Tässä jäsentiedotteessa:
Sinä nuoriso- tai liikunta-alan ammattilainen tai tuleva sellainen Vierumäen leiritulet ohjaajahaku on alkanut!
Hanketukihaku - Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Vierumäen Leiritulet 4.-7.6.2018 - Ohjaaja
Leiritoiminnallamme on pitkät perinteet. Moni on aloittanut leiriläisenä, edennyt apuohjaajaksi ja sen
jälkeen muihin vastuullisiin tehtäviin. Leiritoimintamme tunnetaan laajasta lajikirjosta, hyvistä
järjestelyistä, ystävällisestä palvelusta sekä ammattitaitoisista ohjaajista. Siitä pitävät huolen osaava leirin
johto ja yli 100 vapaaehtoistoimijaa vuosittain. Moni on ollut mukana jo useita vuosia, mikä kertoo
telttaleirin loistavasta yhteishengestä ja tunnelmasta.
Sinä nuoriso- tai liikunta-alan ammattilainen tai tuleva sellainen - Tule tekemään kanssamme kesän
kivointa liikuntaleiriä!
Vierumäen Leiritulilla ei keskitytä laskemaan sekunteja tai senttejä. Leirillä kaikki liikkuvat hymy huulessa.
Pääasia on, että suhtaudut myönteisesti lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan löytämiseen, olet
kannustava ja tulet toimeen ihmisten kanssa sekä olet valmis telttailukokemukseen. Ohjaajat saavat
mahtavan ja ainutlaatuisen kokemuksen työskennellä hienolla telttaleirillä, leiripaidan, todistuksen ja ruoan
neljästi päivässä leirillä sekä koulutuksia ennen leiriä. Lisäksi ohjaaja voi ilmoittaa lapsensa mihin tahansa
ryhmään puoleen hintaan.
Vastuuohjaaja
Vastuullisiin tehtäviin odotamme, että olet täyttänyt 18 vuotta, olet iloinen ja reipas, lasten liikunnan
ammattilainen tai tuleva sellainen, palvelualtis, omatoiminen, ystävällinen ja yhteistyökykyinen.
Vastuuohjaaja vastaa oman ryhmänsä toiminnasta ja huolehtii lasten turvallisuudesta koko leirin ajan
yhdessä apuohjaajien kanssa. Vastuullisissa tehtävissä toimivat saavat myös palkkion työstään (264
€/koko leirin ajalta ja kilometrikorvauksen 0,23 €/km kotoa opistolle).

Apuohjaaja
Apuohjaajan tulee täyttää leirivuonna 15 vuotta ja olla innostunut lasten ohjaamisesta. Apuohjaajat
toimivat vastuuvetäjän kanssa yhteistyössä ohjaamista harjoitellen. Vaikka työ on vapaaehtoista, on siihen
asennoiduttava kuin mihin tahansa työhön ja hoidettava se täydellä panoksella.
Kesän leirin ohjelma tarkentuu helmikuun aikana. Ryhmiä on erikseen 8-11- ja 12-14 –vuotiaille ja yhteen
ryhmään mahtuu max 22 leiriläistä. Jokaisella ryhmällä on vastuuohjaaja sekä 1-2 apuohjaajaa ryhmästä
riippuen.
Aikataulu
tammi-helmikuu

ohjaajahaku on avoinna 23.1.-20.2.2018,
valinnat tehdään 28.2.2018 mennessä

maaliskuu

leiriohjaajien maksuttomat koulutukset alkavat

toukokuu
kesäkuu

leiri-info ilta kaikille toimijoille vko 16
leiri alkaa kaikilla ohjaajilla 4.6.2018 klo 9

Työtä riittää sekä ennen että jälkeen leirin, joten kestävyyttä ja pitkää pinnaa aina välillä
tarvitaan:) Toivomme, että lähdettyäsi mukaan olet valmis antamaan täyden työpanoksesi ja sydämesi
leirin onnistumiseksi.
Mikäli olet kiinnostunut liittymään mahtavaan joukkoomme, täytä hakulomake sivun yläreunan linkistä!
Lisätietoja: Krista Pöllänen, 050 543 5934, krista.pollanen(at)phlu.fi

Hanketukihaku
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät
terveytensä kannalta liian vähän liikkuville työikäisille säännöllistä liikuntatoimintaa. Liitteenä esite KKIhanketukihausta, jota toivon teidän mahdollisuuksienne mukaan jakavan jäseninä oleville
urheiluseuroillenne, innostamaan heitä tuen hakemiseen matalan kynnyksen liikuntatoiminnan
järjestämiseksi. KKI-hanketuessa on kaksi hakukierrosta vuosittain, joista seuraava on 1.-31.3.2018.
Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät linkistä.
KKI-hanketukea voidaan myöntää paikallisen liikuntatoiminnan järjestämiseen. Lajiliitot voivat hakea tukea
valtakunnallisiin hankkeisiin syksyisin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (Liikunnallisen elämäntavan
valtakunnalliset kehittämishankkeet).
Lisätietoa Laura Pajunen, laura.pajunen@likes.fi, puh. 050 441 4025
www.kkiohjelma.fi

