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|PÄÄKIRJOITUS|

Shakkipalstojen puolesta
S

anomalehtien hyvin toimitetuille
shakkipalstoille on helppo keksiä
heti ainakin kaksi tärkeää tehtävää:
toisaalta ne kertovat shakkimaailman
ajankohtaisista asioista, tapahtumista
ja ilmiöistä, toisaalta suurelle yleisölle
shakkipalstat tekevät tunnetuksi ikivanhaa peliä, joka on paitsi kahden
pelaajan välistä kamppailua myös osa
suurempaa ﬁlosoﬁsta ja taiteellista –
jopa poliittista – kokonaisuutta.
Älypelien joukossa shakki on ylivoimaisesti laajimmalle levinnyt ja
suosituin. Sitä ovat harrastaneet ja
harrastavat niin hallitsijat kuin alamaiset, rikkaat ja köyhät, miehet ja
naiset, vanhat ja nuoret, näkevät ja
kuulevat, kuurot ja sokeat. Poliittiset puheet ja taideteokset vilisevät
shakillisia viittauksia ja metaforia.
Tekoälyn kehityksessä shakilla on
ollut tärkeä rooli.
Suomalaisissa sanomalehdissä
julkaistujen shakkipalstojen historia ulottuu pitkälle aina 1850-luvun
alkuun, jolloin turkulainen Åbo Underrättelser aloitti shakkipalstansa.
Pikkuhiljaa muut sanomalehdet seurasivat Åbo Underrättelserin esimerkkiä, ja 1900-luvun alkupuoliskolla
kymmenet suomalaiset sanomalehdet julkaisivat omaa shakkipalstaansa, ja vuonna 1929 jokaisessa neljässä
suurimmassa kaupungissamme oli
sekä suomen- että ruotsinkieliset
shakkipalstat.
Aivan viime vuosikymmeninä ja
vuosina on sanomalehdistössämme
kuitenkin näkynyt valitettava shakkipalstojen alasajo. Suomen suurim-

mista sanomalehdistä Ilta-Sanomat
lopetti pitkään jatkuneen shakkipalstansa muutama vuosi sitten. Samoin
teki Aamulehti tänä vuonna. Erityisen harmillinen on Helsingin Sanomien päätös lopettaa shakkipalstansa marraskuun puolivälissä. Päätöstä
perustellaan lehden uudistuksella.
1924 alkanut Helsingin Sanomien
shakkipalsta on jatkunut pisimpään
yhtäjaksoisesti maassamme. Valtakunnan ykköslehdessä julkaistulla
shakkipalstalla on ollut valtavan
suuri merkitys lajin harrastajille.
Monelle shakkipalsta on ollut se,
mistä lehden lukeminen aamulla on
aloitettu. Maailman kriisit ovat saaneet odottaa, kun ensin on täytynyt
tutkia, kuinka Suomi on pärjännyt
olympialaisissa, mitä oikkuja Fischer
on tällä kertaa keksinyt, millä tavalla
Kasparovin poliittinen ura on edennyt Venäjällä, tai miten viime vuosina Tomi Nybäck on noussut shakin
huipulle.
Helsingin Sanomien päätökseen
on vaikea sopeutua – ja miksi siihen
pitäisikään sopeutua. Niin Pohjoismaissa kuin muualla maailmassakin
suuret sanomalehdet antavat reilusti
tilaa shakille. Pohjoismaisista lehdistä ainakin Dagens Nyheter ja Svenska
Dagbladet (Ruotsi), Jyllands Posten
ja Politiken (Tanska), Verdens Gang
ja Aftenposten (Norja) sekä Morgunbladid (Islanti) julkaisevat shakkipalstaa. Myös muualta maailmasta
voi poimia loputtomalta tuntuvan
listan tärkeitä lehtiä kuten Guardian, The Times ja The Daily Telegraph

(Iso-Britannia), New York Times, The
Washington Post, Los Angeles Times
(Yhdysvallat), Le Figaro (Ranska),
The Hindu (Intia), Clarin (Argentiina), Toronto Star (Kanada), El Pais
(Espanja), Neue Zürcher Zeitung
(Sveitsi), Frankfurter Allgemeine Zeitung (Saksa), Le Soir (Belgia) jne.,
joiden sivuilla shakkipalsta elää ja
voi hyvin.
Pieni lohtu suomalaisille shakinpelaajille kuitenkin on, että vielä osa
maakunta- ja paikallislehdistä antaa
tilaa shakille. Harrastajien itsensä on
myös pidettävä huolta, että palstat
säilyvät tai uusia syntyy. Puuttuuko
lukemastasi lehdestä shakkipalsta?
Ehdota toimitukselle, että sinä voisit
ryhtyä lehden shakkitoimittajaksi.
Helsingin Sanomien shakkipalstaa
on vaikea korvata millään. Toivottavasti valittu uusi linja ei tarkoita
täydellistä shakillista kieltäymystä.
Jos lehdellä ei ole mahdollisuuksia
julkaista päivittäistä shakkipalstaa,
olisi toivottavaa, että se julkaisisi edes
kerran viikossa shakillisia uutisia tai
reportaaseja.
Marko Tauriainen
päätoimittaja
marko.tauriainen@suomenshakki.ﬁ
050 5813500
shakkihistoria.blogspot.com
Jk. Adressi sen puolesta, että shakkipalsta ja -uutisointi jatkuisi Helsingin Sanomissa, on allekirjoitettavissa osoitteessa www.adressit.com/
shakkipalsta.
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Heikki Lehtinen

SM-liigan avausviikonloppu

U

usi kausi seurajoukkueiden SMliigassa alkoi kaksoiskierroksella
19.–20.9.2009, ja lähtöasetelmat olivat jälleen kerran kutkuttavan mielenkiintoiset. Joukkueiden kokoonpanoista käy ilmi, että kaikki joukkueet lähtivät tavoittelemaan mitaleja
ja menestystä tosimielellä. Erityisesti
huomiota herätti ulkomaalaisvahvistusten runsas ja laadukas osanotto
liigan avauskierroksilla. Useimmat
joukkueet peluuttivat avausviikonloppuna kahta vahvistusta.
EtVaS lähti puolustamaan mestaruuttaan ykköskokoonpanollaan,
johon kuuluivat täsmälleen samat
pelaajat kuin viime kauden päätöskierroksilla, mukaan lukien luotettavat ja säännöllisesti pelaavat virolaisvahvistukset Meelis Kanep ja Olav
Sepp. EtVaS aloitti sarjan tasapelillä
HSK:ta vastaan ja toisella kierroksella se kukisti viime vuoden hopeamitalisti Salon.
EtVaSin ohella ainakin MatSK ja
Tammer-Shakki ovat todennäköisesti
mukana kamppailemassa mitaleista
tämän vuoden sarjassa. Matinkylän
viiden vuoden mitaliputki katkesi
viime kaudella viidenteen sijaan, ja
Tammer-Shakin pronssimitalit olivat laiha lohtu Eurocup-paikkojen
karattua käsistä viime metreillä.
Matinkylän vahvistuksena jatkaa
Jevgeni Soloženkin ja joukkueen
kokoonpano säilyi muutenkin ennallaan. Tammer-Shakki puolestaan
vahvistui entisestään, kun se hankki riveihinsä Aleksandr Veingoldin
seuraksi toisen Aleksandrin, aiemmin JoeSK:ssa pelanneen Volodinin. Matinkylä ja Tammer-Shakki
lähtivät sarjaan viime kauden jäljiltä
nälkäisinä ja voittivat molemmat ottelunsa avauskierroksilla.
Viime kaudella yllätyshopealle yltäneellä SalSK:lla oli riveissään Kalle Kiik ja Mikhail M. Ivanov. Sen
sijaan kotimaiset kärkinimet Antti
Pihlajasalo ja Heikki Westerinen
olivat poissa, mikä näkyi joukkueen
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otteissa avauskierroksilla ja tuloksena oli vain yksi sarjapiste. Nähtäväksi
jää pystyykö Salo nousemaan viime
kauden tapaan vaisun aloituksen jälkeen mukaan mitalitaistoon.
VammSK esiintyi niin ikään
edukseen viime kaudella ja jäi vain
niukasti mitalien ulkopuolelle. Martynovin veljekset Pavel ja Aleksei
jatkavat joukkueen vahvistuksina, ja
lisäksi Vammala oli saanut riveihinsä
Yrjö Rantasen. Kalle Niemi sen sijaan
siirtyi takaisin liigaan nousseeseen
TuTS:iin. Vammala joutui Salon tapaan tyytymään avausviikonloppuna
yhteen sarjapisteeseen.
Viime kaudella keskikastiin sijoittuneet HSK ja Betfair-Aatos jatkavat tutuilla pelaajilla. Aatos taistelee
mitaleista, mikäli kolmikko Tomi
Nybäck, Normunds Miezis ja Tarvo
Seeman on säännöllisesti pelaamassa
ja muu joukkue heidän takanaan venyy parhaimpaansa. Edellä mainittu
kolmikko pelasi avausviikonloppuna, ja Aatos voitti sarja-avauksessa
Velhot. Toisella kierroksella Aatos
kärsi kuitenkin tappion TammerShakille.
Myös HSK pystyy Robert Hübnerin johdolla kamppailemaan onnistuessaan mitaleista, kuten joukkue toissakaudella osoitti. HSK:lla
oli avausviikonloppuna hankalat
vastustajat (EtVaS ja MatSK), ja
tiukkojen kamppailujen jälkeen
joukkueen pistetili karttui vain yhdellä sarjapisteellä.
Velhot säilytti viime vuonna sarjapaikkansa vain vertailun turvin ja
haki uutta potkua alkavaan kauteen
muuttamalla Porvooseen ja hankkimalla tukun uusia vahvistuksia. Liettualainen SM Šarūnas Šulskis pelasi
ensimmäistä kertaa SM-liigassa Velhojen ykköspöydällä, ja avauskierroksilla mukana oli myös aiemmin
satunnaisesti joukkueessa pelannut
Richard Polaczek. Lisäksi viime kauden putoajajoukkueista siirtyneet
Tommi Franssila ja Tommi Verkasalo

(JyS), sekä Markku Lahtinen, Janne
Myller ja Markus Turunen (JoeSK)
pitänevät huolen siitä, että Velhoilla
riittää tänä vuonna päteviä pelimiehiä alimmille pöydille asti. Velhojen
avausviikonlopun saaliiksi jäi vain
yksi piste, mutta joukkueella on potentiaalia nousta mukaan mitalitaistoon, ainakin jos Šulskis ja Polaczek
pelaavat myös jatkossa.
Nousijajoukkueista TuTS palasi liigaan vuoden ja Garde kahden
vuoden tauon jälkeen. TuTS oli
avauskierroksilla liigan kotimaisin
joukkue, kun joukkueeseen nimetty
Riho Liiva ei pelannut ja saksalainen
FM Henning Silber pelasi vain toisella kierroksella. TuTS on täynnä
rutinoituneita liigapelaajia ja se avasi kauden pirteästi kolmella sarjapisteellä. Garden kausi alkoi puolestaan
surkeasti kahdella murskatappiolla.
Mihhail Rõtshagovin ja Sergei Ivanovin vahvistamalla Gardella pitäisi olla
ihan liigakelpoinen joukkue kasassa,
mutta avausviikonlopun perusteella
sille on odotettavissa vaikea kausi.

1. kierros
HSK–EtVaS 1–1
Jussi Tella sai kolmannella pöydällä
jo avausvaiheessa selvän edun Markku Hartikaista vastaan ja varmisti
jatkossa EtVaSille pisteen hyvää tekniikkaa osoittaen. HSK:n pisteentuoja oli Timothy Binham viidenneltä pöydältä. Binham hallitsi peliään
Tero Kokkilaa vastaan, vaikkakin
juuri ennen ajantarkistusta Kokkilalla oli mahdollisuus pelastautua
tasapeliin.
Sisilialainen puolustus
Jussi Tella
Markku Hartikainen
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.h3 e6 7.g4 ¥e7
8.¥e3 £c7 9.g5 ¤fd7 10.f4 ¤c6
11.¥g2 ¤b6 12.¤xc6

Sisilialainen puolustus
Tero Kokkila
Timothy Binham
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 g6 5.¤c3 ¥g7 6.¥e3
¤f6 7.¥c4 0–0 8.¥b3 a5 9.a4
¤g4 10.£xg4 ¤xd4 11.£d1
¤xb3 12.cxb3 ¦a6 13.0–0 ¦e6
14.¥d4 ¥h6 15.£d3 b6 16.¦fe1
¥b7 17.¦ad1 £b8 18.£h3 ¥f4
19.g3 ¥d6 20.£h6 f6 21.¦e3 ¥c6
22.¤d5 b5 23.¦de1 £b7 24.axb5
¥xd5 25.exd5 £xd5 26.¦xe6
dxe6 27.¥c3 £xb5 28.¦xe6 £xb3
29.£e3 £d1+ 30.¢g2 a4 31.h4

40.¢f4?
40.¢g5! fxe4 41.£b3+ ¢f8
42.¥xe7+ ¢xe7 43.£b4+, ja valkea
saa ikuisen shakin.
40...fxe4 41.¥xe7 £xf3+ 42.£xf3
exf3 43.¢xf3 ¦c3+ 44.¢f4 ¢f7
45.¥d8 ¦c4+ 46.¢f3 h5 47.¢g2
¢e6 48.¢h3 ¢f5 49.¥a5 ¦c1
50.¥b6 ¦h1+ 51.¢g2 ¦b1 52.¥c5
¢g4 53.¥d6 ¦b2+ 54.¢g1 ¢h3
55.¢f1 ¦g2 56.¥b8 ¦xg3 0–1
Kokkilan mahdollisuuksista huolimatta viime kauden mestarit saivat
olla tyytyväisiä tasapelipisteeseen, sillä Robert Hübnerillä ja Antti Niemelällä oli hyviä voitonmahdollisuuksia
peleissään Meelis Kanepia ja Kimmo
Välkesalmea vastaan.
TuTS–SalSK 2–2

KUVA TOIVO PUDAS
KUVA MARKO TAURIAINEN

12...£xc6?
12...¤c4! vaikuttaisi ihan OK:lta
mustalle. Mikäli tämä ei ollut hänen
ideanaan, voisi kysymysmerkin antaa
jo edelliselle siirrolle. Valkea voittaa
nyt pakottavasti sotilaan ja hoitaa realisoinnin hyvää tekniikkaa osoittaen.
13.£d4! £c5 14.b4!? £xd4 15.
¥xd4 ¤c4 16.¥f1! ¤a3 17.0–0–0
e5 18.fxe5 dxe5 19.¥xe5 ¥e6 20.¤d5
¥xd5 21.¦xd5 ¦c8 22.¦h2 0–0
23.¥d6 ¥xd6 24.¦xd6 ¤c4 25.¥xc4
¦xc4 26.¦b6 ¦c7 27.¢b2 ¦d8
28.¦e2 ¦d1 29.¦e3 ¦dd7 30.¢b3
¢f8 31.¦d3 ¢e7 32.a4 ¢d8 33.¦bd6
¦xd6 34.¦xd6+ ¢c8 35.¦d5 ¦e7
36.e5 ¢c7 37.¢c4 ¦e6 38.c3 ¦g6
39.h4 h6 40.gxh6 ¦xh6 41.¦d4 ¦h5
42.¦e4 ¢c6 43.¢d4 ¦f5 44.c4 ¦f1
45.b5+ axb5 46.cxb5+ ¢b6 47.¢d5
¦d1+ 48.¦d4 ¦f1 49.¢d6 ¦f5 50.¦e4
g6 51.¦g4 ¢a5 52.e6 fxe6 53.¢xe6
¦f1 54.¦xg6 ¢xa4 55.¦g5 ¦f8 56.h5
¦h8 57.¢f7 b6 58.¢g7 ¦d8 59.h6
¦d7+ 60.¢g6 ¦d6+ 61.¢h5 ¦d7
62.¦f5 ¢b4 63.¢g6 ¦d6+ 64.¦f6
¦d1 65.¦xb6 ¢c5 66.¦f6 ¦g1+
67.¢f7 ¢xb5 68.h7 1–0

KUVA TOIVO PUDAS

£d5+ 32.f3 ¦c8 33.¦e4 a3 34.bxa3
£a2+ 35.¢h3 £xa3 36.¥d2 £a2
37.¥b4 £b1 38.¥xd6 £h1+?!
Peli on edennyt mustan toivomalla
tavalla ja nyt ainakin 38...f5! voittaisi. Pelijatkokin näyttää ihan loogiselta, mutta valkealle tarjoutuu siinä
mahdollisuus pelastukseen.
39.¢g4 f5+

Ylhäällä Šarunas Šulskis – Tomi Nybäck.
Keskellä Petri Kekki syvissä mietteissä. Alhaalla
Veijo Mäki 50-vuotisjuhlahatussaan.
¥d7 9.b3 ¦b8 10.d5 ¤a5 11.a4 a6
12.¥d2 e6 13.£c2 exd5 14.cxd5 b5
15.axb5 axb5 16.¤e4 ¤b7 17.¤xf6+
¥xf6 18.¥c3 b4 19.¥b2 ¥b5 20.¦fc1
£e7 21.¦a7 ¦fc8 22.¥h3 ¦c7 23.¥xf6
£xf6 24.¤d4 ¥e8 25.¥g2 ¦bc8
26.¤c6 ¥xc6 27.dxc6 ¤d8 28.¦xc7
¦xc7 29.£a2 £e6 30.£a4 £c8
31.¦d1 ¤xc6 32.¦xd6 ¤e5 33.£a5
¦d7 34.¦xd7 £xd7 35.£a8+ ¢g7

TuTS ja SalSK tasasivat pisteet vaiheikkaan kamppailun päätteeksi.
Ykköspöydällä Kalle Kiik painosti
hienokseltaan, mutta hyvin puolustautunut Aleksei Holmstén kuittasi
tilaisuuden tullen pisteen.
Kuningasintialainen puolustus
Kalle Kiik
Aleksei Holmstén
1.c4 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.¤c3 c5
5.e3 0–0 6.¤ge2 ¤c6 7.d4 d6 8.0–0
SUOMEN SHAKKI
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Joose Norri

Taiteilija ja uudistaja

Richard Réti 28.5.1889–6.6.1929

T

Réti opiskelee matematiikkaa
olematta kuiva matemaatikko,
edustaa Wieniä olematta wieniläinen, on syntyperäinen unkarilainen osaamatta unkaria,
puhuu poikkeuksellisen nopeasti
toimiakseen sitäkin harkitummin, ja tulee vielä parhaaksi
shakinpelaajaksi olematta
maailmanmestari. Hän on
tutkiva taiteilija, jota kiinnostaa
enemmän asioiden ’miksi’ kuin
niiden olemus…
Savielly Tartakower, noin 1908
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änä vuonna tuli kuluneeksi
120 vuotta Rétin syntymästä ja 80 vuotta kuolemasta. Hän
ei ollut koskaan muutaman
varteenotettavan maailmanmestarin haastajan joukossa,
mutta välittömästi seuraavalla
tasolla. Hänen vaikutuksensa
tapaamme ymmärtää shakkia
on ollut keskeinen, ja pelaajana
hän oli ennen kaikkea taiteilija, ei
niinkään taistelija. Siksi parhaiden
pelien taso ylittää monen menestyksekkäämmän pelaajan suoritukset.
Johdannoksi käyn lyhyesti läpi hänen
uransa tärkeimmät etapit kevyin peliesimerkein ja tarkastelen sitten hänen
ajatteluaan niin pelien, kirjoitusten
kuin jälkimaailman valossa.
Réti syntyi juutalaisen lääkärin Samuel Rétin ja hänen vaimonsa Annan
perheeseen Bösingin pikkukaupungissa lähellä Preßburgia (nykyisin Pezinok ja Bratislava). Perheen pääasunto
siirtyi pian Wieniin, missä Richard ja
veli Rudolph (1885–1957) löysivät
virikkeellisen ilmapiirin. Jälkimmäisestä tuli säveltäjä ja pianisti. Richard
pääsi jo hyvin nuorena Wienin shakkiklubiin samoin kuin Café Centralin
shakkipiireihin, hän julkaisi muutamia mattitehtäviä, mutta vähintään
yhtä suurta mielenkiintoa hän osoitti
matematiikkaan. Muutaman vaatimattoman menestyksen jälkeen hänet
otettiin viime hetken peruutuspaikalle Wienin turnaukseen 1908, johon
osallistui suuri osa maailman kärjestä.
Tulos oli 16 häviötä, kolme tasapeliä,
nolla voittoa. Voittoa Schlechterin
ja Maróczyn kanssa jakanut Oldrich
Duras sai tyytyä remissiin. Ystävyys
Gyula Breyerin, toisen myöhemmin
maailmankuulun nuorukaisen kanssa
tuotti kuitenkin pian hyvää tulosta.
Mitään läpimurtoa maailman huipulle ei tullut, mutta vähän kerrallaan paranevia tuloksia myös tunnustettujen

mestarien miehittämissä turnauksissa.
Hän oli välillä uhkarohkeakin hyökkäyspelaaja, jonka mielimuunnelmia
olivat kuningasgambiitin epäilyttävimmät yritykset. Mikään ei viitannut
siihen, että kymmenen vuotta myöhemmin hänestä tuli yksi asemallisen
ajattelun mullistajista.
Seuraava peli pelattiin vastaanotetun kuningasgambiitin teematurnauksessa ja se sai ensimmäisen
kauneuspalkinnon.
Kuningasgambiitti
Richard Réti
Aleksander Flamberg
Abbazia 1912
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4
g4 5.0–0
”Jos tämä siirto ei olisi oikein, olisi
shakkipeli väärin” (Tarrasch). Macdonnellin gambiitti 5.¤c3 tähtäisi mustan
luonnolliseen vapautussiirtoruutuun
d5, mutta sitä ei pidetä hyvänä. Pelissä
ollaan Muzion gambiitissa.
5…d5
Pääjatko lähtee 5…gxf3 6.£xf3
£f6 7.c3 tai 7.e5 loppumattomine
sekavuuksineen. Suomen Shakissa
6–7/1989 on László Sapin ja Attila
Schneiderin mielenkiintoinen artikkeli
jälkimmäisestä; uuden vuosituhannen
näkemyksiin en ole perehtynyt. Pelisiirron kaltainen sotilaanuhraus kehityksen nopeuttamiseksi esiintyy monissa
kuningasgambiitin muunnelmissa.
6.exd5
Herrat Auerbach ja Spielmann pelasivat samassa turnauksessa 6.¥xd5
gxf3 7.£xf3 ¤f6 8.£xf4 ¥e7 9.¤c3
0–0 10.d3 c6 11.¥b3 ¥e6 12.¥d2,
edelleen hyvin kompensaatioin.
6…gxf3 7.£xf3 ¥d6 8.d4
Mahdollisesti vahvempi on 8.d3,
esim. 8…¤e7 9.¥xf4 ¥xf4 10.£xf4
0–0 11.¤c3 ¤g6 12.£g3 ¤d7
13.¦ae1, Schlechter–Marco, Wien
1903. Usein päädytään tämän kaltai-

KUVA JOHANNA PAASIKANGAS-TELLA

| KUKA? |

Pieni shakkikone Mephisto
on Pedro Hietasen matkaseuralainen keikoilla. Sen
kanssa illat hotellihuoneissa
ja odottelut lentokentillä
sujuvat mukavasti.

Johanna Paasikangas-Tella

Shakkia intuitiolla – jazzin tapaan
P

edro Hietasella riittää kanttia,
siitä oli osoituksena myös suostuminen Hesarin lehtipeliin Sauli
Niinistön kanssa.
– Joku oli jo ehtinyt kieltäytyä pelaamasta häntä vastaan, pelkäsi ehkä
häviämistä. Vaikka mieleen tulee kyllä, että joku saattaa pelätä myös hänen
voittamistaan, Pedro naureskelee.
Kipinä shakinpeluuseen syttyi
12-vuotiaana, kun isä opetti Pedrolle
siirrot. Shakkikerhoa ei ollut lähellä,
eikä totisempaan harrastamiseen olisi
ollut aikaakaan. Noihin aikoihin musiikki vei jo suuren osan Pedron vapaaajasta, ja hän alkoi myös soittaa yhtyeen mukana keikoilla ravintoloissa.
Kun Pedro 1970-luvulla meni mukaan progressiivista rockia soittavaan
Wigwam-yhtyeeseen, löytyi shakinpeluuseen sopiva harjoittelukumppani. Bändin keulakuva ja pääasiallinen
laulaja Jim Pembroke osoittautui innokkaaksi pelimieheksi. Keikkamatkoilla pelattiin ahkerasti, ja tuolloin
shakki meni Pedrolla sen verran veriin, että satunnaisesta pelaamisesta
tuli säännöllinen harrastus.

Shakki on Pedron mielestä esteettinen peli, ja myös äärimmäisen jännittävä. Itseään hän pitää hyökkäävänä ja intuitiivisena pelaajana.
– Shakki on todellinen extremelaji. On käsittämätöntä, että jotkut
voivat pitää sitä tylsänä!
Muusikko kertoo shakin olevan
ehdoton suosikkinsa urheilulajien
joukossa.
– Kovin fyysiseksi sitä ei kyllä voi
väittää, vaikka verenpaine pelatessa
nouseekin. Ja kuka muuten on päättänyt, että shakki on urheilua? Se saattaa
olla lajille jonkinlainen karhunpalvelus,
kun se ei kuitenkaan saa urheilulajien
joukossa ansaitsemaansa arvostusta.
Shakilla on tunnetusti vahva yhteys myös musiikkiin.
– Klassisessa musiikissa noudatetaan
nuottikuvioita, samaan tapaan kuin
shakissa noudatetaan sääntöjä. Mutta
muusikon ei tarvitse kyllä mikään matemaatikko olla, Pedro toteaa.
Keväällä 60 vuotta täyttäneen
muusikon työtahti jatkuu tiiviinä.
– Syksyllä oli Agentsien 30-vuotiskiertuetta ja keikkaa muun muas-

sa Laura Mikkolan, Ritva Oksasen
ja M. A. Nummisen kanssa. Mutta
toiveissa on, että muutaman vuoden
kuluttua löytyy enemmän aikaa pelata shakkia. 

FAKTAA:
• Syntynyt 5. toukokuuta 1949 Jaalassa
• Alkoi soittaa harmonikkaa 4-vuotiaana,
pianoa 7-vuotiaana
• 14-vuotiaasta mukana tanssikeikoilla,
säesti monia 60-luvun suosituimpia artisteja kuten Irwin Goodmania, Paula Koivuniemeä ja Eino Gröniä
• Vuonna 1969 siirtyi Pepe Willbergin Pepe
& Paradise -orkesteriin
• Vuosina 1975–79 Wigwam-yhtyeessä
• Vuodesta 1979 esiintynyt M. A. Nummisen kanssa
• 1980- ja 1990-luvuilla useissa TV-ohjelmissa, myös lastenohjelmissa. Radiossa Pedro
on esiintynyt mm. Yömyöhä-huumorilähetyksissä Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa.
• Työskennellyt myös EMI Oy:n tuotantopäällikkönä vuosina 1984–1989 ja freelance-tuottajana eri levy-yhtiöille
• Keikkailee tiiviiseen tahtiin eri artistien kanssa
SUOMEN SHAKKI

31

maailmalla@suomenshakki.fi

HEIKKI LEHTINEN
Maailmalla tapahtuu

Garri Kasparov

Kamppailua laudalla ja sen ulkopuolella

Kasparov–Karpov

G

arri Kasparovin ja Anatoli Karpovin ensimmäisestä MM-ottelusta
tuli kuluneeksi 25 vuotta, ja vanhat
kiistakumppanit kohtasivat toisensa
vuosipäivän kunniaksi järjestetyssä ottelussa Valenciassa 21.–24. syyskuuta.
Ottelussa pelattiin neljä nopean shakin
(25 min + 5 s / siirto) peliä ja 8 pikapeliä (5 min + 2 s / siirto). Kasparov voitti
ottelun selkeästi lukemin 9–3 (nopea
shakki 3–1 ja pikapeli 6–2). Toisessa
nopean shakin pelissä Kasparov sommitteli vakuuttavan voiton:
Kuningatargambiitti
Garri Kasparov
Anatoli Karpov
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¥e7 4.cxd5
exd5 5.¥f4 c6 6.£c2 ¥d6 7.¥xd6
£xd6 8.e3 ¤e7 9.¥d3 ¤d7
10.¤ge2 h6 11.0–0 0–0 12.a3 a5
13.¦ad1 b6 14.e4 dxe4 15.¤xe4
£b8 16.¤2c3 ¥a6 17.¥xa6
¦xa6 18.d5 ¤xd5 19.¤xd5 cxd5
20.¦xd5 ¦a7 21.£d2 ¤c5?

Eläkeläisiä? Koko maailma seurasi Kasparovin ja Karpovin 25-vuotisjuhlaottelua.
Kadunmies tuntee tuskin edes nimeltä 2000-luvun shakin maailmanmestareita (Anand, Kramnik,
Topalov, Kasimdžanov, Ponomarjov), mutta Garri Kasparovin nimi
tunnetaan. Maaliskuussa 2005 aktiiviuransa lopettaneen Kasparovin
taidot ovat vastikään pelatun ottelun
perusteella hyvin tallella, ja moni
uskoo, että Kasparov pystyisi vielä
halutessaan palaamaan maailman
ykköspelaajaksi. Miksi Kasparov on
erityisen tunnettu nimi muidenkin
kuin shakinpelaajien keskuudessa?
Mitä kuuluu Kasparoville nykyään
ja suunnitteleeko hän vielä paluuta
huippushakin pariin?

25 vuotta shakkia ja politiikkaa

22.¤f6+!
Eläkkeellä tai ei, Kasparov ei jätä tällaista tilaisuutta käyttämättä.
22...gxf6
22...¢h8 23.¦h5 tekee matin.
23.£xh6 f5 24.£g5+ ¢h8 25.£f6+
¢g8 26.¦xf5 ¤e4 27.£h4 ¦e8
28.¦h5 f5 1–0
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Garri Kasparov syntyi vuonna 1963
Bakussa, Azerbaidžanissa. Hän saavutti jo varhaisella iällä merkittäviä
turnausvoittoja, voitti nuorten maailmanmestaruuden 1980 ja korottui
samana vuonna suurmestariksi. Kasparov eteni Anatoli Karpovin haastajaksi vuoden 1984 MM-otteluun
kukistamalla ehdokasotteluissa Aleksandr Beljavskin, Viktor Kortšnoin
ja Vasili Smyslovin.

Kasparov on ollut säännöllisesti
otsikoissa viimeistään tästä legendaarisesta MM-ottelusta lähtien. Kasparov on tuima taistelija niin laudan
äärellä kuin sen ulkopuolella. Kasparov ei pelaa shakkia kerätäkseen ystäviä vaan voittaakseen jokaisen vastustajansa. Kasparov sanoo suoraan
mielipiteensä, eikä epäröi toimia, jos
uskoo tilanteen niin vaativan.
Vuoden 1984 MM-ottelussa Karpov siirtyi yhdeksän pelin jälkeen jo
4–0-johtoon, kun maailmanmestaruuteen tarvittiin kuusi voittoa.
Kasparov paransi kuitenkin otteitaan, ja lopulta ottelu keskeytettiin
48 pelin jälkeen tilanteessa 5–3
(Karpovin eduksi). Keskeytyksestä
päätti FIDEn presidentti Florencio
Campomanes pelaajien terveyteen
vedoten. Ottelu oli jatkunut jo viisi
kuukautta, ja Karpov oli laihtunut
sen aikana 10 kg ja oli ilmeisen väsynyt. Kasparov oli voittanut kaksi
viimeistä peliä, ja hänen mahdollisuutensa näyttivät takaa-ajoasemasta huolimatta hyviltä. Kasparov ei
hyväksynyt keskeytyspäätöstä, ja
tästä alkoivat hänen erimielisyytensä FIDEn kanssa.

shakkivisa@suomenshakki.fi

TEEMU MIETTINEN

Shakkivisa

Sotilaan arvoiset kysymykset (1 p)

Lähetin arvoiset kysymykset (3 p)

1. Kuka saavutti kuluvana vuonna
3000 selopelin pelimäärän?

11. Garden syysturnauksessa syyskuussa
eräs pelaaja korottui shakkimestariksi.
Kuka? Montako shakkimestaria maassamme on tämän korottumisen jälkeen?

2. Mikä on Shakkikerho X:n kotikaupunki?
3. Heikki Westerinen menestyi hyvin
syyskuun lopulla Norjassa pelatussa
seniorien pohjoismaiden mestaruusturnauksessa. Mikä oli hänen sijoituksensa?
4. Nigel Short ponnahti julkisuuteen
ensi kerran jo 10-vuotiaana. Mitä silloin tapahtui?
5. Joukkuepikashakin Suomen mestaruudesta pelattiin tänä vuonna Lahdessa. Mikä joukkue voitti kisan?
6. Norjan ykköspelaaja Magnus Carlsen palkkasi loppukesästä itselleen uuden valmentajan. Kenet?
7. PoKS on suomalainen shakkiseura.
Mistä PoKS on lyhenne?
8. Jännittävän viikonlopputurnauksen jälkeen olisi kiva laskea heti
muutos omassa vahvuusluvussa. Taskulaskimella se on hieman työlästä.
Mistä löytyy nopeasti käypä selolaskuri?

Ratsun arvoiset kysyykset (3 p)
9. Magnus Carlsen rikkoi Nanjing
Pearl Springs -turnauksessa rajapyykin,
jonka häntä ennen on saavuttanut vain
neljä pelaajaa. Mistä saavutuksesta on
kyse ja ketkä Magnusta ennen ovat siihen yltäneet?
10. JSM:n tämänvuotisissa erikoismääräyksissä on maininta soputasapelistä.
Millä sanktiolla sopupelin pelanneita
joukkueita uhataan ja mitkä ovat erikoismääräysten mukaan sopupelin
tuntomerkit?
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12. Milloin pidettiin Suomen Keskusshakkiliiton ensimmäinen Kerhojen
kokous? Ketkä olivat tuolloin Suomen
Shakkiliiton ja Työväen Shakkiliiton
puheenjohtajat? Entä kuka vaikutti
Keskusshakkiliiton puheenjohtajana?

Tornin arvoiset kysymykset (5 p)
13. Max Langen hyökkäys on tunnettu
taktisista sekavuuksistaan. Sitä on joillain tahoilla rohjettu väittää avauksista
monimutkaisimmaksikin. Mutta kuka
oli Max Lange? Missä hän eli, milloin
ja mitä saavutti shakissa?
14. Max Langen hyökkäyksen päämuunnelmassa saavutaan valkean 11.
siirrolla Rce4 seuraavassa kysymyksessä
esiteltyyn aloitusasemaan. Minkä avausten kautta asemaan voidaan saapua?

Kuningattaren arvoinen kysymys (10 p)
15. Akiba Rubinstein keksi Max
Langen hyökkäyksen teoriaan oman
teorialinjansa, joka asettaa valkealle
muutamia vakavia kysymyksiä. Mikä
oli kuvioasemassa Rubinsteinin siirto
(mustan 11. siirto) ja mitä sen jälkeen
pidetään nykyisin teoreettisesti parhaana jatkona valkealle?

|RATKAISUJA|

Kombien ratkaisut
1 Valkea on lähtenyt kovasti hyökkäämään, ja nyt puuttuu viimeinen silaus.
Voidaan kysyä, miksi ihmeessä musta on
siirtänyt upseerinsa pois puolustamasta
omaa kuningasta. 1.¤xf7+! ¢xh7
2.£d3+ ¢g8 3.¤g5. Uhkaa heti mattia. 3...¥a3 4.£h7+ ¢f8 5.h6!. Tätä
musta ei enää kestä. 5...¤e7 6.hxg7+
¢e8 7.£h5+ ¢d8 8.¤f7+, ja musta
luopui (1–0), seuraisi ehkä 8...¢e8
9.¤d6+ ¢d8 10.£h8+ ¤g8 11.¥g5#.
2 Valkea pisti 1.£e5!!, ja musta luovutti (1–0). Vaihtoehdot 1...£xe5
2.¦xa4# ja 1...¦xf8 2.£xe4 eivät häntä
varmasti lämmittäneet.

3 Mustan pikku kombi 1...¦xd2! rat-

kaisi pelin heti (0–1), sillä 2.¦xd2 ¤f3+
3.¢f1 £h1+ 4.¢e2 £e1+ ja 5...£xe8.

4 Mustan paketti on niin tiivis, että valkea
voi suoda itselleen luksuksen 1.¦xh7!.
Uhkaa mm. 2.¦xh8+, joten musta ei
keksinyt muuta kuin 1...¦xh7 (1...
¦f8 2.¥xf8 ¢xf8 3.¦h8+), johon valkealla oli vastaus 2.£g8+ ¥f8 3.£xf8#.

5

Valkealla on hieno mobilisaatio,
eikä ihme, että siirto 1.e6! pani mustan luovuttamaan (1–0). Jatko olisi
1...£xd5 2.exf7+ ¢xf7 (2...£xf7
3.¦xe8+) 3.¤g5+ ¢f6 (3...¢g8
4.¦xe8+) 4.¤xh7+ ¢f7 5.¤g5+
¢f6 6.¥xd5 valkean voitoin, esim.
6...¦xe1 7.¤h7# tai 6...¥xd4 7.¤h7+
¢f5 8.g4#. Kypsä on myös 6...¢xg5
7.¦xe8 ¥xd4 8.¦xd8 jne.

6 ¤e8 on ylikuormitettu, kuten ilmenee
pelijatkosta. 1.¤cxd6! ja musta antautui
(1–0), perustelu 1...¤xd6 2. ¦xg7+! ¦xg7
3.£xh6+ ¢g8 4.£xg7#.

7 Valkea veti normaalin 1.£xe5+! £xe5
2.¤xg6+, ja musta luovutti (1–0). Tällaiset saa aina mielen iloiseksi.

8 Musta piut paut välitti tornistaan, vaan
jatkoi 1...hxg3!! 2.£xe4 ¦h2+ 3.¢g1
(tai 3.¢xg3 ¥e5+ 4.f4 £xe4) 3...¥d4+ 4.
e3 ¥xe3+!. Loppuakordi. 5.£xe3 ¦h1+!
6.¢xh1 £h3+ 7.¢g1 £h2#.

edellisen vuoden lopun
SKSL tiedottaa vuosittain
tilanteen mukaisena.

mukaan jäsenluettelo on lähetettävä

Keskusshakkiliitolla on kaksi kerhojen kokousta, keväällä ja syksyllä.
Syyskokous pidetään sunnuntaina
22.11. Helsingin Shakkikodissa. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa
liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuodelle. Lisäksi valitaan
hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä hallituksen
jäsentä erovuoroisten tilalle. Kaikille
kerhoille ja liiton yhteisöjäsenille lähetetään kokoukseen kirjallinen kutsu, tervetuloa vaikuttamaan yhteisiin
asioihin!
Lisenssipelaajien määrä on lähtenyt kasvuun: jo pari kuukautta
sitten määrä oli suurempi kuin viime vuoden lopussa. Muutos ei ole
kosmeettinen, vaan toivottavasti
merkki pysyvästä muutoksesta sekä
esimakua siitä, mitä tulevaisuudessa on lupa odottaa. Pelaajamäärien
lisääntyminen ilahduttaa kerhoaktiiveja, nuorisotyötä tekeviä, kilpailujen järjestäjiä sekä kaikkia shakin
asiaa edistäviä.
Lisensseihin liittyy muistutus siitä, että kannattaa varmistaa kerhon
JSM-joukkueen lisenssien voimassaolo. Ellei verkon selolistalta löydy
L-merkintää, niin asia on syytä selvittää ja epäselvät tapaukset voi tarkistaa liiton toimistosta.
Muistakaa lähettää kerhon jäsenluettelo liiton toimistoon. Sääntöjen

Ensi vuoden alustava kilpailukalenteri on alapuolella. Se tarkentuu
lähiaikoina, ajankohtien päällekkäisyyksiä pyritään poistamaan ja lisää
kilpailuja on tiedossa. Ja vielä toki
ehtii pelata vuoden 2009 aikana!

|KILPAILUKALENTERI|
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.–29.11. Koululaisten SM (Lavia, VammSK)
28.11. Reilu-turnaus (Tampere, TampY)
28.11. Viking-turnaus (Tampere, TamPY)
29.11. TamPY 110 vuotta & Timo Silvasti 50
vuotta -juhlaturnaus (Tampere)
49 4.–6.12. ESK-turnaus (Espoo)
5.12. Kaakonketju (ImSh-48, Imatra)
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)
Alustava kilpailukalenteri 2010
2 17.1. Turun turnaus, 25+25 min (TSY)
3 23.1. Pikashakin henkilökohtainen HM (Helsinki,
HSL)
4 29.–31.1. Jyväskylän talven turnaus (JYS)
5 6.–7.2. MaSa:n viikonloppukilpailu (Ilmajoki)
6.–7.2. Loimaan viikonlopputurnaus (LoimSK)
6 13.–14.2. JSM
8 26.–28.2. Matin päivän turnaus (Espoo, MatSK)
9 6.–7.3. Satakunnan mestaruusturnaus (Satakunnan Shakkiliitto ry)
6.–7.3. Koulujoukkueiden HM (Helsinki, HSL)
11 20.–21.3. JSM

12 27.3. LauttSK:n turnaus (Helsinki)
27.–28.3. Tammer-Shakin XIII turnaus (Tampere)
13 1.–5.4. Pääsiäisturnaus (Helsinki, HSL)
1.–5.4. Nopean shakin festivaali: pikashakin SM,
nopean shakin SM (myös joukkuek.) ja nuorten SM (myös joukkuek.) (Mänttä, MäntSK)
14 9.–11.4. TSY:n viikonlopputurnaus (Turku)
10.–11.4. Käenpesäturnaus (Ylivieska, Shakkilaakso)
15 17.–18.4. Päämajaturnaus (Mikkeli, MikkSK)
18.4. Levorantaturnaus (Sastamala, VammSK)
16 24.–25.4. TUL:n ja TShL:n avoin mestaruusturnaus
18 8.5. SalSK:n nopean shakin turnaus (Salo)
21 28.–30.5. Klubin XXXI turnaus (Helsinki, HSK)
22 6.6. Kaakonketjun 1. osakilpailu (Lappeenranta,
LprSK)
23 10.–13.6. Nuorten SM-turnaus (MatSK)
24 19.–20.6. HämSK:n viikonlopputurnaus (Hämeenlinna)
26 28.6.–4.7. Avoin SM / Naantalin turnaus (TSY)
2.–4.7. HSL:n viikonlopputurnaus (Helsinki)
27 5.–11.7 Heart of Finland (Jyväskylä, JyS)
28 17 -18.7. Eino Leino –turnaus (Kajaani, KaSY)
29 23.–25.7. Kimmel-turnaus (Joensuu, JoeSK)
30 31.7-1.8. Joukkuepikapelin SM (Tampere,
Tammer-Shakki)
31 7.8. IV Akaan turnaus (AkaaS)
7.–8.8. Raputurnaus (Oulainen, Shakkilaakso)
32 14.–15.8. Taraus-turnaus (Tampere)
34 27.–29.8. HSK:n XII syysturnaus (Helsinki)
28.8. Kaakonketjun 2. osakilpailu (Mikkeli, MikkSK)
35 4.9. Nopean shakin HM (HSL)
4.–5.9. Pohjois-Suomen avoin mestaruus (Oulu, OSS)
36 11.9. LoimSK:n nopean shakin kilpailu (Loimaa)
38 25.–26.9. JärvSK:n viikonlopputurnaus (Järvenpää)
40 9.–10.10. Koululaisten HM (HSL)
41 11.–14.10. Joukkuepikashakin HM (HSL)
42 23.10. Remin syysturnaus (Vantaa)
24.10. TuTS:n pikapeliturnaus (Turku)
44 1.–29.11. Shakkikotiturnaus maanantaisin (HSL)
6.–7.11. SalSK:n viikonlopputurnaus (Salo)
6.–7.11. Tammer-Shakin XIV turnaus (Tampere)
48 3.–5.12. TuTS:n viikonlopputurnaus (Turku)
4.–5.12. OSS:n turnaus (Oulu)
49 10.–12.12. X:n viikonlopputurnaus (Helsinki)
50 19.12. Tammer-Shakin kinkkuturnaus (Tampere)
52 27.12.–8.1. Helsingin mestaruus 2011 (HSL)

SHAKKIJÄRJESTÖJÄ • Suomen Keskusshakkiliitto ry – www.shakkiliitto.fi – pj. Tuomo Halmeenmäki, 045 1295683, tuomo.halmeenmaki@gmail.com – toiminnanjohtaja Jorma Paavilainen, Henry Fordinkatu 5 C, 00150 Helsinki, 044 3264130, sksl@kolumbus.fi – pankkiyhteys Nordea 205918–14718 • Suomen Kirjeshakkiliitto ry – www.shakki.net/liitot/skl
– pj. Heikki Brusila, 044 2908400, heikki.brusila@elisanet.fi • Suomen Tehtäväniekat ry – www.sci.fi/~stniekat – pj. Jorma Paavilainen, 044 3264130 email: jomapa@kolumbus.fi
PELAAJALISENSSI A-lisenssi 60€; perhelisenssi 40€; nuorten (1989–92) A-lisenssi 40€ ja perhelisenssi 30€; varhaisnuorten (1993–) A-lisenssi 20€ ja perhelisenssi 10€. A-lisenssiin kuuluu Suomen Shakki lisenssin voimassaolon ajan. Lisenssi on voimassa kalenterivuoden loppuun. A-lisenssiin kuuluva Suomen Shakki lähetetään maksukuukaudesta alkaen. Joukkuelisenssi maksaa 20€ ja sillä saa pelata yhden joukkuekilpailun loppuun saakka. Joukkuelisenssi on pelaajakohtainen. Lisenssinhaltijan on kuuluttava johonkin SKSL:n jäsenseuraan.
Lisenssiä ei vaadita henkilökohtaisessa kilpailussa pelaajalta, jolla ei ole virallista seloa, ts. luku perustuu enintään 10 peliin. Kertalisenssi henkilökohtaiseen kilpailuun on 20€ (nuorilta 10€). Seuranvaihtomaksu on 10€.
SELOLASKENTA Selolaskentamaksu on 5€/pelaaja (nuorilta 2,50€). Nopea shakki ja pikashakki 1,50€. Maksua ei peritä SM-kilpailuista. Selolistapyynnöt osoitetaan selolaskijalle.
JÄSENMAKSUT Kerhojen jäsenmaksu liitolle on 6€ aikuisilta ja 4€ nuorilta (1989-). Minimijäsenmaksu 60€.
KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄT Tulokset tulee lähettää välittömästi Suomen Shakkiin: Marko Tauriainen, Väinämöisenkatu 36 B 31, 33540 Tampere, marko.tauriainen@suomenshakki.fi;
Suomen Keskusshakkiliitolle: Jorma Paavilainen, Henry Fordin katu 5 C, 00150 Helsinki, sksl@kolumbus.fi; selolaskentaan: Mikko Markkula, Satukuja 1 H 48, 02230 Espoo,
mikko.markkula@pp.inet.fi. Tuloksista on käytävä ilmi kaikkien pelien tulokset ja pelaamatta jääneet pelit. Kaikkien toimihenkilöiden nimet ja tehtävät on mainittava.
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