
 SPL Uusimaa, joulukuu 2014 
 
1. Pelit ja sarjat - sarjailmoittautumiset kaudelle 2015 ja uusi kilpailupäällikkö 
Ilmoittautuminen kilpasarjoihin päättyy 5.1., LeikkiMaailman PeliTälli-sarjoihin 31.1., harrastesarjoihin ja kevään 
Karuselli-turnauksiin 28.2. ja Viking Line Uusimaa Cupiin 1.4. Lue lisää. Uudenmaan piirin uudeksi kilpailupäälliköksi 
on valittu Hannu Kylmäniemi. Lue lisää 
 
2. Seurakehitys – koulutukset ja ohjelmat 2015 
Tarjolla on vapaaehtoisten johtamista, viestintää, Osoitteena Futis- hankkeita, oppisopimuskoulutusta ja paljon muuta. 
Tutustu ilmoittautumisaikoihin ja tarkempiin tietoihin tarkasti. Osoitteena Futis –hankkeiden haku päättyy jo 7.12.  Lue 
lisää 

 
3. Pelipassit – vuoden 2015 passit myynnissä 
Kauden 2015 pelipassit ja vakuutukset ovat nyt myynnissä Palloverkossa. Pelipassit ja vakuutukset tulevat kuitenkin 
voimaan aikaisintaan 1.1.2015. Kauden 1.1.-31.12.2014 pelipassi ja vakuutusturva päättyvät 31.12.2014. Lue lisää 

 
4. OKM-seuratuki – haku päätyy 12.12. 
Opetusministeriön seuratuen hakuaika on 3.11.-12.12. Hakuohjeet ja kriteerit on julkaistu ministeriön sivuilla. Olemme 
koonneet omille sivuillemme materiaalit ja vinkit seuroille. Olemme myös käytössä hakemusten sparraukseen. Lue lisää 

 
5. Pelaajakehitys – Taito- ja kykykoulupelit käyntiin 
Seurojen taito- ja kykykoulut kerääntyvät taas pelaamaan joulukuussa. Pelejä pelataan 9.-10.12 ja 16.-17.12. Myyrmäen 
jalkapallohallissa. Myös piirijoukkuetoiminta on hyvässä vauhdissa.  Lue lisää  

 
6. Isännän Ääni –seminaari 2015 
Isännän Ääni –seuraseminaari järjestetään Helsingissä 6.-7.2. Kutsuseminaarin kutsut lähetetään joulukuun puoliväliin 
mennessä. Teemoin ovat seurojen laatujärjestelmä sekä alueen pelaajakehitys ja kilpailutoiminta.  Lue lisää 

 
7. Pelaajakehitys –Talvileirien ilmoittautumiset auki 
Perinteiset Talvileiri ja Keeper Camp keräävät junnut yhteen 30.1.-1.2. Eerikkilään. Varatkaa paikat ajoissa. Mukaan 
mahtuu 130 ensimmäistä.  Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

 
8. Koulu- ja päiväkotijalkapallo – uuden päiväkotikonseptin koulutus 15.12. 
Seurojen käyttöön on kehitetty uusi päiväkoti- ja alkuopetus (1-2lk) -ikäisille lapsille suunniteltu Musapalloilutunti. 
Koulutus aiheesta seuroille Helsingissä 15.12. Lue lisää 
 
9. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija Patric Westerlund, EIF 
Kuukauden toimijana palkitaan EIF:n Patric Westerlund. Uudenmaan piiri kiittää ja onnittelee. Lue lisää  

 
10. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia   

• Piirijoukkuetoiminta vauhdissa 
• Kilpailutoiminnan usein kysytyimmät kysymykset 
• Joukkueenjohtajakoulutus seuroissa 
• SiSy-futsal 10.-12.4. 
• Kaikki Pelissä -koulu- ja päiväkotijalkapallo  
• Seuraohjelmasta tukea 
• SPL Uusimaa Live  
• Vihreät kortit 

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

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