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1. 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 

Seuraava lasten yleisurheiluohjaajatutkinto 17. ja 28.11. Turku 

▪ lauantai 17.11. klo 9 – 17 
▪ keskiviikko 28.11. klo 17 – 21 

Sitovat ilmoittautumiset  

sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 10.11. mennessä. Lomakkeeseen pääsee osoitteesta 
https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/i-tason-lasten-yleisurheiluohjaa/ 

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

 
 

2. LAJIKOULUT 

Menestyksekkäästi toistakymmentä vuotta toimineen seiväskoulun lisäksi VARSY järjestää tulevalla hallikaudella 
lajikouluja myös muissa lajeissa. Uusina lajikouluina toimintansa aloittavat aita-, korkeus- ja keihäskoulu sekä 
nuorimmille vielä kirppuryhmä. 
 

Lajikoulujen tavoitteena on opettaa lajitekniikan perusharjoitteita eri seurojen urheilijoille ja antaa tukea sekä  
ideoita seurojen omaan harjoitustoimintaan. 
 

https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/i-tason-lasten-yleisurheiluohjaa/


 

Ohessa lajikouluista, tarkemmat laji-infot VARSY:n nettisivuilla 

Seiväskoulu on suunnattu kaikille seiväshypystä kiinnostuneille 9-15 vuotiaille urheilijan aluille; 
mahdollisuus tutustua lajiin, ja harjoitella lajia turvallisesti asiantuntevassa ohjauksessa. Osallistujilta 
ei vaadita aiempaa hyppykokemusta, eikä omaa seivästä.  
❖ Seiväskoulua järjestetään Turussa Kupittaalla ja Laitilan Finnlamex-hallissa. 
❖ Kokoontumisajat ovat: Turussa tiistai klo 17 ja klo18:30, Laitilassa sunnuntai klo 18 ja klo 19:15 
❖ Seiväskoulun ohjaajina toimivat; Turussa Teemu Hyytiä ja Laitilassa Rami Hyytiä. 
❖ Ryhmiä tehdään ilmoittautumisten perusteella, hyppykokemus ja ikä huomioiden.  

 
Aitakoulu on suunnattu aitajuoksusta kiinnostuneille 12-16 vuotiaille urheilijoille;  
mahdollisuus tutustua lajiin ja harjoitella lajia turvallisesti asiantuntevassa ohjauksessa. 
❖ Aitakoulu järjestetään Kupittaan urheiluhallissa, ohjaajana toimii Pasi Teini 
❖ Kokoontumisaika on keskiviikko klo 18:45-20:15 
❖ Ryhmän maksimikoko on n.10 urheilijaa. 

 
Korkeuskoulu, jos olet kiinnostunut kehittymään korkeushypyssä, tule mukaan korkeuskouluun!  
Koulu on tarkoitettu 12 - 16 v urheilijoille, joilla ennätys on 130cm → .  
❖ Tavoitteena on oppia lajin perusasiat; korkeuden juoksutekniikka ja hyppääminen, juoksemista ja ylöspäin 

ponnistamista tulee harjoitella säännöllisesti ja systemaattisesti, rimalla ja ilman rimaa.  
❖ Mukaan mahtuu enintään 16 urheilijaa, ilmoittautuneet urheilijat jaetaan kahteen ryhmään 

hyppykokemus ja ikä huomioiden.  
❖ Harjoitusaika keskiviikkoisin klo 18:45-20:15 Kupittaan urheiluhallissa. 
❖ Korkeuskoulun ohjaajana toimii Susann Sundkvist.  

 
Keihäskoulu on suunnattu keihäänheitosta kiinnostuneille 12-15v. urheilijoille              
(n. tulosraja T 25m ja P 30m); mahdollisuus tutustua lajiin, ja harjoitella lajia 
turvallisesti asiantuntevassa ohjauksessa. 
❖ Keihäskoulua järjestetään Turussa Kupittaalla, ohjaajana toimii Tuomas Laaksonen. 
❖ Kokoontumisaika on tiistai klo 18:45-20:15 
❖ Keihäskoululaiset otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmän maksimikoko  
       on noin 10 urheilijaa! 

 

KIRPPURYHMÄ, 9-11v nuori on innostunut yleisurheilusta,  
haluaa oppia uutta, kehittyä, nauttii itsensä haastamisesta,   
silloin hän tulee mukaan Kirppuryhmään!  

Juoksutekniikka ja erilaiset ponnistukset painottuvat harjoituksissa.  
Nämä seikat luovat pohjaa lajiin kuin lajiin. 
❖ Kirppuryhmä on tarkoitettu 9-11v. nuorille. Ryhmäläiset otetaan 

mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, enintään 12 nuorta. 
❖ Kirppuryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-18:15 Kupittaalla  
❖ Kirppuryhmän ohjaajina toimivat Susann Sundkvist ja Pasi Teini. 
 

- Lajikouluryhmä toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on vähintään kuusi 

- Lajikoulut alkavat marraskuun puolen välin maissa, kokoontuen kymmenen kertaa huhti-  
toukokuulle asti kouluttajan ohjeiden mukaan, n. kahden-kolmen viikon välein. 

- osallistumismaksu on ryhmästä riippuen 120-150 euroa, sisältäen kymmenen harjoitusta  
hallimaksuineen, tarvittaessa omien välineiden säilytyksen sekä huoltajan/valmentajan hallimaksut! 

- Ilmoittautumiset lajikouluihin 3.11. mennessä sähköisellä hakukaavakkeella, johon pääset  
https://varsy.sporttisaitti.com/valmennus/lomakkeet/lajikoulut/ 

- Ryhmäjaot ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisajan jälkeen. 
- Nyt on jo varmaa, että kaikki ryhmät toteutuvat! Muutamissa ryhmissä on vielä tilaa… 

 

https://varsy.sporttisaitti.com/valmennus/lomakkeet/lajikoulut/


 
 

3.   

 

Kenelle? 

Leiritys on tarkoitettu 10-13 vuotiaille (2006 – 2009 syntyneet) yleisurheilusta 

kiinnostuneille tytöille ja pojille. 
 

Ajankohdat ja sisältö 

Leiritys sisältää 4 leiripäivää Kupittaan urheiluhallissa, 

*LA 17.11.2018   *SU 13.01.2019   *SU 24.03.2019   * LA 04.05.2019 

sekä Eerikkilän kesäleirin ajankohta on: Ti – T0   11.-13.06.2019 
 

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

 

Leirityksen hinta on 100€ sisältäen: koulutuksen, harjoituspaikkamaksut ja leirituotteen.  

Eerikkilän kesäleirin hinta on n.150€. 
 

Ilmoittautumiset leiritykseen 7.11.2018 mennessä sähköisellä hakukaavakkeella, johon pääset osoitteesta 

http://varsy.sporttisaitti.com/valmennus/lomakkeet/elmo-leiritys/ 
 

Tiedustelut, leirivastaava Venla Laiho p. 050-5733135 tai venla_95_@hotmail.com 

 
 

4. KILPAILUJEN HAKU HALLI- JA ULKORATAKAUDELLE 2019 

Kansallisia ja aluekilpailuja ulkoratakaudelle sekä hallikilpailuja sisäratakaudelle 2019 haetaan sähköisesti 
hakupalvelun kautta. Hakulinkki:  http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/ 
Kansallisten, aluekisojen ja hallikilpailujen hakuaika alkaa 15.11.2018 ja päättyy 30.11.2018. 

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. 

Kansalliset kilpailut 2019 (hakuaika 15.–30.11.2018) 

Kansalliset kilpailut ovat pelkästään ulkoratakauden (rata/kenttäkilpailut) yleisen sarjan kisoja. Loput kisat ovat 
joko aluekisoja ja piirin myöntämiä. Kansallisia kilpailuja ulkoratakaudelle 2019 myönnetään noin 10 kappaletta.  
Niitä hallinnoi SUL ja alueiden kilpailuvastaavat. Niitä haetaan sähköisesti hakupalvelun kautta. 
Kansallisen kisojen lajit koordinoidaan ja päätetään yhdessä kisajärjestäjien ja SUL:n kesken. Kisajärjestäjä 
esittää lajit sähköisen kilpailuhaun yhteydessä. 
Kansallisille kilpailuille asetetut hakuvaatimukset 
• Kaikki lajiryhmät kattava lajiohjelma, minimissään 12 lajia. 
• 19/17-sarjan lajeja voi olla mukana. 
• 400 m kestopäällystekenttä. Pinnoite ja suorituspaikat ovat hyvässä kunnossa. 
• Halu päästä Tähtikisaluokkaan tulevaisuudessa. 

 

http://varsy.sporttisaitti.com/valmennus/lomakkeet/elmo-leiritys/
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Aluekisat 2019 (hakuaika 15.-31.11.2018) 

HUOM! Uusi kisaluokka, joita koordinoivat alueet. Aluekisoja ulkoratakaudelle 2019 sekä hallikilpailuja 
sisäratakaudelle 2019 haetaan sähköisesti hakupalvelun kautta.  
 

Aluekisoihin kuuluvat Ulkoratakilpailut, Hallikilpailut, Kävelykilpailut ja Maantielajien kilpailut 
- Ulkoratakilpailut (aluekisat): 

o ulkoratakaudella oleva kisat pääsääntöisesti 19/17-ikäluokan ja yleisen sarjan lajeja. 
o monipäiväiset nuorten Games-tyyppiset kisat 

- Hallikilpailut: 
o kiertävällä radalla varustetuissa halleissa olevat kilpailut 
o pääsääntöisesti aikuisten lajeja 
o valtakunnallisesti merkittävät nuorisohallikilpailut 

- Kävelykilpailut; adalla tai maantiellä järjestetyt kävelykilpailut 
- Maantielajit sis. maratonit ja puolimaratonit: 

o Vain virallisesti mitatuilla maantiereiteillä olevat kisat 

HUOM! 
• TV- ja Tähtikisapäiville ei myönnetä kansallisia kisoja tai muita M/N, M/N22-sarjojen lajeja aluekisoihin. 
• Kansallisten kisapäiviin ei myönnetä muita M/N, M/N22-sarjan lajeja aluekisoihin 

Alueen kilpailuhakua koskeviin kysymyksiin vastaa alueen kilpailuvastaava Jarmo Hakanen  
jarmo.hakanen@tampereenpyrinto.fi  p. 050-5541358 sekä liiton kilpailupäällikkö Mika Muukka. 

Arvokilpailukalenterit 
Arvokilpailukalenterit ovat liiton kotisivuilla kohdassa: Kilpailut ja olosuhteet -Kilpailukalenterit. Vuoden 2019 
kalenteri on erityisen tärkeä tulevia kilpailuja haettaessa, koska sieltä löytyvät GP- ja Tähtikisojen päivät, joiden  
kohdalla on hakurajoituksia. Lisätietoja antaa tarvittaessa liiton kilpailupäällikkö Mika Muukka. 

Ennen kilpailujen hakemisen aukeamista VARSY:n nettisivujen materiaalipankkiin tulee 2019 kalenteri,  
johon on merkittynä tähän mennessä myönnetyt kilpailut: SM-kisat, TV- ja tähtikisapäivät.  
Lisäksi kalenteriin on merkitty VARSY:n pm-kisoille varattuja päiviä, leirit… 

Piirin myöntämät kilpailut vuodelle 2019 
Piireissä myönnettävät kilpailut haetaan myös sähköisen hakujärjestelmän kautta, niille avataan oma hakujakso 
myöhemmin. Tarkemmista hakuohjeista ulkoratakauden kilpailujen osalta tiedotetaan tammikuussa 2018. Piirin 
myöntämien kilpailuhakua koskevat tiedustelut, Teijo Raitio p. 0400-741868, teijo.raitio@turunurheiluliitto.fi 

 
 

5. PALKITSEMISTILAISUUDET 

• NUORTEN PALKITSEMISTILAISUUS 

järjestetään Liedon Parmaharjulla tiistaina 6.11. klo 17.30. 

Tilaisuudessa palkitaan TOPline pistekilpailun ja Merkki-Mitalicupin finaalin parhaat seurat sekä  
jaetaan VARSY:n Juoksucup’in ja Spotox Heittopörssin palkinnot.  
Palkittavat seurat ja urheilijat ovat saaneet kutsun palkintojenjakotilaisuuteen. 

 

• PIIRIN PARHAIDEN PALKITSEMINEN 

järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa torstaina 22.11. 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)  
- pm-kisoissa lajiryhmittäin parhaan tuloksen tehneet urheilijat 

Palkittavat urheilijat ja valmentajat saavat kutsun tilaisuuteen marraskuun alussa. 
 

mailto:jarmo.hakanen@tampereenpyrinto.fi
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6. VUOSIKOKOUS 

Varsy ry:n vuosikokous järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa torstaina 22.11. klo 19.  
Kokouskutsu, asialista ja valtakirja toimitetaan seuroille sähköpostitse marraskuun alussa. 
 

 

7. ALUSTAVAT VARSY:n HALLIKISOJEN AJANKOHDAT 2019 

19.1. pm-halliottelut  M/N, M/N17-19, P/T15        
27.1.  SL-halliviestit   P/T11-15   
2.2. pm-hallikävelyt M/N, M/N17-19  
2.-3.2.  pm-hallit  M/N17-19   
9.-10.2. pm-hallit  M/N, P/T15   
2.-3.3. SL-hallihuipentuma P/T9-13   
16.3.  SL-halliottelut  PT9-13   
19.3.  Juoksucupin hallitonnit ja seiväskoulukisa   
30.3.  Palkintokeskuskisa  P/T9-15        
25.4.  HESE piirikisa     
 

2019 sisulisähuipentuman ajankohta 27.-28.7.  

 
 

8.                                                      xxx-TERVEISET   

 

Urheilun lomassa on hyvä rentoutua ja nauttia myös kulttuurista. Ota tauko tavanomaisesta, sillä 
lauluyhtye Rajaton esiintyy ensimmäistä kertaa Punaisilla laivoilla 2.2.2019! Koe upea keikkaelämys 
Viking Grace Voguessa ja varaa oma risteilysi tästä:  
https://www.vikingline.fi/varaa-heti/ 

 

     

https://www.vikingline.fi/varaa-heti/


 
 

VIKING LINE TUKEE VARSINAIS-SUOMEN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAA 
Muista matkaa varatessa VARSY:n asiakasnumero: 600095 
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.)  
 
 

9. VARSY:N TAPAHTUMAKALENTERI 

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   
17.11. I-tason lasten yleisurheiluohjaajatutkinto päivä Kupittaa 
22.11. Piirin parhaiden palkitsemistilaisuus  Turku 
22.11. VARSY:n vuosikokous   Turku 
28.11. I-tason lasten yleisurheiluohjaajatutkinto ilta Kupittaa 
      
JOULU      
9.12. Piirileiripäivä     Kupittaa 
9.12. EM-maastot    Tilburg, NED 
 

 
2019      

      
TAMMI      
4.-6.1. ANMJ-leiri    Tampere 
13.1. ELMO-leiri    Kupittaa 
18.-20.1. ANMJ-leiri heitot   Eerikkilä 
      
HELMI      
9.2. Talvimestaruuskilpailut – kiekko M/N, M/N17-22 Pori 
10.2. hallimaaottelu    Oslo, NOR 
16.-17.2  SM-hallit  M/N  Kuopio 
23.-24.2  nuorten SM-hallit M/N17-22  Joensuu 
      
MAALIS      
1.-3.3  EM-hallit     Glasgow, GBR 
2.-3.3  SM-hallimoniottelut  M/N, M/N17-22, P/T15 Helsinki 
8.-10.3  TJIG     Tampere 
16.3. Talvimestaruuskilpailut – Moukari M/N, M/N17-22 Kaustinen 
24.3. ELMO-leiri    Kupittaa 
30.3. MM-maastot    DEN 

mailto:pirjo.moilanen@vikingline.com
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