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1. Seurakehitys  

 

* Toimisto suljettu 22.6.-9.8.2020 - Aurinkoista kesää kaikille!    
Päätoimisten lomat seuraavasti: 
Mikko Hiltunen 22.-30.6. + 20.7.-7.8.2020 

Peter Alexandroff 15.-21.6.+ 13.-2.8.2020 

Jani Kovalainen 22.6.-19.7.2020 

Miika Saloranta 13.-23.7.2020 

Jimi Mikkola 8.-26.7.2020 
 

*Peter Alexandroff nimetty seuran valmennuspäälliköksi 
Seura on nimennyt Peterin seuran valmennuspäälliköksi 1.6.2020 alkaen. 

Vastuualueina valmennuskoulutus, valmennuslinja, valmennuksen esimies ja 

ikäluokkavastaavana toimiminen. 

 

2. Pelaajakehitys 
 

* FC Espoo Camp 2020        
FC Espoo Camp 6-12-vuotiaille lapsille tullaan järjestämään yhdessä FC Espoon 

kasvattajaseurojen kanssa elokuussa 2020 ennen koulujen alkua elokuussa ma 10.8. - ke 

12.8.2020 klo 9.00-15.30 välisenä aikana. Leiri järjestetään Leppävaarassa ja Laaksolahdessa tekonurmikentillä. 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä.                                           
     

* Taitokisat 2020- Kasiysi järjestää syyslomalla taitokisaleirin 12.-16.10.2020  

Seurayhteisömme järjestää taitokilpailut 23.-24.10.2020 Laaksolahden jalkapallohallissa. Kisoihin voi harjoitella Kasiysin 

järjestämässä taitokisaleirillä. Lisätietoa täältä. 

Taitokilpailujen toimintamalli on täksi vuodeksi muuttunut. Osallistuminen valtakunnallisiin taitokilpailuihin edellyttää 

kultamerkkitasoista suoritusta seurojen omissa taitokilpailuissa-vanhan mallista piirin taitokilpailua EI enää järjestetä. 

Palloliitto tiedottaa elokuussa 2020 seuroille taitokilpailuiden säännöistä, toimintamenetelmistä ja tarjoaa järjestäville 

seuroille tukipalvelua toiminnan organisointiin. Vuoden 2020 viralliset seurataitokilpailut sisältävät 8-13 -vuotiaiden poikien 

ja tyttöjen ikäluokat. Valtakunnalliset taitokilpailut kattavat vastaavasti 10-13 -vuotiaiden ikäluokat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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 heinäkuun loppuun asti.                                                                                                                    
 

* Seura-ja joukkuemaksu ohjeisiin päivitys                                           
Lisätietoa täältä. 

 

4. Muuta ajankohtaista 
*Kesän 2020 Jalkapallokoulu 5.8.-30.9.2020 2013-16-syntyneille. 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. 
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