Tervetuloa mukaan Suomen Palloliiton
Lue ja liiku Huuhkajat lentoon -kampanjaan!
Tavoitteena on kannustaa ja innostaa lapsia kahden tärkeän asian, lukemisen ja liikkumisen pariin. Kampanja on
suunnattu kaikille Suomen päiväkodeille, eskareille ja alakoulujen 1., 2. ja 3. luokan oppilaille. Ilmoittautuneita
ryhmiä on huimat 2200 ja ryhmänne on yksi niistä!
Miten Huuhkajat sitten saadaan lentoon? Idea on yksinkertainen; Luokat ja ryhmät keräävät sulkia omalle
huuhkajalleen luku- ja liikuntasuoritusten kautta. Tavoitteena on saada Bubi-huuhkaja takaisin siivilleen ja kohti
jalkapallon EM-kisoja!
Luokat keräävät luku- ja liikuntasuorituksilla sulkia omalle Bubi-huuhkajalleen, joka postitetaan ilmoittautuneille
luokille ja ryhmille muun kampanjamateriaalin ohella viikolla 17.
Lukusuoritus voi olla esimerkiksi:

Liikuntasuoritus voi olla esimerkiksi:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kirjan lukeminen
Kirjan kuuntelu
Ryhmän tai perheen yhteinen lukuhetki
Virtuaalilukuhetki

Välituntileikki
Liikuntatunti
Taukojumppa
Pihapelit
Vapaa-ajan harrastukset

Kaikki lukeminen ja liikkuminen voidaan laskea mukaan suorituksiin! Kampanjassa mukana oleville ryhmille
toimitetaan tulostettavaksi suorituskortti, jonka avulla voitte pitää kirjaa ryhmänne luku- ja liikuntasuorituksista.
Kortille saa laittaa rastin jokaisesta 15 minuutin luku- tai liikuntasuorituksesta. Neljällä rastilla ansaitaan yksi sulka
Bubi-huuhkajalle.
Opettajilla on mahdollisuus soveltaa suorituskortin ehdottamaa tapaa sulkien keräämiseen ryhmän tarpeiden
mukaan. Tavoitteena on löytää juuri teidän ryhmällenne sopiva tapa, jotta sulkien kerääminen on sopivan haastavaa
ja palkitsevaa. Tärkeintä on kannustaa lapsia lukemaan ja liikkumaan!
Kannustamme käyttämään luovuutta sulkien keräämiseen ja Bubi-huuhkajan koristeluun. Sulkina voi käyttää
valmista paperista sapluunaa, itse askarreltuja sulkia tai mitä tahansa ryhmänne keksiikään. Kertyneitä sulkia
voidaan askarrella ja lisätä huuhkajaan esimerkiksi kerran päivässä tai viikossa. Tehkää Bubi-huuhkajasta rohkeasti
ryhmänne näköinen!
Osallistuville ryhmille on tarjolla kannustavia ja innostavia sisältöjä, videoterveisiä maajoukkuepelaajilta, hauskoja
tehtäviä ja leikkejä sekä kiinnostavia lukuvinkkejä.
Ryhmät voivat hyödyntää myös Bubin lukujärjestystä, josta löydätte helposti kampanjan tärkeitä aikatauluja, kuten
virtuaalilukuhetket, liikuntatuokiot ja materiaalin julkaisuajankohtia.
Lisäksi lahjoitamme Otavan kautta kampanjaan osallistuville kouluille yhteensä 10 000 kirjaa. Lahjoitettavat kirjat
ovat Petja Lähteen Taneli ja FC Mörlökit sekä Tuula Kallioniemen Pöllitty Pallo.
Kannustamme osallistuvia ryhmiä jakamaan kampanjatunnelmiaan meille videoin ja kuvin. Voitte jakaa tunnelmianne
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa #luejaliiku -tunnistetta käyttämällä. Miltä Bubi-huuhkajanne näyttää? Keksittekö
oman kannustushuudon Huuhkajille EM-kisoihin?
Palkitsemme ja arvomme kampanjan aikana aktiivisille luokille ryhmäkohtaisia palkintoja. Pääpalkintona arvomme
yhdelle ryhmälle liput ja matkat Huuhkajien syksyn MM-karsintaotteluun, joka pelataan Olympiastadionilla
Helsingissä.
Lue ja liiku Huuhkajat lentoon -kampanjan materiaalit löydät kampanjasivulta: www.palloliitto.fi/luejaliiku
Lisätiedot:
Seurakehittäjä Toni Räisänen (+358504145938, toni.raisanen@palloliitto.fi)
Seurakehittäjä Lasse Keski-Loppi (+358407340086, lasse.keski-loppi@palloliitto.fi)

