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1. Koulushakin teemavuoden avaus 16.1. Helsingissä
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/koulavaj.pdf
Koulushakin vuoden avaustilaisuus järjestetään Helsingin Shakkikodissa Haapaniemenkatu 14 A sunnuntaina
16.1.2011
Tilaisuus on klo 13-17.
Ohjelmassa on mm.
- suurmestari Tomi Nybäckin simultaani koululaisille, mukaan pääsee 30 ensimmäistä
- uusi Helsingin mestari ja Suomen nuorin shakkimestari Daniel Ebeling antaa minisimultaanin
- visailuja, pikapelicup, opetusta, tandemia ym.
- arvotaan nappuloita ja lautoja nuorten kesken
- opettajien kesken arvotaan viiden laudan/nappuloiden Schackfyran kerhosalkku
- uusi SHAKKI! -lehti jaossa, hae nippu omaan kouluusi tai tilaa sähköpostilla
- koulushakin verkkosivuston avaus
- virvokkeita ja pikkupurtavaa
Tervetuloa kaikki shakista kiinnostuneet koululaiset! Pelitaito ei ole välttämätön.
Lisätietoja
Projektivastaava Kimmo Telenius
sksl@kolumbus.fi
puh. 050-3017425
SHAKKI! lehden kannet ja sisällysluettelo ovat nähtävissä osoitteessa
http://www.koulushakki.fi/paikka/SHAKKI.pdf
(Kimmo Teleniukselle voi lähettää kaikki tiedot paikallisista kilpailuista ja koululaistapahtumista, laitettavaksi
koulushakki-sivustolle).
2. KUTSU SHAKIN KOULULAISKILPAILUUN LAHDESSA 16.1.2011
Lahden Shakki ry järjestää Suomen Keskusshakkiliiton koulushakin teemavuoden 2011 merkeissä
sunnuntaina 16.1.2011 klo 12 shakkikilpailun koululaisille ja muille alle 20-vuotiaille nuorille (synt. 1992-)
Lahden Nuorisokeskuksen Kasisalilla, os. Sammonkatu 8 (ovi rakennuksen takana n. 100 m kadusta). Pihalla
vapaa pysäköinti.

Kilpailu on tarkoitettu erityisesti Päijät-Hämeen alueen uusille, aloitteleville ja vain vähän shakkia harrastaneille
nuorille, mutta myös kokeneemmat pelaajat voivat osallistua. Sarjajako osallistuvien iän ja/tai pelitaidon
perusteella. Kilpailussa pelataan osanottajamäärästä riippuen n. 5-6 kierrosta nopean shakin miettimisajoin
(esim. 15+15 minuuttia koko peliin). Tilaisuuden arvioitu kesto on noin kolme tuntia. Myös vanhemmat,
huoltajat ym. tukijoukot ovat tervetulleita paikalle.
Osanottomaksua ei ole ja kanttiinista saa pikku virvokkeita kohtuuhintaan. Parhaille palkintoja.
Ilmoittautuminen viimeistään klo 11.30-12.00 välisenä aikana, minkä jälkeen pelit alkavat.
Ennakkoilmoittautuminen ei ole pakollista, mutta järjestelyjen sujuvuuden kannalta erittäin toivottavaa. Samoin
tieto pelikokemuksesta (aloittelija, harrastelija, kerhopelaaja, kilpapelaaja tms.)
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Jouko Äijälä 040-7638680 josi64 (at) gmail.com tai
Onni Ylitapio 045-3267970 onni64 (at) gmail.com .
TERVETULOA ROHKEASTI MUKAAN TESTAAMAAN TAITOASI, HANKKIMAAN UUSIA YSTÄVIÄ
SEKÄ TUTUSTUMAAN KILPASHAKIN KEHITTÄVÄÄN JA KIEHTOVAAN MAAILMAAN
KEVYEMMISSÄ MERKEISSÄ!
3. Shakin päivän tapahtuma Tampereen Koskikeskuksen keskusaukiolla 16.1.2011
Tammer-Shakki ry järjestää koululaisten suuren shakkitapahtuman Koskikeskuksen keskusaukiolla
sunnuntaina 16.1 klo 12 alkaen. Luvassa on sotilaiden turnajaisia, hullun ratsun pyydystystä ja muita
hauskoja toimintarasteja koululaisille. Tehtävien suorittamiseen ei tarvita aiempaa shakkitietoutta ja
onnistumiset palkitaan! Paikalle voi tulla iltapäivän mittaan koska tahansa, ja toimintaa kestää klo 17
asti.
Ohjelmassa on lisäksi kansanedustaja Arto Satosen simultaani, johon voivat osallistua shakin säännöt
ennestään tuntevat koululaiset tai vanhemmat. Simultaani alkaa klo 15 ja siinä Satonen pelaa useaa
vastustajaa vastaan yhtä aikaa.
Koskikeskuksen tapahtuma on samalla lähtölaukaus vilkkaalle shakin koulukerhotoiminnalle, joka
starttaa Pirkanmaalla tänä keväänä. Mukana menossa ovat Tammer-Shakin lisäksi Shakkilinna,
Suomen Shakkiliitto ja Intersport Megastore Koskikeskus.

4. SHAKIN PÄIVÄN TAPAHTUMA JA JYVÄSKYLÄN KOULULAISTEN
SHAKKIMESTARUUSKILPAILU VIITANIEMEN KOULULLA
Jyväs-Shakki ry järjestää valtakunnallisena Shakin päivänä, sunnuntaina 16.1. tapahtuman
Viitaniemen koululla, Viitaniementie 20, alkaen kello 13.00. Tilaisuus on samalla paikallinen aloitus
alkaneelle koulushakin teemavuodelle. Tapahtuman aikana esitellään shakkia eri muodoissaan sekä
koululaisille että heidän vanhemmilleen ja opettajille. Jaossa on uunituore 48-sivuinen koululaisten
shakkilehti. Halukkailla on mahdollisuus hankkia shakkipeli, aloittelijan shakkiopas sekä harjoittelu- ja
valmennusmateriaalia ja koululaiset voivat ilmoittautua shakkikouluun. Tilaisuus kestää aina klo 18.00
asti ja paikalle voi tulla silloin kun itselle sopii. Kahvi- ja mehutarjoilu.
Klo 14.00 - 18.00 pelataan Jyväskylän koululaisten shakkimestaruuskilpailu. Kilpailu pelataan
kolmessa ryhmässä 15+15 min miettimisajoilla ja kuusikierroksisena. Ilmoittautuminen kilpailuun on
klo 13.00-13.45 . Ryhmät: A-ryhmä 1-3 luokkalaiset B-ryhmä 4-6 luokkalaiset C-ryhmä 7-9
luokkalaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset.
Ilmoittautuminen
Shakkiturnaukseen halukkaiden oppilaiden nimet (ja luokat) ilmoitetaan etukäteen (viim. perjantaina

12.1.) sähköpostiosoitteeseen: o.niemi@elisanet.fi. Myös paikan päällä voi vielä ilmoittautua.
5. Nuorten selokehitys vuosina 2000-2011
Shakkifoorumissa on julkaistu taulukko, jossa nuorten seloja eri iässä voidaan vertailla ja ehkä löytää
seuraavan vuosikymmenen shakkimestarit jo etukäteen. Taulukko on sekä pdf-muodossa että excelmuodossa, jotta sen voi lajitella haluamaansa järjestykseen. Taulukossa on mukana vielä viime
vuonna 20 vuotta täyttäneitä nuoria.
http://www.shakkifoorumi.fi/viewtopic.php?f=11&t=195
Korjauksia ja lisäyksiä saa lähettää. Tein vastaavanlaisen taulukon joskus 5-6 vuotta sitten, mutta se
ei ole säilynyt tallessa. Jos jollakin se löytyy, olisin kiitollinen kopiosta.
6. Uusia shakkimestareita
Olemme saaneet viime aikoina kaksi uutta shakkimestaria. Ensin Aleksi Wallin OSS korottui
28.11.2010 shakkimestariksi, kuten hän oli jo kaksi vuotta aiemmin suunnitellut.
http://www.edu.keminmaa.fi/lukio/Keminmaan%20lukion%20vuosikertomus%2007-08.pdf
Daniel Ebeling MatSK korottui shakkimestariksi 7.1.2011. Järjestysnumero on 309.
Hän korottui shakkimestariksi 14 v 9 kk ikäisenä eli nuorempana kuin kukaan suomalainen aikaisemmin.
Edellinen ennätys oli Tapio Helinillä, joka vuonna 1998 korottui 14 v 11 kk ikäisenä.
Danielin selokehitys oli seuraava:
9-vuotiaana 1242
10-v 1393
11-v 1741
12-v 1841
13-v 2067
14-v 2145
Nyt 2203 (eli 4 pistettä vähemmän kuin FIDE-mestari-isällään)
7. Nuorten edustusmatkat 2011
Nuorten edustusmatkat alkavat vuonna 2011 koululaisten PM-kilpailuilla, jotka pidetään Oslossa 18.20.1.2011
Kaikki edustusoikeuden saaneet koululaisten SM:n ykköset ja kakkoset lähtevät mukaan.
Matkanjohtajana on Heimo Valkama ja valmentajana Tapio Salo. Joukkueen kokoonpano on seuraava:
A21 Jaakko Oksa ja Kim Räisänen
A17 Jani Ahvenjärvi ja Erik Rönkä
A15 Dennis Liu ja Daniel Ebeling
A13 Dmitri Tumanov ja Eero Valkama
A11 JanDemidov ja Jani Eränne
Kisaa voinee seurata osoitteessa:
http://sjakkselskapet.no/nordisk-for-ungdom-2011/
Myöhemmin järjestetään tyttöjen PM-kisa, johon voivat osallistua ikäluokkinsa ykköset. Pelipaikkaa ja kutsua ei
ole vielä julkaistu.
8. Hallitus suunnittelee vuotta 2011
Shakkiliiton hallitus kokoontuu lauantaina 15.11. suunnittelemaan tämän vuoden toimintasuunnitelman
toteuttamista. Jos sinulla on jotakin tärkeätä asiaa joko toimintasuunnitelman tai toimikuntien suhteen tai olet
kiinnostunut osallistumaan itse, ota yhteyttä. Liiton sääntömääräisissä toimikunnissa on vuosittain yleensä kaksi
jäsentä erovuorossa. Lisäksi tiedotustoimikunta ja valmennustoimikunta nimetään vuosittain. Muitakin
toimikuntia tai projektiryhmiä saatetaan tarvita.

Toimintasuunnitelmaan voi tutustua liiton sivuilla olevasta linkistä.
9. Valokuva- ja videogalleriat järjestetty uudelleen
Valokuvia vuodesta 1998 lähtien on kuvagalleriassa
http://shakki08.1g.fi/kuvat/
Videoita vuodesta 2002 lähtien on videogalleriassa
http://shakkivideot.kuvat.fi/kuvat/
Lisäksi shakkivideoita on Youtubessa:
http://www.youtube.com/results?search_query=pudas2+shakki&aq=f
Lisää kuvaajia kaivataan, jos esimerkiksi joskus ruvetaan tuottamaan shakkiaineistoa YLEn nettisivuille tai
televisioon. Myös sinun omia kuva-aineistoja voidaan tallentaa ko. gallerioihin. Myös paperikuvia voidaan
skannata, kun liitolle on hankittu valokuvien skannauslaite.
10. Shakkilinna-sivusto avattu
Tervetuloa Shakkilinnaan!
Shakkilinnan vaki
Shakkilinna tarjoaa koululaisille kehittävän kerhoympäristön, missä hauskat virikkeet eivät ota
loppuakseen. Mikä hienointa, shakin avulla voidaan oppia tärkeintä elämässä vaadittavaa taitoa ajattelutaitoa. Miksi harrastaa shakkia? -osiosta löydät lisää shakin eduista, joita tukevat useat
tutkimustulokset.
Shakkilinnan väki puuhaa koulukerhoissa Pirkanmaalla ja tuottaa laadukkaimmat oppimateriaalit
koulukerhoille ympäri Suomen.
Touhusta vastaavat matematiikan opettaja Heikki Lehtinen ja kauppatieteiden maisteri Mika
Karttunen. Molemmat ovat menestyneitä shakinpelaajia ja arvostettuja lasten ja nuorten ohjaajia.
Shakkilinnan kerhotunneilla jokainen oppilas saa onnistumisen elämyksiä ja omia kykyjään vastaavia
hauskoja ja mielenkiintoisia haasteita! Tervetuloa mukaan Shakkilinnan toimintaan!
Kotisivu:
http://www.shakkilinna.fi/
Facebook:
http://fi-fi.facebook.com/pages/Shakkil ... 3385892094

11. NUORISOKALENTERIA JA KUTSUJA
16.1.
Shakin päivä
29.1.
Koulujoukkueiden Helsingin mestaruus
18.-20.2.
Koululaisten PM Oslo
20.2.
Helsingin nappulakilpailu
19.3.
Hämeenlinnan nappulakilpailu
2.-3.4.
Koulujoukkueiden SM Pori
- tämän perusteella valitaan osallistujat syyskuussa pidettäviin koulujoukkueiden PM-kisoihin
9.-12.6.
Nuorten SM-turnaus (TuTS)
- tämän perusteella valitaan osallistujat EU-, EM- ja MM-kisoihin 8-18-vuotiaiden sarjoissa
2.-11.8.
Nuorten EU-mestaruus, Itävalta
- 8-14-vuotiaille
10.-21.9.
Nuorten EM, Bulgaria
8.-9.10.
Koululaisten Helsingin mestaruus (Helsinki, HSL)
22.-23.10. Koululaisten henkilökohtainen SM (Tampere, Tammer-Shakki)
12.-22.11. Nuorten MM, Brasilia

Hämeenlinnan nappulashakkikisat 19.3.2011
PAIKKA: Idänpään Torppa Pelipaikka. Osoite: Torpantie 16, 13210 Hämeenlinna. Pihassa iso parkkialue,
rautatieasemalle 1,2km.
YLEISTÄ: Uusille, turnauksiin tutustuville tai vähän aikaa shakkia harrastaneille nuorille. Kilpailu pyritään
pelaamaan suunnilleen tasavahvoissa 4-8 pelaajan ryhmissä. Tasoryhmät A, B, C ja D. Ohjeellinen seloyläraja
1600. Ei selo/elokelpoinen, lisenssiä ei vaadita.
AIKATAULU JA ILMOITTAUTUMINEN: Etukäteisilmoittautuminen 16.3 mennessä, joka ei ole pakollista,
mutta varsin suotavaa ryhmäjaottelun helpottumiseksi. Ilmoittautuessasi kerro mahdollinen selolukusi tai aiempi
kilpailukokemus esim. shakkinappulakisoista, koululaiskisoista tai vastaavista. Jälki-ilmoittautuminen ja
osanoton varmistaminen pelipaikalla klo 9-9.30. Kilpailu alkaa noin klo 10.15 ja päättyy klo 17 tai aiemmin.
Huom! Jos osanottajien määrä sattuisi ylittämään resurssivarauksen (60 pelaajaa), niin etukäteisilmoittautuneet
ovat etusijalla.
PELINOPEUS: Peliaika 20min + 10sek/siirto
MAKSUT JA RUOKAILU: Osanottomaksu on kuusi euroa (6 €) ja mahdollisuus ruokailuun noin kilpailun
puolivälissä. Pelaajilta ruokailu 4e, muilta 6e.
PALKINNOT: Ryhmien kolme parasta palkitaan esinepalkinnoin.
TIEDUSTELUT ja ILMOITTAUTUMISET: Simo Torkkola puh 041-507 9190 tai simo.torkkola@aina.net ja
Antti Ojala puh 044-0355240.
Shakkikodin Nappulakisat 2011
Vuoden 2011 nappulapäivät ovat 1) Su 20.2., 2) La 16.4., 3) La 7.5., 4) La 13.8. 5) La 29.10. ja 6) La 17.12.
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
HELSINGIN KOULUJOUKKUEKILPAILUT 2011
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/kutsut/HMkouluj2011-kutsu.htm
Pelataan Englantilaisessa koulussa (TES) lauantaina 29.1.
Yleistä:
Pelataan kolmessa sarjassa ala-aste, yläaste, lukio/ammattioppilaitokset. Englantilainen koulu järjestää
kohtuuhintaisen ruokailun!
Joukkueen koko ja kilpailumuoto
Kilpailu on tarkoitettu Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Järvenpään ja Sipoon kouluille.
Joukkueeseen kuuluu kolme (3) pelaajaa ja yksi (1) varapalaja sallitaan. Kilpailun tuomari tai kilpailun johtaja
voivat hyväksyä myös läheisten koulujen yhteisen joukkueen.
Peliaika
- 20+20 minuuttia + 10 sekuntia lisäaikaa jokaista siirtoa varten (=20'+10"/1z).

Pelipaikka
Englantilainen koulu, The English School (TES), Mäntytie 4, Meilahti, Helsinki.
Sarjat
1. alakoulut (ala-asteet),
2. yläkoulut (yläasteet)
3. jatkokoulut (lukiot ja keskiasteen ammattioppilaitokset)
Aikataulu
Osanoton varmistus klo 9:00 -10:00.
1.kierros alkaa klo 10:20 (sarjoittain)
Noin puolen tunnin tauko kolmannen kierroksen jälkeen.
Kierroksia 5-7 joukkuemäärästä riippuen. Jos sarjassa on joukkueita 33 tai enemmän pelataan kuusi (6)
kierrosta.
Kilpailut päättyvät kello 18:ään mennessä.
Ilmoittautuminen
Koulujen yhteyshenkilöt ilmoittavat joukkueet pelaajineen keskiviikkoon 26.1. mennessä alla mainittuihin
yhteystietoihin (sähköpostitse). Ilmoittautumislistan mukaan määräytyy osanotto-oikeus, siten että koulujen
ykkösjoukkueet ovat etusijalla. Ylimenevät koulujoukkueet jäävät varapaikalle. Keskiviikon jälkeen mukaan
otetaan vain jos mahtuu. Jälki-ilmoittautumisesta vasta pelipaikalla ilman ennakkoon toimitettua
pelaajaluetteloa, peritään kymmenen euron (=10 €) lisämaksu.
Sähköpostissa ilmoitetaan 1. Koulun nimi, 2. monta joukkuetta, 3. pelaajien nimet joukkueissa, pelaajien
syntymäaika (vahvuuslaskentaa varten, virallinen selokilpailu). Pelaajan joka esimerkiksi sairastuu, tilalle
voidaan nimetä myöhemmin uudelleen.
Maksut
Osanottomaksu 15 euroa / joukkue voidaan maksaa etukäteen
Helsingin Shakkiliiton pankkitilille Sampo 800010-70337606 (viite 1342)
tai käteisellä pelipaikalla osanoton varmistuksen yhteydessä.
Palkinnot
Kunkin sarjan kolmen parhaan joukkueen pelaajat palkitaan mitalein.

