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Teksti ja kuvat: Antti Parkkinen Pelit: Yrjö Rantanen

Corus-turnaus 2009
Nuorison juhlaa
Y

ksi vuoden odotetuimmista shakkitapahtumista on ollut jo vuosikymmeniä tammikuun alussa Hollannin rannikolla pelattava turnaus,
joka tunnettiin vuoteen 2000 saakka
nimellä Hoogoven ja joka sponsorin
nimen muututtua kantaa nykyisin nimeä Corus. Pelipaikkana oli ensin Beverwijkin pikkukaupunki ja vuodesta
1968 lähtien sen naapurikaupunki
Wijk aan Zee. Ensimmäinen turnaus pelattiin jo vuonna 1938, vuonna
1946 siitä tuli kansainvälinen ja tänä
vuonna turnaus pelattiin jo 71. kerran. Nykyinen taloudellinen tilanne
uhkaa sen tulevaisuutta, koska ei ole
tiedossa, riittääkö terästä valmistavan
Corus-konsernin uusilla intialaisilla
omistajilla intoa ja rahaa suuren shakkitapahtuman rahoittamiseen myös
tulevaisuudessa. Mutta toivotaan, että
ainakin niin kauan kun Viswanathan
Anand pysyy maailmanmestarina ja
Intiasta tulee uusia nuoria lupauksia
shakkilautojen ääreen... Ja tukevathan
kisaa taloudellisesti myös paikalliset
julkisyhteisöt. Hollannissa shakin
mainosarvo on huomattava.
Turnauksen historiasta on julkaistu hollanniksi kirja 60 jaar Hoogovens
(New In Chess, 1998), jossa on
kerrottu sen historian ensimmäiset
kuusikymmentä vuotta. Järjestäjillä
onkin millä ylpeillä. Turnauksessa
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ovat pelanneet Fischeriä lukuun ottamatta kaikki maailman viime vuosikymmenien huippupelaajat. Useimmiten sen pääryhmään on osallistunut isäntämaan Jan Hein Donner
(24 kertaa), ulkomaalaisista Anand,
Michael Adams ja Viktor Kortšnoi
(13 kertaa). Eniten ykköstiloja tai
jaettuja sellaisia on kerännyt Anand
(5). Kortšnoi ja Lajos Portisch onnistuivat tempussa neljä kertaa. Garri
Kasparov osallistui turnaukseen vain
kolme kertaa vuosina 1999–2001,
mutta vei jokaisena vuonna vakuuttavan voiton. Suomalaisia pelaajia ei
palkintopallilla ole nähty, mutta kaksi suomalaista on päässyt koettamaan
onneaan turnauksen pääryhmässä:
vuonna 1951 Vilho Palomaa jäi
viimeiseksi tuloksella 1½/9, mutta
vuonna 1970 Heikki Westerinen teki 50-prosenttisen tuloksen (8.–10.
7½/15) ja voitti mm. Donnerin, Pal
Benkön ja Hans Reen.
Hienojen ja pitkien perinteiden
lisäksi järjestäjät voivat olla ylpeitä
myös siitä, miten hienosti kaikki
toimii. Isossa turnaushallissa pelaa
maailman huippujen lisäksi satoja
tavallisia shakinharrastajia amatööriturnauksissa. He voivat omien
peliensä ohella seurata maailman
huippujen pelejä muutaman metrin
etäisyydeltä ja isoista monitoreista

turnaussalissa. Jo pelinsä päättäneet
voivat myös kuunnella suurmestarien
analyysejä käynnissä olevista peleistä
erillisessä teltassa, missä järjestetään
turnauksen aikana myös muuta ohjelmaa, illanviettoja, konsertteja ja
jokavuotiset rennot päättäjäiset, joissa tarjoillaan kutsuvieraille ilmaiseksi
voileipiä, viiniä ja olutta sekä perinteistä hollantilaista pula-ajan ruokaa,
paksua hernekeittoa.
Varsinaisessa turnauksessa on jo
vuosia ollut kolme ryhmää, joista
jokaisessa 14 pelaajaa pelaa täyden
turnauksen. Pääryhmä A on yksi
vuoden vahvimmista. Siihen osallistuu maailman huippujen lisäksi
muutama Hollannin kärkipelaajista.
Myös B-ryhmä on vahvempi kuin
useimmat tavalliset turnaukset. Siihen kutsutaan enimmäkseen maailmanlistan noin sijoilla 40–80 olevia
pelaajia ja lisäksi parhaita hollantilaisia sekä maailman parhaita nuoria ja
naisia. Tänä vuonna mukana olivat
esimerkiksi entinen FIDE-maailmanmestari Rustam Kasimdžanov,
entinen MM-ottelija Nigel Short,
naisten MM-turnauksen kakkonen
Hou Yifan ja comebackin tehnyt
1970-luvun tähtipelaaja Henrique
Mecking. C-ryhmä on ponnahduslauta lupaaville nuorille ja naisille
ympäri maailmaa sekä niille isäntä-
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maan pelaajille, jotka eivät vielä ole
saavuttaneet suuria menestyksiä. Siihen pääsevät mukaan myös edellisvuoden amatööriturnausten parhaat,
ja tänä vuonna mukaan kutsuttiin
myös internetissä järjestetyn karsintaturnauksen voittaja Venezuelan
nuori Eduardo Iturrizaga.
A-ryhmässä ei tänä vuonna ollut selvää etukäteissuosikkia, kun
shakkimaailman kolme kirkkainta
tähteä Anand, Vladimir Kramnik ja
Veselin Topalov olivat kieltäytyneet
kutsusta eri syistä: Anand halusi levätä raskaan MM-ottelun jälkeen,
Kramnikin ranskalainen vaimo synnytti pojan ja Topalov valmistautui
otteluunsa Kamskya vastaan. Kahtena viime vuonna turnauksen voittoa
jakanut Armenian Levon Aronian
oli suosikeista ainoa, joka pysyi koko
ajan puolen pisteen sisällä turnausjohdosta. Norjan Magnus Carlsen
taas aloitti kilpailun yhdeksällä tasapelillä! Toissa vuonna Carlsen jakoi
kisassa viimeistä sijaa, viime vuonna
voittoa, tänä vuonna hän osoitti pelaavansa joskus kuin ihan tavallinen
suurmestari. Hänkin nousi lopussa
taistelemaan turnausvoitosta, mutta
viimeisen kierroksen tappio Kiinan
Wang Yuelle jätti norjalaisen jakamaan viidettä sijaa.
A-ryhmän kilpailu olikin tänä
vuonna jännittävä ja yllätyksellinen,
vaikkakin hieman väritön, koska tasapelejä tuli paljon eikä loistokkaita
hyökkäyspelejä juuri nähty. Turnauksen johtopaikka kuitenkin vaihtui useita kertoja. Alussa kärjessä oli
Ukrainan 18-vuotias Sergei Karjakin, sitten välillä Slovakiaa edustava
armenialainen Sergei Movsesian, viimevuotisen B-ryhmän voittaja. Aronian näytti pääsevän muilta karkuun
10. kierroksen paikkeilla, mutta hävisi Kuuban Leinier Dominguezille
seuraavalla kierroksella, ja ennen viimeistä kierrosta turnaustilanne oli
kutkuttava: ykköstilaa jakoi peräti
kuusi pelaajaa (Aronian, Carlsen,
Dominguez, Karjakin, Movsesian ja
Azerbaidžanin Teimur Radžabov).
Turnauksen ratkaisupeliksi tuli
viimeisen kierroksen Dominguez–
Karjakin, jossa kuubalainen hyök-

käsi ja uhrasi itsensä kipeäksi ja
ukrainalainen vei omaksikin yllätyksekseen ensimmäisen turnausvoittonsa Wijkissa. Toista sijaa jakoivat
Aronian, Movsesian ja Radžabov.
Heistä puoli pistettä jäivät Carlsen
ja Dominguez. Tulokseensa tyytyväiseltä vaikutti myös Gata Kamsky,
jolle turnaus oli hyvää harjoitusta ennen ottelua Topalovin kanssa. Yllättävän hyvin pärjäsivät myös nuoret
hollantilaiset Jan Smeets ja Daniel
Stellwagen. He eivät joutuneet turnauksessa heittopusseiksi vaan pelasivat tasaväkisesti maailman kärjen
kanssa. Ehkäpä vahvuusluvut antavatkin väärän kuvan pelaajien todellisesta vahvuudesta ainakin nuorten
pelaajien kohdalla. Korkeat eloluvut
omanneet Vasili Ivantšuk ja Aleksandr Morozevitš jätettiin Wijkissa
tylysti jakamaan viimeistä sijaa.
Sisilialainen puolustus
Sergei Karjakin
Sergei Movsesian
Ainakaan omissa ennakkoarvioinneissani ei ukrainalainen juuri 19
vuotta täyttänyt Sergei Karjakin
kuulunut suurimpiin suosikeihin.
Enpä toisaalta olisi uskonut, että
Morozevitš ja Ivantšuk jäävät jakamaan viimeistä sijaa. Kilpailu oli
kuitenkin erittäin tasainen, mitä kuvaa voittajan ja viimeiseksi jääneiden
kahden ja puolen pisteen ero. Se on
aika pieni 14 osanottajan turnauksessa. Karjakinilla oli monia hienoja
pelejä, esimerkiksi hänen ensimmäisen kierroksen nopea voittonsa
Morozevitšista. Karjakinin voitto
yhdeksännellä kierroksella Movsesianista oli sekin teknisessä mielessä
komea. Valkean etu oli koko ajan äärimmäisen pieni, mutta niinpä vain
hän sen hieroi voitoksi.
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e6 6.¥e3
¤c6 7.f3 ¥e7 8.£d2 0–0 9.g4 d5
10.g5 ¤xd4 11.£xd4 ¤h5 12.0–
0–0 ¥xg5 13.¢b1 ¢h8 14.¥xg5
£xg5 15.¦g1 £f4 N 16.£c5 ¥d7
17.exd5 ¤f6 18.¥h3 exd5 19.¥xd7
¤xd7 20.£xd5 ¤f6 21.£xb7
£xh2 22.¤e4 ¤xe4 23.£xe4 ¦ad8
24.a4 £c7 25.¦xd8 ¦xd8

26.¦g5
Seuratessani peliä livenä minusta tuntui, että valkealla on etua. En oikeastaan käsittänyt mihin se perustuisi
enkä uskonut valkean sentään voittavan. On mielenkiintoista seurata,
miten Karjakin kasvattaa etuaan.
26...g6 27.¦b5 ¦d1+ 28.¢a2 ¦d7
29.c4
Valkea voi edetä vapaasotilaallaan ilman että hänen kuninkaansa jäisi heti vaaraan. Mustan on tässä suhteessa
oltava varovaisempi valkean upseereiden hallitessa keskustaruutuja.
29...¢g7 30.c5! a6
Musta saa aikaan vaihtoja ja ehkä hänen
tilanteensa hieman helpottuu, mutta
yhtä kaikki valkealla jää näinkin pieni
etu. Valkean voittoon puolestaan olisi
johtanut 30...h5 31.c6 ¦d6 32.£e5+
f6 33.¦b7 fxe5 34.¦xc7+ ¢h6 35.b4
h4 36.b5 h3 37.¦c8 ¢g7 38.c7.
31.c6 axb5 32.cxd7 £xd7 33.£e5+

33...¢f8?!
Pakottaa valkean lyömään takaisin
sotilaallaan. Samalla sotilas kuitenkin pääsee tärkeän askeleen eteenpäin. Paremmalta, ja hyvin remissimäiseltä, puolustukselta vaikuttaa
33...f6 34.£xb5 £e6+ , sillä monissa
tapauksissa musta voisi vaihtaa daaSUOMEN SHAKKI
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KUVA ANTTI PARKKINEN

Yrjö Rantanen

Topalov oli omaa luokkaansa Nanjingissa
E

n muista onko Kiinassa aikaisemmin pelattu merkittäviä
kansainvälisiä turnauksia, mutta
ainakaan yhtä vahvaa kuin Nanjingissa 10.–22.12.2008 järjestetty
kuuden osanottajan kaksinkertaisena pelattu kilpailu ei ole ollut, sillä
siellä elokeskiarvo oli huikeat 2751!
Olisi luullut, että kamppailu turnauksen voitosta olisi tiukka ja tasainen, mutta eipä ollut: Veselin Topalov otti kärkisijan peräti puolentoista pisteen erolla! Muiden osalta
kilpailu olikin sitten tasaväkinen,
sillä loput viisi pelaajaa sijoittuivat
puolentoista pisteen sisään.
Mielestäni Topalov on nykykunnossaan maailman paras aktiivinen
pelaaja. Hän on tammikuun elolistalla ykkösenä luvullaan 2796 (2.
Anand 2791), vaikka Nanjingin tulos jostain syystä ei kerinnyt mukaan
laskelmiin.
Kun Kiina ensimmäisen kerran osallistui shakkiolympialaisiin,
Buenos Airesissa 1978, ei sen joukkue ollut kovin kummoinen. Vaikka
se tuolloin sijoittuikin pari pykälää
Suomea korkeammalle, oli se mieluummin meitä heikompi kuin
vahvempi – ainakin meikäläisten
mielestä. Niinpä siellä naureskeltiin kovasti, kun ”joku kiinalainen”
(nimi ei tuntunut ketään kiinnostavan) oli voittanut hollantilaisen
suurmestarin Jan Hein Donnerin.
Siinä tapahtui daaminuhraus ja
hauska matti h-linjalla. Löysin pelin
tietokannasta.
Pircin puolustus
Wenzhe Liu
Jan-Hein Donner
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e2
¥g7 5.g4 h6 6.h3 c5 7.d5 0–0 8.h4
e6 9.g5 hxg5 10.hxg5 ¤e8 11.£d3
exd5 12.¤xd5 ¤c6 13.£g3 ¥e6
14.£h4 f5

88

15.£h7+ ¢f7 16.£xg6+! ¢xg6
17.¥h5+ ¢h7 18.¥f7+ ¥h6 19.g6+
¢g7
19...¢h8 20.¦xh6+ ¢g7 21.¦h7#
20.¥xh6+ 1–0
Muutamina seuraavinakin kertoina
Kiina oli vielä suunnilleen Suomen
tasolla, mutta aika nopeasti se nousi
meihin nähden vertailukelvottomaksi sijoittuen yleensä suunnilleen
kymmenen parhaan joukkoon.
Tällä haavaa Kiina (2651) on Venäjän (2719) ja Ukrainan (2690) jälkeen kolmantena maiden elolistalla,
jossa lasketaan kymmenen kärkipelaajan elokeskiarvo.
Kiinan kärkikymmenikkö koostuu pääosin suunnilleen parikymppisistä pelaajista, mutta löytyy sieltä
yksi 14-vuotias tyttökin, Hou Yifan
(2578)! Omituiselta tuntuu semmoinen, että aktiivisten pelaajien sadan parhaan listalla on Kiinassa alle
2000-lukuisia. Suomessahan vastaava luku on yli 2100. Jos taas otetaan
mukaan ei aktiivisetkin pelaajat, on
Kiinassa 100 yli 2300-lukuista. Syitä
kiinalaisten passiivisuuteen en rupea
arvuuttelemaan.

Pelinäytteitä
Svidlerin turnaus alkoi aika ikävästi.
Sinänsä remissi mustilla Ivantšukia
vastaan ei ollut huono juttu, mutta
kun tarjolla olisi ollut helpohkosti
keksittävä voittokin.
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Mika Ebeling

Nuorten MM-kisat Vietnamissa
toivat Qiyu Zhoulle ja Suomelle hopeaa
S

hakin nuorten MM-kilpailut
(8–18-vuotiaitten sarjat) pelattiin Vietnamin Vung Taussa
20.–30.10.2008. Järjestelyt toimivat
varsin hyvin ja ihmiset olivat ystävällisiä. Kisa oli selvästi Vietnamille tärkeä
tapahtuma, ja siihen oli näkyvästi panostettu. Suomesta kisaan osallistuivat Qiyu Zhou (8v tytöt), Gabriela
Ebeling (10v tytöt), Daniel Ebeling
(12v), Erik Rönkä (14v), Laura Savola (16v tytöt), Roope Kiuttu (16v) ja
Frans Valli (18v).
Kilpailun avajaiset olivat näyttävät, monia paikallisia huippuartisteja oli tuotu paikalle. Osanottajat
tuotiin avajaisiin kuitenkin jo 1½
tuntia etuajassa. Valitettavasti lapsia
ei ajatella tällaisissa tilanteissa riittävästi. Ilta päättyi upeaan ilotulitukseen. Tai olisi toivonut, että se olisi
siihen päättynyt. Ilotulituksen jälkeen syntyi kova tungos, jossa useat
matkapuhelimet ja lompakot vaihtoivat omistajaa. Näistä yksi matkapuhelin koitui ryhmämme osalle.

mutta epäkorrektin kuningattaren
uhrauksen. Valkeilla pelannut Roope sai vastaansa Turkin FM Mustafa
Yılmazin (2387). Roopen pelattua 40.
siirtonsa, kello lisäsi molemmille 30
minuuttia, vaikka mustilla pelannut
vastustaja ei ollut vielä tehnyt 40. siirtoaan. Tuomari salli kuitenkin kellon
näyttöön luottaneen turkkilaisen jatkaa peliä, vaikka hän olikin käyttänyt
aikaansa yli sallitun. Jatkossa Roope ei
valitettavasti onnistunut puolustamaan
vaikeaa asemaansa. Kierroksen riemastuttavimmasta tuloksesta vastasi Frans,
joka valkeilla pelasi ukrainalaista KvM
Boris Hartšenkoa (2443) vastaan.
Frans pelasi espanjalaisessa pelissä d3
sekä hidasta K-sivustan hyökkäystä.
Musta uhrasi f-sotilaansa saaden pitkäkestoista painostusta. Pikkuhiljaa
Fransin asema muuttui yhä vaikeammaksi, mutta aikapulassa aloitettu
oikea-aikainen vastapeli horjutti vastustajan otetta ja Frans sai pakottavan
mattiuhkauksen.

Espanjalainen peli
Frans Valli
Boris Hartšenko
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.d3
En ole koskaan ennen pelannut tätä,
mutta olen nähnyt muutaman mielenkiintoisen pelin tästä ja halusin
itsekin koittaa. Muunnelma sopii hyvin tyylilleni. Valkean ei tarvitse murehtia avausteoriasta vaan hän voi heti
pelata omia siirtoja. Pitää tuntea vain
pari hassua ideaa, ja oikeiden siirtojen
löytäminen on suhteellisen helppoa.
Musta ei voi painostaa valkean keskustasotilaita yhtä pahasti kuin päämuunnelmissa, joten valkean upseerit
voivat rauhassa häärätä kuningassivustalla. Ja tietenkin valkean d-sotilas
on aina vain siirron päässä d4:stä, jos
valkea haluaa pelata keskustassa.
5...b5 6.¥b3 ¥e7 7.c3 ¥b7 8.0–0
0–0 9.¦e1 d6 10.¤bd2 ¤a5
11.¥c2 c5 12.¤f1 h6 13.¤g3 ¦e8
14.h3 ¥f8 15.¤f5 d5 16.£e2 ¢h7?

Ensimmäiseksi Daniel voitti helposti mustilla Kenian Peniel Werun (0).
Qiyuta vastaan tuli valkeilla pelannut
To Tran Nguyen Vietnamista (0). Vastustaja syötti upseerin ja hävisi nopeasti. Gabriela sai vastaansa vietnamilaisen
Hoang Lan Vun (0), joka voitti vahvalla peruspelillä. Erikin peli mustilla
Kanadan Arthur Calugaria (2044) ei
sujunut. Lopulta Erik luovutti vastustajan voitettua toisen sotilaan, mutta
tehtyä juuri virheen, joka olisi sallinut
lähettiuhrauksella ikuisen shakin! Laura pelasi valkeilla Latvian Arina Hohlukan (1648) kanssa. Vastustaja pääsi
häviöasemasta voittoasemaan Lauran
aikapulassa hyväksikäyttäen perärivin
mattiuhkausta. Latvialainen innostui
mattiteemasta liikaa ja teki uuden
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KUVA JIEHAN ZHOU

Ensimmäinen kierros

Qiyu Zhou. Nuori mitalisti oli yhtä hymyä!
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Markku Raitanen

T

Toisenlainen
tarina

ähän jutuntekoon valmistautuessani olin hieman huolestunut
siitä, mitä kehtaisin tältä mieheltä
kysyä? Huoleni oli turha, tarinaa tuli ihan kyselemättäkin. Haastattelu
on tehty Jyväskylässä kesällä 2008
HOF-turnauksen aikaan Kari Hyötylän avustajina toimineiden Maarit
ja Marko Ruissalon tulkatessa ansiokkaasti haastateltavan puhetulvaa.
Kari Hyötylä on 61-vuotias shakkimies Tampereelta. Hän on syntynyt Kittilässä ja korostaakin saaneensa pohjoisen pojan sitkeyden. Kari
oli syntyessään kuuro. 32-vuotiaana
hän sokeutui. Tätä ennen hänellä
oli ollut hyvin rajoittunut näkökyky
(ns. putkinäkö). Näkökyvyn lopullisen menetyksen hän kertoo olleen
kova pettymys.
Sokeutumisen jälkeen Kari lähti
opiskelemaan Näkövammaisten Ammattikouluun vuosiksi 1966–1969.
Siellä hän sokean koulutoverinsa
avustuksella oppi shakkisäännöt.
Alku oli hankala, pelitaito kehittyi
hitaasti. Vuonna 1971 Kari muutti
Hämeenlinnaan, mistä pelikavereitakin alkoi löytyä.
Vuosina 1971–1999 hän palveli
työelämässä käsityöläisenä, kunnes jäi
eläkkeelle. Kari liittyi Kuurosokeiden
Shakkiliittoon vuonna 1990, jolloin
myös osallistui ensimmäisen kerran
kuurosokeiden SM-kilpailuihin.

22

Kari Hyötylä (oikealla) ja hänen avustajansa Marko Ruissalo kommunikoivat taktiili- eli kosketusviittomalla. Näin välittyvät myös pelisiirrot. Hyötylää vastassa on Jaakko Laajavuo.

KUVA MARKO TAURIAINEN

Veikko Lavi sanaili aikanaan
laulussaan, että jokainen ihminen on laulun arvoinen.
Ovatko kaikki shakinpelaajat jutun väärtejä, onkin jo
visaisempi kysymys. Mestarit ovat pokaalinsa, mitalinsa, suitsutuksensa ja siten
palstametrinsä shakkijulkaisuissa ansainneet. Nyt tulee
kuitenkin juttua pelaajasta,
joka ei komeile turnaustaulukoiden kärjessä,
pikemminkin päinvastoin.

Vuonna 1995 hän voitti kuurosokeiden Suomen mestaruuden. Plakkarissa on myös PM-kisoista voitetut 2
pronssista ja yksi hopeinen mitali.
Viime aikoina Kari on osallistunut aktiivisesti viikonlopputurnauksiin liityttyään Tammer-Shakin
jäseneksi vuonna 2007. Shakki on
hänen mielestään hyvää harjoitusta
aivoille, ja pelissä piilevä kamppailullisuus kiehtoo häntä.
Kari paljastuu todelliseksi urheilijaluonteeksi. Kolme kertaa viikossa hän käy kolistelemassa painoja
punttisalilla. 42–100 km pitkissä
tandempyöräilykilpailuissa hän on
pokannut yhteensä 17 mitalia! Mies
ei ole totisesti jäänyt vastoinkäymisiään valittamaan. Kun energiaa on ja
päättäväisyyttä, tulostakin syntyy.
Vuonna 1982 Kari tapasi vaimonsa Hilkan, joka on myös sokea.
Rohkea mies tunnustaa rakkaudellaan olevan kaksi kohdetta: vaimo ja
shakki. Vaimo suhtautuu myötämielisesti tähän ”moniavioisuuteen” ja
on Karin mukaan tyytyväinen, kun
saa joskus viikonloppuisin rauhassa
tehdä yksikseen kotiaskareitaan miehen pelireissujen aikaan.
Kari osallistuisi useamminkin shakkiturnauksiin, mutta toteaa avustajien
palkkaamisen ja matkustamiseen ja
majoitukseen menevien kustannusten
rajoittavan turnaamista.

Mieleenpainuvimpana muistonaan hän mainitsi turnauksessa
saavuttamansa voittopelin. Kari
muisteli myös samassa turnauksessa
häviämäänsä peliä jossa vastustaja
ehdotti tasapeliä. Kari totesi naurunrämäkän säestyksellä avustajien
olleen häntäkin pettyneempiä pelin
lopputulokseen.
Kari on myös innokas penkkiurheilija, lähinnä sydäntä ovat jalkapallo ja jääkiekko. Tampereella kun
nykyään asustaa, niin valinta on tehtävä: hän on Ilveksen kannattaja.
Shakin maailmanmestareista hän
mainitsee pitävänsä eniten Fischerin ja Kasparovin peleistä. Lähiajan
shakillisiksi tavoitteiksi Kari asettaa
pelitaidon parantamista ja toivoo
voivansa osallistua mahdollisimman
moneen turnaukseen.
Olen parin viimeisen vuoden aikana osallistunut melko ahkerasti
turnauksiin, tavannut shakkiystäviä
ja tutustunut uusiin. Monenmoisia
shakkikokemuksia on taltioitunut
muistiyksikköön. Kariin tutustuminen on ollut vaikuttavuudessaan
omaa luokkaansa.
Nauttikaamme Karin lailla shakinpelaamisesta. Otetaan hänestä
oppia: päättäväisyydestä, sitkeydestä, vilpittömyydestä. Niillä me pärjäämme niin elämässä kuin shakkipelissä! 

SUOMEN SHAKKI

suomen shakki 2_2009.indd 22

27.3.2009 10:26:12

BENT LARSEN

V

uoden 1935 shakkiolympialaisissa Varsovassa Paul Keresistä
tuli maailmankuulu yhden pelin
(voitto William Winteristä) ansiosta. Samoin kävi vuonna 1956 Robert
James Fischerille, kun hän kukisti
Donald Byrnen New Yorkissa käydyssä turnauksessa.
Keres oli kuitenkin 19-vuotias
ylioppilas, kun taas amerikkalaisella
oli ikää vain 13 vuotta. Ei kuitenkaan voida missään nimessä kiistää,
etteikö Fischerillä olisi ollut lahjoja
käsitellä Grünfeldiä.
Grünfeld-intialainen / D97
Donald Byrne
R. J. Fischer
New York 1956
Näin terävää, syvällisesti analysoitua
avausta voi tutkia eri tavoin. Moiseen sekaannuin minäkin, silloin
joskus, muinaisajalla.
Tunnetuinta on kaiketi Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa Oslossa
1955 pelaamani ”aito” Smyslovmuunnelma, jossa Smyslov itse koki
opettavaisen tappion veteraani Levenﬁshille vuonna 1951.
Mutta v. 1955 löysin myös jotakin
uutta Dagens Nyheterin telepeliin
(yksi siirto päivässä): 1.d4 ¤f6 2.c4
g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.£b3 dxc4
6.£xc4 0–0 7.e4 ¤c6!? 8.¥e2 ¤d7
9.¥e3 ¤b6 10.£c5 f5 11.0–0–0
f4 mustan eduin. Jatkossa musta
kuningas oli 13 siirron ajan d4:ssä
johtamassa hyökkäystä.
Myös asemassa, jossa ¥f4 korvaa e4:n
7.(¥f4) ¤c6! on erittäin vahva siirto. Analyysi vie vain sekunteja: 8.d5
¤a5 9.£xc7 ¤xd5 ja mustalla on
suuri etu.
Siirtoni 7…¤c6 huomioitiin monen
vuoden ajan. Minun kappaleessani on
marginaaliin kirjattu peli Šahmatnyi
Bulletinista 1962 Kuhaninilta, ja Estriniltä vuodelta 1959.
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Maailmankuuluksi yhdellä pelillä
Väitän, että Donald Byrnen valitsemassa muunnelmassakin se on vahvempi siirto kuin Fischerin 7…c6.
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.d4
0–0 5.¥f4 d5 6.£b3 dxc4 7.£xc4
Liian kunnianhimoista? Niin, sillä ei
vain 7…¤c6 ole tässä hyvin vahva.
7…¥e6 saattaa valkean suuriin vaikeuksiin, esim. 8.£xc7 £xc7 9.¥xc7
¤c6. Eräs yritys organisoida puolustus
on 10.e4 ¦fc8 11.¥f4 ¤b4 12.¢d2
¤xe4+, mutta sillä välin kuin valkea
pyristelee epätoivoisena, musta kerää
itselleen neljä hyvää sotilasta.
Musta siirsi 7…c6, joka on pelin ainoa hivenen hiljaisempi siirto.
7…c6 8.e4
Periaatteessa väärin. 7…c6:n jälkeen
valkealla on aikaa kehittää peliä kaikessa rauhassa.
8...¤bd7 9.¦d1 ¤b6 10.£c5 ¥g4
Nyt tulevat palikat peliin joka tapauksessa. Valkea miettii. Todennäköisesti 11.¥e2, ehkä £a5, hahaa.
11.¥g5??

11…¤a4!!
Korrekti sommitelma. Ensiksikin
valkean vakuuttava keskusta on
raunioina. Toiseksi 12.¤xa4 ¤xe4
13.¥xe7 ¤xc5 14.¥xd8 ¤xa4 on
erittäin selkeää (myös 13…£c7).
Katsokaamme siis ilotulitus:
12.£a3 ¤xc3 13.bxc3 ¤xe4
14.¥xe7 £b6
Donald-parka ei tässä liiemmin usko

mahdollisuuksiinsa siirtojen 15.¥xf8
¥xf8 16.£b3 ¤xc3 jälkeen.
15.¥c4!? ¤xc3
Jatkaa täyttä kyytiä.
16.¥c5 ¦fe8+ 17.¢f1

17…¥e6 (!!)
Kutsuu hullunmyllyyn. Toimii myös
välisiirtojen 18.d5 ¥xd5 jälkeen.
Tornillahan on suojaamistehtäviä
ensimmäisellä rivillä.
18.¥xb6 ¥xc4+ 19.¢g1 ¤e2+
20.¢f1 ¤xd4+ 21.¢g1 ¤e2+ 22.
¢f1 ¤c3+ 23.¢g1 axb6 24.£b4
¦a4 25.£xb6 ¤xd1 26.h3
Tässä kohdin on eri menetelmiä,
kaikki varsin erinomaisia. Mustalla on
kuningattaresta paljon puutavaraa.
26…¦xa2 27.¢h2 ¤xf2 28.¦e1 ¦xe1
29.£d8+ ¥f8 30.¤xe1 ¥d5 31.¤f3
¤e4 32.£b8 b5 33.h4 h5 34.¤e5
¢g7 35.¢g1 ¥c5+ 36.¢f1 ¤g3+
37.¢e1 ¥b4+ 38.¢d1 ¥b3+ 39.¢c1
¤e2+ 40.¢b1 ¤c3+ 41.¢c1 ¦c2 matti!
Vuonna 1972 ”pikkupoika Brooklynista” oli taas tapetilla New Yorkissa. Myöhemmin hän karkasi moneen otteeseen maailmalle. Pakoon
journalisteja. Pitkäksi aikaa EteläSaksaan. Useampaan otteeseen Budapestiin, jossa Andre Lilienthal (s.
1911) tokaisi:
– Mutta Bobby, minäkin olen juutalainen!
– Ei ei, et sinä ole heikäläisiä.
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Tylsä peli

E

ero E. Böökin teoksessa Shakkitaito (WSOY, Porvoo 1969) on
eräs luku otsikoitu ”Ikävystyttäviä
pelejä”. Siinä hän viittaa Max Euwen jonkun kirjan Reshevskyn pelejä käsittelevään ironisesti nimettyyn
lukuun ”Ikäviä pelejä”, joten tämän
artikkelin voidaan katsoa olevan
aiheensa puolesta jo kolmatta kertalukua.
Böök esittää kaksi analysoimaansa peliä, joissa ”ei näytä tapahtuvan
mitään” ja kiinnittää lukijan huomiota – hänen sanojaan lainatakseni – tyynen pinnan alla piileviin
yllättäviin mahdollisuuksiin. Näistä
peleistä ensimmäisen esitän nyt tässä melko perinpohjaisesti tutkittuna. Olen erityisesti pyrkinyt löytämään kohdat, joissa asema-arvio
muuttuu tasapelistä häviöksi tai
päinvastoin.
New In Chess -lehden numerossa 1/2009 SM Aleksander Grištšuk
esittää pelinsä Jevgeni Aleksejevia
vastaan (Elista 2008). Kun on tultu
loppupeliin, jossa molemmilla on
kaksi tornia, lähetti ja viisi sotilasta, Grištšuk humoristisen viisaasti,
mutta turhan vaatimattomasti toteaa: ”When commenting on such
endgames the annotator always
faces a diﬃcult dilemma: either to
resort to hackneyed cliches such
as ’more tenacious was...’, ’interesting is...’ and the notorious ’...
deserves attention’. Or to try to
sort things out, which, if done
properly, can take several days
or even weeks – obviously not
something I am interested in or
capable of. So I will have to apologize to the readers and choose the
ﬁrst approach.”
Tässä artikkelissa yritetään jälkimmäistä lähestymistapaa.
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Géza Maróczy.
Ranskalainen puolustus
Georg Marco
Géza Maróczy
Wien 1899
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¤f3
¥d6 5.¥d3
Toinen mahdollisuus on tarmokkaampi 5.c4, jota Kasparovkin on
joskus käyttänyt. Peli M. Gurevitš – P.
Nikolić, Belgrad 1991, jatkui 5...¤f6
6.¤c3 c6 7.c5 [7.¥g5 0–0 8.cxd5
h6!? epäselvin asemin, Kramnik – J.
Polgar, Novgorod 1996 (1–0, 55)]
7...¥e7 8.¥d3 b6 9.cxb6 axb6 10.0–
0 ¥a6 11.¥xa6 ¦xa6 12.£d3 0–0
ECO:n mukaan epäselvin asemin.
5...¤f6
Böök mainitsee Nimzowitschin käyttäneen terävämpää pelitapaa 5...¤c6,
ideana ¤ge7, ¥g4, £d7 ja 0–0–0.
Tästä esimerkkinä olkoon EnochNimzowitsch, Berliini 1927: 6.c3
¤ge7 7.0–0 ¥g4 8.¦e1 £d7 9.¥g5
f6 10.¥h4 h5 11.¤bd2 g5 12.¥g3
¥xg3 13.fxg3 0–0–0 14.b4 ¦dg8
15.£e2 ¦g7 16.a4 £d6 17.a5 h4
18.b5 ¤d8 19.b6 ¢b8 20.bxc7+?!
(20.h3!?) 20...£xc7 21.c4? hxg3–+
22.hxg3 dxc4 23.¤xc4 £xg3
24.a6? ¤d5 25.¥e4 ¤f4 26.£b2
¥xf3 27.¥xf3 ¦gh7 0–1. ECO

antaa pelinalun Sapi – F. Portisch,
Unkari 1970: 5...¤e7 6.0–0 0–0
7.¥g5 f6 8.¥h4 ¥f5 9.¥g3 ¥xg3
10.hxg3 ¤bc6 11.¤c3 £d7 12.¤e2
¥xd3 13.£xd3 ¤g6 14.c3 ¤ge7
(14...¦fe8!) 15.¦ae1 ¤f5 (15...¤g6!)
16.¤c1 (16.¤f4!) 16...¦fe8=.
6.0–0 0–0 7.c3
Grištšuk–Akopjan, Enghien-lesBains 2001, jatkui 7.¥g5 ¥g4
8.¤bd2 ¤bd7, ja nyt valkea pyrki
terävöittämään peliä: 9.c4!? dxc4
10.¤xc4 ¦e8 11.¤xd6 cxd6 12.£b3
¥xf3 13.gxf3 h6 14.¥h4. Tasapelistä
sovittiin kuitenkin jo 20. siirrossa.
7...c6 8.¥g5 ¥g4 9.¤bd2 ¤bd7
10.£c2 £c7
10...h6 11.¥h4 ¦e8 12.¦fe1 £c7
13.¥g3 ¥xg3 14.hxg3 ¦e6 15.¦xe6
¥xe6= Aljechin–Janowski, Pietari
1914 (ECO).
11.¦fe1 ¦ae8
11...¦fe8 12.¥f5 [12.h3 ¥h5 13.¤h4
¥f4 14.¥xf4 £xf4 15.g3 £c7
16.¤g2 ¥g6= Katšeišvili–Zifroni,
Rimavska Sobota 1992 (ECO)]
12...¥h5 (12...¥xf5 13.£xf5 g6)
13.¥h4 ¥g6 14.¥g3 ¥xg3 15.hxg3
¦xe1+ 16.¦xe1 ¦e8 17.¥xg6 hxg6
18.¦xe8+ ¤xe8 19.£d1 [19.£d3
¤d6 20.£e3 ¤f8 21.£f4 f6= Havasi–Maróczy, Györ 1924 (½–½, 35)]
19...f6 20.¤h4 ¤f8 21.£c2 ¢f7
22.¤hf3 £e7 Süchting–Maróczy,
Praha 1908 (½–½, 48).]
12.¥h4 ¥h5 13.¥g3 ¥xg3 14.hxg3
¥g6 15.¦xe8 ¦xe8 16.¥xg6 hxg6
17.¦e1 a6
Vaikka Maróczy ei ollut remissiruhtinaan maineessa, ranskalaisen
puolustuksen kannattajana hän joutui usein ”viihtymään” näissä suhteellisen vähähenkisissä asemissa:
17...¦xe1+ 18.¤xe1 ¤f8 [18...¤e8
19.¤d3 (19.¤ef3 ¤d6 20.£b3
a6 21.¢f1 b5 22.£d1 f6 23.¤h4
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SKSL tiedottaa
Kerhokilpailu
SKSL:n jäsenseuroille uusien lisenssipelaajien hankkimiseksi. Kilpailuaika on 1.1.–31.12.2009. Uudeksi
lisenssipelaajaksi katsotaan pelaaja,
jolla ei ole ollut voimassa vuosilisenssiä 1.1.2004–31.12.2008. Kerhojen paremmuusjärjestys on uusien A-lisenssien määrä suhteutettuna
kerhon voimassa olevien A-lisenssien
määrään 31.12.2008.
Kolme parasta seuraa palkitaan:
1. palkinto vastaa kolmea vuoden
2010 A-lisenssimaksua, 2. palkinto
kahta vuoden 2010 A-lisenssimaksua
ja 3. palkinto yhtä vuoden 2010 Alisenssimaksua.

Nuorisovalmennus
KvM, FIDE-valmentaja Kalle Kiik
jatkaa netin kautta pidettävää viikottaista valmennusta vuonna 2009.
Valmennuksen uusi kausi alkaa alustavasti viikolla 16 (huhtikuun kolmannella viikolla).
Viime vuonna alkaneessa valmennuksessa on ollut 17 nuorta.
Tällä kertaa ryhmään saattaa mahtua myös aikuisia, tosin he eivät saa
liiton tukea osallistumismaksuunsa.
Ohjeellinen seloalaraja on nuorille
1600, aikuisille 1800.
Vuosittainen valmennusmaksu on
500 euroa, joka sisältää 40 viikottaista 2 tunnin valmennuskertaa. Liitto
tukee valmennukseen tulevia nuoria

20–40 prosenttia valmennusmaksusta. Tuki riippuu valmennettavien
määrästä ja siitä, onko nuori ikäluokansa viiden parhaan joukossa selolistalla 3.3.2009.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut liiton toiminnanjohtajalle 10.4.
2009 mennessä.
Shakkimestari ja shakinopettaja
Sauli Tiitta järjestää alle 1600-seloisille nuorille nettivalmennusta 30 kertaa
1,5 tuntia vuosihintaan 150 euroa.
Ilmoittautukaa suoraan Sauli Tiitalle, sauli.tiitta@shakkiopetus.net,
puh. 045 6742464.

|KILPAILUKALENTERI|
14 3.–5.4. TSY:n viikonlopputurnaus (Turku)
4.4. Suomi–Viro (Helsinki, SKSL) PERUUTETTU!
15 9.–13.4. HSL:n pääsiäisturnaus / Timo Pirttimäen muistoturnaus (Helsinki)
10.4. Nopean shakin turnaus (Mänttä–Vilppula, MäntSK)
16 18.4. I-HSK:n nopean shakin turnaus (Helsinki)
18.–19.4. Päämajaturnaus (Mikkeli, MikkSK)
18.–19.4. Käenpesäturnaus (Ylivieska, Shakkilaakso)
18.–19.4. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton
shakkikisat (Hauho)
19.4. Levoranta-turnaus (Sastamala, VammSK)
17 25.4. Shakkitoimitsijakurssi (Shakkikoti, Helsinki)
25.–26.4. EtVaS-viikonlopputurnaus (Vantaa)
25.–26.4. TUL:n ja TShL:n avoin mestaruus (Valkeakoski, TShL)
18 2.–3.5. Tammer-Shakin X turnaus (Tampere)
19 9.5. SalSk:n nopean shakin turnaus (Salo)
10.5. Pyynikki-turnaus 30+30 min. ja Creacutturnaus 15+15 min. (Tampere, TampY)
20 15.–17.5. Klubin XXX turnaus (Helsinki, HSK)
16.–17.5. XXXI Kalakukko-turnaus (Kuopio, KSY)
21 21.–24.5. Nopean shakin festivaali: pikashakin SM,
nopean shakin SM (myös joukkuekisa) ja nuorten
pikashakin SM (myös joukkuekisa) (Espoo Aatos ja ESK)

23 4.–7.6. Nuorten SM (Oulu, OSS)
5.–14.6. SM, naisten SM ja seniorien SM
(Tampere, Taraus)
6.6. Päijät-Hämeen avoin pikapelimestaruus
(Lahti, LahS)

6.–7.6. Liittojuhlaturnaus (Tampere, Taraus)
24 13.6. Tarauksen pikapelikilpailu (Tampere)
26 26.–28.6. Shakkikodin turnaus (Helsinki, HSL)
27.–28.6. Hämeenlinnan turnaus (HämSK)
27.–28.6. Kemi-turnaus (KemTS)
27.–28.6. Kurikan Visan turnaus (Kurikka)
27 29.6.–5.7. Naantalin turnaus (elokelpoinen) (TSY)
28 7.–12.7. Heart of Finland (Jyväskylä, JyS)
29 18.–19.7. Eino Leino -turnaus (Kajaani, KaSY)
31 1.–2.8. Taraus-turnaus (Tampere)
2.8. Espoon avoin pikashakkimestaruus (ESK)
32 3.–9.8. Avoin SM (Mänttä–Vilppula, MäntSK)
8.–9.8. Raputurnaus (Oulainen, Shakkilaakso)
33 15.–16.8. Joukkuepikapelin SM (Lahti, LahS)
34 22.8. III Akaan turnaus (AkaaS)
35 28.–30.8. HSK:n XI syysturnaus (Helsinki)
29.8. Nopean shakin turnaus (Kaakonketju, MikkSK)
36 5.9. Nopean shakin Helsingin mestaruus (HSL)
5.–6.9. Pohjois-Suomen avoin mestaruus (OSS)
5.–6.9. Tammer-Shakin XI turnaus (Tampere)
37 11.–13.9. Garden syysturnaus (Helsinki)
12.9. Loimaan nopean shakin kilpailu (LoimSK)
38 19.–20.9. JSM
39 26.–27.9. Järvenpään 37. avoin mestaruus (JärvSK)
26.–27.9. Vaasan viikonloppukilpailu (VSS)
26.–27.9. St-Michel-turnaus (Mikkeli, MikkSK)
40 3.10. Suomi-Ruotsi-maaottelu
41 10.–11.10. Lahden viikonlopputurnaus (LahS)
10.–11.10. Koululaisten Helsingin mestaruus
42 12.10. Joukkuepikashakin HM, M-ryhmä (HSL)
13.10. Joukkuepikashakin HM, A-ryhmä (HSL)
14.10. Joukkuepikashakin HM, B-ryhmä (HSL)
17.–18.10. JSM
43 24.10. Remin syysturnaus (Vantaa)
25.10. Turun avoin pikashakkimestaruus (TuTS)
44 31.10.–1.11. SalSK:n viikonlopputurnaus (Salo)
31.10.–1.11. Raahen Linnoituksen turnaus (Raahe)
45 2.–30.11. Shakkikotiturnaus (maanantaisin, HSL)
7.–8.11. Tammer-Shakin XII turnaus (Tampere)
46 14.–15.11. JSM
47 22.11. Kerhojen kokous (Helsinki)
48 27.–29.11. TuTS:n turnaus (Turku)
28.–29.11. OSS:n turnaus (Oulu)
28.11. Timo Silvastin 50-vuotisjuhlaturnaus
(Tampere, TampY)
49 4.–6.12. ESK-turnaus (Espoo)
50 11.–13.12. Shakkikerho X:n turnaus (Helsinki)
51 20.12. Tammer-Shakin kinkkuturnaus (Tampere)
52 27.12.–6.1. Helsingin mestaruus 2010 (HSL)
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