
 

Lähde mukaan vapaaehtoiseksi  

Pitkis-Sport liikuntaleirille! 
 

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnan 
tarkoituksena on edistää liikkumista Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Saavuttaakseen tavoitteensa, 

parantaa lounaissuomalaisten elämänlaatua liikunnan avulla, LiikU järjestää koulutusta, tapahtumia, 

kampanjoita ja lasten liikuntaleirejä.  

Satakunnassa Pitkis-liikuntaperheen tapahtumat liikuttavat n. 15 000 lasta ja nuorta vuosittain. Pitkis-

Sport liikuntaleiri kesäisin on lippulaiva, jonka ympärille on muodostunut mittava Pitkis-tapahtumien 

ketju.  

Pitkis tunnetaan siitä, että järjestelyt sujuvat hyvin ja palvelu on ystävällistä sekä ammattitaitoista. Siitä 

pitävät huolen ensisijaisesti osaava leirin johto ja yli 250 vapaaehtoistoimijaa (kouluttajaa). Suurin osa 

kouluttajistamme on käytettävissä vuosi vuoden jälkeen, mutta myös uusia tarvitaan. Leiri kestää 

kouluttajilla 6 päivää ja työtä riittää sekä ennen että jälkeen leirin, joten kestävyyttä ja pitkää pinnaa 

tarvitaan. Toivomme, että sitouduttuasi kouluttajatyöhön olet valmis uhraamaan täyspainoisen 

työpanoksesi ja sydämesi leirin onnistumiseksi.  

 

Mikäli olet kiinnostunut liittymään joukkoomme lähetä kouluttajahakemus, jossa kysytään 

henkilötietojasi, lyhyt kuvaus itsestäsi ja tehtävätoiveesi. Miksi juuri sinä olisit sopiva kouluttajaksi? 

Lisätietoja antaa leiripäällikkö Elina Setälä sähköposti: elina.setala@liiku.fi tai puh. 040-9000 837. 

Tehtävät: 

Kouluttajatehtävien kirjo on laaja ja tehtäviä on paljon; lajijohtaja, lajikouluttaja, ruokahuoltoryhmä, 

siistijä, keittiö, kioski, järjestely-, ohjelma-, turvaryhmä, uinninvalvonta, ensiapu, kuljettaja, tiedotus, 

toimisto, rakennus- ja purkuryhmä. Jokaisessa tehtävässä on vastuuhenkilö (päällikkö), joka vastaa 

ryhmäkohtaisesta koulutuksesta ja perehdyttämisestä. Lisäksi leirin järjestäjä järjestää keväällä ja kesällä 

koko kouluttajakaartille koulutustilaisuuksia, joissa käydään läpi leiri kokonaisuudessaan. 

 

Edellytykset: 

 

Kouluttajalta odotamme, että olet täyttänyt 18 vuotta tai käynyt NJ-kurssit, olet iloinen ja reipas, 

lasten liikunnasta kiinnostunut, luotettava, palvelualtis, aktiivinen, omatoiminen, ystävällinen, 

määrätietoinen ja yhteistyökykyinen. Vaikka työ on vapaaehtoista, on siihen asennoiduttava ja 

sitouduttava kuin mihin tahansa työhön ja hoidettava se täydellä panoksella. Toiveenamme on leiriläisten 

turvallisuuteen perustuen, että ohjaajat olisivat koronarokotettuja. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 

on vaitiolovelvollinen kysytyn tiedon suhteen. 

Edut 

Pitkis-Sportin kouluttajat puolestaan saavat meiltä paitsi mahtavan ja ainutlaatuisen kokemuksen 

työskennellä Suomen suurimmalla liikuntaleirillä, kouluttajakoulutuksia, ruoan 4 kertaa päivässä, 

leiripaidan ja halutessaan diplomin tai todistuksen esim. opiskeluja varten. Leirille tulosta ja kotiinpaluusta 

(koti-Pitkäjärvi-koti) korvataan matkakorvaus. Kouluttajille järjestetään myös palautetilaisuus leirin 

jälkeen. Kouluttajat saavat lisäksi infoa ja postia ympäri vuoden. 
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