
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lokakuu 2019 

Jäsenmaksut ja lisenssit 

Nyt syyskauden käynnistyttyä tulisi 
jokaisen harrastajan tulisi tarkastaa, 
että jäsen- ja kurssimaksut ovat syk-
syn 2019 osalta kunnossa. Samoin 
muistutuksena se, että seuramme 
vyöjärjestelmiä noudattavien ryhmien 
harrastajilla tulee olla Suomen Kara-
teliiton 35€:n arvoinen lisenssi, joka 
on voimassa vuoden.  

Jos sinulla ei vielä ole lisenssiä tai li-
senssivakuutusta, niin voit sen hank-
kia täältä: https://karateliitto.fi/fi/li-
senssit-ja-vakuutukset/ 

 

Varustetilaukset 

Seuralaistemme kaikissa ostoksissa 
käytössä on alennuskoodi HML-KS, 
jolla saat mm. näistä puvuista seura-
alennuksen.   

www.nipponsport.fi/karatepuku-adi-
das-karate-gi-k200e-evolution 

Karatepuku- Adidas karate gi - K200E 
– Evolution Adidas karatepuku 

55% Puuvillaa, 45% Polyesteriä 

Pakettiin sisältyy valkoinen vyö. 

Puvun hihoissa ja lahkeissa ompeleet, 
jotka avaamalla saat puvun isom-
maksi. Sen vuoksi koko on ilmoitettu 
kahtena kokona kuten esim. 120/130 
cm. 

  

Puvut kutistuvat ensimmäisessä pe-
sussa jonkin verran, joten ainakaan 
omaa kokoa pienempää pukua ei kan-
nata hankkia. Toimittajan sivulla löy-
tyy myös kokotaulukko. 

 

 

 

 

 

Tulevat tapahtumat 

6.10 Juniorikurssin vanhempainilta 

10.10 Vyökoe, aikuiset ja juniorit 

13.10, 14.10 ja 17.10 Syysloma, ju-

nioriryhmillä ja kisaryhmillä ei harjoi-

tuksia 

1.-2.11 Junioritoiminnan ja nuorten 

yöleiri + karate kids ryhmien päivälei-

rit 

28.11 Vyöllisten junioreiden vyökoe 

1.12 Juniorikurssin vyökoe 

3.12 Aikuisten kurssin ja vyöllisten ai-

kuisten vyökoe 

14.12 Koko seuran yhteinen pikku-

joulu 

19.3 Junioreiden ja aikuisten vyökoe 

21.5 Junioreiden ja aikuisten vyökoe 

Vyökokeet 

Karatessa vyöarvoissa eteneminen voi 
tapahtua moneen tahtiin. Tämä mah-
dollistaa harrastajalle valinnan siitä, 
miten vakavasti ja sitoutuneesti har-
joitteluun suhtautuu.  

 

Vyöarvoissa edetään aikuisissa keltai-
seen vyöhön ja junioreissa keltaiseen 
ja natsaan vyöhön asti seuran määrit-
telemässä tahdissa. Tämän jälkeen 
eteneminen voi olla nopeampaa tai 

hitaampaa riippuen tavoitteista ja 
siitä, miten paljon pystyy harjoitte-
luun panostamaan. 

 

Tänä syksynä vyökokeeseen osallistu-
misesta kerrotaan valmentajalle seu-
raavien ehtojen täytyttyä. Valmentaja 
lisää harrastajan vyökoetapahtu-
maan, jos harrastaja on valmentajan 
mielestä valmis vyökokeeseen.   

 

1.       Harrastaja on vyökoehetkellä 
seuran jäsen (jäsenmaksu) ja re-
kisteröity Suomen Karateliiton jä-
sen (lisenssi).  

2.       Junioreilla ja aikuisilla harjoitus-
ajat täyttyvät tai ovat lähellä täyt-
tymistä ja junioreilla myös harjoi-
tusmäärät täyttyvät. 

4.       Aikuisilla vyöarvoissa on lisäksi 
edellytys käydä tutustumassa 
oman osaamisen välittämiseen 
myös muille seuraavasti;  

5.       Oranssi, apuohjauskokemusta 5 
kertaa.   

6.       Vihreä, apuohjauskokemusta 7 
kertaa.   

7.       Sininen, ryhmänohjauskoke-
musta 5 kertaa.   

 

Seuran kirpputori 

Seuralla on Facebookissa oma kirppu-

toriryhmä, jossa voi myydä ja ostaa 

käytettyjä varusteita ja pukuja. 

Ryhmä löytyy nimellä Hämeenlinnan 

Karateseuran kirppis.  

Tarvittaessa pääsyä ryhmään voi kysyä 

Nelliltä. 
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