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Saapunut posti: Kv-nuorisokisoja tarjolla, osallistu liiton strategiatyöhön

Nuorisoshakin sähköpostilistan ylläpito:
Toivo Pudas mailto:toivo.pudas@fimug.fi
040-5707400
Vanhat viestit:
http://www.shakki.net/nuoriso/forum/mail.htm

Ajantasaista shakkielämän seurantaa ja myös keskustelua Shakkiblogissa:
http://www.shakki.net/blog/

1. Nappulakisojen joulujuhla ensi sunnuntaina Helsingissä
2. Nuorten kaupunkiottelu suunnitteilla toukokuuksi
3. Suomalaisia taas mukana Riltonissa ja Karlstadissa, Hallsberg tauolla
4. Viron nuorten avoin mestaruuskisa tammikuussa
5. Koululaisten PM-kisajoukkue valmistautuu matkaan
6. Nuorisoturnauksia ensi vuonna
7. Tarvitaanko edustusasuja?
8. Shakki ja joulu
9. Liiton strategialuonnos esillä Shakkiblogissa
10. Shakkitapahtumia Suomessa joka päivä

1. Nappulakisojen joulujuhla ensi sunnuntaina Helsingissä

Tämän vuoden viimeinen shakkinappulakisa pidetään sunnuntaina 17.12. Helsingin Shakkikodissa. Paikalla 
on joulupukki, ja kisassa jaetaan myös koko vuotta koskevat palkinnot.

Helsingin Shakkiliitto (HSL) järjestää Shakkikodissa "nappulakisoja" uusille tai vähän aikaa shakkia 
harrastaneiden kesken. Kilpailu pyritään pelaamaan tasavahvoissa ryhmissä. Ryhmien koko on 4-8. EI SELO-
kilpailu, ja lisenssiä ei vaadita.

AIKATAULU
Ilmoittautuminen aina pelipaikalla klo 9:00 - 10:00. Kilpailu alkaa klo 10:20 ja päättyy noin 17 mennessä.

PELINOPEUS
Peliaika kilpailussa on 20min + 10sek/siirto (=20'+10"/1z) eli vastaa puolen tunnin peliaikaa.

MAKSUT
Osanottomaksu on viisi euroa (5 €) ja mahdollisuus ruokailuun kilpailun puolivälissä (3 € pelaajat / 5 € muut)

PALKINNOT
Ryhmien kolme parasta palkitaan. 
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/kutsut/Nappulakutsu-2006.htm
Edellisen turnauksen tulokset:
http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2006-6t.htm
Kuvia 2006 nappulaturnauksista:
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/nappula06web/index.htm

2. Nuorten maakuntaottelu suunnitteilla toukokuuksi

Ensi vuoden toukokuussa lauantaina 12.5. on tarkoitus järjestää nuorison maakuntaottelu turkulaisten ja 
helsinkiläisten kesken. Koska asia on kiinnostanut myös tamperelaisia, voi olla että kisasta tulee jopa 
"kolmimaakuntaottelu". Täydennystä voivat turkulaiset hakea Satakunnasta ja tamperelaiset Pirkanmaasta 
yms. (Vammala ja Pori lienevät Tampereen suunnalla vahvaa shakkiseutua).

Ennakkosuunnitelmien mukaan kisa pidetään Helsingin Shakkikodissa. Aikataulu ja pelivalikoimat ovat vielä 
auki (pitkä/nopea/tandem, nuoret/varhaisnuoret, pojat/tytöt yms). Tarkoitus on kuitenkin täyttää koko talo, eli 
mukaan havitellaan pariakymmentä osanottajaa/seutukunta.
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3. Suomalaisia taas mukana Riltonissa ja Karlstadissa, Hallsberg tauolla

Vuodenvaihteen suurkisa Rilton Tukholmassa (27.12.-5.1.) on joka vuosi houkutellut myös nuoria 
suomalaisia. Tällä kertaa mukana on mm. porilainen Laura Savola (jonka liiton hallitus valitsi vuoden 2006 
nuoreksi pelaajaksi). Vammalalaiset ovat perinteisesti olleet mukana Karlstad Openissa, joka on hiukan 
lyhempi turnaus (27.-30.12.).

Jos joku on menossa Riltoniin, voi kysella edullisia hotellimajoitusmahdollisuuksia esimerkiksi minulta.

Ruotsalainen Hallsbergin shakkikerho on vuosittain järjestänyt vahvan kansainvälisen nuorisoturnauksen alle 
18-vuotiaille. Nyt se on kuitenkin ilmeisesti lopettanut, kaipa sponsorien puutteessa.

4. Viron nuorten avoin mestaruuskisa tammikuussa

3.-6.tammikuuta pelaataan Tallinnassa Viron nuorten avoin
mestaruuskisa. Osallistujat ovat 1989 tai myöhemmin syntyneet.
Turnauksessa pelaataan 9 kierrosta, niistä ensimmäiset 3 nopeilla
peliajoilla 25 minuuttia molemmille. Järjestäjät ovat lupautuneet
kustantamaan 2 suomalaisen pelaajan ja yhden valmentajan majoituksen.
Osallistumisesta täytyy ilmoittaa viimeistään 27.12.2006
sähköpostitse: tonu.truus@mail.ee tai maleliit@maleliit.ee. Lisää
infoa Tõnu Truusin numeroista 6537216 või 53774762 (kello 11.oo-12.30
ja 22.oo-24.oo)

5. Koululaisten PM-kisajoukkue valmistautuu matkaan

Koululaisten Pohjoismainen mestaruuskisa pidetään Islannin Reykjavikissa 16.-18.2.2007. Suomesta ovat 
mukana lähes kaikki koulu-SM parhaat, vain Alexey Sofiev joutui jäämään pois. Matkanjohtaja/valmentajana 
on KvM Tapani Sammalvuo.

U20: Janne Myller ja Antti Kahri
U16: Kim Räisänen ja Samuli Laato
U14: Roope Kiuttu ja Henri Pohjala
U12: Tuomas Laato ja Julius Seligson
U10: Julius Rauramaa ja Nikita Nossenko

Toukokuulle suunnitellaan myös erikseen tyttöjen PM-kilpailua. Joka maasta voisi osallistua kaksi pelaajaa 
kustakin sarjasta:alle  20, 16 ja 12 vuotta. Koska Suomessa ei järjestetä tyttöjen kisoja erikseen eikä PM-
kisaakaan, suomalaiset joutuisivat maksamaan osallistumisensa ja majoituksensa itse. Avustusta tähän 
voisivat pelaajat hakea liiton hallitukselta.

6. Nuorisoturnauksia ensi vuonna

Ensi vuoden kotimaisten ja kansainvälisten nuorisoturnausten päivämäärät ovat suunnilleen selvillä. Tässä 
listassa mukana on sekä suomalaisten vakioturnauspaikkoja (PM,EM, MM) että myös sellaisia, joihin ei 
välttämättä lähetetä edustuspelaajia/-joukkuetta.

16.-18.2. Koululaisten PM Reykjavik Islanti
21.-22.4. Koululaisten joukkue-SM Tampere
27.4.-6.5. World School Chess Championship Kallithea Halkidiki Kreikka (U7-9-11-13-15-17)
7.-10.6. Nuorten SM Helsinki HSL
20.6.-3.7. Koulujoukkueiden EM Varna Bulgaria
7.-9.9. Koulujoukkueiden PM (Lukio Ruotsi, Yläaste Suomi, Ala-aste Ruotsi)
13.-24.9. Nuorten EM Sibenik Kroatia
15.-30.9. Nuorten U20 MM Jerevan Armenia
27.-28.10. Koululaisten SM Pori
25.11. Koululaisten pikashakin SM PoKS

Täydellisempi turnausluettelo tulee Shakkiblogiin myöhemmin.

7. Tarvitaanko edustusasuja?
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Vuosittain viriää keskustelu suomalaispelaajien edustusasuista. Monilla mailla on omat pelipaitansa, 
suomalaisilla ei. Unkarissa pidetyissä alle 18-vuotiaiden EM-kisoissa suomalaisjoukkueella oli valkeissa t-
paidoissa Suomen lippu, jonka alla pelaajan nimi.

Ottakaapa kantaa, tarvitaanko edustusasua, ja jos niin mikä se on? T-paita, college, liivi, pinssi, huivi, lippis, 
sinivalkoinen ranneke tai päähikinauha? Ehdotuksia saa lähettää minulle, voin julkaista ne Shakkiblogissa.

8. Shakki ja joulu

Joulun uutuustuotteita on nyt tarjolla myös shakin ystäville. 

8.1 Henry Tanner on suomentanut ja Suomen oloihin soveltanut James Eaden kirjan "Shakinpelaajan 
käsikirja - Alkuasemasta mattiin". Alkuperäinen teos ei ole suosittu Chess For Dummies vaan Chess Player's 
Bible.

"Visuaalinen ja erittäin havainnollinen opas shakin salaisuuksiin

Loistava opas pelien kuninkaan pariin! Kirja ei väsytä lukijaansa liialla tekstillä, vaan toimii erittäin 
havainnollisten kuvaesimerkkien kautta. Nuolet ja muut selkeät graafiset merkit osoittavat, mitä kussakin 
siirrossa tapahtuu. Kätevänkokoinen kierreselkäinen kirja pysyy hyvin auki pöydällä, joten kirjan taktiikkoja voi 
kokeilla heti omalla shakkilaudalla.

Kirja antaa yli 300 esimerkkiä avauksista, hyökkäyksistä ja puolustuksista niin alku-, keski- kuin loppupeliinkin.
Se käy lyhyesti läpi myös säännöt ja keskeisimmät termit - nekin selventävien kuvien avulla. Lisäksi kirja 
opettaa tunnistamaan tietyt kuviot, joiden pelin monimuotoisuudesta huolimatta tiedetään toistuvan. Kirjan 
kirjoittaja on amerikkalainen shakkimestari, joka tietää mistä puhuu - ja sen myötä osaa tuoda esiin, miten - 
paitsi älykkäästä - myös hauskasta pelistä on kyse!"

Kirjoittajasta lisää Wikipediassa:
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Eade

8.2 Pelivälineitä on myös tavarataloissa joulupelien joukossa. Esimerkiksi Citymarketeissa näyttää olevan 
pelipakkaus, jossa on laudan ja nappuloiden lisäksi DVD-levy, jossa opetetaan pelaamaan shakkia. Samassa 
kaupassa oli (muistaakseni) kahdeksan lautapelin pelilipasto.

8.3 Tiimarin, Anttilan ja Citymarketin sekä kirjakauppojen shakkilaudat ja nappulat, olivat ne sitten puisia, 
muovisia tai lasisia, eivät välttämättä ole parhaat mahdolliset, jos haluaa pelata shakkia vakituisemmin. 
Tällöin kannattaa tilata "tavalliset" muovilaudat ja nappulat joltakin shakkikauppiaalta, joiden yhteystiedot ovat 
esimerkiksi Shakkinetissä:
http://www.shakki.net/kaupat/

8.4. Käytettyjä mekaanisia shakkikelloja voi kysellä esimerkiksi Helsingin Shakkikodista.

8.5 Veikko Valon Shakin Aakkoset kirjan voi pistää lahjapakkaukseen mukaan. Tai sitten vaikka lahjakortin, 
joka sisältää 5*2 tunnin henkilökohtaisen shakkiopetuksen. (Olisiko tässä kerhoille myytäväksi sopiva tuote?)

9. Liiton strategialuonnos esillä Shakkiblogissa

Varapuheenjohtaja Jyrki Raki on koonnut Shakkiblogiin pohjaesityksen, josta pitäisi muotoutua liiton strategia. 
Hallitus on päättänyt käsitellä asiaa uudelleen internet-keskustelun jälkeen. Kaikki kommentit niin 
nuorisoshakkiasioista kuin muistakin ovat tervetulleita. Blogiin voi kirjoittaa joko omalle nimellä tai 
nimettömänä. Kirjoittajalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite.
http://www.shakki.net/blog/?p=146

Tässä esimerkkinä lista kerhotyöstä:

Kerhotoiminta/Yleistä
•      Aikajakso?
-    Tähän pitää määrittää millä aikajaksolla työtä tehdään toiminnan kehittämiseksi
•      Resurssit
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-    Kuka tekee?
•    Mikä on liiton rooli?
•    Mikä on paikallisten seurojen rooli?
-    Mistä rahoitus?
•    Onko rahoitusta edes tarvis hankkia, selvitäänkö ilman?
•      Tavoite
-    Mitä maksimaalisesti tavoitellaan?
-    Mihin tavoitteeseen voidaan olla tyytyväinen?
-    Millaisia korjaavia toimenpiteitä voisi olla jos tavoitteita ei saavuteta?

Kerhotoiminta
•      Paikallisten kerhojen aktivointi
•      Liiton tuki sponsorihankinnassa
-    Toimittaa kerhoille tietoa mitä muissa kerhoissa on tehty
-    Millaisia konsepteja on olemassa?
•     kerätä ja ylläpitää tietoa miten eri paikkakunnilla on varainhankintaa yritetty
-     mitkä tavat ovat toimineen
•     voiko niistä ottaa opiksi muilla paikkakunnilla
-     mitkä tavat eivät ole toimineet ja miksi?
•      Kerhonohjaaja koulutus
-    Turnausjohtaja koulutus
-    Kerhonohjaaja koulutus
•      Valmennustoiminnan selkeä suunnitelmallisuus, tavoitteet
•      Alkeisopetus ja valmennus kerhotasolla. Kokoontumiset, leirit, etävalmennus jne. Shakkilukio
•      Koulukerhot, tiedotus toiminnasta kaksisuuntaiseksi (kerhoille päin + liitolle päin).
•      Koulu ja juniori -kerhomateriaali, netin tuomat mahdollisuudet

Ruotsissa liittotoiminnan uudistamistyötä koskevia Bo Bergin artikkeleita löytää mm. Shakkiforumin 
Kronikoista otsikoilla Nytt drag eli Uusi siirto:
http://www.schackforum.se/kronikor.asp

10. Shakkitapahtumia Suomessa joka päivä

Keskusshakkiliiton kilpailukalenteri: www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kilp2006.htm 

Shakkiblogi: http://www.shakki.net/blog/

Suomalaisia shakkikerhoja: http://www.shakki.net/pelaaminen/kerhot/

Helsingin Shakkiliiton ja Shakkikodin (Haapaniemenkatu 14A) kotisivut: http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/

http://www.shakki.net

Peli-iltoja:

* maanantaisin klo 18 Meri-Ratsujen peli-ilta Tilkantori 12 Helsinki

* maanantaisin klo 18.30-22.30 Kokkolan Shakki Falanderinkatu 29

* maanantaisin klo 18 Järvenpään SK Myllytie 3

* maanantaisin klo 17-22 Heinolan SK Koulukatu 1

* maanantaisin klo 18-21 I-HSK:n vartit Liikuntamylly

* maanantaisin klo 18 Porin SY Shakkihuoneella Rautatienpuistokatu 6B

* maanantaisin klo 18 Teekkarien SK Jämeräntaival 1

* maanantaisin klo 17.30 Savonlinnan SK:n kerhoilta Pub Playoff
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* maanantaisin klo 18-21 Mikkelin SK Sotku Jääkärinkatu 9

* maanantaisin Kuopion SY klo 18-22 Keihäskatu 5B

* maanantaisin klo 17.45-21 Jyväs-Shakki Kyllikinkatu 1

* maanantaisin klo 18 OSS:n peli-ilta Kajaaninkatu 3 Oulu

* maanantaisin klo 19-23 JoeSK kerhoilta Joensuu Rauhankatu 4

* maanantaisin klo 18-19 lasten ja nuorten shakkikoulu Joensuu JoeSK Rauhankatu 4

* maanantaisin klo 18.40 Klubin maanantaiblixtit IsoRoba 36D Helsinki

* maanantaisin klo 18 Lahden Shakki Karjalankatu 16 Lahti

* maanantaisin klo 18-22 Vaasan SS Kirkkopuistikko 32B

* maanantaisin klo 17-21 Matinkylän SK monitoimitalossa, Espoo Matinraitti 17

* kuukauden 1. maanantai klo 18 Mikkelin SK pikashakkiturnaus

* tiistaisin klo 18 Kirkkonummen SK Finnsbackan nuorisotalo (navetta)

* tiistaisin ja torstaisin klo 18 Imatran Shakki Telkänkatu 5

* tiistaisin klo 17.45 Shakki-77 peli-ilta Toppeliuksessa (Oulu)

* tiistaisin klo 18 Mestan Shakkikerho Tuusulassa Kievarintie 14

* tiistaisin klo 18 Hämeenlinnan SK Vanajantie 15

* tiistaisin klo 18 Garden tiistaiturnaussarja 10min+5s IsoRoba 36 D Helsinki

* tiistaisin klo 18:30 Kajaanin SY:n kerhoilta Kainuunkatu 9.

* kuukauden ensimmäinen keskiviikko vankilaturnaus Mikkelin SK

* keskiviikkoisin klo 18 Suomalaisen Shakkikerhon keskiviikkovartit Shakkikoti 

* keskiviikkoisin klo 19 TuTSin 5+5 min Samppalinnan koululla

* keskiviikkoisin klo 19 Lauttasaaren SK Myllykallionrinne 1

* keskiviikkoisin klo 18 Nokian Pyryn peli-ilta

* keskiviikkoisin klo 18.30 Akaan Shakki Mustanportintie 2

* torstaisin klo 18.15 Remin peli-ilta Kafnetti Rautkallionkatu 3

* torstaisin klo 18 Porin SY Shakkihuoneella Rautatienpuistokatu 6B

* torstaisin klo 18 Raahen Linnoituksen peli-ilta Brahenkatu 2

* torstaisin klo 18-22 Vaasan SS Kirkkopuistikko 32B

* torstaisin klo 18 Haku-Matti Laukkarinne 4 Vantaa

* torstaisin klo 18-21 I-HSK:n pikapelit Liikuntamylly

* torstaisin klo 18 Teekkarien SK Jämeräntaival 1

* torstaisin kerhoilta Vammalan Seukulla nuoret klo 17 aikuiset klo 19
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* torstaisin klo 18 Uudenkaupungin SK kerhoilta Telakkatie 6
* perjantaisin klo 18-21 Lappeenrannan SK pelailua Puutarhurinkatu 3
* perjantaisin klo 18.30 Espoon SK:n peli-ilta Ruskaniitty 4 Kalajärvi
* lauantaisin klo 12-15 Intellekt kerhon lastenturnaus Itäkeskus Stoa
* sunnuntaisin klo 15 EtVasin kerhoilta Myyrmäen yläasteella Vantaa
* sunnuntaisin klo 18 Uudenkaupungin SK kerhoilta Telakkatie 6


