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LASSILAN LIIKUNTAPUISTON TEKONURMIHANKE LISÄÄ
KIERROKSIA
Lassilan kenttähanke etenee. Seuran toiminnanjohtaja Juha-Pekka ”Jusu” Partanen ja hallituksen jäsen Martti ”Mara” Virtanen ovat käyneet
tapaamassa kentän rakentajaehdokkaita, valmistelleet avustushakemuksia ja käyneet keskustelua sidosryhmien mm. Liikuntaviraston kanssa. Helsingin
kaupungin Liikuntalautakunta antoi viime vuoden lopulla vihreää valoa vuokra-alueen osalta ja nyt aletaan olla tilanteessa, jossa pitää päättää mitä
pinnalle tehdään. Aikataulutusta laaditaan parhaillaan ja Lassilan harjoituskeskuksen eteenpäin viemistä kokonaisuutena jatketaan tiiviisti.
Lassilan liikuntapuisto tulee tarjoamaan myös yrityksille mahdollisuuksia olla mukana tärkeässä lasten ja nuorten liikuntaa edistävässä hankkeessa.
Toivomme, että Haagan alueen yritykset ja asukkaat tulevat mukaan talkoisiin ja tekemään meidän kanssa yhdessä Stadin parasta harjoitus- ja
pelikenttää.
POHU Areena Oy
POHU Areena Oy on kentän taustalle
perustettu yhtiö, jonka tehtävänä on Lassilan
tekonurmikentän ylläpito ja kehittäminen.
Mukana on pohulaisia, jotka ovat
voimakkaan sitoutuneita siihen, että tänä
vuonna futista pelataan Lassilan tekiksellä.
Kuvassa Lassilasta vapaa hahmotelma siitä
miltä se voisi näyttää valmistuttuaan.
Lisätietoja FC POHU, Juha-Pekka
Partanen,
toiminnanjohtaja,
juhapekka.partanen@fcpohu.fi, 044 977 7815

NAISTEN EDUSTUSJOUKKUE ALOITTANUT VALMISTAUTUMISEN
TULEVAAN KAUTEEN
Naisten edustusjoukkueen harjoitukset pyörivät täydellä teholla. Joukkue alkaa muodostua ja löytää oman tyylinsä. Joukkueen keskinäinen
vuorovaikutus on tärkeässä roolissa ja pitkän kauden edetessä tulee varmasti korostumaan. Vaikka joukkue on uusi, sen kasaaminen on sujunut
luontevasti. Tärkeää on, että jokainen joukkueen pelaaja tuntee olevansa osa joukkuetta eikä kerättyä ryhmää. Vastuuvalmentaja Hantta Tulla on
luottavaisin mielin: ”Oma tyylimme toimia myös pelaajia kuunnellen on tärkeässä roolissa. Kaikesta keskustellaan, mutta asioita myös tapahtuu.”
Seurallamme ei ole ollut pariin vuoteen naisten edustusjoukkuetta ja joukkue on erittäin tervetullut lisä harrastustarjontaamme. Tulevalla kaudella
joukkue pelaa Helsingin piirin Nelosta ja joukkueen toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan treeneihin.
Lisätietoja FC POHU, vastuuvalmentaja Hannu Tulla, hantta.tulla@fcpohu.fi, 044 979 0771
SEURA TIEDOTTAA

SEURAAVA VARUSTEMYYNTI SEURAN TOIMISTOLLA 9.2. KLO 15-19
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JUNIORIJOUKKUEIDEN VALMENNUKSEN PALIKAT LOKSAHTIVAT
KOHDILLEEN. D- JA C-KURSSEILLE MONIPUOLISESTI VALMENTAJIA
Seuramme juniorijoukkueiden valmennuksen palikat loksahtelivat paikalleen vuoden lopulla. Joukkueiden vastuuvalmentajat ovat jokainen tasollaan
omissa joukkueissaan. Pelaajien innostaminen ja arjen kehittäminen laadukkaalla toiminnalla ovat tärkeässä roolissa joukkuetoiminnassa.
Tyttöjoukkueet T10-11, T08-09, T06-07, T04-05
Poikajoukkueet P11. P10, P09, P08, P07, P06, P05, P04, P02-03, P01 YJ.
Seuramme panostus valmentajiemme koulutuksen ylläpitämiseksi alkaa tuottaa hedelmää. Alkuvuodesta alkaville Palloliiton valmentajien D, ja Cprosessikoulutuksiin on hyväksytty laaja-alaisesti joukkueittemme valmentajia. ”Pidämme tärkeänä, että valmentajamme saavat kaiken tuen, tiedon
ja taidon, jota eri tasoilla heille on saatavilla. Valmentajakoulutukset ovat tähän yksi tärkeä väline”, toteaa seuramme toiminnanjohtaja Juha-Pekka
"Jusu" Partanen.
Valmennuskursseille alkuvuodesta 2017 hyväksytyt:
C-prosessikoulutus
Matti Honkala, M1, P10
Jani Kuvinen, M1
Ilkka Raittinen, P02
D-prosessikoulutus
Sanni Anttila, P09
Ville Suhonen, P08
”Pohulaisittain koulutuksen lisäksi on tärkeää, että joukkueissa on hyvä fiilis ja pelaajalla levollinen rauha harjoitella omalla tasollaan. Koulutuksen ja
valmentajan luoman tsemppihengen ja innostamisen tasapaino on tärkeä osa joukkueittemme arkea”, muistuttaa junioripäällikkö Hannu "Hantta"
Tulla.
Lisätietoja FC POHU, junioripäällikkö Hannu Tulla, hantta.tulla@fcpohu.fi, 044 979 0771

FC POHU JUHLAVUOSI 2017 POTKAISTU KÄYNTIIN
Seuramme täyttää tänä vuonna 60-vuotta. Se on pitkä aika ja sitä juhlistetaan vuoden aikana eri tavoin. Omien
juhlaturnaustemme lisäksi tulee juhlavuosi näkymään FC POHU seuravarusteissa ja yksittäisissä
tempauksissa. Vuoden aikana teemme yhteistyötä myös Pohjois-Haaga Seuran kanssa eri tapahtumissa.
Marraskuussa on luvassa seuran viralliset juhlallisuudet ja iltajuhla, jotka yhdessä tulevat muodostamaan
yhden seurahistoriamme ikimuistoisista päivistä.
On luonnollisesta, että kenttähanke on meille juhlavuoden ykkösasia, mutta sen lisäksi järjestämme keväällä
jo perinteiseksi muodostuneet Kaikki Pelissä -päiväkotifutistapahtuman 4-6-vuotiaille ja Kaikki Pelaa futisturnauksen 2. luokkalaisille. Tapahtumat ovat tärkeä osa seuramme tuntemaa vastuuta ja halua liikuttaa
alueemme lapsia.
Juhlavuoden ja kenttähankkeen edistymistä voi seurata myös kotisivuillamme www.fcpohu.fi

