
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tammikuu 2021 

Kevätkauden toiminnan 
aloitus 
Kevätkauden toiminnan aloitus on 
suunniteltu toteutettavaksi maanan-
taista 18.1. heti salin avauduttua. 

Kevään harjoitusvuorot 

 

Kevätkauden harjoituskalenteri löytyy 
seuran www-sivuilta kohdasta toi-
minta: http://www.karateseura.fi/toi-
minta/kevatkauden-harjoitusvuorot 

 

Mihin harjoituksiin saan 
osallistua? 
Juniorit 
Maanantaisin, torstaisin ja sunnun-
taisin. Kaikki seuramme juniorit saa-
vat osallistua kaikkiin oranssilla mer-
kittyihin harjoituksiin. Maanantain 
painotus on ylempien vöiden teknii-
kassa mutta kaikki voivat osallistua! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aikuiset ja nuoret 
Maantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, 
torstaisin ja sunnuntaisin. Aikuisten 
ohjatut perusviikkoharjoitukset järjes-
tetään normaalisti tiistaisin ja torstai-
sin.  Lisäksi aikuisten ryhmäläisillä on 
mahdollisuus harjoitella osittain va-
paasti ja osittain kisaryhmän mukana 
maanantaisin, osallistua keskiviikon 
yhteislenkkiin sekä sunnuntain vapaa 
harjoitukseen. 

Kuntokarate 
Keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Kun-
tokaratekat voivat osallistua keskivii-
kon lenkille sekä sunnuntain omaan 
treeniin. Lisäksi kuntokaratekat ovat 
satunnaisesti ja sovitusti tervetulleita 
kokeilemaan aikuisten ohjattuja viik-
koharjoituksia tiistaina tai torstaina. 

Jäsenmaksut 
Koronan runtelema aika on haastavaa 
niin seurallemme kuin myös monelle 
kodille.  

Monen kodin ongelma on jäsenmak-
sujen ja monen muun kulun kasaan-
tuminen juuri vuodenvaihteeseen ja 
tästä syystä seuramme maksut (aikui-
set ja juniorit) maksetaan ainakin 
tänä poikkeuksellisena vuotena nel-
jässä erässä siten, että ensimmäinen  

 

 

kallein erä on 45 €.  Maksut voi suo-
rittaa myös edelleen halutessaan ko-
konaan kerralla. 

Tämä ei suoraan koske kurssimuo-
toista toimintaa kuten Kids, tai Kunto-
karatea, mutta myös näiden maksu-
jen osalta maksuaikatauluista on 
mahdollista keskustella rahastonhoi-
tajan kanssa.  

 
Jäsen- ja harjoitusmaksujen tiedot 
löytyvät liitteestä. 

Kannatusjäsenmaksut hen-
kilöille ja yrityksille 
Yksityishenkilöt voivat halutessaan tu-
kea seuramme toimintaa maksamalla 
20 €:n kannatusjäsenmaksun. Yrityk-
sille ja yhteisöille vastaama maksu on 
200 €. 
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Lisenssit ja vakuutukset 
Uusi lisenssikausi käynnistyy 1.1. ja 
päättyy 31.12.2021. Lisenssi perus-
harrastajalle maksaa 10 € vuodessa ja 
on kaikille seuramme harrastajille pa-
kollinen.  

Lisenssit ja vakuutukset hanki-
taan osoitteesta: 
 
https://karateliitto.fi/fi/lisenssit-ja-
vakuutukset/ 

Seura hankkii viikoittain valmen-
nukseen osallistuvien valmenta-
jien sekä tuomareiden lisenssit.  
Valmentajien tulee valitettavasti vielä 
kerran kuitata sitoutuminen kevään 
toimintaan osoitteeseen  
info@karteseura.fi, jotta lisenssi han-
kitaan.  

Jäsenavustukset tilapäisiin 
taloudellisiin vaikeuksiin 
Kenenkään harrastus ei saa päättyä 
tilapäisiin taloudellisiin ongelmiin. 
Tästä syystä seuramme on budjetoi-
nut hieman varoja tukeaksemme eri-
tyisen haastavissa taloudellisissa ti-
lanteissa olevia jäseniämme.  
 
Tukea voi hakea vapaamuotoisella 
hakemuksella rahastonhoitajalle osoi-
tetulla sähköpostilla osoitteeseen  
talous@karateseura.fi. 
 
 

 

 

 

 

 

Kumiten ja katan aloittele-
ville kilpailijoille käynnistyy 
ryhmät tammikuussa 
Seuramme kilpavalmennusryhmien 
toimintaa voi käydä kokeilemassa vuo-
den alusta. Mukaan pääseminen on 
helpompaa silloin, kun mukaan tulee 
muitakin vasta kilpatoimintaa aloitte-
levia harjoituskavereita.  

Ryhmissä aloitetaan alkeista, eli pe-
ruskurssin suorittamisen lisäksi osallis- 

 

tumiseen ei ole rajoitteita. Myös kumi-
tea varten suojat löytyvät seuran puo-
lesta. 

Kevään vyökokeet 
 

Kevään aikana järjestämme vyöko-
keet sunnuntaina 21.2 ja 25.2. ja 16.5 
ja 20.5. Kerro kiinnostuksestasi osal-
listua vyökokeeseen valmentajallesi 
hyvissä ajoin, niin saat ohjeet vyöko-
keeseen valmistautumiseen ja vyö-
koeluvan saatuasi valmentaja lisää si-
nut vyökoetapahtumaan myClubissa. 

Ohjeita vyökokeeseen valmistautumi-
seen ja tietenkin myös vyökoevaati-
mukset löytyvät seuran www-sivuilta. 

 

Tärkeitä päivämää-
riä 
 

18.1 Kevätkausi alkaa 

24.1 Karate Kids ja Kuntoka-
rate ryhmien kauden aloi-
tukset 

26.1 Aikuisten ja nuorten al-
keiskurssi alkaa 

21.2 ja 25.2 Junioreiden vyö-
koepäivä 

25.2 Aikuisten vyökoepäivä 
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Seuran viestintä tasapuo-
liseksi 
Seuramme toiminnan näkyminen on 
painottunut kilpailutoimintaan, 
emme ole yksin tämän asian kanssa, 
mutta tilanne vaatii korjaamista. 
Tästä syystä asiaan kiinnitetään eri-
tyistä huomiota tulevana kautena.  

Seuramme viestintään kaipaamme 
yleisestikin ideoita ja juttuvinkkejä. 
Kaikkein arvokkainta kuitenkin olisi 
seuramme harrastajien omista koke-
muksista kirjoitetut kuvaukset. 

Jos sinulla on juttu tai juttuvinkki, niin 
voit laittaa asian eteenpäin esimer-
kiksi sähköpostiin info@karate-
seura.fi.  

Hämeenlinnan Karate-
seura verkossa 
Seuramme yksi tavoite on jälleen nä-
kyä ja kuulua sosiaalisessa mediassa 
siten, että seuramme toiminnasta vä-
littyy seuramme koko toimintaa ku-
vaavaa viestintää. On siis odotetta-
vissa, että seuramme kanavissa ja 
verkkosivuilla tulee näkymään aiem-
paa enemmän kuvia seuramme perus-
toiminnasta.  

Verkossa näkymisen yksi tavoite on 
pystyä kertomaan seuramme toimin-
nasta henkilöille, jotka eivät vielä 
meistä tai laadukkaasta toiminnas-
tamme tiedä.  

 

 

 

 

 

 

Jos juuri sinä koet, että toimintamme 
on suosittelemisen arvoista, niin pyy-
dämme, että etsit meidät verkosta ja 
tykkäät tai tilaat kanaviamme; 

www.facebook.com/karateseura 

www.istagram.com/hmlkarateseura 

https://www.youtube.com/chan-
nel/UCK-
WCvO1N56qMC_8_1R5Xrnw?sub_co
nfirmation=1  

Haluaisitko osallistua seu-
ratoimintamme kehittämi-
seen? 
Järjestimme loppuvuodesta jäsenis-
tölle palautekyselyn, johon saimme 
50 vastausta. Vaikka määrä ei ollut 
kovin suuri, niin kyselystä nousi esiin 
asioita, joiden kehittämiseen tartu-
taan heti tulevan kauden alkaessa.  

 
Vanhempien ja nuorten edustus 
hallitustyöskentelyyn 
Hallitus kaipaa vahvistusta toimin-
taansa niin junioriryhmien vanhem-
mista kuin myös nuorten ryhmistä.  

Jos kiinostuit jo nyt (tai osaat ilmian-
taa jonkun toisen ;)), niin ole yhtey-
dessä Janiin. Muuten asiaan palataan 
kyllä toimintakauden käynnistyttyä. 

 
Tapahtumatiimi kokoaa seu-
ramme tapahtumien käytännön 
toteutuksesta kiinnostuneita 
harrastajia ja perheenjäseniä 
Tapahtumatiimi on elänyt hieman hil-
jaiseloa koronatilanteen vuoksi. Toi-
vottavasti kuitenkin taas pian koittaa, 
aika, jolloin voimme järjestää moni-
puolisia tapahtumia todennäköisesti 
alkaen seuramme laskiaistapahtu-
masta. Jos kiinnostuit, niin olethan 
yhteydessä Harriin.  

 
Viestintätiimi kehittää ja hoitaa 
seuran käytännön viestinnän yh-
dessä 
Jos olet kiinnostunut osallistumaan 
seuramme viestinnän kehittämisestä 
laajasti tai vaikka kapeamman erikois-
osa-alueen osalta, niin ole yhteydessä 
Janiin, Lauriin tai Ellaan.  
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