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Nuorisoshakin sähköpostilista
Toivo Pudas toivo.pudas at fimug.fi
040-5707400

PS. Jos huomaat jossakin tiedotusvälineessä (sanomalehti, ilmaisjakelulehti, aikakauslehti, radio, televisio,
nettijulkaisu) uutista tai juttua Tomi Nybäckin saavutuksesta Bulgarian EM-kisassa 20.4.-4.5., lähetä tieto
siitä minulle. Yleensä saan tiedon erilaisista jutuista vasta silloin, kun ko. julkaisua ei ole enää saatavilla.
Kiitos. TP.

JK. Tämä tiedote on lähetetty nuorisoshakin postilistalla oleville. Koska tässä on asiaa myös
Ruotsi-maaottelusta ja kerhorahojen hakemisesta, jakelussa on myös muita pelaajia ja kerhoja.

1. Yksi pelaaja puuttuu Unkarin alle 18-vuotiaiden EM-joukkueesta
2. Kolmiottelu Tampereella 18.5.
3. Salon leiri uusissa majoitustiloissa 7.-10.7.
4. Menestyneitä nuoria pelaajia
5. Nappulaturnaukset jatkuvat Helsingissä 1.6.
6. Nuorten SM kutsuu Siikaisiin 5.-8.6. 7. 
7. Opetushallitus jakaa uusia kerhorahoja, hakemukset 26.5. mennessä
8. Ilmoittaudu mukaan Suomi-Ruotsi maaotteluun 13.9.2008

1. Yksi pelaaja puuttuu Unkariin alle 18-vuotiaiden EM-joukkueesta

Unkari järjestää alle 18-vuotiaiden joukkue-EM kisan 13.-22.6. Szegedissä. Suomi on osallistunut sekä Unkarissa
että Serbiassa pidettyyn kisaan.

Joukkueeseen ovat ilmoittautuneet Alexey Sofiev, Jaakko Oksa ja Pekka Köykkä. Neljäs pelaajaa puuttuu.
Joukkue on ilmoitettava 5.5. ja kokoonpano 15.5. mennessä.

Jos haluat joukkueeseen, ilmoittaudu minulle tai Esko Nuutilaiselle pikimmiten. Alexey ja Jaakko ovat konkareita
kisassa, Pekka on lähdössä ensi kertaa matkaan. Täysihoito maksaa 360 euroa, lisäksi on maksettava matkat.
Shakkiliitto maksaa osallistumismaksun.

Toistaiseksi mukaan ovat ilmoittautuneet Kroatia, Skotlanti, Puola, Slovakia, Slovenia, Turkki sekä Unkari
kahdella joukkueella. Turnaus on seitsenkierroksinen, ja mukana on yksi lepopäivä 18.6. Kutsu on osoitteessa:
http://www.chess.hu/u18etc/modules.php?name=news

Shakkiblogissa on ajan tasalla oleva nuorten kv-kalenteri:
http://www.shakki.net/blog/?p=225

Tässäpä edustuskelpoiset pelaajat (osa on jo kieltäytynyt esteiden vuoksi, eli 
tämä pyyntö koskee pelaajia sijasta 9 eteenpäin):
1 Räisänen Kim MatSK 2212 742
2 Sofiev Alexey I-HSK 2154 533
3 Valli Frans Shlaakso 2135 293
4 Kiuttu Roope OSS 2123 520
5 Pohjala Henri VammSK 2120 347
6 Oksa Jaakko TSY 2092 255
7 Laato Samuli TSY 2076 267
8 Köykkä Pekka TammerSh 2073 170
9 Wallin Aleksi OSS 2062 185
10 Lehtimäki Tero VammSK 2058 472
11 Kurkijärvi Mikko MatSK 2048 637
12 Lauronen Tapio Shlaakso 2026 336
13 Laitinen Mika Velhot 2023 438
14 Savola Laura PSY 1968 509
15 Leppäkoski Miro PSY 1889 216



about:blank

2 / 9 21.9.2008 16:36

2. Kaupunkien kolmiottelu Tampereella sunnuntaina 18.5.

Nuorten toinen kolmiottelu Helsinki - Tampere - Turku pidetään sunnuntaina 18.5. Tampereella. Turussa on
joukkue jo kuulemma nimetty, mutta pääkaupunkiseudulla taitaa olla vasta muutama ilmoittautunut. Nyt olisi aika
ilmoittautua, jotta ei tarvitsisi nolona kertoa ettei edellisen vuoden voittaja saanut joukkuetta kasaan vaan joutuu
pelaamaan lainapelaajilla.

Lisäksi kaikki ylimääräisetkin pääsevät mukaan pelaamaan avoimissa ryhmissä.

Matka Helsingistä Tampereelle tehdään henkilöautoin (HSL-tukee matkakuluissa) ja lähtevien autojen kesken
pidetään lauantaina 17.5. Shakkikodissa klo 15 neuvottelu ketkä mihinkin autoon tulee ja miten pelaajat
noudetaan mukaan ja milloin palataan

Kutsu viestin lopussa.

3. Salon Shakkikerhon kesäleiri 7.- 10.7.2008 Salon Shakkikerhon nuorten kesäleiri järjestetään
7.-10.7.2008 Leirisalon leirikeskuksessa Kemiössä. Leirin ohjelma alkaa maanantaina klo 9.00 ja päättyy torstaina
klo 16.00.

Aikaisemmista leireistä poiketen on tänä vuonna kaksi tasoryhmää. Ylemmän tasoryhmän
valmentajana on KvM Kalle Kiik ja alemman tasoryhmän valmentajina ovat Antti Laato ja Tapio
Salo. Alemman tasoryhmän valmennus ja muu päiväohjelma tulee noudattamaan edellisten
vuosien ohjelmarunkoa. Ylemmän tasoryhmän valmennus muotoutuu osallistujien toivomusten
mukaan.

Hinnat ylempi tasoryhmä: nuoret 35 e/vrk ja aikuiset 45 e/vrk.

Hinnat alempi tasoryhmä: nuoret 20 e/vrk ja aikuiset 25 e/vrk.

Hinnat sisältävät majoituksen, valmennuksen ja ruokailut.

Leirin päärakennukseen mahtuu noin 20 henkeä, uuteen majoitusrakennukseen 50 henkeä ja lisäksi on
vielä perhetelttoja.

Muista ottaa mukaan makuupussi, jalkapallotossut ja uintivälineet. Leirimaksut voit maksaa suoraan
leirin isännälle paikan päällä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Tomi Tocklin 0400-536290 tai Erkki Haanila, erkki.haanila@pp.inet.fi,
040-7374329.

Leirikertomuksia ja kuvia aikaisemmilta leireiltä sekä ajo-ohjeet Leirisaloon löytyy SalSK:n kotisivuilta:
www.shakki.net/kerhot/salsk

4. Menestyneitä nuoria pelaajia

Nuoria pelaajia on ilmaantunut ilahduttavassa määrin Shakkiliiton valintalistalle:
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/va080428.htm

3579 Niemi             Mikko         2181 2208 2250 2327 ***  6785    205   2221
2131 Pudas             Teemu         2164 2202 2228 2272 ***  6702    207   2168
4062 Sofiev            Alexey        0000 2151 2175 2261 ***  6587    145   2154
7199 Valli             Frans         2199 2181 2135 0000 ***  6515    128   2135
9031 Pohjala           Henri         2240 2034 2158 0000 ***  6432    203   2118
2949 Kiuttu            Roope         2128 2091 2152 0000 ***  6371    214   2120
5413 Köykkä            Pekka         2085 2135 2081 0000 ***  6301    149   2081
2277 Lauronen          Tapio         2077 2155 2062 0000 ***  6294    134   2026
8868 Savola            Laura         2101 2040 2024 0000 ***  6165    235   1968
2420 Laitinen          Mika          1982 1985 2069 0000 ***  6036    121   2023
4825 Lehtimäki         Tero          2012 1901 2062 0000 ***  5975    219   2047
4135 Saarinen          Samuli        1726 1866 1788 0000 ***  5380     47   1776
7936 Tuominen          Joona         1731 1783 1853 0000 ***  5367    253   1832
(1. Paras suoritusluku 2. paras eloluku kolmesta viimeisestä 3. huippuselo 6 kk ajalta 
4. suoritusluku yli 2200 pelaajia vastaan 5. valintaluku 6. pelimäärä 1.1.2006 alkaen 7. nykyine
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Viimeaikaisissa turnauksissa menestyneitä nuoria:

IFS-turnaus Tampereella 5.-6.1. Henri Pohjala 5, Pekka Köykkä 9.
Turun turnaus 5.1. Samuli Laato 2, Mikko Kangas 3, Touko Setälä 9
KäpSK:n turnaus 18.-20.1. B-ryhmä: Joona Tuominen 1, Erik Rönkä 2
Matin päivän turnaus 22.-24.2. Kim Räisänen 6
Shakki-77:n turnaus 23.-24.2 Aleksi Wallin 1, Frans Valli 2, Tapio Lauronen 4, Roope Kiuttu 5
.
Satakunnan mestaruus 1.-2.3 Tero Lehtimäki 1, Henri Pohjala 5, Pekka Köykkä 8, Touko Setälä 10
Koivuturnaus 15.3. Rauno Järvinen 1, Eric Malmi 5, Antti Kahri 6
HSL:n pääsiäisturnaus 20.-24.3 Alexey Sofiev 3, Rauno Järvinen 7
Mäntän Shakkikerhon nopean shakin turnaus 21.3. B-ryhmä: Antti Uusitupa 1, Erika Uusitupa 2, Aleksi Olander
3

Lauttasaaren Shakkikerhon 60-vuotisjuhlaturnaus Vihtori Immonen 4, B-ryhmä Ville Mäkinen 1, Antti Uusitupa
3, Erika Uusitupa 4
Shakkilaakson kevätturnaus 5.-6.4 Frans Valli 1, Aleksi Wallin 2, Roope Kiuttu 3, Tapio Lauronen 7
I-HSK:n nopean shakin turnaus 12.4. Teemu Pudas 5
Levoranta-turnaus Vilka Sipilä 3, Henri Pohjala 4, Pekka Köykkä 5, Tero Lehtimäki 10, Rauno Järvinen 11
Nopean shakin SM Tampereella 4.5. Teemu Pudas 5, Mikko Niemi 6, Tero Lehtimäki 13, Janne Myller 14

Euroopan mestaruusturnaus Bulgaria Plovdid 20.4.-4.5. Tomi Nybäck (23) sijoitus 6-9. Paikka seuraavassa World
Cupissa.

5. Nappulaturnaukset jatkuvat Helsingissä 1.6.

Huhtikuun kisassa oli mukana jo 31 pelaajaa:
http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nuoret/Sn-2008-2t.htm

Kuvia nappulaturnauksista:
http://shakki08.1g.fi/kuvat/nappulaturnaukset+2006/
http://shakki08.1g.fi/kuvat/Nappulaturnaukset+2007/

6. Nuorten SM kutsuu Siikaisiin 5.-8.6.

http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2008/nusm08k.htm

Alle 12-vuotiaiden turnaus kestää lauantaista sunnuntaihin, vanhempien torstaista sunnuntaihin.

Sarjojen voittajille ja kakkosille (alimmissa sarjoissa kolmosillekin) tarjotaan edustustehtäviä
http://www.shakki.net/blog/?p=225

7. Opetushallitus jakaa uusia kerhorahoja, hakemukset 26.5. mennessä

Ohjeet kerhorahan hakemiseen

Ohjeet kerhorahan hakemisesta on OPETTAJA -lehdessä n:o 17/2008 sivuilla 20-21.

Sähköinen polku: www.opettaja.fi

Muistakaa osallistua t i e d o t u s t i l a i s u u k s i i n kerhotoiminnan käynnistämisestä. Ilmoittautuminen aina yhtä
viikkoa ennen tilaisuutta. 

- Maanantai 05.05.2008 Varkaus, Kaupunginkirjasto, Osmajoentie 1 klo 12.45 - 14.15. ILMOITTAUDU:
ita@laaninhallitus.fi

- Keskiviikko 07.05.2008 Helsinki, Heliatalon auditorio, Ratapihantie 13, klo 10 - 12. ILMOITTAUDU:
hilkka.ruotsalainen@laaninhallitus.fi

- Perjantai 09.05.2008 Jyväskylä, Lääninhallituksen auditorio Volmari, Cygnaeuksenkatu 1, klo 9 - 11.
ILMOITTAUDU: tarja-olsen@oph.fi
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- Maanantai 12.05.2008 Rovaniemi, City-hotelli, Saga-kabinetti, Pekankatu 9, klo 10 - 12. ILMOITTAUDU: 
tarja.olsen@oph.fi

Eerikki kirjoittaa asiasta Shakkiblogissa:
http://www.shakki.net/blog/?p=251

Koulushakkikerhojen perustamisesta

eerikki

Viimeisimmässä Suomen Shakissa oli pieni ilmoitus kerhorahan hakemisesta, viikolla myös SKSL:n sivuille
ilmestyi maininta asiasta. Kerhorahan puitteissa voitaisiin helposti käynnistää koululle esimerkiksi shakkikerho
mikäli vain löytyy sopiva vetäjä ja riittävästi innostusta koulun taholta. Homman ideahan on se, että valtionosuus
kustannuksesta on 75%, kunnan 25%. Kerhon vetämisestä tulisi näin vastuuhenkilölle selkeä korvaus, OAJ:n
mielestä tulisi käyttää vähintään halvimman ylitunnin hintaa.

Ensisijaisesti tarkoituksena on aktivoida Suomen kouluissa opettavat sekä jo eläkkeelle jääneet opettajat, jotka
pelaavat myös shakkia kerhotasolla. Myös shakista kiinnostuneet opettajat ja opettamisesta kiinnostuneet
shakinpelaajat olisivat potentiaalisia vetäjiä koulujen shakkikerhoille.Valtionavustuksen hakeminen tapahtuu
verraten nopealla aikataululla, valmiiden hakemusten tulee olla perillä jo 26.5 (sis. kuvauksen aiotusta
toiminnasta talousarvioineen).

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Käsittääkseni kyseessä on parhaimmillaan erinomainen mahdollisuus tuoda shakkia
mukaan kouluihin ja laajentaa junioritoimintaa melkoisesti nykyisestä. Koulujoukkueiden SM-kilpailuista
päätellen tällä hetkellä kovin monia koulushakkikerhoja ei maassamme taida olla.

Linkkejä

SKSL:n ilmoitus
Opettaja-lehden artikkeli (myös viestin lopussa)

Liitto on valmistamassa koulukerhomateriaalia 
Veikko Valon johtamassa työryhmässä. Ryhmään kuuluvat myös Jouko Lauronen ja Antti Rytkönen.

8. Ilmoittaudu mukaan Suomi-Ruotsi maaotteluun 13.9.2008

Lauantaina 13.9. pelataan Maarianhaminassa SKSL:n 60-vuotisjuhlamaaottelu Suomi-Ruotsi. Maaottelu pelataan
60 pöydällä, ja on tarkoitettu kaikille lisenssipelaajille.

Aikataulu: La 13.9. laivamatka (Viking Line) Turku-Maarianhamina klo 8.45-14.10, maaottelu alkaa klo 16 ja
kestää noin neljä tuntia. Majoitus hotelli Parkissa (la-su-välinen yö 2 hengen huoneissa). Su 14.9. laivamatka
Maarianhamina-Turku klo 14.25-19.50. Maarianhaminaan on mahdollista saapua jo perjantaina, jolloin pe-iltana
järjestetään nopean shakin Selo-kelpoinen turnaus.

Hinta: SKSL on neuvotellut yhteistyössä ahvenanmaalaisten shakinystävien kanssa erittäin edullisen
pakettihinnan. Laivamatkat ja majoitus (1 yö) maksavat vain 50 euroa/henk. Jo perjantaina saapuville hinta on
100 euroa/henk.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika on 30.4.-10.6. Jos ilmoittautumisia on yli 60 kpl, niin 20 ensimmäisenä
ilmoittautunutta saa paikan, lisäksi 30 Seloltaan vahvinta pelaajaa saa paikan ja 10 paikkaa arvotaan.
Ilmoittautumiset sähköpostilla Jaakko Mäntyniemelle (etunimi.sukunimi(at)ifsworld.com). Joukkue vahvistetaan
11.6., jonka jälkeen matka pitää maksaa 30.6. mennessä. Muutama turistikin mahtuu näillä näkymin mukaan.

Ilmoittaudu heti, niin varmistat paikan ainutkertaiseen juhlatapahtumaan!

(Maaottelun kanssa samaan aikaan Maarianhaminassa järjestetään ala-asteiden PM-joukkuekisa, johon Suomesta
pääsee Mäntän Savosenmäen koulun joukkue sekä English School Helsingistä, jos färsaarelaiset eivät osallistu).

____________________________________________________________________________________________
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II Nuorison kaupunkiottelu

HELSINKI - TAMPERE - TURKU

Tampereella Toimintakeskus Etapissa
sunnuntaina 18.05.2008

Osanotto-oikeus 12. nuorisopelaajalla/ kaupunki
2 pelaajaa/ kaupunki/ 6. sarjassa
Sarjat
alle 8 / 10 / 12 vuotiaat
alle 14 / 16 / 18 vuotiaat
Jos omasta kaupungista ei löydy sarjoihin täyttä miehitystä, voidaan käyttää varapelaajia muilta paikkakunnilta

Ajat 20+20 min.
5 kierrosta 

OSANOTTOMAKSUT:
€ 5,- / pelaaja
mahdollisuus ruokailuun € 3,-
(sisältää lämmin ruoka, maito, leipä ja voi)

Aikataulu:
klo 10-11 Ensimmäinen kierros ennakkoon
(Helsingin, Tampereen ja Turun keskinäiset pelit)
klo 11-14.40 Kierrokset 2-5
klo 12.40-13.10 ruokailutauko
Viimeisten peli päätyttyä palkintojenjako noin klo 14.50
PELIPAIKKA: TOIMINTAKESKUS ETAPPI
Osoite: Vuolteenkatu 11 , TAMPERE

ILMOITTAUTUMISET :
Kai Muttilainen 050-5680 127 (Tampereen seutu)
Ilkka Norri 040-8214750 (Turun seutu)
shakki.koti(at)kolumbus.fi tai puhelimitse 050-9310608 (Munukka) (Helsingin seutu)

Viimevuotiset tulokset:

http://www.shakki.net/liitot/HSL/turnaus/Nko-HTT/HTT-2007.htm

Viimevuotiset valokuvat:

http://shakki08.1g.fi/kuvat/Hki-Tku-Tre+2007/ 

_________________________________________________________
Mikäli juniori ei mahdu "edustamaan" kaupunkiaan sarjoihin
ja haluaa kumminkin mukaan, hänelle järjestetään oma turnaus.
Eli kaikki pääsevät pelaamaan !!

Tamperelaiset ovat Helsingissä käydessään tutustuneet myös kaupunkiin ja niin mekin nyt järjestäjinä toivomme,
että teille jäisi aikaa tutustua Tampereen nähtävyyksiin.
Pelipaikkamme Etappi on aivan kosken partaalla ja kaupat ovat auki, joten vanhempiakin toivotaan mukaan.
Ohessa info, kuinka autolla pääsee mukavasti särkänniemeen, joka on auki sunnuntaisin klo 19.00 asti.
http://maps.google.com/maps?f=d&hl=fi&geocode=3625235303975027653,61.492930,23.767047%3B1609086860

http://www.sarkanniemi.fi/www/avoinna.php?lang=fi
Myös vakoilumuseo saattaisi olla mielenkiintoinen kohde
http://www.vakoilumuseo.fi/
entäs Lenin museo ?
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http://www.lenin.fi/

Tervetuloa Tampereelle !

Kai Muttilainen
pj Tammer-Shakki

_____________________________________________________________________

Shakkikodin shakkinappulakisa 
Nappulakisat 2008 

Vuoden alustavat kilpailupäivät ovat 1) La 16.2., 2) La 12.4., 3) Su 1.6., 4) La 16.8. 5) La 25.10, 6) La 29.11.

YLEISTÄ
Helsingin Shakkiliitto (HSL) järjestää Shakkikodissa "nappulakisoja" uusille tai vähän aikaa shakkia
harrastaneiden kesken. Kilpailu pyritään pelaamaan tasavahvoissa ryhmissä. Ryhmien koko on 4-8. EI
SELO-kilpailu, ja lisenssiä ei vaadita.

AIKATAULU
Ilmoittautuminen aina pelipaikalla klo 9:00 - 10:00. Kilpailu alkaa klo 10:20 ja päättyy noin 17 mennessä.

PELINOPEUS
Peliaika kilpailussa on 20min + 10sek/siirto (=20'+10"/1z) eli vastaa puolen tunnin peliaikaa.

MAKSUT
Osanottomaksu on viisi euroa (5 €) ja mahdollisuus ruokailuun kilpailun puolivälissä (3 € pelaajat / 5 € muut)

PALKINNOT
Ryhmien kolme parasta palkitaan. 

______________________________________________________________
Nuorten SM-kilpailut 5.-8.6.2008

Porin Shakinystävät ja Siikaisten Shakkikerho järjestävät nuorten SM-kilpailut Siikaisissa 5.-8.6.

Sarjat:
Alle 20 v (1988-89 synt.), 18 v (1990-91), 16 v (1992-93), 14 v (1994-95), 12 v (1996-97) ja 10 v (1998
ja myöhemmin syntyneet).

Pelipaikka Keskustan koulu, Siikainen

Peliajat
Yli 12 v 2 + 2 tuntia ja alle 12 v 1 + 1 tunti. Kaikissa sarjoissa pelataan 7-kierroksinen
vajaakierroskilpailu tai täyskierroskilpailu osanottajamäärästä riippuen. Järjestäjällä on oikeus yhdistää
kahden peräkkäisen ikäluokan sarjat yhteen ryhmään.

Osanottomaksut: Yli 12 v 25 euroa ja alle 12 v 15 euroa

Majoitus: Koulumajoitus järjestetään. Muita majoitusmahdollisuuksia: Merikievari (n. 10 km pelipaikalta)
puh. 0400-594384, 25 - 35 euroa/henkilö aamiaisella (varatessa mainitse shakki), Eteläpään matkailu

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Veikko Valo, puh. 040-719 3969 tai sähköposti: psy@dlc.fi viimeistään
30.5.

Aikataulu: Yli 12-vuotiaat: Osanoton varmistus pelipaikalla torstaina 5.8. klo 15-17, 1. kierros klo 18-22,
2. k. pe klo 10 -14, 3. k. pe klo 15-19, 4. k. la klo klo 10 -14, 5. k. la klo 15 -19, 6. k. su klo 9-13 ja 7. k.
14-18. Alle 12-vuotiaat: Osanoton varmistus pelipaikalla lauantaina 7.6. klo 9-10.30, 1. kierros klo
11-13, 2. k. klo 14-16, 3. k. klo 16.30-18.30, 4. k. su 8.30-10.30, 5. k. su klo 11-13, 6. k. su 13.30-15.30
ja 7. k. su klo 16-18. 
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Nyt on tarjolla valtionavustusta kerhotoiminnan
kehittämiseen. Opetusministeriö on asettanut
Opetushallituksen käyttöön valtion erityisavustusta
lähes kuusi miljoonaa euroa vuosille 2008–09
kerhotoimintaan käytettäväksi. Opetuksen järjestäjiä
kehotetaan tiedottamaan avustuksen hausta kaikille
peruskouluille. Hakulomake on täytettävissä
verkossa 28.4.–26.5.

Palkintojen jako kaikissa sarjoissa heti kilpailun päätyttyä. Palkintoina on mitalit.

Seuraamukset: SKSL:n hallitus antaa sarjojen parhaille edustusoikeuksia nuorten arvoturnauksiin.

Muuta: Tarvittaessa järjestetään edullinen kuljetus Porin rautatie- tai linja-autoasemalta.

_______________________________________________________________________
Opettaja-lehden artikkeli kerhorahan hakemisesta:

Opetushallitus on julistanut haettavaksi valtion talousarviossa vuodelle 2008 osoitetun 5 961 000 euron
määrärahan, josta perusopetuksen järjestäjät voivat hakea avustusta kerhotoiminnan kehittämiseen lukuvuodeksi
2008–09. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua
valtionavustuslakia (635/1998).

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on lupa
perusopetuksen järjestämiseen.

Kerhorahojen hakulomake on täytettävissä verkossa Opetushallituksen sivuilla ja toimitetaan allekirjoitettuna
Opetushallitukseen viimeistään 30.5.

Perusopetuksen voimavarat vahvistuvat

Valtion erityisavustus on tarkoitettu sellaiseen koulun kerhotoimintaan, joka täyttää perusopetuslain 47§:ssä
mainitut ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt edellytykset eli koulu vastaa kerhotoiminnasta ja se on
kirjattu koulun toiminta- tai työsuunnitelmaan. Kerhotoiminnan tavoitteet on määritelty normina perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa 2004.

Edellytyksenä on, että toimintaan osallistuminen on lapselle ja nuorelle maksutonta.

Perusopetuksen laadun kehittämisen tulee perustua seuraaviin asiakirjoihin: Pääministeri Matti Vanhasen II
hallituksen ohjelmaan (19.4.2007), valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2008 sekä Koulutus ja tutkimus
2007–12 -kehittämissuunnitelmaan.

Kerhoille suunnatulla erityisavustuksella pyritään takaamaan, että ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat
voimavarat käytetään koulutuksen laadun kehittämiseen. Koska perusopetuksessa syntyvät koulutusasenteet,
tiedot ja taidot muodostavat perustan myöhemmälle oppimiselle, on erityisen tärkeää huolehtia perusopetuksen
laadusta.

Perusopetuksen voimavaroja vahvistamalla ehkäistään ja lievennetään lasten ja nuorten syrjäytymistä.
Tavoitteena on ryhmäkokojen pienentäminen, tuki- ja erityisopetuksen, oppilaanohjauksen ja oppilashuollon
vahvistaminen, koulujen kerhotoimintaan panostaminen sekä vanhempien ja koulun yhteistyön edistäminen.

Vuonna 2008 painopisteenä ovat oppilaanohjaus, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat sekä
kerhotoiminnan ja kodin ja koulun yhteistyön tukeminen.

Jokaiselle ainakin yksi kerhoharrastus

Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua
tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminnan piiriin
tavoitellaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa
säännöllisesti. Kerhotoiminnan elvyttämisellä pyritään tarjoamaan jokaiselle lapselle mahdollisuus ainakin
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yhteen, esimerkiksi liikunnalliseen, kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen.

Kerhotoimintaa kehittämällä pyritään myös syventämään kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat
hyödyntää kerhotoimintaa järjestäessään kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien
osaamista. Kuntien ja koulujen käyttöön tullaan laatimaan kerhotoiminnasta laatukriteerit, jotka sisällytetään
osaksi perusopetuksen laatukriteereitä.

Kunnan omavastuu 25 prosenttia

Valtion eritysavustuksen saamisen edellytykset ovat:

n Koulun kerhotoimintaa kehitetään perusopetuksen vuosiluokille 1–9 ottaen huomioon kodin ja koulun
yhteistyö.

n Kunnassa tai kuntien yhteistyönä aloitetaan kerhotoiminnan kehittäminen vähintään yhdessä koulussa.

n Koulut järjestävät erisisältöistä kerhotoimintaa (esimerkiksi liikunta, ympäristö-, kuvataide- musiikki- ja
kielikerhoja), vähintään 3–5 tuntia viikossa kahden vuoden ajan.

n Kunnan omarahoitusosuus on vähintään 25 prosenttia kerhotoiminnan kustannuksista.

n Oppilaskunnat osallistuvat kerhotoiminnan kehittämiseen.

n Kunnan oppilashuoltoryhmä(t) osallistuvat koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen mm. siten, että ne voivat
ehdottaa oppilaalle kerhotoimintaan osallistumista.

n Yhteistyössä koulujen ja muiden toimijoiden (kuten Kerhokeskus – koulutyön tuki, Koululiikuntaliitto ja
Suomen Vanhempainliitto) kanssa kerhotoiminnan muodot vakiintuvat osaksi koulujen toimintaa.

Kerhokeskus kehittää kerhopedagogiikkaa yhdessä kuntien kanssa ja kunnat hyödyntävät Kerhokeskuksen
verkkopohjaista neuvonta- ja ohjaussivustoa.

Opetushallitus käynnistää yhdessä Kerhokeskuksen kanssa kunnille ja kouluille valtakunnallisen koulutuksen
kerhotoiminnan tueksi.

Oppilasmäärä

vaikuttaa

Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjälle toiminnan käynnistämisestä, kehittämisestä ja tulosten
vakiinnuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin vuosina 2008–09. Toiminta jatkuu vuonna 2010 edellyttäen, että
eduskunta hyväksyy siihen esitettävän määrärahan. Tällöin järjestetään uusi hakukierros.

Valtionavustuksen suuruus vaihtelee kunnittain noin 10 000 eurosta 70 000 euroon perusopetusikäisten
oppilaiden lukumäärän mukaan. Rahoituksen tasoon vaikuttaa myös valtionavustusta hakevien kuntien määrä.

Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjäkohtaisesti. Jos toiminta toteutetaan usean opetuksen järjestäjän
yhteisenä hankkeena, hanketta koordinoivan hakijan tulee nimetä hakemuksessaan hankkeeseen osallistuvat
muut tahot sekä esittää menettelytapa, jolla hakija sopii muiden toimijoiden kanssa valtionavustuksen käytöstä
(valtionavustuslaki 7 § 2 mom.).

Valtionavustuksen käyttötarkoitus

Määrärahaa voidaan käyttää toiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin, kuten
kerhotoiminnan järjestämiseen kunnissa ja kouluissa, henkilöstön täydennyskoulutuksesta aiheutuviin kuluihin,
sijaiskustannuksiin, koulumatkoihin ja materiaalikuluihin. Opetuksen järjestäjä resursoi myös omaa
kehittämistyöhön tarvittavaa henkilöstön asiantuntemusta ja työaikaa.

www.oph.fi/info/kerhotoiminta

Valtionavustushakemuksen tulee sisältää
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1) Perusopetusikäisten oppilaiden lukumäärä kunnassa ja kerhojen tämänhetkinen määrä.

2) Suunnitelma kerhotoiminnan kehittämisestä ja kodin ja koulun välisen yhteistyömuotojen syventämisestä.

3) Kuvaus toiminnan toteuttamisen aikataulusta vuosien 2008–09 osalta.

4) Alustava suunnitelma kerhotoiminnan vakiinnuttamisesta.

5) Suunnitelma siitä, kuinka monta koulua, hallintokuntaa ja henkilöä kehittämistyöhön osallistuu.

6) Talousarvio.

7) Kunnan itsensä rahoittaman henkilöstöresurssin määrä.

8) Toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot.

9) Valtionavustushakemuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot.

10) Tilinumero, jolle valtionavustus maksetaan.

Hakemus täytetään 28.4.–26.5 osoitteessa www.oph.fi/info/kerhotoiminta

Hakemus toimitetaan (kaksi kappaletta allekirjoitettuna) Opetushallituksen kirjaamoon, Kumpulantie 3, 00520
Helsinki, viimeistään 30.5. virka-ajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen toimitetut hakemukset jätetään
huomiotta. Verkossa tallennettujen hakemusten tulosteet tulee lähettää allekirjoitettuna Opetushallitukseen,
koska muuten ei hakemusten alkuperäisyyttä ja eheyttä voida sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
annetun lain 13/2003 9 §:n 2 momentin ja hallintolain 434/2003 22 §:n 2 momentin mukaisesti riittävällä
varmuudella todentaa. Mikäli Opetushallitukseen kirjallisena toimitettu hakemus poikkeaa verkkoon
tallennetusta hakemuksesta, tulee eroavuuksista mainita selkeästi. Päätökset valtionavustusten myöntämisestä
tehdään 19. kesäkuuta mennessä.

Tiedotustilaisuuksista lisäinfoa
Opetushallitus järjestää tiedotustilaisuudet kerhotoiminnan käynnistämisestä. Tilaisuuksista vastaa
projektipäällikkö Riitta Rajala. Tilaisuuksiin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kahvitarjoilua varten viikkoa
aikaisemmin.

5.5. Varkaus, Kaupunginkirjasto, Osmajoentie 1, klo 12.45–14.15, ilmoittautuminen: ita@laaninhallitus.fi

7.5. Helsinki, Heliatalon auditorio, Ratapihantie 13, klo 10–12., ilmoittautuminen:
hilkka.ruotsalainen@laaninhallitus.fi

9.5. Jyväskylä, Lääninhallituksen auditorio Volmari, Cygnaeuksenkatu 1, klo 9–11, ilmoittautuminen:
tarja.olsen@oph.fi

12.5. Rovaniemi, City-Hotelli, Saga-kabinetti, Pekankatu 9, klo 10–12, ilmoittautuminen: tarja.olsen@oph.fi


