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Suomen Shakkiliiton valmennus tähtää monipuolisesti taitoa kasvattaviin 
valmennusistuntoihin, joissa on kaudella 2013-2014 neljä vaihtuvaa teemaa:

Keskipelistrategia: 
Huolella valittujen esimerkkien avulla opitaan modernin shakkistrategian teemoja 
sekä hallittua pelinvientiä avauksesta keskipeliin ja keskipelistä loppupeliin.

Loppupelistrategia: 
Loppupelitilanteita käydään läpi käytännön peliesimerkein, joissa esiintyy epäsym-
metrisiä materiaalitasapainoja, shakkimatin uhkaa sekä muita kompleksisia tilanteita.

Turnauspelaaminen: 
Teemakerralla avausvaihe sekä keski- ja loppupeli nivoutuvat johdonmukaiseksi koko-
naisuudeksi. Kokonaisuutta tarkastellaan ajankohtaisten mestaripelien kautta. Tee-
makerralla valmentaja avaa myös siirtojen valintaan liittyvää ajatteluprosessiaan.

Ilmoittautuminen ja 
lisätiedot:

Pian alkavalle valmennuskaudelle tuodaan seuraavat uudistukset: 
1) Valmennus siirtyy ICC:stä FICS:iin →Valmennusmaksun lisäksi ei tule enää muita maksuja ohjelmien käytöstä.
2) Kausiohjelmaan lisätään “Kysy koutsilta” -valmennuskerrat → Mahdollistaa henkilökohtaisemman valmennuksen.
3) Mikrofonin käyttömahdollisuus myös valmennettaville → Parantaa kommunikaatiota.

Kohderyhmä, 
hinnat ja 
aikataulut:

Valmennus on avoin kaikille. Valmennuspäivä on keskiviikko ja valmennusaika on klo 19.30-
21.00. Valmennuskausi käsittää 30 valmennuskertaa. Kausimaksu on 280 euroa, mutta osallis-
tua voi myös yksittäisille valmennuskerroille hintaan 10 euroa/valmennuskerta. Jos kiinnos-
tusta on riittävästi, eriytetään ilmoittautuneista toinen ryhmä, joka kokoontuu keskiviikkoisin 
klo 18-19. Alustavasti tämä ryhmä on tarkoitettu alle 1500-seloisille. Tämän ryhmän valmen-
nusmaksu on 8 euroa/valmennuskerta tai kausimaksuna 220 euroa/kausi.

HUOM: Suomen Shakkiliitto myöntää stipendejä valmennuskaudelle aktiivisesti osallis-
tuville nuorille yhteensä 2000 euron edestä, ja tekee päätöksen stipendien saajista valmen-
nuskauden päätyttyä.

Valmennusohjelma:

“Kysy koutsilta” -valmennusistunto: 
Istunnossa analysoidaan valmennettavien omissa peleissä tulleita tilanteita, jotka val-
mentaja valitsee hänelle lähetetyistä peleistä/pelitilanteista. Yhden aseman pohtimi-
seen käytetään aikaa noin 15-20 minuutia, joten noin 4-6 ongelmatilannetta ehditään 
käsitellä yhden valmennuskerran aikana. 

Ilmoittautumiset sähköpostilla 2.10. mennessä osoitteeseen: mika.karttunen@shakkilinna.fi 
Valmennuksesta voi tiedustella myös puhelimitse: 044-5556424

Myös kesken kauden voi tulla mukaan valmennukseen. Jos nettivalmennus ei ole 
entuudestaan tuttua, niin ota empimättä yhteyttä — avustamme sinut alkuun!

Maamme kärkipelaajista koostuva Shakkilinnan valmennustiimi (Mika Karttunen, Tomi Nybäck ja Heikki Lehtinen) 
vastaa 9.10. alkavasta nettivalmennuskaudesta 2013-2014. Päävalmentajana toimii Mika Karttunen. Valmennuksesta 
kiinnostuneita pyydetään lähettämään viestiä 2.10. mennessä alla oleviin yhteystietoihin.

Nettivalmennus on tehokas nykypäivän valmennusmuoto, jossa fyysinen välimatka ei ole ongelma. Valmennuksessa 
valmentaja kiteyttää shakkistrategian tärkeimmät kohdat kunkin käsiteltävän teeman osalta ja kuuntelee valmennet-
tavien ideoita ja vastaa näiden kysymyksiin aivan kuin kaikki olisivat fyysisesti samassa tilassa.


