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Suuri Karateleiri 7-14 ja 15-20 –vuotiaille ON tulossa.  

 
Kiinnostusta seuroissa yhteiseen lapsille ja nuorille 

tarkoitettuun karatetapahtumaan on tullut. Kiitoksia kaikille 
yhteydenotoista sekä hyvistä kehitysideoista. 

 
Leirin ohjaajina toimivat maajoukkueen kumite- ja 

kataryhmät. Molemmille leiriläiselle on sama runko-ohjelma, 
mutta harjoitukset ovat erilliset, kuten myös yllätysohjelma. 

 
Nyt seurallasi on mahdollisuus tulla harrasteleirille, 

jolla voi hienolla tavalla päättää kevätkauden 2015. 
 

Leiri järjestetään 23. - 24.5.2014. Liitto järjestää linja-
automatkoja, jotka lähtevät klo 6.30 lähtöpaikkakunnalta ja 

poimii seurasi mukaan leirilinja-autoon reitin varrelta. (Mikäli 

taloudellisesti matkojen järjestäminen on järkevää). 
 

Alustavat linja-autoreitit näet tämän tiedotteen lopussa.  
 

Ilmoittautuminen:  
Hinnoissa on porrastus, jotta saamme Pajulahden sopimuksen 

mukaisesti ilmoitettua mahdollisia osallistujamääriä. 
 

Ilmoittautumisia ei enää vastaanoteta 4.5.2015 klo 
16.00 jälkeen. Samalla viikolla lähtevät osallistujille 

leirikirjeet. 
 

Hinnat  

Leiriläinen Hinta ennen 
huhtikuuta 

Hinta 1.4. 
jälkeen 

7-14 vuotias 95€ (sisarhinta 80€) 120€ (sisarhinta 

105€) 

15-20 vuotias 95€ (sisarhinta 80€) 120€ (sisarhinta 

105€) 

Leirituristi  120€ 140€ 

Linja-automatka 25€ menopaluu 30€ menopaluu 

 

Matkojen hintoihin suunnitellaan porrastusta, jotta hinta olisi 
tasapuolinen. Yli 25€ ei yksikään menopaluu matka ylitä 

(ennen 1.4. ilmoittautuneet) 
 

Majoitus 
Aluksi oli suunniteltu nuoret tatamimajoitukseen, mutta 

kommenttien pohjalta ovat nyt 7-14 vuotiaat matkalla 
makuupussimajoitukseen. Tämä ratkaisu ei johdu taloudesta 

vaan Pajulahden kapasiteetista. Asia ratkaistaan yhdessä 



Pajulahden kanssa kun ilmoittautumismäärät alkavat 

konkretisoitua. Tämä ei pilanne kenenkään leirielämystä  
 

Seurana mukaan 
Seuran ollessa mukana tapahtumassa korvataan seuran 

ohjaajien kuluja seuraavasti (matkat + leiri). Yhden (1) 

ohjaajan alkavaa 15 leiriläistä kohti ja toisen (2) ohjaajan 
alkavasta 25 leiriläisestä. Maksimi on kaksi ohjaajaa/ seura. 

 
Ilmoittautumisaikataulu 

Ilmoittautumisia ei enää vastaanoteta 4.5.2015 klo 
16.00 jälkeen. Samalla viikolla lähtevät osallistujille 

leirikirjeet. 
 

Ilmoittautumislinkki: 
https://docs.google.com/forms/d/1fni40qQNOwYWKLQCRrNMd

Gi06xFFKzLXJw4Ka-IXx2A/viewform 
 

Liitteenä on sähköisiä julisteita tulostettavaksi tai liitettäväksi 
osaksi seuran omaa tiedotusta. 

 

HUOM!  
Leiriläisellä tulee olla liiton voimassaoleva lisenssi ja 

vakuutus! 
 

Tavataan Pajulahdessa suurella joukolla! 
 

Kaikissa kysymyksissä ennen leiriä voit olla yhteydessä: 
 

Niko Koivula     
Puh. 040 8471 308    

niko.koivula@karateliitto.fi  
 

tai 
 

Anssi Kaltevo 

Puh. 0104208501 
gsm 050-3141201 

anssi.kaltevo@karateliitto.fi  
 

  

https://docs.google.com/forms/d/1fni40qQNOwYWKLQCRrNMdGi06xFFKzLXJw4Ka-IXx2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1fni40qQNOwYWKLQCRrNMdGi06xFFKzLXJw4Ka-IXx2A/viewform
mailto:niko.koivula@karateliitto.fi
http://mce_host/acms/anssi.kaltevo@karateliitto.fi


 

Leirille tarvitsee mukaan: 
 

 karatepuku 
 peseytymistarvikkeet (esim. hammasharja, shampoo yms.)  

 uikkarit ja pyyhe 
 vaihtovaatetta (t-paitoja, collegevaatteita, sukkia, alusvaatteita yms.) 

 sandaalit, crocsit tms. kevyet kengät sekä lenkkarit 

 aurinkovoide 
 juomapullo 

 ulkoliikuntaan sopivat vaatteet 
 sadetakki (esim. kertakäyttöinen) 

 karatepassi, jos sellainen löytyy 
 hieman käyttörahaa 

 
 salimajoitusta varten makuualusta sekä makuupussi 

 
 

LEIRIN ALUSTAVA AIKATAULU 23. - 24.5.2015 
 

La 23.5. 
 

klo 11 – Saapuminen Pajulahteen ja ilmoittautuminen 

klo 12.00 – 13.00  Ohjaajainfo leiriohjaajille ja leirituristeille 
klo 12.00 – 13.00 Lounas 

klo 13.15 – 14.45 Treenit, kata 
klo 14.45 – 15.45  Majoittuminen omiin huoneisiin 

klo 16.00 – 17.30  Treenit, kumite 
klo 18 – 19   Päivällinen, ruokala 

klo 19.30 – 20.30  Yllätysohjelma 
klo 21 – 21.30   Iltapala, ruokala 

klo 22    Hiljaisuus 
 

Su 24.5. 
 

klo 7.30 – 8   Herätys 
klo 7.30 – 8.30   Aamupala, ruokala  

klo 9 – 10.30   Treenit, kumite 

klo 11 – 12   Lounas, ruokala 
klo 12.30 – 14.00  Treenit, kata, leirin päättäminen ja leiridiplomien jako 

klo 14.30 -   Lähtö kotiin  
 

 
  



Reitti 1 (Turku – Lohja – Espoo – Helsinki – Kouvola – Pajulahti) 

 

 
Reitti 2 (Pori – Tampere – Hämeenlinna – Riihimäki – Lahti - Pajulahti) 

 
 

 
Reitti 3 (Kuopio – Mikkeli – Heinola - Pajulahti) 

 

 
 


