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YLEISTÄ 
Vuosi 2020 oli perinteikkään Helsingin Shakkiklubin 134 toimintavuosi. 

Vuoden kerhotoimintaan vaikutti voimakkaasti Covid-19 (korona) pandemia. 

Vuoden aikana suunniteltu toiminta piti muodostua turnausten järjestämisestä, kerhon pelaajista 

koottujen joukkueiden ja yksittäisten jäsenten osallistumisesta kilpailuihin, kerhoilloista kahdesti viikossa ja 

aktiivisesta järjestötoimijan roolista Suomen shakkiharrastuksen parissa. Käytännössä kuitenkin peli-

iltatoiminnassa oli pitkiä katkoksia, kuten muussakin shakkitoiminnassa Suomessa. Uutena 

toimintamuotona tulivat nettishakkiturnaukset. 

 

HELSINGIN SHAKKIKLUBIN HALLITUS 2020 JA KLUBIN KOKOUKSET 
Vuosikokous pidettiin Klubin kerhotilassa 30.1 Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös 

vuodelta 2019 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 

Vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Matti Kaurasen ja varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Matti 

Uimonen.  

Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Matti Koskinen, Reijo Taipale, Pasi Pollari, Risto Peltola, Ville Mäkinen, 

Ilkka Mäkinen, Teemu Tiinanen ja varajäseniksi Jyrki Parkkinen, Erkki Suomalainen 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Kaj Funck ja Antti Eerola, ja varatoiminnantarkastajaksi Petri Saharinen 

Hallitus on toimintavuoden 2020 aikana kokoontunut 5 kertaa, helmikuussa, toukokuussa, kesäkuussa, 

syyskuussa ja marraskuussa.  

Klubin kokous hyväksyi syksyllä ensimmäisen kerran yhdistyksemme uudet säännöt, nykyiset kun ovat 

vuodelta 1924. Sääntöjen laatimiseen ovat ansiokkaasti osallistuneet erityisesti Ville Mäkinen, Matti 

Koskinen, Sten Ståhle ja Matti Kauranen. 



KLUBIN JÄSENET SUOMEN SHAKKILIITON TOIMINNASSA VUONNA 2020 
Helsingin Shakkiklubi on Suomen Shakkiliiton ja Helsingin Shakkiliiton jäsen ja toimii aktiivisena 

järjestötoimijana niiden toiminnassa. 

Klubin hallituksen jäsen Reijo Taipale toimi Suomen Shakkiliiton ja Helsingin Shakkiliiton hallituksen 

jäsenenä. 

HELSINGIN SHAKKIKLUBIN TALOUS 
Vuoden 2020 aikana tuloja kertyi jäsenmaksuista, kerhoiltojen pienestä pelimaksusta ja vuoden aikana 

järjestetyistä kahdesta turnauksesta sekä Helsingin kaupungin avustuksesta. Suurimmat menot 

muodostuivat vuokrista, järjestetyistä kilpailuista ja JSM joukkueiden kuluista. 

Jäsenmaksu aikuisilta oli 45 ja nuorilta 20 euroa. 

Jäsenmaksunsa maksaneita oli 40 aikuista ja 16 nuorta. 

Tilinpäätös oli ylijäämäinen. 

HELSINGIN SHAKKIKLUBIN KILPAILUTOIMINTA 2020 

Viikonlopputurnaukset 

Klubi järjesti vuonna 2020 vain yhden viikonlopputurnauksen elokuussa. Perinteistä toukokuun turnausta 

ei pelattu korona rajoitusten vuoksi. Elokuun turnauksessa oli 20 pelaajaa. Turnaus pelattiin Shakki 

Areenalla Pitäjänmäellä erityisin järjestelyin.  

Nopean shakinturnauksen järjestimme 18.1 Shakki Areenalla, kilpailuun osallistui 56 pelaajaa. 

Helsingin joukkuevartit 

M-ryhmässä 4. HSK 1 Timothy Binham (3,5/7), Jyrki Parkkinen (4,5/7), Teemu Tiinanen (5/7), Matti 

Uimonen (5,5/7), Ville Seppänen (2,5/7), Risto Peltola (5/7) 

Joukkue-SM 

JSM- kausi 2019/2020 keskeytettiin koronarajoitusten vuoksi kevättalvella 2020, kolme viimeistä kierrosta 

jätettiin pelaamatta. Liigassa HSK 1 oli 11. ja putosi 1 divisioonaan. HSK 2 pysyi 2 divisioonassa. 3-joukkue 

voitti oman lohkonsa 3. divisioonassa.   

 

JSM- kausi 2020/21 aloiteltiin joillakin otteluilla syksyllä ja on ollut käytännössä pysähdyksissä sen jälkeen. 

Elokuun 2020 joukkuepikashakin Suomen mestaruudesta olisi alustavasti pelattu Vaasassa, mutta kilpailu 

peruttiin. 

  



 

Klubilaiset yksilökilpailuissa ja muita tapahtumia 

Helsingin mestaruudesta vuoden vaihteessa 2019/20 pelatun kilpailun voitti Arto Elomaa, kolmanneksi tuli 

Jyrki Parkkinen. 

Veteraanien S65-ryhmässä Petri Saharinen oli 3.–4. ja Hannu E. Koskinen 5. 

Kerhotoiminta 

Helsingin Sakkiklubi on järjestänyt vuonna 2020 kaksi kerhoiltaa viikossa entisessä Lapinlahden Sairaalassa 

Lapinlahden Lähteen vuokralaisena. Koronasäännösten mukaisesti keväällä ei pelattu kuin alkuvuodesta 

(tammi-maaliskuun) ja syksyllä (syys-lokakuu). Koronarajoitukset vaikuttivat myös syksyn kerhoiltojen 

osallistujamääriin voimakkaasti. 

Keväällä järjestettiin joitakin nettishakkiturnauksia lichess.org palvelussa. Muutoinkin jäseniä kannustettiin 

osallistumaan nettishakkiin ja omatoimiseen valmentautumiseen ja ainakin Suomen Shakkiliiton 

turnauksiin on osallistunut myös Klubin pelaajia. 

Toukokuussa Klubin joukkue, Matti Kauranen, Teemu Tiinanen ja Valo Hallman, visaili ansiokkaasti MTV3:n 

ohjelmassa Stadi vs. Lande. 

Nuorisotoiminta 

Torstain kerhoilloissa on pelattu vartin pelejä. Torstaisin on ollut nuorille valmennusta ja opastusta lajin 

pariin Antti Virtasen ohjauksessa. Koronarajoitusten takia n. puolet valmennuksista on siirretty 

etävalmennukseksi, joka on toiminut yhtä aktiivisesti kuin lähivalmennuskin. 

 

POISTUNEET 
Erkki Vähäpassi 1919 – 23.1.2020 

 

TIEDOTTAMINEN 
Matti Uimonen on vuoden aikana huolehtinut Klubin nettisivujen (www.helsinginshakkiklubi.fi) 

päivityksistä. Sivuston kautta tieto Klubin ajankohtaisista tapahtumista on jäsenistön ja tietoa etsivien 

saatavilla. Sivuilta löytyy myös tietoa Klubin historiasta ja kuvia järjestetyistä tapahtumista. 

Sähköpostitse lähetetyillä puheenjohtajan tiedotteella on myös vuoden aikana muistutettu ja kutsuttu 

jäsenistöä osallistumaan toimintaan. 

http://www.helsinginshakkiklubi.fi/

