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1. Pelitoiminta – syksyn sarjat käynnissä 
Syksyn sarjakausi on käynnistynyt. Viralliset otteluohjelmat löydät sivuiltamme. Lue lisää  

 

2. Pelitoiminta – futsal-sarjojen ilmoittautuminen alkaa 15.8. 
Talven futsal-sarjoihin ilmoittautuminen alkaa 15.8 ja päättyy 15.9. Lue lisää 

 

3. Pelitoiminta – syksyn Karusellit 
Syksyn Karusellit pyörivät 2.-3.9. ja 9.-10.9. Mukana on taas tuhansia ja tuhansia lapsia taustoineen ja 

kannustusjoukkoineen.. Lue lisää 

 

4. Seurakehitys – taloudellista tukea aikuisten terveysliikuntaan 
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää taloudellista tukea terveysliikunnan järjestämiseen hanketukihaun 

kautta. Lue lisää 

 

5. Pelaajakehitys –Huuhkaja- ja Helmaripäivät 
Uusi kausi käynnistyy lokakuun lopulla. Lisäinfoa aikataulusta ja muista käytännön asioista elokuun loppuun mennessä. 

Lue lisää  

 

6. Pelaajakehitys – SPL-turnaukset pelattu 
Tiiviillä tahdilla pelatut 13-15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen SPL nuorten turnaukset on pelattu päätökseen.  Lue lisää 

 

7. Pelaajakehitys – haku yläkoululeiritykseen auki 
Haku jalkapallon valtakunnalliseen yläkoululeiritykseen 7.-9. luokkalaisille 2017-18 on nyt avoinna. Lue lisää 

 

8. Pelaajakehitys - Maalivahti -leiri Kisakalliossa / Målvakslägern i Kisakallio 
Perinteinen maalivahtileiri järjestetään tuttuun tapaan Kisakalliossa 10.-11.9. Vielä ehtii mukaan. Lue lisää 

 

9. Harraste – vielä ehtii Unelma Cuppiin  
Naisten jalkapallotapahtuma Unelma Cuppi järjestetään 16.9. Vantaan Myyrmäen Stadionilla. Toimi nopeasti. Lue lisää 

 

10. Harraste – isojen Karuselli syksyllä 28.10. 
Karuselli isoille 28.10. - miehet, naiset, miehet ja naiset, soveltava. Ilmoittautuminen on käynnissä.  Lue lisää 

 

11. Seurakehitys - #WePlayStrong 
UEFA lanseerasi 1.6.2017 Together #WePlayStrong –kampanjan, jonka tavoitteena on edistää tyttö- ja naisjalkapalloa 

Euroopassa,  Lue lisää 

 

12. Vapaaehtoistyö – Kuukauden toimija Mariet Louhento, FC Honka 
Kuukauden toimijana palkitaan Mariet Louhento. Kiitokset ja onnittelut. Lue lisää 

 

13. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia   
 Katso uusin videoblogi 

 www.seuraohjelma.fi 

 Kesän Huuhkaja- ja Helmariturnaukset 

 Jalkapallolla positiivinen vaikutus tyttöjen itseluottamukseen 

 Pelaajamäärät seuroittain kesällä  

 Säännöt, määräykset ja ohjeet 

 Uusi Futisperhe Facebookissa 

 Verohallinnon päivitetty vero-ohje 

 Laatujärjestelmä 

 Seuraa somea 

 Vihreät kortit 

Taneli Haara 

040-828 0746   

taneli.haara@palloliitto.fi 
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