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1. Pelaajakehitys  

* Miika Saloranta FC Kasiysin seuravalmentajaksi 

Kasiysi on palkannut Miika Salorannan ikäluokkien U10-U11 vastuuvalmentajaksi     . Miika vastaa myös seuran 

liiketaitovalmennuksen kehittämistä sekä omien vastuualueidensa hallinnosta ja viestinnästä . Lue lisää. 

 

*Seuran päättäjäiset pidettiin lauantaina 16.11.2019 Laaksolahden hallissa 
FC Kasiysin 30v-juhlavuoden "kauden päättäjäiset" vietettiin Laaksolahden hallissa. Hauskojen kisojen, pelien, arpajaisten, 

joukkuekuvausten ja paljon muun lisäksi vuoden 2019 aikana ansioituneita palkittiin. Katso kaikki palkitut tästä. 

 

*Vapaaharjoittelua Laaksolahden hallissa lapsille ja nuorille 
21.11.2019 lähtien torstaisin klo 14-16 Laaksolahden jalkapallohalli varattu nuorten omatoimista treenaamista 
varten  21.11.2019- 9.4.2020 (pl 26.12.2019). 

  

2. Seurakehitys 

* Syyskous pidettiin  lauantaina 16.11.2019 
 Seuran johtokunnaksi vuodelle 2020 valittiin: 

Antti Inberg (PJ), Eerika Marmo, Karri Ackalin, Tuukka Laakso, Henry Lybäck, Sami Volanen, Juha Hämäläinen, Kalle 

Sukanen ja Tony Hagerlund. 
 

* Seuramaksut 2020 
Jäsen- ja toimintamaksu laskutetaan suoraan pelaajalta tammikuussa 2020 tai uuden pelaajan tullessa seuraan. 

Jäsen- ja toimintamaksun suuruudet: 

  30 euroa         (perhefutis, jalkapallokerho, soveltava) 

180 euroa         (leikkimaailma 2009-15) 

180 euroa         (kaveri-, tulevaisuus-, aikuismaailma 2008-aikuiset) 

100  euroa         (harraste- ja KKI-toiminta) 

 

Maksuihin päätettiin seuraavat poikkeukset: 

1.1.-30.6. toimintaan osallistuvien pelaajien toimintamaksu on täysimääräinen. 

1.7.- 30.12. välisenä aikana aloittavien toimintamaksu on 50 % täysimääräisestä. 

Osavuotisuus lasketaan ensimmäisestä osallistumiskerrasta lukien. 

 

3. Viestintä 

* FC Kasiysi sosiaalisessa mediassa 
@fckasiysiespoo käyttäjänimellä löytyvä Instagram-tili on vihdoin julkaistu, joten ei muuta kuin ”seuraamaan” Meidän 

Seuran toimintaa myös Instagramin puolella. Tilillä tullaan julkaisemaan ainutlaatuista sisältöä seurasta, sekä tärkeimpiä 

tiedotteita juuri teille jäsenille.  

 

       FC Kasiysi Espoo ry:n Facebook-tilistä ”tykkäämällä” näet paljon kuvia sekä pysyt ajantasalla Kasiysin  

       tärkeimmistä tiedotteista. 

 

4. Muuta ajankohtaista 
*Seuraleiri 17.-19.4.2020 Liikuntakeskus Pajulahdessa. Lisätietoa täältä. 

*Lasten ja nuorten omatoiminen vapaaharjoittelu Laaksolahden hallissa torstaisin klo 14-16, 

*Soveltavaa futista erityisille pelaajille. Lisätietoa Red Stars joukkuessta täältä. 

*Aikuisten kuntofutista myös talvikaudella. Naisilla ja  miehillä omat ryhmät. 

*Lasten futiskerho on tarkoitettu 6-12-vuotiaille pelaajille, jotka haluavat harrastaa kevyesti kerran viikossa. Lisätietoa täältä. 

*Perhefutis on 2015-2016 syntyneeen  lapsen ja vanhemman yhteinen harrastus. Lisätietoa täältä. 

 

http://www.fckasiysiespoo.fi/
https://www.fckasiysiespoo.fi/?x118281=525313
https://www.fckasiysiespoo.fi/tapahtumat/seuran-paattajaiset/
https://www.fckasiysiespoo.fi/tapahtumat/seuraleiri-2020/
https://www.fckasiysiespoo.fi/joukkueet/red-stars/
https://www.fckasiysiespoo.fi/urheilutoiminta/harrastetoiminta/naisten-kuntofutis-fc-kyllikit/
https://www.fckasiysiespoo.fi/urheilutoiminta/harrastetoiminta/miesten-kuntofutis/
https://www.fckasiysiespoo.fi/urheilutoiminta/harrastetoiminta/lasten-futiskerho-6-12-vuotiaat/
https://www.fckasiysiespoo.fi/urheilutoiminta/perhefutis/
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