
Saatteeksi kerho-ohjaajalle
Säännöt hanskaan ja pelaamaan 
käsittelee shakkipelin perusteet 
kymmenen kerhotunnin (45 mi-
nuuttia) aikana. Yhden aiheen 
läpikäymiseen voi hyvin käyttää 
myös 60 minuuttia. 

Kerhotuntien sisältö on pääasias-
sa opetusta ja pelaamista. Lisäksi 
opetusta elävöitetään kehittävillä 
kevennyksillä. Näiden sopivan 
suhteen ryhmälleen tietää par-
haiten havainnoiva kerhon vetäjä 
itse.

Opettajan opas seuraa oppilaan 
vihkon näkymää, tarjoten samalla 
vastaukset kysymyksiin, vink-
kejä opetukseen ja kerhotuntien 
muodostamiseen.Vinkkien avulla 
erilaisille ja -tasoisille ryhmille 
saadaan räätälöityä mahdollisim-
man mielenkiintoiset kerhotunnit.

Säännöt hanskaan ja pelaamaan! 
-oppimateriaalin avulla opitaan 
laudan koordinaatisto, nappu-
loiden ominai-suudet ja niiden 
väliset voimasuhteet. Harjoituk-
sia laadittaessa on kiinnitetty 
erityistä huomiota siihen, että 
samoista harjoituksista voidaan 
pienin muutoksin saada haastavia 
ja mielenkiintoisia myös säännöt 
osaaville.

Materiaalimme kantavana ajatuk-
sena on, ettei shakkia tule esittää 
koululaisille aikuisen näkökul-
masta, vaan helpommin vasta-
anotettavassa muodossa. Leik-
kimielisyys ja kohderyhmän 
huomioiva huumori eivät tapahdu 
opetuksen kustannuksella, jos 
harjoitukset ovat hyvin suunnitel-
tuja. Hauska shakki on yksinker-
taisesti mielenkiitoisempaa!

Pelattavat harjoitukset on usein parasta toteuttaa parin kanssa, ja itsenäisesti 
suoritettavat  tehtävät  kirjoittamalla tai piirtämällä kynällä nuoli merkiksi 
oikeasta siirrosta.

Tehtäviin käytettävää aikaa kannattaa painottaa opetettavan ryhmän mukaan. 
Jos harjoitus tuntuu erityisen hauskalta, voi siihen käyttää arvioitua enemmän 
aikaa. Toisaalta ryhmästä raskaalta tai ei niin mielenkiintoiselta tuntuva har-
joitus voidaan käydä nopeammin läpi tai kertoa sen opetuksesta pienemmissä 
osissa.

Shakkitalo esimerkillä saadaan kaikki hyvin mukaan, 
kun elävöitetään koordinaatiston opettelua hyvällä 
tarinalla. Ideana on kertoa mielenkiintoista tarinaa, 
miten eri shakkinappulat asuvat shakkitalossa, jossa 
on 8 kerrosta ja 8 rappua.  Kannattaa antaa mahdol-
lisuus kerholaisille osallistua, laittamalla magneet-
tinappuloita oikeisiin ruutuihin, esimerkiksi arvuut-
telemalla: “Mikäs nappula tämä on? Aivan oikein, se 
on Lasse Lähetti. Lasse asuu shakkitalossa B-rapun 
kuudennessa kerroksessa, kuka osaisi tulla laittamaan 
Lassen kotiinsa? Entä kukas tämä tässä on? Aivan 
oikein, se on Keke Kuningas, Keke asuu...”

Yleistä

Montako ruutua on shak-
kilaudassa? (64, 8x8)
Montako valkoista (tummaa) 
ruutua on shakkilaudassa? 
(32)

Kysymyksiä

Opetuksessa on ajateltu käytettävän magneettista seinäshakkilautaa, sillä se 
mahdollistaa monien harjoitusten havainnollisen esittämisen.

Tuntisuunnitelmassa käydään läpi kerhotunnin tavoitteet ja opetukselliset 
ydinkohdat. Opettajan oppaassa tehtävien vastaukset esitetään lyhyessä muo-
dossa, jos niiden esittäminen ei ole jollakin tietyllä tavalla erityisen oleellista.

Tuntisuunnitelma
Tavoitteena on oppia laudan 
koordinaatisto ja nappuloiden 
nimet, joiden oppiminen on-
nistuu parhaiten shakkitalo-
harjoituksen ja upseerin upo-
tus -pelin avulla.

Jos näiden jälkeen jää aikaa, 
voi siirrot osaavien antaa pe-
lata oikeaa shakkia, kun osa 
miettii hullun ratsun tehtävää, 
extroja tai pelaa upseerin upo-
tusta.

Tarkoituksenamme on päästää 
oppilaat mahdollisimman no-
peasti ratkomaan mielenkiin-
toisia harjoituksia ja kuormit-
taa heitä mahdollisimman 
vähän teknisillä nimityksillä, 
joilla ei ole tässä vaiheessa 
merkitystä.

Useimmissa shakin alkeisop-
paissa tuodaan heti esiin 
joitakin nimityksiä, jotka on 
tarpeellista mainita tässä vai-
heessa ainoastaan ohimennen. 
Näitä ovat esimerkiksi, linja, 
rivi, viistorivi ja vaalea nurkka 
laudan oikeassa kulmassa.

Vinkki Lisähaasteena
Jos kerhossa on jo säännöt osaavia kerholaisia, 
voidaan arvuuttelua jatkaa seuraavasti: “Sakari Soti-
las asuu b4-ruudussa. Sakari haluaa muuttaa. Mikä on 
mahdollinen ruutu, johon Sakari voi muuttaa? Aivan 
oikein b5-ruutuun! Mutta Sakari on aika meluisa asu-
kas, ja Lasse Lähettiä alkaa ärsyttää Sakarin metelöinti 
ala-kerrassa, ja hän haluaa muuttaa pois. Lasse tykkää 
näköaloista, joten hän haluaa muuttaa niin ylös kuin 
mahdollista. Mikä on korkein asunto, johon Lasse voi 
muuttaa? Aivan oikein, se on d8-ruutu/-asunto...

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.

B6

A B C D E F G H

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.
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1
2
3
4
5
6
7
83

6
9
12
15
18
21
23
25
28
30

3

Shakkitalo

Suomen mestarit, 
kansaiväliset mestarit

Mika Karttunen ja Heikki Lehtinen



Tasapelin käsittelyn yhteydessä tarkastellaan asemia, joissa tilanne on matti tai patti. Näitä kaikkia voi hyvin 
havainnollistaa tekemällä pelkällä daamilla mattia kuninkaasta. Harjoitus on kahdella tavalla opettavainen: 
oikein pelaamalla oppii tekemään kuningattarella matin ja virheen sattuessa tulee opettavainen patti. 

Laitetaan laudalle valkea kuningas (e1) ja kuningatar (d1) sekä musta kuningas(e5). Valkea alkaa ja tekee matin. 
Hyvä nyrkkisääntö on, että kuningatar liikkuu aina ratsu siirron päähän kuninkaasta, kunnes kuningas on laudan 
nurkassa. Sen jälkeen tuodaan oma kuningas apuun riittävän lähelle, jotta saadaan matti aikaiseksi. Ideana on siis 
rajoittaa kuninkaalta ruutuja, eikä uhata kuningasta. Kun kuningas on riittävän lähellä, se suojaa kuningasta uh-
kaavan kuningattaren. Tässä menetelmässä ensimmäinen shakki on samalla matti. Esimerkki: 1.Dd3 Kf4 2.De2 
Kf5 3.De3 Kg6 4.Df4 Kh5 5.Dg3 Kh6 6.Dg4 Kh7 7.Dg5 Kh8 8.Kf2 Kh7 9.Kf3 Kh8 10.Kf4 Kh7 11.Kf5 Kh8 
12.Kf6 Kh7 13.Dg7X

Huom! Tärkeätä on varoa, ettei kuningatar tee pattia, joka tulisi esimerkissä siirrolla 8.Dg6. Toimiva muis-
tisääntö on, että seuraaminen ratsun liikkeen päästä täytyy lopettaa, kun matitettava kuningas siirtyy nurkkaan.  

Lisätehtäviä: Tasapeli/Kuningas, shakki ja matti

Valkea meni pussimattiin!

OHO! Matti napsahti!

Kenen vika???

Lisätehtäviä: Linnoitus ja pelin avaus

HuLLuNkUriSiA

No kenenkähän!?

Jopas on asemat! Kummalla 
on parempi asema?

AsEmiA

Jos et siitä varmuutta saa, 
niin kaverin kanssa pelatkaa!

Valkealla?

Mustalla?

Valkealla?

Valkealla?

Mustalla?

Mustalla?

Mustalla?

Osaatko perustella miksi?
Valkealla?

Valkealla?

Mustalla?

Valkea tekee yhden siirron matin! Löydätkö miten?

Huomasitkos, että samoissa 
kuvioissa musta voi tehdä matin, 
jos hänellä olisi siirtovuoro?!

Joo, niissä matti yllättää samalla tavalla 
kuin alhaalla olevassa kuvassa! 

Ota shakkilauta ja järjestä nappulat al-
kuasemaan.

Nyt saat siirtää valkeita nappuloita peräk-
käin, kunnes saat matin tehtyä! Musta ei 
tee yhtään siirtoa.

Monellako siirrolla saat matin tehtyä?

Entä silloin, jos et saa käyttää kuningatar-
ta?

Mahdottoman upeita avauksia...

...ja shakkipelin pahin moka!
Tiesitkö, että valkea voi hävitä shak-
kipelin kahdessa siirrossa?! Keksitkö, 
miten se voisi tapahtua?
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Löydätkö, miten 
musta tekee yh-
den siirron matin?

Hullunkurisia asemia

Mahdottoman upeita avauksia
Neljällä siirrolla onnistuu: 1.e4, 
2.Df3/Dh5, 3.Lc4 ja 4.Dxf7X/
Lxf7X

Ilman kuningatarta viisi siirtoa: 
1.e4, 2.Rf3, 3.Rg5/e5, 4.Lc4, 
5.Lxf7X

Nopeita matteja
Uskomatonta mutta totta: musta 
voi voittaa shakkipelin nopeam-
min kuin valkea. Narrin matti: 
1.f3 e6 2.g4 Dh4X
Koulumatti: 1.e4 e5 2.Lc4 Rc6 
3.Df3 d6 4.Dxf7X

Harjoitusten 1 ja 3 ideana on 
osoittaa, ettei kannata viedä kunin-
gatarta (kuvio 1) tai torneja (kuvio 
3) liian aikaisin peliin. Vastustaja 
voi uhata niitä ja saavuttaa nopeas-
ti hyvän aseman. Harjoitus 2 osoit-
taa, miten kuninkaalle käy (kuvio 
2), jos se jää keskustaan, eikä lin-
noittaudu.

Näissä harjoituksissa on se hyvä 
puoli, että niitä voi pelata aina 
uudelleen. 

Valkealla on kaikissa asemissa 
etua, sillä mustan ylimääräiset siir-
rot ovat haitallisia. Valkea voittaa 
aikaa, kun voi kehittää upseerei-
taan uhkaamalla samalla mustan 
upseereita. Esimerkiksi kuviossa 
1, valkea voi pelata Rf3, jolloin 
kuningatar joutuu perääntymään. 
Kuviossa 2 mustalla menee pal-
jon aikaa, jotta saa kuninkaansa 
uhkauksilta turvaan. Samalla ai-
kaa valkea saa jokaisen upseerinsa 
peliin. Kuviossa 3 mustan tornit 
joutuvat nopeasti uhatuiksi. 
Esimerkiksi siirrot Rf3 ja Rc3 pa-
kottavat mustaa siirtämään heti 
torninsa turvaan.

Yhden siirron matit

Valkean: 
1.Th8X
Mustan:
1...Lc3X

Valkean: 
1.Tf8X
Mustan:
1...Tg1X

Valkean: 
1.Dc7X
Mustan:
1...Rh3X

Valkean: 
1.Lf6X
Mustan:
1...Rb3X

Valkean: 
1.Dg7X
Mustan:
1...Th4X

Valkean: 
1.Dh7X
Mustan:
1...b2X

Valkean: 
1.Rf7X
Mustan:
1...Df1X

Mattiharjoitukset ovat tärkeitä 
pelin päämäärän ja perus-
hyökkäyskuvioiden hahmotta-
miseksi. Niitä läpikäytäessä 
kerhon vetäjä voi tehdä 
jatkokysymyksiä, muuttamal-
la asemaa hieman. Esimerkik-
si lisätään puolustukseen nap-
pula ja katsotaan, onnistuuko 
matti sitten.

Valkean: 
1.Db7X
Mustan:
1...h2X

Valkean: 
1.Tg4X
Mustan:
1...Lg3X

Valkean: 
1.Df8X
Mustan:
1...Ta1X

Valkean: 
1.Tc8X
Mustan:
1...g2X

Valkean: 
1.Tf8X
Mustan:
1...f1=RX

Valkean: 
1.Th7X
Mustan:
1...Lxg2X


