) 300+ koululaista, 6 shakkiliiton seuraa 
c) Valmiita videoita 50 kpl á 12 min = 10 h 
d) Valmiita tehtäviä 300 kpl 
e) Pidettyjä turnauksia 10 turnausta 
f) Alustalla on pidetty nettikerhoa 
g) Käyttäjiltä on kerätty palaute ja se on dokumentoitu selkeästi 
h) Alustan käyttäjille ja ylläpitäjille on luotu toimivat ohjeet 
i) Nettiareenalla on valmis markkinointisuunnitelma ja materiaali 
j) Nettiareenalla on valmis jatkosuunnitelma ja rahoitussuunnitelma 
k) Pelaajanpolku on mallinnettu ja hankkeeseen osallistuvissa seuroissa on 
nimetty juniorivastaava ja tälle varahenkilö.

Koulushakin kehittämishankkeen organisaatiokaavio.
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3. Kilpailutoiminta
KOTIMAINEN kilpailutoiminta oli vuonna 2020 koronakurimuksessa. Lähes 
80 % kilpailutoiminnasta jouduttiin perumaan tai keskeyttämään, mukaan 
lukien kaikkein merkittävimmät kansalliset ja kansainväliset kilpailut.

JSM-sarja ja SM-liiga 2019–2020 jouduttiin valitettavasti lopettamaan juuri fi-
naalikierrosten kynnyksellä ja seuraava kausi 2020–21 käynnistyi kyllä syksyllä, 
mutta suurin osa sen otteluista on jouduttu siirtämään hamaan tulevaisuu-
teen.  Tällä on  merkittäviä haittavaikutuksia suomalaiseen shakin harrastus-
toimintaan. 
Perinteistä ja liiton ominta kilpailutoimintaa on koronan vuoksi jouduttu ra-
joittamaan merkittävästi, ja esimerkiksi suuri osa SM-kilpailuista on jouduttu 
perumaan. Kilpailutoiminnan vähäisyyden vuoksi liiton tulovirrat ovat olleet 
merkittävästi aiempia vuosia pienemmät.

Perinteisen kilpailutoiminnan korvikkeeksi liitto on järjestänyt ja ollut mukana 
aktiivisesti verkkokilpailuissa.

SSL on järjestänyt 77 verkkokilpailua vuonna 2020, ensimmäisen 19.4.2020. Se-
kä alussa että matkan varrella lukuisat henkilöt ovat antaneet vinkkejä, apua 
ja innoitusta – heitä erikseen nimeämättä kaikille kiitokset!

Kilpailuista 75 on pelattu Lichess.org:ssa, yksi kilpailu Chess.com:ssa ja yksi 
Tornelossa. Toiminta on siis keskittynyt Lichessiin, jossa toimivassa liiton jouk-
kueessa on vuoden lopussa 433 jäsentä.

Pelaajien määrä on vaihdellut välillä 129 (ensimmäinen kilpailu) – 6 (juhan-
nuksen ekstraturnaus). Keskimäärin yhdessä turnauksessa on ollut 33 pelaa-
jaa. Kaikkiaan osallistumiskertoja on ollut 2538.

Turnaukset on pelattu aina yhdessä ryhmässä ja yhden kilpailun kesto on ollut 
1,5 – 2,5 tuntia. Pelipäivät ovat pääsääntöisesti keskiviikko ja sunnuntai, viikos-
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sa yksi kilpailu on ollut nopeaa shakkia ja toinen pikashakkia.

Omien kilpailujen lisäksi on osallistuttu mm.:

Kotimaiseen joukkuekilpailuun, jota pelataan kerran viikossa Farmi- ja Mega-
liigassa

Kansainvälisiin joukkuekilpailuihin, joista jotkut ovat olleet ainutkertaisia 
kokemuksia, jotkut ovat kestäneet kuukausia. Esimerkkinä voidaan mainita 
Career Leagues, jota pelataan kahdesti viikossa.

Otteluihin, joissa vastustajina ovat olleet mm. Englannin Shakkiliiton joukkue, 
ja eri vahvuusryhmissä pelattu ystävyysottelu israelilaista joukkuetta vastaan.

Lichessin hyviä puolia ovat ainakin:

helppokäyttöisyys ja ilmaisuus

mainoksia ei ole ja käyttöliittymä voi olla suomenkielinen

tekninen toimivuus on pääsääntöisesti hyvä

Parantamisen varaa silti olisi:

joukkuekilpailu lähishakin tapaan, jossa kahden joukkueen tietyllä pöydällä 
pelaavat kohtaavat toisensa, ei onnistu: joukkuekilpailut ovat ns. Areenakil-
pailuja, joissa kohdataan sattumanvaraisesti toisen joukkueen pelaajia

kilpailu, jossa kierrosten alkuajat olisi tarkasti määritetty tietylle kellonlyö-
mälle, on vähintään hankala toteuttaa

peliaikojen valinnassa on rajoituksensa, esimerkiksi tarjolla olevat alkuaikoja 
ovat 7, 10, 15, 20 minuuttia, näiden välillä olevat ajat eivät ole mahdollisia

Pelaajien laudoilta ovat voineet kadota näkymättömiin osa tai jopa kaikki 
nappulat. Näkymän päivitys, nappulatyylin tai selaimen vaihto ovat yleensä 
auttaneet, mutta niihin ei pitäisi joutua turvautumaan.

Verkkokilpailut ovat varmasti tulleet jäädäkseen Shakkiliitonkin ohjelmaan. 
Millaisia järjestetään jatkossa ja lähishakkitoiminnan elvyttyä, jää nähtäväksi. 
.

Shakkiliitto on tukenut taloudellisesti seurojen järjestämiä tärkeitä kilpailuja 
sekä Kirjeshakkiliiton että Tehtäväniekkojen toimintaa.
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4. Opetus- ja 
valmennustoiminta
VALMENNUSTOIMINTAA jatkettiin etävalmennuksena sekä miesten että nais-
ten maajoukkueryhmissä, joissa on mukana myös nuoria. Valmentajana toimii 
kroatialainen suurmestari Davorin Kuljasevic.
Opetustoiminnan painopistealuuena oli nuoriso- ja koulushakki. Toimintaa 
pystyttiin jatkamaan täyspainoisesti alkuvuonna 2020, mutta maaliskuussa 
korona pysäytti tämänkin toiminnan. Joulukuussa toimintaa pystyttiin jälleen 
suunnittelemaan vuodelle 2021, kun OKM:ltä saatiin erityisavustus tähän 
tarkoitukseen.

Toimitsija- ja/tai turnausjohtajakursseja järjestettiin neljästi. Ensimmäiset 
kurssit olivat Helsingissä ja Seinäjoella, myöhemmät pidettiin etäkoulutuksi-
na internetin välityksellä. Kouluttajina toimivat toimikunnan jäsenet Hakala, 
Kosonen ja Tiiva. Lisäksi shakkituomarien kokouksessa käsiteltiin koulutus-
luontoisesti shakkipelissä (ja erityisesti nyt ajankohtaiseksi käyneissä verkko-
kilpailuissa) joskus esiintyviä vilpillisen toiminnan muotoja sekä vilpin havait-
semista ja ehkäisemistä. 

Kansainvälinen shakkiliitto (FIDE) myönsi heinäkuussa Fide-tuomarin arvon 
Eetu Tiivalle. Toimikunta myönsi shakkituomarin arvon seuraaville: Pertti Peu-
raniemi (OSS), Lauri Hagelberg (LahS) ja Ossi Kuparinen (AkaaS). 

Shakkiliiton sivuilla julkaistavassa aktiivisten toimitsijoiden listassa oli vuo-
den päättyessä toimitsijoita seuraavasti: 8 Kv-tuomaria, 4 Fidetuomaria, 34 
shakkituomaria, 32 tuomariehdokasta ja 61 shakkitoimitsijaa eli yhteensä 138. 
Fiden tuomarilisenssejä oli vuoden 2019 päättyessä voimassa 38. 
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5. Tiedotustoiminta
SHAKKILIITON tiedotustoiminta on paitsi osa liiton seuratoimintaa, sen on 
tarkoitus palvella jäsenistöä laajemmin ja myös niitä, jotka harrastavat shak-
kia satunnaisesti kuulumatta mihinkään seuraan tai liittoon.

Shakkiliiton ja koulushakin internetsivut tavoittavat vuosittain 40 000 sha-
kista kiinnostunutta eri kävijää. Liiton sivuilla julkaistaan viikoittain uutisia, 
tiedotteita, kilpailukutsuja, turnauskertomuksia ja muuta shakkiin liittyvää 
sisältöä. Toinen tärkeä kanava liiton viestinnässä on Facebook, jossa tavoite-
taan tuhansia ihmisiä.
Tiedottamisen uusi muoto toimintavuonna oli viikkoviestit online-pelipalveli-
mella lichessissä, jossa lähetettiin kaikille pelaajille viikoittain tietoa tulevista 
kilpailuista. Liiton kotisivuilla julkaistiin 25 koti- tai ulkomaisen shakkivaikut-
tajan haastattelua.

Vuonna 2020 ilmestyi Shakki-lehti neljä numeroa. 

Koulushakin nettisivut uudistettiin ja solmittiin yhteistyösopimus Avainsiir-
to-palvelun kanssa.

www.shakkiliitto.fi
www.koulushakki.fi
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6. Hallinto ja henkilöstö
TOIMINTAVUONNA liiton hallitustyöskentelyä leimasivat koronaan 
liittyvät asiat. Hallitus kokoontui kaikkiaan 18 kertaa ja pöytäkirjapykä-
liä kertyi 142. 

Liitolla oli toimintavuonna päätoimisen toiminnanjohtajan lisäksi kol-
me osa-aikaista työntekijää: palvelupäällikkö, koulushakkivastaava ja 
Shakki-lehden avustaja.

Organisaatiorakenteeseen kuuluu myös neljä toimikuntaa: shakkituo-
maritoimikunta, selotoimikunta, JSM-toimikunta ja koulushakkityö-
ryhmä. Toimikunnat toimivat itsenäisesti, mutta raportoivat työstään 
hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.

Eettinen ja kurinpitovaliokunta valittiin vuoden lopussa, ja se aloitti 
työnsä hallituksesta riippumattomana.

HALLITUS
Asko Hentunen, puheenjohtaja

Jouko Viljanen, varapuheenjohtaja
Mika Hakala

Jyrki Kytöniemi
Reijo Taipale

Aleksi Olander
Timo Lauronen, varajäsen

TYÖNTEKIJÄT
Marko Tauriainen, tj

Jorma Paavilainen, pp
Kai Sippola, koulushakki

Erik Rosendahl, Shakki-lehti
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TOIMIKUNNAT
Shakkituomaritoimikunta

Jouni Lehtivaara
Markku Kosonen

Eetu Tiiva
Jouko Lauronen

Mika Hakala
Arto Heimonen

JSM-toimikunta
Eetu Tiiva 

Aleksi Olander 
Sami Hämäläinen 
Lauri Hagelberg

Selotoimikunta
Juha Kivijärvi

Teemu Vihinen
Sampsa Nyysti

Jouni Lehtivaara
Lauri Kangas

Koulushakkityöryhmä 
toimii koulushakkivastaavan  

alaisuudessa

KANSAINVÄLISET ASIAT
Panu Laine, Fide-yhteyshenkilö

Eetu Tiiva, rating officer

EETTISET ASIAT
Kurinpitäjä

Jyrki Raki

Kurinpito- ja eettinen valiokunta
Antti Laato

Aleksei Holmsten
Alia Dannenberg

Mika Puittinen
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6. Hallinto ja henkilöstö

Liiton hallitus on pitänyt varsinaisia kokouksia 18 kertaa. Pöytäkirjapy-
käliä kertyi 142. Sen lisäksi on kokoonnuttu epävirallisemmin sähköpos-
titse.

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

Shakkiliiton liittokokoukset pidettiin 2.10.2020 ja 29.11.2020 Helsingis-
sä. Kokouksiin saattoi osallistui tietyin rajoituksin myös etäyhteydellä.

Syksyn 2020 liittokokouksessa hallitukseen valittiin vuosiksi 2020–2021 
Johanna Tanni ja Mika Hakala sekä varajäseneksi Petri Kopsa.

Liiton tilintarkastajani v. 2020 olivat Harri Saarinen ja Seppo Rautula ja 
heidän varamiehinään MGI Tilintarkastus Oy.

Ansiomerkkitoimikunnan toiminnasta vastaa Suomen shakkihistorialli-
nen seura.

Muita edustuksia:

Pohjoismaiden koulushakkitoimikunta: Antti Aalto 

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: Marko Tauriai-
nen. 
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7. Talous
TILIKAUDEN 2020 tulos oli 23237,69 euroa ylijäämäinen. Hyvää tulosta 
selittää, että v. 2018 saatua lahjoitusta on tuloutettu kirjanpidossa niin, 
että vanhat, aiempien tilikausien tappiot, on kuitattu täysimääräisesti.

Varainhankinta oli koronavuoden vuoksi heikkoa, ja liiton liikevaihto jää 
parista aiemmmasta vuodesta n. satatuhatta. Esimerkiksi lisenssituo-
tot jäivät selvästi, n. 20 %, edellisvuodesta ja budjetoidusta.

Liiton taloudenpitoa on toimintavuonna 2020 sanellut tiukka kulu-
kuuri. Ylimääräisiä hankintoja ei ole tehty, mutta kaikki tarpeellinen on 
saatu tehdyksi. Kassatilanne on ollut hyvä. Tuleva vuosi tuo kuitenkin 
merkittäviä haasteita myös liiton taloudelle ja kassan kestävyydelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avustanut toimintaa 55 000 euron 
yleisavustuksella. Lisäksi on saatu avustuksia säätiöiltä ja yksityisiltä 
lahjoittajilta sekä palkkatukea. Vuoden 2020 lopussa Opetus- ja kult-
tuuriministeriö myönsi erityisavustuksena koulushakin digihankkeelle 
40 000 euroa, joka käytetään vasta vuonna 2021.
Toiminnan edistämiseksi myydään tapahtumissa ja liiton internetsivuil-
la nappuloita ja lautoja ja koulushakkituotteita.
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LIITTEET

Suomen Tehtäväniekat ry:n toimintakertomus 2020

1. Yleistä
Ratkaisemisen EM- ja MM-kilpailu sekä kansainvälinen tehtäväkongressi eivät 
toteutuneet koronaviruspandemian vuoksi. Samasta syystä peruuntuivat 
myös ST:n kevät- ja syyspäivät sekä monet paikalliset tehtävätapaamiset. 
Vuoden 2019 suomalaiseksi tehtäväksi valittiin Janne Syväniemen kahden 
siirron mattitehtävä.

2. Toimihenkilöt
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.2. Helsingin Shakkiareenalla. Johtokun-
taan valittiin seuraavat: puheenjohtajaksi Jorma Paavilainen (Espoo), varapu-
heenjohtajaksi Mikael Grönroos (Vaasa), sihteeriksi Kari Karhunen (Helsinki), 
taloudenhoitajaksi Hannu Harkola (Helsinki) ja kirjastonhoitajaksi Neal Turner 
(Helsinki). Varajäseniksi valittiin Terho Marlo (Vantaa) ja Janne Syväniemi 
(Espoo). Toiminnantarkastajiksi valittiin Raimo Sailas (Espoo) ja Ari Möttönen 
(Helsinki) sekä heidän varamiehekseen Teemu Miettinen (Helsinki).

Lisäksi vuosikokous valitsi edustajaksi Suomen Shakkiliittoon Jorma Paavilai-
sen. Tehtäväshakilliseen toimikuntaan valittiin Unto Heinonen, Henry Tanner, 
Pauli Perkonoja ja Kari Valtonen. Matrikkelinhoitajiksi valittiin Henry Tanner 
ja Marko Tauriainen. RELO-toimikunta päätettiin lakkauttaa. Suomen edusta-
jaksi kansainväliseen tehtäväshakkiliittoon (WFCC) valittiin Hannu Harkola.

3. Kokoontumiset ja jäsenasioita
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.2. Shakkiareenalla Helsingissä. 
Läsnä oli 12 ST:n jäsentä.

Johtokunta on kokoontunut yhden kerran. ST:n kevätpäiviä ja syyspäiviä ei 
järjestetty koronatilanteen vuoksi.

Helsingin osaston tehtäväiltoja on pidetty joka toinen keskiviikko Shakkiaree-
nalla. Koronatilanteen vuoksi on maaliskuun jälkeen kokonnuttu vain satun-
naisesti ohjeistuksen salliessa. Kerran kuussa on kokoontunut Pirkanmaan 
shakkitehtäväkerho. Lisäksi Turussa, Vaasassa ja Espoossa on toiminut ST:n 
osasto, Porissa Satakunnan tehtäväkerho ja Lahdessa paikallisen shakkiker-
hon suojissa toimiva tehtäväshakkiosasto.

Jäsenlehden saajia oli vuoden lopussa 100, joista 80 suomalaista. Jäsenmak-
sunsa maksoi 58 jäsentä. Yhdistyksellä on 12 ainaisjäsentä.

4. Henkilöasioita ja huomionosoituksia
Kunniakiertopalkinnon jakaminen päätettiin lopettaa. Leo Valven kiertopal-
kinnon sai Unto Heinonen.
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Syntymäpäiviä vuonna 2020: 85 vuotta: Seppo Blom (17.1.), 80 vuotta: Ilma-
ri Brander (8.3.), Leo Lahdenmäki (4.4.), Ilkka Sarén (16.5.), Taisto Virtanen 
(18.7.), 75 vuotta: Hannu Lehto (6.5.), Veikko Valo (25.8.), Simo Ylikarjula 
(28.8.), 70 vuotta: Aulis Laiho (6.4.), Yrjö Rantanen (23.4.), Kimmo Konsala 
(28.7.), Pekka Unho (7.12.), 60 vuotta: Jorma Paavilainen (5.4.), Timo Kallio 
(27.8.), Jukka Tuovinen (14.11.), 50 vuotta: Jyrki Kiltti (13.6.).

Raimo Sailas 13.9.1945-17.7.2020.

5. Kansainvälinen toiminta
WFCC:n 63:s kongressi, joka oli tarkoitus järjestää Kreikassa, peruttiin korona-
tilanteen vuoksi.

6. Kilpailutoiminta
Seuraavaan on koottu kussakin kilpailussa parhaiten sijoittuneiden suoma-
laisten tulokset. Täydellisemmät tulokset ja selostus on julkaistu hakasuluissa 
mainitussa Tehtäväniekassa.

6.1 Ratkaisukilpailut
6.1.1 Kansainväliset ratkaisukilpailut
Kansainvälinen ratkaisukilpailu (ISC) järjestettiin 26.1. Tulokset: 1) Ulrich Voigt 
GER 60/60 p.  … 14) Jorma Paavilainen 51 p., 27) Joose Norri 46,5 p. ...

Kakkosryhmässä oli suomalaisista Hannu Harkola 29,75/60 p. ja Ismo Vihtola 
28,5.

Junioreiden ryhmään osallistui kahdeksanvuotias Vihan Velagapudi 10/30 p. 
[TN 1/2020]

6.1.2 Kansalliset ratkaisukilpailut
Pikaratkaisemisen SM-kilpailuun 15.2. osallistui 18 ratkaisijaa. Mukana oli 
kolme ulkomaalaista osanottajaa. Tuomarina toimi Neal Turner. Tulokset 1) 
Aleksei Popov RUS 59/60 p. 2) Maksim Romanov RUS 57 p. 3) Kari Karhunen 
46 p. 4) Dolf Wissmann NED 42,5 p. 5) Terho Marlo 41,5 p. 6) Janne Syväniemi 
31,5 p.  [TN 1/2020].

6.2 Laadintakilpailut
6.2.1 Tehtäväniekka -lehdessä vuonna 2020 ilmestyneet vuosikilpailujen tuo-
miot
2# 2010-2013: Tuomari Paz Einat. 1.p. Kari Valtonen & Mikael Grönroos, 
4.kum. Harri Hurme, 5.kum. Kari Valtonen, m. Janne Syväniemi, m. Kari Valto-
nen, m. Kari Valtonen
3# 2016-2019: Tuomari Kari Valtonen. 2.m. Ismo Tompuri, 3.m. Seppo Praski, 
4.m. Seppo Praski, 5.m. Jukka Tuovinen [TN 1/2020]
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Lopputehtävät 2017-2019: Tuomari Martin Minski.  [TN 2/2020].
a#2 2017-2018: Tuomari Dmitri Turevski. 1.p. Unto Heinonen, 3.m. Jorma Paavi-
lainen, 5.m. Unto Heinonen [TN 2/2020].
a#2,5-3 2017-2018: Tuomari Dmitri Turevski. m. Unto Heinonen, m. Pauli Per-
konoja [TN 2/2020].
Satu- ja retrotehtävät 2014: Tuomari James Quah. 2.p. Unto Heinonen, 1.kum. 
Unto Heinonen, 2.kum. Unto Heinonen, 5.kum. Unto Heinonen, 2.kim. Jorma 
Pitkänen, 3.kim. Jorma Paavilainen, 4.-6. kim. Jorma Pitkänen, 4.-6. kim. Unto 
Heinonen, 7.-12. kim. Per Olin, 7.-12. kim. Neal Turner, 7.-12. kim. Unto Heino-
nen, 7.-12. kim. Kenneth Solja, 7.-12. kim. Olli Heimo. [TN 3/2020]

6.2.2 Muut kansainväliset laadintakilpailut
Jan Hannelius 100 MT: Tuomari Kari Valtonen.
Antti G. Ojanen 100 MT: Tuomari Jorma Paavilainen. 1.kum. Jorma Pitkänen, 
2.m. Jorma Pitkänen.
Osmo Kaila 100 MT: Tuomari Janne Syväniemi. 2.p. Jorma Paavilainen. [TN 
1/2020]
11. WCCT-kilpailu on alkanut, laadinta-aikaa on 1.7.2021 saakka. [TN 2/2020]

6.2.3 Kansalliset laadintakilpailut
Vuoden suomalainen shakkitehtävä 2019: Tuomarit Unto Heinonen, Pauli Per-
konoja, Hannu Harkola ja Mikael Grönroos. 1. sija Janne Syväniemi, 2. sija Antti 
Parkkinen & Jorma Paavilainen, 3. sija Jorma Paavilainen, Henry Tanner & Neal 
Turner [TN 1/2020].

7. Julkaisutoiminta
Yhdistyksen jäsenlehtenä on ilmestynyt Tehtäväniekka neljänä erillisenä nu-
merona, joissa on ollut yhteensä 208 sivua. Lehden päätoimittajana on toimi-
nut Jorma Paavilainen Hannu Harkolan, Janne Syväniemen ja muun jäsenistön 
laajan tuen avustamana. Lehdessä on julkaistu mattitehtävien (Kari Valto-
nen), lopputehtävien (Joose Norri), apumattien (Harry Fougiaxis), itsemattien 
(Johan Beije) ja satushakin ja retrojen (Johan Beije) ensipainospalstoja sekä 
mm. Kari Valtosen ja Joose Norrin artikkeleita. Lisäksi on julkaistu palstaa Pa-
ha Pähkinä (Neal Turner), menestyneitä suomalaistehtäviä sekä paljon muita 
ajankohtaisia ja mielenkiintoisia shakkiaiheisia kirjoituksia.

Internet-sivujen avulla on pyritty kertomaan ST:stä ja tehtäväshakista kaikille 
kiinnostuneille, tiedottamaan nopeasti ajankohtaisista asioista jäsenille, tar-
joamaan kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa tehtäväshakista sekä tiedottamaan 
ulkomaisille harrastajille ST:n toiminnasta. Sivujen ylläpidosta on vastannut 
Hannu Harkola. ST:n facebook-sivuilla on toiminnan esittelyä ja keskustelua 
ajankohtaisista aiheista sekä tietoa laadintakilpailuista. ST:n jäsenet ovat toi-
mittaneet shakkipalstoja Shakissa ja sanomalehdissä. ST:n jäsenistä Kenneth 
Solja on toimittanut ruotsalaisen Springaren-lehden apumatti- ja itsematti-
palstoja. Puheenjohtaja on välittänyt ulkomaisia shakkikirjoja ja taloudenhoi-
taja on huolehtinut jäsenten ulkomaisten shakkilehtien tilauksista.
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Suomen Kirjeshakkiliitto ry:n toimintakertomus 2020

Yleistä
Suomen Kirjeshakkiliiton jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 185, joista 
ainaisjäseniä 105 ja maksaneita 80.

Toimielimet ja edustukset
Liiton hallitukseen ovat vuonna 2020 kuuluneet seuraavat henkilöt; puheen-
johtaja Heikki Arppi, varsinaiset jäsenet; Auno Siikaluoma, Panu Laine, Olavi 
Riikonen, Jussi Salminen, Tomi Tocklin ja Ragnar Wikman. Hallitus kokoon-
tui vuoden aikana kaksi kertaa. Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin 
3.10.2020 (kevät- ja syyskokous). Alun perin kevätkokous piti pitää 25.4.2020, 
mutta kokous jouduttiin siirtämään syksyyn pandemian vuoksi. Syksyn ko-
kouksissa käsiteltiin liiton sääntömääräiset asiat.

Liiton sisäinen tehtäväjako vuonna 2020 oli seuraava:
Hallinnolliset tehtävät Puheenjohtaja = Heikki Arppi Varapuheenjohtaja = 
Ragnar Wikman Sihteeri = Tomi Tocklin.
Turnaus- ja toiminnanjohtaja = Heikki Arppi
Turnaussihteerit = Tomi Tocklin, Pertti Koskinen ja Jussi Salminen Kehityspääl-
likkö = Panu Laine
Sääntöasiat = Ragnar Wikman Maaottelujen käynnistys = Heikki Arppi
Maaottelujen kapteeni = Jussi Salminen, Tomi Tocklin ja Pertti Koskinen Maa-
otteluplaketit = Raimo Penttilä
Turnauksien luonti serverille = Jussi Salminen Tulosseuranta = Heikki Arp-
pi (kotimaiset ja ulkomaiset) SM-turnausten johto =Jussi Salminen ja Tomi 
Tocklin
Seniorien SM-turnausten johtaja = Jussi Salminen ja Tomi Tocklin (serveri) 
sekä Pertti Koskinen (posti)
Talousasiat
Taloudenhoitaja ja jäsenkirjuri = Olavi Riikonen Palkintoasiat = Heikki Arppi
Tarvikemyynti = Heikki Arppi
Liiton tiedotustoiminta
KS-lehden päätoimittaja = Heikki Arppi KS-lehden taitto/postitus = Olavi 
Riikonen
Liiton kotisivut Internetissä = Olavi Riikonen
Kansainväliset asiat
ICCF-yhteysmies = Ragnar Wikman
Liiton edustaja ICCF:n kongressissa = Ragnar Wikman Webserver -ryhmien 
ilmoittaminen ICCF:lle = Ragnar Wikman Kv-turnauspäällikkö = Ragnar Wik-
man

Kilpailutoiminta
71. SM-turnaus alkoi. 70. SM-turnauksen voitti Marko Tauriainen. Hopeaa sai 
Kari Koistinen ja pronssia Mika Haapamäki. B-tason 4. SM-turnauksen mitali-
kolmikko: 1) Vesa Riihimäki, 2) Raimo Satosuo, 3) Hannu Varonen.
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B-tason 5. SM-turnauksen mitalikolmikko: 1) Pentti Lehtinen, 2) Petri Sahari-
nen, 3) Erkki Laine ja Martti Mujunen. Seniorien 56. SM-postiturnauksen voitti 
Matti Huuskonen. Hopeaa sai Hanne Kontulainen ja pronssia Heikki Arppi. 
Esko Nuutiaisen kansallisen muistoturnauksen voitti Tuomo Teeriaho, toisen 
sijan jakoivat Asko Havumäki ja Esa Thusberg.
Auno Siikaluoma aloitti 31. MM-finaalin. Hänellä oli vuoden vaihtuessa koossa 
yksi voitto ja 12 tasapeliä.
Suomen järjestämän Itämeriturnauksen voitti Saksa, toinen oli Pietari ja 
kolmas Liettua. Suomi jätettiin viimeiseksi. Suomi pelaa kahdella joukkueella 
Carlos Floresin muistoturnauksessa sekä yhdellä joukkueella Pyrich Memoria-
lissa. Suomen järjestämä kansainvälinen postipelien kutsuturnaus Söderberg 
Challenge jatkuu vaikka pandemia on hidastanut varsinkin espanjalaispelaaji-
en pelejä.
Suomi järjestää FINJUB 55 -juhlaturnauksen, jonka alkueriin osallistui 308 
pelaajaa. Välierät ovat menossa. Maaottelutuloksia: Suomi-Slovenia 22,5-17,5, 
Suomi-USA 44-38, Suomi-Ruotsi 89-103, Suomi-Hollanti 34-40, Suomi-
Bulgaria 23,5-18,5.
Uusia maaotteluita alkoi Portugalia, Liettuaa ja Romaniaa vastaan.
Heikki Arppi ylitti ensimmäisenä suomalaispelaajana sadan maaottelupisteen 
rajan.
Kansallisen kirjeshakkimestarin (KM) arvonimi on myönnetty Marko Tau-
riaiselle, Hannes Ruokokoskelle, Jorma Ylipartaselle ja Raimo Satosuolle. Ari 
Mäkelä tulee saamaan sen kevätkokouksessa 2021.
 
Kalervo Suihko, Ari Mäkelä ja Jari Laine saivat ICCF:n CCM-arvonimen. CCE-ar-
vonimen saivat Jorma Ylipartanen ja Aki Viitala.

ICCF ja Kirjeshakkiliitto vuonna 2020
ICCF:n kongressia ei pystytty pitämään pandemian vuoksi Skotlannin Glasgo-
w´ssa. Päätöksiä tehtiin sähköisesti.

Muu toiminta
Kirjeshakki-lehdestä on vuonna 2020 ilmestynyt neljä numeroa. Kirjeshakki 
ilmestyi painettuna ja pdf-versiona. Päätoimittajana on Heikki Arppi.
Kotisivua on kehitetty edelleen. Vastuullisina on ollut Olavi Riikonen.
Kansallisen ja kansainvälisen kilpailutoiminnan tarjontaa on luettavissa 
tarkemmin mm. Kirjeshakki- ja WWW -osoittessa. Suomen Kirjeshakkiliiton 
kotisivu http://www.kirjeshakki.fi ICCF:n kotisivu: http://www.iccf.com
ICCF:n sivujen suomenkielisen käännöksen päivitys tehtiin 2019 syksyllä ja 
isompi remontti 2020 talvella.
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