
Tervetuloa Kangasala SK:n jäseneksi! 

 
Toivottavasti viihdyt hyvän mielen huippuseurassamme. Tässä selviytymispaketti alkuun. Kysy 
rohkeasti lisää. 
 
myClub 
Seuran tapahtumat ja harjoitukset löytyvät myClub-kalenterista (kotisivujen etusivun alareunassa).  
Seuraan liityttyäsi saat sähköpostiin myClub-tunnusten aktivointilinkin. (Aktivointilinkki saattaa 
mennä roskapostiin.) Tarvitset tunnuksia päästäksesi ilmoittautumaan seuran tapahtumiin. Myös 
jäsenrekisterimme sijaitsee myClub-palvelussa. 
Kirjauduttuasi voit omista asetuksista tilata sähköpostiisi viikkokatsauksen seuran tapahtumista 
sekä määritellä mitä tietoja haluat näyttää täysin julkisesti tai seuran jäsenille. 
myClub-tunnuksista vastaa Teemu Hämäläinen, teemu@pumpuli.net 
 
Jäsenmaksu 
Jäsenmaksu maksetaan seuraan liittymisen yhteydessä. Kaikki jäsenet maksavat 
perusjäsenmaksun. Edustusryhmään sekä lasten ja nuorten ryhmiin liittyvät maksavat lisäksi 
ryhmämaksun. 
Ajantasaiset maksut ja tiedot jäsenmaksuun kuuluvista eduista löytyvät täältä: 
https://www.kangasalask.fi/seurainfo/liity-seuraan/ 
 
Ryhmät 
Tässä lyhyt tiivistelmä SK:n ryhmistä. Laajemmat toimintakuvaukset löydät kotisivuilta. Suluissa 
yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Hippokoulu - uusien lapsiharrastajien alkeiskurssi (Sari Kontio, p. 050 5347726  
sari.kontio[at]kolumbus.fi)  
Tikut, takut ja liito-oravat - alle 12-vuotiaiden ryhmät iän ja taitotason mukaan 
Kaaharit - 11-14-vuotiaat suunnistuksen perusteet hallitsevat suunnistajat (Riina Liuha, 

0442780081, riina.liuha[at]fimnet.fi 
SM-ryhmä - 14-20-vuotiaiden harjoitusryhmä (Tomi Närvä, p. 045 8920792, 
t.narva@windowslive.com) 
Edustus - pääsarjalaisten ja suurviesteissä seuran edustusjoukkueisiin (1. ja 2. joukkueet) 
tähtäävien ryhmä (Antti Rantala, p. antti.rantala@kangasalask.fi, p. 041 4343394) 
Masters - veteraanisarjalaisten ja kuntosuunnistajien ryhmä, iloista 20 v.+ seuraa! (Jaana Pietilä-
Annala p. 040 7305043, jaana.pietila-annala@kangasala.fi ja Terhi Rajamäki, p. 040 7732553, 
terhi.rajamaki@kangasalask.fi) 
 
Harjoitukset 
Kangasala SK järjestää harjoituksia ympäri vuoden. Teemme myös yhteistyötä Pirkanmaan 
muiden seurojen kanssa. 
Harjoitustiedot löytyvät myClub-kalenterista. Kaikki harjoitukset ovat periaatteessa avoimia kaikille 
seuran jäsenille, mutta sisätiloissa voidaan joutua rajaamaan osallistujajoukkoa. 
 
Kilpailuihin ilmoittautuminen 
Henkilökohtaisiin kilpailuihin ilmoittaudutaan Suomen Suunnistusliiton IRMA-järjestelmän kautta. 
Viestihalukkuudet ilmoitetaan seuran myClub-kalenterissa. 
Kilpailuihin osallistuminen edellyttää lisenssin hankkimista, joka ostetaan Suomisport-järjestelmän 
kautta. Ohjeet lisenssin hankintaan löytyy https://www.suunnistusliitto.fi/liitto/lisenssi/ 

 

 
Talkoot 
Seuramme toiminta perustuu talkootyöhön, joten jäsenillä säännölliset talkoohommat ovat 
iltarastien ja talvirastien järjestelyt sekä vuosittain 1-2 kilpailun järjestäminen. Osallistua voi myös 
pitämällä harjoituksen tai tarjoamalla oman alansa asiantuntemusta käyttöön seurassa. 
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Talkoista ilmoitetaan myClub-kalenterissa. Iltarastivuoroja jaetaan jäsenlistan mukaan, tiedotus 
sähköpostitse. 
 
Seura-asut 
Seura-asuja tilataan kerran vuodessa. Sovitustilaisuus tammi-helmikuussa, asut saapuvat 
kisakauden alkuun mennessä. 
 
Kenkätilaus 
VjSport järjestää huhtikuussa suunnistuskenkien sovitustilaisuuden, josta voi tilata kenkiä 
seurahintaan. 
 
Muut jäsenedut 
Mahdollisista muista jäseneduista tiedotamme MyClubin kautta esimerkiksi kuukausikirjeissä. 
 
Suunnistaja-lehti 
Suunnistuksen lajilehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehti sisältää lajiaiheisia artikkeleita, jotka 
ovat kiinnostavia lajin vasta-alkajasta aivan huippusuunnistajiin. Lehteä tilaamalla voi myös tukea 
Kangasala SK:ta. Tilaa lehti täältä: https://www.juoksija-lehti.fi/tuote/seuratuki/ 
 

Anna palautetta! 
Löytyykö kotisivuilta tarvittavat tiedot? Oletko epävarma, mitkä harjoitukset ja tapahtumat sopivat 
juuri sinulle? Kysy rohkeasti lisää! 
 
Yhteyshenkilö 
Antti Rantala 
Toiminnanjohtaja 
Kangasala SK 
antti.rantala@kangasalask.fi 
041-4343394 
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