
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lokakuu 2021 

SM-kisat 9.10.2021 

 

Karaten SM-kisat järjestetään Loimua  
Areenalla lauantaina 9.10.2021. Seurastamme on 
mukana useita kisaajia. 

Kotikisojen tekeminen tapahtuu koko seuran 
talkootyönä ja kaikenlainen apu on tervetullutta. 
Talkoisiin voi osallistua ilmoittautumalla mukaan 
MyClubin kautta. 

Jos et pääse paikalle, voit seurata kisoja myös Ruutu-
palvelusta. 

Lisenssit ja vakuutukset 
Seuran kaikkien vyöjärjestelmiä noudattavien ryhmien 
harrastajilta edellytetään karatelisenssin hankkimista. 
Lisenssikausi on normaalisti vuoden alusta vuoden lop-
puun, mutta myös kurssilaisten tulee saattaa lisenssi 
kuntoon. 

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

Kamppailulajit kattavan vakuu-
tuksen hankinta on jokaisen 

harrastajan vastuulla! 

 

 

 

Kurssilaisia on muistutettu asiasta, mutta vii-
meistään tässä vaiheessa asia pitää jokaisen 
laittaa kuntoon! Seura suosittelee Karateliiton 
lisenssivakuutusta, jos oma tapaturmavakuu-
tus ei automaattisesti korvaa karateharjoituk-
sissa sattuvia vahinkoja. 

Kuvausluvat ja seuran sosiaalinen 
media 
Karate on lajina valtaosalle ihmisistä vieras asia ja 
usein jopa väärien mielikuvien värittämä. Tästä syystä 
haluamme kertoa iloisesta, hauskasta ja turvallisesta 
harrastuksestamme valokuvin ja videoin.  

Useilta seuramme jäseniltä kuitenkin puuttuu merkin-
nät kuvausluvista MyClubissa. Kuvausluvan merkkaa-
minen on pakollista niin lapsilla kuin aikuisilla, sillä 
some-tiimimme väijyy harjoituksissa sekä tapahtu-
missa. ���� 

Kuvausluvan pääsee merkkaamaan menemällä  
MyClubissa omiin tietoihin. Sen jälkeen valitset ”muok-
kaa” ja käyt rastittamassa kuvausluvan kohdalle valin-
tasi. Jollei ole erityistä syytä kuvausluvan kieltämiselle, 
toivomme kaikkien antavan luvan. 

Toivomme jokaisen laittavan 
kuvausluvan ajan tasalle 15.10 

mennessä! 
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Sunnuntain 10.10. kids, juniori, ja 
kilpavalmennusharjoitukset 
peruutettu 

SM-kilpailujen järjestäminen on koko seuran suuri yh-
teinen ponnistus, joten lauantain kisan jälkeen kids- ja 
junioriryhmät valmentajineen pitävät lepopäivän.  

Vyöllisten harrastajien neljäs 
jäsenmaksuerä on tulossa maksuun 

Vyöllisten junioreiden, nuorten ja aikuisten vuoden vii-
meinen jäsenmaksu on tulossa maksuun. 

Katsothan oheisesta linkistä alennukset, joihin olet oi-
keutettu! 
http://www.karateseura.fi/jasenille/maksut-alennuk-
set 

 

 

 

 

 

Halloween-tapahtuma 29.-30.10.2021 

 
Halloween-tapah-
tuma järjestetään 
29.–30.10. Tuo-
melan koululla. 
Junioreille järjes-
tetään perjan-
taista lauantaihin 
kestävä yöleiri ja 
muilla ryhmillä  
tapahtuma alkaa 
lauantaipäivänä.  

Nuorille ja aikuisille järjestetään tapahtuman jälkeen 
jatkot Aulangolla keilauksen merkeissä klo 17.30 
eteenpäin. Sen jälkeen aikuisilla alkaa oma ohjelma  
tekosaaren kodalla herkutellen. Ilmoittaudu mukaan  
MyClubin kautta viimeistään to 21.10 klo 22. 

Jotta yöleiri saadaan sujumaan mahdollisimman hyvin, 
kaipaamme junioriharrastajien vanhempia yövahdeiksi 
sekä avustamaan radalle. Etenkin yöksi jäävien ninjo-
jen vanhemmat ovat tervetulleita. Tehtävänkuvaan 
kuuluu yleisen järjestyksen ylläpitäminen yön hiljaisuu-
den aikana.  

Jos kiinnostuit auttamaan tai on kysyttävää, ota yh-
teyttä: ella.siikanen@karateseura.fi 
 
 
 
 
 
 

http://www.karateseura.fi/jasenille/maksut-alennukset
http://www.karateseura.fi/jasenille/maksut-alennukset
mailto:ella.siikanen@karateseura.fi


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lokakuu 2021 
 

 
Ota karateseuran somet haltuun 
Seuramme jäsenhankinta ja markkinointi  
tapahtuu suurelta osin sosiaalisessa mediassa 
ja tästäkin syystä tavoittelemme aikaisempaa suurem-
paa kattavuutta seuramme medioissa. 

Karateseuran tapahtumia pystyy seuraamaan niin In-
stagramissa, Facebookissa kuin YouTubessa. Ota seu-
ran somet seurantaan klikkaamalla: 

Instagram: @hmlkarateseura 
Facebook: Hämeenlinnan Karateseura Ry 
YouTube: Hämeenlinnan Karateseura 

 

Syksyn seuraava varustetilaus avautuu 
SM-kisojen jälkeen 
Seura-asujen ja varusteiden tilaus aktivoituu heti tule-
vana maanantaina. Tilausaikaa on aika reilusti ja toimi-
tus tapahtuu suoraan kotiin. Huomaathan, että tuot-
teiden toimitus ja painatukset tehdään kerralla, joten 
tuotteet saapuvat vasta ilmoitetun aikataulun mukai-
sesti.  

Karateseuran seura-asut, kassit ja  
reput tilataan seuramme varustetoimittajan Nippon 
Sportin kautta osoitteesta: 

https://www.nipponsport.fi/seurat/hameenlinnanka-
rateseura/seuraverkkarit 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                Seura-asu (Rush takki) esittelyssä Ella. 

Samalla voit tilata myös muita varusteita harjoitteluun. 
Alennuskoodilla HML-KS saat 10 % alennuksen muista 
tuotteista. 

Muiden varusteiden tilaus:  

https://www.nipponsport.fi/seurat/hameenlinnanka-
rateseura 
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