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1. Pelaajakehitys  

* Kesän 2019 jalkapallokoulu alkaa 8.5.2019. 
Jalkapallokoulu on tarkoitettu 2012-15-syntyneille tytöille ja pojille. Ilmoittautuminen ja lisätietoa täältä. 

 

*Kesäleiri 2006-11-syntyneille 3.-14.6.2019 Laaksolahden Urheilupuistossa. 
 Ohjelma ja ilmoittautumistiedot päivitetty seuran sivuille. Lue lisää. 

 

* Karakallion kentän kesän 2019 turnaus-/minari vuorot varattavissa joukkueille. 
Ohjeet ja hinnat turnauksille päivitetty seuran sivuille. Lue lisää. 

         

2. Seurakehitys 

* Perhefutis alkaa 2.3.2019 
Perhefutis on lapsen ja vanhemman yhteinen harrastus. Toiminnassa harjoitellaan monipuolisesti 

perusliikuntataitoja ja tututustaan pallon käsittelyyn. Perhefutiksessa autetaan lasta oivaltamaan ja oppimaan itse ja 

yhdessä vanhemman kanssa kokeilemalla. On nähtävissä, että vanhemmilla on suuri merkitys lapsen liikkumisen 

tukijoina ja liikunnalliseen elämäntapaan kasvattajana. Ilmoittautuminen ja lisäinfoa täältä. 

 

*Perheiden ääni 23.3.2019 Karakallion koululla 
 Seuran uutta strategiaa tehdään tänä vuonna vuosille 2020-24. Perheiden ääni-tapahtumassa käsitellään seuramme 

nykyisiä toimintoja sekä suunnittelemme tulevaisuutta. Lisäinfoa täältä. 

 

* Jäsenkysely 2019 
Haluamme luoda toimintaa, joka vastaa jäsenistömme toiveita ja odotuksia. Vastaamalla tähän kyselyyn vastaat 

omalta osaltasi, että saamme kuvaan sittä, missä me olemme nyt  ja minne toivoisit meidän menevän kanssasi. 

Kyselyyn pääset täältä. 
 

3. Yhteistyö 

* Vahingon sattuessa ohjeet päivitetty 
Miten toimit ja mistä saat apua vahingon sattuessa? Ohjeet pävitetty seuran nettisivuille. Lue lisää.  
 

* Päiväkotitapahtuma 24.4.2019 Laaksolahden urheilupuistossa 
FC Kasiysin päiväkotitapahtumassa on luvassa  hauskoja rasteja sekä pelejä, samalla tutustuen jalkapallon 

ihmeelliseen maailmaan. Lue lisää. 
 

4. Muuta ajankohtaista 

* Koulutuksia- tulossa keväällä 2019 

- ensiapu-koulutus joukkueen toimihenkilöille. Lue lisää. 

- pelinohjaakoulutus 2007-03-syntyneille. Lue lisää. 

- Palloliiton valmennuskoulutus. Lue lisää.  
 

*Seuraa seuramme toimintaa Facebookissa 
Kasiysin Facebook-sivujen seuraaminen ei voisi olla helpompaa! Tarvitset vain Facebook-profiilin. 
1. Kirjaudu Facebookiin. 

2. Aloita ryhmän nimen kirjoittaminen etsintäkenttään ja valitse sitten vaihtoehdoista oikea. Seuran ryhmän nimi on 

seuran virallinen nimi, eli FC Kasiysi Espoo ry. 

3. Napsauta ryhmän nimen vieressä olevaa "seuraa/tykkää"-painiketta. 

4. Tervetuloa mukaan! 

#fckasiysiespoo, #meidänseura, #laadukkuus 
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