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IHMISET

Nappulasta
tuli shakki
laudan daami
aLOululainen Qiyu Zhou aloitti shakinpeluun
poikkeuksellisen nuorena ja on kymmenessä
vuodessa saavuttanut paljon. Zhousta tuli
Suomen mestari 5-vuotiaanaja maailmanmestari
14-vuotiaana.
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elaatko sinä? kysyy Qiyu
Zhou, eikä kuvaaja pidä va
raansa. Viime kerrasta shakin
äärellä on jäm mutta voi

‘— sihan noita vanhoja taitoja oi
keastaan vähän verestellä.

Zhou on levittänyt oululaisen kahvila Roos
terin pöydälle kokoon rullautuvan shakkilau
dan, joka kulkee näppärästi mukana pienes
sä putkikassissa.

Harrastumattoman haastajan alamäld alkaa
mitä todennäköisiminin jo parista ensimmäi
sestä siirrosta, mutta Zhoun ilmeestä sitä ei
voi päätellä. Hän tuijottaa nappuloita keskit
tyneesti. Siirtoaan empivälle vastapelurille
herkeää myös neuvoja:

—Joo, kyllä sinä voit syödä sen.
Ei sillä, että neuvoista olisi pelastulcseksi.

Kymmenessä minuutissa valkea kuningas on
joutunut ahdinkoonja Zhou voittaa.

Kuinka monta siirtoa hänellä mahtoi jo ol
la suunniteltuna, luin vastustaja vielä puuta
roi mielessään seuraavaa?

—Tässä ei tarvinnut miettiä kovin pitkälle
etukäteen.

Olemme tavanneet Zhoun kanssa ennenkin.
Sifioin hänellä oli päässään saparot ja kaina
lossaan violetti Möhköfantti, jota hän puris
ti tiukasti itseään vasten shalddlaudan ää
reen istahtaessaan. Zhou oli viisivuotias ja
tuore shaldn Suomen mestari alle 10-vuotiai
den sarjassa.

Tuolloin hänellä oli menestyksestään var
sin mutkaton näkemys:

- Shakld on helppo peli.
Kymmenen vuotta on kulunut, ja Zhou on

maailmanmestari. Enää hän ei yhdy saparo
päisen itsensä näkemykseen.

- Ei tosiaan ole helppo peli nyt, kun pelaan
MM-tasolla. Haluan voittaa ja tiedän myös, et
tä se on mahdoifista, jos vain yritän tarpeeksi.

Qiyu Zhou sai ensimmäisen shakkilautansa
joululahjaksi nelivuotissyntymäpäivänsä al
la. Nappulat olivat lasiset ja niin kauniit, et
tä pelkästään nekin vetivät tyttöä puoleensa.
Varsin pian kävi kuitenkin selväksi, että ky
symyksessä ei ollut pelkkä viehtymys nappu
loiliin.

Zhoun perhe oli muuttanut Kiiriasta Rans
kaan isän työn vuoksi. Kiinassa on vahva
shakkikulttuuri, ja opetusta jäijestetään jo
hyvin pienillekin lapsille. Zhoun vanhemmil

la oli molemmilla kokemusta shakista, tosin
enimmäkseen kiinalaisesta shakista.

Ranskassa tyttö päätettiin panna shakkiker
hoon kokeilemaan, kiinnostaisiko peli. Siel
lä kokeneemmilla pelaajifia oli vaikeuksia us
koa, että tämä oli vasta-alkaja.

Kun Zhou oli nelivuotias, perhe muut
ti Suomeen. Isä Jiehan Zhou aloitti työt
VTT:llä Oulussa.

Tytär liittyi Shakki-77-nimiseen oululaiseen
shalddkerhoon. Sifiä oli nuoriakin jäseniä,
mutta ei läheskään niin nuoria kuin Zhou.
Pöydän toiselle puolelle istahti aina joku, jol
la oli monin verroin ikää ja pituutta.

- Minun piti aina pinota kaksi kolme tuolia
päällekkäin, jotta yletyin pelaamaan, Zhou
muistelee.

Shakki-77:ssä tuolloin pelannut Jouni To
lonen muistaa hyvin, miten nelivuotias kli
nalaistyttö ilmaantui paikallisiin shakkiympy
röihin. Tolonen oli paikalla, kun Zhoun per
he Ouluun muutettuaan tuli itämaisten peli-
en iltaan kyselemään shakldkerhosta. Hän pe
lasi yhden pelin Zhouta vastaan ja huomasi,
että nelivuotias pelasi jo aivan oikean näköis
tä shaldda.

Tyttö osallistui kerhon seuraavaan peli-il
taan, ja Tolonen esitteli hänet sanomalla: täs
sä tulee meidän kerhon seuraava maailman
mestari. Se sai kahvilaan kokoontuneen jou
kon hörähtämään.

- Enhän minä tietenkään voinut ihan tosis
sani olla, mutta ymmärsin kyllä, että Qiyu oli
vähän harvinaisempi kyky, Tolonen sanoo.

Hänen mukaansa shaldn pelaaminen neli
vuotiaana on poikkeuksellista, sifiä tavallises
ti shakissa tarvittavat kyvyt kehittyvät vasta
myöhemntki. Nuorimrnat shakkikerhoon lIIt
tyneet ovat yleensä olleet kymmenen ikävuo
den tietämillä.

Vuosikymmenet shakkia harrastanut Tolo
nen ryhtyi valmentamaan Zhouta. Hän vaI
misteli tälle oppitunteja ja opetti talctisia ku
vioita. Hän käytti matkoilta ostamiaan shak
kikirjoja, etenkin laadukasta venäläistä shak
kikirjallisuutta.

Nelivuotiasta ei tietenkään voinut opettaa
niin kuin aikuista. Taukoja pidettiin ja välil
lä leildttiin ja pelattiin jotain ihan muuta kuin
shaklda. Tolosen mukaan Zhousta huomasi jo
pienenä, että tällä on erinomainen keslcitty
miskykyja kyky oppia uutta.

“Minun piti aina pinota kaksi
kolme tuolia päällekkäin,jotta
yletyin pelaamaan.”
QiyuZhou

Qiyu Zhou on asunut pisimmän Jakson elämästään Suomessa. ja muutaman Kanadassa

Nelivuotias Qjyu Zhou pelasi shakkitumauksessa Oulussa vuonna 2004. Tuolloin hän
ilmoitti toimittajaUe tähtaavansä shakin maailmanmestariksi. Kymmenen vuotta
myöhemmin haaveesta tuli totta.


