F.C. Kasiysi Espoo, seuratiedote, 1/2021
#vastuullisuus, #avoimuus, #positiivisuus

1. Seurakehitys
*Kesän 2021 jalkapallokoulu alkaa 25.4.2021
F.C. Kasiysin jalkapallokoulut järjestetään huippuolosuhteissa Laaksolahden
urheilupuiston ja Karakallion tekonurmella. Jalkapallokoulu on suunnattu lapsille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan
maailman suosituimman urheilulajin saloihin liikunnallisten leikkien ja pelien kautta .
Lisätietoa ja ilmoittauminen täältä.

*5-8-vuotiaille tytöille suunnattu Playmakers-ohjelma alkaa 25.4.2021
Playmakers-harjoituksissa opetellaan liikunnallisia, sosiaalisia jalkapallotaitoja tuttujen
Disney-tarinoiden maailmassa sekä kaadetaan mielikuvia jalkapallon harrastamisesta.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä.

*Jäsenkysely 2021
Haluamme luoda toimintaa, joka vastaa jäsenistömme toiveita ja odotuksia.
Vastaamalla oman toimintasi kyselyyn vaikutat omalta osaltasi, että saamme ymmärryksen siitä,
missä me olemme nyt ja minne toivoisit meidän menevän kanssasi.
Vastaa jäsenkyselyyn ikäluokkatoiminta ja/tai harrastetoiminta.

2. Pelaajakehitys
*Lasten futiskerho (6-11 v.) ja nuorten harrastetoiminta (12-16 v.) kesällä 2021
Futiskerhon toiminta-ajatuksena on tarjota pelaajalle elämyksiä jalkapallon parissa. Ylipäätänsä toiminta on tarkoitettu
sellaisille futiksesta kiinnostuneille, jotka haluavat pelailla kerran viikossa. Futiskerho vastaa tähän haasteeseen .
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: nuorten harrastetoiminta ja/tai lasten futiskerho.

*Tapahtumat 2021
Kesäleirit kesäkuussa Laaksolahdessa. Lisätietoa täältä.
Seurayhteisön maalivahtileiri 2008-12-syntyneille 21.-22.6.2021 Leppävaarassa. Lisätietoa täältä.
Back to school-leiri 9.-10.8.2021 Laaksolahdessa. Lisätietoa täältä.
Syyslomaleiri 18.-20.10.2021 Laaksolahdessa. Lisätietoa täältä.

3. Viestintä
*Tue seuraasi Stadium ostoksilla
Tiesithän, että voit antaa seurallesi 3% ylimääräisen bonuksen tekemällä ostoksia Stadiumista.
Samalla säilytät oman henkilökohtaisen bonuksesi. Eli bonusta kaikille, samoista ostoista. Mitä
enemmän ostat, sitä enemmän saat bonusta, sekä sinulle, että seuralle.
Rekisteröydy osoitteessa www.stadium.fi/teamsales ja voit aloittaa seurasi tukemisen heti. Join the
Movement

*Sääntömääräinen kevätkokous
Kevätkokous pidetään la 20.3.2021 klo 11.00 Laaksolahden Jalkapallohallin neuvottelutilassa,
Lähdepurontie 1, 02720 Espoo. Asialista täältä.

4. Muuta ajankohtaista
*Soveltavaa futista erityisille pelaajille. Lisätietoa Red Stars joukkueesta täältä.
*Aikuisten kuntofutista myös kesäkaudella. Naisilla ja miehillä omat ryhmät.
*Perhefutis on 2016-2017 syntyneeen lapsen ja vanhemman yhteinen harrastus. Lisätietoa täältä.
*Tue seuraasi K-plussa ostoksillasi K-Supermarket Lähderannassa. Lisätietoa täältä.

F.C. Kasiysi Espoo ry
Lähdepurontie 1, 02720 Espoo
www.fckasiysiespoo.fi
#fckasiysiespoo #meidänseura

Mikko Hiltunen
040-848 0554
mikko.hiltunen(a)kasiysi.fi

