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1. YLEISTÄ
Piiri kehittää ja koordinoi jalkapallo- ja futsaltoimintaa kokonaisvaltaisesti koko piirimme alueella. Piiri tukee seurojen elinvoimaa tarjoamalla mielekästä harraste- ja kilpailutoimintaa
sekä laadukasta koulutustoimintaa. Piiri edistää toiminnoillaan yhdessä jäsenseurojen kanssa lajissa mukana olevien kehittymistä kansalliselle ja kansainväliselle jalkapallouralle. Toiminnan ohjauksessa noudatetaan Suomen Palloliiton laatimia periaatteita ja päätöksiä lajin
yleiseksi kehittämiseksi Suomessa.
Piiri kehittää yhteistyötä mm. liiton, muiden piirien, kuntien ja muiden alueellisten liikuntajärjestöjen kanssa. Yhteistyöllä pyritään vähentämään päällekkäistoimintoja.
Piirin päätösvaltaa käyttävät piirikokoukset. Varsinaisia piirikokouksia pidetään kaksi ker-taa
vuodessa: keväällä maaliskuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja syksyllä marraskuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous.
Kevätkokouksessa käsitellään piirin edellisen vuoden vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien
lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Syyskokouksessa 2011 valitaan piirihallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä tilintarkastajat. Asialistalla ovat myös seuraavan vuoden jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Piirin vuoden 2011 toiminta rakentuu päätavoitteiden, harrastajamäärän kasvun, seurakehityksen ja päiväkoti- ja koulujalkapallon ympärille.

2. HENKILÖSTÖ JA VALIOKUNNAT
Piirin palveluksessa työskentelee piirijohtaja, nuorisopäällikkö, kilpailupäällikkö. Tarvittaessa
piirihallitus nimeää toimistosihteerin ja harrastejalkapallon kehittäjän.
Piirihallituksen ja toimiston työntekijöiden avuksi nimetään seuraavat valiokunnat:
Kilpailu-, Kurinpito-, Nuoriso- ja Työvaliokunta.
Piirihallitus valitsee vuosittain joulukuussa jäsenet eri valiokuntiin. Seuroilta pyydetään esityksiä valiokuntien jäseniksi. Valiokuntien tehtävät ja toimivalta määritellään niiden johtosäännöissä.
Piirihallitus nimeää tarvittaessa asiantuntijatyöryhmiä futsal-, seurakehitys-, erotuomari – ja
pelinohjaaja asioissa.
Piiri aktivoi seuroja tekemään esityksiä jäsenistä valiokuntiin ja työryhmiin.
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3. TALOUS
Piiri pitää tulevan tilikauden taloutensa vakaalla pohjalla. Taloutta valvoo piirihallitus laaditun budjetin mukaisesti. Piirin tulot koostuvat Suomen Palloliiton ja muiden julkisten yhteisöjen avustuksista sekä piirin järjestämästä toiminnasta. Talouden menot tulee kattaa tuotoilla niin, että vakaa piiritoiminnan kehitys voidaan turvata.
Piirin vakaa talous turvaa riittävän piiritoiminnan palvelutason ylläpitämisen. Siksi on tärkeää
pystyä palkkaamaan riittävästi henkilöitä organisoimaan ja kehittämään jalkapallotoimintaa
jäseniemme hyväksi.
Piiri tulee hoitamaan erotuomaritoiminnan maksut jalkapallon kilpasarjoissa (11v11, 7v7) ja
futsal –sarjoissa.

4. OLOSUHDEASIAT
Jalkapallon ja futsalin harrastamisen olosuhteiden parantaminen kaikilla tasoilla on eräs
keskeisimmistä menestystekijöistä molemmille lajeille tulevaisuudessa.
Piirin tehtävänä on yhteistyössä liiton olosuhdetoiminnon kanssa kaikin mahdollisin keinoin
pyrkiä tukemaan seuroja ja piirin kuntia erilaisissa liikuntapaikkahankkeissa, jotka edis-tävät
olosuhteiden parantamista näiden lajien parissa. UEFA:n Hat trick –ohjelman myötä seurojen ja kuntien on mahdollisuus hakea kohdennettua taloudellista tukea olosuhdehankkeille ja
saada piiriltä apua julkisessa päätöksenteossa.
Jämsän, Joutsan ja Laukaan sekä Jyväskylän liikuntavastaavien kanssa tullaan keskustelemaan heidän mahdollisuuksistaan kehittää jalkapallo-olosuhteitaan omissa kunnissaan.
Piirihallitus kehittää, koordinoi ja valvoo piirin olosuhdetoimintaa. Piirihallitus tuottaa ja tiedottaa päättäjille sekä muille sidosryhmille suunnattua materiaalia. Lisäksi piirihallitus ylläpitää olosuhdevaikuttajien verkostoa.
Olosuhdeteko – tunnustuksella tullaan huomioimaan merkittäviä hankkeita tai investointeja
jalkapallokenttien tai futsalsalien rakentamisessa ja olosuhteiden kehittämisessä.

5. SEURAKEHITYSOHJELMA
Seurakehitys –toimintaa piirissämme kehittää erikseen valittava seurakehitystyöryhmä yhdessä piirijohtajan kanssa.
Piiri osallistuu seurakehityskoulutusohjelmaan, jonka tarkoituksena on parantaa jalkapallojohtajien henkilökohtaista johtamisosaamista sekä kehittää Palloliiton ja piirien välistä johtamisjärjestelmää ja seurakoulutusjärjestelmää yhteneväksi ja toisiaan tukevaksi. Piiri auttaa
ja tukee seuroja sekä sidosryhmiä tehokkaammin.
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Piirin henkilökunta tekee seuravierailuja erilaisissa seurojen tapahtumissa tai seurojen hallituksien kokouksiin. Seurakehityksen vierailuja vuoden aikana seuroihin tulee tehdä vähintään kymmenen kertaa ja vierailuista tehdään muistio.
Piiri pyrkii järjestämään Seurakehitys – koulutusta mm. syysseminaarin yhteyteen.

6. KILPAILUTOIMINTA
Piirin kilpailutoiminnasta vastaa kilpailuvaliokunta, joka päättää piirin kilpa- ja harrastesarjojen pelitavat jalkapallossa ja futsalissa. Tavoitteena on kehittää sarjoja ja erillismääräyksiä
siten, että ne tukevat kilpailutoimintaa ja Kaikki Pelaa – ohjelman tavoitteita.
Miesten Kolmonen järjestetään Itä-Suomen piirin kanssa yhteissarjana. Tavoitteena on, että
kaudella 2011 Itä-Suomen piiristä tulee puolet ja Keski-Suomen piiristä puolet joukkueista
Kolmoseen.
Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen piirit järjestävät yhteisiä alueellisia sarjoja,
joista osa on karsintasarjoja liiton järjestämiin sarjoihin ja lopputurnauksiin.
Miesten aikuisjoukkueille (Kakkonen, Kolmonen, Nelonen) järjestetään talvisarja.
Kaikissa 7 v 7 pelimuodolla pelattavissa sarjoissa on voimassa paitsioaluesääntö.
Piirin mestari ratkaistaan junioreissa Dn-ikäluokissa ja vanhemmissa. Piirin mestaruudesta
pelattavissa sarjoissa ottelut ovat yksittäisiä pelitapahtumia.
Aikuisten pienkenttäsarjojen sekä futsalin joukkue- ja pelaajamääriä pyritään lisäämään,
etenkin aikuisille suunnatun puulaakisarjatoiminnan kautta. Ikämiesikäisille (+35 v) tarjotaan
omaa sarjaa piirin alueella.
Tavoitteena kaudella 2011 on järjestää seuraavat kilpa- ja pienkenttäsarjat piirissä:
11 pelaajaa kilpasarjat
∙ Kolmonen, Nelonen, Vitonen, B-, C-, Cn- ja D-pojat
∙ Naiset, B-, C- ja Cn-tytöt
∙ Miesten talvisarja
7 pelaajaa paitsioalueella kilpasarjat
∙ Dn- ja E-pojat sekä D-tytöt
7 pelaajaa paitsioalueella pienkenttäsarjat
∙ Miesten kuntoliiga
∙ Naisten kuntoliiga
∙ Miesten KKI-35
∙ B-, C-, D-, Dn-, E-, En- ja F-pojat
∙ B-, C-, D- ja E-tytöt
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5 pelaajaa pienkenttäsarjat
∙ Fn- ja G-pojat sekä F-tytöt
Muu harraste- ja kilpailutoiminta
∙ Karsinnat liiton kilpailuihin
∙ Yhteissarjat muiden piirien kanssa
∙ Aikuisten harrastepuulaakisarjat
∙ Futsal–sarjat 2011–2012
∙ 3 v 3 turnaus
∙ junioreiden piiricup

7. HARRASTEJALKAPALLO
Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri järjestää Jyväskylässä harrastejalkapallon puulaakisarjan, johon on mahdollisuus osallistua työ- ja kaveriporukoilla. Tavoitteena on kasvattaa
joukkuemäärää kymmenellä. Naisille ja sekajoukkueille luodaan oma harrastesarja.
Työporukoille markkinoidaan mahdollisuutta harrastaa kuntofutista aamuisin ennen työpäivän alkua. Kuntofutista tullaan järjestämään kysynnän mukaan vähintään kerran viikossa.
Mahdollista futsalpuulaakisarjan pelaamista futsalkaudella 2010–2011 suunnitellaan.
Tavoitteena on saada lisää jalkapallon harrastajia seuratoimintaan piirin ja seurojen järjestämillä jalkapallokouluilla. Keski-Suomen piirin toimesta järjestetään, yhteistyössä alueen
seurojen kanssa, kaksi (2) Kaikki Pelaa – maajoukkuejalkapallokoulua. Lisäksi järjestetään
vähintään kolme (3) jalkapalloleiriä.
Seurojen nappula-/kortteliliigatoiminnan aloittamisen helpottamiseksi tiedotetaan ja jaetaan
”Näin lähdet liikkeelle” – manuaalia. Piirin alueen isoimpiin seuroihin, joilla ei vielä ole omaa
nappula-/kortteliliigatoimintaa tehdään seuravierailut, joiden avulla pyritään saada toiminta
käynnistymään.
Selvitetään piirin alueen seurojen järjestämät aikuisten harrastesarjat ja niiden osallistujamäärät kutsumalla järjestävien seurojen vastuuhenkilöt yhteiseen tapaamiseen. Yhdessä
seurojen kanssa tehdään ohjekirja aikuisten harrastesarjojen järjestämisestä.

8. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kannustetaan seuroja järjestämään kansainvälisiä turnauksia. Kehitetään kansainvälistä
yhteistyötä Katalonian liiton (Federatio’ Catalana de Futbol) kanssa.
Tutkitaan koulutus-, jalkapallo- ja futsal -yhteistyön mahdollisuudet sekä Suomen Palloliiton
ja UEFA:n reunaehdot toiminnalle.

9. KURINPITOASIAT
Käsitellään Suomen Palloliiton ja piirin sääntöjen mukaisesti ilmoitetut, piirin kilpailu15.11.2010
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toimintaan liittyvät, kurinpidolliset rikkomukset, joista kilpailusäännöissä ei ole määritelty
rangaistusta. Lisäksi tehtävänä on rikkomusten ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet.
Piirihallitus täsmentää ja vahvistaa valiokunnan ja henkilökunnan toimivaltuudet.

10. KOULUTUSTOIMINTA
Tavoitteena on tarjota jäsenseuroille säännöllistä, laadukasta ja mahdollisimman edullista
jalkapallo- ja futsalvalmennukseen liittyvää koulutusta tasaisesti läpi vuoden. Koulutustoiminnassa tehdään yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Tavoitteena on lisätä koulutettujen toimihenkilöiden määrää seuroissa.
Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
Ohjataan seuroja laatimaan henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat eri tehtävissä toimiville
toimihenkilöille. Tavoitteena on, että Leikkimaailmaikäisten joukkueiden ohjaajat ovat käyneet E-tason Lastenohjaajakurssin. Piiri järjestää vähintään kaksi E-tason Lastenohjaajakurssia. E-tason Lastenohjaajakursseja voidaan tarvittaessa järjestetään myös alueittain tai
seuroittain.
D-tason valmentajakoulutusta järjestetään eri osioina kertaalleen keväällä sekä syksyllä. Ctason valmentajakoulutuksesta järjestetään C-valmentajakurssi. B-valmentajakoulutus järjestetään kerran. Maalivahti osana joukkuetta -kurssi järjestetään kertaalleen. D-tason valmennuskursseja voidaan järjestää myös alueellisesti yhteistyössä seurojen kanssa. Valmentajille tarjotaan täydennyskoulutuksena piirin Valmennusseminaari.
Alueelliset valmentajaillat
Järjestetään alueellisia Valmentajailtoja eri puolilla piiriä yhteistyössä seurojen kanssa.
Valmentajaillat suunnataan alle 12-vuotiaiden joukkueiden valmentajille.
C-14-ikäluokan pelinohjaajakoulutukset
Seuroja edellytetään kouluttamaan C14-ikäiset joukkueet Kaikki Pelaa –
Pelinohjaajakurssilla. Kurssien järjestämisen tavoitteena on lisätä pelaajien omaa sääntötietoutta, saada seuroihin lisää Pelinohjaajia sekä innostaa nuoria erotuomarikursseille. Kyseiset kurssit voidaan järjestää myös seurakohtaisesti kysynnän mukaan.
Muut koulutukset
Piiri järjestää seurojen aktiivihenkilöille sekä aiheista kiinnostuneille joukkueenjohtaja-, huoltaja- ja teippauskoulutukset kerran vuoden aikana. Kyseisiä kursseja voidaan järjestää myös
seurakohtaisesti.
Fortum Tutor
Osallistutaan Suomen Palloliiton kanssa yhteistyössä mahdollisten uusien Fortum tutorien
koulutukseen ja tukemiseen. Tavoitteena on säilyttää nykyinen Tutoreiden määrä piirin alueella ja saada mahdollisesti yhdestä kahteen uutta Tutoria. Tavoitteena on saada alueellinen kattavuus Tutor-toiminnassa jonka saavuttamiseksi palkataan piiritutoreita.
Keski-Suomen piirin tutoreille järjestetään vuoden aikana yksi yhteinen tapaaminen koulutuksen merkeissä ja lisäksi heille järjestetään Hippo -turnauksen yhteydessä ottelutapahtumaan liittyvä valmentajien tutorointi tilaisuus yhdessä Suomen Palloliiton kanssa.
15.11.2010
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11. NUORISOTOIMINTA
Nuorisotoiminnan tarkoituksena on luoda haastavat ja hyvät puitteet jalkapallon harrastamiseen mahdollisimman monelle keskisuomalaiselle lapselle ja nuorelle Kaikki Pelaa - ohjelman filosofian mukaisesti siten, että ”jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa jalkapalloa hänen omilla ehdoillaan ja tavoitteidensa mukaisesti ”. Laadukkaalla nuorisotoiminnalla tavoitellaan uusien harrastajien saamista jalkapalloilun pariin sekä pyritään vähentämään drop out –ilmiötä.
Tyttö- ja naisjalkapallotoiminta
Tavoitteena on yhteistyössä seurojen kanssa lisätä piirin alueella tyttö- ja naispelaajien sekä
naistoimihenkilöiden määrää seuroissa. Tavoitteena on, että kaksi uutta seuraa osallistuu
liiton ja piirin tuella tyttö- ja naisjalkapallon kehittämisprojektiin. Projektin painopisteenä on
vahvistaa erityisesti 5-8 -vuotiaiden tyttöjen kortteli- /nappulatoimintaa. Ohjataan uusia seuroja hankkeiden suunnitelmallisessa toteuttamisessa ja autetaan käytännön toimenpiteiden
tasolla sekä seurataan aiemmin mukana olleiden seurojen toiminnan kehittymistä. Piiri toteuttaa omalta osalta kehittämisprojekteihin liittyvää viestintää.
Päiväkoti- ja koulujalkapallo
Tavoitteena on tehdä jalkapalloa tutuksi niin päiväkotien ja alakoulujen oppilaille kuin opettajille.
Ollaan käynnistämässä yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa seurakehityshankkeita alle
12-vuotiaiden lasten iltapäivätoiminnan kehittämisestä kiinnostuneiden seurojen kanssa.
Piiri rekrytoi ja valitsee seurat valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen ja tukee seuroja
hankkeen eri vaiheissa.
Tiedotetaan piirin alueen kouluja ja opettajia jalkapallosta sekä futsalista koululiikuntamuotona sekä kannustetaan seuroja ja kouluja yhteistyöhön. Keväällä markkinoidaan aktiivisesti
kouluille ja seuroille sähköpostitse Kaikki Pelissä koulujalkapallotapahtumia ja niihin liittyviä
koulutustapahtumia ja materiaaleja. Seuroille annetaan ohjeet tapahtumien tehokkaasta
hyödyntämisestä esitteiden jne. muodossa.
Piirin alueella järjestetään Kaikki Pelissä – jalkapallotapahtumia vähintään kaksitoista (12)
yhteistyössä seurojen ja koulujen kanssa. Tapahtumia tullaan laajentamaan kolmelle uudelle paikkakunnalle. Laajentaminen uusille paikkakunnille edellyttää jo mukana olleiden seurojen aktiivisuutta järjestää omat tapahtumat itsenäisesti. Kokeillaan Kaikki Pelissä –futsaltapahtumien järjestämistä vähintään 2 paikkakunnalla. Opekoulutuksia järjestetään alueelli-

sina tapahtumina kahdesta kolmeen kappaletta. Jatketaan yhteistyötä Jyväskylän Yliopiston
opettajakoulutuslaitoksen kanssa.
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Pelaajakoulutus
Piirijoukkuetoimintaa kehitetään yksilöllisen valmennuksen suuntaan. Piirijoukkuevalmentajien ja piirin alueella toimivien tutoreiden yhteistyötä piirin alueella tuetaan ja kehitetään.
Tavoitteena on tarjota yksittäisille pelaajille mahdollisimman laadukasta valmennusta piirihaavi- ja piirijoukkuetoiminnassa. Poikien ja tyttöjen piirihaavitoimintaa kehitetään järjestämällä alueellisia piirihaaveja yhteistyössä seurojen kanssa. Tavoitteena on lisätä pelaajien,
seuravalmentajien ja vanhempien tietoutta piirijoukkuetoiminnasta järjestämällä tiedotustilaisuuksia piirihaavitoiminnan alkuvaiheessa.
Järjestetään koulutustilaisuuksia alueellisissa tapahtumissa piirihaavi- ja piirijoukkueikäluokkien seuravalmentajille ja joukkueenjohdoille ja kannustetaan heitä yhteistyöhön pelaajakoulutuksessa yli seurarajojen.
Pelaajakoulutusta ja pelaajakoordinointia tullaan jatkamaan Jyväskylän koulujen kanssa
yhteistyössä. Aamuharjoituksia pidetään kolme kertaa viikossa.
Tavoitteena on lisätä piirin alueella toimivien Taito- ja Kykykoulujen määrää. Seurojen Taitoja Kykykoulutoimintaan tuetaan rehtoreille ja seuravalmentajille suunnatuilla koulutuksilla ja
mahdollisilla materiaaleilla. Tuetaan Kykykoulujen vastaavia lisäkoulutuksen hankkimisessa.
Piirin toimesta järjestetään 10 - 15 -vuotiaille maalivahdeille pelaajakoulutusta Maalivahtitallin muodossa.
Levitetään tietoa taitokulttuurista seuroille ja sitä kautta yksittäisille pelaajille. Näin pyritään
lisäämään yksittäisten pelaajien kiinnostusta taitoharjoitteluun. Seuroja kannustetaan järjestämään harjoitustaitotapahtumia joko itsenään tai yhteistyössä muiden seurojen kanssa.
Yhteistyöhankkeita tuetaan piirin puolesta mahdollisin materiaalikannustein.
Taitokilpailut tullaan järjestämään syksyllä Jyväskylän Hipposhallissa tytöille ja pojille erikseen.

12. TIEDOTTAMINEN
Piirin tiedottamista koordinoi piirihallitus. Piirin Internet-sivuilla pidetään yllä tietoja piirin toiminnasta ja tapahtumista, otteluista ja tuloksista. Tiedonkulun nopeuttamiseksi ja tiedon levittämiseksi käytetään viestinnässä sähköpostia perinteisen postin lisäksi.
Piirin tietoturvallisuutta parannetaan laatimalla ohjeistukset ja lisäämällä käytön opastusta
palomuuri-, virustorjunta- ja spyware –sovellutuksille. Varmuuskopiointiin, luottamuksellisen
tiedon käsittelyyn, arkistointiin, hävittämiseen sekä kannettavien ja kiinteiden työasemien
tietoturvallisuuteen laaditaan ohjeistukset.
Piirin Internet-sivujen rakennetta ja sisältöä kehitetään käyttäjäystävällisemmäksi.
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Piirin Pallokirja, jossa on yhteystietoja, sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita, julkaistaan nettisivuilla.
Piirihallituksen tavoitteena on rakentaa luottamukselliset ja toimivat suhteet paikallisiin medioihin.
Piiri tiedottaa seuroja sekä tiedotusvälineitä laatimallaan tiedotteellaan ajankohtaisista asioista keskimäärin kuusi (6) kertaa vuodessa.

13. EROTUOMARITOIMINTA
Piirin alueen erotuomaritoiminnasta jalkapallon ja futsalin osalta vastaa Erotuomari- ja peliohjaajatyöryhmä laatimiensa suunnitelmien puitteissa, jotka piirihallitus ja –kokous ovat
hyväksyneet.
Piirin tavoitteena on edelleen tehostaa erotuomareiden rekrytointitoimenpiteitä ja löytää tätä
kautta uusia erotuomareita toiminnan pariin. Erotuomareiden määrän nostamisen tavoitteena on ulottaa ns. kolmikkopelit liiton sarjojen lisäksi kaikkiin alueellisiin sarjoihin ja karsintoihin. Erotuomareiden sitouttaminen on edelleen yksi tavoitteista. Piiri tukee erotuomarikerhon
perustamaa Talenttiryhmän toimintaa kaudella 2011.
Piiri nimeää erotuomarivastaavan, joka toteuttaa erotuomareiden ja –tarkkailijoiden kouluttajien koulutuksen. Erotuomarivastaava koordinoi piirin jalkapallo- ja futsalerotuomaritoimintaa
ja tekee tarvittavat suunnitelmat yhdessä erotuomarivaliokunnan kanssa piirin erotuomarien
määrän sekä tason kehittämiseksi. Tarpeen mukaan nimetään aluevastaavia piirissä erotuomarivastaavan esityksestä. Erotuomarivastaava voi valtuuttaa toisen henkilön koordinoimaan futsalin erotuomaritoimintaa piirihallituksen toimeksiannosta.
Erotuomarivastaava luokittelee piirin erotuomarit tason mukaan ja erotuomarit asetellaan
piirin otteluihin luokitusten mukaisesti. Erotuomarivastaava voi käyttää asiantuntijoita apunaan luokittelussa.
Piirin erotuomarimääräykset jalkapallossa ja futsalissa laatii erotuomariasettelija, joka vastaa myös määräyksien tiedottamisesta. Erotuomariasettelijana toimii piirin kilpailupäällikkö.
Piirin erotuomareilla on käytössään omat ryhmäsäännöt.
Jalkapallon erotuomaritoiminnassa piiri järjestää koulutusjärjestelmän mukaisesti kaksi (2)
peruskurssia. Perusosa, täydennysosa ja valmiustaso ovat kolme peruskurssin osa-aluetta,
joista jokainen tulee suorittaa läpäistäkseen kurssin.
Keski-Suomen piiri järjestää yhdessä Itä-Suomen ja Kaakkois-Suomen piirien kanssa Kolmosen erotuomareiden koulutustapahtuman.
Lisäksi piiri järjestää jatkokursseja 4 kpl, erotuomaritarkkailijoiden koulutustilaisuuden ja ero
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tuomareiden, kouluttajien sekä tarkkailijoiden avaus- ja palautetilaisuuden ja pienryhmäkoulutusta joissakin turnauksissa.
Piirin nuorille lupaaville erotuomareille pyritään järjestämään lisäkoulutusmahdollisuuksia
Nike Premier –lopputurnauksessa, Talenttiakatemioiden lopputurnauksessa sekä Piirijoukkue Cupeissa.
Futsalin erotuomaritoiminnassa piiri järjestää yhden peruskurssin (sisältää toimitsijakurssin),
jatkokursseja 2 kpl, kenttäkoulutus- ja kuntotestitapahtuman sekä erotuomareiden, erotuomarikouluttajien ja –tarkkailijoiden yhteisen palautetilaisuuden kauden päätyttyä.
Jäsenseuroille tarjotaan sääntökoulutusta sekä jalkapallossa että futsalissa.
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