SPL Uusimaa, huhtikuu 2019
1. Valmentajakoulutus –suunnittelun työkalut ja valmentajan tietopankki
Palloliiton sivuille on koottu maksuton tietopankki valmentajille. Mukana myös videomateriaalia. Lue lisää

2. Seurakehitys - haku seuratoiminnan kehittäjän tutkintoon (SPL2) jatkuu 15.4. saakka
Jalkapallon toimintaympäristöön räätälöity koulutuskokonaisuus antaa monipuoliset valmiudet suunnitella ja toteuttaa
käytännön kehittämistoimia jalkapalloseurassa. Hakuaikaa 15.4.saakka. Lue lisää

3. Seurakehitys – palkkatukea ja tukea toiminnanjohtajien osaamiseen
Piirin vuoden 2018 syyskokous on hyväksyi budjettiesityksen, jossa merkittävä osa piirin omasta pääomasta sijoitetaan
seurojen uusien toiminnanjohtajien palkkatukeen. Lisäksi olemassa oleville myönnetään tukea osaamisen
kehittämiseen. Lue lisää

4. Seurakehitys – mitä yhdistyksen tulisi tietää tulorekisteristä?
Tulorekisteri yhdistyksille –verkkoseminaarin tallenne on katsottavissa netissä. Katso video

5. Pelitoiminta – kevään aikataulut
Otteluohjelmat ovat nyt virallisia (1.4.klo 16.00 alkaen). Ota omaan käyttöön vasta tämän jälkeinen päivitys.. Lue lisää

6. Pelitoiminta – kilpailusäännöt, määräykset ja ohjeet
Uudenmaan piirin sarjoissa noudatettavat säännöt, määräykset ja ohjeet on pyritty keräämään yhdelle perussivulle.
Sivuja täydennetään sitä mukaa, kun havaitaan puuttuvia asioita. Lue lisää.

7. Pelitoiminta – sähköisen pöytäkirjan käyttö
Jalkapallokaudella 2019 siirrytään käyttämään vain sähköistä pöytäkirjaa. Paperitulosteista voidaan luopua. Lue lisää.

8. Seurakehitys - Urheilun pelisäännöt 2019
Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja
käytännöistä. Juniorijoukkueiden tulee laatia vuosittain ennen jalkapallokauden alkua Urheilun Pelisäännöt. Lue lisää

9. Seurojen Palloliitto - Uudenmaan piirin kevätkokous 28.3.2019
Kevätkokous pidettiin 28.3.2019. Kokous hyväksyi liikkeenluovutussopimuksen, jolla toiminta siirtyy Suomen
Palloliiton alle. Seurojen Palloliitosta löytyy omat nettisivut, johon on koottu infoa uudistuksesta. Lue lisää

10. Harrastefutis – Unelma Cupin ilmoittautuminen käyntiin huhtikuussa
Aikuisten naisten harrastefutiksen suurtapahtuma Unelma Cuppi pelataan 21.9. Vantaalla. Ilmoittautuminen käynnistyy
huhtikuun aikana, mutta laittakaa päivä kalenteriin jo nyt. Lue lisää

11. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija, Antero Heikkinen, NuPS
Kuukauden toimijoina palkitaan Antero Heikkinen, Nummelan Palloseurasta. Kiitokset ja onnittelut. Lue lisää

12. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
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