Palloliitto Uusimaa, elokuu 2019
1. Pelitoiminta – talven futsal-sarjojen ilmoittautuminen
Kauden 2019-2020 futsal-sarjojen ilmoittautuminen on auki 15.8.-15.9. Lue lisää

2. Seurojen Palloliitto – suunnitelma uudesta organisaatiosta etenee
Organisaatiorakenteesta valmistui kesällä suunnitelma aikataulussaan. Uuden organisaation mukaiset toimenkuvat
alkavat 1.1.2020. Lue lisää

3. Seurojen Palloliitto - ensimmäinen Valmennuksen Erikoisammattitutkinto -koulutusohjelma käyntiin
Suomen Palloliiton Valmennuksen Erikoisammattitutkinto (SPL VEAT) -koulutusohjelma toteutetaan ensimmäistä
kertaa elokuun 2019 ja syksyn 2020 välisenä aikana. Lue lisää

4. Seurojen Palloliitto – päätettiin kahden miljoona investoinneista seuroihin
Palloliiton liittohallitus päätti kesäkuussa talenttivalmennustukea saavista seuroista sekä uuden HatTrick -avustuksen
avaamisesta. HatTrick-haku avautuu alkusyksystä. Lue lisää

5. Pelaajakehitys – Huuhkaja- ja Helmaritapahtumat
Tulevan Huuhkaja- ja Helmaritoiminnan suunnittelu etenee ja asiaa on käsitelty yhdessä mm. seurojen
valmennuspäälliköiden kanssa. Tulevasta toiminnasta tiedotetaan pian alkusyksystä. Lue lisää

6. Pelaajakehitys – taitokilpailusäännöt, taitokisakoulut ja syksyn taitokisat
Taitokisakoulut järjestetään 15.10 ja 16.10. Kannattaa varata paikka nopeasti. 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

7. Harrastefutis – Unelma Cupin ilmoittautuminen päättyy 16.8.
Aikuisten naisten harrastefutiksen suurtapahtuma Unelma Cuppi pelataan 21.9. Vantaalla. Ilmoittautuminen on auki
16.8. saakka. Varmista paikkasi ajoissa. Lue lisää

8. Seurakehitys – syksyn 2019 foorumit ja verkostot
Järjestämme säännöllisesti verkostotapaamisia mm. puheenjohtajille, valmennus- ja junioripäälliköille,
toiminnanjohtajille ja viestintävastaaville. Loppuvuoden vuosikello päivitetään elokuun loppuun mennessä. Lue lisää

9. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija, Kaisu Rantanen VJS
Kuukauden toimijana palkitaan Kaisu Rantanen, VJS. Kiitokset ja onnittelut. Lue lisää

10. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
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Markus Lahtinen on poissa
Uusi Vihreä kortti
Karusellit syksyllä
Et ole yksin -kampanja jatkuu
Sähköiset pöytäkirjat
Suunnittelun työkalut ja valmentajan työkalupakki
Katso videoblogi
Pelitoiminnan säännöt, määräykset ja ohjeet
Kestävän kehityksen opas seuroille
Tasoon kirjautuminen muuttunut
Koulu- ja päiväkotijalkapallo
www.seuraohjelma.fi
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