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1. VARSY:n UUDET NETTISIVUT 
Varsyn uudet nettisivut avattiin lokakuun lopussa osoitteessa http://varsy.sporttisaitti.com/ 
Sivujen rakentelu ja sisällön muokkaus jatkuu edelleen, mutta perusasiat löytyvät jo nyt sivuilta. 

Jos seuroilla tai käyttäjillä on sivujen kehittämisehdotuksia, niin kertokaa niistä uuteen toimiston 
sähköpostiosoitteeseen varsy.toimisto@gmail.com 

 

2. VUOSIKOKOUS 
Varsy Ry:n vuosikokous järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa (Blomberginaukio 4) 
torstaina 13.11. klo 19. Valtakirjojen tarkastus klo 18.30 lähtien.  
SUL:n puheenvuoron vuosikokouksessa käyttää pj. Vesa Harmaakorpi. 
Seurat ovat saaneet kokouskutsun, asialistan ja valtakirjan sähköpostitse.  

Ennen vuosikokousta klo 17.30 järjestetään samassa paikassa yleisurheilukauden palkitsemistilaisuus.  
Palkittaville ja vuosikokousväelle yhteinen iltapalatarjoilu klo 18.15 lähtien. 
Tarjoilun takia seuroja pyydetään ilmoittamaan etukäteen mukanaolostaan (henkilömäärä/seura) 
sähköpostitse varsy.toimisto@gmail.com maanantaihin 10.11. mennessä. 

 

3. PIIRIN PARHAIDEN PALKITSEMINEN 
järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa (Blomberginaukio 4)  

torstaina 13.11. klo 17.30. 

Tilaisuudessa palkitaan sarjoittain (15-17-19-22-M/N) parhaat urheilijat ja heidän valmentajansa, 
Suomen mestarit (sarjoissa M/N17-19-22-M/N) valmentajineen, arvokisakävijät, piiriennätysten tekijät 
(sarjoissa M/N17-19-22-M/N) ja Kunniakierroksessa kunnostautuneet kerääjät.  
Varsy ry:n tasavuosien johdosta palkitsemistilaisuudessa jaetaan myös Varsyn hallituksen myöntämät 
huomionosoitukset piirin toiminnassa mukana olleille luottamushenkilöille ja muille toimijoille.  
Palkittavat ovat saaneet henkilökohtaisen kutsun tilaisuuteen. 
Seurojen vuosikokousedustajat ovat tervetulleita mukaan palkitsemistilaisuuteen. 
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4. I-TASO, LASTEN YLEISURHEILUOHJAAJAKURSSI 
 7-11 vuotiaiden lasten ohjaajille tai ohjaajiksi aikoville 

 osallistujalta edellytetään vähintään 14 vuoden ikää   

  oppikirja; Yleisurheilua 7-11 vuotiaille 
 

Seuraava lasten yleisurheiluohjaajakurssi   

 22.-23.11. Turku, Kupittaan urheiluhalli 
 lauantai 22.11. klo 9 – 15 

 sunnuntai 23.11. klo 10 - 16 
 

Sitovat ilmoittautumiset 17.11. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. 
Lomakkeeseen pääset http://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/ 

Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet sähköpostina ennen kurssin alkua. Kurssin kesto on  
12 tuntia ja hinta on 105 euroa/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja kurssimateriaalin.  
Tiedustelut Simo Haavisto p. 040-8316186 tai sijuha@utu.fi 
Kurssin toteutuminen edellyttää kahdeksaa (8) etukäteen ilmoittautunutta kurssilaista ! 

Lasten yleisurheiluohjaajakurssin voi tilata järjestettäväksi kotikunnassaan, mikäli seura(t) saa koottua vähintään 8 
kurssilaista. Kurssitiedusteluihin vastaa Juha Oksanen, p. 040-5714836 varsy.toimisto@gmail.com 

 

5. ELMO- LEIRITYS 2014-2015 
                         = Enemmän Liikettä ja Monipuolista Osaamista 

Kenelle? 
Leiritys on tarkoitettu 10-13 vuotiaille (2001 - 04 syntyneet) 
yleisurheilusta kiinnostuneille tytöille ja pojille. 

Ajankohdat ja sisältö 
Leiritys sisältää 4 leiripäivää Kupittaan urheiluhallissa; 

*LA   22.11.2014   *LA   10.01.2015   *SU   29.03.2015   *SU   03.05.2014 

sekä Eerikkilän Urheiluopistolla ELMO- liikuntaleirin SU–KE  7.-10.06.2015 

Leiripäivien ja leirin ohjelma koostuu eri lajien tekniikkaopetuksesta, perusharjoittelusta ja 
yleisliikunnasta. Leirityksen aikana käydään läpi kaikkien yleisurheilulajien tekniikat.  
ELMO – päällikkönä toimii Janne Keränen. 

Hinta 
Leirityksen hinta on 100€ sisältäen: koulutuksen, harjoituspaikkamaksut ja leirituotteen.  
Eerikkilän liikuntaleirin hinta on n.165€ ja se maksetaan aikanaan suoraan urheiluopistolle. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
Ilmoittautumiset leiritykseen 10.11.2014 mennessä sähköisellä hakukaavakkeella. 
Hakukaavakkeeseen pääset http://varsy.sporttisaitti.com/valmennus/ 
Tiedustelut ELMO-päällikkö Janne Keränen, keranen.janne@gmail.com, p. 040-5044924 

 

6. SEIVÄSKOULU 
Perinteeksi muodostunut Varsy:n seiväskoulu on jälleen alkamassa! Seiväskoulu on tarkoitettu kaikille 
lajista kiinnostuneille 9-15v. urheilijanaluille. Ryhmiä jaetaan hyppykokemuksen, iän ja ennätyksen 
mukaan. Seiväskouluinfo ja ilmoittautumisohjeet ovat Varsyn uusilla nettisivuilla. 
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7. PIIRIN JÄRJESTÄMÄ VALMENNUSTOIMINTA 
Piirileiritys alkoi viime viikonloppuna Piikkiössä jatkuen viikonloppuleirillä marraskuun lopulla 
Eerikkilässä. Mukana leirityksessä on 72 urheilijaa valmentajineen. Muutamiin lajeihin otetaan  
vielä ”jälki-ilmoittautuneita”, mikäli valintakriteerit täyttyvät. Tiedustelut Oksanen p. 040-5714836. 

Nelosen porukkareenit alkavat marraskuun puolen välin jälkeen Kupittaalla, yli 14v. urheilijoille on 
tarjolla kuuden kerran nelosen harjoituspaketti hallikauden ajaksi. Info ja ilmoittautumisohjeet löytyvät  
Varsyn nettisivuilta. 

Pikajuoksijoiden yhteislähtöreenit alkavat Kupittaalla vuoden vaihteen jälkeen, jatkuen viikottain koko 
hallikauden. Lisäinfoa löytyy aikanaan nettisivuilta. 

 

8. KILPAILUJEN HAKU HALLI- JA ULKORATAKAUDELLE 2015 
Nimikkeitä kansallinen ja nuorisokansallinen ei enää käytetä, vaan ne ovat niputettu yhteen ”Avoimet 
aluekilpailut” – nimikkeen alle. Tähän luokkaan kuuluvat alueen myöntämät halli-, ulkorata-, kävely- 
sekä maasto- ja maantielajien kilpailut. Nämä tulee hakea niin halli- kuin ulkoratakaudelle SUL:n 
sähköisen hakupalvelun kautta. Em. kilpailuiden haku alkaa 15.11.2014 ja päättyy 30.11.2014.  

Hakulinkki: http://www.sul.fi/sektorit/kilpailu 

Haettaessa tulee hakemukseen kilpailun luokaksi merkitä ”Avoin aluekilpailu.” Jo hakuvaiheessa on hyvä 
huomioida ko. luokan hakuvaatimukset niin ulkorata- kuin sisäratakaudellekin.  
Ulkoratakauden kilpailujen hakuvaatimukset:  
- kaikki lajiryhmät kattava lajiohjelma (pikajuoksu, kestävyysjuoksu, heitto, hyppy)  

- kestopäällystekenttä (pinnoite ja suorituspaikka hyvässä kunnossa)  
Vain määräaikaan mennessä sähköisen palvelun kautta haetut kisat huomioidaan. Alueet valitsevat 
kisajärjestäjät ja päättävät kilpailujen luokituksen sekä lopulliset päivämäärät hakemusten ja alueiden  
tekemän kilpailukoordinoinnin perusteella tammikuussa 2015.  

Sisäratakauden kilpailuille asetetut hakuvaatimukset  
- Ikäluokkien M/N, M/N19 ja M/N17 -kilpailut, joissa vähintään tulee olla mukana sarjojen M/N tai  

  M/N19 ja 17 – lajeja tai valtakunnallisesti merkittävät nuorisohallikilpailut.  

Kilpailut, jotka eivät täytä hakukriteerejä tai alue ei myönnä kilpailua, kuuluvat ”Piirien myöntämät 
kilpailut” – luokkaan. Näiden haku aukeaa SUL:n sähköisessä hakujärjestelmässä tammikuun 
puolivälissä 2015. Kiireellisemmissä tapauksissa olkaa yhteydessä oman piirinne kilpailuvastaan kilpailun 
saattamiseksi kilpailukalenteriin. Tilastokelpoisuuden edellytyksenähän on, että kilpailu on haettuna  
kilpailukalenteriin viimeistään 3 vrk ennen kilpailua.  

Lisätietoja kilpailuhakua koskeviin kysymyksiin saat kilpailuvastaava Kari Suomiselta p. 0400-848 526, 
kari.suominen@ppc.inet.fi (matkoilla 8.-22.11). Hän auttaa tarvittaessa kilpailujen hakijoita sopivan 
päivämäärän valinnassa. 

 

9. KILPAILULISENSSI 
Lisenssikausi vaihtui lokakuun alussa ja em. ajankohdan jälkeen hankitut lisenssit ovat voimassa  
31.12.2015 asti.  Lisenssin hinnat ovat 1.10.2014 alkaen:  

 2001 tai aiemmin syntyneet 27 € (14-vuotiaat ja yli) 

 2002 - 2007 välisenä aikana syntyneet 17 € (8-13-vuotiaat) 

 2008 ja myöhemmin syntyneet 10 € (7-vuotiaat ja alle) 
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10. SEURASIIRROT 
Vuotta 2015 koskevat seurasiirrot, kasvattajaraha-asiat sekä ulkomaan kansalaisten SM- 
kilpailuoikeudet:  

Urheilijan, joka tulevana kalenterivuonna (2015) täyttää 14 vuotta tai enemmän ja on kuluvana 
kalenterivuonna (2014) saavuttanut miesten/naisten tai mies/naisjuniorien 22–19-17-sarjoissa 
ulkoradoilla henkilökohtaisessa lajissa vähintään B-luokan tuloksen, on 30.11.2014 klo 24 mennessä:  

- toimitettava perille SUL:n toimistoon edustusoikeusilmoitus 

- lähetettävä itse edustusoikeusilmoituksen jäljennös entiselle seuralle 

- maksettava seurasiirron rekisteröintimaksu SUL:n pankkitilille: FI54 8000 1300 8822 15  

C-luokan urheilija ja urheilija, joka ei ole vuonna 2014 saavuttanut ulkoradoilla mitään luokkatulosta, sekä 
kalenterivuoden 2015 aikana enintään 13 vuotta täyttävä urheilija on oikeutettu edustamaan sitä seuraa, jonka 
nimissä hän suorittaa ensimmäisen kilpailunsa vuonna 2015. Hänen ei seuraa tällä tavoin vaihtaessaan tarvitse 
toimittaa siirtopapereita liittoon eikä maksaa rekisteröintimaksua. Vanhaa seuraa on luonnollisesti informoitava 
siirrosta.  
SUL käsittelee seurasiirtoilmoitukset 15.12.2014 mennessä ja hyväksyy seurasiirron, jos seurasiirtoilmoitus on 
jätetty ja rekisteröintimaksu maksettu 30.11.2014 mennessä. Uusi edustusoikeus astuu voimaan 1.1.2015.  
SUL lähettää 31.12.2014 mennessä piireille luettelon hyväksytyistä ja hylätyistä seurasiirroista. 

Mikäli seuraa vaihtava urheilija täyttää KASVATTAJARAHAA koskevat vaatimukset (kts. SUL:n edustussäännöt ), 
vanha seura anoo Suomen Urheiluliitolta 680 euron kasvattajarahan kolmen kuukauden kuluessa urheilijan 
seurasiirron voimaan astumisesta.  
 

Ulkomaalaisen urheilijan seura tekee SM/pm-kilpailuoikeudet  
Halutessaan jatkossa osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin tai piirin mestaruuskilpailuihin on Suomessa 
pysyvästi asuvan ulkomaalaisen urheilijan (käytännössä hänen seuransa) 30.11.2014 klo 24 mennessä:  

- toimitettava Suomen Urheiluliittoon hakemus, josta käy myös ilmi, mitä seuraa hän aikoo edustaa;  

- toimitettava hakemuslomakkeen liitteenä selvitys niistä perusteista, joiden nojalla Suomessa asumista 
voidaan pitää luonteeltaan pysyvänä järjestelynä (lue huolellisesti tämän pikaohjeen lopussa oleva SUL:n 
edustussääntöjen ulkomaan kansalaisia koskeva ote);  

- maksettava SM/pm-kilpailuoikeuksien rekisteröintimaksu 480 euroa Suomen Urheiluliiton pankkitilille 
FI54 8000 1300 8822 15.  

- liitettävä pysyvää asumista koskeva kotipaikkatodistus anomukseen.  

Tarkemmat ohjeet ja lomake seurasiirtoa varten vuodelle 2015 löytyvät SUL:n materiaalipankista 
http://www.sul.fi/julkinenmateriaalipankki. Tiedustelut: SUL Yrjö Kelhä, yrjo.kelha@sul.fi, puhelin 040 5883 894 

 

11. HALLIKALENTERI 2015 
Piirin hallikilpailukalenteri on ilmestyy joulukuun alussa.  Kalenteri on myytävänä toimistolla ja 
joulukuun hallikisoissa.  
Muuta toimistolta: 

- välitetään SUL:n vuosikirjaa 2014 
- Varsyn nuoren urheilijan harjoituspäiväkirja 

Tilaukset ja varaukset osoitteella varsy.toimisto@gmail.com 
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12. VIKING LINE -terveiset 
Pieni irtiotto arjesta tekee hyvää. Pakkaa laukku, ota ystävät tai perhe mukaan ja lähde upealle Viking 
Gracelle nauttimaan ylellisestä vuorokaudesta. Viking Gracen iltalähdöillä on päivittäin tarjolla 
huippuviihdettä ja sinulle jää seuraavana päivänä runsaasti aikaa hemmotteluun, herkutteluun ja 
shoppailuun. Hinnat ovat voimassa 1.11.–22.12.2014 (ei 9.–11.11.) 
 
Muista matkaa varatessa VARSY:n asiakasnumero: 600095 
 

Tuotetunnus: FRIENDS 
 

Viking Grace Turku/Åbo, klo/kl 20.55 su-to /sön-tor la / lör  

Inside Four  
(I4)  

sisähytti, 1-4 hlöä 

 
           20,-            43,-  

Seaside Four  
(S4)  

hytti ikkunalla,  
1-4 hlöä 

40,- 68,-  

Inside Double 
(ID2)  

sisähytti pari- 
vuoteella, 1-2 hlöä 

40,- 68,-  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. VARSY:N TAPAHTUMAKALENTERI 

MARRAS 

08.11. SUL:n seurakokous    Tampere 
08.11. PM-maastot     Vantaa 
13.11 Piirin parhaiden palkitsemistilaisuus   Turku 
13.11 Varsy Ry:n vuosikokous    Turku 
16.11. MaMa:n syyshallit    Kupittaa 
21. -23.11 II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 3/4. jakso   Eerikkilä 
22.11. ELMO-leiri avaus    Kupittaa 
22.11. SUL:n liittovaltuusto    Vantaa 
22.-23.11. I-tason lasten yleisurheiluohjaajakurssi   Turku  
29.-30.11. piirileiri     Eerikkilä 
30.11. Avoimet aluekilpailujen haku päättyy 

 

JOULU 

12.-14.12. III-taso valmentajatutkinto, 2/5   Pajulahti 

13.12. TuWe:n tonttukisat    Kupittaa 

14.12. EM-maastot     Sokomov, BUL 

 

 

2015  
 
TAMMI 

2.-4.01. Alueleiri     Varala, Tre 
10.01. ELMO-leiri      Kupittaa 
16.-18.01.  II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 4/4. jakso   Eerikkilä 
16.-18.01. Alueleiri, heitot    Eerikkilä 
17.01.  pm- hallimoniottelut +kans            M/N17-19,M/N   P/T15 Kupittaa 
25.01. SL-halliviestit   P/T11-15 Kupittaa 
31.1-1.2. pm- halli   M/N  P/T15 Kupittaa  
 
HELMI 

7.-8.02. pm- halli    M/N17-19  Kupittaa 
14.02.  Hallimaaottelu   M/N   Barum, NOR 
21.02  Talvimest.– Moukari   M/N17-22,M/N Kaustinen  
21.-22.02.  SM-halli    M/N   Tampere 
22.02. SL-halliottelut   P/T9-13 Kupittaa 
25.02 Juoksukoulun hallitonnit  M/N17-19 P/T9-15 Kupittaa 
27.2-1.3.  SM-halli   M/N17-22   Turku 
28.02.  Talvimest.– Kiekko   M/N17-22,M/N  Pori  

Talvimest.–  Keihäs   M/N17-22,M/N  
 

MAALIS 

6. -8.03.  EM-hallit    M/N   Praha, CZE  
7.-8.03.  SM-hallimoniottelut                   M/N17-22,M/N P/T15  Helsinki 
7.-8.03.  TJIG      Tampere  
14. -15.03. SL-hallihuipentuma   P/T9-13  Kupittaa 


