
Pitkis-Sport liikuntaleirin historia 1963-2013

Mikä on Pitkis-Sport?
Pitkis-Sport Liikuntaleiri on Satakunnassa Kokemäen Pitkäjärvellä vuosittain järjestettävä lasten- ja nuorten

monipuolisen liikunnan leiri, jolla on juuret jo 1940-luvulla Suomen Valtakunnan Urheiluliiton (SVUL)

Satakunnan piirissä nuorille lahjakkaille kilpaurheilijoille järjestetyssä valmennusleiritoiminnassa.

Pitkis-Sport rantautui Pitkäjärvelle lopullisesti vuonna 1967, mutta paikkaa kokeiltiin ensimmäisen kerran

nuorisoleirin pitopaikkana jo kesäkuussa 1952. 1960-luvulla sai alkunsa Pitkäjärvellä pidetty, alun perin

Kokemäen leirinä tunnettu, Pitkis-Sport. Nimi Pitkis-Sport otettiin käyttöön vuonna 1976. Virallisesti

”Pitkis” nimi rekisteröitiin patentti- ja rekisterihallitukseen vasta vuonna 2002 ja se hyväksyttiin normaali

käsittelyn jälkeen v. 2003.

Nuorisojohtajakoulutukset leirin alku ja juuri

Pitkis-Sport on vuosien varrella jakautunut nuorisojohtajakoulutukseen, lajileireihin ja liikuntaleiriin. SVUL:n

Satakunnan piirissä ensimmäiset nuorisojohtajat koulutettiin jo 1940-luvun lopulla, mutta säännöllistä ja

keskusjärjestön ohjeistuksen mukaista koulutustoiminta oli vasta vuodesta 1963 alkaen.

Nuorisojohtajakurssit käynnistettiin alun perin paikkaamaan lisääntynyttä tarvetta saada enemmän päteviä

ohjaajia ohjaamaan suurten ikäluokkien rynnistystä urheilun pariin. Kurssista tuli lopulta niin merkittävä osa

SVUL:n Satakunnan piirin nuorisotoimintaa, ja selkäranka Pitkis-Sportille, että leirin virallinen alkupiste on

myös ajoitettu vuoteen 1963.

Suomen suurin monipuolisen liikunnan leiri

Monipuolisuutta ja kaikille avointa toimintaa oli lähestytty ensimmäisen kerran jo vuonna 1970 perustamalla

Pitkäjärvelle yhdeksi leirivaihtoehdoksi tyttöjen ja poikien liikuntaleiri, joka oli avoin kaikille 10-13-vuotiaille

pojille ja tytöille urheilumuotoon katsomatta. Leiritoiminnan avaaminen nuorille, joilla ei ollut aiempaa

liikunnallista taustaa oli iso askel siinä, että leiristä kasvoi kaikille nuorille sopiva kesäleiri. Avoimuus on

myös auttanut kasvattamaan leirin sen nykyisiin mittasuhteisiin. Satakunnan piirissä pyrittiin saamaan myös

perheet mukaan seuratoimintaan virkistys- ja perheleirien muodossa, joita Kokemäellä otettiin muiden

leirien yhteyteen vuonna 1973. Perheleirit olivat 80-luvulla ”tauolla” ja ne otettiin mukaan taas vuonna 1997

ensin Aikuinen-lapsileiri- ja nykyään perheliikuntaleiri nimellä. Nykyään Pitkis-Sportilla on yli 40 eri

lajivaihtoehtoa ja reilu 20 eri tutustumislajia. Pitkis on jo vuosia ollut lajivalikoimaltaan ja

osallistujamäärältään Suomen suurin monipuolisen liikunnan leiri.



Arvonimijärjestelmä ja Pitkis-nimen rekisteröinti

Pitkiksellä on ollut käytössä jo vuodesta 1979 lähtien arvonimijärjestelmä: Kisälli 5 kertaa, Mestari 8 kertaa

ja Neuvos 12 kertaa, jossa Pitkiksellä olleita huomioidaan arvonsa mukaan. Vuonna 2013 otettiin uutena

arvonimenä mukaan Pitkis-Pro, jonka saa 20 kerran jälkeen. Viime vuosina Kisälli arvonimen on saanut reilut

100-130 henkilöä, Mestareita 20-40 henkilöä, Neuvoksia 8-15 henkilöä ja Pitkis-Pro arvonimen saaneita

tullee jatkossa olemaan vuosittain 0-5. Arvonimijärjestelmä on ollut fiksu tapa houkutella osallistujia

tulemaan vuosi toisensa jälkeen Pitkikselle, vaikkakaan se ei varmasti ole se suurin motiivi osallistua, vaan se

Pitkis-henki, ja elämykset, jotka voi kokea vain leirillä.

2000-luvun alkupuolella Pitkikselle saatiin omat pääyhteistyökumppanit. Se oli myös sopiva hetki suojata jo

vuosikymmenien aikana tutuksi tullutta nimeä PITKIS (liikuntatapahtumat) ja sitä kautta saada lisäarvoa

hyvälle tapahtumalle. Vuonna 2002 laitettiin anomus patentti- ja rekisterihallitukselle ja vuonna 2003,

Pitkiksen täyttäessä 40 vuotta, saatiin hyväksytty päätös Pitkis-nimen rekisteröinnistä. Vuonna 2013

suojausta uusittiin ja laajennettiin kattamaan myös Pitkis julkaisut, asut, liikuntavälineet ja koulutukset.

Nuori Suomi pienoiskoossa

Marraskuussa 1987, ”Täältä tullaan elämä” lausahduksin varustettu, Nuori Suomi -ohjelma näki päivänvalon.

Toiminnan periaatteiksi tuli kasvatus ja monipuolisuus. Tarkoitukseksi tuli kasvattaa yhteiskunnan jäseniä,

joilla on terve itsetunto ja urheilulliset elämäntavat. Satakunnan piirin nuorisotoimintaa ja Pitkis-Sporttia

ajatellen Nuori Suomi -ohjelma ei kuitenkaan tarjonnut paljoa uutta, sillä ohjelmaan nojaavia periaatteita oli

Pitkis-Sportilla noudatettu jo aiemmin, ja leiritoiminta oli avattu kaikille halukkaille lapsille taitoihin

katsomatta. Vuonna 1989 leirijohtajana vaikuttanut Heini Levan totesikin Pitkis-Sportin olevan kuin koko

Nuori Suomi pienoiskoossa. Nuori Suomi -ohjelma tarjosi liikuntaleirille paremminkin oikeutuksen vanhoille

hyväksi havaituille käytänteille, sen sijaan että olisi tuonut arvoihin tai periaatteisiin paljoa uutta.

Pitkiksen tarpeellisuus
80-luvun loppupuolella oli SVUL Satakunnan piirin asialistalla kohta, jossa mietittiin Pitkis-Sportin
tarpeellisuutta ja sitä järjestetäänkö leiriä lainkaan. Keskustelu asiasta oli lyhyt ja päätös oli että jatketaan.
Samalla leiriä alettiin kehittämään pitkäjänteisemmin. Vuosi 1988 oli sikäli historiallinen, että Pitkistä ei
järjestetty Kokemäen Pitkäjärvellä vaan Satakunnan kisojen yhteydessä Porissa.

Pitkis perintonä LiikUlle
Suomalaisen liikunnan edellisessä urheilurakenteen muutoksessa SVUL:n piirit kautta Suomen lakkautettiin ja
toimintaa jatkamaan perustettiin liikunnan aluejärjestöt. Pitkis-Sportin järjestämistä SVUL Satakunnan piirin
sijaan jatkoi vuodesta 1993 alkaen Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU), joka sai ikään kuin
perintönä SVUL Satakunnanpiiriltä Pitkiksen ja luonnollisesti muut piirin aiemmin hoitamat tehtävät.

Päätoiminen leiritoiminnan kehittäjä
Leirin perusrunko ja ohjelma on ollut hyvin samanlainen jo vuosikymmenet: avajaisten, ruokailujen,
liikunnan, yhteisohjelmien ym. osalta. Osallistujamäärät ovat vuosittain vaihdelleet paljonkin, joskin koko



2000-luvun osallistujamäärä ohjaajineen on ollut 1400-1800 välillä. Leirin laajenemiseen ja vakiintumiseen
Suomen suurimmaksi leiriksi on vaikuttanut LiikUn tekemä päätös, jossa Pitkistä kehittämään palkattiin
päätoiminen työntekijä vuonna 1997. Kokopäivätoimisen leirintekijän myötä on pystytty pala palalta
kehittämään leirin monipuolisuutta, turvallisuutta, ensiapua, vapaaehtoisten huomioimista ja kiittämistä,
markkinointia, palautteiden kysymistä, tunnettuutta, yleisilmettä ja paljon paljon muita tärkeitä asioita.
Yksilön kautta ajattelu suuressakin kokonaisuudessa on tie leiriläisen tyytyväisyyteen. Tällä tavalla se
yksittäinen leiriläinen 1800 ihmisen joukossa saa tarvitsemansa huomion ja palvelun siellä missä hän sitä
tarvitsee ja silloin kun hän sitä tarvitsee. Päätoiminen leirin kehittäjä ei yksin pysty tekemään leiriä vaan
tärkeä osa kokonaisuutta on osaava ja sitoutunut leirin johtoryhmä, jossa jokaisella on omat vastuualueensa.
Johtoryhmän jäsenet jalkauttavat ja perehdyttävät sovitut asiat omiin ryhmiinsä ja kehittävät pitkäjänteisesti
ryhmänsä toimintaa.

Pitkis-laulut
Suuren liikuntamäärän lisäksi Pitkiksellä on harrastettu kulttuuriakin. 80-luvun alussa on tehty Pitkis-laulu,
jonka kertosäe on tarttuva ” Leiri, leirielämää, leirielämää. Pitkis bodia ja sporttia ja tsemppiä”. Laulua
soitettiin yhteisohjelmissa useasti 80-90-luvuilla. Useamman vuoden tauon jälkeen se otettiin soittolistalle
taas vuonna 2007 muutamaksi vuodeksi. Vuonna 2011 aloitettiin suunnitella päivitettyä räp-versiota
aikaisemmasta laulusta, mutta vanhan pohjalle tehty räp todettiin haastavaksi aiemman version ollessa niin
hyvä. Uusi Pitkis-biisi kuitenkin toteutettiin räp-versiona, jonka ensiesitys oli iltajuhlassa vuonna 2012. Biisi
sai heti hyvän vastaanoton puhelimien soittoäänenä ja diskossa, jossa se kokosi heti kaikki pojatkin
tanssilattialle. Vuonna 2013 Pitkis-biisiin tehtiin myös koreografia Johanna Mattilan toimesta, joka oli yksi
leiriläisistä ja usean vuoden pitkisläinen jo toisessa polvessa. Biisi yhteistanssina 1800 henkilön esittämänä oli
huikea kokemus ja näky, joka varmasti kaikille osallisille jäi kirkkaana mieleen 50-vuotisjuhlaleiristä.

Kaikille avointa toimintaa
Otsikon mukaista toimintaa on ollut jo 70-luvulla siinä mielessä, että leirille otettiin mukaan myös ne, jotka
eivät välttämättä harrastaneet jotakin lajia seuroissa tai olleet valmennusryhmissä. Tänä päivänä kaikille
avointa toimintaa on se, että myös erityistukea tarvitseville on omat leirivaihtoehdot. Pitkiksen
lajivalikoimassa on ollut mukana jo vuodesta 1997 alkaen futuurileiri ja vuodesta 2011 pyörätuolikoripallo.
Lajit ovat olleet uranuurtajina ja suunnannäyttäjinä valtakunnantasollakin siinä miten terveet ja erityistä tukea
tarvitsevat lapset ja nuoret toimivat samalla leirillä maasto-olosuhteissa. Lajinvaihtopäivänä kyseisiin lajeihin
tutustumaan päässeet ns. terveet leiriläiset ovat palautteissaan maininneet näiden lajien olevan nen
suosituimmat ja ”cooleimmat” lajit Pitkiksellä. Futuuri ja pt-koripallo tarvitsevat luonnollisesti suuren
avustajajoukon ja sitä tarvetta varten on tehty hyvää yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK)
ja heidän opiskelijoidensa kanssa siinä, että he pystyvät suorittamaan yhden työharjoittelujakson toimimalla
avustajina futuuri ja pt-koripallo leiriläisille. Tätä mallia on jaettu myös muille alueille ja korkeakouluille
hyvänä tapana suorittaa harjoittelu, jossa kaikki ovat voittajia, niin tapahtuman järjestäjä, oppilaitos, opiskelija
sekä tietenkin itse leiriläinen.

Turvallisuutta tulvasta maailmanennätykseen ja noro-virukseen
Leirin turvallisuutta alettiin kehittämään johtoryhmässä vahvasti jo 90-luvun lopussa. Turvallisuus otti
suuren sysäyksen eteenpäin vuoden 2002 leirillä, jonka viimeisenä iltana ja yönä 500 leiriläistä ohjaajineen
evakuoitiin. Raju muutaman tunnin kestänyt ukkoskuuro ja sitä seurannut tulva täytti leirialueen ja kastoi
teltat altapäin. Viranomaiset ja puolustusvoimat tulivat apuun ja ”kastuneet” leiriläiset siirrettiin Kokemäen
keskustan koululle. Kyseinen ”seikkailuleiri” on jäänyt pysyvästi osallistuneiden mieleen yhdestä parhaimpana
leirinä. Oma turvallisuuspäällikkö ja turvaryhmä ovat olleet siitä lähtien osana organisaatiota, jolla on tärkeä
rooli kokonaisuudessa. Leirin turvallisuussuunnitelma, joka täydentyi ”tulvaleirin” myötä 12-sivuiseksi.



Nykyään 16-sivuinen suunnitelma on saanut vuosittain kiitosta viranomaisilta ja sitä on kehuttu
valtakunnallisestikin yhdeksi parhaista suunnitelmista, joka toteutuu myös käytännössä.

Turvallisuus on ollut vuosittain tärkeässä osassa, jota on aika ajoin testattu käytännössäkin esimerkiksi
vuonna 2011, jolloin teemana oli turvallisuus. Leirin ensimmäisenä iltana tehtiin koko leirin
evakuointiharjoitus, joka kuvattiin kolmella eri kameralla, jotta leirin johto pystyi jälkeenpäin näkemään
mahdollisia ongelmakohtia ja oppimaan niistä. Myös viestinnän haastetta niin sisäisesti kuin ulkoisesti
harjoiteltiin käytännössä.

Vuoden 2011 leirin turvallisuusteemaan liittyen oli päätetty koota ihmisistä rakentuva maailma suurin
punainen risti. Kaikki pitkisläiset olivat pukeneet ylleen punaiset leiripaidat. Vierailijoille jaettiin punaiset
kartongit. Ensin ääriviivojen sisään ryhmiteltiin leiriläiset. Sen jälkeen kentälle virtasivat vierailijat. Pian risti
oli valmis: uusi maailmanennätys oli syntynyt! Sen tekivät 2 650 leiriläistä, kouluttajaa ja vierailijaa. Risti
kuvattiin kentältä ja lentokoneesta tiedotusryhmän voimin. Risti sai kiitosta aina Punaisen Ristin päämajasta
Genevestä asti ja oli sosiaalisessa mediassa maailmanlaajuisesti Punaisen Ristin nuorten sivuston tykätyin aihe
vuonna 2011. Suuri kokemus ja elämys maailmanennätys oli kaikille osallisille, josta vielä kiitos kaikille.

Vuonna 2012 oli ns. vatsataudin värittämä vuosi, joka toi taas oppia lisää, jota on jaettu sisäisesti ja ulkoisesti
muillekin tahoille ns. onnistuneen tapauksen johdosta. Pitkiksen vierailupäivänä leirialueella vierailee
vuosittain reilut 3000 henkeä. He kantavat mukanaan leiritarvikkeiden lisäksi myös tarttuvia viruksia, joka
vierailupäivän iltana ja sitä seuranneena yönä saatiin havaita. Pesäpalloleirillä oli vieraillut vanhempi, joka oli
päivää ennen ollut kovassa vatsa- ja oksennustaudissa. Vierailun seurauksena tauti tarttui pesäpalloleirille
kaataen 13 leiriläistä samasta lajista sekä muutamia muita eri lajeista. Leirin johto päätti torstaiaamuna
evakuoida koko pesäpalloleirin koteihin, koska yhdessä lajissa oli niin monta äkillistä oksennustautitapausta.
Samalla siirryttiin tehostettuun käsihygieniaan, rajattiin heille omia vessoja, toimitettiin ruoka suoraan
lajileiriin ja siirryttiin loppuleirin ajaksi kertakäyttöastioiden käyttöön koko leirillä. Ensiapuhenkilökunnan
jaksaminen oli myös koetuksella raskaan ”taudin myötä”. Leirin johto piti tarkkaa lokikirjaa epidemian aikana
tapahtumista ja päätöksistä, josta on jälkikäteen voitu katsoa ja kertoa miten tilanne kehittyi tai mitkä olivat
ne uhkakuvat minkä pohjalta leirin johto päätöksiä teki. Viranomaisyhteistyö oli tärkeässä roolissa päätöksiä
tehtäessä ja heidän taholtaan tuli jälkikäteen erityiskiitosta asian hoidosta. Myös se, ettei epidemiasta
aiheutuneita kustannuksia (noin 7500 e) mietitty leirin aikana oli tärkeää. Tiedostusvälineet valtakunnan
televisioita myöten olivat erittäin kiinnostuneita Pitkiksestä useamman päivän ajan. Tiedotuksellisesti asian
hoito onnistui mallikkaasti LiikUn ollessa se taho, joka asiasta ensimmäiseksi kertoi. Samalla päästiin
testaamaan käytännössä vuotta aikaisemmin harjoiteltua kriisitiedottamista. Leirin jälkeisellä viikolla
näytteiden analysoinnin jälkeen tulokseksi paljastui noro-virus, josta mediaa jälleen tiedotettiin.

Vapaaehtoiset – leirin selkäranka
Pitkis tunnetaan siitä, että järjestelyt sujuvat hyvin ja palvelu on ystävällistä sekä ammattitaitoista.
Siitä pitävät huolen ensisijaisesti osaava leirin johto ja yli 230 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. Yllä oleva teksti on kouluttajien
henkilötietolomakkeesta ja kertoo olennaisen. Leiriä ei olisi ilman vapaaehtoistoimijoita. Leirin
järjestäjänä vaadimme paljon, mutta samalla pystymme tarjoamaan vapaaehtoisille monia eri
mielenkiintoisia tehtäviä, joissa on tarjolla vastuuta roppakaupalla. Suuri osa vapaaehtoisista on
leiriläisten vanhempia ja seurojen ohjaajia tai valmentajia. Vuosittain nuorijohtajakurssiemme kautta
saadaan myös uusia nuoria vastuunkantajia. Oma NJ-koulutuksemme, josta koko leiri on saanut



alkunsakin elää ja voi hyvin. NJ 1 ja 2 kurssien koko on viime vuosina vakiintunut 40-60 välille, josta
NJ 2 kurssin jälkeen suurin osa tulee ohjaajaksi Pitkikselle ja pääsee näin jatkamaan leirielämää sekä
samaan hyviä ohjaajakokemuksia. Suuri kiitos kaikille Pitkiksellä vapaaehtoisena toimineille – ilman
teitä ei olisi meitä.

Pro-gradut
Voidaanko asian tai tapahtuman vaikuttavuuden mittarina pitää Pro-gradu -tutkielmia ja lukuisia opinnäytetöitä, joita
Pitkikseltä on tehty tai on tekeillä? Minna Erholahti sai syksyllä 2013 valmiiksi Pro gradunsa, jonka otsikkona oli:
Pitkis-Sport nuorisotoiminnan lippulaivaksi - Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Satakunnan piiri ry:n
kesäleiritoiminnan kehitys 1949–1993. Tutkielma on mielenkiintoista luettavaa siitä, miten Kokemäen Pitkäjärvelle on
päädytty ja miten lajivalikoima on kehittynyt vuosien varrella. Toinen Pro gradu on tekeillä Pekko-Joonas
Rantamäen toimesta, jossa hän tutkii miten Pitkis on näkynyt Satakunnan Kansassa 50 vuoden aikana, otsikolla:
The story of Pitkis-Sport in Satakunnan Kansa - Content analysis of newspaper articles about a youth sport
camp. Pekko tekee tutkielmansa englanninkielisenä, mutta koostaa siitä LiikUn käyttöön lyhennelmän myös
suomeksi.

Satakunta-päivä
Alla on alustus LiikUn Satakunta-päivä hakemuksesta: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry esittää, että
vuoden 2013 Satakunta-päiväksi valitaan 50 vuotta täyttävän Pitkis-Sport -liikuntaleirin vierailupäivä
3.7.2013. Pitkis edustaa satakuntalaisuutta parhaimmillaan, se on perinteinen, laadukas, turvallinen ja
innostava. Pitkis-Sport on innostanut satakuntalaisia huolehtimaan kunnostaan ja liikkumaan monipuolisesti,
leirille on osallistunut toimintavuosien aikana lähes 50 000 lasta, nuorta ja ohjaajaa.

Leirivuorokausia on vietetty jo lähes 250 000. Pitkis on lisännyt satakuntalaisten ihmisten yhteisöllisyyttä ja
hyvinvointia merkittävästi heidän omassa maakunnassaan, kasvaen valtakunnan suurimmaksi monipuolisen
liikunnan leiriksi.

Pitkis-Sport valittiin vuoden 2013 Satakunta-päiväksi maakuntahallituksen kokouksessa 15.4.2013
yksimielisesti useiden hakemusten joukosta. Satakuntaliiton nettisivut kirjoittavat seuraavasti Satakunta-
päivästä: Lämminhenkisyys ja yhteishenki tuntuvat heti leirille saapuessa. Leirialue on täyttynyt vanhemmista,
lapsista ja ilmapiiriä haistelemaan tulleista vierailijoista. Ihmisiä on kaikkialla ja heillä on jotain yhteistä - hyvä
fiilis. Edessä avautuva telttameri antaa osviittaa leirin laajuudesta. Tänä vuonna mukana on yli 1500 lasta.
Sanomattakin selvää, että Pitkis on suosittu! Päivän kruunaa iltajuhla, jonka aikana tuhatpäinen yleisö pääsee
ihastelemaan lauluesityksiä ja eri lajien valmistelemia ohjelmanumeroita. Satakunnan laulu kajahtaa ilmoille ja
ilta saa arvoisensa lopun. Satakunta-päivä vuosimallia 2013 oli menestys.

Satakunta-päivän järjestämisen saaminen osaltaan on vahvistanut LiikUn tunnetta ja tarpeellisuutta järjestää
satakuntalaisille ja muualtakin tuleville elämyksellisiä hetkiä liikunnan ja urheilun maailmassa.

Pitkis-liikuntaperhe - Yhteinen reitti liikunnan riemuun
Pitkis-liikuntaperhe tarjoaa jokaiselle jotakin. Pitkis ei ole ainoastaan viikon leiri kesällä, vaan koko vuodelle
jakautuva tapahtumien ketju. Pitkis-tapahtumien tarkoituksena on tutustuttaa lapsia, perheitä ja nuoria eri
liikuntalajien saloihin ja siten viihtymään liikunnan parissa. Pitkis-liikuntatapahtumissa voi löytyä se ”oma” laji,
jota voi jatkossa harrastaa yksin, kaveriporukassa tai läheisessä seurassa. Vuoden aikana järjestetään useita
eri Pitkis-tapahtumia, päätapahtuman ollessa Pitkis-Sport liikuntaleiri heinäkuun alussa Kokemäen
Pitkäjärvellä. Vuosittain eri Pitkis-tapahtumiin osallistuu noin 15 000 lasta ja nuorta.

Pitkis-Sport liikuntaleiri faktaa
 Leirin järjestäjä: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry LiikU
 Suomen suurin jokavuotinen monipuolisuusleiri.
 1.-5.7.2013 leiri järjestettiin jo 50:nnen kerran.
 Leiri kerää vuosittain n. 1650 lasta ja nuorta telttailemaan Kokemäen Pitkäjärvelle.



 Kouluttajia ja muita vapaaehtoistoimijoita on mukana n. 240 hlöä.
 Leiri on pääosin 7-14-vuotiaille. Myös alle kouluikäisille, perheille ja nuorille on omat vaihtoehdot.
 Lajivaihtoehtoja on 44, lisäksi esittelylajeja n. 20.
 Leirin aikana jokainen tutustuu ainakin kolmeen eri lajiin.
 Urheiluseuraan kuuluminen tai aikaisempi lajikokemus ei ole välttämätöntä.

Pitkis-Sportin leirin johtajat
Reijo Kari 1963-1974, Pauli Tuorila 1975-1979, Raimo Kotsalo 1980-1985, Sirkka Salonen 1986-1987, Heini
Levan 1989-1990, Aarne Repo 1991-1992, Harri Aalto 1993-1996, Kari Tuominen 1997-2000, Kati Koskelo
2001-2005, Jari Huttunen 2006-2011, Krista Tuomisto 2012-

www.liiku.fi www.pitkissport.net

Jurkka Virtala
leiritoiminnan kehittäjä, LiikU

Pitkis-historiassa on suoria lainauksia Minna Erholahden tekemästä Pro gradu –tutkielmasta.


