Tule mukaan Suomen Shakkiliiton
nettivalmennusrinkiin!
Suomen Shakkiliiton valmennusryhmästä vastaavat kaudella 2011-2012 Shakkilinnan perustajat Mika
Karttunen ja Heikki Lehtinen, jotka ovat molemmat shakin Suomen mestareita, kansainvälisiä
mestareita ja kokeneita shakkivalmentajia. Karttusen ja Lehtisen lisäksi valmennustiimiin kuuluu
Suomen kärkipelaaja, suurmestari Tomi Nybäck.
Valmennukseen kuuluu viikoittainen nettivalmennus, joka järjestetään kolmessa eri tasoryhmässä.
Lisäksi valmennusryhmäläisillä on mahdollisuus yksityisvalmennukseen. Valmennuksesta kiinnostuneita kehotetaan ottamaan yhteyttä Karttuseen tai Lehtiseen.
Hintatiedot: Aikavälillä lokakuu 2011 – elokuu 2012 järjestetään 40 nettivalmennuskertaa, joiden kokonaishinta on 400 euroa. Valmennukseen voi tulla mukaan mainiosti myös kesken kauden tai olla
mukana lyhyemmän ajanjakson. Koko kautta lyhyemmästä ajanjaksosta laskutetaan valmennettavan
osallistumisen mukaan joko 110 euroa/10 valmennuskertaa tai satunnaisilta osallistujilta 12
euroa/valmennuskerta. Uudet valmennettavat voivat tulla yhdelle opetuskerralle tutustumaan ilmaiseksi
ilman sitoumuksia. Henkilökohtaisen valmennuksen hinta on 25 euroa/tunti. Valmennusryhmään saa
osallistua kaikki suomalaiset shakinpelaajat. Myös aikuiset ovat tervetulleita! Shakkiliitto tukee
junioripelaajista kunkin ikäryhmän selolistan 1.9.2011 viittä parasta pelaajaa sekä yhtä parasta tyttöä
valmennusmaksuissa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Mika Karttunen, 044 - 5556424
Heikki Lehtinen, 044 - 5289826
etunimi.sukunimi@shakkilinna.fi
Tarkempi kuvaus valmennuksesta
Internet-valmennus: Internet-valmennus käsittää 40 viikoittaista valmennuskertaa. Valmennus
toteutetaan ICC:n (Internet Chess Club) ja Teamspeak - palvelimen avulla ja yhden valmennuskerran
kesto on 2 tuntia. Kahdesta käytettävästä ohjelmasta huolimatta valmennukseen mukaan pääseminen on
helppoa. Meiltä voi kysyä lisätietoa valmennuksen teknisestä toteutuksesta. Opetus järjestetään
kolmessa eri tasoryhmässä: alle 1400-seloiset, 1400-1799-seloiset ja yli 1800-seloiset. Kullekin
tasoryhmälle pidetään erillinen luento. Shakkilinna vastaa siitä, että jokainen valmennettava saa
tasoaan vastaavaa opetusta. Käytännössä eriyttäminen onnistuu internetissä seuraavasti: Opetuspeliä tai
esimerkkiä läpikäytäessä pysähdytään pelin kriittisiin kohtiin, jolloin valmentaja antaa chatin kautta
kullekin osallistujalle erikseen räätälöityjä kysymyksiä, jotka liittyvät kaikki samaan aiheeseen, mutta
ottavat huomioon osallistujien erilaisen taitotason.
Valmentajat:
Mika Karttunen on kansainvälinen mestari ja viisinkertainen shakin Suomen mestari (2002, 2006,
2007, 2009 ja 2010). Mika on kokenut shakkivalmentaja ja on toiminut muun muassa Suomen
Shakkiliiton nuorisovalmentajana kaudella 2007-2008. Mika pitää kuukaudessa kaksi valmennuskertaa,
joissa hän käsittelee erityisesti keskipelistrategiaa.
Tomi Nybäck on suurmestari ja Suomen selvä ykköspelaaja. Tomi pitää yhden valmennuskerran kuukaudessa. Tomin valmennuskerroilla tutustutaan mielenkiintoisiin peleihin ja opetusasemiin, joiden

avulla Tomi valottaa todellisen huippushakinpelaajan ajattelutapaa.
Heikki Lehtinen on kansainvälinen mestari ja kaksinkertainen shakin Suomen mestari (2003, 2004).
Heikki valmensi vuoden ajan (2009 - 2010) ammatikseen junioreita Singaporessa ja on tämän lisäksi
toiminut muun muassa Suomen Shakkiliiton nuorisovalmentajana kaudella 2003 - 2004. Heikki pitää
yhden valmennuskerran kuukaudessa, jolloin opiskellaan lähinnä loppupelejä.
Henkilökohtainen valmennus: Internet-valmennukseen osallistuvilla on lisäksi mahdollisuus saada
henkilökohtaista valmennusta Mika Karttuselta tai Heikki Lehtiseltä. Valmennus koostuu 2h-pituisista
valmennussessioista, joita voi olla valmennussuunnitelmasta riippuen 1-4 kertaa kuukaudessa.
Henkilökohtaisessa valmennuksessa painopiste on valmennettavien omien pelien analysoimisessa,
jossa valmentaja antaa sekä suullista että kirjallista palautetta valmennettavan peleistä. Lisäksi
valmentaja kartoittaa valmennettavan tärkeimmät kehitysalueet ja ohjaa juuri hänelle sopivaan
harjoitteluun.

