
Hans Klüver:

SHAKKITEHTÄVIEN RATKAISEMINEN
Opastusta pelaajille

Moni shakinharrastaja, joka pelaa terävästi, on vä
hänkin vaikeamman shakkitehtävän edessä neuvo
ton. Tässä kirjoitelmassa selvitetään, miksi näin on ja 
samalla pyritään neuvomaan tarkoituksenmukaisia 
menettelytapoja shakkitehtävien ratkaisemiseen.

Aluksi peruskysymys: mitä eroa on matinteon ha
vait se mi ses sa 4siirtoi sen mattitehtävän ja sel lai sen 
peliaseman välillä, jossa yllättävä 4 siirron matti 
on mahdollinen? Ensinnäkin se, ettei peli ase  masta 
tiedetä, onko siinä olemassa matti tai voit   to som
mi tel ma. Niinpä mattisommitelma saat taa helposti 
jäädä huomaamatta. Shak ki tehtävässä sitä vastoin 
on kuvion alla selvästi: ”4 siirron matti”. Tämä 
merkit see sitä, että shakkitehtävästä on helpompi 
keksiä mattisiirrot kuin peliasemasta. Lisäksi on 
todettava, että pelissä ei ole minkään lai sia ase mal li
sia kiinnekohtia, jotka ohjaisivat pe laajaa rat kai sua 
kohden, on vain mattisom mi tel ma yksin. Joka ei sitä 
huomaa, menettää tilaisuu den.

Toisin on shakkitehtävässä: siinä jokaisella lau dalla 
olevalla nappulalla on ratkaisussa oma mer ki tyk sen
sä. Kaikki alkuaseman nappulat ovat välttämät tömät 
annetun tehtävän toteuttamiseksi. Shak kiteh tävä 
ei tunne statisteja. Tässä keino – joka pelaajalta 
puuttuu – päästä lähemmäksi rat kai sua: tutkitaan 
kunkin nappulan todennäköinen tarkoitus ja saatu
jen havaintojen perusteella teh dään joh to pää tökset. 
Tällaista menettelyä voidaan pitää hen kisenä ase-
man kuvaamisena. Jokaisen nappulan vaikutus
mahdollisuudet selvitetään erityisesti kumpaankin 
kuninkaaseen nähden. Yksinkertainen esimerkki 
selventänee asian (kuvio I).

Kuvio I

Kahden siirron matti

Ratkaisijan huomion pitäisi heti kohdistua valkean 
g2sotilaaseen. Mihin tarkoitukseen laatija on sitä 
käyttänyt? On vain yksi todennä köinen syy: sg2:n 
tulee ottaa mustan kuninkaalta pakoruutu f3. Tätä 
varten mK on päästettävä ruudulle e3. Ratkaisu 
onkin jo puolittain löydetty: Rd5:n on tehtävä al
kusiirto, muutoinhan mK ei pääse e3:een eikä sg2:n 
tarkoitus toteudu. Mitä seuraisi 1. Ke3:n jälkeen? 
Kysymykseen tulee vain 2. Da7#, koska viistorivin 
ruudut f2, e3 ja d4 on otettava yhdellä ainoalla siir
rolla. 1.Rf4 Ke3 2.Da7# pätee, mutta mitä tapahtuu 
1. b4:n jälkeen? Valkealla ei olekaan mattisiir toa. 
Siispä sotilaan siirto on estettävä siirtämällä 1.Rb4! 
Tässä on ratkaisu, muut sotilaansiirrothan aiheutta
vat pakoruudun tukinnan: 1.Rb4 d5 2.Rc2# ja 1. e5 
2.Lg1#. Myös siirtoa 1. Kc5 seuraa 2.Lg1#. Matti
kuvioiden puhtaus – kukin mK:n pakoruuduista on 
otettu vain yhdellä tavalla – antaa varmuuden siitä, 
että ratkaisu on oikea.
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Mitä tapahtuu siirron 1. Kf5 jälkeen? Mustan 
K:n siirtymisen tähän ruutuun paljastaa sh3, joka 
muuten olisi tarkoitukseton. Mattisiirtona tulisi ky
symykseen vain 2.Ld3#, mikä kuitenkin ku mou tuu 
siirtoon e4. Näin ollen – eikö tämä aja tuk sen kul ku 
olekin jotenkin pakottava – se5 on en nal ta kiinni
tettävä: 1.Td5! Ratkaisu: 1. Kxd5 tai 1. f5 2.Rc3#, 
1. exd5 tai 1. Kf5 2.Ld3#. Ei pidä pelästyä, vaikka 
valkean torni tarjotaankin lyötäväksi ensimmäisessä 
siirrossa. Päinvastoin, uhraukset kuuluvat ratkaisi
jan ’työvälineistöön’.

PROBLEEMISIIRROT (yllättävät siirrot)

Kolmas havainnointimenetelmä: etsitään mah
dol li sia probleemisiirtoja. Niitä ovat pelimielessä 
epätavalliset siirrot, kuten uhraustarjoukset, oman 
kuninkaan paljastaminen, vastustajan strategisten 
vastasiirtojen salliminen ja näennäiset oman ase
man heikentymiset. Tämä kaikki kuuluu laatijan 
arsenaaliin ja mitä epätodennäköisempi siirto on, 
sitä sopivampi se on tehtäväshakissa. Pelille omi
nai sia siirtoja, kuten vahvemman nappulan avuksi 
tuomista, pakoruudun ottoa ja monia muita vah
vo ja pelisiirtoja on shakkitehtävässä vain poik keus
ta pauk ses sa. Sen tähden ei ole mielekästä aloittaa 
sellaisilla siirroilla, paitsi jos tarkoituksena on si vu
rat kai su jen etsiminen.

Kuvio IV

Kolmen siirron matti

Tehtävässä IV on alkusiirto 1.Ke1! – noin vain 
alttiiksi useammalle mustan shakkaukselle – pelin 
näkökannalta ehkä epätodennäköisin ajatelta vis sa 
oleva siirto, suorastaan ’itsemurhalta’ vai kut tava. 
Onko tällaisia siirtoja todellakin heti alussa tut kit ta
va? Kyllä, jos suinkin voi odottaa niihin liittyvän jo
tain. Päästetäänhän Rf6 epäsuorasta kiin ni tyk sestä, 
minkä jälkeen uhkaa 2.Rg4+ Rxh6 (ilman shakkia) 
3.Re5#. Mustan siirtoa 1. c1D+ seuraa 2.Dxc1 ja 
miten tahansa musta edelleen shak kaa kin, aina val
kealla on vasta shak ki ja mat tisiirto: 2. Te8+/h1D+ 

Tehtävässä I musta oli alkusiirron jälkeen siirtopak-
koasemassa. Jos mustan ei tarvitsisi siirtää, ei siitä 
tulisi mattia. On myös tehtä viä, joissa musta jo alku
asemassa on siirtopakossa. Sellainen on  tehtävä II.

Kuvio II

Kahden siirron matti

Ensinnä on kysyttävä
Mitä musta voi tehdä?

Ratkaisija, joka ei ota siitä selvää, ei voi ymmärtää 
tehtävän ajatusta ja sisältöä. Jokaiseen mustan siir
toon on valkealla mat tisiirto valmiina. Tehtä vän 
ydin on siinä, että valkealla ei ole temposiir toa. 
Ensiksi kokeillaan kaikki mahdollisuudet mustan 
saatta miseksi uuteen siirtopakkoasemaan muuttu
neine mattimahdollisuuksineen, kunnes oivalle
taan, että vain siirtyminen uhkaukseen on oikein. 
Siirron 1.Dxd7 jälkeen ei suinkaan ole siir to pak 
ko tilannetta. Al kusiirto on sikäli erikoi sen hieno, 
että valkea kuningatar kiinnittää itsensä (1. Lxd7+ 
2.Rxd7#). Uhkaa 2.Dxc8# ja sen torjun nasta aiheu
tuu mustalle uusia haittoja: 1. Te6 (vD:n päästö) 
2.Dd5#, 1. Txe8 (linjanavaus Lg3:lle) 2.Ld6#, 1. 
Lb7 (jälleen päästö) 2.Dd6#.

Tehtävässä III molemmat havainnointi mene tel mät 
– etsitään ratkaisun paljastajaa sekä annetaan mus
tan siirtää ensin – auttavat ratkaisemi sessa.

 Kuvio III

Kahden siirron matti



– 3 –

ratkaisun kulku on looginen (näinhän on kaikissa 
tehtävissä), vaan siksi, että ratkaisu voidaan johtaa 
loogisen päättelyn avulla tiedosta, minkä tähden 
toiset ratkaisusiir toon nähden samankaltaiset siirrot 
(n.s. koetelmat) kumoutuvat.

Kuvio VI

Neljän siirron matti

Tehtävässä VI valkean lähetin siirrot ruuduille c5, d6 
ja e7 johtaisi vat mattiuhan torjuntaan Tb1:n siirroil
la ensimmäisellä rivillä ja samalla mustan aseman 
vahvistumiseen. 1.Lf8 kumoutuu siirtoon 1. b6. 
Looginen päättely tästä johtaa siihen, että ensiksi 
katkaistaan 1. rivi mustan tornilta siirroilla 1.Lb4 
Rd1 ja tämän jälkeen blinjan avauduttua tornille 
sotilaan siirtyminen b7:stä estetään siirroilla 2.Le7 
Tb6, joten matti 4.Lg7# ei ole estettävissä. Tyypil
linen uussaksalaisen tyylin tehtävä esitoimineen, 
joka itse asiassa antaa vastauksen lukijan kysymyk
seen siitä, kuinka tällaisia tehtäviä ratkaistaan.

Kuvio VII

Kolmen siirron matti

Tarkastelemme vielä tehtävää VII nähdäksemme, 
miten pitkälle esitetty jen ratkaisuvihjeiden avulla 
päästään. Ensimmäinen menetelmä: annetaan 
mustan siirtää. Toteamus: siirron Kd5 jälkeen mK 
uhkaa paeta. Toinen menetelmä: siirto 1.bxc4 tai 
ratsun siirtyminen ruudulta f3 paljas tusshakkei neen 
eivät ole problee misiirtoja. (Sivuratkaisuja etsittä
essä tutkitaan lopuksi, mihin nämä kumou tuvat.) 

3.Le3/Lg1#, 1. h1D+ 2.Dxh1 Te8+/c1D+ 3.Te5/
Td1#, 1. Te8+ 2.Rxe8+.

MATTIKUVIOTEHTÄVÄT

Tietynmuotoisissa tehtävissä ei alkusiirron ne ro kas 
yllättävyys tai yksityisten siirtojen looginen toisiinsa 
liittyminen ole niin tärkeää kuin en nem min kin se 
täydellisyys, millä tehtävän materiaali harmoni sesti 
nivoutuu yhteen puhtaiksi ja ta lou del li sik si matti
kuvioiksi. Numero I oli jo tä män laa tui nen tehtävä. 
Jos mattikuviot pystytään näissä tehtävissä huomaa
maan, ei ole kovinkaan vaikeata keksiä juuri niihin 
kuvioihin johtava siirtosarja. Tätä tehtävämuotoa 
harrastivat varhemmin pää asiassa böömiläiset laa
tijat, minkä vuoksi puhu taan myös böömiläisestä 
koulu kun nasta. Tehtävä V on tämän lajin tyypillinen 
esi merkki.

Kuvio V

Kolmen siirron matti

Tuttu D:n ja L:n muodostama mattikuvio (D ottaa 
mattisiirrollaan mustat ruudut, L jäljellä olevat 
valkeat) on oivallettavissa jo asemasta. Alkusiirto 
on ’hiljainen’ ja mustan siirtopakkoon perustuva 
(1.Tc3!) kuten usein böömiläisillä. 1. Rf8 2.Dg5+ 
Kd6 3.Dc5# ja mattikuvio on toteutunut ensim
mäisen kerran, 1. e3 2.Tc4! 3.Dd4# jäl keen toisen 
kerran sekä 1. Kf4 2.De7! e3 3.Dxe3# jälkeen 
kolmannen kerran. Joka tar kem min tutkii matti
kuvioita, voi käyttää niitä hy väk seen asemallisina 
tunnusmerkkeinä rat kai se misen apuna. Viime 
aikoina mattikuviotehtävä on es teet tisen muodon 
toteutuksena vallannut takaisin kunniakkaan pai
kan sommitelma teh tä vien (idea tehtävien) rinnalla.

LOOGISET TEHTÄVÄT

Loogiset tehtävät, myös ’uussaksalaisen tyylin’ tehtä
viksi nimitetyt, ovat erityinen sommitelmatehtävien 
laji. Niitä ei kutsuta loogisiksi sen tähden, että niiden 
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Asemalliset tunnusmerkit? Huomio keskit tyy 
ylhäällä vasemmalla oleviin mustiin nappuloihin. 
Ne houkuttelevat päästämään mK:n ruudulle c6 ja 
ryhtymään toimenpiteisiin matin tekemiseksi. Jos 
asetamme mustan kuninkaan ruudulle c6, huo
maamme, että vD:n on oltava ruudulla e5, jolloin 
mattisiirto on Rd4#. Nyt on tutkittava, mikä siirrois
ta 1.Dg7, 1.Dg3 ja 1.Dh2 on oikea. Jokaisessa näistä 
siirrois ta uhrataan kuningatar, koska se kytkeytyy 
– pakoruudun d5 takia – mL:n houkuttelemiseen 
pois suojaamasta ruutua f6 (koska 2.Rf6+). Siirto 
1.Dg7 ei ole mahdollinen siksi, ettei 2.Rf6+ käy 1. 
Lxg7:n jälkeen ja siirtojen 1.Dh2 Lxh2 2.Rf6+ Kf4 
3.dxe3+ jälkeen mK:lla on pakoruutu g3. Pa ko ruu tu 
täytyy siis saada tukituksi, joten alkusiirto on 1.Dg3! 
Mielekäs mattiasema vahvistaa löydetyn ratkaisun 
oikeaksi. 1. d6:n jälkeen seuraa vielä probleemisiir
to 2.Df4+ Lxf4/Kd5 3.Rf6/Dxc4# ja 1. La1:n jälkeen 
2.bxc4 sekä Dmatti.

RATKAISUMENETELMÄT

Esitettäköön vielä lyhyesti yhteenveto niistä tun
nuspiirteistä ja havainnoimiskeinoista, joita voidaan 
käyttää ratkaisemisen apuna:

1. Annetaan mustan siirtää ensin.
2. Etsitään mahdollisia ratkaisun paljastajia.
3. Keskitytään etsimään probleemisiirtoja (yl

lättäviä siirtoja).
4. Etsitään mattikuvioita.
5. Tehdään johtopäätökset kumoutuvista hou

kutuksen tai koetelman siirroista.

Vielä jokunen esimerkki ratkaisumetodiikkamme 
käyttämisestä sekä sen rajallisuudesta.

Kuvio VIII

Kolmen siirron matti

Tehtävä VIII oli ratkaisukilpailun vaikeiden tehtä
vien ryhmässä Sveitsin shakkiliiton kongressissa 
Genevessä v. 1951. Onko tehtävä todellakin vaikea? 

Pikaratkaisijan luotua tehtävään ensi silmäyksen hä
nen ajatuksenkul kunsa olisi seuraava: huomio koh
distuu heti lähettiin ruudulla c1. Sen osallistuminen 
matintekoon a3:n kautta havaitaan tarkoituksetto
maksi. Näin ollen sen toimintalinjana on viistorivi 
c1h6. Annetaanpa mustan siirtää ensiksi: 1. h4. 
Miten tämän jälkeen mahdollistetaan Lc1:lle pal
jastusshakki? Se tapahtuisi paljastusuhan takia 
ainoastaan siirrolla 2.Ke3 Kxg5! Mutta mihin sitten 
valkean kuninkaalla? 3.Kd3# ei käy, jollei Td3 jätä 
asemapaikkaansa. Mutta mihin torni pääsee aiheut
tamatta haittaa? 1.Td1! Aito hiljainen (passiivinen) 
siirto, mikä nimenomaan on tehtävissä ihastuttavaa. 
Menetelmämme avulla tehtävä tuli käden käänteessä 
’kukistetuksi’.

ESIPELISTÄ PROBLEEMISIIRTOON

Tehtävän IX näytti minulle shakinharrastaja, joka 
ei suinkaan ole huono ratkaisija, huomauttaen, ettei 
hän ollut pystynyt ratkaisemaan sitä neljännestun
nissa. Miten saadaan laatijan tarkoitus nopeimmin 
selville?

Kuvio IX

Kahden siirron matti

Annetaan mustan jälleen siirtää ensiksi: 1. Txh5 
(pakoruu dun vapaut taminen) 2.Tf4#, 1. Rg8 
jonnekin 2.Rxh6#, 1. d3 2.Re3#. Nämä kolme 
esipelin siirtoa osoittavat, ettei vD ole välttämätön 
f5ruudun suojaamiseksi. Siispä liikkeelle sillä! 
Näin sitäkin suuremmalla syyllä, koska avautuvan 
siirtomahdollisuuden 1. Kxf5 jälkeen vD voi teh
dä matin palaamalla takaisin d7:ään. Dalkusiirto 
on probleemisiir to, Tf5 jätetään lyötäväksi. Entä 
mustan muut mahdollisuudet? Mitä seuraisi siirron 
1. Lxf5 jälkeen? Sekin on selvä: koska ruudut f3, g4 
ja h5 on otettava samanaikaisesti, tulee mattisiirtona 
kysymykseen vain 2.Dd1# tai 2.De2#. Ruutuun e2 
ei vD voi päästä kahdella siirrol la, mutta kylläkin 
d1:een a4:n kautta. Siis 1.Da4! Ratkaisu on löydetty 
’lopusta käsin’ eikä – mikä olisi ollut melkoisesti 



– 5 –

vaikeam paa – käyttäen hyväksi väijytyksen idean 
(Hinterstellung) tuntemusta, erottaahan a4:ssä 
olevan vD:n mK:sta vielä kolme nappulaa. Entä 
jos musta tekee jonkin muun Lsiirron kuin Lxf5? 
Seuraa 2.Re3#! Varsin kätkössä oleva ‘taaksesiirtä
misen’ tarkoitus! Tämä laatijan idea on ovelasti saatu 
selville, kun on käytetty hyväksi hänen tehtävänsä 
asemallisia kiinnekohtia ja voitu siten huomattavasti 
helpottaa ratkaisemista.

Kuvio X

Viiden siirron matti

’Arvoitustenlaatija’ Fritz Giegoldia ei voi jättää 
pois tästä esityk sestä. Eräissä hänen ’tehtäväpäh
kinöissään’ voidaan esitettyjä rat kai se mis me ne tel
miä käyttää vain rajoitetusti, mikä nimenomaan 
korostaa hänen tehtäviensä arvoituksellisuutta. 
Tehtävässä X sotilas pari b2/b3 on sivuratkaisun 
estämiseksi, mitä tosin ei alussa tiedetä. (1.g5 e6 
2.Tg5 ja 3.Ta/b/c8 4.Ta/b/c1 ja 5.Th1# #; jos musta 
yrittää estää tämän pattiansalla 2. Kxh2 3.Ta/b/
c8 h3?, niin seuraa lyhytmatti 4.Ta/b/c2#.) Mutta 
ratkaisulle on eräs lähtökohta. Selvästikin valkean 
on tehtävä valmisteleva siirto luodakseen 1. e6:n 
jälkeen (pattiuhka) mustalle mahdollisuuden siir
toon ja nimen omaan sellaiseen, joka puolestaan 
myötävaikuttaa valkean matintekoon. Miksi mustan 
temposotilas on e7:ssä? Miksi laatija ei ole jättänyt 
sitä pois ja asettanut sen sijaan b3:ssa olevaa sotilas
ta b4:ään? Tässä on ratkaisuvihje! Vastauksena voi 
olla vain: koska mustan sotilaan on lyötävä e6:sta 
käsin. Aha! alkusiirto on joko Tf8 tai Td8. Mutta 
siinä on vasta ratkaisun alku – eikä sekään ole eh
dottoman varma. Uhrataanko vT viidennellä vai 
neljännellä rivillä, d vai flinjalla? Se täytyy tutkia. 
Ratkaisumetodiikkamme puitteissa olisi toki liikaa 
vaadittu, jos laatijan toteuttama mattikuvio pitäisi 
ennalta havaita. Ratkaisi jan itsensä on opastuksetta 
ja apukeinoitta työskennellen saatava se selville. 
Ratkaisu: 1.Td8 e6 2.Td5! exd5 3.Tf2! (mattikuvion 
ensimmäinen valmistelu) dxe4 4.Lxe4 Kxg4 5.Lf5#. 
Yllättävä ja vaikea! Vieläpä kahden ensimmäisen 
siirron jälkeen muodostunut 3siirtoinen on vaikea 

ja monet ratkaisijat alkavat yrityksen 1.Td8 e6 2.Td5 
exd5 jälkeen alusta. Joka tapauksessa se7 antoi erään, 
joskin vähäisen ratkaisuvihjeen.

Kuvio XI

Neljän siirron matti

Saman laatijan käsialaa olevassa tehtävässä XI sitä 
vastoin sh4 johtaa vain havaintoon, että valkealla on 
yksi vapaa siirto ennen varsinaisen toiminnan alka
mista. Mutta mikä on valmisteleva siirto 3siirtoista 
loppua varten? Ratkaisija on täysin omien voimiensa 
varassa. Hänen on täytynyt nähdä mattiasema, en
nen kuin hän toteaa alkusiirron. Tämä on tehtäväs sä 
harvinaista. Senpä tähden kunnioituk semme mes
tari Giegold’ille. Ratkaisu: 1.Tb1 h3 2.Td1 – todella 
varsin kätketty väijytys, vielä sikäli verhottu, että 
koko blinja jätetään vapaaksi – 2. Kb4/5/6 3.Tb3+ 
Kc5 4.d4# tai 3. Ka4/5/6 4.Ta1#.

Kuvio XII

Neljän siirron matti

Päätökseksi vertaansa vailla oleva tri Ado Kraemerin 
mestariteos (XII). Tässäkään tuskin on tukeutumis 
tai asemallista kiinnekohtaa, joka voisi helpottaa 
tietä ratkaisuun. Kuitenkin hän, joka aloittaa 1. Ke1 
ja yrittää siitä päätellä alkusiirron, ei oikeastaan voi 
siirtojen 2.Dg1+ Kd2 jälkeen olla huomaamatta 
’tyypillistä matti ku viota’, joka muodostuisi Dc1
siirrol la, jos vD olisi suojattuna tässä ruudussa. 
Siirre täänkö 1.Kb1 vai 1.Kb2? On myönnettävä, 
että mustan puolustussiirto 1. Tb8+ vaikuttaa niin 
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pelot ta valta, että melkeinpä jokainen ratkaisija jättää 
yrityksen, vaikkakin alkusiirto on aito problee mi
siirto. Ratkaisijan intuitio vapauttaa tuol lai sesta 
tunteesta. Ratkaisijakin tekee luovaa työtä, joskin 
toisessa mielessä kuin laatija. Tätä luovaa toimintaa, 
mikä ilmenee ponnisteluna tehtävien ymmärtä
miseksi, ei voi eikä pidä hävittää vaan helpottaa. 
Ratkaisu: 1.Kb2! – siis kuitenkin! – (uhkaa 2.Dg2+ 
3.Dg1+ 4.Dc1# tai 3.Rd3+ 4.Dc2#) 1. Tb8+ (ainoa 
puolustus) 2.Ka3! Te8 3.Rd3 (uhkaa 4.Df2#) 3. 
Te2 (nyt ilman shakkausta, mikä juuri on siirtojen 
Ka2b2a3 tarkoitus) 4.Dh1#. Yritys 1.a7? kumoutuu 
siirtoon 1. Te5! 2.a8D Ta5+ 3.Dxa5 patti tai 1. Te7; 
jos nyt 2.a8D, niin 2. Te4! (3.Dxe4 patti). Maininnan 
arvoinen on myös yritys 1.Kb3? Te3+! 2.Kc2 Tg3!   
Siirron 1.Dg2+ kumoaa 1. Ke1 2.g8D Te6! Sodan 
jälkeisen ajan hienoimpia tehtäviä!

Toivon esitykselläni osoittaneeni lukijalle, millä 
tavoin shakkitehtä vien ratkaisemisen voi tehdä 
itselleen helpommaksi. Useimmat problee mat ovat 
samalla aivovoimistelutehtäviä, jotka juuri sellaisina 
antavat monasti samanlaista mielihyvän tunnetta 
kuin tekijän tarkoi tuksen tajuaminenkin. Pääsee
hän kouliintunut ratkaisija asemaa analysoidessaan 
näkemään samalla laatijan ’sommittelukammioon’. 
Ja tietoisuus siitä, että on päässyt laatijan ’salapo
luille’, että on ratkaissut hänen tehtävänsä tavalla, 
jota laatija ei suinkaan ole tarkoittanut, suo oman 
henkisen mielihyvänsä. Sivuratkaisuja tosin ei me
netelmämme avulla löydetä, on vain kärsivällisesti 

kokeiltava. Mutta laatijan ratkaisu löydetään epä
suoraa ratkaisumenetelmää käyttäen useimmiten 
nopeammin kuin puhtaasti pelishakillisesti toimi
en perehtymättä asemallisiin tunnusmerkkeihin. 
Ratkaiseminen ei tapahdu kokonaan vailla omaa 
panosta. Ja pikemminkin juuri näkemyksellinen 
havainto kuin ratkaisemiskeinoja käyttäen johdettu 
antaa ratkaisijalle sitä sisäistä tyydytystä ja henkistä 
iloa, mikä saa hänet aina uudelleen syventymään 
shakkitehtäviin.
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