Palloliitto Uusimaa, syyskuu 2019
1. Pelitoiminta – talven futsal-sarjojen ilmoittautuminen auki 15.9. saakka
Kauden 2019-2020 futsal-sarjojen ilmoittautuminen on auki 15.9. saakka. Lue lisää

2. Pelitoiminta – syksyn karusellien otteluohjelmat
Karuselli pyörii 7.-8.9. ja 14.-15.9. Otteluohjelmat on nyt julkaistu sivuillamme. Lue lisää

3. Seurakehitys – foorumit ja verkostot syksyllä 2019
Tapaamiset puheenjohtajille, toiminnanjohtajille, valmennus- ja junioripäälliköille jne. syksyn 2019 osalta on koottu
sivuillemme. Ensimmäisenä kokoontuvat puheenjohtajat 25.10. Lue lisää

4. Seurakehitys – Etelän jalkapallon olosuhdeseminaari 25.10.
Olosuhdepäivä on osa Seurojen Palloliitto -kehitysohjelmaan liittyvää uudistustamme. Agendalla ovat pääosassa
jalkapallonurmet sekä pääkaupunkiseudun jalkapalloseurojen- ja kaupunkien kokemukset seurakenttähankkeiden
toteuttamisesta. Tilaisuuden jälkeen jatketaan vielä puheenjohtaja-forumilla (kohta 2.). Lue lisää

5. Seurakehitys – pelipassilistaukset seuroittain
Tuoreet syyskuun alun pelaajamäärät seuroittain on julkaistu sivuillamme seurakohtaisesti. Lue lisää

6. Seurojen Palloliitto – kilpailutoiminta 2020 -kysely
Kilpailutoiminta 2020 -kysely on yksi tapa tuoda esiin näkemyksiään tulevaisuudesta. Kyselyn kautta voi nostaa esiin
huolia, kysymyksiä ja toiveita. Lue lisää

7. Seurojen Palloliitto – Jalkapallo-Säätiön haku auki
Hakuaikaa on 31. lokakuuta saakka ja päätökset avustettavista tahoista tehdään säätiön hallituksen kokouksessa 9.
joulukuuta. Haettavana on yhteensä 100 000 euroa, josta vähintään 50% kohdennetaan vähävaraisten ja
syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapallotoiminnan kehittämiseen. Lue lisää

8. Seurojen Palloliitto – tukipalvelussa käyttöön uusi asiakasportaali
Nyt syksyllä siirrytään uuteen Palloliiton tukipalveluun, joka palvelee aiempaa laaja-alaisemmin ja entistäkin
asiakaslähtöisemmin. Lue lisää

9. Harrastefutis – Isojen Karuselli Järvenpäässä
Isojen karuselliturnaus järjestetään 12.10. Järvenpäässä. Ilmoittautuminen on auki. Lue lisää

10. Pelaajakehitys – taitokilpailusäännöt, taitokisakoulut ja syksyn taitokisat
Taitokisakoulut järjestetään 15.10 ja 16.10. Kannattaa varata paikka nopeasti. Vuoden 2019 taitokilpailut järjestetään
Laaksolahden jalkapallohallissa vuonna 2006-2011 syntyneille tytöille ja pojille. Ajankohta on 31.10.-3.11.2019. Myös
taitokilpailusäännöt on päivitetty. Lue lisää

11. Vapaaehtoistyö – kuukauden toimija, Mikko Junkkari
Kuukauden toimijana palkitaan Mikko Junkkari, KUJEK. Kiitokset ja onnittelut. Lue lisää

12. Muuta ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
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