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1. Seurakehitys  

* Yleisiä ohjeita Myntin ja Laaksolahden hallivuoroille 

    Ylivoimaisesti tärkein oppi seurassamme on nyt se, että muistamme edelleen noudattaa 

    mahdollisimman  hyvin annettuja turvallisuuteen ja hygieniaan liittyviä ohjeita. Korona  

    ei ole poistunut keskuudestamme. Pidetään etäisyyksiä ja vältetään kaikkea ylimääräistä  

    kontaktia arjessamme. Lisätietoa ohjeista täältä. 

 

* Kauden 2020 päättäjäiset eritysjärjestelyin lauantaina 14.11.2020 klo 12-15 

   Koronatilanteen johdosta tänä vuonna ei järjestetä kauden päättäjäisiä perinteiseen 

   tapaan Laaksolahden hallissa. Tänä vuonna tapahtumassa vain ohjelmassa joukkuekuvaus ja joukkuekohtainen 

   palkitseminen. Seuratason palkitsemiset suoritetaan live-striimauksena. 

 

     * Lasten turvallisuus seurasamme- #olemme turvallinen seura 

         Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen lähiympäristöön ilman pelkoa 

         rasismista, syrjinnästä ja kiusaamisesta. Haluamme toimia tämän tärkeän asian 

         kanssa vastuullisesti, joten olemme kirjanneet ja hyväksyneet johtokunta tasolla 

         asiaan liittyvät toimintaohjeet tulevaisuutta varten. 

         Toimintaohjeet löytyy täältä. 

 

2. Pelaajakehitys 

* Seura palkannut uusia työntekijöitä kaudelle 2020-21 

   Seura on palkannut kaksi uutta työntekijää vahvistamaan  seuramme valmennusosaamista. 

   Elina Broad-Pease on palkattu seuravalmentajaksi ja Anton Bogdanov seuran 

   maalivahtivalmentajaksi. Elinan työmäärä on 30h/vko ja Antonin 20 h/vko. 

        

* FC Kasiysi valmennusportaali käyttöön kaudelle 2020-21 

   Sivusto on urheilutoiminnan kokonaissuunnitelma, mikä on tarkoitettu seuran valmentajille, 

   joukkueenjohtajille, huoltajille ym. joukkueiden toimihenkilöille sekä kaikille pelaajille ja 

   näiden vanhemmille. Suunnitelman päätarkoitus on auttaa pelaajia, valmentajia ja vanhempia  

   ymmärtämään seuran valmennuksen päälinjaukset sekä erilaiset mahdollisuudet  pelaajien 

   kehittämisessä ja jalkapallon harrastamisessa eri  ikäluokissa. 

   Julkaisutapahtuma on tarkoitettu ensisijaisesti joukkuejohtajille ja -valmentajille. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Viestintä 

* Koronamuistutus SPL 

   Muistetaan edelleen korona-ohjeistus, ettei ainakaan jalkapallon takia tulisi uusia  

   tartuntoja.  

   Ohjeet löytyvät täältä:  

    www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/jalkapallon-kilpailutoiminnan-koronainfo 

 

* FC Kasiysi Espoo ry:n sääntömääräinen Syyskokous la 14.11.2020 klo 11.00 seuran 

   toimistolla 

   Asialista täältä.                                                                                                                        

4. Muuta ajankohtaista 
 *Soveltavaa futista erityisille pelaajille. Lisätietoa Red Stars joukkueesta 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 2016-2017 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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