SPL Uusimaa, maaliskuu 2015
1. Laatujärjestelmä auki seuroille
Seurojen laatujärjestelmä on nyt avattu seuroille. Kyseessä on työkalu seuran oman toiminnan kehittämiseen. Mukaan
järjestelmään tullaan ohjatun itsearvioinnin kautta. Lue lisää

2. Pelitoiminta – otteluiden asettelu käynnissä
Kauden 2015 sarjavalmistelut ovat käynnissä ja sarjojen runko-ohjelmat julkaistaan portaittain kaikille näkyväksi sitä
mukaan kun niitä saadaan valmiiksi. Lue lisää

3. Seurakehitys – oppisopimuskoulutuksen info 26.3.
Toukokuussa käynnistä oppisopimuskoulutus jalkapalloon räätälöitynä käynnistyy toukokuussa. Info tilaisuus mukaan
tuleville ja kiinnostuneille järjestetään 26.3. Lue lisää

4. Urheilun Pelisäännöt – palautus 31.3. mennessä
Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja
käytännöistä. Haluamme kannustaa jokaista joukkuetta keskustelemaan ja sopimaan asioista yhdessä. Lue lisää

5. Seurakehitys – seurojen joukkueenjohtajakouluttajien tapaaminen 25.3.
Jokaisella seuralla tulisi olla nimetty joukkueenjohtajakouluttaja. Tapaaminen kouluttajien kanssa järjestetään
Helsingissä 25.3. Lue lisää

6. Arto Tuohisto-Kokko valmennuspäälliköksi
Tuohisto-Kokko on toiminut pitkään GrIFK:n valmennuspäällikkönä ja osallistunut aktiivisesti Uudenmaan piirin
toimintaan valmentajana ja kouluttajana. Lue lisää

7. Seurakehitys - huoltajakoulutusta piirin toimistolla
Uudenmaan piiri järjestää keväällä huoltajan peruskurssin tiistaina 17.3. ja jatkokurssin lauantaina 11.4.2015. Lue lisää

8. Kaikki Pelissä –koulu- ja päiväkotijalkapallo
Harrastajamäärän kasvun yksi keskeinen syy on vahva asema kouluissa ja päiväkodeissa. Kevät on seuroille oivaa aikaa
Kaikki Pelissä –toiminnalle. Palloja, malleja ja tukea meiltä. Lue lisää

9. Pelaajakehitys – kesäleiri-ilmoittautuminen auki
Perinteiset kesäleirit järjestetään kesäkuun alussa Eerikkilässä. Ilmoittautuminen on avattu. PUMA-leiri ja
Maalivahtileiri.

10. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija Harri Nummela, FC Espoo
Kuukauden toimijana palkitaan FC Espoon ja Leppävaaran Pallon Harri Nummela. Uudenmaan piiri kiittää ja
onnittelee. Lue lisää

11. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
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