
 
 

ILMOITTAUTUMINEN VUODEN 2023 PITKIKSELLE 
 

• Pitkis järjestetään aina viikolla 27. Merkitse päivämäärät 3.7.-7.7.2023 kalenteriisi ja 

ilmoittaudu ajoissa, koska paikkoja joka lajissa on rajoitetusti. Paikat täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

• Ilmoittautuminen kesän 2023 Pitkikselle alkaa tiistaina 17.1.2023 klo 9.00 porrastetusti 

osoitteessa www.pitkissport.net. Emme ota etukäteisvarauksia, emmekä ilmoittautumisia 

puhelimitse!   
 

• Tiistai 17.1.2023 klo 9.00 alkaen 20 minuutin välein laji kerrallaan A-N: 

klo 9.00 Ammunta (9-14-vuotiaille)  

klo 9.20 Autourheilu (9-14-vuotiaille) 

klo 9.40 Budoleiri (7-14-vuotiaille) 

klo 10.00 Cheerleading (9-14-vuotiaille)  

klo 10.20 Eräseikkailu (12-15-vuotiaille)  

klo 10.40 Extremefit (12-15-vuotiaille) 

klo 11.00 Frisbeegolf (10-14-vuotiaille)  

klo 11.20 Futuuri (9v → yläikäraja tapauskohtaisesti hakemusten perusteella) 

klo 11.40 Golf (7-14-vuotiaille)   

klo 12.00 Jalkapallo (7-14-vuotiaille)   

klo 12.20 Jumppakoulu (7-9-vuotiaille)    

klo 11.40 Jääkiekko (9-14-vuotiaille) 

klo 13.00 Keilailu (7-14-vuotiaille)   

klo 13.20 Koripallo (7-14-vuotiaille)   

klo 13.40 Leiriseikkailu (4-7-vuotiaille, tiistaina 4.7.2023 klo 10-15)   

klo 14.00 Liikuntaseikkailu (12-15-vuotiaille)  

klo 14.20 Luistelu (7-14-vuotiaille) 

klo 14.40 LUK=Lasten urheilukoulu (7-9-vuotiaille)  

klo 15.00 Maastopyöräily (10-14-vuotiaille)  

klo 15.20 Mailapelit (10-14-vuotiaille) 

klo 15.40 Melonta (7-14-vuotiaille), vaatimuksena uimataito 

klo 16.00 Metsäseikkailu (7-9-vuotiaille) 

klo 16.20 Mixdance (7-9-vuotiaille) 

 

• Keskiviikko 18.1.2023 klo 9.00 alkaen 20 minuutin välein laji kerrallaan P-Ö: 

klo 9.00 Nuorisojohtaja 1 (yli 15 -vuotiaille, rippikouluikäinen tai vanhempi) 

klo 9.20 Nuorisojohtaja 2 (NJ1 käyneille ja tapauskohtaisesti muille yli 16-vuotiaille) 



klo 9.40 Nuorisoleiri (12-15-vuotiaille) 

Klo 10.00 Pallopeli (7-12-vuotiaille) 

klo 10.20 Parkour (7-14-vuotiaille) 

klo 10.40 Perheliikunta 1 (ma 3.7.-ke 5.7.2023, 4-7.v + aikuinen) 

klo 11.00 Perheliikunta 2 (ke 5.7.-pe 7.7.2023, 4-7.v + aikuinen) 

klo 11.20 Perheliikunta 3 (ma-pe, 6-8.v. + aikuinen) 

klo 11.40 Ratsastus (7-14-vuotiaille)    

klo 12.00 Salibandy (7-14-vuotiaille) 

klo 12.20 Seikkailu (9-12-vuotiaille)  

klo 12.40 Showdance (10-14-vuotiaille) 

klo 13.00 Sporttiseikkailu (7-9-vuotiaille)  

klo 13.20 Street dance (9-14-vuotiaille)      

klo 13.40 Taekwondo (7-14-vuotiaille)    

klo 14.00 Telinevoimistelu (7-12-vuotiaille)     

klo 14.20 Uinti (7-14-vuotiaille) , vaatimuksena uimataito   

klo 14.40 Yleisurheilu (7-14-vuotiaille)  
 

 

• Yksi leiriläinen voidaan ilmoittaa Pitkikselle vain yhteen lajiin. Google Chrome selainta  

    emme suosittele ilmoittautumiseen, koska se poimii käyttäjän aiempia nimitietoja ja siksi   

ilmoittautuminen voi tallentua huoltajan eikä leiriläisen nimellä. Tarkistathan vielä ennen 

lomakkeen lähettämistä, että leiriläisen nimen paikalla on leiriläisen nimi. 
 

 

• HUOM! Alaikäinen leiriläinen ei voi ilmoittautua itse. Ilmoittajalla eli huoltajalla 

täytyy olla toimiva sähköpostiosoite. Jos sähköpostiosoitetta ei merkitä 

ilmoittautumisen yhteydessä, niin ilmoittautuminen mitätöityy. Ilmoittautumisjärjestelmä 

lähettää onnistuneesta ilmoittautumisesta automaattisen sähköpostin huoltajalle. 

(järjestelmä saattaa jossain tapauksissa lähettää useamman vahvistussähköpostin, tästä ei 

ole syytä huolestua). Sähköposti toimii leiripaikan varausvahvistuksena molemmille 

osapuolille.  

 

Ilmoittautumisia tulee tiistaina ja keskiviikkona paljon, joten palvelin voi ruuhkautua ja 

sähköposti ilmoittautumisesta voi viivästyä jopa tunteja. Älä roiku turhaan nettisivuilla 

koko päivää odottamassa ilmoittautumisen aukeamista, sillä tämä tukkii lisää 

järjestelmäämme. Toivomme kärsivällisyyttä! 

 

 

• Ilmoittautumisen yhteydessä huoltajan täytyy hyväksyä leiri/peruutusehdot. 

• Vahvistamme paikan Pitkis-Sport 2023 -leirille tekstiviestillä huoltajan 

matkapuhelinnumeroon.  

• Ilmoittautumisten vahvistus aloitetaan helmikuussa, kun lajien suorituspaikat on 

varmistettu. 

• Lasku lähetetään huoltajan sähköpostiosoitteeseen kevään 2023 aikana huoltajan 

nimellä. 
  



 

Ilmoittautuminen etenee näin: 

1. Mene sivulle www.pitkissport.net  

2. Valitse sivun ylälaidasta kohta "ilmoittautuminen" 

3. Valitse "Pitkis-Sport liikuntaleiri" 

4. Valitse "laji", johon olet ilmoittautumassa 

5. Valitse kohta "ilmoittaudu" 

6. Syötä huolellisesti osallistujan etunimi, sukunimi, postitoimipaikka ja huoltajan 

sähköposti (oikein kirjoitettuna), tarkista vielä oikea laji ja paina "varaa paikkasi tähän 

tapahtumaan" 

7. Näyttöön tulee lisää kysymyksiä, vastaa huolellisesti kaikkiin kysymyksiin 

 (Huom! perheliikunnassa lisäksi huoltajan paidan koko ja mahdolliset allergiat) ja 

paina "vahvista ilmoittautuminen". (Paina vahvista ilmoittautuminen näppäintä 

vain kerran, älä rämpytä nappulaa. Nappulan rämpyttäminen saattaa tukkeuttaa 

järjestelmää ja hidastaa ilmoittautumisen etenemistä.) 

8. Jos olet antanut kaikki tiedot oikein, näyttöön tulee "Kiitos ilmoittautumisestasi".  

9. Sähköpostiisi lähtee automaattisesti varausvahvistus kaikkine tietoineen, jotka juuri 

annoit.  Varausvahvistussähköpostin saapumisessa voi olla viivettä johtuen 

ilmoittautumispäivän suuresta ilmoittautumismäärästä. Odota siis rauhassa ja muista 

tarvittaessa tarkistaa myös roskaposti- ja mainospostikansiosi yms. sillä joskus viesti 

saattaa mennä sinne. (Järjestelmä saattaa jossain tapauksissa lähettää useamman 

vahvistussähköposti, tästä ei ole syytä huolestua). 

 

Varasijalle ilmoittautuminen 

Jos laji on tullut täyteen, ehdottaa ilmoittautumisjärjestelmä automaattisesti varasijapaikkaa, 

josta voi valita mieluisen lajin. Varasijallekin voi ilmoittautua vain verkossa. Sama lapsi voi olla 

varasijalla useammassa lajissa. Et voi ilmoittautua varasijalle ennen kuin laji on täynnä. 

 

Useampi ilmoittautuminen samasta perheestä tai sähköpostiosoitteesta 

Jokaisen saman perheen lapselle täytyy tehdä oma ilmoittautuminen alusta asti. Jos palaat 

”edellinen / back” nuolella takaisin, niin ilmoittautuminen EI ala alusta eikä ilmoittautuminen 

tule tietokantaamme. Emme ole vastuussa puutteellisista tai väärin tehdyistä 

ilmoittautumisista.  

 

Älä tee ns. ”harjoitusilmoittautumisia”, sillä järjestelmä tallentaa kaikki avatut 

ilmoittautumislomakkeet ja näin ollen lukee niitä todellisina ilmoittautumisina, jotka jäävät 

voimaan tietokannassa. Eli jos avaat ilmoittautumislomakkeen ja täytät siitä etunimi, 

sukunimi, postitoimipaikka ja huoltajan sähköposti sarakkeen ja painat varaa paikkasi tähän 

tapahtumaan, lukee järjestelmä sitä ilmoittautumisena, etkä pääse tekemään oikeaa 

ilmoittautumista.  

 
 

TERVETULOA PITKIS-SPORT LIIKUNTALEIRILLE 2023! 


