Mailatulitaloon -kampanja:
pelaa ja voita mailapelivälineitä koululle tai päiväkodille!
Osallistumalla #mailatulitaloon -kampanjaan
voitte voittaa luokallenne tai päiväkotiryhmällenne mailapelivälineet!
Miten teidän talossanne pelataan mailapelejä?
Jakakaa kanssamme kuva/video/piirros ja pieni tekstikuvaus parhaista mailapeli-ideoistanne.
Kymmenen luovinta mailapeliluokkaa tai -ryhmää voittaa lasten mailapelivälinepaketin. Useamman
mailapelin sisällyttäminen osallistumiseen on plussaa, mutta yhdenkin lajin hieno idea voi hyvin voittaa!
Lisäksi kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan pingis, sulkis, squash- ja tennisvälineitä
esimerkiksi pihaleikki- ja välituntikäyttöön. Palkintoja jaetaan kuukausittain.
Huom! Kaikki kampanjaan osallistuneet mailapeli-ideat julkaistaan Facebookissa Mailapelit.fi-sivustoilla, Instagramissa @mailapelit.fi -tilillä sekä
www.mailapelit.fi -internetsivustolla.
Osallistu kampanjaan hashtageilla #mailatulitaloon #mailaonkaveri
 Facebook: https://www.facebook.com/mailapelit.fi/ #mailatulitaloon #mailaonkaveri
 Instagram: @mailapelit.fi #mailatulitaloon #mailaonkaveri
 Sähköpostitse: Lähetä ideanne Mailapelikoordinaattori Maria Hokkaselle: maria.hokkanen@mailapelit.fi, laita viestin aiheeksi: #mailatulitaloon
#mailaonkaveri. Myös sähköpostitse lähetetyt osallistumiset julkaistaan mailapelien nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Lisätiedot: Mailapelikoordinaattori Maria Hokkanen, maria.hokkanen@mailapelit.fi, 050 322 5488

Opettaja! Alla ovat oppilaille kirjoitetut ohjeet koulu- ja kotikampanjoistamme. Kotikampanjassa lapset kannustetaan pelaamaan vanhempiensa kanssa.

Mailapelit (englanniksi racquet sports) ovat pöytätennis, sulkapallo, squash ja tennis. Mailapelejä voi pelata sisällä ja ulkona,
pienessä tai suuressa tilassa. Peleihin sopii vaikka koulun liikuntasali, käytävät tai oma luokka!
Keksittekö, miten ja missä teidän koulussanne voisi pelata mailapelejä? Osallistukaa kisaan ja voitte saada koulullenne mailapelivälineet, joilla
voi pelata liikunta- ja välitunneilla!
1. IDEOIKAA YHDESSÄ: Mailapelien pelaaminen on aina yhteistyötä toisen pelaajan tai pelaajien kanssa. Keksikää yhdessä, miten pingis,
sulkis, kössi ja tennis sopivat teidän koulunne tiloihin ja testatkaa ideanne. Miettikää esimerkiksi:
 Mitkä seinät sopivat pallotteluseiniksi squashiin? Millä pöydillä voi pelata pingistä?
 Mistä kaikesta voi rakentaa verkkoja/verkkotolppia? Voiko mailoja tehdä itse?
 Millaisia pelejä tai pisteenlaskuideoita keksitte?
HUOM.! KYSYKÄÄ AINA OPETTAJALTA
2. KUVATKAA IDEANNE:
ennen kuin kokeilette ideaa!
 valokuvaksi: ottakaa mailapeli-ideastanne valokuva TAI
 videoksi: kuvatkaa mailapeli-ideanne videolle (luokan videon kesto max. 5 min.) TAI
 piirrokseksi: piirtäkää mailapeli-ideanne
3. KIRJOITTAKAA IDEOISTANNE: kirjoittakaa ideastanne pieni kuvaus, joka jaetaan idean kanssa.
4. JAKAKAA IDEANNE: Hyvät ideat kannattaa aina jakaa muille, jotta muutkin saavat nauttia niistä. Samalla voitte voittaa luokallenne
mailapelivälineitä. Jakakaa kuva/video/piirrokset ja tekstinpätkä facebookissa sivulla Mailapelit.fi tai Instagramissa. Käyttäkää
tunnisteita: @mailapelit.fi #mailatulitaloon #mailaonkaveri

Osallistumalla pingiksen, sulkiksen, squashin ja tenniksen yhteiseen #viemailakotiin kuvakisaan voit voittaa kotiin mailapelivälineet! Pelaa mailapelejä
yhdessä äidin, isän, siskon, veljen tai vaikka kaverin tai naapurin kanssa ja lähetä peleistänne kuva, video tai piirros meille.
Pelata voitte pihalla, mailapelihallilla, autotallissa tai vaikka olohuoneessa (jos saat luvan). Muista kysyä lupa osallistumiseen huoltajaltasi!
Osallistua voi Facebookissa Mailapelit.fi-sivulla tai Instagramissa. Jaa kuva, video tai piirros ja tägää se @mailapelit.fi #viemailakotiin #mailaonkaveri
Osallistuminen sähköpostilla: Lähetä kuva/video/piirros ja tekstisi osoitteeseen maria.hokkanen@mailapelit.fi. Me jaamme kuvan somessa puolestasi!

