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1. Seurakehitys  

* Jäsenkysely 2020-yhteenveto 

Kasiysi toteutti jälleen jäsenkyselyn keväällä 2020. Jäsenkysely lähetettiin yhteensä 700 jäsenelle, joista 120 vastasi 

lähetettyyn kyselyymme (vastausprosentti 17,1 %). Pidämme kyselyä seurana erittäin tärkeänä palautteenanto 

mahdollisuutena, johon toivomme selkeästi parempaa vastausprosenttia, tämä siis selkeä kehityskohde viestinnällisesti. 

Yhteenveto löytyy täältä. 

* FC Espoon miesten edustusjoukkueen kausi alkaa lauantaina 13.6.2020 Leppävaarassa 
Kauden toistaiseksi tärkein päivämäärä on nyt LAUANTAI 13.6. KLO 15.00, 

jolloin kausi 2020 viimein saadaan käyntiin myös seurayhteisömme edustusjoukkuetasolla.                                                                              

FC Espoo tulee kutsumaan kaikki kasvattajaseurojen pelaajat taustoineen, ja vanhempineen kauden 

ensimmäiseen otteluun paikalle tutustumaan uusittuihin palvelukonsepteihin, kuten 

monipuolisempaan ja laajempaan ruoka- ja tuotevalikoimaan sekä ennen ottelua järjestettävään 

ohjelmaan sekä puoliajan kasvattajaseurakisaan. 

Lisäksi uutuutena 2020 kaudella tulee olemaan aurinkokatsomossa palvelemassa anniskelukatsomo 

yli 18-vuotiaille. 

Tervetuloa aloittamaan futiskausi 2020 Leppävaaran stadionilla lauantaina 13.6. klo 15.00 

viimeistään-yleisörajoituksen johdosta tapahtumaan erillinen ilmoittauminen, josta lisäinfoa tulossa! 

FC Espoon naisten ja miesten edustusjoukkuieden kotiottelut löytyy täältä. 

2. Pelaajakehitys 

* Kesän 2020 jalkapallokoulu alkaa ke 5.8.2020                                                    
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. Jalkapallokouluissa 

tutustutaan palloon pelivälineenä ja kehitetään lasten liikunnallisia perusvalmiuksia.  

Lisätietoa ja ilmoittauminen täältä.     

* Jussi Liikanen alotti seuran maaalivahtivalmentajana 
Jussi vastaa seuran  maalivahtien valmennuksesta loppukauden oto-pohjalta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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 
*FC Espoo Camp 10.-12.8.2020 Laaksolahden UP. Lisätietoa täältä. 
*Soveltavaa futista erityisille pelaajille. Lisätietoa Red Stars joukkueesta täältä. 

*Aikuisten kuntofutista myös kesäkaudella. 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. 

 

 

http://www.fckasiysiespoo.fi/
https://www.fckasiysiespoo.fi/?x118281=573481
https://www.fcespoo.fi/?x254121=1212842
https://www.fckasiysiespoo.fi/urheilutoiminta/jalkapallokoulu/
https://www.fckasiysiespoo.fi/tapahtumat/fc-espoo-camp-2020-10-8-12-8-202/
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/
https://www.fckasiysiespoo.fi/?x118281=451671
https://www.fckasiysiespoo.fi/?x118281=459845

