
 

 

Toimintasuunnitelma 2018 

 

YLEISTÄ 
Helsingin Shakkiklubin toiminnassa keskeisintä on tarjota toiminnallaan mahdollisuuksia shakin 

harrastamiseen jäsenistölleen ja toimia kanavana pelaamisen pariin myös uusille lajista tai 

kerhotoiminnasta kiinnostuneille. 

Vuoden 2018 toiminta muodostuu viikonloppukilpailujen ja kerhoiltojen järjestämisestä. Lisäksi kerhon 

pelaajista muodostettavat joukkueet sekä yksittäiset pelaajat osallistuvat pikapelin, nopean shakin ja 

pitkän pelin kilpailuihin tai turnauksiin vuoden aikana. Tänä vuonna panostamme erityisesti nuorten 

valmennustoimintaan. 

Vuosi 2018 on ensimmäinen täysi vuosi uusissa pelitiloissa Lapinlahden sairaalassa. Pitkät perinteet 

omaavan kerhotoiminnan ansiosta on Klubille kasvanut vakaana pysynyt jäsenmäärä ja kahdesti viikossa 

pidettäviin peli-iltoihin osallistuu myös uusia kävijöitä ja vierailijoita. Toiminnan kehittäminen vaatii 

edelleen hyvää suunnitelmallisuutta, sisältöjen kehittämistä ja toiminnasta tiedottamista. 

Klubin talous 
Tärkeimmät kerhotoiminnan tulot muodostuvat kaupungin avustuksesta, kilpailujen tuotoista, 

jäsenmaksuista ja lahjoituksista.  

Vuoden 2018 joukkuepelien sarjaohjelmasta ei ole vielä tietoa, eikä siten myöskään sen kuluista. Muilta 

osin vuonna 2018 ei ole odotettavissa erityisen suuria muutoksia Klubin talouteen. 

Pelikaudella 2018 kevään ja syksyn viikonlopputurnauksia voidaan pitää osallistujamääriltään ja tuotto-

odotuksiltaan hyvin vakiintuneina vuoden toimintoina. 

Kerhoiltojen pelimaksut maanantain pikapeleistä ja torstai-iltojen varteista ovat edelleen käytössä vuonna 

2018. Varsinkin maanantai-iltojen pikapelikisat ovat kävijämääriltään vilkkaita ja tuovat Klubille mukaan 

myös muita kuin kerhon omia pelaajia osallistumaan pienestä pelimaksusta huolimatta. 

Torstain peli-iltojen vartin pelien kävijämäärä on maanantaihin verrattuna pienempi. Lisäksi torstai-iltoihin 

lisätään säännöllistä nuorisovalmennusta. 

Jäsenmaksut ovat toiminnan kannalta tärkeä tulonlähde. Aiemminkin on huomattu, että jäsenmaksun 

suorittaneiden määrä jää helposti aktiivipelaajien määrään nähden alhaisemmaksi. Asiaan on kiinnitetty 

erityistä huomiota muistuttamalla jäsenmaksun maksamisesta jäsentiedotteissa, kuten tehdään myös 

vuonna 2018. Jäsenistölle on tärkeää viestiä siitä, millainen merkitys jäsenmaksujen odotuksen mukainen 

kertyminen on vuoden toiminnalle. Toisaalta on varsin kohtuullista myös edellyttää jäsenistön sitoutuvan 

jäsenkerhonsa toimintaan, koska kerhotoimintaa toteutetaan ja kehitetään nimenomaan jäsenistön 

harrastusmahdollisuuksien vuoksi ja aktiivisesti kilpailutoimintaan osallistuvien pelaajien on myös oltava 



jonkin kerhon jäseniä. Puheenjohtaja on huolehtinut vuoden 2017 aikana jäsenrekisteritietojen 

päivityksestä ajantasaiseksi ja jäsenmaksujen muistutuksista. Pelaajien kontaktoinnista ja ajantasaisen 

tiedon keruusta on saatu myös positiivista palautetta. Aktiivista jäsenrekisterin hoitoa jatketaan myös tänä 

toimintavuotena. 

Kilpailutoiminta 
HSK järjestää vuoden 2018 aikana kaksi viikonlopputurnausta, keväällä ja syksyllä. Viikonloppukilpailujen 

järjestelyt hoidetaan kerholaisista koottavan talkooväen voimin.  

Klubi on osallistunut SM- joukkuekilpailuun viidellä joukkueella. 

Useamman joukkueen kokoaminen samoina lauantai päivinä oleviin otteluihin eri paikkakunnilla vaatii 

paljon ennakkovalmisteluja ja yhteydenpitoa ennen kierroksia. Klubin jäsenistö on sinänsä innostunutta 

osallistumaan sarjapeleihin osana harrastustaan. Joukkueiden kokoamista auttaa jo aikaisemminkin 

käytössä ollut netti-kyselytoiminto. Joukkuepeli mahdollisuuksia tarjoavat myös HSL:n vartin ja pikashakin 

kisat, jotka toisaalta kestävät vain yhden peli-illan kerrallaan. 

Kerhotoiminta 
HSK:n toimintaan kuuluu kaksi viikoittaista peli-iltaa viikossa syksystä 2017 alkaen Lapinlahden sairaalassa 

Lapinlahden Lähde yhteisön vuokralaisena.  

Vuoden 2017 aikana peli-iltoja on edelleen kahdesti viikossa. Maanantaisin pelataan pikashakkia. 

Maanantain kerhoilta onkin varsin vilkas ja suosittu ja tuo Klubille myös uusia tai satunnaisia 

vierailijakävijöitä. Illasta perittävä matala pelimaksu muodostaa myös pienimuotoista tuloa 

kerhotoimintaan. 

Maanantai- iltojen kilpailujärjestelyistä kerholla vastaavat kiitettävällä tavalla Ilkka Mäkinen ja Jarmo 

Haverinen. 

Torstai-iltojen vartin peleihin on maanantai iltojen kaltaisen vilkkauden saavuttamiseksi mahdollista 

suunnitella esimerkiksi teemoitettua ohjelmaa joillekin peli-illoille. 

Kerhotoiminta tarjoaa mahdollisuuden harrastaa ja myös oppia uutta lajia eri-ikäisille ja eri 

kulttuuritaustoista tuleville pelaajille. Harrastuksen kustannukset eivät ole korkeita, koska Klubilla on 

pelivälineitä ja peli-iltojen maksut ovat pienet. 

Kesäkauden toimintana suunnitteilla on heinä- elokuussa Klubin kesätapahtuman järjestäminen. Kerholla 

kokoontumisen sijaan tapahtumaa haluttaisiin toteuttaa muun järjestötahon kesänviettopaikassa, joka 

mahdollistaa myös yhteistoiminnan ulkona päivän aikana. Tapahtumapäivään sisältyy lounas, päiväkahvi ja 

shakkivalmennusta ja kilpapelaamista, sekä esimerkiksi grillausta tai tilaisuus saunomiseen. Tapahtuma on 

avoin oman jäsenistön lisäksi muille pelistä kiinnostuneille ja siitä peritään myöhemmin määriteltävä 

maksu kattamaan järjestelykuluja.  

Nuoret 
Helsingin shakkiklubin hallitus on v. 2017 hakenut opetusministeriöltä seuratoiminnan tukea ”Shakkaa 

päälle! – Chess above All!” –hankeelle, jolla tulee olemaan suuri merkitys nuorten toiminnan 

aktivoimisessa. Seuraavana lyhyesti hankkeen tavoitteista. 

”Shakkaa päälle! – Chess above All!” -hanke tukee hyvin shakin erilaisissa tieteellisissä tutkimuksissa 

havaittuja etuja. Näitä ovat mm. keskittymiskyvyn lisääntyminen, ongelmanratkaisutaidot, looginen ja 

luova ajattelu, visuaalisen muistikyvyn ja älykkyysosamäärän paraneminen. Hankkeessa luodaan 

seuratoimintaan aktiivinen nuorten ryhmä, mikä tuo omalta osaltaan sosiaalista kanavaa ja mielihyvää. 



Shakki tarjoaa monipuolisuutensa takia elinikäisen kehittymismahdollisuuden ja elinikäisen harrastuksen. 

Sosiaalisessa ympäristössä shakki tarjoaa mahdollisuuden eri-ikäisten harrastajien toisiaan tukevaan ja 

yhteismitalliseen kehittymiseen ja vuorovaikutukseen. 

Hankkeen tavoitteena on uudenlaisen nuorille suunnatun ohjatun toiminnan luominen ja uudenlainen 

digitaalinen valmennusympäristö. Digitaalinen valmennusympäristö tarjoaa uuden ja innostavan 

menetelmän lajin valmennukseen ja mahdollistaa perustan uudenlaiselle vuorovaikutukselle. Visuaalisena 

ympäristönä digitaalisuus tukee kokemuksellista ajattelua ja oppimista, mikä tukee shakin harjoittelua. 

Tavoitteet ja niiden mittarit ovat seuraavat. 

1. Ammattimaisen valmentajan hankkiminen  
 
Toimintaan hankitaan ammattimainen valmentaja. Valmentaja tekee valmennusmateriaalin ja 
muun shakillisen valmistelun että hoitaa avustettuna valmennuksen. Tavoitteena on lisäksi, että 
valmennusmateriaali jää tämän jälkeen HSK:lle ja on skaalattavaa ja siirrettävää muille seuroille. 
 

2. Digitaalisen harjoitusympäristön luominen seuratoimintaan 
 
Toimintaan hankitaan digitaalisia pelivälineitä sekä mahdollisesti videokameroita ja nettiyhteydet. 
Näille luodaan riittävä tietojärjestelmätuki kaupallisia palveluita ja ohjelmistoja käyttäen.  
 
Erityisesti viimeisten vuosien aikana ns. digitaalinen urheilu on nostanut suosiotaan. Tässä 
projektissa kartoitetaan yhteistyössä Suomen shakkiliiton ja Helsingin shakkiliiton avustuksella 
yhteistyömahdollisuuksia tähän suuntaan ja toimintaa sekä digitaalista harjoitusympäristöä 
muokataan tähän suuntaan. 
 

3. Netin laaja käyttäminen 
 
Tietojärjestelmien oheen luodaan ympäristö, jossa shakinharrastajat itse sekä kavereiden kanssa ja 
valmentaja pääsevät analysoimaan pelejänsä. Mahdollisesti pelit linkataan yleisiin 
pelitietokantoihin.  
 
Valmennuksessa käytetään osin olemassa olevia nettipalveluita kuten Shakkilinnan ja Suomen 
Shakkiliiton www.avainsiirto.fi –palvelua sekä pelitietokantoja. 
 
Sosiaalista mediaa käytetään laajasti markkinointiin. Yllä mainittuja videoita ja niiden ympärille 
luotavaa keskustelua siirretään kaupallisiin ohjelmistoihin kuten youtubeen ja facebook:iin. 
Sosiaalista mediaa kuten facebook:in keskusteluryhmiä käytetään toiminnan mainostamiseen. 
Erityisesti mainonta keskitetään lähialueille. 
 
 

4. Matalan kynnyksen toiminta ja erityisryhmät 
 
Shakki on muihin urheilulajeihin verrattuna kustannuksiltaan edullinen ja ammattimaisesta 
valmentajasta huolimatta nuorten kustannukset ovat myös hankerahoituksen loputtua tarkoitus 
pitää matalana.  
 
Pääkaupunkiseudun koulujen shakin iltapäiväkerhoissa käy vuosittain n. 400 koululaista. Näistä vain 
harva jatkaa tai edes käy kokeilemassa seuratoimintaa. Tämän hankkeen tavoitteena on 
ensimmäisenä vuonna saada 10% tästä määrästä kokeilemaan nyt perustettavaa uutta toimintaa.  
 

http://www.avainsiirto.fi/


Shakki soveltuu erityisen hyvin erilaisille erityisryhmille, joilla osalla on suuri riski syrjäytymiseen ja 
drop outiin eli harrastuksista luopumiseen. Lapinlahden lähde yhteisön kautta toiminnastamme 
tullaan kertomaan osana Mielenterveysseuran ns. arjen mielenterveys teemaa. Osana tätä 
tulemme tiedottamaan aktiivisesti shakin tutkituista eduista. 
 
Erityisiä fyysisiä tai kehityksellisiä ongelmia omaaville nuorille tarjotaan tarvittaessa vapaaehtoisia 
avustajia. Pelitilamme soveltuu myös pyörätuolilla liikkuville. 
 
Koulujen shakin iltapäiväkerhoissa käy runsaasti tyttöjä, mutta jostain syystä seuratoiminnassa 
heidän osuus on maailmanlaajuisestikin pieni. Hankkeessa on tavoitteena nostaa tyttöjen osuutta 
shakin harrastajina. Tämä tapahtuu markkinoinnin ja erityisesti sosiaalisen median turvin. Lisäksi 
suomalaisia naispelaajia sekä äitejä pyydetään osallistumaan nuorten toimintaan vapaaehtoisina. 
 
HSK:oon jäsenistä n. 10% on ulkomaalaistaustaisia. Lisäksi peli-iltoihimme osallistuu paljon muitakin 
kuin jäseniämme. Monikultturillisuuden takia osa valmennusmateriaalia tehdään englannin 
kielisenä ja valmennuksessa käytetään tarvittaessa myös englantia. Toimintamme 
perusmarkkinointimateriaali julkaistaan ainakin suomen ja englannin kielisenä ja myös sosiaalista 
mediasta osa tehdään englannin kielisenä. 
 
Valmennustilaisuus pidetään säännöllisen valmennus eli peli-iltamme yhteydessä. Tällöin kaikilla 
halukkailla on nuorten valmennustilaisuuden jälkeen/ohella mahdollisuus osallistua myös 
normaaliin toimintaamme.  
 

 

Klubin nuoria pyritään kannustamaan ja tukemaan osallistumisissa ikäisiensä nappula-, koululais-, ja SM-

turnauksiin. Erityisesti koululais- ja SM-turnauksissa menestyneille HSK:n nuorille avautuu mahdollisuus 

kansainvälisiin nuorten turnauksiin pohjoismaiden, Euroopan ja maailmanmestaruusturnauksiin. HSK pyrkii 

osaltaan turvaamaan näiden nuorten osallistumismahdollisuudet näihin turnauksiin. Nämä pelaajat 

pääsevät myös shakkiliiton nuorisovalmennusrinkiin, jolloin heidän valmentaminen toteutetaan HSK:n 

tasolla osana tätä valmennusta. 

Aktiivisimmille nuorille tarjotaan tämän lisäksi etuoikeus osallistua HSK:n joukkueisiin pitkässä ja nopeassa 

pelimuodossa. Jos saamme riittävästi osallistujia, niin SM pikapeleihin, joukkue SM:ään, HSL 

joukkuekilpailuihin (mm. 30+30 min ja 5+5 min) muodostetaan omat nuorisojoukkueet. 

Tiedottaminen 
Klubin toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan paljolti kerhon nettisivujen välityksellä. Sivuilta löytyy 

perustietoa ja aikatauluja toiminnalle. Sivujen kautta tieto toiminnastamme on myös uusien 

kiinnostuneiden pelaajien löydettävissä. Perustiedot toiminnastamme löytyvät nettisivuilta myös ruotsiksi 

ja englanniksi. Lisäksi jatketaan tiedotusta myös HSK:n Facebook sivuilla ja Shakkifoorumin 

keskustelusivuilla. 

Netistä löytyy myös tietoa ja kuvia toteutuneista tapahtumista. 

Sivujen päivityksestä huolehtii pääasiassa Matti Uimonen. 

Kilpailukutsut vuonna 2018 nettisivuillamme, joissa on myös sähköinen ilmoittautumiskaavake kisaan ja 

mahdollisuus julkaista listaa jo ilmoittautuneista. 

Nettiä käytetään 2018 edelleen myös kehittämään joukkuepeleihin osallistuvien pelaajien kokoamisessa. 



 Saatujen hyvin kokemusten perusteella tämä helpottaa kokoonpanojen suunnittelussa ja ennakoinnissa. 

Näin saadaan myös tieto siitä, onko pelaaja estynyt vaiko käytettävissä pelaamaan, ja onko hänen 

mahdollista osallistua vain pääkaupunkiseudun otteluihin vai matkustaa tarvittaessa vierasotteluihin. 

Samalla voidaan tehokkaammin huomioida yhteiskyytien / muiden matkajärjestelyjen tarpeet. 

Jäsenyydet 
Helsingin Shakkiklubi on Suomen Shakkiliiton ja Helsingin Shakkiliiton jäsen. Kerho on aktiivinen 

molempien järjestöjen toiminnassa. 

Hallituksen toiminta 
Hallitus suunnittelee ja ohjaa HSK:n toimintaa. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan kokouksiin 

puheenjohtajan kutsusta ja pitää yhteyttä myös sähköpostitse toimintavuoden aikana. Hallitus sopii 

tarvittaessa yhdessä erityisistä tehtäväjaoista tapahtumien, joukkuepelien tai tiedottamisen 

järjestämiseksi. 

 


