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iimeaikaisista shakkitapahtumistamme merkittävin ja näkyvin oli entisen
maailmanmestarin, ehkä kaikkien aikojen parhaan pelaajan Garry Kasparovin vierailu Shakkiareenalla Helsingissä 20. huhtikuuta. Legenda on toki käynyt
Suomessa aiemminkin, mutta ainutlaatuiseksi tämänkertaisen vierailun teki muun
muassa se, että koskaan aiemmin Kasparov ei ole pelannut täällä. Kasparovin simultaanivastustajista, viidestätoista suomalaisnuoresta, tuli siten myös osa shakkihistoriaamme. Ikään kuin mestaria vastaan pelaamisessa ei jo sinänsä olisi kylliksi.
Hektiseen vierailuohjelmaan sisältyi simultaanin lisäksi enemmän ja vähemmän
muodollisuuksia. Aamupäivällä hän ehti tutustua Suomen Shakkiliiton toimintaan
ja kertoa omia näkemyksiään ja kokemuksiaan muiden maiden liittojen toiminnasta. Suomi ei selvästikään kulje shakillisen kehityksen terävimmässä kärjessä,
mutta paljon hyvää työtä on tehty, niinpä ei meitä kehitysmaaksikaan voi kutsua.
Tulevan MM-ottelun suosikkina Kasparov pitää hallitsevaa maailmanmestaria
Anandia, mutta on skeptinen ottelun arvosta shakille ja shakinpelaajille. Kovissa
liemissä keitetyn konkarin kommentit ovat vahvoja ja suorasukaisia, onpa kyse
sitten shakista tai politiikasta.
Monia SM-turnauksia on jo tänä vuonna ehditty käymään ja kamppailemaan.
Niistä merkittävin on ollut seurajoukkueiden SM-kilpailu, joka sykähdyttää
monia keskimääräistä passiivisempiakin pelaajia, sarjatasosta riippumatta. JSMtoimikunnan ajamat muutokset liigan ja divarien lohkojakoihin ja joukkuemääriin tuntuvat toimivilta. JSM:llä on selvästi pelaajia aktivoiva vaikutus, ja samalla
kun toivoo, että toimikunta löytäisi vielä parempia keinoja pelaajien houkuttelemiseksi mukaan, olisi mahtavaa, jos ”heränneet” innostuisivat vielä pelaamaan
henkilökohtaisissa turnauksissa.
Kuluneella sarjakaudella 2011–2012 liiga muodostui jännittäväksi ja tasaväkiseksi. Mestaruus ratkesi vasta päätösviikonloppuna, ja tamperelaiset pääsivät
juhlimaan toista perättäistä JSM-kultaansa. Toiseksi tullut Velhojen joukkue on
myös ollut viime vuosina monesti palkinnoilla. Vaikka hopea onkin seuran historian paras saavutus, kunnianhimoa jäi taatusti tuleville kausille. Mestaruusjanoa
voi olettaa olevan myös kolmanneksi tulleessa Matinkylän Shakkikerhossa, josta
voittamaan tottuneita kyllä löytyy enemmän kuin muualta.
SM-turnauksista kaikkein tärkein, henkilökohtainen SM, käydään kesäkuussa
Shakkiareenalla. Kuulopuheiden mukaan turnauksesta on tulossa kovatasoinen.
Miksipä ei olisi. Kahdelle tai kolmelle parhaalle kun on luvassa paikka olympiajoukkueessa Istanbulissa elo–syyskuussa. Toivottavasti turnaukseen saadaan
live-lautoja. Pelien seuraaminen kotoa käsin on paitsi helpompaa myös joiltain
osin mukavampaa. Minkä ehkä autenttisessa atmosfäärissä häviää, sen vaivattomuudessa voittaa.
Suomen Shakki on kokenut pieniä muutoksia kuluvana vuonna. Shakkiliiton
viime vuoden lopulla järjestämän kyselyn mukaan selvästi suurin osa lukijoista
on ollut hyvin tyytyväisiä lehteen. Onneksi joukossa on jotain kritiikkiäkin.
Ilman parannusehdotuksia lehden kehittäminen muuttuu työlääksi ja lopulta
peräti mahdottomaksi.
Kyselyn tuloksia luvattiin esitellä lehden tässä numerossa, ja näin olisi tapahtunutkin, ellei juttu Kasparovin vierailusta olisi ajankohtaisuudessaan noussut
etusijalle. Panu Laineen ensimmäinen juttu kyselyn tuloksista nähdään siis numerossa 4/2012. Aiheen laajuuden ja tärkeyden vuoksi kyselyä perataan myös
muissa tulevissa numeroissa.
Hyvää alkavaa shakkikesää!
Marko Tauriainen

SISÄLLYS | 3/2012
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KILPAILUKUTSUJA
Minne mennä pelaamaan.

”Ei ole olemassa erityistä shakkigeeniä, ei mitään yleistä
lapsuuden mallia, mutta kuitenkin, kuten musiikissa ja
matematiikassa, shakissa on todellisia ihmelapsia.”
– Garry Kasparov kirjassaan Kuinka elämä jäljittelee shakkia
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Mestarit huoltojoukkoineen Tampereen Raatihuoneella kaupungin kestitettävinä. Vasemmalta: Pekka Kaatiala, Olli Sisättö, Jyrki Kytöniemi, Mika
Karttunen, Jyrki Kiltti, Kai Muttilainen, Janne Mertanen ja Pekka Köykkä. Kuvasta puuttuvat Aleksandr Volodin, Aleksander Veingold, Heikki Lehtinen,
Veijo Mäki, Jarkko Penttinen, Antero Natri, Hannu Salokangas ja Jorma Lehtioksa.

Tammer-Shakki uusi mestaruutensa
tiukan taiston jälkeen
Teksti: Jyrki Kytöniemi

M

aaliskuun kierrokset alkoivat
päätösviikonlopun perjantaina
helmikuun rästipelillä Aatoksen kotiluolassa, ravintola White Ladyssa.
Lauantaina päästiin testaamaan uuden Shakkiareenan tilat JSM-kisan
merkeissä. Otteluita ei poikkeuksellisesti pelattu digilaudoilla Suomen
johtavan tuomarin KvT Mikko Markkulan poismenon johdosta. Kamppailut miteltiin Böök-salissa, ja käyttöön
suunniteltu Kanko-sali jätettiin bridgenpelaajille sunnuntaiksi – tiiviistä
tunnelmasta johtuen kahvimukeja ei
saanut tuoda pelisalin puolelle. Salituomarin tehtäviä hoitivat kansainväliset tuomarit Markku Kokkila sekä
Jouni Lehtivaara. JSM-toimikuntaa
viikonloppuna edustivat Fide-tuomari
Timo Munukka ja Tomi Tocklin. Hel-
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singin Pitäjänmäellä sijaitseva uusi
shakkikotimme, Shakkiareena, on
lievästi DDR-henkiseen edeltäjäänsä
nähden merkittävä parannus, niin neliömetrien kuin materiaalin tasonkin
puolesta. Tilojen hankinnasta kuuluu
suuri kiitos Shakkiareenan isännälle
Timo Munukalle.

Perjantai 9.3. IX kierros
Aatos–JoeSK 3–2

Aatoksen sarjatilanne oli kohentunut
huimasti viime vuoden puolelta, ja yksi
joukkuevoitto päätösviikonloppuna takaisi liigapelaamisen ensi kaudellakin.
Normunds Miezis otteli ehkä kauden
parhaan voittonsa, ja muuten niin vahvavireinen JoeSK:n Dmitri Sklyarov
sai tuta suurmestarin hienojakoisesta
siirtopolitiikasta. Aarne Saastamoinen

pelasi rohkeasti avointa sisilialaista kotijoukkueen Tarvo Seemania vastaan,
mutta joutui pakkaan käsittämättömän
nopeasti. Hiukan aikaiselta näyttänyt
luovutus oli kyllä perusteltua tarkemman syynäyksen jälkeen – materiaali oli
tasan, mutta valkealla ei ollut mitään
tolkullista suunnitelmaa ja siirtopakkokaan ei ollut kaukana. Ensimmäistä
kertaa kaudella joensuulaisten riveissä
pelannut Hämäläisen Jussi lienee ollut
pelaamattomuuttaan aika tokkurassa
eikä saanut mielekästä vastapeliä aikaiseksi missään vaiheessa. Vahvana avausteoreetikkona tunnettu Antti Virtanen
näytti julmasti, mitä seuraa mustan
liian passiivisesta pelaamisesta kuningasintialaisessa. JoeSK:n kavennuksista
vastasivat Tuononen ja Myller hyvin
erilaisilla pelisuorituksillaan. Janne T.
kukisti täpärästi Issakaisen Arin tasai-

keasta ruudusta mustan kahden upseerin hyökkäyksen kohti kuningasta.
49...¤e6± 50.¦f1 £c7
50...£c7 51.£a4 ¤d4±; ¹ 50...£b7 ±.
51.¢g1 h5 52.¢h1 £b7 53.£a4
£c7 54.¦c1 ¢g8 55.£c4 ¢g7
56.£c3+ ¢g8 57.£f6 £d6 58.£f3
£c7 59.¦c4 £e5 60.£f1 ¤d4
60...£b2! 61.£d1 £xa2 62.¦a4 £f2
63.¦xa5 h4 olisi kamppailullinen ja
veisi asemaa tasaisemmaksi.
61.¦c1 ¤e6 62.¦e1 £d4 63.¦d1
£e4 64.¦e1 £d4 65.¦e2 £d5
65...a4!. Ratsu ei kykene turvaamaan
tätä sotilasta, joten sen voisi vaihtaa.
66.¦f2 £d7 67.¦f6 ¢g7 68.¦f3 ¢g8
69.¦d3 £c7 70.¦d5 £b7 71.¦d6 ¤d4
72.¦a6 £b4 73.¦a8+ ¢g7 74.¦a7 ¤f5
75.£c1 h4 76.¦c7 h3 77.¦xc5 hxg2+
78.¢xg2 £e4+ 79.¢f2 £d4+ 80.¢e2
£e4+ 81.¢d2 £d4+ 82.¢e2 £e4+
83.¢d2 £e3+ 84.¢d1 £d4+ ½–½
[Jari Järvenpää]
Tamperelaiset kävivät tuiman tappelun voitosta porvoolaisten Velhojen
kanssa. Kausi oli vaihteleva ja haastava molemmille joukkueille. Varsinkin kaksi etäisyysjoukkuetta, OSS ja
JoeSK, toivat siihen pikantin lisänsä.
Tammer-Shakki piti pintansa ottaen
kahden joukkuepisteen erolla historiansa kolmannen mestaruuden ja toisen
perättäisen. Espoolaiset kirivät lopussa
maaleissa häviten vain muutamalla hopean Velhoille. HSK:n kausi oli onnistunut alkusijoitukseensa verraten, mutta luulen, että pientä tyytymättömyyttä
lopulta jäi, kun hopeaan olisi riittänyt
kaksi joukkuepistettä lisää. Salolaisten
kautta haittasi liiallinen epätasaisuus,
joka maksoi heiltä mitalin tällä kertaa
– peliesityksiensä puolesta he olisivat
sen ansainneet. EtVaS, OSS, VammSK
ja JoeSK pitivät liigapaikkansa selvällä
kuuden pisteen erolla parempaan putoajaan TuTSiin nähden. Aatoksen kone
käynnistyi vasta vuoden 2012 puolella,
ja divarin kaihoisa kutsu ei aivan ehtinyt
temmata mukaansa viime kauden hopeamitalisteja. Turkulaisten nimetyssä
joukkueessa oli tarpeettoman monta
paperitiikeriä, jotta alkurankingin mukaiset odotukset olisivat olleet realistisia. Lisäksi liian moni maalin häviö pudotti varsinaissuomalaiset väistämättä

sarjaporrasta alemmas. SSK:lle kyyti oli
vain liian kovaa, ja se olisi ehdottomasti
tarvinnut 1–2 ulkomaalaisvahvistusta,
jotta olisi voinut kamppailla uskottavasti säilymisestä liigassa. Toisaalta tämän
perinteisen seuran nimikin jo velvoittaa
puhtaaseen suomalaisuuteen pelaajavalinnoissa.
Tammer-Shakin mestarijoukkueessa pelasivat SM Aleksandr Volodin 3/7,
KvM Aleksander Veingold 4/8, KvM
Mika Karttunen 8/11, KvM Heikki
Lehtinen 7½/10, KvM Veijo Mäki 4/9,
FM Janne Mertanen 9/11, Jyrki Kiltti
3/6, FM Jyrki Kytöniemi 6½/10, FM
Jarkko Penttinen 4/6, Pekka Köykkä
5/7, Antero Natri 1/1, Hannu Salokangas ½/1 ja Jorma Lehtioksa 1/1.
Joukkueen huoltopuolella häärivät
mm. Kai Muttilainen ja Jorma Kekki.
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TammerSh
Velhot
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2
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1
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2
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1
1
0
0

0
2
2
3
3
4
5
5
6
6
9
10

38 –
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13
13
25
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29
28
30
31
32
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18
16
16
15
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10
10
9
9
4
2

Kauden 2011/12 parhaat pistemiehet: KvM Petri Kekki (MatSK) 9,5/11,
FM Janne Mertanen (TammerSh)
9/11, KvM Tapani Sammalvuo (Velhot) 8,5/10, FM Heikki Salo (EtVaS)
8,5/11. 

DIAGONAALI-sarja
starttaa toukokuussa
Suomen Shakkikustannus Oy aloittaa uuden edullisen Diagonaalisarjan julkaisemisen. Sarjan teosten kirjoittajat ja sisältö vaihtelevat,
yhteinen aihepiiri on kuitenkin shakki. Tavoitteena on julkaista pari
shakkipokkaria vuosittain, jotka numeroidaan ja ajan kuluessa sarjasta muodostuu laadukas monipuolinen shakin tietokokoelma.
Diagonaali-sarjan numero 1 on toukokuussa ilmestyvä Joose Norrin
teräväpiirtoinen pelikokoelma Ruutulauta roihuaa. Viidesti Suomen
mestaruuden voittanut kansainvälinen mestari Joose Norri tunnetaan
syvällisenä ja kriittisenä shakin asiantuntijana, joka on julkaissut runsaasti artikkeleita ja pelianalyysejä eri teoksiin. Tähän kokoelmaan
hän on poiminut oman aikansa kollegojen värikkäitä taktisia pelejä
yhteensä 40 kappaletta. Norrin analyysit ovat tuoreita, ja ne sisältävät
nykyaikaisen shakin peli-ideoita sekä peräänantamatonta taistelutahtoa. Kommentit on varustettu runsain kuvioin.

Joose Norri: Ruutulauta roihuaa
Nidottu, n. 80 sivua, ovh 12,00 eur.
Postikulut 3,00 eur
Tilaukset: tilaukset@shakkikustannus.fi,
p. 050 5813500.

DIAGONAALI
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Viro–Suomi-ottelu alkamassa. Tervetulosanoja esittämässä (vas.) Tomi
Nybäck, Margus Sööt, Panu Laine ja Markku Hartikainen.

Myös 80-vuotias shakkilegenda Iivo Nei otti osaa maaotteluun. Suomen
maajoukkueen valmentajana 1990-luvulla toiminut Nei oli Boris Spasskin
sekundanttina Fischer-ottelussa v. 1972.

Viro–Suomi 36,5–13,5
Teksti: Marko Tauriainen
Kuvat: Valpuri Tauriainen

T

ammikuinen Tallinna näytti pyryiset kasvonsa. Suomalaisille
monella tavalla kovin rakkaassa Viruhotellissa käyty 50 laudan ystävyysottelu päättyi pitkän ahertamisen ja
äheltämisen jälkeen nolosti. Isännät
– ja taisi mukana muutama naispuolinenkin olla – veivät vikisevää veljeskansaansa luvuin 36,5–13,5.
Kaikesta päätellen virolaiset ottivatkin ottelun suomalaisia vakavammin.
Heillä oli lähes joka pöydällä selvästi
kovempi pelaaja, ja aivan muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta Viron
koko kärkikaarti oli mukana. Mikä
mukavinta sellaiset legendat kuin Iivo
Nei, Hillar Kärner ja Lembit Vahesaar
ottivat osaa pitoihin – jälkimmäinen
tuomarina, ensin mainitut pelaajina.
Olisi ollut ilo nähdä myös Viroon takaisin palannut Jaan Ehlvest laudan ääressä, mutta nähtävästi samana viikonloppuna pelattu turnaus riitti hänelle.
Suomalaisedustus oli kärjen osalta
sen verran laimea, ettei juuri parempaan tulokseen ollut mahdollisuuksia.
Viime vuosien edustuspelaajistamme
mukana olivat vain Tomi Nybäck ja
Mikael Agopov. Mikä lienee ollut muiden poisjäännin syynä?
Koska maaottelumatka suuntaan tai
toiseen joka tapauksessa kestää melko

26

pitkään ja maksaakin jonkin verran,
kannattaisi ehkä harkita tapahtuman
laajentamista kaksipäiväiseksi, jolloin
toisena päivänä voitaisiin pelata kääntövärein – matkakuluja se ei juurikaan
lisäisi.
Muutama onnenhuuto sentään
kuultiin:

VOLGA-GAMBIITTI (A57)

K Hillar Kärner
k Tomi Veteläinen
Viro–Suomi-ystävyysmaaottelussa sain
vastaani vuonna 1935 syntyneen shakkilegendan. Kärnerillä on varsin kunnioitettavia meriittejä menneiltä vuosikymmeniltä. Vuosina 1970–1987 Kärner on voittanut kuusi kertaa Viron
mestaruuden ja kamppaillut maailman
parhaita shakin pelaajia vastaan hyvällä
menestyksellä. Tiesin ennen peliä, että
parhaina vuosinaan hän on voittanut
muun muassa Karpovin ja Talin, joten
vastustajani todella herätti suurta kunnioitusta. Esitän pelini hyvin keveästi
analysoituna.
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.¥e2 0–0 6.h4!? c5 7.d5
Tarinan mukaan Kärnerillä oli vielä
1980-luvulla omin käsin kirjoitettuja
monikymmensivuisia analyysikoosteita
lukuisista avauksista. Hänen kerrotaan
kuljettaneen niitä mukanaan turnauksissa ja tarvittaessa oli valmis myymään

niitä halukkaille. Kenties tämäkin melko harvinainen asema löytyi Kärnerin
papereista... Rehellisesti sanottuna en
koskaan aikaisemmin ole ollut tässä
asemassa, joten vastustajallani oli käytännön etu. Halusin nyrjäyttää vastustajani ulos tavallisesta pelitavasta ja iskin
laudalle siirron, jota ei ole koskaan aiemmin pelattu juuri tässä asemassa päiväntasaajan pohjoispuolella.
7…b5!? 8.cxb5 a6 9.b6 ¤bd7 N
9…£xb6 10.¤h3 h5 11.¤g5 ¤bd7,
Vescovi–Leitão, São Paulo 2007.
10.h5
Olen sitä mieltä, että välisiirto 10.b7!
¥xb7 11.h5 on valkean kannalta parannettu versio pelijatkoon nähden,
koska se hidastaa mustan peliä b-linjalla. Tekemäni uutuus siirrossa 9 saattaa
olla epätarkka.
10…£xb6 11.hxg6 fxg6 12.¤h3

Avauksesta ollaan siirtymässä keski-

Moninkertainen Viron mestari, Anatoli Karpovin kaataja Hillar Kärner, 76,
muistetaan Suomessa myös ahkerana viikonlopputurnausten kiertäjänä.

peliin ja kandidaattisiirtoinani olivat
luonnollinen 12…¤e5 ja 12…¤e8
ideana toteuttaa Volgalle tyypillinen
ratsumanööveri ¤f6–e8–c7–b5. Luultavasti 12…¤e5 oli parempi pelitapa.
12…¤e8
En ollut huolissani valkean aktiivisesta siirrosta 13.¤g5, musta puolustaa
13…¥d4 ja 14…¤df6.
13.0–0 ¤c7 14.¥g4 ¤f6 15.¥xc8
¦axc8 16.a4?!
B5-pisteen kontrollointi on helppo
ymmärtää, mutta valkealla ei ollut aikaa tähän, vaan hänen piti sallia mustan manööveri ¤f6–e8–c7–b5. Oikein
oli saattaa daamisivustan kehitystä
eteenpäin, 16.¦b1 tasa-asemin.
16…£b4 17.¦e1 ¤d7 18.£c2 ¦b8
Tällä siirrolla musta sinetöi edun keskipelissä. Valkea on joutunut vaikeuksiin daamisivustalla, eikä helppoa
ulospääsyä ei ole näköpiirissä.
19.f4 c4 20.¤f2 ¤c5 21.e5? dxe5
22.fxe5

22…¦xf2 23.£xf2 ¤d3 24.£a7 ¦b7
25.£e3 ¤xe1 26.£xe1 ¤xd5 27.¥d2

Legendaarinen on myös ottelun tuomarina toiminut Lembit Vahesaar.
Luotettavalle tuomarille on riittänyt töitä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, mm. Karpovin ja Kasparovin MM-ottelussa.

£c5+ 28.¢h1 ¦xb2 29.¦d1 ¤xc3?!
Tähän realisointitapaani en ole tyytyväinen. Parempi oli pitää torni aktiivisena kakkosrivillä, 29…¦c2.
30.¥xc3 ¦b8 31.£e4 ¦c8 32.£g4
¦f8 33.£e6+ ¢h8 34.£xa6 ¥xe5
35.¥xe5 £xe5 0–1
[Tomi Veteläinen]
Koko ottelun ensimmäisestä voitosta
vastasi NKvM Tatjana Fomina, joka
voitti nopeasti mustilla pelanneen Tomi Tocklinin. Suomen ensimmäinen
kokopiste tuli pöydällä 17 – niin ikään
valkeilla.

BIRDIN AVAUS (A02)

K Jyri Lammi
k Uku Valner
1.f4
Harvinaisempi avaussiirto. Ehkei paras, mutta etuna on, että tästä syntyvät
asemat ovat usein itselle tutumpia kuin
vastustajalle.
1…e6 2.¤f3 b6 3.e3 ¥b7 4.b3
¤f6 5.¥b2 ¥e7 6.¥e2 c5 7.0–0
0–0 8.¤c3 d5 9.¤e5 ¤bd7 10.£e1
¤e4
Katselin luonnolliselta näyttäviä ratsun vaihtoja ja arvelin pelin aikana,
että varmaan olisi viisainta vaihtaa ainakin toinen, ellei molemmat ratsut
pois.
11.¥b5
Päädyin kuitenkin tähän, koska olen
joskus saanut mukavia hyökkäysasemia puoliavointa f-linjaa pitkin.
11...¤xe5 12.fxe5 ¤xc3 13.¥xc3 d4

Kumpikin laskeskeli, kuinka a8–h1diagonaali olisi parhaiten hyödynnettävissä ja missasi kokonaan, että 13...
c4 jättäisi harhailemaan lähteneen lähetin kiinni.
14.exd4 cxd4 15.¥b2 £d5
15.¥xg2!? 16.¢xg2 £d5 17.¢g1
£xb5 18.¥xd4 mustan pienin eduin.
16.£e2 ¥c5
Musta hukkasi etsikkoaikansa. Nyt
valkoruutuinen lähetti löytää mainion
paikan ja kuskin paikka vaihtuu.
17.¥d3 ¦ae8 18.¦ae1 a5 19.£g4
¦e7 20.¦f4 ¦d8 21.¦e2
21.¥xh7 ei vielä johda mihinkään,
koska g2-ruutu kaipaa suojausta. Sen
sijaan 21.¥e4! olisi ollut pelisiirtoa
parempi.
21...¥a6 22.¥xh7+ ¢xh7
Musta oli aivan oikein laskenut että
23.£h5+:n jälkeen kuningas pääsee
pakoon. Sen sijaan…

23.£h3+!! 1–0
Musta luopui väistämättömän matin
edessä.
[Jyri Lammi]
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KASPAROV

Shakkiareenalla
Garry Kasparovin pikavisiitti Helsingissä 20. huhtikuuta oli historiallinen. Kaksikymmentä vuotta sitten
hän avasi Helsinki Open -turnauksen. Hänen tyttärensä Polina syntyi Suomessa seuraavana vuonna. Hän on
käynyt täällä luennoimassa. Mutta shakkia hän ei ole
koskaan aiemmin Suomessa pelannut. Nyt vastustajia
oli kerralla viisitoista.
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Teksti ja kuvat: Marko Tauriainen

Ken on heistä kaikkein parhain

E

Käsi käy kattilassa, ja Kasparov haukkaa palan uudesta perunasta. Tomi
Nybäck on juuri kysynyt häneltä
arviota tulevasta Viswanathan Anandin ja Boris Gelfandin MM-otelusta.
Vastaus on sama kuin eräässä haastattelussa aiemmin: ensimmäistä kertaa MM-ottelujen historiassa ei olla
ratkaisemassa sitä, kuka on maailman
paras pelaaja. Anand ei ole enää takavuosiensa vireessä. Milloin hän on viimeksi voittanut merkittävän turnauksen? Ja Gelfand... hyvä pelaaja, mutta
onko hänen paikkansa MM-ottelussa?
Kasparov ei pidä Gelfandin mahdollisuuksia kovin suurina, vaikka myöntääkin, että Boris saattaa olla motivoituneempi ja sen vuoksi yllätysvalmis.
Ennen MM-ottelua käytävä kuuden pelin ottelu Vladimir Kramnikin
ja Levon Aronianin välillä saattaakin Kasparovin mukaan osoittautua
MM-ottelua paljon kiinnostavammaksi. Hän pitää pelaajien mahdollisuuksia tasaisina, mutta muistuttaa
Kramnikin olevan hyvä ja rutinoitunut
ottelupelaaja.
Aronianin Kasparov mainitseekin
toiseksi maailman kahdesta parhaasta pelaajasta. Epäilemättä Magnus
Carlsen on se toinen. Muita samaan
kategoriaan kuuluvia hän ei näe. Fabiano Caruana on vitsi, Hikaru Nakamura ei ole mitään. Anish Giri ei saa
sen parempaa arvostelua. On turha
kysellä enempää. Kaksi huippua ovat
saavuttamattomissa – toistaiseksi –,
joku nuoremmasta polvesta nousee
huipulle, kun aika on.

ipä arvannut Mika Karttunenkaan, millaiset selvännäkijän lahjat omasi aprillatessaan shakkikansaa.
Shakkilinnan sivuilta sai lukea Kasparovin ja Shakkilinnan yhteistyöstä,
joka paljastui kepposeksi vasta linkin
takaa. Vajaat kolme viikkoa myöhemmin Kasparov oli Helsingissä ilmielävänä.
Tallinnasta helikopterilla tullut
Kasparov on Helsingissä vain pikavisiitillä. Aikataulu on tiukka,
mutta ripeästi hoituvan simultaaniottelun, jossa mestarilla on vastassaan 15 suomalaisnuorta, lisäksi
Kasparov ehättää neuvottelemaan ja
lounastamaan Shakkiliiton johdon
kanssa sekä antamaan Ylen toimittajalle muutaman Putinin vastaisen
lausunnon.

Simultaani

Simultaani pelattiin komean yleisömeren
keskellä. Siirtovuorossa oleva Dennis Liu ylsi
ainoana Kasparovia vastaan tasapeliin.

Kasparov ottaa jokusen juoksuaskeleen siirtyessään pöydältä toiselle.
tekee nopean siirron ja ottaa taas
pari juoksuaskelta. Mies vaikuttaa
kiireiseltä, onhan simultaaninäytös jo
kestänyt pari tuntia – eikä helikopteri
odota.
Joku simultaania katsomaan tullut
arvelee, että Kasparov on pahantuulinen. Ilme on tiukka, ja hän tuhahtaa
tuulettamista kaivanneelle järjestäjälle
osoittaen käsimerkeillä, että ikkuna on
pantava kiinni.
Mutta enpä usko kovissa liemissä
keitetyn ex-maailmanmestarin näin
vähästä hermostuneen. Suomalaisnuoret ovat panneet hyvin kampoihin.
Mestari joutuu toistuvasti pysähtymään pitkäksi aikaa muutamien lautojen ääreen. Häviönvaaraa tuskin on
yhdessäkään pelissä, mutta tasapelikin
tekee kipeää.
Yksi Kasparovin vastustajista ehti
ehdottaa remissiä toisessa siirrossa.
Vastaus oli lakoninen: ”Ei.” Tiukan
ilmeen ja puhahtelun takana onkin
määrätietoinen halu voittaa. Hetkeä
aiemmin lounaalla oli nähty hyväntuulinen ja rento Kasparov. Nyt pelataan!

Paluu menneisyyteen?
Nähdäänkö Kasparovia itseään enää
vakavan shakin parissa? Lopullista vastausta hän ei anna, mutta kaikesta voi
päätellä, ettei paluuta ole näköpiirissä.
Viime vuonna Belgiassa Nigel
Shortia vastaan pelattu pikapeliottelu,
jonka Kasparov voitti niukasti 4,5–3,5,
saa Garryn nauramaan: Short oli valmistautunut otteluun puoli vuotta!
Ratkaisevassa viimeisessä pelissä Kasparov laittoi Shortin pakettiin:
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Mikko Markkula
in memoriam 1947–2012
Teksti: Pekka Palamaa

M

ikko Markkula syntyi Raumalla
10.6.1947. Päivämäärä on vain
eräs almanakassa, mutta liittyi enteellisesti shakkiin, sillä päivälleen 25 vuotta
aikaisemmin, 10.6.1922, perustettiin
Suomen Shakkiliitto. Kun Suomen
Shakkiliitto juhli 60-vuotispäiviään
Finlandia-talossa 10.6.1982, niin samana päivänä liiton puheenjohtaja
täytti 35 vuotta. Mikko muistutti siitä
silloin mielellään, vaikka hän myöhäisimpiä merkkipäiviään ei halunnut
tuoda julkisuuteen.
Rauman ajoista puhuttiin joskus,
ja hän kertoi asuneensa Rauman urheilukentän lähellä ja heitelleensä siellä
keihästä ja tehneensä jotain muutakin
yleisurheiluun kuuluvaa. Hän oli myös
jonkin aikaa Rauman Shakinystävien
riveissä, jossa sekä pelaili että toimi
järjestäjänä. Espooseen siirryttyään
Mikolle tuli aktiivisen toiminnan kohteeksi vuonna 1971 perustettu Matinkylän Shakkikerho. Kerho sai lähialueen kouluista erinomaista pelaaja-ainesta, jonka ansiosta se nousi nopeasti
nuorten SM-kisojen hallitsijaksi ja sitä
kautta Suomen kärkiseurojen joukkoon. Mikon vaikutus oli tässä nousussa merkittävää puheenjohtajana tai
johtokunnan jäsenenä. Työ- ja muiden
shakkitehtävien johdosta hän ei sitoutunut myöhemmin varsinaisen toiminnan pyörittämiseen, mutta osallistui
aina kerhon järjestämien kilpailujen ja
suurien projektien johtamiseen. Myös
nuorten opetus oli myöhempinä vuosina ohjelmassa.
1977 Suomen Shakkiliitolla oli
neuvottelupäivät ja vuosikokous Turuntien Motellissa. Kun ennen kokousta keskusteltiin valinnoista, niin
Osmo Särkilahti kertoi Matinkylän
Shakkikerhossa toimivasta työteliäästä ja fiksusta kaverista, joka voisi olla
kiinnostunut tehtävästä. Osmoa uskottiin ja Mikko Markkula valittiin
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hallitukseen. Seuraavana vuonna hänestä tuli liiton varapuheenjohtaja ja
Keskusshakkiliiton hallituksen jäsen,
Suomen Shakkiliiton puheenjohtajaksi hänet valittiin 1979. Vauhti oli
ollut kova, mutta vauhtia ja työtä riitti
lähivuosina muutenkin, sillä perusliitoilla oli useita ristiin menneitä asioita
purtavanaan. Selolaskenta oli niistä
suurimpana ja tärkeimpänä saatava
käyntiin, ja näin tapahtui. Ja selolukujen laskeminen annettiin Markkulan
hoitoon 1979, ja siellä ne pysyivät ja
kehittyivät. SSL käynnisti viikonloppukilpailujen sarjan 1980. Siitä tuli
”ketjukilpailu”, josta tuli puolentoista
vuosikymmenen menestystarina.
Kahdentoista vuoden ajan (1979–
90) Mikko oli Suomen Shakkiliiton
puheenjohtaja ja kirjoittaja liiton
sihteeri ja hieman muutakin. Olimme molemmat Keskusshakkiliiton
hallituksessa ja tapasimme myös joissain toimikunnissa. SSL järjesti myös
kilpailuja liiton mestaruuksista, joten
yhteistä sarkaa oli riittävästi. Tiivis yhteistyö lisäsi luottamusta toisen osaamiseen, ja vastuualueita oli helppo
jakaa liiton toiminnassa. Kaikki tämä
vahvisti keskinäistä ystävyyttä, joka
kesti tulevat vuosikymmenet. Emme
kai koskaan riidelleet, mutta olimme
kyllä eri mieltä monista asioista ja ratkaisuista. Olimme hyvin erilaisia, ja
ikäerokin oli huomattava, mutta se ei
vaikuttanut yhteistyöhön. Molemmilla
oli vähitellen kasvanut aika suuri jälkipolvi, josta riitti puhumista.
1990-luvulla Mikko oli muutamia
vuosia IBM:n tehtävissä Yhdysvalloissa. Perhe oli välillä mukana – joskus
vain osittain. Hallitustehtävät Suomessa eivät tietysti sopineet kuvioon, mutta vahvuuslukujen laskeminen toimi
normaalisti, eikä kukaan huomannut
tulosten kiertelevän ympäri maailmaa.
USA:n aikoihin Mikolla oli kongressimatka Brasiliaan, lomamatkat käytet-

tiin välillä suuren lännen nähtävyyksien katsomiseen, ja välillä suuntautui
lomamatka kotimaahan. Joidenkin kotimaan käyntien aikana oli aikaa tapaamisiin, ja silloin oli mukava muistella
menneitä ja pohtia tulevaa.
Keskusshakkiliitto oli muuttunut
lajiliitoksi, ja kerhojen kokous valitsi
Suomeen palanneen Mikko Markkulan Keskusshakkiliiton puheenjohtajaksi vuosiksi 1996–97. Hän ryhtyi
johtamaan liittoa tutulla tarmollaan.
Mikon työtehtävät ja myös Fiden toimet vaativat entistä enemmän aikaa.
Puheenjohtajakauden päättyessä hän
totesi, ettei ole käytettävissä jatkossa.
Uusi puheenjohtaja, ylipormestari Kari
Rahkamo, toivoi kuitenkin Mikon jatkavan varapuheenjohtajana, ja kaksikko
toimi yhdessä vuodet 1998–2003. Seuraava puheenjohtaja, kansanedustaja
Arto Satonen, sai Mikon jäämään vielä
vuosiksi 2004–07. Kahden kauden jälkeen Satonenkin totesi, ettei voi jatkaa
puheenjohtajana, ja Mikko jätti myös
hallituksen. Kotimaassa jäi edelleen selolaskennan hoito sekä shakkituomarija selotoimikuntien sihteerin tehtävät.
Myös kotimaan kilpailutoiminta tarjosi
välillä tehtäviä.
Mikko Markkula edusti yli kaksi
vuosikymmentä Suomea Kansainvälisessä Shakkiliitossa. 1988 Thessalonikin shakkiolympialaisten aikana
oli Fiden kongressi, ja aluepresidentti

KUVA JÖRN ELFVING

tiin vuorottelusta jatkossa. Mikko osallistui kongressissa sääntötoimikunnan
kokouksiin ja moniin muihin aluepresidentin valtuutuksella. 1990 hänet
valittiin ensimmäisen kerran shakkiolympialaisten tuomaristoon, ja näitä
tehtäviä tuli myös seuraavissa kisoissa
1992, 1994 ja 1996. Varmaan Mikon
tuomaritoiminta todettiin päteväksi,
sillä 1998 hänet kutsuttiin parienmääräämisryhmän puheenjohtajaksi, joka
oli hänelle mieluinen tehtävä ja jonka
hän myös hallitsi. Vuonna 2000 hän
oli ryhmän jäsenenä, mutta puheenjohtajan tehtävät jatkuivat sittemmin
seuraavissa shakkiolympialaisissa.
Markkulan työ Kansainvälisessä
Shakkiliitossa oli todella merkittävää.
Ykkösenä oli tietysti arvostetuimman
toimikunnan eli korotustoimikunnan puheenjohtajuus vuodesta 1998.
Muita toimikuntia ovat olleet: tuomaritoimikunta vuodesta 1991, tekninen

KUVA MATTI UIMONEN

Mikko Markkula vuonna 1984. Turnausjärjestäminen on joskus yksinäistä puuhaa.

Eero Helme oli Suomen edustajana.
Tarkkailijoina toimikuntien kokouksiin lähtivät perusliittojen puheenjohtajat Mikko Markkula ja Markku
Kosonen. Mikon aktiivisuus sääntötoimikunnan kokouksessa palkittiin kongressin päätösistunnossa.
Toimikunnan puheenjohtaja Kažić ilmoitti, että Mikko Markkula on kutsuttu toimikunnan jäseneksi. Tosin
hän kysyi vasta jälkikäteen kahvitauolla, että sopiiko se Mikolle – ja toki
se sopi. Alku Fiden tehtävissä oli auki
ja laajeni hyvää vauhtia vuosien aikana.
Elokuussa 1989 oli Fiden kongressi Puerto Ricossa. Toukokuussa Eero
Helme soitti SKSL:n puheenjohtajalle
ja kertoi luopuvansa tehtävistään terveyssyistä. Liiton kokous oli tulossa,
ja keskustelin Markkulan ja Kososen
kanssa edustuskysymyksestä. Päätökseksi tuli: Markkula on Fide-edustaja ja
Kosonen tarkkailija. Alustavasti sovit-

Mikko Markkula Helsingin Shakkiklubin voimamiesten, (vas.) Ilkka Mäkinen, Pekka Palamaa ja Erkki Aaltio, kanssa Oulunkylässä.
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Käytännön muutoksia

SSL tiedottaa
Suomen Shakkiliitto
27.4.2012 päättyi pitkä prosessi, kun
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi
liiton nimenmuutoksen: uusi nimi on
Suomen Shakkiliitto ry.
Tätä ennen tapahtunutta: Kerhojen kokous hyväksyi 10.4.2011 liiton
nimenmuutoksen. Puolisen vuotta
aikaisemmin, 31.10.2010, kerhojen
kokous hyväksyi ensimmäisen kerran
uuden nimen sääntöjen edellyttämällä
määräenemmistöllä. Hakemus nimenmuutoksesta lähetettiin kesän 2011
jälkeen Patentti- ja rekisterihallitukseen, jonka ruuhkista johtuen muutos
hyväksyttiin vasta huhtikuun 2012
viimeisenä perjantaina.
Uutta nimeä on alettu jo käyttää eri
yhteyksissä. Muutos ei vaikuta suuresti liiton toimintaan, saati tavalliseen
pelaajaan. Historiallisesti muutos on
merkittävä ja nyt viralliseksi päätetyllä
nimellä toimitaan varmasti hyvin pitkään.

Shakkiareena
Toiminta Shakkiareenalla on käynnistynyt hyvin ja osittain jo vakiintunut. Kilpailut ja erilaiset tapahtumat
täyttävät Areenan, toiminta on monipuolista ja vaihtelevaa. Varauskirjat
ovat melko täynnä, joten tilaisuuksien
suunnittelu kannattaa aloittaa aoissa
ja varmistamalla, että Areenalla on
tilaa.

Muitakin muutoksia on tapahtunut
viime kuukausina. Näihin suuri syy
on monta vastuuta kantaneen Mikko
Markkulan äkillinen kuolema. Hänen
tehtäviään on saatu sälytettyä osaaville tahoille, mutta muutosvaiheessa on
aina omat haasteensa.
Selolaskenta on organisoitu uudelleen. Vielä eletään osittain siirtymävaihetta, jossa verkon selolistalle eivät päivity pelaajien taustatiedot. Näitä ovat
esimerkiksi seuravaihdot tai lisenssien
voimassaolon osoittava L-kirjain. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteys liiton toimistoon, jossa ovat ajantasaiset tiedot.
Selokysymyksiä koskevat kysymykset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen selot@shakkiliitto.net ja kilpailujen tulokset osoitteeseen tulokset@
shakkiliitto.net. Uutiset Ylen tekstitv:tä varten lähetetään osoitteella timo@munukka.net.

KILPAILUKALENTERI
20 19.–20.5. TUL:n avoin mestaruus (Helsinki)
20.5. Naisten nopean shakin SM (Helsinki, HSL)
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)
16.–17.6. Kemi-turnaus (KemTS)
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 16.–19.7. Salon shakkileiri (SalSK)
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, puheenjohtaja@shakkiliitto.net – 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, 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 €.
TURNAUSMAKSUT Turnausmaksu on 5 € / pelaaja (nuorilta 2,50 €). Nopea shakki ja pikashakki 1,50 €. Maksua ei peritä SM-kilpailuista.
JÄSENMAKSUT Kerhojen jäsenmaksu liitolle on 6 € aikuisilta ja 4 € nuorilta (1992–). Minimijäsenmaksu 60 €.
KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄT Tulokset tulee lähettää välittömästi sähköpostilla osoitteeseen tulokset@shakkiliitto.net (tai postitse: Jorma Paavilainen, Hiomotie 10, 00380 Helsinki). Tuloksista on käytävä ilmi
kaikkien pelien tulokset ja pelaamatta jääneet pelit. Kaikkien toimihenkilöiden nimet ja tehtävät on mainittava.
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