
Vuoden 2021 toimintakertomus 

Skruuvin harrastajien määrä on jatkuvassa kasvussa, mutta koronapandemia rajoitti suuresti 
aktiivista pelitoimintaa vuonna 2021. 

Koronapandemian vuoksi koko kevätkautena 2021 ei voitu pelata perinteisiä kuukausikilpailuja. 
Syyskaudella niitä pelattiin kolmasti, kun joulukuu oli jälleen peruttava koronan vuoksi. Klubin 
skruuvimestaruuden 2020-2021voitti syksyn 2020 tulosten perusteella veteraanipelaajamme Juhani 
Gulin, joka ei ehtinyt saada tätä tietoa loistavasta peliuransa päätöksestä ennen suurta menetystä 
aiheuttanutta elämästä poistumistaan. 

Kevääksi 2021 suunniteltu YTSM-skruuvi Lappeenrannassa jouduttiin peruuttamaan koronan 
vuoksi. Elokuussa Jaakko Karvonen järjesti perinteisen kolmen päivän 8 hengen Hanko-skruuvin, 
missä pelin sosiaalinen luonne korostuu oivallisesti. 

Syksyllä pelattiin tavanomaiseen tapaan Toroskruuvi Arvo Ylpön kunniaksi. Voiton vei täpärästi 
Aarno Laukkanen (Kuopio) tasapistein Pellervo Erkkilän kanssa Olli Meretojan tultua kolmanneksi. 
Kolme seuraavaa olivat Olli Jänne, Jaakko Karvonen ja Risto Pirhonen (Kuopio). 

Marraskuussa järjestettiin jo 10. kerran Skruuviakatemia viitenä peräkkäisenä maanantaina kolmen 
tunnin sessioina. Akateemikkona toimi Jaakko Karvonen ja osallistujia oli 12, joista osa jatkoi 
viikkoryhmissä pelaamista. 

Klubin skruuvarit pelasivat 4-5 hengen viikkoryhmissään koko vuoden ajan – keväällä tosin vain 
muutaman ryhmän voimin. Vuoden lopulla viikkoryhmiä oli 15 ja Klubin aktiivisia skruuvareita 
runsaat 80. Vuoden aikana viikkoskruuveja pelattiin yhteensä noin 190 kertaa eli pelaajakertoja 
muodostui runsaat 700 ja he pelasivat yhteensä liki 3000 pelaajatuntia. Näin skruuvi on edelleen 
Klubimme ylivoimaisesti eniten osallistumistunteja kerännyt harrastus. 

Vuoden lopulla hankittiin uudet korttipakat vanhojen kuluneiden tilalle. 

Keväällä 2021 ilmestyi Olli Meretojan toimittama Johannes Nyrkiön v. 1939 käsikirjoitukseksi 
kirjoittama Skruuvipeli-kirja Klubin julkaisusarjan 14. teokseksi. Syksyllä ilmestyi Olli Meretojan 
toimittama venäläisen Albovin v. 1894 kirjoittama Vint-kirjan suomennos, Vint pelin säännöt, josta 
näkyy, miten vint eroaa skruuvista, Ensimmäinen skruuviopas ilmestyi v. 1895. Klubi hyväksyi 
suomennoksen copyrightin itselleen, jotta suomalaisella skruuviperinteellä olisi vankka tukipilari. 
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