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Hienoa, että järjestätte  
koulullanne UNICEF-kävelyn! 

Jotta kaikki olisi mahdollisimman helppoa sinulle, hyvä opettaja, kokosimme tähän 
oppaaseen valmiiksi tapahtuman järjestämisohjeet ja vastaukset useimmin kysyttyi-
hin kysymyksiin – sekä tietenkin tietoiskun uuden kampanjan uutuuksista. 
 Kiitos sinulle, kun UNICEF-kävelyn kautta ja monilla muilla tavoin olet kanssam-
me lasten puolella

Laadukkaan koulunkäynnin edistäminen  
on nyt tärkeämpää kuin koskaan 

UNICEFin työ, kuten myös UNICEF-kävelyn tarkoi-
tus, perustuvat  YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
seen. Läpileikkaavina teemoina tapahtumassa 
ovat tuttuun tapaan lapsen oikeudet ja kestävä 
kehitys. 

Kävelytapahtumissa kerätyt varat käytetään 
koulunkäynnin edistämiseksi Myanmarissa, yh-
dessä Aasian köyhimmistä maista, jossa koronan 
vaikutukset ja poliittiset levottomuudet hankaloit-
tavat lasten koulunkäyntiä.

On keskeistä, että lasten koulunkäynti ja oppi-
minen voi jatkua kaikissa olosuhteissa. Tapahtu-
massa kerättävät varat ovatkin juuri nyt erityisen 
tärkeitä.

UNICEF on työskennellyt Myanmarissa yli 70 
vuotta ja vie avun tehokkaasti perille.

Muumien matkassa luku- ja kirjoitustaitoa 
edistämään 

Taiteilija ja kirjailija Tove Janssonin historia kie-
toutuu yhteen UNICEFin työn kanssa: Jansson loi 
UNICEFille vuonna 1981 teoksen nimeltä Rauhan-
marssi. Taideteoksessa rauhan puolesta marssii 
laaja joukko rakastettuja muumihahmoja Nuuska-
muikkusesta Pikku Myyhyn.  

 Luku- ja kirjoitustaidon merkitys on keskeinen 
rauhanomaisten yhteiskuntien rakentumisessa. 
Nyt ihanat Muumit esiintyvät UNICEF-kävelyn ma-
teriaaleissa, jotka innostavat oppilaat kävelemään 
luku- ja kirjoitustaidon puolesta. 

Otava tarjoaa osana UNICEF-kävelykampanjaa 
kouluille lukemiseen ja kirjoittamiseen kannusta-
via Muumi-tuoteperheen materiaaleja. Jokainen 
kävelyn järjestävä koulu saa omakseen Paula  
Nivukosken muumitarinoiden pohjalta kirjoit-
taman Onnelliset aakkoset -kirjan sekä Muumi 
tunnekortit. Löydät kirjan ja kortit koulunne  
materiaalipaketista! 

Perinteisessä Kävelymestarikisassa palkitsemme 
useita kouluja. Voittajakoulujen jokainen luokka 
saa oman Muumi-tuotepaketin. Kävelymestari- 
kisan osallistumisohjeet löydät osoitteesta  
unicef.fi/unicef-kavely.  

 

Monipuoliset oppituntisisällöt OPSin mukai-
seen ihmisoikeus- ja globaalikasvatukseen 

OPS:n toteuttamisen ei tarvitse olla vaikeaa  
Koulunne sähköisestä materiaalipankista löydät 
oppituntitehtävät, joiden avulla pääsette käsittele-
mään lapsen oikeuksia ja kestävän kehityksen tee-
moja monipuolisesti ryhmäsi ikätasolle sopivalla 
tavalla. 

Joko teidänkin koulunne sponsorit lahjoittavat 
verkossa? 

Tapahtuman varojen kerääminen verkkomaksui-
na on kätevin tapa ohjata rahat maailman lasten 
hyväksi. 

Löydät verkkomaksuohjeen välitettäväksi koti-
joukoille koulunne sähköisestä materiaalipankista. 
UNICEF lähettää koulunne keräystuloksen tapah-
tuman yhteysopettajalle tapahtuman jälkeen.
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Tänä vuonna löydät kaikki laadukkaat OPSia 
tukevat opetusmateriaalit kätevästi verkosta! 

Jokaisen oppituntitehtävän alkuun on merkitty selkeästi, 
minkä luokka-asteiden ja oppiaineiden opetukseen tehtävät 
soveltuvat. Näet myös mitä OPSin laaja-alaisia osaamis- 
tavoitteita tehtävä edistää. 

Materiaalipankissa aamunavaukset, 
videoita, Muumien tunnekortit 
ja paljon muuta

Pääset materiaalipankkiin täältä: 
unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/  

KUVA: © UNICEF / MYANMAR 2020 / MARTTINEN

KUVA: © UNICEF/Myanmar

UUTTA: 

Toteuta 
tunnekasvatusta 

oppilaidesi kanssa 
hauskan 

Tunnevekottimen 
avulla!

https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
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Koulunne sähköinen materiaalipankki: unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/

UNICEF-kävelyn nettisivut: unicef.fi/unicef-kavely 

UNICEFin vapaaehtoiset: unicef.fi/vapaaehtoiset/vapaaehtoisryhmat-ympari-suomea/ 

Näin järjestät UNICEF-kävelyn: 

1. Päättäkää oman koulunne järjestelyistä. Liikun- 
tamuoto voi olla mikä vain ja tapahtuman voi 
toteuttaa tarvittaessa ryhmittäin liikkuen ja eri 
päiville jakaen, esimerkiksi jokaisen ryhmän lii-
kuntatunneilla. Sopikaa koulussanne seuraavista:  

 
Valitkaa UNICEF-kävelyn toteutustapa. 
Kävely, jokin muu liikuntamuoto, lukutempaus, 
mitä ikinä keksittekin! 
 
Jakakaa tapahtuman vastuutehtäviä oppilaille.  
Pyydä mukaan toimitsijoiksi ja kannustamaan 
myös kotijoukot, vanhempainyhdistys ja  
UNICEFin vapaaehtoiset. 

 
Pyydä paikallismediaa paikalle tekemään juttu 
koulunne UNICEF-kävelytapahtumasta. Tehkää 
juttuja oppilaiden kanssa myös koulunne omiin 
somekanaviin tai koulun lehteen. 

 
2. Ottakaa käyttöön UNICEFin postittamat mate-
riaalit. Kiinnittäkää UNICEF-kävelyjulisteet koulun 
seinille ja tutustukaa opettajan oppaisiin yhteises-
sä kokouksessa. Hyödyntäkää myös Muumi- 
materiaalit. 

 
3. Tänä vuonna UNICEF kutsuu yhdessä Moomin 
Charactersin kanssa kaikki edistämään luku- ja 
kirjoitustaitoa. Kävelyssä kerätään varoja Myan-
marin lasten koulutukseen ja samalla haluamme 
kannustaa Suomen oppilaita lukemisen ja tarinoi-
den pariin. Otava tarjoaa kaikille kouluille Paula 
Nivukosken kirjoittaman Onnelliset aakkoset  
-kirjan sekä Muumi tunnekortit. Sopikaa kirjan ja 
korttien käytöstä eri ryhmien välillä. Tunnekortit 
ovat helposti jokaisen opettajan käytössä myös 
koulunne sähköisessä materiaalipankissa. 

4. Tiedottakaa koulussanne kaikkia  
UNICEF-kävelystä. Näyttäkää oppilaille ”Näin 
hankit sponsoreita 2021–2022” -video koulunne 
materiaalipankista tai UNICEF-kävelyn nettisivuil-
ta. Siitä oppilaat saavat lisätietoa tapahtumasta ja 
selkeät ohjeet sponsorien hankintaan.  

5. Kertokaa luokissa oppilaille tarkemmin, miten 
toimitte omassa koulussa. Jaa sponsorikuoret 
oppilaille. Kerro oppilaille, keräättekö varat verkko-
maksuina ja/vai käteisenä sekä sponsorikuorten 
palautuspäivä. Hankkimansa sponsorit ja näiden 
lupaamat summat oppilaat voivat kirjoittaa muis-
tiin sponsorikuoreen. 

Sponsoreina voivat toimia esimerkiksi sukulai-
set, naapurit, kummit tai yritykset. Kuoret voidaan 
säilyttää kotona, kunnes kävely on suoritettu. 
Oppilas voi osallistua tapahtumaan myös ilman 
sponsoria. On tärkeää, että kannustatte oppilaita 
innokkaaseen osallistumiseen ja yhdessä tekemi-
seen sponsoreiden vertailun sijaan.  

Huom! Jos olette aikeissa kerätä varat kätei-
senä, varmistakaa ensin alueenne pankista, että 
pankki ottaa vastaan käteistilityksiä. Katso myös 
”Usein kysytyt kysymykset” s 7. 

6. Pitäkää aiheeseen liittyviä oppitunteja. OPSiin 
sopivia tehtäviä eri oppiaineisiin löytyy koulunne 
materiaalipankista. Löydät pankista myös tämän 
oppaan pdf-version ja kaikki videot. 

 
7.  Tiedota koteja UNICEF-kävelystä.  

• Lähetä Wilma-viesti. Valmis viestipohja löytyy 
yhteyshenkilönne noin kaksi viikkoa ennen ta-
pahtumaa saamasta sähköpostista. Muista lisätä 
viestiin tiedot juuri teidän koulunne tapahtuma-
päivän kulusta. Viesti sisältää sponsoreille suoran 
lahjoituslinkin juuri teidän koulunne UNICEF-kä-
velyyn.  
 
• Jaa oppilaille infokirje.  Tulostakaa materiaa-
lipankista koteihin jaettavaksi kirje sponsoreille 
ja verkkomaksuohje. Näin voitte helposti viestiä 
UNICEF-kävelystä koteihin valmiiden ohjeidemme 
avulla. 

Viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa 

Innosta oppilaat 
mukaan  –  aamun- 
avaus, tehtävät ja 
videot auttavat.

Tiedota 
kävelystä 
koteja valmiilla 
viestipohjilla. 

Viettäkää 
hauska 
tapahtuma!

https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
https://www.unicef.fi/vapaaehtoiset/vapaaehtoisryhmat-ympari-suomea/
https://www.unicef.fi/vapaaehtoiset/vapaaehtoisryhmat-ympari-suomea/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
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1. Pidä aamunavaus. Valmis teksti aamunavauk-
seen löytyy koulunne materiaalipankista. 

2. Katsokaa keräyskohteesta kertova lyhytdoku-
mentti luokissa tai koulun yhteisessä tilaisuudes-
sa: 
– ”Minun koulupäiväni” eskareille ja luokille 1.-6. 
– ”Illaksi kouluun” luokille 7.-9. ja keskiasteella 
Videot löytyvät koulunne materiaalipankista ja 
UNICEF-kävelyn nettisivuilta.  

3. Viitoittakaa kävelyreitti UNICEF-kävely -viitoilla. 

4. Päättäkää tarrojen jakamispaikat ja jakakaa  
tarra-arkit tarranjakajille. Tarran saa yhdestä kier-
roksesta (esim. puoli kilometriä) tai yhdestä liikun-
tasuorituksesta. Muistakaa myös juomapisteet. 

5. Jaa UNICEF-kävelypassit oppilaille tapahtuma-
paikalla.  

6. Pitäkää alkulämmittely ja kertokaa oppilaille 
tapahtuman aloitus- ja lopetusaika, esimerkiksi 
lähtö klo 10 ja lopetus klo 12.  Lähetä oppilaat 
matkaan! 

Tapahtumapäivänä

Koulunne sähköinen materiaalipankki: unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/

UNICEF-kävelyn nettisivut: unicef.fi/unicef-kavely 

Keksikää luokittain tai koko koulun  
voimin hauska muumiteema alku- 
lämmittelyyn tai kävelytoteutukseen.  
muumijumppa, muumitanssi,  
muumimarssi… 

Kekseliäin muumitoteutus palkitaan! 

7. Nauttikaa kivasta tapahtumasta yhdessä oppi-
laiden ja kollegoiden kanssa. 

8. Kirjaa UNICEF-kävelyn päätyttyä oppilaiden 
keräämien tarrojen määrä ylös Kävelymestarikisaa 
varten. Ilmoita koulusi kisaan UNICEF-kävelyn 
nettisivuilla!  

9. Muistuttakaa oppilaita passiin kerättyjen tarro-
jen näyttämisestä sponsoreille. 

10. Muistuta koteja sponsoroinnista Wilma-vies-
tillä. Kätevimmin tämä onnistuu käyttämällä val-
mista viestipohjaa. Pohja löytyy yhteysopettajan 
tapahtumapäivänä saamasta sähköpostiviestistä. 
Viestissä on sponsoreille suora lahjoituslinkki juuri 
teidän koulunne UNICEF-kävelyyn. Voitte muokata 
viestin koulunne tarkoitukseen sopivaksi. 

https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/


6

1. Oppilaat näyttävät sponsoreille passiin ke-
räämänsä tarrat. Sponsori kertoo lupaamansa 
lahjoitussumman tarrojen määrällä ja tekee 
kokonaislahjoituksen joko sponsorikuoreen tai 
verkkomaksulla. Sponsorit eivät tarvitse koulun 
viitenumeroa tai UNICEFin tilinumeroa.  
Koulun oma lahjoituslinkki löytyy yhteysopettajal-
le tapahtumapäivänä lähettämästämme viestistä. 
Sponsoroimaan pääsee myös UNICEF-kävelyn 
nettisivuilta. 

2. Kerätkää sponsorikuoret oppilailta sopimaan-
ne päivään mennessä. Passin jokainen saa pitää 
muistona itsellään. 

3. Jos keräätte varat käteisenä, järjestä käteis-
ten tilitys UNICEFille. Kerätkää sponsorikuoret, 
tyhjentäkää ne ja tilittäkää rahat pankkiin. Tilisiir-
tolomake ohjeineen ja viitteineen löytyy koulunne 
sähköisestä materiaalipankista. Tilityspussit löy-
dätte koulullenne postitetusta materiaalipaketista. 
Huom! Olkaa yhteydessä paikalliseen pankkiinne 
etukäteen, jotta löydätte varmasti konttorin, joka 
ottaa käteistä vastaan. Ohjeita voi tiedustella tar-
vittaessa asiakaspalvelustamme p. 09 584 501 tai 
info@unicef.fi. 

4. Saatte UNICEFilta sähköpostitse tiedon koulun 
tuloksesta noin kahden kuukauden kuluttua 
tapahtumapäivästä. Tieto saapuu yhteysopettajan 
sähköpostiin. Jaa viesti kollegoillesi. 

5. UNICEF lähettää koululle lukukauden lopussa 
kiitosjulisteet, joissa kerrotaan tarkemmin, miten 
kävelijöiden lahjoituksilla edistetään lapsen oi-
keuksien toteutumista kohdemaassa. Lue julisteen 
tekstit aamunavauksena luokassa tai koulun 
yhteisessä juhlassa tai tilaisuudessa ennen niiden 
kiinnittämistä kouluun näkyvälle paikalle.  

Vinkki: Sijoita julisteet ruokajonon jonotuspaikal-
le, jolloin kaikki oppilaat pääsevät luontevasti vuo-
rollaan lukemaan kiitoksen ja saavutetut tulokset.  

6. Ilmoita koulunne UNICEF-kävelyn kisoihin. 
Lukuvuonna 2021—2022 palkitsemme Kävely-
mestarikisassa eniten tarroja oppilasta kohden 
keränneet koulut sekä kekseliäimmän Muumi-
toteutuksen. Voittajakoulujen jokainen luokka saa 
lukemisen pariin innostavan ihanan Muumi-tuote-
perheen palkintopaketin. Ilmoittaudu joko syksyn 
kisaan viimeistään 31.12.2021 tai kevään kisaan 
viimeistään 1.6.2022. Ilmoita koulunne oppilaiden 
yhteenlasketut tarrat ja/tai kekseliäin Muumi-
toteutus osoitteessa unicef.fi/unicef-kavely tai 
tapahtumapäivänä saapuvassa sähköpostiviestis-
sä olevan linkin kautta.

Tapahtuman jälkeen

Koulunne sähköinen materiaalipankki: unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/ 

UNICEF-kävelyn nettisivut: unicef.fi/unicef-kavely

© Moomin Characters™

PASSI • PASS
UNICEF-kävely • UNICEF-rundan

Myanmar

Suomi/

Finland

https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
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Jos paikkakuntamme pankit eivät ota vastaan 
käteistä rahaa, miten tilitän sponsoreilta tulleet 
rahat? 

Koska vain osa pankeista ottaa vastaan käteistä 
rahaa, kannustamme tekemään tapahtuman lah-
joitukset verkkomaksuina. Sponsorit eivät tarvitse 
erikseen tilinumeroa tai viitenumeroa tehdäkseen 
lahjoituksen verkossa, vaan pääsevät UNICEF- 
kävelyn sivuilta suoraan koulunne lahjoitussivulle. 

Jos kuitenkin harkitsette varojen keräämistä 
käteisenä, varmistakaa ennen tapahtumaa omasta 
konttorista, ottaako pankki vastaan käteistä rahaa. 
Tarvittaessa kyseinen konttori voi neuvoa toisen 
konttorin, jossa käteistalletukset onnistuvat. Lisä- 
ohjeita asiakaspalvelustamme p. 09 584 501 tai 
info@unicef.fi. 

Tapahtuman materiaalipaketin mukana tulevat 
turvapussit seteli- ja kolikkorahalle helpottavat 
tarvittaessa asiointia pankissa. 

Miten varmistan, että sponsorit muistavat tehdä 
lahjoituksen verkossa? 

Jotta sponsorointi olisi mahdollisimman help-
poa, välittäkää koteihin suora lahjoituslinkki juuri 
teidän koulunne UNICEF-kävelyyn. Linkki löytyy 
yhteysopettajalle kaksi viikkoa ennen tapahtumaa 
sekä tapahtumapäivänä lähettämistämme säh-
köpostiviesteistä. Voitte ohjeistaa myös oppilaita, 
että he pyytävät sponsoria näyttämään, miten lah-
joitus tehdään verkossa – näin lahjoituksesta tulee 
kiva yhteinen asia myös verkkomaksuna tehtynä! 

Oppilaamme haluavat tietää lisää siitä, mihin  
heidän keräämänsä rahat menevät. Voisiko joku 
teiltä tulla kertomaan tästä tarkemmin? 

Kyllä! Tarjoamme kouluille maksuttomia koulu-
vierailuja. Voitte tilata koulullenne kouluvierailu-
jen ammattilaisen pitämään oppilaille esittelyn 
keräyskohteesta ja lapsen oikeuksista. Sopikaa 
vierailu hyvissä ajoin ottamalla yhteyttä asiakas-
palveluumme numeroon 09 584 501 tai osoittee-
seen info@unicef.fi. Varmimmin saatte vierailun 
toivomallenne ajankohdalle ottamalla yhteyttä 
lukukauden alussa. Myös etävierailuja voi tiedus-
tella. 

Saammeko tietää, paljonko juuri meidän  
koulumme keräsi UNICEF-kävelyssä Myanmarin 
lasten koulunkäynnin hyväksi?  

Kyllä! Yhteyshekilönne saa UNICEFilta sähkö-
postitse tiedon koulunne tuloksesta noin kahden 
kuukauden kuluttua tapahtumapäivästä. Jakakaa 
viesti kaikille opettajille luokissa kerrottavaksi. 

Montako sponsoria oppilaalla tulee olla?  

Ylä- tai alarajaa sponsorien lukumäärälle ei ole. 
Sponsoreina voivat toimia esim. sukulaiset, naa-
purit, kummit tai yritykset. Oppilas voi osallistua 
tapahtumaan toki myös ilman sponsoria. On 
tärkeää, että kannustatte oppilaita innokkaaseen 
osallistumiseen ja yhdessä tekemiseen sponsorei-
den vertailun sijaan. 

Voiko tapahtumapäivän tarvittaessa siirtää  
toiseen ajankohtaan? 

Kyllä, voitte hyvin siirtää UNICEF-kävelyn toiselle 
päivälle oman harkintanne mukaan. Mikäli jou-
dutte siirtämään tapahtuman seuraavaan luku-
kauteen, ilmoittakaa tästä asiakaspalveluumme 
numeroon 09 584 501 tai osoitteeseen  
info@unicef.fi. Näin varmistamme, että koulunne 
ilmoittautuminen pysyy voimassa ja lahjoittami-
nen onnistuu edelleen. 

Voiko tapahtuman toteuttaa jollain muulla tavoin 
kuin kävelemällä? 

Ehdottomasti! Kouluissa on toteutettu UNICEF- 
kävelyä menestyksekkäästi esimerkiksi lukutem- 
pauksena, uintina, hiihtona, mäenlaskuna ja 
pisteinä, jossa jokaisesta suorituksesta saa tarran. 
Lisävinkkejä erilaisista toteutusvaihtoehdoista 
saatte avaamalla koulunne sähköisen materiaali-
pankin ja klikkaamalla ”Vinkkejä UNICEF-kävelyn 
toteutustavoista”. 

Voiko tapahtuman toteuttaa ryhmittäin ja etänä 
kotoa käsin? 

UNICEF-kävelyn voi helposti toteuttaa niin, että 
eri ryhmät liikkuvat eri aikaan ja tapahtuman voi 
myös jakaa useammalle päivälle, esimerkiksi 
liikuntatunneilla toteutettavaksi. UNICEF-kävely on 
mahdollista toteuttaa tarvittaessa myös etäversio-
na. Pyydä tarvittaessa ohjeet ja vinkit etätoteutuk-
seen info@unicef.fi. 

Oppilaiden vanhemmat kyselevät toisinaan,  
mistä UNICEF-kävelyssä on tarkemmin ottaen 
kyse. Kuinka voisimme informoida heitä?  

Yhteysopettaja saa sähköpostiinsa valmiita Wilma- 
viestejä, joilla tapahtumasta on kätevää kertoa 
koteihin. Koulun sähköisestä materiaalipankista 
löydätte myös kirjeen sponsoreille tulostettavaksi 
ja koteihin jaettavaksi. Kannustamme myös kut-
sumaan vanhemmat ja vanhempainyhdistyksen 
mukaan UNICEF-kävelypäivään auttamaan esimer-
kiksi juomapisteillä ja tarrojen jaossa.

Usein kysytyt kysymykset  

Koulunne sähköinen materiaalipankki: unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/ 

UNICEF-kävelyn nettisivut: unicef.fi/unicef-kavely

https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/materiaalit/
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/


UNICEF ei suosittele 
mitään tuotemerkkiä, 
tuotetta tai palvelua.

Lisätietoja unicef.fi/unicef-kavely 

Lisää laadukasta opetusmateriaalia löydät täältä:  
unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusmateriaalit/ 

Tilaa helposti maksuton kouluvierailu tukemaan  
OPSin sisältöjä: unicef.fi/koulut/pyyda-vierailijaa/ 

Asiakaspalvelu 09 584 501 ja info@unicef.fi   

facebook.com/UNICEFFinland/ 

twitter.com/unicef_finland

KUVA: © UNICEF/Myanmar
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