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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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Suomen Shakkiliitto 
– pelaamisen mahdollistaja
suomen shakkiliitto on valtakunnallisesti toimiva pelaamisen lajiliitto. Suomen 
Shakkiliitto johtaa shakkitoiminnan kehittämistä, organisointia ja toteuttamista 
Suomessa. 

Teemme tämän järjestämällä SM-tason kilpailut, tukemalla shakin parissa toimi-
via organisaatioita Suomessa sekä osallistumalla kansainvälisten shakkiyhteisöjen 
toimintaan, kuten FIDE, ECU ja Pohjoismaiden shakkiliitto.

Kannustamme ja tuemme shakin harrastamista ja kilpapelaamista, kehitämme 
shakkipalveluja sekä osallistumme shakkiin liittyviin aktiviteetteihin Suomessa.

Shakkiliitto auttaa shakin harrastusryhmien yhteistyötä paikallisten shakkiseuro-
jen kanssa.

Vuosi 2022 on Shakkiliiton 100-vuotisjuhlavuosi, mikä näkyy toiminnassamme.

Missio: 
Shakin avulla rikastutetaan ihmisten elämää ja tuetaan heidän elinikäistä kehitty-
mistään.

Visio: 
Shakki tunnustetaan hyödylliseksi harrastukseksi, joka vahvistaa ihmisten yh-
teenkuuluvuutta, hyödyttää koulutusta ja kuntoutusta, tuo kiinnostavaa sisältöä 
vapaa-aikaan sekä mahdollistaa ystävällishenkisen kilpailun.

Suomen shakkiliiton tarkoituksena on edistää shakinharrastusta sen kaikissa muo-
doissa Suomessa.
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SHAKKILIITON ARVOT

PALVELUALTTIUS JA LÄHESTYTTÄVYYS
• Olemassaolomme oikeutus on shakkitoiminnan tukeminen laajasti Suomessa
• Kohderyhmiämme ovat SSL:n jäsenliitot, shakkiseurat, shakin kilpapelaajat, shakin harrasta-
jat, koulushakkaajat, valmentajat, shakkiyrittäjät
•  Pyrimme toiminnassamme täyttämään mahdollisimman hyvin kohderyhmiemme tarpeita

YHDENVERTAISUUS JA MONIMUOTOISUUS
• Palvelemme tasavertaisesti kaikkia kohderyhmiä, emme erottele tai syrji kohderyhmiemme 
jäseniä esim. sukupuolen, rodun, ihonvärin, kielen, vammaisuuden, iän, ammatin, uskonnolli-
sen tai poliittisen suuntautumisen tai vakaumuksen perusteella
• Tuemme shakin monimuotoisuutta sekä erilaisia shakin peli- ja harrastusmuotoja riippumat-
ta osallistujien osaamistasosta
• Tuemme shakin pelaamista ja harrastamista kaikkialla Suomessa ja verkossa

YHTEISTYÖ, PITKÄJÄNTEISYYS, JATKUVUUS
• Teemme rakentavaa yhteistyötä FIDEn, ECUn, Pohjoismaiden shakkiliiton, muiden lähinaapu-
reiden, Suomen viranomaisten sekä Olympiakomitean ja muiden suomalaisten urheilujärjestö-
jen kanssa
• Teemme yhteistyötä shakin kaupallisten toimijoiden ja shakkiyrittäjien kanssa
• Pyrimme ylläpitämään ja nostamaan lajimme profiilia Suomessa
• Pyrimme toiminnassamme shakin edistämiseen pitkällä tähtäyksellä

REHELLISYYS, LÄPINÄKYVYYS, VASTUULLISUUS
• Toimimme rehellisesti ja läpinäkyvästi, esim. selvitämme kohderyhmiemme mielipiteitä en-
nen keskeisiä päätöksiä sekä julkaisemme päätökset ja päätösten perustelut
• Pidämme kohderyhmillemme antamamme lupaukset
• Toimimme vastuullisesti  ja rakentavasti kohderyhmiemme, sidosryhmiemme ja yhteiskun-
nan kanssa.
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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. 

Shakkiliiton tavoitteena on seurojen elinvoimaisuuden tukeminen ja 
seurojen määrän kasvattaminen. 

Nettipelaamisen lisääntyessä Suomeen tarvitaan toimija, joka ohjaa 
netin kautta lajin pariin päätyviä pelaajia mukaan varsinaiseen seura-/
kilpatoimintaan. Shakkiliitto voi yhdessä seurojen kanssa auttaa net-
tipelaajia löytämään itselleen tapoja harrastaa lajia myös perinteisesti 
livenä.

Shakkiliitto järjestää seuroille seuratoimintapäiviä ja koulutustilaisuuk-
sia. Liitto parantaa viestintäänsä seurojen suuntaan ja pyrkii olemaan 
jäsenilleen helposti lähestyttävä.

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 ja muussa varain-
kinnassa.,
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SEUROJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN
• Koulutetaan ja neuvotaan seuroja, seuratoimintapäivät
• 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

HARRASTAMISTA TUKEVAA TOIMINTAA
Aktiiviset peli-illat ja turnaukset
Turnauksia ja tapahtumia senioreille
Koulushakkimateriaalit ja nettialusta 
Uusille harrastajille turnauksia ja opetusta
Lapsille ja nuorille omia harrastusryhmiä ja peli-iltoja
Leirit, verkkovalmennus
Viestintä, some, striimaus
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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. 

Liiton koulushakkitoimintaa jatketaan ja tavoitteena on saada toiminta 
nettialustan myötä valtakunnalliseksi.

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
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SHAKKI OSAKSI KOULUPÄIVÄÄ
• Innostetaan opettajat ja ohjaajat 
• Tiedotetaan uusista toimintatavoista
• Aktivoidaan seuroja mukaan toimintaan
• Educa- ja muut opetusalan messut

HARRASTUS KOULULAISILLE
• Järjestetään ja tuetaan lasten harrastusmahdollisuuksia
• Ollaan mukana Harrastamisen Suomen mallissa
• Koulushakin Nettiareena
• Oppimateriaalit

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

9
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Kilpailutoiminta
kilpailutoiminta Suomen Shakkiliitossa on aktiivista 
ja turnauksissa on mahdollista pelata vuoden jokaisena 
viikonloppuna jossain päin maata. 

Perinteisillä turnauksilla on vankka sijansa liiton ja seu-
rojen järjestämässä kilpailutoiminnassa. Viikonlopputur-
nausten lisäksi järjestetään nopean shakin turnauksia ja 
pikapelikilpailuja. Rohkaistaan uusiin kokeiluihin netti-
turnausten järjestämiseksi ja kootaan ja jaetaan toimivia 
käytäntöjä. 
Tärkeimpiä kotimaisia kilpailuja kehitetään yhdessä seu-
rojen kanssa. SM-tason kilpailujen arvoa pyritään paran-
tamaan.
Uusien pelaajien mahdollisuuksia aloittaa kilpapelaami-
nen parannetaan selkeyttämällä lisenssijärjestelmää.

Osallistutaan lukuisiin arvokilpailuihin. Näitä ovat mm. 
shakkiolympialaiset Venäjällä, seurajoukkueiden EM-kil-
pailu, henkilökohtaiset ja joukkue-EM-kilpailut. Nuorten 
sarjoissa   pelataan EM-kilpailut, nuorten MM-kilpailut ja 
nuorten PM-kilpailut. Lisäksi on useita seniorien ja koulu-
laisten arvokilpailuja, joihin Suomesta osallistutaan. 

Kirjeshakissa ja tehtäväshakissa Suomi on pitkään ollut 
yksi maailman kärkimaita. Nämä Shakkiliiton yhteisöjä-
senet järjestävät monipuolisesti oman alansa kilpailuja ja 
osallistuvat kansainvälisiin arvokilpailuihin.

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

TÄRKEIMMÄT KILPAILUT
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TÄRKEIMMÄT KILPAILUT

KILPAILUJA KAIKILLE
• Kilpailuja kaikenikäisille
• Huomioidaan erityisryhmät

TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT
• Tietopankki järjestäjille
• Kehitetään SM-kilpailuja

ARVOKILPAILUT
• Osallistuminen
• Menestyminen
• Valmennus

UUDET TAVAT PELATA
JA UUDET HARRASTAJAT
• Verkkopelaaminen
• Uusien pelaajien turnaukset
• Kirjastot yms.

TEHTÄVÄSHAKKI &
KIRJESHAKKI
• Shakin monimuotoisuus

TOIMENPITEITÄONLINE-PELAAMINEN

verkkopelaaminen on 
lisääntynyt valtavasti 
viime vuosina. 

Yleinen shakkibuumi lisää kiinnostusta lajiin, ensin 
hupipelaamisen kautta, josta myöhemmin osa pää-
tyy hieman tavoitteellisemmin lajin pariin

Nettipelaaminen on pysyvä merkittävä kilpailu-
muoto. Osa pelaa pelkästään netissä, osa sekä 
netissä että livenä.

Lajin seuraaminen striimien kautta on vahvassa 
kasvussa.

Shakkiliiton on panostettava verkkopelaamiseen 
ja oltava mukana luomassa viihtyisää ja turvallista 
pelipaikkaa internetissä.
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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 seura-
toiminta, kilpailutoiminta, koulushakki, rahoituksen kehittäminen ja 
valmennustoiminta. 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

Koulushakkivastaava

TOIMIKUNNAT
Shakkituomaritoimikunta

JSM-toimikunta
Selotoimikunta

Koulushakkityöryhmä

KANSAINVÄLISET ASIAT
Fide-yhteyshenkilö
Ecu-yhteyshenkilö
PSL-yhteyshenkilö

HYVÄ HALLINTO
• Päätösten ja toimenpiteiden 
läpinäkyvyys
• Hyvä taloudenpito

SUJUVA TYÖSKENTELY
• Työhyvinvoinnista huolehtiminen
• Töiden projektointi
• Koulutus

PALVELULUPAUS
• Rehellisyys 
• Vastuullisuus
• Avoimuus
• Pidämme kiinni luvatuista ja 
sovituista asioista

TAVOITTEITA JA TOIMENPITEITÄ
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Shakkiliitto 100 vuotta
suomen shakkiliitto juhlii vuonna 2022 shakin 100-vuotis-
ta järjestötoiminnan taivalta. Maamme ensimmäinen shak-
kiliitto perustettiin kesäkuussa 1922. Vuonna 1924 alettiin 
julkaisemaan Suomen Shakkia ja perustettiin kansainvälinen 
Shakkiliitto Fide. Suomi on myös yksi Fiden perustajajäsenis-
tä.

Liitto järjestää 100-vuotisjuhlan kunniaksi juhlaturnauksen 
ja juhlaillan yhteistyössä Shakkihistoriallisen seuran kanssa. 
Juhlaturnaus järjestetään Pohjoismaisena mestaruustur-
nauksena yleisessä, naisten ja senioreiden ryhmissä. Tur-
nauksessa järjestetään myös avoin ryhmä.

Tavoitteena on myös saada tuotetuksi shakista ja sen histo-
riasta kertova ohjelmasarja, joka pyritään saamaan jollekin 
tv-kanavalle.

VIRSTANPYLVÄITÄ

• Suomen Shakkiliitto perustetaan 1922
• Ensimmäinen SM-turnaus 1922
• Suomen Shakki -lehti alkaa ilmestyä 1924
• Maailman Shakkiliitto Fide perustetaan 1924, Suomi on yksi perustajajäsenistä
• Työväen Shakkiliitto perustetaan 1934
• Suomen tehtäväniekat perustetaan 1935
• Suomen Keskusshakkiliitto perustetaan 1948
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• Shakkiolympialaiset Helsingissä 1952
• Suomen Kirjeshakkiliitto perustetaan 1961
• Joukkuepikashakin 1. SM-kilpailu 1963
• Seurajoukkueiden SM, shakin SM-liiga, alkaa 1974
• Heikki Westerisestä ensimmäinen suomalainen shakin suurmestari 1975
• Kansallinen vahvuuslukujärjestelmä, selolaskenta, alkaa 1976
• Pauli Perkonojalle tehtäväshakin ratkaisemisen maailmanmestaruus 1977
• Risto Kaurasesta ensimmäinen suomalainen kirjeshakin suurmestari 1977
• Pauli Perkonojasta ensimmäninen tehtäväshakin ratkaisemisen suurmestari 1979
• Shakki hyväksytään Suomessa virallisesti urheiluksi 1983
• Jouni Yrjölä Fiden rankinglistalla 55:s 1984
• Suomen Shakkiliitto ja Työväen Shakkiliitto yhdistyvät Suomen Keskusshakkiliitoksi 1993
• Unto Heinosesta ensimmäinen suomalainen tehtäväshakin suurmestari 2004
• Ensimmäinen suomalainen naisten shakin suurmestari Niina Koskela 2006
• Suomen Keskusshakkiliitto vaihtaa nimensä Suomen Shakkiliitoksi 2011
• Pertti Lehikoinen voittaa kirjeshakin maailmanmestaruuden 2011

Shakin suurmestarit: Heikki Westerinen (1975), Yrjö Rantanen (1980), Eero Böök (1984), Jouni 
Yrjölä (1990), Heikki Kallio (2001), Tomi Nybäck (2004)

Kirjeshakin suurmestarit: Risto Kauranen (1977), Pentti Palmo (1980), Juhani Sorri (1982),  
Olli Koskinen (1982), Pertti Lehikoinen (1985), Auvo Kujala (1991), Georg Österman (1994), Tero 
Kokkila (1996), Jaakko Kivimäki (1998), Reijo Hiltunen (1999), Kari Tikkanen (1999), Asko Linna 
(2006), Heikki Pigg (2007), Auno Siikaluoma (2012)

Tehtäväshakin suurmestarit: Unto Heinonen (2004), Matti Myllyniemi (2010)

Tehtävien ratkaisemisen suurmestarit: Pauli Perkonoja (1979), Kari Valtonen (1983), Jorma  
Paavilainen (1999)
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Talous
shakkiliiton talousarvio 2022 perustuu olettamukselle, että  
covid-19-pandemian osalta pahin on jo takana ja liiton toiminta elpyy 
pandemiaa edeltävälle tasolle. 

Talouden ja toiminnan kannalta vuosi 2022 tulee olemaan pitkälti juuri 
toiminnan elvyttämisen aikaa. Koulushakkiprojektia kuitenkin jatketaan 
ja laajennetaan entisestään. Samoin seuratoiminnan kehittämiseen on 
talousarviossa varattu rahaa. Tulopuolella painopistealueena on spon-
soreiden ja yhteistyökumppaneiden saaminen. Kansainväliseltä shakki-
liitolta Fideltä uskotaan saatavan rahoitusta kansainvälisten turnausten 
järjestämiseen.

Liiton taloudenpitoa toimintavuonna 2022 tulee edelleen sanelemaan 
tiukka kulukuuri. Talouden näkymät ovat kuitenkin toiminnan elpyessä 
selvästi paremmat kuin vuonna 2021.
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Suomen Shakkiliitto ry
Talousarvio 2022

TUOTOT    Eur

Kotimainen kilpailutoiminta
JSM- ja SM-osallistumismaksut 15 000
Joukkuepikashakin SM, tuotot    1 500
Yhteensä    16 500

Varainhankinta
Muut tuotot    45 500
Jäsenmaksut      9 500
Turnausmaksut   10 000
Lisenssimaksut    90 000
Seuransiirtomaksut      1 000
Yhteensä                              156 000

Avustukset ja muut tuotot
Palkkatuki    17 500
Hankeavustukset   10 000
OKM:n yleisavustus   70 000
Yhteensä    97 500

TUOTOT YHTEENSÄ                            270 000

KULUT     Eur

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

Kansainvälinen kilpailutoiminta
Aikuisten kilpailut     8 000
Nuorten kilpailut     4 000
Yhteensä    12 000

Valmennustoiminta
Valmennustoiminnan ostot  11 000
Yhteensä    11 000

Projektit
Koulushakki    25 000
Seuratoiminnan kehittäminen  10 000
Muut projektit    15 000
Yhteensä    50 000

Henkilöstökulut
Palkat sivukuluineen   100 000
Yhteensä    100 000

Hallinto ja kotimainen järjestötoiminta
Hallituksen ja toimikuntien kulut   3 000
Toimitilakulut    16 500
Toimistotarvikkeet     2 000
Välinehankinnat     4 000
Posti- ja puhelinkulut     3 500
Pankkikulut      2 500
Vieraat palvelut   12 000
Tiedotus      1 000
Annetut avustukset     4 500
Muut hallintokulut     1 000
Yhteensä    50 000

Kansainvälinen järjestötoiminta
Fidemaksut      3 000
Kv. jäsenmaksut   2 000
Muut kulut    1 000
Yhteensä    6 000

Shakki-lehti
Lehden tuotanto   25 000
Yhteensä    25 000

KULUT YHTEENSÄ   270 000

TILIKAUDEN TULOS    –
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LIITTEET

Suomen Tehtäväniekat ry:n toimintasuunnitelma 2022 

Yleistä
Suomen tehtäväniekat ry (ST) edistää tehtäväshakin harrastusta Suomessa. Toiminnan kehittämi-
seksi ja uusien harrastajien innostamiseksi järjestetään kilpailuja, koulutusta, esityksiä tehtäväs-
hakista ja lajiopastusta. Yhdistyksen talous pidetään tasapainossa kasvattamalla jäsenmäärää ja 
myymällä omia julkaisuja.

Toiminta lyhyesti
Harrastajille tarjotaan neljästi vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Tehtäväniekka, järjestetään shakki-
tehtävien laadinta- ja ratkaisukilpailuja sekä valtakunnallisia että paikallisia tapaamisia. Yhdistys 
välittää jäsenilleen tehtäväkirjallisuutta ja -lehtiä. 

ST edistää kotimaisten tehtäväkirjojen julkaisemista sekä perinteisinä kirjoina että PDF-muodossa. 
Toiminnan tärkeimmät tiedotuskanavat ovat jäsenlehti, yhdistyksen verkkosivut ja Facebook. Vuo-
den 2022 alusta alkaen yhdistyksen verkkosivut uudistuvat ja siirtyvät myös uuteen osoitteeseen.

Kansainväliset ratkaisu- ja laadintakilpailut
ST valitsee Suomen edustusratkaisijat shakkitehtävien ratkaisemisen MM- ja EM-kilpailuihin sekä 
tukee heitä yhdistyksen taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2022 MM-kilpailu on 
marraskuussa Yhdistyneissä arabiemiraateissa ja EM-kilpailu toukokuussa Latviassa. MM-kilpai-
luun voi osallistua kolmen hengen joukkue ja yksi yksittäisratkaisija, EM-kilpailussa joukkue on neli-
henkinen ja yksittäisratkaisijoita voi olla kaksi.

ST koordinoi Suomen osallistumisen 11. kansainväliseen joukkuelaadintakilpailuun WCCT (World 
Chess Composition Tournament), jossa Suomi on myös tuomarina kahdessa ryhmässä, 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 Han-
nu Harkola. WFCC kokoontuu kerran vuodessa, vuonna 2022 Yhdistyneissä arabiemiraateissa. ST ja 
sen jäsenet osallistuvat aktiivisesti WFCC:n järjestämiin kilpailuihin sekä muuhun toimintaan.
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Suomen Kirjeshakkiliitto ry:n toimintasuunnitelma 2022

Yleistä
Suomen Kirjeshakkiliiton tarkoituksena on toimia kirjeshakkipelaajien kansallisena harras-
tusjärjestönä. 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.

Liiton tavoitteena on fuusioitua vuonna 2023 Suomen Shakkiliittoon etäpelijaostoksi. Sitä val-
mistellaan kevään mittaan ja neuvotellaan SSL:n kanssa yksityiskohdista. Asia käsitellään liiton 
kevät- ja syyskokouksissa. 

Kotimainen ja kansainvälinen kilpailutoiminta
– FINJUB-55 -turnauksessa pelataan finaalia, jossa Suomea edustaa Mika Haapamäki.
–  73. 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, joka alkaa helmikuussa. 11-13 
pelaajan turnauksessa noin puolet on suomalaisia pelaajia.
–  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 2022 ICCF:n kongressiin Skotlannissa 14.-18.8. Mikäli korona estää järjestetämi-
sen, 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 haastattelu-
ja. 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 pan-
demioiden 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 2022

Yleistä 
Suomen Shakkihistoriallinen seura perustettiin 8.10.2014 Shakkiareenalla tarkoituksena vaalia suomalaista 
shakkihistoriaa, organisoida yhdistyksen hengen mukaisia tilaisuuksia ja taltioida suomalaista shakkihisto-
riaa. Suomen Shakkiliiton alaisuudessa toiminut ansiomerkkitoimikunta siirrettiin Shakkihistoriallisen seuran 
toiminnan piiriin. 

Toimintasuunnitelma 2022
Tapahtumat 
Seura järjestää Shakin päivän tapahtuman ja muita tapahtumia vuoden aikana. Vuoden 2022 suunnitelmaan 
kuuluvat: 
• 16.1.2022 Shakin päivän tapahtuma – Karpov-Kasparov-Kramnik (…) 
• Kevään ja syksyn teemapäivät ja niiden aiheet sovitaan vuosikokouksessa maaliskuussa 2022 
• Kevään ohjelman luonnos liitteenä 

Jatketaan erinomaisen vastaanoton saaneita analyysitapahtumia tiistai-iltapäivisin (klo 17.30-20) Shakkiaree-
nalla. Aiheina ovat ajankohtaiset shakkitapahtumat ja historialliset shakkiteemat. Kaudelle 2022 on toivottu 
myös suomalaisen shakkihistorian katsauksia. 

Ansiomerkkitoimikunta 
Ansiomerkkitoimikunta myöntää hakemuksesta ansiomerkkejä ansioituneille suomalaisen shakkielämän vai-
kuttajille. 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 
2021–22 projekti jatkuu tavoitteena julkinen pilotti ja systemaattisen tiedon keruun käynnistys. Tavoitteena 
on kerätä SM-turnausten ja kansainvälisten edustustehtävien tulokset sekä henkilökohtaisista että joukkue-
turnauksista, tiedot kansainvälisistä ja kansallisista titteleistä, tuomari ja shakkitoimitsijatiedot sekä merkit-
tävimmät luottamustehtävien tilastot lähishakin, kirjeshakin ja tehtäväshakin alueilta. Tiedot on tarkoitus 
saada Internet –sivuille helposti haettaviksi ja selailtaviksi. 

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

Selvitetään mahdollisuutta järjestää vuoden 2019 kaltainen Helsinki Chess Festival -tapahtuma, mahdollinen 
ajankohta elokuu 2022. Järjestäminen riippuu sponsoroinnin saamisesta ja alueen Covid-19 tilanteesta. 

LIITE 
Kevään 2022 ohjelma (LUONNOS) 
su 16.1.  Shakin päivä: Botvinnikin shakkikoulun kolme kovaa koota  Panu Laine, Pekka Kauppala   
Anatoli Karpov, Garri Kasparov, Vladimir Kramnik    Markus Kiili, Jouni Yrjölä
ti 25.1.   Jan-Kryztof Duda 
ti 8.2.   Juri Averbah 100 vuotta 
ti 22.2.   Tata Steel, Wijk aan Zee  
ti 8.3.  Skotlantilainen gambiitti 
ti 22.3.   Alexander Aljehin 120 vuotta (24.3.) 
ti 5.4.  sovitaan hallituksen kokouksessa 
ti 19.4.  sovitaan hallituksen kokouksessa
ti 3.5.  sovitaan hallituksen kokouksessa
ti 17.5.   sovitaan hallituksen kokouksessa
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