SPL Uusimaa, huhtikuu 2018
1. Pelaajakehitys - ”Rohkeasti suomalainen” - lue ja ota kantaa raporttiin
Raportti luo pohjan suomalaisen jalkapallon identiteetille. Nyt on mahdollisuus kommentoida ja antaa palautetta.
Lue lisää

2. Liikuntapolitiikka – vaikuta liikunnan ja urheilun tulevaisuuteen
Nyt on jokaisella jalkapalloperheen jäsenellä mahdollisuus näyttää millainen joukkovoima lajissa on ja vaikuttaa
liikunnan ja urheilun tulevaisuuteen Suomessa. Lue lisää

3. Pelitoiminta – kesän sarjaohjelmat
Kauden 2018 otteluohjelmat on julkaistu virallisesti ti 3.4 klo 16.00. Ottakaa nämä käyttöönne. Jatkossa ja tarvittaessa
ottelusiirtoilmoitukset ottelusiirtolomakkeella. Lue lisää

4. Pelitoiminta – tarkennuksia Pelipaikan ja Tason henkilötietojen keräämiseen
Seurat voivat jatkaa jäseniensä tietojenkäsittelyä Pelipaikassa ja Palloliitto tekee seurojen kanssa sopimuksen tietojen
luovuttamisesta seuran henkilörekisteristä Pelipaikkaan. Lue lisää

5. Pelaajakehitys – kesän leirit 3.-6.6. Eerikkilässä
Kesän perinteiset leirit, Puma-leiri kenttäpelaajille ja Keeper Camp maalivahdeille, järjestetään 3.-6.6. Eerikkilässä.
Ilmoittautuminen on nyt avattu. Lue lisää

6. Seurakehitys – Kaikki Pelissä -koulu- ja päiväkotijalkapallo
Kevät on tässä kiivainta koulu- ja päiväkotijalkapallon aikaa. Apua ja tukea on tarjolla seuroille mm. pallojen
muodossa. Lisätietoa toni.raisanen@palloliitto.fi. Lue lisää

7. Seurakehitys – Futis-arpa varainhankintaan
Futis-arpa on jalkapalloseurojen ja -joukkueiden varainhankintaväline. Myyntipalkkio on 3 euroa arpaa kohden. Arpoja
voi myydä mm. ottelutapahtumissa, turnauksissa ja ostoskeskuksissa 14.9.2018 asti. Lue lisää

8. Seurakehitys – fiksuja ratkaisuja seuratyön arkeen?
Olympiakomitean ja Sitran yksivuotisessa yhteishankkeessa on tarkoitus löytää ympäristövastuullisia ja
käytännönläheisiä ratkaisuja laajasti jaettavaksi. Mukaan pääsee vielä. Lue lisää

9. Seurakehitys – Urheilun Pelisäännöt – palautus 30.4. mennessä
Tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä.. Lue lisää

10. Vapaaehtoistyö – Kuukauden toimija Mike Kaihoniemi, By Night
Kuukauden toimijana palkitaan Mike Kaihoniemi. Kiitokset ja onnittelut. Lue lisää

11. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia












TU19 Lahdessa ja Myyrmäessä 4.-10.4.
SiSy Futsal 6.-8.4.
Yhteisjoukkueet ja poikkeusluvat päivitettynä tasossa
U17-tytöt kisoihin!
Näin paljon meitä on
Minkälaista osaamista tarvitaan yhdistyksissä? Vastaa kyselyyn
Karusellit keväällä 2018
GDPR-ohjeistus
Videoblogit
www.seuraohjelma.fi
Vihreät kortit
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