
 SPL Uusimaa, helmikuu 2015 
 
1. Pelaajamäärä – seurakohtaiset ja kuntakohtaiset vertailut 
Vuosi 2014 jää historiaan ennätyksellisen pelaajamäärän kasvun vuoksi. Tästä kiitos kuuluu seuroille. Pelaajamäärä 
Uudenmaan piirissä kasvoi 9,3 % lähes 33 000 pelaajaan. Seura- ja kuntakohtaiset vertailut on julkaistu. Lue lisää 

 
2. Seurakehitys – koulutukset ja ohjelmat 2015 
Tarjolla on mm. prosessikoulutuksia vapaaehtoisten johtamiseen ja viestintään sekä oppisopimuskoulutusta.. Haku 
prosesseihin päättyy 15.2. Seurojen laatujärjestelmä tullaan myös avaamaan helmikuun aikana. Tutustu tarkempiin 
tietoihin tarkasti.  Lue lisää 

 
3. Pelit ja sarjat – Karusellit ja UusimaaCup 
Ilmoittautuminen kevään Karuselli-turnauksiin 28.2. ja Viking Line Uusimaa Cupiin 1.4. mennessä. Tutustu myös 
muihin määräaikoihin ja ohjeisiin.  Lue lisää 

 
4. Viestintä – potkua piirin ja seurojen viestintään 
Vuonna 2015 panostetaan viestinnän kehitykseen, jossa osina ovat piirin viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen ja 
seurojen tukeminen prosessikoulutuksella ja tietoiskuilla. Viestintäkumppaniksi on valittu viestintätoimisto 
KaikuHelsinki. Lue lisää 
 
5. Uudenmaan piiri hakee valmennuspäällikköä määräajaksi 
Valmennuspäällikkömme lähdettyä hakemaan lisää kokemusta ja oppia maailmalta, piiri hakee väliaikaista 
valmennuspäällikköä 31.12.2016 asti. Lue lisää 
 
6. 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 

 
7. Koulutus – B-kurssin haku päättyy 9.2. 
Kevään B-kurssin haku päättyy 9.2. Kurssi järjestetään piirin toimistolla ja Legirus Areenalla. Lue lisää 
 
8. Urheilun Pelisäännöt – tutustu ohjeisiin 
Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja 
käytännöistä. Haluamme kannustaa jokaista joukkuetta keskustelemaan ja sopimaan asioista yhdessä. Lue lisää 

 
9. Pelaajakehitys – maalivahtipäivät ja taitokisakoulut 
Maalivahtipäivien 25.2. ja 26.2. ilmoittautuminen on auki. Perinteiset taitokisakoulut keräävät yhteen junnuja 
maaliskuun 4., 5. ja 6. Päivä. Paikat täyttyvät nopeasti. Ilmoittautuminen on auki. Lue lisää 
 
10. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija Jari Aho, HooGee 
Kuukauden toimijana palkitaan HooGee:n Jari Aho. Uudenmaan piiri kiittää ja onnittelee. Lue lisää  

 
11. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia   

• Isännän Ääni –seminaari 6.-7.2. 
• Piirin luottamuselimet valittu 
• 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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