
 

 

 

Seuratoiminnan
kehittämistuen haku
aukesi - ilmoittaudu 8.11.
tukiwebinaariin
 

Seuratoiminnan kehittämistuen haku vuodelle
2022 on avattu urheiluseuroille. Opetus- ja
kulttuuriministeriön tuki on tarkoitettu lasten ja
nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen
sekä monipuolisen organisoidun liikunnan
kehittämiseen. Tukea on mahdollista hakea
30.11.2021 klo 16.15 saakka.
 

Lisää webinaarista »
 

Ilmoittaudu webinaarin tästä »
 

Lue lisää ja hae tukea OKM:n sivuilla »
 

 

 

 

Seurasiirrot 30.11.
mennessä
 

Edustusoikeusilmoitus, eli seurasiirtoilmoitus,
kaudelle 2022 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 »
 

  

Turvallinen

 

 

 

SEURATIEDOTE - MARRASKUU 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 4.11. klo
12.00.
 

Lisää webinaarista ja ilmoittautuminen »
 

 

 

 

Kesän 2022 kilpailuhaku
 

Kaikki ensi kesän kansalliset ja alueelliset
kilpailut tulee hakea 20.-30.11. välisenä
aikana.

 Muut kilpailuhakuja koskevat aikataulut löydät
verkkosivuiltamme.
 

Kilpailujen hakeminen »
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisenssimyynti
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 »
 

 

 

 

 

  

Suomisport seurojen



 

käytössä
  

Kaikki SUL:n jäsenseurat ovat automaattisesti
Suomisportissa ja seurojen on mahdollista
hyödyntää palvelun eri toiminnallisuuksia
helposti. Kaikki toimivat Suomisportissa
omalla Sporttitilillä, joten toimittamalla meille
Sportti-ID:n sekä sukunimen, voimme lisätä
henkilön seurakäyttäjäksi Suomisportiin.
Seurakäyttäjä näkee mm. kenellä seurassa
on lisenssi, voi luoda seuralle tapahtumia ja
ostaa seuran urheilijoille lisenssejä tai
Sporttiturva-vakuutuksia.

 

Kannustamme seuroja myös osallistumaan
Olympiakomitean järjestämiin infoihin
Suomisportista. Marraskuun Suomisport-
webinaarit:

 9.11. klo 15-16 Toiminnan työkalut
 11.11. klo 15-16 Hallinnon työkalut
 17.11. klo 15-16 Digitietoisku

 23.11. klo 15-16 Hallinnon työkalut
 24.11. klo 15-16 Toiminnan työkalut
 sekä joulukuussa 1.12. klo 15-16 Digitietoisku

 

Seurat voivat myös pyytää Suomisport
Seurapalvelun esittelyä Olympiakomitean
asiantuntijoilta.

  

Ilmoittaudu webinaareihin »
 

 

 

 

 

 

 

 

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
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 oheisen linkin
kautta su 7.11. mennessä. Tämän jälkeen
tilauksia vastaanottaa Tilastopaja (ohjeet
alla).

 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
 

  
 


