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1. LEIRITYKSET 

 PIIRILEIRITYS 2016-17 

Piirileiritys on tarkoitettu 12- 15 -vuotiaille (vuosina 2001- 2004 synt.) vähintään B-tuloksen tehneille 
urheilijoille ja heidän valmentajilleen. Leiritys koostuu piirin omista leiripäivistä ja leiri-illoista sekä kolmen 
piirin (HÄMSY, VARSY ja SATY) yhteisistä viikonloppuleireistä, jotka järjestetään Eerikkilän Urheiluopistolla.  
 

VALINTAKRITEERIT ikäryhmittäin: 

 14-15v.(2001-02) B-luokka 
 13v.(2003) A-luokka 
 12v. (2004) 13v. A-luokka (sijoittuminen lähelle ikäluokan kärkeä) 

Kriteerit ovat pääsääntöisesti edellä mainitut, lopullinen kriteeri leiritykseen riippuu hakijoiden 
määrästä. 

 

VARSY:n LEIRIPÄIVÄT ja –PAIKAT 

 la 5.11.  avausleiripäivä Piikkiö 
 26.-27.11.         viikonloppuleiri             Eerikkilä 
 tammikuu     leiri-ilta ryhmittäin Kupittaa             
 helmi-maaliskuu  leiri-ilta ryhmittäin     Kupittaa             
 la 1.4.                     leiripäivä            Kupittaa             
 huhti-toukokuu leiri-ilta ryhmittäin     Kupittaa             
 20.-21.5.                 viikonloppuleiri              Eerikkilä             

 

KUSTANNUKSET 

Varsyn piirileiripaketin hinta urheilijoille on 120 euroa, joka sisältää leirivalmennuksen, harjoituspaikka-
maksut, harjoituspäiväkirjan, keittolounaan avauspäivänä sekä pääsylipun Paavo Nurmen –kisoihin kesällä 
2017. Eerikkilä laskuttaa jokaista urheilijaa ja valmentajaa erikseen viikonloppuleireistä,  
joiden täysihoito hinta on n. 75 euroa/hlö/leiri. 
 

HAKEMINEN LEIRITYKSEEN 

Haku leiritykseen tapahtuu täyttämällä Varsyn sivuilla sähköinen hakukaavake 15.10. mennessä. 
http://varsy.sporttisaitti.com/valmennus/piirileiritys/ 
 

Seurojen tehtävänä on tiedottaa leirityksestä omia urheilijoitaan.   
Leiritiedustelut, Juha Oksanen, p. 040-5714836 varsy.toimisto@gmail.com 

mailto:varsy.toimisto@gmail.com


 
 
 

                         = Enemmän Liikettä ja Monipuolista Osaamista 

Kenelle? 
Leiritys on tarkoitettu 10-13 vuotiaille (2003 - 06 syntyneet) 
yleisurheilusta kiinnostuneille tytöille ja pojille. 

Ajankohdat ja sisältö 
Leiritys sisältää 4 leiripäivää Kupittaan urheiluhallissa; 
*LA   19.11.2016   *LA   07.01.2017   *SU   02.04.2017   *SU   07.05.2017 
sekä Eerikkilän Urheiluopistolla ELMO- kesäleirin KE-PE  07.-09.06.2017 

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

Kustannukset 
Leirityksen hinta on 100€ sisältäen: koulutuksen, harjoituspaikkamaksut ja leirituotteen.  
Eerikkilän kesäleirin hinta on n.150€, se laskutetaan osallistujilta leirin jälkeen. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
Ilmoittautumiset leiritykseen 31.10.2016 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 alkaa marraskuussa!  Seiväskoulu on tarkoitettu kaikille lajista kiinnostuneille 9-16v. 

Ryhmiä jaetaan hyppykokemuksen, iän ja ennätyksen mukaan. Seiväskouluinfo ja ilmoittautumisohjeet 

löytyvät Varsyn nettisivuilla http://varsy.sporttisaitti.com/valmennus/seivaskoulu/ 

 
 

3. KOULUTUKSET 

 I-TASO, LASTEN YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO    

kenelle; 

 7-11 vuotiaiden lasten ohjaajille tai ohjaajiksi aikoville 

 osallistujalta edellytetään vähintään 14 vuoden ikää 
   

tavoite; 

 tutkinnon jälkeen ohjaaja osaa opettaa ja ohjata lasten liikuntaa,  
     harjoituksia lapselle turvallisella ja kehittävällä tavalla. 

              mahdollisuus hakeutua I-tason nuorten yleisurheiluohjaajatutkinnolle 
 

sisältö ja kesto;  

 mm. ohjaaminen, lasten yleisurheilun sisältö sekä lasten yleisurheiluvälineet käytännössä 

 koulutuksessa käytetään sähköistä oppimisympäristöä 

 koulutettava valmistautuu tutkinnolle tekemällä annetut ennakkotehtävät 

 lähijaksojen kesto on 12 tuntia 

 koulutusmateriaalina ; Yleisurheiluohjaajan opas 

http://varsy.sporttisaitti.com/valmennus/lomakkeet/elmo-leiritys/
mailto:venla_95_@hotmail.com
http://varsy.sporttisaitti.com/valmennus/seivaskoulu/


Seuraava lasten yleisurheiluohjaajatutkinto 9. ja 19.11. Turku 

 keskiviikko 9.11. klo 17 - 21 
 lauantai 19.11. klo 9 – 17 

Sitovat ilmoittautumiset  
sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 4.11. mennessä. Lomakkeeseen pääsee osoitteesta 

http://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/i-tason-lasten-yu-kurssi/ 

Kurssin hinta on 130 euroa/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja kurssimateriaalin.  
 

Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet sähköpostina ennen kurssin alkua.                                   
Kurssia koskevat tiedustelut Simo Haavisto p. 040-8316186 tai sijuha(at)utu.fi 

 
 

 VALMENTAJIEN ja OHJAAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS  10.11. RAISIO 

Raision liikuntatoimi ja VARSY järjestävät kestävyyslajien valmentajille, ohjaajille, urheilijoille ja kuntoilijoille 
tarkoitetun koulutustilaisuuden TORSTAINA  10.11.2016. klo 18-21 Raision kaupungintalon valtuustosalissa. 
 

Koulutustilaisuuden aiheena on "KESTÄVYYSJUOKSUHARJOITTELU"   
luennoitsijana on kokenut ja menestynyt kestävyysjuoksuvalmentaja KARI SINKKONEN. 
 

Koulutustilaisuuden hinta on 10 euroa/hlö, joka sisältää koulutuksen ja tarjoilun.  
Sitovat ilmoittautumiset 7.11. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa 
http://varsy.sporttisaitti.com/ 
 

Tiedustelut Jukka Salmela p.0400-886822, salmela.jukka@kolumbus.fi 
 
 

 ALUEELLINEN VARASLÄHTÖ TULEVAISUUTEEN -SEURAKOULUTUS (AVT) 2017 

Koulutukseen haetaan mukaan 4-7 seuraa lounaiselta alueelta. 

SUL käynnistää viidennen Alueellinen Varaslähtö tulevaisuuteen -seurakoulutusohjelman. Koulutus on tarkoitettu 
valio-, ykkös- ja kakkosluokan seuroille, jotka eivät ole osallistuneet muihin Suomen Urheiluliiton 
seurakoulutusohjelmiin. Koulutus sisältää mm. seurakäyntejä sekä lähijaksokokoontumisia. 
Ohjelma ja aikataulu:  
Koulutus alkaa loppuvuodesta 2016 ja päättyy syksyllä 2017. Koulutus sisältää mm:  

- Ennakkotehtävä - oman toiminnan analyysi  

- Kaksi lähijaksoa Eerikkilän Urheiluopistolla (pe-la), 20.- 21.1.2017 ja 21.- 22.4.2017  

- Välityöskentelyt  

- Seurakäynnit  

- Seurakohtainen päätös 9-10/2017  
Mikäli seurasta on osallistujia 2-3, SUL maksaa yhden osallistujan kustannukset. Jos osallistujia on neljä tai 
enemmän, SUL maksaa puolet osallistujien kustannuksista.  
Haku 25.10.2016 mennessä osoitteesta www.yleisurheilurekisteri.fi. Tunnuksella 2016SEURKOUL 
Koulutusta koskevat tiedustelut: Mika Tyrkkö, 0444 257 6169, mika.tyrkko@sul.fi 
 
 

4. PALKITSEMISTILAISUUDET  

 NUORTEN PALKITSEMISTILAISUUS 

järjestetään Liedon Parmaharjulla tiistaina 1.11. klo 17.30. 

Tilaisuudessa palkitaan TOP-line pistekilpailun ja Merkki-Mitalicupin parhaat seurat sekä  

jaetaan Varsyn Juoksucupin ja Spotox Heittopörssin palkinnot.  

Palkittavat seurat ja urheilijat saavat kutsun palkintojenjakotilaisuuteen. 

http://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/i-tason-lasten-yu-kurssi/
mailto:sijuha@utu.fi
http://varsy.sporttisaitti.com/
mailto:salmela.jukka@kolumbus.fi
http://www.yleisurheilurekisteri.fi/
mailto:mika.tyrkko@sul.fi


 PIIRIN PARHAIDEN PALKITSEMINEN 

järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa tiistaina 15.11. 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 ja piiriennätysten tekijät (sarjoissa M/N17-19-22-M/N)  

- Kunniakierros keräyksessä kunnostautuneet kerääjät 

Palkittavat urheilijat valmentajineen saavat kutsun tilaisuuteen marraskuun alussa. 
 
 

5. VUOSIKOKOUS 

Varsy ry:n vuosikokous järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa (Blomberginaukio 4)  
tiistaina 15.11. klo 19. Valtakirjojen tarkastus klo 18.30 lähtien.  
Kokouskutsu, asialista ja valtakirja toimitetaan seuroille sähköpostitse lokakuun loppuun mennessä. 
 
 

6. KILPAILUJEN HAKU HALLI- JA ULKORATAKAUDELLE 2017 

Kansallisia kilpailuja ulkoratakaudelle sekä hallikilpailuja sisäratakaudelle 2017 
haetaan sähköisesti hakupalvelun kautta. Hakulinkki:  http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/ 
 

Kansallisten kilpailujen hakuaika alkaa 15.11.2016 ja päättyy 30.11.2016. 
Kansallisiin kisoihin kuuluvat: Ulkoratakilpailut, hallikilpailut, kävely-, maasto- ja maantielajien kilpailut. 
Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee merkitä haetun kilpailun luokka esim. hallikilpailut tulee merkitä 
”Hallikilpailu”. Kilpailulle myönnettävän lopullisen luokituksen ja ajankohdan päättävät alueet ja 
kilpailuvaliokunta hakemusten pohjalta. Luokituksen pohjana ovat lähtökohtaisesti kilpailuvaliokunnan  
linjaukset ts. kilpailuvaliokunta voi erikoistapauksissa poiketa annetusta linjasta. 

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 
ja/tai M/N22-17. Minimissään 12 lajia. 

- Kestopäällystekenttä. Pinnoite ja suorituspaikat ovat hyvässä kunnossa. 
Hallikilpailuille asetetut hakuvaatimukset: 

- Ikäluokkien M/N, M/N19 ja M/N17 -kilpailut, joissa tulee olla 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. 

Tiedusteluihin vastaa alueiden kilpailuvastaavat tai liiton kilpailupäällikkö Mika Muukka. 
 

Seuroille toimitetaan ennen hakuajan alkua vuoden 2017 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… 
 

Piirin myöntämät vuodelle 2017 

Piireissä myönnettävät kilpailut haetaan myös sähköisen hakujärjestelmän kautta, niille avataan oma 
hakujakso kilpailukalenteri.fi järjestelmässä 15.1.2016 alkaen. Tarkemmista hakuohjeista tiedotetaan 
tammikuun alussa. 
Kilpailuhakua koskeviin tiedustelut, Kari Suominen p. 0400-848 526, kari.suominen@ppc.inet.fi.  

http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/
mailto:kari.suominen@ppc.inet.fi


7. SEURASIIRROT KAUDELLE 2017 

Mitä urheilija tekee vaihtaessaan seuraa? 
Urheilijan, joka tulevana kalenterivuonna (2017) täyttää 14 vuotta tai sitä enemmän ja on kuluvana 
kalenterivuonna (2016) saavuttanut ulkoradoilla henkilökohtaisessa lajissa: 

- M/N-sarjoissa vähintään 5 pisteen 
- M/N 22/19-sarjoissa vähintään 3 pisteen tai 
- M/N 17-sarjoissa vähintään 2 pisteen arvoisen tuloksen 

on 30.11.2016 klo 24 mennessä: 
- toimitettava Suomen Urheiluliiton (SUL) toimistoon uuden seuran edustusoikeusilmoitus 
- lähetettävä itse edustusoikeusilmoituksen jäljennös entiselle seuralle 
- maksettava seurasiirron rekisteröintimaksu SUL:n pankkitilille FI54 8000 1300 8822 15 

o tulevana vuonna (2017) 14 tai 15 vuotta täyttävät, 240 € 
o tulevana vuonna (2017) 16 vuotta tai sitä enemmän täyttävät: 

 480 €, jos kuluvana vuonna tehty tulos on vähintään 5-pistettä 
 240 €, mikäli saavutettu tulos jää alle 5-pistettä 

SUL käsittelee seurasiirtoilmoitukset 15.12.2016 mennessä ja hyväksyy seurasiirron, jos seurasiirtoilmoitus 
on jätetty ja rekisteröintimaksu maksettu 30.11.2016 mennessä. Uusi edustusoikeus astuu voimaan 
1.1.2017. 
 

SUL lähettää 31.12.2016 mennessä piireille luettelon hyväksymistään ja hylkäämistään seurasiirroista. 
SUL maksaa vuoden vaihteen seurasiirron johdosta kasvattajaseuralle sen anomuksesta kasvattajarahan 
(680 euroa) huhtikuussa 2017 pidettävän anomuskäsittelyn jälkeen. 
 

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 17-
sarjalaisiksi. Tämä tulee huomioida seurasiirroissa. 
 

Vapaa seurasiirto-oikeus 
Urheilija, joka ei vuonna 2016 saavuttanut ulkoradoilla mitään edellä mainituista pisterajoista ja 
kalenterivuoden 2016 aikana enintään 13 vuotta täyttävä urheilija on oikeutettu edustamaan sitä seuraa, 
jonka nimissä hän osallistuu ensimmäiseen viralliseen kilpailuunsa, johon hän on velvollinen hankkimaan 
lisenssin, vuonna 2017. Hänen ei seuraa tällä tavoin vaihtaessaan tarvitse toimittaa siirtopapereita SUL:oon 
eikä maksaa rekisteröintimaksua. Vanhaa seuraa on informoitava tapahtuneesta seurasiirrosta. 
 

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 
 
 

8. VARSY:N TAPAHTUMAKALENTERI 

LOKA        

22.10. Keiju Junior Juoksukoulu -koulutus  Turku 
25.10. Alueverkoston kokous   Huittinen  
28.-30.10. ANMJ-leiri    Eerikkilä   
28.-30.10 III-taso valmentajatutkinto jakso 1/5   Kuortane 
29.-30.10 I-tason NYT  jakso 3-4/4  Eerikkilä 

 

MARRAS        

1.11. nuorten palkitsemistilaisuus  Lieto 
4.-6.11. II-taso NVT  jakso 4/4  Eerikkilä 

http://www.yleisurheilu.fi/seurat/saannot-ja-maaraykset/edustussaannot


5.11. Piirileiri, avauspäivä   Piikkiö  
9.11. I-taso LYT  ilta  Turku 
12.11. PM-maastot    Kristiansand, NOR  
15.11. piirin parhaiden palkitsemistilauus  Turku 
15.11. Varsy ry:n vuosikokous   Turku  
19.11. I-taso LYT  päivä  Turku 
19.11. SUL:n liittovaltuuston kokous  Tampere 
19.11. SUL 110v juhla ja yleisurheilugaala  Tampere 
19.11. ELMO-leiri, avauspäivä   Kupittaa  
26.-27.11. Piirileiri    Eerikkilä   

 

JOULU        

11.12. EM-maastot    Chia, ITA   
2.-4.12 III-taso valmentajatutkinto jakso 2/5   Pajulahti  
       

 
2017        
 

TAMMI        

6.-8.1. ANMJ-leiri (ei heitot)   Tampere   
7.1. ELMO-leiripäivä   Kupittaa  
20.-22.1. ANMJ-leiri (heitot)   Eerikkilä  
22.1.  SL-halliviestit  P/T11-15  Kupittaa   
28.1.        pm-halliottelut + kansalliset   P/T15, M/N17, M/N Kupittaa  
29.1.        SL-halliottelut P/T9-13   Kupittaa  

 

HELMI        

4.-5.2.  avoimet pm-hallit  P/T15, M/N  Kupittaa   
11.2. Hallimaaottelu    Tampere  
11.-12.2. avoimet nuorten pm-hallit    M/N17-19  Kupittaa  
13.2. Tähtien kisa    Tampere   
18.2. tmk kiekko  M/N, M/N17-19-22 Pori  
18.2. tmk keihäs  M/N, M/N17-19-22 Tampere  
18.-19.2. SM-hallit  M/N     Jyväskylä   
24.-26.2  nuorten SM-hallit M/N17-19-22 Kupittaa 
25.2. tmk moukari  M/N, M/N17-19-22 Kaustinen  

 

MAALIS        

3.-5.3. EM-hallit    Belgrad, SRB   
4.-5.3. SL-hallihuipentuma P/T9-13  Kupittaa  
4.-5.3. SM-hallimoniottelut  M/N, M/N17-22, P/T15 Tampere 
9.3.  Juoksucupin hallitonnit P/T9-15, M/N17 Kupittaa 
10.-12.3. III-tason valmentajatutkinto   jakso 3/5  Kuortane 
11.-12.3. TJIG     Tampere   
11.-12.3. EC talviheitot    Las Palmas, ESP 
24.-26.3. II-tason NVT  jakso 1/4  Pajulahti 
25.3.  Palkintokeskuskisa  P/T9-15  Kupittaa  
26.3. MM-maastot    Kampala, UGA 
       

   


