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Suomen Urheiluliitto 



Korona
• SUL ei voi antaa yhtä yhteistä valtakunnallista ohjetta –

erilaiset epidemiatilanteet ja rajoitukset vaihtelevat 
sairaanhoitopiireittäin

• Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa AVI:n ja paikallisten 
viranomaisten suosituksia
• Harjoituksia ja hallikilpailuja voidaan toteuttaa paikallisten 

suosituksien mukaisesti
• Tarvittaessa pyritään luoviin ratkaisuihin - mennään ulos, 

tehdään lumihangessa, hiihto yms.

Jatketaan harjoitustoimintaa mahdollisimman normaalisti!



Lisenssit 2021-2022

• Aikuiset 30 eur / nuoret 20 eur / lapset 10 euroa tai ryhmälisenssi 5e/urheilija
• Lisenssit ostetaan Suomisportin kautta (Suomisport.fi).
• Liikkujan (urheilijan) täytyy ensiksi luoda Sporttitili
• Alaikäisten kohdalla huoltaja luo tilin ja lisää alaikäiset huollettavat omalle 

tilille.



Nippulisenssit
Seura ostaa lisenssit (nippulisenssit)
• Seuran kannattaa luoda tapahtuma Suomisporttiin, jolla saa kerättyä lisenssinostoon 

tarvittavat tiedot (esim. ryhmään ilmoittautuminen tai tietojen keruu lisenssinostoa varten).
• Samalla pyytää huoltajien suostumus yleisurheilulisenssin ostoon.

• Suomisportin seurakäyttäjä (vähintään ”Lajijaostokäyttäjä 2”) voi ostaa nippulisenssejä 
Suomisportissa.

• Nippulisenssien ostoon pääset kohdassa Suomisportin seurapalvelussa kohdassa Toiminnan 
työkalut -> Ostaminen liikkujille -> Ostamaan.

• Lisätietoa nippulisenssin ostosta

https://www.yleisurheilu.fi/wp-content/uploads/2021/11/Ohje-nippulisenssiin.pdf


Lasten ryhmälisenssi (2015 ja sitä myöhemmin syntyneille)

Seura ostaa lisenssit (lasten ryhmälisenssi)
• Lisenssi sisältää kattavan Sporttiturvan. (ei sis. kilpailulupaa SUL:n alaisissa kilpailuissa).
• Ensimmäinen tilaus tästä Suomisportin tapahtumasta.
• Lisätilaukset sähköpostitse osoitteeseen lisenssit@sul.fi. (nimi, seura, syntymävuosi)
• Ryhmälisenssin osto yli 40 lapselle lisenssit@sul.fi
• Ensimmäisessä tilauksessa minimiosto on 10 kpl, lisätilauksissa minimiosto on 5 kpl/tilaus.

• Ryhmälisenssi lasketaan mukaan seuran viralliseen lisenssimäärään sekä 
nuorisotoimintakilpailuun.

• Lisätietoa ryhmälisenssin ostosta

https://www.suomisport.fi/events/1bbd242a-3c28-48f1-95f6-1aacc1f9caf1
mailto:lisenssit@sul.fi
mailto:lisenssit@sul.fi
https://www.yleisurheilu.fi/wp-content/uploads/2021/11/Ohjeet-ryhmalisenssiin.pdf


Lisenssit 2021-2022

Liikkuja ostaa itse lisenssin (tai huoltaja huollettavalleen)
• Kirjautuminen Suomisportiin (kirjautumiskoodin tilaaminen)

Seurana kannustaa vahvasti kaikkia mukana olevia harrastajia hankkimaan lisenssin!
• Urheiluun sopiva vakuutus (lapset ja nuoret)
• Kilpailulupa SUL:n alaisiin kilpailuihin, matalampi kynnys osallistua kilpailuihin
• Sitoutuminen seuraan vahvistuu
• ns. harrastuslisenssi (ei ainoastaan kilpailijat)
• Seuran virallinen harrastajamäärä (lisenssimäärä)



Lisenssit 2021-2022

Lisätietoa
• Yleisurheilu.fi --> seurat --> yleisurheilulisenssit (mm. ryhmä- ja nippulisenssi-ohjeistus)

• Suomisportista suomisport@olympiakomitea.fi
• Lisensseistä lisenssit@sul.fi

• Seuroille – SUOMISPORT
• Suomisportinfo seuroille lisenssinostoon liittyen (tallenne 13.9.2021)

mailto:suomisport@olympiakomitea.fi
mailto:lisenssit@sul.fi
https://info.suomisport.fi/seuroille/
https://suomenurheiluliittosulry-my.sharepoint.com/personal/tanja_taipale_sul_fi/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftanja%5Ftaipale%5Fsul%5Ffi%2FDocuments%2FTallenteet%2FSUL%20Suomisport%20workshop%2D20210913%5F173121%2DKokouksen%20tallenne%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Ftanja%5Ftaipale%5Fsul%5Ffi%2FDocuments%2FTallenteet


Suomisport-koulutus 10.2. klo 17.30-19

• Suomisport-info on tarkoitettu YU-seuroille (Seurapalvelut, 
lisenssit)

• Tervetulleita kaikki yleisurheilun parissa toimivat.
• Tilaisuudessa äänessä on Olympiakomitea ja samalla 

Suomisportin edustajat, joten voit valmistautua myös 
esittämään kysymyksiä.

• Ilmoittautuminen 
https://www.suomisport.fi/events/5eef66ad-52f0-4281-
a2d0-51c61e9672a3

https://www.suomisport.fi/events/5eef66ad-52f0-4281-a2d0-51c61e9672a3


Nuorisoyleisurheilun kehittämistuki
Lapset takaisin yleisurheilun pariin – Hakekaa seurallenne Nuorisoyleisurheilun 
kehittämistukea
• SUL haluaa tukea seuratoimintaa hankkeilla, mitkä saavat lapsia ja nuoria yleisurheilun 

pariin.
• Harrastajat voivat olla ”paluumuuttajia” tai sitten aivan uusia harrastajia.

Tavoite ja kriteeri tuen myöntämiselle
• Keskeinen tavoite ja kriteeri tuen myöntämiselle on saada lisättyä alle 15-vuotiaiden 

lisenssimääriä v. 2022 aikana (verrattuna erityisesti vuoteen 2021).
• Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen myös hankekauden jälkeen on keskeinen kriteeri tuen 

myöntämiselle.



Nuorisoyleisurheilun kehittämistuki
• Hanke voi kohdentua omaan seuraan ja/tai seurayhteistyönä toteutettuna useamman seuran 

hyväksi. Hakulomakkeeseen tulee nimetä erikseen hakijaseuraseura ja yhteistyöseurat.

Toimenpiteet
• Hankkeet voivat olla kokeellisia ja uusia kehittämishankkeita. Toimenpiteinä lisenssimäärän 

kasvattamiselle voi olla esim. laji- ja seurayhteistyö, kouluyhteistyö, yleisurheilukoulujen ja 
seurakisojen laadun ja määrien lisääminen, kilpailevien lisenssiurheilijoiden määrän 
kasvattaminen, poikien määrän lisääminen yleisurheilussa.

• esim. yleisurheilukoulun ja seurakisojen järjestäminen eri osissa 
kuntaa/kaupunkeja/ympäristöseura



Nuorisoyleisurheilun kehittämistuki
Haettava summa
• Seura voi hakea kehittämistukea 1 000 - 10 000 euroa hankkeeseen (1/3 maksetaan ns. 

starttitukena, maksimissaan 2/3 maksetaan viim. joulukuussa 2022 kriteerien/tavoitteiden 
toteutumisen perusteella.

Tukisumman käyttö
• Tukisumman voi käyttää hankkeen toteuttamiseen, ohjaajien ja valmentajien koulutukseen 

sekä ohjaaja- ja valmentajakorvauksiin. Tukisummalla voidaan maksaa myös 
palkkaa/korvausta hankkeeseen mahdollisesti nimetylle vastuuhenkilölle.

Hakuaika
• Hakuaika on 15.12.-2021 - 20.2.2022



Nuorisoyleisurheilu
Elovena Voimapäivät 
• yleisurheilua eskareille ja 1-3-luokkalaisille
• opettajat saavat hakea yleisurheilupäivää helmikuussa
• toteutukset yhdessä paikallisen seuran kanssa

Nestle for Healthier Kids iltapäiväkerhot
• 10 x iltapäiväkerho alakoululle
• toteuttajakorvaus 1000 € / seura
• haku syksyn kerhoille auki 1.-31.3.2022

Hese-kisat 
• piirikisat ja etäkisat 1.4.-12.5.2022
• finaali 24.5. Tampereella
• jokaisesta piirikisasta voittajat finaaliin sekä viisi parasta 

etäkisaan osallistunutta finaaliin



Nuorisoyleisurheilu
Youth Athletics Games 16.-19.6.2022 Lahti
• Juhlavuosi: YAG 10-vuotta
• To 16.6. sarjat N/M 17 ja pe-su 17.-19.6. sarjat T/P 9-15
• Ilmoittautuminen 14.3 – 31.5.2022
• Yksi hintaporras koko ilmoittautumisen ajan 

Valtakunnallinen yleisurheiluviikko ja Seurakisapäivä
• Valtakunnallinen yleisurheiluviikko 23.-29.5.2022
• Seurakisapäivä ke 25.5.2022
• Kesäkauden aloitus: yleisurheilukoulut, seurakisat, muu 

seuran oma tapahtuma
• Tukea tapahtumaan 200-1000€, 25 urheilijavierasta





Yhdenvertaisuus ja tasa-
arvohanke 2022
• Lisätään tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta 

sekä parannetaan ymmärrystä turvallisesta 
toimintaympäristöstä

• Toteutus huippu-urheilijoiden kanssa vuoden 2022 aikana 
(kevät: huhti-toukokuu ja syksy: loka-marraskuu)

• Piirikiertue: https://www.yleisurheilu.fi/uutinen/nimekas-
urheilijakaarti-siivittaa-yhdenvertaisuus-ja-tasa-
arvoprojektin-koulutuskiertuetta/

https://www.yleisurheilu.fi/uutinen/nimekas-urheilijakaarti-siivittaa-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvoprojektin-koulutuskiertuetta/


Tulevat koulutukset
Yleisurheiluohjaajatutkinto
Turku / Kupittaan urheiluhalli
• maanantai 28.2. klo 17 – 20:30
• maanantai 14.3. klo 17 – 20:30
• maanantai 28.3. klo 17 – 20:30
• ilmoittautuminen 21.2. mennessä osoitteessa  

https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/i-tason-lasten-
yleisurheiluohjaa/

• Kevään Yleisurheiluohjaaja- ja Nuorten Yleisurheiluohjaajatutkintojen 
aikataulut varmistuvat maaliskuussa

• Mikäli tarvetta koulutuksille OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ
Mika Tyrkkö, 044 257 6169, mika.tyrkko@sul.fi

https://varsy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/i-tason-lasten-yleisurheiluohjaa/
mailto:mika.tyrkko@sul.fi


Nuorisovalmentajatutkinto 
Eerikkilä 2022-2023
• 1. jakso 16.-18.9.2022
• 2. jakso 14.-16.10.2022
• 3. jakso 20.-22.1.2023
• 4. jakso 17.-19.3.2023
• Tutkinnon hinta on 750 euroa (sis. opetuksen, materiaalin, majoituksen 

sekä ohjelman mukaiset ruokailut).
• Valintakriteeri Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut nuorten 

yleisurheiluohjaajatutkinnon, on vähintään 18-vuotias ja on valmentanut 
seurassa vähintään kaksi vuotta.

• Koulutusmateriaali on oppimisympäristössä. Lisäksi  Lasten ja nuorten 
hyvä harjoittelu-opas..

• Edut: Mahdollisuus hakea Suomen Urheiluliiton valmentajayhdistyksen 
jäsenyyttä.



Kysymyksiä? 



Kiitos!


