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1. SEURATOIMINNAN VUOSI-ILMOITUS 

Jokaista seuraa pyydetään toimittamaan seuratoiminnan vuosi-ilmoitus 31.1.2017 mennessä. 
Vuosi-ilmoituksen seura hoitaa täyttämällä Varsyn nettisivuilla olevan vuosi-ilmoituslomakkeen, linkki 
lomakkeeseen https://varsy.sporttisaitti.com/organisaatio/varsyn-jasenseurojen-yhteystiedo/vuosi-ilmoituslomake/ 
Täyttämällä lomakkeen varmistatte postin ja tiedotteiden kulkemisen oikeille henkilöille.  
 

Myöhemmin tulevat muutokset seura tekee täyttämällä lomakkeesta muuttuneen tiedon. 
 

 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 tunnukset osoitteesta nelly.loikkanen@sul.fi. 

 
 

2. OHJAAJA- ja VALMENTAJAKOULUTUS 

 I-TASO, LASTEN YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO (YT) 

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

Seuraava lasten yleisurheiluohjaajatutkinto 18. ja 28.1. Turku 

 keskiviikko 18.1. klo 17 - 21 
 lauantai 28.1. klo 10 – 17 

 

Sitovat ilmoittautumiset  
sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 14.1. mennessä. Lomakkeeseen pääsee osoitteesta 

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

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

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

 

Seura voi tilata ”Lasten yleisurheiluohjaajatutkinnon” 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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  I-TASO, NUORTEN YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO (NYT) 

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

Seuraava nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto 1.3. - 5.4. Turku 
 

 keskiviikko 1.3. klo 17:30- 21   

 sunnuntai 12.3. klo 8:30- 16 

 keskiviikko 15.3. klo 17:30- 21   

 sunnuntai 26.3. klo 8:30- 16 

 lauantai 1.4. klo 9- 17  

 keskiviikko 5.4. klo 17- 21   
 

Tutkinnon kesto ja hinta 

Tutkinnon kesto on n. 40 tuntia ja hinta 240 €/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja kurssimateriaalin. 
 

Sitovat ilmoittautumiset  

sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 24.02. mennessä. Lomakkeeseen pääset osoitteesta   
http://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/i-tason-nuorten-yu-kurssi/ 
 

Koulutuksen toteutuminen edellyttää kahdeksaa (8) etukäteen ilmoittautunutta. 
Ilmoittautuneille lähetetään kutsu ja kurssiohjeet muutama päivä ennen kurssin alkua. 
 

Juha Oksanen p. 040-5714836 varsy.toimisto@gmail.com 
 
 

 II- TASO, NUORISOVALMENTAJATUTKINTO (NVT) 

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

Seuraava nuorisovalmentajatutkinto järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa 

24.-26.3.2017 / 28.-30.4.2017 / 22.-24.9.2017 / 10.-12.11.2017. 

Haku on 17.2. mennessä os.www.yleisurheilurekisteri.fi, palvelutunnus NVTPAJU2017. 
Tutkinnon hinta on 600€ (sis. koulutuksen, materiaalin, tilojen käytön ja täysihoidon). 
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 
 
 

3. YLEISURHEILULISENSSI 

Vuoden vaihtuessa lisenssit on uusittava, viime vuoden lisensseillä ei pääse vuoden vaihteen jälkeen 
kovin pitkään ilmoittautumaan kilpailukalenteri.fi:n kautta.  
 

Lisenssi ja siihen liittyvä tapaturmavakuutus, joka on ostettu 1.10.2016 jälkeen, on voimassa 
maksupäivästä vuoden 2017 loppuun saakka (31.12.2017). 
 

Lisenssin hinnat ovat: 
- 2003 tai aiemmin syntyneet 27 € (14-vuotiaat ja yli) 
- 2004 - 2009 välisenä aikana syntyneet 17 € (8-13-vuotiaat) 
- 2010 ja myöhemmin syntyneet 10 € (7-vuotiaat ja alle) 

Lisenssiin sisältyy mm. IF- tapaturmavakuutus (v.1998 ja myöhemmin syntyneet).  
Yleisurheilulisenssi on voimassa maksupäivästä vuoden 2017 loppuun saakka. 
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4. HALLIKALENTERI 2017 

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

5. HALLIKISOISTA 

Vaikka tulevalla hallikaudella VARSY:n järjestämissä avoimissa pm-hallikisoissa (15v.) ja  
kansallisissa hallikisoissa otetaan käyttöön ilmoittautumismaksujen verkkomaksaminen 
ilmoittautumisen päätteeksi, niin PM-HALLIKISOJEN ILMOITTAUTUMISMAKSUT LASKUTETAAN EDELLEEN 
PIIRIN SEUROILTA JÄLKIKÄTEEN. 
 

Varsyn seurojen urheilijat ilmoittautuvat pm-hallikisoihin niin kuin tähänkin asti, ilmoittautumisen 
päätteeksi heiltä ei pyydetä välitöntä maksamista! 
Sen sijaan kansallisten kisojen osalta (21.1. kansalliset, 29.1. FF-hallitonnit, 9.3. Juoksucupin hallitonnit ja 

25.3.Palkintokeskuskisa) urheilijan on ilmoittautumisensa päätteeksi maksettava ilmoittautumismaksu 
verkkopankissa. 
 

Mikäli joku seura haluaa, että heidän osaltaan myös kansallisten kisojen ilmoittautumismaksut saa 
laskuttaa jälkikäteen, niin ilmoitus siitä toimistolle. Tällöin urheilijat voivat ilmoittautua kisaan ilman 
saman tien maksamista. 
 

- TAMMIKUUN HALLIKILPAILUT KUPITTAALLA 

o   VARSY:n AVOIMET PM-HALLIOTTELUT ja KANSALLISET Kupittaa la 21.01. klo 10 

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

 Ilmoittautumiset 16.1. mennessä osoitteessa kilpailukalenteri.fi 
 

o   VARSY:N PM-SISULISÄHALLIVIESTIT  Kupittaa su 22.01. klo 11 

 viestit sarjoissa P/T11-13-15 
 Ilmoittautumiset 17.1. mennessä osoitteella: yleisurheilu@turunweikot.fi 
 Ilmoittautumisen yhteydessä seurojen tulee ilmoittaa joukkueen juoksijoiden ja 

varahenkilöiden nimet muodossa; sukunimi, etunimi. 
 Halliviestien ohjeisto seuroille tulee Varsyn nettisivuille. 

 
o   VARSY:n PM-SISULISÄHALLIOTTELUT ja Flying Finns kotirata hallitonnit  

  Kupittaalla su 29.01. klo 10:30 / 13:00 

 pm-ottelut sarjoissa P/T9-13 sekä FF-hallitonnit P/T11-15 
 Ilmoittautumiset 24.1. mennessä osoitteessa kilpailukalenteri.fi 

 

  Lisäksi tammikuussa Maarian Mahti ja Turun Urheiluliitto järjestävät hallikilpailuja 
 

 

6. PIIRIN MYÖNTÄMIEN KILPAILUJEN HAKU 

Ulkoratakaudella 2017 järjestettävien piirin myöntämien yleisurheilukilpailujen haku tehdään 
kilpailukalenteri.fi -järjestelmän kautta 1.-28.2.2017. välisenä aikana. 
 

Tammikuun lopulla seuroille toimitetaan kilpailutoimintatiedote, jossa kilpailujen hakuohjeet, 
lohkopalaverien ajankohdat ja niissä käsiteltävät asiat.  Kilpailutoiminnan lohkopalaverit järjestetään 
viikolla 10. 
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- järjestäjiä juoksucup- ja heittopörssi- osakilpailuille  

Juoksucupin ja heittopörssin osakilpailut järjestetään seurojen järjestämien yleisurheilukilpailujen 
ohessa. Kesän 2017 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. 
Nuorisovaliokunta valitsee järjestäjät helmikuussa, jotta seura voi ottaa kilpailun huomioon hakiessaan 
piirin myöntämiä kilpailuja. 
Tiedustelut varsy.toimisto@gmail.com tai p. 040-5714836. 
 
 

7. VARSY:N TAPAHTUMAKALENTERI 2017 

TAMMI      
6.-8.1. ANMJ-leiri    Tampere 

 7.1. ELMO-leiripäivä    Kupittaa 
 18.1. I-tason lasten yleisurheiluohjaajatutkinto, ilta  Turku 
 20.-22.1. ANMJ-leiri (heitot)   Eerikkilä 
 21.1. pm-halliottelut + kansalliset      Kupittaa 
 22.1.  SL-halliviestit  P/T11-15   Kupittaa 
 28.1. I-tason lasten yleisurheiluohjaajatutkinto, päivä  Turku 
 29.1.  SL-halliottelut P/T9-13   Kupittaa 
 29.1. Flying Finns kotirata hallitonnit   Kupittaa 
      
HELMI      
 4.-5.2.  pm-hallit P/T15, M/N   Kupittaa 
 11.2. Hallimaaottelu     Tampere 
 11.-12.2. nuorten pm-hallit M/N17-19   Kupittaa 
 13.2. Tähtien kisa    Tampere 
 18.2. tmk kiekko    Pori 
 18.2. tmk keihäs    Tampere 
 18.2.  tmk moukari    Kaustinen 
 18.-19.2. SM-hallit    Jyväskylä 
 24.-26.2  nuorten SM-hallit   Kupittaa 
      
MAALIS      
 1.3. I-tason nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto, ilta  Turku 
 3.-5.3. EM-hallit    Belgrad, SRB 
 4.-5.3. SL-hallihuipentuma, P/T9-13   Kupittaa 
 4.-5.3. SM-hallimoniottelut    Tampere 
 9.3.  Juoksucupin hallitonnit   Kupittaa 
 10.-12.3. III-tason valmentajatutkinto, jakso 3/5  Kuortane 
 11.-12.3. TJIG     Tampere 
 11.-12.3. EC talviheitot cup    Las Palmas, ESP 
 12.3. I-tason nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto, päivä Turku 
 15.3. I-tason nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto, ilta  Turku 
 24.-26.3. II-tason nuorisovalmentajatutkinto, jakso 1/4  Pajulahti 
 25.3.  Palkintokeskuskisa    Kupittaa 
 26.3. MM-maastot    Kampala, UGA 
 26.3. I-tason nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto, päivä Turku 
      
HUHTI      
 1.4. I-tason nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto, päivä Turku 
 1.4. Piirileiri    Kupittaa 
 2.4. ELMO-leiripäivä    Kupittaa 
 2.4. pm-maantie, M/N, M/N17-19   Jäkärlä, Turku 
 5.4. I-tason nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto, ilta  Turku 
 7.-9.4. III-tason valmentajatutkinto, jakso 4/5  Kuortane 
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