Henkilöt
Alla olevat henkilöt, "Ticket Mursu", asettuvat ehdolle liiton johtotehtäviin.
Puheenjohtaja: Elmeri Mursu
Varapuheenjoh: Veijo Sheikki
Jäsenet: Pasi Kumpula, Olli Kuhta, Heimo Vesa, Kiintiönainen
Ohjelmasta yleensä
Kokoonpano, mikäli tulee valituksi, pyrkii toimimaan siten, että harrastamisen kustannukset
alenisivat. Toisaalta samalla pyritään siihen, että liitto aiempaa paremmin keskittyisi olennaiseen.
Rönsyt karsitaan.
Säilytettävät asiat
Olemassa olevasta kehikosta pidetään seuraavat: SM-kilpailut, JSM, joukkueblixt, selolaskenta,
shakkiareena, toimitsijakoulutus, nuorisotoiminta, koulushakki, yleinen kilpailutoiminta.
Kansainväliset yhteydet säilytetään, mutta nykyistä pienemmässä mittakaavassa. FIDE:n jäsenyys
sekä chess-results + SwissManager pidetään.
Poistettavat asiat
Suomen Shakki -lehti lakkautetaan. Seurajoukkueiden EM-kisaan ei osallistuta. Erilaiset härpäkkeet
(peliserveri ym.) heivataan yli laidan.
Toiminnanjohtaja irtisanotaan. Nykyinen on hoitanut sarkansa hyvin eikä kyseessä ole
epäluottamuslause. Kyse on toimenkuvan radikaalista muuttamisesta. Toiminnanjohtajan sijasta
liitolla olisi jatkossa toimintasihteeri, jolle maksetaan sihteeritason palkkaa. Työvoimakustannus
pienenee puoleen nykyisestä.
Pohjoismainen yhteistyö lopetetaan.
Avustuksia kirjeshakkiliitolle ja tehtäväniekoille ei enää anneta.
Kehitettävät asiat
Tarkoituksena on lajin arvostuksen kohottaminen sisältä käsin. Elämme markkinataloudessa ja –
oikein tai väärin – euro tuppaa määräämään, miten mitäkin arvostetaan. Nykyisellä palkintotasolla
shakki ei kiinnosta ulkopuolisia, ei mediaa eikä oikein pelaajiakaan.
Enin osa nuorista ei koskaan kuulekaan shakista. Toisaalta ne, jotka lajin piiriin päätyvät, tuppaavat
katoamaan. Lupaavakin pelaajanalku yleensä lopettaa, koska mikä tahansa muu asia antaa
paremmin rahaa ja statusta, kukaties naisseuraakin.

Tarvitaan muutos ja se on tarkoitus tehdä kanavoimalla nykyistä enemmän rahaa kilpailuihin. Kun
SM-kisan ykköspalkinto on kymppitonni, mielenkiinto herää sekä lajiniiloilla että ulkopuolisilla.
SM-kisa ei ole ainoa panostus. Lisäksi hallitus luo Suomeen 6-8 kilpailun sarjan kv-tason
turnauksia. Kovat kotimaiset vastaan gm-tason ulkomaalaiset. Palkintotaso olisi selvästi nykyistä
parempi.
Yleisenä pitkän aikavälin tavoitteena on, että Suomessa voi elättää itsensä shakkia pelaamalla ehdolla, että pärjää. Alkuvaiheessa tähän ei päästä, mutta voidaan kuitenkin saavuttaa nykyiseen
nähden selvästi parempi kompensaatiotaso, millä puolestaan lienee suotuisia vaikutuksia
käyttäytymiseen.
Entistä useampi kokee houkutusta vakavasti otettavaan shakkiharjoitteluun, kun
omistautumisesta seuraa muutakin kuin paikka leipäjonossa.
Jotta ei tehtäisi virheinvestointia valuttamalla rahaa kehityksensä lakipisteen jo aikaa sitten
saavuttaneille, ensi vaiheessa palkintotason radikaali nostaminen tapahtuu siellä, missä
kehityspotentiaalikin on ts. nuorten SM-kisan ryhmissä 18- ja 20-vuotiaat.
Rahavirrat
Shakissa valtaosa rahoituksesta tulee lisenssipelaajilta. Tämä hyväksytään annettuna eikä
haihatteluja sponsoreista viitsitä esittää.
Kuitenkin lisenssien ja maksujen tasoa on tarkoitus muuttaa seuraavasti. Samalla harmonisoidaan
lisenssien rakenne purkamalla nykyiset sekavuudet.
A-lisenssi 60 euroa, nuoret 30 euroa. Jos perheeseen on jo lunastettu A-lisenssi, muut
perheenjäsenet saavat pelioikeuden nuorten lisenssillä. Ei muita lisenssejä. Työtön voi lunastaa
nuorten lisenssin, jos toimittaa liiton toimistoon todisteen työttömyydestä (esim. TE-toimiston
lausunto/"statuspäivitys").
Turnausmaksu poistetaan.
JSM-osanottomaksut ovat 20e/pää. Siis II- ja III-divisioonassa 100e ja ylempänä 160e.
Valtion avun oletetaan säilyvän entisellä tasolla, 45 000 euroa.
Nykyisen suuruisella pelaajakannalla lisenssituloa kertyisi noin 70 000 euroa vuodessa.
Tuloja siten yhteensä vuodessa noin 130 000 euroa. Menoja puolestaan olisivat toimintasihteerin
työvoimakustannus, Shakkiareenan vuokra, fiden jäsenyys sekä eräät pienet, mutta
välttämättömät erät.

Tulojen ja menojen erotus olisi vuodessa noin 90 000 euroa. Se käytettäisiin kokonaisuudessaan
kilpailutoimintaan.

