
Joka iikka!

Kerhon hinta on 70 euroa/oppilas (sis. ALV 24 %), 
johon kuuluu kahdeksan kerhokertaa (60 min), 
hauskasti kuvitettu kerhovihko ja oppimista tukevat 
interaktiiviset tehtävät. Materiaaleissa riittää mie-
lenkiintoista tekemistä myös kerhon jälkeen. Uudet 
kerholaiset saavat tulla tutustumaan ensimmäisel-
le kerhotunnille ilman sitoumuksia.

Huom! Kahdeksan kerhokerran jälkeen kerhoa jat-
ketaan joustavasti lukukauden loppuun saakka si-
ten, että kerhoon voi osallistua myös satunnaisesti. 
Kerhon loppujaksosta laskutetaan läsnäolojen pe-
rusteella 7 euroa/kerhokerta.

Lisäksi kaikki Shakkilinnan kerholaiset ovat muka-
na kerhokauden päätteeksi suoritettavassa arvon-
nassa, jossa arvotaan 26 euron arvoisia suklaas-
hakkeja.

Kerhosta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan 
Mikalle 21.8. mennessä. Tarkoittaa myös niitä, jot-
ka ovat tulossa vain tutustumaan.  Lisätietoja voitte 
kysyä tiedustellen joko puhelimella tai sähköpostil-
la. Kannattaa myös kurkata nettisivujamme.

Shakki tarjoaa monipuolisia virik-
keitä aivoille ja on tutkitusti kehittä-
vä ja koulutyötä tukeva harrastus! 

Shakin avulla voidaan kehittää 
muun muassa nuorten keskitty-
mis- ja ongelmanratkaisukykyä, 
loogista ja luovaa ajattelua sekä 
muistikapasiteettia! 

Shakki opettaa soveltamaan tie-
toja erilaisissa ja muuttuneissa ti-
lanteissa, mikä tarjoaa kehittyville 
aivoille mielenkiintoisia ja moni-
puolisia virikkeitä!

Lisätietoja nettiosoitteemme 
info-osion kohdasta 
Miksi shakkia? 

Miksi shakkikerhoon?

Shakkiterveisin!

Mika Karttunen
mika.karttunen@shakkilinna.fi
044 555 6424

Shakkilinna aloittaa ”Joka iikka”-shakkikerhon tiistaina 22.8. Kerho sopii ni-
mensä mukaisesti hyvin monelle, shakin ensikohtaajasta enemmän pelan-
neisiin saakka. Kerho kokoontuu Shakkilinnan opetus- ja valmennustilassa 
(Sammonkatu 17-19, Tampere) tiistaisin klo 17.15-18.15. Kerho on kohden-
nettu ensisijaisesti alakouluikäisille.

Shakkikerhon vetäjänä toimii Mika Karttunen, jonka opetus on hauskaa ja 
erilaiset kerholaiset huomioivaa. Shakillista tietämystä Mikalla riittää, sillä hän 
seitsenkertainen shakin Suomen mestari ja hänellä on maailman shakkiliitto 
FIDE:n tunnustama kansainvälisen mestarin arvonimi. Lisätietoja Mikasta ja 
Shakkilinnan toiminnasta voitte lukea nettisivuiltamme: www.shakkilinna.fi

Shakkilinnan kerhoissa ei pelkästään pelata, vaan tutkaillaan myös kehittäviä 
ja hauskoja tehtäviä. Haluamme tarjota kaikille kerholaisillemme onnistumi-
sen elämyksiä, sopivia haasteita ja mukavan kerhoympäristön. Kerhoon ei ole 
esitietovaatimuksia, mutta säännöt osaavatkin saavat varmuudella tasoaan 
vastaavia haasteita.

www.shakkilinna.fi

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Hinnat:

www.avainsiirto.fi


