
 SPL Uusimaa, tammikuu 2015 
 
1. Pelaajamäärä ennätykseen! Noin 10 % kasvu! 
Vuosi 2014 jää historiaan ennätyksellisen pelaajamäärän kasvun vuoksi. Tästä kiitos kuuluu seuroille. Pelaajamäärä 
Uudenmaan piirissä on lähes 33 000, mikä on 3000 pelaajaa edellistä vuotta enemmän ja tarkoittaa noin 10 % kasvua. 
Julkaisemme tarkat luvut ja seurakohtaiset vertailut heti kun saamme tarkat luvut järjestelmästä. 

 
2. Isännän Ääni –seminaari 2015 
Isännän Ääni –seuraseminaari järjestetään Helsingissä 6.-7.2.Kutsut seuroille ovat lähteneet. Tervetuloa mukaan 
vaikuttamaan! Teemoina ovat seurojen laatujärjestelmä sekä alueen pelaajakehitys ja kilpailutoiminta.  Lue lisää 

 
3. Uudenmaan piirin luottamuselimet 2015-2015 
Pyydämme jäsenseurojamme ehdottamaan henkilöitä piirin luottamuselimiin toimintakaudeksi 2015–16. Rohkeasti 
mukaan vaikuttamaan asioihin. Lue lisää 
 
4. Seurakehitys – koulutukset ja ohjelmat 2015 
Tarjolla on vapaaehtoisten johtamista, viestintää, oppisopimuskoulutusta ja paljon muuta. Tutustu 
ilmoittautumisaikoihin ja tarkempiin tietoihin tarkasti.  Lue lisää 

 
5. Pelit ja sarjat – sarjailmoittautumiset, otteluvuorot ja esteet 
Ilmoittautuminen PeliTälli-sarjoihin 31.1., harrastesarjoihin ja kevään Karuselli-turnauksiin 28.2. ja Viking Line 
Uusimaa Cupiin 1.4. mennessä. Lisäksi tutustukaa pelivuorojen ja esteiden ilmoittamiseen.  Lue lisää.  

 
6. Pelit ja sarjat – erotuomariuudistus ja ottelumanuaalit 
Vuonna 2015 piirin sarjojen erotuomariasettelut siirtyvät piiriin. Turnauksissa kerhot ovat edelleen asettelemassa. 
Lisäksi kaikille sarjoihin osallistujille joukkueille lähetetään ennen kauden alkua ottelumanuaali, johon on koottu 
keskeiset huomioitavat asiat peleistä. Lisää infoa luvassa talven aikana. 

 
7. Pelaajakehitys –Talvileirille ehtii vielä mukaa 
Perinteiset Talvileiri ja Keeper Camp keräävät junnut yhteen 30.1.-1.2. Eerikkilään. Mukaan mahtuu 130 ensimmäistä.  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

 
8. Pelaajakehitys – taitokisakoulu maaliskuussa 
Perinteiset taitokisakoulut keräävät yhteen junnuja maaliskuun 4., 5. ja 6. Päivä. Paikat täyttyvät nopeasti. 
Ilmoittautuminen on auki. Lue lisää 
 
9. Harrastefutis – Sisy Futsal Cup 10.-12.4.2015 
Aikuisten harrastejoukkueiden futsalin SM -turnaus, Simo Syrjävaara Futsal Cup järjestetään 10.–12.4.2015 Esport 
Arenassa. Osallistuva joukkue voi olla seura- tai harrastejoukkue. Lue lisää 
 
10. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija Joni Karjalainen, KoiPS 
Kuukauden toimijana palkitaan Koivukylän Palloseuran Joni Karjalainen. Uudenmaan piiri kiittää ja onnittelee. Lue 
lisää  

 
11. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia   

• Vuoden 2015 pelipassit 
• Koulu- ja päiväkotijalkapallo 
• Piirijoukkuetoiminta vauhdissa 
• Kilpailutoiminnan usein kysytyimmät kysymykset 
• Joukkueenjohtajakoulutus seuroissa 
• Seuraohjelmasta tukea 
• SPL Uusimaa Live  
• Vihreät kortit 

Taneli Haara 
040-828 0746   
taneli.haara@palloliitto.fi 

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry 
Tavitie 1, 01450 Vantaa 
www.uusimaa.palloliitto.fi  
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