Saatteeksi kerho-ohjaajalle

Suunnitellen Superhyväksi -oppimateriaali käsittelee strategian perusteet kymmenen luvun
aikana. Oppimateriaalissa on
kuitenkin niin paljon tehtäviä
ja harjoituksia, ettei materiaalia
ole suunniteltu läpikäytäväksi
10 kerhotunnin (60 minuuttia)
aikana. Varsinkin lukuihin 4–8
suositellaan varaamaan aikaa.
Suunnitellen
Superhyväksi
-kerhon optimaalinen kesto
löytyy kerhoryhmästä riippuen
15–20 kerhotunnin väliltä.

1. Suunnitelman teko
2. Hyvä suunnitelma avauksessa
3. Kuninkaasta shakkimatti!
4. Sotilaan korotus
5. Nappuloiden vaihdot
6. Sankarikuningas
7. Vahvat ja heikot sotilaat
8. Erilaiset ratsut ja lähetit
9. Tornien voima
10. Superhyvä suunnittelija
11. Extrat

Kunkin kerhotunnin tuntisuunnitelma koostuu opetuksesta,
harjoituksista ja pelaamisesta. Ohjeena on, että kerhotunti
käsittäisi 15–20 minuuttia opetusta.

Toivotamme mielenkiintoisia ja
hauskoja shakkikerhohetkiä!
Suomen mestarit,
Kansainväliset shakkimestarit
Mika Karttunen ja Heikki Lehtinen
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Suunnitellen Superhyväksi
opettaa shakkistrategiaa, joten
välttämätöntä on tuntea Säännöt hanskaan ja pelaamaan -oppimateriaali tai vastaavat tiedot.
Lisäksi Taktiikalla Taituriksi on
perusteltua käydä ensin, sillä
monen strategian oppi perustuu
taktiikalle.
Oppimateriaalin
keskeisenä
ajatuksena on, ettei shakkia
tule esittää koululaisille aikuisen näkökulmasta, vaan
helpommin vastaanotettavassa
muodossa. Leikkimielisyys ja
kohderyhmän huomioiva huumori eivät tapahdu opetuksen
kustannuksella, jos harjoitukset
ovat hyvin suunniteltuja. Hauska shakki on yksinkertaisesti
mielenkiintoisempaa.

1. Suunnitelman teko

Sisältö

Opettajan opas seuraa oppilaan
vihkon näkymää, tarjoten samalla vastaukset kysymyksiin,
vinkkejä opetukseen ja kerhotuntien muodostamiseen. Näin
erilaisille ja -tasoisille ryhmille
saadaan räätälöityä mielenkiintoiset ja hauskat kerhotunnit.

Tuntisuunnitelma
Tavoitteena on oppia, mitä
shakkistrategia on. Tiivistäen se
on suunnittelua, jota tarvitaan
silloin, kun ei ole olemassa taktiikkaa. Sanaa suunnittelu voi
käyttää ekvivalenttina strategialle, sillä se on helpommin
ymmärrettävä sana (ala)koululaisille.

Shakissa pärjää se, jolla on
paras suunnitelma.
Hyvä suunnitelma parantaa
omaa asemaa tai heikentää vastustajan asemaa. Esimerkiksi
vastustajan kuningasaseman
rikkominen, sotilaan korottaminen tai linjan avaaminen tornille ovat hyviä suunnitelmia.
Suunnitelma ei siis aina tarkoita shakkimatin tekemistä.
Vihkossa on useita suunnitelmia, joiden avulla voit voittaa
yhä parempia vastustajia!
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Yleistä
Pelattavat harjoitukset on usein parasta toteuttaa parin kanssa ja itsenäisesti suoritettavat tehtävät kirjoittamalla tai piirtämällä kynällä nuoli merkiksi
oikeasta siirrosta.
Tehtäviin käytettävää aikaa kannattaa säädellä opetettavan ryhmän mukaan. Jos jokin
harjoitus tuntuu erityisen hauskalta, voi siihen käyttää arvioitua enemmän aikaa.
Toisaalta ryhmästä raskaalta tai ei niin mielenkiintoiselta tuntuva harjoitus voidaan
käydä nopeammin läpi tai kertoa sen opetuksesta pienemmissä osissa.
Opetuksessa on ajateltu käytettävän magneettista seinäshakkilautaa, sillä se mahdollistaa monien harjoitusten havainnollisen esittämisen yhtä aikaa koko kerhoryhmälle.
Tuntisuunnitelmassa käydään läpi kerhotunnin aiheet, tavoitteet ja opetukselliset
ydinkohdat. Opettajan oppaassa esitetään tehtävien vastaukset lyhyessä muodossa, jos
niiden esittäminen ei ole jollakin tietyllä tavalla erityisen oleellista.
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Ei se mitään suunnittele, se vaan pelaa!

Mutta miten se sitten
voi voittaa jopa Taktiikan Taiturin?
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Vinkki: Motivointia taktiikan ja strategian eroilla
Strategian oppimista voi motivoida Suunnitelman tekoa voi avata myös sitkertomalla, että sen avulla voittaa sel- en, että alkuasemassa ei voi pelata kuin
laisia pelaajia, joita ei aikaisemmin ole taktiikan taituri, koska mitään suoraa
voittanut. Kannattaa mainita, että su- ei ole vielä nähtävissä. Siksi täytyykin
perhyvä suunnittelija voittaa aina tak- ensin parantaa omaa asemaa (=saada
tiikan taiturin, koska taktiikan taituri ei nappulat kehitettyä, ks. luku 2), jotta
osaa tehdä suunnitelmaa, jos asemassa taktiikkaa alkaisi ilmaantua.
ei ole taktiikkaa.
Usein tilanteet kehittyvät shakissa sitStrategiset suunnitelmat ratkaisevat en, että hyvä strategiaa mahdollistaa
pelit usein myös mestaritasolla silloin, myöhemmin taktiikkaa, esimerkiksi
kun asemassa ei ole mitään suoraa tak- nappuloiden hyvä sijainti mahdollistaa
tista konstia, jolla voisi voittaa pisteitä nappuloiden yhteispelillä tapahtuvan
hyökkäyksen.
tai tehdä shakkimatin.

Superhyvän
suunnittelijan
ajatusmyssy kiteyttää strategian kolme tärkeää ajatusta.
Se tutustuttaa myös oikeaan
tapaan ajatella. Nämä kolme
kysymystä ovat sellaisia, joita shakinpelaajan tulisi kerrata mielessään jokaista siirtoa
harkitessaan, jos asemasta ei
löydy taktiikkaa.
Ajatusmyssy avaa oven strategian maailmaan, minkä jälkeen
verrataan taktiikan ja strategian
eroja sivun 4 avulla. Tämän
jälkeen käydään läpi sivulla 5
esitettyjä eri suunnitelmia, joita
shakkipelissä usein esiintyy.
Taktiikan ja strategian ajatustapojen erot voivat alkuun vaikuttaa todella vaikeilta käsittää,
sillä strategiset suunnitelmat
ovat välitavoitteita, jotka helpottavat pelaamista, eivätkä
ole niin konkreettisesti havaittavissa kuin taktisten keinojen
hyödyt (shakkimatti tai pistevoitto hyvällä vaihtokaupalla). Siten tämä ensimmäinen
johdantoluku kannattaa aloittaa
kevyesti. Taktiikan ja strategian
-vertailun jälkeen kannattaa
opettaa tarkasti selittäen yhtä tai
useampaa sivun 5 kuviosarjaa.
Kunnianhimoisten kerhoryhmien kanssa voi esittää sivulla 5 olevat kysymykset “Millä
idealla edetään loppuasemasta
kohti voittoa?”. Valtaosan kanssa kannattaa kuitenkin edetä
niin, että kerho-ohjaaja esittelee
voittoidean tai antaa sopivasti
vihjeitä, jottei uusi asia muodostuisi liian vaikeaksi. Opetuksessa kannattaa muistuttaa
kerholaisia, että nyt vasta katsotaan, mitä myöhemmin osataan.
Shakkistrategiaa ei voi hetkessä
oppia.

Tuntisuunnitelma
Oppimistavoitteita on hyvä
säätää kerhoryhmän osaamisen
ja käytettävissä olevan ajan
mukaan, mutta minimitavoite
on, että kerholainen tunnistaa
vahvojen ja heikkojen sotilaiden yleisimmät tyypit. Vahvoista
sotilaista merkittävin hyöty on
tuetulla vapaasotilaalla. Heikkouksista merkittävin vaikutus
on kaksoissotilaalla. Kuningasasemaan muodostuvien sotilasheikkouksien merkitys on
luonnollisesti kaikkein merkittävin, sillä se aiheuttaa usein
myös shakkimatin vaaran (ks.
sivu 5, esimerkkisarja 2).

Tästä voi siirtyä käsittelemään
kaksoissotilasta ja tuettua vapaasotilasta. Jos aikaa jää, niin
kaikki esimerkit voidaan käydä
läpi. Loppuaika kerhotunnista
pelataan Valiojoukot vs. Repaleiset -osapeliä, Tuettujen sotilaiden voima -harjoitusta tai
kokonainen shakkipeli.

>-----------------------

--> >------------------

Vahva sotilas on sellainen, jota
voi suojata toisella sotilaalla.
Vahvimpia sotilaita ovat tuetut
vapaasotilaat!

Sotilaat, joita ei voi suojata
sotilaalla ovat usein heikkoja! Heikoimpia sotilaita ovat
erakkosotilaat ja kaksoissotilaat.

Vahvojen sotilaiden
kimppuun ei ole niin
helppo hyökätä kuin
heikkojen!
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Kaksoissotilaat ovat
heikkoja myös siksi, että
ne eivät pysty estämään
vastustajan sotilaiden
etene-mistä yhtä
tehokkaasti kuin
rinnakkaiset tuetut
sotilaat.

Vaikka sotilaita on saman
verran, niin kaksoissotilaan
kanssa voi käydä yhtä
hassusti kuin yllä
olevassa kuvassa!

Erakkosotilasesimerkissä
mustalla ei ole keinoja suojata d7-sotilasta, joka lyödään
seuraavaksi tornilla. Tässä
yhteydessä voi mainita, että
aktiivisempi kuninkaan sijainti
(esimerkiksi f7-ruudussa) antaisi mahdollisuuden suojata
sotilaan siirrolla Kf7-e6. Samassa yhteydessä voi mainita,
että mustan torni ei voi vastaavasti hyökätä valkean sotilaiden kimppuun, koska ne
tukevat toisiaan.

Erakkosotilaat ovat heikkoja
siksi, ettei niitä voi suojata
toisilla sotilailla.

a sotilasasemia!
Ver ta

--

Kaksoissotilaat ovat
peräkkäin samalla linjalla.

Kaksoissotilas pilaa
helposti koko pelin!

Erakkosotilaat

>---

Kaksoissotilaat

>

Kerhotunti aloitetaan esittämällä esimerkkikuviossa esiintyvät puolustautumisen erot
kahdessa eri tilanteessa. Kuvion vasemmanpuoleinen uhkaus
on helppo torjua siirtämällä
b2-b3, jolloin a-sotilas suojaa
b-sotilaan. Kuvion oikeassa
laidassa olevat erakkosotilaat
eivät tähän pysty, ja ne ovatkin
helppoja kohteita upseereille.

Sotilaat voivat olla vahvoja tai heikkoja! Joskus ne jyräävät
upseerit yhdessä, joskus ne eivät pysty edes
suojaamaan toisiaan.

-----

Perusasioiden oppimisen jälkeen tavoitteena on, että kerholainen pyrkii omissa peleissä
välttämään itselle muodostuvia sotilasheikkouksia ja aiheuttamaan niitä vastustajalle. Kunnianhimoinen tavoite
voidaan asettaa myös sille
tasolle, että heikkouksia oppii
hyödyntämään oikeissa pelitilanteissa. Ohjaaja voi tarkkailla
tämän tavoitteen toteutumista
seuraamalla sivun 21 Valiojoukot vs. Repaleiset -harjoituspelillä.
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7. Vahvat ja heikot sotilaat

Esimerkit
Kaksoisotilaan
heikkous
näkyy myös ruutujenhallintaja liikkumismahdollisuuksissa.
Sivun ensimmäisessä kuviossa
on tasamateriaali, mutta mustalla on kaksi vapaasotilasta,
joita valkean kuningas ei voi
pysäyttää. Sen sijaan valkean
sotilaat ovat helposti pysäytettävissä. Lisäksi ne ovat heikkoja. Tämä tarjoaa mustalle
useita voitonmahdollisuuksia.
Korotukseen johtavia esimerkkijatkoja: 1.Ke3 a2 (tai ensin
1...Kxc3 ja 2...Kxc2); 1.Kc1
e4 2.Kb1 e3 3.Kc1 a2 4.Kb2
e2 jne.

Viereisessä kuviossa
valkealla on kaksoissotilas,
jota on vaikea puolustaa!

Seuraavassa kuviossa ei ole
kaksoissotilasta, ja sotilaan
suojaaminen sujuu itsestään!
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Esimerkki: kaksoissotilaat, vertaa sotilasasemia
Tämä esimerkki kuvaa hyvin kaksoissotilaan ongelmaa loppupelissä. Samassa yhteydessä voi palauttaa mieleen sivulla 5 esiintyneen kaksoissotilaan (kuviosarja 2) haittavaikutuksen keskipelissä. Kaksoissotilas on siis heikkous jokaisessa pelin vaiheessa.
Kaksoissotilaan ja erakkosotilaan heikkoudet perustuvat samaan ongelmaan: Kumpaakaan ei voi suojata toisilla sotilailla. Siten vastustajan upseerit voivat uhata niitä
helposti. Heikot sotilaat voidaan toisinaan suojata, mutta suojaaminen sitoo arvokkaita
nappuloita passiiviseen puolustukseen. Sotilasheikkouksien painostaminen onkin yksi
tärkeimmistä strategisista välitavoitteista.
Vasemmanpuoleisessa kuviossa valkean kuningas on sidottu puolustamaan heikkoa
c3-sotilasta. Siirtovuorosta ei ole hyötyä, sillä valkean joutuu joka tapauksessa siirtopakkoon (= tilanne, jossa ei ole yhtään hyvää siirtoa jäljellä), esimerkiksi siirroin 1.a3
c5 2.a4 a5 3.Kc1 Kxc3. Seuraavaksi musta voi aktiivisen kuninkaansa avulla voittaa
a4-sotilaan ja voittaa korotusidealla. Oikeanpuoleinen kuvio sen sijaan on valkealle ihan puolustuskelpoinen (vaikka mustalla on aktiivisempi kuningas). Esimerkiksi
idea: 1.Kc2 ja 2.b3 ajaa mustan kuninkaan taaksepäin ja pitää tilanteen tasaisena.

Erakkosotilas jää usein
tornin uhkaamaksi, jolloin se
ei pääse uhkausta pakoon.
Erakkosotilas on tosi heikko
avoimella linjalla!

o
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Erakkosotilas on
vaarassa joutua
lyödyksi!

kuvio 1
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EXTRA: Sotilasheikkouksista
Sotilasheikkouksia on myös monia muita kuin kaksois- tai erakkosotilaita. Periaatteessa
mikä tahansa sotilas voi olla heikkous, jos sitä ei voi suojata tai sen suojaaminen sitoo
upseereita pois muista tehtävistä. Seuraavaksi tarkemmin muista yleisistä sotilasaseman
heikkouksista, joita voi käydä läpi pitkälle ehtineiden kerhoryhmien kanssa. Ohjaajan kannattaa kuitenkin muistaa, että tämä sisältö ei varsinaisesti kuulu tämän oppimateriaalin kehykseen.
Takasotilas on sotilasketjun viimeinen sotilas, joka on avoimella linjalla (kuvio 1, c6-ruudussa). Tällaisia sotilaita on usein helppo painostaa keskipelissä tornilla ja muilla upseereilla, jos se ei pääse etenemään. Kuviossa on kaksoissotilas myös valkealla, mutta se on osa
sotilaskolmiota (f2, g2 ja g3), jota ei voi pitää aina heikkoutena. Ajatellaan esimerkkikuvion tilannetta siten, että laudalla on enemmän upseereita. Monesti f2-sotilas suojaa g3:n
ja nämä estävät omalla sijainnillaan kahdesta eri suunnasta tulevat uhkaukset kohti g2-sotilasta. Kuviossa 2 on esitetty pitkälle edenneen sotilaan (valkea a6-sotilas) tilanne, jossa
pitkälle edennyt sotilas on heikkous, jonka kimppuun mustan kuningas voi hyökätä (katso
myös sivu 34, kuvio 8). Jos asemassa olisi upseereita, voisi valkean sotilas olla myös vahva. Esimerkkinä tästä on jokin asema, jossa valkea voittaisi mustan a7-sotilaan tai pystyisi
ideoimaan uhkauksia luvussa 4 esitetyillä korotusideoilla.

Takasotilas ja
sotilaskolmio
kuvio 2

Pitkälle edennyt
sotilas

