
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

maaliskuu 2020 

Hämeenlinnan Karate-

seura järjestää 25.4 kara-

ten SM-kilpailut. 
Seuramme jatkaa jälleen kilpailujen 

järjestämisperinteitä ja tälläkin kertaa 

seuramme vastaa SM-kilpailujen 

järjestämisestä. 

Kilpailujen järjestäminen on seuralle 

jälleen iso ponnistus, mutta 

aikaisempaan tapaan toivomme, että 

hyvässä porukassa päällimmäiseksi jää 

hyvä mieli, uusia tuttavuuksia sekä 

hyvin järjestetyt kilpailut. 

Järjestämme torstaina 12.3. kello 18 

alkaen kokoontumisen, johon ovat 

tervetulleita kaikki seuralaisemme 

perheineen jotka ovat kiinnostuneita 

osallistumaan kisajärjestelyihin 

kilpailujen  aikana tai vaikka jo 

ennakkoon.  

Nyt tulevassa kokouksessa mietimme 

myös aikatauluja, tarvittavia 

työryhmiä sekä yleensä resursseja, 

jotta myös kilpailupäivä olisi meille 

tekijöille mukava.  

 

Kilpailujen toteutustiimiin voi myös il-

moittautua suoraan tästä: 

http://www.karateseura.fi/form/sm-

2020-talkooilmoittautuminen. 

 

 

 

 

 

Karateseuran seura-asut, 

kassit ja reput tilattavissa 
Hämeenlinnan Karateseuran seurava-

rusteet ovat tulossa viikon 11 aikana 

tilattavaksi seuramme varustetoimit-

tajan Nippon Sportin kautta. Seural-

lamme on heidän palvelussaan oma 

sivu, jolle on koottu mm. seuramme 

suosittelemat karatepuvut eri tasoi-

seen käyttöön. Seuralaistemme käy-

tössä on myös alennuskoodi HML-KS, 

joka on voimassa muissa kuin seuran 

painatuksella varustetuissa varus-

teissa.  

Seuramme seura-asut ja muut varus-

teet tulevat tilattaviksi tai ovat jo nyt 

tilattavissa viikon 11 aikana osoit-

teessa: https://www.nip-

ponsport.fi/seurat/hameenlinnanka-

rateseura/seuraverkkarit ja materiaa-

lit nähtävissä kaikkien harjoitusten 

alussa ja lopussa salilla.  

Seura-asuja tilatessa kannattaa olla 

tarkkana, koska valinnanvara vaatii 

myös hieman tarkkuutta. Valittavissa 

on tuulipuku sekä perinteisen verryt-

telyasun tapainen asu. Housut on nyt 

erikseen tilattavissa nuorison pyyn-

nöstä molemmissa asuissa. Myös mal-

leja löytyy miehille, naisille sekä lap-

sille niin verryttelyasuissa kuin myös t-

paidoissakin.  

Karateseuran varautumi-

nen virustautien leviämi-

seen  
Sunnuntaista 1.3. alkaen harjoituk-
sissa on otettu käyttöön käytäntö, 
jossa saliin tultaessa kaikki harrastajat 
desinfioivat kätensä ennen ja jälkeen 
harjoitusta. Suositus käsien pesusta 
ennen ja jälkeen harjoituksen pysyy 
tästä huolimatta voimassa.  
 
Harjoituksen aikana kosketuksia ei 
muuten vältellä, mutta kaikkien har-
rastajien tulee välttää turhaa kasvo-
jen koskettamista. Myös yskiminen 
tulee tehdä oman kainalon suuntaan 
ja muutoinkin syljen leviämistä esi-
merkiksi keskustellessa tulee varoa.  
Normaaleiden käytäntöjen mukaisesti 
edelleenkään harjoituksiin ei saavuta 
kipeänä. 

Löytyykö sinulta kuva- 

ja/tai videomateriaalia 

seuran toiminnasta? 
Jos löytyy ja olet halukas luovutta-

maan materiaalin oikeuksineen seu-

ran käyttöön, niin olisimme todella 

kiitollisia aineistosta. Keräämme ku-

via, videoita sekä kaikenlaisia koke-

muksia seuramme tapahtumista kai-

kenlaiseen viestintäämme liittyen. 

Jos haluat aineiston latauslinkin, niin 

olethan yhteydessä Janiin. 
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Seuran jäsenmaksut ja ka-

ratelisenssi 
Onhan seuran jäsenmaksusi ja karate-

lisenssi kunnossa? Kaikista maksuasi-

oista voit olla yhteydessä Nelliin. Seu-

raamme toistaiseksi tehostetusti har-

joituksiin osallistumista joten harjoi-

tuksiin ennakkoilmoittautumisesta on 

valmentajille kaikissa ryhmissä apua.  

Sosiaaliseen median ke-

hittäminen – osallistu kil-

pailuun 
Seuramme vuosikokouksessa pää-

timme kehittää hieman seuramme 

viestintään verkossa. Ensimmäisenä 

meillä on kohteena seuramme You-

Yube-kanava. Haluaisimme saada ide-

oita kanavamme sisällön kehittämi-

seen. Lisäksi asetimme tavoitteeksi 

100 kananvan tilaajan saamisen vuo-

den aikana.  

Tilaa seuramme kanava osoitteesta: 

https://www.youtube.com/chan-

nel/UCKWCvO1N56qMC_8_1R5Xrnw 

ja osallistu kilpailuun seuramme si-

vulla osoitteessa: http://www.karate-

seura.fi/index.php/form/laatua-seu-

ran-someen-osa-1  

Kun tavoitteemme saavutetaan, ar-

vomme kilpailuun osallistuneiden kes-

ken 100€:n lahjakortin seuran toimin-

taan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kevään vyökokeet 
Kevään aikana järjestämme vyöko-

keet torstaina 26.3 ja 14.5. Kerro kiin-

nostuksestasi osallistua vyökokee-

seen valmentajallesi hyvissä ajoin, 

niin saat ohjeet vyökokeeseen valmis-

tautumiseen ja vyökoeluvan saatuasi 

valmentaja lisää sinut vyökoetapahtu-

maan myClubissa. 

Ohjeita vyökokeeseen valmistautumi-

seen ja tietenkin myös vyökoevaati-

mukset löytyvät seuran www-sivuilta. 

 

 

 

 

Tärkeitä päivämää-

riä 
 

12.3 SM-kilpailujen talkoo-

työkokous 

14.3 Orimattilan junorikil-

pailu & Suomi Cup 

26.3 Vyökokeet, aikuiset ja 

juniorit 

24.4 SM-kilpailupaikan ra-

kennustalkoot 

25.4 SM-kilpailut 

14.5 Vyökokeet, aikuiset ja 

juniorit 

16.-17.5 Karateliiton kesä-

leiri, Pajulahti 

5.-6.6. Kevätkauden päättä-

jäiset & junioreiden yöleiri 
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