
 

 

 

YLIMÄÄRÄINEN SEURATIEDOTE - HELMIKUU 2021
 

Tämä ylimääräinen tiedote lähetetään, koska SM-hallien järjestyminen on varmistunut. 
 

Lisäksi tiedotteessa muistutetaan helmikuussa olevista hakudeadlineista sekä 18.2.
järjestettävästä webinaarista.
 

 

 

 

 

Sekä aikuisten että nuorten SM-hallit järjestetään
 

Jyväskylässä kilpaillaan yleisurheilun SM-hallit 20.-21. helmikuuta. Järjestävä seura Jyväskylän
Kenttäurheilijat sai Jyväskylän kaupungin vt. liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindalilta
keskiviikkona vahvistuksen, että kilpailut voidaan järjestää Hipposhallissa eritysjärjestelyin.

 

Nuorten SM-hallit järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 26.-28. helmikuuta.
Kilpailun järjestäminen varmistui, kun kisojen turvasuunnitelman sai Tampereen kaupungin
tartuntataudeista vastaavan lääkärin hyväksynnän.

 

Kummatkin kilpailut järjestetään ilman yleisöä.
 

Nyt se on varmaa: SM-hallit järjestetään, PCR-testi tarjolla Jyväskylässä »
 

Tampereen nuorten SM-hallien järjestäminen varmistui »
 

 

 

 

 

 

 

Korona-avustusta
haettavissa 15.2. 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 15.2.2021
klo 16.15 saakka.
 

Lisätiedot ja haku OKM:n sivuilla »
 

Uutinen aiheesta yleisurheilun sivuilla »
 

 

 

 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/3813686/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3813687/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3813662/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3813663/0/0/4393/1468/2/


Onko vakuutuksesi urheilemisen tasalla?
 

Suomen Urheiluliitto järjestää yhdessä Pohjola Vakuutuksen kanssa webinaarin Sporttiturvasta
torstaina 18.2. alkaen klo 17.30. Tilaisuuden kesto on noin 1,5 tuntia. 

Tilaisuuden ohjelma:
 Yleisurheilijoiden tyyppivammat ja niiden hoito, Ilkka Räsänen, kirurgi, ortopedian ja

traumatologian erikoislääkäri, Suomen yleisurheilumaajoukkueen lääkäri
Lisää suorituskykyä, vähemmän loukkaantumisia, Veli-Matti Talonen, Sporttimestari,

UKK-instituutti
10 syytä valita Pohjola Sporttiturva-vakuutus, Teemu Hintsanen, urheilupäällikkö, Pohjola

Vakuutus
SUL:n ajankohtaiset asiat, Seurapalvelutiimi

Tilaisuus on tarkoitettu seurojen luottamushenkilöille, valmentajille, urheilijoille sekä lasten ja
nuorten huoltajille.

 Ilmoittautuminen tilaisuuteen ke 17.2. mennessä osoitteessa www.yleisurheilurekisteri.fi
palvelutunnus YUV2021

 Kaikille ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuteen to 18.2.
 

 

 

 

 

 

 

 

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 »
 

 

 

 

 

 

 

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).

https://www.emaileri.fi/g/u/3813664/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3813667/0/0/4393/1468/2/


Haku tutkinnolle 28.2. mennessä
osoitteessa www.yleisurheilurekisteri.fi,
palvelutunnus 2021NVTJYVASKYLA

 

Lue lisää »
 

 

 

 

 

SUOMEN URHEILULIITTO ry
 Valimotie 10, 00380 Helsinki

 toimisto@sul.fi
 

  
 

https://www.emaileri.fi/g/u/3813671/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3813672/0/0/4393/1468/2/
mailto:toimisto@sul.fi
https://www.emaileri.fi/g/u/3813674/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3813675/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3813676/0/0/4393/1468/2/

