SPL Uusimaa, kesäkuu 2015
1. Peli- ja korttelipassit, vakuutukset ja pelaajasiirrot 18.5.-8.6.2015
Uusi järjestelmä on käytössä 8.6.2015 alkaen. Väliaikana on mahdollista ostaa pelipasseja ja vakuutuksia sekä tehdä
pelaajasiirtoja väliaikaisjärjestelmän kautta. Uusi jäsenrekisteri otetaan käyttöön kesäkuun alussa 2015. Lue lisää

2. Pelaajakehitys – Piirijoukkue Cup kesäkuussa
Piirijoukkue Cupit pelataan kesäkuussa Eerikkilässä. Ennen huipennusta Uudenmaan tyttöjen ja poikien ryhmät
kokoontuvat vielä viimeistelyleireille Eerikkilään. Lue lisää

3. Seurakehitys – laatujärjestelmässä mukana lähes 30 seuraa
Talvella kaikille seuroille avatussa laatujärjestelmässä on mukana jo lähes 30 seuraa. Mukaan järjestelmään tullaan
ohjatun itsearvioinnin kautta, jossa arvioidaan johtamisen, urheilutoiminnan sekä viestinnän ja markkinoinnin osaalueita yhdessä. Lue lisää

4. Seurakehitys – maksuttomat viestintäkoulutukset syksyllä
Maksuttomien koulutusten ilmoittautuminen on käynnissä. Aiheina ovat viestinnän suunnittelu jalkapalloseurassa 1.9.,
sosiaalisen median hyödyntäminen seuratoiminnassa 29.9. ja seuraesimerkit, -mallit, parhaat käytännöt
prosessikoulutuksesta 27.10. Lue lisää

5. Kilpailu - syksyn sarjat
Syksyn sarjojen valmistelu on aloitettu Uudenmaan piirissä 1.6. Syksyn otteluohjelmat ovat virallisia maanantaina
13.7. klo 16:00 jolloin ne julkaistaan TASO-ohjelmassa. Tutustu ohjeistukseen nettisivuillamme. Lue lisää

6. Karusellit –ilmoittautuminen käynnissä
Syksyn karuselliturnaukset pelataan 5.-6.9. ja 12.-13.9. Mukaan on odotettavissa taas yli 600 joukkuetta. Kyseessä on
Suomen suurin lasten jalkapalloturnaus. Ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy maanantaina 20.7. Lue lisää

7. 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

8. Viestintä – ”Lapsilla pitää olla parhaat valmentajat”
Tuoreimmassa videoblogissa pureudutaan väitteeseen ”lapsilla pitää olla parhaat valmentajat”. Missä mennään? Ja
Pitäisikö ottaa mallia koulumaailmasta? Katso video

9. Kaikki Pelissä – kevään tapahtumissa mukana tuhansia lapsia
Seurojen järjestämissä Koulu- ja päiväkotitapahtumissa liikkui keväällä useita tuhansia lapsia. Syksyllä homma jatkuu.
Palloja, malleja ja tukea meiltä. Lue lisää

10. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimijat Mari-Satu ja Toni Järvinen, PPS
Kuukauden toimijoina palkitaan Mari-Satu ja Toni Järvinen Pakkalan Palloseurasta. Uudenmaan piiri kiittää ja
onnittelee. Lue lisää

11. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
•
•
•
•
•
•
•

Keeper Camp ja PUMA-leiri Eerikkilässä
Monikulttuurinen ohjaajakoulutus Eerikkilässä syksyllä
Rahaa seuralle – Futis-arpa 2015
Seuraohjelma.fi –sivustolla taas uutta materiaalia
Vuoden 2015 pelipassit
Kilpailutoiminnan usein kysytyimmät kysymykset
Vihreät kortit
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