SEURATIEDOTE - TAMMIKUU 2021

SUL:n yhdenvertaisuusja tasa-arvokysely
käynnistyi!
Suomen Urheiluliitto (SUL) päivittää
yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelmaansa. Päivitystyöhön liittyen
SUL toteuttaa yhdenvertaisuus- ja tasaarvokyselyn lajin parissa toimiville. Kysely
lähetetään sähköpostilla tänään maanantaina
18. tammikuuta ja vastausaikaa on 31.
tammikuuta asti.
Jos kyselyä ei ole tullut 19.1. mennessä,
käythän ilmoittautumassa kyselyn saajaksi
yleisurheilurekisteri.fi osoitteessa
palvelutunnuksella KYSELY21
Lue koko uutinen tästä »

Korona-avustusta
haettavissa 13.2. saakka
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut
avustushaun urheiluseuroille toiminnan
jatkumisen turvaamiseksi koronapandemian
aikana.
Avustusta voi saada koronaviruksen
aiheuttamien tappioiden kattamiseen esim.
peruuntuneiden tapahtumien takia. Painopiste
on lasten ja nuorten tavoitteellisessa
urheiluseuratoiminnassa. Avustusta voi hakea
1.6.2020 - 31.1.2021 aiheutuneista tappioista
ja kustannuksista ja hakuaikaa on 13.2.2021
klo 16.15 saakka.
Lisätiedot ja haku OKM:n sivuilla »
Uutinen aiheesta yleisurheilun sivuilla »

Piirin myöntämien
kilpailujen haku auki
Piirin myöntämien kilpailuiden haku on avattu.
Piirin myöntämien kilpailujen haku on
pääasiassa 15.2. mennessä mutta
piirikohtaisia eroja saattaa esiintyä.
Suosittelemme tarkistamaan tarkan hakuajan
piiriltä.
Yleisurheilun kansallinen kalenteri julkaistaan
maaliskuun alussa.
Kilpailukalenterin hakuun tästä »

Katso SUL:n koronaajan ohjeet ja linkit Avin
tiedotteisiin

Päivämäärä muistiin!

Suomen Urheiluliiton korona-ajan ohjeet sekä
päivitetyt linkit aluehallintoviranomaisten
tiedotteisiin ja Olympiakomitean ohjeet
löytyvät yleisurheilu.fi -sivustolta oheisen
linkin takaa.

Valtakunnallinen yleisurheiluviikko 24.–
30.5.2021!
Valtakunnallinen yleisurheiluviikko
käynnistää vilkkaan yleisurheilukesän.
Yleisurheiluviikon tavoitteena on
käynnistää ympäri Suomea kesän
yleisurheilukoulut, seurakisat ja
Kunniakierros-tapahtumat samalla viikolla.

Lue lisää »

Valtakunnallinen yleisurheiluviikko »

Kauden 2020-2021
lisenssit myynnissä
Olethan muistanut hankkia lisenssit ja
vakuutukset seuranne urheilijoille?
Lisenssi ja siihen liitettävä Pohjola
Vakuutuksen Sporttiturva ovat hyödyllisiä
myös silloin, kun kilpailukausi ei vielä ole
startannut. Esimerkiksi 8-13 -vuotiaat
lisenssiurheilijat saavat Spurtti News -lehden
ja Sporttiturva antaa suojaa myös
harjoituksissa.

Seura tai urheilija voi lisenssin lunastettuaan
hankkia myös eLogger-harjoituspäiväkirjaan
käyttöönsä edulliseen 17 euron vuosihintaan.
elogger sopii niin huippu-urheilijoille kuin
nuoremmillekin lupauksille ja urheilijan tiedot
saa kätevästi myös valmentajan ja vaikkapa
fysioterapeutin käyttöön!
Lue lisää eLoggerista »
Lisätietoja lisensseistä ja Sporttiturvasta »

Nuorisovalmentajatutkinto
Jyväskylä 2021 (taso 2)
Oppisisältö ja kesto
Yleinen valmennusoppi, lajiryhmäkohtainen
valmennusoppi ja eri lajien tekniikat. Tutkinto
koostuu neljästä perjantai-sunnuntai lähijaksosta
(lounaasta lounaaseen) ja etäopiskelusta.
Lähiopetusjaksojen kesto on noin 90 tuntia.
lähijaksot: 19.–21.3., 24.–26.9., 5.–7.11.ja 10.–
12.12.2021

Tutkinnon hinta on 500 euroa (sis.
opetuksen ja materiaalit sekä ohjelman
mukaiset ruokailut).
Haku tutkinnolle 28.2. mennessä
osoitteessa www.yleisurheilurekisteri.fi,
palvelutunnus 2021NVTJYVASKYLA
Lue lisää »

Seuratiedotteet
yleisurheilu.fi -sivulla
Seuratiedotteet löytyvät myös yleisurheilu.fi sivustolta Seurat-päävalikon alta.
Seuratiedotteisiin pääset myös oheisen linkin
kautta.
Lue lisää »
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