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LASSILAN LIIKUNTAPUISTON TEKONURMIHANKE ETENEE.
PALLOLIITTO MYÖNSI 20.000€ HATTRICK TUKEA
Lassilan kenttähankkeen eteen tehdään hartiavoimin töitä. Toistaiseksi lapioon ei ole vielä tartuttu eikä mattoakaan vielä rullata mutta neuvottelut
sidosryhmien kanssa ovat jatkuneet hyvässä aikataulussa. Hanke toteutetaan hyvässä yhteistyössä Liikuntaviraston kanssa ja tavoitteenamme on, että
kenttä olisi toimintakunnossa kilpakaudella 2017. Palloliitto (UEFA Palloliiton esityksestä) on syksyn aikana myöntänyt hankkeen toteutukseen 20.000€
avustuksen.
POHU Areena Oy
POHU Areena Oy kentän taustalle
perustettu yhtiö, jonka tehtävänä on
Lassilan tekonurmikentän ylläpito ja
kehittäminen. Mukana on pohulaisia,
jotka ovat voimakkaan sitoutuneita
siihen, että ensi vuonna futista pelataan
Lassilan tekiksellä. Kuvassa Lassila
vuonna 2016 ja vapaa hahmotelma
siitä miltä se voisi näyttää 2017.
Lisätietoja FC POHU, Juha-Pekka
Partanen, toiminnanjohtaja, juhapekka.partanen@fcpohu.fi, 044 977
7815

MIESTEN EDUSTUSJOUKKUE ALOITTAA VALMISTAUTUMISEN
KAUTEEN 2017
Miesten edustusjoukkue nousi kauden päätteeksi Kolmoseen. Hieno ja sitoutunut joukkue pelasi ehjän kauden ja sitä lähdetään jatkamaan
tammikuussa, kun treenit taas alkavat. Valmentajat Jani Kurvinen ja Matti Honkala ovat saaneet lepuuttaa itseään ja pelaajia loppuvuoden mutta
2.1. joukkue on jälleen vauhdissa. Talven treeni- ja ottelukalenteri alkaa olla täynnä ja kauteen päästään valmistautumaan loistavissa
harjoitusolosuhteissa Talin hallissa, Bolliksella ja Pirkkolassa.
Tulevasta kaudesta tulee mielenkiintoinen jo pelkästään hiljattain julkaistua lohkojaon huomioiden. Tulemme pelaamaan mm. paikallisen Derbyn,
vierailemme useamman kerran Espoossa ja haastamme jokaisen vastustajan esittämään parhaimpaansa koska me tulemme olemaan valmiina.
Lisätietoja FC POHU, joukkueenjohtaja Mika Bergman, mika.bergman18@gmail.com, 040 556 5288
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UUDET JOUKKUEET P11 JA T10-11 IKÄKAUSIJOUKKUEET
ALOITTANEET HARJOITTELUN
Seuramme juniorijoukkueiden sai lisämaustetta, kun toimintansa aloittivat uudet ikäkausijoukkueet 2011 syntyneille pojille ja 2010-2011 syntyneille
tytöille. Joukkueiden toimintaan voi liittyä mukaan myös kesken vuoden. Aina on sopiva hetki liittyä toimintaamme. Tervetuloa!
FC POHU/P11, keskiviikkoisin klo 17.00-18.00, Pohjois-Haagan ala-aste
FC POHU/T10-11, keskiviikkoisin klo 18.00-19.00, Pohjois-Haagan ala-aste
Lisätietoja FC POHU, junioripäällikkö Hannu Tulla, hantta.tulla@fcpohu.fi, 044 979 0771

KAUSI 2016 PÄÄTETTIIN JUHLAVASTI
Seuramme kausi 2016 päätettiin perinteiseen tapaan Pohjois-Haagan yhteiskoululla, jossa joukkueiden ja seuran parhaita palkittiin. Palkituista
erikseen mainittakoon Vuoden joukkueet poikien P07 ja tyttöjen T04-05 sekä Puheenjohtajan maljalla palkittu Sami Salminen ja Toiminnanjohtajan
maljalla palkittu Sari Mällinen. Juhlallisen tilaisuuden päätteeksi syötiin perinteiseen tapaan mokkapalat.
Vuosi 2016 oli hyvä futisvuosi
FC POHU hallitus haluaa kiittää kaikkia pohulaisia hyvästä futisvuodesta 2016. Yhä useampi nuori oli mukana seuran toiminnassa ja miesten
edustusjoukkue nousi takaisin Kolmoseen. Seuran toiminta ja kehitys jatkuu vahvana ja hallitus on hyväksynyt vuotta 2017 koskevan
toimintasuunnitelman ja budjetin. Ensi vuonna seuramme täyttää 60-vuotta. Juhlavuosi näkyy eri tavoin koko vuoden ajan toiminnassamme. Ensi
vuonna 6-8 kertaa ilmestyvä uutiskirje on loistava tapa seurata toiminnan kehitystä. Tule mukaan juhlavuoden toimintaan! Rauhallista Joulunaikaa!

