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Pitkis-arvot
• liikunnan ilo • tasa-arvo • turvallisuus 

• kohti parempaa  



AUTOURHEILU/
FK 
Ohjelmassa mm. 
ajoharjoittelua. kilpai-
lu, aika-ajot, alkuerät 
ja finaali. 

AMMUNTA
Harjoitellaan turval-
lista aseenkäsittelyä. 
Aseina ovat ilma- ja 
ekoaseet. 
9–14-vuotiaille.

CHEERLEADING 
Pyramidit opitaan ja 
hauskat huudot 
tarvitaan, sitten ei 
kun tanssimaan! 
10–14-vuotiaille.

ERÄSEIKKAILU
Erätaitoja, vaellus, 
kiipeilyä ym. 
12–15-vuotiaille. 

FUTUURI 
Liikunnan iloa ja leiri-
elämää erityistukea 
tarvitseville 
lapsille.

GOLF
Säännöistä svingin 
kautta puttiin. 
Sopii myös vasta-
alkajille.

JALKAPALLO 
Liikkuminen, syötöt, 
laukaus, pienpelit, tek-
niikka ja oikukkaan 
pallon kesytys.

INTERNATIONAL 
GAMES 
Urheilulajeja ja 
-tapoja eri 
kulttuureista. 

FRISBEEGOLF 
Frisbeegolfin 
eri heittoteknii-
koita ja erilaisia 
frisbeepelejä.  
10–14-vuotiaille.

JUDO
Lajin perusteita ja 
käyttäytymistä. Mie-
leenpainuva, hauska ja 
jännittävä.

JUMPPAKOULU 
Päivät koostuvat 
voimistelun eri 
muodoista, peleistä ja 
leikeistä. 7–10-vuo-
tiaille.

JÄÄKIEKKO
Liikkuminen, syöttö, 
pelin oppiminen. 
10–14-vuotiaille.

JÄÄPALLO
Tutustutaan jääpallon 
eri osa-alueisiin, kuten 
luisteluun, mailatek-
niikkaan ja lyönteihin. 
9–14 vuotiaille.

KEILAILU
Pelitaitoihin kuuluvat 
mm. avaus- ja paikko-
heiton tähtääminen. 
Keilailu on hauska laji 
– lähde mukaan!

LENTOPALLO

Sormi, hiha, isku 
ja torjunta.

KORIPALLO
Koriksen alkeita ja 
tekniikoita, liikkumis-
ta, heittoja.

LEIRISEIKKAILU-
PÄIVÄ 
Päivän ajan tutustu-
mista leirielämään 
4–7-vuotiaille lapsille. 

LIIKUNTA-
SEIKKAILU 
Lajitutustumisia mo-
nipuolisesti. Vauhtia 
ja vaativia tilanteita 
12–15-vuotiaille. 

LUK – Lasten 
Urheilukoulu
7–10-vuotiaille 
tarkoitettu moni-
puolisen liikunnan 
leiri.

MELONTA *
Turvallisuussäännöt, 
tekniikka, rantautu-
minen sekä pelejä ja 
leikkejä.

MAASTO- 
PYÖRÄILY
Pitkäjärven ympäristö 
tarjoaa loistavat puit-
teet maastopyöräilyl-
le. 10–14-vuotiaille.

LUISTELU
Luistelussa opetel-
laan yksinluistelun ja 
muodostelmaluiste-
lun lajitaitoja.

NUORISO-
JOHTAJA I (NJ I)
Yli 15-v. tarkoitettu 
ohjaajakoulutus.

NUORISOLEIRI
Lajitutustumisia ja 
hauskaa yhdessäoloa 
12–15-vuotiaille.

NUORISO-
JOHTAJA II (NJ II)
Jatkokurssi NJ I:n 
käyneille.

PALLOPELI
Pääset pelaamaan 
mm. jalkapalloa, 
pesäpalloa, 
lentopalloa, sählyä.

PARKOUR
Kehonhallintaa ja 
koordinaatiota 
kehittävää sulavaa 
liikkumista missä ja 
milloin vain.

PERHELIIKUNTA
1 & 2
Kolme päivää 
perhe liikuntaa. 
4–7 vuotiaille ja 
aikuiselle.

PESÄPALLO
Ohjelmassa mm. 
heitot, lyönnit, sään-
nöt ja tietysti itse 
pelaaminen.

RATSASTUS
Opetellaan hevostai-
toja. Lisämaksu 
sisältää 3 ratsastus-
tuntia. 

SALIBANDY
Säännöt, liikkuminen, 
tekniikka, pelin oppi-
minen ja pienpelit. 

SEIKKAILU
Sisältää kiipeilyä, 
moottoriurheilua ja 
muuta jännittävää! 
9–12-vuotiaille. 

SHOWDANCE
Hyvää fiilistä, helpot 
askelkuviot ja 
uusimmat musahitit.
10–14 vuotiaille.

SPORTTI-
SEIKKAILU
Tutustumisia 
monipuolisesti eri 
lajeihin. 
7–9-vuotiaille.

SUKELLUS *
Sukellusta altaassa. 
Kokeillaan myös 
laitesukellusta. 
9–14-vuotiaille. 

SULKAPALLO
Hauskasti leikkien 
ja liikkuen opetellaan 
sulkiksen saloja.

SUUNNISTUS
On luonnossa liikku-
mista kartan avulla, 
kiehtovaa toimintaa ja 
kisailua.

TAEKWONDO 
Perehdytään 
lajin molempiin 
kilpamuotoihin: 
otteluun ja liike-
sarjoihin.

TENNIS
Opetellaan perus-
asioita mm. lyöntien 
tekniikkaa, liikkumista 
ja syöttöjä. 

TELINE-
VOIMISTELU
Temppuillen telineillä, 
kukin omien kykyjen-
sä mukaan.

UINTI *
Vesiliikuntaa järvessä 
ja altaassa vesipedoil-
le sekä -kirpuille. 

YLEISURHEILU 
Tutustutaan eri 
hyppy-, heitto- ja 
juoksulajeihin 
kivassa seurassa. 

STREETDANCE(ent. Breakdance) 

SPORT 
CHANBARA 
SpoChan on hauska 
ja liikunnallinen laji. 
Välineinä käytetään 
pehmomiekkoja ja 
kypärää. 

ROPE SKIPPING

PITKIS -lajit

* Vaatimuksena uimataito

Lajimuutokset mahdollisia – katso 
leirin ja lajien maksut osoitteessa 
www.pitkissport.net

Streetdancessa eli katutanssissa opetellaan erilaisia hiphop-kulttuuriin kuu-
luvia tanssilajeja. Lajissa harjoitellaan hyvin erilaisia tapoja tanssia ja jokainen 
voi löytää itselleen parhaan tavan liikkua.

Rope skippingissä voidaan hyppiä yksin ja yhdessä, yhdellä tai 
kahdella narulla, erilaisia naruhyppelyleikkejä ja pelejä pelaten 
sekä uusia keksien! 9-14 -vuotiaille.
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Pitkiksellä
• Liikut monipuolisesti • Telttailet Pitkis-kylässä

• Pukeudut hienoon t-paitaan • Saat uusia leirikavereita
• Omaksut liikunnan elämäntavaksesi

Tänä vuonna teemana on yhteisöllisyys!

#pitkis2020                            #yhteisöllisyys



Pääyhteistyökumppanit: Menossa mukana:

LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais-Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikui-
sia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä, seura-
toimijoita ja työyhteisöjä liikuttamaan muita. LiikUn tärkeimmät kohderyh-
mät ovat lapset ja nuoret sekä heitä liikuttavat aikuiset, työyhteisöt ja seurat.
Liikunta elämäntavaksi!

PitkisSport Original

pitkissport

liikufi

Pitkis-tapahtumat järjestää:

  Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
  Pohjoisranta 11 D,  28100 Pori 
  puh. 02 529 6600

pitkissport.net


