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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 keskustelua Shakkiblogissa:
http://www.shakki.net/blog
(Jos et halua näitä viestejä, laita sähköpostia minulle)

1. Liitto valmistautuu koulushakin teemavuoteen 2011
2. Internet-nuorisovalmennus päättyi, uusi alkaa elokuussa
3. Kesäkuu alkaa nappulaturnauksella 6.6.
4. Aloittelijaturnauksia Lauttasaaressa
5. Nuorten SM Espoon Matinkylässä 10.-13.6.
6. Ihmisnappulat pelissä Helsinki-päivänä 12.6. Kalasatamassa
7. Salon Shakkikerhon kesäleiri 12.-15.7.
8. Sauli Tiitan shakkileirejä elokuussa Espoossa 1-9 luokkalaisille 
9. Helsingin Taiteiden Yö on 27.8.
10. Lukiojoukkueiden PM-kisa Porissa syyskuussa
11. Nuorison kalenteria vuonna 2010

1. Liitto valmistautuu koulushakin teemavuoteen 2011

Shakkiliitto on käynnistänyt projektin koulushakin teemavuotta 2011 varten. Samantapaisia projekteja on mm.
Norjassa, ja Ruotsi on järjestänyt omaa Schackfyran systeemiään jo vuosia. Tiedotteen lopussa alkuperäinen
projektiehdotus. Kiinnostuneet (esimerkiksi opettajat, joilla olisi mahdollisuus osallistua työhön) ottakoot
yhteyttä Tuomo Halmeenmäkeen. Ensimmäinen johtoryhmän kokous on 1.6.

Ensi vuoden alussa tarvitaan soihdunkantajia, jotka ovat valmiita kiertämään alakouluissa esittelemässä
shakkia. Kulukorvaukset ja pieni palkkio voidaan maksaa.

2. Internet-nuorisovalmennus päättyi, uusi alkaa elokuussa

Viime viikon torstaina oli 40. nettiluento Kalle Kiikin 20-päisellä valmennusjoukolla. Näin on toinen
valmennusvuosi saatu päätökseen. Uusi valmennus käynnistyy elokuussa, ja sen hinta on edelleen 500 euroa.
Liitto tukee oppilaita rahallisesti sen mukaan, onko oppilas viiden parhaan joukossa ikäryhmässään (alle 20,
alle 16 jne). Tiedotteen lopulla Kalle Kiikin loppuraportti valmennusvuodesta.

3. Kesäkuu alkaa nappulaturnauksella 6.6.

Vuoden kolmas nappulaturnaus pidetään Helsingin Shakkikodissa sunnuntaina 6.6. Kutsu liitteenä.

4. Aloittelijaturnauksia Lauttasaaressa

Lauttasaaren Shakkikerho on myös järjestänyt aloittelijaturnauksia, viimeisin oli huhtikuussa. Uusista
turnauksista saa tietoa shakkikerhon aktiivisesta blogista.
http://lauttsk.blogspot.com/

5. Nuorten SM Espoon Matinkylässä 10.-13.6.

Nuorten shakin SM-kisa on Espoon Matinkylässä 10.-13.6. Alle 12-vuotiaiden sarjat kestävät perjantaista
sunnuntaihin, vanhemmat pelaavat torstaista sunnuntaihin. Kutsu ohessa, huomaa erityisesti edullinen
majoitustarjous hotellissa. Päävalmentaja Kalle Kiik on kaikkien pelaajien käytettävissä pelien analysoinnissa
koko turnauksen ajan.
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6. Ihmisnappulat pelissä Helsinki-päivänä 12.6. Kalasatamassa

Ihmisnappuloilla pelataan shakkia Helsingin Kalasatamassa Helsinki-päivänä 12.6. Koska samana päivänä on
nuorten SM ja aikuistenkin shakkiturnaus Matinkylässä, on tapahtumajärjestäjä luvannut hankkia nappulat
Facebookin yms. keinojen avulla. Ohessa Jyrki Heikkisen asiasta kirjoittama juttu (Lauttasaaren SK blogi).
Kalasataman oma blogi on osoitteessa:
http://kalasatama.blogspot.com/

7. Salon Shakkikerhon kesäleiri 12.-15.7.

Salossa pidetään kahdeskymmenes kesäleiri heinäkuussa. Viime vuonna Leirisaloon valmistui uusi
majoitusrakennus, joka takaa ettei enää tarvitse majoittua teltoissa, kuten useat perheet ovat aiemmin tehneet.
Kutsu ohessa.

8. Sauli Tiitan shakkileirejä elokuussa Espoossa 1-9 luokkalaisille 

Espoolainen shakinopettaja Sauli Tiitta on ilmoittanut pitävänsä viimevuotiseen tapaan kesäleirejä kotonaan
koululaisille. Kirjoitus ohessa. Tarkemmat tiedot aikanaan osoitteessa 

http://www.shakkiopetus.net.

9. Helsingin Taiteiden Yö on 27.8.

Tämä tapahtuma on vuosittain suurimman yleisön vetävä shakkitapahtuma Suomessa, ohikulkijoita on
kymmeniä tuhansia, paikalle pysähtyviä tuhansia ja pelipöydän ääreen uskaltautuviakin useita kymmeniä.
Järjestämishommissa tarvitaan vapaaehtoisia, eli jos olet valmis tulemaan paikalle muutamaksi tunniksi,
ilmoittaudu minulle.

10. Lukiojoukkueiden PM-kisa Porissa syyskuussa

Tanska ei halunnut järjestää lukiojoukkueiden PM-kisaa 2010, joten Shakkiliitto ilmoitti järjestävänsä sen.
Turnauksen vakituinen päivämäärä on syyskuun toinen viikonloppu, ja järjestäjänä on Porin Shakinystävät. Voi
olla, että mukaan pääsevät Suomesta kaikki SM-kisassa mukana olleet koulut, eli Pori, Ressu ja
Luonnontiedelukio Helsingistä.

11. Nuorison kalenteria vuonna 2010

10.-13.6. Nuorten SM Matinkylä Espoo
http://mtm-help.net/matsk/matsk.htm
12.-15.7. Salon Shakkikerhon shakkileiri Leirisalo
http://www.shakki.net/kerhot/salsk/
http://www.shakki.net/kerhot/salsk/leirit/leiri2009.html
14.-22.7. European Youth Team Championship Pardubice Tshekki
http://www.czechopen.net/tournaments/youthteams.php
2.-17.8. World Junior and Girls U-20 Chess Championship Chotowa Czarna Puola
http://www.wjcc2010.pl/en
3.-12.8. European Union Youth Championship U8-U14 Mureck Itävalta
http://www.jugendschach.at/
27.-29.8. Tyttöjen Pohjoismaiden mestaruus Reykjavik Islanti (U13,U16,U20) (siirretty
tulivuorituhkan vuoksi)
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19.-30.9. European Youth Championship U8-U18 Batumi Georgia
http://www.euro2010.ge/
10.-12.9. (arvio) Koulujoukkueiden pohjoismaiset mestaruuskilpailut, 
Suomessa lukiot, Norjassa ala-asteet ja Tanskassa yläasteet
30.10. Suomi-Ruotsi maaottelu Tukholma-Turku laiva Itämeri
19.-31.10. World Youth U8-U18 Championship Halkidiki Kreikka
6.-7.11. Koululaisten SM Turku
http://users.utu.fi/inorri/tutsari/

12. LINKKEJÄ JA KUTSUJA YM

FIDEn turnauskalenteri
http://www.fide.com/calendar/

Euroopan Shakkiliiton kalenteri 2010
http://www.europechess.net/calendar-2/calendar-2010/

Pohjoismaiden Shakkiliiton kalenteri
http://www.sjakk.no/nordisk/events_calendar.html

Keskusshakkiliitto
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto

Shakkiliiton kalenteri 2010
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kilk2010.htm

Liiton tiedotteita kerhoille
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/sksltied.htm

Valokuvia ja videoita eri tapahtumista
http://shakki08.1g.fi/kuvat/

Shakkiliiton netti-televisio (tauolla konkurssin vuoksi)

ShakkiNet
http://www.shakki.net/

Ihan pähkinöinä (Marko Tauriaisen blogi)
http://www.shakkihistoria.blogspot.com/

Pohjois-Suomen Shakkiblogi
http://psmshakki.blogspot.com/

Lauttasaaren Shakkikerhon blogi
http://lauttsk.blogspot.com/

Tammer-Shakin blogi
http://tammer.wordpress.com/

Kimmo Koskelan shakkisivut
http://bestbytest.blogspot.com/

Shakkiwikia
http://fi.shakki.wikia.com/wiki/Etusivu

Susan Polgar Chess Blog
http://susanpolgar.blogspot.com/

World Chess News (ruotsalainen shakkitelevisio)
http://www.worldchessnews.com/
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***************************************************************** ***********************

Valmennuskausi 2009-2010: selonnousu 1476 pelistä 2241 pistettä 

Aikavälillä 23.4.2009 – 6.5.2010 pidettiin netitse 40 kahden tunnin valmennussessiota. Yhteinen lauta otetiin
käyttöön ICC:stä ja minä puhuin Teamspeakissa. Oppilaat antoivat palautetta chattaamalla. Ryhmään osallistui 20
nuorta. Tilaisuus oli avoin myös aikuisille, mutta ketään ei ilmoittautunut mukaan. Valmennuskaudelta 2008-2009
jatkoi ryhmässä 11 henkilöä 17:stä.

Vilkaistaanpa selojen muutoksia jaksolta 27.4.2009 – 3.5.2010.

Nimi                                  pelejä              selon muutos

Henri Torkkola                126                   +250

Jani Ahvenjärvi               124                   +239

Aapo Sassi                        51                     +231

Julius Rauramaa              78                     +227

Aleksi Olander                 105                   +174

Dennis Liu                         71                     +166

Touko Setälä                    72                     +150

Riku Koskinen                   86                     +137

Jere Huovinen                  34                      +134

Roger Norri                       68                      +132

Roope Kiuttu                    109                    +107

Daniel Ebeling                  111                    +90

Aleksi Wallin                     62                      +78

Henri Siltala                      15                       +49

Qiyu Zhou                          74                      +47

Valtteri Nokso-Koivisto   37                      +44

Vihtori Immonen              110                    +30

Antti Uusitupa                   39                      +20

Teemu Pudas                     58                      -21

Sena Bicer                          46                       -43

Numeroista käy ilmi, että keskimäärin 74 pelistä selo nousi 112 pistettä (vastaavat lukemat kaudella 2008-2009
olivat 69 ja 102). Rating-kasvua siis 10 pistettä per osallistuja, huolimatta siitä, että edelliskaudenkin tulos oli
erittäin hyvä.

Ottaen huomioon SKSL:n järjestämän kahden valmennuskauteni tulokset voidaan sanoa, että nettivalmennus on
osoittautunut hyvin tehokkaaksi. Toivottavasti näin tapahtuu jatkossakin. Seuraava valmennuskausi on tarkoitus
käynnistää alustavasti torstaina 26.8. 2010 klo 18.30.

IM Kalle Kiik

SKSL:n päävalmentaja
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P.S. SKSL:n hallituksen tammikuussa tekemän päätöksen mukaan olen menossa valmentajana nuorten
MM-kisoihin Kreikan Halkidikiin 19.-31. lokakuuta 2010. Tulen seuraamaan myös nuorten SM-turnausta Espoossa
10.-13.6. Siellä kaikki turnaukseen osallistuvat voivat pyytää minua mukaan jälkianalyyseihin.

****************************************************************************************
Nuorten SM-kilpailut Matinkylässä 10.-13.6.2010  

Matinkylän Shakkikerho ry järjestää SKSL:n luvalla nuorten SM-kilpailut 10.-13.6.2010. 
Pelipaikka: Mattlidens
gymnasium, Matinsyrjä 7 (Nesteen huoltoasemaa vastapäätä, kulku rakennuksen takapuolelta),
Espoon Matinkylässä. Bussit 112 ja 132 tuovat lähelle, samoin kuin Länsiväylää ajavat bussit. 
Sarjat ovat: 
Alle 20-vuotiaat (1990-91 syntyneet) 
Alle 18-vuotiaat (1992-93 syntyneet) 
Alle 16-vuotiaat (1994-95 syntyneet) 
Alle 14-vuotiaat (1996-97 syntyneet) 
Alle 12-vuotiaat (1998-99 syntyneet) 
Alle 10-vuotiaat (2000-01 syntyneet) 
Alle 8-vuotiaat (2002 tai myöhemmin syntyneet) 
Kaikissa sarjoissa pelataan 7-kierroksinen vajaakierroskilpailu tai täyskierroskilpailu
osallistujamäärästä riippuen. Järjestäjällä on oikeus yhdistää kahden peräkkäisen ikäluokan sarjat
yhteen ryhmään. 
Pelaajilta edellytetään voimassaolevaa pelaajalisenssiä ylemmissä ikäsarjoissa, 12-, 10- ja
8-vuotialta ei lisenssiä vaadita. 
Peliajat ovat 20-, 18-, 16- ja 14-vuotiaiden sarjassa 90min + siirtokohtainen lisäaika 30 sekuntia 40
siirtoon asti, sen jälkeen lisäaikaa 10 minuuttia (kokonaispeliaika 2h/pelaaja), mutta ei enää
siirtokohtaista lisäaikaa. 
Peliajat ovat 12-, 10- ja 8-vuotiaiden sarjassa 60min + siirtokohtainen lisäaika 30 sekuntia 40
siirtoon asti, sen jälkeen lisäaikaa 10 minuuttia (kokonaispeliaika 1h30min/pelaaja), mutta ei enää
siirtokohtaista lisäaikaa. 
Aikataulu: 
20-, 18-, 16- ja 14-vuotiaat:
Osallistumisen varmistus pelipaikalla torstaina 10.6. -14.30, 1. kierros klo 17, perjantaina 11.6. 2.
kierros klo 10, 3. kierros klo 15, lauantaina 12.6. 4. kierros klo 10, 5. kierros klo 15, sunnuntaina
13.6. 6. kierros klo 10, 7. kierros klo 15, palkintojen jako klo 19.15. 
12-, 10- ja 8-vuotiaat:
Osallistumisen varmistus pelipaikalla perjantaina 11.6. -12.30, 1. kierros klo 13, 2. kierros klo
16.30, lauantaina 12.6. 3. kierros klo 10, 4. kierros klo 13.30, 5. kierros klo 17, sunnuntaina 13.6. 6.
kierros klo 10, 7. kierros klo 13.30, palkintojen jako klo 16.45. 
Osallistumismaksut: Yli 12 v 25 euroa ja alle 12 v 15 euroa 
Kaikkien sarjojen kolmelle parhaalle mitalit, lisäksi runsaasti esinepalkintoja. 
Ilmoittautuminen: Maksamalla osanottomaksu pankkiin (Nordea 229020-1052142) viimeistään
perjantaina 4.6. tai puhelimitse tai sähköpostilla alla mainituille viimeistään tiistaina 11.6.
Jälki-ilmoittautumislisä 5 e. 
Majoitus: Kerho on varannut 10.-13.6. Rantamäestä (entinen Säästöpankkiopisto) kahden hengen
huoneita, joissa on televisio ja Internet-yhteydet, tiloissa on keittomahdollisuus, majoitukseen
kuuluu liinavaatteet, mutta ei aterioita. Varaus on neljän päivän 10.-13.6.2010 majoituspaketti,
yhteensä 200 euroa huoneelta koko ajalta. Sitovat varaukset allamainituille viimeistään 23.5.2010. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jouni Lehtivaara puh. (09)632941 tai 050-5922045 tai
jouni.lehtivaara@pp.inet.fi, Mikko Markkula puh. (09)8034574 tai 040-5245304 tai
mikko.markkula@pp.inet.fi ja Kalevi Kurkijärvi puh. (09)8055446 tai kalevi.kurkijarvi@kolumbus.fi. 
SKSL:n
hallitus antaa sarjojen parhaille edustusoikeuksia nuorten arvoturnauksiin. Kilpailun tulokset
ilmoitetaan ELO-laskentaan.

****************************************************************************************
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20. Salon Shakkikerhon kesäleiri 12.7.–15.7.2010

Salon Shakkikerhon nuorten kesäleiri järjestetään 12.–15.7.2010 Leirisalon leirikeskuksessa
Kemiössä. Leiri alkaa maanantaina klo 9.00 ja päättyy torstaina klo 16.00.

Leirin valmentajina ovat KvM Kalle Kiik , FIDE-mestari Tapio Salo ja shakkimestari Hannu
Pihlajasalo. 
Normaali leiripäivän ohjelma: klo 9.00 aamiainen, klo 10.00–13.00 valmennusta, klo 13.00 lounas,
14.00–17.00 valmennusta ja välipala, 17.00–19.00 jalkapallo, lentopallo yms. klo 19.00
saunominen, uinti, grillaus. 
Keskiviikkona pelataan pikapeliturnaus tai nopean shakin turnaus alkaen klo 14.00. 
Valmennuksen sisältö tarkennetaan, kun tiedetään osallistujien pelitaso ja toivomukset.

Hinnat: nuoret 35 e/vrk ja aikuiset 50 e/vrk.

Hinnat sisältävät majoituksen, valmennuksen ja ruokailut.

Leirin päärakennukseen mahtuu noin 20 henkeä, uuteen majoitusrakennukseen 50 henkeä ja
lisäksi on vielä perhetelttoja.

Muista ottaa mukaan makuupussi, jalkapallotossut ja uintivälineet. 
Leirimaksut voit maksaa suoraan leirin isännälle paikan päällä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Tomi Tocklin 0400-536290 tai Tapio Salo 0400-477144,
tapio.salo@surffi.net

Leirikertomuksia ja kuvia aikaisemmilta leireiltä sekä ajo-ohjeet Leirisaloon löytyvät SalSK:n
kotisivuilta: www.shakki.net/kerhot/salsk

****************************************************************************************

Sauli Tiitan viesti shakkileireistä kesällä 2010

Viime kesänä pidin neljä viiden päivän shakkileiriä kotonani Latokaskessa, ja yhteensä näillä
leireillä oli yli viisikymmentä lasta. Minulta on ehditty jo kysellä pidänkö leirejä myös tänä kesänä.
Pidän kyllä leirejä myös tänä kesänä. Perheeni muuttaa huhtikuun aikana uuteen osoitteeseen
Espoon Kaupunginkallioon (n. 3 kilometriä aikaisemmasta asunnostamme). Tämä asunto on
omakotitalo isohkolla pihalla (n. 1000 neliötä). Minusta tämä asunto sopii vielä paremmin
shakkileirin pitoon kuin nykyinen Latokasken kotimme. Asunnossa on isohko patio ja tarvittaessa
leiriä voi pitää myös autotallissa (jos tulee vettä kaatamalla).
Alustavat ajankohdat shakkileireille kesällä 2010 (minimimäärä 8 lasta, maksimimäärä 16 lasta):

7.–9.6. ma-ke (suunnattu nuorten shakin SM-kisoihin osallistuneille).
14.–17.6. ma-to.
21.–24.6. ma-to.
2.–6.8. ma-pe.
9.–13.8. ma-pe.

Pyydän kolmenpäivän shakkileiristä 70 euroa / lapsi, neljän päivän leiristä 90 euroa / lapsi ja viiden
päivän leiristä 110 euroa / lapsi. Hintaan sisältyy leirillä syötävä lounas, pieni jälkiruoka, pieni
välipala ja suht rajaton määrä mehua. Erityisruokavaliotoiveita pyritään toteuttamaan.
Shakkileiri on päivittäin klo 9:30–15:30. Leirillä opetellaan shakkia, pelataan shakkia toisten kanssa
sekä mahdollisuuksien mukaan pelataan jalkapalloa (matkaa kentälle on n. 900 metriä). Myös
muut aktiviteetit voivat olla mahdollisia.
Leirille pääsee busseilla 31, 42, 154 sekä 156 ("Kalliorinne"-pysäkki), josta on noin 900 metrin
kävely leirille.
Otan alustavia ilmoittautumisia vastaan. Sitovaksi ilmoittautuminen tulee vasta kaksi viikkoa ennen
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leirin alkua, jonka jälkeen pyydän 25 euroa mikäli osallistuminen peruuntuisi. Pyrin heti
varmistamaan kyseisen viikon toteutumisen kun saan 8 lapsen ilmoittautumisen kyseiselle viikolle.
Minun puolestani voi tulla kesän aikana useammallekin kuin yhdelle leiriviikolle.
****************************************************************************************
Shakkikodin shakkinappulakisa 
Nappulakisat 2010 
Vuoden alustavat kilpailupäivät ovat 1) La 20.2., 2) La 10.4., 3) Su 6.6., 4) La 21.8. 5) La 2.10. ja 
6) Su 19.12.
YLEISTÄ
Helsingin Shakkiliitto (HSL) järjestää Shakkikodissa "nappulakisoja" uusille tai vähän aikaa shakkia
harrastaneille nuorille. 
Kilpailu pyritään pelaamaan tasavahvoissa ryhmissä. Ryhmien koko on 4-8. 
Koska kilpailu on tarkoitettu turnauksiin tutustuville pelaajille, se EI ole SELO-kilpailu, ja lisenssiä ei
vaadita.
Pelaajat, joiden vahvuusluku on saavuttanut tason 1600 tai yli, eivät voi näihin turnauksiin
osallistua. 
AIKATAULU
Ilmoittautuminen aina pelipaikalla klo 9:00 - 10:00. Kilpailu alkaa klo 10:20 ja päättyy noin klo 17
mennessä. 
PELINOPEUS
Peliaika kilpailussa on 20min + 10sek/siirto (=20'+10"/1z) mikä vastaa noin puolen tunnin
peliaikaa/pelaaja. 
MAKSUT
Osanottomaksu on kuusi euroa (6 €) ja mahdollisuus ruokailuun kilpailun puolivälissä (4 € pelaajat
/ 6 € muut) 
PALKINNOT
Ryhmien kolme parasta palkitaan.
****************************************************************************************

Ihmisshakki: Jyrki Heikkisen blogikirjoitus Kalasataman shakkitapahtumasta 12.6.

Ihmisshakkia 12.6.
http://lauttsk.blogspot.com/2010/05/ihmisshakkia-126.html

"Tulisitko ideoimaan ihmisshakkiottelua?" kysyttiin minulta puhelimessa viime viikolla. Tapahtuma
on osa Kalasataman rantareitin avajaisia Helsinki-päivänä lauantaina 12.6.2010.

Totta kai lähdin mukaan, onhan tapahtuma loistava tilaisuus mainostaa shakkia suurelle
yleisölle. Kävin Suomen Keskusshakkiliiton tiedottajan ja puuhamiehen Toivo Pudaksen kanssa
tapaamassa järjestäjiä tällä viikolla ja tutustumassa suunniteltuun pelipaikkaan.

Järjestäjät maalauttavat 8×8 neliömetrin kokoisen shakkilaudan asvalttiin. Paikka on
neliönmuotoinen ulkonema Sompasaaren länsireunassa, josta on upeat näkymät Korkeasaareen
ja Kruununhakaan sekä linnuntietä vain 400 metriä Shakkikotiin.

Shakkitapahtumalle on varattu aikaa koko iltapäivä (kello 12–18), mutta on syytä pelata
vauhdikkaasti, jotta yleisö jaksaa seurata eivätkä nappulat väsy seisoskeluun. Yksi peli kestänee
puolesta tunnista tuntiin, koska ihmisnappuloiden siirtely vaatii viestintätaitoja ja nappulat saattavat
keksiä koreografiaa. Joka tapauksessa ehditään pelata monta peliä, kunhan vain ihmisnappuloita
riittää.

Järjestäjät hoitavat virallisen tiedotuksen ja etsivät nappuloiksi vapaaehtoisia, jotka saavat tuoda
omat rooliasunsa. Toivon ja minun tehtäväksi jäivät seuraavat "hankinnat":

Pelaajat. Pitäisikö houkutella kotimaisia huippupelaajia, nuoria, julkkiksia, (koulu)joukkueita?
Nuorten pelaaminen saattaisi innostaa muitakin nuoria tutustumaan shakkiin. Harmittavasti
vain nuorten SM-turnaus pelataan samaan aikaan.
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Juontaja. Kuka sopisi juontamaan pelejä? Juontajan on hyvä tietää jotain shakista, mutta
tärkeämpää on kyky viihdyttää yleisöä.

Muutamat tavalliset pelivälineet. Yleisökin voi halutessaan pelata shakkia. Järjestäjät tuovat
pelipöytiä ja -tuoleja.

Mainoksia shakista ja shakkikerhoista. Ideoita otetaan vastaan!

 ****************************************************************************************

Ehdotus: Koulushakin teemavuosi 2011

Nimetään vuosi 2011 koulushakin teemavuodeksi. Tavoitteena innostaa koululaisia shakin pariin,
perustaa kouluihin shakkikerhoja ja luoda näin pohjaa pelaajamäärän kasvuun pitkällä aikavälillä.
Teemavuoden aikana pyritään vakiinnuttamaan sopivia toimintamalleja, jotta jatkuvuus taataan.
Markkinoinnissa korostetaan shakin merkitystä oppimistuloksiin ja vastapainoa fyysisiin lajeihin
(vrt. älyurheilu).

Teemavuoden ideana on keskittää resursseja ja vaikuttaa nykyistä laajemmin yhdellä
toiminta-alueella. Ei kuitenkaan yritetä haukata liian isoa palaa, vaan käytetään hyväksi nykyisiä
tapahtumia ja resursseja niin paljon kuin mahdollista.

Teemavuoden tärkeimmät tapahtumat:
-          Suomen Shakin koululaisnumero tammi-helmikuussa
-          lajiesittelyä kouluissa kevään aikana
-          koulujen sisäisiä kilpailuja loppukeväästä
-          kaikkien aikojen suurin koululaisten SM marraskuussa

Muita mahdollisia tapahtumia ovat:
-          alueelliset tapahtumat esim. syksyllä
-          koululaisten PM (2012?)

Teemavuoteen valmistavat tapahtumat syksyllä 2010:
-          shakkipedagogiikan kurssit syksyllä
-          pr-turnaus lokakuussa

Taloudellinen panostus: Liitto budjetoi ensi vuodelle 20 000 euroa, josta 10 000 euroa varataan
Suomen Shakin koululaisnumeron laatimiseen ja 10 000 euroa varataan lajiesittelyihin (materiaali,
kulukorvaukset ja mahdolliset palkkiot). Lisäksi yritetään saada tukea opetusministeriöstä ja
sponsoritukea esim. koulushakin turnaussarjalle yksittäisistä yrityksistä.

Vastuuhenkilöiden alueet:
1)      Suomen Shakin koululaisnumero
2)      Lajiesittelyt: organisointi ja yhteydenpito, mahdollinen yhteismateriaali
3)      koulujen sisäiset ja alueelliset kilpailut
4)      Koululaisten SM
5)      Shakkipedagogiikan kurssit
6)      Pr-turnaus

Koko projektia koordinoi, markkinoi ja viestii liiton perustama työryhmä, johon kuuluvat
Joentakanen, Rytkönen, Valo, Pudas ja Halmeenmäki.


