SPL Uusimaa, maaliskuu 2019
1. Pelitoiminta – kevään aikataulut
Alustavat otteluohjelmat ovat valmiit portaittain. Loput pelit tulee olla aseteltu kentille ja kellonajoille pe 15.3
mennessä. Maksuton siirtoaika päättyy 29.3. klo 15.00 ja kaikkien sarjojen ohjelmat virallisia 1.4 klo 16.00. Lue lisää

2. Pelitoiminta – kilpailusäännöt, määräykset ja ohjeet
Uudenmaan piirin sarjoissa noudatettavat säännöt, määräykset ja ohjeet on pyritty keräämään yhdelle perussivulle.
Sivuja täydennetään sitä mukaa, kun havaitaan puuttuvia asioita. Lue lisää.

3. Pelitoiminta – sähköisen pöytäkirjan käyttö
Jalkapallokaudella 2019 siirrytään käyttämään vain sähköistä pöytäkirjaa. Paperitulosteista voidaan luopua. Lue lisää.

4. Seurojen Palloliitto – maaliskuun ajankohtaiset
Seurojen Palloliitto on kehitysohjelma, jossa rakennamme tätä tavoitetta palvelevaa, ketterää palveluorganisaatiota.
Ajankohtaistiedotteessa keskeiset asiat tilanteesta. Lue lisää

5. Seurakehitys - haku seuratoiminnan kehittäjän tutkintoon (SPL2) jatkuu 30.4. saakka
Jalkapallon toimintaympäristöön räätälöity koulutuskokonaisuus antaa monipuoliset valmiudet suunnitella ja toteuttaa
käytännön kehittämistoimia jalkapalloseurassa. Hakua on jatkettu 30.4.saakka. Lue lisää

6. Seurakehitys – hae Lasten Liike –starttirahaa
Lasten liike -tuella pyritään helpottamaan matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminnan järjestämistä. Hakuaikaa on
maaliskuun ajan. Lue lisää

7. Seurakehitys – KKI-hanketuki haussa 31.3. saakka
KKI-hanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, joissa järjestetään aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä
kehitetään keinoja kannustaa vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Lue lisää

8. Uudenmaan piirin kevätkokous 28.3.2019
Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n kevätkokous pidetään torstaina 28.3.2019 kello 19.00
Scandic Espoossa. Lue lisää

9. Seurakehitys – KEKE – opas ympäristöystävälliseen seuratoimintaan
Urheiluseuroille on nyt olemassa oma Kestävän Kehityksen valmentaja, KEKE- koutsi, joka tarjoaa arjen käytännöllisiä
vinkkejä ympäristöystävälliseen seuratoimintaan. Lue lisää

10. Seurakehitys – koulutusta osa-aikaisten työsopimuksiin 20.3.
ESLU:n maaliskuun Seura-Akatemiassa käsitellään muuttunutta lakia osa-aikaisten työntekijöiden työsopimuksen
osalta ja seuran velvoitteita työnantajana. Lue lisää

11. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimijat, Roosa Pulkkinen ja Nanne Grönroos, LoPa
Kuukauden toimijoina palkitaan Roosa Pulkkinen ja Nanne Grönroos, LoPa.. Kiitokset ja onnittelut. Lue lisää

12. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia













Seurakehityshankkeet käyntiin
Perhefutis käyntiin
Kauden 2019 pelipassit ja vakuutukset
Seurojen Äänen materiaalit ja videot
Karusellit keväällä 2019
Pelipassilistaukset seuroittain
SiSy-futsal 5.-7.4.
Tasoon kirjautuminen muuttunut
Et ole yksin -palvelu
Vihreät kortit jakoon
Koulu- ja päiväkotijalkapallo
www.seuraohjelma.fi

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

Taneli Haara
040-828 0746
taneli.haara@palloliitto.fi

