SPL Uusimaa, huhtikuu 2015
1. Kilpailutoiminta - Uudenmaan piirin lopulliset otteluohjelmat julkaistu
Uudenmaan piirin jalkapallosarjojen kauden 2015 otteluohjelmat ovat valmistuneet. Sarjaohjelmat ovat virallisia ja ne
löytyvät Taso-järjestelmästä. Lue lisää

2. Uudet järjestelmät käyttöön – Pelipaikka ja Taso
Pelipaikka korvaa entisen pelaajarekisterin, PalloVerkon, kesäkuun 2015 aikana. Pelipaikasta on koottu yleisimpiä
kysymyksiä ja vastauksia. Lue lisää. Taso-järjestelmää käytetään kilpailutoiminnassa. Seurojen ja joukkueiden
tunnukset lähetetään sitä mukaan kun ne valmistuvat. Lisätietoa hannu.kylmäniemi@palloliitto.fi.

3. Karusellit – paikkakuntajako ja aikataulu
Karusellitapahtumat jatkavat kasvuaan. Mukana on taas ennätysmäärä joukkueita, yli 650. Pelit pelataan toukokuun
kahtena ensimmäisenä viikonloppuna. Aikataulu ja paikkakuntajaot löytyvät karusellisivuilta. Lue lisää

4. Valmentajakoulutus – uudistettu D-taso starttaa
Uudistettu D-kurssi starttaa Kisakalliossa huhtikuun lopulla. Mukaan voi ilmoittautua 7.4. saakka. Koko
valmentajakoulutuskalenteri ja muut lisätiedot löytyvät sivuiltamme. Lue lisää

5. Seurakehitys – laatujärjestelmässä mukana jo lähes 20 seuraa
Seurojen laatujärjestelmä aukesi seuroille helmikuussa ja mukana on jo lähes 20 seuraa. Kyseessä on työkalu seuran
oman toiminnan kehittämiseen. Mukaan järjestelmään tullaan ohjatun itsearvioinnin kautta. Lue lisää

6. Seurakehitys – seuraohjelma.fi -sivustolla arvokasta tietoa
Seuraohjelma.fi- sivusto tarjoaa seuroille työkaluja ja tietoa seuratoiminnan kehittämiseen. Mukana myös paljon
seuraesimerkkejä. Kannattaa käyttää sivuston hakupalvelua haluamansa tiedon etsimisessä. www.seuraohjelma.fi.

7. Kaikki Pelissä –koulu- ja päiväkotijalkapallo
Harrastajamäärän kasvun yksi keskeinen syy on vahva asema kouluissa ja päiväkodeissa. Kevät on seuroille oivaa aikaa
Kaikki Pelissä –toiminnalle. Palloja, malleja ja tukea meiltä. Lue lisää

8. Urheilun Pelisäännöt – vielä puuttuu sääntöjä
Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää seuroissa ja joukkueissa keskustelua lasten urheilun arvoista,
toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Hoitakaa asia pikaisesti kuntoon ennen sarjakauden alkua. Lue lisää

9. SPL Uusimaa Live – videoblogissa vaalit lähestyvät
Uudenmaan piirin Youtube-kavalla on nähtävissä uusin videoblogi. Vaalien lähestyessä kannattaa kysyä, miten sinun
ehdokkaasi edistää liikuntaa, urheilua ja seuratoimintaa. Katso video

10. Pelaajakehitys – kesäleiri-ilmoittautuminen auki
Perinteiset kesäleirit järjestetään kesäkuun alussa Eerikkilässä. Ilmoittautuminen on avattu. PUMA-leiri ja
Maalivahtileiri.

11. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija Markku Sandström, SV
Kuukauden toimijana palkitaan Markku Sandström, IF Sibbo Vargarna. Uudenmaan piiri kiittää ja onnittelee. Lue lisää

12. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
•
•
•
•
•
•
•
•

Rahaa seuralle – Futis-arpa 2015
Arto Tuohisto-Kokko valmennuspäällikkönä
Naiset jalkapallojohtajina -koulutus
Puma-liigan finaalit pelattiin maaliskuussa
Sisy-futsal 10-12.4.
Vuoden 2015 pelipassit
Kilpailutoiminnan usein kysytyimmät kysymykset
Vihreät kortit
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