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1. Shakki oli esillä televisiossa maanantaina, uusinta pe klo 16.00

21.3.2005
PELIN SÄÄNNÖT
Ohjaus Natalia Kozuhova

BASAARI 

"Basaari-ohjelmassa Pelin säännöt tutustutaan Juri Mavritsheviin ja hänen vaimoonsa Liljaan, joiden elämässä 
shakki on ollut tärkeässä asemassa jo 40 vuotta.
Juri ja Lilja Mavritshev perustivat kolme vuotta sitten Helsinkiin venäjänkielisille lapsille shakkikerho Intellektin. Nyt 
kerhon jäsenet osallistuvat jo shakkiturnauksiin, joissa he ovat menestyneet hyvin. Esimerkiksi viime lokakuussa 
Turussa järjestetyssä lasten ja nuorten Suomen mestaruusturnauksessa Nikita Nossenko palkittiin hopeamitalilla. 
Seuraavassa turnauksessa kerholaisten tavoitteena on saavuttaa kaikki kolme nuorten sarjan palkintosijaa.

Juri ja Lilja ovat kuitenkin sitä mieltä, etteivät turnausvoitot ole pääasia: heidän mielestään tärkeintä on lisätä 
lasten kiinnostusta tätä ikivanhaa, arvoituksellista peliä kohtaan. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan kerhon 
toimintaan, ja käytännöllisesti katsoen ilmaiseksi työskentelevät Juri ja Lilja ovat avanneet myös kotinsa ovet 
shakkiharrastajille. Heidän mukaansa shakki ei kehitä pelkästään älyä, vaan kasvattaa myös luonnetta. Tässä 
tarkoituksessa Juri on luonut ainutlaatuisen opetusmetodin eri opettajilta ja valmentajilta koottujen kokemusten 
pohjalta.

Juri ja Lilja ovat molemmat ammatiltaan insinöörejä, mutta shakki on ollut keskeisellä sijalla kummankin elämässä 
- aina siitä lähtien, kun he tapasivat toisensa shakkikerhossa lähes 40 vuotta sitten. Lilja, entinen alppihiihtäjä, on 
luonteeltaan peloton, avoin, energinen ja äänekäs. Rakennusinsinööri Juri puolestaan on mietteliäs, pedantti ja 
rauhallinen. Pariskunta täydentää toisiaan erinomaisesti.

Ohjelmassa tavataan Juri ja Lilja kotioloissa. Kuulemme heidän ajatuksiaan elämästä ja siitä, miten lapsia pitäisi 
kasvattaa - miten opettaa heidät ratkaisemaan ongelmia, vaalimaan itsetuntoa ja hyväksymään välillä tappioitakin. 
Näemme myös miten tunnelma Turun shakkiturnauksessa tihenee ja kamppailu jokaisesta voitosta on kireä. 
Samalla tutustumme shakkikerhon nuoriin, Nikitaan, Kimiin, Mashaan ja 15-vuotiaaseen Katarinaan, joka 
hämmästyttää kyvyillään ja sitkeällä luonteellaan.

Basaarin on ohjannut Natalia Kozuhova ja tuottanut YLE Kulttuuriohjelmat.
NK/LL"

Kiitokset ohjelmantekijöille ja osallistujille sympaattisesta ohjelmasta, joka tuo nuorisoshakkia esille erinomaisesti. 
Mukana on mm. videokuvaa Raisiossa pidetystä koululaisten SM-kisasta. Ohjelmassa mainittu shakkikerho 
Intellekt hyväksyttiin Keskusshakkiliiton jäseneksi viime hallituksen kokouksessa. Ohjelma tulee siis uusintana 
TV1:ssä perjantaina klo 16-16.30.

2. Avoin valmennustilaisuus Shakkikodissa 9.-10.4.

Keskusshakkiliiton nuorisovalmennusviikonloppu Shakkikodissa 9.-10.4. on avoin kaikille kiinnostuneille, eli 
tarkoituksena on tutustuttaa toimintaan nekin, jotka vasta harkitsevat valmennusryhmään hakemista.

Valmennus alkaa lauantaina klo 12 ja sunnuntaina klo 9. Shakkikodin osoite on Haapaniemenkatu 14A. Ohjelma 
on seuraava:

La 12:00-15:00 Teoreettiset loppupelit 1 (Tapani Sammalvuo)
La 15:30-18:00 Teoreettiset loppupelit 2 (Tapani Sammalvuo)
Su 09:00-12:00 Muut loppupelit 1 (Tapani Sammalvuo)
Su 12:30-15:00 Muut loppupelit 2 (Tapani Sammalvuo)

3. Koulun suurjuhlat lähestyvät, ohjelma julkaistu:
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/koulsjk.htm

10.-11.5. Koulujoukkueiden SM
12.5. Nopean shakin turnaus ja tehtäväshakki



13.5. Pikashakin turnaus

Muustakin ohjelmasta kerrotaan oululaisten koulutiedotteessa:
http://edu.ouka.fi/~ksj2005/tievoksi.pdf

4. Sadan Laudan maaottelu Suomen ja Viron välillä 

pidetään tällä kertaa Suomessa  lauantaina 21.5., paikkana OAJ:n talo Itä-Pasilassa. Mukaan pyritään keräämään 
mahdollisimman vahva joukkue, mutta toivottavasti myös mahdollisimman moni nuori mahtuu mukaan. Ilmoittaudu 
30.4. mennessä osoitteella sksl@kolumbus.fi tai Esko Nuutilaiselle puhelimitse.
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/suovirok.htm

5. EU:n mestaruuskisa alkoi tiistaina Irlannin Corkissa

Viimekertainen tieto oli, että Tomi Nybäck osallistuisi EU:n mestaruuskisaan; hän on nyt muualla. Sen sijaan siellä 
ovat SM Heikki Kallio, FM Riku Molander, Hannu Joentausta ja Raino Soikkeli Suomesta. Mielenkiintoista on, että 
myös Amerikka on liittynyt EU:hun, kutsuttuna pelaajana on mukana Joel Benjamin. (Kirjoittaessani tätä Soikkeli 
johtaa turnausta, hän sai 1 pisteen ensimmäisellä kierroksella BYE:ltä).
http://www.corkchess.com/
(a ten round Swiss Open for players registered with FIDE
as a player in the European Union, or a citizen of an EU member state)

KALENTERIA
(Huom: muutoksia tulee mm. lehdessä julkaistuun kalenteriin, eli netistä kannattaa tarkistaa viimeisin tieto 
Keskusshakkiliiton sivuilta)

19.-27.3.  Oslo Easter Chess Festival 2005
http://folk.uio.no/vahansen/paske05/eng/meny.html
21.3.-3.4. EU:n mestaruus (Cork, Irlanti) 
http://corkchess.com/Congress/2005/
24.-28.3. HSL pääsiäisturnaus Shakkikoti (myös alle 14-vuotiaiden sarja)
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/HMPTkutsu2005.htm
28.3. TaSYn pääsiäisturnaus Tampere (15+15 min)
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/tasy03k.htm
1.-3.4. TSY:n turnaus Turku
http://www.shakki.net/turnaukset/tsy05.txt
2.4. Nopean shakin ketjukilpailu Shakkikoti
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/Nopeaketju.htm
9.-10.4. Nuorisovalmennusryhmän viikonloppu (Shakkikoti, AVOIN)
9.-10.4. Päämajaturnaus Mikkeli
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/mikks04k.htm
9.-10.4. Shakkilaakson turnaus (Ylivieska, myös alle 15-v. avoin Pohjois-Suomen mestaruus)
11.-26.4. HSL joukkuevartit 
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/JV-kutsu-2005.htm
16.4. Kumppanuus-Shakin turnaus Jyväskylässä
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/jysk04k.htm
16.-17.4. EtVas-turnaus Vantaa (myös paras alle 18-v palkitaan)
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/etvas04k.htm
22.-29.4. World School Championship Halkidiki Kreikka (Marttiset mukana)
http://www.shakki.net/nuoriso/TEST/worldschool.pdf
www.gamesfestival.com 
23.4. Veteraaniopettajien turnaus Hämeenlinna
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/vetopk.htm
23.-24.4. TShL:n ja TUL:n avoin mestaruus (Turku) 
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/tuts04k.htm
24.4. Kerhojen kokous Helsinki
Kiirastorstain seutu Naisten SM Helsinki 
3.-9.5. Timo Munukan 40v. juhlaturnaus (Helsinki)
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/hslm05k.htm
9.-13.5. Koulun suurjuhlat Oulu (mm. koulujoukkueiden SM)
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/koulsjk.htm
http://edu.ouka.fi/~ksj2005/tievoksi.pdf
21.5. Sadan laudan maaottelu Suomi-Viro Helsinki
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/suovirok.htm
9.-12.6. Nuorten SM (Shakkilaakso, Oulainen)
14.-22.6. SM-turnaus (Lahti, LahS)
26.6.-4.7.  Alle 16-vuotiaiden Children's Chess Olimpiad Novi Sad Serbia-Montenegro  (Marttiset mukana)



www.shakki.net/nuoriso/TEST/olimpifida05.pdf
www.shakki.net/nuoriso/TEST/regulations1.jpg
2.-3.7. Nopean shakin SM-turnaukset (Karhula, KarhTS)
4.-10.7. Naantalin turnaus (TSY)
18.-24.7. Avoin SM-turnaus (Heart of Finland, Jyväskylä, JyS)
18.-31.7. Nuorten (10-18v) MM (Belfort, Ranska)
29.7.-8.8. Maajoukkueiden EM-turnaus (Göteborg, Ruotsi)
6.-7.8. Joukkuepikashakin SM (Shakkikerho Taraus ja Tampereen Shakinystävät, Tampere)
elokuu (?) Pohjoismaiden nuorison nelimaaottelu Ruotsi
20.-28.8. Koulujoukkueiden MM-kisa Eskisehir Turkki
www.shakki.net/nuoriso/TEST/WorldSchool-team2005Reg.pdf
24.8.-4.9. PM-turnaukset (Vammala)
9.-11.9. Koulujoukkueiden PM-kilpailut
13.-24.9. Nuorten EM-turnaukset (Budva, Serbia & Montenegro)
17.-25.9. Seurajoukkueiden EM-turnaus (St. Vincent, Italia)
2.10. Nuorten pikashakin SM (Turku, TuTS)
15.-16.10. Koululaisten SM (Matinkylän SK Espoo)
23.10. Kerhojen kokous

Suomen kilpailukalenteri 2005
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kilp2005.htm
Viron alustava kilpailukalenteri 2005 suomeksi
http://www.shakki.net/nuoriso/TEST/Vironuor2005.pdf
FIDEn kilpailukalenteri:
http://www.fide.com/calendar/fidecalendar.phtml
*************************************************
KILPAILUKUTSUJA
***********************************************************
Koulun Suurjuhlien 2005 shakkikisat 10.-13.5. 
Pelipaikka Hintan koulu, Valjastie 19, 90650 Oulu. 
Turnauksiin ilmoittautuminen tapahtuu Koulun Suurjuhlien verkkoilmoittautumisen kautta. Muista myös kisapassi! 
Koulujoukkueiden SM-turnaus 10.-11. 5. 2005 
Sarjat: A = alakoulut, Y = yläkoulut, L = lukiot ja muut keskiasteen oppilaitokset. 
Aikataulu: Tiistai 10.5. klo 11.30 alkaen osallistumisen varmistus ja kierrokset 1-3, keskiviikko 11.5. klo 12 alkaen 
kierrokset 4-6. 
Peliaika: 1 tunti + 1 tunti. 
Enintään kuuden kierroksen vajaa- tai täyskierrosturnaus. Joukkueen koko on neljä varsinaista ja mahdollisesti 
yksi varapelaaja. Pelaajien on oltava saman koulun ja kouluasteen oppilaita. Voittajajoukkueet saavat oikeuden 
edustaa Suomea koulujoukkueiden PM-kilpailussa. 
Tehtäväshakkikilpailut 12. 5. 2005 
Sarjat: A = alakoulut, Y = yläkoulut, L = lukiot ja muut keskiasteen oppilaitokset. 
Aikataulu: Torstai 12.5. klo 9 alkaen osallistumisen varmistus ja henkilökohtainen tehtäväkilpailu. 
Nopean pelin henkilökohtaiset turnaukset 12. 5. 2005 
Sarjat: A = alakoulut, Y = yläkoulut, L = lukiot ja muut keskiasteen oppilaitokset, O = opettajien ja huoltajien 
kilpailu. 
Aikataulu: Torstai 12.5. klo 12.30 alkaen osallistumisen varmistus ja pelataan seitsemän kierroksen 
vajaakierrosturnaus 15 min + 15 min peliajalla. 
Henkilökohtaiset 5 min + 5 min pikapeliturnaukset 13. 5. 2005 
Sarjat: A = alakoulut, Y = yläkoulut, L = lukiot ja muut keskiasteen oppilaitokset. 
Aikataulu: Perjantai 13.5. klo 12.30 alkaen osallistumisen varmistus. Osallistujamäärästä riippuen pelataan 
tarvittaessa alkukilpailut. 


