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1. KILPAILUTOIMINTATIEDOTE 

Piirin myöntämät kilpailut  
Kilpailukaudella 2020 järjestettävien piirin myöntämien yleisurheilukilpailujen haku tulee  
ehdottomasti tehdä kilpailukalenteri.fi-järjestelmän kautta 1.-29.2.2020. välisenä aikana.  
Piirin myöntämien kilpailujen kilpailulupamaksu on em. aikana haettavien kisojen osalta 30 euroa.  
Hakuajan sisällä haettavat kilpailut saadaan mukaan piirin painatettavaan kilpailukalenteriin.  
Mikäli piirin myöntämiä kilpailuja haetaan vielä hakuajan päättymisajan jälkeen (ei suositeltavaa) 
ovat kilpailulupamaksut seuraavat: 

4.-6. kk. ennen kisapäivää 60 euroa 
1.-3 kk. ennen kisapäivää 100 euroa 
3.-31 vrk. ennen kisapäivää 200 euroa 

Piirin myöntämät kilpailut, jotka haetaan normaalin hakuajan jälkeen, pitää kilpailut järjestää 
avoimina, ja ilm. maksu kohtuullinen esim. 7-15 euroa/laji.  
   
Kilpailujen hakeminen 

Kilpailujen haku tehdään sähköisesti osoitteessa: http://www.kilpailukalenteri.fi/piirihaku/ 
VARSY:n nettisivujen materiaalipankissa on vuoden 2020 kalenteri, johon on merkittynä tähän 
mennessä myönnetyt kilpailut: SM-kisat, GP-kisat, tähtikisat, kansalliset kisat ja alueen myöntämät 
kilpailut. Lisäksi kalenteriin on merkitty pm-kisoille ja seuracupille varatut päivät, leirit jne… 
Piirin myöntämiä kilpailuja ei voi hakea aikavälillä 12.-14.6. (YAG) ikäluokissa lajeille, jotka ovat 
YAG:n ohjelmassa. 
Tiedoksi seuroille että, elokuun puolenvälin jälkeen tulee kilpailuja olemaan niukasti, joten 
kilpailutarjonnan johdosta hakemuksia kannattaa sijoittaa loppu kesään, jos vaan mahdollista.   
Piirin myöntämien kilpailujen hakuun liittyvistä asioista voi tiedustella piirin kilpailuvastaavalta, 
teijo.raitio@turunurheiluliitto.fi.  p. 0400 741 868  
  
Piirinmestaruuskilpailut 2020  
Lohkokokouksessa sovitaan myös pt-suunnitelman pohjalta lohkossa järjestettävistä pm-
kilpailuista, jotka ko. lohkon seurat ovat sitoutuneet järjestämään. Suositeltavaa on, että lohkoille 
myönnettyjen em. kilpailujen järjestely- ja toimitsijatehtävät hoidetaan lohkon seurojen kanssa 
yhteistyössä.  
HUOM! Myös näiden kilpailujen haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta.  
 

http://www.kilpailukalenteri.fi/piirihaku/
https://varsy.sporttisaitti.com/@Bin/462249/2020+kalenteri+kilpailut.pdf


 
Anottavien pm-kilpailujen päivämäärät ja järjestämisvuorossa oleva lohko:  

pm-kilpailujen kiertojärjestys 
 

22.4.      maastot M/N, M/N 17-19  ?   
9.5.        sisulisämaastot P/T9-15  Salon alue, PernU 
22.5.      sisulisämaastoviesti P/T9-15 Turun ympäristö, LiedLu ?   
23.-24.5.  aluemestaruusottelut  Tampere, TamPy 
11.6.      M/N, M/N 17 henk.koht. (1.pvä)  Turun ympäristö, RaisKu 
16.6.      pm-moukari N, N17  Turku, TuUL 
22.6.      seuracup I    
23.6.      aluemestaruusviestit  Vakka-Suomi, ? 
29.6.      sisulisäottelut T9-15   Vakka-Suomi, ? 
30.6.      sisulisäottelut P9-15   Loimaan alue, LoimLe  
2.7.        M/N, M/N17 henk.koht. (2. pvä) Turun ympäristö, NaantLö 
7.7.        pm-esteet M/N  Turku, TuUL 
7.7.        pm moukari M, M17  Turku, TuUL 
25.-26.7.  sisulisähuipentuma P/T9-15 Turku, VARSYn seurat  
28.7.      pm-esteet M/N 17, P/T 15  Turku TuUL  
28.7.      pm-10000m   Turku, TuUL  
30.7.      M/N17 piiriottelu  Satakunta  
12.8.       seuracup II    
18.8.       sisulisäviestit P/T 13-15  Turun ympäristö, Lieto (LiedPa, PaimU, KaarUra) 
22.8.       P/T13 aluemestaruuskilpailut Häme   
25.8.       sisulisäviestit P/T 9-11  Turun ympäristö, RaisKu  
25.8.       pm 2-ottelut P/T13  Turun ympäristö, RaisKu 
7.9.         pm-ratakävelyt  Turku, TurWe 
20.9.       Merkki-Mitalicup  Vakka-Suomi, UudKK  
27.9.       pm 2-ottelut P/T 9-11           Vakka-Suomi LaitJy  
 pm-maantie M/N, M/N 17-19  ?    
 
Varsy maksaa pm-kilpailujen järjestämisestä vuonna 2020 seuraavat järjestämispalkkiot:  
Maastot   50 €  
P/T9-15 maastot  100 €  
M/N, M/N17 henk.koht.  125 €/ päivä 
Sisulisäviestit   100 €/ päivä  
T/P 9-15 moniottelut   150 €  
Sisulisäratakävelyt   50 €  
Sisulisämaastoviesti   50 €  
 

Niistä pm- kisoista/lajeista, jotka järjestetään jonkin muun kilpailun yhteydessä ei makseta  
erillistä järjestämispalkkiota.  
 
Seuracupin piirikisat   
Seuracupin piirikisat käydään neljässä lohkossa. Ykköslohkon muodostavat seurat; Turun 
Urheiluliitto, Turun Weikot, Naantalin Löyly, Raision Kuula ja Salon Vilpas, muut seurat on jaettu 
alueellisesti Turun-, Salon/Loimaan- ja Vakka-lohkoon.  
Seuracupin kaksi osakilpailua pidetään kaikissa neljässä lohkossa siten, että, I-seuracup osakilpailu 
on 22.6. ja II-seuracup osakilpailu 12.8.  
Finaalit 5.9. 
 
 

https://varsy.sporttisaitti.com/@Bin/461418/2012-2020+pm-kilpailujen+kiertoj%C3%A4rjestys.pdf


 
 
 

2. LOHKOKOKOUKSET  
Seurojen kesälle anotut kilpailut ja pm-kilpailut käsitellään ensin lohkokokouksissa, jonka jälkeen 
lohkovastaavien esitysten pohjalta piirin kilpailuvaliokunnassa. Kokouksessa käydään läpi kaikki 
lohkon kilpailulupa-anomukset.  
 

VARSY:n lohkokokouksissa käsiteltävät asiat:  
1. lohkolle myönnettyjen pm/aluemestaruuskilpailujen hakeminen  
2. yhteiset pm-kilpailut  
3. lohkon seurojen kilpailulupahakemukset  
4. lohkon tuomarikoulutus  
5. muut koulutukset  
6. seuracup 2020  
7. piirin myöntämien kilpailujen haku hakuajan ulkopuolella 
8. Koulutus asiat, aluepäällikkö Mika Tyrkkö 
9. Muut seurojen esille tuomat asiat 
 

     Lohkopalavereista tehdään pöytäkirjat, jotka toimitetaan kaikille lohkon seuroille, sekä  
     kilpailuvaliokunnan puheenjohtajalle sähköpostilla osoitteeseen: pekka.kuusisto@lahitapiola.fi,   
     sekä kilpailuvastaavalle osoitteeseen teijo.raitio@turunurheiluliitto.fi 
 

     Lohkokokousten ajat, paikat ja yhteyshenkilöt:  
     Vakka-Suomi: Ti 10.3. klo 18.00 Laitila, kaupungintalo, Keskuskatu 30    
  lohkovastaava Riikka Matikainen  
  Ilmoittautumiset 8.3. mennessä; riikka.matikainen@eura.fi 

     Turku / ympäristö:  Ke 11.3. klo 18.00 Turku, LiikU:n toimisto, Humalistonkatu 6  
lohkovastaava Anne Fröberg   
Ilmoittautumiset 9.3. mennessä; varsy.toimisto@gmail.com  

     Loimaa / Salo:  To 12.3. klo 18.00 Salo, Salohalli 
  lohkovastaava Juhani Haartela 
  Ilmoittautumiset 10.3. mennessä; juhani.haartela@gmail.com 

 

Seurojen lohkojako 2020 
 
 

3. SEURATOIMINNAN VUOSI-ILMOITUS 

Seuroja pyydetään toimittamaan seuratoiminnan vuosi-ilmoitus 31.1.2020 mennessä. 

Vuosi-ilmoituksen seura hoitaa täyttämällä VARSY:n nettisivuilla olevan vuosi-ilmoituslomakkeen, 
linkki lomakkeeseen https://varsy.sporttisaitti.com/organisaatio/varsyn-jasenseurojen-
yhteystiedo/vuosi-ilmoituslomake/ 
 

Täyttämällä lomakkeen posti ja tiedotteet tulevat oikeille henkilöille.  
Mikäli yhteystiedot eivät ole muuttuneet, ilmoitus siitä lomakkeen kautta terveiset VARSY:lle 
kohdassa. 
Myöhemmin tulevat muutokset seura tekee täyttämällä lomakkeesta muuttuneen tiedon. 

 
 
 
 
 

https://varsy.sporttisaitti.com/@Bin/461415/2020+kilpailutoiminnan+lohkojako.pdf
https://varsy.sporttisaitti.com/organisaatio/varsyn-jasenseurojen-yhteystiedo/vuosi-ilmoituslomake/
https://varsy.sporttisaitti.com/organisaatio/varsyn-jasenseurojen-yhteystiedo/vuosi-ilmoituslomake/


 
 

4. I-TASO, LASTEN YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO (LYT) 

kenelle; 

 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. 

 

sisältö ja kesto;  

 mm. ohjaaminen, lasten yleisurheilun sisältö sekä lasten yleisurheiluvälineet käytännössä 

 lähijaksojen kesto on 12 tuntia 
 

Seuraava lasten yleisurheiluohjaajatutkinto 22.3. ja 3.4. Turku 

▪ sunnuntai 22.3. klo 9 – 16:30 
▪ perjantai 3.4. klo 17 - 21 

 

              Sitovat ilmoittautumiset  

sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 15.3. mennessä. Lomakkeeseen pääsee osoitteesta 
https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/i-tason-lasten-yleisurheiluohjaa/ 

Kurssia koskevat tiedustelut Mervi Tulonen p. 0449710763 tai mervi.r.tulonen@gmail.com 
 

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

 

5. II-TASO, NUORISOVALMENTAJATUTKINTO 

Seuraava nuorisovalmentajatutkinto Eerikkilän Urheiluopistolla 

o 27.-29.3.2020 
o 24.-26.4.2020 
o 2.-4.10.2020 
o 13.-15.11.2020 
Lähijakso alkaa pe klo 13 ja päättyy su klo 14. 

Haku on 23.2. mennessä os. www.yleisurheilurekisteri.fi, palvelutunnus NVTEERIKKILÄ2020.  
Tutkinnon hinta on 600€ (sis. koulutuksen, materiaalin, tilojen käytön ja täysihoidon). 
 

Tutkinto koostuu neljästä lähijaksosta ja etäopiskelusta. Lähiopetusjaksojen kesto on noin 90 
tuntia.  
 

Tutkinto on tarkoitettu 14-18 -vuotiaiden urheilijoiden valmentajille.  
Tutkinnolle voivat hakea 18 vuotta täyttäneet, nuorten yleisurheiluohjaajatutkinnon suorittaneet 
ja vähintään kaksi vuotta seurassa valmentaneet valmentajat. 
 

Kutsu ja ohjelma tutkinnolle hyväksytyille lähetetään n. kolme viikkoa ennen tutkinnon alkua.  
Tiedustelut aluepäällikkö Tapio Rajamäki, p. 040 740 8300, tapio.rajamaki@sul.fi 

 

 

 

 

https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/i-tason-lasten-yleisurheiluohjaa/
http://www.yleisurheilurekisteri.fi/
mailto:tapio.rajamaki@sul.fi


6. TUOMARIKOULUTUS 

VARSY järjestää tuomarikoulutuksia alkuvuoden aikana seuraavan ohjelman mukaan: 
 

 

TASO III  (Lajijohtaja) 

• 19.3. Turku (Paavo Nurmen Stadion) klo 18 

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 12.3. mennessä,  
Kurssin hinta 30€, sisältäen kv-säännöt ja mestaruuskilpailusäännöt. 
Tiedustelut anne.froberg@turunweikot.fi 
 

      TASO II  (Tuomari) 

• 6. ja 13.2. Naantali, molempina päivinä klo 18 

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 2.2. mennessä,  
Kurssin hinta 25€, sisältäen kv-säännöt. 
Tiedustelut hermann.kossi@kolumbus.fi 

 

• 31.3. ja 7.4. Turku (Paavo Nurmen Stadion), molempina päivinä klo 18 

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 27.3. mennessä,  
Kurssin hinta 25€, sisältäen kv-säännöt. 
Tiedustelut anne.froberg@turunweikot.fi 

 

      KUULUTTAJAKOULUTUS (2lk) 

• 14.3. Turku (Kupittaan urheiluhalli) klo 9:30. 

Teoriaosuus Keilahallin kokoustilassa ja käytännön osuus pm-junnuotteluiden 
kuuluttajina. Kouluttajana SUL:n kuuluttajakouluttaja Juha Kylänpää. 

 

Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 9.3. mennessä  
Kurssin hinta 20€, sisältäen koulutusmateriaalin ja kuuluttajakortin.  
Tiedustelut, Juha Kylänpää p. 040 5040883, juha.kylanpaa63@gmail.com 
 

Sähköinen ilmoittautuminen tuomarikoulutuksiin: 
http://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/tuomarikoulutus/ 
 

 

7. JÄRJESTÄT JUOKSUCUP- JA HEITTOPÖRSSI- OSAKILPAILUILLE  

Juoksucupin ja heittopörssin osakilpailut järjestetään seurojen järjestämien yleisurheilukilpailujen 
ohessa. Kesän 2020 osakilpailuille haetaan järjestäjiä.  
 

Spotox Heittopörssin osakilpailujen määrä pysyy entisellään, jokaisessa lajissa on kolme  
osakilpailua. Jokaisessa järjestettävässä osakilpailussa pitää olla kaksi heittopörssilajia. 
Alustavasti Heittopörssin haettavat osakilpailut ja ”noin” ajankohdat: 

- alkukesä; kuula ja moukari 
- alkukesä; kiekko ja keihäs 
- keskikesä; kuula ja moukari 
- keskikesä; kiekko ja keihäs 
- syksy; moukari ja keihäs 
- syksy; kuula ja kiekko  

Seura, joka on halukas järjestämään Heittopörssin osakilpailun, ilmoittaa asiasta  
toimistolle 15.2. mennessä; toive kilpailusta, ajankohta ja yhteyshenkilö. 

mailto:anne.froberg@turunweikot.fi
mailto:hermann.kossi@kolumbus.fi
mailto:anne.froberg@turunweikot.fi
mailto:juha.kylanpaa63@gmail.com
http://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/tuomarikoulutus/


 
Juoksucupin ensimmäinen osakilpailu on hallitonnit 17.3. Kupittaalla, sen jälkeen  
kaikki on vielä auki, koska 
Juoksucupiin osakilpailuihin osallistujien määrä ja kokonaiskilpailuun osallistuneiden määrä on  
hiipunut tasaisen tappavaan tahtiin viimeisen neljän vuoden ajan, kolmas osa osallistujista on 
hävinnyt! Palautetta on tullut mm. pitkäkestoisesta kaudesta, monesta osakilpailusta… 
Koska juoksijat ovat äänestäneet jaloillaan, sääntöihin/sarjaan on tehtävä muutoksia. 
Nuorisovaliokunta kokoontuu helmikuun aikana ja tekee päätöksen kilpailusarjan jatkosta. 
 

Seura, joka on halukas järjestämään Juoksucupin osakilpailun, ilmoittaa asiasta toimistolle 15.2. 
mennessä; toive kilpailusta, ajankohta ja yhteyshenkilö. 
 

HUOM! Samassa kilpailussa voidaan järjestää molempien kilpailusarjojen osakilpailuja. 
Nuorisovaliokunta valitsee järjestäjät helmikuun kokouksessaan, jotta seura voi ottaa kilpailun 
huomioon hakiessaan piirin myöntämiä kilpailuja. 
Tiedustelut varsy.toimisto@gmail.com tai p. 040-5714836. 

 

 

8. VARSY:N TAPAHTUMAKALENTERI 2020 

HELMI      
 2.2.  pm-hallit 1  M/N, M/N17, P/T15 Kupittaa 
 6. ja 13.2. Taso 2, tuomarikoulutus   Naantali 
 8.2. Talvimestaruuskilpailut – kiekko  M/N, M/N17-19, P/T15 Pori 
 8.-9.2.  pm-hallit 2  M/N, M/N17, P/T15 Kupittaa 
 9.2. hallimaaottelu    Helsinki 
 15.-16.2  SM-hallit  M/N  Tampere 
 22.-23.2  nuorten SM-hallit M/N17-22  Helsinki 
 29.2.-1.3  SM-hallimoniottelut  M/N, M/N17-22, P/T15 Helsinki 
 29.2.-1.3  pm-hallihuipentuma P/T9-13  Kupittaa 
      

MAALIS      
 6.-8.3  TJIG     Tampere 
 10.3. Vakka-Suomen seurojen lohkokierros  Laitila 
 11.3. Turun ja Turun ympäristön seurojen lohkokierros Turku 
 12.3. Salon ja Loimaan alueen seurojen lohkokierros Salo 
 14.3.  pm-halliottelut P/T9-13  Kupittaa 
 14.3. Kuuluttajakoulutus   Turku 
 14.3. Talvimestaruuskilpailut – Moukari M/N, M/N17-19 Kaustinen 
 17.3.  Hallitonnit ja lajikoulukisat  P/T9-15, M/N17 Kupittaa 
 19.3. Taso 3, lajijohtajakoulutus   Turku 
 21.3. Piirileiri    Kupittaa 
 21.-22.3. Heittolajien Euroopan talvicup  Leiria, POR 
 22.3. ELMO-leiri    Kupittaa 
 22.3. ja 3.4. I-tason Lasten yleisurheiluohjaajatutkinto  Kupittaa 
 27.-29.3. II-tason nuorisovalmentajatutkinto 1. jakso Eerikkilä 
 28.3. Palkintokeskuskisa  P/T9-15  Kupittaa      
 29.3. MM-puolimaraton   Gdynia, POL 
 31.3. ja 7.4. Taso 2, tuomarikoulutus   Turku 
 

HEINÄ      
 25.-26.7. pm-huipentuma P/T9-15  Turku 
 

ELO      
 7.-9.8. Nuorten SM-kilpailut  P/T14-15  Naantali 
 13.-16.8. Kalevan kisat  M/N  Turku 

mailto:varsy.toimisto@gmail.com

