
Happy Together suurleiri 

Suomen Valjakkourheiluliiton 
Kauden 18-19 1.leiri 



Nuorisoleiri Run Together 
12- 18 vuotiaat 

• Tavoitteena on kehittää nuorten harjoittelu- ja 
elämäntaitoja monipuolisesti, sekä yhdistää 
urheilu ja koulunkäynti joustavasti toisiaan 
tukevaksi kokonaisuudeksi. 

• Annamme ohjeistusta monipuolisesta 
liikkumisesta sekä ruokailuun liittyvissä 
asioissa.  

 

 



  Lastenleiri Happy Run 
4- 11 vuotiaat 

• Tavoitteemme on tarjota jokaiselle 
osallistuvalle lapselle positiivisia 
valjakkourheiluun ja liikkumiseen liittyviä 
kokemuksia ja edistää lasten hyvinvointia. 

• Annamme lapselle mahdollisuuden 
omalla tasollaan kokeilla mahdollisimman 
montaa eri liikunnallista peliä ja tutustua 
valjakkourheilun lajeihin leikkimielisessä 
ja turvallisessa ympäristössä.  

 



Leirin arvot 

• Noudatamme leireillä yhteisiä pelisääntöjä, 
vaalimme innostavaa ryhmähenkeä ja 
kunnioitamme hyviä käytöstapoja, jotta 
jokaisella leiriläisellä olisi viihtyisä ja 
turvallinen olo. 

• Tutustumme ja noudatamme Antidoping 
säädöksiä. 



Ohjaajat leireillä 

• Leirillä on vähintään kolme ohjaajaa, 
vastuullinen pääohjaaja ja avustavat 
apuohjaajat. Pääohjaajalta edellytämme aina 
täysi-ikäisyyden lisäksi vankkaa kokemusta 
lapsi- ja nuorisoryhmien ohjaamisesta sekä 
lajista. Myös apuohjaajille lasten ja nuorten 
kanssa toimimisen on oltava entuudestaan 
tuttua. Selvää on, että kaikki ohjaajamme ovat 
reippaita ja sporttisia esikuvia lapsille! 



Leiriemme ohjaajat ovat käyneet läpi 
yhtenäisen koulutuksen, jossa 
käsitellään leirien tavoitteet, ohjelma, 
yhteiset pelisäännöt sekä 
toimintaohjeet erilaisissa, 
haastavissakin tilanteissa. 
  
Leireillä on ohjaajien lisäksi paikalla 
aina leirivastaava, joka on vastuussa 
koko leiripaikasta. Leirivastaava on 
leiriemme konkari, jolta ei mene sormi 
suuhun vaikeissakaan tapauksissa, oli 
kyse sitten sääntöjen noudattamisesta 
tai mahdollisista haavereista. 
Leirivastaavamme pitää huolta, että 
leiri etenee suunnitelmien mukaan ja 
ilmapiiri leirillä on positiivinen ja 
turvallinen. 



Kettukallion Elämystila 
leiripaikkana 

• Elämystila tarjoaa luonnonläheiset tilat ja hyvät 
harjoittelumaastot 

 



Kettukallion Elämystila 

• Nukkumapaikat 20:lle 

• Savusauna 

• Grillikota 

• Ruokailu- ja kokoustilat 



Oma koira mukaan leirille 
 
Leirille voi tulla oman tai lainakoiran kanssa, 
mutta tärkeintä on, että leiriläisellä ja koiralla 
olisi hyvä suhde jo ennen leirille tuloa. Päivät 
ovat koirille väsyttäviä, joten koiraa joka ei ole 
tottunut minkäänlaiseen rasitukseen ei 
suositella tuotavan leirille. Koiran rokotuksien 
tulee olla kunnossa eikä se saa olla juoksussa 
tai sairas. Koiran tulee myös olla sosiaalinen 
ihmisiä ja muita koiria kohtaan, emme voi 
ottaa leirille ongelmakoiria. Nuoren on 
hallittava oma koiransa leirillä. Jos ongelmia 
ilmenee, ohjaajilla on oikeus poistaa 
sopimaton koira leiriltä. 



Myös koirattomat nuoret ovat tervetulleita leirille. Ohjaajilla on 3-4 
koiraa, joita voi lainata koko leirin ajaksi. Lainakoira on kuin oma 
koira leirillä. Nuori saa treenata sen kanssa, mutta on myös 
vastuussa esimerkiksi sen tarpeille viemisestä ja juottamisesta 
leiripäivän aikana. 



Leirihinta 

• Leirin hinta:  100€    varausmaksu: 50€ 
Sisarusalennus saman perheen lapsista. 

• Varausmaksua ei palauteta! 

• 4 vrk:n leirihinta sisältää täysihoidon 
(majoitus, 5 ateriaa päivässä), 
tapaturmavakuutuksen ja mukavan 
leiriohjelman yhdessä vapaaehtoisten 
ohjaajien kanssa. Leirin hinta ei kata mukana 
olevan oman koiran kuluja. 

 



Ilmoittautuminen 

• Lisätiedot ja ilmoittautuminen  

• heidi.ahlfors@vul.fi 

• 044 772 8800 

 

• www.facebook.com/vuljuniors 

mailto:heidi.ahlfors@vul.fi

