
1. Shakkilauta ja nappulat
Sisältö
1. Shakkilauta ja nappulat
2. Torni ja lähetti
3. Kuningatar ja ratsu
4. Sotilas
5. Kuningas, shakki ja matti
6. Linnoitus ja pelin avaus
7. Ohestalyönti
8. Nappuloiden voimasuhteet
9. Tasapeli
10. Säännöt hanskassa
11. Extrat
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Shakkilaudassa on 64 ruutua. 

Jokainen ruutu on nimetty, jotta voidaan 
tarkalleen kertoa, mikä nappula liikkuu 
minnekin. 

Linjat nimetään: A, B, C, D, E, F, G ja H

Rivit nimetään: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8

Tiesitkö, että pystyyn nostettu 
shakkilauta on siten kuin kerrostalo? 

Siinä on kahdeksan rappua ja 

kahdeksan kerrosta. 

Raput menevät kirjaimien mukaan ja 

kerrokset numeroiden mukaan. 

Asunnot merkataan samalla tavalla kuin 
ruudut shakkilaudalla, joten 
shakkitalossa on yhteensä 64 asuntoa.
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Siis jokaisella asunnolla on oma 
kirjain ja numero. 

Lasse Lähetti asuu B-rapun 

kuudennessa kerroksessa, joten 

hänen asuntonsa on siis B6. 

Jos Lassen asunto merkataan 
yläpuolella olevalle shakkilaudalle, 
se olisi ruutu B6.

Tarja Daami asuu huoneistossa 

H5. Merkkaa D-kirjain shakkilau-

dalle Tarjan asuntoa vastaavaan 

ruutuun. 

Keke Kuningas asuu huoneistossa 

G8. Merkkaa se samalla tavalla 

laudalle, mutta käytä K-kirjainta. 

Merkkaa vielä Rolle Ratsumiehen 

asunto, joka on C4. Merkkaa Rol-

len asunto R-kirjaimella.

Koke
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Koko pelin tarkoituksena on 
tehdä vastustajan kuninkaasta 
shakkimatti. 

Siihen loppuu joka peli, eikä 
auta enää mikään seli-seli!

Kuninkaan on siis aina pelastettava itsensä, kun 
sitä shakataan. Ellei shakkia pysty torjumaan, 
häviää pelin! Tilannetta kutsutaan tällöin matiksi, 
ja matin tehnyt pelaaja voittaa pelin. Koko shak-
kipelin tavoite on tehdä matti vastustajan ku-
ninkaasta.

Kuinka monella tavalla voi shakata?
Onko jokin niistä matti?

Tutki alla olevaa kuviota. 
Mikä nappula uhkaa mustan 
kuningasta? 

Voiko shakin torjua vai onko 
kyseessä matti?

...pelkkä shakki?

vai

Merkkaa kuvioihin 
nuolella, kuinka 
shakki torjutaan!

Shakkia eli kuninkaan uh-
kausta voi yrittää torjua 
kolmella eri tavalla: 

1.Kuningas siirretään pois uhatusta ruudusta --> uhkaus ei enää osu!

2.Laitetaan joku nappula uhkauksen väliin --> toimii suojana!

3.Poistetaan uhkaaja --> 

Shakki

Jos kuningasta 
uhataan, uhkaus 
täytyy aina torjua!

Kuningas on uhattuna, 

jos vastustaja voi lyödä 

sen pois seuraavassa 

siirrossa!

Jos uhkausta ei voi 

torjua, on tilanne 

matti!

Peli heti loppuu, jos kuningas m
attiin joutuu!

Mustan nappulat ovat jäätyneet pai-
kalleen! Valkea kuningas on siis ai-
noa, joka voi liikkua. Se ei saa kuiten-
kaan mennä uhattuun ruutuun.

Mitkä jäätyneet kalikat kuningas voi 
kerätä talteen?

Kuninkaalla on shakkipelissä 
erityisasema. Kun kuningasta 
uhataan, eli shakataan, on 
kuninkaan aina pelastettava 
itsensä!

Matti
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Varmaa kuninkaan 

kieputusta extroissa!

Huom!
Kurkataan nyt kuvioasemia!

lyödään uhkaava 
nappula pois!
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...matti?!

Jäätynyt armeija


