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Futiskoulun lopputurnaus pelataan maanantaista keskiviikkoon 21.-23.6.2021 erillisen ohjelman 
mukaisesti. Ohjelma nähtävissä: www.fckuusysi.fi/futiskoulu. Kaikki futiskoulun lopputurnauksen 
pelit pelataan KISAPUISTON STADIONILLA (käyntiosoite Tarinakatu 8).  

PELITAPAHTUMAN KULKU 
Pelaajat saapuvat vanhempien saattelemana omana pelitapahtuman ajankohtana kentälle. Kentillä 
ohjaajat ovat harjoituskenttäkylttien kanssa ottamassa lapsia vastaan. Kun vanhemmat ovat 
saattaneet oman lapsen ohjaajien luokse, poistuvat vanhemmat kenttäalueelta. Sisäänkäyntien 
luona on tarkemmat kartat, joista näette, mille kentälle viette lapsen.  

Pelaajat jaetaan pelaaviin ryhmiin oman kentän ja iän mukaan. Tytöille on tarjolla omat pelit, mutta 
halutessaan tytöt voivat osallistua sekapeleihin. Tästä vanhempien kannattaa saapuessa mainita. 
Futiskoulun vanhimmat ikäluokat pelaavat omat pelinsä stadionin vanhan linja-autoaseman 
päädyssä.  

Futiskoulun pelitapahtumat on tarkoitettu futiskouluun osallistuneille/ilmoittautuneille pelaajille. 
Pyydämme teitä saapumaan paikalle noin 10 minuuttia ennen oman pelitapahtumanne alkua, jotta 
pelit pääsevät alkamaan ajallaan. Pelitapahtumassa pelataan 3-4x10 minuutin peliä. Pelit pelataan 
3vs3 pelimuodolla pieniin maaleihin, jotta kaikille pelaajille tulisi mahdollisimman paljon 
pallokosketuksia.  

ILMOITTAUTUMINEN 
Pelitapahtumaan EMME kerää ennakkoilmoittautumisia, vaan ohjaajat pitävät kentillä tarkkaa 
kirjanpitoa siitä, ketkä osallistuvat pelitapahtumiin. Tästä syystä on hyvä saapua viimeistään 10 
minuuttia ennen pelien alkua.  

VALMISTAUTUMINEN PELITAPAHTUMAAN 
Pukekaa kotona ylle pelaajille pelivarusteet. Pelaajilla on hyvä olla pelitapahtumassa 
nappulakengät tai puhdaspohjaiset lenkkarit, säärisuojat, mikäli sellaiset kotoa löytyy ja 
juomapullo vedellä täytettynä. Muistakaa nimikoida KAIKKI pelaajien varusteet. Muistakaa myös 
solmia pelaajien kengännauhat riittävän hyvin, etteivät ne aukea pelien tiimellyksessä.  

Kentän vieressä on WC-tilat. HUOM! Käyttehän pesemässä kädet WC-tiloissa ennen kentälle 
saapumista. Kentältä löytyy kioski, josta voi ostaa kahvia ja pientä purtavaa pelien tiimellyksessä.  

TERVEYS 
Huomioittehan, että kuten ryhmätoimintaan, myös pelitapahtumiin osallistutaan VAIN täysin 
terveenä! 

PYSÄKÖINTI 
Kisapuistossa parkkialueet löytyvät Karirannankadun varresta (erillinen parkkialue) ja 
kesäteatterin parkkipaikoilta, sekä tarvittaessa vesiurkujen hiekka-alueelta. Myös vanhalla linja-
autoaseman alueella on parkkitilaa.  
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VANHEMMAT PELITAPAHTUMASSA 
Pelitapahtumiin on hyvä saapua hyvissä ajoin ennen (noin 10min.) pelitapahtuman alkua. Ohjaajat 
ottavat vastaan pelaajat pelitapahtumissa. Huomioittehan, että pelitapahtumissa KENTTÄALUE on 
ainoastaan pelaajien ja ohjaajien käytössä. Katsomossa on vanhempien mahdollista seurata 
pelitapahtumia, ja pyydämme teitä huomioimaan katsomossa riittävät turvavälit. Toivomme, että 
peleissä vanhemmat kannustavat kaikkia joukkueita ja pelaajia, pelinohjaajat ja valmentajat 
huolehtivat valmentamisesta.  

Mikäli teillä on kysyttävää, älkää epäröikö olla yhteydessä. 
Tervetuloa pelitapahtumaan! 

Jenni Hannula 
Palvelupäällikkö / FC Kuusysi ry 
puh.0440876869  
jenni.hannula@fckuusysi.fi 


