
 

 

 

 

Lähde mukaan vapaaehtoiseksi  

Pitkis-Sport liikuntaleirille! 
 

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) on yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää liikkumista 

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. LiikU haluaa parantaa lounaissuomalaisten elämänlaatua ja 

järjestää sitä varten koulutuksia, tapahtumia, kampanjoita ja lasten liikuntaleirejä.  

Satakunnassa Pitkis-liikuntaperheen tapahtumissa liikkuu vuodessa jopa 7 000 lasta ja nuorta. Pitkis-

Sport liikuntaleiri heinäkuun alussa on yhdistyksen lippulaiva, jonka ympärille on kuudessa 

vuosikymmenessä muodostunut mittava Pitkis-tapahtumien ketju.  

Pitkis-Sportilla on hyvä maine. Leirillä järjestelyt sujuvat hyvin ja ihmiset ovat ystävällisiä ja 

ammattitaitoisia. Siitä pitävät huolen yli 250 vapaaehtoista ja osaava leirin johto.  

Vapaaehtoiset aikuiset ovat LiikUlle korvaamaton voimavara! Suurin osa vapaaehtoisistamme on 

käytettävissä vuosi vuoden jälkeen, mutta myös uusia mahtuu aina mukaan.  

Leiri kestää vapaaehtoisilla 6 päivää, jotka ovat täynnä työtä aamusta iltaan. Kestävyyttä ja pitkää pinnaa 

tarvitaan. Kun sitoudut vapaaehtoiseksi, oletamme, että olet valmis uhraamaan täyspainoisen 

työpanoksesi ja sydämesi leirin onnistumiseksi. 

 

Kun haluat liittyä iloiseen joukkoomme, käy täyttämässä Pitkis-Sport vapaaehtoishakemus2023. 

Henkilötietojesi lisäksi saat esitellä itsesi lyhyesti ja esittää toiveesi tehtävästäsi leirillä. Hakemuksen 

löydät osoitteesta www.pitkissport.net → ilmoittautuminen.  

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

Tehtävät: 

Osaavien vapaaehtoisten avulla varmistamme hienoja elämyksiä leirille tai tapahtumiin 

osallistuville.  Kaikenlainen osaaminen luetaan eduksi, emmekä vaadi vapaaehtoisilta liikunta-alan 

koulutusta.  

 

Vapaaehtoisten tehtävien kirjo on laaja. Kymmenet lajileirit tarvitsevat lajijohtajan. Kaikissa lajileireissä 

kaivataan ohjaajia. Ruokahuoltoryhmä ruokkii puolitoistatuhatta leiriläistä neljä kertaa päivässä. Siistijät 

pitävät paikat puhtaina. Kioskiväki myy leiriläisille herkkuja. Ohjelmaryhmä järjestää puuhaa 

lajiharjoittelun lomaan. Turvaryhmä pitää leirin rauhallisena ja turvallisena. Uimavalvojat vastaavat rannan 

turvallisuudesta. Ensiapu auttaa haavereissa. Kuljettavat vievät ja tuovat tavarat ja ihmiset. Toimisto jakaa 

materiaalit, paperit ja neuvot sekä vastaa liikuntavälinelainaamosta. Järjestely- ja rakennusryhmän voimin 

leiri nousee, pidetään kunnossa ja se myös puretaan. Tiedotusryhmä jakaa leiri-iloa kotiin jääneille.   

 

Kaikissa tehtävissä päällikkö perehdyttää vapaaehtoiset ryhmänsä töihin. Lisäksi LiikU järjestää keväällä ja 

kesällä vapaaehtoisille yhteisiä koulutuksia, joissa opiskellaan Pitkis-Sport kokonaisuus.  
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Merkkaa koulutukset heti kalenteriisi, niin pääset varmasti paikalle:  

 
- tiistai 9.5.2023, klo 17.30-21, Pori 

- keskiviikko 7.6.2023, klo 17.30-21, Kokemäki, Pitkäjärvi 

 

- HUOM! Vapaaehtoisten leiri alkaa jo sunnuntaina 2.7.2023. 

 

 

Edellytykset: 
 

Pääset vapaaehtoiseksi, jos olet täysi-ikäinen (18 vuotta) tai olet käynyt nuorisojohtajakurssit 1 ja 

2. Olet iloinen ja reipas, kiinnostunut lasten liikunnasta. Olet 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. 

 

Edut: 

Pitkis-Sportin vapaaehtoiset puolestaan saavat mahtavan ja ainutlaatuisen kokemuksen Suomen 

suurimmalla monipuolisen liikunnan telttaleirillä. Vapaaehtoiset koulutetaan tehtäviinsä. Leirillä saa 

ruokaa 4 kertaa päivässä. Vapaaehtoiselle annetaan leiripaita. Leiristä saa halutessaan diplomin tai 

todistuksen esim. opiskeluja varten. Leirille tulosta ja kotiinpaluusta (koti-Kokemäen Pitkäjärvi-koti) saa 

matkakorvauksen. Vapaaehtoisille järjestetään myös palautetilaisuus leirin jälkeen. Vapaaehtoiset pidetään 

ajantasalla ympäri vuoden. 

 


