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1. Viron avoin nuorisomestaruuskisa pidetään 4.-7.1.2005. Viime vuonna siellä oli Suomesta mukana mm. 
Rauno Järvinen, joka ottikin hopeamitalin. Kisa on sikäli erikoinen, että neljä ensimmäistä kierrosta pelataan 
nopeilla 25+25 ajoilla.

Viron shakkiliiton alustava (nuorison?) kilpailukalenterin on Markku Hartikainen suomentanut, ja sitä voi tutkia 
osoitteessa
http://www.shakki.net/nuoriso/TEST/Vironuor2005.pdf

2. Kreikkalainen Theodoros Tsorbatzoglou on lähettänyt kutsun ensi vuoden 
koululaisten MM-kisaan Halkidikissa 21.-29.4.2005.

Sarjoja on viisi, alle 16-vuotiaista alle 8-vuotiaisiin, ja mestaruuksia jaetaan sekä koululaisten että tyttöjen 
sarjassa. Jäsenliitot saavat lähettää niin paljon edustajia kuin haluavat. Jokaista kohti on kuitenkin maksettava 25 
euroa järjestämismaksua ja 40 euroa FIDE-maksua, ja lisäksi osanottajien on majoituttava järjestäjien hotelleihin. 
Hotellikustannus on vähintään 35e/vrk. Matkat lentokentältä pelipaikkaan ja takaisin maksavat 60e.

Kisaan on ilmoittauduttava 1.3.2005 mennessä. 

Virallinen kutsu on osoitteessa
http://www.shakki.net/nuoriso/TEST/worldschool.pdf

Kutsu on tullut ihan vasta, eli siihen ei ole meillä olemassa mitään erityistä valintaperustetta. Sitä ennen ei 
myöskään ole mitään koululaiskisaa, jossa voitaisiin viralliset edustajat ratkoa.

Joka tapauksessa kenen tahansa koululaisen lienee mahdollista osallistua, sikäli kuin siitä ei aiheudu 
kustannuksia Keskusshakkiliitolle. Liiton hallitus voi keskustella mahdollisista matka-avustuksista ja valmentajan 
kustantamisesta mukaan esimerkiksi tammikuun kokouksessaan.

4. Shakkileiri pidetään Norjan Drammenissa 28.12.2004, kohderyhmänä 8-18-vuotiaat pelaajat. Samaan aikaan 
siellä on mm. superturnaus, josta mainittiin pari tiedotetta aiemmin.

Suomen Keskusshakkiliiton nuorisovalmennusryhmän valmennusviikonloppuja on järjestetty Shakkikodissa 
tänä syksynä kolme kappaletta, ja opettajina ovat olleet mm. Sauli Tiitta, Tomi Nybäck, Jussi Tella, Johanna 
Paasikangas-Tella sekä Mari Kinsigo.

Ensi vuonna järjestetään vähintään yksi kaikille avoin tutustumistilaisuus molemmissa ryhmissä. Alustavasti on 
keskusteltu, että Mari Kinsigon nuorempien ryhmä olisi avoin tammikuun viikonloppuna 29.-30.1.2005. 
Valmennusta on lauantaina klo 12-18 ja sunnuntaina klo 9-15. Kiinnostuneet ottakoot yhteyttä Toivo Pudakseen.

On mahdollista tulla myös kesken vuoden mukaan ryhmään, tosin vanhempien ryhmä on jo nyt täysi. Puolesta 
vuodesta joutuu maksamaan 100 euroa, ja sillä saa osallistua kolmeen valmennusviikonloppuun.

5. Koululaisten PM-kisa pidetään Oslossa tavalliseen aikaan 18.-20.2.2005. Sinne lähtevät seuraavat pelaajat:
20v: Juha Hynninen ja Jukka Nybäck
16v: Teemu Pudas ja Julius Nieminen
14v: Kim Räisänen ja Samuli Laato
12v: Roope Kiuttu ja Roger Norri
10v: Mikael Hiltunen ja Nikita Nossenko

Matkanjohtaja/valmentajana mukaan lähtee nuorten päävalmentaja KvM Tapani Sammalvuo. Lisäksi mukana on 
ainakin kaksi apuvalmentajaa.

6. Mistä Helsingissä voisi ostaa shakkitietokoneohjelman?

Tällaisen kysymyksen satuin kuulemaan City-Anttilassa viime viikolla. Todellakaan ei niin Anttilassa kuin 
Akateemisessa Kirjakaupassakaan ollut edes Chessmasteria saati muita tietokoneohjelmia. Osasin sentään antaa 



Shakkitorin puhelinnumeron, kun tiesin että sieltä ainakin Fritziä löytyy.

Aholaidan myymälässä oli kaupan shakinpelaajille Shakkimiehen tuhkakuppi. Kirjatorilla on pieniä 
lauta/nappulayhdistelmiä, samoin isommissa kirjakaupoissa. Kirjatorilla oli Antti Laaton shakkikirjaa tarjouksessa 
vielä pari kappaletta (Syvemmälle shakin salaisuuksiin 2003). Lidlissä lienee vielä jonkinverran 
kämmenshakkitietokonetta, joka ei kovin laadukas ollut.

Kertokaapa, mistä kaupoista olisi saatavissa esimerkiksi seuraavia ohjelmia:

- Lego Chess (ettei vain ollutkin Anttilassa?)
- Chessmaster
- Fritz and Chesster  (ja sama volume two)
-Learn to Play Chess 
- Battle Chess
- Junior
- Crafty
- Chessbase

Tai missä on myytävänä  muita erikoisnappuloita kuin lasisia, esimerkiksi:
- Harry Potter nappulat
- Lord of The Rings nappulat 
- puistoshakkilautoja
- seinätaulushakkilautoja

Tai muita aloitteleville tarkoitettuja kirjoja kuin Veikko Valon kirjanen? Esimerkiksi Nuorten shakkiopas; Vasta-
alkajan ensimmäinen opaskirja; Säännöt -
Siirrot - Taktiikka, Michael Basman, Suomentanut Eero Raaste, Werner
Söderström Osakeyhtiö, Helsinki 2001. Lienee tarjouksissa jossakin?

Shakkiaiheisia t-paitoja en ole löytänyt edes UFF:sta, saati shakkikravatteja. 

Laaja valikoima välineitä, tarvikkeita ja kirjoja on Shakkitorilla, Pengerkatu 18, Helsinki,
 puh. 09-622 2236
http://www.shakkitori.com/

Shakkikirjallisuutta myydään myös Kimmo Välkesalmen antikvariaatissa Helsingin Punavuoressa, puh.  09 - 
627 657
http://www.shakki.net/kimmoval/
sekä Tmi Shakerililla Järvenpäässä, puh. 050 3235025
http://www.shakeril.tk/

Tapio Heilalallekin voi soitella, puh. 0400-901177

Shakkikodissa (Haapaniemenkatu 14 Helsinki) on myytävänä pieni valikoima ulkomaankielistä 
shakkikirjallisuutta. Kodissa on myös jonkin verran vanhoja kirjoja lainattavissa.

7. Helsingin Shakkiliitto on perustannut keskustelupalstan internettiin osoitteeseen
http://groups.msn.com/shakki

Keskustelua voi seurata jokainen, mutta siihen voivat osallistua vain rekisteröityneet henkilöt.

Myös vanha news-keskustelupalsta näyttää aktivoituneen viime päivinä:
http://groups.google.com/groups?oi=djq&as_ugroup=sfnet.harrastus.pelit.shakki

8. Antero Leitzinger lähetti shakkiarvoituksen, jonka laitoin näkyviin sivulle
http://www.shakki.net/nuoriso/TEST/shakkiarvoitus.pdf

Oheisessa liitetiedostossa on lopullisesti muokattuna 450 vuotta vanha
shakkiarvoitus, johon otan mielelläni vastaan kommentteja. Sitä saa minun
puolestani myös vapaasti levittää ja julkaista sellaisenaan tai paranneltuna
al-Firsanissa. Tietääkseni Sofonisba Anguissolan maalausta ei ole ilmeisestä
arvostaan huolimatta analysoitu ulkomaisissakaan shakkikirjoissa tai
internet-sivustoilla, mutta sen luulisi kiinnostavan paitsi
shakkihistorioitsijoita ja nuoria naisia myös kaikkia arvoitusten ystäviä,
joiden ei tarvitse edes tuntea shakin hienouksia oivaltaakseen, että
pysäytetty tilannekuva voi sisältää kokonaisen kertomuksen - tietoa
edeltäneistä ja ehkä tulevistakin tapahtumista, jotka voidaan loogisesti



päätellä.

Hauskaa joulua toivottaen,

Antero

9. Hauskaa joulua ja pelirikasta vuotta 2005 kaikille nuorisoshakin viestien vastaanottajille. Turnauksissa 
tavataan!

Tänä vuonna on vielä kaksi kalenterissa ilmoitettua kisaa, TaSY:n kinkkuturnaus 19.12. ja Helsingin 
mestaruusturnaus 27.12.2004-6.1.2005.
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/HM-2005-kutsu.htm

Muitakin kinkku- ym. turnauksia on, mutta niitä pitää etsiä kerhojen omilta sivuilta. Uudenvuodenaattona Helsingin 
mestaruusturnauksen välipäivänä on ESK:n pikapeli-ilta Shakkikodissa.

Toivo Pudas

Suomen kilpailukalenteri 2005
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kilp2005.htm
Viron alustava kilpailukalenteri 2005 suomeksi
http://www.shakki.net/nuoriso/TEST/Vironuor2005.pdf

************************************************************************
Shakkivalokuvia (mm. Carmen Kassin vierailu 24.11.2004)
seuraavissa osoitteissa
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/carmen2004web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/brits2003web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/hof04web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/jsmfinaali04web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/kouluhki04web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/koulujsm04web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/Mureck2004web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/pikajsm04web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/saloweb04/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/valmennus04web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/virosuo04web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/vuotalo04web/index.htm

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

KILPAILUKUTSUJA

KAAKONKETJUN 6.OSAKILPAILU HAMINASSA.

                                08.01.2005

Kaakonketjun kuudes(6)osakilpailu järjestetään HAMINASSA 08.01.2005. Turnaus on SELO-kelpoinen, 30+
30.min miettimisajoin ja kuusi(6) kierroksinen vajaakierrosturnaus.

PELIPAIKKA: Torivarren koulu  Kaivokatu 8 49400 Hamina

ILMOITTAUTUMINEN: Pelipaikalla klo:09.15.- 09.45.Peli alkavat klo:10.00.

OSANOTTOMAKSU: Yleinen sarja 10.euroa (nuoret 5.euroa)  ja koululaisten sarja 2.euroa.

LISÄTIETOJA: Ari Pussinen 0405829631 tai ari.pussinen@pp.inet.fi

Kaakonketjun osakilpailun yhteydessä järjestetään koululaisille oma kilpailu 15+15.min.miettimisajoin.

Koululaisten kilpailu on myös kuusi(6) kierroksinen vajaakierroskilpailu. Osallistuminen tähän sarjaa ei edellytä 
pelaaja lisenssiä. Osallistumismaksu on 2.euroa.

Sarja on tarkoitettu rekisteröimättömille pelaajille ja niille, joiden vahvuusluku on alle 1500.Koululaisten sarjaa voi 
ilmoittautua myös pelipaikalla, mutta järjestäjien toivomuksesta ois hyvä jos varmat osallistujat ilmoittautuisivat etu 



käteen, järjestely syistä.

Kuudelle parhaalle esinepalkinnot. Lisäksi turnaussarjassa palkitaan kolme parasta rahapalkinnoin. 
Kokonaiskilpailuun huomioidaan kolme parasta tulosta.

KILPAILUN JÄRJESTÄÄ SHAKKIYMPYRÄT R. Y. HAMINA.
********************************************************
HM-TURNAUS 2005

HELSINGIN MESTARUUS 27.12.2004-6.1.2005
 

Turnaus pelataan aikaisempien vuosien tapaan kolmessa (M, A, B) tasoryhmässä.

M-ryhmässä pelaavat 10 korkeimman vahvuusluvun omaavaa pelaajaa.

A-ryhmät pelataan kymmenen hengen täyskierroskilpailuina vahvuuslukujärjestyksen mukaisesti. A-ryhmiin voivat 
osallistua pelaajat, joiden vahvuusluku kilpailun alkaessa on vähintään noin 1750...1700 (raja asetetaan niin, että 
alin kymmenen pelaajan ryhmä saadaan täyteen).

B-tasoryhmässä pelaavat 9-kierroksisen vajaakierroskilpailun ne, joilla vahvuusluku kilpailun alkaessa on alle 
1750...1700 (katso yllä).

Mukaan otetaan korkeintaan 80 pelaajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki ryhmät pelaavat samalla aikataululla.
M-ryhmä ja ylin A-ryhmä menevät kansainväliseen vahvuuslukulaskentaan.

PELIPAIKKA
Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14A, Helsinki.

PELIAJAT
Kaksi (2) tuntia molemmille pelaajille ja lisäksi yksi minuutti lisäaikaa jokaista tehtävää siirtoa varten.

MAKSUT
37 euroa, nuoret 25 euroa.

ILMOITTAUTUMINEN
Maksamalla osanottomaksu pankkiin viimeistään torstaina 16.12.2004 HSL-tilille Sampo 800010-70337606 tai 
puhelimitse viimeistään 26.12.2004 (muistathan kuitenkin Joulurauhan!) taikka sähköpostitse suoraan Shakkikotiin 
(shakki.koti@kolumbus.fi) viimeistään 26.12.2004. Jälki-ilmoittautumislisä pelipaikalla 10 euroa, mikäli mukaan 
mahtuu.

AIKATAULUT
Maanantai 27.12. klo 16-17 osanoton varmistus,
klo 17.30 alkaen ensimmäinen kierros
Tiistaina 28.12. klo 17.30 toinen kierros
Keskiviikko vapaata
Torstaina 30.12. klo 17.30 kolmas kierros
Uudenvuodenaatto vapaata
Lauantaina 1.1. klo 16.00 neljäs kierros
Sunnuntaina 2.1. klo 10.00 - noin 16.30 viides kierros,
klo 17.30 kuudes kierros
Maanantaina 3.1. klo 17.30 seitsemäs kierros
Tiistaina 4.1. klo 17.30 kahdeksas kierros
Keskiviikko vapaata
Torstaina 6.1. 10.00 alkaen yhdeksäs kierros.
Palkintojen jako turnauksen päätyttyä.

LISÄTIETOJA
Shakkikodista puh. (09) 735796 tai sähköposti: shakki.koti@kolumbus.fi taikka seuraavilta henkilöiltä

Janne Kauppinen jannem.kauppinen@pp.nic.fi, Timo Munukka (p. 041-7700112) tai Jouni Lehtivaara 
(jouni.lehtivaara@pp.inet.fi (p. 09-632941 )
********************************
26. JYVÄSKYLÄN TALVEN SHAKKITURNAUS 28.-30.1.2005

Jyväs-Shakki ry. järjestää 26. Jyväskylän Talven shakkiturnauksen 
Jyväskylässä 28.-30.1.2005. Turnaus on selokelpoinen ja kuuluu Suomen 
Keskusshakkiliiton turnaussarjaan. Turnaus pelataan vajaakierroskilpailuna 



useammassa ryhmässä, joihin pelaajat jaetaan vahvuuslukujensa mukaisesti.

Pelipaikka Kivääritehtaan ruokala Ruutisarvi, Asekatu 3, Jyväskylä.

Peliaika 2+2 tuntia koko peliin

Aikataulu Osanoton varm. ja jälki-ilm. pe 28.1.2005 klo 16.30-18.00, 1. 
kierros pe 28.1.2005 klo 18.30, 2. kierros la 29.1.2005 klo 9.30, 3. kierros 
la 29.1.2005 klo 14.30, 4. kierros su 30.1.2005 klo 09.30, 5. kierros su 
30.1.2005 klo 14.30.

Ilmoittautuminen Sami Hämäläinen 09-791140 tai 040-5123864, viimeistään 
26.1.2005. Ilmoittautua voi myös maksamalla osanottomaksu suoraan 
Jyväs-Shakin tilille 529002-4269553 viimeistään 26.1.2005.
********************************
Estonian Open Youth Chess Championship 2005 
Tallinn, 4 th - 7 th January 
The status of the tournament. 
Estonian Youth Chess Championship is the competition,organized by Estonian Chess Federation in co-operation 
with Tonu Truus Chess School and Ministry of Culture. 
The participants of the tournament . 
Will be take place the tournament to boys and the tournament to girls born 1987 or later. Address of registration 
and tournament halls. Eesti Maleliit, Malemaja.,Vene 29., 10123 Tallinn /Paul Keres Chess House/ 
Tournament system. 
9 rounds Swiss. 
Timetable. 
4 th January 2005 
13.30-13.45 Registration
14.00 The opening ceremomy
14.30-18.30 I-IV round rapid /25+25 min/
19.00-20.30 Quiz/talk about estonian chess players and history 
5 th January 
11.00 -15.00 V round / 1 hour 30 minutes and 30 seconds will be added after each move to the end of game/
15.30 -19.30 VI 
6 th January 
11.00 - 15.00 VII
15.30 -19.30 VIII 
7 th January 
10.30-14.30 IX
15.00 The closing ceremony Prizes-souvenirs to 5 best boys and 3 girls and to best of quiz/talk 
Information and preregistration till 29th December 2004 Tõnu Truus Chessschool, tel.+3726537216, +3726464094 
E-mail: tonu.truus@mail.ee or maleliit@maleliit.ee 


