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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. 

 

* Jalkapallokoulun ohjaaja-haku kesäkaudelle 
 Kasiysi tarvitsee taas kesäkaudella jalkapallokouluun nuoria ohjajaajia. Työaika on keskiviikkoisin klo 17.30-

19.30 ja se alkaa 8.5.2019. 

Jos haluat hauskan kesätyön futisnappuloiden parissa, ota yhteyttä Peter Alexandroffiin p.040 502 2052. 

         

2. Seurakehitys 

* Sääntömääräinen kevätkokous 

Kevätkokous pidetään ke 10.4.2019 klo 18.00 Laaksolahden Jalkapallohallin neuvottelutilassa, Lähdepurontie 1, 

02720 Espoo. Asialista täältä. 

 

* Jäsenkysely 2019 päättyy 15.3.2019 
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 

* Pelaajien Pallo-ID:t lisätään MyClub 
Pallo-Id lisätään pelaajan omalle jäsensivulle kohtaan lisenssi, näin tieto lisenssinumerosta on helposti 

löydettävissä esim vakuutusturvaa varten. Ohjeet vahingon sattuessa  täältä. 
 

* Espoonlahden kuplan purku la 13.4.2019 klo 9.00-> 
Tässä hyvä varainhankinta tapahtuma joukkueellenne. Halliyhtiö maksaa joukkueellenne 12€/hlö/h. Lisätietoa 

asiasta Mikko Hiltunen, 040 848 0554. 
 

4. Muuta ajankohtaista 
*Uusia fanituotteita myynnissä toimistolla- tupsupipo 20 € ja seurahuivi 15 €. 

            
 

* 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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