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Aleksander Halifman, tunnettu venäläinen huippusuurmestari, vieraili Suo-
messa 29-30.5.1999. Halifman luennoi Helsingin Shakkikodissa valmennus-
tilaisuudessa,  jonka  kuulijajoukko  koostui  paristakymmenestä  maamme
kärkipelaajasta. Tilaisuuden ideoinnista ja järjestelyistä vastasivat Jussi Tel-
la, Johanna Paasikangas-Tella ja Eero Raaste Antti Pyhälän valmennustuki-
yhdistyksestä, Suomen keskusshakkiliiton tukiessa tilaisuutta taloudellisesti.

Pietarin suurmestarikoulu

Aleksander Halifman toimii nykyisin Pietarin Suurmestarikoulun johtajana.
Suurmestarikoulu on viime vuonna perustettu yksityinen yritys, joka pyrkii
säilyttämään Venäjän shakkikulttuurin ja pitkän venäläisen shakkiperinteen
maata nykyisin ravisuttavien myllerrysten keskellä. Koulun toiminta koostuu
toistaiseksi lähinnä julkaisutoiminnasta Internetissä ja valmennustoiminnas-
ta Venäjällä, mutta suunnitelmissa on myös erilaisia kansainvälisiä valmen-
nusleirejä.  Suomi  lähimpänä  länsimaana  luonnollisesti  kiinnostaa  Pietarin
Suurmestarikoulua.

Viikonlopun ohjelma

Valmennustilaisuuden aluksi Halifman esitteli Venäjän shakkielämää. Venä-
jän taloudelliset vaikeudet näkyvät myös shakissa, sillä jopa maan mesta-
ruuskilpailujen järjestäminen on viime vuosina ollut vaikeaa. Näin siitä huoli-
matta,  että  nuoret  huippupelaajat  ovat  jatkuvasti  suostuneet  pelaamaan
oman maan turnauksissa. Halifman esitteli mm. nuorten lupausten Aleksan-
der Morozevitshin ja Konstantin Sakajevin taistelullisia pelejä.

Varsinainen valmennus koostui luennoista, joiden aihepiiri vaihteli suurmes-
tarin valmentautumisesta avausten tutkimiseen. Myös vapaa kyselytunti mi-
tä erilaisimpien kysymysten muodossa osoittautui hyväksi ideaksi näin en-
simmäisellä kerralla. Luento suurmestarin valmentautumisesta oli erityisen
mielenpainuva, sillä Halifman oli valinnut luennolle edesmenneen Lembit Ol-
lin hienoja pelejä. Lembit Oll oli Halifmanin ikätoveri, ja he aloittivat uransa
samaan aikaan silloisen Neuvostoliiton nuorten mestaruuskilpailuissa.

Tulevaisuus

Aleksander  Halifman  on  korkeatasoisin  suurmestari,  joka  on  järjestänyt
shakkivalmennusta  maassamme  nykyisen  pelaajapolven  aikana.  Näinkin
korkeatasoisen valmennustilaisuuden järjestäminen on nykyisin entistä hel-
pompaa, sillä Internet mahdollistaa kansainväliset kontaktit mihin tahansa
kolkkaan maapallolla. Ja kannattaa muistaa, että Suomesta ei tarvitse men-
nä kuin rajan yli itään, ja shakkitietoutta on tarjolla reilusti. Halifman osoit-
tautui viikonlopun aikana ammattimaisesti shakkiin suhtautuvaksi ja muu-
tenkin mukavaksi ihmiseksi, ja hänen englanniksi pitämänsä luennot olivat
selkeitä ja ymmärrettäviä.

Osallistujat toivoivat yksimielisesti, että saisimme nauttia vastaavista tilai-



suuksista myös jatkossa. Yksinkertainen idea herätellä maamme valmen-
nustoimintaa olisi tällaisten tilaisuuksien järjestäminen säännöllisesti. Tilai-
suuksia voisi olla esim. kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä, ja mukaan
voisi kutsua kärkipelaajat (esim. 30 parasta), parhaat naispelaajat ja par-
haat juniorit. Tällöin huippuvalmennuksen tuomat ideat ja virikkeet leviäisi-
vät laajasti kärkipelaajillemme.

Shakkiliiton harrastama satunnainen valmennustoiminta viime hetkillä en-
nen  arvokisoja,  vain  joukkueeseen  valittujen  harvojen  pelaajien  kesken,
tuskin tarjoaa samanlaisia hyötyjä koko maamme shakkitasoa ajatellen. 

Peliesimerkki

Tähän lyhyeeseen juttuun sopii peliesimerkiksi yksi Aleksander Halifmanin
parhaista peleistä. Pelissä tapahtunut kahden tornin uhraus on varsin näyt-
tävä idea.

Khalifman, A - Serper, G
St Petersburg, 1994 (E10)

1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rf3 d5 4. Rc3 Lb4 5. cxd5 exd5 6. Lg5 h6 7. Lh4
g5 8. Lg3 Re4 9. Rd2 Rxc3 10. bxc3 Lxc3 11. Tc1 La5 12. h4 g4 13. e3
Rc6 14. Lb5 Ld7 15. Tc5 De7 16. O-O Lb4 17. Txd5 Ld6 18. Rc4 Lxg3
19. fxg3 O-O-O 20. Da4 De4 21. Tc5 Kb8 22. Tf4 De8 23. Kh2 f5 24. Tf2
h5 25. Tb2 Th6 26. d5 Re5 27. Lxd7 Rxd7 
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28. Txb7+ Kxb7 29. Txc7+ Kxc7 30. Dxa7+ Kc8 31. d6

1-0


