
   
 

 

YSIEN OMA BYOU–LIIKKUMISKAMPANJA 
 

 

Haluatteko päästä yhdessä oman luokkaryhmänne kanssa seuraamaan kansainvälistä 

olympiafestivaalitunnelmaa kulissien taakse, tapaamaan ikäisiänne huippu-urheilijoita Suomen 

joukkueesta sekä seuraamaan kilpailuja käsin kosketeltavissa tunnelmissa? 

 

Tämä kaikki on teille mahdollista, kun olette aktiivisia!  

 

BYOU-bingo on 9.-luokkalaisten oma olympiateemainen liikkumiskampanja, jossa nimensä 

mukaisesti tavoitteena on saavuttaa bingo tai kaksi tai kahmia vaikka kaikki ruudut täyteen! 

BYOU-bingo koostuu 4x4 erilaisesta liikkumiseen ja hyvinvointiin liittyvistä tehtävistä, jotka 

luokka yhdessä suorittaa. Pisteitä ei jaeta vain määrästä, vaan myös laatu ratkaisee. Eniten 

pisteitä kerännyt luokka viettää palkintona VIP-päivän/illan Vuokatissa keskiviikkona 23.3.2022 

EYOF-kisoissa! VIP-päivän ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

 

Tästä on kyse: 

• Maksuton Kainuun 9.-luokkalaisille suunnattu kampanja järjestetään 7.2.-6.3.2022. 

• Kampanja sisältää eritasoisia haastetehtäviä, joista luokka voi oman innostuksen ja 

aikataulun puitteissa valita itse suorittamansa tehtävät. 

• Tehtäviä voi suorittaa vapaasti kampanjan aikana, eikä niitä ole pakko sitoa tiettyihin 

ajankohtiin. 

• Kaikki suoritettavat tehtävät valokuvataan tai videoidaan tehtävänannon vaatimuksen 

mukaisesti ja palautetaan luokalle luotuun OneDrive-kansioon. 

o Tietosuoja-asetusten mukaisesti vain Kainuun Liikunnan henkilöstöllä ja 

liikuntakampanjan työryhmällä on pääsy luokkakohtaisiin kansioihin tehtävien 

arviointia varten 

o ilmoittautumisen yhteydessä kampanjaan osallistuvilta luokilta kysytään 

julkaisulupa palautettuun materiaaliin (*suppea, laaja tai rajaton julkaisu- ja 

käyttöoikeus) 

• kampanjaan osallistuminen edellyttää luokkaryhmää edustavan opettajan sekä 

vastuuoppilaan/-oppilaiden (max. 3 oppilasta) nimeämistä. 

o Opettaja vastaa luokkaryhmän ilmoittamisesta ja tukee oppilaita kampanjassa. 

o Kaikki luokkaryhmää edustamaan nimetyt henkilöt saavat linkin OneDrive -

kansioon. 

o Tehtävien palauttaminen ei ole sidottu vain opettajalle, vaan oppilaat itse voivat 

palauttaa myös tehtäviä. 

 

Näin pisteitä kerätään: 

• Pisteytys ei ole riippuvainen oppilasryhmän koosta 

• Erilaiset haasteet tuottavat eri määrän pisteitä; mitä haasteellisempi tehtävä, sitä 

enemmän pistepotti voi kasvaa. 

• Haasteissa on sekä nopeita päiväkohtaisia, että pidempiä viikkohaasteita. 

• Mitä luovempi, sen parempi! 

o Luovuudessa otetaan huomioon muun muassa yhteisöllisyys, ympäristö, yhdessä 

tekeminen ja muut ulkoiset tekijät. 

 

 



   
 

 

Miten mukaan? 

• Opettaja ilmoittaa luokkaryhmän mukaan kampanjaan 31.1.2022 mennessä 

seuraavan linkin kautta: https://kainuun-liikunta-lv.creamailer.fi/survey/rnt9d6fuhg926 

• Opettajat saavat kampanja-aineiston käyttöönsä torstaina 3.2.2022 antamaansa 

sähköpostiosoitteeseen. 

• Kampanja-aineisto sisältää linkin OneDrive -kansioon sekä bingotehtävien ohjeet. 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA ÄN-YY-TEE NYT! 

 

 

Kampanjaterveisin, 

Ira Liuski   Otto Ohmeroluoma 

lasten ja nuorten liikunta liikunnanohjaajaopiskelija 

Kainuun Liikunta ry.  Kajaanin ammattikorkeakoulu 

 

 

* Tässä BYOU-liikkumiskampanjassa 

• suppea julkaisu- ja käyttöoikeuslupa tarkoittaa sitä, että Kainuun Liikunnalla on oikeus 

käyttää palautettua materiaalia BYOU-hankkeen raportoinnissa sekä organisaation 

omassa sisäisessä käytössä (ei julkinen) 

• laaja julkaisu- ja käyttöoikeuslupa tarkoittaa sitä, että edellä mainitun lisäksi Kainuun 

Liikunnalla on oikeus julkaista sosiaalisessa mediassa hallinnoimissaan kanavissa (esim. 

IG, Facebook, YouTube) sellaista palautettua materiaalia, joka ei sisällä yksittäisten 

henkilöiden tunnistamiseen (suora kasvokuva, henkilöt voivat olla kuvattuna takaapäin) 

liittyvää materiaalia. 

• rajaton julkaisu- ja käyttöoikeuslupa tarkoittaa kaiken materiaalin vapaan julkaisuluvan 

luovuttamista Kainuun Liikunnalle, joka hyödyntää materiaalia haluamallaan tavalla 

pois lukien kuitenkin mikään kaupallinen käyttö. 

 

 

BYOU-liikkumiskampanja toteutetaan osana Kainuun Liikunnan hallinnoimaa, Erasmus+ -

ohjelman rahoittamaa hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on edistää kainuulaisten lasten ja 

nuorten fyysistä aktiivisuutta ja tuottaa liikunnan iloa. Hankkeessa tehdään erilaisia liikunnan 

edistämistoimenpiteitä Vuokatin EYOF-kisojen ympärillä. Tämän kampanjan tavoitteena on 

aktivoida nuoria liikkumaan ja tarjota tietoa liikunnan positiivisista terveysvaikutuksista. Lisäksi 

keskiössä on nuorten osallisuus ja yhteisöllisyys. 

 

Euroopan nuorten olympiafestivaalit (EYOF Vuokatti 2022) on Euroopan Olympiakomiteoiden 

luoma ja kansainvälisen Olympiakomitean suojeluksessa järjestettävä kilpailutapahtuma 

eurooppalaisille nuorille, vuosina 2003-2006 syntyneille urheilijoille. 20.-25.3.2022 kisattavien, 

järjestyksessään 15. Euroopan nuorten talviolympiafestivaalien päänäyttämönä toimii Vuokatti, 

jossa kisataan suurin osa lajeista: alppihiihto, ampumahiihto, lumilautailu, maastohiihto, short 

track ja taitoluistelu. Jääkiekko-ottelut pelataan Kajaanissa, ja mäkihyppy ja yhdistetty 

kisataan Lahdessa.  Euroopan maista 46 on vahvistanut osallistumisensa, ja kisoihin odotetaan 

yhteensä noin 2.000 joukkueenjäsentä. Lisätietoa EYOF Vuokatti 2022 -kisoista osoitteessa 

www.eyof2022.fi. 

https://kainuun-liikunta-lv.creamailer.fi/survey/rnt9d6fuhg926
http://www.eyof2022.fi/

