
Juniori-iltojen monipuolinen opetussuunnitelmamme tähtää ajattelu-
taitoa kehittävään shakin harrastamiseen. Korkeatasoisen opetuksen 
ohella haluamme tarjota kerholaisillemme harrastamisen iloa, oivalta-
misen riemua ja hyvän kerhoilmapiirin. 

Uusien pelaajien kannattaa tutustua ensin maanantaisin kokoontu-
vaan Joka iikka -kerhoon, jossa pääasia on tutustua shakin ihmeelli-
seen maailmaan ja iloita shakin pelaamisesta. 

Tiistai-iltana kokoontuva Kilpakerho on tarkoitettu paljon shakkia pe-
lanneille ja siinä tavoitteellisesti kehittymään pyrkiville. 

Molempiin kerhoihin tutustuminen on ilmaista. Kerhokauden alus-
ta myöhästyneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan myös kesken 
kauden. Tarkemmat tiedot kerhoista löydät sivuilta 2 ja 3.

Molempien kerhojen kerholaiset ovat mukana myös suklaashakki -ar-
vonnassa, jossa arvotaan kaikkien Shakkilinnan kerholaisten kesken 
kaksi 30 euron arvoista suklaashakkia. Arvonta tehdään joulukuussa, 
joten onnekkaille on luvassa tavallista maukkaamat joululomapelit.

Shakkiterveisin,

Mika Karttunen         Kai Muttilainen 
Heikki Lehtinen         Tammer-Shakin pj.

Shakkilinnan ja Tammer-Shakin 
syyskauden 2014 juniori-illat



Aikataulu: Kerho kokoontuu tiistaisin klo 18-20, alkaen 19.8.
Paikka: Pyynikin palloiluhalli, Ammattikoulunkatu 20
Kilpakerho on tarkoitettu motivoituneille kerholaisille, jotka haluavat kehittyä shakissa tavoitteellisesti. 
Kilpakerhon opetuksen suunnittelevat Suomen parhaat shakin opettajat Mika Karttunen ja Heikki 
Lehtinen. Opetuksesta vastaa Karttunen, joka on seitsekertainen ja hallitseva shakin Suomen mestari.

Kerhotunneilla toistuu neljä erilaista teemaa, 
joita jokaista on kauden aikana 4 kappaletta:

1) Avauspelaaminen. Opitaan pelaamaan eri 
avauksien siirrot yhtä hyvin kuin maailman 
mestarit!

3) Loppupeli. Monen mestarin mielestä lop-
pupelitaito on arvokkain taito shakissa. Hyvä 
loppupelaaja osaa kääntää tasapelitilanteet 
voitoiksi ja häviöt tasapeleiksi. Teemakerralla 
käymme läpi tärkeimpiä loppupelityyppejä.

4) Turnauspelaaminen. Jokaisen kuukauden 
viimeisenä kerhokertana pelataan Kilpakerhon 
kuukauden mestaruusturnaus, joka opettaa 
turnauspelaamista virallisia turnauksia varten.

2) Suunnitelmanteko. Mestaripelien tutkiminen 
auttaa keksimään hyviä suunnitelmia omissa pe-
leissä. Tutkimusmatkan aikana kerholaiset pää-
sevät myös itse kokeilemaan, olisivatko itse arvan-
neet mestareiden siirtoja!

Kilpakerhon hinta on 130 euroa (16 kerran 
kokonaisuus) tai yksittäin 10 euroa/kerta. 
Kerhomaksuun kuuluu opetuksen lisäksi 
Kilpakerhon oppimateriaalit ja kuukausitur-
nausten osanottomaksut.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Mika Karttunen, 044-5556424, 
mika.karttunen@shakkilinna.fi

1) Kerho alkaa 19.8. ja kokoontuu tiistaisin klo 
18-20 (poislukien koulujen loma-ajat). Satunnai-
sia muutoksia aikatauluihin voi tulla Palloiluhallin 
varausten vuoksi. Viimeinen kerhokerta on 2,5 
h-mittainen (18-20.30), koska tuolloin pidetään 
kauden päättäjäiset. 

Hinta:

Muita kerhoasioita:

3) Kilpakerhossa jaetaan viikkotehtäviä, 
joita voi ratkoa kerhoajalla ja/tai kotona. 

2) Kilpakerhoon voi tulla mainiosti mukaan 
myös kesken kauden.

4) Syyskauden turnaussarjan parhaat palkitaan 
kevään viimeisellä kerhokerralla. Samalla palk-
itaan myös kauden kehittyjät, jotka ovat paran-
taneet eniten otteitaan kuluneella kaudella.

5) Jokainen kerholainen saa oman vahvuuslu-
vun, jonka kehityksestä voi seurata omaa 
edistymistään shakissa. Eniten tasoaan nos-
taneet ovat vahvoilla myös kauden kehittyjä 
-palkinnoissa.

Kilpakerho



Aikataulu: Kerho kokoontuu tiistaisin klo 18-20, alkaen 19.8.
Paikka: Pyynikin palloiluhalli, Ammattikoulunkatu 20

Pelaamisen lisäksi kerhossa kokeillaan erilaisia shakin osapelejä ja 
erikoisversioita sekä tehdään mielenkiintoisia ja kehittäviä harjoituksia.

Tämä kaikille sopiva shakkikerho kokoontuu maanantaisi klo 18-19. Kerhopaikka on kou-
lun ylimmässä kerroksessa, Pirita Perälän luokassa. Jos kerhon ensimmäiselle kerralle ei 
ehdi (8.9.), niin ei hätää, sillä kesken kauden voi tulla mukaan vallan mainiosti!

Kerhon opettajana toimii seitsenkertainen ja hallitseva shakin Suomen 
mestari Mika Karttunen, jonka opetus on hauskaa ja erilaiset ker-
holaiset huomioivaa.

Kerhoon ei ole esitietovaatimuksia, mutta myös paljon shakkia pe-
lanneille järjestyy haasteita! Monien kerhoharjoitustemme tasoa 
voidaan nimittäin säätää kullekin sopivaksi. Kerhossa ei ole yhtä 
tavoitteellinen oppimisen tahti kuin tiistain Kilpakerhossa, mutta 
tavoitteena onkin, että touhusta nauttii joka iikka! 

Monet harjoitukset ja osapelit ovat oppimateriaaleistamme Säännöt hanskaan ja 
pelaamaan, Taktiikalla Taituriksi ja Suunnitellen Superhyväksi, joita sovel-
letaan kerhoryhmän mukaan. Kerholaisilla on mahdollisuus hankkia oppimate-
riaaleja omaksi, mutta se ei ole välttämätöntä kerhossa käynnin kannalta. 

Kerhomaksut ovat läsnäoloperusteisia, joista las-
kutetaan parin kuukauden välein. Yksi kerhokerta 
maksaa 6,5 euroa/kerholainen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 

Mika Karttunen, 044-5556424, 
mika.karttunen@shakkilinna.fi

Harjoitukset ja shakin erikoisversiot valitaan sillä ajatuksella, että niiden 
kautta voidaan ihastella shakin suunnattomia mahdollisuuksia ja kuvi-
oiden kauneutta. Monipuoliset harjoitukset ja erikoisversiot rikastuttavat 
myös kerhotunteja ja antavat tilaa luovalle ajattelulle.

Aikataulu: Kerho kokoontuu maanantaisin klo 18-19, alkaen 8.9.
Paikka: Aleksanterin koulu, Hallituskatu 26

Hinta:

Joka iikka


