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Saapunut posti: Shakkikoti 10 vuotta lauantaina 21.8., EU-kisa alkaa Itävallassa

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

1. Shakkikodin 10-vuotisjuhlat lauantaina 21.8.2004

Shakkikodissa pidetään 10-vuotisjuhlat lauantaina 21.8.2004 alkaen klo 14:00. Pääsymaksu on 25 euroa, 
joka sisältää lounaan, juotavaa, kahvit, turnausmaksun...
 
Ohjelmassa
- avaus (tervetuliaistouhut yms maljoineen)
- keskipeli (keskustelua Shakkikodista ennen, nyt, jälkeen? ja lounas)
- loppupeli (tietokilpailu, kahvit, shakkiturnaus)
 
Pääsymaksun voi maksaa HSL:n tilille Sampo 800010-70337606 tai Shakkikodissa esimerkiksi keskiviikkona 
18.8.

(Protokollan ulkopuolelta: jos joku haluaa muistaa Shakkikotia lahjoilla, voi kysellä sieltä millaiselle tarve-
esineelle tai kahvipaketille olisi käyttöä. Jääkaappi-pakastin on jo uusittu, uudelle kahvinkeittimelle tai parille 
seinäkellolle olisi ehkä käyttöä yms.)

2. Siivoustalkoot torstaina 19.8.

Ennen juhlia Shakkikoti kaipaa vielä remonttisiivousta. Torstai-iltana 19.8. klo 17 lähtien pidetään 
siivoustalkoot, joissa on ammattilainen paikalla töitä johtamassa. Jos jollakin on jo päivällä mahdollisuus 
osallistua, voi kysellä sisäänpääsystä  Michael Lembidakikselta puh.  050-4013835 tai Timo Munukalta puh. 
+358417700112.

3. EU:n 10-16 mestaruuskisat Itävallassa

Sunnuntaina 22.8. lähtee Suomen nuorisojoukkue Itävallan Mureckiin Euroopan Unionin 10-16-vuotiaitten 
mestaruusturnaukseen. Siihen osallistuu 20 maata/shakkiliittoa (mm. Englanti ja Wales erikseen), yhteensä 
130 pelaajaa.

Suomesta mukana ovat seuraavat pelaajat:

Alle 16-v Janne Myller JoeSK ja Teemu Pudas ESK

Alle 14-v Frans Valli Shakkilaakso

Alle 12-v Roope Kiuttu OSS

Alle 10-v Nikita Nossenko Intellekt.

Turnausta voi seurata nettiosoitteessa:
http://www.jugendschach.at/

ja tulokset tullevat suoraan Wienerzeitungin tietokantasivuille
http://schach.wienerzeitung.at/

Suosittelen em. lehden sivuja, sieltä löytyy myös monien aikaisempien MM, EM ym turnausten täydelliset 
tiedot, jotka on saatettu jo poistaa järjestäjien sivuilta.

5. Laura Savolan vuoro ottaa pisteet kotiin

Porilainen Laura Savola sijoittui suomalaisista parhaiten Turkin nuorten EM-kisassa. Hän oli 5,5 pisteellään 
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tyttöjen alle 12v sarjan 16. tilalla. Myöskään muut suomalaiset eivät pettäneet, tuloksia voi katsoa esimerkiksi 
Juha Kivijärven sivuilta
http://staff.cs.utu.fi/~juhkivij/chess/fin_abroad_fi.shtml.

Turkkilaisten sivuilla on myös pelaajakohtaiset suoritusluvut ja FIDE:lle menevät rating-raportit
http://www.euroyouth2004.com/

6. Bobby Fischer herättää suuria tunteita

myös suomalaisissa shakinharrastajissa. "Gens una sumus" eli olemme yhtä perhettä saa hiukan ironisen 
merkityksen suomalaisessa newssikeskustelussa. Jokainen Fischeriä vähänkään ymmärtävä kirjoitus saa 
aikaan vastahyökkäyksen niiltä, jotka eivät Fischerin toimintaa hyväksy
http://groups.google.com/groups?oi=djq&as_ugroup=sfnet.harrastus.pelit.shakki

Viimeisimpiä käänteitä jutussa on Boris Spasskin vetoomus sulkea hänet samaan selliin Bobby Fischerin 
kanssa, shakkilauta mukana. Maanantaina Fischer ilmoitti, että haluaa mennä naimisiin Japanin Shakkiliiton 
presidentin Ms. Miyoko Watain kanssa ja luopua USA:n kansalaisuudesta. He ovat asuneet yhdessä 
vuodesta 2000.
http://www.jca-chess.com/

Fischer otettiin Japanin viranomaisten haltuun japanilaisen Naritan lentokentällä noin kuukausi sitten 
virheellisen passin takia. Hän on siitä lähtien ollut pidätettynä.
http://www.freebobby.org/

Islannin Shakkiliitto on vedonnut presidentti Bushiin, jotta USA luopuisi syytteistä Fischeriä vastaan:
http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=1817

Suomalaiset perheenjäsenet eivät ole vielä päässeet kovin konkreettisiin toimiin Fischerin puolesta. On 
ehdotettu mielenosoitusta, jossa pelattaisiin shakkia julkisilla paikoilla eri puolilla pääkaupunkiseutua ja 
vaadittaisiin Japania vapauttamaan Fischer. Riittäisikö vapaaehtoisia pelaajia muutamaksi vuorokaudeksi 
Japanin suurlähetystön seudulle tai Kaivopuistoon?

7. Nuorison pohjoismainen nelimaaottelu 2.-4.10. Oslossa

Toistaiseksi on tullut alle 20-vuotiailta yksi osallistumisilmoitus ja yksi poisjäänti. Alle 16-vuotiaista yksi on 
ilmoittanut jättävänsä kisan väliin. Laittakaapa viestiä kaikki, joita kisa kiinnostaa. Todennäköinen valintalista 
oli nuorisoviestissä 16.7.2004.
http://www.shakki.net/nuoriso/forum/nuoriso160704.pdf

8. Kilpailukalenteria
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kill2004.htm


