Hei 8. lk:n luokanvalvoja / vanhempi / oppilas!
Haluatteko tavoitella luokallenne retkirahaa? Nyt on mahdollisuus kisata jopa 500 €:n
palkinnosta luokkanne käyttöön! Jaossa on myös pienempiä summia.
Olemme Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry:ssä mukana KAAOS-hankkeessa
Vanhemmat voimavaraksi! -projektilla. Haluamme edistää nuorten tulemista kuulluksi ja
kannustaa vanhempia ja aikuisia viettämään aikaa nuorten kanssa.
Kutsumme Oulun koulujen 8. luokat osallistumaan kilpailuumme, jonka palkintoina
tarjoamme eniten #yhteistäaikaa nuoren ja aikuisen välillä keränneille luokille retkirahaa
luokan käyttöön.
Osallistujat: Oulun koulujen 8. luokat perheineen.
Kilpailusäännöt: Kilpailuun mukaan laskettavaksi ajaksi käy nuoren ja aikuisen viettämä
yhteinen aika tekemisen tai keskustelun parissa. Tavoitteena on viettää yhteistä aikaa
aikuisen ja nuoren kesken, esimerkkinä kuulumisten vaihto (Mitä nuorelle kuuluu?),
pyöräretki, ruoan valmistaminen, yhteinen ruokailuhetki, pelaaminen yhdessä, tutustuminen
nuoren some maailmaan. Aikuinen voi vanhemman lisäksi olla esimerkiksi isovanhempi,
kummi tai muu tuttu aikuinen.
Kilpailuaika: 7.5.2018 – 13.5.2018
Palkinnot: Eniten yhteistä aikaa keränneet luokat palkitaan. Ensimmäinen palkinto on 500
€, toinen palkinto on 300 € ja seuraavaksi tulleille on jaossa 3 x 100 € palkinnot.
Ohje luokanvalvojalle: Ilmoita oppilailta/vanhemmilta tulleiden tuntimäärien (koko luokan)
yhteissaldo viikon 20 aikana, viimeistään 18.5.2018 mennessä lomakkeella tai sähköpostilla
vanhemmat.oulu@gmail.com (otsikoksi viestiin “yhteistäaikaa” ja mukaan tieto koulun
nimestä ja luokasta, tuntimäärä ja tarinoita&kuvia, sekä tietysti luokanvalvojan/muun
luokan yhteyshenkilön yhteystiedot eli sähköposti ja puhelinnumero). Jaa siis myös otteita
siitä minkälaista yhteistä aikaa nuoret ovat viettäneet vanhempiensa kanssa.
Ohje oppilaalle/vanhemmalle: Kerää kilpailuaikana kertynyt yhteinen aika nuoren ja
aikuisen välillä (tuntimäärä) yhteen ja toimita se tiedoksi luokanvalvojalle (tai sopimallenne
yhteyshenkilölle) sopimallanne tavalla, esimerkiksi Wilmassa/sähköpostilla/tms. Ajan voi
pyöristää lähimpään seuraavaan puoleen tai tasatuntiin. Tätä lomaketta voi hyödyntää
tuntien keräämisessä. Kerro muutama kuvaus yhteisistä tekemisistä ja hetkistä
palauttaessasi tunnit. Voitte jakaa myös halutessanne kuvia (katso kohta “Kuvia”).
Tulokset: Voittaja luokille tiedotetaan 24.5.2018 mennessä ja tulokset julkaistaan Oulun
alueellisen vanhempainyhdistyksen kotisivuilla www.kouluvanhemmat.fi viikolla 21. Palkinto
rahasummat tilitetään/toimitetaan heti tai viimeistään syksyn 2018 aikana.
Yhteisistä hetkistä tulisi jokaiselta luokalta tuntimäärän lisäksi toimittaa meille myös jotain
muistoja, jotta kilpailuun osallistuminen on pätevä. Muistot voivat olla tarinoita tai kuvia.

Tarinoita: Tarina voi yksinkertaisimmillaan olla yksi lause, jossa kerrotaan, mitä olette
tehneet yhdessä. Innokkuudesta riippuen, voi kertoa enemmänkin. Tarinoiden palautus on
tuntien palautuksen yhteydessä.
Kuvia: Voitte ottaa yhteisistä hetkistä todisteeksi myös kuvia (ihmiset eivät tarvitse olla
tunnistettavissa). Kuvat voi lähettää vanhemmat.oulu@gmail.com (niin niitä voidaan jakaa
anonyymisti, muista kertoa mistä koulusta ja luokasta, jos osallistutte niillä samalla kisaan,
tietoa ei jaeta eteenpäin) tai kuvia voi jakaa itse suoraan Instagramiin/Facebookiin/Twitteriin
tunnisteilla #yhteistäaikaa ja #kouluvanhemmat.
Esimerkkejä kuvista julkaistu www.instagram.com/kouluvanhemmat,
#yhteistäaikaaesimerkki.
Parhaista kuvista ja tarinoista jaetaan vielä yksilöpalkintoina 20 kpl 5 – 20€ arvoisia
lahjakortteja. Yksilökisaan voivat osallistua kaikki (nuori ja aikuinen parit), myös muut
kuin 8.lk:en oppilaat.
Kampanjan ja kisan sivu: www.kouluvanhemmat.fi/mita-nuorelle-kuuluu-kampanja/
Mukavia yhteisiä hetkiä toivottaa,

Oulun alueellinen vanhempainyhdisty ry
vanhemmat.oulu@gmail.com
Olet tervetullut mukaan iloiseen joukkoomme edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia, lisäämään
oppilaiden ja vanhempien osallisuutta sekä edistämään vanhempaintoimikuntien,
koulujen/päiväkotien, opetustoimen ja hallinnon välistä yhteistyötä. www.kouluvanhemmat.fi

Lisätietoa Vanhemmat voimavaraksi! -projektissa ja Oulun kaupungin KAAOS-hankkeesta löytyy
kOuluvanhempien tiedotteesta: www.kouluvanhemmat.fi/?x118281=4074714

