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1. Yleisurheilun lajikiertue  
2. Ohjaajakoulutus 
3. Kilpailuasiat 

- Vahdon Heittopörssikisan päivämäärämuutos 
- Merkki-Mitalicup’in finaali 
- KLL:n piirikisat is back! 

4. Leiritykset, lajikoulut 
5. Toimiston osoitteen muutos 
6. Palkitsemistilaisuudet, vuosikokous 
7. Viking Line; ”Urheiluseuratoimintaa yli lajirajojen” -Piknik-päiväristeily 
8. Loppu vuoden tapahtumakalenteri 

 
 

1. YLEISURHEILUN LAJIKIERTUE 

VARSY vastaa kentältä tulleisiin toiveisiin. Seurojen oman harjoitustoiminnan tueksi syksyllä 
ollaan aloittamassa kolme uutta lajikoulua. Menestyksekkäästi toimineen seiväskoulun lisäksi järjestetään  
tulevalla harjoituskaudella lajikoulut myös aitajuoksussa, korkeushypyssä ja keihäänheitossa.  
Lajikoulut alkavat marraskuun puoleen väliin mennessä Kupittaan urheiluhallissa. Lajikouluissa opetetaan 
lajitekniikkaa ja perusharjoitteita.  
 

Lajikoululajit esittäytyvät yleisurheilun lajikiertueella neljällä paikkakunnalla 

Elokuussa järjestetään neljällä paikkakunnalla lajikiertue, joissa on mahdollisuus tutustua lajikoululajeihin  
ja kouluttajiin.  

Lajikiertue järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:   
- Ma 20.8 klo 18.00-20.00 Raisio, Kerttulan Urheilukeskus 
- Ma 27.8 klo 17.30-19.30 Salo, Keskusurheilukenttä 
- Ti 28.8 klo 18.00-20.00 Mynämäki, Urheilukeskus 
- syyskuu  Loimaa, Hirvikosken keskusurheilukenttä 

(ajankohta ilmoitetaan kenttäremontin valmistuttua) 

Kiertueelle osallistuminen on osallistujille maksutonta. Kiertueelle ovat tervetulleita kaikki 
2008 syntyneet ja sitä vanhemmat urheilijat. Ilmoittautumiset ennakkoon viimeistään kaksi päivää ennen 
tapahtumaa osoitteessa:  
https://www.lyyti.in/Varsy_yleisurheilukiertue_4211 

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan lajiyhdistelmä, johon osallistuu, 
ilmoittautumisvaihtoehdot ovat: 

o aidat- seiväs 
o korkeus- aidat 
o seiväs- keihäs 
o keihäs- korkeus 

Valmentajat/ohjaajat/huoltajat ovat tervetulleita mukaan.  

Kiertueen kouluttajina toimivat Teemu Hyytiä (seiväs), Susann Sundkvist (korkeus),  
Pasi Teini (aidat), Tuomas Laaksonen (keihäs).  

Tiedustelut varsy.toimisto@gmail.com, p. 040-5714836 
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2. OHJAAJAKOULUTUS 

▪ I-TASO, NUORTEN YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO (NYT) 

Tutkinto on tarkoitettu 11-14 -vuotiaiden nuorten ohjaajille, hakijalta edellytetään vähintään 15 vuoden 
ikää ja suoritettua I-tason lasten yleisurheiluohjaajatutkintoa. 
 

Syksyn nuorten yleisurheiluohjaajatutkinnon toteutus ja ajankohdat: 

1.osa järjestetään syys-lokakuussa Turussa, ja 2. osa lokakuussa yhdessä muiden lounaisen alueen  
kurssien kanssa Eerikkilän Urheiluopistolla. 

o 1. osa Turku, Urheilupuisto/ Kupittaa 
o keskiviikko 19.9.  klo 17.30- 21 
o lauantai 29.10 klo 9-17.30 
o keskiviikko 10.10.  klo 17.30- 21 

o 2. osa Eerikkilän Urheiluopisto   
o lauantai 27.10 klo 9- 20 
o sunnuntai 28.10 klo 9- 17 

Kurssin kesto on n. 40 tuntia ja hinta 270 €/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja kurssimateriaalin sekä  
täysihoidon Eerikkilässä (sis. majoitus, 2xlounas, 1xaamupala, 1xpäivällinen, 1xiltapala). 
 

Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 14.09. mennessä.  
Lomakkeeseen pääsee 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. 
 

Tiedustelut Juha Oksanen varsy.toimisto@gmail.com 
 

 

▪ I-TASO, LASTEN YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO (YT) 

Tutkinto on tarkoitettu 7-11 vuotiaiden lasten ohjaajille tai ohjaajiksi aikoville, osallistujalta edellytetään vähintään 
14 vuoden ikää. 
Tutkinnon hinta on 130 euroa/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja kurssimateriaalin. 

Tällä hetkellä piirin alueella ei ole sovittuna kurssia.  
Seura voi ”tilata” yleisurheiluohjaajatutkinnon järjestettäväksi kotikunnassaan, mikäli seuralla on esim.  
4 kurssilaista omasta takaa. Tämän jälkeen kurssitiedot julkaistaan piirin nettisivuilla tiedoksi muille seuroille.  
Kurssin toteutuminen edellyttää kuitenkin 8 etukäteen ilmoittautunutta! 

Tutkintoa koskevat tiedustelut Jatta Ihanmäki p. 0408310707 tai jatta.ihanmaki@gmail.com 
 
 

3. KILPAILUASIAT 

➔ SPOTOX HEITTOPÖRSSI 

Aikaisemmin 29.9. järjestettäväksi ilmoitettu Vahdon Spotox Heittopörssikisa siirtyy sunnuntaille 30.9. 
(Siirron syynä Vahdon lauantainen koulupäivä) 
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➔ MERKKI-MITALICUP FINAALI 

VARSY:n Merkki-Mitalicup on seurojen välinen joukkuekilpailu, jossa kilpailevat seurojen 
urheilukouluikäiset tytöt ja pojat. Finaaliin selviytyi Seuracupin piirikisojen perusteella 12 eniten pisteitä  
sarjoissa T/P9-11-13 kerännyttä seuraa. 
 

Finaali järjestetään Liedon keskuskentällä sunnuntaina 16.9. klo 12. 
 

Finaaliin selviytyneet seurat ovat: Turun Urheiluliitto, Raision Kuula, Naantalin Löyly, Laitilan Jyske, Salon Vilpas, Kalannin 
Vankka, Liedon Parma, Maskun Kataja, Turun Toverit, Someron Esa, Uudenkaupungin Kenttäkarhut, Vehmaan Kiisto.  

 

➔ KLL:n YLEISURHEILUN PIIRIKISAT 

Parin vuoden tauon jälkeen KLL:n Varsinais-Suomen piirikisoille on löytynyt kisajärjestäjä,  
kaikkien sarjojen kisat järjestetään Liedossa; yläaste ja lukio kilpailevat torstaina 20.9. ja ala-aste tiistaina 25.9. 
Seurat muistuttakaa paikkakuntanne kouluja osallistumaan! 

Yleisurheilun piirikisojen kilpailutapaan on tullut muutoksia. Kilpailut ovat kaikissa sarjoissa joukkuekilpailuja, 
kilpailuissa palkitaan paras pari/ joukkue, ei yhden lajin voittajaa. Kilpailuihin voi osallistua vain joukkueena! 
Ks. ohjeet http://www.kll.fi/koululaiset/aluetoiminta/varsinais-suomi-koululaiset 

Kilpailukutsut ja säännöt ovat myös kilpailukalenteri.fi:ssä, ilmoittautumiset sähköpostitse! 

20.9.18 Lieto klo 10 

A-sarja (lukio): koulujoukkue 
Jokaisessa sarjan lajissa oma parikilpailu (2-hlön joukkueet). 

• Pojat; 100 m, 800 m, korkeus ja kuula (5.0kg)  • Tytöt; 100 m, 800 m, pituus ja keihäs (600g) 
• Koulu voi ilmoittaa lajiin useita joukkueita. Mikäli koulusta tulee useampi joukkue, parit nimetään ennakkoon. 
• lisäksi sekaviesti 4 x 100 m (2t + 2p) (tyttö-poika-tyttö-poika), viestissä vain yksi joukkue /koulu 
 

B-sarja (yläaste): koulujoukkue 
Jokaisessa sarjan lajissa oma parikilpailu (2-hlön joukkueet). 

•Pojat; 7lk: 100 m, 800 m, pituus ja kuula (3,0kg)   • Pojat; 8-9lk: 100m, 800m, korkeus ja keihäs (600g)   
•Tytöt; 7lk: 100 m, 800 m, pituus ja kuula (2,5kg)  • Tytöt; 8-9lk: 100m, 800m, korkeus ja keihäs (400g) 
• Koulu voi ilmoittaa lajiin useita joukkueita. Mikäli koulusta tulee useampi joukkue, parit nimetään ennakkoon. 
• lisäksi 7lk:n ja 8-9lk sarjoissa sekaviesti 4 x 100 m (2t + 2p) (tyttö -poika -tyttö -poika) 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 14.9. mennessä kai.palomaki@lieto.fi 
 

25.9.18 Lieto klo 10 

C-sarja (ala-aste) kuntajoukkueet, korkeintaan 2 joukkuetta sarja /kunta.  
Jokaisessa sarjassa oma kuntien välinen joukkuekilpailu.  
C-joukkueessa on kuusi urheilijaa: t+p heittäjä, t+p hyppääjä ja t+p juoksija. 
 

C-sarja kuntajoukkue  
 Lajit ja sarjat 
• 3-4. lk / t+p : 60 m, pituus(1m ponn.alue), pallonheitto ja 4x400 m (2t+2p) 
• 5. lk / t+p : 60 m, korkeus, kuula (t: 2,0 / p: 2,5 kg) ja 4x400 m (2t+2p) 
• 6.lk / t+p : 60 m, pituus, keihäs (400g) ja 4x400 m (2t+2p) 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 19.9. mennessä petra.takala@lieto.fi 
 

(Huom. Turkulaisia kouluilla omat piirikisat; yläaste 18.9. Urheilupuistossa ja ala-aste 9. ja 11.10. Kupittaalla) 
 
 

4. LEIRITYKSET, LAJIKOULUT 

▪ PIIRILEIRITYS 2018-19 

Piirileiritys on tarkoitettu 12- 15 -vuotiaille (vuosina 2003- 2006 synt.) vähintään B-tuloksen tehneille 
urheilijoille ja heidän valmentajilleen. Leiritys koostuu piirin omista leiripäivistä ja leiri-illoista sekä 
kolmen piirin yhteisestä viikonloppuleiristä Eerikkilän Urheiluopistolla.  

http://www.kll.fi/koululaiset/aluetoiminta/varsinais-suomi-koululaiset
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Varsyn piirileiri-info julkaistaan nettisivuilla syyskuun loppupuolella, jolloin haku leiritykseen avataan. 
Haku leiritykseen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakukaavake 20.10. mennessä. 
Leiritys alkaa lauantaina 3.11. Piikkiössä. 

 
 

▪ ELMO-LEIRITYS 2018-19 

Enemmän Liikettä ja Monipuolista Osaamista 
 

ELMO-leiritys on tarkoitettu 10-13v. (2005-08 synt.) yleisurheilusta kiinnostuneille tytöille ja pojille. 
Leiritys sisältää neljä leiripäivää Kupittaalla sekä ELMO -liikuntaleirin Eerikkilän Urheiluopistolla kesäkuun 
toisella viikolla. Leiripäivien ja liikuntaleirin ohjelma koostuu eri lajien tekniikkaopetuksesta, 
perusharjoittelusta ja yleisliikunnasta. Leirityksen aikana käydään läpi kaikkien peruslajien tekniikat. 
ELMO –leirityksestä tarkempaa infoa myöhemmin, ilmoittautuminen leiritykseen on lokakuun aikana. 
Leiritys käynnistyy lauantaina 17.11. Kupittaalla. 
 

▪ LAJIKOULUT 

Seurojen oman harjoitustoiminnan tueksi syksyllä ollaan käynnistämässä kolme uutta lajikoulua. 
Menestyksekkäästi toimineen seiväskoulun lisäksi järjestetään tulevalla harjoituskaudella lajikoulut myös 
aitajuoksussa, korkeushypyssä ja keihäänheitossa.  
Lajikoulut alkavat marraskuun puoleen väliin mennessä Kupittaan urheiluhallissa!  

Lajikoulut on tarkoitettu kaikille lajista kiinnostuneille 10-16 vuotiaille.  
Ryhmät tehdään kokemuksen, iän, tuloksen ja hakijamäärän mukaan. Lajikoulu-infot ja 
ilmoittautumisohjeet tulevat Varsyn nettisivuille lokakuun aikana. 
Elokuun lajikiertueella on mahdollisuus tutustua lajikoulujen ohjelmaan ja kouluttajiin.  
 

 

5. TOIMISTON OSOITE MUUTTUU 

Kiinteistön, jossa LIIKU on vuokralaisena, omistaja on vaihtunut, vaihdoksen seurauksena myös käytössä oleviin 
toimitiloihin on tullut muutoksia. Syyskuun alusta lähtien sisäänkäynti toimistolle muuttuu Humalistonkadun 
puolelta, ja jatkossa VARSY:n postiosoite on Humalistonkatu 6 (5.krs), 20100 Turku. 
 
 

6. PALKITSEMISTILAISUUDET, VUOSIKOKOUS 

• NUORTEN PALKITSEMISTILAISUUS 

järjestetään Liedon Parmaharjulla tiistaina 6.11. 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. 
 

• PIIRIN PARHAIDEN PALKITSEMINEN 

järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa torstaina 22.11. klo 17.30. 
Tilaisuudessa palkitaan  

- pm-kisoissa lajiryhmittäin parhaan tuloksen tehneet mies- ja naisurheilijat  
- 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)  

Palkittavat urheilijat valmentajineen saavat kutsun tilaisuuteen marraskuun alussa. 



 

• VUOSIKOKOUS 

Varsy ry:n vuosikokous järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa (Blomberginaukio 4)  
torstaina 22.11. klo 19. 
Kokouskutsu, asialista ja valtakirja toimitetaan seuroille sähköpostitse lokakuun loppuun mennessä. 

 
 

7. VIKING LINE TERVEISET; ”Urheiluseuratoimintaa yli lajirajojen” -Piknik-päiväristeily 

Sunnuntaina 30.9. starttaa ”Urheiluseuratoimintaa yli lajirajojen” -Piknik-päiväristeily Turusta! Varaa paikkasi 
ainutlaatuiseen, ajankohtaisia urheilijan ja urheiluseurojen asioita käsittelevään teemapäivään Punaisilla laivoilla! 
Risteilyn hinta on 86 €/henkilö, sisältäen päivän ohjelman, aamupalan sekä päivällisen. 
 

Risteilyllä puhuvat mm. Urheiluliiketoiminnan asiantuntija Arto Kuuluvainen urheilun sponsoroinnista sekä 
fysiikkavalmentaja Sanna Eloranta ruokavalion ja fysiikkavalmennuksen merkityksestä huippu-urheilussa.  
Oletko miettinyt, miten seuranne vapaaehtoistyön saisi vihdoin toimimaan? Kuule pitkän linjan konkaria, Riitta 
Hyvärinen koordinoi Paavo Nurmi Games -yleisurheilutapahtuman vapaaehtoistoimintaa. 
 

Luen lisää ja varaa paikkasi nyt! https://www.vikingline.fi/sporttiristeily. Paikkoja rajoitetusti! VIKING LINE  
 

 
 
VIKING LINE TUKEE VARSINAIS-SUOMEN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAA 

Muista Varsyn sopimusedut sportti-, kokous- ja vapaa-ajan matkoille. 
 

Kaikissa Varsinais-Suomen Yleisurheilun ryhmämatka-asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan Pirjo Moilaseen: 
pirjo.moilanen@vikingline.com tai 02-333 1343, arkisin klo 8.30-16.30 (Pirjon lomaillessa voit laittaa viestiä: 
ryhma.turku@vikingline.com tai soittaa: 02-333 1332.) Varsyn ryhmät matkustavat kisamatkoilla, kauden päätös- ja 
kokousristeilyillä erikoishintaan. Kysy lisää! 
 
 

8. VARSY:N TAPAHTUMAKALENTERI 

ELO 
    

 

15.-16.8.    pm-sisulisäviestit P/T9-15 Salo 

 
18.8. Juoksucupin osakilpailu, pikamatka 

 
Kaarina 

 
18.8. Spotox Heittopörssin osakilpailu 

 
Kaarina 

 
19.8. aluemestaruusviestit M/N, M/N17-19 Turku 
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20.8. 

 
Yleisurheilun lajikiertue 10-15vuotiaille  Raisio 

 
25.8.         pm-sisulisä II-ottelut (5-ottelu)     P/T13 Uusikaupunki 

 
25.-26.8. SM-moniottelut 

 
Oulu/Kempele 

 
26.8.          pm-10000m M/N  Turku 

 
27.8. 

 
Yleisurheilun lajikiertue 10-15vuotiaille 

 
Salo 

 
28.8. 

 
Yleisurheilun lajikiertue 10-15vuotiaille 

 
Mynämäki 

 
31.8.-1.9. Suomi-Ruotsi maaottelu M/N, M/N17  Tampere 

      SYYS 
    

 

1.9. seuracup finaalit 
  

 

4.9.            pm-ratakävelyt  M/N, M/N17, P/T9-15 Mynämäki 

 
8.-9.9. SM-viestit 

 
Mikkeli 

 
15.9. Spotox Heittopörssin osakilpailu 

 
Nousiainen 

 
15.-16.9. KLL:n SM-kilpailut 

 
Hämeenlinna 

 
16.9. Merkki-Mitalicup finaali 

 
Lieto 

 
19.9. 

 

I-tason nuorten 
yleisurheiluohjaajatutkinto  osa 1/4 Turku 

 
20.9. Yläkoulun ja lukion KLL:n piirikisat 

 
Lieto 

 
22.9. SM-maraton 

 
Lappeenranta 

 
23.9. pm-sisulisä II-ottelut (4-ottelu) P/T9-11 Laitila                  

 
25.9. Alakoulujen KLL:n piirikisat 

 
Lieto 

 
25.9. Juoksucupin osakilpailu, Mini-Maaria 

 
Jäkärlä 

 
28.-30.9. 

 

II-tason nuorisovalmentajatutkinto jakso 3/4 Eerikkilä 

 

29.9. 
 

I-tason nuorten 
yleisurheiluohjaajatutkinto  osa 1-2/4 Turku 

 
30.9. Spotox Heittopörssin osakilpailu 

 
Vahto 

      LOKA 
    

 

7.10. Juoksucupin osakilpailu, sprinttimaastot 
 

Raisio 

 
10.10. 

 

I-tason nuorten 
yleisurheiluohjaajatutkinto osa 2/4 Turku 

 
26.-28.10. 

 
ANMJ-leiri 

 
Eerikkilä 

 
27.-28.10. 

 

I-tason nuorten 
yleisurheiluohjaajatutkinto  osa 3-4/4 Eerikkilä 

      MARRAS 
    

 

3.11. 
 

Piirileiri avauspäivä 
 

Piikkiö 

 
6.11. 

 
Nuorten palkitsemistilaisuus 

 
Lieto 

 
9.-11.11. 

 

II-tason nuorisovalmentajatutkinto jakso 4/4 Eerikkilä 

 

10.11. PM-maastot 
 

Reykjavik, ISL 

 

17.11. 
 

ELMO-leiri 
 

Kupittaa 

 
17.11. 

 
SUL:n liittovaltuusto 

  

 

22.11. 
 

Piirin parhaiden palkitsemistilaisuus 
 

Turku 

 
22.11. 

 
VARSY:n vuosikokous 

 
Turku 

      JOULU 
    

 

9.12. 
 

Piirileiripäivä  
 

Kupittaa 

 
9.12. EM-maastot 

 
Tilburg, NED 

 


