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Valoa tunnelin päässä
K

oulushakilla menee hyvin! Kirjoitan tätä Tampereella 17.–18.3. järjestettävän koulujoukkuiden SM-kilpailun alla. Kisaan on tulossa peräti
39 joukkuetta. Määrä on lähes tuplaantunut edellisvuosista. Shakkiliiton satsaus
koulushakkiin alkaa näkyä.
Koulushakin teemavuonna 2011 liitto, kerhot ja monet yksittäiset toimijat
järjestivät kymmeniä tapahtumia ympäri Suomea. Teemavuosi starttasi shakin
päivänä monipuolisilla yleisötapahtumilla Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Lahdessa. Avausta seurasivat muiden muassa Educa-messut ja YourMovenuorisotapahtuma, eri puolilla pelattuja koululais- ja nappulakilpailuja unohtamatta. Shakkipedagogiikan kursseja järjestettiin Tampereella ja alkuvuodesta
2012 Jyväskylässä. Näissä suuri rooli oli Mika Karttusen ja Heikki Lehtisen
Shakkilinnalla, joka on järjestänyt Pirkanmaalla myös lukuisia vapaamuotoisempia tapahtumia, joissa shakkia on tuotu muun muassa kauppakeskuksiin.
Shakkilinna ja Sauli Tiitan Espoon Shakkiopetus ovat perustaneet kymmeniä koulushakkikerhoja, järjestäneet kesäleirejä ja muita tapahtumia, julkaisseet
opetusmateriaalia, myyneet monenlaisia shakkitarvikkeita ja hankkineet mediajulkisuutta Helsingin Sanomia myöten. Molemmat ovat osoittaneet, että shakkiharrastuksesta voi tulla myös päätoiminen työ.
Myös kymmenet vapaaehtoiset ovat jalkautuneet kouluihin. Esittelyjä, kerhoja ja leirejä on ollut jo mainittujen lisäksi ainakin Forssassa, Joensuussa, Kalajoella, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Salossa, Sastamalassa, Turussa ja Vantaalla.
Yksittäisiä tempauksia on ollut muuallakin. Yhden mieleenpainuvan hetken koin
Kangasalla. Ryhmä oppilaita oli opettajansa kanssa luonut shakkinäytelmän, joka
esitettiin koko koululle.
Näkyvyyttä on haettu ja saatu myös julkaisupuolella. Teemavuoden alussa avattiin sivusto www.koulushakki.fi, jossa on paljon materiaalia ja tietoa koulushakista.
Veikko Valon Shakin aakkosista otettiin uusi painos, johon on lisätty kahdeksan
sivua tehtäviä. Shakkikustannus ja liitto julkaisivat yhteistyössä paljon kiitosta keränneen, lapsille suunnatun Shakki!-lehden. Myös tanskalaiset ovat olleet kiinnostuneita lehdestä, ja he työstävätkin paraikaa omankielistä versiotaan siitä.
Päättäjien mielenkiinto shakkia kohtaan on lisääntynyt. Paljon töitä koulushakin eteen tehneen Antti Rytkösen mukaan ylimmät kouluviranomaiset ovat
olleet aiempaa kiinnostuneempia. EU:ssa koettiin aivan hetki sitten läpimurto,
kun Shakki kouluihin -projekti sai tarvittavan määrän allekirjoituksia mepeiltä.
Suomi on eurooppalaisen kehityksen kärjessä!
Marko Tauriainen
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40 vuotta sitten
N:o 4 TOUKOKUU 1971
399. SISILIALAINEN PUOLUSTUS
SSL:n mestaruus 2.4.1971 ME-luokka
E. Raaste – H. Lindroos
Uuden mestarin käsialanäyte, ja nimenomaan tyypillinen hänen tämänhetkiselle pelitavalleen.
Valkea alkoi turnauksen kuudella voitolla, ja päätti
sen kolmella tasapelillä, ja niin oli toinen suomalainen
shakkimestari kuustoistavuotiaana todellisuutta.
1.e2–e4 c7–c5 2.Rg1–f3 d7–d6 3.d2–d4 c5xd4
4.Rf3xd4 Rg8–f6 5.Rb1–c3 a7–a6 6.h2–h3 Lc8–d7
Vähemmän pelattu jatko, jolla musta pyrkii kehittämään ensin D-siiven upseereitaan pelitapahtumiin.
Muita mahdollisuuksia ovat 6. –g6, lähijatkona 7.Le3
Lg7 8.Le2 b5? 9.e5! de 10.Lf3 valkean eduin. Pelattuja
jatkoja ovat myös 6. –Rc6, 6. –e6, 6. –e5 ja 6. –b5.
7.g2–g4 h7–h6
Paremmalta vaikuttaa esim. 7. –Rc6. Pelisiirto antaa
vain valkealle yhden hyökkäyskohteen lisää, sillä musta
joutunee linnoittumaan K -sivustalle.
8.Lf1–g2 Rb8–c6 9.Lc1–e3 Ta8–c8 10.0–0 g7–g6
Mustan toinen mahdollisuus oli pelata 10. –e6 tai ehkä 10. –R×d4 11.Lxd4 e5.
11.f2–f4 Lf8–g7 12.Dd1–f3 0–0 13.Ta1–d1
Näin valkea on saanut upseerinsa kehitettyä ja aikoo edetä K-sivustan sotilaillaan. Musta sen sijaan ei
ole vielä ehtinyt saada vastapeliään käyntiin toisella
sivustalla.
13. – –Dd8–c7 14.g4–g5 h6xg5 15.f4xg5 Rf6–e8
Mustan kannatti säilyttää D-ratsunsa ja pelata 15.
–Re5, jolloin tukipiste e5:ssa olisi ollut hidastamassa
valkean hyökkäystä.
16.Rc3–d5 Dc7–d8 17.Rd4xc6! Tc8xc6
Ei 17. –bc, koska 18.Lb6. Jos taas 17. –Lxc6, niin
18.Lb6 Dd7 19.Dg4 valkean ratkaisevin eduin.
18.c2–c3 Ld7–e6 19.h3–h4 Dd8–d7 20.Td1–d2
Le6×d5
Ei käynyt 20.Lg4, koska 21.R×e7+ Kh8 22.Dg3 Le5
23.Lf4, ja valkea säilyttää voittosotilaansa.
21.e4xd5 Tc6–c4 22.Lg2–h3 Dd7–d8 23.h4–h5
Re8–c7
Valkea uhkasi pelata 24.hg, jolloin 24. –fg olisi melko
lopullista, koska 25.Le6+ alkaa matinteon.
24.Le3–b6 e7–e6 25.Lb6xc7 Tc4xc7 26.h5xg5+
27.Td2–g2 Dg5–e5 28.Df3–g4!
Ei käynyt 28.gf+, koska 28. –Tc×f7 29.Lxe6 Dxe6!
mustan voitoin.
28. – –f7–f5 29.Dg4–h5 De5–e3+ 30.Kg1–h1 De3–h6
31.Dh5xh6 Lg7xh6
Mustan viisi viimeistä siirtoa ovat olleet lähes pakon
sanelemia, mutta ne ovat juuri ja juuri riittäneet.
32.d5xe6 f5–f4 33.Tf1–d1 f4–f3 34.Tg2–f2 Lh6–e3
35.Tf2–f1 Tf8–f6
Ei 35. –Tg7, koska 36.T×d6 T×g6 37.e7 Txd6
38.e7xf8=D+ Kxf8 39.Txf3+ ja Le3 on mennyttä.
36.Td1xd6 f3–f2
Jos 36. –Te7, niin yksinkertaisesti 37.Td3. Pelisiirto
häviää välittömästi.
37.e6–e7! Tc7xe7 38.Td6xf6 Le3–c5 39.Lh3–e6+ ja
musta luopui. (1–0).
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Tammer-Shakki palasi liigan
johtopaikalle helmikuun kierrosten jälkeen
Teksti: Jyrki Kytöniemi

S

M-liiga jatkui tammikuun pakkastunnelmissa, kun vuorossa olivat
ns. paikalliskierros ja alkusyksystä rästiin jäänyt kaikkien kärkijoukkueiden
kannalta merkittävä ottelu. Helmikuun toisena viikonloppuna pelattiin
88 koitosta, joista osa pitkien etäisyyksien otteluissa.

Lauantai 14.1. VII kierros
Aatos– SSK 5–1

Jumbokamppailussa aatoslaiset veivät
ottelun selkeästi nimiinsä. Rutiinivoitot kirjattiin SM Nybäckille, KvM Seemanille, Halmeenmäelle ja Lammille
FM Hurmeesta, Lehdestä, Tuovisesta
ja Bromanista. FM Sarénin sommittelut eivät toimineet Issakaista vastaan,
ja viides häviö oli väistämätön. SSK:n
pisterohmu Aakio toi jälleen ainoan
voiton Helsingin ”vanhoille herroille”. Linnasen kuningas jäi auttamattomasti mattiverkkoon ajantarkistuksen
vaiheilla.
EtVaS–MatSK 2–2

Vantaalaisten ja espoolaisten derby
tahkottiin perinteen mukaisesti tasaisissa merkeissä. MatSK otti etulyöntiaseman nuoruuden energialla,
kun Daniel Ebeling voitti tehokkaasti Kokkilan. Teron pelinvienti
oli yllättävän aneemista, kun tietää
hänen teoreettiset ja kamppailulliset
kykynsä shakissa. Ehkäpä EtVaS:n
Heikki Salon hieman vankempi liigapelikokemus oli valttia alkukaudesta suvereenisti dominoineen Asko
Hentusen kukistamisessa. Maltillisella tempolla nostettu painostus
sai Askon rivit harvoiksi. Vierailijat
palasivat uudelleen johtoon Kekin
voitolla Koskisesta. Petrin ja Henrin
välinen mittelö kulki pitkälti ensin
mainitun komennossa, mutta ajantarkistuksen jälkeen daami ja torni
-loppupelissä oli vuoroin kaikkia tu-
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loksia tarjolla. Tasapelin vantaalaisille
varmisti Perttu Anttila maratonpelin
(116 siirron) jälkeen, kun tuore Shakkiliiton puheenjohtaja Panu Laine ei
onnistunut käytännössä mahdottomassa puolustustaistelussaan.
HSK–Velhot 0–6

HSK:n syyskauden loistavat suoritukset eivät saaneet jatkoa kärkiottelussa Velhoja vastaan. Shakkimaagikot
antoivat kansainvälisellä, liki parhaimmalla kokoonpanollaan uudelleenkoulutuksen aitohelsinkiläisille.
Eniten mahdollisuuksia selojen puitteissa klubilaisilla oli kahdeksannella
pöydällä, jolla eroa oli vain vajaat sata
pistettä porvoolaisten hyväksi. Ammattimaista osaamista näyttivät SM
Jemelin, SM Šulskis, KvM Sammalvuo ja Kosmo FM Hartikaiselle, FM
Niemelälle (ei edes avausyllätys 1.f4
purrut), FM Kangolle ja Suomalaiselle.
KvM Nyystin pelaaminen vaikutti spekulatiiviselta, mutta toimi tällä kertaa
Fieandtia vastaan – ehkä Sampsa oli lukenut kalevalalaiset loitsunsa riittävän
hyvin. Partasella oli hetkensä, mutta
liian lammasmainen pelaaminen antoi
FM Hokkaselle ratkaisevan aloitteen
– asiahan on niin, että kun Petri uhraa, vastustaja voi luovuttaa. Ainoiksi
valopilkuiksi jäivät hengen tasapelit
materiasta: KvM Norrin alimateriaalilla saatu puolikas KvM Agopovista ja
Parkkisen ”skandinaavinen remimuuri” FM Pääkköstä vastaan.

ESPANJALAINEN PELI (C65)
K Mikael Agopov
k Joose Norri
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.c3
¤f6 5.0–0 0–0 6.d4 ¥b6 7.¥g5 h6
8.¥h4 d6 9.£d3 ¥d7 10.¦d1 exd4
11.¥xc6
Valkean edellinen siirto oli jo epätarkka, mutta ei tämä uhrausjatko pakko
ollut. 12.¤xd4 ¤e5 on miellyttävä
mustalle, joka saa painetta e4:ään pe-

laamalla ¤g6 ja ¦e8, mutta 11.cxd4
¤b4!? 12.£b3 ¥xb5:n jälkeen on
välisiirto 13.¤c3, ei tarvitse pelata
13.£xb4 ¥e2.
11…dxc3 12.¥xd7
Tämä olikin sitten jo kova yllätys.
12.¤xc3 ¥xc6 (12…bxc6? 13.e5) olisi hieman Evansin ja skottilaisen gambiitin tyylinen sotilaanuhraus, vaikkei
tietenkään kovin hyvä.
12…cxb2 13.¤c3 bxa1£ 14.¦xa1
£xd7 15.¥xf6

15…¦fe8
Katselin ensin aikani jatkoa 15…gxf6
16.¤d5 £e6, joka ei tuntunut vaaralliselta. 16.¤h4 sen sijaan sai nopeasti
pelkäämään: 16…£g4 näytti pakolta,
jottei valkea daami pääse kuningassivustalle, ja esimerkiksi 17.¤f5 ¢h8
18.¤d5:n jälkeen ratsut pyörivät silmissä. Mustille nappuloille on vaikea
keksiä tekemistä, valkea ei pidä turhaa
kiirettä vaan tuo tornia lähemmäksi,
f2-sotilaan mahdollinen putoaminen
olisi valkean eduksi jne. Kokenut pelaaja ottaa mieluummin aktiviteettia kuin
nihkeän materiaaliedun, ei tässä yritetä
pelata korrektisti, piste tässä halutaan.
16.¤d5 c6
Tämä oli laudalla ennen kuin hän ehti
ottaa kynän käteen. Olisikohan pitänyt harkita siirtoa 16…£e6 haarukoiden e4:n ja f6:n? Sekä 17.¥b2 että
17.£c3 sekoittavat peliä.
17.¤h4 cxd5
Näytti paljon turvallisemmalta kuin
17…£g4 18.¤e7+ ¢h8 19.¤hf5.

28.¦f3!? ¦g7?
Paremmalta vaikuttaisi puolustava
28…¥c8 29.¦g3 ¥g4, ja voittajasta ei
olisi vielä selvyyttä.
29.¤g3! £g4 30.¤f5 ¦gg8 31.¦g3
1–0
Onnittelut 314. suomalaiselle shakkimestarille!
SSK–EtVaS 2–5

Molemmilla seuroilla oli luokattoman
huono joukkue-esitys aiemmalta päivältä, joten oli profiilin noston paikka.
Maaleja taottiin peräti seitsemän, mikä
onkin kauden jaettu maaliennätys.
Jussi Tella, Heikki Salo ja Teemu
Vihinen tyylittelivät loppupelivoitot
Markku Henttisestä, Ilkka Sarénista ja
Seppo Aakiosta. Harri Hurmeen ja Tero
Kokkilan kamppailussa materiaali keveni
nopeasti, mutta se ei auttanut Hurskia
pitkälle vantaalaisen iskiessä mustilla salakavalan ¥b5-tuikun. Hannu Bromanin ja Sami Hallenbergin lentävän hollantilaisen puolustus liiteli sanomattoman korkeissa sfääreissä – kuten tämäkin
raapustus aika ajoin. Lopulta Sami palasi
shakkipurjehdukseltaan potti mukanaan
Vantaan satamaan. Kotijoukkueen voitoista vastasivat Juhani Lehti ja Jukka
Tuovinen. Lehti käänsi tasaisen aseman
pisteeksi Sami Hämäläistä vastaan vähämateriaalisessa loppupelissä. Tuovinen
käsitteli ranskalaista puolustusta valkeilla
mestarillisesti, ja kekseliäs tehtäväniekka
pyöritteli kevyillä upseereilla Perttu Anttilan aseman luovutuskypsäksi.
Pelissä Sami Hämäläinen – Juhani
Lehti päädyttiin seuraavanlaiseen vähänappulaiseen loppupeliin.
Juhani Lehti

Sami Hämäläinen

52.¢g4?!
52.h4 ja pikainen tasapeli olisi ollut
todennäköisin tulos.
52…¦e5 53.¦h7+?
Vieläkin h4 toimisi auttavasti.
53…¢g6 54.¦c7??
Häviää hetimiten. Hämäläinen oli selvästi pelannut liian pitkään väkinäisesti voittoa, joten virheet olivat psykologisesti hyvin ymmärrettävissä. 54.¦h8
¦c5 55.¦g8+ ¢h6 56.¦h8+ ¢g7
57.¦d8 ¥e2+ 58.¢g3 ¦xc3+ 59.¢f2
¥h5 ja valkealla olisi ollut sangen ikävä
selviytymistaistelu edessä.
54…¦e3!! 0–1
TuTS–TammerSh 0–3

Suomen tunnetuin ystävyysshakkikaupunkiottelu miteltiin tasaisissa
merkeissä, mutta aikapulamaastot
olivat paremmin tamperelaisten hallussa. Mika Karttunen rökitti yliorientoituneen Vilka Sipilän suvereenisti 1.¤c3:lla alkaneessa pelissä.
Heikki Lehtinen hallitsi hermonsa ajan vähetessä ja torjui Aleksei
Holmsténin koukut vaivoitta voittoasemassaan. Tämän jälkeen kolmen
alimman pöydän peleissä asemaarviot vaihtelivat ajan huvetessa pariin
otteeseen. Köykän Pekan edullinen
tilanne Ville Vainiota vastaan vaihtui ongelmiksi, jotka hän sai pidettyä
kuin ihmeen kaupalla kurissa tasapelin arvoisesti. Viimeisellä pöydällä
Lehtioksan Jorma oli joutunut pieniin vaikeuksiin Lars Byggmästarin
hyökättyä tarmokkaasti hänen linnoitukseensa. Jorman kylmähermoisuus
aikapulassa käänsi kuitenkin pelin
suunnan, joka muuttui hiljalleen voitoksi. Toisena ykkösjoukkueen debytoijana Hannu Salokangas oli menettänyt melko puhtaan kvaliteetin
Nuutti Sorsalle. Entisen kirjepelaajan
erehtymätön vaisto kehitti silti vastapeliä pakottaen Nuutin uhraamaan
laadun takaisin ajantarkistuksen kohdalla – viidentoista siirron jälkeen sovittiin tasapelistä ottelun viimeisenä
kamppailuna.
Ennen päätösviikonloppua sarjajohtoon palasi Tammer-Shakki kahden
pisteen erolla Velhoihin. Kärkikaksik-

ko kohtaa toisensa kuumassa ja odotetussa ottelussa seuraavalla kierroksella.
Kolmantena Velhojen kanssa samassa
pistemäärässä kärkkyy SalSK, joka saa
vastaansa Velhot viimeisellä kierroksella. Näillä kaikilla on mahdollisuus kultaan. Himmeämmässä mitalitaistossa
ovat lisäksi mukana MatSK ja HSK,
jotka ovat pisteen hopeatilasta jäljessä. Sarjaporrasta alemmas putoavista
joukkueista vain SSK on varma. TuTS
on todennäköisesti toinen putoaja, sillä ainoastaan turkulaisten täydellinen
onnistuminen päätöskierroksilla ja
Aatoksen täydellinen epäonnistuminen kolmessa viimeisessä ottelussaan
aiheuttaa aatoslaisille yllättävän tutustumisen divarin shakkitajuntaa laajentaviin kätköihin.
Epävirallisten laskelmien mukaan
Vilka Sipilä (TuTS) ja Markku Hartikainen (HSK) ovat tehneet yhdeksän
kierroksen KvM-tuloksen. Dmitri
Sklyarovin (JoeSK) pitää pelata vielä
yhdeksäs peli, mutta häviökään siinä
ei haittaa: KvM-tulostavoite on jo ylittynyt huimasti. Maaliskuun lauantain
kierroksen voitolla myös Roope Kiuttu
tekee kyseisen tuloksen. 
SM-liiga
TammerSh
Velhot
SalSK
MatSK
HSK
EtVaS
OSS
VammSK
JoeSK
Aatos
TuTS
SSK

9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9
9

6
6
5
5
6
3
4
3
3
2
1
0

3
1
3
2
0
4
1
2
1
1
0
0

0
2
1
2
3
2
4
4
4
5
8
9

34
34
26
23
25
24
20
21
16
15
15
8

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11
12
14
13
20
22
24
25
20
24
29
47

15
13
13
12
12
10
9
8
7
5
2
0

www.shakki.net/pelaaminen/turnaukset/
liiga.html
www.shakki.net/sksl/jsm11
Parhaat pistemiehet:
Tapani Sammalvuo Velhot 7½/8
Petri Kekki MatSK 7½/9
Janne Mertanen TammerSh 7½/9
Kaido Külaots SalSK 7/9
Heikki Lehtinen TammerSh 7/9
Heikki Salo EtVaS 7/9
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Kolmannet Olympian kisat Lontoossa
Teksti ja kuvat: Antti Parkkinen

E

nglannissa sataa aina. Näin olen
kuullut väitettävän. Miksi sitten
Lontoossa paistaa poikkeuksetta aurinko, kun satun pistäytymään siellä
päin? Olen keksinyt ainakin kolme
vaihtoehtoista selitysmallia, joista yksikään ei taida olla kovin rationaalinen: A) Lontoo ei sijaitse Englannissa.
(Sanotaanhan, ettei Helsinkikään ole
”oikeaa” Suomea.), B) Otantani on
ollut liian valikoiva ja suppea. (Miten
niin? Olenhan ollut Lontoossa elämäni
aikana jo kolme kertaa!), C) Lontoossa järjestetään ensi kesänä kolmannen
kerran olympiakisat, ja niiden mainostamiseksi aurinkoa on kehotettu paistamaan tärkeiden vieraiden ja shakinpelaajien saapuessa kaupunkiin.
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London Chess Classic -turnausta
pelattiin jo kolmannen kerran Olympia-konferenssikeskuksessa hieman
kaupungin keskustan länsipuolella.
Itse olin paikalla jo toista kertaa. Tunnelma oli viihtyisä ja miellyttävä, yleisöä ja osanottajia avoimissa kilpailuissa
oli runsaasti, puitteet olivat jos ei nyt
ylelliset, niin ainakin hienot, valoisat
ja modernit, ja Viktor Kortšnoikin
antoi jälleen kaksi simultaania, kuten
keneltä tahansa Leningradin piirityksestä hengissä selvinneeltä 80-vuotiaalta suurmestarilta voikin odottaa. Ja
kahden vuoden takaiseen turnaukseen
verrattuna bonuksia oli peräti kolme:
A) Pelaajien määrä oli nostettu yhdeksään. Jo viime vuonna mukaan oli
Ni Huan paikalle kutsuttu maailman-

mestari Viswanathan Anand, mutta
tänä vuonna mukaan saatiin myös
Levon Aronian. Kuulin muuten luotettavasta lähteestä, että koska Yhdistyneen kuningaskunnan välit Venäjän
ja sen entisten alusmaiden kanssa ovat
edelleenkin viileähköt, niin jonkun
opposition kansanedustajan oli pitänyt puuttua peliin, jotta Aronianille
ja Vladimir Kramnikille myönnettiin
viisumit oleskeluaan varten.
B) Koska pelaajien määrä oli pariton, vapaavuorossa olevan pelaajan
työsopimukseen oli kirjoitettu lepopäiväksi velvoite kommentoida toisten pelaajien pelejä. Ja niinhän siinä
taas kävi, että yleisö sai sekä kuunnella
loistavia analyyseja että välillä nauraa
kippurassa, kun osanottajat pääsivät

pelitaitojensa lisäksi näyttämään myös
verbaalisia kykyjään. Siihen on jo totuttu, että sanan säilän heilutuksessa
huseeraavat mestarillisesti Aronian ja
Nigel Short, mutta kävi ilmi sekin, että halutessaan ja pienestä yllytyksestä
myös Anand ja Kramnik voivat tarinoida hauskasti ja sukkelasti.
C) Garri Kasparov oli paikalla
kunniavieraana ja jakamassa nimikirjoituksia uuden kirjansa ostaneille.
Garri tuli näkyville hieman myöhässä
ja väsyneen näköisenä, mutta jaksoi
silti kärsivällisesti raapustaa puukstaavejaan, hymyillä ja poseerata niiden
kanssa, jotka halusivat itsensä valokuvaan maailman kaikkien aikojen
parhaan shakinpelaajan kanssa. Ehkä
hän oli myös huojentunut käydessään
vaihteeksi paikassa, jossa ei käyty shakillista eikä poliittista vaalikampanjaa.
Hienoja pelejä nähtiin useita. Niissä oli useimmiten osallisena Hikaru
Nakamura, joka voitti parhaan pelin
palkinnon kolmella eri kierroksella ja
oli yhdellä kierroksella häviävänä osapuolena Carlsenia vastaan. Nakamura
pelasi energisesti ja aloitteellisesti koko
turnauksen. Hänellä oli myös rutkasti
onnea peleissään Aroniania ja Anandia vastaan. Carlsenille kärsimästään
tappiosta huolimatta hän ehti johtaa
turnausta kuuden kierroksen jälkeen
yksin, mutta koska hän oli pelannut
yhden pelin enemmän kuin toiset
kärkipelaajat, vauhti ei ihan riittänyt
kilpailun ykköspaikalle.
Kramnik ratkaisi turnausvoittonsa jo viimeistä edellisellä kierroksella
voittamalla huippujännittävässä pelissä
mustilla Luke McShanen, joka hyökkäsi nuoruuden innolla ja lihaa säästämättä Big Vladin kimppuun ja saikin
hyvännäköisen aseman, jonka kuitenkin meni tuhrimaan aikapulassa. Pariisissa asuva venäläinen vei pisteen tässä
pelissä, joka oli yksi kilpailun parhaista
sekä tasoltaan että jännittävyydeltään.
Kramnik pelasi Lontoossa tasaisen
varmasti ja näyttää tosissaan haluavan
palata kalifiksi kalifin paikalle. Hän
on viime aikoina tehnyt hyviä tuloksia ja nousi tammikuun vahvuuslukulistalla kolmanneksi Anandin ohi
ja samalla pitkästä aikaa yli 2800 pisteen maagisen rajan. Kramnik ansait-

si turnausvoittonsa, hän voitti kisan
kaikki englantilaiset pelaajat ja pelasi
muiden kanssa tasan. Muille kärkipelaajille taas sattui pieniä vastoinkäymisiä (Nakamura hävisi Carlsenille,
McShane Kramnikille) tai sitten he
hyytyivät loppumetreillä (Carlsen).
Niinkin siis voi joskus käydä, että
huipputurnausta ei voita Carlsen eikä
Aronian. Ehkä näin on parempi, kilpailut pysyvät mielenkiintoisempina,
kun yrittäjiä on useampia. Carlsen olisi
kyllä voinut kisan voittaa, ”normaalitapauksessa” tulos 5,5/8 olisi hyvinkin
voinut riittää näin vahvan kilpailun
ykkössijaan.
McShanea lukuun ottamatta kisan
englantilaispelaajat olivat rapakunnossa, ja heillä oli vaikeuksia saada
edes pisteen puolikkaita muilta kuin
toisiltaan. McShane taas toisti edellisvuotisen menestyksensä ja olisi vähän
paremmalla tuurilla voinut voittaa
Kramnikin ja koko turnauksen. Hyvä
saavutus sellaiselta henkilöltä, joka ei
pelaa shakkia ammatikseen, vaan on
välivuoden jälkeen palannut päivätyöhönsä rahoitusalalle!
Kilpailun pettymyksiin kuuluivat
Anand ja Aronian. Maailmanmestari
kenties säästeli avausvalmistelujaan
tulevaan otteluun Boris Gelfandia
vastaan, eikä hänen peleissään muu-

tenkaan näkynyt hänelle ominaista
säihkettä ja kekseliäisyyttä. Aronianilla
taas kilpailun alku sujui heikosti. Hänellä oli kahdella ensimmäisellä kierroksella kummassakin pelissä parempi
asema, mutta ensin McShane pelastui
tasapeliin ja sitten Nakamura vei koko
pisteen. Jatkossa Aronian ei saanut voitettua kuin Shortin, joten hänkin jäi
turnaustaulukon puoliväliin Anandin
kanssa.
Tällaisen turnauksen seuraaminen
paikan päällä on suuri ilo ja nautinto.
On mukavaa olla paikassa, jossa jokaisessa suunnassa näkyy ensimmäisenä
yli 2600 pisteen suurmestari, ja heidän
takanaan on muita, sellaisia 2500-lukuisia kavereita kommentoimassa tai
muuten vain katsomassa pelejä tai
osallistumassa avoimeen turnaukseen.
Avoimia kilpailujakin nimittäin järjestettiin pääturnauksen ohessa useita,
ja niihin osallistui kaikkiaan yli 800
pelaajaa. Lisäksi oli muuta oheisohjelmaa. Harvassa shakkikilpailussa
on vapaapäivänä mahdollisuus katsoa
Bobby Fischeristä kertova dokumenttielokuva tai kuunnella Anandin ja
John Nunnin luentoa tähtitieteestä.
Harvassa turnauksessa on myöskään
yhtä hienoa käsiohjelmaa kuin tässä
Lontoon kisassa. Sen tuotto meni sitä
paitsi tukemaan koulushakkiprojek-

Maailmanmestari ja ex-maailmanmestari pelasivat mielenkiintoisen pelin.
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Levon Aronianin
näytös pääkaupungissa
Teksti ja kuvat: Antti Parkkinen
Pelit: Eero Raaste

H

ollannissa ei sada aina. Tästä asiasta minulla on todistusaineistoa
jo pidemmältä ajalta. Wijk aan Zeen
huipputurnauksessa olin jo kuudennen perättäisen kerran ja muutenkin
olen käynyt Alankomaiden kuningaskunnassa elämäni aikana useinkin. Pohjois-Hollannin maakunnan
rannikkoalueilla voi kuitenkin käydä
niin, että säätila vaihtuu päivässä noin
kymmenen kertaa. Mutta näinhän se
taitaa olla monilla muillakin planeettamme rannikkoseuduista.
Mutta Wijk aan Zeestä tekee erityisen se, että tällä pienellä, enimmäkseen
turismista ja vieressä sijaitsevasta terästeollisuuskompleksista elävällä paikkakunnalla järjestetään joka vuosi (tänä
vuonna oli jo 74. kerta!) yksi maailman
kovatasoisimmista shakkikilpailuista.
Ja sen yhteydessä riemukas shakkifestivaali, johon osallistuu pelaajina ja
katsojina yhteensä tuhansia ihmisiä.
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Muita huipputurnauksia on tullut ja
mennyt, mutta pieni hollantilainen
kylä on pitänyt niin hyvin puolensa,
että sillä on otsaa kutsua itseään jo
”maailman shakkipääkaupungiksi”.
Tässä ei ole liioittelua kuin hieman.
Bobby Fischeriä lukuun ottamatta
Hoogovens-, Corus- ja viime vuodesta lähtien Tata Steel -turnauksiin ovat
osallistuneet kaikki maailman parhaat
pelaajat. Tänä vuonna kilpailun pääryhmän elo-keskiarvo oli ensimmäistä
kertaa yli 2750 pistettä, eivätkä maailman huipuista puuttuneet kuin Viswanathan Anand ja Vladimir Kramnik.
Jälkimmäinen kyllä käväisi paikalla
katsojana ja solmimassa sopimuksen
ystävyysottelusta Levon Aronianin
kanssa ensi huhtikuussa Sveitsissä.
Kilpailun tulevaisuus on kuitenkin
vaakalaudalla, koska sponsori, terästeollisuuskompleksin jo muutaman vuoden omistanut intialainen Tata Steel
-yhtiö on taannut turnauksen järjestämisen vielä ensi vuonna 75-vuotisjuh-

lan kunniaksi, mutta sitä pitemmälle
ulottuvia sopimuksia ei ole ainakaan
vielä tehty. Luulisi kuitenkin, että rahoittajat ymmärtävät kilpailun mainosarvon sekä (shakki)maailmanlaajuisesti
että varsinkin paikallisten yhteiskuntasuhteiden kannalta: turnauksesta kirjoitetaan päivittäin kaikissa Hollannin
päälehdissä, ja kun tapahtuu jotain erityisempää, niin myös televisiokamerat
pyrähtävät paikalle oitis.
Tänä vuonna TV-ryhmät olivat paikalla myös toisesta syystä: Aztec Maiden -niminen filippiiniläinen laiva nimittäin juuttui pariksi päiväksi matalikkoon rantahiekkaan. Laivaa kävivät
pällistelemässä kameramiesten lisäksi
tuhannet uteliaat ja koirankävelyttäjät.
Muutaman epäonnistuneen yrityksen
jälkeen laiva saatiin kuitenkin hinattua
syvemmille vesille, ja Wijk aan Zeen
elämä palasi nopeasti takaisin tavallisiin uomiinsa, joissa riemu ja jännitys
saadaan enimmäkseen nappuloiden
liikkeistä shakkilaudalla.

– paitsi ehkä Lužinille itselleen – oli,
että hän heittäytyi ikkunan kautta
lopullisesti pois pelistä. Mikä Lužinia
sitten vaivasi? Nabokov paljastaa meille lehtien kirjoittaneen hermokohtauksesta. Oliko hän kansanomaisesti
ilmaistuna hullu? Kärsikö hän Akiba
Rubinsteinin lailla antropofobiasta?
Kuin nappuloilla meillä pelataan:
Kaikki ei selity reumatismilla tai peräpukamilla.
yö-päivä-ruutuisella laudallaan
Brittiläis-amerikkalainen neuroloHän sinne-tänne siirtää meitä… »shakkaa»
gian professori Oliver Sacks on tullut
ja »syö» ja sysää syrjään: rasiaan.
meillä tunnetuksi lähinnä teoksestaan
Mies joka luuli vaimoaan hatuksi.
Omar Khaijam
Monet ovat nähneet myös elokuvan
(Suom. Toivo Lyy)
Heräämisiä, joka perustuu Sacksin
kirjaan Awakenings. Sacks on teoksisTeksti: Marko Tauriainen
losofi Roland Puccetti ei ole vakuut- saan kuvannut mitä moninaisimpia
varuudesta kantautuneista uu- tunut: 1800-luvulla aivotutkija Art- neurologisia häiriöitä kansantajuisesti
tisista yksi kertoi japanilaisen hur Ladbroke Wigan esitteli teorian, ja lämpimästi. Sellaiset sanat kuin afaastronautti Satoshi Furukawan pelan- jonka mukaan ihmisellä, jolla on kaksi sia, agnosia tai synestesia eivät merkitse
neen itseään vastaan baseballia kan- aivopuoliskoa, on myös kaksi mieltä. useimmille mitään. Kuitenkin esimersainvälisellä avaruusasemalla. Videolla Wigan oli alkanut kehitellä teoriaansa kiksi synnynnäisestä prosopagnosiasta
Furukawa todellakin syöttää itselleen, suoritettuaan ruumiinavauksen mie- kärsii yli kaksi prosenttia ihmisistä.
syöksyy lyömään ja kiiruhtaa lopuksi helle, jolla oli vain toinen aivopuolisko Niinpä seuraavan kerran, kun naapurinappaamaan komean kopin. Painoton mutta joka siitä huolimatta oli elänyt si jättää tervehtimättä – kuten aina entila loi täysin uudenlaiset olosuhteet täysin normaalin elämän. Wiganin teo- nenkin – voit lievittää vihaasi ajattelepelaamiselle. 1
riat saivat vahvistusta, kun Nobel-pal- malla, että hän on yksi monista kasvoTšekkiläinen Jan Pinkava oh- kittu neuropsykologi Robert W. Sperry sokeista. Sacksin humaanit potilaskerjasi ihastuttavan Pixar-animaation huomasi tutkimuksissaan 1970-luvulla tomukset saavat todella uskomaan ihGerin peli, jossa vanha herrasmies pelaa potilaiden, joilta oli katkaistu aivokur- misistä pelkkää hyvää.
puistossa shakkia itseään vastaan. Siir- kiainen, kykeneNä k ö k y v y n
rettyään Geri laahustaa pöydän toisel- vän piirtämään
heikkenemiOliver Sacks: Kirjailija joka nen tai menetys
le puolelle, muuttuu eri persoonaksi ja samanaikaisesti
kadotti kirjaimet
tekee vastasiirtonsa. Geri leikittelee ja molemmilla käon pääteemana
Tammi 2011, 288 s.
itseään huijaten onnistuu kääntämään sillään kaksi täySacksin uusimSuom. Henry Tanner
kaiken lopullisesti päälaelleen. Hän- sin erilaista kuvaa.
massa teoksessa
www.tammi.fi
tä voi syystä pitää hupsuna, vanhana Puccetti korostaa,
Kirjailija joka
ukkona. Hänellä saattaa olla Alzhei- ettei Wigan kyenkadotti kirjaimet
mer tai jokin muu aivoja rappeuttava nyt todistamaan
– ja muita mietauti, mutta tiedoton tai hölmö hän teoriaansa eikä se
len arvoituksia.
ei ole – päinvastoin, tuskin koskaan ole ongelmaton, mutta siitä huolimat- Miltä ihmisestä tuntuu, kun hän ei
tekohampaita on voitettu sellaisella ta hän uskoo mieleltään dualistisen enää tunnista kasvoja, sanoja, nuotviekkaudella.
ihmisen voivan pelata mielenkiintoista teja tai esineitä, vaikka silmälääkärin
mukaan kaiken pitäisi olla kunnossa?
Teema itseään vastaan pelaamisesta shakkia itseään vastaan.
Myös Vladimir Nabokovin Lužin- Sacks kertoo muun muassa eräästä
on merkittävä Stefan Zweigin Shakkitarinassa. Yksinäisyyteen eristetty toh- parka kokeili, miltä tuntuu pelata A. H:sta, joka aivohalvauksen jälkeen
tori B. kehittyy itseään vastaan otellen itsensä kanssa 2, ”mutta peli päättyi oli menettänyt kyvyn tunnistaa väremaailmanmestarin veroiseksi pelaajak- väistämättä kaikkien upseerien vaih- jä tai kasvoja, edes omiaan. Sen sijaan
si. Shakki on hänelle pakkomielle, ja tumiseen ja ikävään remissiin.” On esineet hän havaitsi ongelmitta ja kyhintana on lopulta mielenterveys. Ta- tarpeetonta aprikoida, tiesikö Nabo- keni kokoamaan palapelejä ja pelaarinaa on kuitenkin pidetty epäuskot- kov Wiganin teoriasta: Lužinilla oli maan shakkia. Musiikillisten kykyjen
tavana. Tuntuuhan luontevalta, ettei ongelmansa, mutta shakissa hän oli su- lisäksi shakinpeluutaito tuntuisi säilyitseään vastaan pelaten voi kehittyä, jut itsensä kanssa. Lužin kävi kuitenkin vän monissa neurologisissa häiriöissä:
sillä sekä valkea että musta tietävät jatkuvaa kamppailua niin laudalla kuin Psykologi Howard Gardnerin mukaan
etukäteen toistensa suunnitelmat. Fi- sen ulkopuolella. Traaginen seuraus afaatikot, jotka eivät ymmärrä kieltä

Mielestä kii
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Suomen vanhinta shakkikerhoa, 125-vuotiasta Helsingin
Shakkiklubia, johtaa tehtävässään vanhin puheenjohtaja,
83-vuotias Pekka Palamaa. Klubin juhlavuonna kysyimme hänen ajatuksiaan ja näkemyksiään suomalaisesta
shakkielämästä, jota hän on seurannut shakkikansan
kaapin päältä puolen vuosisadan ajan.

Kalevan maljasta
Hörhammerin samovaariin
Teksti: Petri Saharinen

Puu-Käpylän pehtoori
Lähdimme Pekka Palamaan kanssa
haastattelulounaalle hänen kotinsa
luota Osmontieltä, aivan Käpylän sydämestä. Puu-Käpylä on rakennettu
1920-luvulla, samoihin aikoihin kun
Pekka on syntynyt. Ainutlaatuinen
puutalomiljöö on menossa laajaan peruskorjaukseen usean vuoden ajaksi.
Palamaa oli syystä ylpeä siitä, että hänet
on valittu asukasyhdistyksen edustajaksi
yhteiseen rakennuttamisen toimikuntaan, jossa käsitellään asukkaiden toivomukset ja väliaikaisjärjestelyt työmaaaikana. Vastuullinen luottamustehtävä
vaatii runsaasti vaivannäköä.
Ajoimme eteenpäin Viikintietä
kohti Herttoniemeä, kun Palamaa ryhtyi muistelemaan sota-aikoja. Vuonna
1928 syntynyt Pekka ei joutunut vielä
asepalvelukseen, mutta koki nuorukaisena sota-ajan jännittävänä ja velvoittavana ajanjaksona. Aikuistumisen
kynnyksellä olevan pojan mieli paloi
rintamalle, jonka tapahtumia seurattiin tiiviisti. Pekka muisti, että Viikin
Latokartanon päärakennuksessa toimi
sotasairaala, jossa hän oli käynyt katsomassa vammoistaan toipuvaa, viisi
vuotta vanhempaa Pentti-veljeään.
Pentti oli komennettu vielä Lapin sotaan, mutta hän oli onneksi päässyt
esikuntatehtäviin eikä joutunut taistelujoukkoihin.
Matkamme jatkui Roihupellon läpi. Pekka kertoi asuneensa Roihupellossa 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin
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hän toimi sihteerinä samaan aikaan
Suomen Keskusshakkiliitossa, Shakkiliitossa ja Helsingin Shakkiklubissa.
Yhteydenpito tapahtui postin välityksellä, ja toisinaan Palamaalle saapui
niin paljon järjestöpostia, että posti
kannettiin hänelle erikseen kotiin.
Shakkiliittoihin kuului tuolloin noin
2 000 harrastajaa, joten postimerkkejä
sai liimata yhden jos toisenkin.

Hiilimurskilta pelisaleihin
Ajomatkan päätteeksi saavuimme
Herttoniemen kartanon Wanhaan
myllyyn ja asetuimme samaan pöytään, jonka ääressä olin keskustellut
Ojasen Kallen kanssa runsaat kolme
vuotta sitten. Pekka Palamaan olemus
henki aktiivista otetta. Hän totesi, että
kuulo oli välillä vähän haussa, mutta
toisaalta ei kai hänen kaikkea tarvinnut kuullakaan – tärkeämpää oli se,
että muut kuulivat, mitä hänellä oli
sanottavaa.
Lounaan aikana Palamaa innostui kertomaan nuoruutensa juoksijaurasta Helsingin Kisa-Veikoissa.
Hän oli perinyt kipinän urheiluun
ja järjestötoimintaan isältään Armas
Palamaalta, joka toimi ennen sotia
olympialaisissa hiihtojohtajana ja sotien jälkeen HKV:n ja Pyöräilyliiton
puheenjohtajana. Jo juniorina Pekka
oli huolestunut HKV:n menestyksestä ja kirjoittanut opaskirjasen Nuori
HKV:läinen, joka julkaistiin 1946.
Sen ansiosta hänet nimitettiin 18-vuotiaana HKV:n juniorijaoksen johtoon.

Palamaa kuului vuosia HKV:n 4 x 400
ja 4 x 800 metrin viestijoukkueisiin,
ja näiltä matkoilta hänellä on lukuisia
SM-mitaleja. Pekan omat ennätykset
1950-luvun alun hiilimurskilta olivat 400 metriltä 51,4 ja 800 metriltä
1.58,0.
Shakin pariin Pekka Palamaa ilmestyi vuonna 1968, kun hän asteli
Iso-Roban peliluolaan ja sai Klubin
blixteistä tuloksen 3,5/15 p. Pekan vaimo oli leikannut peli-illan ilmoituksen
Hesarista ja ajanut aktiivisen miehensä Helsingin Shakkiklubin peli-iltaan
rauhoittumaan. Palamaan järjestöuran
merkittävä jakso oli myös Tapiolan
Hongan toimitusjohtajan tehtävä, jota hän hoiti kuusi vuotta 1980-luvulla.

Liigan lumoa
Shakkikerhossakin Palamaa pääsi pian
järjestöaktiivin rooliin. Kun joukkueiden SM-kilpailumuotoa käynnistettiin
vuosina 1974–76, Pekka Palamaa astui
shakkiväen tietoisuuteen järjestelytoimikunnan näkyvänä jäsenenä. Vuonna
1977 hän olikin jo Keskusshakkiliiton
ja Shakkiliiton hallitusten sihteerinä
HSK:n luottamustehtävien lisäksi.
Shakin SM-liigaa voi syystä pitää Palamaan luomuksena – niin keskeisesti
hän on sen kehittymiseen vaikuttanut.
Lounaspöydässä Pekka esitteli innostuneesti taplitsaa, jonka perusteella hän
nykyäänkin pystyy valitsemaan HSK:n
kuusi joukkuetta jokaiselle kierrokselle. Tyynyliinan kokoisella paperilla oli
kaikkien pelaajien plussat ja miinukset

kombit@suomenshakki.fi

THOMAS RISTOJA

Kombit

1 AVOIN KUNINGAS…

2 KIINNITYKSET JA…

3 VOI NÄITÄ…

Lahno–Yifan, World Mind Games, nopea, 11
…litistyy. VS

Soćko–Skriptšenko, WMG, sokkoshakki, 11
…paljastukset. VS

Čmilytė–Harika, WMG, sokkoshakki, 11
…h-linjoja. VS

4 VÄKIVALTA…

5 MATTIKONEISTO…

6 JOTKUT ASIAT…

Melia – van Niekerk, naisten joukkue-MM 11
…jyllää. VS

Dembo–Skriptšenko, WMG, nopea, 11
…työntämään. VS

Dembo–Muzytšuk, WMG, sokkoshakki, 11
…kuuluvat yhteen. VS

7 KALIKAT KAIKKI…

8 KOROTA UPSEEREITTESI…

9 SILMÄT KIINNI…

Harika–Skriptšenko, WMG, nopea, 11
…mukaan. VS

Muzytšuk–Kostenjuk, WMG, sokkoshakki, 11
…tuhovoimaa. MS

Koneru–Ušenyna, naisten joukkue-MM 11
…ja kaasua. VS
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SSL tiedottaa
Maksut
Kerhojen jäsenmaksu Shakkiliitolle on
maksettava maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenmaksu määräytyy kerhon
jäsenmäärän perusteella, 6 € / aikuinen
ja 4 € / nuori. Minimimaksu on 60 €.
Kerhojen tulee myös lähettää liitolle
vuoden 2011 lopun tilanteen mukainen jäsenluettelo.
Pelaajalisenssejä vuodelle 2012 on
maksettu hieman vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kerhojen aktiivit: varmistakaa, että kerhon
jäsenten lisenssiasiat ovat kunnossa,
näin vältytään monelta turhalta ongelmalta jatkossa.
Kaikki maksut liiton pankkitilille,
joka on uudessa muodossa FI39 2059
1800 0147 18.

Kotisivut ja kilpailukalenteri
Liiton uudet kotisivut ovat osoitteessa
www.shakkiliitto.net.
Uusilla sivuilla on pystytty jakamaan päivitysvastuuta eri tahoille ja
nykyaikaistamaan sivujen ilmettä. Sivut ovat vielä kehitysvaiheessa, ja palaute niistä on tervetullutta!
Kilpailukalenteri vuodelle 2012
on sekä verkossa että tämän lehden
sivuilla. Muutokset kalenteriin ovat
mahdollisia, ja verkkoversiossa on tuoreimmat tiedot.
Kaikille vuoden 2013 SM-kisoille
ei vielä ole järjestäjiä, joten kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä liiton
toimistoon. Tarjolla ovat vielä nuorten

SM, nopean shakin SM, pikashakin
henkilökohtainen SM ja nuorten pikashakin SM.

Kerhojen kokous 29.4.2012
Kerhojen kokous pidetään sunnuntaina 29.4. Shakkiareenalla Helsingissä.
Tervetuloa!
Vuoden 2011 Kerhojen kokousten
päätösten mukaisesti liiton kokousaineisto julkaistaan liiton internet-sivulla ja sähköpostilla. Kirjallinen kutsu
lähetetään vain pyynnöstä.

KILPAILUKALENTERI
13 31.3. Nappulashakkikisat (Hämeenlinna, HämSK)
31.3. Suomen Cup, 1. kierros
14 5.–9.4. HSL:n Pääsiäisturnaus (Helsinki)
15 13.–15.4. TSY:n turnaus (Turku, TSY)
14.4. I-HSK:n nopean shakin turnaus (Helsinki)
15.4 Shakkinappulaturnaus (Helsinki, HSL)
14.–15.4. Päämajaturnaus (Mikkeli, MikkSK)
16 21.–22.4. Käenpesäturnaus (Ylivieska, ShLaakso)
21.–22.4. Suomen Cup, 2. kierros
17 28.4. LauttSK:n nopean shakin turnaus (Helsinki)
28.–29.4. Kalakukkoturnaus (Kuopio)
29.4. Kerhojen kokous (Helsinki, SSL)
18 5.5. Nopean shakin turnaus (Oulu, OSS)
5.–6.5. KurVin turnaus (Kurikka)
5.–6.5. EtVaS:n turnaus (Vantaa)
19 12.5. Nopean shakin turnaus (Salo, SalSK)
12.–13.5. Suomen Cup, 3. kierros
20 17.5. Pikashakin puolimaraton (Tre, TammerSh)
17.5. Nopean shakin turnaus (Helsinki, ESK)
17.–20.5. SELL Student Games (Espoo)
19.–20.5. TUL:n avoin mestaruus (Helsinki)
21 25.–27.5. Klubin XXXII turnaus (Helsinki, HSK)
27.5. Levoranta-turnaus (Sastamala, VammSK)
22 2.–3.6. HämSK:n turnaus (Hämeenlinna)
3.6. Shakkinappulaturnaus (Helsinki, HSL)
23 7.–10.6. Nuorten SM-turnaus (Helsinki, ESK)
8.–10.6. LprSK:n turnaus (Lappeenranta)
24 11.–21.6. SM-turnaukset (Helsinki, SSL & HSL)
26 29.6.–1.7. HSL:n viikonlopputurnaus (Helsinki)
1.7. Nopean shakin turnaus (Naantali, TSY)
27 2.–8.7. Avoin SM (Naantali, TSY)

28 9.–15.7. Heart of Finland (Jyväskylä, JyS)
29 21.–22.7. Eino Leino -turnaus (Kajaani, KaSy)
22.7. Puistoshakin HM (Helsinki, HSL)
30 28.7. Nopean shakin turnaus (Helsinki, HSL)
28.–29.7. Raputurnaus (Oulainen, Shakkilaakso)
31 2.8. ESK:n avoin pikashakkimestaruus (Helsinki)
4.–5.8. Joukkuepikashakin SM (Pori, PSY)
32 11.–12.8. Suomen Cup, 4. kierros
33 18.8. Shakkinappulaturnaus (Helsinki, HSL)
18.–19.8. Taraus-turnaus (Tampere)
18.–19.8. SeinSK:n turnaus (Seinäjoki)
34 24.–26.8. HSK:n XII syysturnaus (Helsinki)
25.8. Akaan nopean shakin turnaus (AkaaS)
35 1.9. Nopean shakin HM (Helsinki, HSL)
2.9. Nuorten nopean shakin HM (Helsinki, HSL)
36 7.–9.9. Garden turnaus (Helsinki)
8.9. LoimSK:n nopean shakin turnaus (Loimaa)
37 15.9. Suomen Cup, välierät
16.9. Suomen Cup, loppu- ja pronssiottelu
38 22.9. Kaakonketju (Mikkeli, MikkSK)
22.–23.9. JärvSK:n turnaus (Järvenpää)
39 29.–30.9. JSM
40 6.–7.10. Koululaisten HM (Helsinki, HSL)
41 8.10.–11.10. Joukkuepikashakin HM (HSL)
13.10. Shakkinappulaturnaus (Helsinki, HSL)
13.10. Turun avoin pikashakkimestaruus (TuTS)
13.–14.10. Lahden turnaus (LahS)
13.–14.10. Vaasan turnaus (VSS)
42 20.10. Remin syysturnaus (Vantaa, Remissi)
20.–21.10. Koululaisten henkilökohtainen SM
(Ylivieska, Shakkilaakso)
21.10. Kaakonketju (Lappeenranta, LprSK)
43 27.–28.10. JSM
44 3.–4.11. SalSK:n viikonlopputurnaus (Salo)
3.–4.11. Raahen viikonlopputurnaus (RaahLi)
45 5.11.–3.12. Areenaturnaus (5 kierrosta,
maanantaisin, Helsinki, HSL)
10.–11.11. Tammer-Shakin turnaus (Tampere)
46 17.–18.11. JSM
47 23.–25.11. KäpSK:n turnaus (Helsinki)
48 30.11.–2.12. TuTS:n viikonlopputurnaus (Turku)
49 6.12. Nopean shakin itsenäisyyspäiväturnaus
(Helsinki, ESK)
7.–9.12. MäntSK:n turnaus (Mänttä-Vilppula)
50 15.12. Nopean shakin turnaus (Turku, TuTS)
15.–16.12. X:n nopean shakin turnaus
(Helsinki)
51 22.12. Shakkinappulaturnaus (Helsinki, HSL)
52 27.12.– HM-turnaus (Helsinki, HSL)

SHAKKIJÄRJESTÖJÄ • Suomen Shakkiliitto ry – www.shakkiliitto.net – pj. Panu Laine 044 7550929, panu.laine@luottokunta.fi – toiminnanjohtaja Jorma Paavilainen, Hiomotie 10, 00380 Helsinki,
044 3264130, sksl@kolumbus.fi – pankkiyhteys Nordea FI39 2059 1800 0147 18 • Suomen Kirjeshakkiliitto ry – www.shakki.net/liitot/skl – pj. Heikki Arppi, 050 5508304, heikki.arppi@kolumbus.fi •
Suomen Tehtäväniekat ry – www.sci.fi/~stniekat – pj. Jorma Paavilainen, 044 3264130 email: jomapa@kolumbus.fi
PELAAJALISENSSI 2012 A-lisenssi 60 €; perhelisenssi 40 €; nuorten (1992–95) A-lisenssi 40 € ja perhelisenssi 30 €; varhaisnuorten (1996–) A-lisenssi 20 € ja perhelisenssi 10 €. A-lisenssiin kuuluu Suomen
Shakki lisenssin voimassaolon ajan. Lisenssi on voimassa kalenterivuoden loppuun. A-lisenssiin kuuluva Suomen Shakki lähetetään maksukuukaudesta alkaen. Joukkuelisenssi maksaa 20 €, ja sillä saa
pelata yhden joukkuekilpailun loppuun saakka. Joukkuelisenssi on pelaajakohtainen. Loppuvuoden lisenssi on 1.7.–31.12. ostettava pelaajalisenssi, joka maksaa vuosilisenssin hinnan + 50 % vuosilisenssin hinnasta. Aikuisten loppuvuoden lisenssi siis 90 €, nuorten 60 € ja varhaisnuorten 30 €. Loppuvuoden lisenssi on voimassa ostohetkestä seuraavan kalenterivuoden loppuun. Lisenssinhaltijan on
kuuluttava johonkin SSL:n jäsenseuraan. Lisenssiä ei vaadita henkilökohtaisessa kilpailussa pelaajalta, jolla ei ole virallista seloa, ts. luku perustuu enintään 10 peliin. Kertalisenssi henkilökohtaiseen
kilpailuun on 20 € (nuorilta 10 €). Seuranvaihtomaksu on 10 €.
SELOLASKENTA Selolaskentamaksu on 5 € / pelaaja (nuorilta 2,50 €). Nopea shakki ja pikashakki 1,50 €. Maksua ei peritä SM-kilpailuista. Selolistapyynnöt osoitetaan selolaskijalle.
JÄSENMAKSUT Kerhojen jäsenmaksu liitolle on 6 € aikuisilta ja 4 € nuorilta (1992–). Minimijäsenmaksu 60 €.
KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄT Tulokset tulee lähettää välittömästi Suomen Shakkiin: Marko Tauriainen, marko.tauriainen@suomenshakki.fi; Suomen Keskusshakkiliitolle: Jorma Paavilainen, Hiomotie 10, 00380
Helsinki, sksl@kolumbus.fi. Tuloksista on käytävä ilmi kaikkien pelien tulokset ja pelaamatta jääneet pelit. Kaikkien toimihenkilöiden nimet ja tehtävät on mainittava.

48

