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Nettilehti koulushakin tapahtumista ja ilmiöistä

HAASTATTELUSSA	
KOULULAISTEN	

SUOMEN	
MESTAREITA

Patrik	Aalto	
ja	

Sini	Jokinen



2   3

LÄHETÄ PALAUTE JA AINEISTO PÄÄ-
TOIMITTAJALLE SÄHKÖPOSTILLA.

REKISTERÖITYMÄLLÄ KOULUSHAKKI-
JAOSTON JÄSENEKSI SAAT:

1) OIKEUDEN LUKEA ILMAISEKSI KOU-
LUSHAKIN NETTILEHDEN TULEVIA NU-
MEROITA.

2) OSALLISTUA LUKIJAKILPAILUIHIN JA 
OLLA MUKANA TEKEMÄSSÄ LEHTEÄ. 

3) LAINATA KOULUSHAKKIJAOSTON 
VÄLINEISTÖÄ KOULUSHAKKITOIMIN-
NAN  JÄRJESTÄMISEEN. 

Rekisteröidy koulushakkijaoston jäse-
neksi laittamalla sähköpostia osoittee-
seen: karttunen@suomenshakki.fi

Ilmoita viestissä nimi,	syntymävuosi,		
paikkakunta	ja	sähköpostiosoitteesi

Rekisteriä ylläpitää Suomen Shakkiliit-
to. Jos olet koulukerhon vetäjä, ilmoita   
tiedot myös oppilaistasi.

PÄÄKIRJOITUS SISÄLLYS  | NUMERO 1

Koulushakki uusille urille!

Tervetuloa koulushakin nettilehden pariin! Idea koulushakin nettilehdestä 
sai alkunsa, kun Suomen Shakkiliitto päätti vuonna 2014 aloittaa järjestel-

mällisen koulushakkiin panostamisen sitten vuoden 2011 koulushakin teema-
vuoden. 

Perustetun koulushakkijaoston toiminta keskittyy kouluympäristöön, tekemäl-
lä shakin koululaisille mielenkiintoisemmaksi ja helpommin lähestyttäväksi. Se on 
tärkein päämäärä, jotta shakki pärjää harrastusten välisessä kilpailuissa. Tavoitteena 
on myös kehittää koulushakin parissa toimivien yhteistyötä ja muodostaa rekis-
teri koululaista ja aikuisista, jotka toimivat koulushakin parissa. Rekisteröinti ja 
yhteistyön edistäminen helpottavat edellä esitettyä päämäärää, ja tarjoaa mustaa 
valkoisella päättäjien ja muiden yhteistyökumppanien suuntaan. Suomalaisen kou-
lushakin – ja myös varsinaisen shakin – etu on, että valtiontuki säilyisi vähintään 
ennallaan ja yksityinen sektori kiinnostuisi entistä enemmän yhteistyöstä. Se vaatii 
myös tilastoja, joilla toimintaa ja sen kehitystä voidaan kuvata. 

Koulushakin nettilehti on koulushakkitoiminnan näyteikkuna. Sisällöllisesti 
se on kohdennettu ensisijaisesti shakkia koulukerhoissa harrastavalle koululaisel-
le sekä shakkikerhoa ohjaaville aikuisille ja shakkiaktiiveille. Nettilehden tavoit-
teena on luonnollisesti olla laadukas, monipuolinen ja valtakunnallisesti asioita 
tarkasteleva. Lehti haluaa kannustaa toimijoita ja koululaisia jakamaan ideoitaan 
ja tarinoitaan koulushakista ja osallistumaan lehden tekoon. Kaikki koulushak-
kijaostoon liittyneet (ohjeet vasemmalla) saavat osallistua lehden lukijakilpailui-
hin (ensimmäinen kilpailu sivulla 3) ja lähettää aiheeseen sopivaa materiaalia, 
ehdotuksia uusille palstoille ja shakkiaiheisia kysymyksiä sekä muuta palautetta 
toimitukseen. Mitä aktiivisempia ollaan, sitä parempi lehti saadaan aikaan.

Koulushakin nettilehti sisältää aikuisille tarkoitettuja asia-artikkeleita ja 
linkkejä, koululaisille suunnattuja tehtäviä ja puuhapalstoja sekä molemmille 
ryhmille mielenkiintoisia haastatteluja ja harjoituksia sekä kalenterin koulusha-
kin tapahtumista ja turnauksista. Rajana koulushakin -ja kilpashakin välillä on 
se, että esimerkiksi kalenterissa olevat turnaukset ovat koululaisten ja nuorten 
SM-kisoja lukuun ottamatta ei-selokelpoisia. Erottelu on perusteltu siksi, että 
koulushakin maailma on hyvin erilainen kuin perinteisesti Suomen Shakkiliiton 
organisoima kilpailu- ja harrastustoiminta. Koulushakin pariin tuleville ihmisille 
shakkikulttuuri on usein vierasta, joten lehden sisältö on turnauskalenteria 
myöten suunniteltu palvelemaan sitä shakista kiinnostunutta kansan osaa, jonka 
on aikaisemmin täytynyt aluksi sovitaan itsensä väkinäisesti Suomen Shakin 
lukijaksi. Suomen Shakki on suomalaisten shakin harrastajien ammattilehti, kun 
taas koulushakin nettilehti on shakista kiinnostuneille kouluympäristössä liik-
kuville lapsille ja vanhemmille sekä opetusalan ihmisisille suunnattu lehti, joka 
tarjoaa aikaisempaan helpomman tavan päästä mukaan shakin maailmaan.  

Seuraava nettilehti ilmestyy noin kahden kuukauden kuluttua. Sitä silmällä 
pitäen haluan kannustaa kaikkia lukijoita rekisteröitymään koulushakkijaostoon, 
lähettämään ideoitaan, kirjoituksiaan ja ajatuksiaan allekirjoittaneelle. Yhdessä 
teemme lehdestä tätä ensimmäistä esittelynumeroa paremman. Nyt julkaistussa 
numerossa on esitetty vain muutama palsta – lisää tulee uusien ideoiden myötä. 
Sanaristikot ja tietovisat mainitsen muutamina esimerkkeinä. Nyt kaikki ideoi-
maan ja viestejä lähettämään. Tehdään vuonna 2016 Koulushakin nettilehdestä 
sellainen, että se vetää vertoja minkä tahansa lajin harrastuslehdelle!

    Mika Karttunen
    Suomen Shakkiliiton koulushakkivastaava
    karttunen@suomenshakki.fi

SHAKKIARVOITUS: Shakkinappulan muistikatkos
-En oikein muista kuka olen. Osaisitko auttaa minua?
-Kyllä. Etkö todella tiedä kuka olet?
-En. 
-Hmm...no minä annan vihjeen...
-Kerro!
-Monen mielestä liikut oudosti. En ole samaa mieltä, koska jokainen liikkeesi on aina 
samanpituinen, ja loogisesti ruudun väri muuttuu allasi joka kerta, kun liikut.
-Häh, tuonko pitäisi auttaa? Hmm....aha!

Sinulla lienee parempi arvoitus tai vitsi tiedossa? 
Jos uskot pystyväsi keksimään paremman, niin laita viestiä 
toimitukseen: karttunen@suomenshakki.fi 

Parhaat arvoitukset ja vitsit julkaistaan seuraavissa numeroissa!

2 PÄÄKIRJOITUS

3 MESTARIT MULLINMALLIN
Suomalaisten ja kansainvälisten mestaripelaajien nimikirjai-
mista on keksitty kuvitteellisia nimiä. Tehtävänä on tunnistaa 
oikeat mestarit keksittyjen nimien takaa. 

5 SEUTUSHAKKIA
Käsittelee koulushakkiturnauksia - ja tapahtumia ympäri Suo-
men. Palsta aloittaa esittelemällä koulushakkiformaatin, jota 
on käytetty menestyksellä Helsingissä ja Tampereella. 

6 SHAKKISARJAKUVA
Palstalla nähdään lukijoiden tekemiä sarjakuvia. Ensimmäisenä 
vuorossa Eero Helannin jouluaiheinen sarjakuva.

7 KOULULAISEN AVAINSIIRTO
Nostaa esiin tärkeitä koulushakin teemoja interaktiiviselta 
shakin opetussivustolta: www.avainsiirto.fi. Ensimmäisenä 
aiheena on paras tapa koulumatin torjumiseksi.

8 MESTARIN HAASTATTELU
Koululaismestarit Patrik Aalto ja Sini Jokinen esiintyvät 
ensimmäisen Koulushakin nettilehden haastattelussa.

10 AVAUSLABRA
Palsta käsittelee tärkeimpiä avausteoriaa sekä avausideoita ja 
-ansoja, joita esiintyy koulushakissa. Ensimmäisenä aiheena on 
linnoituksen merkitys yleisesti.

11 EXTRAA KERHOTUNNEILLE
Uusia ideoita ja lisämateriaalia shakkikerhojen tunneille ja pe-
lihetkiin kaverin kanssa. Ensimmäisenä aiheena on harjoitus 
nimeltään Zorro-shakki.

12 LINKIT JA VINKIT
Esittelee lyhyesti koulushakin parissa työskenteleviä ja asiasta 
kiinnostuneita henkilöitä ja tahoja. Tarjoaa myös hyödyllisiä ja 
ajankohtaisia linkkejä koulushakin maailmasta.

13 KOULUSHAKIN TAPAHTUMA- JA TURNAUSKALENTERI
Koululaisille tarkoitettujen tapahtumien, turnausten ja ker-
hoiltojen päivänmäärät ja yhteyshenkilöt.

LUKIJAKILPAILU

Suunnittele  seuraavan numeron kansikuva, piirrä se ja lähetä 
osoitteeseen karttunen@suomenshakki.fi

Paras kuva pääsee seuraavan Koulushakin nettilehden kansikuvaksi 
ja voittaa 26 euron arvoisen suklaashakin!
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SUOMEN SHAKKILIITTO RY.

nTILAA 
SUOMEN 
SHAKKI
Suomen Shakkikustannus Oy
tilaukset@shakkikustannus.fi
050 581 3500

LUKIJAN PALSTA

Kirjoita palautetta, esitä kysymys tai avaa 
keskustelun aihe lähettämällä tekstisi osoitteeseen 
karttunen@suomenshakki.fi

Aiheita nostetaan esille seuraavissa numeroissa.

SEUTUKILPAILUISTA
ISSN 2343-3035

KOULUSHAKIN NETTILEHTI

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA 
Marko Tauriainen
p. 050 5813500
marko.tauriainen@suomenshakki.fi

PÄÄTOIMITTAJA 
Mika Karttunen
p. 044 555 6424
karttunen@suomenshakki.fi 
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Seutukisassa jätetään 
pois virallisten selokilpai-
lujen  kaikki tarpeeton 
säännöstö, jolloin shak-
kiturnausten maailmaan 
tutustuvien on helpompi 
kiinnostua turnauspe-
laamisesta. Ilman kello-
ja pelattava avausvaihe 
rauhottaa merkittävästi 
myös kokeneempien 
turnauspelaajien avauksen 
käsittelyä. 

Koulushakkijaosto pyrkii  
kannustamaan uuden 
koulushakkiformaatin 
käyttöönottoa ympäri 

Suomen. Tällä palstalla kuullaan 
kuulumisia myös muista paikallisis-
ta kisoista ja koululaisille suunna-
tusta toiminnasta. 

Seutukisaformaatille on osoittaunut 
olevan selkeä kysyntä Suomessa. 
Vähän shakkia pelanneet eivät vielä 
hallitse kaikkia turnaussääntöjä tai 
niiden kanssa pelaaminen jännittää 
tarpeettomasti. Kisaformaatin ide-
ana on poistaa turnauksesta kaikki 
ylimääräiset häiriötekijät.

Koulushakkiformaatista voi tehdä 
monia eri muunnoksia, mutta puh-
taasti tässä esitetyssä muodossa tur-
nauksia on pelattu Tampereella ja 
Helsingissä. Tampereella kisaa on pe-
lattu jo useampana vuonna, Helsin-
gissä kisa pelattiin ensimmäisen  ker-
ran joulukuussa 2015. Molempien 

kisojen suosio on ollut suurta ja van-
hemmilta saatu palaute erinomaista.  
Tampereella osanottajamäärät ovat 
nouseet tasaisesti. Nyt pelattuun 
kilpailuun osallistui 160 pelaajaa.  
Helsingissä pelattu pääkaupunkiseu-
dun kilpailu keräsi jo ensimmäisellä 
kerralla 111 koululaista.

Seutukisan tärkeimpiä elementtejä 
ovat kaikkien osallistujien palkitse-
minen mielenkiintoisilla asioilla ja 
koululaisten ja vanhempien viihty-
vyydestä huolehtiminen parhaalla 
mahdollisella tavalla. Erittäin hyvin 
asiansa ajaa kaikille osallistujille jaet-
tavat osallistumismitalit ja kaikkien 
osallistujien kesken palkintojenjaossa 
arvottavat kaksi suklaashakkia. Viih-
tyvyyttä lisää myös monia varmasti 
yllättävä asia, että tämä formaatti 
pysyy kelloturnauksia paremmin ai-
katauluissa.

Oli sitten järjestettävän kisan for-
maatti mikä tahansa, niin seutukil-
pailut kannattaa ajoittaa siten, että 
syksyllä pelataan henkilökohtainen 

kilpailu ja keväällä joukkuekilpailu 
– molemmat noin kuukautta ennen 
koululaisten SM-kisoja ja koulujouk-
kueiden SM-kisoja. Seutukilpailut 
toimivat näin erittäin hyvinä harjoi-
tusturnauksina vakavasti otettavim-
piin turnauksiin. Turnasten välillä 
olevat sääntöerot eivät ole niin suu-
ria, etteikö koulushakkikisaajan olisi 
helppo oppia näissä selokelpoisissa 
turnauksissa käyettävät pelisäännöt. 
n
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TEHTÄVÄSI ON LAITTAA KIRJAIMET OIKEAAN JÄRJESTYKSEEN SITEN, ETTÄ SAAT AIKAISEKSI 
OIKEIDEN MESTAREIDEN NIMIÄ. OIKEAT VASTAUKSET ESITETÄÄN SEURAAVASSA NUMEROSSA.

CLASS MURGANEN

ROBÖÖ KEE
KANAPORI T. VALO

IRPA G. SARRAKOV

ES U UT S H A
n

KK I A

Teksti: Mika Karttunen

Jos keksit uusia esimerkkejä, niin lähetä ne toimitukseen! 
Voit saada taidonnäytteesi seuravaan nettilehteen. 
Sähköpostiosoitteen löydät sivulta 2.

WEESTENI HIREKKIN

YRRA TÖJNANEN

KAJO A. RELANEN

DIM RIM VARKANLIK

JOY RUNILÄJÖ

ANNA THAWAVISNAND

1) Missä tahansa ongelmatilanteessa voi kutsua tuomarin paikalle nostamalla käden ylös (=viittaamalla).
2) Pelin aluksi ja lopuksi kätellään vastustajaa. Pelin päätyttyä laitetaan nappulat alkuasemaan.
3) Pelin aikana ei saa keskustella, paitsi tasapeliä saa ehdottaa. Toisen kieltäydyttyä tasapeliehdotuksesta sitä saa 
ehdottaa seuraavaksi vain ehdotuksesta kieltäytynyt pelaaja.
4) Yksi peli voi kestää korkeintaan 50 minuuttia, ja jos se aika täyttyy, tuomarit päättävät pelin lopputuloksesta.
5) Pelit pelataan ilman kelloja, mutta tuomarit voivat asettaa 20 minuutin pelaamisen jälkeen peliin kellon, jos molemmat pelaajat tuntevat sen 
käytön. Jos kelloa ei käytetä, pelaajan on tehtävä siirtonsa viimeistään silloin, kun tuomari kehottaa siirtämään.
6)Vastustajaa ei saa patistaa siirtämään. Tuomarit ovat ainoita, jotka voivat antaa siirtokehotuksen.
7) Pelaajan on tehtävä siirto, jos tuomari antaa siirtokehotuksen. Tuomari voi määrätä ajan, esim. 30 sekuntia tai 
1 minuutti, jonka aikana siirto on tehtävä. Jos miettimisajan ylittää, häviää pelin ajalla.
8) Nappulan koskettaminen ei pakota siirtämään nappulaa. Siirto on tehty, kun nappulasta on päästetty irti. 
9) Siirtoa tehdessä on oltava selkeä järjestys: ensin mietitään, sitten siirretään. Ei siis saa sovitella nappulaa 
ruutuun, ja samalla miettiä, olisiko siirto hyvä vai ei.
10) Kolmannesta laittomasta siirrosta häviää pelin.
11) Toisten peleihin ei saa puuttua neuvomalla tai elehtimällä millään tavalla. Sääntö koskee myös katsojia.
12) Tuomari voi antaa huomautuksia ja varoituksia vastustajan häirinnästä tai muusta huonosta käytöksestä. 
Toistuva häirintä johtaa häviöön, jos huomautettu pelaaja ei paranna käytöstään.
13) Pelin tulos on aina ilmoitettava tuomarille. Ilmoituksen tekee voittaja, tasapelin sattuessa valkeilla väreillä pelannut.

Koulushakkiturnauksen säännöt
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TEHTÄVÄ ON OTETTU INTERAKTIIVISELTA SHAKIN OPETUSSIVUSTOLTA: WWW.AVAINSIIRTO.FI 
LÖYDÄT TEHTÄVÄN VASTAUKSINEEN AVAUSVAIHE-OSIOSTA TAI SUORAAN TÄSTÄ LINKISTÄ.

Tekijä: Eero Helanti

Onko sinulla mielessäsi sarjakuva? Tai osaisitko sellaisen 

piirtää? Voit saada taidonnäytteesi seuravaan nettilehteen. 

Lähetä työsi sähköpostiosoitteeseen, jonka löydät sivulta 2. 

HUOM! Piirrä sarjakuva A4-paperille, pystysuunnassa.

Ilmainen ja kätevä tapa oppia shakkia!
Laskee käyttäjälle vahvuusluvun!
Vahvuusluvun avulla voit mitata edistymistäsi shakissa!
Voit keskustella tehtävistä ja jakaa 
kokemuksiasi Avainsiirron facebook-sivulla!
Sopii niin lapsille kuin aikuisille!

AVAINSIIRTO PÄHKINÄNKUORESSA
K

q

R

l

N

p

http://avainsiirto.fi/
http://avainsiirto.fi/tehtavat/tehtava/252
https://fi-fi.facebook.com/avainsiirto.fi
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Nimi: Patrik Aalto
Ikä: 11 vuotta
Paikkakunta: Espoo
Koulu: Kantokasken koulu
Parhaat saavutukset koululaisten SM- ja 
nuorten SM-kisoissa: 
Nuorten SM-kisoista kolme kultamitalia ja 
yksi hopea. 
Koululaisten SM-kisoista kaksi kultamitalia.
Lisäksi kansainvälisissä arvokisoissa 
5.sija Pohjoismaiden 
mestaruuskisoissa ja 10.sija Euroopan 
unionin mestaruuskisoissa.

Minkä ikäisenä opit shakin säännöt? 
OPIN SÄÄNNÖT 5 VUOTIAANA

Mikä on mukavin turnauskokemuksesi? 
MUKAVIN MUISTO ON HELSINGIN SHAKKIKLUBIN 
TURNAUKSESTA

Miten valmistaudut shakkiturnauksiin? 
VIIKONLOPPUTURNAUKSIIN EI MITENKÄÄN, MUTTA KANSAINVÄLI-
SIIN TURNAUKSIIN KATSOMALLA VASTUSTAJIEN PELEJÄ LÄPI.

Mikä on mielestäsi paras aloitussiirto valkeilla? Entä mustilla?
VALKEILLA E4, MUSTILLA RIIPPUU VALKEAN ALOITUKSESTA, E4:N 
C5, D4:N RF6.

Mikä on paras vaihe shakissa: avausvaihe, keskipeli vai loppupeli? 
KESKIPELI

Mikä on paras vahvuutesi shakissa? 
TAKTISET ASEMAT JA HYVÄ KESKITTYMISKYKY

Mikä on paras kouluaine? 
LIIKUNTA

Lempiväri? 
SININEN

Lempiruoka? 
UUNIMAKKARA

Mitä musiikkia kuuntelet mieluiten? 
KAIKENLAISTA

Nimi: Sini Jokinen
Ikä: 9 vuotta
Paikkakunta: Tampere
Koulu: Lielahden koulu
Parhaat saavutukset koululais-
ten SM-kisoissa ja nuorten SM-
kisoissa: U8 KSM (tytöt) kultaa 
2014, U10 KSM (tytöt) kultaa 2015 
ja U8 NuSM (tytöt) kultaa 2014. 

Minkä ikäisenä opit shakin säännöt?
4 VUOTIAANA.

Mikä on mukavin turnauskokemuksesi?
KOULULAISTEN SUOMEN MESTARUUSKISA 2015.

Miten valmistaudut shakkiturnauksiin?
HARJOITTELEN AVAUKSIA, JOITA VASTUSTAJA MAHDOLLISETI PELAA. NUKUN JA SYÖN HYVIN.

Mikä on mielestäsi paras aloitussiirto valkeilla? Entä mustilla?
VALKEILLA E4 JA MUSTILLA E5.

Mikä on paras vaihe shakissa: avausvaihe, keskipeli vai loppupeli?
LOPPUPELI.

Mikä on paras vahvuutesi shakissa?
KÄRSIVÄLLISYYS.

Mikä on paras kouluaine?
KÄSSÄ JA KUVIS.

Lempiväri?
VAALEANSININEN.

Lempiruoka?
SPAGHETTI BOLOGNESE.

Mitä musiikkia kuuntelet mieluiten?
NIGHTWISH JA CHEEK.

KOULULAISMESTAREIDEN MIETTEITÄ
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MITÄ YLEENSÄ TAPAHTUU, KUN EI LINNOITA AJOISSA...

1.e4 c5 2.Rf3 e6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 
Rf6 5.Rc3 a6 6.Le2 Dc7 7.0–0 d5? 

TÄSSÄ OSIOSSA ESITELLÄÄN HARJOITUKSIA JA TEHTÄVIÄ, JOIDEN AVULLA KERHON 
OHJAAJA SAA KERHOTUNNEILLE MIELENKIINTOISTA JA KEHITTÄVÄÄ LISÄOHJELMAA.

e ln i l e

Nyt aiheena on Shakkilinnan kehittämä harjoitus nimeltä Zorro-shakki.  
Pelin aloittaa valkea, muut tärkeät säännöt löydät alta.

Peli alkaa sisilialaisen avauksen Kan-muunnelmalla (5...a6), mutta pian sen jälkeen musta tekee pahan virheen 
(7...d5?), ja nopea alamäki alkaa. Valkea pääsee hyökkäämään vaarallisesti, ja musta ei ehdi enää linnoittaa...

Mestari	-	Harrastaja 8.exd5! Rxd5 9.Rxe6!! fxe6 10.Lh5+ 
g6 11.Rxd5 exd5 12.Dd4! Lg7 
13.Te1+! Kf8 14.Lh6!! Rc6 15.Df6+ 
Df7 16.Lxg7+ Kg8 17.Lxh8 gxh5??

 18.Te8+ Dxe8 19.Dg7#

KUVIO	1 KUVIO	2 KUVIO	3

Valkean hyökkäys on edennyt hie-
nosti ja loppu on lähellä. Valkealla 
on kahden siirron shakkimatti!

Shakki ja matti! Tässä oli varoit-
tava esimerkki, kuinka käy, jos ei 
linnoita.

MUISTA 
LINNOITTAA! 

Zorro-shakin säännöt:

1) Pelin voittaa valkea, jos onnistuu lyömään ratsun 
joko sotilaalla tai korotetulla upseerilla.

2) Pelin voittaa ratsu, jos musta pääsee ratsullaan 
1-riville turvallisesti eli siten, ettei valkea voi lyödä sitä 
seuraavalla siirrolla pois.

3) Pelin voittaa ratsu, jos se saa lyötyä kaikki valkean 
nappulat pois.

Musta on juuri pelannut riskialttiin 
7...d5, vaikka oma kuningas ei ole 
vielä turvassa linnoituksessa.

Siirtojen kirjaaminen/lukeminen:
1., 2., 3., jne. = siirtonumero
a1 = ruutu a-linjalta, 1-riviltä.
K =kuningas
D = kuningatar
T = torni
L = lähetti
R = ratsu
pelkkä ruutu = sotilaan siirto
x = nappula lyödään.
+ = shakki
# = shakkimatti
0-0 = lyhyt linna
0-0-0 = pitkä linna

Jos ruutuun voi liikkua useampi samanlain-
en nappula, merkataan myös lähtöruudun 
tunnus, esim. kaksi valkean tornia pääsisi d1 
ruutuun (kuvio 2 tilanne), merkataan joko 
18.Tad1 tai 18.Ted1.

Lähtöruudun voi merkata aina, jos haluaa 
(=pidempi merkitsemistapa).

Muita merkintöjä (analysointiin):
! = hyvä siirto
!! = nerokas siirto
!? = mielenkiintoinen siirto
? = huono siirto
?? = häviävä siirto, blunderi
?! = epäilyttävä siirto
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KOULUSHAKIN TAPAHTUMA- JA KILPAILUKALENTERI 2016
7.1. (alkaen) Jyväs-shakin juniorikerho, Jyväskylä, maanantaisin klo 17.00-18.30 (markraiten@gmail.com, 041 4834001)

7.1. (alkaen) Oulun shakkiseuran juniorikerho, torstaisin klo 17.30-19.00 (osmo.kauppila@gmail.com, p. 040 8257692)

7.1. (alkaen) Hämeenlinnan Shakkikerhon lasten- ja nuorten kerho klo 17.00-17.50 ja 17.55-18.45 (simo.torkkola@pp.inet.fi, p. 041 507 9190)

10.1. HSL:n shakkinappulaturnaus (sauli.tiitta@gmail.com, p. 045 6742464)

11.1. (alkaen) Kilpakerho Tampere, maanantaisin klo 18-20 (mika.karttunen@shakkilinna.fi, p 044 5556424)

12.1. (alkaen) Garden juniori-illat, tiistaisin klo 17.30-19.00 (mnouro@hotmail.com, p. 044 0588880)

15.1. (alkaen) Kilpakerho Helsinki, perjantaisin klo 18-20 (antti.virtanen@shakkilinna.fi, p. 040 8472108)

23.1. Helsingin koulujoukkuekilpailut 2016 (shakkiareena@gmail.com, p. 045 6742464)

25.1. Kilpakerho Tampere tammikuun mestaruusturnaus (mika.karttunen@shakkilinna.fi, p. 044 5556424)

29.1. Kilpakerho Helsinki, tammikuun mestaruusturnaus (antti.virtanen@shakkilinna.fi, p. 040 8472108)

13.2. HSL:n shakkinappulaturnaus (sauli.tiitta@gmail.com, p. 045 6742464)

19.2. Kilpakerho Helsinki, helmikuun mestaruusturnaus (antti.virtanen@shakkilinna.fi, p. 040 8472108)

22.2. Kilpakerho Tampere helmiikuun mestaruusturnaus (mika.karttunen@shakkilinna.fi, p. 044 5556424)

1.–3.3. Shakkileiri, Orivesi (Kai Sippola, ksippola@netikka.fi, p. 040 4163241)

19.3. HSL:n shakkinappulaturnaus (sauli.tiitta@gmail.com, p. 045 6742464)

19.3. Hämeenlinnan nappulashakkikisat (simo.torkkola@pp.inet.fi, p. 041 507 9190)

18.3. Kilpakerho Helsinki, maaliskuun mestaruusturnaus (antti.virtanen@shakkilinna.fi, p. 040 8472108)

21.3. Kilpakerho Tampere maaliskuun mestaruusturnaus (mika.karttunen@shakkilinna.fi, p. 044 5556424)

3.4. Pääkaupunkiseudun koulujen välinen shakkikilpailu (antti.virtanen@shakkilinna.fi, p. 040 8472108)

5.4. Raaseporin koululaiskilpailu (jari.salminen@raasepori.fi, p. 040 1849139)

10.4. Tampereen seudun koulujen välinen shakkikilpailu (mika.karttunen@shakkilinna.fi, p. 044 5556424)

25.4. Kilpakerho Tampere huhtikuun mestaruusturnaus (mika.karttunen@shakkilinna.fi, p. 044 5556424)

29.4. Kilpakerho Helsinki, huhtikuun mestaruusturnaus (antti.virtanen@shakkilinna.fi, p. 040 8472108)

2.5. Kilpakerho Tampere toukokuun mestaruusturnaus ja kauden päätöstapahtuma (mika.karttunen@shakkilinna.fi, p. 044 5556424)

6.5. Kilpakerho Helsinki, toukokuun mestaruusturnaus ja kauden päätöstapahtuma (antti.virtanen@shakkilinna.fi, p. 040 8472108)

7.5. HSL:n shakkinappulaturnaus (sauli.tiitta@gmail.com, p. 045 6742464)

7.-8.5. Koulujoukkueiden SM, Helsinki (shakkiareena@gmail.com, p. 045 6742464)

9.-12.6. Nuorten SM, Valkeakoski (lisätietoja myöhemmin)

1.–5.8. Shakkileiri, Helsinki (antti.virtanen@shakkilinna.fi, p. 040 8472108)

1.–5.8. Shakkileiri, Tampere (mika.karttunen@shakkilinna.fi, p. 044 5556424)

3.9. HSL:n shakkinappulaturnaus (sauli.tiitta@gmail.com, p. 045 6742464)

22.10. HSL:n shakkinappulaturnaus (sauli.tiitta@gmail.com, p. 045 6742464)

10.12. HSL:n shakkinappulaturnaus (sauli.tiitta@gmail.com, p. 045 6742464)

YHTEYSTIETOJA SEKÄ AJANKOHTAISIA LINKKEJÄ JA 
VINKKEJÄ KOULUSHAKKITOIMINTAAN LIITTYEN. 

AMMATTIMAISTA KOULUSHAKKITOIMINTAA

OPETUSMATERIAALEJA JA KOULUSHAKKITARVIKKEITA

SHAKKILINNA: 
Helsinki, Tampereen seutu ja Kuopio: 
Mika Karttunen, mika.karttunen@shakkilinna.fi (Tampere ja Kuopio), p. 044 555 6424
(Helsinki) Antti Virtanen, antti.virtanen@shakkilinna.fi (Helsinki), p.  040 8472108

ESPOON SHAKKIOPETUS: 
Espoo,  Sauli Tiitta, sauli.tiitta@shakkiopetus.net
p. 045 6742464

SHAKKI & MATTI:
Turku,  Risto ja Tanja Tuominen, risto.tuominen@shakkimatti.fi, tanja.tuominen@shakkimatti.fi
p. 044 2873201

SUOMEN SHAKKILIITTO
Koulushakkivastaava, Mika Karttunen, p. 044 555 6424, karttunen@suomenshakki.fi

www.shakkilinna.fi – valtakunnallinen koulushakkitoimija: kerhoja, valmennusta, opetusta, oppimateriaaleja, shakkikerhon välineitä

www.shakkiopetus.net – Espoon Shakkiopetus järjestää koulukerhotoimintaan, valmennusta, shakitarvikkeita

Toiminnanjohtaja, Marko Tauriainen, sksl@kolumbus.fi

www.koulushakki.fi – koulushakin nettilehti

SEUDULLISIA SHAKKITOIMIJOITA

www.avainsiirto.fi – interaktiivinen shakin opetussivusto, joka tarjoaa sopivia haasteita kaikentasoisille pelaajille

HELSINKI:
Antti Virtanen
antti.virtanen@shakkilinna.fi
p. 040 8472108

Mikael Nouro
mnouro@hotmail.com
p. 044 0588880

ESPOO:
Sauli Tiitta
sauli.tiitta@shakkiopetus.net
045 6742464

TAMPEREEN SEUTU:
Mika Karttunen
mika.karttunen@shakkilinna.fi 
p 044 555 6424

TURKU:
Risto ja Tanja Tuominen
risto.tuominen@shakkimatti.fi 
tanja.tuominen@shakkimatti.fi
p. 044 2873201

OULU:
Osmo Kauppila
osmo.kauppila@gmail.com
p.040 8257692

JYVÄSKYLÄ:
Markku Raitanen
markraiten@gmail.com
p. 041 4834001

Sami Muhonen
sami.muhonen@hotmail.com
p. 041 5014488

HÄMEENLINNA:
Simo Torkkola
simo.torkkola@pp.inet.fi
p. 041 507 9190

KOTKA:
Juha Ahtiainen
juha.ahtiainen@kotka.fi
p. 040 1971727

PORI:
Veikko Valo
psy@dlc.fi
p. 040 7193969

Kursivoiduissa kohdissa on linkki lisätietoihin. Kalenteria päivitetään tarpeen mukaan 
myös nettilehtien julkaisemisen välissä, lisäämällä esimerkiksi linkkejä kisakutsuihin. 

HUOM! kursivoiduissa 
on linkki lisätietoihin

Rekisteröidy koulushakkijaoston jäseneksi laittamalla sähköpostia osoitteeseen: 
karttunen@suomenshakki.fi

Ilmoita viestissä nimi,	syntymävuosi,		paikkakunta	ja	sähköposti. Rekisteriä ylläpi-
tää Suomen Shakkiliitto. Jos olet koulukerhon vetäjä, ilmoita  tiedot myös oppilaistasi.

REKISTERÖITYMÄLLÄ KOULUSHAKKIJAOSTON JÄSENEKSI SAAT:

1) OIKEUDEN LUKEA ILMAISEKSI KOULUSHAKIN NETTILEHDEN TULEVIA NUMEROITA.
2) OSALLISTUA LUKIJAKILPAILUIHIN JA OLLA MUKANA TEKEMÄSSÄ LEHTEÄ. 
3) LAINATA KOULUSHAKKIJAOSTON VÄLINEISTÖÄ KOULUSHAKKITOIMINNAN  JÄRJESTÄMISEEN. 
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RAASEPORI:
Jari Salminen
jari.salminen@raasepori.fi
p. 040 1849139

KURIKKA/ORIVESI:
Kai Sippola
ksippola@netikka.fi
p. 040 4163241

KALAJOKI:
Riku Rantanen
riku.rantanen@kalajoki.fi

Lähetä listaa koskevat täyden-
nykset ja korjaukset osoitteeseen: 
karttunen@suomenshakki.fi

HUOM! kursivoiduissa 
on linkki lisätietoihin

http://www.hameenlinnanshakkikerho.fi/55435005
http://www.shakki.net/liitot/HSL/kutsut/Nappulakutsu-2016.html
http://www.shakkilinna.fi/pdf/kilpakerho_tre_k2016.pdf
http://www.shakkilinna.fi/pdf/kilpakerho_hki_k2016.pdf
http://www.shakki.net/liitot/HSL/kutsut/HMkouluj2016-kutsu.html
http://www.shakki.net/liitot/HSL/kutsut/Nappulakutsu-2016.html
http://www.shakki.net/liitot/HSL/kutsut/Nappulakutsu-2016.html
http://www.hameenlinnanshakkikerho.fi/55435027
http://www.shakkilinna.fi/pdf/pk_seudun_koulujen_shakkimestaruus_2016.pdf
http://www.shakkilinna.fi/pdf/tre_seudun_koulujen_shakkimestaruus_2016.pdf
http://www.shakki.net/liitot/HSL/kutsut/Nappulakutsu-2016.html
http://www.shakkiliitto.net/kilpailukutsut/kilpailukutsut-2016/details/543-koulujoukkueiden-sm-turnaus-7852016
http://www.shakki.net/liitot/HSL/kutsut/Nappulakutsu-2016.html
http://www.shakki.net/liitot/HSL/kutsut/Nappulakutsu-2016.html
http://www.shakki.net/liitot/HSL/kutsut/Nappulakutsu-2016.html
http://www.shakkilinna.fi/
http://www.shakkiopetus.net/
http://www.shakkimatti.fi/
http://

