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• Alustavat pm-hallikisapäivät 2020 
 

1. VARSY:n PIIRILEIRITYS 2019-20 

Piirileiritys on tarkoitettu 12- 15 -vuotiaille (vuosina 2004- 07 syntyneille) urheilijoille sekä heidän valmentajilleen/ 
huoltajilleen. Piirileiritys koostuu leiripäivistä, leiri-illoista ja taitoharjoituksista, lisäksi 13-15-vuotiaille kolmen piirin 
yhteisistä alueleireistä Eerikkilän Urheiluopistolla; loka- ja toukokuussa.  
(Huom. v. 2007 syntyneet leiritykseen valitut urheilijat eivät ole mukana alueleireillä) 
 

LEIRIPÄIVÄT ja –PAIKAT 
▪ 26.-27.10.               alueleiri (2004-06 synt.) Eerikkilä 
▪ la 23.11.                  piirileirityksen avausleiripäivä Kupittaa 
▪ tammikuu               leiri-ilta ryhmittäin Kupittaa    
▪ la 21.3                     leiripäivä             Kupittaa    
▪ huhtikuu                 leiri-ilta ryhmittäin     Kupittaa  
▪ 15.-17.5.                 alueleiri (2004-06 synt.)            Eerikkilä     

 

Leiripäivien ja -iltojen lisäksi leiriläisille järjestetään viisi taitoharjoitusta. 
Taitoharjoituksista lisää leirikauden avauksessa. 
Uutena tukimuotona VARSY:n leirityksessä on mukana oma fysioterapeutti. 
 

VALINTAKRITEERIT: 

▪ 14-15v. (2004-05) B-luokka 

▪ 13v. (2006) A-luokka 

▪ 12v. (2007) 13v. A-luokka 
 

RYHMÄT 

VARSY:n piirileirivastaavana toimii Ville Leisten. 
Lajiryhmät: pikajuoksu, aitajuoksu, kestävyysjuoksu, kävely, seiväs, pituus/ 3 –loikka, korkeus,  
kuula/ kiekko, moukari, keihäs, *moniottelut. 
*moniottelut on omana ryhmänä vain alueleireillä, piirin omissa leiri-illoissa ja leiripäivissä urheilijat           
osallistuvat valitsemansa varalajin ryhmän koulutukseen! 
Piirileirityksessä harjoitellaan pääsääntöisesti lajiryhmissä, ryhmien yhdistämiset tai jakamiset ovat  
mahdollisia, lopullisesti ryhmät varmistuvat hakuajan päätyttyä.   
 

KUSTANNUKSET 

VARSY:n piirileiripaketin hinta urheilijoille on 150 euroa, joka sisältää piirin omien tapahtumien leirivalmennuksen, 
harjoituspaikkamaksut, harjoituspäiväkirjan, sekä pääsylipun joko Paavo Nurmen –kisoihin tai Turussa järjestettäviin 
Kalevan kisoihin 2020. 
Alueleireistä Eerikkilä laskuttaa jokaista urheilijaa ja valmentajaa, täysihoitohinta on syksyllä n. 80/90 euroa ja 
keväällä n. 120/140 euroa/hlö. 



HAKEMINEN LEIRITYKSEEN 

Haku leiritykseen tapahtuu sähköisellä hakukaavakkeella 7.10. mennessä.  
Täytä huolellisesti hakukaavakkeen jokainen kohta yhdessä huoltajan/valmentajan kanssa.  
Hakemusta täyttäessään urheilija valitsee lajin, johon hän ensisijaisesti hakee sekä varalajin. 
 

Hakukaavakkeeseen (aukeaa Hämsyn sivuilla, valitse piiriksi VARSY) pääset 
https://www.hamsy.net/valmennus2/piirileiritys/hakemus-piirileiritykseen/ 
 

Viimeinen hakupäivä on maanantai 7.10.2019.  

Leiri-info koknaisuudessaan https://varsy.sporttisaitti.com/@Bin/446451/2019-20+Piirileiri-info.pdf 

LISÄTIETOJA, Ville Leisten, ville.leisten@gmail.com, p. 040-5211035     

 

2. UUSI LISENSSIKAUSI ALKAA 1.10.2019 

Seurat huomioikaa, että lisenssikausi vaihtui syys-lokakuun vaihteessa, samalla päättyi lisenssin sisältämä vakuutus. 
Usealla seuralla toimintamaksuihin sisältyy lisenssivakuutus, joten lisenssimaksuja ei kannata pitkittää, vaan hankkia 
uuden kauden lisenssit saman tien.  
Kilpailukalenteri.fiistä on poistettu kuluneen kauden lisenssitiedot, loppuvuoden kilpailuihin ilmoittautuminen ei 
onnistu sitä kautta ennen kuin uusi lisenssi on lunastettu. 
 

Yleisurheilulisenssien ja niihin liittyvien vakuutusten kausi on 1.10-30.9. Lisenssien ja vakuutusten hinnat pysyvät 
kaudella 2019-2020 samoina, kuin ne olivat kaudella 2018-2019.  
 

 

3. LOUNAISEN ALUEEN SEURAFOORUMI 

Suomen Urheiluliitto järjestää loka-marraskuun aikana Seurafoorumi-kierroksen. Lounaisen alueen seurafoorumi 
järjestetään Eerikkilän Urheiluopistolla la 26.10. klo 11-16. (Paikkana E.Kino, Ruokalan alapuolella). 
Foorumissa tullaan käsittelemään ajankohtaisia asioita niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Paikalle toivotaan 
tulemaan seuran aktiivitoimijoita. Tilaisuudessa on paikalla SUL:n puheenjohtaja Sami Itani ja toimitusjohtaja Harri 
Aalto. SUL tarjoaa osallistujille lounaan.  
Ilmoittautumiset Seurafoorumiin viim. 20.10. mennessä www.yleisurheilurekisteri.fi, palvelutunnus FOORUM2019 

 

4. OHJAAJA- ja VALMENTAJAKOULUTUS 

❖ I-taso, LASTEN YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO 
kenelle; 

   7-11 vuotiaiden lasten ohjaajille tai ohjaajiksi aikoville 

   osallistujalta edellytetään vähintään 14 vuoden ikää 
  

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 16.11 ja 2.12. Turku 

▪ lauantai 16.11. klo 9 – 17 
▪ maanantai 2.12. klo 17 – 21 

Sitovat ilmoittautumiset  
sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 9.11. 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 
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❖ II-taso, NUORISOVALMENTAJATUTKINTO (NVT) 

Tutkinnon osaamistavoite 
Tutkinnon jälkeen valmentaja tuntee nuorisovalmennuksen perusteet sekä osaa toimia pitkäjänteisesti seuran 
lajivalintavaiheessa olevien urheilijoiden 
valmentajana huomioiden nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen. 
Tutkinnon oppisisältö ja kesto 
Yleinen valmennusoppi, lajiryhmäkohtainen valmennusoppi ja eri lajien tekniikka. Tutkinto koostuu neljästä 
perjantai-sunnuntai lähijaksosta (lounaasta lounaaseen) ja etäopiskelusta. Lähiopetusjaksojen kesto on noin 90 
tuntia. 
Valintakriteeri 
Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut nuorten yleisurheiluohjaajatutkinnon, on vähintään 18-vuotias ja  
on valmentanut seurassa vähintään kaksi vuotta. 

Keväällä 2020 alkaa kurssi Eerikkilän Urheiluopistolla: 
- 1. jakso 27.-29.3, 2. jakso 24.-26.4, 3. jakso 2.-4.10, 4. jakso 13.-15.11. 
Lähijakso alkaa perjantaisin klo 13 ja päättyy sunnuntaisin klo 14.  
Tiedustelut aluepäällikkö Mika Tyrkkö, mika.tyrkko@sul.fi 

 

5. TASO II, TUOMARIKOULUTUS 

• 11. ja 18.1. Turku, Paavo Nurmen Stadion, molempina päivinä klo 18 

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 7.11. mennessä, osoitteessa 
https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lomakkeet/tuomarikoulutus/ 

Kurssin hinta 25€, sisältäen kv-säännöt. 
Tiedustelut anne.froberg@turunweikot.fi 

 

6.   
Kenelle? 
Leiritys on tarkoitettu 10-13 vuotiaille (2006 – 2010 syntyneet) yleisurheilusta kiinnostuneille tytöille ja pojille. 
Ajankohdat ja sisältö 

Leiritys sisältää 4 leiripäivää Kupittaan urheiluhallissa, 
*LA 16.11.2019   *LA 11.01.2020   *SU 22.03.2020   * LA 25.04.2020 

sekä Eerikkilän kesäleirin ajankohta on: Ti – To   02.-04.06.2020 
 

Leiripäivien ja leirin ohjelma koostuu eri lajien tekniikkaopetuksesta, perusharjoittelusta ja yleisliikunnasta. 
Leirityksen aikana käydään läpi kaikkien yleisurheilulajien tekniikat.  
ELMO - päällikkönä toimii edelleen Venla Laiho. 
Ilmoittautuminen leiritykseen avataan lokakuun puolen välin maissa, jolloin lisäinfoa leirityksestä. 

 

7. LAJIKOULUT 

Lajikoulutoiminta jatkuu, VARSY järjestää tulevalla hallikaudella lajikoulut aitajuoksussa, korkeushypyssä, 
keihäänheitossa sekä seiväshypyssä kahdessa paikassa. 
Lajikoulujen tavoitteena on opettaa lajitekniikan perusharjoitteita seurojen urheilijoille ja antaa tukea sekä  
ideoita seurojen omaan harjoitustoimintaan. 
Lajikoulut alkavat marras-joulukuussa, kokoontuen kymmenen kertaa toukokuulle asti kouluttajan ohjeiden mukaan,  
n. kahden-kolmen viikon välein. Tarkat lajikoulu -infot tulevat VARSY:n nettisivuille lokakuun loppupuolella. 
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8. KILPAILUJEN HAKU HALLI- JA ULKORATAKAUDELLE 2020 

Kansallisia ja aluekilpailuja ulkoratakaudelle sekä hallikilpailuja sisäratakaudelle 2020 haetaan sähköisesti 

hakupalvelun kautta. Hakulinkki:  http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/ 

Kansallisten, aluekisojen ja hallikilpailujen hakuaika alkaa 15.11.2019 ja päättyy 30.11.2019. 

Kansalliset kilpailut ovat pelkästään ulkoratakauden (rata/kenttäkilpailut) yleisen sarjan kisoja. Loput kisat ovat  
joko aluekisoja ja piirin myöntämiä. Kansallisia kilpailuja ulkoratakaudelle 2020 myönnetään noin 10 kappaletta.  
Niitä hallinnoi SUL ja alueiden kilpailuvastaavat.  
Kansallisen kisojen lajit koordinoidaan ja päätetään yhdessä kisajärjestäjien ja SUL:n kesken.  
 

Aluekisoja koordinoivat alueet. Aluekisoja ulkoratakaudelle 2020 sekä hallikilpailuja sisäratakaudelle 2020 haetaan 
sähköisesti hakupalvelun kautta. Aluekisoihin kuuluvat: Ulkoratakilpailut, hallikilpailut, kävelykilpailut ja 
maantielajien kilpailut. 
Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee merkitä haetun kilpailun luokka esim. hallikilpailut tulee merkitä ”Hallikilpailu”.  
HUOM! Vain määräaikaan mennessä sähköisen palvelun kautta haetut kisat huomioidaan.  
Tarkat hakuohjeet löytyvät SUL:n sivuilta kilpailutoiminta/ kilpailujen hakeminen 
 

Piirien myöntämät kilpailut vuodelle 2020  
Piireissä myönnettävät piirien myöntämät kilpailut haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja niille avataan oma 
hakujakso kilpailukalenteri.fi järjestelmässä.  
Tarkemmat hakuohjeet ulkoratakauden kilpailujen osalta tiedotetaan tammikuussa 2020. Piirin myöntämien 
kilpailuhakua koskevat tiedustelut, Teijo Raitio p. 0400-741868, teijo.raitio@turunurheiluliitto.fi 
 

Arvokilpailukalenteri 
Arvokilpailukalenteri ovat liiton kotisivuilla kohdassa: Kilpailutoiminta - Kilpailukalenterit. Vuoden 2020 kalenteri on 
erityisen tärkeä tulevia kilpailuja haettaessa, koska sieltä löytyvät GP- ja Tähtikisojen päivät, joiden kohdalla on 
hakurajoituksia. Em. kisojen päivät päätetään ennen kuin kansallisten kisojen hakua alkaa 15.11.2019. 

 
9. PALKITSEMISTILAISUUDET 

• NUORTEN PALKITSEMISTILAISUUS 

järjestetään Liedon Parmaharjulla torstaina 7.11. klo 17.30. 
Tilaisuudessa palkitaan TOP-line pistekilpailun ja Merkki-Mitalicupin parhaat seurat sekä  
jaetaan VARSY:nn Juoksucupin ja Spotox Heittopörssin palkinnot.  
Palkittavat seurat ja urheilijat saavat kutsun palkintojenjakotilaisuuteen. 

 

• PIIRIN PARHAIDEN PALKITSEMINEN 

järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa torstaina 21.11. 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. 

 
10. VUOSIKOKOUS 

Varsy ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Turussa, Veritas Stadionin Ole’ ravintolassa 
(Blomberginaukio 4) torstaina 21.11. klo 19. 
Kokouskutsu, asialista ja valtakirja toimitetaan seuroille sähköpostitse marraskuun alussa. 
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11. VIKING LINE TERVEISET; ”Piknik-päiväristeily” 

Ota pieni irtiotto arjesta ja lähde suositulle Piknik-päiväristeilylle Turusta.  
Ohessa erikoistarjous VARSY:n seuraväelleväelle, sisältäen herkullisen meriaamiaisen.  
Muista matkaa varatessa VARSY:n asiakasnumero: 600095 
 

                             

 
 
VIKING LINE TUKEE VARSINAIS-SUOMEN YLEISURHEILU RY:N TOIMINTAA 

Muista VARSY:n 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.) VARSY:n ryhmät matkustavat kisamatkoilla, kauden päätös- ja 
kokousristeilyillä aina erikoishintaan. Kysy lisää! 
 
 
 

12. VARSY:N TAPAHTUMAKALENTERI 

LOKA .     
 3.10. I-tason nuorten yu-ohjaajatutkinto 3/8 Turku 
 5.10. Spotox Heittopörssin osakilpailu P/T11-15  Vahto 
 9.10. I-tason nuorten yu-ohjaajatutkinto 5/8 Turku 
 13.10. Sprinttimaastot, JC:n osakilpailu P/T9-15, M/N17 Raisio 
 25.-27.10. ANMJ-leiri    Eerikkilä 
 26.10. lounaisen alueen seurafoorumi  Eerikkilä 

26.-27.10 I-tason nuorten yu-ohjaajatutkinto 5-8/8 Eerikkilä 
 26.-27.10. alueleiri    Eerikkilä 
MARRAS      
 7.11. Nuorten palkitsemistilaisuus   Lieto 
 10.11. PM maastot  M/N19, M/N  Heinola, FIN 
 11. ja 18.11. tason II tuomarikoulutus   Turku 

16.11. ELMO-leiri    Kupittaa 
 16.11. I-tason lasten yu-ohjaajatutkinto päivä Kupittaa 

16.11. SUL:n liittovaltuusto   
21.11. Piirin parhaiden palkitsemistilaisuus  Turku 

 21.11. VARSY ry:n vuosikokous   Turku 
 23.11. Piirileiri    Kupittaa 
JOULU      
 2.12. I-tason lasten yu-ohjaajatutkinto ilta Kupittaa 
 8.12. EM-maastot  M/N19, M/N  Lissabon, POR 
 

ALUSTAVAT VARSY:n HALLIKISOJEN AJANKOHDAT 2020 

la 18.1. pm-halliottelut   M/N, M/N17-19, P/T15        
su 26.1.  SL-halliviestit   P/T11-15   
su 2.2. pm-hallit 1.  M/N, M/N17, P/T15  
la 8.2.  pm-hallit 2.  M/N, M/N17, P/T15  
su 9.2. pm-hallit 3.  M/N, M/N17, P/T15  
29.2.-1.3. SL-hallihuipentuma  P/T9-13   
la 14.3.  SL-halliottelut  PT9-13   
ti 17.3.  Juoksucupin hallitonnit ja lajikoulukisat   
la 28.3.  Palkintokeskuskisa  P/T9-15        
to 23.4.  HESE piirikisa     
 

Ensi vuoden sisulisähuipentuman alustava ajankohta 25.-26.7.2020 
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