SPL Uusimaa, huhtikuu 2016
1. Pelitoiminta – kausi käynnistyy, ohjelmat julkaistaan 4.4.
Kauden 2016 ohjelmat julkaistaan 4.4. klo 16. Käyttäkää vain näitä ohjelmia. Sarjat alkavat porrastetusti viikoilla 1517. Lisätiedot tommi.lingman@palloliitto.fi. Lue lisää.

2. Kaikki Pelissä – koulu- ja päiväkotijalkapallo – toimi nyt
Koulujen ovet ovat avautuneet viime vuosina Liikkuva koulu -ohjelman vauhdittamana ulkopuolisille toimijoille. Lue
lisää. Lisäksi kevät on koulu- ja päiväkotitapahtumien aikaa. Tuemme seuroja mm. palloilla ja malleilla. Lue lisää

3. Pelaajakehitys – kesäleirit Eerikkilässä kesäkuun alussa
Ilmoittautuminen alkukesän Eerikkilän leireille on käynnissä. Leirit tytöille, pojille ja maalivahdeille. Tervetuloa
mukaan. Lue lisää

4. Pelaajakehitys – piirijoukkueiden kevään ja kesän ohjelma
Tyttöjen ja poikien piirijoukkuekausi huipentuu kesällä Piirijoukkue Cup –tapahtumaan. Lue lisää

5. Seurakehitys – seuravalmennusohjelma yhdessä jääkiekon kanssa
Järjestämme syksyllä seuravalmennusohjelman yhdessä Jääkiekkoliiton kanssa. Mukaan mahtuu 3 seuraa. Lue lisää

6. Seurakehitys - Naiset jalkapallojohtajina –koulutus
Tavoitteena on edistää naisten osallistumista jalkapallon päätöksentekoon. Koulutuksen avulla kehitetään naisten
jalkapallojohtamisen osaamista sekä kannustetaan naisia hakeutumaan lajin johtotehtäviin. Lue lisää

7. Valmennuskoulutus – haku naisvalmentajien mentorointiohjelmaan
Palloliitto toteuttaa pilottiprojektina kaudella 2016 Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella toimiville, 12-18 vuotiaiden
nuorten valmennukseen suuntautuville naisvalmentajille mentorointihankkeen. Lue lisää

8. Seurakehitys – laatujärjestelmässä mukana 40 seuraa
Seurojen laatujärjestelmätyökalun on ottanut käyttöön jo lähes 150 seuraa valtakunnallisesti ja Uudeltamaalta jo 40. Nyt
myös sinettiseurakriteerit on integroitu järjestelmään. Lue lisää

9. Urheilun Pelisäännöt – keskustelut ja teemat
Joukkueen Pelisäännöistä sopivat vuosittain joukkueen pelaajat sekä joukkueen vanhemmat ja taustahenkilöt omissa
keskusteluissaan. Tutustu vuoden 2016 teemoihin ja ohjeisiin. Lue lisää

10. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija Antti Ranta-Aho, KUJEK
Kuukauden toimijana palkitaan Antti Ranta-Aho, KUJEK. Uudenmaan piiri kiittää ja onnittelee. Lue lisää

11. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia









ESLU, palkkaus ja työsuhteen ehdot 26.4.
www.seuraohjelma.fi
D-tason kurssi Kisakalliossa 22.5.
Saako lasten urheilussa voittaa?
Harrastajamäärät seuroittain ja kunnittain
Simo Syrjävaara Futsal Cup 9.-10.4.
Ohjeita PeliPaikkaan
Vihreät kortit
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