
Tehtävä Lisätiedot Linkki Hinnat
1. Ilmoittaudu 

kaudelle

Kausimaksu (180 €) sisältää FCK:n jäsenmaksun 10 € Ilmoittaudu mukaan
180 €

Jos osallistut vain treeneihin 

on kausimaksu 95 €. Et 

tarvitse pelipassia etkä 

pelipaitaa.

Futsakauden 2020-2021 pelaajat voivat halutessaan vähentää 

kausimaksusta myös 25 € koronakompensaatiota vähäisten 

treenimäärien vuoksi ja pelien peruuntumisten vuoksi

Lisätietoja Ruokakuntakohtainen 

sisaralennus toisesta täyden 

maksun maksaneesta pelaajasta 

on 10 €

Voimassa 

kalenterivuoden

2. Oma vakuutus 

TÄYTÄ TODISTUS VOIMASSA OLEVASTA VAKUUTUKSESTA -

KAAVAKE JA TOIMITA JOUKKUEENJOHTAJALLE
Todistus voimassa olevasta 

vakuutuksesta

Oman vakuutuksen pitää kattaa jalkapallo ja futsal 

kilpailutoiminnassa sattuneet tapaturmat

3. Osta pelipassi TÄYTÄ VAIN PELIPASSIKAAVAKE SEURAN SIVUILLA!!! 

Seura tilaa kootusti pelipassit

Pelipassin tilaaminen 40 €

Voimassa 

kalenterivuoden

Sama pelipassi käy futsalissa ja jalkapalossa. 

9.4.2021 VANHEMPIEN MUISTI/TARKISTUSLISTA P13 JOUKKUEEN PELAAJILLE

2. Osta vakuutus       

(kolme eri 

vaihtoehtoa)

1. FC Kangasalan neuvottelema vakuutus (lisätiedot tästä 

linkistä)
46 €

Linkki kaavakkeeseen seuraavassa 

kohdassa (Kohta 3) 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=C811816FCA16E57AC22586AA00562614
https://www.fckangasala.fi/ilmoittaudu-mukaan/
https://www.fckangasala.fi/ilmoittaudu-mukaan/pelipassit-ja-vakuutukset/
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/vakuutustodistus_pelaaja_ja_seura.doc
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/vakuutustodistus_pelaaja_ja_seura.doc
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=24EF707C31DFE3CBC225862500695094
https://www.fckangasala.fi/ilmoittaudu-mukaan/pelipassit-ja-vakuutukset/
https://www.fckangasala.fi/ilmoittaudu-mukaan/pelipassit-ja-vakuutukset/


4. Tilaa varusteet 1. FCK:n punainen ja musta pelipaita - PAKOLLINEN 

PELEISSÄ

Punainen lyhythihainen pelipaita 33 €

Enen tilausta pyydä vapaana olevat pelinumerot 

joukkueenjohtajalta Musta lyhythihainen pelipaita

33 €

2. Muut varusteet voi tilata seuran kautta tai muualta, 

kunhan väreinä ovat joukkueen värit

P13 joukkueen varusteet peleissä ja 

treeneissä

5. Aktivoi 

nimenhuuto -tili 

pelaajalle

Nimenhuudossa pelaajalla tulee olla oma tili, jota 

vanhemmat tai lapsi itse voi käyttää ilmoittautumisiin. Saat salasanan nimenhuutoryhmään 

joukkueenjohtajalta tai valmentajilta

0 €

Nimenhuudossa on virallinen tapahtumakalenteri joka 

pidetään aina ajantasalla. Ilmoitauttumiset tapahtumiin 

tehdään nimenhuudossa!

https://nimenhuuto.com/

6. WhatsApp Ilmoita puhelinnumerosi joukkueenjohtajalle, niin hän 

liittää sinut joukkueen WhatsApp-ryhmään

Whatsapp sovelus android 

käyttöjärjestelmiin

0 €

WhatsApp ryhmässä - FCK Jalkapallo P13 - tulee jokaiselta 

pelaajalta olla ainakin yksi huoltaja

Whatsapp sovellus Applen laitteisiin

Loistava sovellus nopeaan viestintään esim. kyytejä 

peleihin sopiessa. 

Pelaajilla  on oma ryhmä - FCK  P13 

PELAAJAT 

7. Talkoovapautus 

maksu

Jokainen joukkue osallistuu vuosittain seuran järjestämiin 

talkoisiin. Jos aikasi ei riitä talkoisiin, voit maksaa 

vapaaehtoisen talkoovapautusmaksun.

100 €

2021 Talkoot Kangasalan sanomat -turnaus 22.8.2021

286 €Hinta uudelle pelaajalle (tarvitset vielä nappikset, säärisuojat, shortsit ja juimapullon)

Whatsapp on virallinen 

ensisijainen 

tiedotuskanavamme, jota 

tulee seurtata!

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=CB93682AF50B1707C225866200555E65
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=BE33C465707CB64DC225866200567B47
https://www.fckangasala.fi/varusteet/varustetilaukset/
https://www.fckangasala.fi/varusteet/varustetilaukset/
https://www.fckangasala.fi/joukkueet/p13-s-2008/
https://www.fckangasala.fi/joukkueet/p13-s-2008/
https://nimenhuuto.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=fi
https://itunes.apple.com/fi/app/whatsapp-messenger/id310633997?l=fi&mt=8

