Tule mukaan tekemään Kukkamaan
koulun Vesisankarit -tapahtumaa!
ESIMERKKI KUTSUSTA PAIKALLISTOIMIJOILLE

Mitä, Missä, Milloin?
Järjestämme Vesisankarit -tapahtuman 26.5.2016 Kukkamaan koululla ja sen piha-alueella (Kukkamaantie
1) klo 9-15. Tapahtuma on suunnattu 1.-6.-luokkalaisille. Tapahtumapäivä tarjoaa mahdollisuuden päästä
esittelemään oman seuran toimintaa ja saada mahdollisesti lisää uusia innokkaita harrastajia, sekä tutustua
muihin toimijoihin. Tapahtumapäivä rakentuu erilaisista rastipisteistä, joita luokat ennakkoon tehdyn
aikataulun mukaan kiertävät yhdessä opettajansa johdolla.

Mukaan suunnitteluun!
Pyydämme teitä mukaan tapahtumapäivän suunnitteluun ja rasteille toimijoiksi. Rastilla pääsette
esittelemään oman seuranne toimintaa ja hyödyntämään monipuolisesti lajiosaamistanne. Jokainen
mukaan lähtevä seura suunnittelee toiminnallisen kuivan maan rastipisteen, jossa koululaiset pääsevät
käytännössä harjoittelemaan eri vesitaitoja. Tavoitteena on, että rastilla on paljon tekemistä ja vähän
jonottamista. Jokaisella seuralla on yksi rastipiste, jolla voi olla useita eri tehtäviä. Rastipisteen tulisi olla
sellainen, että siitä menee kymmenessä minuutissa läpi yksi luokka, eli n. 25 koululaista. Suunnitelkaa rasti,
johon teiltä löytyy välineet omasta takaa. Liitteenä on alustava suunnitelma päivän aikataulusta. Katsotaan
kullekin toiminnolle paras sijainti, kun toimijat ovat selvillä.
Oheisesta linkistä pääset tutustumaan Vesisankarit -käsikirjaan (http://www.kll.fi/filebank/1218Vesisankarit-ka%CC%88sikirja-web-lores.pdf), jossa on vinkkejä kuivan maan rastien suunnitteluun.
Ilmoita seurasi mukaan Vesisankarit -tapahtumaan 2.5 mennessä olemalla yhteydessä allekirjoittaneeseen.
Yhteistyöterveisin,

Oili Opettaja
Kukkamaan koulu
Kukkamaantie 1
oili.opettaja@kukkamaankoulu.fi

Päiväohjelma
Koululaiset on jaettu aamupäiväryhmään (ryhmät 1 ja 2) ja iltapäiväryhmään (ryhmät 3 ja 4).
Mukaan kutsutut toimijat








Melontaseura
Meripelastusseura
Partiolaiset
Pelastuslaitos
Purjehdusseura
SPR Kukkamaan osasto
Uimaseura

Aamupäiväryhmän aikataulu
Ryhmä 1: Aloittaa sisärasteilta

Ryhmä 2: Aloittaa piharasteilta

8.45 Ilmoittautuminen sisärastien infopisteellä

8.45 Ilmoittautuminen piharastien infopisteellä

9.00-10.00 Rastit sisätiloissa

9.00-10.00 Rastit piha-alueella

10.00-10.15 Vaatteiden vaihto ja siirtyminen
piharasteille

10.00-10.15 Siirtyminen sisätiloihin ja vaatteiden vaihto

10.15-11.15 Rastit piha-alueella

10.15-11.15 Rastit sisätiloissa

11.15 Tapahtuma päättyy

11.15 Tapahtuma päättyy

Toimijoiden ruokatauko klo 11.15-12.00
Iltapäiväryhmän aikataulu
Ryhmä 3: Aloittaa sisärasteilta

Ryhmä 4: Aloittaa piharasteilta

11.45 Ilmoittautuminen sisärastien infopisteellä

11.45 Ilmoittautuminen piharastien infopisteellä

12.00-13.00 Rastit sisätiloissa

12.00-13.00 Rastit piha-alueella

13.00-13.15 Vaatteiden vaihto ja siirtyminen
piharasteille

13.00-13.30 Siirtyminen sisärasteille ja vaatteiden vaihto

13.30-14.30 Rastit piha-alueella

13.30-14.30 Rastit sisätiloissa

14.30 Tapahtuma päättyy

14.30 Tapahtuma päättyy

