
Sastamalan Taekwon-Do seura ry:n

30-vuotisjuhlaleiri
10.–11.11.2018



TERVETULOA SASTAMALAAN!

Sastamalan Taekwon-Do seura ry järjestää 30-vuotisen taipaleensa kunniaksi juhlaleirin 
Vinkin vapaa-aikakeskuksella 10.–11.11.2018. Leirin vetäjinä toimivat seuran mestari 
Mikko Allinniemi, 7.Dan sekä opettajat Lasse Kuusisto 5.Dan ja Ismo Mäkinen 5.Dan. 
Lisäksi järjestävä taho pyrkii saamaan paikalle yllätysopettajan vetämään treenit wanhan
kunnon ajan tyyliin!

Leirillä harjoitellaan Taekwon-Doa monimuotoisesti: potkuja, liikesarjoja, perustekniikkaa, 
otteluharjoitteita ja niin edelleen. Suojia kuitenkaan leirillä ei tarvita, mätkimme sen sijaan 
mitsejä. Leirille voivat osallistua harrastajat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit. Harrastajalla
tulee olla  

• voimassa oleva SITF:n lisenssi

• vähintään 9 gup vyöarvo

• ikää vähintään 10 vuotta

Leirimaksu on 40 € / koko leiri tai 25 € / päivä. Kaikki maksut laskutetaan seuroilta 
viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Leirille ja juhlatilaisuuteen ilmoittautudaan liiton 
online-järjestelmän kautta seuroittain osoitteessa http://www.taekwon-
do.fi/ilmoittautuminen viimeistään 1.11.2018.

Alustava aikataulu:

Lauantai Sunnuntai

klo 11.00 – 13.00 harjoitukset klo 10.00 – 12.00 harjoitukset

Klo 13.00 lounas klo 12.00 lounas

klo 14.20 valokuvaus klo 13.00 – 15.00 harjoitukset

klo 14.30 – 16.30 harjoitukset

klo 18.00 – 22.00 juhlaillallinen
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RUOKAILU

Leiripaikalle on järjestetty molemmille leiripäiville lounas. Lounaan hinta on 8 € ja se pitää 
varata etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Erikoisruokavalioista (G, L) pyydetään 
ilmoittamaan erikseen sähköpostilla info@tkd-sastamala.net.

JUHLAILLALLINEN

Juhlallisuudet huipentuvat lauantai-iltana, jolloin järjestään juhla-illallinen ravintola 
Liekorannassa. Juhlatilaisuus järjestetään klo 18.00 – 22.00 ja ohjelmassa on muun 
muuassa seuran 30-vuotisen taipaleen esittely, ansioituneiden seuran entisten ja nykyisten
jäsenten muistamista sekä paljon muuta mukavaa. Iltajuhlaan pitää ilmoittautua erikseen 
ja sen hinta on 30 euroa. Pukukoodi iltajuhlaan on smart casual.

MAJOITUS

Alla listaus paikallisista majoitusvaihtoehdoista.

Hotelli Liekoranta
http://www.liekoranta.fi/majatalo

Vammalan Seurahuone
http://vammalanseurahuone.fi/fi/hotelli
Varaukset puh. 03-51941 tai info@vammalanseurahuone.fi

Ellivuori Resort
https://www.ellivuoriresort.fi

Hyrkin vuokrahuoneet 
https://www.facebook.com/Hyrkin-vuokrahuoneet-105943006811757/
Varaukset 040 833 4013 tai jari.saikka@gmail.com

LISÄTIEDOT

World Wide Web: www.tkd-sastamala.net 
Facebook: https://www.facebook.com/events/2151523028508478
Sähköposti: lasse.kuusisto@tkd-sastamala.net
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