Mestarin strategiakoulu
Aikataulu, kohderyhmä ja idea:
Mika Karttusen ohjaama strategiakoulu alkaa kesäkuun 2021 alussa. Strategiakoulun
kausi on 1.6.2021-31.5.2022. Osallistujat voivat tulla mukaan kausimaksulla tai
kuukausiveloituksella. Mukaan pääsee myös kesken kauden. Strategiakoulu on tarkoitettu
kaikille shakin harrastajille. Todennäköisesti myös kilpapelaajat saavat 1500-tasolle saakka uusia vinkkejä strategiseen peliinsä.
Osallistujille lähetetään joka viikko 9 shakkiasemaa, joiden avulla voidaan kehittää strategista päätöksentekoa. Jokaiseen asemaan annetaan kolme siirtovaihtoehtoa. Niistä tulee
valita paras ja huonoin sekä keksiä päättelyille strategiset perustelut. Seuraavan viikon
alussa osallistujat saavat videon, jossa mestari kertoo mallivastaukset perusteluineen.
Samalla osallistujat saavat uudet viikkoasemat. Tällä kaavalla edetään koko kausi (12 kk).
HUOM! Lisähaasteita etsivien on mahdollista avata ensin tiedosto, jossa on pelkät asemat
ilman siirtovaihtoehtoja. Näin tehden voi etsiä parasta siirtoa ilman vihjeitä.
Hinnat ja ilmoittautumiset:
Koko kauden hinta on 50 € (sis.ALV 24%), joka maksetaan
ennen kauden alkua. Kuukausiveloituksena hinta on
10 €/kk (sis.ALV 24%), jolloin osallistuja voi joka kuukausi
valita, jatkaako mukana vai ei.

Opettaa shakkistrategiaa ja strategisen
päätöksenteon välineitä!

Mukaan ilmoittaudutaan laittamalla mestarille sähköpostia
(mika.karttunen@shakkilinna.fi). Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa maksaako kausimaksun vai tuleeko
mukaan kuukausiveloituksella. Ilmoittautuneille lähetetään lasku(t) sähköpostin liitetiedostona. Lisätietoja voi
tarvittaessa kysyä joko sähköpostilla tai soittamalla
(p.044 5556424).

Ei vaadi strategiakirjojen ahkeraa
pänttäämistä!
Aktivoi shakkiajattelua ja harjoittelua
säännöllisen viikko-ohjelman avulla!

Mika Karttunen
7-kertainen Suomen mestari, 12-pikashakin Suomen mestari, 2-kertainen nopean
shakin Suomen mestari
Kansainvälinen mestari, 1 suurmestarikiinnitys, useita yli 2600-suoritusluvun
suorituslukuja, mm. 2.pöydän pöytäpalkinto (hopeaa) Euro Cupissa 2005
(samalla pöydällä kultaa Ivanchuk, pronssia Naiditsch).
Huippuselo 2530, huippuelo 2485. Nykyinen selo 2509, nykyinen elo 2480
Edustanut Suomea tärkeimmissä kansainvälisissä arvokisoissa seuraavasti:
Shakkiolympialaisissa vuosina 2000-2018 (10 kertaa), joukkue-EM-kisoissa 2003-2017
(8 kertaa) ja seurajoukkueiden Euro Cupissa (13 kertaa).
Pelannut 23 turnauspeliä maailman eliittiin kuuluvia suurmestareita
(= elo ainakin käynyt yli 2700) vastaan (mm. Caruana, Topalov, Grischuk,
Nakamura, Svidler, Gelfand, Andreikin, Gashimov, Morozevich, Dominguez,
Ponomariov, Adams, Nepomniachtchi, Karjakin, Short) saaden niistä
yhteensä 9 tasapeliä.
Opettanut ja valmentanut shakkia päätoimisesti vuodesta 2011 saakka.
Valmennettavista on tullut monia koululaisten ja nuorten Suomen mestareita,
mitalisteja, ikäryhmiensä vahvuuslukuennätyksen tekijöitä ja jopa PM- ja EM-mestari
(pikapeli, U14) omassa ikäsarjassaan.
Kirjoittanut kaksi shakkikirjaa ja tehnyt paljon Shakkilinnalle kerho- ja valmennusmateriaaleja. Yli 10 vuoden valmennuskokemuksen aikana hän on laatinut tuhansia
shakkitehtäviä valmennusryhmille ja henkilökohtaisille valmennettavilleen.

