Hyvä vastaanottaja!
Kouluviestikarnevaalin valtakunnallinen Finaali-tapahtuma lähestyy! Tapahtuma järjestetään Tampereella Ratinan
stadionilla torstaina 23.05.2019 yhteistyössä Tampereen Pyrinnön kanssa. Tapahtuma on kaikille avoin.
Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa osallistumista tai karsintaa. Osallistua voi koulun joukkueella tai vaikkapa oman
luokan joukkueella!
Päivän ohjelma sijoittuu aikavälille klo 11- 16, sukkulajuoksut juostaan aamupäivällä ja muut viestit pääosin
iltapäivällä. Aikataulut tarkentuvat kevään kuluessa. Keskipäivällä on myös viihdeohjelmaa.
Sarjoja on viisi: 1-4 lk, 5-6 lk, yläkoulusarja, toisen asteen sarja ja erityisluokat. Alakouluilla on kaksi lajia,
Sukkulaviesti ja Ruotsalaisviesti, yläkouluilla ja toisella asteella näiden lisäksi 4 x 800 m viesti. Erityisluokilla on 4 x 80
m avoin luokka sekä kelausluokka. Kaikki lajit ja sarjat löytyvät kotisivuiltamme, www.kouluviestikarnevaali.fi
YLE lähettää tapahtuman suorana Areenassa ja kahden tunnin koosteen TV2:ssa lauantaina 25.5. Harvoin
koululaisten liikunta pääsee näin hyvin esille!
Kouluviestikarnevaali on kaikille koululaisille tarkoitettu iloa pursuava liikuntatapahtuma, jonka tavoitteena on lisätä
lasten liikettä ja yhteisöllisyyttä kouluissa. Se on myös osa Liikkuvaa koulua, joka toimii jo lähes jokaisessa kunnassa.
Pelkästään kannustamaan tuleville on omia toimintapisteitä stadionin alueella.
Tapahtumassa ei ole kyse vain juoksemisesta ja fyysisestä kunnosta, vaan myös luovuudesta ja henkisestä
hyvinvoinnista. Kouluviestikarnevaalissa jokaiselle löytyy oma roolinsa ja paikkansa joko juoksujoukkueessa tai
Huutosakissa. Huutosakkikisassa on sarjat erikseen ala- ja yläkouluille. Ja jo tapahtumaan valmistautuminen tuo
paljon yhdessä tekemisen iloa ja aktiivisuutta koulun arkeen. Toisaalta myös kilpailuhenkiset saavat mitellä tosissaan
toisiaan vastaan. Parhaimmat joukkueet esim. ruotsalaisviestissä toisen asteen sarjoissa lunastavat koululleen paikan
vuoden 2020 Suomi-Ruotsi -maaotteluun suuren yleisön eteen, kuten oli myös viime vuonna.
Ruotsinkielisten koulujen Stafettkarnevalen on toiminut innoittavana tekijänä myös suomenkielisille.
Kouluviestikarnevaalia onkin juostu vuodesta 2012, vuosittain siihen osallistuu n. 15 000 koululaista.
Tänä vuonna Finaali-tapahtuman teemana on Ilmastonmuutoksen hillintä. Pyydämme kaikkia joukkueita
miettimään omaa sanomaansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi oman viestikapulansa sisään laitettavaksi: kuinka
voidaan omilla elintapavalinnoilla vaikuttaa energiankulutukseen, ympäristöhaittoihin ja ilmastonmuutoksiin ajan
myötä.
Kouluviestikarnevaalia kehittää Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö, jonka perustajia ovat Suomen
Urheiluliitto (SUL), Koululiikuntaliitto (KLL) ja Vaasanseudun urheiluakatemia (VSUA).
Toivomme, että koulunne lähtee mukaan tarjoamaan koululaisille mahdollisuutta osallistua tähän riemukkaaseen
liikuntatapahtumaan! Tapahtumakutsu koskee sekä ala- että yläkouluja ja toista astetta.
Ilmoittautuminen alkaa osoitteessa www.kouluviestikarnevaali.fi huhtikuun puolivälissä.
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