
LAHDEN SHAKKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2020 – 31.12.2020 
 
 
YLEISTÄ 
 
Vuosi 2020 oli koronaviruspandemian myötä poikkeuksellinen myös shakkitoiminnassa. Lahden Shakki kokoontui 
vuonna 2020 viikoittain ajalla 1.1.–14.3 ja 3.6.- 25.11. Poikkeuksena olivat arkipyhät, jolloin ei pelattu. Muina 
aikoina kerhotoimina oli keskeytettynä koronarajoituksista johtuen. Pelipaikkana toimi Diabetesyhdistyksen D-
klubi Karjalankadulla. Koronapandemia vaikutti myös pelaajamääriin laskevasti. Pelaajia peli-illoissa oli paikalla 
yleensä noin 15. Turnausjärjestelyistä vastasi pääosin Lauri Hagelberg apunaan Lauri Komulainen ja Olavi Lilja. 
Kahvitarjoilusta vastasi Aimo Heino. Kerhotoiminnan lisäksi D-klubilla järjestettiin joukkueotteluja, heinäkuussa 
kansallinen pikapeliturnaus ja elokuussa kansallinen viikonlopputurnaus.  Pikapeliturnaukseen osallistui 16 
pelaajaa. Turnauksen voitti Jyväs-Shakin FM Tommi Luukkonen ennen CM Vesa-Pekka Heinolaa ja Helge 
Ruotasta. Lahden Shakin Olli Rusanen oli viides, Lauri Komulainen kuudes ja Joona Tuominen seitsemäs. 
Viikonlopputurnaukseen osallistui 27 pelaajaa kahdessa ryhmässä. Turnaus pelattiin jälleen neljäkierroksisena. 
A-ryhmän voitti FM Tommi Luukkonen. Lahden Shakin pelaajista parhaiten menestyi Lauri Komulainen (5.). B-
ryhmän paras oli Chess Galaxyn Aleksandr Häkkinen.  
 
SISÄINEN KILPAILUTOIMINTA 
 
Kerhopelejä pelattiin totutusti vaihtelevin peliajoin. Ohjelmassa oli pitkiä- ja nopeita pelejä, pikashakkia ja 
teematurnauksia sekä suorilla että inkrementtiajoilla. Kerhon mestaruusturnausta pelattiin kevätkaudella 
kahdeksan pelaajan täyskierroskilpailuna, ja toiminnan keskeydyttyä maaliskuussa turnaus jatkettiin loppuun 
kesällä. Turnauksen voitti Lauri Hagelberg. Avoimessa ryhmässä mestaruudesta pelattiin keväällä ja kesällä 
seitsemänkierroksisena vajaakierroskilpailuna, jonka voitti vertailulla Jorma Pitkänen ennen Martti Karppista. 
Kerhon nopean pelin mestaruusturnaus jäi pelaamatta kerhotoiminnan loppuvuoden keskeytyksestä johtuen. 
Pikapelimestaruuden voitti Lauri Hagelberg. B-ryhmän pikapelimestari oli Aimo Heino. Kerhopelien tarkemmat 
tulokset ovat erillisessä tulosliitteessä. 
 
VALTAKUNNALLINEN KILPAILUTOIMINTA 
 
Lahden Shakki osallistui vuonna 2020 SM-kilpailuihin JSM-sarjassa sekä nopeassa shakissa. Pikashakin 
henkilökohtaiset- ja joukkue SM-kilpailut peruttiin koronapandemian vuoksi. JSM-kausi 2019/20 oli pettymys. 
Kerhon ykkösjoukkue sijoittui 1-divisioonan B-lohkossa seitsemänneksi ja putosi 2-divisioonaan kaudelle 
2020/21. Kakkosjoukkue pelasi kolmannessa divisioonassa, jossa jatkaa myös kaudella 2020/21. SM-Liigassa 
mestaruuden voitti Tammer-Shakki. Nopean shakin joukkue SM-kilpailuissa Helsingissä oli mukana Lahden 
Shakin joukkue. Jyväskylän FM Tommi Luukkosella vahvistettu joukkue (Luukkonen, Jyrki Kiltti, Lauri Komulainen, 
Jorma Pitkänen, Patrick Si) sijoittui yhdeksänneksi viidentoista osallistujan joukossa. Nopean shakin 
henkilökohtaisessa SM-kilpailussa Jyrki Kiltti sijoittui hienosti pronssille KvM:ien Tapani Sammalvuo ja Toivo 
Keinänen jälkeen! Kerhon pelaajia on osallistunut myös muihin kansallisiin kilpailuihin sekä aktiivisesti lähialueen 
toimijoiden Misakoshakin ja Heinolan Shakkikerhon kerhoturnauksiin. Muun shakkitoiminnan osalta, Lauri 
Hagelberg kuului edelleen jäsenenä Suomen Shakkiliiton JSM-toimikuntaan kaudella 2020–21. Jorma Pitkänen 
jatkoi aktiivista tehtäväshakkityötä laatien ja tuoden tehtäväshakkia esille kerhoilloissa. Ensipainoksia on 
syntynyt edelleen sisältäen useita menestystehtäviä. Lisäksi Jorma järjestää huhtikuussa 2020 julistetun 80-
vuotis juhlalaadintaturnauksensa, joka jatkuu 7.4.2021 asti. 
 
KILPAILUTOIMINTA VERKOSSA 
 
Koronanpandemian tuomien kokoontumisrajoitusten myötä shakin kilpailutoiminta verkossa on aktivoitunut. 
Lahden Shakilla on lichess.org – sivustolla oma joukkue, joka on osallistunut viikoittaisiin suomalaisten kerhojen 
välisiin Mega-/farmiliiga joukkuepikapeliturnauksiin hyvällä menestyksellä. Lisäksi Heinolan kanssa yhteisesti 
perustetun Päijät-Häme – joukkueen kanssa on pelattu vastaavia kuukausittaisia nopean shakin 
joukkuekilpailuja. Monet Lahden Shakin jäsenet ovat myös osallistuneet kansainvälisiin joukkuekilpailuihin mm. 
Suomen Shakkiliiton verkkojoukkueessa. 



  
JÄSENISTÖ 
 
Jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 29, joista 1 nuorisojäseniä (alle 15-v). Lisäksi nuorten koulutuksessa kävi 
muutamia kerhoon kuulumattomia pelaajia, ja peli-illoissa vieraili muiden kerhojen jäseniä. Nuorimman ja 
vanhimman kerhon jäsenen ikäero oli lähes 70 vuotta. Jäsenmaksut pysyivät ennallaan ollen täysi-ikäisiltä 20 
euroa ja nuorilta viisi euroa. Peli-iltamaksua korotettiin jäseniltä 3 euroon (alle 15 vuotiaat ilmaiseksi) ja ei-
jäseniltä 4 euroon per peli-ilta. Vuosijäsenmaksu, sisältäen kaikki peli-illat mutta ei jäsenmaksua, oli 72 euroa. 
Kannatusjäsenmaksut pysyivät ennallaan (50/100 euroa). 
 
NUORISOTOIMINTA 
 
Jokaisena kerhoiltana koulujen loma-aikaan ajoittunutta kesälomaa lukuun ottamatta oli tarjolla koulutusta 
nuorille ja vasta-alkajille Markku Sipilän johdolla. Aktiivisesti koulutukseen on osallistunut muutamia nuoria. 
Valitettavasti koronapandemian myötä myös nuorisotoiminnan osallistujamäärä on ollut aiempaa pienempää. 
Lisäksi Lahden Shakkia pyydettiin syksyllä 2020 järjestämään Kivimaan koululle shakkikerho. Koulukerho 
toteutettiin Lauri Hagelbergin, Markku Sipilän ja Samuli Valkaman toimesta, yhteensä 13 kerhokertaa 2.- ja 4. 
luokan oppilaille syys-joulukuussa 2020.  
 
VALMENNUSTOIMINTA 
 
Kerhon jäsenille on tarjottu mahdollisuutta osallistua Shakkilinnan verkkovalmennukseen. Tätä varten on 
hankittu edullinen seuralisenssi. Kaudella syksy 2020 – kevät 2021 valmennukseen osallistuu kuusi kerhon 
jäsentä. Kerho on tukenut kauden 2020/21 valmennukseen osallistumista 20 % osuudella valmennuksen 
hinnasta. 
 
TIEDOTUSTOIMINTA 
 
Kerhon kotisivuista on vuonna 2020 vastannut Lauri Hagelberg. Sisältöä sivuille ovat lisäksi tuottaneet Pentti 
Juppala ja Lauri Komulainen. Tulospalvelusta ovat vastanneet Hagelberg ja Komulainen. Juppala on vastannut 
pelien digitoinnista, julkaisusta sekä eteenpäin Suomi-tietokantaan toimittamisesta. Perinteinen peli-illoissa 
tiedottaminen on jatkunut verkon ohella. 
 
HALLITUS 
 
Kerhon hallituksessa toimivat 1.1.–5.2.2020 pj Samuli Valkama, Lauri Hagelberg, Lauri Komulainen ja Olavi Lilja ja 
5.2.2020 alkaen Lauri Komulainen (pj), Lauri Hagelberg (sihteeri), Olavi Lilja (rahastonhoitaja) ja Patrick Si (vpj). 
Vuosikokous pidettiin D-klubilla keskiviikkona 5.2.2020. 
 
TOIMINNANTARKASTUS 
 
Kerhon toiminnantarkastajana on toiminut edelleen ansiokkaasti Jukka Tolkki varamiehenään Jaakko Keipi. 
 
TALOUS 

Kerhon tilikauden 2020 tulos oli -23,23 euroa. Kerholla oli 31.12.2020 kassa- ja pankkitilillä yhteensä 3.611,46 
euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 23,23 euroa siirretään kokonaisuudessaan voitto- ja tappiovarojen 
tilille. Koronapandemian vaikutukset kerhon taloudelle ovat olleet maltilliset eikä taloudellinen tilanne vaikeuta 
kerhotoiminnan jatkamista vuonna 2021. Tarkemmat talousluvut löytyvät erillisestä talouskertomuksesta. 


