
Yhdessä liikkumaan!
 

OPn, Valon ja Suunnistusliiton pitkäaikainen yhteistyö jatkuu 
2015 – 2017 Yhdessä liikkumaan -teemalla. Hippo-suunnistus-
koulujen kautta Suunnistusliitto ja suunnistusseurat kannusta-
vat lapsia ja perheitä liikkumaan.  

Hippo-suunnistuskoulu tarjoaa lapsille mahdollisuuden tutus-
tua suunnistuksen maailmaan. Hippo-brändi ja -materiaalit 
ovat maksutta seurojen käytössä osuuspankkien tuella. 
Uutena ideana yhteistyöhön on Hippo-suunnistuspäivän 
järjestäminen kauden starttitapahtumana, johon pankki 
voi kutsua perheitä liikkumaan.

Hippo-suunnistuskoulun käynnistäminen

1. yhteistyöstä sopiminen 
Ota yhteyttä paikkakuntasi osuuspankin markkinoinnista vastaavaan ja kerro halukkuudesta järjestää yhteis-
työssä Hippo-suunnistuskoulua. Esittele seurasi suunnistuskoulu ja käykää yhdessä läpi mitkä olisivat pankin 
mahdollisuudet osallistua toimintaan, esim. starttitapahtuma, päättäjäiset, kirje vanhemmille, lehti-ilmoitukset 
tai markkinointikirjeet.

2. pankin ilmoittautuminen yhteistyöhön 
Jos pankki lähtee mukaan yhteistyöhön, ilmoittautuvat he mukaan OPn ja Valon ilmoittautumislomakkeella.  

3. seuran materiaalitilaus
Pankin ilmoittautumisen jälkeen seura voi tilata materiaalit nettilomakkeella SSL:n nuorisotoiminnan sivuilta. 
Tieto tilauksesta menee sähköpostitse pankille hyväksyttäväksi.

Tutustu kääntöpuolelta ja SSL:n nuorisotoiminnan nettisivuilta Hippo-suunnistuskoulun etuihin ja lähde mukaan 
yhteistyöhön.

iloa ja onnistumisia Hippo-suunnistuskouluiHin!

 

Luonto, kaverit, elämykset, haasteet. 
Suunnista rasteille!

-suunnistuskoulu
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Hippo-suunnistuskoulun materiaalit seuroille vuonna 2015:

• UUtta! Markkinointi-/ilmoituspohja (word-muotoinen, johon seura voi täyttää oman seuran tiedot) 
• Hippo-suunnistuskoulun harjoitusvihko, jonka takakannessa on diplomi.
• Hippo-tarra
• Hippo-rastilippuja
• Starttipäivään laminoituja Hippo-liikuntapistetauluja
Ruotsinkielisinä materiaaleina seuroille ovat diplomi, tarra, tehtäväkirja sekä markkinointijuliste. 

Lisäksi seurat saavat Suunnistusliiton Hippo-nettisivujen ’ei julkisen’- sivun osoitteen, josta voi tulostaa mm. 
markkinointijulisteen ja kirjeen vanhemmille sekä puuhatehtäviä Hippo-suunnistuskoululaisille. Osuuspankeilla 
on myös käytettävissä Hippo-suunnistuskoulun sähköisiä materiaaleja.  

Seura ja pankki voivat paikallisesti sopia yhteistyön muodoista. Yhteistyön muotoja voi olla mm. tulostusapu, 
palkinnot, Hippo-banderollit ja hahmot tapahtumiin tai tarjoilut. Vastineeksi seura voi esim. järjestää pankin 
henkilökunnalle liikuntatapahtuman.  

suunnistus näkyy opn Hippo.fi -sivuilla

Hippo-suunnistuskouluja toteuttavat seurat saavat näkyvyyttä hippo.fi -sivuilla. Seuran tilauslomakkeella 
ilmoittamat Hippo-suunnistuskoulun tapahtumatiedot julkaistaan hippo.fi -sivuilla. 

seurat ja pankit tyytyväisiä yHteistyöHön

Hippo-suunnistuskouluja järjestäneet seurat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyömallin helppouteen ja yhteistyön 
kautta saamaansa materiaaliin. Hippo-tunnus on koettu isoksi markkinointivaltiksi. Pankit ovat kiittäneet hyvin 
järjestettyjä ja organisoituja suunnistuskoulutapahtumia. 

lisätietoja
 
Nuorisopäällikkö Anneli Miettinen, anneli.miettinen@suunnistusliitto.fi, p. 040 719 0893. 
Suunnistusliiton nuorisotoiminnan Internet-sivuilta löytyy kattavasti tietoa Hippo-suunnistuskoulun 
järjestämisestä. www.suunnistusliitto.fi

Hippo-suunnistus-
kouluun vauHtia kauden 

starttitapaHtumasta

Seura ja pankki voivat paikallisesti sopia 
Hippo-suunnistuspäivän järjestämisestä 

perheille noin viikkoa ennen Hippo-suunnis-
tuskoulun alkua. Esim. arki-iltana keskeisellä 

paikalla parin tunnin mittaisena non-stop 
-tapahtumana. Starttitapahtumassa voidaan 

jakaa suunnistuskoulun esitteitä ja ottaa 
vastaan ilmoittautumisia. tapahtumaan voi 

yhdistää myös mahdollisuuden tutustua 
suunnistukseen, esim. emit- tai 

MOBO-radalla. 

 

Luonto, kaverit, elämykset, haasteet. 
Suunnista rasteille!
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