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1. Pelaajakehitys  

* Kesän 2020 jalkapallokoulu alkaa 6.5.2020 
F.C. Kasiysin jalkapallokoulut järjestetään huippuolosuhteissa Laaksolahden urheilupuiston tekonurmella. 

Jalkapallokoulu on suunnattu lapsille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan maailman suosituimman urheilulajin saloihin 

liikunnallisten leikkien ja pelien kautta. 
Lisätietoa ja ilmoittauminen täältä. 

 

* Tapahtumat 2020 
Pelinohjaajakoulutus ma 23.3.20 klo 17.00 Leppävaaran UP:n kahvio. Lisätietoa täältä. 
Seuraleiri 17.-19.4.2020 Liikuntakeskus Pajulahdessa. Lisätietoa täältä. 

Kesäleirit kesäkuussa Laaksolahdessa. Lisätietoa täältä. 

Seurayhteisön maalivahtileiri 2008-11-syntyneille15.-16.6.2020 Leppävaarassa. Lisätietoa täältä.  

FC Espoo Camp-leiri 10.-12.8.2020 Laaksolahdessa. Lisätietoa täältä. 

Syyslomaleiri 12-16.10.2020 Laaksolahdessa. Lisätietoa täältä. 

 

2. Seurakehitys 

* Jäsenkysely 2020 
Haluamme luoda toimintaa, joka vastaa jäsenistömme toiveita ja odotuksia. Vastaamalla tähän kyselyyn vaikutat omalta 

osaltasi, että saamme kuvan siitä, missä me olemme nyt ja minne toivoisit meidän menevän kanssasi. 

Jäsenkyselyyn pääset täältä. 

 

*F.C. Kasiysi Espoo ry:n sääntömääräinen kevätkokous maanantaina 16.3.2020 klo 17.30 
Kevätkokous pidetään Laaksolahden Jalkapallohallin neuvottelutilassa, Lähdepurontie 1, 02720 Espoo. 

Lisätietoa täältä. 

*Meillä käy maksuvälineenä Edenred liikuntaseteli tai mobiilimaksu 

Jatkossa aikuisten harrastetoiminnan voi myös maksaa Edenredin mobiilimaksulla ja virikeseteleillä.Mikäli haluat maksaa 

Edenredin virikeseteleillä tai mobiilimaksulla, on toimituksesta sovittava erikseen seuran toimiston kanssa. 

3. Viestintä 

* FC Kasiysin sähköpostiosoitteet muuttuneet 

Olemme Kasiysissä ottaneet käyttöön uudet sähköpostiosoitteet. Nykyiset sähköpostimme ovat muotoa: 

etunimi.sukunimi@kasiysi.fi.  
Vanhoihin fckasiysiespoo.fi-päätteisiin sähköpostiosoitteisiin lähetetyt viestit välittyvät vielä toistaiseksi uusiin osoitteisiin. 

                                                                                                                       

* 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 
*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. 

*Tue seuraasi K-plussa ostoksillasi K-Supermarket Lähderannassa. Lisätietoa täältä. 

*Tue seuraasi Stadium ostoksillasi. Lisätietoa täältä. 
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