7 / 2010

SUOMEN SHAKKI

Bent Larsen
oli yksi
shakkimaailman

suurista

SUOMEN SHAKKI

1

SUOMEN SHAKKI
SISÄLLYS 7 / 2010
Tammer-Shakki SM-liigan kärjessä s. 4

Bent Larsen in memoriam s. 24

Dmitri Tumanoville hopeaa s. 22

Pääkirjoitus
SM-liiga
Eläköön lyhyt tasapeli
Näkövammaisten MM
Sotaveteraanien SM
Shakin lonkeroita – Alan Sokal kurkkii rivien välistä
Dmitri Tumanoville hopeaa nuorten EU-mestaruuskilpailussa
Sadan kirjan shakkimies
Bent Larsen in memoriam
Kuka?: Keskikentän strategi siirtää harkitusti
Oman itsensä herra
Kirja-arvostelu
Suomen Shakki 40 vuotta sitten
Kombit
Kuukauden analyysi: Kaksi miniatyyria
Shakkivisa
Ratkaisuja
Kilpailukutsuja
Aimo Mäenpää in memoriam
SKSL tiedottaa

PÄÄTOIMITTAJA Marko Tauriainen, Aakkulantie 17 B 12, 36220 Kangasala, 050 5813500, marko.tauriainen@suomenshakki.fi www.shakkihistoria.blogspot.com
TOIMITUSNEUVOSTO Petteri Paronen pj., Johanna Paasikangas-Tella, Toivo Pudas, Pekka Sairanen, Osmo Särkilahti ja Henry Tanner
JULKAISIJA Suomen Keskusshakkiliitto ry KUSTANTAJA Suomen Shakkikustannus Oy PAINOPAIKKA Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero ISSN 0355-8096
SUOMEN SHAKKI ilmestyy kahdeksan kertaa vuodesssa TILAUSHINNAT 2011 kotimaahan 40,00 €, ulkomaille 55,00 €, irtonumero 5,50 € PANKKIYHTEYS Suomen Shakkikustannus Oy,
Nordea 106430-204938 ILMOITUSHINNAT 2010 1/1 sivu 400,00 €, 1/2 sivu 250,00 €, 1/4 sivu 150,00 €, 1/6 sivu 120,00 € Toistoalennus 30 %, vuosialennus 50 % Hintoihin lisätään alv 23 %
Ilmoitusten hankintapalkkio 30 % SEURAAVA LEHTI ILMESTYY ENNEN JOULUA. AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE 22. MARRASKUUTA 2010 MENNESSÄ.
SAAPUMATTA JÄÄNEET LEHDET Timo Munukka 050 9310608, timo@munukka.net OSOITTEENMUUTOKSET Henry Fordinkatu 5 C, 00150 Helsinki, 044 3264130, sksl@kolumbus.fi

22

SUOMENSHAKKI
SHAKKI
SUOMEN

3
4
10
18
19
20
22
23
24
32
33
34
36
37
38
44
44
45
46
47

SM-liigan avaus ei tarjonnut yllätyksiä
Teksti: Heikki Lehtinen

S

M-liigan syksyn otteluohjelma
oli tällä kaudella harvinaisen
hajanainen, sillä edustustehtävät
shakkiolympialaisissa syyskuussa ja
Euro-cupissa lokakuussa aiheuttivat
useita ottelusiirtoja. Kaikki joukkueet pelasivat syys–lokakuun aikana
kuitenkin kaksi tai kolme ottelua, ja
näiden kamppailujen jälkeen sarjataulukko näytti seuraavalta.
SM-liiga
TammerSh
BF-Aatos
EtVaS
SalSK
VammSK
MatSK
HSK
Velhot
JoeSK
MatSK 2

2
2
2
3
3
3
3
3
3
2

2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
1
1
2
2
2
2
2

9– 2
8– 3
7– 2
11 – 8
9– 7
7– 7
6 – 11
4– 8
4 – 11
1– 7

4
4
4
4
4
2
2
1
1
0

Viime kauden mitalistit Etelä-Vantaan Shakki (EtVaS), Tammer-Shakki ja Betfair-Aatos avasivat uuden
kauden vakuuttavasti. Kaikki kolme
joukkuetta voittivat molemmat pelaamansa ottelut ja ottivat paikkansa
sarjataulukon kärjessä. Salon Shakkikerho (SalSK) ja Vammalan Shakkikerho (VammSK) ovat niin ikään
neljässä pisteessä, mutta kolme ottelua pelanneena. SalSK ja VammSK
aloittivat kautensa selvällä tappiolla,
mutta sen jälkeiset kaksi voittoa nostivat kaksikon mukaviin asemiin.
Menestymään tottunut Matinkylän
Shakkikerho (MatSK) ja viime kaudesta vahvistuneet Velhot ja Helsingin
Shakkiklubi (HSK) olivat ainakin allekirjoittaneen laskelmissa ennakkoon
kovimmat haastajat viime vuoden mitalikolmikolle. MatSK, Velhot ja HSK
ovat kärsineet kuitenkin jo kaksi tappiota ja kaipaavat pikaista ryhtiliikettä
noustakseen vielä mitalitaisteluihin.
Nousijajoukkueet Joensuun Shakkikerho (JoeSK) ja Matinkylän kakkosjoukkue ovat vahvuuslukuvertailuissa
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selvästi liigan heikoimmat joukkueet,
ja kaksikko on liiga-avauksen jälkeen
odotetusti liigan hännillä.
Seuraavassa luodaan tarkempi
katsaus tähän mennessä pelattuihin
kamppailuihin.

Perjantai 17.9.
TammerSh–SalSK 5–1

Tammer-Shakki ja SalSK pelasivat toiselle kierrokselle merkityn kamppailunsa jo etukäteen perjantaina 17.9.
Juho Pelto toi Salolle nopean pisteen
mattihyökkäyksellä Pekka Köykkää
vastaan, mutta tämä jäi varamiehisen
vierasjoukkueen ainoaksi ilonaiheeksi. Janne Mertanen ja Jarkko Penttinen toivat Tammer-Shakille vakuuttavat voitot Juha Hynnistä ja Samuli
Niemistä vastaan. Heikki Westerinen
ja Ralf Rehn tekivät tiukempaa vastarintaa, mutta Aleksander Volodin ja
Mika Karttunen kamppailivat hyvillä
suorituksilla pisteet tamperelaisille.
Salolaisista Jari Järvenpää oli lähellä
voittoa Veijo Mäkeä vastaan, mutta
joitakin käytännön mahdollisuuksia
omannut Mäki onnistui kääntämään
pelin eduksensa ja loppulukemat olivat selkeät.
Benoni
Juha Hynninen
Janne Mertanen
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3
exd5 5.cxd5 d6 6.g3 g6 7.¥g2
¥g7 8.¤f3 0–0 9.0–0 a6 10.a4
¤bd7 11.¤d2 ¦e8 12.h3 ¦b8
13.¤c4 ¤b6 14.¤a3 ¥d7 15.a5
¤c8 16.¤c4 ¥b5 17.£b3 ¥xc4
18.£xc4 ¤d7 19.e3 b5 20.axb6
¤cxb6 21.£e2 c4 22.¦xa6 ¤c5
23.¦a2 ¤d3 24.¦d1 ¤d7 25.¦a4
£c7 26.¦a6 ¦b6 27.¦xb6 £xb6
28.£c2 ¤7c5 29.¥f1 £a6 30.¥d2
¦b8 31.¦b1 ¦b3 32.¤d1 £a2
Musta on vienyt mallikkaasti peliä
eteenpäin ja saanut uhraamastaan
sotilaasta mainion korvauksen. Mikä
valkean upseereista liikkuu?

33.¤c3?
Ei ainakaan tämä ratsu ja ei oikein
mikään muukaan upseeri. Sen sijaan
33.f3!:n jälkeen ei ole selvää miten
musta voi edistyä asemassa. Mustan
nappulat sijaitsevat niin hyvillä paikoilla, ettei niitä viitsisi siirtää mihinkään,
mutta kuinka sitten voittaa peli?
33...¥xc3! 34.¥xc3 ¦xc3! 35.£xc3
£xb1 36.£xc4 £e1 37.£c2 ¤e4
38.b3 ¤dxf2 39.¢g2 0–1
Caro–Kannin puolustus
Jarkko Penttinen
Samuli Nieminen
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4
4.¤xe4 ¥f5 5.¤g3 ¥g6 6.h4 h6
7.¤f3 ¤d7 8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥xd3
10.£xd3 e6 11.¥d2 ¤gf6 12.¤e4
¤xe4 13.£xe4 ¤f6 14.£e2 ¥e7
15.0–0–0 £d5 16.c4 £e4 17.£xe4
¤xe4 18.¥e3 0–0 19.¤e5 ¦fd8
20.g4 ¦ac8 21.f3 ¤d6 22.b3 b5
23.c5 ¤e8 24.f4 ¦d5 25.¦dg1 f6
26.¤g6 ¥d8 27.¦f1 ¦d7 28.g5
¤c7 29.gxh6 gxh6 30.¦hg1 ¢f7

31.¤e5+!

Eläköön lyhyt tasapeli
Teksti: Joose Norri

A

mmoisista ajoista lähtien shakkilehdistö on julkaissut ensisijaisesti voittoon päättyneitä pelejä.
Tasapelit saavat armon vain poikkeustapauksissa, kilpailullisista tai
kömmähdyksellisistä syistä, lyhyet
tasapelit eivät käytännössä koskaan.
Niitä pidetään laiskuutena, joskus
jopa pelkurimaisuutena. Mikä väärinymmärrys! Mitä diletantismia!
Juuri pikainen remissi on shakkitaiteen huipentuma, usein täydellinen
veistos, josta ei voi ottaa mitään pois
ja johon ei voi lisätä mitään.
Miniatyyrikokoelmat ovat täynnä
kehnoja pelejä, joissa hauska loppuratkaisu oikeuttaa mitä kammottavimmat edeltävät virheet. Kuinka
paljon tyydyttävämpi onkaan peli,
jossa molemmat keksivät omaperäisiä juonia toisen päihittämiseksi, vain
joutuakseen toteamaan, että ruuti
loppuu pikaisesti – käytettäköön rajana 25 siirtoa, joka on yleisin miniatyyrin määritelmä. Pitkäkin tasapeli
voi olla tällainen, mutta niissä on
välillä suvantovaiheita, joukkojen uudelleenjärjestelyä. Lyhytpelissä jokainen siirto on kriittinen, ja toisin kuin
lyhyt voitto, tasapeli saattaa hyvin olla
virheetön, vaikka tapahtumat olisivat
kuinka hurjia. Asemallisten hienouksien pohdintaa näissä peleissä ei juuri
ole, sellainen vaatii enemmän siirtoja.
Tyylisuunnan edelläkävijä täytyy esittää tässäkin. En pilaa nautintoa analyyseilla; halutessaan voi tutkia muun
muassa siirtoja 7.£e1, 8. tai 9.d4,
11.¢b5 ja 12.¢c3.
Wieniläinen peli
Carl Hamppe
Philipp Meitner
Wien 1872
1.e4 e5 2.¤c3 ¥c5 3.¤a4 ¥xf2+
4.¢xf2 £h4+ 5.¢e3 £f4+ 6.¢d3
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d5 7.¢c3 £xe4 8.¢b3 ¤a6 9.a3
£xa4+ 10.¢xa4 ¤c5+ 11.¢b4 a5+
12.¢xc5 ¤e7

13.¥b5+ ¢d8 14.¥c6 b6+ 15.¢b5
¤xc6 16.¢xc6 ¥b7+ 17.¢b5 ¥a6+
18.¢c6 ½–½
Toinen kuuluisa pelivanhus on
päässyt kaunokirjallisuuteen. Roger
Zelazny kirjoitti vuonna 1982 novellin Yksisarvisen ehdotus (Unicorn
Variation), jossa päähenkilö Martin pelaa aavekaupungin saluunassa
shakkia yksisarvisen kanssa, panoksena ihmiskunnan tulevaisuus. Maapallo on päästetty siihen kuntoon,
että ihmisten on aika väistyä jalompien luomien tieltä, ja Tlingel on
tosiaan komea ilmestys. Arvonnassa
se koskettaa sarvellaan kättä, josta
löytyy musta sotilas, koska se sopii
sen kiiltävään ja kauniiseen nahkaan;
ihmiset luulevat väärin kaikkien yksisarvisten olevan valkeita.
Espanjalainen peli
Alexander Halprin
Harry Pillsbury
München 1900
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6
4.0–0 ¤xe4 5.d4 ¤d6
Tlingelin ylivertaisen taidon vastapainoksi Martinilla on koska tahansa oikeus pitää kuukauden tauko.

Tässä hän keskeyttää ensimmäisen
kerran. Puunattuaan pölyisen läävän
paraatikuntoon hän vetäytyy syrjäiseen metsään tutkimaan asemaa,
ja törmää siellä isojalka Grendiin,
joka osoittautuu sangen vahvaksi
pelaajaksi, sen sanojen mukaan vain
yksisarvisista saa kunnon vastuksen.
Jatkossa mies peluuttaa otuksia vastakkain.
6.dxe5 ¤xb5 7.a4 d6
Taas paussin paikka, Grend oli tehnyt toisin. (Ilmeisesti Zelazny ei ole
shakinpelaaja, tämänhän pitäisi olla
Martinin siirto.) Tlingel on osoittautunut persoksi oluelle, ja näiden kahden siirtoparin aikana se on kumonnut kolme gallonan tuoppia, mutta
suunnitelma juottaa se humalaan
pettää, koska sarvi on lääke kaikkiin
sairauksiin.
8.e6 fxe6 9.axb5 ¤e7 10.¤c3 ¤g6
Nyttemmin suositellaan siirtoa
10…¤f5 epämääräisin korvauksin
11.¤d4:n jälkeen, koska pelisiirtoon
11.£d4 on hyvä.
11.¤g5 ¥e7 12.£h5 ¥xg5 13.¥xg5
£d7

14.b6
Grend osaa pelata. Muutamaa kierrosta aikaisemmin Heinrich Wolf oli
jatkanut 14.¦a3 0–0 15.¤e4, mutta
Pillsbury voitti jatkossa 15…¤f4
16.¥xf4 ¦xf4. Tarinan mukaan peli-

jatkon olivat löytäneet ja Halprinille
näyttäneet Pillsburyn pahimmat kilpailijat Schlechter ja Maróczy.
14…cxb6 15.¤d5 exd5
Uhkasi sekä 15.¤xb6 että 15.¤e7.
16.¦fe1+ ¢f8
16…¢f7 17.¦e7+ £xe7 18.¥xe7
¢xe7 19.¦e1+ ja mustalla on vaikeuksia nappuloidensa yhteispelin
kanssa, koska 19…¥e6 20.£g4 on
huono. 19…¢d8 20.£xd5 ¦e8 lienee kuitenkin mustaetuinen.
17.¦a3 ¤e5
Uhkasi 18.¦f3+ ¢g8 19.¦e7 £c6
20.¦f8+ ¢xf8 21.£f3+, ja 18…£c6
lähetin kehittämiseksi saa vastauksen
19.¦c3 £b5 20.£f3+ ¢g8 21.¦c5 ja
mustan on sallittava ikuinen shakki.
17…¢g8 18.¦f3 ¤e5 on siirtovaihto.
18.¦xe5 dxe5 19.¦f3+
Väliajoilla Grend on esitellyt ystävänsä aarnikotka Raelin ja antanut
kipsivaloksen jalastaan myytäväksi,
koska Martinin kukkaro ei kestä
kolmen yliluonnollisuuden juomatapoja. Nyt Martin päättää kuitenkin
ottaa riskin ja jatkaa itse loppuun.
19…¢g8 20.¥h6 £e7
Uhkasi 21.¥xg7, ja sekä 20…£e6
21.£g5 £d7 22.¥xg7 että 20…
gxh6 21.¦g3+ ¢f8 22.£xe5 häviävät. Pelissä 21.¦g3 ¥e6 22.¥xg7
£xg7 23.£xe5 ¥g4 ei käy.
21.¥xg7 ¢xg7 22.¦g3+ ¢f8
23.¦f3+ ¢g7 24.¦g3+ ½–½
Pelin päättyessä Grend ja Rael saapuvat paikalle tuoden tovereitakin mukanaan (Rael oli seurannut
suihkukonetta, pikku juttu aarnikotkalle). Tlingel on jo luopunut
maapallonvalloituksesta, se on kuitenkin liian kranttu, eikä närkästy
Martinin huijauksesta. Ilta päättyy
yleisiin juominkeihin, minisfinksit
lentelevät ympäriinsä litkimässä läiskynyttä olutta.

Pillsburyn laudan ääressä löytämät
puolustussiirrot ansaitsevat hatunnoston, mutta mielenkiintoisempaa
on, kun molemmat saavat osansa
uuden luomisen ilosta. Jotkut pelit
ovat näkemisen arvoisia huumorin ja
esteettisyyden ansiosta.
Hollantilainen puolustus
Anthony Miles
Anatoli Vaiser
Shakkiolympialaiset, Elista 1998
1.d4 e6 2.¤f3 f5 3.d5
Harvinainen siirto. Ilkka Kankon
mukaan pelissä tapahtuva sotilaanryöstö on Aatos Fredin keksintö.
3…¥b4+ 4.c3 ¥d6 on suositeltu
vastaus. Antagonistit tunnetaan kuitenkin nykyshakin omaperäisimpiin
kuuluvina pelaajina.
3…exd5 4.£xd5 d6 5.¤g5
Muuten valkean pelissä ei ole järkeä.
5…£e7 6.¤xh7
”Valkea voittaa sotilaan, mutta hintana on aika monta tempoa, ja täytyy pitää vakava naama samalla kun
pelaa naurettavan näköisen siirtosarjan.” (Miles, New in Chess 7/1998)
6…c6 7.£b3 ¦xh7
7…¥e6 8.£g3.
8.£xg8 ¦h4 9.£b3 ¤a6
Miles kertoo pelaajien katsoneen
asemaa jo etukäteen. ”Epäilen että
molemmat oletimme myös, ettei vastassa ole kovin vakavasti otettava pelaaja, jos tähän asemaan joskus päätyisimme. Kenties tämäkään arvio ei
ollut täysin epätarkka.” Valkealla on
nyt useita siirtoja, mutta Milesiltä
voi odottaa vain:
10.£e3 ¦e4
Luonnollinen siirto, mutta 10…¥e6
lienee parempi. Aktiivinen torni on
lopulta uhkausten kohteena.
11.£d2 ¤b4
Nyt ei käy 12.¤c3 ¦d4, mutta 12.a3
tai 12.c3 ¤d5 13.g3 jättäisi mustan

kompensaation epämääräiseksi. Miles valmistelee ratsulle reitin d2–f3.
12.£d1

Valkean asemassa ei ole heikkouksia,
joten mustan on keksittävä jotain,
muuten on sotilas vähemmän…
12…¦d4 13.¤d2 f4 14.a3
Uhkasi 14…¥f5. ”Asemallisesti toivottava 14.c3 ei tässä ole aivan tehokas.”
14…¤d5 15.c3 ¤e3
Pakko, koska 15…¦d3 16.£c2 ¥f5
17.¢d1 ei toimi. Pelissä jos 16.£b3
¥e6.
16.fxe3 £h4+ 17.g3 fxg3 18.¥g2
gxh2+
Milesin toivejatko 18…¥h3 19.exd4
(19.cxd4 gxh2+ 20.¢f1 ¥xg2+
21.¢xg2 £g4+ johtaa ikuiseen
shakkiin, koska 22.¢xh2?? d5 mattiin) ¥xg2 20.¤f3 ¥xf3 21.exf3 g2+
22.¢e2 gxh1£ 23.£xh1 jättää sotilaan edun, vaikka epäilenkin, onko
etua.
19.¢f1 £f6+ 20.¢e1
Ei 20.¥f3 ¥h3+ ¢f2 £h4 matti.
20…£h4+ 21.¢f1 ½–½
Ikuiseen shakkiin valtaosa lyhyistä mutta täysipainoisista peleistä
tietysti päättyy. Suosittua on ollut
myös kopioida avausteoriasta joku
pakottava muunnelma etukäteen sovitun tasapelin tekemiseksi, vaikkapa
SUOMEN SHAKKI
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”Turnausshakin
maailmanmestari”

Bent Larsen on poissa
Tanskalainen suurmestari Bent Larsen kuoli 9. syyskuuta 2010 Buenos Airesissa lyhyen sairauden jälkeen.
Hän oli kuollessaan 75-vuotias. Larsen oli paitsi Tanskan kaikkien aikojen paras pelaaja myös Pohjoismaiden ylivoimainen ykkönen 1980-luvulle asti. Vaikkei
voittanutkaan maailmanmestaruutta Larsen hallitsi
kansainvälisiä kilpailuja suvereenisti 1960- ja 1970luvuilla ennen Anatoli Karpovin nousua maailmanmestariksi.
Aron Nimzowitschilta vaikutteita ammentanut Larsen oli suuri taistelija. Tasapelitarjoukset hän torjui
säännönmukaisesti kohteliaasti mutta tiukasti. Hän oli
myös ainainen optimisti ja uskoi mahdollisuuksiinsa
melkeinpä asemassa kuin asemassa.
Maailman parhaimmistoon kuuluneelle Larsenille ei useinkaan löytynyt sopivaa kilpailua Suomesta.
Tuore kansainvälinen ja Pohjoismaiden mestari pelasi kuitenkin Hangon kesäturnauksessa 1956, jossa
hän jakoi kärkisijan Matti Rantasen kanssa. Vuonna
1969 hän voitti Helsingissä pelatussa harjoitusottelussa Heikki Westerisen, ja vihdoin vuonna 1989 hän
jakoi toista sijaa Espoossa pelatussa FIDEn alueturnauksessa.
Larsen oli ahkera shakkikirjoittaja, ja hänen ajatuksistaan olemme saaneet nauttia myös Suomen Shakin
sivuilla.
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Teksti: Eero Raaste

J

ørgen Bent Larsen syntyi Tilstedissä 4. maaliskuuta 1935. Tutustuminen shakkipeliin tapahtui hänen
omien sanojensa mukaan tammikuussa 1942 Jørgen-nimisen kaverin
välityksellä Holstebrossa. Lukuisia
lastensairauksia potenut Bent ei masentunut ensimmäisestä pelistä, jossa
hän joutui matiksi menetettyään sitä
ennen kaikki muut nappulansa paitsi
kuninkaan. Pikku-Bent pelasi myös
isänsä kanssa, mutta pojan täytettyä 12
vuotta kotoa ei enää löytynyt vastusta,
vaan edessä oli tutustuminen shakkikerhoon. Tätä ennen Bent oli löytänyt kotoaan shakkikirjan, jonka hän
tutki perin pohjin. Tässä kirjassa tekijä kehui kuningasgambiittia ja moitti
nykymestareita pelkureiksi, koska he
eivät uskaltaneet pelata sitä. Luonnollisesti avaus löysi sijansa Larsenin
repertuaarista moneksi vuodeksi.
Holstebron shakkikerhossa Larsen
kehittyi nopeasti, mihin vaikuttivat
myös kirjastosta löytyneet shakkikirjat. Tanskassa viimeiset vuotensa asuneen Nimzowitschin teokset
vaikuttivat suuresti nuoren Larsenin
pelikäsitykseen. Niiden vaikutusta
oli muun muassa nykyisin Larsenin
avaukseksi kutsutun 1.b3-pelitavan
toistuva käyttö. Muilta osin Larsenin
avausvalikoima oli laaja ja joustava.
Hän on kertonut löytäneensä paljon
”uutuuksia” sadan vuoden takaisista
peleistä.
Perheen muuttaessa Holstebrosta
Kööpenhaminaan Bent oli ollut vanhan kotikaupunkinsa paras pelaaja,

Holstebron shakkikerho lähdössä ystävyysotteluun Norjaan vuonna 1949. Kerhon vahvin pelaaja on etualalla oleva, sortseihin sonnustautunut
pikkupoika..
mutta hän oli edelleen jokseenkin
kokematon. Itse hän piti hämmästyttävänä sijoittumistaan jaetulle
neljännelle sijalle Birminghamissa
1951 pelatussa nuorten MM-kilpailussa. Siinä hän kukisti kanadalaisen
Lionel Joynerin näppärästi – kuningasgambiitilla!
Kuningasgambiitti
Bent Larsen
Lionel Joyner
Nuorten MM-turnaus, Birmingham
1951
1.e4 e5 2.f4 ¥c5 3.¤f3 d6 4.c3
¥g4 5.fxe5 dxe5 6.£a4+! ¥d7
6...£d7? 7.¥b5 c6 8.¤xe5! kuului
valkean valmisteluihin.
7.£c2 ¤c6 8.b4 ¥d6 9.¥e2
9.¤a3!?.
9...£e7 10.¤a3 a5 11.b5 ¤d8
11...¥xa3!? saattoi olla parempi,
vaikka valkealle jäisi hieman etua
jatkossa 12.¥xa3 £xa3 13.bxc6
¥xc6 14.¤xe5 £a4 15.£xa4 ¥xa4
16.¥c4 ¤h6 17.0–0.
12.¤c4 f6 13.0–0 ¤h6 14.d4 ¤f7
15.a4 0–0 16.¤xd6 ¤xd6?
16...cxd6 17.¥a3 olisi myös ollut
hieman parempi valkealle.
17.¥a3 ¤8f7??
Mustan piti pelata 17...b6 18.fxe5
dxe5 19.¥c4+ ¤8f7 20.¥d5 ¦ac8

21.c4 eikä valkean etu ole ratkaiseva,
kuten pelisiirron jälkeen.

18.c4! exd4 19.c5 £xe4 20.¥d3
£e3+ 21.¢h1 ¤xb5
21...¤c8 22.c6.
22.axb5 c6 23.¥xh7+ ¢h8 24.¤h4
¤e5 25.¦ae1 £h6 26.¤g6+ ¤xg6
27.¥xg6 ¥e8 28.¥f5 cxb5 29.c6 b4
30.¥c1 g5 31.c7 ¥c6 32.¦e7 1–0
Huomautukset perustuvat Larsenin
analyyseihin kirjassa 50 udvalgte
partier. Hän päätti pelin huomioon:
”Udmaerket spillet af lille mig” todeten kuitenkin, ettei peli ollut erityisen vaikea.
Seuraavina vuosina Larsen voitti
kahdesti peräkkäin Trondheimin
kansainvälisen nuorten kilpailun.
Vuoden 1951–52 kisassa toiseksi si-

joittui Suomen Bo Nyrén. Varsinaisen
läpimurtonsa nuori tanskalainen teki
vuonna 1954, jolloin hän voitti Kööpenhaminan ja Tanskan mestaruudet
sekä teki 71-prosenttisen tuloksen
Amsterdamin olympialaisten ykköspöydällä, minkä seurauksena hän sai
kansainvälisen mestarin arvonimen.
Vuoden 1955 saavutuksiin kuuluivat jaetut kärkisijat Pohjoismaiden
mestaruuskisassa Oslossa ja nuorten
mestareiden turnauksessa Zagrebissa.
Kotimaisissa kilpailuissa Larsen alkoi
olla lähes aina ykkössijalla. Vuosi
1956 alkoi komeasti PM-turnauksen jatko-otteluvoitolla islantilaista
Friðrik Ólafssonia vastaan. Larsen
voitti Reykjavikissa pelatun ottelun
4,5–3,5. Voittoa Kööpenhaminassa
seurasi sitten osittainen epäonnistuminen, sillä Hangon kesäturnauksen
avauskierroksella hän hävisi Suomen
Matti Rantaselle (suurmestari Yrjö
Rantasen isälle). Kun Rantanen pelasi hienon kilpailun, ja Larsen hävisi
toistamiseen Ilmari Niemelälle, Rantanen ja Larsen jakoivat kärkisijan.
Tulokset: 1.–2. Matti Rantanen ja Bent
Larsen (Tanska) 5 (7), 3. Aatos Fred 4,5,
4. J. Blomkvist (Ruotsi) 4, 5. Ilmari Niemelä 3,5, 6. Olavi Katajisto 2,5, 7. Esmo
Ridala 2 ja 8. Leo Hällström 1,5.
SUOMEN SHAKKI
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Vihreällä veralla pärjää paremmin, jos osaa ajatella strategisesti
ja jonkin verran ennakoida
vastapuolen aikeita. Tällaisia
ominaisuuksia ammattiurheilija voi kehittää vaikkapa pelaamalla shakkia.
Johanna Paasikangas-Tella

Keskikentän strategi siirtää harkitusti
S

hakki on ollut Aki Riihilahdelle
pienestä pitäen hyvää vastapainoa
fyysisille lajeille.
– Ainakin alakouluikäisestä tuli pelattua isän ja veljen kanssa paljonkin.
Turnauksiin Aki ei koskaan tullut
lähteneeksi eikä opiskellut teoriaakaan muutamia avausmuunnelmia
lukuun ottamatta.
– Shakista kuten jalkapallostakin
voi nauttia kuka tahansa, vaikka ei
tietäisikään avausten nimiä. Se ei ole
vain enemmän harrastaneiden etuoikeus, Aki korostaa.
Ammattiurheilijat viettävät paljon aikaa hotelleissa. Silloin on hyvää aikaa pelata vaikkapa shakkia,
backgammonia tai pokeria. Norjan
jalkapalloliigassa pelatessaan Aki sai
lahjaksi pienen pelaavan shakkitietokoneen, joka kulkee matkassa edelleen. Toinen monivuotinen pelikaveri Akilla on lapsuuden ystävä Jaakko.
Etäisyys ei ole mittelöitä haitannut,
koska siirtoja on tehty tekstiviestillä,
viikon vastausajalla.
Aina välillä matkan varrelta löytyy
myös pelilauta, sopivasti aikaa ja joku
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jonka kanssa voi pelata. Sellaisissa tilanteissa Aki ottaa aina haasteen vastaan.
– Joskus kokeilin pelaamista internetissä, mutta se ei ollut kivaa,
koska vastustaja saattoi kesken kaiken vain häipyä.
Akin mielestä oikea shakki haastaa ihmisen eri tavalla kuin jalkapallo.
Yhtäläisyyksiäkin toki on.
– Ne, jotka osaavat ajatella strategisesti, pärjäävät todennäköisesti
paremmin myös jalkapallossa.
Aki on itse nimenomaan strategi.
– Elämässä pitää aina olla muutama seuraava siirto mietittynä.
Näyttävät ratkaisut ja reipas riskinotto eivät kuulu Akin pelityyliin.
– Pelaan varmaan liiankin varman
päälle. Kun saan jonkin verran etua,
vaihdan mielelläni nappuloita pois.
Katson vastustajan siirrot aina huolella, enkä oleta hänen tekevän pahoja virheitä. Paitsi jos kyseessä sattuu
olemaan englantilainen jalkapalloammattilainen, sillä heidän joukossaan
shakkitaidot eivät ole kummoiset…
Strateginen taistelu toista vastaan
on Akin mielestä kiehtovaa. Ja voi-

makas kilpailuviettikin aiheuttaa sen,
että shakki vetää puoleensa.
Lapsille Aki suosittelee shakkia,
koska se kehittää keskittymiskykyä
ja oppimista.
– Playstationit ja muut helpot
viihdykkeet vievät liikaa aikaa liikkumiselta ja keskittymistä vaativalta
toiminnalta. Lapsille kannattaa antaa
aikaa ja mahdollisuus oppia. Ei sillä
ole niin väliä, jos ihan kaikkia sääntöjä ei heti osaa. 

FAKTA
• syntynyt 1976 Helsingissä
• pelannut 15 vuotta jalkapalloammattilaisena, lukuisista loukkaantumisista huolimatta
• HJK:n kasvatti, nykyisin seuran kotiareenan kehittämispäällikkö
• pelannut mm. 69 A-maaottelua ja tehnyt
niissä 11 maalia
• HJK:n riveissä SM 1997 ja kausi Mestarien liigassa
• pelannut ammattilaisena Norjassa (Vålerenga), Englannissa (Crystal Palace), Saksassa (FC Kaiserslautern) ja Ruotsissa (Djurgården)

40 vuotta sitten
N:o 3 HUHTIKUU 1970

299. CARO-KANN
Westerinen – A. Pomar
Olot 22.2.70
1.e2–e4 e7–e6 2.d2–d4 d7–d5 3.Rb1–e3 d5×e4
4.Re3×e4 Le8–f5 5.Re4–g3 Lf5–g6 6.Lf1–c4
Tämän siirtojärjestyksen tarkoituksena on pelata
myöhemmin ratsu f4:ään ja vasta sen jälkeen edetä hsotilaalla, jolloin uhattu lähetti ei pääse h7:ään.
6. – Rg8–f6
Jatko 6. – Rd7 7.R1e2 e5 ei ole aseman vaatimusten mukainen. Valkea saa paremman pelin pelaamalla joko 8.f4
tai 8.0–0.
7.Rg1-e2 e7–e6 8.0–0 Rb8–d7
Siirtoon 8. – De7 Westerinen olisi vastannut 9.f4. Muunnelman kantapeli Keres–Golombek, Moskova 1956, jatkui
seuraavasti 9.f4 Ld6 10.f5 e×f5 11.R×f5 L×h2+ 12.Kh1 0–0
13.g3! L×f5 14.T×f5 L×g3 15.T×f6 De7 16.Df1 De4+ 17.Df3
Dh4+ 18.Kg2 Dh2+ 19.Kf1 Dh3+ 20.Dg2 ja valkea voitti.
9.Le4–b3!
Tässä ei 9.f4 ole yhtä hyvä kuin edellä, sillä pelaamalla
9. – Rb6 10.Lb3 Dd7 saisi musta hyvan pelin.
9. – Rd7–b6 10.Re2–f4 Lf8–d6 11.Tf1–e1 Rb6–d5
12.Rf4–d3
Valkea haluaa vasta mustan linnoituksen jälkeen vaihtaa
g6:ssa, sillä muuten voisi avoin h-linja käydä vaaralliseksi
– ei mustalle kuten pelissä, vaan valkealle itselleen! Linnoituksen odottaminen siirrolla 12.Df3 el hyödytä valkeata, sillä musta voi vastata yksinkertaisesti 12. – De7.
Mahdollisesti tuli mustan nyt pyrkiä pitkään linnoitukseen, sillä lyhyen linnoituksen jälkeen musta – tekemättä
suurempia virheitä – joutuu melko pian häviöasemaan.

Ojanen vastaa
Kysyjä Antti Pyhälä, SaIo
Kysymykset ja vastaukset:
1. Mikä on ollut mielestänne paras kilpailunne?
Vastaus : Havannan Shakkiolympialaiset 1966, joissa pelasin 1. pöydällä 18 peliä tuloksena 13,5 pistettä.
Peleistä oli 2 suurmestareita ja 5 kansainvälisiä mestareita vastaan. En tehnyt yhtään karkeaan luokkaan kuuluvaa virhettä, häviöitä oli 2. Tämä suoritus ei kuitenkaan
ole mitenkään ylivoimaisesti paras.
2. Mikä on ollut suomalaisten paras saavutus kansainvälisillä kentillä?
Vastaus : Suomalainen pelaaja on saavuttanut 9
pistettä 18 pelistä alueidenvälisessä turnauksessa. Tämän
teki Eero Böök 1948 Saltsjöbadenissa. On tosin sanottava,
että jos suomalainen pelaaja saavuttaisi vastaavan tuloksen tänään, olisi se selvästi korkeampiluokkainen tulos
– vaatisi ainakin vielä suurempaa shakkitaitoa kuin silloin. Joukkuetuloksista on paras Suomen joukkueen
pääsy voittajaryhmään Helsingin Shakkiolympialaisissa
1952.Tähän sopii sama lisähuomautus kuin edellä.
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Heikki Westerisen komea voittopeli Arturo Pomarista. Ojasen
palstalla tuleva kansainvälinen
mestari esitti kysymyksiä.

12. – 0–0 13.Rd3–e5 c6–c5?!
Tämä siirto on varmasti »kaksipiippuine», mutta on vaikeata löytää mustalle parempiakaan siirtoja pelin vapauttamiseksi.
14.Lc1–g5!
Tämä lähetti ei ole karkoitettavissa h7–h6:lla, siläa valkea
voi lyödä g6:een. Sitä paitsi valkea uhkaa mahdollisesti
L×d5 ja L×f6.
14. – Dd8–c7 15.c2–c3 Ta8–c8 16.Dd1–f3 b7–b5
17.Re5×g6 h7×g6 18.d4×c5 Ld6×c519.Ta1–d1 Dc7–b6
20.Rg3–e4 Rf6×e4 21.Te1×e4 Tf8–e8 22.Kg1–f1!
Siirron tarkoituksena on ensisijassa torjua mahdolliset
alarivin matit. Koomillisen toisen tarkoitusperän saa siirto 10 siirtoa myöhemmin.
22. – b5–b4 23.Te4–h4 Db6–e6 24.Df3–h3
Valkea saattoi tietenkin voittaa sotilaan lyömällä d5:een ja
b4:ään, mutta sellainen saalis olisi ollut aivan liian vähän.
24. – f7–f6?
Ainoa mahdollisuus oli 24. – f5, mutta tällöinkin on musta esim. 25.Df3:n jälkeen häviöasemassa. Uhkauksen
26.T×d5 vuoksi hänen täytyy siirtää ratsuaan ja valkea
voittaa vähintään b4-sotilaan säilyttäen lähettiparinsa.
25.c3–c4! Rd5–e7 26.Lg5 ×f6 Te8–f8 27.Th4–h8+
Kg8–f7 28.Lf6×g7! Kf7×g7 29.Td1–d7+! Kg7–f6
30.Dh3–h4+ Kf6–e5 31.Dh4–g5+ Tf8–f5 32.f2–f4+!
Katso huomautusta valkean 22. siirron jälkeen!
32. – Ke5–e4 33.Lb3–e2+
Musta antautui (1–0) Harvoin joutuu suurmestari laskemaan aseensa tällä tavoin!
Huomautukset R. Hartochin ja voittajan yhdessä laatimat.
3. Kuinka vanhana aloititte shakkiuranne ja kuinka hyvin
menestyitte kouluikäisenä?
Vastaus : Olen 12 vuotiaasta alkaen ollut erityisen kiinnostunut shakista. Kouluikäisenä oli innostus suuri ja sen
mukana myös menestys hyvä. Näkyvimmät saavutukset
olivat: 2. sija Pohjoismaisen turnauksen mestariluokassa
ja pääsy Suomen joukkueeseen Münchenin shakkiolympialaisiin 1936. Olin silloin 17 vuotias.
4. Mitkä ovat tärkeimmät kansainväliset shakkilehdet
ja kuinka monta kertaa ne ilmestyvät vuodessa ja mitkä
ovat niiden tilaushinnat?
Vastaus : Viittaan tässä numerossa olevaan Akateemisen
Kirjakaupan ilmoitukseen.
Kaarle Ojanen
Kansainvälinen shakkimestari Kaarle Ojanen toivoo,
että Ojanen vastaa-osastoon tarkoitetut kysymykset olisivat paitsi ylläolevanlaisia, myös todella shakillisia. Hyvän
esimerkin tällaisista kysymyksistä tarjoaa amerikkalainen
shakkilehti Chess Life – tämän vuoden alusta Chess Life
& Rewiew, jossa suurmestari Larry Evans vastaa lukijoille
osastossa Larry Evans on Chess. Siinä kysytään neuvoja
avausmuunnelmissa, shakkikirjoista löydettyjen virheitten
todenperäisyyttä, loppupelineuvoja jne.

SKSL tiedottaa
Liitto on nimennyt vuoden 2011
koulushakin teemavuodeksi. Sen
tehokkaaksi toteuttamiseksi liitolle
on saatu projektityöntekijä, Kimmo
Telenius. Hänen yhteystietonsa:
Kimmo Telenius, c/o SKSL,
Henry Fordin katu 5 C, 00150 Helsinki, kimmo.telenius@gmail.com,
050 3017425.
Koulushakkivuoteen liittyen lokakuun lopussa järjestettiin Helsingissä
shakkipedagogiikan kurssi. Kiinnostus kurssille oli niin suuri, että tilarajoitusten vuoksi jouduttiin myymään
ei-oota. Ensi keväänä on tarkoitus
järjestää uusi kurssi aiheesta.
Marraskuun loppuun on aikaa
hakea valmennusstipendejä vuodelle
2011. Stipendin enimmäismäärä on
500 euroa. Stipendi voidaan myöntää nuorelle tai nuorten ryhmälle
valmennukseen vuoden 2011 aikana.
Vähintään kolmasosa stipendeistä pyritään suuntaamaan tytöille. Stipendin
myöntäminen edellyttää valmennussuunnitelmaa kustannusarvioineen
ja yhteistyötä kokeneen valmentajan
kanssa. Myöntämisen kriteereinä käytetään valmennettavan lähtötasoa ikäluokkaansa verrattuna, valmentajan
kokemusta, valmennussuunnitelman
laatua, valmennuksen määrää sekä
aktiivisuutta nuorten ja koululaisten
SM-turnauksissa. Vapaamuotoiset hakemukset liiton toimistoon. Hakuaika
päättyy 30.11.2010, ja liiton hallitus
päättää stipendin saajista 7.12.2010.
Hyvää loppuvuotta!

|KILPAILUKALENTERI|
45 13.11. Nopean shakin turnaus (Oulu)
13.–14.11. KäpSK:n viikonlopputurnaus (Helsinki)
46 20.–21.11. JSM
47 26.–28.11. TuTS:n viikonlopputurnaus (Turku)
27.–28.11. ST:n syyspäivät (Ylöjärvi)
27.–28.11. OSS:n turnaus (Oulu)
48 3.–6.12. ESK-turnaus (Espoo)
49 10.–12.12. Risto Redsvenin muistoturnaus
(X, Helsinki)
11.12. Nopean shakin turnaus (Oulu)
50 18.12. Esa Auvisen 60-vuotisjuhlaturnaus (Helsinki,
ESK & HSL)
19.12. Tammer-Shakin kinkkuturnaus (Tampere)
52 27.12.–8.1. Helsingin mestaruus 2011 (HSL)

Alustava kilpailukalenteri 2011

1 8.1. Kaakonketju (Hamina)
2 10.–14.1. Mesikämmen-turnaus (Ähtäri,
Pauli Kiviaho)
16.1. Shakin päivä
16.1. Turun turnaus, 25+25 min (TSY)
3 22.1. JSM (I divisioona)
4 28.–30.1. Jyväskylän talven turnaus (JyS)
29./30.1. Pikashakin henkilökohtainen HM (HSL)
29./30.1. Koulujoukkueiden HM (HSL)
5 5.–6.2. MaSa:n viikonloppukilpailu (Ilmajoki)
5.–6.2. Loimaan viikonlopputurnaus (LoimSK)
5.–6.2. Garden viikonlopputurnaus (Helsinki)
6 12.–13.2. JSM
8 25.–27.2. Matin päivän turnaus (Espoo, MatSK)
9 5.–6.3. Satakunnan mestaruusturnaus (Satakunnan Shakkiliitto ry)
10 12.–13.3. JSM
11 19.3. Koivuturnaus (Vantaa, Remi)
12 26.3. Nopean shakin turnaus (Helsinki, LauttSK)
13 3.4. JSM liigakarsinta (I divisioona)
14 10.4. Kerhojen kokous (Helsinki, SKSL)
15 15.–17.4. TSY:n turnaus (Turku, TSY)
16.–17.4. Aimo Mäenpään muistoturnaus (MikkSK)
16.–17.4. Käenpesäturnaus (Ylivieska, Shakkilaakso)
17.4. Levoranta-turnaus (Sastamala, VammSK)
16 21.–25.4. HSL:n Pääsiäisturnaus (Helsinki)

18 7.5. Nopean shakin turnaus (Salo, SalSK)
21 27.–29.5. Klubin XXXII turnaus (Helsinki, HSK)
22 2.–5.6. Nopean shakin festivaali (Sastamala,
VammSK)
5.6. Kaakonketju (Lappeenranta, LprSK)
23 9.–12.6. Nuorten SM-turnaus (TuTS)
11.–19.6. SM-kilpailut
11./12.6. Päijät-Hämeen 2. avoin pikashakin
mestaruuskilpailu (Lahti, LahS)
24 18.–19.6. HämSK:n turnaus (Hämeenlinna)
26 1.–3.7. HSL:n viikonlopputurnaus (Helsinki)
2.–3.7. Eino Leino -turnaus (Kajaani, KaSY)
3.7. Nopean shakin turnaus (Naantali, TSY)
27 4.–10.7. Naantalin turnaus (Naantali, TSY)
28 11.–17.7. Heart of Finland (Jyväskylä, JYS)
30 25.–31.7. Avoin SM (Mänttä-Vilppula, MäntSK)
30.7. KSSP:n pikapelimestaruuskilpailu (Kuusankoski, PoKS)
30.–31.7. Raputurnaus (Oulainen, Shakkilaakso)
31 6.–7.8. Joukkuepikapelin SM (Ilmajoki, KurVi
ja MaSa)
32 13.8. Akaan nopean shakin turnaus (AkaaS)
13.–14.8. Taraus-turnaus (Tampere)
34 26.–28.8. HSK:n XII syysturnaus (Helsinki)
35 3.9. Nopean shakin HM (Helsinki, HSL)
36 9.–11.9. Garden viikonlopputurnaus (Helsinki)
10.9. Nopean shakin kilpailu (Loimaa, LoimSK)
11.9. Kaakonketju (Kuusankoski, PoKS)
37 17.–18.9. JSM
38 24.–25.9. JärvSK:n viikonlopputurnaus (JärvSK)
40 8.–9.10. Lahden viikonlopputurnaus (LahS)
8.–9.10. Koululaisten HM (Helsinki, HSL)
41 10.–13.10. Joukkuepikashakin HM (Helsinki, HSL)
15.–16.10. JSM
42 22.10. Remin syysturnaus (Vantaa)
23.10. TuTS:n pikapeliturnaus (Turku)
43 30.10. Kerhojen kokous (Helsinki, SKSL)
44 5.–6.11. SalSK:n viikonlopputurnaus (SalSK)
45 7.11.–5.12. Shakkikotiturnaus (5 kierrosta,
maanantaisin, Helsinki, HSL)
46 19.–20.11. JSM
47 25.–27.11. TuTS:n viikonlopputurnaus (Turku)
48 3.12. Kaakonketju (Imatra, ImSh-48)
49 9.–11.12. X:n viikonlopputurnaus (Helsinki)
52 27.12.–9.1. HM-turnaus (Helsinki, HSL)
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PELAAJALISENSSI 2010 A-lisenssi 60 €; perhelisenssi 40 €; nuorten (1990–93) A-lisenssi 40 € ja perhelisenssi 30 €; varhaisnuorten (1994–) 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. Loppuvuoden lisenssi on 1.7.–31.12. ostettava pelaajalisenssi, joka maksaa vuosilisenssin hinnan + 50 % vuosilisenssin hinnasta. Aikuisten loppuvuoden lisenssi siis 90 €, nuorten 60 € ja varhaisnuorten 30 €. Loppuvuoden lisenssi on
voimassa ostohetkestä seuraavan kalenterivuoden loppuun. 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 (1990–). Minimijäsenmaksu 60 €.
KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄT Tulokset tulee lähettää välittömästi Suomen Shakkiin: Marko Tauriainen, Aakkulantie 17 B 12, 36220 Kangasala, 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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