F.C. Kasiysi Espoo, seuratiedote, 7/2020
1. Pelaajakehitys
* Toimisto suljettu 21.12.2020 – 3.1.2021
Kasiysin toimiston väki toivottaa rauhallista joulua!

*Koronarajoitukset jatkuvat 10.1.2021 asti
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 11.12.2020, että
26.11.2020 tehdyn linjauksen mukaiset rajoitukset jatkuvat 10.1.2021 saakka.
Linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon
ylikuormittumisen uhkaan. Kaikki organisoitu harrastustoiminta on keskeytetty
sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta on keskeytetty myös ulkona.

* Tapahtumat 2021
Seuraleiri 16.-18.4.2021 Liikuntakeskus Pajulahdessa. Lisätietoa täältä.
Kesäleirit 7.-11.6. ja 14.-18.6.2021 Laaksolahdessa. Lisätietoa täältä.
FC Espoo Camp elokuussa 2021 Laaksolahdessa ja Leppävaarassa. Lisätietoa täältä.
Taitokisaleiri syyslomalla 2021 Laaksolahdessa. Lisätietoa täältä.

2. Seurakehitys
* Meidän seuran syyskous pidettiin lauantaina 14.11.2020
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 2021
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.
Sisarusalennus (U5-U19) 30 €, kohdistetaan aina nuorempiin sisaruksiin.

3. Viestintä
* Lasten turvallisuus seurassamme - #olemme turvallinen seura
Kiusaamisen ehkäisyn ja työrauhan edistämisen tulee olla suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja jatkuvaa seuramme arjessa
tapahtuvaa toimintaa. Toiminta tarvitsee tuekseen yhteisen arvopohjan, yhteisesti sovitut toimintatavat sekä
yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen perustuvan toimintakulttuurin. Lue lisää.

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.
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