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Liikunta elämäntavaksi!

Kampanjatiedot
• Alueena Lounais-Suomi eli Satakunta ja Varsinais-Suomi + Häme 3 kuntaa

• Yhteiset kriteerit, ohjeet, materiaalit ja HP nettisivut (yleiset ja kuntavastaavien sivut LiikUn nettisivuilla)
• Kaksi sarjaa, alle 5000 asukasta ja yli 5000 asukasta (ei omaa sarjaa isoimmille kaupungeille)
• Harjoittelujakso huhtikuun ajan (mobiilisovellus auki) – tiedotetaan erikseen

• Peruskampanja-aika 1.5. - 27.6.2021 ja jatkoaika 28.6. - 31.8.2021 (halukkaille kunnille)
• Teema-ajatus: ”Kaikki pyörät pyörimään”
• Tavoitteena on kannustaa kaiken ikäisiä ja kuntoisia kuntalaisia pyöräilemään (harraste, vapaa-aika, koulu
tai työmatka) oman kunnan alueella, sekä samalla kisailla omassa sarjassa muita kuntia vastaan.
• Voidaan tehdä tai yhdistää esim. kuntakohtaisia pyöräilypasseja / kuntokortteja, omia kampanjoita (esim.
koululaispyöräily) tukemaan HP kampanjaa, kunhan HP kriteerit ja aikataulut sopivat siihen.

Liikunta elämäntavaksi!

Kriteerit
• Suorituksen voi tehdä polkupyörällä, sähköpyörällä, tandempyörällä ja kickbikellä
• Kirjaukset mobiilikirjauksina ja suoritus merkitään kilometreinä
• Mobiilikirjaukseen voi merkitä kyseisenä päivänä suoritetun matkan

• Lisäksi Pyöräilypassi- ja pyöräilykorttikirjaukset kuntien omalla ohjeistuksella
• Lisäksi Haastepyöräilylaatikkokirjaus kirjausvihkoon kuntien omalla ohjeistuksella
• Kirjauslaatikko kirjaukseen merkitään 10 km suoritus
• Kirjausvihkossa juokseva numerointi, helpottaa kirjausten yhteenlaskua
• Samalla reissulla voi merkitä useammankin kirjauksen kirjausvihkoon kutakin 10 kilometriä kohden

• Jokainen kirjaa omat pyöräilynsä (lasten kirjaukset voi tehdä aikuinen, perhe yhteiseen mobiiliin)
• Pyöräilyalueena voi olla muukin kun oma kunta - suoritukset merkataan oman kunnan kirjauksiin

Liikunta elämäntavaksi!

Tulosten lähettäminen ja kirjaus
• Väliaikatulos 1.5.-30.5.
• Kampanjan tulos1.5.-27.6.
• Jatkoajantulos 22.6.-31.8.
• Mobiilikirjaukset näkyvät reaaliaikaisesti kuntarankingissa
• Muiden kirjaustapojen suoritukset sovitusti mobiilialustalle
• Tarkemmat kirjaustieto-ohjeet lähetetään vastaavalle erikseen
Liikunta elämäntavaksi!

Mobiilisovellus
• Ilmaisen HP mobiilisovelluksen voi ladata sovelluskaupasta (Google Play / App Store)
• Kuntalaskuri (kuntaranking) alkaa 1.5. klo 00.00 ja päättyy 31.12. klo 23.59
• Kuntaranking näkymä – Pienet kunnat ja isot kunnat (km, suoritus, %)
• Perheet (pienet lapset) ja ikäihmisten kirjaus voidaan tehdä yhteiseen tietoon
• Haastepyöräilyvastaava kirjaa kampanjan muut tulokset sovitusti mobiiliin

• Uuteena kohtana kylä ja työyhteisö – voidaan tehdä omia haasteita
• Infotkaa ja ohjatkaa käyttäjiä edelleen mobiilin käyttöön!

Liikunta elämäntavaksi!

Mobiilisovellus
(vieressä vanhat kuvakkeet)

• Etusivu
• Viimeisimmät pyöräilysi
• Kuntaranking
• Info

• Omat tiedot
• Uutena postinumero pois eli pelkkä paikkakunta
• Uutena Kylä ja työyhteisö kohta

• Kirjaa pyöräilysi
• Näkymässä vain päivämäärä, kilometrit ja vapaa teksti – pois kunta

Liikunta elämäntavaksi!

Mobiilisovellus - kuntavastaaville
• Kuntavastaava saa linkin ja salasanan oman kunnan kirjaustietoihin
• LiikU pystyy muokkaamaan / poistamaan tietoja
• Halutun tuloksen voi hakea aikavälin mukaan (aikaväli syötetään taulukko-tilassa)
• Yhteistulos näkyy lopussa (km, suoritus, %)
• Yhden henkilön haku? (esim. päällekkäiskirjauksien tarkistus laatikkokirjauksiin)
• Käykää katsomassa ja kokeilemassa, niin saatte omakohtaisen kokemuksen!

Liikunta elämäntavaksi!

Materiaalit ja palkinnot
• Markkinointi ja tiedotemateriaalit; Esite, juliste (ja kirjausvihko) + HP pyöräilykortti
• Kampanjamateriaalit;
Sukat, t-paita ja pikeepaita
• Kunta- ja tilausmateriaalit lähetetään tai tuodaan sovitusti kuntaan
• Tilatkaa kampanjamateriaalia palkinnoiksi ja korvaukseksi esim. laatikkovastaaville
•
•
•
•

Pääpalkinnot ja muut palkinnot arvotaan ja jaetaan elokuussa (ilmoitetaan erikseen)
Pääpalkintona pyörä(tarvike)lahjakortit 4 kpl (arvotaan kaikkien kuntien kesken)
Muut arvontapalkinnot (sukat ja paita tulee tilatun kuntapaketin mukana)
Huomioikaa kuntien omat palkinnot ja palkitsemisohjeet (paras pyöräilijä, kaikkien kesken…)

Liikunta elämäntavaksi!

Liikunta elämäntavaksi!

Kuntapaketti ja hinta
Kunnat tilaavat ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemansa määrän tiedotusmateriaaleja ja
kampanjamateriaaleja
Kuntahinta koostuu:
• Alle 5000 sarjan hinta 160 € / kunta
• Kuntapaketti esimerkki; 50 kpl esitteitä, 10 kpl julisteita, 10 kpl kirjausvihkoja, palkinnoiksi sukat ja paita.
• Yli 5000 sarjan hinta 180 € / kunta
• Kuntapaketti esimerkki; 150 kpl esitteitä, 30 kpl julisteita, 30 kpl kirjausvihkoja, palkinnoiksi sukat ja paita.
• Kampanjamateriaalit – sukat 9€/pari, t-paita 12€/kpl ja pikeepaita 19€/kpl
• Mobiilisovellus – Ylläpito/päivitys n. 2500€ (v. 2021), joka jaetaan osallistuvien kuntien kesken ja lisätään
kuntapakettiin. Mikäli sovellukseen tehdään isompia päivityksiä, ilmoitetaan lisähinta erikseen.
• Kokonaishinta perustuu kuntahintaan (tilatut markkinointimateriaalit ja palkinnot) ja tilattuihin
kampanjamateriaaleihin, sekä mobiilisovelluksen ylläpito- ja päivityskustannukseen.
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Kunnan toimenpiteet
• Kunnalla omat HP nettisivu, josta löytyisi kunnan omat tiedot, kirjausohjeet ym.
• Kunnan sivulta linkitys LiikUn Haastepyöräilyn pääsivulle (HP pääsivulta linkitys kunnan HP sivulle)
• Kunnilta toivotaan aktiivisuutta kampanjan aloituksessa tiedotuksella:
•
•
•
•
•

Mukaan kampanjaan muut tahot esim. Latu ja Polku, seurakunta, seurat, yritykset, kyläyhteisöt, koulut…
Tiedote/buffi oman alueen tiedotusvälineeseen ja nettisivuille
Huoltosopimus paikallisen firman kanssa (esim. kunnan henkilökunta) – huoltosopimus
Laitetaan HP sivulle erilaisia esimerkkejä esim. Pyöräilypassi, kulttuurireitit, kyläpyöräily…
Huomioidaan Pyöräilyviikon teemat / Unelmien liikuntapäivä 10.5.

• Kunnilta toivotaan (väliaikatulosten ja) lopputulosten ilmoittamista aikataulun mukaan
• Tiedotepohjien ja HP logon käyttö tiedottamisessa (löytyy kunnan HP sivulta)
• Kampanjamateriaalien (t-paita, pikeepaita, sukat ym.) tilaus palkinnoiksi ja ilmettä antamaan

Liikunta elämäntavaksi!

Tiedottaminen
• LiikUsta tekee lehdistötiedotteen ja lähettää sen kaikkiin alueiden tiedotusvälineisiin
• Sama lehdistötiedotepohja löytyy LiikUn kuntien nettisivulta, johon voi lisätä oman kommentti
osuuden sekä omat yhteystiedot ja lähettää sen omille tiedotusvälineille.
• Muu tiedotus LiikUn ja kunnat nettisivuilla sekä somessa
• Tehdään tiedotussuunnitelma (lehdistötiedotteet ja some tiedotus)
• Halutaan tehdä kuntajuttuja someen – Haaste kuntiin!

• Jaetaan yhteisiä juttuja Facebookissa ja Instakramissa (#liiku #haastepyöräily)
• Mobiilisovelluksen lataamisesta ja käytöstä tulossa video

Liikunta elämäntavaksi!

