
SSL:n hallituksen puheenjohtajasehdokas Panu Laine  
 
Lupaukseni SSL:n jäsenille  
SSL:ää on kritisoitu viime aikoina runsaastikin ihan perusasioista päätöksenteossa ja  
asioiden johdonmukaisessa läpiviennissä. Tämä on valitettavaa, mutta todennäköisesti  
myös oire jostakin. Jokainen harrastuspohjainen järjestö tarvitsee useita aktiivisia jäseniä  
edistämään omaa asiaansa. Käsitykseni mukaan suomalainen shakkielämä on kuitenkin  
ollut hyvissä käsissä ja mitään kriisiä ei ole nähtävissä. Nuorisoshakkivuosi on ollut hieno  
näyttö panostuksesta, kun siihen vain löytyy halua ja uskallusta. Valmennustoiminta on  
kehittynyt huikeasti takavuosista ja kirkkaita tähtiä alkaa vilkkua suomalaisen shakkitaivaan  
horisontin yläpuolella. Suomen Shakin uudistus on kerännyt kiitosta kaikilla foorumeilla!  
 
En lupaa ihmeitä - mutta lupaan toimia aktiivisesti suomalaisen shakkielämän hyväksi.  
Ensimmäisiä asioita on laittaa päätöksentekokoneistoa trimmiin, lisätä hallinnon läpinäky- 
vyyttä shakkikansalle ja pyrkiä hyvien valmistelujen pohjalta hyvään ja johdonmukaiseen  
päätöksentekoon. Uskon, että johtaminen on pienien asioiden jatkuvaa johdonmukaista  
hoitamista oikein. Toiminnan loogisuus ja jatkuvuus ovat tärkeitä ja kehittämisen painopisteiden tulee olla kirkkaita. Myös 
ulkopuolisen rahan hankkiminen on itseoikeutetusti asialistalla, vaikka se ei helppoa olekaan erityisesti nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa. Täysin riippumatta siitä, olenko shakkiliiton hallituksessa vai en, olen lupautunut fasilitoimaan 
shakkikentälle kyselyn syksyllä 2011, jossa kysytään kentän mielipidettä suomalaisesta shakista, JSM:stä ja muustakin. Ei 
SSL:n hallitus ole olemassa SSL:ää varten vaan suomalaisia shakinpelaajia varten. Siksi kenttää pitää kuunnella.  
 
Kuka minä olen?  
Olen Panu Laine Espoon Matinkylästä ja olen syntynyt shakinpelaajan ihannevuotena 64. Olen naimissa ja lapsistani (15v 
ja 11v) Miika pelaa myös shakkia. Koulutukseltani olen DI / HTKK Sähkötekniikka, mutta työelämä on kuljettanut minut 
etäälle sähkötekniikasta Luottokuntaan, jossa olen toiminut CIO:na ja Projektijohtajana vuodesta 1999. Aikaisemmin olen 
toiminut mm. senior konsulttina vientimyynnissä, projektipäällikkönä ja kehityspäällikkönä Tekla Oy:ssä, Tieto Oy:ssä ja 
Helen:llä vuodesta 1986. Työelämäni punainen lanka on aina ollut kehittää uusia asioita ja viedä niitä käytäntöön.  
 
Shakillisia seikkailujani lähi- ja kirjeshakin parissa vuodesta 1975  
Opin säännöt 6-vuotiaana ukiltani, mutta peli-innostus alkoi varsinaisesti Tapiolan Yhteiskoulun shakkikerhossa 1975 ja 
MatSK:ssa 1976. I lk:n saavutin 1980 ja ME-tason 1983. Vuoden 1990 jälkeen vahvuuslukuni on heilahdellut 2150:n 
molemmin puolin 20v ajan. 1996 lopetin turnauspelaamisen 13 vuodeksi, kun esikoiseni syntyi ja työelämä alkoi vaatia 
yhä enemmän aikaa.  
 
Vuonna 2007 aloin elvyttää shakkiharrastustani kirjeshakin avulla ja voitinkin pari ensimmäistä turnausta. 2009 kesällä 
alkaneista turnauksista sain KvM -tavoitetulokset ja pääsin pokkaamaan KvM -tittelin ICCF:n konferenssissa 
Järvenpäässä kesällä 2011. Nyt olen aktiivisten suomalaisten kirjeshakin pelaajien joukossa sijaluvulla 8. vahvuudella 
2482 ja edessä häämöttää EM-finaali!  
 
Vuoden 2009 keväällä pelasin ensimmäisen viikonlopputurnaukseni 13 vuoden tauon jälkeen. Avoin SM Naantalissa sujui 
jo paremmin ja keväiset turnaukset Lillessä Ranskassa 2010 ja 2011 olivat hienoja kokemuksia. Avoimen SM:n niukka 
voitto 2010 toi paikan Yleiseen SM:ään 2011, mistä selvisin kunnialla tuloksella 3/9, 8./10 sija kovassa seurassa. 
Shakkimestariksi korotuin juuri ennen Yleistä SM:ää, joten tämäkin nuorempana tekemättä jäänyt etappi tuli saavutettua.  
 
Järjestö- ja yritysmaailman kokemusta 30 vuotta  
Toimin Matinkylän shakkikerhon johtokunnassa jo juniori-ikäisestä alkaen 9 vuoden ajan. Se oli hyvä koulu yhdistys-
toimintaan sellaisten nimien kuin Mikko Markkula, Kauko Kivistö ja Jouni Lehtivaara opissa. Vedin Matinkylässä koulujen 
shakkikerhoja 7 vuoden ajan. Opiskeluaikana toimin SVTK:n (Sähkövoimatekniikan kerho) taloudenhoitajana ja pitkän 
Kauko-Itään suuntautuneen ulkomaisen kursion järjestelyiden yhtenä kantavana voimana. Rahoitus järjestettiin 
kiertämällä kouluja "Sähkö opiskelemaan" -julkaisun avulla ilosanomaa levittäen.  
 
Vuoden 2011 alusta liityin Kirjeshakkiliiton hallitukseen vastuualueena PR-asiat (kirjoittaminen), olen myös ICCF:n 
(kansainvälinen kirjeshakkiliitto) Marketing Officer ja säännöllinen avustaja Kirjeshakki-lehdessä, Fernschachpostissa ja 
BCCA Magazinessa. Juttujani olette nähneet myös Suomen Shakissa ja sain jopa Survey:n New In Chess:n vuosikirjaan! 
ICCF:n kongressijärjestelyt 2011 olivat silmiäavaava kokemus siitä, kuinka paljon tuollainen operaatio vaatii työtä ja 
yksityiskohdista huolehtimista.  
 
Nyt haluaisin suunnata toimintaani kotimaisen shakkielämän hyväksi.  
 
Shakkiterveisin,  
Panu Laine  
 


