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ERINOMAISTA UUTTA VUOTTA
Luette seuramme ensimmäistä Uutiskirjettä, jonka tarkoituksena on entisestään parantaa monensuuntaista
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.
Uutiskirje on kaikkien pohulaisten yhteinen tiedotuskanava. Tarkoituksemme on, että Uutiskirjeellä ei ole
kiinteitä ilmestymispäiviä, vaan aina, kun me seurana tai kuka tahansa pohulainen haluaa kertoa Uutiskirjeen
kautta oman joukkueensa tapahtumista, tulevista turnauksista tai jostakin muusta kiinnostavasta, Uutiskirje
on kaikkien meidän käytettävissämme.
Uskomme, että Uutiskirjeemme löytää nopeasti oman paikkansa osana pohulaisten sisäistä mutta samalla
ulkoista tiedonkulkua. Hyvää treenikautta ja valmistautumista kauteen 2016.
Esko Manninen, puheenjohtaja

POIKIEN UUSI ”A-TEAM” TULEVALLE KAUDELLE
Seuramme yksi mielenkiintoisimmista uusista joukkueista kaudella 2016 tulee
olemaan uusi poikien A20. Joukkue koostuu 96-99-syntyneistä pelaajista,
jotka haluavat harjoitella ja pelata omalla tasollaan.
Joukkueen uusi tuleminen lähti pelaajilta kentän laidalla tulleista toiveista.
Toivetta kuunneltiin ja syksyn aloituspalaverissa seura, joukkueenjohto ja
pelaajat kävivät yhdessä läpi tulevan kauden toiveet harjoitusmääristä ja
intensiteetistä. Vastuuvalmentajana toimii aktiivisella otteella Rawe, joka toimii
edelleen myös P01 Sinisen vastuuvalmentajana. Joukkue harjoittelee kahdesti
viikossa ja on pelannut jo ensimmäisen harjoitusottelunsa. Joukkueeseen
mahtuu edelleen mukaan ja uudet pelaajat voivat olla yhteydessä
joukkueenjohtajaan ja valmentajaan.

HPS, GNISTAN JA FC POHU SOPIMUKSEEN TYTTÖJEN
GPS-YHTEISTYÖSTÄ
Kolme helsinkiläistä jalkapalloseuraa, HPS, Gnistan ja FC POHU, ovat sopineet yhteistyöstä tyttöjoukkuetoiminnassa. Yhteistoiminta alkoi jo neljä
vuotta sitten 99-ikäluokan yhteistyön myötä. Kaudella 2016 GPS-yhteisjoukkueet pelaavat jo ikäluokissa 1998-2003. Loppiaisena yhteistyöhön
osallistuvien seurojen puheenjohtajat paaluttivat yhteistyön periaatteet allekirjoittamalla yhteistyösopimuksen. www.fcpohu.fi
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Sopimukseen pääseminen vaati jokaiselta seuralta joustoa ja aitoa tahtoa yhteistyöhön. "GPS-toiminta takaa, että tyttöjä on riittävä määrä, jotta
voimme taata vanhimmissa tyttöikäluokissa mielekästä toimintaa sekä harrastajille että tavoitteellisemmin jalkapalloon suhtautuville. Samalla
korostamme kasvatuksellisuutta, hyvää yhteishenkeä ja solidaarisuutta riippumatta omasta tavoitetasosta", toteavat puheenjohtajat kuin yhdestä
suusta. Yhteistyön onnistuminen vaatii keskinäisen luottamuksen lisäksi avointa ja hyvää keskinäistä vuorovakutusta.
Myös seurakehityspäällikkö Silja Ranta Palloliiton Helsingin piiristä on ilahtunut sopimuksesta: "GPS-toiminta on pitkäjänteistä seurajohtoista
futisyhteistyötä, jolla lisätään harrastusvaihtoehtoja murrosikävaiheeseen. Yhteistyö toimii kannustavana esimerkkinä muille seuroille ja muunlaiselle
yhdessä tekemiselle", toteaa Silja Ranta.

KAUSI 2015 PÄÄTETTIIN JÄLLEEN JUHLAVASTI
Seuramme kausi 2015 paketoitiin perinteiseen tapaan Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Joukkueiden ja seuran parhaita palkittiin ja erityisen
huomionosoituksen korjasi Pia Tiainen pitkäjänteisestä toiminnasta seurassamme. Palkituista erikseen mainittakoon Tulevaisuuden lupaus Riku
Nummi sekä Puheenjohtajan maljalla palkittu Jukka Virtanen ja Toiminnanjohtajan maljalla palkittu Tuomas Saarela.

