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1. Pelitoiminta – otteluohjelmien valmistelu kaudelle 2016 
Kauden 2016 jalkapallosarjoihin ilmoittautumiset ovat päättyneet (pl Viking Line Uusimaa Cup). Makusttomat asettelu- 

ja ottelusiirrot viimeistään 31.3. klo 15.00. Jälki-ilmoittautumismahdollisuudet  ja lisätiedot ulla.kaasinen@palloliitto.fi 

(harraste/karusellit) ja tommi.lingman@palloliitto.fi (sarjatoiminta). Lue lisää. 

 

2. Pelaajakehitys – kesäleirit Eerikkilässä 
Ilmoittautuminen alkukesän Eerikkilän leireille on käynnissä. Leirit tytöille, pojille ja maalivahdeille. Tervetuloa 

mukaan. Lue lisää  

 

3. Pelaajakehitys – kykyleiri sekä taitokoulupelit maaliskuussa 
Kykyleiri järjestetään Eerikkilässä 6.-7.3.. Lisäksi taito- ja kykykoulupelit pelataan 14.-15.3. Lue lisää 

 

4. Viestintä – Saako lasten urheilussa voittaa? 
Katso uusin videoblogi lasten urheilun voittamisesta ja kilpailullisuudesta. Lue lisää 

 

5. Seurakehitys – Hallintoseminaari 16.4. 
Ilmoittaudu mukaan hallintoseminaariin, joka järjestetään 16.4. Paikkoja on vielä muutamia jäljellä. Ilmoittautuminen 

viimeistään 15.3. Lue lisää 

 

6. Seurakehitys – oppisopimuskoulutus käynnistyy huhtikuussa 
Oppisopimusyhteistyö liikuntakeskus Pajulahden kanssa tarjoaa seuroille mahdollisuuden luoda seuralle lisää resursseja 

päätoimisuuteen sekä tarjota opiskelijalle mahdollisuus suorittaa tutkinto jalkapalloseurassa. Lue lisää 

 

7. Seurakehitys - Seuratoimijan tutkinnon (SPL1) 2016 haku käynnissä 
Seuratoimijan Tutkinnon (SPL1) kolmannen vuosikurssin haku päättyy 15.3.. Seuratoimijan Tutkinto (SPL1) on 

Suomen Palloliiton hyväksymä tapa osoittaa seuratoiminnan tiedollinen osaaminen. Lue lisää 

 

8. Urheilun Pelisäännöt – keskustelut ja teemat 
Joukkueen Pelisäännöistä sopivat vuosittain joukkueen pelaajat sekä joukkueen vanhemmat ja taustahenkilöt omissa 

keskusteluissaan. Tutustu vuoden 2016 teemoihin ja ohjeisiin. Lue lisää 

 

9. Pelitoiminta – Viking Line Uusima Cup 
Ilmoittautuminen Viking Line Uusimaa Cupiin päättyy 1.4. Lue lisää 

 

10. Valmentajakoulutus – piirin D-tason kurssi 22.5. 
Kisakalliossa järjestetään D-tason opistokurssi 22.5. alkaen. Lue lisää 

 

11. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija Riina Kosonen, KaPy 
Kuukauden toimijana palkitaan Kauklahden Pyrinnön Riina Kosonen. Uudenmaan piiri kiittää ja onnittelee. Lue lisää 

 

12. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia   
 Laatujärjestelmä 

 Seuraohjelma.fi – työkaluja seuran kehittämiseen 

 Harrastajamäärät seuroittain ja kunnittain 

 Simo Syrjävaara Futsal Cup 9.-10.4. 

 Seuravalmennusohjelma syksyllä 

 Isännän Ääni –seminaarin materiaalit ja muistio 

 Seurakyselyn 2016 tulokset 

 Ohjeita PeliPaikkaan 

 Vihreät kortit 

Taneli Haara 

040-828 0746   

taneli.haara@palloliitto.fi 
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