SPL Uusimaa, toukokuu 2016
1. Viestintä - Uusimaa somessa – seuraa ja tykkää
SPL Uusimaa -tileillä seuraamme ajankohtaisia tapahtumia, tiedotamme tärkeistä asioista ja osallistumme keskusteluun
jalkapallosta. Liity mukaan ja anna oma panoksesi jalkapallosomeen. Lue lisää

2. Viestintä - KannustaMua –kampanja toukokuussa
Toukokuussa kampanjoidaan positiivisen ilmapiirin puolesta. Jokainen seura ja joukkue voi osallistua omalla tavallaan.
Tukea ja materiaalia löytyy, #kannustamua. Lue lisää

3. Viestintä – videoblogissa asiaa tuomareiden kohtelusta
Miltä tuntuisi, jos sinua jatkuvasti esimerkiksi työpaikalla arvosteltaisiin puolueellisuudesta tai osaamattomuudesta?
Katso uusin videoblogi.

4. Pelitoiminta – toukokuun loppuun mennessä syksyn muutokset
Leikkimaailman tasojen muutokset, luopumiset, uudet joukkueet ja esteet. Ilmoitukset näistä 31.5. mennessä
tommi.lingman@palloliitto.fi. Lue lisää

5. Karusellit – mukana toukokuussa yli 600 joukkuetta
Kevään Karuselliturnaukset pelataan 7.-8.5. ja 14.-15.5. Suomen suurin lasten jalkapallotapahtuma kerää vuosittain yli
1200 joukkuetta mukaan. Lue lisää

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

7. Pelaajakehitys – kesäleirit Eerikkilässä kesäkuun alussa
Leirit tytöille, pojille ja maalivahdeille järjestetään Eerikkilässä kesäkuun alussa. Viimeisiä paikkoja voi kysellä
toni.raisanen@palloliitto.fi. Tervetuloa mukaan. Lue lisää

8. Seurakehitys – olosuhdepäivät 8.-10.11.
Vuoden 2016 jalkapallon olosuhdepäivät järjestetään 8.-10.11. Varmista osallistumisesi ja ilmoittaudu mukaan,
paikkoja on rajoitetusti. Lue lisää

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

10. 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

11. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija Antti Rajala, KeiKa
Kuukauden toimijana palkitaan Keimolan Kaiun Antti Rajala. Kiitokset ja onnittelut! Lue lisää

12. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia









Myönnetyt seuratukiavustukset
Nike Premier Euroopan lopputurnaus
www.seuraohjelma.fi
D-tason kurssi Kisakalliossa 22.5.
Saako lasten urheilussa voittaa?
Harrastajamäärät seuroittain ja kunnittain
Ohjeita PeliPaikkaan
Vihreät kortit
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