SPL Uusimaa, heinäkuu 2016
1. Henkilökunnan kesälomat
Piirin henkilökunnan kesälomat löytyvät sivuiltamme. Toimisto on avoinna läpi kesän. Lue lisää

2. Pelitoiminta – Syksyn otteluohjelmat ja siirrot
Syksyn otteluohjelmat valmistuvat vaiheittain. Lopulliset otteluohjelmat julkaistaan 18.7. Joukkueiden keskinäisistä
ottelusiirroista ilmoitukset piirille 15.7. mennessä. Lue lisää

3. Pelitoiminta – syksyn Karuselli-ilmoittautumiset 31.7. mennessä
Syksyn karusellien ilmoittautuminen on käynnissä 31.7. saakka. Karuselli pyörii 3.-4.9. ja 10.-11.9. Mukaan on tulossa
taas yli 600 joukkuetta. Lue lisää

4. Pelaajakehitys – Maalivahtileiri syyskuussa
Uudenmaan piiri järjestää Maalivahti -leirin tytöille ja pojille (su-ma) 11.-12.9.2016 Kisakallion Urheiluopistolla.
Ilmoittautuminen on avattu. Lue lisää

5. Harrastefutis – Unelma Cuppi 17.9.
Kymmenes aikuisten naisten hauska jalkapallotapahtuma Unelma Cuppi järjestetään 17.9.2016 Myyrmäessä.
Ilmoittautuminen on käynnissä. Lue lisää

6. Seurakehitys – laatujärjelmässä mukana yli 150 seuraa
Laatujärjestelmätyökalu on käytössä jo yli 150 seuralla valtakunnallisesti. Uudenmaan alueelta mukana on 42 seuraa.
Lue lisää

7. Seurakehitys – pelaajamäärät taas kasvussa
Harrastajamäärän kasvu on yksi tärkeimmistä suomalaisen jalkapallon mittareista ja kasvu jatkuu. Tuoreimmat
pelaajamäärät seuroittain löydät sivuiltamme. Lue lisää

8. Seurakehitys – SPL2-koulutuksen haku käynnissä 30.8. saakka
Haku seuratoiminnan kehittäjän koulutukseen (SPL2) on käynnissä. Tutkinto on tarkoitettu seuratoiminnan johdon
ammattilaisille ja luottamushenkilöille tai näihin tehtäviin haluaville. Lue lisää

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

10. Viestintä - Uusimaa somessa – seuraa ja tykkää
SPL Uusimaa –tileillä (Twitter ja FaceBook) seuraamme ajankohtaisia tapahtumia, tiedotamme tärkeistä asioista ja
osallistumme keskusteluun jalkapallosta. Liity mukaan ja anna oma panoksesi jalkapallosomeen. Lue lisää

11. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija Raimo Böök
Kuukauden toimijana palkitaan Raimo Böök.. Kiitokset ja onnittelut Raimolle! Lue lisää

12. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
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