Terve,
Toivottavasti kesä on sujunut vauhdikkaasti urheillen ja kuntoillen. Pian monilla alkaa arkinen
aherrus ja myös judotreenit starttaavat jälleen. Alla kaaviona meidän viikkokalenteri ja se löytyy
myös meidän nettisivuilta: https://www.koyama.fi/harjoitusryhmat-ja-ajat/

Aloitukset:
Samurainuoret 18.8.2020 tiistaina
Nuorten tehotreeni: 10.2020 maanantaina
Peruskurssi 7-10 vuotiaat: 31.8.2020 maanantaina
Tekniikka/Aikuiset: 18.8.2020 tiistaina
Erkka: Markku ja Täpi ilmoittavat ryhmälle pian
Muksujudo 6.9.2020 sunnuntaina
Mattotreenit 16.8.2020 sunnuntaina

Vetäjät:
Samurainuoret: Juho Lahtinen, Samuel Salmela. Tiedustelut: juho.lahtinen@koyama.fi
Nuorten tehotreeni: Petteri Pohja & Late & Tomi: Petteri.pohja@koyama.fi
Muksujudo: Henna Hyvönen: Henna.Hyvonen@koyama.fi
Peruskurssi: Emilia Melaranta: emilia.melaranta@gmail.com
Tekniikka/Aikuiset: Jani Suokanerva, Pasi Värinen, Veijo Saarinen ja Jorma Tuomi:
Jani.Suokanerva@koyama.fi
Erkkajudo: Markku ja Täpi: Markku.Kaasinen@pp.inet.fi
Mattojudo: Jani Suokanerva jani.suokanerva@koyama.fi
Jäsenmaksut ja harjoitusmaksut kaudelle 2020-2021
Jäsenmaksu tulee maksettavaksi näin heti kauden alkuun 31.8.2020 mennessä. Tämä maksu
maksetaan suomisport.fi-palvelussa! Jäsenmaksu on sama 120€ kaikille yli 7 vuotiaille kaudeksi
1.9.2020-31.8.2021. Muksujudokat maksavat vain harjoitusmaksun (siis ei suomisportissa, vaan lasku
tulee sähköpostiin). Kirjauduttuasi sisään Suomisportiin pääset ostamaan jäsenyyden joko itsellesi tai
lapsellesi. Etsi listalta Koyama ja maksa 120€ listan tarjoamalla tavalla. Kannattaa maksaa
jäsenmaksu heti, sillä samalla saat judon kattavan vakuutuksen voimaan heti 1.9. alkaen.
Harjoitusmaksut ovat 120€ syksyllä ja 145€ keväällä. Ne seura laskuttaa jäseniltään suoraan
sähköpostiin saapuvalla laskulla. Laskuja voi odotella saapuvaksi lokakuussa ja helmikuussa. Kts.
lisätietoja https://www.koyama.fi/hinnasto/
Huomioi, että harjoituksiin ei saa tulla, jos olet vähänkään kipeä tai perheenjäsenesi ovat kipeitä.
Näin estämme kontaktilajissa helposti leviävät taudit.
Tapahtumia syksyllä:

Ryhmien vetäjät kertovat ryhmilleen mihin tapahtumiin pyritään syksyn aikana osallistumaan.
Korona on sekoittanut kilpailukalenteria ja pyrimme selvittämään, mitä kaikkea syksyllä tapahtuu.
Omat kisat järjestetään lauantaina 10. lokakuuta ja siihen ovat tervetulleita kisaamaan kaikki
vähintään keltaisen vyön suorittaneet. Muillekin järjestyy mukavia talkootehtäviä, joten kannattaa jo
merkata tuo tapahtuma kalenteriin. Tänä vuonna poikkeuksellisesti emme kutsu paikalle ulkomaisia
judokoita.
Keväältä peruuntuneet vyökokeet pyritään järjestämään heti alkusyksystä ja muuten palataan
normaaleihin ryhmäsuunnitelmiin. Harjoitellessa taidot paranevat ja se näkyy myös sitten vyön
värissä!
Peruskurssi 7-10 vuotiaille
Peruskurssi on starttaamassa jo elokuun lopussa. Kertokaa siitä kavereille, jotta saadaan lisää jäseniä
Koyaman joukkueeseen! Kts. http://www.koyama.fi/ilmoittautumiset/mukaan-judoon2/

Iloisia judohetkiä kaikille!
Jani Suokanerva, pj
040-5262042
jani.suokanerva@koyama.fi

