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KUN UNELMASTA TULI TOTTA – TOPCART AREENA
Lassilan liikuntapuisto avattiin vuonna 1986 ja siitä lähtien se on toiminut seuramme kotipesänä. Sen hiekkakenttä tuli kaikille pohulaisille tutuksi
vuosien aikana, samoin se, ettei se vastannut olosuhteita, joissa me pohulaiset haluamme toimia.
Pitkän työn tuloksena unelmasta tuli tänä vuonna totta, kun Lassilan uusi tekonurmikenttä avattiin arvokkaasti käyttöön elokuun 24. päivänä.
Kenttähankkeen suojelijana oli kansanedustaja Ben Zyskowicz ja pohulaisista koostuneen projektiryhmän sitkeä ja uupumaton työ palkittiin upealla
kentällä, joka nyt mahdollistaa aiempaa paremman harjoitusvuorojen, ottelujen ja turnausten suunnittelun ja toteuttamisen.
Avajaisissa Topcart Areenan nimen saanut kenttä on otettu omaksi ja sen käyttö lisääntyy koko ajan. Ensi kauteen mennessä kenttä on täydessä
käytössä ja vie osaltaan pohulaista jalkapalloa ja nuorten kasvatustyötä eteenpäin.
Topcart Areena
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 myös jatkossa jalkapalloa pelataan Lassilan tekiksellä.

MIESTEN JA NAISTEN EDUSTUSJOUKKUEET HUIPENSIVAT
KAUTENSA MIELENKIINTOISISSA ASETELMISSA
Miesten edustusjoukkue
Joukkue nousi kaudelle 2017 takaisin Kolmoseen. Lähtöasetelma oli mielenkiintoinen ja helppoa kaudesta ei odotettukaan. Lukuisat
loukkaantumiset rikkoivat kauden aikana rytmiä ja kevään jälkeen sarjan hänniltä alkoi ponnistaminen viivan yläpuolelle. Joukkueessa oli omaan
tekemiseen vahva usko ja etenkin halu otteluiden voittamiseksi. Valmentajien Jani Kurvisen ja Matti Honkalan johdolla löytyi syksyksi resepti, jolla
pisteitä onnistuttiin keräämään säilymiseen vaadittava määrä. Tiukalle se meni ja lopulta vapauttava ratkaisu venyi viimeiselle kierrokselle.
Ensi kauteen valmistautuminen on aloitettu ja taustat tekevät jo töitä, jotta olisimme kevään ensimmäisestä kierroksesta alkaen valmiina. Joukkue
palaa kentille loppuvuodesta, kun hetken huili on ohi.
Naisten edustusjoukkue
Ensimmäinen kausi oli iloinen yllätys. Vaikka välillä pelaajamäärät harjoituksissa olivat pieniä, pysyi joukkue yhtenäisenä ja toiminta pysyi korkealla
tasolla. Valmentaja Hannu Tulla teki yhdessä pelaajien kanssa erinomaista työtä. Vahva yhteinen intohimo jalkapalloon ja tahto joukkueen
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eteenpäin viemiseksi oli upeata seurattavaa. Ensi kauteen joukkue lähtee valmiimpana kuin vuosi sitten. Joukkueessa alusta alkaen positiivisuus ja
kaikki huomioonottava keskusteleva ilmapiiri ovat olleet joukkueen ehdottomia vahvistuksia.

JUNIORIJOUKKUEIDEN AVOIMET HARJOITUKSET KÄYNNISTYVÄT
Seuramme juniorijoukkueiden valmistautuminen tulevaan kauteen on alkamassa. Ensi vuonna kaikki seuramme joukkueet pääsevät nauttimaan
ensiluokkaisista olosuhteista. Joukkueiden valmennus on hyvällä tasolla ja olosuhteisiin on saatu merkittävä parannus oman kotikentän kautta.
Pelaajien innostaminen ja laadukas arki ovat keskeisessä roolissa joukkuetoiminnassa.
Tyttöjoukkueet T05-07, T08-09, T10-11
Poikajoukkueet P01 YJ., P02 (2001-2003), P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11-12
Katso joukkueiden harjoitusajat tarkemmin seuramme kotisivuilta www.fcpohu.fi
Avointen harjoitusten lisäksi seuramme toimintaan voi tulla mukaan ympärivuoden. Uudelle pelaajalle tarjotaan aina yhden kuukauden
ilmainen tutustumisjakso.
”Pohulaisittain koulutuksen lisäksi on tärkeää, että joukkueissa on hyvä fiilis ja pelaajalla levollinen rauha harjoitella omalla tasollaan ja turvallisesti.
Koulutuksen ja valmentajan luoman tsemppihengen ja innostamisen tasapaino on tärkeä osa joukkueittemme arkea. Tervetuloa mukaan seuramme
toimintaan.”, tovottaa junioripäällikkö Hannu "Hantta" Tulla.
Lisätietoja FC POHU, junioripäällikkö Hannu Tulla, hantta.tulla@fcpohu.fi, 044 979 0771

FC POHU JUHLAVUOSI 2017 HUIPENTUU
Seuramme täyttää tänä vuonna 60-vuotta. Se on kunnioitettava ikä paikalliselle seuralle ja sitä juhlistetaan
erityisesti lauantaina 18.11., kun kausi paketoidaan juhlavasti Pohjois-Haagan yhteiskoulullla. Perinteisten
seurapalkintojen lisäksi päivän aikana jaetaan huomionosoituksia ja päivän loppuhuipennuksena iltajuhla klo
17.30 alkaen. Iltajuhlaan myydään ennakkoliput erikseen. Illan aikana vieraat saavat nauttia maukkaan
illallisen lisäksi tarinoista vuosien varrelta. Live-musiikista vastaa perinteiseen tapaan vahvasti pohulaisesti
maustettu Äktas Porslin.
Odotamme näkevämme runsaslukuisasti entisiä, nykyisiä ja tulevia seuramme pelaajia ja toimihenkilöitä.
Olemme aidosti ylpeitä jokaisesta pohulaisesta. Päivän aikana muistelemme menneitä, luomme katsauksen
tulevaisuuteen ja mikä tärkeintä pysähdymme nykyhetkeen. Juhlapäivän ohjelma ja iltajuhlan pääsyliput
www.fcpohu.fi
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SEURA TIEDOTTAA

FC POHU VARUSTEMYYNTI TOPCART AREENALLA
TORSTAINA 26.10. KLO 16.30-19.30
FC POHU KAUDEN 2017 PÄÄTÖSJUHLA POHJOIS-HAAGAN
YHTEISKOULULLA LAUANTAINA 18.11. KLO 13-15
FC POHU 60-VUOTISJUHLAGAALA POHJOIS-HAAGAN
YHTEISKOULULLA LAUANTAINA 18.11. KLO 17.30

