
 SPL Uusimaa, toukokuu 2015 
 
1. Pelipaikka korvaa Palloverkon kesällä 
Palloliiton uusi jäsenrekisteri otetaan käyttöön kesäkuun alussa 2015. Samassa yhteydessä PalloVerkko poistuu 
kokonaan käytöstä. Muutos aiheuttaa erityisjärjestelyitä pelipassien hankintaan, vakuutuksiin ja edustusoikeuksien 
siirtoon. Lue lisää 
 
2. Uudistettu TASO-ohjelma avattu joukkueiden käyttöön 
TASO-ohjelmaan on siirretty joukkueiden perustiedot (vähintään yksi toimihenkilö) niiden osalta, joiden tiedot ovat 
olleet ResultCode:ssa. Tämä mahdollistaa mm. joukkueiden tietojen päivityksen. Lue lisää 

 
3. Kilpailu – syksyn sarjojen poikkeuslupa-anomukset 31.5. mennessä 
Kaikki anomukset tehdään keskitetysti seuran toimesta (esim. seuran valmennuspäällikkö tai junioripäällikkö) erillisellä 
lomakkeella. Lue lisää 
 
4. Karusellit – 650 joukkuetta matkassa yli 20 turnauksessa 
Karusellitapahtumat jatkavat kasvuaan. Mukana 2.-3.5. ja 9.-10.5. on taas ennätysmäärä joukkueita, yli 650. Aikataulu, 
ohjelmat ja paikkakuntajaot löytyvät karusellisivuilta. Lue lisää 

 
5. Harrastefutis – aikuisten naisten Unelma Cuppi 5.9.2015 
Hillittömän hauska aikuisten naisten jalkapallotapahtuma Unelma Cuppi järjestetään yhdeksättä kertaa Myyrmäen 
Stadionilla. Ilmoittautuminen on auki. Lue lisää 
 
6. Seurakehitys – toukokuussa laatujärjestelmään mm. RiPS, TuPS, KoiPS, NJS, HyPS 
Seurojen laatujärjestelmässä mukana on jo yli 20 seuraa. Kyseessä on työkalu seuran oman toiminnan kehittämiseen. 
Mukaan järjestelmään tullaan ohjatun itsearvioinnin kautta. Tulemme mielellämme kylään Lue lisää 

 
7. Seurakehitys – 20 seuralle tukea ministeriöstä 
Uudenmaan piirin seuroista 20 seuraa sai OKM:n seuratukea. Tukisummat vaihtelevat 4000-30000 välillä. Myönnöistä 
13 on jatkohankkeille ja 7 uusille hankkeille. Lue lisää 

 
8. Kaikki Pelissä –Liikkuva Koulu –hankkeet käynnissä 
Kevät on seuroille oivaa aikaa Kaikki Pelissä –toiminnalle. Lisäksi Keravalla, Vihdissä ja Nurmijärvellä on käynnissä 
Liikkuva Koulu –hankkeet piirin tukemana. Palloja, malleja ja tukea meiltä.  Lue lisää 

 
9. Pelaajakehitys – PUMA-leiri ja Keeper Camp kesäkuun alussa 
Perinteiset kesäleirit järjestetään kesäkuun alussa Eerikkilässä. Ilmoittautuminen on avattu. PUMA-leiri ja 
Maalivahtileiri.  
 
10. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija Sirpa Eronen, FC Grani Airbags 
Kuukauden toimijana palkitaan Sirpa Eronen, FC Grani Airbags. Uudenmaan piiri kiittää ja onnittelee. Lue lisää 

 
11. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia   

• Monikulttuurinen ohjaajakoulutus Eerikkilässä syksyllä 
• Rahaa seuralle – Futis-arpa 2015 
• Seuraohjelma.fi –sivustolla taas uutta materiaalia 
• SiSy Futsal Cup pelattu 
• Vuoden 2015 pelipassit 
• Kilpailutoiminnan usein kysytyimmät kysymykset 
• 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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