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1. PAINETTU KILPAILUKALENTERI 
VARSY:n painettu kilpailukalenteri ilmestyy huhtikuun lopulla! Kalenterin hinta on 10€/kpl. 
Seuratilauksia jaetaan 24.4. Kivistön lenkillä ja sen jälkeen noudettavissa toimistolta (avoinna  
päivittäin klo 8.30-16).  Kalenterien seuratilaukset osoitteeseen varsy.toimisto@gmail.com 

 
2. PIIRIN MYÖNTÄMÄT KILPAILUT 

Piirihaun kautta haetut kilpailut on julkaistu kk.fiissä kesäkuun loppuun asti, loppukesä pääsiäiseen 
mennessä. Tarkistakaa; kilpailunne tiedot ja onko hallintalinkki tullut perille.  
 

Mikäli piirin myöntämiä kilpailuja haetaan hakuajan päättymisajan jälkeen, on kilpailulupamaksu  
kaksinkertainen (60€), päättymisajan jälkeen haettavaa kilpailua on haettava vähintään 2 viikkoa 
ennen ajankohtaa, em. aikaa myöhemmin tulleille hakemuksille EI MYÖNNETÄ kilpailulupaa. 
Ennen hakemuksen tekemistä on kilpailupäivästä sovittava kilpailuvastaavan kanssa.  
 

Aikaisemmin myönnettyihin kisoihin lajilisäykset tulee ilmoittaa viimeistään viisi vuorokautta ennen  
kilpailukalenteri ilmoittautumisen päättymistä, jotta tieto lajilisäyksestä saadaan kaikkien tietoon.

  
3. TUOMARIKOULUTUS 

SUL on julkaissut Yleisurheilun kv. säännöt 2022 kirjan, kirjaa on toimistolla myytävänä 20€/kpl. 
 

VARSY järjestää keväällä tuomarikoulutuksia seuraavan ohjelman mukaan: 
 

TASO II  (Tuomari) 

• 26.4. ja 3.5. Raisio Kerttulan liikuntahallin kokoustila klo 17:30-20:30 

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 23.4. mennessä,  
lomakkeeseen pääset https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/tuomarikoulutus/ 

Kurssin hinta 40€, sisältäen kv-säännöt. 
Tiedustelut hermann.kossi@kolumbus.fi 

 
TASO I  (Toimitsija) 

• 5.5. Mynämäki, urheilukenttä klo 17:30-20:30 

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 2.5. mennessä,  
lomakkeeseen pääset https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/tuomarikoulutus/ 

Kurssin hinta 20€, sisältäen aloitusoppaan ja lasten säännöt 
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• 14.5. Salo, urheilukenttä klo 10-13 

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 11.5. mennessä,  
lomakkeeseen pääset https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/tuomarikoulutus/ 

Kurssin hinta 20€, sisältäen aloitusoppaan ja lasten säännöt 
 

• 24.5. Kaarina, urheilukenttä klo 18-21 

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 21.5. mennessä,  
lomakkeeseen pääset https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/tuomarikoulutus/ 

Kurssin hinta 20€, sisältäen aloitusoppaan ja lasten säännöt 
 

Tuomarikurssitilaukset ja tiedustelut: hermann.kossi@kolumbus.fi p. 041-5498007 

 
4. TULOSPALVELUKOULUTUS 

Tulospalveluohjelman tuloslista.com käyttökoulutus 

• la 7.5. Turku, Paavo Nurmen stadion, TuUL:n kokoustilat klo 11-n.14 

              Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 2.5. mennessä,  
              lomakkeeseen pääset https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/tuomarikoulutus/ 

               Koulutuksen hinta 20€/hlö, kouluttajina toimii Riikka Matikainen. 
               Osallistujan tulee ottaa mukaan oma kannettava (yhteys nettiin suotava). Koulutustilaisuuteen  
              mahtuu osallistujia rajoitettu määrä, osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  
              Tiedustelut matikainen.riikka@gmail.com 

 
5. ELMO-LEIRITYS 2022 

ELMO-leiritys on käynnistynyt kahdella leiripäivällä, jäljellä on vielä kaksi leiripäivää, jotka pidetään 
toukokuussa Paavo Nurmen stadionilla. ”Yleisön pyynnöstä” järjestämme mahdollisuuden osallistua 
jäljellä oleville leiripäiville osallistumalla yksittäiseen leiripäivään.  
Ilmoittautuminen tapahtuu leiripäivä kerrallaan. Päivät sisältävät kolme lajiharjoitusta + päivän 
päätösleikit/-kisailut. Ilmoittautumisjärjestyksessä nopeimmat pääsevät mukaan.  
Et sitoudu koko leiritykseen, osallistut tietyt lajiharjoitukset sisältävään leiripäivään. 

Kenelle? 

• 9-13 -vuotiaille yleisurheilusta kiinnostuneille, aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 
Mitä? 

• Kolme lajiharjoitusta sisältävät ELMO-päivät järjestetään 
o La  07.05. Paavo Nurmen -stadion 

▪ ELMO-päivän lajeina ovat viestijuoksu, keihäänheitto ja pituushyppy 
o su  22.05.  Paavo Nurmen stadion 

▪ lajit aitajuoksu, korkeus ja moukari 
Miten ilmoittaudun? 

• Ilmoittautuminen 1.5. mennessä www.kilpailukalenteri.fin kautta osoitteessa 
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=30584 

Ilmoittautuminen on sitova! Sähköpostitse ei voi ilmoittautua! 
Ohje: ilmoittaudut ikäistesi 3-otteluun (kyseessä ei ole kilpailu, vaikka kilpailukalenterissa onkin!).  

Mitä maksaa? 

• yksittäisen ELMO-päivän osanottomaksu on 30 euroa.  

• ELMO-päivään ilmoittautumisessa on käytössä verkkomaksaminen, ilmoittautumismaksu tulee maksaa 
ilmoittautumisen lopuksi verkkopankissa.  

Tiedustelut? 
ELMO-päällikkö Venla Laiho, venla.laiho@outlook.com 

Toinen ELMO-päivä järjestetään sunnuntaina 22.5.2022, jolloin lajeina ovat aitajuoksu, korkeushyppy ja  
moukarinheitto, ilmoittautuminen avataan ma 9.5. 

Ps. Eerikkilän kesäleirin ajankohta on: Ke – Pe 3.-5.8.2022 
      (varauksella, mikäli osallistujia on riittävästi. Kesäleirille ilmoittaudutaan erikseen, kesäkuussa) 
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6. SPOTOX JUOKSUCUP 2022 

SÄÄNNÖT JA PISTELASKU 
Spotox juoksucup on kuuden osakilpailun kokonaisuus, joka on tarkoitettu 9-15-vuotiaille.  
Juoksucupissa on sarjat T/P 9-10-11-12-13-15. 
Osakilpailun voittaja saa 20 osakilpailupistettä juoksucupin kokonaiskilpailussa, osakilpailun toinen saa 19p, 
kolmas 18p jne. Jokainen maaliin tullut juoksija palkitaan vähintään yhdellä pisteellä.  
- Kokonaiskilpailuun osallistuminen edellyttää vähintään neljään osakilpailuun osallistumista 
- Kokonaiskilpailun pisteisiin lasketaan viiden parhaan osakilpailun pisteet 
- Kokonaiskilpailupisteiden ollessa tasan, järjestyksen ratkaisee se, kumpi on sijoittunut paremmin 

viimeksi käydyssä osakilpailussa. Juoksijoiden jakaessa viimeisen osakilpailun sijoituksen, ratkaisee 
edellisen osakilpailun parempi sijoitus 

- Juoksucupiin voi osallistua riippumatta kuuluuko seura Varsinais-Suomen Yleisurheiluun. 
- Kokonaiskilpailun sijaan osallistua voi myös yksittäisiin osakilpailuihin.  

 

JUOKSUCUPIN OSAKILPAILUT 
Hallitonnit  1000m  13.2. Kupittaa 
Kivistön lenkki  1-3km  24.4. Mynämäki  
Pitkät ratamatkat 1500-2000m  9.6. Kaarina 
Ratakusiaiset  600m  25.7. Lieto 
Pikamatkat  150m  23.8. Kaarina 
Mini-Maaria  1-3,4km  2.10 Maaria/ Turku  

 

PALKINNOT 
        Jokaisen sarjan kuusi parasta kokonaiskilpailussa palkitaan kauden päätteeksi viimeisen osakilpailun  
        yhteydessä (edellytyksenä vähintään 4 osakilpailuun osallistuminen). 
 

PISTETILANNE 
        Ajan tasalla oleva kokonaiskilpailun pistetilanne on seurattavissa VARSY:n nettisivuilla 

 
7. KESÄTYÖSETELI 

LiikU on avannut Lounais-Suomen liikunta- ja urheiluseuroille kesätyösetelihaun nuorten kesätyöllistämiseksi. 
Alla on tarkempaa tietoa kesätyösetelistä ja hausta sekä kesätyöseteliin liittyvistä maksuttomista koulutuksista. 
Tätä sähköpostia saa ja kannattaa jakaa omien lajienne seuroille. Kiitos avustanne tiedon jakamisessa seuroille! 
 

LiikU -kesätyöseteli mahdollistaa nuorten työllistämisen 
Todella positiivisen vastaanoton viime kesänä seuroilta saaneet kesätyösetelit tulevat hakuun myös tänä 
kesänä. LiikU:n kautta palkattiin viime vuonna yhteensä 130 nuorta kesätöihin 70 urheiluseuraan 91 000 
eurolla. Tänä kesänä kesätyösetelejä tullaan myöntämään yli tuplasti enemmän, yhteensä 280 nuoren 
palkkaukseen. 
Kesätyösetelituki on tarkoitettu 15-29 -vuotiaan nuoren palkkaamiseen Lounais-Suomen alueen liikunta- ja 
urheiluseuroille vähintään kahden viikon ajaksi aikavälillä 1.5.–30.9. ja on suuruudeltaan 700 euroa/nuori. 
Tukea voi käyttää sekä palkkaan, että sivukuluihin. Seura voi hakea yhtä tai useampaa työllistämisseteliä, mutta 
yksi nuori voi käyttää vain yhden setelin. Kahden viikon työaika voidaan pilkkoa pidemmällekin ajalle, jos 
työpäiviä tulee esimerkiksi vain kerran viikossa. 
Ensisijainen arviointikriteeri kesätyösetelien myönnössä on lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien 
lisääminen seuroissa. Tukea voidaan myöntää myös muihin harrastamista tukeviin työtehtäviin urheilu-
seuroissa, mutta liikuntaleirit, kurssit ja ohjaaminen/valmennukset ovat ensisijaisia tukipäätöksiä tehtäessä. 
Tänä vuonna toiminta pitää sisällään myös maksutonta koulutusta.  Alta löytyy tietoa osasta koulutuksista ja 
hakulomakkeella kysytään tarkemmin seurojen sekä työllistettävien nuorten koulutustarpeista. Loput 
järjestettävät koulutukset julkaistaan huhtikuun aikana. 



* Liikunta- ja urheiluseurojen kesätyösetelien hakuaika on 30.3.–24.4.2022. 

* Haku tehdään hakulomakkeella, täytä lomake tästä. 

Hakemukset käsitellään ja päätökset kesätyösetelien määrästä seuroille pyritään antamaan 29.4.2022 
mennessä. Seuroille, jotka hakevat tai suunnittelevat kesätyösetelien hakemista, järjestetään kaksi yleistä 
infotilaisuutta. Infotilaisuuksien tarkemmat ajankohdat ovat alla. 
Kesätyöseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Rahoitus mahdollistaa myös maksuttomien 
koulutusten pitämisen seuroille ja työllistyville nuorille. Valtakunnallisesti nuorten kesätyöllistämiseen 
myönnetään tukea tänä vuonna 2,2 miljoonaa.  
Lisätietoja hausta antaa LiikUn Marko Mäenpää, kehittämispäällikkö, seuratoiminta, etunimi.sukunimi@liiku.fi 
Kesätyöseteli – etäinfot: 
Pidämme kesätyösetelistä kaksi samansisältöistä yleisinfoa. Voitte valita kumpaan infoon osallistutte. Infoon ei 
tarvitse ilmoittautua erikseen, vaan pääset liittymään suoraan alla olevan linkin kautta. 
tiistaina 5.4. klo 17.30-18.30. Info pidetään Zoomin välityksellä. Voit liittyä infoon tästä.  
torstaina 21.4. klo 17.30-18.30. Info pidetään Zoomin välityksellä. Voit liittyä infoon tästä.  
Urheiluseura nuoren työnantajana – verkkokoulutukset:  
LiikU järjestää kolme samansisältöistä koulutusta aiheesta Urheiluseura nuoren työnantajana. Suosittelemme 
kaikkia kesätyöseteliä hakevia seuroja osallistumaan johonkin alla olevista koulutuksista. Koulutukset ovat 
maksuttomia, ilmoittautuminen on sitova, varaa paikkasi! Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu alla olevien 
linkkien kautta. 
tiistaina 12.4. klo 17.30-20.00, lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 7.4. 
torstaina 5.5. klo 9.00-11.30, lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 2.5. 
maanantaina 9.5. klo 17.30-20.00, lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 5.5. 
 
LiikUnnallisin terveisin, 
 
Marko Mäenpää 
kehittämispäällikkö, seuratoiminta 
puh. 040 9000843 

 
8. VARSY:N TAPAHTUMAKALENTERI 2022 

 

HUHTI     
 17.4. SM-maantiejuoksut   Rauma 
 21.4. HESE piirikisa    Kupittaa 
 24.4. Kivistön lenkki JC:n 2. osakilpailu Mynämäki 
 26.4. taso II tuomarikoulutus, 1. päivä  Raisio 
 28.4. pm-maastot P/T14-15, M/N17-19, M/N  Masku 
      TOUKO     
 3.5. taso II tuomarikoulutus, 2. päivä  Raisio 
 5.5. taso I toimitsijakoulutus   Mynämäki 
 7.5. ELMO-leiri, 3. päivä   Turku 
 7.5. Tulospalvelukoulutus   Turku 
 8.5. SM-maastot    Nakkila 
 10.5. pm-sisulisämaastot P/T9-13  Raisio 
 13.-15.5. ANMJ-leiri    Eerikkilä 
 14.5. Lasten yu-ohjaajatutkinto 3/3.  Salo 
 14.5. taso I toimitsijakoulutus   Salo 
 14.5. HCR    Helsinki 
 17.5. pm sisulisämaastoviesti P/T9-15  Lieto 
 20.-22.5. Piirileiri    Eerikkilä 
 21.5. SM-maantiekävelyt   Laitila 
 21.-22.5. am-moniottelut   Tampere 
 22.5. ELMO-leiri, 4. päivä   

https://q.surveypal.com/Hakemus-nuorten-kesatyollistamiseksi-2022
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 24.5. HESE-kisa finaali   Tampere 
 24.5. taso I toimitsijakoulutus   Kaarina 
 26.5. pm-sisulisäottelut P/T9-13  Turku 
 28.5. pm M/N, M/N17 1. pvä M/N17-M/N  Turku 
 28.-29.5. KLL:n mestaruuskilpailut   Vantaa 
       KESÄ     
 9.6. pitkät ratamatkat JC:n 3. osakilpailu Kaarina 
 11.-12.6. PM-moniottelut M/N17-22  Seinäjoki 
 14.6. Paavo Nurmi Games   Turku 
 17.-19.6. YAG    Lahti 
 22.6. pm- esteet M/N   Turku 
 24.5. pm moukari M/N    Somero 
 25.-26.6. MM-rankingkisa   Oulu 
 27.6. Seuracup I, etelälohko P/T9-M/N17  Salo 
 27.6. Seuracup I, pohjoislohko P/T9-M/N17  Laitila 
 28.6. Seuracup I, ykköslohko P/T9-M/N17  Naantali 
 30.6.-3.7. lajikarnevaalit 
       HEINÄ     
 4.-7.7. EM17    Jerusalem 
 13.7. pm M/N, M/N17 2. pvä M/N17-M/N  Laitila 
 15.-24.7. MM-kilpailut    Oregon 
 16.-17.7. PM22    Malmö 
 17.7. pm-esteet  P/T14-15, M/N17 Naantali 
 25.-29.7. EYOF    Bystrica 
 25.7. Ratakusiaiset  JC:n 4. osakilpailu Lieto 
 27.7. 17v. Piiriottelu M/N17   Uusikaupunki 
 30.7.-1.8. pm-huipentuma P/T9-15  Raisio  
       ELO     
 2.-7.8. MM19    Cali 
 3.-5.8 ELMO kesäleiri   Eerikkilä 
 4.-7.8. Kalevan kisat    Joensuu 
 8.8. Seuracup II, pohjoislohko   Mynämäki 
 9.8. Seuracup II, etelälohko   Kaarina 
 9.8. Seuracup II, ykköslohko   Raisio 
 12.-14.8. SM16-17    Lempäälä 
 12.-14.8. SM14-15    Nurmijärvi 
 15.-21.8. EM-kilpailut    Munchen 
 16.8. pm sisulisäviestit P/T9-11  Lieto 
 18.8. pm sisulisäviestit P/T13-15  Salo 
 20.8. SM-maraton    Turku 
 20.8. 13v. aluehuipentuma   Kaarina 
 23.8. pikamatkat  JC:n 5. osakilpailu Kaarina 
 25.8. pm moniottelut P/T14-15  Naantali 
 25.8. pm kakkosmoniottelut P/T12-13  Naantali 
 26.-28.8. SM19-22    Vaasa 
 30.8. pm-viestit  M/N17-M/N  Turku 
 


