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1. SEURATOIMINNAN VUOSI-ILMOITUS 

Vuosi-ilmoituksen seura hoitaa täyttämällä Varsyn nettisivuilla olevan vuosi-ilmoituslomakkeen, linkki 
lomakkeeseen http://varsy.sporttisaitti.com/organisaatio/seurat/vuosi-ilmoituslomake/ 
 

Lomake löytyy sivuilta http://varsy.sporttisaitti.com/, valikosta organisaatio/ seurat. 
Täyttäkää lomake 31.1.2015 mennessä, tällöin varmistatte postin ja tiedotteiden kulkemisen oikeille 
henkilöille. Myöhemmin tulevat muutokset tehdään täyttämällä lomakkeesta muuttunut tieto. 
 
 

2. VARSY:N PM-SISULISÄHALLIVIESTIT  

järjestetään Kupittaan urheiluhallissa su 25.01.2015 klo 11.00 

 Ilmoittautumiset 20.1. mennessä osoitteella: yleisurheilu@turunweikot.fi 

 Ilmoittautumisen yhteydessä seurojen tulee ilmoittaa joukkueen juoksijoiden ja 
varahenkilöiden nimet muodossa; sukunimi, etunimi. 

Halliviestien ohjeisto seuroille, urheilijoille, valmentajille ja huoltajille on Varsyn nettisivuilla. 
 
 

3. SUL INFOA 

 Yleisurheilulisenssi 
Vuoden 2015 yleisurheilulisenssi on ollut voimassa jo lokakuun alusta lähtien, joten hoitakaa 
lisenssiasiat pikaisesti kuntoon. Lisenssin hinnat ovat: 

- 2001 tai aiemmin syntyneet 27 € 
- 2002 - 2007 välisenä aikana syntyneet 17 € 
- 2008 ja myöhemmin syntyneet 10 € 

Yleisurheilulisenssi on edelleen edullinen ja hyvä tapa laittaa seuranne urheilijoiden vakuutusasiat 
kuntoon. Lisenssiin sisältyy mm. IF- tapaturmavakuutus (v.1996 ja myöhemmin syntyneet). 
Yleisurheilulisenssi on voimassa maksupäivästä vuoden 2015 loppuun saakka. 
Lisenssi ei kata kuitenkaan rasitusvammoja, sairauksia tai muulla vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia, 
joten mahdollisimman ajoissa lapselle tai nuorelle kannattaa ottaa sairauskuluvakuutus. 
Sairauskuluvakuutus täydentää lisenssin tapaturmavakuutusta. Ifin kautta saat sen helpoiten. Lisätietoa 
löytyy SUL:n sivuilta tai harri.aalto@sul.fi. Muistattehan informoida urheilijoitanne ja heidän 
vanhempiaan vakuutuksen tärkeydestä.  

http://varsy.sporttisaitti.com/organisaatio/seurat/vuosi-ilmoituslomake/
http://varsy.sporttisaitti.com/


 Suomen Urheiluliiton nettisivusto uudistuu.          

Helmikuusta lähtien sul.fi -sivusto poistuu käytöstä ja toiminta keskittyy yleisurheilu.fi -sivustoon. 
Yleisurheilu-uutiset julkaistaan jo nyt uusiutuneella beta.yleisurheilu.fi -sivuston etusivulla, joka sekin 

muuttuu vielä tammikuun aikana. Uudet uutissivut osoitteessa http://beta.yleisurheilu.fi/ 
Uutissivuja lukuun ottamatta yleisurheilu.fi sekä sul. fi -sivustot toimivat vielä tammikuun ajan entiseen 
malliin. 

 

 Seurojen yhteystietojen päivitys yleisurheilurekisteriin 

SUL pyytää seuroja päivittämään yhteystietoja osoitteessa www.yleisurheilurekisteri.fi.  
Tällöin liitosta lähtevä posti saapuu oikealla henkilölle. Mikäli seuratunnukset yleisurheilurekisteri.fi -
sivustolle ovat kadonneet, pyytäkää uudet tunnukset osoitteesta nelly.loikkanen@sul.fi. 

 

 Yleisurheilun Kuvalehti 

Lehden toimittaminen päättyy, vielä ilmestyy kaksi numeroa tämän vuoden aikana. 
 

 Valtakunnallinen kilpailukalenteri 

Ei tehdä enää painotuotetta, kilpailut kilpailukalenteri.fi 
 
 

4. KILPAILUTOIMINTATIEDOTE 

Lohkopalaverit 

Piirin lohkopalaverit järjestetään viikolla 10 , palaverien ajankohdat, paikat ja yhteyshenkilöt: 
 

Salo:  ma 2.3. klo 18 Salohalli  Juhani Haartela 
Turku/Turun ymp. ti 3.3. klo 18  Paavo Nurmen stadion Anne Fröberg 
Vakka-Suomi  ke 4.3. klo 18  Laitilan kaupungintalo  Riikka Matikainen 
Loimaa:  to 5.3. klo 18  Kertunmäen hiihtomaja Kari Suominen 

 

Lohkopalaverissa käsiteltäviä asioita ovat: 
1. lohkolle myönnettyjen pm/aluemestaruuskilpailujen hakeminen 
2. yhteiset pm-kilpailut 
3. lohkojen seurojen kilpailulupahakemukset 
4. lohkon tuomarikoulutus 
5. muut koulutukset 
6.   seuracup 2015 
 

Lohkopalavereista on tehtävä pöytäkirjat, jotka toimitetaan kaikille lohkon seuroille, sekä 
kilpailuvaliokunnan puheenjohtajalle sähköpostilla osoitteeseen: kari.suominen@ppc.inet.fi 
 

Kilpailujen hakeminen 

Kilpailujen haku tehdään sähköisesti osoitteessa:   

http://www.kilpailukalenteri.fi/piirihaku/ 

Liitteenä on vuoden 2015 kalenteri, johon on merkittynä tähän mennessä myönnetyt kilpailut: 
SM-kisat, eliittikisat, tähtikisat, nuorten eliittikisat ja alueen myöntämät kilpailut. Lisäksi kalenteriin on 
merkitty pm-kisoille ja seuracupeille varatut päivät, leirit jne… 
 

Piirin myöntämät kilpailut 2015 

Kesällä 2015 järjestettävien piirin myöntämien yleisurheilukilpailujen haku tulee tehdä 
kilpailukalenteri.fi -järjestelmän kautta 1.-28.2.2015.  
Em. kilpailujen kilpailulupamaksu on 30 euroa. 

http://beta.yleisurheilu.fi/
http://www.yleisurheilurekisteri.fi/
mailto:nelly.loikkanen@sul.fi
http://www.kilpailukalenteri.fi/piirihaku/


Seurojen kesälle 2015 anotut kilpailut (myös pm/aluemestaruuskilpailut) käsitellään ensin 
lohkokokouksissa, jonka jälkeen lohkovastaavien esitysten pohjalta piirin kilpailuvaliokunnassa. 
Kokouksessa käydään läpi kaikki ko. lohkon kilpailulupa-anomukset.  
 

Piirinmestaruuskilpailut / aluemestaruuskilpailut  2015 

Lohkokokouksessa sovitaan myös pt-suunnitelman pohjalta lohkossa järjestettävistä 
pm/aluemestaruuskilpailuista, jotka ko. lohkon seurat ovat sitoutuneet järjestämään. Suositeltavaa on, 
että lohkoille myönnettyjen kilpailujen järjestely- ja toimitsijatehtävät hoidetaan ko. lohkon seurojen 
kanssa yhteistyössä.  
HUOM ! Myös pm-/ am-kilpailujen haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta. 
 
Anottavien pm-/am-kilpailujen päivämäärät ja järjestämisvuorossa oleva lohko: 
 

6.4 maantie N/M, N/M17/19  MaarMa (myönnetty aikaisemmin) 
3.5 maastot N/M,N/M17/19, T/P9-15 Turun ympäristö  
20.5 sisulisämaastoviesti  Turun ympäristö 
16.6 viestit N/M, N/M 17/19, T/P15 V-S (alueelliset) 
9.7/27.7 N/M 17 henk.koht.  Turun ympäristö   
11.6/16.7 N/M henk.koht.  Vakka-Suomi 
30.6 sisulisäottelut T  Salo 
1.7 sisulisäottelut P  Turun ympäristö  
8.-9.8 sisulisähuipentuma  Turku, Varsyn seurat 
16.8 sisulisäviestit   Turku 
9.9 sisulisäratakävelyt  Turku  
20.9 maantiekävelyt M/N, M/N 17/19 Vakka-Suomi 
 

N/M 10000m sekä N/M, N/M17, T/P15 esteet järjestetään jonkin yleisurheilukilpailun yhteydessä. 
Maraton järjestetään Paavo Nurmen maratonin yhteydessä. 
 
Varsy maksaa pm- kilpailujen järjestämisestä v. 2015 seuraavat järjestämispalkkiot: 

maastot    100 €    
M/N  ja M/N17  henk.koht.    250 € 
Sisulisäviestit     150 €  
Sisulisämoniottelut    150 € 
Sisulisäratakävelyt      50 € 
Sisulisämaastoviesti        50 € 
 

Pm- maantiekävelyistä sekä pm- kisoista, jotka järjestetään jonkin muun kilpailun yhteydessä ei makseta 
erillistä järjestämispalkkiota. 
 

Vattenfall seuracupin piirikisat 

Vattenfall seuracupin piirikisat käydään neljässä lohkossa. Viimevuotisen seuraottelu menestyksen 
perusteella viisi parasta seuraa muodostavat piirin “Ykköslohkon“, muut seurat on jaettu alueellisesti 
Turun-, Salon/Loimaan- ja Vakka-lohkoon.  
 

Seuracupin kaksi osakilpailua pidetään kaikissa neljässä lohkossa siten, että, I-seuracup osakilpailu on 
1/2.6 ja II-seuracup osakilpailu on 23.7/3.8. Vattenfall seuracupin finaalipäivä on 29.8. 
Varsyn Merkki-Mitalicupin finaali järjestetään su 13.9. 
 

LIITTEET: 
- Seurojen lohkojako ja pm- kilpailujen kiertojärjestys lohkoittain 
- V. 2015 kalenteri, johon on merkitty tähän mennessä myönnetyt kansalliset kilpailut, eliittikisat, tähtikisat,      
  SM- kilpailut, leirit jne… 



5. JÄRJESTÄJIÄ JUOKSUKOULU- ja HEITTOPÖRSSI- OSAKILPAILUILLE  

Juoksukoulun ja heittopörssin osakilpailut järjestetään seurojen järjestämien yleisurheilukilpailujen 
ohessa. Nyt haetaan järjestäjiä kesän 2015 osakilpailuille.  
Seurat, jotka ovat halukkaita järjestämään kilpailusarjojen osakilpailuja, ilmoittakaa asiasta tammikuun 
loppuun mennessä; toive kilpailusta, ajankohta ja yhteyshenkilö. 
 

Juoksukoulusarjaan on tulossa muutoksia, joista päätökset tehdään tammikuun aikana. Kaikki 
osakilpailut tulevat kaikkien seurojen haettavaksi, niistä informoidaan seuroja vielä tammikuun aikana.  
 

Haettavat heittopörssikilpailut (kuula, moukari, kiekko, keihäs)  

 1. kilpailu: 15.5.-15.6. välisenä aikana 

 2. kilpailu: heinäkuun aikana 

 3. kilpailu: syyskuun aikana 
- sarjat T/P11-13-15 
- kaksi heittolajia/ kilpailu 

 

HUOM! Samassa kilpailussa voidaan järjestää molempien kilpailusarjojen osakilpailuja. 
Päätös kisajärjestäjistä tehdään helmikuun alkupuolella, jotta seura voi ottaa kilpailun huomioon 
hakiessaan piirin myöntämiä kilpailuja, joiden hakuaika on 1.-28.2.2015. 
Tiedustelut varsy.toimisto@gmail.com tai p. 040-5714836. 
 
 

6. OHJAAJA- ja VALMENTAJAKOULUTUS 

 II- TASO, NUORISOVALMENTAJATUTKINTO 

Tutkinto on tarkoitettu 14–18v. urheilijoiden valmentajille. Tutkinnolle voivat hakea 18v täyttäneet 
nuorten yleisurheiluohjaajakurssin suorittaneet ja kaksi vuotta seurassa ohjaajana toimineet.  
Seuraava nuorisovalmentajatutkinto järjestetään Jyväskylän Hipposhallissa 

27.-29.3./ 8.-10.5./ 18.-20.9./ 23.-25.10. 

Tutkinnolle haku on 27.2. mennessä os. yleisurheilurekisteri.fi, palvelutunnus on NVTJKL2015. 
Haun voi tehdä myös hakulomakkeella, joka löytyy materiaalipankista (materiaalipankki,  
koulutushakemus) ja lähettää se os. SUL/Tapio Rajala, 63100 Kuortane Uo. 

 

Kutsu ja ohjelma tutkinnolle hyväksytyille lähetetään noin kolme viikkoa ennen tutkinnon alkua. 
Tutkinnon hinta on 340 euroa, joka sisältää opetuksen, opetusmateriaalin, tilojen käytön sekä ruokailut 
(huom. ei majoitusta!). Tiedustelut SUL:n koulutuspäällikkö Tapio Rajala p. 0400 442493 ja aluepäälliköt. 
 

Vuoden 2015 toinen tutkinto järjestetään syksyllä Helsingissä/Liikuntamylly. 
 
 

  I-TASO, NUORTEN YLEISURHEILUOHJAAJAKURSSI 

NYU-kurssi on tarkoitettu 11-14v. nuorten ohjaajille. Kurssille hakijalta edellytetään 15v. ikää sekä 
suoritettua I-tason lasten yleisurheiluohjaajakurssia. 
 

Seuraava nuorten yleisurheiluohjaajakurssi 8.3. - 26.4. Turku 

 sunnuntai 8.3. klo 9- 16 

 *keskiviikko 18.3. klo 17.30-21 

 lauantai 28.3. klo 9-17 

 *sunnuntai 29.3. klo 10-15 

 *tiistai 14.4. klo 17.30-21 

 sunnuntai 26.4. klo 9- 16 

mailto:varsy.toimisto@gmail.com


*merkityt päivät ovat vielä vahvistamatta, varmistuvat ensi viikon aikana! 
 

Sitovat ilmoittautumiset 03.03. mennessä nettisivuilla olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. 
Kurssin kesto on n. 40 tuntia ja hinta on 210 €/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja kurssimateriaalin.   
Tiedusteluihin vastaa Juha Oksanen p. 040-5714836. 

 
 

 I-TASO, LASTEN YLEISURHEILUOHJAAJAKURSSI 

LYU-kurssi on tarkoitettu 7-11 vuotiaiden lasten ohjaajille tai ohjaajiksi aikoville, osallistujalta 
edellytetään vähintään 14 vuoden ikää.  
 

Seuraava lasten yleisurheiluohjaajakurssi 6.-7.3. Turku 

 perjantai 6.3. klo 17.30 – 21 

 lauantai 7.3. klo 9 - 16 
 

Sitovat ilmoittautumiset 02.03. mennessä nettisivuilla olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. 
Kurssin kesto on 12 tuntia ja hinta 105 euroa/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja kurssimateriaalin.  

Kurssia koskevat tiedustelut Simo Haavisto p. 040-8316186 tai sijuha(at)utu.fi 
 

Seura voi tilata ”Lasten yleisurheiluohjaajakurssin” järjestettäväksi kotikunnassaan, mikäli seuralla on vähintään 

4 kurssilaista omasta takaa. Tämän jälkeen kurssitiedot julkaistaan piirin nettisivuilla  

tiedoksi muille seuroille. Kurssin toteutuminen edellyttää kuitenkin 8 etukäteen ilmoittautunutta! 
Tiedustelut Juha Oksanen, p. 040-5714836 varsy.toimisto(at)gmail.com  
 

 

7. PORUKKAREENIT 

Leiritysten lisäksi hallikaudella järjestetään porukkatreenejä.  
Porukkatreenien ensisijaisena kohderyhmänä ovat yli 13v. urheilijat, tarkoituksena on saada piirin 
parhaimmisto harjoittelemaan yhdessä. 

- kestävyysjuoksijoiden yhteiset testijuoksut kuukausittain 
- pikajuoksijoiden yhteislähtöharjoitukset hallikilpailukaudella 

Tiedot harjoituksista löytyvät Varsyn sivuilta, käyttäkää hyväksenne. 
 
 

8. KILPAKÄVELYPÄIVÄ ESPORT RATIOPHARM ARENALLA! 

Esport Arenalla järjestetään sunnuntaina 8.2. Arenakävelyiden yhteydessä kilpakävelypäivä.  
Päivän aikana järjestetään piirituomarikoulutus ja perehdytään kilpakävelyn lajivalmentaja Marko 
Kivimäen johdolla kilpakävelyn ohjaustoimintaan ja erilaisiin malleihin miten kilpakävelyvalmennusta 
voidaan toteuttaa seuroissa. Lisäksi SUL:n eteläisen alueen aluepäällikkö Antti Leskinen esittelee 
ajatuksiaan kilpakävelystä seurojen valmennusjärjestelmissä. Tilaisuus on maksuton. 
 

Kilpakävelypäivän ohjelma: 
10.00-11.30: Kilpakävelyn ohjaustoiminta seuroissa, Marko Kivimäki ja Antti Leskinen 
11.30-14.00: Kilpakävelyn piirituomarikoulutus, Marko Kivimäki 
14.00:  Arenakävelyt alkavat, lisätiedot ja ilmoittautuminen 

http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=13792 
 

Osoite: Esport Ratiopharm Arena, Koivu-Mankkaan tie 5, Espoo. 
Ilmoittautumiset: sähköpostilla osoitteeseen antti.leskinen@sul.fi maanantaihin 2.2. mennessä 
Lisätiedot päivästä: Antti Leskinen 040 8324281, antti.leskinen@sul.fi, Marko Kivimäki 0500 432753, 
rockhill@netikka.fi 

mailto:sijuha@utu.fi
mailto:varsy.toimisto@gmail.com
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=13792
mailto:antti.leskinen@sul.fi
mailto:antti.leskinen@sul.fi
mailto:rockhill@netikka.fi


9. VIKING LINE -terveiset 

VIKING LINE TUKEE VARSINAIS-SUOMEN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAA 
Jäsenseurojen edustaja, matkusta Punaisilla laivoilla erikoishintaan! Kysy muun muassa sportti- ja 
kokousmatkoista, muista myös vapaa-ajan risteilyt tuotetunnuksella: FKKRY.  
Risteilyvaraukset osoitteessa: www.vikingline.fi 
 

Varsyn yhteyshenkilö ryhmä- ja kokousmatka-asioissa: Pirjo Moilanen, 02-333 1343, 
pirjo.moilanen@vikingline.com tai Turun ryhmämyynti: 02-333 1332, ryhma.turku@vikingline.com 
Osastomme palvelee sinua arkisin klo 8.30-17.00. 
Muista matkaa varatessa VARSY:n asiakasnumero: 600095 
 

 

 
 

 
Hyvä ystävä! 
 

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 voimassa 7.1.-31.3.2015 (ei 14.-21.2.2015)  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,-  

 

http://www.vikingline.fi/
mailto:pirjo.moilanen@vikingline.com
mailto:ryhma.turku@vikingline.com


10. VARSY:N TAPAHTUMAKALENTERI 2015 

 

TAMMI 

16.-18.1.  II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 4/4. jakso   Eerikkilä 
16.-18.1. Alueleiri, heitot    Eerikkilä 
17.1.  pm- hallimoniottelut +kans            M/N17-19,M/N   P/T15 Kupittaa 
17.1. Juoksukoulunsarjan kehittämispalaveri  Kupittaa 
24.1. Varsinais-Suomen Urheilugaala   Caribia, Tku 
25.1. SL-halliviestit   P/T11-15 Kupittaa 
31.1-1.2. pm- halli   M/N  P/T15 Kupittaa  
 

HELMI 

7.-8.2. pm- halli    M/N17-19  Kupittaa 
14.2.  Hallimaaottelu   M/N   Barum, NOR 
21.2  Talvimest.– Moukari   M/N17-22,M/N Kaustinen  
21.2. SM-hallimoniottelut   P/T15  Tampere 
21.-22.2.  SM-halli    M/N   Tampere 
22.2. SL-halliottelut   P/T9-13 Kupittaa 
25.2 Juoksukoulun hallitonnit  M/N17-19 P/T9-15 Kupittaa 
27.2-1.3.  SM-halli   M/N17-22   Turku 
28.2.  Talvimest.– Kiekko   M/N17-22,M/N  Pori  
28.2. Talvimest.–  Keihäs   M/N17-22,M/N Tampere  
 

MAALIS 

2.3. lohkopalaveri, Salon alueen seurat   Salo  
3.3. lohkopalaveri, Turun ja Turun ympäristön alueen seurat Turku 
4.3. lohkopalaveri, Vakka-Suomen alueen seurat  Laitila 
5.3. lohkopalaveri, Loimaan alueen seurat   Loimaa 
6.-7.3. I-tason lasten yleisurheiluohjaajakurssi   Turku  
6. -8.3.  EM-hallit    M/N   Praha, CZE  
7.-8.3.  SM-hallimoniottelut                   M/N17-22,M/N  Helsinki 
7.-8.3.  TJIG      Tampere  
8.3. I-tason nuorten yleisurheiluohjaajakurssi, 1/4  Turku 
14. -15.3. SL-hallihuipentuma   P/T9-13  Kupittaa 
13.-15.3. III-taso valmentajatutkinto, 3/5   Kuortane 
18.3. I-tason nuorten yleisurheiluohjaajakurssi, ilta  Turku 
27.-29.3. II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 1/4. jakso   Jyväskylä 

28.3. Piirileiripäivä    Kupittaa 
28.3. SUL:n liittovaltuuston kokous   Helsinki 
28.-29.3. I-tason nuorten yleisurheiluohjaajakurssi, 2-3/4  Turku 
29.3. ELMO-leiri      Kupittaa 
 

HUHTI 

6.4. Palkintokeskuskisa   P/T9-15 Kupittaa 
10.-12.4. III-taso valmentajatutkinto, 4/5   Pajulahti 
14.4. I-tason nuorten yleisurheiluohjaajakurssi, ilta  Turku 
18.04. SM-maantiejuoksut  M/N17-19,M/N Siuntio 
20.04. VS:n HESE- piirikisa    Kupittaa 
26.04. ELMO-leiri      Kupittaa 
26.4 I-tason nuorten yleisurheiluohjaajakurssi, 4/4  Turku 


