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

1. Pelaajakehitys – piirijoukkuekatsastukset käyntiin lokakuussa 
Piirijoukkuekatsastukset pyörähtävät käyntiin lokakuussa. Pojat ovat vuorossa 13.-16.10. ja tytöt 21.-22. Sekä 26.-
27.11. Aikataulut, otteluohjelmat ja lisäinformaatio on päivitetty sivuillemme. Lue lisää 
 
2. Kilpailu – kesän sarjat päättyvät 11.10 ja futsal-sarjat käynnistyvät 1.11. 
Kesän 2015 sarjat saadaan päätökseen 11.10. Mitalistit voivat noutaa palkinnot piirin toimistolta. Tästä lähtee vielä 
joukkueille erillinen ohjeistus. Lisätietoa Tommi Lingman. Futsal-sarjat taas käynnistyvät 1.11. Lue lisää  
 
3. Kilpailu – ELL päättyy 11.10. ja ilmoittautuminen talvikarsintaan alkaa 
Etelä-Länsiliiga päättyy 11.10., jonka jälkeen ilmoittautuminen talvikarsintaan alkaa välittömästi ja päättyy 30.10. Lue 
lisää. Lisätietoja myös Tommi Lingman. 
 
4. Seurakehitys – laatujärjestelmässä mukana 35 seuraa Uudeltamaalta 
Laatujärjestelmä avattiin kaikille seuroille vuoden 2015 alussa työkaluksi seuratoiminnan kehittämiseen. Mukana on jo 
35 seuraa Uudeltamaalta ja yli 100 valtakunnallisesti. Lue lisää 

 
5. Seurakehitys – hae mukaan seuratoiminnan kehittäjän koulutukseen 
Seuratoimijan tutkinto (SPL1) ja seurakehittäjän tutkinto (SPL2) jatkuvat vuonna 2016. Hakuaika SPL 2 –koulutukseen 
on käynnissä (10.8.2015- 1.11.2015). SPL1 –koulutukseen hakuaika on 1.1.2016-15.3.2016. Lue lisää  

 
6. Seurakehitys – ilmoittaudu mukaan seuraviestinnän koulutukseen 28.10. 
Vuoden viimeisen viestintäkoulutuksen  ilmoittautuminen on käynnissä. Jäljellä on vielä seuraesimerkit, -mallit, parhaat 
käytännöt 28.10. Lue lisää 

 
7. Pelaajakehitys - taitokisojen täyteinen loppuvuosi 
Vuoden 2015 loppu on Uudellamaalla vilkasta taitokisojen aikaa. Piirin taitokisakoulut syys- lokakuussa, piirin 
taitokilpailut 28.10.-1.11. sekä valtakunnalliset kilpailut Vantaalla 21.-22.11 näkyvät ja kuuluvat. Lue lisää  
 
8. Harrastefutis –Itsenäisyyspäiväturnaus 5.-6.12. 
Perinteinen itsenäisyyspäiväturnaus pelataan Myyrmäessä 5.-6.12. Osassa sarjoista on vielä tilaa, joten paikka kannattaa 
varata nopeasti. Lue lisää  
 
9. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija Markus Kulmala, GrIFK 
Kuukauden toimijoina palkitaan GrIFK:n Markus Kulmala. Uudenmaan piiri kiittää ja onnittelee. Lue lisää 

 
10. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia   

• Valtakunnallinen jojo-foorumi 11.10. 
• Uusimaa Cupin finaalit viikonloppuna 
• Isojen Karuselli Järvenpäässä 10.10. 
• Pelipassivertailu seuroittain 
• 8v8 –pelimuoto käyttöön 2016 
• Pelipaikka 
• SPL Uusimaa YouTubessa 
• Seuraohjelma.fi – työkaluja seuran kehittämiseen 
• Vihreät kortit Taneli Haara 

040-828 0746   
taneli.haara@palloliitto.fi 
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