
2019. aasta soome-ugri malefestival lükkub 2020. aastasse 

Teine soome-ugri malefestival toimub 2020. aastal, otsustasid Eesti Maleliidu president Ken 

Koort ja malefestivali korraldustoimkonna koordinaator Tõnu Kalvet nõupidamisel 17. 

oktoobril 2019 Tallinnas.  

Algselt pidi tänavune soome-ugri malefestival toimuma Tallinnas, „Viru” hotellis 30. novembrist 

kuni 2. detsembrini. Ajastatuse ja kohavaliku tingis korraldajate soov saada festivalile tavalisest 

suuremat avalikkuse tähelepanu, kuna peaaegu samal ajal toimub samas kohas veel kaks tähtsat 

malevõistlust – Euroopa meistrivõistlused välk- ja kiirmales. 

Edasilükkamisotsuse peamisi põhjusi oli kolm. Esiteks, festivalikoondise noortelauad jäänuks 

liiga nõrgaks, kuna andekamad malenoored eelistanuks võistelda täpselt samal ajal toimuval 

noorte välk- ja kiirmale-EM-il.  

Teiseks, korraldajatel nappinuks asjatundlikku maleaktiivi, mistõttu võinuks kannatada ka EM-i 

või festivali või koguni mõlema jõuproovi korraldamise kvaliteet. 

Kolmandaks, ungarlaste festivalikoondis polnud isegi oktoobri keskpaigaks suutnud hankida 

Tallinna-sõiduks vajalikku reisiraha, ungarlaste kui väljapaistvaima soome-ugri malerahvuse 

paremate esindajateta jäänuks festivali tase aga liiga madalaks. 

Koort ja Kalvet leidsid ühiselt, et parim aeg teise soome-ugri malefestivali korraldamiseks oleks 

2020. aasta juuni, kuna samal kuul (17.–19. kuupäevani) toimub Eestis soome-ugri rahvaste 

maailmakongress ja siis on festivalil taas suurem tõenäosus pälvida avalikkuse elavat tähelepanu. 

Ühtlasi viibib siis hõimurahvaste esindajaid Eestis märksa suuremal arvul kui tavaliselt. 

Soovi korraldada 2020. aasta soome-ugri malefestival on avaldanud ka Karjala Vabariigi maleliit. 

Soome-ugri malefestival on jõuproov, kus soome-ugri maletajad võistlevad täispikas, kiir- ja 

välkmales, samuti ülesandelahendamises. Festivali keskseks sündmuseks on võistkondlik turniir 

täispikas males kahekümne viiel laual nelja esinduse vahel. Nendeks on vastavalt eestlaste, 

soomlaste, ungarlaste ja Venemaa soome-ugrilaste koondis. 

Soome-ugri malefestivalil tohivad osaleda mängijad, kel vähemalt üks vanem on soome-ugri 

päritolu ja kes räägivad soome-ugri keelt. 

Esimene soome-ugri malefestival peeti 17.–19. novembrini 2017 Soomes Heinolas, seal asuvas 

Soome Spordiinstituudis. Toonane paremusjärjestus: 1. ungarlased, 2. soomlased, 3. Venemaa 

soome-ugrilased, 4. eestlased. 

Soome-ugri malefestivali mõtte autor on Helsingi Ülikooli õppejõud Pekka Kauppala, kes 

kuulus ka ise Heinolas toimunud festivali korraldustoimkonda. 

Soome-ugri malefestivali ja selle korralduse kohta saab lähemat teavet e-aadressil 

festival@maleliit.ee. Kirjutada võib sinna lisaks eesti keelele ka soome, ungari ja vene keeles. 

Tõnu Kalvet   


