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Kouluviestikarnevaali lyhyesti:
- KAIKILLE AVOIN, Olympiastadioilla ti 16.5.2023
- Sarjoja neljä: alakoulu 1-4 lk ja 5-6 lk, yläkoulu-sarja, toisen asteen sarja
- Lajeja kolme:
Alakoulut: Sukkulaviesti 16 x 80 m (8T +8P) ja Ruotsalaisviesti
4 x (100m+200m+300m+400m), sarjat erikseen T ja P
Yläkoulut ja toinen aste: Samat kuin ak ja lisäksi 4 x 800m (2T+2P)
Lisätietoja: www.kouluviestikarnevaali.fi

Kouluviestikarnevaali on kaikille koululaisille tarkoitettu iloa pursuva liikuntatapahtuma,
jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikettä ja yhteisöllisyyttä kouluissa. Tapahtuma on kaikille kouluille avoin. Kouluviestikarnevaali on myös osa Liikkuvaa Koulua ja
Liikkuvaa Opiskelua.
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. Jo tapatumaan valmistautuminen luo paljon yhdessä tekemisen iloa ja aktiivisuutta koulun arkeen.
Suomenkielisille koululaisille on järjestetty sekä paikallisia että alueellisia Kouluviestikarnevaaleja eri puolella maata vuodesta 2012 lähtien.
Vuositasolla Kouluviestikarnevaali liikuttaa n. 15000 lasta. Viime vuosina uusia paikkakuntia on liittynyt mukaan. Tavoitteeksi on asetettu, että 6 -10 uutta paikkakuntaa saadaan mukaan vuosittain. Paikalliset ja alueelliset tapahtumat ovat hyviä valmistautumisia
yhteiseen valtakunnalliseen tapahtumaan.
Ensimmäiset valtakunnalliset Kouluviestikarnevaalit järjestettiin Vaasassa 2017 ja Tampereella 2019. Osanottajat viihtyivät erinomaisesti ja nauttivat tapahtuman tunnelmasta.
Päätavoitteena on alusta lähtien ollut järjestää Valtakunnallinen Kouluviestikarnevaali
Olympiastadionilla. Keväällä 2022 se vihdoinkin toteutui! Ruotsinkieliset koululaiset ovat
kokeneet Olympiastadionin luomaa tunnetta ja henkeä jo vuodesta 1964 lähtien.
Kouluviestikarnevaalin konsepti innostaa lapsia ja nuoria juoksemaan, sillä yhdessä on
kiva osallistua! Suomi ja Suomen urheilu tarvitsee aktiivisia, hyväkuntoisia ja osallistuvia
kansalaisia, ja tähän Kouluviestikarnevaali kannustaa.
Parhaat joukkueet sekä radalla että Huutosakeissa palkitaan. Lisäksi parhaat lukiolaisjoukkueet voivat päästä Suomi-Ruotsi – maaottelun kutsukilpaluun.

Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin
Tukisäätiö auttaa paikallisten tapahtumien
järjestelyissä.
Lisätietoja:
Riitta Pääjärvi-Myllyaho, riitta.paajarvi@kouluviestikarnevaali.fi
Håkan Nordman, hakan.nordman@vaasa.fi

www.kouluviestikarnevaali.fi

KÄÄNNÄ

VALTAKUNNALLINEN
KOULUVIESTIKARNEVAALI KUTSUU
OLYMPISTADIONILLE 16.5.2023
Valtakunnallinen Kouluviestikarnevaali Olympiastadionilla viime keväänä veti 1300 koululaista juoksuradalle,
lähtöjä oli n. 2000. Lisäksi saman verran kannustajia riemuitsi katsomoissa. Harvat nuorisokilpailut ovat tätä
suurempia.
Yhteistyö Pääkaupunkiseudun kaupunkien, urheiluseurojen ja säätiöiden kanssa sekä Stadionsäätiön kanssa toimi
hyvin.
Ruotsikielisten koulujen Stafettkarnevalen on toiminut innottavana tekijänä myös suomenkielisille. Myös ensi keväänä molemmat suurtapahtumat järjestetään samalla viikolla, mutta eri päivinä. Viikko 20 on siis koululiikunnan
superviikko Olympiastadionilla!
Uudistettu ja nykyaikaistettu Olympiastadion kutsuu tuhansia koululaisia, opettajia ja vanhempia
Kouluviestikarnevaaliin tiistaina 16.5.2023!
Laita kalenteriisi merkintä päivästä jo nyt! Varmistakaa, että koulujen suunnitelmissa ja budjeteissa varataan
mahdollisuus osallistua, innokkaita osallistujia löytyy varmasti. Yleensä ei noin vain päästä Olympiastadionille.
Mutta tällä kertaa mitään karsintoja tapahtumaan ei ole, korkeintaan omassa koulussa. Informointi ja valmistautuminen kannattaa aloittaa nyt vaikkapa järjestämällä paikallisia Kouluviestikarnevaaleja ja osallistumalla alueellisiin
Kouluviestikarnevaaleihin tänä syksynä.
Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin liikkeelle panema hanke ”Kultainen kapula” on herättänyt paljon kiinnostusta. Taustalla on lasten ja nuorten huoli ilmastonmuutoksen seurauksista. Viestikapula toimii tuhansien lasten ja
nuorten sanomien välittäjänä keskenään, koululuihin, opettajille, vanhemmille ja päättäjille koskien tulevaisuuden
haasteita.
Kapula tuodaan ensi vuonnakin Stadionille, tapahtuman avaukseen urheilijoiden voimin.
Keväällä 2022 sitä kuljetti Stadionilla mm. moninkertainen olympiakultamitalisti Lasse Viren!
Tapahtumassa tulee olemaan paljon oheisohjelmaa, musiikkiesityksiä,
huippu-urheilijoiden tapaamisia sekä Suomen urheilun ja Olympiastadionin
historiaan tutustumista. Tapahtumaan sopii yhdistää perinteisten leirikoulujen kohteita kuten Linnanmäkeä ja Eläintarhaa tai vaikkapa Eduskuntaa.

