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Yleisurheilu mukaan
Suomisportiin
 

Kauden 2021–2022 lisenssit tullaan syksyllä
myymään Suomisport-palvelun kautta.

 Kannustamme ja kehotamme seuroja jo nyt
tutustumaan Suomisportiin ja osallistumaan
Olympiakomitean järjestämiin webinaareihin.

 

- Keväällä järjestämme yhdessä
Olympiakomitean kanssa tilausuuden, jossa
Suomisportia käydään läpi yleisurheilun
näkökulmasta. Tätä ennen seurojen olisi hyvä
tutustua Suomisportiin, ja erityisesti sen
Seurapalveluun, yleisellä tasolla, jotta tuossa
räätälöidyssä tilaisuudessa päästään
sukeltamaan syvemmälle ja paneutumaan
yleisurheilupiirejä askarruttaviin Suomisport-
kysymyksiin, kertoo SUL:n hallintopäällikkö
Tanja Taipale.

 
 

Suomisport webinaarit »
 

Uutinen aiheesta yleisurheilun sivuilla »
 

 

 

 

 

 

 

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.
 

https://www.emaileri.fi/g/u/3804017/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3803997/0/0/4393/1468/2/


Lisätiedot ja haku OKM:n sivuilla »
 

Uutinen aiheesta yleisurheilun sivuilla »
 

 

 

 

 

Seurapalvelutiimin uudet työnkuvat
 

SUL:n seurapalvelutiimi uudisti toimintaansa ja työntekijöiden tehtävänkuvia. Kesällä tiimiin
valitaan nuorisovalmennuspäällikkö vastaamaan ja kehittämään 14–17-vuotiaiden toimintaa.

 

– Tiimin keskeisin tehtävä on yleisurheilun seuratoiminnan tukeminen. Tiimi vastaa myös alle 17-
vuotiaiden yleisurheilusta ja urheilijoista sekä nuorisotapahtumien ja –projektien toteutuksesta,
sanoo seurapalvelujohtaja Tapio Rajamäki.

 – Näiden toimintojen ohella tiimin työsarkaa ovat ykkös- ja kakkostason ohjaaja- ja
valmentajakoulutuksien organisointi sekä kouluyleisurheilu.

 

Rajamäen johtamassa tiimissä työskentelevät seurakehityspäällikkö Mika Tyrkkö,
nuorisopäällikkö Piia Jäntti, lasten yleisurheilun valmennuspäällikkö Ilpo Koponen sekä
Pohjoisen alueen päällikkö Yrjö Kelhä.

 
 

 

 

 

 

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.
 

 

 

 

 

 

  

Tarjous seuroille ja

https://www.emaileri.fi/g/u/3789144/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3789145/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3800811/0/0/4393/1468/2/


 

urheilijoille: Mobility
Circuit

  

Exercisemaster on kehittänyt eri lajien
urheilijoille hyödyllisen kotitreenin, joka
kehittää erityisesti kehonhallintaa ja
toiminnallista liikkuvuutta.

 Mobility Circuit tulee netin kautta kotiisi. Saat
käyttöösi 16 viikon ajan 45 min kestoiset
online-tunnit, jotka kehittävät erityisesti
kehonhallintaa, liikkuvuutta ja aerobista
kestävyyttä. Joka viikko siis tulee uusi
harjoitus näkyviin helppokäyttöiselle
valmennusalustalle, jonne saat omat
tunnukset.

 

Koodilla SUL saat tilauksen kumppanihintaan
55 euroa/hlö (norm. 58 euroa).
 

TIlaa Mobility Circuit täältä »
 

Lue Helsingin Sanomien (2.2.2021)
artikkeli aiheesta »
 

 

 

 

 

 

 

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 korona-
ajan ohjeet ja linkit Avin

 

 

Urheilujohtamisen
erikoisammattitutkinto

https://www.emaileri.fi/g/u/3803998/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3803999/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3789146/0/0/4393/1468/2/


tiedotteisiin
  

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

 
 

Lue lisää »
 

starttaa keväällä - haku
15.2. mennessä
 

Urheilujohtamiseen painottuva
erikoisammattitutkinto (JET) on suunniteltu
vastaamaan jatkuvasti kasvavan ja kehittyvän
alan tarpeita. Koulutuksen toteuttaa 2021–
2022 Olympiakomitea ja Kuortaneen
Urheiluopisto.

 Hakuaika koulutukseen on 15.2. saakka ja
opinnot alkavat 15.3.2021.
 

Lue lisää »
 

 

 

 

 

 

 

Yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvokyselyn
tulokset julkaistaan
kevättalvella
 

18.-31.1. käynnissä ollut SUL:n
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely on
päättynyt ja kyselyyn saatiin reilusti
vastauksia.
 

Lue lisää »
 

 

 

 

 

 

 

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 »
 

 

 

 

  

https://www.emaileri.fi/g/u/3789147/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3799829/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3804000/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3789151/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3789152/0/0/4393/1468/2/


 

Seuratiedotteet
yleisurheilu.fi -sivulla
 

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

 
 

Lue lisää »
 

 

 

 

 

SUOMEN URHEILULIITTO ry
 Valimotie 10, 00380 Helsinki

 toimisto@sul.fi
 

  
 

https://www.emaileri.fi/g/u/3789153/0/0/4393/1468/2/
mailto:toimisto@sul.fi
https://www.emaileri.fi/g/u/3789154/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3789155/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/3789156/0/0/4393/1468/2/

