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YLEISTÄ 
Vuonna 2014 Helsingin Shakkiklubi on toiminut jo kunnioitettavat 128 vuotta. 

Vuoden aikana toiminta muodostui turnausten järjestämisestä, kerhon 

pelaajista koottujen joukkueiden ja yksittäisten jäsenten osallistumisesta 

kilpailuihin, kerhoilloista kahdesti viikossa ja aktiivisesta järjestötoimijan 

roolista Suomen shakkiharrastuksen parissa. 

 

HELSINGIN SHAKKIKLUBIN HALLITUS 2014 
Vuosikokouksessa 20.3 oli mukana kolmisen kymmentä jäsentä ja muutama 

vierailija. Kokouksen antina hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös 

vuodelta 2013 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014. 

Klubin pitkäaikainen puheenjohtaja Pekka Palamaa ja myös pitkän uran 

taloudenhoitajana tehnyt Tenho Bäckström jättivät tehtävänsä keväällä. 

Vuosikokous kutsui Palamaan kunniapuheenjohtajaksi ja Bäckströmin kerhon 

kunniajäseneksi. 

Vuosikokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin shakkimestari ja 

kerhotoiminnan pyörittämisen aktiivi Ilkka Mäkinen. Varapuheenjohtajan 

tehtävään valittiin uudelleen Matti Uimonen. Hallituksen jäseniksi valittiin 

Heikki Hänninen, Matti Kauranen, Jyrki Parkkinen, Petri Saharinen, Reijo 

Taipale, Teemu Tiinanen ja uutena Johanna Taipale. 

Tilintarkastajiksi valittiin Matti Koskinen ja Kaj Funck sekä varalle Hans 

Bergström. 

Hallitus valitsi taloudenhoitajaksi Heikki Hännisen ja sihteeriksi Johanna 

Taipaleen. 

Kevään vuosikokouksessa palkittiin myös Klubin junioripelaajia Klaara ja 

Tuure Mäki-Uuro, Kalle Mäki, Juhani Halonen, Valo Hallman ja Daniel Aura 

vastaanottivat kannustusstipendit.  

Kokousiltana Klubilla juhlittiin myös Petri Saharisen 70- syntymäpäiviä 

kakkukahvein. 

 

KLUBIN JÄSENET SUOMEN SHAKKILIITON TOIMINNASSA VUONNA 2014 
Helsingin Shakkiklubi on Suomen Shakkiliiton ja Helsingin Shakkiliiton jäsen 

ja toimii aktiivisena järjestötoimijana niiden toiminnassa. 
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Klubin kunniapuheenjohtaja Pekka Palamaa on ollut vuodesta 1986 Shakin 

ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja. 

Klubin hallituksen jäsen Petri Saharinen toimii Suomen shakkiliton 

varapuheenjohtajana, Shakkikustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajana 

sekä Suomen Shakkihistoriallisen seuran hallituksen varapuheenjohtajana.  

 

HELSINGIN SHAKKIKLUBIN TALOUS 
Klubin talous pysyi kohtuullisen hyvin talousarviossa. Tilinpäätös osoittaa 

noin 700 euron ylijäämää, mutta todellisuudessa talous jäi noin 500 euroa 

alijäämäiseksi. Ero aiheutuu siitä, että syksyn 2014 JSM-menoja maksettiin 

noin 1200 euron edestä vuoden 2015 puolella. 

 

Vuoden aikana tuloja kertyi jäsenmaksuista, kerhoiltojen pienestä 

pelimaksusta ja vuoden aikana järjestetyistä kolmesta 

viikonlopputurnauksesta.  

 

HELSINGIN SHAKKIKLUBIN KILPAILUTOIMINTA 2014 
Viikonlopputurnaukset 

Klubi järjesti vuonna 2014 kolme viikonlopputurnausta talvella, keväällä ja 

syksyllä. Viikonloppukilpailuillamme on jo pitkät perinteet vuodesta 1980 

alkaen. Turnausten osanottajamäärä on muodostunut vuosien varrella melko 

vakaaksi noin 70 pelaajaan. Kilpailujen järjestäminen on tärkeä osa vuoden 

aktiivista toimintaa eri-ikäisten pelaajien houkuttelemiseksi lajin parissa 

järjestettävään toimintaan. 

Helsingin joukkueblixtit 

Perinteinen kisa pelattiin Helsingissä lokakuussa 13 - 14.10. 

Klubilla oli M-ryhmässä kolme joukkuetta ja A-ryhmässä kaksi. Ykkösjoukkue 

jäi ryhmässä niukasti neljänneksi. Kolmosjoukkue putosi ensi vuodeksi A-

ryhmään. Mutta onneksi nelosjoukkue tuli toiseksi A-ryhmässä, joten ensi 

vuonnakin on kolme joukkuetta mestaruusryhmässä. 

Yksittäisistä tuloksista on mainittava nelosjoukkueen ykköspöydällä Valon 

pelaama 10,5/11! 
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JSM 

JSM- kausi 2013/2014 päättyi kevättalvella 2014. Päättyneellä kaudella 

Klubilla pelasi kuusi joukkuetta eri sarjatasoilla ja kauden päätteeksi 

ykkösjoukkue teki paluun liigaan. 

Syyskuussa 2014 alkoi uusi JSM- kausi. Kuluvalla kaudella Klubilla on 

mukana seitsemän joukkuetta eri sarjatasolla. 

 

Seurajoukkueiden Suomen cup 

Cupissa pelattiin vuonna 2014 neljäs kilpailukausi. Klubilta osallistui kolme 

joukkuetta  

Kesän 2014 joukkuepikashakin mestaruudesta pelattiin Oulussa, Klubilta 

osallistui yksi joukkue. 

 

Klubilaisille menestystä yksilökilpailuissa 

Vuonna 2014 nuorimpana suomalaisena mestariehdokkaaksi noussut Valo 

Hallman pelasi hienosti nuorten SM-kilpailuissa. Hän saavutti ryhmässä alle 

18-vuotiaat hopeaa! Valohan olisi voinut pelata myös muutamaa ikäluokka 

alempanakin. Valo kunnostautui myös Shakkinappulakisoissa helmikuussa 

2014 toimimalla turnausjohtajana A, B ja C ryhmissä Timo Munukan 

tuomaroidessa kilpailua. Muutoin nuorten osalta osallistuminen ja tulokset 

nappulakisoissa ilmenevät liitteestä. Nuorten PM kisojen tuloksia löytyy 

liitteestä. 

Nuorten MM -tuloksia liitteenä. 

 

Nuorten SM- kisoissa  sarjassa alle 10-vuotiaat tuli Klubille myös 

mitaleita: Daniel Aura oli toinen ja Tuure Mäki-Uuro kolmas! 

Kilpailuissa oli mukana yhteensä yhdeksän klubilaista: Robert 

von Schulman(alle 8-v), Axel Eerola, Tuure Mäki-Uuro, David von 

Schulman ja Daniel Aura (alle 10-v), Klaara Mäki-Uuro (alle 12-v), Kalle 

Mäki (alle 14-v), Juhani Halonen (alle 16-v) sekä Valo Hallman (alle 18-v). 
Joose Norri sijoittui toiseksi SM-kisojen yleisessä sarjassa.  Kisan voitti 

TammerShakin Mika Karttunen seitsemännen kerran. Heini Puuska 

voitti Suomen naisten shakkimestaruuden 2014. 

Helsingin mestaruus turnauksessa vuodenvaihteessa Arto Elomaa jakoi toista 

sijaa mestaruusryhmässä, Valo Hallmanin jakaessa viidettä sijaa. Kilpailun 
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ykkösryhmässä Tauno Turtiainen jakoi kolmatta sijaa ja Ville Seppänen jakoi 

kuudetta sijaa. 

Klubin talviturnauksessa Oulunkylässä A- ryhmän voitti maksimituloksella Jan 

Varpanen, korottuen samalla shakkimestariksi. 

 

KERHOTOIMINTA JA NUORISOTOIMINTA 
Helsingin Sakkiklubi on järjestänyt vuonna 2014 kaksi kerhoiltaa viikossa. 

Klubilla on jo vuosikymmeniä ollut käytettävissään sama vuokrattu kerhotila 

Iso Robertinkadulla. Pitkäaikainen samana pysynyt kerhotila on tuonut 

kerhoiltojen toiminnalle tunnettuutta ja se on helposti löydettävissä uusillekin 

kävijöille, Maanantain kerhoilloissa pelattiin pikapeliä kerhoillan kuluessa 

kisaillen. Maanantai-iltojen järjestelyistä on vastannut Ilkka Mäkinen ja Allan 

Kiviaho on ansiokkaasti laatinut illoista nettiseurantaa. Maanantain kerhoillat 

ovat olleet vilkkaita ja osallistujina on säännöllisesti myös vierailevia pelaajia. 

Torstain kerhoilloissa on pelattu vartin pelejä. Ja torstaisin on ollut 

mahdollista myös tarjota nuorille valmennusta ja opastusta lajin pariin. 

Torstai- iltaisin kerholla on oma maanantai-iltoja pienempi kävijäkuntansa. 

Iltojen suosion ja tunnettuuden lisäämisen kannalta iltoja saattaisi olla 

tulevaisuudessa tarpeen ajoittain teemoittaa. 

 

TIEDOTTAMINEN 
Matti Uimonen on vuoden aikana huolehtinut Klubin nettisivujen päivityksistä. 

Sivuston kautta tieto Klubin ajankohtaisista tapahtumista on jäsenistön ja 

tietoa etsivien pelaamisesta kiinnostuneiden saatavilla. Sivuilta löytyy myös 

tietoa Klubin historiasta ja kuvia järjestetyistä tapahtumista. 

Vuodesta 1977 alkaen on ilmestynyt 4-6 kertaa vuodessa myös Pekka 

Palamaan laatima sähköpostitse tai postitse lähetettävä jäsentiedote. 

Tiedotteella on myös vuoden aikana muistutettu ja kutsuttu jäsenistöä 

osallistumaan kerhon toimintaan ja kerrottu tapahtumista ja tuloksista. 

Tiedote ja nettisivuilta löytyvä informaatio ovat toimineet toisiaan täydentävinä 

viestintäkanavina. 

 

Vuoden 2014 aikana luotiin ja otettiin käyttöön myös sähköpostitse 

lähetettävä ennakkoilmoittautumispyyntö ennen JSM- kierroksia. Näin 
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pelaajille on pyritty luomaan helppo keino ilmoittaa siitä ovatko he 

käytettävissä viikonloppujen joukkuepeleihin ja onko heidän osallistumisensa 

mahdollista pääkaupunkiseudulla ja matkustaa tarvittaessa pidemmälle 

pelaamaan. Ennakkoilmoituksilla pyritään kehittämään ja helpottamaan 

joukkueiden keräämistä ja tarvittavien kimppakyytijärjestelyjen järjestelyjä. 

 

MERKKIPÄIVIÄ  
 Vuonna 2014 pyöreitä merkkipäiviään viettivät klubilaisista Ilkka Kanko 80 

vuotta ja Petri Saharinen 70 vuotta. 

IN MEMORIAN 
Klubin pitkäaikaisista jäsenistä keväällä 2014 menehtyi Leo Hällström. 

 

 

Tuloksia 
 Koululaisten SM tulokset 

http://www.shakkiliitto.net/index.php/tulokset/589-koululaisten-sm-22112014-23112014 

 

Suomen nuorin turnausjohtaja (Halman nappulakisassa) 

http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-1t.htm 

 

Nappulakisojen nuorten osallistuminen 

http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-1t.htm 

http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-2t.htm 

http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-3t.htm 

http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-4t.htm 

http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-5t.htm 

http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-6t.htm 

 

Helsingin mestaruus turnaus (Elomaaa jaettu toinen tila ja Hallman 

jaettu 5., Turtiainen ja Seppänen B-ryhmässä) 

http://www.shakkiliitto.net/index.php/tulokset/606-hm-turnaus-28122014-06012015 

 

Nuorten PM kisat 

http://www.chess-results.com/tnr124232.aspx?lan=1&art=25&fedb=FIN&turdet=YES&flag=30&wi=984  

Nuorten MM 

http://www.chess-results.com/tnr144241.aspx?lan=1&art=25&fedb=FIN&turdet=YES&flag=30&wi=984 

http://www.shakkiliitto.net/index.php/tulokset/589-koululaisten-sm-22112014-23112014
http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-1t.htm
http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-1t.htm
http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-2t.htm
http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-3t.htm
http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-4t.htm
http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-5t.htm
http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2014-6t.htm
http://www.shakkiliitto.net/index.php/tulokset/606-hm-turnaus-28122014-06012015
http://www.chess-results.com/tnr124232.aspx?lan=1&art=25&fedb=FIN&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://www.chess-results.com/tnr144241.aspx?lan=1&art=25&fedb=FIN&turdet=YES&flag=30&wi=984

