
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueellisten yhteisharjoitusryhmien tarkoitus 
• Koota etenkin pienten seurojen/ yksinharjoittelevat nuoret juoksijat yhteen 

➢ Harjoituskavereita, ei tarvitse aina harjoitella yksin 

➢ Harjoituksista tulee laadukkaampia 

➢ Nuoret saavat uusia kavereita, joita urheilu yhdistää 

➢ Tukee nuoren kasvamista urheilijana 

➢ Viikkoharjoitus hyvä paikka tieto - taidon vaihtoon nuorille ja vanhemmille 

➢ myös muiden kestävyyslajien harrastajat tervetulleita 

• Ikähaarukka n. 12-18 vuotta, aluekohtaisia eroja 

 

Yhteisharjoitusryhmien toiminta ja pelisäännöt 
• Yksi intervalliharjoitus/ viikko 

• Päivä, kellonaika ja harjoituspaikat sovitaan alueellisesti, harjoitusaika on vakio 

• Ryhmän toimintaan sitoudutaan. Viikkoharjoituksessa käydään joka viikko! 

• Jos olet sairaana, poissaolosta ilmoitetaan ajoissa (WhatsApp –ryhmä?) 

• Harjoituksien valvontavastuu jaetaan nuorten huoltajille /ohjaajille 

 

Yhteisharjoitusryhmien kokoaminen 
• Ilmoittautuminen suoraan alueen yhteyshenkilölle 

• Ilmoita urheilijan nimi, seura, sähköposti, puhelinnumero, huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero 

• Yhteisharjoitukset eivät maksa mitään, eikä niistä makseta mitään 

• Alueen yhteyshenkilö ilmoittaa ryhmän aloituspalaverin ajankohdan 

 

Yhteyshenkilön tehtävät 
• Ennen harjoituskauden alkua omalla alueella palaveri, jossa: 

• Kerrotaan harjoituskauden reeneistä 
• Sovitaan harjoituspaikat ja reenien valvontavastuu 
• Kerrotaan tallin pelisäännöt 
• Sovitaan viestinnästä (WhatsApp?) 

• On mukana ensimmäisessä viikkoharjoituksessa – ohjaa harjoituksen 

 

 

VARSY:n alueelliset 
yhteisharjoitusryhmät/ 
juoksutallit 



Alueelliset yhteisharjoitusryhmät 

 

Yhteyshenkilö  Aloituspalaveri             Harjoitusaika   

PEIMARI-LIETO-KAARINA Tino-Taneli Tanttu 18.11. klo 13.00 PiKe:n kerhotalo            la 10:30(alustava) 
tino-taneli.tanttu@liiku.fi  

SALON SEUTU  Minna Lamminen 9.11. klo 18:30 Salohalli               to klo 18:30 (alkaen 9.11.) 
minna@lamminen.net  

LOIMAA-KOSKI-MARTTILA Esa Lindén, Loimaa 16.11. klo 17 Loimaan liikuntahalli 
esa.dg.linden@gmail.com 

Leena Aarikka, Koski 
leena.aarikka@ely-keskus.fi 

NAANTALI-MASKU-RAISIO Jarmo Rasi, Masku 18.11. klo 12.30 Ruissalo, ravintola Honkapirtti 
jarmo.rasi@naantali.fi  

Mikko Kalajoki, Raisio 
mikko.kalajoki@null.net  

VAKKA-SUOMI   Tapio Nieminen, Mynämäki 18.11. klo 11 Mietolan Kylätalo, Kirkkotie 124, Mietoinen 
tapio67.nieminen@gmail.com  ennakkoilm. Tapion sähköpostiin 

Stefanie Ruutila 
karnila.stefanie@hotmail.com  

TURKU   Turun Urheiluliitolla on oma juoksijoiden yhteisharjoitus perjantaisin 

Turkulaisten seurojen juoksijat voivat osallistua heille parhaiten sopivaan 
alueellisen yhteisharjoitusryhmän reeneihin. 

 

 Voi osallistua jonkun muun kuin ”oman alueensa” yhteisharjoituksiin, sitoutuminen ! 

 Myös muiden kestävyyslajien harrastajat tervetulleita, sitoutuminen ! 
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