
Saapunut posti: Kerhojen kokous tulee, Carmen Kass täällä 24.11.

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

1. Kerhojen kokous eli Keskusshakkiliiton liittokokous pidetään ensi sunnuntaina Helsingin Shakkikodissa. 
Asioina esillä on sääntömääräisten lisäksi ainakin SM-kilpailumääräysten uudistus. Kokouksen asialista, 
toimintasuunnitelmaehdotus ja tuomaritoimikunnan ehdotus SM-kilpailusäännöiksi on osoitteessa
www.shakki.net/nuoriso/TEST/SKSL211104.pdf.

Ehdotuksessa on muutoksia myös nuorten ja koululaisten SM-kisojen määräyksiin.

Markku Lahtinen JoeSK eroaa varapuheenjohtajan virasta 1.1.2005 alusta, ja hänen tilalleen on valittava uusi.

Hallituksessa jatkavat vuoden 2005 loppuun asti viime vuonna valitut:

Arto Satonen VammSK, puheenjohtaja
Mikko Markkula MatSK
Anna-Mari Hursti EtVaS
Veikko Valo PSY
Markku Hartikainen HSK

Erovuorossa ovat:
Jyrki Raki KarhTS
Toivo Pudas ESK
Harri Hytönen I-HSK
Pekka Palamaa HSK

Tutustukaapa asiakirjoihin ja evästäkää kerhojenne edustajia ennen kokousta, varsinkin kilpailusääntöesitys on 
herättänyt jo kiivasta keskustelua. Myös henkilövalinnat ovat arvoitus kokoukseen asti, viime vuosina hallituksen 
jäsenistä on äänestetty.

Mikäli jäsenkerhosta kukaan ei pääse edustamaan paikan päälle, voi valtakirjan antaa jollekulle paikalle tulevalle.

Toimintasuunnitelma muistuttaa paljon edellisiä (pohja lienee luotu joskus 1998), ja siihen kaipaisi hiukan 
enemmän konkretiaa. Hyvät ehdotukset ovat tervetulleita.

2. Viron Shakkiliiton presidentti Carmen Kass on tulossa Keskusshakkiliiton vieraaksi keskiviikkona 
24.11.2004. Vierailuohjelmassa on mm. käynti Aamu-teeveessä ennen yhdeksää, Hesarin lehtipeli ja 
ystävyysottelu Eduskunnan shakkikerhon ja Viron Shakkiliiton joukkueiden välillä.

Yhteisellä lounaalla suomalaiset ja virolaiset keskustelevat tulevista yhteistyömahdollisuuksista Suomen ja Viron 
kesken. 

Nykyisin lienee nuorisoshakki antamassa esimerkkiä: Suomella on tallinnalainen shakkiopettaja Mari Kinsigo, ja 
suomalaiset nuoret osallistuvat nuorisoturnauksiin ja shakkimatkoihin virolaisten kanssa. Myös Sadan laudan 
ottelu oli taas tänä vuonna Tallinnassa. Mitäpä muuta kaivattaisiin? Terveiset meille ennen keskiviikkoa.

Viimeksi Carmen Kass nähtiin Suomen televisiossa MTV3:lla 12.-13.11. Victoria's Secret Fashion Showssa, jossa 
26 huippumallia esitteli alusvaatemuotia. 

3. Nuorten 10-18-vuotiaiden MM-kisajoukkue päätti urakkansa Kreetalla lauantaina, ja on jo kotiutunut. Parhaat 
tulokset saavuttivat Mikael Hiltunen Piikkiöstä ja Mikko Niemi Vammalasta, jotka saivat 5,5 pistettä.

Tulokset:
B10: Mikael Hiltunen Piikkiö sijoitus 72/130 pisteet 5,5/11
B12: Roger Norri Turku 117/122 pisteet 3
B14: Jaakko Oksa Turku 106/123 pisteet 4
B16: Mikko Niemi Vammala 63/116 pisteet 5,5
B18. Kalle Niemi Uusikaupunki 51/86 pisteet 5
G10: Karina Boissonnier Ranska 82/84 pisteet 3

Kisasivut tuloksineen, peleineen, kuvineen ja videoineen ovat osoitteessa
http://www.greekchess.com/wycc2004/



Suomen joukkueen matkanjohtajana oli Jyrki Oksa. Keskusshakkiliiton Chessbase9-pelitietokanta ja 
kannettava mikro tekivät ensimmäisen ulkomaanmatkansa tällä reissulla.

4. Pohjoismaisia ja muita nuorten kisoja

Turkulainen Eric Malmi osallistui Manhem Open nuorten kisaan 4.-7.11. Ruotsissa.

Kisaraporttia on osoitteessa
http://www.ssmanhem.se/nyheter.php

ja tulokset osoitteessa
http://www.ssmanhem.se/resurser/manhem_open_2004.htm

Eric otti 4,5/7 pistettä, jolla saavutti viidennen tilan. Kisan voitti liettualainen Vitalijs Samolins ylivoimaisesti 6,5 
pisteellä..

Kalle Niemi (Uusikaupunki) on ilmoitettu Suomen edustajaksi Ruotsin Hallsbergin nuorisoturnaukseen, joka 
pidetään 28.12.-5.1. Keskusshakkiliitto tukee hänen osallistumistaan.

Pohjoismaiden koululaismestaruuskisa pidetään tavallisella paikallaan helmikuussa, koska ruotsalaiset eivät 
hyväksyneet kisan siirtoa vuoden alkuun. Alustavan kyselyn mukaan kaikki suomalaiset koulu-SM:n huiput 
lähtevät mukaan Norjan Drammeniin (paikka ja aika vielä avoin, koska virallista kutsua ei ole tullut):

20v: Juha Hynninen ja Jukka Nybäck
16v: Teemu Pudas ja Julius Nieminen
14v: Kim Räisänen ja Jaakko Oksa
12v: Roope Kiuttu ja Roger Norri
10v: Mikael Hiltunen ja Nikita Nossenko

Mukaan pyritään saamaan valmentaja/matkanjohtaja.

Tallinnassa pidetään jälleen vuodenvaihteessa 4.-7.1.2005 Viron  avoin nuorisomestaruuskisa, joka on tarkoitettu 
alle 18-vuotiaille. Vanhaan tapaan kilpailukutsu julkaistaan viikkoa paria ennen, mutta lisätietoja voi kysellä jo nyt.

5. Raisiossa keskusteltiin psykologiasta ja sukupolvenvaihdoksesta

Koulu-SM kisan yhteydessä Raisiossa järjestettiin taas perinteinen keskustelutilaisuus vanhemmille ja 
seuralaisille. Tällä kertaa oli valmisteltu kolme aihetta, jotka herättivät kovasti kiinnostusta.

- Häviön merkitys pelaajalle ja hänen vanhemmilleen.

- Mitä tekemistä psykologialla on pelaamisen kanssa?

- Sukupolvenvaihdos suomalaisessa kerhotoiminnassa.

Ensimmäisen aiheen alusti turkulainen shakinopettaja Antti Laato, toisen karhulalainen Shakkipsykologia-kirjan 
kääntäjä ja shakinopettaja Ilari Heinilä ja kolmannen aiheen TuTSin sihteeri Eino Nieminen.

Suurkiitokset alustajille, jotka saivat puoli vuorokautta aikaa valmistautua. Muistiinpanot  keskustelusta julkaistaan 
myöhemmin.

6. Joko Joulukalenterit on hankittu - ja kuka niistä sai voiton?

Olette varmaan huomanneet televisiomainonnan Lumilyhty-arpajaisista. Arpa on nyt joulukalenterin muotoinen. 
Myyntihinnasta saattaa shakkikerhokin saada melkoiset lisärahat vuoden toimintaan. Arpatilauksen osoitteesta
http://www.lumilyhty.net/


