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#yhteinenyleisurheilu - video
• #yhteinenyleisurheilu

• Tsemppiterveisiä yleisurheiluperheelle

• Lapsilla, nuorilla ja seuratoimijoilla ollut myös haastava vuosi

• Ollaan ylpeitä menestyksestä, nautitaan ja toivottavasti tämä tuo tsemppiä ja uskoa meidän jokaisen arkeen ja 
toimintaan.



SUL:n ohjeet harjoituksiin ja kisoihin (päivitetty 
27.2.) yleisurheilu.fi

Lukea huolella ohjeet sekä niiden vastuullinen ja turvallinen 
noudattaminen. 
Lopullinen päätös alue- ja kuntakohtaisesti:
• Alueelliset tiedotteet (AVI) antavat 

ohjeet toiminnan toteuttamiseen omalla alueella.
• Sairaanhoitopiirin sivustojen kautta löydät tilanteet, 

suositukset ja rajoitukset omalla alueellasi ja kunnassasi.
• Sallittu harjoitustoiminta alle 12v (ohjeiden mukaisesti)
• Yli 12-vuotiaiden toiminta keskeytetään viimeistään 8.3. 

kolmeksi viikoksi 28.3. asti (kiihtymis- leviämisvaihe)
• Yli 12-vuotiaille myös harjoitustoiminnan järjestäminen tavalla 

tai toisella (etä-,omatoimiset ja ohjelmoidut harjoitukset, 
pienet ryhmät,….)

• Lapsille ja nuorille myös kilpailuja ( esim. yhden lajin tai 
seuran, myös seurakisoina )



Nuorisoyleisurheilu

• Nuorisoyleisurheilun tilille nostetaan viime
kevään tapaan treenivinkkejä

• Instagram-livetreenejä maaliskuun aikana
→ tiedotamme päivistä ja urheilijoista
erikseen

• Nuorten urheilijoiden omatoimisista
treeneistä videoita jakoon
@nuorisoyleisurheilu #nuorisoyleisurheilu

Instagramissa treenivinkkejä



Kesän suunnitelmat
• Onko kesän suunnitelmat jo 

valmiina /aloitettu?

• A-suunnitelman laadinta -->kevään ja 
kesän toiminnan voi aloittaa normaalisti

• B-suunnitelman laadinta tarvittaessa



Yleisurheilulisenssien hinnat 2020-2021
• 2007 tai aiemmin syntyneet 30 € 

(HUOM! ei sisällä Sporttiturvaa)

• 2008–2013 aikana syntyneet 20 € (sis. Sporttiturvan)

• 2014 ja myöhemmin syntyneet 10 €
(sis. Sporttiturvan)

• 2014 ja myöhemmin syntyneet ryhmälisenssi 5 
€/henk. (sis. Sporttiturvan, HUOM! ei sisällä 
kilpailulupaa)



Lasten ryhmälisenssi
Hinta
• 2014 ja myöhemmin syntyneet 5 €/henk.

(sis. Sporttiturvan, HUOM! ei sisällä kilpailulupaa)

Lasten ryhmälisenssin ostaminen
• Ryhmälisenssin hankita tapahtuu www.yleisurheilurekisteri.fi -

osoitteessa palvelutunnuksella: RYHMÄ2014

• Hankintaa varten rekisteriin syötetään vain lasten nimet sekä 
syntymävuodet.

• Ryhmälisenssi laskutetaan seuroilta jälkikäteen.

• Ryhmälisenssi tulee hankkia vähintään kymmenelle (10) 
lapselle/ostokerta

http://www.yleisurheilurekisteri.fi/


Sporttiturva
Sporttiturvan hinnat 2007 ja aiemmin syntyneille
• Sporttiturva 2007–2004 syntyneet 25 euroa (C-vakuutus)
• Sporttiturva 2003–2002 syntyneet 36 euroa (B-vakuutus)
• Sporttiturva 1981–2001 150 euroa (A-vakuutus)

Voimassaoloaika
• Sporttiturva ovat voimassa 1.10.2020–30.09.2021
• Myös seuran etu, että urheilijalla vakuutusasiat kunnossa 

(urheiluun sopiva vakuutus)



SuomiSport
• Lisenssijärjestelmä käyttöön ensi syksystä (tuleva lisenssikausi)
• Seurapalvelut-osioon seurat voivat liittyä jo nyt
• Yleisurheilurekisteri käytössä nykyisessä muodossa vuoden loppuun 

saakka 
• Kannattaa tutustua / osallistua OK:n webinaareihin

• https://info.suomisport.fi/
• https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/webinaarit/

• Yleisurheiluseuroille oma webinaari huhti-toukokuussa
• Tällä hetkellä käyttäjiä

• 90 lajiliittoa ja 1 600 seuraa

https://info.suomisport.fi/
https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/webinaarit/


Yleisurheiluviikko
Valtakunnallinen Yleisurheiluviikko
• Yleisurheilukoulujen avaus ja Seurakisat käyntiin
• Koulu- ja päiväkotivierailuja
• Kunniakierrostapahtumat
• Muut seuran toiminnan markkinointitempaukset tms.

Kansallinen yleisurheilupäivä 25.5.2021

Tuemme 40:n seuran tapahtumia Yleisurheiluviikon aikana
• Urheilijavieraat (25 urheilijavierasta korvataan tapahtumiin)

- rahallisesti (200, 500 ja 1000 € tukipaketteja)

Ilmoita seuran tapahtuma:
www.yleisurheilurekisteri.fi palvelutunnuksella YUviikko21

24.-30.5.2021

http://www.yleisurheilurekisteri.fi/


Seurakisat
• Matalan kynnyksen kisoilla opitaan kilpailemaan
• Jatkuva haku – voi hakea myös sisä-/ salikisoja seurakisoiksi
• Kilpailun nimi voi olla seurakisaformaatissa mikä tahansa
• Tukimateriaalia 

löytyy: https://www.yleisurheilu.fi/seurakisat/
(mm. kisapassit, tarrat, toimitsijakortit, mitalit, radat)

Seurakisat ja yleisurheilukoulu yhdessä tuovat parhaat 
edellytykset jatkaa harrastusta ja oppia ryhmässä 
yleisurheilutaitoja!

Seurat, jotka järjestävät kahdeksan seurakisaa tai enemmän 
kesäkauden aikana saavat SUL:n lahjoittaman kilpailupaketin!

https://www.yleisurheilu.fi/seurakisat/


Hese-kisat kilpaillaan etänä

• 5-6-luokkalaisille tarkoitettu joukkuekilpailu

• Kilpailuun osallistutaan omalla liikuntatunnilla
• Lajeina: 12 x 60 m sukkulaviesti, vauhditon pituus, junnukeihäs, 12 x 400 m
• Ilmoittautuminen 31.3. mennessä yleisurheilurekisteri.fi tunnuksella 

HESE2021
• Jokaisen piirin paras luokka pääsee finaaliin 18.5. (17 finalistia)
• Finaali kilpaillaan luokkien lähiurheilukentillä, toteutuksesta vastaa 

seurat/alueet
• Seuroilla mahdollisuus tarjota tukea kisalajien opettamiseen ja 

mittaamiseen

12.4.-7.5.2021



Kunniakierros – juhlavuosi 2021
• Hyvä lisä seurojen varainhankintaan!
• Tukijoita voi hankkia perinteisesti listakeräyksenä, 

sähköpostitse tai apin kautta laskuttamalla
• Keräys jo käynnissä ja seurojen ilmoittautuminen alkanut –

sovi seurasi kanssa toteutus ja valitkaa vastuuhenkilö 
keräykselle

• Tapahtuma sopii vaikkapa yu-kauden avaukseksi tai 
yleisurheiluviikolle vk 21

• Päivitetyt tiedot www.kunniakierros.fi
• Lisätietoja myös piirien kunniakierrospäälliköiltä

http://www.kunniakierros.fi


Seurojen osuus keräystuloksesta
Kerätty summa Seuroille

Alle 2000€ 55%

2001 - 4000€ 60%

4001 - 9000€ 65%

9001 – 15 000€ 70%

15 001 – 25 000€ 75%

25 001 – 35 000 80%

35 001 - 85%



Webinaarit 
Tulevia webinaareja

• 14.4. klo 17.30-19.00 

Miten kehität yleisurheilukoulutoimintaa ja seurakisoja

• 10.6. klo 17.30-18.30 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn tulokset

• https://www.yleisurheilu.fi/seurat/tuki-seuroille/

https://www.yleisurheilu.fi/seurat/tuki-seuroille/


Tulevat koulutukset
Nuorisovalmentajatutkinto, Jyväskylä 
• 1. jakso 16.-18.4.2021 (aloitus, moniottelut
• 2. jakso 24.-26.9.2021 (heitot, kestävyysjuoksut)
• 3. jakso 5.-7.11.2021 (pikajuoksut, kilpakävely)
• 4. jakso 10.-12.12.2021 (hypyt, päätös)

Tutkinnon hinta on 500 euroa (sis. opetuksen ja materiaalit sekä ohjelman mukaiset 
ruokailut).
Haku tutkinnolle on 21.3. mennessä os. www.yleisurheilurekisteri.fi, palvelutunnus 
2021NVTJYVASKYLA

Valintakriteeri
Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut nuorten yleisurheiluohjaajatutkinnon, on 
vähintään 18-vuotias ja on valmentanut seurassa vähintään kaksi vuotta.

Lisätietoja www.yleisurheilu.fi, Tapio Rajamäki

https://www.yleisurheilurekisteri.fi/
http://www.yleisurheilu.fi/


Kiitos!


