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1. Seurakehitys 

*Kesän 2021 jalkapallokoulut alkaa 25.4.2021-tytöille oma Disney-tarinoihin perustuva jalkapallokoulu 
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  täältä. Lisätietoa Disney-jalkapallokoulusta täältä.                 

  
*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. 
      

2. Pelaajakehitys 

*Kevään seuraleiri PERUTTU 
Keväällä perinteisesti pidettävä Seuraleiri on virallisesti vuoden 2021 osalta peruttu. Vallitseva korona tilanne ja epävarmuus 

tilanteen etenemisestä eivät anna puitteita toteuttaa laadukasta sekä yhteisöllisyyttä lisäävää 

tapahtumaa. Seuraavaa Seuraleiriä on ruvettu jo suunnittelemaan keväälle 2022. 

 

       *Kesäleirin 7.-11.6.2021 ja/tai 14.-18.6.2021 ilmoittautuminen avattu    
Leiri on suunnattu vuonna 2014 - 2008 -syntyneille tytöille ja pojille.  

Nappaa pallo haltuusi ja tule mukaan viettämään kanssamme hauskat kesäviikot! 
Lisätietoa ja ilmoittauminen täältä. 

 

*Miikan liiketaitovalmennus jatkuu etänä nykyisessä muodossaan 7.4.2021 asti  
Uusien rajoitusten johdosta seuran liiketaitovalmentaja Miika Saloranta järjestää 

liiketaitovalmennusta U12 ja vanhemmille pelaajille  kello 16.00-16.45 maanantaisin ja 

keskiviikkoisin.  

Fyysisen harjoituksen (45 min ) tavoitteena on tarjota pelaajille mahdollisuus fyysiseen harjoitteluun kotona. Maanantain 

harjoitus sisältää lihaskuntoliikkeitä ja lihaksia kuormittavia liikkeitä, kun taas keskiviikon harjoituksen tarkoituksena on 

saada sykettä nousemaan toiminnallisten koko kroppaa haastavien liikkeiden avulla (HIIT). Jatkosta tiedotetaan ikäluokille, 

kun uudet rajoitukset ja aikataulut ovat selvillä.  

Mukaan pääsee Google Meets- linkin kautta. Linkki harjoituksiin on välitetty ikäluokan toimihenkilöille. Tarvittaessa linkin 

saa itselleen olemalla yhteydessä miika.saloranta@kasiysi.fi 

                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Viestintä 

*Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin lauantaina 20.3.2021  
Kevätkokous pidettiin 20.3. poikkeustilanteesta huolimatta, mutta noudattaen annettuja rajoituksia.  

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, eli  vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien 

lausunto, näiden pohjalta johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus. 

Kevätkokous päätti myös muuttaa seuran tilikauden joukkueiden tilikauden mukaiseksi eli seuran uusi tilikausi on jatkossa 

1.11.-30.10. 

4. Muuta ajankohtaista 

*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. 

*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. 
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