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MYCLUB PALVELUN KÄYTTÖ

MyClub palvelu on otettu 
ilmeisesti varsin onnistuneesti 
käyttöön. On kuitenkin muutamia 
asioita, jotka toivomme jokaisen 
harrastajan huomioivan. 
 
Ryhmät
Jokaisen harrastajan tulisi huolehtia, että 
kuuluu niihin ryhmiin, joissa käy 
harjoittelemassa. Tämä siksi, että ryhmien 
tiedotteet lähetetään Ryhmien perusteella. 
Myös roolin voi asettaa itse harrastajaksi.
 
Tilien ja käyttäjien hallinta
Huomaattehan, että MyClub tili luodaan 
harrastajan nimellä. Useita tilejä voidaan 
liittää yhteen siten, että käyttäjän 
vaihtaminen on järjestelmän sisällä 
helppoa. 
 
Sähköpostit MyClubista
Seuran kaikki kotiin lähetetyt tiedotteet 
tulevat MyClubin kautta. Järjestelmän 
viestiasetuksista voi säätää viestien 
vastaanottoa hyvinkin tarkasti.
 
Kuvauslupaan muutos
Tällä hetkellä kuvauslupa on tieto, jota 
harrastaja pystyy muuttamaan itse. 
Kuvausluvan muutoksesta ei jää seuralle 
mitään historiatietoa, mikä on ongelma. 
Kuvauslupa muuttuu maaliskuun alusta 
tilaan, jossa tieto näkyy, mutta harrastaja 
ei pysty sitä itse muuttamaan. Tämän 
jälkeen jos tilanne muuttuu, tulee 
muutosta pyytää sähköpostilla. 

 

Miksi kuvauslupa pyydetään? 
Kuvauslupa pyydetään siksi, että 
seuramme ottaa ja julkaisee 
toiminnastamme valokuvia ja videoita 
seuramme www-sivuilla, 

Facebooksivulla sekä Instagram tilillä. Jos 
harrastaja ei salli kuvaamista, pyydämme 
kuvausluvan kieltäneitä poistumaan 
harjoitustilanteesta, jossa otamme kuvia.

Pyydämme, että ette kieltäisi 
kuvaamista vain varmuuden vuoksi. 
Janilta saa tarvittaessa lisätietoja 
kuvaamisen periaatteista ja seuran 
medioihin tutustumalla näkee nykyiset 
käytännöt käytännössä. 

VUODEN 2018 JÄSENMAKSUT
 
Vuoden 2018 jäsenmaksut tulisi nyt olla 
kaikilla maksettuna. Maaliskuun alussa 
jäsenrekisteriä siivotaan harrastajista, 
jotka eivät ole enää seuran toiminnassa 
mukana. 
 
Jos olet vielä mukana seuran 
toiminnassa, mutta jäsenmaksu on 
jostain syystä maksamatta, niin 
ilmoita siitä Janille tai Nellille, jotta 
emme poista vahingossa vääriä 
jäsentietoja.
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KILPAILUTOIMINTAAN 
MUKAAN?

Jos kilpailutoimintaan haluaisi 
päästä mukaan, niin kevään 
Orimattilan kilpailu on loistava paikka 
päästä tutustumaan kilpailemiseen. 
Orimattilan kisaan seuramme on 
lähdössä suurella joukkueella 
tavoitteena viettää hauska karatepäivä 
omia kisaajiamme kannustaen. Yleensä 
kisamatkoilla voi myös löytyä aivan uusia 
kavereita jopa muualta kuin omasta 
seurastakin. Kilpailun kutsu ja 
ilmoittautuminen löytyy MyClubista.
 
Kilpailemista varten ei tarvitse välttämättä 
käydä erillisissä kisaryhmän harjoituksissa, 
mutta seuran kaikille juniori- ja 
aikuisharrastajille järjestetään 
säännöllisesti kilpavalmennusta niin 
katassa kuin myös kumitessa. 
Molemmissa ryhmissä voi käydä nyt 
kevään ajan vierailemassa vaikka 
kaverin kanssa katsomassa miten 
kisaryhmät harjoittelevat. 
 
Kataryhmä harjoittelee maanantaisin kello 
18.30-20 

Kumite- eli otteluryhmä tiistaisin kello 17-
18.30. 

Tervetuloa kokeilemaan! 
 
 
VALMISTAUTUMINEN 
KARATEHARJOITUKSIIN  

Valmentajat haluavat muistuttaa etenkin 
junioriharrastaja muutamasta tärkeästä 
asiasta. Kynnet tulisi muistaa pitää lyhyinä 
ja jalat tulee pestä ennen harjoituksia. 

Flunssatilanteen vuoksi myös kädet 
olisi hyvä pestä aina ennen ja jälkeen 
harjoituksen. 

Myös pukeutumisessa on hieman 
muistutettavaa. Karatepuvun kanssa ei 
käytetä mitään pitkäpunttisia alushousuja. 
Pojat eivät yleensä käytä t-paitaa. Tytöillä 
tulisi puvun alla olla mieluiten valkoinen t-
paita tai lyhythihainen toppi. 

VYÖKOKEET LÄHESTYVÄT

Kevään vyökoepäivät on nyt sovittu ja 
vyökokeisiin voi jo ilmoittautua MyClubin 
kautta. 

Ylempien vöiden vyökokeita varten  tulisi 
harrastajan itse olla selvillä tulevista 
vyökoetekniikoista hyvissä ajoin, jotta 
tekniikoiden harjoittelussa osaa keskittyä 
tärkeisiin asioihin. Vyökoevaatimukset 
löytyvät myös seuran verkkosivulta 
esimerkiksi hakusanalla 
vyökoevaatimukset.

Vaikka alempien vöiden ei vielä tarvitse 
tutustua tekniikoihin itse, niin siitä 
kuitenkin on varmuudella apua.

Nyt on aika asettaa kevään tavoitteet!
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SEURAN JÄSEN- JA 
KANNATUSJÄSENKORTIT

Hämeenlinnan Karateseura toimittaa 
kaikille jäsenilleen jäsenkortin, jolla on 
mahdollista saada seuran kumppaneiden 
myöntämiä etuja. Myös seuralaisemme 
perheenjäsenet tai ketkä tahansa, jotka 
haluavat tukea seuramme toimintaa voivat 
hankkia seuramme kannatusjäsenkortin.

Kannatusjäsenkortin hankinta 
onnistuu osoitteessa.
www.karateseura.fi/kauppa

Hämeenlinnan Karateseuran jäsenedut 
löytyvät osoitteesta 
www.karateseura.fi/jasenedut

ONKO SINULLA AJATUS UUDESTA 
JÄSENKORTTIKUMPPANISTA 
SEURALLEMME?

Hämeenlinnan Karateseura toimii 
mielellään yhteistyössä varsinkin 
paikallisten yritysten kanssa tavoitteena 
molempien osapuolien hyöty. Tämän postin 
liitteenä löytyy sopimuspohja, jonka 
kanssa on helppo lähestyä yritystä, jonka 
palveluita uskot seuramme jäsenien voivan 
suosia. Muista kuitenkin, että kumppanin 
toiminta, julkinen kuva tai muu vaikuttava 
tekijä ei saa olla ristiriidassa seuran 
tarkoituksen, vision tai eettisten linjausten 
kanssa. Sopimus on voimassa, kun hallitus 
on sen hyväksynyt ja lisännyt kumppanin 
seuran verkkosivuille.

HÄMEENLINNAN KARATESEURAN 
LAHJAKORTIT

Nyt on hankittavissa seuran lahjakortit, 
joita voi käyttää kaikkiin seuran kautta 
laskutettaviin harrastuskuluihin. Lahjakortti 
on voimassa enintään käynnissä olevaa 
kalenterivuotta seuraavan vuoden loppuun. 
lahjakortteja on 50, 100, 150 ja 200€:n 
arvoisina. Lahjakortin hankinnasta voi olla 
yhteydessä Janiin.
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TULEVAT TAPAHTUMAT

HÄMEENLINNAN KARATESEURAN

Aika Tapahtuma, tapahtuman tiedot  Kenelle  Muuta  

Maaliskuu  
   

3.-4.3 K1 Series A Salzburg, Itävalta  Edustus  
 

3.3. Tallinna Buldog, Kisaryhmä  Kisaryhmä  
 

9.3. Alueleiri, Lahti  Kisaryhmä  Ilmoittautuminen 
MyClubissa  

10.3.  Grand Prix Slovakia, Slovakia  Edustus  
 

10.3.  Svenska Katapokalen  Kisaryhmä  Kilpavalmennuksen 
FB-ryhmä, lisätied ot 
Jani Mantere  

17.3.  Orimattilan juniorikilpailut & Suomi Cup osakilpailu, 
Kaikki kilpailemisesta kiinnostuneet  

Juniorit  Ilmoittautuminen 
MyClubissa  

23.3–25.3 Maajoukkueen ja haastajaryhmän leiri, SKL  Edustus  
 

28.3.  Laser Zone, aikuisten ryhmälle ja valmentajille  Aikuiset  Ilmoittautuminen 
MyClubissa  

29.3.  Vyökoe, juniorit  Juniorit  Ilmoittautuminen 
MyClubissa  

29.3.  Vyökoe, aikuiset  Aikuiset  Ilmoittautuminen 
MyClubissa  

Huhtikuu  
   

6.-7.4 Junioritoiminnan yöleiri,  Kaikki juniorit. Kids ryhmillä 
on tapahtumassa päiväohjelmaa.  

Juniorit, 
Kidsit 
(päivä)  

Lisätietoa & 
ilmoittautuminen 
tulossa!  

7.4. Seurailta 1/18 ja valmentajatapaaminen, Seuran 
kaikki nuoret ja aikuiset.  

Aikuiset  Lisätietoa & 
ilmoittautuminen 
tulossa!  

6.4. Alueleiri, Lahti, Kumiteryhmä  Kisaryhmä  
 

14.4.  SM-kilpailut, Lohja, Kilpavalmennusryhmät  Kisaryhmä  
 

21.4.  Kumite - ja katatuomarikurssi, Lahti, Aikuiset ja nuoret, 
tuomarilisenssin suoritukselle vaatimus 16 -vuoden ikä 
ja vih reä vyö.  

Aikuiset  
 

21.4.  Czech Open  Edustus  
 

27.–29.4 Maajoukkueen ja haastajaryhmän leiri, SKL  
  

28.–29.4 Karateleiri, Lotta Keto, Helsinki, kaikki nuoret ja 
aikuiset, etenkin valmentajat  

Aikuiset  Ilmoittautuminen 
MyClubissa  

Toukokuu  
   

4.5. Alueleiri, Lahti, Kumiteryhmä  Kisaryhmä  
 

5.5. Kuopion kansalliset, Suomi Cup, 
Kilpavalmennusryhmät  

Kisaryhmä  
 

10.–13.5 EM-kilpailut, Novi Sad, Serbia  
  

19.5.  Karateliiton puheenjohtajapäivät, Pajulahti  
  

19.5–20.5 Karateliiton kesäleiri, Pajulahti  Kisaryhmä, 
Juniorit  

 

24.5.  Vyökoe, juniorit  Juniorit  Ilmoit tautuminen 
MyClubissa  
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TULEVAT TAPAHTUMAT

HÄMEENLINNAN KARATESEURAN

Aika  Tapahtuma, tapahtuman tiedot  Kenelle  Muuta  

Kesäkuu        

8.-9.6 Junioreiden yö leiri  Juniorit  Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen 
myöhemmin!  

9.6. Seuran & aikuisten kevätkauden päättäjäiset  Aikuiset  Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen 
myöhemmin!  

29.–30.6 YOG 2018 Gualification Tournament, Umag  Kisaryhmä    

Heinäkuu        

7.-9.7  WKF Youth Camp & K1 Youth League, Umag  Kisaryhmä    

Elokuu        

4.8. Syyskauden avaustapahtuma  Koko 
seura 
perheineen  

  

4.8. Seurailta 2/18 ja valmentajatapaaminen  Aikuiset    

11.–12.8 Elomessut  Koko 
seura 
perheineen  

  

18.8.  Helsinki Karate Open  Kisaryhmä    

31.8 -2.9 Maajoukkue ja haastajaryhmän leiri, SKL  Kisaryhmä    

  Junior Lefevren leiri, Lahti  Kisaryhmä  Päivämäärä selviää 
myöhemmin  

Syyskuu        

8.9. Finnish Open      

Lokakuu        

  Seurailta 3/18 ja valmentajatapaaminen  Aikuiset  Päivämäärä selviää 
myöhemmin  

5.-7.10  Maajoukkue ja haastajaryhmän leiri, SKL      

Marraskuu        

16.–18.11  Maajoukkue ja haastajaryhmän leiri, SKL      

24.11.  PM-kilpailut, Tampere      

Joulukuu        

13.12.  Syyskokous       

15.12.  Pikkujoulut      

 8.-9.12 K1 Series A Shanghai      

14.-16.12  K1 Youth Keague Caore -Venice      
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