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Qiyu Zhou
yntynytJingzhoussa Kiinassa 2000.
1uutti Ranskaan 2003, Suomeen 2004,
Kanadaan 2011 ja takaisin Suomeen syksyllä
2015. Asuu Oulussa.
Perheessä isä Jiehan Zhou ja äiti Changrong
u.
Dpiskelee Oulun Lyseon lukion kansainväli
sessä ohjelmassa.
Shakin maailmanmestari alle 14-vuotiaiden
tyttöjen sarjassa 2014. Toinen sija alle 8-
vuotiaiden sarjassa 2008.
Shakin Suomen mestari naisten sarjassa 2010
ja alle 10-vuotiaiden sarjassa 2005,2007,
2008,2009 ja 2010.
Koululaisten Pohjoismaiden mestari alle
11-vuotiaiden sarjassa 2010.
Kanadan mestari alLe 12-vuotiaiden tyttö
jen sarjassa 2012 ja alle 14-vuotiaiden sarjas
sa 2013. Pelasi Kanadan joukkueessa shakki
olympia laisissa 2014.
Saavutti toukokuussa arvonimen Woman
International Master (WIM),joka on toiseksi
korkein Maailman shakkiliiton FIDE:n myön
tämistä naisten arvon imistä.
Pelaa Oulun Shakkiseurassa.

- Kun opetin hänelle uuden kikan eli jon
kin shakkistrategisen jutun, hän pystyi käyt
tämään sitä jo seuraavassa turnauksessa.

Zhou pelasi jo varhaisessa vaiheessa kilpai
luissa, joissa ei ollut lasten sarjoja.

Tolonen kertoo, että vaikka ei voinut edes
odottaa, että nelivuotias osaisi käyttää lopun
voittomahdoifisuuden hyväkseen veteraa
nipelaajaa vastaan pelatessaan, Qiyu pelasi
usein niin, että vielä loppuvaiheifiakin hänel
lä oli täydet mahdoifisuudet voittaa.

- Shakld on siltä jännä peli, että 75-vuotias
voi pelata 4-vuotiasta vastaan tasavertaisesti.

Ensimmäiset shakin nuorten SM-kllpailut,
joihin Qiyu Zhou osallistui, järjestettiin kesä
kuussa 2005.

Tolonen ei osannut etukäteen arvailla tu
losta, sifiä hän ei tiennyt, millä tasolla alle
10-vuotiaat SM-kisoissa pelasivat.

Zhoun vanhemmat sen sijaan olivat tyttä
rensä menestyksestä varmoja. He olivat sano
neet Toloselle heti alussa, että jos tämä vain
osaisi valmentaa, tyttö voittaisi Suomen mes
taruuden vlisivuotiaana.

Zhou itse muistaa sen, kun hän voitti, mut
ta ei juuri muuta. Tolosen mieleen on jäänyt
esinierkilcsi se, että viisivuotiaan kisaajan piti
ottaa pelien välissä päiväunet, mikä ei ollut al
le 10-vuotiaiden sarjassa aivan tyypillistä. Suu
rin osa siinä pelaavista oli 10- tai 9-vuotiaita.

Zhou sanoi jo nelivuotiaana Kalevan jutussa
haluavansa shakin maailmanmestariksi. Syk
syllä 2014 haaveesta tuli totta. Zhou otti voi
ton alle 14-vuotiaiden tyttöjen sarjassa Etelä-
Afrikan Durbanissa järjestetyissä MM-kisois
sa.

Sifioista kotimaataan Kanadaa edustanut
Zhou pelasi yhdennentoista ja viimeisen pe
linsä venäläistä Anastasia Kozinaa vastaan.
Peli kesti neljä viisi tuntia ja päättyi tasape
liin. Voittaja selvisi vertailussa, jonka tulos
julldstettiin pari tuntia pelin päättymisen jäl
keen.

Zhou odotti tuloksen selviämistä hotellil
la eikä uskaltanut mennä katsomaan tieto
koneelta, kun se viimein tuli. Hänen kaverin
sa katsoivat sen ja ilmoittivat, että kannattai
si tulla koneelle.

- Se oli todella hauskaa!

Zhou ei ajattele olleensa minkään sortin lap
sinero. Hän on aina pitänyt erilaisista urhei
lulajeistaja peleistä. Shakld on ollut yksi har
rastus muiden joukossa - toki niistä kafldsta
rakkain.

Zhou pitää shakista, koska hän pitää asioi
den perusteellisesta miettimisestä ja suunnit
telusta.

- Shakki vaatii kärsivällisyyttä, vahvaa tah
toa ja periksiantamattomuutta. Häviäminen
on tuskallista, mutta siihenkin tottuu.

Shaldn vuoksi Zhou pääsee myös matkus
tamaan paikkoihin, joihin ei ehkä tulisi men
tyä muuten. Hän on tehnyt pelimatkoja esi
merkilcsi Vietnamiin, Brasffiaan ja Islannin.
Samalla hän on solminut ystävyyssuhteita eri
puolille maailmaa.

Shakkiammattilaiseksi Zhou ei aio, vaan
tänä syksynä aloitettu luido on nyt etusijal
la. Tulevaisuudessa hän tahtoisi työskennel
lä dipiomaattina. Kielistä sujuvatjo englanti,
kiina, suomi ja ranska, ja Zhou haluaa opis
kella myös ruotsia.

Lähiviikkoina shakki kahmaisee kuiten
kiri tavallista enemmän aikaa, sifiä Zhou mat
kustaa Kreikkaan kilpailemaan jälleen maali
manmestaruudesta - talla kertaa alle 16-vuoti
aiden tyttöjen sarjassa. Zhou muutti kuukau
si sitten takaisin Suomeen mutta edustaa ki
soissa vielä Kanadaa.

Zhoun tyyliin ei kuulu uhota, eikä hän tee
sitä nytkään. Kun tiedustelee hänen odotuk
siaan, hän tyytyy toteamaan:

- Siellä on todella vahvoja tyttöjä.
Niin on. Muun muassa hän itse.

itetyn vuoden jälkeen hän on palannut kotikonnuiLLeen. Jättikoon shakkilauta löytyy Oulun yliopiston pihaLta. Nappulat tosin ovat asettuneet laudalle väärin.

Viimeinen peli oli niin jännittävä, että Tolo
sen piti välillä lähteä pois salista.

- Qiyulla hermot kestivät. Huomasin sifioin,
että hän ei jännittänyt peliä vaan pystyi kes
kittymään siihen täysin.


