F.C. Kasiysi Espoo, seuratiedote, 4/2021
#vastuullisuus, #avoimuus, #positiivisuus

1. Seurakehitys
*Rekry: F.C. Kasiysi Espoo etsii nappula-, harrastevastaavaa
Etsimme seuraamme uutta nappula- ja harrastevastaavaa taataksemme nuorille jalkapalloilijan
aluille mahdollisimman laadukkaan ja innostavan ympäristön sytyttämään jalkapallon pelaamisen
kipinän roihuaviin liekkeihin. Nappula- ja harrastevastaavalla on merkittävä rooli paikallisen
toiminnan kehittämisessä, valmennuslinjan toteuttamisessa ja jäsenmäärän kasvattamisessa uusien
ikäluokkien myötä.
Lue lisää.
*Toimisto suljettu 5.7.-1.8.2021- Aurinkoista
Mikko Hiltunen 5.7.-1.8.
Peter Alexandroff 5.7.- 25.7.
Jani Kovalainen 24.6.-11.7. +19.7.-1.8.
Jimi Mikkola 1.7.-3.7.+16.7.-1.8.
Miika Saloranta 19.7.-1.8.
Anton Bogdanov 19.7.-23.7.
Elina Broad-Pease 14.7.-29.7.

kesää kaikille!

*Espoon Talvisarja 2021-22
Espoon Palloseura ja FC KasiYsi järjestävät yhteistyössä uudistetun Espoon Talvisarjan.
Talvisarjassa järjestetään pelejä 6-11-vuotiaille tytöille ja pojille ja Espoon Talvisarjan aikana
tullaan pelaamaan yli 1500 ottelua.
Lue täältä.

2. Pelaajakehitys
*Syksyn jalkapallokoulut alkaa elokuussa-vielä ehtii mukaan!
F.C. Kasiysin jalkapallokoulut on vuonna 2021 suunnattu 2014-2017 -syntyneille lapsille, jotka ovat kiinnostuneita
tutustumaan maailman suosituimman urheilulajin saloihin liikunnallisten leikkien ja pelien kautta.
Jalkapallokoulujen keskeisin tavoite on synnyttää kiinnostus ja ilo lajitoimintaa kohtaan,
mikä syventyy rakkaudeksi ja kasvaa intohimoksi, ohjaten lapsia jalkapalloharrastuksen pariin.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä.

*Back to school-leiri 9.-10.8.2021
Leiri on tarkoitettu 2014-2008 syntyneille tytöille ja pojille.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä.

*Nuorten harrastetoiminta (12-16 v.) alkaa 2.6.2021 - kesä-elokuu maksutonta toimintaa
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.

3. Viestintä
*Seuran syyskokous pidetään 25.9.2021 klo 11.00 seuran toimistolla
Tervetuloa asiysin syyskokoukseen hallin neukkariin 2 krs. Lue lisää

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

