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1. ELMO- LEIRITYS 2015-2016 

                         = Enemmän Liikettä ja Monipuolista Osaamista 

Kenelle? 
Leiritys on tarkoitettu 10-13 vuotiaille (2002 - 05 syntyneet) 
yleisurheilusta kiinnostuneille tytöille ja pojille. 

Ajankohdat ja sisältö 
Leiritys sisältää 4 leiripäivää Kupittaan urheiluhallissa; 
*LA   14.11.2015   *LA   09.01.2016   *SU   03.04.2016   *TO   05.05.2016 
sekä Eerikkilän Urheiluopistolla ELMO- kesäleirin KE-PE  8.-10.06.2016 

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

Hinta 
Leirityksen hinta on 100€ sisältäen: koulutuksen, harjoituspaikkamaksut ja leirituotteen.  
Eerikkilän kesäleirin hinta on n.135€, se laskutetaan osallistujilta leirin jälkeen. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
Ilmoittautumiset leiritykseen 31.10.2015 mennessä sähköisellä hakukaavakkeella. 
Hakukaavakkeeseen pääset http://varsy.sporttisaitti.com/valmennus/lomakkeet/elmo-leiritys/ 

Tiedustelut Venla Laiho p. 050-5733135 tai venla_95_@hotmail.com 

 
2. SEIVÄSKOULU 

Varsy:n seiväskoulu on jälleen alkamassa!  Seiväskoulu on tarkoitettu kaikille lajista kiinnostuneille 9-
16v. urheilijanaluille. Ryhmiä jaetaan hyppykokemuksen, iän ja ennätyksen mukaan.  
Seiväskouluinfo ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Varsyn nettisivuilla http://varsy.sporttisaitti.com/ 
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3. I-TASO, LASTEN YLEISURHEILUOHJAAJAKURSSI 

 7-11 vuotiaiden lasten ohjaajille tai ohjaajiksi aikoville 

 osallistujalta edellytetään vähintään 14 vuoden ikää   
 

Seuraava lasten yleisurheiluohjaajakurssit   

 10. ja 14. 11. Turku, Kupittaan urheiluhalli 
 tiistai 10.11. klo 17-21 

 lauantai 14.11. klo 9 - 16 

Sitovat ilmoittautumiset 06.11. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. 
Lomakkeeseen pääset http://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/i-tason-lasten-yu-kurssi/ 
Kurssia koskevat tiedustelut Simo Haavisto p. 040-8316186 tai sijuha(at)utu.fi 

 

 17. ja 22. 11. Yläne 
 tiistai 17.11. klo 17:30 – 21 

 sunnuntai 22.11. klo 9 – 16:30 

Sitovat ilmoittautumiset 13.11. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. 
Lomakkeeseen pääset http://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/i-tason-lasten-yu-kurssi/ 
Kurssia koskevat tiedustelut Lari Haapakangas p. 044-5566456 tai lari(at)haapakangas.fi 

 

Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet sähköpostina ennen kurssin alkua. Kurssin kesto on 12 tuntia, 
hinta on 105 euroa/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja kurssimateriaalin.  
Kurssin toteutuminen edellyttää kahdeksaa (8) etukäteen ilmoittautunutta kurssilaista ! 

 

Huom! Jos jompikumpi kurssipäivistä ei sovi, niin sen voi suorittaa toisella kurssilla,  
ohjelma etenee molemmilla kursseilla samanmoisesti. 
 
 

4. PALKITSEMISTILAISUUDET  

 NUORTEN PALKITSEMISTILAISUUS 

 järjestetään Liedon Parmaharjulla torstaina 5.11. klo 17.30. 
 Tilaisuudessa palkitaan TOP-line pistekilpailun ja Merkki-Mitalicupin parhaat seurat sekä  
 jaetaan Juoksucupin ja Spotox Heittopörssin palkinnot.  
 Palkittavat seurat ja urheilijat ovat saaneet kutsun palkintojenjakotilaisuuteen. 
 

 PIIRIN PARHAIDEN PALKITSEMINEN 

 järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa (Blomberginaukio 4)  

 tiistaina 17.11. 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.  
 Seurojen vuosikokousedustajat ovat tervetulleita mukaan palkitsemistilaisuuteen. 
 Palkittavat urheilijat valmentajineen saavat kutsun tilaisuuteen viikolla 44-45. 
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5. VUOSIKOKOUS 

Varsy ry:n vuosikokous järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa (Blomberginaukio 4) 
tiistaina 17.11. klo 19. Valtakirjojen tarkastus klo 18.30 lähtien.  
Seurat ovat saaneet kokouskutsun, asialistan ja valtakirjan sähköpostitse.  
Ennen vuosikokousta klo 17.30 järjestetään samassa paikassa yleisurheilukauden palkitsemistilaisuus.  
Palkittaville ja vuosikokousväelle yhteinen iltapala klo 18.15 lähtien. 

Tarjoilun takia seuroja pyydetään ilmoittamaan etukäteen mukanaolostaan (henkilömäärä/seura) 
sähköpostitse varsy.toimisto@gmail.com torstaihin 12.11. mennessä. 

 

6. KILPAILUJEN HAKU HALLI- JA ULKORATAKAUDELLE 2016 

Nimikkeitä kansallinen ja nuorisokansallinen ei enää käytetä, vaan ne ovat niputettu yhteen  
”Avoimet aluekilpailut” – nimikkeen alle, ja alueet koordinoivat näitä.  
Vaikka kisan luokka on ”avoimet aluekilpailut”, niin kisan nimessä voidaan käyttää sanaa ”kansallinen”. 
Avoimia aluekilpailuja ulkoratakaudelle sekä hallikilpailuja sisäratakaudelle 2016 haetaan sähköisesti  
hakupalvelun kautta. Hakulinkki: http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/ 
Avointen aluekilpailujen hakuaika alkaa 15.11.2015 ja päättyy 30.11.2015. 

Aluekisaluokkaan kuuluvat: Ulkoratakilpailut, hallikilpailut, kävelykilpailut sekä maasto- ja maantielajien 
kilpailut. Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee merkitä haetun kilpailun luokka. Kilpailulle myönnettävän 
lopullisen luokituksen ja ajankohdan päättävät alueet ja kilpailuvaliokunta hakemusten pohjalta.  
Luokituksen pohjana ovat lähtökohtaisesti alla esitetyt kilpailuvaliokunnan linjaukset. 

HUOM! Vain määräaikaan mennessä sähköisen palvelun kautta haetut kisat huomioidaan. 
Ei- riittävän lajiohjelman kattavat kilpailut kuuluvat piirien myöntämät -luokkaan. 

Ulkoratakauden kilpailuille asetetut hakuvaatimukset: 
- Kaikki lajiryhmät kattava lajiohjelma (pikajuoksu, kestävyysjuoksu, hyppy ja heitto)  

sarjoissa M/N, M/N22-17. 
- Kestopäällystekenttä, pinnoite ja suorituspaikat ovat hyvässä kunnossa. 
- P/T-kisat ovat piirin myöntämiä. 

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. 

HUOM! 

- Seuraottelut ja aikuisurheilijoiden ja muiden järjestöjen -kisat tulee hakea piirin myöntämiksi. 
- Seuran sisäiset kisat (suljetut ulkopuolisilta) esim. mestaruuskilpailut tulee anoa 

seurakisaluokkaan. 
Hakurajoitukset kisoille 

- Eliittikisa- ja Tähtikisapäiville ei myönnetä muita M/N-sarjojen avoimien aluekilpailujen lajeja. 
- Nuorten eliittikisapäivinä ei voida järjestää 19- tai 17-sarjan lajeja muissa lähialueiden avoimissa 

aluekilpailuissa ja Vattenfall seuracup -osakilpailuja. 
- Maaottelut tms. ovat yllä mainittujen rajoitusten ulkopuolella. 

 

Seuroille toimitetaan ennen hakuajan alkua vuoden 2016 kalenteri, johon merkittynä tähän mennessä 
myönnetyt kilpailut: SM-kisat, eliittikisat, tähtikisat ja nuorten eliittikisat.  
Lisäksi kalenteriin on merkitty pm-kisoille ja seuracupeille varatut päivät, leirit jne… 
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Piirin myöntämät vuodelle 2016  

Piireissä myönnettävät kilpailut haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja niille avataan oma 
hakujakso kilpailukalenteri.fi järjestelmässä 15.1.2016 alkaen.  
Tarkemmista hakuajoista ja -ohjeista tiedottavat piirit. 

Kilpailuhakua koskeviin kysymyksiin vastaa kilpailuvastaava Kari Suominen p. 0400-848 526, 
kari.suominen@ppc.inet.fi. Hän auttaa tarvittaessa kilpailujen hakijoita sopivan päivämäärän valinnassa. 

 

7. KILPAILULISENSSI 

Lisenssikausi vaihtui lokakuun alussa ja em. ajankohdan jälkeen hankitut lisenssit ovat voimassa  
31.12.2016 asti. Lisenssin hinnat ovat seuraavat 1.10.2015 alkaen: 
* 2002 tai aiemmin syntyneet 27 € (14-vuotiaat ja yli) 
* 2003 - 2008 välisenä aikana syntyneet 17 € (8-13-vuotiaat) 
* 2009 ja myöhemmin syntyneet 10 € (7-vuotiaat ja alle) 
Lisenssi sisältää: 
* Ifin tapaturmavakuutus (v. 1997 ja myöhemmin syntyneet) 
* Kilpailukalenteri-ilmoittautuminen ja kilpailupa SUL:n alaisissa kilpailuissa. 
* Spurtti News -lehti 8 - 13 vuotiaille (1 kpl/perhe, 2003 - 2008 välisenä aikana syntyneet). 

HUOM! Mikäli olet 20 v. tai vanhempi varmista, että sinulla on kattava vakuutus. 

Voimassaoloaika: 

Lisenssi ja siihen liittyvä tapaturmavakuutus, joka on ostettu 1.10.2015 jälkeen ovat voimassa 

maksupäivästä vuoden 2016 loppuun saakka (31.12.2016). 

 
8. SEURASIIRROT 

Urheilijan, joka tulevana kalenterivuonna (2016) täyttää 14 vuotta tai enemmän JA on kuluvana 
kalenterivuonna (2015) saavuttanut miesten/naisten tai mies/naisjuniorien 22-19-17-sarjoissa 
ulkoradoilla henkilökohtaisessa lajissa vähintään B-luokan tuloksen, on 30.11.2015 klo 24 mennessä: 
 toimitettava perille Suomen Urheiluliiton toimistolle edustusoikeusilmoitus 
 lähetettävä itse edustusoikeusilmoituksen jäljennös entiselle seuralle 
 maksettava seurasiirron rekisteröintimaksu SUL:n pankkitilille FI54 8000 1300 8822 15 
- tulevana vuonna 14 tai 15 vuotta täyttävät, 240 € 
- tulevana vuonna 16 vuotta tai enemmän täyttävät: 

- 480 €, jos kuluvana vuonna tehty tulos yltää A-luokkaan; tai 
- 240 €, jos kuluvana vuonna tehty tulos jää B-luokan puolelle. 

(Yllä mainitut iät viittaavat siis siihen montako vuotta urheilija täyttää vuonna 2015.) 

Selvennys edustussääntöihin 

Urheilijoiden luokittelua koskevassa ohjeistossa todetaan, että 17-sarjaan kuuluvat kaikki ne urheilijat, 
jotka kyseisen kalenterivuoden aikana täyttävät 17 vuotta tai ovat sitä nuorempia. Näin ollen 17-sarja 
katsotaan ikäsarjan alapäästä avoimeksi, joten myös 15-sarjalaiset ja sitä nuoremmat luetaan 
luokittelussa sen piiriin. Tämä pitää seurasiirtosääntöjen yhteydessä ottaa huomioon. 
 

C-luokan urheilija ja urheilija, joka ei ole vuonna 2015 saavuttanut ulkoradoilla mitään luokkatulosta, 
sekä kalenterivuoden 2016 aikana enintään 13 vuotta täyttävä urheilija on oikeutettu edustamaan sitä 
seuraa, jonka nimissä hän suorittaa ensimmäisen kilpailunsa vuonna 2016.  
Hänen ei seuraa tällä tavoin vaihtaessaan tarvitse toimittaa siirtopapereita liittoon eikä maksaa 
rekisteröintimaksua. Vanhaa seuraa on luonnollisesti informoitava siirrosta. 
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Tarkemmat ohjeet, lomake seurasiirtoa varten ja kasvattajarahan hakemiseen liittyvät ohjeet löytyvät 
osoitteesta http://www.yleisurheilu.fi/seurat/saannot-ja-maaraykset/edustussaannot 

Tiedustelut: SUL Yrjö Kelhä, yrjo.kelha@sul.fi, puhelin 040 5883 894 

 
9. HALLIKALENTERI 2016 

Varsyn hallikilpailukalenteri on ilmestyy joulukuussa. Kalenteri on myytävänä toimistolla ja joulukuun 
Tonttukisoissa Kupittaalla. Tilaukset ja varaukset osoitteella varsy.toimisto@gmail.com 

 
10. VIKING LINE –terveiset 

Ensimmäisenä Suomessa Viking Gracella 

Amerikkalainen kylpy- ja ihonhoitotuotesarja joka sisältää mm. suihkugeelejä ja saippuoita, 
vartalovoiteita ja mistejä. 
Tuotteissa yhdistyvät valloittavat tuoksut loistavan kosteutustehon kanssa.  

Bath & Body Works Shop in shop –myymälä aukeaa lähipäivien aikana Viking Gracella! 

                                 
                        

VIKING LINE TUKEE VARSINAIS-SUOMEN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAA 

Jäsenseurojen edustaja, matkusta Punaisilla laivoilla erikoishintaan! 
 

Kysy 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. 

 
11. VARSY:N TAPAHTUMAKALENTERI 

LOKA 
31.10. Piirileiri, avauspäivä   Piikkiö 
 

MARRAS 
5.11. nuorten palkitsemistilaisuus   Lieto 
7.11. PM-maastot     Göteborg, SWE 
10. ja 14.11. I-taso lasten yleisurheiluohjaajakurssi  Turku 
13.-15.11.  II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 2/4. jakso  Helsinki 
13.-15.11.  II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 1/4. jakso  Kuortane 
14.11. ELMO-leiri, avausleiripäivä   Kupittaa 
17.11. Piirin parhaiden palkitsemistilaisuus  Turku 
17.11. Varsy Ry:n vuosikokous   Turku 
17. ja 22.11. I-taso lasten yleisurheiluohjaajakurssi  Yläne 
21.11. SUL:n liittovaltuuston kokous  Helsinki 
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28.-29.11. Piirileiri    Eerikkilä 
    
JOULU    
11.-13.12. II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 3/4. jakso  Helsinki 
11.-13.12. II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 2/4. jakso  Kuortane 
11.-13.12. III-taso valmentajatutkinto, 2/5  Pajulahti 
13.12. EM-maastot     Toulon-Hyères, FRA 
    
2016   
TAMMI    
8.-10.1. ANMJ-leiri    Tampere 
9.1. ELMO-leiripäivä   Kupittaa 
15.-17.1. II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 4/4. jakso  Helsinki 
16.1. pm halliottelut + kans M/N, M/N17, P/T15 Turku 
22.-24.1. ANMJ-leiri, heitot   Eerikkilä 
22.-24.1. II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 3/4. jakso  Kuortane 
31.1. SL halliviestit  P/T11-15  Turku 
    
HELMI    
6.-7.2. pm halli   M/N17-19  Turku 
13.2. Hallimaaottelu   Växjö, SWE 
13.-14.2. pm halli   M/N, P/T15  Turku 
20./21.2 tmk  moukari  M/N, M/N17-19-22 Kaustinen 
? tmk  keihäs  M/N, M/N17-19-22  
27.2. tmkt kiekko  M/N, M/N17-19-22 Pori 
27.-28.2. SM-hallit  M/N  Tampere 
28.2. SL halliottelut  P/T9-13  Turku 
    
MAALIS    
2.3. Juoksucupin hallitonnit P/T9-15, M/N  Turku 
5.-6.3 SM-hallit, nuoret M/N22-19-17  Helsinki 
5.-6.3 TJIG    Tampere 
11.-13.3. II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 4/4. jakso  Kuortane 
11.-13.3. III-taso valmentajatutkinto, 3/5. jakso   Kuortane 
12.-13.3. SL hallihuipentuma P/T9-13  Turku 
12.-13.3 SM-hallimoniottelut M/N, M/N17-19-22, P/T15 Kuortane 
12.-13.3 Euroopan talviheitot   Arad, ROU 

 

 


