F.C. Kasiysi Espoo, seuratiedote, 2/2022
#vastuullisuus, #avoimuus, #positiivisuus

1. Seurakehitys
*Valmennuspäällikkö kohti uusia haasteita
Seuramme valmennuspällikkö Peter Alexandroff on irtisanoutunut tehtävästään niin, että viimeinen
työpäivä oli viime viikon perjantaina 12.8.2022.
Seura aloittaa uuden valmennuspäällikön rekrytoinnin mahdollisimman pikaisesti, siihen asti
tehtävään liittyvät yhteydenotot toiminnanjohtaja Mikko Hiltuseen mikko.hiltunen@kasiysi.fi
040-848 0554.
Seura haluaa sydämellisesti kiittää Peteriä kaikesta arvokkaasta työstä seuramme eteen.
*Seuran maalivahtivalmentaja Anton Bogdanov Jyväskylään opiskelemaan liiketaloutta
Anton jättää työnsä tuleva perjantaina. Seura kiittää myös Antonia upeasta työstä seurassamme.

*Ossian Lanne aloitti uutena työntekijänä Kasiysissä
FC Kasiysin tiimi vahvistuu, kun Meidän Seuraan palkattiin Ossian Lanne. Työsuhde on alkanut
8.8.2022. Joka päivä mennään kovempaa ja kovempaa. Tervetuloa mukaan! Alla Ossianin terveiset
Lue Ossianin terveiset täältä.

2. Pelaajakehitys
*FC Espoon 2011-syntyneidet tyttö-ja poikajoukkueet perustetaan syyskuussa
FC Espoo on kasvattajaseurojen pelaajakehitystyötä jatkava kilpaseura.
Seura järjestää avoimet harjoitukset 19.-23.9.2022.
Seurayhteisön pelaajat tapahtumaan ilmoitetaan seuran toimesta. Seurayhteisön ulkopuoliset pelaajat
ilmoittautuvat erillisen lomakkeen kautta, mikä aukeaa syyskuun alussa.
Lisätietoja avoimista harjoituksista voi kysyä:
Peter Sampo (pojat) peter.sampo@fcespoo.fi , Elina Kuronen (tytöt) elina.kuronen@fcespoo.fi
Tarkempi info löytyy täältä.

*Harrastetoiminta liikuttaa - jalkapalloa jokaiselle
FC Kasiysin harrastetoiminta kiinnostaa ja liikuttaa laajalla rintamalla. Vuonna 2019
Meidän Seura otti ensimmäisiä askelia kohti missiotaan “jalkapalloa jokaiselle”. Nyt kolmen kesän
jälkeen harrastepolku on osa seuran päivittäistä toimintaa.
Lue lisää.

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.

* Jalkapallo -25 % Stadiumista
Stadium haluaa tarjota seuramme jäsenille ainutlaatuisen tarjouksen jalkapallokengistä.Valikoima
löytyy jalkapallo-alasivuilta verkkokaupasta stadium.fi sekä stadium myymälöistä.

4. Muuta ajankohtaista
*Soveltavaa futista erityisille pelaajille. Lisätietoa Red Stars joukkueesta täältä.
*Aikuisten kuntofutista myös kesäkaudella. Naisilla ja miehillä omat ryhmät.
*Perhefutis on 2017-2018 syntyneeen lapsen ja vanhemman yhteinen harrastus. Lisätietoa täältä.
*Tue seuraasi K-plussa ostoksillasi K-Supermarket Lähderannassa. Lisätietoa täältä.
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