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Tehtäviä ja tekemistä
shakkimysteereitä, sanaristikko, 
avauslabra, maailmanmestarivisailu...

Nettilehti koulushakin tapahtumista ja ilmiöistä
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Toivo Keinänen
MESTAREIDEN HAASTATTELUT

LUKIJAKILPAILUN TULOKSET

KANSAINVÄLISTÄ KOULUSHAKKIA



2   3

Tulemalla mukaan koulushakkiyhtei-
söön tuet suomalaista koulushakkia. 
Yhteisöön liittyminen ei maksa mitään, 
mutta tarjoaa koulushakille mahdolli-
suuksia esimerkiksi viestiä yhteisöm-
me  toiminnan laajuudesta päättäjien 
ja yhteistyökumppanien suuntaan.

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

Ilmoita viestissä nimi, syntymävuosi,  
paikkakunta ja sähköpostiosoitteesi

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

PÄÄKIRJOITUS SISÄLLYS  | NUMERO 2

Koulushakki elää kevättä! 

Olemme päässeet hyvin liikkeelle! Nettilehden uusin numero osoittaa sen. 
Koulushakin nettilehden toimituksen lisäksi eri juttujen tekoon on saatu 

mukaan useamman paikkakunnan paikallisia shakkiaktiiveja, shakin opettajia, 
shakkiturnausten ja -tapahtumien järjestäjiä – ja mikä hienointa, myös koululaisia! 

Nettilehden on tarkoitus olla paitsi koulushakin tärkeimpien tapahtumien ja il-
miöiden tiedottaja myös koulushakin pariin ja yhteistoimintaan innostaja. Startti on 
onnistunut, mutta meillä on vielä matkaa esimerkiksi muihin Pohjoismaihin, jossa 
koulushakkitoiminta on aivan eri tasolla kuin meillä Suomessa. Tanskan tilanteesta 
löytyykin tarkemmin raporttia tämän numeron sivuilta. 

Shakki on näkynyt viime aikoina entistä enemmän myös mediassa, toivon 
mukaan yhteiskuntakin on heräämässä. Shakkia näytettiin ensimmäistä kertaa 
suorana Ylen TV2:ssa helmikuussa 2016 pelatuissa nopean shakin SM-kilpailuissa. 
Itse Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistökin katsoi noin puolen tun-
nin lähetystä, ja inspiroitui lähettämään kannustuskirjeen aikuisten seassa hyvin 
pelanneelle 13-vuotiaalle Toivo Keinäselle, joka nappasi pian turnauksen jälkeen 
koululaisten Pohjoismaiden mestaruuden muun muassa tanskalaisten nenän edes-
tä. Yhteiskunnallista heräämistä toivoisi todella tapahtuvan, sillä shakki ei ole mi-
kään muinainen sammaloitunut peli, vaan sitä pelataan nykyisin enemmän kuin 
koskaan. Maailmanlaajuisesti shakkia pelaavien määrä on arvioitu olevan noin 600 
miljoonaa ihmistä, mikä vaikuttaa suomalaisen shakkikulttuurin näkökulmasta 
uskomattomalta.   

Shakilla on tutkitusti positiivinen vaikutus koululaisten ajattelutaitojen 
kehitykseen, minkä vuoksi ei ole ihmeellistä, että kansainvälisesti shakki lyö läpi 
eri maiden koulutusjärjestelmissä. Shakki ei ole enää peli, vaan ajattelutaitojen 
opettamisen työkalu. Suomessa muutamissa yläkouluissa shakkia tarjotaan valin-
naisaineena, vaikkakin painotus on selvä: shakkia tuodaan koulumaailmaan lähes 
yksinomaan kerhotoiminnan kautta. Nettilehden yhtenä tavoitteena onkin tarjota 
mallia ja linkkejä oppimateriaaleihin, jotta shakkia opettavat saisivat kerhotuntinsa 
pidettyä raikkaina ja mielenkiintoisina. Moni hyvinkin käynnistynyt shakkikerho 
voi lumien sulaessa menettää kehitysuransa, jos toiminta junnaa pelkästään samaa 
latua. Hektisen ajan lapsilla on hektiset hermot.

   Nettilehdessä on kiinnitetty huomiota myös siihen, että oikean tiedon äärelle 
olisi vaivaton pääsy. Siksi lehti sisältää paljon linkkejä esimerkiksi oppimateriaalien 
ja toiminnan lähteille (Avainsiirto), shakkiturnauksiin (koulujoukkueiden SM-
kilpailut) ja keskustelu- ja tiedotuskanaville (Koulushakin facebook-ryhmä). 
Kannattaa siis lukea tarkalla silmällä, klikkausmahdollisuuksia löytyy paljon! 

Seuraava nettilehti ilmestyy koulujen lukuvuoden 2016-2017 alkuun. Sinne 
suunnaten toivomme ideoita, kommentteja ja materiaalia, jotta Suomen Shakki-
liiton koulushakkityöryhmän vuoden 2016 alussa alulle laittama kehitystoiminta 
saisi lisävauhtia myös nettilehdeltä.

Näin kevään kynnyksellä haluan muistuttaa kaikkia lukijoita ja koulushakille 
vihreää valoa näyttäviä rekisteröitymään koulushakkiyhteisöön (ohjeet löytyvät 
vasemmalta). Monen asian tuki on joutunut viime aikoina Suomessa kysymysmer-
kin alle, ja esimerkiksi valtiontuki eri lajiliitoille on enenevässä määrin kiinni siitä, 
kuinka hyvää nuorisotyötä tehdään. Suomen Shakkiliitolla on suuri halu kehittää 
suomalaista koulushakkia, mutta se tarvitsee apua koulushakkiyhteisöltä. Meidän 
täytyy osoittaa, että toiminassamme on paljon koululaisia, vanhempia, opetusalan 
henkilöitä sekä muita nuorison kehittävästä harrastamisesta välittäviä. Korren 
kantaminen kekoon ei maksa mitään, eikä ole iso vaiva – yhdellä sähköpostilla teet 
jo oman osuutesi! Iso kiitos jo etukäteen ja parhainta kevättä!

    Mika Karttunen
    Suomen Shakkiliiton 
    koulushakkityöryhmän puheenjohtaja
    mika.karttunen@shakkiliitto.fi

SHAKKIVITSI
-Mikä on erään shakkinappulan kutsumusammatti?
-Ööö...en tiedä. Kerro!
-Lähetti!
-Hahahaa!!!

2 pääkirjoitus

4 lukijakilpailu
Kansikuvakilpailun tulokset ja uudet kilpailut.

5 shakki mediassa
Shakkia tuli suorana TV:stä helmikuussa.

6 mestarit mullinmallin
Tehtävänä laittaa mestarien nimikirjaimet oikeaan järjestykseen

8 kansainvälistä koulushakkia
Tanskassa koulushakki on isoa ja merkittävää.

10 sanaristikko
Shakkiaiheinen sanaristikko.

11 koululaisen avainsiirto
Avainsiirron loppupelitehtävä.

12 mestarin haastattelu
Haastattelussa Sarabella Norlamo ja Toivo Keinänen

14 avauslabra
Avausaiheena varoittava esimerkki kuninkaan turvallisuuden 
laiminlyönnistä.

16 seutushakkia
Hämeenlinnassa kisattiin nuorten shakkiturnaus.

17 shakillinen mysteeri
Kekseliäisyyttä ja hahmotuskykyä vaativa harjoitus. 

18 extraa kerhotunneille
Upseerien yhteispeliä opettava shakin osapeli: Gladiaattori-shakki.

19 leiritoimintaa
Orivedellä järjestettiin hauska shakkileiri maaliskuussa.

20 shakin maailmanmestarit
Tietovisailu, jossa täytyy tunnistaa shakin maailmanmestarit.

22 linkit ja vinkit
Esittelee lyhyesti koulushakin parissa työskenteleviä ja asiasta kiinnos-
tuneita henkilöitä ja tahoja. Tarjoaa myös hyödyllisiä ja ajankohtai-
sia linkkejä.

LUKIJAKILPAILUT

Koulushakin nettilehti jakaa suklaashakkeja lukijakilpailujen palkin-
toina!

Numeron 3/2016 lukijakilpailun aiheena on shakkivitsi, -tarina tai ar-
voitus. Palkintona kaksi suklaashakkia! Lue kisaohjeet sivun alalaidasta.

   5KOULULAINEN 
SHAKKIMESTARI 
SAI KIRJEEN SAULI 
NIINISTÖLTÄ!

ISSN 2343-3035

KOULUSHAKIN NETTILEHTI

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

PÄÄTOIMITTAJA 
Mika Karttunen
p. 044 555 6424
mika.karttunen@shakkiliitto.fi 

- Tuorein tietoväylä -

Koulushakin Facebook

 Numero 1/2016

KLIKKAA JA LUE!

LUKIJAKILPAILU

Keksi shakkivitsi , -tarina tai -arvoitus ja lähetä se 31.7. mennessä 
osoitteeseen: karttunen@suomenshakki.fi

Parhaat pääsevät Koulushakin nettilehteen, ja kaksi parasta voittaa 26 
euron arvoisen suklaashakin itselleen! Kannattaa siis osallistua!

LÄHETÄ PALAUTE JA AINEISTO PÄÄ-
TOIMITTAJALLE SÄHKÖPOSTILLA.

KOULUSHAKKIYHTEISÖN 
JÄSENEKSI

Klikkaa ja tykkää!

- Shakin säännöt hukassa? Ei hätää!
- Näin nappulat liikkuvat!

Linkkivinkki

http://avainsiirto.fi/
http://www.shakkilinna.fi/pdf/koulujoukkueiden_sm_k2016.pdf
http://www.shakkilinna.fi/pdf/koulujoukkueiden_sm_k2016.pdf
https://www.facebook.com/Koulushakki-879088622186180/
https://www.facebook.com/Koulushakki-879088622186180/
https://www.facebook.com/Koulushakki-879088622186180/
http://www.koulushakki.fi/lehdet/koulushakin_nettilehti_nro1.pdf
http://www.koulushakki.fi/lehdet/koulushakin_nettilehti_nro1.pdf
http://www.shakkiliitto.fi/
http://www.shakkilinna.fi/pdf/shakin_saannot.pdf
http://www.shakkilinna.fi/pdf/shakin_saannot.pdf
http://www.shakkilinna.fi/pdf/shakin_saannot.pdf
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Viime numerossa aloitet-
tun lukijakilpailujen sar-
jan ensimmäinen kilpai-
lu on ratkennut. Tämän 

numeron kansikuvan on piirtänyt 
Jimi Multanen Kangasalta. Hienos-
ta suorituksestaan hänet palkitaan 
26 euron arvoisella suklaashakilla, 
jossa valkoiset nappulat on tehty 
valkosuklaasta ja mustan nappulat 
tummasta suklaasta. Herkullista 
pelattavaa sarjassa riittää 500 gram-
man edestä. Onnea voittajalle! 

Kilpailun voittanut teos osoitti eri-
tyistä luovuutta ja ennakkoluuloton-
ta taiteellista otetta. Myös seuraavassa 
lukijakilpailuissa tarvitaan kekse-
liäisyyttä, mutta tällä kertaa sanan 
käytössä. Toisen kilpailun aiheena 
on shakkivitsi, -tarina tai -arvoitus. 
Kilpailuaikaa on varmasti riittämiin, 
sillä valmiit vitsit, tarinat tai arvoi-
tukset tulee lähettää 31.7. mennessä 

toimitukseen. Kaksi parasta suori-
tusta palkitaan suklaashakilla. Tyyli 
on vapaa, mutta esimerkkiä voi ottaa 
vaikka ensimmäisen aukeaman shak-
kivitsistä tai koulushakin 1/2016 sa-
man aukeaman arvoituksesta.

Koulushakkilehti kiittää kaikkia 
kansikuvakilpailuun osallistuneita. 
Ohessa näette muutamia toimituk-
sen esille nostamia ehdokkaita. Ne 
ovat hyvin monipuolisia ja huokuvat 
intoa lajia kohtaan. Toivomme, että 
vanhemmat, opettajat ja shakkiker-
hon vetäjät lähtevät lukijakilpailujen 
ideaan täysillä mukaan, ja rohkaise-
vat koululaisia osallistumaan mukaan 
tuleviin lukijakilpailuihin.

shakkiopetusta noin 450 koulussa 
ympäri maata. Tämä vastaa viiden-
nestä kaikista maan kouluis

l a l up i

Teksti: Mika Karttunen

Esimerkiksi shakkiturnausten väliajat 
ja shakkileirit ovat hyviä hetkiä tehdä 
shakkiaiheisia luomuksia. Se tuo mu-
kavaa vastapainoa shakkiturnauksille, 
sillä lukijakilpailussa ei ole kuin voi-
tettavaa ja pelkkä osallistuminenkin 
palkitsee tekijänsä. n

HS A KK I

M E D a S AI S

Toivo Keinänen sai kannustuskirjeen presidentti Sauli Niinistöltä. Hienon eleen 
huomioivat myös Yle ja Iltalehti uutisissaan.

Teksti: Marko Tauriainen

Nuorimpana suomalaise-
na, 12-vuotiaana shak-
kimestariksi korottu-
nut Toivo Keinänen, 

13, on tehnyt pelitaidoillaan vaiku-
tuksen itse tasavallan presidenttiin 
Sauli Niinistöön.

Keinänen pelasi pronssia saaneessa 
Matinkylän shakkikerhon joukku-
eessa 13.-14.2. Valon SM-viikoilla 
käydyissä nopean shakin joukkue-
SM-kilpailuissa. Keinäsen otteita 
televisiosta seurannut presidentti 
Niinistö kiitti nuorukaisen suoritusta 
niin shakkilaudalla kuin haastattelu-
tilanteessakin.

Lopuksi presidentti Niinistö kannus-
ti Keinästä peittoamaan vanhemmat 
kilpakumppaninsa tulevissa nuorten 
PM-kilpailuissa. Presidentin toive 
ei ollut turha, sillä Keinänen voitti 
Ruotsissa pelatun nuorten Pohjois-
maiden mestaruuden jo kolmannen 
kerran perättäin!

Keinänen oli otettu siitä, että tasaval-
lan presidentti oli lähettänyt hänelle 
henkilökohtaisen kannustuskirjeen.

”Olihan se tosi coolia!”, tyynesti asi-
oihin suhtautuva nuori mies totesi. n 

"Olihan 
se tosi 
coolia!"

4

nTILAA 
SUOMEN 
SHAKKI
Suomen Shakkikustannus Oy
tilaukset@shakkikustannus.fi
050 581 3500
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MESTARIT MULLINMALLIN KÄSITTELEE JA PIKAESITTELEE 
KANSANVÄLISIÄ JA SUOMALAISIA MESTARIPELAAJIA

CLASS MURGANEN

ROBÖÖ KEE
KANAPORI T. VALO

IRPA G. SARRAKOV

WEESTENI HIREKKIN

YRRA TÖJNANEN

KAJO A. RELANEN

DIM RIM VARKANLIK

JOY RUNILÄJÖ

ANNA THAWAVISNAND

VIIME NUMEROSSA MULLIN MALLIN OLLEIDEN MESTAREIDEN OIKEAT NIMET.

HEIKKI WESTERINEN
MAGNUS CARLSEN

EERO BÖÖK
ANATOLI KARPOV

GARRI KASPAROV

YRJÖ RANTANEN

KAARLE OJANEN

VLADIMIR KRAMNIK

JOUNI YRJÖLÄ

VISWANATHAN ANAND

-SHAKIN SUURMESTARI
-ENITEN MAAJOUKKUE-EDUSTUKSIA SHAKKIOLYMPIALAISISSA (19)

-HALLITSEVA MAAILMANMESTARI
-MAAILMANMESTARINA 2013-2016

-MAAILMANMESTARI 1975-1985
-ASEMALLINEN PELITYYLI

-SHAKIN SUURMESTARI
-VOITTI 6 KERTAA SHAKIN SUOMEN MESTARUUDEN

-SHAKIN SUURMESTARI
-TAVARAMERKKINÄ HYÖKKÄÄVÄ PELITYYLI

-MAAILMANMESTARI 1985-2000
-YKSI ARVOSTETUIMMISTA MAAILMANMESTAREISTA

-KANSAINVÄLINEN MESTARI
-ENITEN SHAKIN SUOMEN MESTARUUKSIA (13)

-MAAILMANMESTARI 2000-2007
-VOITTI MM-OTTELUSSA KASPAROVIN

-MAAILMANMESTARI 2007-2013
-TUNNETTIIN NUOREMPANA NOPEASTA PELITYYLISTÄ

-SHAKIN SUURMESTARI
-MAAILMANLISTALLA KORKEIMMALLE KOHONNUT SUOMALAINEN (1984, 55.SIJA)6  

EM S A
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TEHTÄVÄSI ON LAITTAA KIRJAIMET OIKEAAN JÄRJESTYKSEEN SITEN, ETTÄ SAAT AIKAISEKSI 
OIKEIDEN MESTAREIDEN NIMIÄ. OIKEAT VASTAUKSET ESITETÄÄN SEURAAVASSA NUMEROSSA.

TINY BOCKÄM
AVE POGO KALIM

SUOMA P. V. ANILAMAT

PALJO CACABLANSé RAú

SANDRA INKALEHLE

TUNNA TEKKAMIR

EWE MUxA

TIM SASAS PYNY

HELMI TENITZWILS
MANU LEEKERLAS

Jos keksit uusia esimerkkejä, niin lähetä ne toimitukseen! 
Voit saada taidonnäytteesi seuraavaan nettilehteen. 
Sähköpostiosoitteen löydät sivulta 2. 7
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Koulushakki voi hyvin 
Tanskassa. Koulujen shak-
kipäivään osallistui tänä 
vuonna yli 32 000 oppi-
lasta ympäri maata.Helmikuussa 2016 jär-

jestettiin Tanskassa 
kansallinen koulujen 
shakkipäivä jo kuu-

dennen kerran. Tapahtuman histo-
ria ulottuu vuoteen 2011, ja siihen 
osallistuvien koululaisten määrä on 
lisääntynyt jatkuvasti. Keskeisenä 
ideana on aktivoida lapsia ja nuoria 
mahdollisimman monipuolisesti. 
Kaikki kiinnostuneet voivat osallis-
tua peleihin ja opetukseen.  

Tanskan opetusministeri avasi ta-
pahtumaan Kööpenhaminassa Ger-
brandin koulussa, ja siihen osallis-
tui yhteensä 32 228 oppilasta 252 
koulussa ympäri maata. Kouluilla 
vaihdettiinkin taas joukolla kirjat 
shakkilautoihin tänä jo mukavaksi 
perinteeksi muodostuneena aivovoi-
mistelupäivänä.

Tapahtuman organisoi Dansk Skoles-
kak, joka on vuonna 1960 perustettu 
vapaaehtoinen järjestö. Toiminnan 
keskeisenä ideana on tukea lasten ja 
nuorten oppimisvalmiuksia shakki-
pelin antamia keinoja hyödyntäen. 
Nuorten kilpashakin kehittäminen 
ei ole pääasiallinen vaikutin, mutta 
näin laajan koululaisjoukon aktivoin-
ti vaikuttaa positiivisesti myös tans-
kalaisten shakkiseurojen toimintaan.

Tutkimusten mukaan shakki tukee 
oppilaiden valmiuksia erityisesti 
matemaattisissa aineissa ja auttaa pa-
rantamaan keskittymiskykyä. Dansk 
Skoleskak organisoi säännöllisesti 
shakkiopetusta noin 450 koulussa 
ympäri maata. Tämä vastaa viiden-
nestä kaikista maan kouluista.

AK N AS I N V LÄ I

Teksti: Antti Aalto

OK U UL S H A KK I A
S T Ä

Koulujen shakkipäivä Tanskassa
– On hauskaa tulla fiksummaksi!

Vuosittainen koulujen shakkipäivä 
on järjestön kruununjalokivi, jonka 
avulla lajille hankitaan myös laajaa 
näkyvyyttä mediassa. Päivän aikana 
oppilaat saavat opetusta oman kou-
lunsa opettajilta ja ylimpien luokki-
en oppilailta, jotka ovat osallistuneet 
koulushakkijärjestön organisoimille 
kursseille.

Vanhempien oppilaiden merkitys 
shakkipäivän järjestelyissä on suuri. 
He auttavat monipuolisesti nuo-
rempia oppilaita ja auttavat päivän 
onnistumisessa omalla työpanoksel-
laan. Näitä avustavia oppilaita kut-
sutaan osuvasti Playmasters-nimellä.

Tanskan opetusministeri Ellen Trane Nørby tervehtii 
koululaisia Kööpenhaminassa koulujen shakkipäivänä, 
12.2.2016

Shakkiturnaus huvipuistossa

Kuukausi koulujen shakkipäivän 
jälkeen järjestetään suuren osal-
listujamäärän keräävä kansallinen 
Landsfinale-turnaus. Tänä vuonna 
turnaus järjestettiin 18.maaliskuuta 
Billundin kaupungissa sijaitsevassa 
Lalandia-huvipuistossa. Jokainen 
koulujen shakkipäivään osallistu-
nut koulu voi lähettää turnaukseen 
kaksi joukkuetta (maksimissaan 
kahdeksan lasta ja kaksi opettajaa/
vanhempaa). Kyseessä on siis koulu-
jen välinen joukkuekilpailu, mutta 
tapahtumasta on samalla tehty mo-
nipuolinen shakkijuhla. Tapahtu-
mapaikkana huvipuisto on varmasti 
koululaisille mieluinen. Tänä vuon-
na turnaukseen osallistui noin 700 
koululaista.

Tanskalaiset ovat hankkineet kou-
lushakkitoimintaan useita yhteis-
työkumppaneita, joiden avulla ta-
pahtumia on pystytty kehittämään 
monipuolisesti. Yksi sponsoreista 
on yksi Tanskan suurimmista sano-
malehdistä, Politiken. Media-alan 
yhteistyökumppanit ovatkin shak-
kijärjestöille erityisen tervetulleita, 
koska laajan näkyvyyden saaminen 
helpottuu niiden avulla merkittäväs-
ti. Kouluille eri tapahtumiin osallis-
tuminen on varsin edullista, eikä 
kustannuksista näin ollen muodostu 
kynnyskysymystä mukanaololle.

Tanskassa on myös hyödynnetty 
internetin tuomia mahdollisuuksia 
koululaisten välisten etäpelien jär-
jestämisessä. Pelkästään koulujen 
shakkipäivän yhteydessä pelattiin yli 
15 000 ottelua play.skoleskak.dk -si-
vustolla. Pelialustan lisäksi sivustolle 
on rakennettu oppimisympäristö, 
joka muistuttaa tältä osin suoma-
laista Avainsiirto-palvelua.

Koulushakissa on mukana paljon 
tyttöjä

Koulujen välisten otteluiden järjes-
täminen myös sähköisessä muodossa 
antaa aivan uusia ja mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia shakkikiinnostuk-
sen levittämiseen. Yhteensä play.
skoleskak.dk -sivuston kautta on 
tähän mennessä pelattu lähes 208 
000 peliä. Käyttäjistä 54 % on ollut 
poikia ja 46 % tyttöjä. n

Tanskalaiset ovat hank-
kineet koulushakkitoi-
mintaan useita yhteis-
työkumppaneita, joiden 
avulla tapahtumia on 
pystytty kehittämään 
monipuolisesti. Yksi spon-
soreista on yksi Tanskan 
suurimmista sanomaleh-
distä, Politiken.

Koulujen shakkipäivän maskotti ja Gerbrandin 
koulun lapset vauhdissa.

Koululaisia Gerbrandin koulussa, Kööpenhaminassa 
aloittamassa pelejään koulujen shakkipäivänä.

8 9
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Vihjeet:
1. Eräs tasapelimuoto.
2. Taktiikka ja ruokailuväline.
3. Pelaaja, joka voitti Garri Kasparovin 
maailmanmestaruusottelussa vuonna 2000.
4. Taktiikka, joka voi estää nappulaa 
liikkumasta.
5. Kaupunki, jossa Magnus Carlsen asuu.
6. Esimerkiksi hyvä nappuloiden liikkuvuus 
korvauksena menetetystä materiaalista. 
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TEHTÄVÄ ON OTETTU INTERAKTIIVISELTA SHAKIN OPETUSSIVUSTOLTA: WWW.AVAINSIIRTO.FI 
LÖYDÄT TEHTÄVÄN VASTAUKSINEEN AVAUSVAIHE-OSIOSTA TAI SUORAAN TÄSTÄ LINKISTÄ.

Ilmainen ja kätevä tapa oppia shakkia!
Laskee käyttäjälle vahvuusluvun!
Vahvuusluvun avulla voit mitata edistymistäsi shakissa!
Voit keskustella tehtävistä ja jakaa kokemuksiasi Avain-
siirron facebook-sivulla!
Voit katsoa tilastoja suorituksistasi ja vertailla niitä 
esimerkiksi oman ikäryhmän tai kunnan sisällä
Sopii niin lapsille kuin aikuisille!

AVAINSIIRTO PÄHKINÄNKUORESSA
K

q

R

l

N

p

Klikkaa ja tykkää!------->

Oikeat ratkaisut löytyvät 
koulushakin nettilehden 
seuraavasta numerosta!

http://avainsiirto.fi/
http://avainsiirto.fi/tehtavat/tehtava/300
https://fi-fi.facebook.com/avainsiirto.fi
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Nimi: Toivo Keinänen
Ikä: 13 vuotta
Paikkakunta: Espoo 
Koulu: Tapiolan koulu
Parhaat saavutukset koululaisten SM- ja nuor-
ten SM-kisoissa: Olen voittanut molemmat  
Muut mieleen saavutukset/tapahtumat: 
-kun voitin 2014 pohjoismaidenmestaruuskisat 
vaikka olin kuudes alkurankingissa
- kun olin koululaisten MM-kisoissa neljäs 2015 ja 
koululaisten MM-kisojen pikapelissä kolmas
- voitin PM-kisat myös 2015 ja 2016 
-voitin pöytäpalkinnon Itämeren shakkitähdet kil-
pailussa Narvassa joukkuekisassa 2015
-kun kävin ensimmäisen ulkomaan pelimatkan 
Itämeren shakkitähdet kilpailuun Narvassa 2011 
ja sain 0,5/5

eM s a
a s a

t
h a t

r i n
t lt e u

KOULULAISMESTAREIDEN MIETTEITÄ

Nimi: Sarabella Norlamo
Ikä: 12 vuotta
Paikkakunta: Olen kotoisin Espoosta, mutta asun tällä hetkellä Tar-
tossa, Virossa 
Koulu: Tarton suomalainen koulu
Parhaat saavutukset koululaisten SM- ja nuorten SM-kisoissa: 
Koululaisten SM-kisoissa U12 (tyttöjen) kulta ja hopeamitali. Nuorten 
SM-kisoissa U12 vuonna 2014 tyttöjen hopea ja vuonna 2015 tyttöjen 
kultamitali ja samalla yleisen sarjan hopea.  
Koululaisten SM-kisoista kaksi kultamitalia.
Muut mieleen saavutukset/tapahtumat: 
Olen myös saanut mitaleita Viron mestaruuskisoissa. U12 tyttöjen 
sarjassa pronssia ja pikashakin mestaruudessa hopeaa.

1. Minkä ikäisenä opit shakin säännöt? 
SääNNöT OPIN N. 6-VUOTIAANA, MUTTA 
ShAKIN hArrASTUKSENA ALOITIN 9-VUOTIAANA.

2. Mikä on mukavin turnauskokemuksesi? 
MUKAVINTA ON OLLUT PääSTä OSALLISTUMAAN 
MM- jA EM-KISOIhIN.

3. Miten valmistaudut shakkiturnauksiin? 
LIIKUNNALLA jA TUTUSTUN MyöS VASTUSTAjAN 
PELEIhIN.

4. Mikä on mielestäsi paras aloitussiirto valkeilla? 
Entä mustilla?
VALKEILLA E4 jA MUSTILLA E5 (jOS VALKEA SALLII)

5. Mikä on paras vaihe shakissa: avausvaihe, keskipeli 
vai loppupeli? 
AVAUSVAIhE jA MyöS KESKIPELI

6. Mikä on paras vahvuutesi shakissa? 
TAKTIIKKA

7. Mikä on paras kouluaine? 
MATIKKA

8. Lempiväri? 
PINKKI

9. Lempiruoka? 
CAESAr-SALAATTI

10. Mitä musiikkia kuuntelet mieluiten? 
MUSIIKKIMAKU VAIhTELEE

1. Minkä ikäisenä opit shakin säännöt? 
5-VUOTIAANA UKKI OPETTI SääNNöT .

2. Mikä on mukavin turnauskokemuksesi? 
KUN SIjOITUIN POrMESTArI VIIKONLOPPU-
TUrNAUKSESSA jAETULLE yKKöSSIjALLE.

3. Miten valmistaudut shakkiturnauksiin? 
TEEN ShAKKITAKTIIKKA hArjOITUKSIA 
PääASIASSA
4. Mikä on mielestäsi paras aloitussiirto valkeilla? 
Entä mustilla?
MIELESTäNI PArAS ALOITUSSIIrTO VALKEILLA ON 
1.E4 jA MUSTILLA rANSKALAINEN E4:ää VASTAAN 
jA 1.d4:ää VASTAAN SLAAVILAINEN (1...C6), 1.C4:ää 
VASTAAN 1.E5 jA 1.rf3:A VASTAAN 1...rf6.

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

6. Mikä on paras vahvuutesi shakissa? 
 ASEMALLINEN PELAAMINEN

7. Mikä on paras kouluaine? 
hISTOrIA

8. Lempiväri? 
MUSTA

9. Lempiruoka? 
PASTAA jA NAKKEjA

10. Mitä musiikkia kuuntelet mieluiten? 
KAIKKEA ENgLANNINKIELISTä

12
13
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VAARAA! 

vA a s a ru L b a

ÄLÄ HEIKENNÄ KUNINKAAN PUOLUSTUSTA!

1.e4 e5 2.Rf3 d6 3.d4 Rd7 4.Lc4 h6? 
5.dxe5 dxe5 

Peli alkaa Philidorin puolustuksella (2…d6). Musta pelästyy hieman tarpeettomasti valkean uhkauksia f7-ruu-
tua kohtaan, ja päättää pelata varman päälle 4…h6?. Siirto kyllä estää valkean ratsua pääsemästä g5:een, mutta tosiasiassa 
heikentää mustan kuninkaan puolustusta ratkaisevasti. Ilotulitus alkakoon!

Mestari - Harrastaja

6.Lxf7+!! Kxf7 7.Rxe5+ Kf6 8.Rc3! 
Ld6?? 

9.Df3+! Kxe5 10.Df5+ Kd4 
11.Dd5X

KUVIO 1

KUVIO 2

KUVIO 3

Valkean hyökkäys menee tarkoilla 
siirroilla läpi, mustan kuningas ei 
enää ehdi suojaan.

Shakki ja matti! Tässä oli varoittava 
esimerkki, kuinka helposti käy, jos 
sallii vastustajan hyökkäyksen hei-
koimpaan pisteeseen (f7-ruutu).

MUISTA 
LINNOITTAA! 

Musta on pelannut avauksessa 
huolimattomia siirtoja ja nyt val-
kea pääsee iskemään!

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

Teksti: Antti Virtanen

VARO 
VAARAA! 

TEHTÄVÄ 1

Valkea alkaa ja tekee kahden 
siirron matin!

ESIMERKKIPELIIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ

TEHTÄVÄ 2

Valkea alkaa ja tekee neljän siirron 
matin! 

TEHTÄVÄ 3

Valkea alkaa ja tekee seitsemän 
siirron matin! (Vihje: Jokainen siir-
to on shakki!)

VASTAUKSET:
TEHTÄVÄ 1: 1.Df5+ Ke7 
2.Df7X
TEHTÄVÄ 2: 1.Df7+ 
Kxe5 2.Lf4+ Kxe4 3.Rc3+ 
(3.Rd2+) 3…Kd4 4.Dd5X
TEHTÄVÄ 3: 1.Dh5+ g6 
2.Dxg6+ Ke7 3.Df7+ Kd6 
4.Rc4+ Kc5 5.Dd5+ Kb4 
6.Ld2+ (6.c3+, 6.a3+ ja 
3.Rc3+) 6…Ka4 7.b3X 
(7.Da5+)
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Teksti ja kuva: Simo Torkkola

Hämeenlinnan Hämeen-
linnan Shakkikerhon 
kuudes peräkkäinen 
nappulakisa pelattiin 

19.3. Idänpään Torpalla. Iältään 
6-13-vuotiaita osanottajia oli yh-
teensä 20, joka on viime vuosien 
mukaista – ja vaikka Helsingissä oli 
vastaava kisa samana päivänä.  

Kisa pelattiin kolmessa ryhmässä, 
peliaika oli 20+20min ja 10 sekun-
tia lisäaikaa joka siirrosta. Ryhmien 
kolme parasta saivat mitalin. Jat-
kossa tiivistämme yhteistyötä Hel-
singin suuntaan päällekkäisyyksien 
minimoimiseksi. Tyttöjä oli mukana 
kuusi, joka on ennätys kisoissamme. 
Osanottajia oli Tampereelta peräti 

Järjestelyt onnistuivat hyvin Torpan 
avarassa ja valoisassa pelisalissa. Tur-
naus saatiin jouhevasti vietyä läpi 
klo 15 mennessä, kun pelipaikalla 
oli mahdollisuus edulliseen keitto-
lounaaseen 5 euron hinnalla pelaa-
jille että vanhemmille/huoltajille ja 
tätä mahdollisuutta hyödynsi noin 
30 henkeä. Vanhempien ja huolta-
jien viihtyisyyteen oli kiinnitetty 
huomiota, heille oli tarjolla tuoretta 
kahvia vapaaehtoisella maksulla
läpi päivän.

HämSK:n nappulakisamalli mu-
kailee Helsingissä luotua nappula-
kisojen mallia pitkälti, mutta ensi 
vuonna on tarkoitus perustaa kiso-
jen yhteyteen Tampereella koulu-
laiskisoihin luodun idean mukaisesti 
mahdollisuus kellottomaan pelaa-
miseen vasta-alkajien ryhmässä (tai 
kellot otetaan mukaan vain loppu-
vaiheessa, jos peli ei pääty päätetyssä 
ajassa). n

Hämeenlinnan nappulashakkiki-
sat  19.3.2016  TULOKSET

A-Ryhmä
1.Hanna Laihonen  JyS 4p
2.Matias Tuominen TUTS 3,5p 
Vertailu 2.sijasta: Keskinäinen peli
3.Matias Pajarre TammerSh 3,5p
4.Sini Jokinen TammerSh 2,5p
5.Veronika Laihonen JyS 3p
5.Ilkka Koota 1,5p TUTS
6.Milo Sarajärvi AkaaS 0p
 
B-Ryhmä
1.Jimi Multanen Shakkilinna 5p 
Vertailu 1.sijasta: Keskinäinen peli
2.Topi Lahtinen HämSK  5p 
3.Konsta Kinnunen Shakkilinna 3p 
Vertailu 3.sijasta: Enemmän pelejä 
mustilla
4.Rebekka Laihonen JyS  3p Vertai-
lu 4.sijasta: Keskinäinen peli
5.Veronika Laihonen JyS 3p
6.Anssi Laitinen Shakkilinna 2p
7.Samuli Mannerkoski HämSK 0p
 
C-Ryhmä:
1.Samu Rehtola AkaaS  6p
2.Niklas Jaakkola Shakkilinna 5p
3.Elias Ronkanen Shakkilinna 4p
4.Sunjae Seo Shakkilinna 2,5p
5.Reeta Jaakkola Tampere  2p
6.Vilma Jaakkola Tampere 1,5p
7.Arvo Salvisto HämSK 0p (Joutui 
keskeyttämään 2.kierroksen jälkeen)
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TEHTÄVÄNÄ ON ETSIÄ KAIKKI JOHTOLANGAT, JOIDEN AVULLA VOI 
PÄÄTELLÄ, ETTEI LAUDALLA OLEVAT ASEMAT OLE MAHDOLLISTA 
SAAVUTTAA ALKUASEMASTA LAILLISIA SIIRTOJA PELAAMALLA.

Asemia tutkiessa kannattaa huomata myös laudan vieressä olevat lyödyt nappulat sekä vinoneliön kertoma siirtovuoro. Onko 
sinulla salapoliisin päättelykykyjä? Pystytkö ratkaisemaan mysteerit laudalla olevien johtolankojen avulla? Ratkaisut löydät 
seuraavasta nettilehdestä.

MYSTEERI 1 MYSTEERI 2

MYSTEERI 3 MYSTEERI 4N

p

N

p

L

P

n

n

l

16

il n e n

p

N

p

p

kymmenen: Shakkilinnan kouluker-
hoista kuusi ja kaksi Tammer-Sha-
kin riveistä ja pari ensikertalaista ki-
sapelaajaa. Jyväskylän Jyväs-Shakin 
ja HämSK:n omia junioreja oli kol-
me molemmista, Turusta TUTS:n 
junioreita ja Akaan Shakin junioreja 
oli kaksi.
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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 Gladiaattori-shakki.  
Pelin aloittaa valkea, peliä pelataan normaalein shakkisäännöin.

el i ir t o i
n

im n t
Teksti: Kai Sippola, Kuva: Heli Rahkonen

Huomio Huomio! 

AreenAlle Astuu vAlkeA jA mustA kuningAs! 

mustAlle Apuriksi upseereistA teHokkAin, vAlkeAlle 
kolme urHeAA upseeriA!

ArmoA ei AnnetA, vAAn ottelu silloin vAstA loppuu, kun 
toisen kuningAs mAttiin joutuu!

glAdiAAttoritAistelu AlkAkoon!!! 

Jännittäviä shakkipelejä, 
vauhdikasta ulkoilua, uusia 
kavereita sekä makkaran-
paistoa kodalla oli tarjolla 

maaliskuun alussa, kun Kurssikes-
kus Päiväkummussa Orivedellä 
järjestettiin lasten ja nuorten shak-
kileiri. Mukana leirillä oli peräti 
29 shakista kiinnostunutta lasta, 
sekä poikia ja tyttöjä.  Osallistujia 
oli erityisesti Tampereen seudulta, 
mutta myös muualta Pirkanmaalta 
ja Pohjanmaalta.  

Leirin vastuuohjajana ja opettajana 
toimi Päiväkummun toiminnanjoh-
taja, yhteisöpedagogi Kai Sippola 
ja leirin opetus oli moninkertaisen 
suomenmestarin ja kokeneen shak-
kiopettajan Mika Karttusen suun-
nittelema. Leiriläisten viihtyvyydestä 
ja hyvinvoinnista oli huolehtimassa 
Kain lisäksi myös 6 apuohjaajaa.

Kuningasjahtia harjoiteltiin leirillä 
monin eri tavoin. Yksi suosituim-
mista oli monen lapsen mielestä 
tandemshakki. Se on muuten nor-
maalia shakkia, mutta siinä vastus-
tajalta lyödyt nappulat annetaan 
oman joukkuekaverin käyttöön tä-
män samanaikaisesti vieressä pelaa-
maan peliin.

Pelien välillä käytiin syömässä Päi-
väkummun keittiöväen tekemää 
herkullista ruokaa ja ehdittiinpä 
leirillä leikkiä myös ulkoleikkejä 
lumikinosten keskellä.  Päiväkum-
mun afrikkalaistyylinen kota toimi 
tukikohtana sekä makkaranpaistossa 
että shakkisuunnistuksessa. Lapsilla 
riitti leirillä virtaa iltaan asti. Pojat 
kokeilivat muun muassa kuinka 
monta heitä mahtuu patjakaappiin: 
tusina ainakin, ja saunassakin oli to-
distetusti lämmintä. 

Kuninkaita jahdattiin shakkileirillä

Oriveden shakkileiri 1.-3.2016
Katso tästä 
mitä se on!

Leirin viimeisenä päivänä oli vuo-
rossa leiriturnaus. Siinä leiriläiset 
jaettiin 4 pelaajan ryhmiin ja jokai-
nen pelasi kolme peliä. Turnauksen 
päätteeksi kaikki osallistujat saivat 
palkinnoksi diplomin sekä apuoh-
jaajien suunnitteleman mitalin ja 
karkkia!

Seuraavan kerran Kurssikeskus Päi-
väkummussa leireillään shakin pa-
rissa toukokuun lopulla ja luvassa 
on lisää shakkihauskaa yhdessä tois-
ten kanssa. n

GLADIAATTORIT

aa

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tandemshakki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tandemshakki
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José Raúl Capablanca

Aleksandr Aljehin

Mihail Botvinnik

Viswanathan Anand

Magnus Carlsen
Anatoli Karpov

Wilhelm SteinitzTigran Petrosjan

Vasili Smyslov

Mihail Tal

Boris Spasski

Bobby Fischer

Vladimir Kramnik

Max Euwe 

Emanuel Lasker

Garri Kasparov

s

YHDISTä VIIVALLA KUVA JA NIMI. LAITA LAATIKKOON 
JäRJESTYSNUMERO 1-16. NUMERO 1 ENSIMäISELLE MAA-
ILMANMESTARILLE JA 16 NYKYISELLE.

SHAKIN MAAILMANMESTARIT 1886-2016
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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, mika.karttunen@shakkiliitto.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

Matti Kauranen (HSK)
matti.kauranen@gmail.com
p. 050 332 3942

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

hUOM! kursivoiduissa 
on linkki lisätietoihin

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 täydennyk-
set ja korjaukset osoitteeseen: 
mika.karttunen@shakkiliitto.fi

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)

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

13.5. 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)

27.-29.5. Shakkileiri, Orivesi (Kai Sippola, ksippola@netikka.fi, p. 040 4163241)

9.-12.6. Nuorten SM, Valkeakoski (kisakutsu aukeaa tästä)

2.7. Lasten ja nuorten Avainsiirto-turnaus, Tampere (hUOM! siirtyy kesälle 2017!)

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)

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

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

Ilmoita viestissä nimi, syntymävuosi,  paikkakunta ja sähköposti. Rekiste-
riä ylläpitää Suomen Shakkiliitto. Jos olet koulukerhon vetäjä, ilmoita  tiedot 
myös oppilaistasi.

KOULUSHAKKIYHTEISÖN JÄSENEKSI

Tulemalla mukaan koulushakkiyhteisöön tuet suomalaista koulushakkia. Yh-
teisöön liittyminen ei maksa mitään, mutta tarjoaa koulushakille mahdolli-
suuksia esimerkiksi viestiä yhteisömme toiminnan laajuudesta päättäjien ja 
yhteistyökumppanien suuntaan.
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hUOM! kursivoiduissa 
on linkki lisätietoihin
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- Shakin säännöt hukassa? Ei hätää!- Näin nappulat liikkuvat!

http://www.shakkilinna.fi/
http://www.shakkiopetus.net/
http://www.shakkimatti.fi/
http://
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.shakkiliitto.net/kilpailukutsut/kilpailukutsut-2016/details/543-koulujoukkueiden-sm-turnaus-7852016
http://nusm2016.paivola.fi/kutsu.html
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/pdf/shakin_saannot.pdf
http://www.shakkilinna.fi/pdf/shakin_saannot.pdf

