
         
 

 
 
 
 

Piirin jäsenseura -  Liity mukaan PeeÄssän yleisurheilukouluketjuun! 

Pohjois-Savon Yleisurheilu (PSY) sekä Osuuskauppa PeeÄssä haluavat lähteä tukemaan Pohjois-Savolaisten 
yleisurheiluseurojen toimintaa. PSY:n jäsenseuroilla on mahdollisuus liittyä PeeÄssän yleisurheilukouluketjuun 
perjantaihin 12.4. mennessä.  PSY valitsee seurat PeeÄssä yleisurheilukouluketjuun välittömästi hakuajan päätyttyä. 
Kunniakierrostapahtuman järjestäminen vuonna 2019 katsotaan eduksi valinnassa. 
 
Liittymisedut seuroille  

- Seura saa tukea 400 tai 600 euroa yleisurheilukoulutoiminnan kehittämiseen, ohjaajakoulutukseen sekä 
ohjaajien palkkioihin. Tuen suuruus riippuu yleisurheilukoulun osallistujamäärästä. Pohjois-Savon yleisurheilun 
(SUL:n) toimesta tarjotaan tukea toimintaan info- ja suunnitteluillan muodossa (markkinointi, tiedotus, 
yleisurheilukoulu, seurakisat, ohjaajien rekrytointi).    

- Viestinnän ja Peeässä yu-koulujen näkyvyyden parantaminen somessa. Toimenpiteenä seurojen nuorten 
osallistuminen erityisesti some-viestintään. Nuorille kannusteena 150€ viestinnän suunnittelusta ja 
paikallistason toteutuksesta. Määritellään kriteerit tehokkaalle viestinnälle, jonka nuoret tai seuran edustajat 
toteuttavat. Piiriltä 100 euron tuki some-viestinnän kulusta. Lisäksi kaikkien seurojen on tehtävä nettisivuilleen, 
mikäli sellaiset on, näyttävä tiedote PeeÄssä yu-kouluista. 

 
Velvollisuudet ja kriteerit seuroille 

- Huom! Tuki maksetaan, kun yleisurheilukoulu on toteutettu kriteerien mukaisesti.  
- Ei ikärajoja ryhmille, voidaan muodostaa useampi ryhmä   
- Ohjeellinen minimitavoite on vähintään 10 lasta/yleisurheilukoulu. Jos säännöllisiä osallistujia 10-20 

henkilöä/yleisurheilukoulu, on tuki 400 euroa, jos säännöllisiä osallistujia yli 20 henkilöä/yleisurheilukoulu, on 
tuki 600 euroa. 

- Kesän yleisurheilukoulu kestää vähintään 2 kk (alkaa vko 21-23) 
- Suosituksena tarjota vähintään 1 yleisurheilukoulukertaa / vko  
- Konseptiin kuuluu vähintään kolme seurakisaa. Ensimmäinen alkukesästä (markkinointi) ja viimeinen 

yleisurheilukoulun lopuksi. Seura liittyy Suomen Urheiluliiton seurakisaketjuun ja saa materiaaliedut sieltä 
käyttöön osoitteessa: www.kilpailukalenteri.fi/seurahaku/ 

- Yleisurheilukoulu on maksullinen osallistujille (seura arvioi maksun, minimi 30€ suositaan sisaralennuksia. 
- Seura maksaa jokaiselle osallistujalle lisenssin. Urheilijan yleisurheilukoulumaksuun siis sisältyy lisenssi.  
- Ohjaajien rekrytointi ja kouluttaminen. Tarvittaessa osa tuesta voidaan käyttää ohjaajien kouluttamiseen. 

Vastuuohjaajilla on suoritettu vähintään yleisurheiluohjaajatutkinto.   
- Ohjaajille maksetaan suositusten mukainen korvaus ohjaustyöstä.  
- Seurat velvoitetaan raportoimaan PSY:lle osallistuneitten määrän (sama kuin lisenssien määrä) sekä 

harjoituskertojen määrä/ kesä, sekä osallistujamäärä/harjoitus.  
- seura parantaa merkittävästi viime kauden nuorisotoimintapisteitään (joustava ehto riippuen viime vuoden 

pistemäärästä) 
 
                                                                                        

Ilmoittautuminen PeeÄssän yleisurheilukouluketjuun 
PSY:n jäsenseuroilla on mahdollisuus liittyä yleisurheiluketjuun viim. 12.4.2019 yleisurheilurekisterin kautta, 
www.yleisurheilurekisteri.fi , tunnus: 2019YUKOULUPSY 


