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Hyvä jäsen! 

Lähestymme jäseniämme vuosittain jäsenkirjeellä. Nyt onkin aika taas muistuttaa seurastamme ja sen 

toiminnasta, tällä kertaa poikkeuksellisina aikoina poikkeuksellisesti sähköisesti. Seuramme toimintaa voit 

seurata kotisivuiltamme (www.karhulanurheilijat.fi), Karhulan Urheilijoiden Facebook-sivulta 

(www.facebook.com/karhulanurheilijat/), Instagram-tililtämme (www.instagram.fi/karhulanurheilijat) sekä 

Kaupunkilehti Ankkurin järjestöpalstalta. 

Kehitämme vahvasti ulkoista näkyvyyttämme ja tiedottamistamme muun muassa kotisivujemme sekä 

Facebook-sivujemme kautta. Nykypäivänä tärkeä osa seuratyötä on myös yhteistyökumppanien kanssa 

yhdessä tekeminen ja näkyminen. Pyrimme jatkuvasti hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita, jotta lasten 

ja nuorten yleisurheiluharrastus saataisiin turvattua. Jos sinulla on tiedossa jokin mahdollinen 

yhteistyökumppani tai jos sinulla itselläsi on mahdollisuus tukea seuran urheilijoita, ota yhteyttä seuran 

aktiiveihin). 

Aikuisten jäsenmaksumme on 17 € ja nuorilla 10€. Jatkossa jäsenmaksu pyritään lähettämään sähköisesti. 

Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi jäsensihteeri Katja Köksalille (katja.koksal@gmail.com). Halutessasi voit 

tukea seuraa vapaaehtoisesti, FI31 5172 2040 0101 72. Jäsenmaksun maksamalla mahdollistat omalta 

osaltasi toimintamme. Kiitos!  

Muista myös muut helpot seurasi tukemiskeinot: 

● Voit tukea seuraa tilaamalla vapaa-aikaan tai urheilukäyttöön nonamen 

verkkokaupan tuotteita.Noname maksaa kaikista verkkokaupan kautta tehdyistä 

tilauksista 20 % tukea seurallemme ja verkkokaupasta ostaja saa itse 10 % alennuksen 

tehdyistä ostoista. Käytä tilatessasi KarhU:n seurakoodia 100108, muussa tapauksessa 

tuki ei aktivoidu. 

● Voit hankkia itsellesi hyvää oloa ja terveyttä tekemällä ostoksia kotisivujemme 

Terveyskaupassa. Rekisteröidy, saat alennusta ostoksistasi ja jokaisesta ostoksesta 

seura saa tukieuroja. 

● DNA lahjoittaa seuran kassaan 30 euron palkkion jokaisesta puhelin- tai nettiliittymästä ja 15 euroa 

maksu-tv-kanavapaketista, joten kun hankit ko. tuotteita DNA kaupasta muista mainita 

seurasopimus. 

● Hieronta ja nivelhuolto Jouni Salmiselta saat etuja mainitsemalla Karhulan Urheilijat. Varaa itsellesi 

siis hyvää tekevä hieronta, lisätietoja löydät klikkaamalla sivubanneria nettisivuillamme. 

● Muista myös muut yhteistyökumppanimme, Intersport Jumalniemi, Sportpiste ja Mäkelän 

autokoulu. Kaikista saat etuja kun mainitset Karhulan Urheilijat.  

Toiselta sivulta löydät jatkuvasti päivittyvää tietoa kesän tapahtumista! 

Hyvää kesää! Pysytään terveinä! 

Satu Airaksinen 

puheenjohtaja 

satu.airaksinen@karhulanurheilijat.fi 
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KESÄN 2020 TAPAHTUMIA: 

KESÄKUU 

● 1.6. Nuoriso- ja juniorivalmennuksen treenit alkavat! 

● 29.6. Keskuskentän remontti valmistuu 

HEINÄKUU 

● 2.7. Kymenlaakson PM-ottelut, osa 1 Haminan keskuskentällä. Kilpailun 

järjestävät yhteistyössä Karhulan Urheilijat, Karhulan Katajaiset ja 

Vehkalahden Veikot. ILMOITTAUDUTHAN TOIMITSIJAKSI! 

● 16.7. Karhulan keskuskentän avajaiskisat, paikalla kaikki paikalliset tähdet. 

ILMOITTAUDUTHAN TOIMITSIJAKSI! 

● 22.7. Piiriottelu Kymenlaakso - Etelä- Karjala - Lahti uusitulla Kuusankosken 

urheilukentällä. Karhulan urheilijoilla toimitsijavelvoite!  

ELOKUU 

● 24.8. Kymenlaakson PM-viestit ja avoin viestikilpailu M/N Karhulan 

keskuskentällä, kyseessä samalla SM-viestien kenraaliharjoitus! 

ILMOITTAUDUTHAN TOIMITSIJAKSI! 

 

SYYSKUU 

● 12.-13.9. SM-viestit. Kauden huipentava 

tapahtuma, tästä et halua jäädä paitsi! SM-viestit 

on meille valtavan suuri puristus joten jokaisen 

panosta tarvitaan. Olethan jo tutustunut 

kotisivuihin www.smviestit2020.fi? Jos et vielä 

ole ilmoittautunut toimitsijaksi, tee se NYT!  

 

 

 

http://www.smviestit2020.fi/

