Helsingin Shakkiklubi r.y. – Helsingfors Schackklubb r.f.

Toimintakertomus 2015

YLEISTÄ
Vuosi 2015 oli perinteikkään Helsingin shakkiklubin 129 toimintavuosi.
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 2015
Vuosikokous pidettiin Klubin kerhotilassa 9.4, paikalla oli 20 jäsentä. Kokouksen antina
hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2015.
Aktiivisesti Klubin kerho- ja kilpatoiminnassa mukana toimiva Ilkka Mäkinen oli ilmoittanut, ettei
ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtäviin vuosikokouksessa. Vuosikokous valitsi uudeksi
puheenjohtajaksi Matti Kaurasen ja varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Matti Uimonen.

Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Ilkka Mäkinen, Jyrki Parkkinen, Teemu Tiinanen, Reijo Taipale,
Petri Saharinen, Heikki Hänninen ja Johanna Taipale. Hallituksen uusiksi varajäseniksi valittiin
Jarmo Haverinen ja Dilxat Abdirim.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Koskinen ja Kaj Funck sekä varalle Teho Bäckström.
Hallitus valitsi taloudenhoitajaksi Heikki Hännisen ja sihteeriksi Johanna Taipaleen.
Hallitus on toimintavuoden 2015 aikana kokoontunut 4 kertaa, toukokuussa, kesäkuussa,
syyskuussa ja lokakuussa. Hallitus laati työnsä tueksi vuosikellon toimintavuoden 2015
tapatumista, jota seurattiin toiminnansuunnittelussa ja läpikäytiin kokouksissa.

KLUBIN JÄSENET SUOMEN SHAKKILIITON TOIMINNASSA VUONNA 2015
Helsingin Shakkiklubi on Suomen Shakkiliiton ja Helsingin Shakkiliiton jäsen ja toimii aktiivisena
järjestötoimijana niiden toiminnassa.
Klubin hallituksen jäsen Petri Saharinen toimii Suomen Shakkiliton varapuheenjohtajana,
Shakkikustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä Suomen Shakkihistoriallisen seuran
hallituksen varapuheenjohtajana. Saharinen oli myös Helsingin Shakkiliiton hallituksessa.

HELSINGIN SHAKKIKLUBIN TALOUS
Vuoden 2015 aikana tuloja kertyi jäsenmaksuista, kerhoiltojen pienestä pelimaksusta ja vuoden
aikana järjestetyistä kolmesta viikonlopputurnauksesta sekä Helsingin kaupungin avustuksesta.
Suurimmat menot muodostuivat vuokrista, järjestetyistä kilpailuista ja JSM joukkueiden kuluista.
Syksyn 2014 JSM-menoja maksettiin noin 1200 euron edestä vuoden 2015 puolella.
Vuonna 2015 vuosikokous hyväksyi jäsenmaksujen nostamisen viidellä eurolla. Jäsenmaksu
aikuisilta oli siis 45 ja nuorilta 20 euroa.
Tilinpäätös oli ylijäämäinen.

HELSINGIN SHAKKIKLUBIN KILPAILUTOIMINTA 2015
Viikonlopputurnaukset
Klubi järjesti vuonna 2015 kolme viikonlopputurnausta: tammikuussa, toukokuussa ja elokuussa.
Viikonloppukilpailuillamme on jo pitkät perinteet vuodesta 1980 alkaen. Turnausten
osanottajamäärä on muodostunut vuosien varrella melko vakaaksi noin 60 pelaajaan. Toukokuun
turnaus oli kilpailuista ainoa, joka jäi osallistujamäärältään selvästi alle odotuksen, koska pelaajia
oli vain 45, joista nuoria 12. Kilpailujen järjestäminen on tärkeä osa vuoden aktiivista toimintaa eriikäisten pelaajien houkuttelemiseksi lajin parissa järjestettävään toimintaan.
Vuoden 2015 viikonlopputurnaukset olivat kaikki juhlaturnauksia jäsentemme merkkipäivien
kunniaksi. Talven turnauksessa juhlistettiin Ilkka Kankon 80- vuotispäivää kakkukahvein. Keväällä
viikonlopputurnaus oli Erkki Aaltion merkkipäiväturnaus ja elokuussa kakkukahvit juotiin Allan
Kiviahon 80- vuotisjuhlien kunniaksi.

Helsingin joukkuevartit
Mestaruusryhmässä Klubin ykkösjoukkue tuli neljänneksi joukkueella Lehto, Kauranen, Uimonen,
Hallman, Błaszczyk ja Mäkinen. A-ryhmän voitti kakkosjoukkue: Fieandt, Kanko, Aaltio, Kiviaho,
Blinov, Funck. Kolmosjoukkue, Abdirim, Peltola, Pollari, Heikkilä, Khanov, Laine, oli seitsemäs ja
nelosjoukkue, Hall, Ståhle, Saharinen, Varho, Bergström, Wahlbäck, kahdeksas. B-ryhmässä
viitosjoukkue, Parkkinen, von Hellens, Turtiainen, Mäkelä, Haverinen, Backström, oli neljäs.

Helsingin joukkuepikapelit
Helsingin Shakkiliiton joukkuepikapelin mestaruuskilpailun M - ryhmä pelattiin 19.10. Klubilta oli
mukana kolme joukkuetta. A-ryhmässä pelasi kaksi joukkuetta.
Kilpailun voitti EtVaS 1 ja toiseksi tuli MatSK 1. Klubin ykkönen tuli kolmanneksi joukkueella Norri,
Suomalainen, Elomaa ja Uimonen. Kakkonen, Kauranen, van de Plassche, Kopsa, Tiinanen, oli
kymmenes ja kolmonen, Mustonen, Turtiainen, Blinov, Abdimir, kahdestoista. Molemmat säilyivät
ensi vuodeksi M-ryhmässä!

Joukkue-SM
JSM- kausi 2014/2015 päättyi kevättalvella 2015. Päättyneellä kaudella Klubilla pelasi seitsemän
joukkuetta eri sarjatasoilla. Mestaruustyhmässä ja I-divisioonassa yksi joukkue, II-divisioonassa
kolme ja III-divisioonassa kaksi.
Syyskuussa 2015 alkoi uusi JSM- kausi. Kuluvalla kaudella Klubilla on mukana kuusi joukkuetta eri
sarjatasolla.
Elokuun 2015 joukkuepikashakin mestaruudesta pelattiin Sastamalassa. Klubilta osallistui kolme
joukkuetta. 1. joukkue sijoittui ensimmäisessä sijoitusryhmässä viidenneksi, kokonaiskilpailussa
33., joukkueella Parkkinen, Elomaa, Uimonen, Hallman. 2. joukkue, ”seniorit”, oli 71., Aaltio,
Kiviaho, Mustonen, Turtiainen, ja 3. joukkue 79, Błaszczyk, Puuska, Khanov, Blinov. Kilpailuun
osallistui 157 joukkuetta.

Klubilaiset yksilökilpailuissa
Syyskuussa Kroatiassa pelattiin nuorten EM- kilpailut, joihin sarjassa alle 14 v. osallistui HSK:n Valo
Hallman. Nuorten MM- kilpailut pelattiin loka- marraskuussa Kreikassa, sarjassa alle 12v pelasi
HSK:n Oliver Wartiovaara.
Nuorten SM- kisoissa pelasivat ryhmässä U10 Tuure Mäki-Uuro, U12 Oliver Wartiovaara ja Klaara
Mäki-Uuro, U14 Valo Hallman sijoitus 2., U18&20 Pavel Khanov ja Stefan Wahlbäck.
Näkövammaisten SM-kilpailussa pelasi Juha Oikarainen. Kilpailun tuomarina toimi 32 kerran Matti
Uimonen.
Helsingin mestaruusturnauksessa vuoden vaihteessa 2015-16 Valo Hallman oli voittaja!

Valo Hallman osallistui myös Shakkiliiton mahdollistamaan nuorison shakkikoulutukseen
Pietarissa.

Kerhotoiminta ja nuorisotoiminta
Helsingin Sakkiklubi on järjestänyt vuonna 2015 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. 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.
Kerhotoiminnan kulujen kattamiseksi peli-iltoihin osallistumisesta on peritty pieni maksu, jonka on
voinut suorittaa joko yksittäisestä pelikerrasta tai koko kaudesta toisen tai molempien viikon peliiltojen osalta.
2 euron pelimaksua korotettiin syyskaudesta alkaen 2,5 euroon.
Kerhoiltojen järjestelyjä ovat hoitaneet Klubilla Ilkka Mäkinen ja Jarmo Haverinen.
Kerhotoiminnan kesätauon aikana halusimme kutsua pelaajia yhteiseen illanviettoon pelaamaan ja
tapaamaan toisiaan. Ikään kuin syyskauden avaukseksi iltaa vietettiin elokuussa Lauttasaaressa
sotainvalidien veljesmajalla. Teemapäivän aikana oli tarjolla pientä purtavaa, mahdollisuus saunoa
ja uida sekä pelata shakkia muiden kerholavereiden kanssa. Ensi kertaa järjestettyyn tapahtumaan
osallistui 15 Klubilaista.

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.
Sähköpostitse lähetetyllä tiedotteella on myös vuoden aikana muistutettu ja kutsuttu jäsenistöä
osallistumaan toimintaan.
Vuoden 2015 aikana käytettiin myös sähköpostitse lähetettävä ennakkoilmoittautumispyyntö
ennen JSM- kierroksia. Näin 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 kuljetusten
järjestelyjä.

