SPL Uusimaa, tammikuu 2019
1. Seurakehitys – Seurojen Ääni –seminaari 2019
Seurojen Ääni seminaari pidetään 1.-2.2.2019 Paasitornissa Helsingissä. Ilmoittautuminen, ohjelma ja muu informaatio
on koottu sivuillemme. Viime vuonna mukana oli lähes 150 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää

2. Seurakehitys - haku seuratoiminnan kehittäjän tutkintoon (SPL2) on avoinna
Jalkapallon toimintaympäristöön räätälöity koulutuskokonaisuus antaa monipuoliset valmiudet suunnitella ja toteuttaa
käytännön kehittämistoimia jalkapalloseurassa. Haku on auki 31.1.saakka. Lue lisää

3. Seurakehitys – valmennus seurojen markkinointiviestintään ja varainhankintaan
Seuraviestinnän valmennusohjelma uudistuu vuodelle 2019. Nyt painopisteenä ovat markkinointiviestintä,
asiakasymmärrys ja kiinnostavuuden herättäminen. Tuemme taloudellisesti seuroja. Haku 9.2. mennessä. Lue lisää

4. Harrastefutis – Simo Syrjävaara futsal SM Espoossa 5.-7.4.2019
Perinteinen suosittu harrastejoukkueiden futsalin SM-turnaus tulee taas 5.-7.4.2019. Ilmoittautuminen on auki.
Kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Lue lisää

5. Pelitoiminta – kauden 2019 ilmoittautumiset
Soveltavan jalkapallon, nuorten harrasteen, LeikkiMaailman ja aikuisten KKI/Harrasteen ilmoittautumiset 31.1.
mennessä. Kevään Karuselli -turnauksiin ilmoittautuminen päättyy 28.2. Lue lisää

6. Pelitoiminta – kevään 2019 Karuselliturnaukset
Karuselli pyörii taas keväällä 2019. Tuhannet lapset ja sadat joukkueet pelaavat 4.-5. ja 11.-12.5.2019. Ilmoittautumiset
28.2. mennessä. Tervetuloa mukaan. Lue lisää

7. Seurojen Palloliitto – missä mennään
Seurojen Palloliitto –uudistus etenee. Tiedotamme tilanteesta säännöllisesti. Lue lisää

8. Pelitoiminta - TASO:on kirjautuminen muuttunut PalloID -perusteiseksi
TASO:on kirjautuminen muuttui vuoden 2018 lopulla. Kirjautumisen muutos koskettaa kaikkia yksittäisiä toimijoita,
mukaan lukien erotuomareita. Lue lisää

9. Seurakehitys – pelipassilistaukset seuroittain
Julkaisemme säännöllisesti pelaajamäärät seuroittain. Julkaisemme vuodenvaihteen luvut tammikuun aikana. Lue lisää

10. Seurakehitys - Seuroille suunnattu ympäristövastuullisen toiminnan opas julkaistu
KEKE-koutsi on verkossa toimiva Kestävän kehityksen valmentaja seura-arkeen sopivilla fiksuilla vinkeillä seurat
voivat kohentaa kuntoansa niin fyysisesti kuin taloudellisesti – ja samalla tehdä hyvää myös ympäristölle. Lue lisää

11. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija, Kirsi Heikura, TuPS
Kuukauden toimijoina palkitaan Tuusulan Palloseuran Kirsi Heikura. Kiitokset ja onnittelut. Lue lisää

12. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
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