Hyvä opettaja,
tervetuloa koppikisaan !

Miljoonia koppeja –kisa toteutetaan jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen
Keski-Pohjanmaalla. Koppeja napataan toukokuussa ajalla 9.-12.5.2016.
Suosittu kisa on suunnattu kaikille 1.-6. luokan oppilaille. Kisassa lasketaan
kaikki kopit eli heitetyn pallon kiinniotot. Kisan yhteisenä tavoitteena on
saavuttaa neljässä päivässä kokoon MILJOONA KOPPIA!

Kisalla luodaan luokka- ja kouluhenkeä
Miljoonia koppeja -kisa on suunnattu alakoulujen 1.-6.luokkien oppilaille ja
siihen osallistutaan kouluna ja luokkana, siis kisa on koko koulun yhteinen.
Tässä kisassa yksittäiset oppilaat eivät kilpaile toisiaan vastaan. Koulun
koppien määrä syntyy luokan yhteisen tekemisen tuloksena ja jokaisen
oppilaan rooli on tärkeä. Luokan yhteisen koppisuunnitelman tekeminen ja
tavoitteen saavuttaminen tiivistää varmasti luokkahenkeä ja lisää
kouluviihtyvyyttä kevään viimeisiin viikkoihin. Se koulu, joka kerää eniten
koppeja oppilasmääräänsä nähden (keskiarvona kopit/oppilas), palkitaan
1000 euron arvoisella pesisvälinesetillä.

KISAN SÄÄNNÖT ovat yksinkertaiset:
Koppeja voi ottaa koulun liikuntatunneilla, välitunneilla tai vapaa-aikana
• kavereiden kanssa heitellessä
• yksin heitellessä seinään vasten
• pesäpallosta, tennispallosta tai minkä kokoisesta tai mistä tahansa
erilaisesta pallosta
• heittomatkan vähimmäisetäisyys on 2 metriä

Näin toteutat kisan luokan kanssa
Esittele perjantaina 6.5. (tai jokin päivä ennen kisaa) kisa oppilaille ja kerro
kisan tarkoitus. Jaa samalla jokaiselle oppilaalle tuloskortti, jonka
tavoitteena on aktivoida oppilaita heittelemään palloa päivittäin. Korttiin on
merkitty ruudukko joka päivän koppien määrää varten. Joka päivässä on
ruudut erikseen koulupäivän koppimäärää ja vapaa-ajan koppien määrää
varten.
Näin ilmoitat kopit!
Jokainen luokan oppilas laskee päivän aikana ottamansa kopit yhteen.
Oppilas merkitsee koppien määrän henkilökohtaiseen tuloskorttiin. Opettaja
kerää koppien määrän päivän viimeisen tunnin aikana vaikka luokan taululle.
Opettaja ilmoittaa omilla tunnuksillaan (käyttäjätunnus ja salasana) luokan
tuloksen eli luokan koppien päivittäisen yhteismäärän. Koulusi yhteyshenkilö
on saanut käyttäjätunnuksen ja salasanan ilmoittautumisen yhteydessä.
Tulosten ilmoittaminen tapahtuu seuraavalla tavalla:
• Avaa nettisivu osoitteesta www.miljooniakoppeja.net
• Valitse aloitussivulta oma alue. (Keski-Pohjanmaa)
• Valitse seutusi sivulta valikko ”Opettajien työkalut”.
• Kirjaudu sisään tunnuksillasi (käyttäjätunnus ja salasana).
• Valitse ”Koppien kirjaaminen”.
• Täytä ko. päivän kohdalle koppien määrä ja tallenna kopit.

Tulokset näkyvät nyt ensi kertaa
www.miljooniakoppeja.net sivuilla.

reaaliaikaisena

Koulujen Top10- lista julkaistaan koulukohtaisena
Keskipohjanmaa -lehdessä seuraavalla tavalla:

koko

ajan

päivittäin

maanantain 9.5. tulokset ovat tiistain 10.5. lehdessä, tiistain tulokset ovat
keskiviikon 11.5. lehdessä, keskiviikon tulokset ovat torstain 12.5. lehdessä,
torstain tulokset ja lopputulokset julkaistaan perjantaina 13.5. lehdessä.
Ohjaa oppilaitasi seuraamaan reaaliaikaisia tuloksia päivittäin
www.miljooniakoppeja.net
sivuilta
sekä
koulujen
Top10
–listaa
Keskipohjanmaan sivuilta.
Huom: Kisa alkaa maanantaina 9.5. klo 8.00 ja loppuu torstaina 12.5.
klo 12.00 eli kisan viimeiset kopit ilmoitetaan silloin klo 15.00 mennessä.
Muista ilmoittaa viimeiset tulokset
EHDOTTOMASTI TORSTAINA 12.5. KLO 15.00 MENNESSÄ!!!
(Tulospalvelu sulkeutuu tuolloin)

Vinkki 1:
Koko koulun luokkien koppitulokset voi kerätä vaikka opettajahuoneen seinälle, josta vaikka
kouluavustaja käy ilmoittamassa ne päivittäin koulupäivän päätteeksi luokan tunnuksilla.

Vinkki 2:
Pieni koulu voi ilmoittaa vain yhden luokan, esim. 1-6. Yhdysluokat kannattaa pitää yhtenä
luokkana pikkukouluissa, siis yksi tunnus/opettaja. Kopit voi jatkossa ilmoittaa mille tahansa
koulun luokalle myös yhteyshenkilön tunnuksella Yhteyshenkilön työkaluista. Toki silti koulun
jokaiselle opettajalle kannattaa edelleen hankkia omat tunnukset.

Upeat palkinnot

Joka koulu voi voittaa!!!

Koska koulut ja luokat ovat erikokoisia, tulokset lasketaan suhteutettuna
oppilasmäärään. Palkinnot kisailussa ovat erinomaisia:
Palkinnot kouluille ja luokille:
• Osallistuvien koulujen kesken arvotaan päivittäin palkintoina
pesisvälineitä
• Sille koululle, joka kerää eniten koppeja / oppilas ojennetaan
diplomi ja pesisvälinesetti (arvo noin 1000 euroa).
• Kaikkien osallistuvien koulujen kesken arvotaan kisan lopuksi
samanlainen pesisvälinesetti (arvo noin 1000 euroa).
Kisan järjestää Keski-Pohjanmaan
pesäpalloliiton kanssa.
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Suomen

Kisan yhteyshenkilöinä toimivat:
kaikissa koppiasioissa:
Paula Kivinen
paula.kivinen@chydenius.fi
puh. 050 3421229

tulosilmoittelussa:
Risto Kivinen
risto.kivinen@resultfellows.com
puh. 044 0583583

