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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 31.1.2016 mennessä, tällöin varmistatte postin ja tiedotteiden kulkemisen oikeille 
henkilöille. Myöhemmin tulevat muutokset tehdään täyttämällä lomakkeesta muuttunut tieto. 
 

 Seurojen yhteystietojen päivitys SUL:n 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. 

 
 

2. YLEISURHEILULISENSSI 

Vuoden vaihtuessa lisenssit on uusittava, viime vuoden lisensseillä ei pääse enää tämän viikon jälkeen 
ilmoittautumaan kilpailukalenteri.fi:n kautta.  
 

Lisenssi ja siihen liittyvä tapaturmavakuutus, joka on ostettu 1.10.2015 jälkeen on voimassa 
maksupäivästä vuoden 2016 loppuun saakka (31.12.2016). 
 

Lisenssin hinnat ovat: 
- 2002 tai aiemmin syntyneet 27 € 
- 2003 - 2008 välisenä aikana syntyneet 17 € 
- 2008 ja myöhemmin syntyneet 10 € 

Yleisurheilulisenssi on edelleen edullinen ja hyvä tapa laittaa seuran urheilijoiden vakuutusasiat 
kuntoon. Lisenssiin sisältyy mm. IF- tapaturmavakuutus (v.1997 ja myöhemmin syntyneet). 
Yleisurheilulisenssi on voimassa maksupäivästä vuoden 2016 loppuun saakka. 
 
 

3. HALLIKALENTERI 2016 

Varsyn hallikilpailukalenteri on ilmestynyt. Kalenterissa hallikilpailujen lisäksi vuoden alussa päivitetyt  
Lasten yleisurheilusäännöt. 
Hallikalenteri on myynnissä toimistolla ja Kupittaan hallikisoissa. Kalenterin hinta on 5€/kpl. 
Tilaukset ja varaukset osoitteella varsy.toimisto@gmail.com 
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4. TAMMIKUUN HALLIKISOJA 

- VARSY:n AVOIMET PM_HALLIOTTELUT ja KANSALLISET 

järjestetään Kupittaalla la 16.01.2016 alkaen klo 10 

 avoimet pm-ottelut sarjoissa M/N, M/N17 ja P/T15 sekä  
kansallisissa juoksulajeja P/T11 sarjasta aikuisiin. 

 Ilmoittautumiset 11.1. mennessä osoitteessa kilpailukalenteri.fi 
 

- VARSY:N PM-SISULISÄHALLIVIESTIT  

järjestetään Kupittaan urheiluhallissa su 31.01.2016 alkaen klo 11 

 Ilmoittautumiset 26.1. mennessä osoitteella: kilpailut@turunurheiluliitto.fi 

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

Halliviestien ohjeisto seuroille, urheilijoille, valmentajille ja huoltajille tulee Varsyn nettisivuille. 
 
 

5. KILPAILUASIAA 

- Piirin myöntämät kilpailut 2016 

Ulkoratakaudella 2016 järjestettävien piirin myöntämien yleisurheilukilpailujen haku tehdään 
kilpailukalenteri.fi -järjestelmän kautta, haku on auki 1.-29.2.2016. välisen ajan. 

 
- Kilpailutoiminnan lohkopalaverit  

järjestetään viikolla 10, palaverien alustavat ajankohdat: 
o Turun ja Turun ympäristön seuroille  ma 7.3. Turku 
o Salon alueen seuroille   ti 8.3. Salo  
o Loimaan alueen seuroille  to 10.3. Loimaa 
o Vakka-Suomen seuroille  pe 11.3. Laitila 

 

Tammikuun aikana seurat saavat kilpailutoimintatiedotteen, jossa kilpailujen hakuohjeet ja 
lohkopalavereissa käsiteltävät asiat.  
 

- järjestäjiä juoksucup- ja heittopörssi- osakilpailuille  

Juoksucupin ja heittopörssin osakilpailut järjestetään seurojen järjestämien yleisurheilukilpailujen 
ohessa. Kesän 2016 osakilpailuille haetaan järjestäjiä.  
Seurat, jotka ovat halukkaita järjestämään kilpailusarjojen osakilpailuja, ilmoittakaa asiasta tammikuun 
loppuun mennessä; toive kilpailusta, ajankohta ja yhteyshenkilö. 
 
 

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.-29.2.2016. 
Tiedustelut varsy.toimisto@gmail.com tai p. 040-5714836. 
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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 Eerikkilän Urheiluopistolla 

1.-3.4.2016 / 13.-15.5.2016 / 23.-25.9.2016 / 4.-.11.2016. 

Haku on 26.2. mennessä os.www.yleisurheilurekisteri.fi, palvelutunnus NVTEER2016.  
Tutkinnon hinta on 580€ (sis. majoituksen, ruokailut, koulutuksen ja materiaalin, tilat). 
Kutsu ja ohjelma tutkinnolle hyväksytyille lähetetään n. kolme viikkoa ennen tutkinnon alkua.  
Tiedustelut SUL:n koulutuspäällikkö Tapio Rajala p. 0400-442493 tapio.rajala@sul.fi tai 

aluepäällikkö Mika Tyrkkö p. 044 257 6169 mika.tyrkko@sul.fi 
 
 

  I-TASO, NUORTEN YLEISURHEILUOHJAAJAKURSSI 

Kevään NYU-kurssi järjestetään huhti-toukokuussa Turun seudulla, päivämäärät ilmoitetaan tammikuun 
loppuun mennessä. 
Kurssi on tarkoitettu 11-14 -vuotiaiden nuorten ohjaajille, hakijalta edellytetään 15 vuoden ikää sekä 
suoritettua I-tason lasten yleisurheiluohjaajakurssia. 
Kurssin kesto n. 40 tuntia ja hinta on 210 €/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja kurssimateriaalin.   
Tiedustelut 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 Turussa  24. ja 27.1. 

 sunnuntai 24.1. klo 9 - 16 
 keskiviikko 27.1. klo 17 – 21 

Sitovat ilmoittautumiset  

sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 19.1. mennessä. Lomakkeeseen pääset osoitteesta 
http://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/i-tason-lasten-yu-kurssi/ 

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

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  
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7. VARSY:N TAPAHTUMAKALENTERI 2015 

TAMMI     

 8.-10.1. ANMJ-leiri    Tampere 

 9.1. ELMO-leiri    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 

 24. ja 27.1. I-tason lasten yleisurheiluohjaajakurssi  Turku 

 23.1. Talvimestaruuskilpailut keihäs M/N, M/N17-19-22 Tampere 

 31.1. SL halliviestit P/T11-15   Turku 

     

HELMI     

 1.2. Piirin myöntämien kilpailujen haku alkaa   

 6.-7.2. pm halli  M/N17-19   Turku 

 13.2. Hallimaaottelu SWE-FIN-NOR-DEN/ISL  Växjö, SWE 

 13.-14.2. pm halli M/N, P/T15   Turku 

 20.2. Talvimestaruuskilpailut moukari M/N, M/N17-19-22 Kaustinen 

 27.2. Talvimestaruuskilpailut kiekko M/N, M/N17-19-22 Pori 

 27.-28.2. SM-hallit M/N   Tampere 

 28.2. SL halliottelut P/T9-13   Turku 

 29.2. Piirin myöntämien kilpailujen haku päättyy   

     

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 

 7.3. Turun ja Turun ympäristön seurojen lohkokierros Turku 

 8.3. Salon alueen seurojen lohkokierros  Salo 

 10.3. Loimaan alueen seurojen lohkokierros  Loimaa 

 11.3. Vakka-Suomen seurojen lohkokierros  Laitila 

 11.-13.3. II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 4/4. 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 

 18.-20.3. III-taso valmentajatutkinto, 3/5. jakso   Kuortane 

 18.-20.3 MM-hallit    Portland, USA 

 26.3. MM-½-maraton   Cardiff, GBR 

 28.3. Palkintokeskuskisa P/T9-15  Turku 

     

HUHTI     

 1.-3.4. II-taso nuorisovalmentajatutkinto, 1/4. jakso  Eerikkilä 

 2.4. Piirileiripäivä    Turku 

 3.4. ELMO-leiri    Kupittaa 

 3.4. pm-maantiejuoksut M/N, M/N19-17  Turku 

 8.-10.4. III-taso valmentajatutkinto, 4/5. jakso   Pajulahti 

 16.4. SM-maantiejuoksut   Jyväskylä 

 17.4. Juoksucupin osakilpailu, Kivistön lenkki  Mynämäki 


