
Joen Mawashin tiedote aikuisten ulkotreenien alkamisesta 10-5-2021 

 

Hei karateka, 

Urheilutalo pysyy suljettuna vielä ainakin muutaman viikon aikuisharjoitusten osalta, josta johtuen kesäkauden 

aikuistreenit alkavat ulkotreeneinä. 

Järjestämme kaikille aikuisille suunnattuja harjoituksia kaksi kertaa viikossa alkaen ma 17.5.2021. Ulkotreenejä 

jatketaan kahdesti viikossa aina torstaihin 8.8. saakka, ellei ennen sitä päästä tatamille. Toiveita kuitenkin on, että 

tatamille päästäisiin kesäkuussa. Tässä vaiheessa kuitenkin treenataan ulkona. 

AIKA: maanantaisin ja torstaisin klo 17-18:30 

PAIKKA: Laululava (Linnunlahdentie 3) (kokoontuminen laululavan eteen – josta siirrytään ohjaajan johdolla sopivaan 

paikkaan) 

VARUSTUS: kelinmukainen ulkoliikuntavarustus, myös kengät (esim. lenkkarit) (ei tarvitse karatepukua). Muista 

mukaan myös juomapullo ja tarvittaessa päähine sekä aurinkolasit 

ILMOITTAUTUMINEN: Harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään tunti ennen harjoitusten alkua MyClub -sovelluksen 

kautta. Kesän kaikki harjoitukset ovat nähtävissä MyClubissa. Jos ilmoittaudut, mutta et tule harjoituksiin, peru 

ilmoittautumisesi viimeistään tuntia ennen harjoituksen alkua Myclubissa. Jos tarvitset apua MyClub tunnusten 

kanssa, ota yhteyttä seuran sihteeriin: maria.aukee@joenmawashi.fi 

MAHDOLLINEN PERUUNTUMINEN: Joen Mawashi voi perua ulkotreenit viimeistään tuntia ennen harjoituksia, mikäli 

sää on huono tai harjoituksiin ei ole ilmoittautunut vähintään kolmea osallistujaa. Peruuntuminen ilmoitetaan 

MyClubiin viimeistään yksi tunti ennen harjoitusten alkua. Kelin sitä vaatiessa harjoitukset voidaan myös keskeyttää. 

TURVALLISUUSTEKIJÄT: Harjoittelija voi itse päättää käyttääkö treeneissä maskia vai ei, mutta maskin käyttöä 

suositellaan. Pyrimme pitämään harjoituksissa kahden metrin turvavälit. Mikäli harjoituksissa tehdään paritekniikoita 

(kumite), harjoittelijat saavat päättää harjoitusten aikana osallistuvatko pariharjoitteisiin vai ei. 

Ohjaajalla on mukana ensiaputarvikkeita  

Treeneissä huomioidaan aina sen hetkiset viranomaisten suositukset ja rajoitukset.  

MERKINNÄT: Ulkotreeneistä annetaan merkintöjä harjoituskirjaan. Pidä oma harjoituskirja hallussasi koko treenin 

ajan ja pyydä merkintä ohjaajalta harjoituksen päätteeksi. 

JÄSENMAKSUT: Aikuisten jäsenmaksut lähtevät piakkoin. Jäsenmaksua on alennettu, koska aikuisten harjoitukset 

ovat olleet tauolla. Jäsenmaksut lähetetään MyCLubiin. Mikäli maksuasioista on kysyttävää, ota yhteyttä seuran 

sihteeriin. 

LISENSSI: Muista hankkia pakollinen karatelisenssi. Vaihtoehtoina ovat vakuutuksellinen lisenssi tai pelkkä lisenssi. 

Mikäli hankit/olet hankkinut pelkän lisenssin, varmistathan, että oma, muuta kautta hankkimasi vakuutus kattaa myös 

kamppailulajit. Lisätietoja lisenssistä Karateliiton sivuilta: www.karateliitto.fi/lisenssit 

 

TERVETULOA JATKAMAAN KARATETREENAUSTA! 

Joen Mawashi ry hallitus 
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