SPL Uusimaa, toukokuu 2018
1. Pelitoiminta – syksyn 2018 sarjojen muutokset
Uusien joukkueiden ilmoittautuminen, tason muutokset (LeikkiMaailma) ja sarjoista luopumiset syksyksi 31.5.
mennessä sähköpostilla tommi.lingman@palloliitto.fi. Lue lisää

2. Pelitoiminta – Säännöt, määräykset ja ohjeet 2018
Uudenmaan piirissä noudatettavat säännöt, määräykset ja ohjeet koottuna yhteen paikkaan. Lue lisää

3. Seurakehitys – Kannusta Mua –kampanja 7.5.-17.6.
Toukokuun 7. päivä alkava Kannusta mua - kampanja tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden positiivista ilmapiiriä.
Vinkkejä ja materiaalia sekä mahdollisuus ilmoittautua mukaan on koottu nettisivuille. Lue lisää

4. Seurakehitys – Vihreitä kortteja jakoon
Vuodessa jaetaa lapsille kymmeniätuhansia vihreitä kortteja merkiksi reilusta pelistä. Kortin saaneet voi myös ilmoittaa
Palloliitolla ja samalla he osallistuvat palkintojen arvontaan. Lue lisää

5. Seurakehitys – Et ole yksin –palvelu
Et ole yksin on Väestöliiton uusi palvelu, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja
häirintää urheilussa. Myös Palloliitto on mukana palvelussa. Lue lisää

6. Valmentajakoulutus – avainkouluttajat kokoontuivat Vierumäelle
Uudistuvaan koulutukseen tulee uusi koulutusjärjestelmä, joka huomioi paremmin eri ikävaiheiden valmentajien
tarpeita sekä uusia valinnaisia koulutusmoduuleja, joista tiedotetaan lähiaikoina tarkemmin. Lue lisää

7. Pelaajakehitys – kesän leirit 3.-6.6. Eerikkilässä
Kesän perinteiset leirit, Puma-leiri kenttäpelaajille ja Keeper Camp maalivahdeille, järjestetään 3.-6.6. Eerikkilässä.
Muutamia paikkoja on vielä vapaana. Lue lisää

8. Pelaajakehitys – joukkuelippuja kesän EM-kisoihin
Jalkapallon U19-poikien EM-lopputurnaus järjestetään kesällä 2018 Suomessa. Turnaus pelataan Seinäjoella ja
Vaasassa 16.-29.7.2018. Ei muuta kun matkaan! Lue lisää

9. Viestintä – Katso uusin videoblogi
Liikkumattomuudesta ja liikunnasta on uutisoitu paljon alkuvuodesta. Tikittääkö pommi? Mitä tekevät media, päättäjät,
ehdokkaat, me kaikki? Katso

10. Seurakehitys – Urheilun Pelisäännöt
Palautusten deadline oli 30.4. Jos joukkueilta vielä puuttuu sääntöjä, niin palautukset pikaisesti. Tavoitteena on
synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä.. Lue lisää

11. Vapaaehtoistyö – Kuukauden toimija, Oikkupolvet, KP-75
Kuukauden toimijana palkitaan poikkeuksellisesti ryhmänä naisten harrastejoukkue Oikkupolvet. Kiitokset ja onnittelut.
Lue lisää

12. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
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