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|PÄÄKIRJOITUS|

Kaikkialla tapahtuu
S

uomalaisia shakinpelaajia hellitään – erityisesti kesäisin.
Tänä kesänä järjestettiin kolme
pitkää, osapuilleen viikon kestävää
avointa turnausta, joilla kaikilla on
perinteitä yllin kyllin.
Naantalissa pelaajat paistattelivat
auringossa – ainakin kuvainnollisesti – ja nauttivat pitkistä miettimisajoista, Heart of Finlandissa saattoi
kokea kansainvälisen turnauksen
tunnelman, ja Mäntässä järjestetty
avoin SM pelattiin komeissa tiloissa
Mäntän Klubilla. Sääliksi käy niitä,
jotka jättivät nämä tilaisuudet käyttämättä.
Kesän muita kohokohtia ovat tietysti tämän lehden ilmestymisaikoihin Lahdessa pelattavat joukkueblikstit ja varsinainen SM-turnaus, joka
miteltiin tänä vuonna Tampereella.
Suomen Shakki tarjoilee Mika Karttusen kirjoittaman kattavan turnausraportin, joten eipä huolta jos et pistäytynyt paikalla.

Mielenkiintoinen oli Mäntässä juuri ennen avointa SM:ää järjestetty
shakkipedagogiikan kurssi, jossa
oli pääluennoitsijana päätoiminen
shakin opettaja Sauli Tiitta. Hän

luennoi noin 30 osanottajalle shakin
opettamisesta omien kokemustensa
kautta.
Osallistujien joukossa oli tuttuja shakin pelaajia mutta myös
ihmisiä, jotka ovat harrastaneet
shakkia keskivertopeluria vähemmän. Halu oppia ja jakaa oppimaamme yhdistää meitä. Parhaimmillaan keskustelu aiheista oli
hyvin antoisaa, ja Suomen Shakki
palaa tietysti aiheeseen tulevissa
numeroissa.

Vuoden alussa uudistunut Suomen
Shakki on saanut mukavasti palautetta. Lehden monipuolisuutta ja
ulkoasua on kehuttu, sekä uudet
että vanhat kirjoittajat ovat saaneet
kiitosta pirteästä otteestaan.
Tällaista palautetta on tietysti
mukava saada – mutta liikaan tyytyväisyyteen ei ole aihetta. Onneksi
myös rakentavaa kritiikkiä on tullut,
ja toimituskunta ottaa kyllä kaikesta palautteesta onkeensa tavalla tai
toisella.
Palautetta saa antaa vaikkapa kirjeitse, s-postitse tai puhelimella. Sana
on vapaa. Siis kynät sauhuamaan ja
langat kuumiksi!

Palautteen lisäksi toimitus ottaa mielellään vastaan juttuja eri ihmisiltä
eri puolilta Suomea.
Kirjoitukset voivat olla perinteisiä turnausraportteja, pelianalyyseja,
kevyitä pakinatyyppisiä juttuja, haastatteluja, runoja ja aforismeja tai mitä ikinä mieleen juolahtaakaan.
Tässä numerossa toisenlaista
shakkielämää kuvataan muun muassa jutussa Vankilashakkia Mikkelissä,
sivuilla 32–33. Mikkelin Shakkikerho tekee arvokasta työtä muurien
toisella puolella.

Sekä nuorten että seniorien kansainvälisistä kilpailuista on tullut
tänä vuonna mukavasti menestystä.
Onnea kaikille vielä tässäkin yhteydessä!
Syksyyn ja alkutalveen huipentuu
monta kovaa kansainvälistä kilpailua, joissa pelaajamme ovat mukana.
Jännättävää siis riittää!
Marko Tauriainen
päätoimittaja
marko.tauriainen@suomenshakki.ﬁ
050 5813500
SUOMEN SHAKKI
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SM-turnaus 2009, 2. kierros
Pekka Köykkä 2203
0–1
KvM Mika Karttunen 2474
Olli Sisättö 2279
½–½
FM Janne Mertanen 2326
FM Tommi Luukkonen 2269 1–0
Teemu Pudas 2184
Roope Kiuttu 2245
½–½
Aleksi Wallin 2093
KvM Joose Norri 2375
½–½
Henri Pohjala 2232
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Kierroksen kolmella tasapelillä
saatiin aikaiseksi koko turnauksen
tasaisin kierros. Tulokseen päättyneissä peleissä ratkaisut tapahtuivat syöttöjen kautta. Näitä syöttöjä
erottaa kuitenkin se, että Köykän
syöttö allekirjoittaneelle oli puhdas
blunderi, jossa valkean daami jäi
nalkkiin rohmuttuaan talonpojan
kuin mikäkin kaatopaikan kuningatar. Luukkosen tekemä syöttö
oli puolestaan täydessä ymmärryksessä tehty spekulatiivinen uhraus.
Haettu kompensaatio oli luonteeltaan niin hämärä, että se oli lähinnä psykologista tai metapelin alle
kategorisoitavissa. Uhraus tuotti
kuitenkin tulosta, ja piste kirjattiin
Luukkoselle.
Sisättö jatkoi huolellista venyttelyä, kuten jokainen huipputason
urheilija. Tosiasiallinen syy Sisätön
rauhalliseen alkuun lienee kuitenkin työvuoroissa, joita hän teki
SM-turnauksen aikana. Kiuttu valitsi rauhallisen asemallisen tavan
väännellä ja käännellä mustan jugoslavialaista puolustusta. Valkea
näytti säilyttävän etunsa, ja asema
alkoi vaikuttaa valkean kannalta jo
lupaavalle. Ajantarkistuksen jälkeen
Kiuttu sommitteli kuitenkin itsensä
tilanteeseen, jossa oli parasta ottaa
tasapeli toistamalla siirrot. Myös
Norri sai avauksestaan lupaavan
aseman, kun onnistui voittoa enteilevästi pääsemään sotilaan johtoon. Kyseenalaiselta vaikuttaneen
avauksen jälkeen Pohjala paransi
siirtojen tasoa roimasti käyttäen
maksimaalisesti mustan mahdollisuudet hyväkseen. Vaikea nimetä
selkeää yksittäistä virhettä valkean
realisoinnissa, sen verran kaukana
voitto kuitenkin lopulta oli.

KUVA MARKO TAURIAINEN

KUVA TOIVO PUDAS

KUVA MARKO TAURIAINEN

16.¦xb7!
Reipas ja näyttävä ratkaisu! Objektiivisesti parempi voisi kuitenkin olla
16.¥xd6 £xd6 17.¤e4. Tällöin siirtosarjaa seuraava nopea d4–d5 estäisi
mustaa pelijatkon tapaan linnoittautumasta.
16...£xb7 17.¥xd6 £a6 18.¥a3 ¦c8
19.¦e1 ¤b6 20.¤e5 ¦c7 21.£g3!
Mustan asema on erittäin tukala.
Kuninkaan ilma uhkaa loppua valkean pelatessa d4–d5, minkä lisäksi Ksivusta on pehmeää fetaa. Tilannetta
vaikeuttaa myös se, ettei mustalla ole
minkäänlaista vastapeliä, jolla voisi
harhauttaa valkeaa väärälle reitille.
21...¦g8 22.¤g4 ¤xg4 23.£xc7
£xa3 24.£b8+ ¢e7 25.£xg8
Peli alkaa olla selvä, eikä valkealta
vaadita pisteen eteen enää muuta
kuin muutama tarkka siirto.
25...£b2 26.¤e4 £xd4 27.h3 ¤e5
28.c5 ¤bd7 29.£a8 ¤d3 30.¦e3
f5 31.¤d6 £a1+ 32.¢h2 ¤3xc5
33.¤xf5+ ¢f6 34.¤g3 £xa2
35.£e8 g6 36.¤e4+
Perfektionisteille: pelisiirron sijaan
valkea voi löytää kahdeksan siirron
matin.
36...¤xe4 37.¦xe4 £d5 38.¦f4+
¢e5 39.g3 g5 40.£h8+ 1–0
¦d4-uhkaus voittaa daamin, eikä
mustan kannata enää rimpuilla.

Turnauksen mitalikolmikko
(vasemmalta): Mika Karttunen, Tommi Luukkonen ja
Roope Kiuttu.

SM-turnaus 2009, 3. kierros
FM Janne Mertanen 2326
½–½
Pekka Köykkä 2203
KvM Mika Karttunen 2474
1–0
FM Tommi Luukkonen 2269
Aleksi Wallin 2093
½–½
Olli Sisättö 2279
Teemu Pudas 2184
0–1
KvM Joose Norri 2375
Henri Pohjala 2232
0–1
Roope Kiuttu 2245

Pelastusten ja armahdusten kierros.
Köykän ryhdistyminen viime kierroksen katastroﬁblunderista oli lupaavannäköistä. Asemallisesti tasainen vääntö mustilla, selkeästi hyvässä
pelivireessä olevaa Mertasta vastaan,
oli jo sinänsä hyvä suoritus. Tosin
Köykällä oli hyvät mahdollisuudet
voittoonkin. Aikapula sammutti kuitenkin valot ratkaisevalla hetkellä, ja
niiden uudelleen syttyessä huomattiin käsien olevan yhdessä tasapelin
merkiksi. Pohjala oli vieläkin hövelimpi Kiuttua vastaan, kun voittoa
enteilevä asema muuttui muutamalla siirrolla häviöksi. Wallin–Sisättökamppailu eteni alusta loppuun valkeaetuisena, edun suuruus hieman
vaihteli. Intohimoisempi aseman
hinkkaaja olisi jatkanut pelaamista
vielä loppuasemassakin, koska mustalla oli huonompi sotilasstruktuuri.
Toisaalta kuten buddhalaiset sanovat:
”jos liikaa haluaa, se tuskaa tuottaa
vaan”, pitää shakissa usein paikkansa,
kun voittoa yritetään väkisin. Norri
otti tyylipuhtaasti voiton torjuttuaan
uhat, joita Pudaksen spekulatiivinen
gambiitti suolsi. Itse sain vastaani
tapauhraajana tunnetun Luukkosen, mikä oli erittäin tervetullutta
yritykselleni kiriä takaisin kärkisijalle. Tosin tällä kertaa pelin loppu-

tulos olisi voitu heittää nopalla, sen
verran sekavia vaiheita käytiin läpi.
Jonkin verran aiheesta lisää toisen
uusintapelin analyysissä. Siinä pelissä
samalla avauksella saatiin aikaiseksi
korrektimpi kokonaisuus.
SM-turnaus 2009, 4. kierros
Pekka Köykkä 2203
0–1
FM Tommi Luukkonen 2269
FM Janne Mertanen 2326
1–0
Aleksi Wallin 2093
KvM Joose Norri 2375
½–½
KvM Mika Karttunen 2474
Olli Sisättö 2279
1–0
Henri Pohjala 2232
Roope Kiuttu 2245
½–½
Teemu Pudas 2184

KUVA MARKO TAURIAINEN

Neljäs oli hyvin kamppailullinen
kierros, jossa ainoastaan pelin
Kiuttu–Pudas piste tasattiin sopuisasti. Sisättö pelasi jälleen valkeilla solidisti pientä sievää ja säilytti
eteerisen avausetunsa Pohjalaa vastaan. Hyvällä puolustuspelaamisella usein edukseen erottuva Pohjala
teki tällä kertaa kuitenkin virheen
loppupelissä, mikä maksoi lopulta
pisteen. Luukkonen jatkoi onnistuneiden uhraustensa sarjaa luikertelemalla häviöaseman kautta voittoon Köykkää vastaan. Itse pelasin

Teemu Pudas ihmetteli asemaansa seisaaltaan.
Janne Mertasen voittoasema luiskahti miltei
häviöksi.

Norrin kanssa luultavasti turnauksen räiskyvimmän pelin, jossa mielenkiintoisen avauksen jälkeen sain
asemallista etua. Päätin kuitenkin,
ehkä hieman hätäisesti, konkretisoida sen materiaaliseen muotoon.
Syntynyttä asemaa oli vaikea pelata, mikä vajutti miettimisaikani
vähiin. Aikapulassa hukkasin useammankin voittojatkon ja Norri
pääsi kuolettamaan hyökkäykseni
nopealla vastahyökkäyksellä. Lopputuloksena oli jokseenkin ikuinen
shakki, sillä siirtojen toistosta kieltäytyminen olisi kääntänyt roolit
kannaltani ikävällä tavalla. Valkeilla pelannut Mertanen säilytti
avausetunsa ja otti lopulta pisteen
loogisesti edenneen kamppailun
päätteksi.
SM-turnaus 2009, 5. kierros
Aleksi Wallin 2093
0–1
Pekka Köykkä 2203
FM Tommi Luukkonen 2269 1–0
KvM Joose Norri 2375
Henri Pohjala 2232
0–1
FM Janne Mertanen 2326
KvM Mika Karttunen 2474
½–½
Roope Kiuttu 2245
Teemu Pudas 2184
0–1
Olli Sisättö 2279

Jälleen saatiin aikaiseksi hyvin tuloksellinen kierros, kun ainoa tasapelikin muotoutui vasta pitkällisen
sovittelun jälkeen. Tämä kierros
saattoi olla samalla myös turnauksen
heikkotasoisin, sillä jokainen tulokseen päättynyt peli ratkesi karkeiden
virheiden seurauksena. Kierroksen
huomionarvoisin seuraus oli, että
Norrin hävitessä Mertanen siirtyi
yksin turnauksen kärkeen. Tilanne
turnauksen puolivälin ylittyessä oli
seuraava:
1. Janne Mertanen TammerSh 4/5,
2. Olli Sisättö VammSK 3½, 3.–5.
Mika Karttunen TammerSh, Joose
Norri HSK, Tommi Luukkonen
JyS 3, 6. Roope Kiuttu OSS 2½, 7.
Pekka Köykkä TammerSh 2, 8.–9.
Henri Pohjala VammSK, Teemu
Pudas ESK 1½, 10. Aleksi Wallin
OSS 1

SM-turnaus 2009, 6. kierros
Pekka Köykkä 2203
1–0
KvM Joose Norri 2375
Aleksi Wallin 2093
½–½
Henri Pohjala 2232
Roope Kiuttu 2245
1–0
FM Tommi Luukkonen 2269
FM Janne Mertanen 2326
½–½
Teemu Pudas 2184
Olli Sisättö 2279
0–1
KvM Mika Karttunen 2474

Turnauksen merkittävin kierros.
Alkupuoliskolla turnauksen kärkeä
kannatellut Norri otti toisen peräkkäisen häviönsä. Allekirjoittanut onnistui puolestaan repimään
ensimmäisen reiän Sisätön solidiin
kilpeen. Ja loistavasti tähän asti pelannut Mertanen osoitti ensimmäistä kertaa epävarmuutta tupeltaessaan
selkeän voittoasemansa peräpäähän
juuttunutta Pudasta vastaan. Näiden tilanteiden myötä mestaruushaaveeni saivat uudet siivet. Nuorten kohtaamisessa Wallin esitti olevansa selkeämmin kartalla vaikeasti
käsiteltävässä £d6-skandinaavisen
varianttiviidakossa. Voittoasemaksi
paisunut etu katosi lopulta realisointivaiheessa, kun Pohjala onnistui rakentamaan sotilas f7 + torni g6
-fortressin valkean yksinäistä daamia
vastaan. Vastustajaa avustettiin myös
Kiuttu–Luukkonen-pelissä, jonka
valkea voitti Luukkosen herkän liipaisinsormen vuoksi. Seuraavaksi
tarinasta ampujan oma versio.
Ranskalainen puolustus
Roope Kiuttu
Tommi Luukkonen
1.e4 e6
Vaihtelen mielelläni avauksiani
Timmanin tapaan, ettei elämä kävisi
turhan yksitoikkoiseksi. Ranskalaista pelaan ”harrastusmielessä” silloin
tällöin, varsinkin jos luvassa on etenemismuunnelmaa, kuten Roopen
tapauksessa.
2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3
£b6 6.a3 ¤h6 7.b4 cxd4 8.cxd4
¤f5 9.¥b2 ¥e7 10.¥d3 a5 11.£a4
0–0 12.b5 f6
12...¤h4!? on loogista, sillä seuraavassa siirrossa ¥xf5 on osoittautunut
SUOMEN SHAKKI
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Petri Saharinen

SENIOREILLE PRONSSIA EUROOPAN JOUKKUEMESTARUUSTURNAUKSESSA
Helsingin Erkki Aaltio kakkospöytien voiton ansiosta turnauksen 5. paras pelaaja

J

ärjestyksessä 11. seniorien joukkuemestaruuskilpailut pelattiin
tänä vuonna Itävallassa Kärntenin
(Carinthia) maakunnan Veldenissä
lähellä Italian ja Slovenian rajaa. Tämä Alppien eteläinen pikkukaupunki
sijaitsee luonnonkauniin Wörtherseen
länsipäässä ja on idyllinen terveyslomakohde keskellä upeaa ja raikasta
vuoristoluontoa. Seudulla on runsaasti pieniä hotelleja, majataloja ja
pensionaatteja. Väestön tuloista 40
prosenttia tulee juuri matkailusta ja
turismista. Turnauksen ajankohtana
oli huhtikuun alun pääsiäisviikko, joka oli ennätyksellisen lämmin. Shakillisen annin lisäksi saimmekin nauttia
suurenmoisesta kevään puhkeamisesta
runsaiden vuoripurojen ja havumetsien ilmastossa Alppien sylissä.

Osallistujamäärä laski 54 joukkueeseen
Turnauksessa oli yhteensä 54 joukkuetta eli vähemmän kuin vuosi sitten
Dresdenissä, missä oli 68 osallistujaa.
Ilmeisesti talouslama tuntui osallistujamäärässä, eikä odotettuja Balkanin
tai entisen Itä-Euroopan maita ollut
ilmoittautunut. Viime vuoden neljän
joukkueen sijaan Venäjällä oli nyt vain
yksi joukkue, äärimmäisen vahva Rostovin ja Moskovan pelaajista koottu
ryhmä, jonka elokeskiarvo oli 2491.
Saksasta ja Itävallasta oli kummastakin mukana 12 joukkuetta. Pohjoismaista väriä edustivat Suomesta ja Norjasta neljä, Ruotsista kolme ja Tanskasta
kaksi joukkuetta. Mestaruutta puolusti
Tšekki, jonka joukkueen elokeskiarvo
oli 2406. Eksotiikkaa turnaussaliin toivat Katalonian ja Turkin liput, mutta
monia tunnettuja shakkimaita puuttui.
Ehkä senioritoiminta ei kaikkialla ole
vielä sellaisessa nosteessa kuin Keski-Euroopassa. Nyt oli mukana 17 valtiota.
Tittelipelaajia 230 osallistujan joukosta löytyi: suurmestareita osallistui
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11, kansainvälisiä mestareita 13 ja
Fide-mestareita 38. Tähtinä Veldenin
Casinolla loistivat sellaiset kuuluisuudet kuin Vitali Tseškovski, Orestes
Rodríguez Vargas, Oleg Tšernikov,
Vlastimil Jansa, Burckhard Malich,
Hans-Joachim Hecht ja Heikki Westerinen. Pohjantähti oli tietysti Viktor
Kortšnoi, jonka glooriaa täydensi hänen kullankimalteinen vaimonsa.

Suomen 16 senioria
Maajoukkueemme perinteisiä vahvoja
runkopelaajia täydennettiin edellisen
vuoden seniorien Suomen mestarilla,
kun Heikki Westerinen, Ilkka Kanko ja Harri Hurme saivat seurakseen
nelospöydälle Kaj Kivipellon. Maajoukkueen elokeskiarvoksi muotoutui
2265 ja lähtösijoitus oli 9:s.
Muut suomalaisjoukkueet koottiin kaupunkijoukkueiksi Dresdenistä opitun mallin mukaan. Turku
ja Helsinki I olivat selvillä jo varhain.
Koska Kaakkois-Suomesta ei odotettua ryhmää saatu koottua, sai neljäs
joukkue nimen Helsinki II. Erikoisuutena jokaisen joukkueemme kapteeni ja ykköspelaaja oli vieraspaikkakuntalainen: Torvald Perman Pietarsaaresta, Jouko Äijälä Kausalasta ja
Martti Mujunen Kotkasta.
Yhteistä kaupunkijoukkueille oli,
että ne olivat suunnilleen tasavahvoja ja
kilpailivat siten samoilla pöydillä koko
turnauksen ajan. Onneksi keskinäisiltä
otteluilta vältyttiin. Valintaa voi pitää
sikäli perusteltuna, että tasavahvat ryhmät tukivat toisiaan pitkässä turnauksessa. Veldeniä voidaan vielä pitää senioreillemme tutustumisturnauksena.
Taktikoinnin ja sijoituskilpailun aika
on sitten tulevina vuosina.

Maajoukkueen menestystarina
Ennakkokaavailujen mukaan Suomen mahdollisuudet Venäjän, Tšekin,

Saksan ja Itävallan lyömiseen ovat
minimaaliset. Ristiin pelaamiset ja
yllätykset kuuluvat kuitenkin pitkien
turnausten sisältöön, joten Suomen
ykkösjoukkue lähti mitalitaistoon
alusta alkaen. Ensimmäisellä kierroksella USV Halle onnistui saamaan tasapisteet Suomelta. Tätä taktisesti oivaa
tasapeliä pohjusti Hurme aloittamalla
urakkansa kuningasgambiitilla, joka
päättyi antautumiseen 22. siirrossa.
Meille tavallisille tuuppaajille mestari
selitti, että nyt vältyttiin kohtaamasta
jatkossa vahva Venäjä. Niin juuri tapahtui – varsin erinomainen ennustaja
tuo shakin monitaituri näköjään on.
Amsterdam ja Villach kaatuivat
selvin luvuin seuraavilla kierroksilla.
Niiden jälkeen Suomea vastaan asteli Kortšnoi täydennettynä Sveitsin
maajoukkueella. Westerinen ei ollut
päässyt eroon kummituksestaan, ja
maajoukkueemme tappio kirjattiin
luvuin 1½–2½. Viidennellä kierroksella vahva Niedersachsen kukistui
vastaavasti pistein 2½–1½. Suomen
ykkösnyrkillä oli nyt koossa 7/10 p.
ja 7. sija yhdessä mm. Saksan ja
Tšekin kansa. Kärjessä olivat Venäjä
ja Itävalta pistein 9/10.
Ratkaisevaksi jatkon kannalta
muodostui kuudennen kierroksen
ottelu Suomi–Tšekki. Siinä Kanko
ja Kivipelto pelasivat lyhyet tasapelit. Hurme taas näytti loistavaa
loppupelitaitoaan ja tyylitteli vahvasta KvM Jindřich Traplista tehtävämäisen loppupelivoiton yleisön
riemuksi 53. siirrossa. Kesken oli
vielä peli Jansa–Westerinen. Pitkän
kamppailun jälkeen Jansalle valkeni
vasta 74. siirrossa, että hän on hävinnyt varman voittopelinsä Westeristä
vastan. Jälkiselitystä kuultiin vielä
kauan. Tappio oli tšekeille karvas,
koska Suomea pidettiin helppona
välipalana mestaruusmittelöissä.

| KUKA? |

Johanna Paasikangas-Tella

Shakki-ilottelut sopivat kansanedustajan taukojumpaksi
Moni harrastus jää, kun
asuinpaikka muuttuu tai
työkiireet vaivaavat.
– Shakkia olen pelannut esimerkiksi Keniasta
käsin, kertoo Kimmo
Kiljunen.

K

uten moni intohimoinen pelimies, Kimmo Kiljunenkin oppi
shakin säännöt isältään jo alakouluikäisenä. Harrastus muuttui totisemmaksi kuitenkin vasta 1980-luvulla,
jolloin hän alkoi pelata ja opetella
lajia lankomiestensä kanssa. Keskenään he intoutuivat pelaamaan jopa
kirjeshakkiturnauksia, joita oli helppo jatkaa myös ulkomailla asumisen
aikana.
Nykyisin Kimmo on melkoisen
koukussa shakkiin.
– Kun pelaa vaikka kahden minuutin pelejä, niitä on helppo ottaa
”vielä yksi”. Voitolla ollessa on mukava jatkaa ja tappion jälkeen pitää
saada revanssi...
Kilpailuhenkinen Kimmo pelaa
myös tennistä – omien sanojensa
mukaan ”ikäisekseen hyvin”. Pelitasosta kertoo muun muassa eduskunnan sisäisestä mestaruusturnauksesta napattu hopea.
Shakissa Kimmon menestys on
kuitenkin ollut vielä parempi, sillä
siinä hän on voittanut kansanedustajien mestaruuden neljä kertaa –
ennen kuin Arto Satonen tuli eduskuntaan.
– Artolle en ole voinut mitään,
hän on niin paljon parempi, Kimmo
tunnustaa rehdisti.
Tutkijana kunnostautunut Kimmo yritti kirjepelejä pelatessaan
perehtyä tarkemmin myös shakin
hienouksiin.
– Se jäi kuitenkin valitettavan
kevyeksi. Aikaa ei ole ollut, vaikka kirjallisuutta on tullut hankittua.

Erityisen mieluinen vastustaja
Kimmolle on Sauli Niinistö, jonka
kanssa hänellä on ollut värikkäitä
shakki-ilotteluja.
– Meillä on aikamoista suunsoittoa, pilke silmäkulmassa. Valitettavasti nykyisin ehdimme pelata vain
harvoin.
Räiskyvä tyyli tuottaa hauskoja
pelejä ja Kimmon oman arvion mukaan myös paljon virheitä.
– Mutta netin pikapeleissä se ei
niin haittaa.
Kimmon voi bongata vastustajaksi ICC:ssä (www.chessclub.com),
jossa hän esiintyy taiteilijanimellä
Kullervo.
Nyt Kimmo tosin yrittää rajoittaa nettipelaamistaan, koska hän
kirjoittaa ensimmäistä romaaniaan.
– Jos en malta olla pelaamatta,
niin sitten saan kuitenkin saman
vuorokauden puolella pelata vain
kolme peliä.
Romaanistaan Kimmo paljastaa sen verran, että rakkaudesta se
kertoo. Mutta juonen käänteissä
mainitaan shakkikin muutamaan
otteeseen.

FAKTAA:
• Syntynyt 1951 Ruokolahdella, mutta asunut aina pääkaupunkiseudulla
• SDP:n kansanedustaja vuodesta 1995
• Valtiotieteen tohtori, Helsingin ja Joensuun
yliopistojen dosentti
• Työskennellyt mm. Suomen YK-liiton järjestösihteerinä, Kamputsea-tutkimuskomission pääsihteerinä ja International Peace
Bureau:n pääsihteerinä Genevessä. Vuosina 1985–1995 Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuslaitoksen johtaja. Välillä virkavapaalla työskennellen mm. lähes kaksi vuotta UNICEFin konsulttina Keniassa ja
toista vuotta UNDP:n koordinaattorina New
Yorkissa.
• Julkaissut toistakymmentä kirjaa
• Neljän aikuisen lapsen isä
SUOMEN SHAKKI
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Joose Norri

Ratsu reunassa
O

smo Kailalla oli tapana soitella
pyytääkseen peliä julkaistavaksi
Ilta-Sanomissa. Näin myös sunnuntaiiltana 27.11.1988 Espoon Shakkikerhon
viikonlopputurnauksen jälkeen. Tapani
mukaan aikani vastusteltuani taivuin
myöntämään, että ehkä peliä Christer
Henrikssonia vastaan voisi harkita.
Joose Norri

Christer Henriksson
Huolimatta yli kuuden vuosikymmenen shakkikokemuksesta, tai ehkä
juuri sen vuoksi, langan päästä kuului
kovaääninen ”OHO!”, kun kerroin
siirtäneeni kuviossa...
19…¤h8
Siirron syy on selvä: musta haluaa pelata
g5, mutta e7:stä ratsu pääsee vain takaisin g6:een, kun taas f7-ruutu saattaa olla
hyödyllinen riippuen kuningassivustan
tapahtumista. Kyseeseen voisi tulla manööveri ¤ge7–¢b8–¤c8–¤b6, mutta
daamisivustan peli ei selvästikään ollut
mielessäni. Peli jatkui...
20.¤d1 g5 21.¤e3 £c7 22.£c1 ¥e8
23.£a3 £e7 24.£a2 h5 25.fxg5 ¤g6
26.¥f4 ¤xf4 27.¦xf4 £xg5 28.¦bf1 ¤e7
29.£a3 ¤g6 30.£c5+ ¥c6 31.¦4f3 ¤h4
32.¦h3 f4 33.a5 a6 34.g3 f3 35.¤d1 fxe2
36.¦xf8+ ¦xf8 37.£xf8+ £d8 0–1
Ratsun sijainti nurkassa tai muussa erikoisessa paikassa aiheuttaa toisinaan
huvittuneisuutta, vaikka se olisi aivan
luonnollista, kuten esimerkki osoittaa.
Muut nappulat ehkä neloissotilasta tai
asetelmaa vsb2–m¥a1 lukuun ottamat-
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ta eivät sitä matkaansaata. (Jälkimmäisen
olen nähnyt virallisessa pitkässä pelissä,
mutta siihen ei päädytty aivan sääntöjen
puitteissa.) Yleistä on, että haarukan jälkeen nurkassa on lyötävänä torni, avausteoria on täynnä sellaisia muunnelmia,
eivätkä ne ole tässä yhteydessä kiinnostavia. Toisinaan taas esimerkiksi b6:ssa olevaa ratsua ahdistellaan etenemällä a4–a5,
eikä sillä ole muuta ruutua kuin a8. Voi
myös olla, ettei lähettisotilaan alkuruutua
saa suojattua muuten kuin ratsulla nurkasta; hyviä esimerkkejä kiinnostuneille
etsittäväksi vaikkapa Lasker–Steinitz 7.
peli 1894, Sokolski– Botvinnik 1938,
Botvinnik–Vidmar 1946, Govedarica–
Uhlmann 1977, Tšeškovski–Nouro
1996. Näissäkin tapauksissa nurkka on
vain ruutu muiden joukossa, eikä niistä
sen enempää, joskin Steinitzin, Vidmarin ja Tšeškovskin rakennelma ¤h1 §f2
§g3 on kyllä näyttävä.
Tilanne on toinen, kun ratsu nurkkautuu ilman mitään pakkoa. Hirveän
yllättävää ei ole vastustajan päätyyn heittäytyminen, jos kuningas on lähettyvillä,
onhan tärkeitä ruutuja ulottuvilla.
Nimzointialainen puolustus
Aleksander Kotov
Paul Keres
Budapest 1950
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.a3 ¥xc3+
5.bxc3 ¤c6 6.f3 b6 7.e4 ¥a6 8.e5
Myös 8.¥g5 h6 9.¥h4 ¤a5 10.e5 g5
11.¥f2 ¤h5 12.h4/£a4 f5 ja 10.£a4
£c8 on pelattu. Mustan muunnelma
ei ole muodissa, mutta ei siinä mainittavaa vikaa liene.
8...¤g8 9.¤h3 ¤a5 10.£a4 ¤e7
10…h6 tai f6!?.
11.¥d3 0–0 12.¥g5 h6 13.¥h4 d5
Kiinnitys kannattaisi purkaa
13…£e8:lla, jotta ratsu pääsisi ongelmitta g6:een – mutta ks. 15. siirto.
14.¥b1 g5
14…¥xc4 15.£c2 g6 tarjoaa valkealle tietysti kaikenlaisia mahdollisuuksia, joita on
mukava tutkia. 14…£e8 15.£c2 ¤g6
16.cxd5 exd5 17.¤f4 ja esim. 17…£c6
18.¢f2 ei enää vaikuta tyydyttävältä.

15.£c2 ¤g6
Voisi yrittää 15…f5 16.exf6 ¤f5 17.g4
£xf6. Upseeri on pakko antaa, koska
17…gxh4 18.gxf5 johtaa valkean nopeaan hyökkäysvoittoon, mutta nyt
18.gxf5 exf5 ei ole mitenkään selvä.
Yksi mahdollinen jatko on 19.¦g1
¦ae8+ 20.¢f2 ¥xc4 21.¥xg5 hxg5
22.¦xg5+ ¢h8 23.¦h5+ ¢g7 24.¥a2
¦e2+ 25.£xe2 ¥xe2 26.¥xd5, ja kun
vielä ratsu tulee f4:ään ja a-torni sopivalle avolinjalle, vaikuttaa asema
voitolta. Musta voi muunnelman alkupuolella pelata toisinkin, toisaalta
luulen, että valkea antaa mieluummin
upseerin takaisin kuin mustalle siitä
kaksi sotilasta ja kauniin aseman.
16.¤f4 gxh4
Häviää, mutta 16…£e8 17.¤h5
lienee pidemmän päälle toivotonta.
Valkea väistää lähetillään, etenee h-sotilaalla ja tuikkaa ratsun f6:een, jolloin
kaikki upseerit toista tornia lukuun ottamatta ovat heikon kuninkaan kimpussa. Mustalla on jotain b3-ruutuun
liittyvää vastapeliä.
17.¤xg6 ¦e8

18.¤h8
Valkea ei ainoastaan avaa diagonaalia,
mikä ei sinänsä olisi ratkaisevaa – 18.¤f4
£g5 – vaan ottaa myös f7:n tähtäimeen.
18...¦e7 19.£h7+ ¢f8 20.f4 ¤xc4
Tai 20…¥xc4 21.f5 exf5 22.£xh6+
¢e8 23.¥xf5; 20…¢e8 21.¤xf7.
21.f5 exf5 22.0-0 ¥c8 23.¥xf5
Ei 23.¤g6+ fxg6 24.£h8+ ¢f7
25.£xd8 ¥b7 ja daami on kiinni.
23...¥xf5 24.¦xf5 ¢e8 25.¦xf7 ¢d7
26.£f5+ ¢c6 27.£f6+ ¢d7 28.e6+ ¢c6
29.¦xe7 £xh8 30.¦xc7+ ¢b5 31.£e7+
a5 32.£d7+ ¢a6 33.¦b1 1–0
Myös muut kuin varsinaiset nurkkaruudut voivat olla komeita vierailtavia.

|LUKIJALTA|

N

opeaa shakkia?! Siinähän tulee
aina jotain sähläystä ja syöttöjä, kannattaako sellaista analysoida?
Tällaiset ajatukset tulevat helposti
mieleen kun näkee analysoitavan lyhyemmillä miettimisajoilla pelattuja
pelejä. Tämän pelin analysoimiseen
minulla on parikin syytä:
1. Tosi asia, että pelissä ei nähdäkseni tapahtunut yhtään pahaa taktista
virhettä peliajoista huolimatta, ja että
asema pysyi hallinnassani koko ajan
nopeista miettimisajoista huolimatta.
2. Siirrossa 30 (noin) tapahtunut
tasapelivaatimus ja siihen liittyvä
mahdollinen sääntöepäkohta. Tästä
sopii keskustella.
3. Ja myönnettäköön: olen ”leija”!
Käsittääkseni kukaan suomalainen
(Tomin itsensä lisäksi) ei ole voittanut 2655-eloista pelaajaa nopeassa
shakissa, ja joka tapauksessa ainakin
minulle tämä on urani kovin voitto minkään pituisessa pelissä (jollei
11-vuotiasta Magnus Carlsenia lasketa). Lisäksi Velhot voittivat tässä
viimeisen kierroksen ottelussa Aatoksen peräti 4–0!
Espanjalainen peli
Tapani Sammalvuo
Tomi Nybäck
Psykologinen sodankäynti alkoi jo
ennen peliä. Iskin aurinkolasit päähän ja puristin Tomin kättä tavallista
reippaammin. Tomi vastasi samalla
mitalla ja painiksihan se meinasi
mennä, kuten paikallaolijatkin huomasivat. Lopulta palasimme käytävältä laudan ääreen.
1.e4
Tunnemme Tomin kanssa toistemme
repertoaarit, suhteelliset heikkoudet
ja vahvuudet hyvin. Tomin mielestä minä olen nappuloita syöttelevä
patzeri, joka yliarvostaa ratsuja ja
”fortresseja”. Minun mielestäni Tomi
ei osaa avauksia eikä tyyppiasemia ja
yliarvostaa huonoja lähettejä ja tilaetua. Usein hän ottaa myös liikaa ris-

kejä yrittäessään voittaa heikompia
pelaajia (joita Tomin mielestä ovat
oikeastaan kaikki), mutta mikä pahinta, hänellä käy aina hirveä tsägä!
Mitä avausvalintaani tulee, pystyn
mielestäni pelaamaan kaikkia neljää
yleisintä avaussiirtoa voitollisesti, mutta Tomia vastaan olen pelannut vuoden
2001 jälkeen aina 1.e4, ja tuloksetkin
ovat olleet parempia kuin aikoina jolloin Tomin selo alkoi vielä 20...
1...e5
Tätä pidin todennäköisimpänä ennen peliä. Tomi pelaa ”oikeaa shakkia”. Random-avauksilla menestys
onkin ollut heikompaa (ks. Suomen
Shakki 12/2005 s. 350).
2.¤f3 ¤c6 3.¥b5
Hesarin lehtipelissä 2005 pelasin
3.¥c4 ¤f6 4.d3 ¥e7 5.0–0 0–0
6.¦e1 d6 7.a4 huonolla menestyksellä.
3...a6
Laternassa 2005 pelasimme 3...¤f6
4.¤c3 ¥d6 5.a3 [5.g4?! (Sammalvuo–Gausel, Torino 2006, 0–1, 17)
ei ole onnistuneimpia uutuuksiani.]
5...a6 6.¥c4 b5 7.¥a2 ¥c5 8.d3 ¥b7
9.h3 d6 hieman samannäköisin asemin kuin tässäkin pelissä. Ja uteliaille voin kertoa, että sain tuolloin
tasapelin hinkkaamalla Tomilta ajan
alas kolme siirtoa ennen mattia... Peli jatkui 10.¥e3 (10.g4!?) 10...0–0,
ja tässäkin olisi ehkä voinut harkita
pelijatkon tapaan siirtoa 11.¥g5!?².
4.¥a4
Porin blixti-SM:ssä 2005 turvauduin
pakkovoittotilanteessa yllätyksenä
vaihtoespanjalaiseen, mutta sittemmin Tomi on osoittanut nykyään
hallitsevansa tuonkin asematyypin.
4...¤f6 5.£e2
Tämä oli suunnittelemani yllätys. Pääjatkot Tomi tuntee avauksistaan kohtalaisen hyvin, mutta sivujatkot hän
liian usein uskoo kumoavansa laudan
ääressäkin ja tietääkseni kukaan ei
ole pelannut näin häntä vastaan vakavassa pelissä. Tässä muunnelmassa

KUVA MARKO TAURIAINEN

Sammalvuo analysoi

KvM Tapani Sammalvuo.
on sopivasti myrkkyä rauhallisen pinnan alla. Halusin pelata jonkinlaista
suljetun espanjalaisen tyyppiasemaa,
mutta ilman ylimääräisiä taktisia käsikähmiä, kuten usein käy pääjatkoissa.
Olen tutkinut näitä muunnelmia nyt
jonkin verran ja voin sanoa, että se on
ollut nautinto!
5...b5 6.¥b3 ¥c5
Oho. Lähetti menikin kaksi ruutua
pidemmälle kuin odotin. Näin jälkikäteen ajateltuna siirron ei olisi
pitänyt olla suuri yllätys, kun asemaa vertaa aiemmin mainitsemaani
Laternan peliimme. Tiesin kuitenkin hiukan tästäkin jatkosta, joten
jatkoimme blixtaamista.
7.d3 d6 8.c3 0–0
Tämä on mielestäni hiukan epätarkka, joskaan ei vielä varsinainen virhe.
Seuraava kiinnitys on yllättävän hankala vastattava, minkä takia 8...h6!
on tarkempi.
9.¥g5!
SUOMEN SHAKKI
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SKSL tiedottaa
Loppuvuonna on tulossa mielenkiintoisia shakkitapahtumia sekä
Suomessa että ulkomailla.
World Cup pelataan 20.11.–15.12.
Hanti-Mansijskissa. Tomi Nybäck on
selviytynyt mukaan tähän huippukilpailuun, joka kestää peräti 25 päivää.
Ennen tätä kilpailua Tomi johtaa
joukkomme Serbian Novi Sadissa
21.–31.10. pelattavaan joukkueiden EM-kilpailuun. Yleisen sarjan
joukkueemme on SM Tomi Nybäck,
KvM Tapani Sammalvuo, KvM Mika Karttunen, KvM Mikael Agopov
ja FM Tommi Luukkonen. Naisten
joukkue on Sari Rautanen, Laura
Savola, Heini Puuska ja Päivi Walta.
3. lokakuuta pelataan Tukholmassa
maaottelu Ruotsi–Suomi. Pelit alkavat klo 11.00 paikallista aikaa. Peliaika
on 90 min + 30 sekuntia lisäaikaa per
siirto. Matka tehdään Viking Linen laivalla, joka lähtee perjantaina 2.10.2009
klo 17.30 Helsingistä ja saapuu seuraavana aamuna klo 9.40 Tukholmaan.
Paluumatkalle lähdetään lauantaina
klo 16.45 ja Helsinkiin saavutaan sunnuntaina 4.10.2009 klo 9.55.
Alustavat hyttihinnat ovat A-hytti
220, B-hytti 186 ja C-hytti 136 euroa. Hintaan sisältyy koko hytti 2–4
henkilölle edestakaiselle matkalle ilman aterioita. Ilmoittautuminen ja
tiedustelut liiton toimistoon, Henry
Fordin katu 5 C, 00150 Helsinki,
puhelimella 044 3264130 tai sähköpostilla sksl@kolumbus.ﬁ.

Nuorten SM:n perusteella ratkeavat
yleensä tärkeimmät alle 18-vuotiaiden
edustuspaikat. Tässä koosteessa nimet
ovat alustavien ilmoittautumisten perusteella. Paikkoja on vielä auki, ja ne
voidaan täyttää sitä mukaa kuin oikeuden voittaneet (lähinnä nuorten SM
mitalistit) ovat päätöksensä tehneet.
30.8.–9.9. Nuorten Euroopan mestaruuskilpailu A10–18, Fermo, Italia
Liitto ilmoittanut edustajat. Valmentajana on mukana FM Hannu Pihlajasalo. Varsinaisina pelaajina Touko Setälä,
Vihtori Immonen, Erika Uusitupa,
Erik Rönkä, Irina Tumanova, Sena Bicer, Katariina Larionova, Dmitri Tumanov. Ylimääräisinä pelaajina Ilmo Setälä,
Antti Uusitupa ja Maria Larionova.
4.–9.10. Itämeren maiden nuorten
joukkuemestaruus, Narva, Viro
Joukkueet 5 poikaa ja 5 tyttöä ikäluokittain A10–A18. Paikat jaetaan selolistan
perusteella. Markku Hartikainen kokoaa joukkueen ja on matkanjohtaja.
16.–29.10. Nuorten MM-kilpailu
(20), Argentiina
Selolistan kärjessä olevat saavat valita. Yksi poika ja tyttö alle 20-v saa
vapaan ylläpidon.
11.-23.11. Nuorten MM-kilpailu
(8–18), Kemer-Antalya, Turkki
Yksi poika ja yksi tyttö kustakin ikäluokasta saa ilmaisen ylläpidon. Paikat
jaetaan nuorten SM-kisan perusteella.
Roger Norri, Aleksi Olander; Daniel Ebeling, Matias Lappalainen, Qiyu
Zhou, Mikaela Ebeling, Valo Hallman,
Mariela Ebeling. Ylimääräisinä pelaajina

Lari Linden, Sena Bicer, Ellis Saavalainen, Gabriela Ebeling. Edustaja puuttuu mm. alle 10-vuotiaiden sarjasta.
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33 15.–16.8. Joukkuepikapelin SM (Lahti, LahS)
34 22.8. III Akaan turnaus (AkaaS)
22.–23.8. Seinäjoen viikonloppukilpailu (SeinSK)
23.8. HSL:n nopean shakin ketju (Helsinki)
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)
12.–13.9. XVI Ruskaturnaus (Rovaniemi, RovSK)
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
4.10. HSL:n nopean shakin ketju (Helsinki)
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 21.–22.11. Koululaisten SM (Lavia, VammSK)
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)
20.12. HSL:n nopean shakin ketju (Helsinki)
52 27.12.–6.1. Helsingin mestaruus 2010 (HSL)
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KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄT Tulokset tulee lähettää välittömästi Suomen Shakkiin: Marko Tauriainen, Väinämöisenkatu 36 B 31, 33540 Tampere, marko.tauriainen@suomenshakki.fi;
Suomen Keskusshakkiliittolle: Jorma Paavilainen, Henry Fordin katu 5 C, 00150 Helsinki, sksl@kolumbus.fi; selolaskentaan: Mikko Markkula, Satukuja 1 H 48, 02230 Espoo,
. Tuloksista on käytävä ilmi kaikkien pelien tulokset ja pelaamatta jääneet pelit. Kaikkien toimihenkilöiden nimet ja tehtävät on mainittava.
48mikko.markkula@pp.inet.fi
SUOMEN SHAKKI

