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Suomen Shakkiliitto ry, SSL, on Suomen Olympiakomiteaan kuuluva
shakin kattojärjestö Suomessa. SSL on perustettu vuonna 1994 shakin
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Euroopan Shakkiliitto Ecussa sekä Pohjoismaiden Shakkiliitossa.
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1. Suomen Shakkiliitto
– toinen vaikea vuosi
VUOSI 2021 oli alkuvuonna 2020 alkaneen ja edelleen läpi vuoden 2021 jatkuneen globaalin koronavirusepidemian vuoksi erittäin vaikea shakille kuten kaikille urheilujärjestöille.
Alkuvuonna 2020 koittanutta kriisiä seurasi sekava epätietoisuuden ja -uskon
aikakausi, joka vuosien 2020 ja 2021 mittaan vaihtui välillä jo toiveikkuudesksi
ja uudeksi innoksi, mutta seuraavien korona-aaltojen ja tiukkojen rajoitusten
koittaessa jälleen epätoivoksi ja lähipelaamisen lamaannukseksi.
Kilpailutoiminnan edellytyksiä korona kuritti erityisesti joukkueiden Suomen
mestaruuskilpailun osalta. Syksyllä 2020 alkanutta sarjaa ei saatu päätökseen
vielä vuoden 2021 aikanakaan tiukasta yrittämisestä huolimatta. Myös muu
kilpailutoiminta oli koronan vuoksi lähes olematonta kesään ja varhaiseen syksyyn saakka, jolloin vihdoin päästiin pelaamaan, kunnes loppuvuosi 2021 jälleen
synkisti näkymiä.
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
Merkittävin ponnistus oli keväällä 2021 pelattu Suomi–Ruotsi-verkkoshakkimaaottelu, johon osallistui yli 500 pelaajaa ja joka lähetettiin suorana lähetyksenä Yle Areenassa.
Taloudellisesti vuosi 2021 on ollut haastava. Shakkiliiton tulovirta on romahtanut, koska lisenssituottoja tai kilpailutuottoja ei ole saatu normaaliin mal4

liin. Lisenssien 2021 voimassaoloaikaa myös podennettiin 31.5.2022 saakka.
Talouden tasapainottamiseksi turvauduttiin lomautuksiin, Areenan vuokrasopimuksen irtisanomiseen ja pitkien lisenssien myyntiin. Tilikautta 2021 on
syytä arvioida yhdessä tilikauden 2022 kanssa, ja nämä muodostavat yhtenäisen kokonaiskuvan taloudesta muun muassa lisenssijaksotusten vuoksi. Siten
vuoden 2021 voitollista tulosta 18 780,69 tulee peilata tulevan vuoden 2022
tulokseen, joka arvion mukaan tulee olemaan tappiollinen.
Valtion tukea koronatilanteeseen Shakkiliitto ei varsinaisesti saanut, vaan
loppuvuodesta myönnetty merkittävä avustussumma 40 000 euroa oli korvamerkitty koulushakkiprojektille.
Julkaisu- ja tiedotustoimintaa oli netissä aktiivista. Lehden osalta aikataulu
petti talouspaineiden vuoksi. Valmennustoimintaa jatkettiin osan vuotta,
mutta se keskeytettiin samoin taloustilanteen vuoksi.
Yhteisöjäsenet Suomen Kirjeshakkiliitto, Suomen Tehtäväniekat ja Suomen
Shakkihistoriallinen seura jatkoivat toimintaansa koronan sallimissa rajoissa.
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2. Nuoriso- ja koulushakki
SHAKKILIITTO on käynnistänyt koulushakin kehittämishankkeen kolmannen
vaiheen. Kevään 2021 aikana on kehitetty digitaalista palvelukokonaisuutta koulujen opetussuunnitelmaa tukevan shakkitoiminnan edistämiseksi ja
aloittettu valitun alustan käyttäminen. Hankkeessa on kehitetty digitaalinen
palvelukokonaisuus (Nettiareena), jota voidaan hyödyntää kouluissa, koulujen shakkikerhoissa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tämä
Nettiareena on kustannustehokas ratkaisu siihen, että kouluja voitaisiin sen
avulla palvella etänä entistä laadukkaammin ja monipuolisemmin.
Ohjelmistoalustaksi valittiin neljästä eri vaihtoehdosta Chesslang, joka vaikutti tarjolla olevista ratkaisuista monipuolisimmalta, tietoturvallisimmalta
ja selvästi joustavammalta ja muokattavammalta kuin kilpailijansa. Alustalle
on tuotettu laaja oppimismateriaali yhteistyössä shakkialan yrittäjien, Shakkiliiton jäsenseurojen ja koulushakkikerhojen kanssa. Alustalla on nyt satoja
tehtäviä ja noin 150 opetusvideota. Alusta mahdollistaa myös koulujenvälisten turnausten pelaamisen ja toimii siis paitsi oppimisympäristönä myös
mahdollisten kilpailujen ja leikkimielisten kisailujen tapahtumapaikkana.
Käynnistysvaiheessa mukana oli 16 koulua ja noin 350 oppilasta. Palaute ohjelmistoalustasta oli pääosin positiivista, mutta myös kehitettävää jäi:
• Erinomainen alusta shakkioppituntien pitämiseen etänä.
• Luokkaryhmä näkee sinut älytaululla tms., ja voit olla vuorovaikutuksesa
luokkaryhmän kanssa, samalla kun asioita käsitellään shakkilaudalla.
• Lautaa on helppo editoida ja käsitellä erilaisia asemia.
• Oppitunteja voi rikastuttaa esim. shakkipulmilla, mikäli oppilaat ovat kaikki
omalla laitteellaan. Pulmat ladataan esim. problembasesta tai shareboxista.
• Practice-osioon voi laittaa pelattavaksi harjoitusasemia konetta vastaan,
koneen taso on arvoitus. Mutta sillä voi harjoitella esim. matin tekemistä eri
nappulayhdistelmillä.
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• Peliosiossa voi määritellä, millaisessa asemassa pelataan. Jokaiselle parille
voi määritellä oman asemansa. Tämä on hyvä, koska silloin opetusta voi eriyttää pelaajien tason ja osaamisen mukaan.
• Shareboxissa on kätevä liittää useita asemia samaan pgn-tiedostoon.
• Ylläpito vastasi nopeasti, kun oli ongelma.
• Practice-osion yhteyteen saa opetusvideoita linkitettyä esim. youtubesta.
• Yhteys katkeaa, jos shakkiopettaja tai yrittää tehdä ohjelmalla jotain muuta
samaan aikaan, ongelma helpottuu, jos on kaksi valmentajatunnusta ja kaksi
konetta käytössä, niin voi tehdä eri asioita samaan aikaan ryhmälle, esimerkiksi pelaajien parittaminen pelialueella ei onnistu ilman yhteyden katkeamista. Jos on kaksi tunnusta käytössä niin toisella pitää oppituntia, toisella järjestelee pelejä. Tosin kun oppilaat menee pelialueelle, niin heidän yhteytensä
katkeaa, pitääkin sopia, mitä tehdään kun peli päättyy. Shakkilaudan puolen
vaihto ei näy oppilaille.
• Assigmenteissa ei voi antaa tehtäviä kuin problembasesta ei shareboxista tai
practice-osiosta.
• Practice-osiossa, mikäli kone voittaa oppilaalle tulee ilmoitus, että tehtävä
suoritettu. Tämä lienee jonkinlainen ongelma, jos tehtävänä oli voittaa kone.
• Assigment ilmoitukset eivät näy aina.
• Ratingin nollaaminen ei onnistu.
• Practice-osio ei tunnista aseman toistumista.
Nettiareena sisältää seuraavat toiminnot:
Tehtävämoduulit:
a) Sääntöosio: shakin sääntöjen opetteluun / kertaamiseen suunnitellut harjoitteet
b) Tehtäväosio: sisältää eritasoisia shakkitehtäviä, matematiikan tehtäviä
sekä koodaustehtäviä, ops/valinnaisaine
c) Tavoitteellisen shakkivalmennuksen osio: kaikkien käyttäjien vapaasti hyödynnettävissä.
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Näin myös ne lapset ja nuoret saavat laadukasta valmennusta, joilla ei ole
mahdollisuutta valmennukseen omalla paikkakunnallaan taloudellisista 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.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
a) Mukana 12+ opettajaa / koulua yhteensä kuudelta paikkakunnalta
18 opettajaa, 8 paikkakuntaa.
b) 300+ koululaista, 6 shakkiliiton seuraa
350 koululaista, 6 seuraa.
c) Valmiita videoita 50 kpl á 12 min = 10 h
150 videota ja tehtävää.
d) Pidettyjä turnauksia 10 turnausta
6 turnausta palvelimella ja sen lisäksi harjoitusturnauksia paikallisesti.
e) Alustalla on pidetty nettikerhoa
Koulut ovat käyttäneet alustaa nettikerhoihin.
f) Käyttäjiltä on kerätty palaute ja se on dokumentoitu selkeästi
Kyllä.
g) Alustan käyttäjille ja ylläpitäjille on luotu toimivat ohjeet
Kyllä.
h) Nettiareenalla on valmis markkinointisuunnitelma ja materiaali
Kyllä.
i) Nettiareenalla on valmis jatkosuunnitelma ja rahoitussuunnitelma
Jatkosuunnitelma on edelleen työstämisvaiheessa, samoin rahoitus.
j) Pelaajanpolku on mallinnettu ja hankkeeseen osallistuvissa seuroissa on
nimetty juniorivastaava ja tälle varahenkilö.
Toteutunut osittain.
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3. Kilpailutoiminta
KOTIMAINEN kilpailutoiminta oli vuonna 2021 koronakurimuksessa. Suurin
osa kilpailutoiminnasta jouduttiin perumaan tai keskeyttämään. Onneksi
kuitenkin suurin osa SM-kilpailuista saatiin pelattua.
JSM-sarja ja SM-liiga 2020–2021 käynnistyi kyllä syksyllä, mutta suurin osa sen
otteluista on jouduttiin siirtämään hamaan tulevaisuuteen ja kilpailu on kesken vielä keväällä 2022. Tällä on merkittäviä haittavaikutuksia suomalaiseen
shakin harrastustoimintaan. Onneksi suurin osa muista SM-kilpailuista saatiin
pelattua. Suomi osallistui myös joukkueiden EM-kilpailuun Sloveniassa.
Kilpailutoiminnan vähäisyyden vuoksi liiton tulovirrat ovat olleet merkittävästi aiempia vuosia pienemmät.
Perinteisen kilpailutoiminnan korvikkeeksi liitto on järjestänyt ja ollut mukana
aktiivisesti verkkokilpailuissa.
Merkittävin verkkokilpailu oli Suomi–Ruotsi-maaottelu, joka käytiin 20.3.
AssemblyWinter-tapahtuman yhteydessä ja lähetettiin suorana Yle Areenalla.
Kilpailuun osallistui 563 pelaajaa. Suomi voitti ottelun pistein 807–794. Yle
Areenassa ottelulla oli lähes 10 000 katsojaa.
Verkkokilpailut ovat varmasti tulleet jäädäkseen Shakkiliitonkin ohjelmaan.
Millaisia järjestetään jatkossa ja lähishakkitoiminnan elvyttyä, jää nähtäväksi.
Shakkiliitto on tukenut taloudellisesti Kirjeshakkiliiton että Tehtäväniekkojen
kilpailu- ja muuta toimintaa.
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4. Opetus- ja
valmennustoiminta

VALMENNUSTOIMINTAA jatkettiin etävalmennuksena kevääseen 2021 saakka
sekä miesten että naisten maajoukkueryhmissä, joissa on mukana myös nuoria. Valmentajana toimi kroatialainen suurmestari Davorin Kuljasevic.
Opetustoiminnan painopistealuuena oli nuoriso- ja koulushakki. Toimintaa
pystyttiin jatkamaan täyspainoisesti vuonna 2021, kun OKM:ltä saatiin erityisavustus tähän tarkoitukseen.
Toimitsija- ja/tai turnausjohtajakursseja järjestettiin verkossa kolmasti. Kouluttajina toimivat toimikunnan jäsenet Hakala ja Tiiva. Toimikunta myönsi
shakkituomarin arvon seuraaville: Petteri Paronen (KäpSK), Kimmo Telenius
(KäpSK), Samuli Valkama (LahS) ja Jouko Viljanen (SeinSK).
Shakkiliiton sivuilla julkaistavassa aktiivisten toimitsijoiden listassa oli vuoden
päättyessä toimitsijoita seuraavasti: 7 kv-tuomaria, 3 fidetuomaria, 31 shakkituomaria, 26 tuomariehdokasta ja 55 shakkitoimitsijaa eli yhteensä 122. Fiden
tuomarilisenssejä oli vuoden 2021 päättyessä voimassa 41.
Fide että Ecu järjestivät tuomareille verkkokilpailujen tuomarointia koskevaa
koulutusta. Suomalaisista shakkituomareista Mika Hakala, Kalle Kumpulainen, Panu Laine, Jouko Lauronen, Jouni Lehtivaara ja Eetu Tiiva osallistuivat
näihin koulutuksiin. Lisäksi Kalle Kumpulainen osallistui Fide Arbiter Seminariin.
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5. Tiedotustoiminta

SHAKKILIITON tiedotustoiminta on paitsi osa liiton seuratoimintaa, sen on
tarkoitus palvella jäsenistöä laajemmin ja myös niitä, jotka harrastavat shakkia satunnaisesti kuulumatta mihinkään seuraan tai liittoon.
Shakkiliiton ja koulushakin internetsivut tavoittavat vuosittain 40 000 shakista kiinnostunutta eri kävijää. Liiton sivuilla julkaistaan viikoittain uutisia,
tiedotteita, kilpailukutsuja, turnauskertomuksia ja muuta shakkiin liittyvää
sisältöä. Toinen tärkeä kanava liiton viestinnässä on Facebook, jossa tavoitetaan tuhansia ihmisiä.
Vuonna 2021 Shakki-lehti ilmestyi vain kahdesti. Loput vuoden 2021 numerot
ilmestyvät talvella/keväällä 2022.

www.shakkiliitto.fi
www.koulushakki.fi
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6. Hallinto ja henkilöstö
TOIMINTAVUONNA liiton hallitustyöskentelyä leimasivat koronaan, JSM:n jatkoon ja talousvaikeuksiin liittyvät asiat. Hallitus kokoontui kaikkiaan 15 kertaa, ja
pöytäkirjapykäliä kertyi 157.
Liitolla oli toimintavuonna päätoimisen toiminnanjohtajan lisäksi neljä osa-aikaista työntekijää alkuvuonna 2021: palvelupäällikkö, joka toimi myös koulushakkiprojektissa, koulushakkikoordinaattori, Shakki-lehden avustaja ja naisten
shakin kehittämispäällikkö. Toiminnanjohtaja oli osa-aikaisesti lomautettuna
1.7.–8.11.2021.
Organisaatiorakenteeseen kuuluu myös neljä toimikuntaa: shakkituomaritoimikunta, selotoimikunta, JSM-toimikunta ja koulushakkityöryhmä. Toimikunnat
toimivat itsenäisesti, mutta raportoivat työstään hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.
Eettinen ja kurinpitovaliokunta toimi hallituksesta riippumattomana.

HALLITUS
Asko Hentunen, pj (5.12.2021 saakka)
Eetu Tiiva, pj (5.12.2021 alkaen)
Jouko Viljanen, vpj
Mika Hakala
Jyrki Kytöniemi
Aleksi Olander
Johanna Tanni
Petri Kopsa, varajäsen
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TYÖNTEKIJÄT
Marko Tauriainen, tj
Jorma Paavilainen, pp
Kai Sippola, koulushakki
Erik Rosendahl, Shakki-lehti
Heli Sirkiä, naisten shakki

TOIMIKUNNAT
Shakkituomaritoimikunta
Jouni Lehtivaara pj
Markku Kosonen
Eetu Tiiva (6.12.2021 saakka)
Jouko Lauronen
Mika Hakala
Kalle Kumpulainen (31.7.2021 alkaen)
JSM-toimikunta
Eetu Tiiva pj
Aleksi Olander
Sami Hämäläinen
Lauri Hagelberg
Selotoimikunta
Juha Kivijärvi pj
Teemu Vihinen
Sampsa Nyysti
Jouni Lehtivaara
Lauri Kangas

KANSAINVÄLISET ASIAT
Panu Laine, Fide-yhteyshenkilö
Jouni Lehtivaara, Ecu-yhteyshenkilö
Eetu Tiiva, rating officer
EETTISET ASIAT
Kurinpitäjä
Jyrki Raki
Kurinpito- ja eettinen valiokunta
Antti Laato pj
Aleksei Holmsten
Alia Dannenberg
Mika Puittinen (5.12.2021 saakka)
Pekka Kauppala (5.12.2021 alkaen)

Koulushakkityöryhmä
toimii koulushakkivastaavan
alaisuudessa
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Liiton hallitus on pitänyt varsinaisia kokouksia 15 kertaa. Pöytäkirjapykäliä kertyi 157. Sen lisäksi on kokoonnuttu epävirallisemmin sähköpostitse. Ensi kerran puheenjohtajiston ja hallituksen vaihdos oli sääntöjen
mukaan mahdollista kesken vuotta.
Liiton puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa
eikä palkkioita.
Shakkiliiton liittokokoukset pidettiin 8.5.2021 ja 5.12.2021 Helsingissä.
Kevätkokoukseen saattoi osallistui tietyin rajoituksin myös etäyhteydellä.
Syksyn 2021 liittokokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eetu Tiiva, joka sääntöjen mukaisesti aloitti työnsä heti. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jouko Viljanen ja hallituksen jäseniksi kahdeksi vuodeksi
Jyrki Kytöniemi ja Aleksi Olander.
Liiton tilintarkastajina vuonna 2021 olivat Harri Saarinen ja Seppo Rautula ja heidän varamiehinään MGI Tilintarkastus Oy.
Ansiomerkkitoimikunnan toiminnasta vastaa Suomen shakkihistoriallinen 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 Tauriainen.
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7. Talous
TILIKAUDEN 2021 tulos oli 18 780,69 euroa ylijäämäinen. Positiivista
tulosta selittää keväällä ja kesällä tehdyt päätökset.
Areenan vuokrissa, palkkauskuluissa ja kv. kilpailukuluissa tehtiin säästöjä. Lisäksi pidettiin tavallistakin tiukempaa kulukuuria. Syksyllä tuli
yllättävän paljon lisenssituottoja, kun vihdoin pääsi taas pelaamaan.
Lisäksi saatiin noin 5000 euroa lahjoituksia. Syksyllä myydyt niin sanotut pitkät lisenssit on jaksotettu tuleville vuosille, samoin kuin tavalliset lisenssit, joiden voimassaolo jatkuu syksyn liittokokouksen 2020
päätöksellä 31.5.2022 saakka.
Koronavuoset 2020 ja 2021 ovat olleet vaikeita urheilujärjestöille, eikä
Shakkiliitto tee poikkeusta. Toiminta on ollut normaalioloihin vähäistä, mutta talous on saatu pysymään hallinnassa. Tilinpäätöstä ja liiton
taloudellista tulosta on syytä tarkastella kokonaisuutena myöhemmin
valmistuvan tilinpäätöksen 2022 kanssa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avustanut toimintaa 54 000 euron
yleisavustuksella. Lisäksi on saatu lahjoituksia yksityisiltä lahjoittajilta
sekä palkkatukea. Vuoden 2020 lopussa Opetus- ja kulttuuriministeriö
myönsi erityisavustuksena koulushakin digihankkeelle 40 000 euroa,
joka käytettiii koulushakkihankkeeseen kokonaisuudessaan vuonna
2021.
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LIITTEET
Suomen Tehtäväniekat ry:n toimintakertomus 2021
Yleistä
Ratkaisemisen MM-kilpailu ja kansainvälinen tehtäväkongressi järjestettiin
Kreikassa Ródoksella. Jorma Paavilainen oli seniorien kilpailussa kolmas. Suomesta ei ollut joukkuetta kilpailussa.
Ratkaisemisen EM-kilpailua ei järjestetty koronaviruspandemian vuoksi.
Samasta syystä peruuntuivat myös ST:n kevätpäivät sekä monet paikalliset
tehtävätapaamiset.
ST julkaisi Hannu Harkolan toimittaman kirjan Mielenkiintoinen asema –
An Interesting Position, jonka aiheena ovat Eero Bonsdorffin (18.10.1921–
3.9.2004) shakkipelin alkuasemaan perustuvat matemaattiset tehtävät.
Vuoden 2020 suomalaiseksi tehtäväksi valittiin Jorma Paavilaisen 2,5 siirron
apupattitehtävä.
Toimihenkilöt
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.2. etäkokouksena Teams-ohjelmistolla.
Johtokuntaan valittiin seuraavat: puheenjohtajaksi Jorma Paavilainen (Espoo),
varapuheenjohtajaksi 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 Ari Möttönen (Helsinki) ja
Timo Kallio (Turku) sekä heidän varamiehekseen Teemu Miettinen (Helsinki).
Lisäksi vuosikokous valitsi edustajaksi Suomen Shakkiliittoon Jorma Paavilaisen. Tehtäväshakilliseen toimikuntaan valittiin Unto Heinonen, Henry Tanner,
Pauli Perkonoja ja Kari Valtonen. Matrikkelinhoitajiksi valittiin Henry Tanner ja
Marko Tauriainen. Suomen edustajaksi kansainväliseen tehtäväshakkiliittoon
(WFCC) valittiin Hannu Harkola.
Kokoontumiset ja jäsenasioita
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21.2. etäkokouksena. Läsnä oli 11 ST:n
jäsentä.
Johtokunta on kokoontunut yhden kerran.
ST:n kevätpäiviä ei järjestetty koronatilanteen vuoksi. Syyspäivät pidettiin
6.–7.11. Kokemäellä.
Koronatilanteen vuoksi on kokonnuttu Shakkiareenalla kahden viikon välein
ohjeistuksen salliessa.
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Kerran kuussa on kokoontunut Pirkanmaan shakkitehtäväkerho, samoin
Vaasassa toimiva ST:n osasto. Lisäksi Lahdessa on paikallisen shakkikerhon
suojissa toimiva tehtäväshakkiosasto.
Jäsenlehden saajia oli vuoden lopussa 97, joista 77 suomalaista. Jäsenmaksunsa maksoi 56 jäsentä. Yhdistyksellä on 12 ainaisjäsentä.
Henkilöasioita ja huomionosoituksia
Leo Valven kiertopalkinnon sai Per Olin.
Syntymäpäiviä vuonna 2021: 90 vuotta: Kauko Virtanen (25.12.), 85 vuotta:
Raimo Lindroos (4.7.), 80 vuotta: Jorma Pitkänen (7.4.), Pauli Perkonoja (19.7.),
75 vuotta: Olli Heimo (14.9.), Unto Heinonen (25.12.), 70 vuotta: Ilkka Mäkinen
(8.5.), Per Olin (10.8.), 60 vuotta: Ari Möttönen (19.10.), 50 vuotta: Joose Norri
(20.6.).
Kuolleita: Veikko Valo 26.9.2021
Kansainvälinen toiminta
WFCC:n 63:s kongressi järjestettiin Kreikassa Ródoksella. Suomesta mukana
olivat Jorma Paavilainen, Hannu Harkola sekä Neal ja Leena Turner.
Kilpailutoiminta
Seuraavaan on koottu kussakin kilpailussa parhaiten sijoittuneiden suomalaisten tulokset. Täydellisemmät tulokset ja selostus on julkaistu hakasuluissa
mainitussa Tehtäväniekassa.
Ratkaisukilpailut
Kansainväliset ratkaisukilpailut
Kansainvälinen ratkaisukilpailu (ISC) järjestettiin 24.1. Suomesta ei ollut osallistujia.
MM-kilpailu järjestettiin 19.–20.10. Ródoksella. Tulokset 1) Venäjä 174 p. 2)
Puola 168 p 3) Serbia 150,25 p. Suomesta ei ollut joukkuetta.
Henkilökohtainen kilpailu: 1) Danila Pavlov RUS 90 p. 2) Kacper Piorun POL 81
p. 3) Ural Hasanov RUS 81 p. … 16) Jorma Paavilainen 66,25 p. [TN 4/2021].
Avoin kilpailu: 1) Eddy Van Beers BEL 60 … 26) Jorma Paavilainen 41.5 p.
...54–55) Hannu Harkola 20 p.
Kansalliset ratkaisukilpailut
Pikaratkaisemisen SM-kilpailuun 28.11. osallistui 12 ratkaisijaa. Tuomarina
toimi Neal Turner. Tulokset 1) Jorma Paavilainen 50 p. 2) Kari Karhunen 47 p. 3)
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Terho Marlo 41 p. [TN 4/2021].
Syyspäivien ratkaisukilpailu: 1) Jorma Paavilainen 59 p. 2) Janne Syväniemi 37,5
p. 3) Henry Tanner 35 p [TN 4/2021].
Laadintakilpailut
Tehtäväniekka-lehdessä vuonna 2021 ilmestyneet vuosikilpailujen tuomiot
Satu- ja retrotehtävät 2016: Tuomari Ladislav Packa. 2.–3. p. Kenneth Solja, 5.
kum. Jorma Pitkänen, kim. Antti Parkkinen, kim. Antti Parkkinen [TN 1/2021].
Monisiirtoiset 2010–2013: Tuomari Joose Norri. Palkinto Kari Valtonen, kum.
Pauli Perkonoja, 1. kim. Teppo Mänttä, 2. kim. Kari Valtonen [TN 4/2021].
2–3 siirron apumatit 2019–2020: Tuomari Vitali Medintsev. 1. kim. Mikael
Grönroos, 3. m. Ilkka Saren [TN 4/2021].
Muut kansainväliset laadintakilpailut
Harri Hurme MT 2019–2021: Tuomari Kari Valtonen. 2. kim. Jorma Paavilainen
[TN 2/2021].
Jorma Pitkänen 80 JT: Tuomari Jorma Pitkänen. A-ryhmä: 1. p. Jorma Paavilainen, 2. kum. Unto Heinonen, erikoiskum. Teppo Mänttä, 1. kim. Teppo Mänttä, 2. kim. Tarmo Palin. B-ryhmä: 1. p. Steven B. Dowd, Henry Tanner & Rolf
Wiehagen, 2. kum. Steven B.Dowd & Henry Tanner, 5. kum. Unto Heinonen.
C-ryhmä: 7. p. Unto Heinonen, 1. kum. Terho Marlo, 4. kum. Tarmo Palin [TN 3
ja 4/2021].
Kenneth Solja 64 JT: Tuomari Kenneth Solja. 3. p. Jorma Paavilainen, 1. m. Jorma Pitkänen [TN 4/2021].
Kansalliset laadintakilpailut
Vuoden suomalainen shakkitehtävä 2020: Tuomarit Hannu Harkola, Unto Heinonen ja Janne Syväniemi. 1. sija Jorma Paavilainen, 2. sija Henry Tanner, 3.–4.
sija Teppo Mänttä, 3.–4. sija Jorma Pitkänen [TN 1/2021].
Julkaisutoiminta
Yhdistyksen jäsenlehtenä on ilmestynyt Tehtäväniekka neljänä erillisenä numerona, joissa on ollut yhteensä 196 sivua. Lehden päätoimittajana on toiminut Jorma Paavilainen Hannu Harkolan, Janne Syväniemen ja muun jäsenistön
laajan tuen avustamana. Lehdessä on julkaistu mattitehtävien (Kari Valtonen), 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 Paha Pähkinä (Neal Turner), menestyneitä suomalaistehtäviä sekä paljon muita
ajankohtaisia ja mielenkiintoisia shakkiaiheisia kirjoituksia.
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Internet-sivujen avulla on pyritty kertomaan ST:stä ja tehtäväshakista kaikille
kiinnostuneille, tiedottamaan nopeasti ajankohtaisista asioista jäsenille, tarjoamaan kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa tehtäväshakista sekä tiedottamaan
ulkomaisille harrastajille ST:n toiminnasta. Sivujen ylläpidosta on vastannut
Hannu Harkola. Toimintavuoden aikana on avattu uudistetut sivut https://
www.tehtavaniekat.fi
ST:n facebook-sivuilla on toiminnan esittelyä ja keskustelua ajankohtaisista
aiheista sekä tietoa laadintakilpailuista.
ST:n jäsenet ovat toimittaneet shakkipalstoja Shakissa ja sanomalehdissä.
ST julkaisi Hannu Harkolan kokoaman ja toimittaman kirjan Eero Bonsdorffin
(18.10.1921–3.9.2004) shakkipelin alkuasemaan perustuvista matemaattisista
tehtävistä. Kirja Mielenkiintoinen asema – An Interesting Position julkaistiin
Ródoksen kongressissa 18.10.2021 ja sen valmistumista edistivät monet ST:n
jäsenet.
Puheenjohtaja on välittänyt ulkomaisia shakkikirjoja ja taloudenhoitaja on
huolehtinut jäsenten ulkomaisten shakkilehtien tilauksista.
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Suomen Kirjeshakkiliitto ry:n toimintakertomus 2021
Yleistä
60. toimintavuottaan juhlineen Suomen Kirjeshakkiliiton jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 177, joista ainaisjäseniä 104 ja maksaneita 73.
Toimielimet ja edustukset
Liiton hallitukseen ovat vuonna 2021 kuuluneet seuraavat henkilöt; puheenjohtaja Heikki Arppi, varsinaiset jäsenet; Auno Siikaluoma, Panu Laine, Olavi
Riikonen, Jussi Salminen, Tomi Tocklin ja Ragnar Wikman. Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin
10.4.2021 (kevätkokous) ja 27.11.2021 (syyskokous). Molemmat pidettiin etäyhteydellä, mutta niihin oli mahdollisuus osallistua myös Shakkiareenalla
Helsingissä. Kokouksissa käsiteltiin liiton sääntömääräiset asiat.
Liiton sisäinen tehtäväjako vuonna 2021 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
Kehityspäällikkö = Panu Laine
Sääntöasiat = Ragnar Wikman
Maaottelujen käynnistys = Heikki Arppi
Maaottelujen kapteeni = Jussi Salminen, Tomi Tocklin ja Pertti Koskinen
Maaotteluplaketit = Raimo Penttilä
Turnauksien luonti serverille = Jussi Salminen
Tulosseuranta = Heikki Arppi (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
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Liiton edustaja ICCF:n kongressissa = Ragnar Wikman
Webserver -ryhmien ilmoittaminen ICCF:lle = Ragnar Wikman
Kv-turnauspäällikkö = Ragnar Wikman
Kilpailutoiminta
72. SM-turnaus alkoi. 71. SM-turnauksen voitti Asko Havumäki. Hopeaa sai
Kristo S. Miettinen ja pronssia Kalervo Suihko.
A-tason 5. SM-turnauksen mitalikolmikko: 1) Jorma Ylipartanen, 2) Vesa Riihimäki, 3) Leo Lahdenmäki.
B-tason 6. SM-turnaus alkoi.
Seniorien 58. SM-postiturnauksen voitti Matti Huuskonen. Hopeaa sai Heikki
Arppi ja pronssia Erkki Urpilainen.
Seniorien 59. SM-serveriturnauksen voitti Matti Huuskonen. Hopeaa sai Raimo Satosuo ja pronssia Hannes Ruokokoski.
Seniorien 60. SM-postiturnaus alkoi, samoin seniorien 61. SM-serveriturnaus,
joka runsaan osanottajamäärän vuoksi pelataan alkuerien kautta.
Suomi järjestää FINJUB 55 -juhlaturnauksen, jonka välierät ovat yhtä ryhmää
vaille valmiit. Mika Haapamäki on ainoana suomalaisena päässyt finaaliin.
SKL:n 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi aloitettiin juhlaturnaus. Sen lisäksi
Suomi järjestää kansainvälisen FINJUB-60 -juhlaturnauksen kahdessa tasoryhmässä.
Auno Siikaluoma pelaa 31. MM-finaalissa. Hänellä oli vuoden vaihtuessa koossa yksi voitto ja 14 tasapeliä. Enää yksi peli oli kesken.
Suomi osallistuu 12. EM-joukkuemestaruuskisojen semifinaaliin. Samoin 22.
olympiasemifinaali jatkuu.
Suomi pelaa myös 11. Itämeriturnauksessa, sekä uudessa maajoukkueiden
maailmancupissa ja kohtaa avauskierroksella Perun.
Suomi pelasi kahdella joukkueella Carlos Floresin muistoturnauksessa sekä
yhdellä joukkueella Pyrich Memorialissa ja uutena alkaneessa Nol Van´t Riet
Memorialissa.
Suomen järjestämä kansainvälinen postipelien kutsuturnaus Söderberg Challenge jatkuu yhä, sillä pandemia on hidastanut varsinkin espanjalaispelaajien
pelejä.
Maaottelutuloksia: Suomi-Kuuba 36,5-49,5, Suomi-Portugali 23,5-24,5, Suomi-Liettua 16,5-21,5.
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Uusia maaotteluita alkoi Sveitsiä, Norjaa, Italiaa ja Walesia vastaan.
Kansallisen kirjeshakkimestarin (KM) arvonimi on myönnetty Hannes Ruokokoskelle (numero 136), Marko Tauriaiselle (137), Iiro Laukolalle (138), Raimo Satosuolle (139), Jorma Ylipartaselle (140), Ari Mäkelälle (141) ja Kalervo Suihkolle
(142).
Juha Ovaskainen, Risto Pohjosmäki ja Christer Sundqvist saivat ICCF:n
CCM-arvonimen.
Liiton jäsenistä kuolivat mm. Keijo Saarikoski, Veikko Valo, Unto Venäläinen ja
Kari Muhonen.
ICCF ja Kirjeshakkiliitto vuonna 2021
ICCF:n kongressia ei pystytty vieläkään pitämään pandemian vuoksi Skotlannin Glasgow´ssa. Päätöksiä tehtiin sähköisesti.
Muu toiminta
Kirjeshakki-lehdestä on vuonna 2021 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 -osoitteissa. Suomen Kirjeshakkiliiton
kotisivu http://www.kirjeshakki.fi ja ICCF:n kotisivu: http://www.iccf.com
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Suomen Shakkihistoriallinen Seura ry:n toimintakertomus 2021
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