
JOEN MAWASHIN KESÄTIEDOTE JÄSENILLE 
 
Perjantaina 11.6. saimme kauan odotetun uutisen kaupungilta; 
Urheilutalon ovet avataan 14.6. myös aikuisille. Harjoitukset siis alkavat pyöriä  
normaalisti urheilutalolla, eikä ohjattuja ulkotreenejä enää järjestetä. Tässä  
tiedotteessa julkistamme harjoitusajat. Muista myös seurata tiedotusta  
seuran medioissa. 
 
Pyydämme kaikkia harrastajia noudattamaan terveysturvallisuusohjeita.  
Pidetään turvavälit, muistetaan käsihygienia ja estetään viruksen leviäminen.  
 
HUOM! Kaikissa kaupungin palveluissa ja tiloissa on käytettävä kasvomaskia. Maskisuositus koskee myös 12 vuotta 
täyttäneitä ja on voimassa toistaiseksi. Jokainen tuo itse oman maskin treeneihin! 
 
Kesän 2021 harjoitusajat (kesävuorot ovat voimassa 14.6. - 8.8.2021) 
Vuorot alkavat 14.6. poislukien ottelutekniikkavuorot, jotka käynnistyvät juhannuksen jälkeen. 
 
Aikuiset 
Maanantai  17:00-18:30  5-tatami  Ottelutekniikka (kelta-mustavyöt ja vanhemmat juniorit) (alkaa 28.6.) 
Maanantai  18:30-20:00  3&4-tatami  Yleisvuoro (kelta-mustavyöt) 
Tiistai  17:00-18:30  3&4-tatami  Teemavuoro (kelta-mustavyöt) 
Torstai  17:30-19:00  5-tatami  Ottelutekniikka (kelta-mustavyöt ja vanhemmat juniorit) (alkaa 1.7.) 
Torstai  17:00-18:30  3&4-tatami  Kertausvuoro (kaikille) 
Torstai  18:30-20:00  Punttisali  Punttisalivuoro (kaikille) 
Lauantai  12:00-13:30  3&4-tatami  Vapaavuoro (kaikille) 
 
Juniorit  
Maanantai 17:00-18:30 3&4-tatami Juniorien yleisvuoro 
tai 
Maanantai 17:00-18:30 5-tatami Ottelutekniikka (yhdessä aikuisten kanssa) (alkaa 28.6.) 
Torstai 17:30-19:00 5-tatami Ottelutekniikka (yhdessä aikuisten kanssa) (alkaa 1.7.) 
 
Kertausvuorolla käydään läpi wado-ryu karaten perustekniikoita ja vuoro soveltuu kaikille (aikuisille). 
 
Jäsenmaksut on lähetetty, ja mikäli et ole vielä maksanut, hoidathan asian viipymättä. Mikäli jäsenmaksuasioissa on 
kysyttävää, ota yhteyttä seuran sihteeriin: maria.aukee@elisanet.fi  
 
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 

 
Tiedossa olevia tapahtumia kesällä 2021 

 

• Wadoleiri Mikkeli 3.7.2021. Katso lisää:  https://www.wadokai.fi/calendar/   
Joen Mawashi kustantaa kuittia vastaan kaikille seuran jäsenille leirimaksun ja kimppakyydin 

• Kata- ja kumiteleiri Joensuussa 24.7.2021. katso lisää: 
https://joenmawashi.myclub.fi/flow/notifications/123723  

 
 
Yleiset asiat 
Yleisissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen: karate@joenmawashi.fi  
 
Junnukoordinaattori 
Seuran junnukoordinaattorina toimii Marko Pehkonen ja häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa junnuasioissa,  
puh. 050 410 2790, marko.pehkonen@joenmawashi.fi 
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Seuran sähköpostitiedotus 
Seurakirjeiden ja tiedotteiden lähetyksessä käytetään MyClub -palvelua sekä Joen Mawashin postituslistaa (omat 
listat aikuisille ja junioreille/huoltajille). Sähköpostiosoitteen päivitys tai listalta eroaminen tapahtuu jokaiselta 
harrastajalta itsenäisesti osoitteessa www.joenmawashi.fi/jakelu  
 
Kaikki yhteystiedot löydät osoitteesta: https://joenmawashi.fi/?page_id=97  
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