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KAUDEN VALMISTELUT KÄYNNISSÄ, VIELÄ HETKI…
Luette seuramme historian toista Uutiskirjettä, jonka tarkoituksena on entisestään parantaa monen suuntaista
tiedonkulkua seuramme sisällä. Uskomme, että tämä on hyvä lisä uudistuneiden kotisivujemme, myClubin,
Facebookin ja sähköpostin rinnalle. Uutiskirjeessä haluamme kertoa kaikille pohulaisille ajankohtaisista
asioista ja tuoda tätäkin kautta esille kaikkia niitä tärkeitä ja hyviä asioita, joita seurassamme teemme.
Seuran arkea värittää parhaillaan mm. kauteen ja kerhoihin valmistautuminen, tulevat turnaukset, Helsingin
ja Uudenmaan piirien viestintäkoulutus, joukkueiden toimihenkilöille 22.4. järjestettävä forum, jossa
käsitellään joukkueille ajankohtaisia aiheita. Kevään lähestyessä kutina jalkapohjissa myös itselläni lisääntyy.
KKI-perheen laajentuminen uudella KKI Akatemia joukkueella antaa myös itselleni mahdollisuuden päästä
niitylle kirmaamaan.
Talvi ja kevät on osoittanut, että seuramme joukkueet kykenevät erinomaiseen ja ymmärtäväiseen
yhteistyöhön keskenään. Toivon, että samalla kun valmistaudumme alkavaan kauteen, raivaamme kaikki tilaa
kalenterista ja käymme kauden aikana katsomassa runsaasti POHU-pelejä ja kohtaamme toisemme yhä
useammin kentän laidalla.
Juha-Pekka Partanen, toiminnanjohtaja

MIESTEN KKI-PERHE KASVAA JA TIIVISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ
Seuramme yksi mielenkiintoisimmista aikuisharrastajien kokonaisuuksista on
miesten KKI-toiminta. Tulevalla kaudella KKI-sarjoissa on mukana ikäluokat
35 (2 joukkuetta), 40, 45, 55, 60. Joukkueet tekevät keskenään
”ymmärtäväistä yhteistyötä” ja auttavat toisiaan aina tarpeen mukaan.
Tulevan kesän aikana yhteistyö tiivistyy sunnuntaisin, kun koko ”KKI-perhe”
kokoontuu sunnuntai-iltaisin Pirkkolaan yhteisharjoituksiin.
Uutena joukkueena KKI-perhe sai KKI Akatemian. Joukkue koostuu
pelaamisesta tauolla olleista mutta edelleen paloa kentälle tuntevista, joiden
aiempi pelihistoria on hyvin kirjava. Ikähaitari joukkueessa tulee kaudella
olemaan 35-60-vuotta. Talven aikana kerran viikossa harjoituksissa
yhteishenkeä kasvattanut joukkue pelaa kaudella KKI35 sarjaa.
KKI akatemian lisäksi tulevalla kaudella on mukana myös KKI60 joukkue. KKI55 ja KKI 60 joukkueiden taustalla hääräävä Jari Mether on ollut
kasaamassa joukkueita ja saanut ympärilleen hienon joukkueen. Kaikkiin seuramme KKI joukkueisiin voi liittyä mukaan aina myös kesken kauden.
Lisätietoja joukkueista ja yhteyshenkilöt http://www.fcpohu.fi/joukkueet/miehet/
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P01FC VALMISTAUTUU ELL-KAUTEEN YHTEISTYÖSSÄ MIESTEN
EDUSTUSJOUKKUEEN KANSSA
Seuramme poikajoukkueista P01FC on valmistautunut pitkän talven tulevaan kauteen. Alkuvuoden Etelä-Länsiliigan karsinnat olivat joukkueelle
menestyksekkäät ja paluu ikäluokan ylimpään alueelliseen sarjaan oli tosi. Tiiviisti hyvällä fiiliksellä vastuuvalmentajan Daniel Ivanovin johdolla
harjoitteleva joukkue alkaa olla valmis 9.4. alkavaan sarjaan. Ensimmäinen kotipeli Pirkkolan tekonurmella lauantaina 16.4. FC POHU – TPV.
P01FC on tehnyt vuoden alusta alkaen yhteistyötä myös seuramme miesten edustusjoukkueen kanssa. Joukkueesta on tasaisesti ollut miesten
joukkueen mukana harjoitus- ja pelivahvuudessa 2-3 pelaajaa. Ivanovin ja edustuksen valmentajien Jani Kurvisen ja Matti Honkalan mukaan
yhteistyö on ollut aukotonta ja sujuvaa ja antanut molemmille joukkueille ja mukana oleville pelaajille kokemusta.

FC POHU FUTISKERHO JA -LEIRI JA TURNAUKSET 2016
Kesän futiskerhojen ilmoittautumiset ovat täydessä vauhdissa. Toukokuussa 2009-2012 syntyneiden futiskerho täytyy hiljalleen ja odotamme
jälleen satapäistä osanottajajoukkoa. Kerho on aina ollut superpositiivinen ja hyvänmielinen tapahtuma ja oivallinen tapa tutustuttaa lapsi liikuntaan
ja seuratoimintaan. Uutena kesän tarjontaan on lisätty futisleiri seuran poika- ja tyttöpelaajille. Koulujen päättymisen ja juhannuksen välisessä
leirissä pidetään vauhtia, harjoitellaan tekniikkaa ja pidetään hauskaa.
Huhtikuussa sunnuntai-iltaisin jatkuu vaparifutis. Vaparifutis on tarkoitettu matalankynnyksen harrastusmahdollisuudeksi ja ponnahduslaudaksi
joukkuetoimintaa. Vapariin voivat osallistua 9-16-vuotiaat ja osallistumisesta veloitetaan 5€ kerta. Lisätietoja kerhoista ja leiristä
www.fcpohu.fi/futiskoulu-ja-kerho/
FC POHU turnauskevät starttaa lauantaina 9.4. Pitäjänmäen liikuntapuistossa. Kalenteriin mahtuu aikuisten harrasteturnausten lisäksi 2002 poikien
turnaus. Tervetuloa kentälle ja sen laidalle. Lisätietoja turnauksista http://www.fcpohu.fi/turnaukset/
FC POHU turnaus - Miehet harraste, 9.4.2016
FC POHU turnaus - Miehet Nelonen, Vitonen, KKI 10.4.2016
FC POHU turnaus - Pojat C14, 16.4.-17.4.2016
FC POHU turnaus - Naisten harraste 14.5.2016
FC POHU turnaus - Miehet harraste, 17.9.2016

NAISILLE UUSI HARRASTEJOUKKUE LOISTAVAT MAMMAT
Seuramme harrastejoukkueiden toimintaan saadaan lisämaustetta, kun toimintansa aloittaa naisten uusi harrastejoukkue Loistavat Mammat (LoMa).
Joukkueen toimintaan on lähdössä jo yli kolmekymmentä 19-50-vuotiasta naista.
Kysyntä aikuista ja tässä erityisesti naisten harrastejoukkuetta kohtaa on kasvanut. Meillä aloittavan joukkueeseen voivat ottaa osaa kaikki
halukkaat naiset. Aiempaa kokemusta ei välttämättä tarvitse olla. Kaikille osanottajille kuitenkin haetaan omaa tasoa vastaavaa toimintaa. ”Haasteita
ehkä, hauskaa varmasti”, toteaa joukkueenjohtaja ja pelaaja Tuulia Kivikko. Joukkueeseen mahtuu ”loputtomasti” uusia harrastajia eli rohkeasti
kaikki mukaan. Toiminnassa noudatetaan seurallemme tyypillistä matalankynnyksen periaatteella eli harrastamisen kustannuksiin kiinnitetään
erityisesti huomiota. Lisätietoja FC POHU/LoMa, joukkueenjohtaja Tuulia Kivikko, fcpohu.loma@gmail.com

