
 

 

 

Olympiakomitean
vuoden 2021
seurapalkinnot haussa
 

Suomen Olympiakomitea jakaa vuosittain
seurapalkintoja seuroille kannustaakseen
urheiluseuroja ja tuoda esiin urheiluseurojen
upeaa työtä harrastamisen kentällä. Tänä
vuonna seuroja palkitaan kolmessa
kategoriassa.

 Vuoden lasten ja nuorten Tähtiseura sekä
Vuoden aikuisliikunnan Tähtiseura -
palkintoja voivat hakea sekä Tähtiseurat että
seurat, jotka ovat matkalla Tähtiseuraksi.
Fiksu seura -palkintoa voivat hakea kaikki
seurat.

 Hakuaika on 1.10.-20.10.2021.
 

Lue lisää ja hae! »
 

 

 

 

Seurasiirrot 30.11.
mennessä
 

Edustusoikeusilmoitus, eli seurasiirtoilmoitus,
kaudelle 2021 on toimitettava perille Suomen
Urheiluliitolle 30.11.2021 klo 24 mennessä.
Seurasiirron rekisteröintimaksu tulee maksaa
samaan määräaikaan mennessä ja tästä
toimittaa kuitti seurasiirtoilmoituksen liitteenä.
Siirtoilmoituksesta tulee lähettää jäljennös
myös entiselle seuralle.

 Joulukuisen käsittelyn jälkeen seurasiirrot
astuvat voimaan 1.1.2022 ja mahdolliset
kasvattajarahat maksetaan (kasvattajarahan
hakuaika 1.12.2021-31.3.2022) huhtikuussa.
 

Tästä edustussääntöihin, seurasiirto-
ohjeisiin sekä lomakkeisiin »
 

  

 

 

 

SEURATIEDOTE - LOKAKUU 2021
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Turvallinen
seuratoiminta -webinaari
5.11.
 

Suomen Olympiakomitea järjestää koko
urheiluyhteisölle avoimen ja maksuttoman
Turvallinen seuratoiminta -webinaarin
perjantaina 5.11. klo 9 alkaen. Webinaarissa
käsitellään epäasiallisen käytöksen,
kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyä
sekä tapauksiin puuttumista urheilun ja
liikunnan parissa.

 Ilmoittaudu mukaan alta viimeistään 3.11.
 

Lisää webinaarista ja ilmoittautuminen »
 

 

 

 

Hallikauden kilpailuhaku
 

Kaikki tulevan kauden hallikilpailut tulee
hakea 20.-31.10. välisenä aikana.

 Muut kilpailuhakuja koskevat aikataulut löydät
verkkosivuiltamme.
 

Kilpailukalenterin hakuun (20.10. alk.) »
 

Kilpailujen hakeminen »
 

 

 

 

Taloushallinnon sparrauksia tarjolla seuroille
 

SUL ja Rantalainen tarjoavat liiton seuroille syksyn aikana mahdollisuuden veloituksettomaan
talous- ja palkkahallinnon kartoitukseen. Kartoitus kestää n. 1h ja sen aikana käydään läpi
seuran talous- ja palkkahallinnon nykytilanne. Seura saa kartoituksen jälkeen käyttöönsä
Rantalaisen asiantuntijan laatiman kartoitusraportin talous- ja palkkahallintonsa tilanteesta, sekä
ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Veloituksettomia kartoituksia on tarjolla rajoitettu määrä ja ne
jaetaan urheiluseuroille ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Ilmoittautuminen kartoitukseen tapahtuu sähköpostitse 31.10.2021 mennessä osoitteeseen
toni.ponnio@rantalainen.fi.

 

Kerrothan Ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:
 Seuran nimi, lajit ja jäsenmäärä

Oma nimesi, yhteystietosi, sekä roolisi seurassa
Rantalainen on yksi Suomen suurimmista tilitoimistoista. Urheiluseurojen talous- ja palkkahallinto
sekä niiden erityispiirteet kuuluvat vahvasti Rantalaisen erityisosaamiseen. Rantalainen on
mukana niin suomalaisten lajiliittojen toiminnassa kuin paikallisessa seuratoiminnassakin
kehittäen samalla toimialan taloushallintoa kokonaisvaltaisesti.
 

 

 

 

 

 

 

  

Lisenssimyynti
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Suomisportissa
 

Lisenssien myynti tapahtuu tästä syksystä
alkaen Suomisportin kautta.

 

Lisenssien hinnat pysyvät kaudella 2021-
2022 ennallaan, eli hinnat ovat:

 - 2008 tai aiemmin syntyneet 30 euroa
(HUOM! ei sisällä Sporttiturvaa)

 - 2009–2014 aikana syntyneet 20 euroa (sis.
Sporttiturvan)

 - 2015 ja myöhemmin syntyneet 10 euroa
(sis. Sporttiturvan)

 - 2015 ja myöhemmin syntyneet
ryhmälisenssi 5 euroa/henk. (sis.
Sporttiturvan, HUOM! ei sisällä kilpailulupaa)
 

Lisää lisensseistä »
 

 

 

 

 

 

 

 

SUL:n valmennusryhmät
valittiin

  

Vuoden 2022 Team Finland -
valmennusryhmään on valittu 35 urheilijaa ja
nuorten Team Finland -ryhmään 30 urheilijaa.
Ryhmiin valittiin niin para- kuin
vammattomiakin urheilijoita. TF-ryhmiin ja
maajoukkueryhmiin valittiin yhteensä yli 200
henkilöä.

 Vielä nuorten sarjoissa kilpailevista
moukarinheittäjä Silja Kosonen ja 7-ottelija
Saga Vanninen ylsivät yleiseen Team Finland
-ryhmään.

 Maajoukkuetoiminta palaa kaikkiin lajeihin ja
sen runkona toimii systemaattinen kotimaan
leiritys.
 

Uutiseen valmennusryhmistä »
 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuullisen valmen-
tajan verkkokurssi

  

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi
tarjotaan 31.12.2021 saakka maksuttomana.
Kyseessä on kurssikokonaisuus, joka edistää
parempaa valmennusta ja turvallista
toimintaympäristöä liikunnan ja urheilun
piirissä. Kurssin keskeisenä tavoitteena on
lisätä urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja

https://www.emaileri.fi/g/u/4066643/0/0/4393/1468/2/
https://www.emaileri.fi/g/u/4064105/0/0/4393/1468/2/


  

ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta
sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti
turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.
 

Lue lisää kurssista »
 

 

 

 

 

 

 

 

Tilastokirjan 2021 tilaus
 

Yleisurheilun 2021 vuosikirja ilmestyy
joulukuun lopulla. Kirjoja ei lähetetä
automaattisesti. Jos seurasi haluaa kirjan, ole
hyvä ja vahvista seurasi tilaus
yleisurheilurekisteriin tunnuksella:

 Super -ja ykkösliigan seuroille kirjoja kuuluu 5
per seura, kakkosliigan seuroille kaksi ja
ykkösliigan seuroille yksi.

 

Tilastopajan kokoamaa Yleisurheilun
vuosikirja 2021 -julkaisua voi myös ostaa
Suomen Yleisurheiluarkistolta hintaan 25
euroa + posti- ja toimituskulut 10 euroa.

 Kirja sisältää Suomen (9-v. asti) ja maailman
tilastot (17-v. asti), Suomen ja kv. ennätykset
sekä tulokset (6-12 parasta) Suomen
mestaruuskilpailuista sekä kv. arvokisoista.
Tilaukset osoitteesta heidi@tilastopaja.fi.
 

Tilaa tästä »
 

 

 

 

 

 

SUOMEN URHEILULIITTO ry
 Valimotie 10, 00380 Helsinki

 toimisto@sul.fi
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