
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tammikuu 2019 

Miksi kaikkien toimin-

nassa jatkavien harrasta-

jien tulee ilmoittautua ke-

vään toimintaan? 
Ilmoittautumalla mukaan kevään toi-

mintaan sinulle muodostuu jäsenmak-

sulasku haluamallesi jaksolle. Ilmoit-

tautuminen on tehtävä harrastajan 

toimesta juuri tämän valinnan mah-

dollisuuden sekä mahdollisten alen-

nusten vuoksi.  

Aikuiset ja Nuoret (+14) 
https://karateseura.my-

club.fi/flow/events/1208049  

Juniorit (7-13) 

https://karateseura.my-

club.fi/flow/events/1208108 

 

Kuntokarate (+20) 
https://karateseura.my-

club.fi/flow/events/1205726  

Pandat (3-4) 
https://karateseura.my-

club.fi/flow/events/1179868  

Tiikerit (5-6) 
https://karateseura.my-

club.fi/flow/events/1179869  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevään harjoitusvuorot 
Syksyn harjoitusvuoroihin nähden mil-

lään ryhmällä harjoitusvuorot eivät 

muutu, tosin syksyyn nähden valin-

nanvaraa tulee lisää. 

Kevätkauden harjoituskalenteri löytyy 

seuran www-sivuilta kohdasta toi-

minta: http://www.karateseura.fi/toi-

minta/kevatkauden-harjoitusvuorot 

 

Junioreiden harjoituspäi-

väsuositukset 
Tänä keväänä seuramme kaikilla ju-

nioreilla on mahdollisuus harjoitella 

pelkästään perustoiminnan osalta, 

vaikka kaikissa kolmessa harjoituk-

sessa viikoittain. Harjoituksilla on kui-

tenkin hieman omat painotukset, 

joista on toivottavasti apua omien har-

joituspäivien valinnassa.  

Maanantai  
Maanantain harjoituksissa painottuu 

ylempien vöiden tekniikat ja maanan-

taisin useimmin juuri ylemmät 

vyöryhmät harjoittelevat eriytetysti 

omia vyökoetekniikoitaan. 

Torstai 
Torstain harjoitus on tarkoitettu seu-

ran kaikille junioreille vyöarvosta tai 

ikäryhmästä riippumatta. Harjoituk-

sessa toimitaan osittain ikäryhmäja-

olla ja osittain vyöarvoittain. 

Sunnuntai 
Sunnuntain harjoituksissa pääpaino 

on keltaisen sekä keltaisen ja natsan 

vyökoetekniikoissa, mutta harjoituk-

sessa toki tehdään edelleenkin moni-

puolisesti karatea. Vain kerran vii-

kossa harjoitteleville syksyllä aloitta-

neille Ninjoille tämä harjoitus sopii 

kaikkein parhaiten. 

Uusia toimintamuotoja – 

näytösryhmä 
Alkuvuoden aikana toimintansa aloit-

taa seuran kaikkien ryhmien yhteinen 

näytösryhmä. Ryhmän toimintaa läh-

detään kehittämään yhdessä ryhmä-

läisten kanssa.  

Ryhmään liitytään MyClubin kautta, 

ryhmä löytyy nimellä Näytösryhmä.  

Ryhmällä ei tule olemaan kokoontu-

misia ainakaan joka viikko. 

Junioritoiminnan yöleiri – 

Kidsit – juniorit – nuoret 
Seuran junioritoiminnan perinteinen 

yöleiri järjestetään 18.-19.1 Tuome-

lassa. Tapahtumakutsu on tämän pos-

tin liitteenä ja ilmoittautuminen 
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onnistuu MyClubissa. Kids ryhmä ja ju-

niorit ilmoittautuvat omilla linkeillään. 

Vanhemmat mukaan ju-

nioriharjoituksiin 
Paras tapa saada käsitys siitä, mitä las-

ten karateharrastus oikeasti on, ta-

pahtuu kokeilemalla. Tästä syystä jär-

jestämme jälleen junioreiden ja van-

hempien yhteisharjoitukset sunnun-

taina 20.1 ja maanantaina 21.1. Osal-

listuminen kumpaan harjoitukseen ta-

hansa on mahdollista.  

Harjoituksissa pärjää normaalein lii-

kuntavarustein. 

Kumiten alkeisryhmä ju-

nioreille ja aikuisille käyn-

nistyy tammikuussa 
Tammikuun 20. päivä käynnistyy uusi 

ryhmä junioreille ja aikuisille, jotka 

ovat kiinnostuneet otteluharjoitte-

lusta. Ryhmässä aloitetaan alkeista, eli 

peruskurssin suorittamisen lisäksi 

osallistumiseen ei ole rajoitteita. Myös 

suojat löytyvät seuran puolesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kataryhmään otetaan uu-

sia osallistujia tammi-

kuussa 
Seuran kataryhmän toimintaan ote-

taan uusia kilpailutoiminnasta kiinnos-

tuneita. Aikuisten kataryhmä tulee 

harjoittelemaan entistä enemmän 

erikseen tavoitteena keskittyä hieman 

enemmän vyökoekatoihin. 

Hämeenlinnan Karate-

seura sosiaalisessa medi-

assa ja verkossa 
Seuramme yksi tavoite on näkyä ja 

kuulua sosiaalisessa mediassa siten, 

että seuramme toiminnasta välittyy 

seuramme koko toimintaa kuvaavaa 

viestintää. On siis odotettavissa, että 

seuramme kanavissa ja verkkosivuilla 

tulee näkymään aiempaa enemmän 

kuvia seuramme perustoiminnasta.  

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 ar-

voista, niin pyydämme, että etsit mei-

dät verkosta ja tykkäät tai tilaat kana-

viamme; 

www.facebook.com/karateseura 

www.istagram.com/hmlkarateseura 

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

nel/UCKWCvO1N56qMC_8_1R5Xrnw 

 

Tärkeitä päivämää-

riä 
 

13.1 Kevätkausi alkaa 

18.-19.1 Junioritoiminnan 

yöleiri 

20.1 Junioreiden ja vanhem-

pien yhteisharjoitus 

21.1 Junioreiden ja vanhem-

pien yhteisharjoitus 

22.1 Aikuisten alkeiskurssi 

alkaa 
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