SPL Uusimaa, kesäkuu 2019
1. Pelitoiminta – syksyn sarjojen aikataulut
Syyskierroksen alustavat otteluohjelmat, valmistuvat portaittain 1.6.-12.7. Kotijoukkueiden pelien asettelu kentille ja
kellonajoille oltava valmis 1.7. Joukkueiden keskenään tekemät ottelu siirrot päivitettynä ohjelmaan 12.7. Lopulliset
otteluohjelmat valmiina 15.7. Lue lisää

2. Harrastefutis – Unelma Cupin ilmoittautuminen käynnissä
Aikuisten naisten harrastefutiksen suurtapahtuma Unelma Cuppi pelataan 21.9. Vantaalla. Ilmoittautuminen on auki.
Varmista paikkasi ajoissa. Lue lisää

3. Pelitoiminta - Karusellit syksyllä 2019
Syksyn Karusellit pyörivät 7.-8.9. ja 14.-15.9. Ilmoittautumiset 4.8. mennessä. Lue lisää

4. Seurakehitys – Vihreän kortin uudistus
Reilun pelin merkiksi vihreitä kortteja jaetaan vuosittain kymmeniätuhansia kappaleita. Uuden Lidl-yhteistyön kautta
pelaajalle jaettavan vihreän kortin mukana tulee myös sininen kortti, joka on tarkoitettu vanhemmille. Lue lisää

5. Seurakehitys – Et ole yksin -kampanjalle jatkoa
Tunnetut urheilijat seitsemästä lajista ovat mukana epäasiallisen käytöksen ja häirinnän vastaisessa kampanjassa.
Palloliitto on vahvasti mukana tärkeässä asiassa. Lue lisää

6. Seurakehitys – KannustaMua-kampanja 6.5.-16.6.
Jalkapalloperheen yhteisen hyvän ilmapiirin Kannusta mua -kampanja on käynnissä 6.5.-16.6.2019. Osallistua voi
monella eri tavalla. Lue lisää

7. Pelaajakehitys – taitokilpailusäännöt ja syksyn aikataulu
Vuoden 2019 taitokilpailut järjestetään Laaksolahden jalkapallohallissa vuonna 2006-2011 syntyneille tytöille ja pojille.
Ajankohta on 31.10.-3.11.2019. Myös taitokilpailusäännöt on päivitetty. Lue lisää

8. Pelaajakehitys – Huuhkaja- ja Helmarikausi huipentuu
Mini- ja Pikkuhuuhkajien ja –Helmarien tapahtumat ovat keväältä ohi. Vanhempien tyttöjen (T14-15) ja poikien (T1314) kesä huipentuu viimeistelyleireille kesäkuun alussa sekä Huuhkaja- ja Helmari -turnauksiin 13.-19.6. Lue lisää

9. Viestintä – katso uusin videoblogi
Ilmastovouhotusta vai mahdollisuuksia? Miten ympäristöasiat ja seuratoiminta liittyvät yhteen? Katso uusin videoblogi

10. Seurojen Palloliitto – kevään ajankohtaiset
Seurojen Palloliitto etenee. Uusi organisaatio aloittaa 1.1.2020. Hankkeella on omat nettisivut ja ajankohtaiset asiat on
koottu kuukausittain tiedotteeseen. Lue lisää

11. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija, Hanski Kinnunen, Lahti
Kuukauden toimijoina palkitaan. Kiitokset ja onnittelut. Lue lisää

12. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
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•
•

Sähköiset pöytäkirjat
Suunnittelun työkalut ja valmentajan työkalupakki
Pelitoiminnan säännöt, määräykset ja ohjeet
Tulorekisteri – verkkoseminaarin tallenne
Kestävän kehityksen opas seuroille
Kauden 2019 pelipassit ja vakuutukset
Tasoon kirjautuminen muuttunut
Koulu- ja päiväkotijalkapallo
www.seuraohjelma.fi
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