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1 Seurakisa lyhyesti 
 
Seurakisa on yleisurheiluseurojen paikallistason kilpailumuoto. Se on kisa, jossa kilpailemista voi harjoitella 
ja kokeilla turvallisesti. Monelle seurakisa on ensimmäinen kisakokemus. Seurakisojen järjestämisessä 
paikalliset olosuhteet muovaavat kilpailun toteutusmallin sopivaksi järjestävälle seuralle. 

2 Seurakisan periaatteet 
 

 Lapsia rohkaistaan monipuoliseen harrastamiseen ja tasapuolisesti kaikkiin yleisurheilulajeihin 

 Perhekeskeisyyttä korostetaan ottamalla vanhemmat mukaan aktiivisiksi toimijoiksi 

 Kaikki lapset ovat yhtä tärkeitä ryhmässä – kannustetaan kaikkia oppimaan omassa tahdissa 

 Palkitaan ahkeruudesta, hyvästä kehityksestä, toisten huomioimisesta ja kovasta yrityksestä 

 Kisat ja harjoitukset tehdään lapsille – jämäkästi ohjaten ja samalla liikunnan ilo huomioiden 

 Lapset, vanhemmat ja ohjaajat ovat tietoisia ryhmän pelisäännöistä ja noudattavat niitä 

 Seurakisoissa noudatetaan alle 13‐vuotiaiden lasten kilpailusääntöjä 

3 Vinkkejä toteutukseen 
 
Seurakisan toteutuksessa kannattaa huomioida seuraavat seikat: 

 Suosituksena on, että kilpailuissa olevia lajeja on aina harjoiteltu ennen kisoja. Näin treeni ja 
kilpailu tukevat toisiaan ja taitojen oppiminen tehostuu 

 Jokaisessa kisassa on kaksi‐kolme lajia ja kaikki osallistuvat jokaiseen lajiin 

 Kesän aikaan voidaan nostaa kaksi‐kolme kisaa isoiksi kuukausikisoiksi - näissä on hieman isommat 
järjestelyt, palkitsemiset ja toimitsijoita enemmän 

 Neljä‐viisi toimitsijaa on mukana seuran puolesta; yksi henkilö kirjaa osallistujat sarjoittain ja 
lajeittain; kolme toimitsijaa huolehtii lajiensa johtamisesta, vie välineet ennakkoon suorituspaikoille 
yms. Vanhemmille jaetaan tehtävät ja jakaannutaan toimitsijaryhmiin suorituspaikoille. Käydään 
läpi säännöt ja ohjeet. 

 Toimitsijatehtävien helpottamiseksi voi tehdä kiertolistan, jossa jokainen vanhempi on kesän aikana 
mukana kahdessa‐kolmessa kisassa. Vastuuhenkilö ottaa kentälle tulevista vanhemmista eri lajeihin 
toimitsijat. Toimitsijakorttien avulla on helppo tutustua jo etukäteen lajiin. 

 Ikäluokat tytöt ja pojat 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 tai jos on paljon osallistujia vuoden väleinkin voidaan 
sarjat järjestää. 

 Kisapäivänäkin huolehditaan ohjatusta alkuverryttelystä 

 Ennen lajin alkua annetaan mahdollisuus kokeilla ja tehdä suorituksia – samalla tulee säännöt ja 
tekniikkaa kerratuksi 

 Kilpailun ohessa opastetaan lasta. Ajan salliessa kilpailusuoritusten jälkeen opetellaan lajia lisää 

 Kirjataan tulokset pöytäkirjoihin – kootaan tulokset suorituspaikoilta – kirjataan tulokset lajeittain – 
julkaistaan seuran nettisivuilla 

 Lajiohjelma- ja palkitsemismalleja seurakisat.fi ‐sivuston materiaalipankista 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Seurakisojen vastuuhenkilö vastaa seuraavista toimenpiteistä: 

 
Ennen kilpailua 

 Kilpailun rekisteröinti www.kilpailukalenteri.fi/seurahaku 

 Kilpailujen informointi seuran nettisivuilla ja muissa tiedotusvälineissä 

 Urheilukentän varaus 

 Palkintojen tilaaminen 

 Kilpailujen eri ikäluokkien suoritusjärjestyksen suunnitteleminen 

 Kilpailujen lajivastaavien nimeäminen esimerkiksi jaoston jäsenistä 

 Tarvittavien kisavälineiden tarkistus 
o Lajivälineiden tarkistus 
o Kynät 
o Kellot 
o Pöytäkirjat, kirjoitusalustat 
o Kuulutuslaitteet 

 
Kilpailupäivänä ja kilpailun aikana 

 Kentän kilpailukuntoon laitto 

 Aidat 

 Kentän suorituspaikat 

 Ilmoittautumisen organisointi 

 Seurakisojen toimitsijatehtävien jako vanhemmille 
o Lähettäjä 
o Lähettäjän apulainen 
o Lähetit 
o Juoksujen ajanottajat 
o Kenttätoimitsijat 
o Kuuluttaja 

 Varmistettava suoritusjärjestyksen jouheva eteneminen 

 Palkintojenjako kilpailun jälkeen 

 Tulokset nettisivuille ja lehdistölle 

4 Valtakunnallinen Seurakisat ‐ketju 
 
Miten mukaan valtakunnalliseen Seurakisat‐ketjuun? 
 
Kilpailukalenteri: 
Ilmoita seurakisasi Suomen Urheiluliiton Silja Line Seurakisat - ketjuun ympärivuoden osoitteessa: 
www.kilpailukalenteri.fi/seurahaku/ 
 
 
 

http://www.kilpailukalenteri.fi/seurahaku/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Kilpailut eivät ole tilastokelpoisia 

 Yhteistyökumppanimme Silja Linen myötä hyväksymme järjestelmään vain nimellä ”Silja Line 

Seurakisat” tai ”seurakisat” ilmoitetut kisat. 

 Hyödynnä kilpailukalenterin karttahaku - palvelua kirjaamalla hakulomakkeeseen tarkka 

sijaintitieto. 

 Julkaisemme seurakisat kilpailukalenteri.fi ja seurakisat.fi sivustoilla.  Näin myös 

ulkopaikkakuntalaiset saavat tiedon kisoista ja voivat tulla mukaan. 

5 Tukimateriaali kesän 2017 seurakisoihin 
 
Kaikille seurakisaketjuun ilmoittautuneille seuroille Suomen Urheiluliitto ja Silja Line lahjoittavat: 

 Laminoidut toimitsijakortit, joissa annetaan lajitietoutta ja ydinohjeet lajin ja harjoituksen 

toteuttamiseksi.  Keihäs- ja kiekko/moukarikortit on päivitetty vuodelle 2017. 

 Lähetyskapulat 

 Kisapassit lapsille (sis. Voitto Onnisen lajitarrat).  Tilaa oikea määrä yleisurheilurekisterin kautta! 

 Laadukkaita risteilyetukortteja seurakisaan osallistuville perheille. 

Seurakisat.fi -sivuston materiaalipankista löydät mm. 

 Seurakisaohjeistuksen kisajärjestäjälle 

 Erilaisia seurakisa- ja palkitsemismalleja 

 Printattavat kilpailupöytäkirjat 

 Seurakisa-logo 

 Tiedotepohja 

 Voitto Onnisen ominaisuusradat jne. 

Silja Line Seurakisa -palkintomitalit  

 Mitali on Silja Line Seurakisat logolla varustettu 45 mm lenkillinen, sisältäen nauhan. 

 Mitaleja saa kolmessa eri värissä (kulta, hopea ja pronssi). 

 Mitalin hinta on seuroille vain 0,70 euroa/mitali. 

 Mitalit toimittaa Turun Merkki-Mitali ja laskuttaa seuran osuuden mitaleista kahden viikon kuluessa 

tilauksesta.  

 Tilaathan ajoissa yleisurheilurekisterin kautta, jotta varmistat mitalien saamisen.  



 

 

 

 

 
6 Kaikkien materiaalien tilaukset kesä 2017 – yleisurheilurekisteri.fi 
 
Kaikkien kesän seurakisamateriaalien (Tukimateriaalit ja mitalit) toimittamista varten tulee kisajärjestäjän 
rekisteröidä näiden toimitusosoitteet sekä kisapassien ja mitalien osalta tilattavat määrät kilpailukalenteri 
ilmoittautumisen jälkeen 1.-3.-15.5.2017 välisenä aikana osoitteessa: 
 

yleisurheilurekisteri.fi 

palvelutunnus 2017SEURAKISA 

7 Lisätietoja 
 
Suomen Urheiluliitto ry 

 
Silja Line Seurakisat vastaava  Yrjö Kelhä 0400 588 3894, yrjo.kelha(at)sul.fi 
Nuorisopäällikkö   Ritva Immonen 0400 670 033, ritva.immonen(at)sul.fi 
Seurapalvelujohtaja   Harri Aalto 040 823 4200, harri.aalto(at)sul.fi 
 
Aluepäälliköt 
Eteläinen ja kaakkoinen alue  Jaakko Erkinheimo 044 358 6925, jaakko.erkinheimo(at)sul.fi 
Itäinen alue   Ilpo Koponen 050 414 5085, ilpo.koponen(at)sul.fi 
Läntinen alue   Tapio Rajamäki 040 740 8300, tapio.rajamaki(at)sul.fi 
Lounainen alue  Mika Tyrkkö 044 257 6169, mika.tyrkko(at)sul.fi 
Pohjoinen alue  Yrjö Kelhä 0400 588 3894, yrjo.kelha(at)sul.fi 

 

 
 

Hyvässä seurassa on kiva kisailla  


