
 

 TURNAUKSET SUORAMAN KENTILLÄ 
 

 LÖYTÖTEX -turnaus 20.8.2022 

 KANGASALAN SANOMAT -turnaus 21.8.2022 

DEAL HENKILÖSTÖRATKAISUT -turnaus 28.8.2022 

   

 

 

SAAPUMINEN TURNAUKSEEN SUORAMAN KENTÄLLE 

Suoraman kentän osoite on Suoramantie 12-14, 36220 Kangasala 

Turnaustoimisto p. 040 521 2461 klo 8.30-18.00  

Ilmoittaudu paikan päällä turnaustoimistoon. 

Pelaajaluetteloita ei tarvita mutta ilmoita pelaajien ja taustojen määrä. 

 

 

PARKKIPAIKAT 

Kentän välittömässä läheisyydessä on rajallinen määrä parkkipaikkoja. Auton voi parkkeerata myös 

läheisen Suoraman koulun pihaan, osoite on Kyötikkäläntie 10, 36220 Kangasala. 

Matkaa kentälle noin 250-300m. 

 

Busseille on muutama paikka tekonurmikentän vieressä olevalla parkkipaikalla. Mikäli se on täynnä, voi 

bussin ajaa myös Suoraman koulun parkkipaikalle. 

 

HUOM!  

Tekonurmen toisessa päässä olevalle Kangasalan seurakuntatalon parkkipaikalle 

EI SAA JÄTTÄÄ AUTOJA! 

 

 

PUKUHUONEET 

Suoraman kentän huoltorakennuksen tuhopolton vuoksi kentän vieressä ei ole pukuhuoneita 

käytettävissä. Läheisen Suoraman koulun päädyssä (n.250-300m) on pukuhuoneita käytettävissä. 

Toive on, että pelaajat saapuisivat kentälle pelivaatteissa. 

Mikäli joukkue tarvitsee pukukoppia ennen ensimmäistä peliä, ilmoitathan asiasta turnaustoimistoon 

kentälle saapuessasi tai s-postilla etukäteen fckangasala.raunio@gmail.com 

Pukukopit ovat lukossa ja ohjaus pukukopeille vain turnaustoimistosta. 

 

Turnauksen päätyttyä pukukopit ovat kaikille käytössä. Pukukopeissa on myös suihkut. 

 

 

WC-TILAT KENTÄLLÄ 

Kentällä on bajamajat sekä erillinen wc-kontti, jossa on wc-tilojen lisäksi vesipiste käsien pesua varten ja 

josta voi hakea myös juomavettä.  

 

 

BUFFETTI 

Kentällä on kahvio/grilli josta voi ostaa kahvia/teetä, virvokkeita, sämpylöitä, pullaa, namia yms. ja 

grillimakkaraa. Kahviossa käy kortti tai käteinen. 
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RUOKAILU 

Ruokailu sopimushintaan on mahdollista seuraavissa paikoissa ja tarjoushintaiset syötävät saat 

mainitsemalla turnauksen nimen 

(Löytötex -turnaus, Kangasalan Sanomat -turnaus, Deal henkilöstöravintolat -turnaus) 

 

 

Kangasalan Subway 

Mäkirinteentie 4, Lentolan liikekeskus. Avoinna la klo 11-22 ja su 11-21 

 

- 15cm subi + hanajuoma (0,4l) 6,00e 

- 30cm subi + hanajuoma (0,4l) 9,50e 

- salaatti + hanajuoma (0,4l) 7,50e 

 

 

Mikailin keittiö 

Kangasalantie 1123, 36200 Kangasala. Avoinna la ja su klo 9-19. p. 03 377 3418 

(mm. pitsaa, kebabia, hampurilaisia, salaattia) 

 

- lasten pitsa 6e 

- iso pitsa kolmella täytteellä 9e 

- muut ruuat -10% 

 

Lisää ruokapaikkoja löydät myös Lentolan liikekeskuksesta ja Kangasalan keskustasta 

 

 

 

Lisätietoja turnauksesta sekä otteluohjelmat ja tulokset löydät osoitteesta Turnaukset - FC Kangasala 

 

 

TERVETULOA TURNAUKSEEN! 

 

https://www.fckangasala.fi/turnaukset/

