Karateseura Honbu ry

Asialista
Yhdistyksen vuosikokous
13.10.2007 klo 19
Helsingin evankelisen opiston saunatilat

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Päätetään tavat, joilla äänestykset ja vaalit järjestetään.
4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.
5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
7. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
8. Toimitetaan yhdistyksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali.
9. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.
12. Määrätään yhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus.
13. Valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsenenä yhdistys on.
14. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Karateseura Honbu ry
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TOIMINTAKERTOMUS
ajalta 1.1.–31.7.2007

Yleistä

Karateseura Honbu ry on akateeminen karateseura, jonka jäsenistö koostuu Helsingin yliopiston ja
Kauppakorkeakoulun opiskelijoista sekä opiskelunsa jo päättäneistä karaten harrastajista.
Yhdistyksen toimintaan ovat vuonna 2007 kuuluneet toimintasuunnitelman mukaisesti harjoitukset,
leirit, vyökokeet, koulutukset ja illanvietot.
Honbu on toiminut yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Kauppakorkeakoulun liikuntatoimistojen
kanssa.
Kuluneella kaudella Honbussa oli jäsenmaksun maksaneita jäseniä 66. Jäsenmaksusta vapautetut
ohjaajat mukaan luettuna jäseniä oli 70.
Sääntömuutoksen vuoksi toimintakertomus on normaalia lyhyemmältä toimintakaudelta. Lisää
sääntömuutoksesta kohdassa 6. Sääntömääräiset asiat.
2

Harjoitukset

Korkeakoulujen liikuntakauden aikana ohjattuja harjoituksia järjestettiin yleisryhmälle viidesti
viikossa. Alkeiskurssille järjestettiin harjoitukset kahdesti viikossa, minkä lisäksi alkeiskurssilaiset
ovat voineet osallistua yleisryhmän harjoituksiin. Liikuntakausien ulkopuolella ohjattuja yhteisharjoituksia oli kahdesti viikossa.
Harjoituspaikkoina toimivat liikuntakauden aikana Yliopistoliikunnan (Siltavuorenpenger 20, nk.
Penkka) ja Helsingin kauppakorkeakoulun liikuntatilat. Kesäkaudella harjoitukset järjestettiin
Penkalla yhdessä karateseura Shoton kanssa.
Syksyllä 2006 alkanut alkeiskurssi jatkui keväällä. Kurssilaiset suorittivat 4. kyun (oranssi vyö)
vyökokeen toukokuussa.
Yleisryhmän harjoitusten ohjaajina ovat toimineet:
Yrsa Lindqvist, Tero Savolainen, Jyrki Innanen, Kirsi Lagus, Antti Summala ja Jasse
Junkkari
Alkeiskurssin harjoitusten ohjaamisesta vastasivat:
Mika Myllyaho, Harri Moilanen ja Lasse Candé
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Leirit

30.-31.3. järjestettiin minileiri osittain normaalien harjoitusvuorojen puitteissa. Leirin teema oli
läpileikkaus kilpakaratesta lähikontaktin kautta kamppailutreenien mattotekniikoihin. Leiri päättyi
saunailtaan ja tatamibileisiin Penkalla.
2.-3.6. 2007 järjestettiin perinteinen kesäleiri Kisakallion urheiluopistolla. Leirin ohjaajana toimi
Peter Gibson (Suomen Shaolin KungFu ry) ja teemana oli kung fu ja sanda.
Honbun jäseniä on osallistunut kuluneen kauden aikana kahdelle Wadokollegion tekniikkaleirille.
17. -18.2. järjestetylle Lohjan karateklubin 25-vuotisjuhlaleirille osallistui yhdeksän ja
Hämeenlinnassa 19.-20.5. järjestetyllä leirille neljä honbulaista.
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Vyökokeet

Vyökokeet järjestettiin toukokuussa. Alemmat (neljäs kyu) ja ylemmät vyöarvot graduoitiin eri
kokeissa. Ylemmät vyöt graduoi Yrsa Lindqvist ja alemmat Harri Moilanen. Vihreän vyön vyökokeissa myönnettiin seuraavat kyu-arvot:
3. kyu:
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Henri Autio, Liisa Kantola, Markku Luotamo, Arttu Piipponen ja Toni
Virtanen

Muu toiminta

Toukokuussa järjestettiin Honbun ja Shoton yhteinen ohjaajakoulutus Uudella ylioppilastalolla.
Kouluttajana toimi Jyrki Innanen.
Heinäkuussa järjestettiin ulkotreenit ja piknik Kaisaniemen puistossa. Tapahtuman yhteydessä
järjestettiin yhdistyksen kokous.
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Sääntömääräiset asiat

Huhtikuussa järjestettiin yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Lisäksi heinäkuun 7. päivä
järjestettiin ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt.
Sääntömuutoksessa keskeisintä olivat yhdistyksen jäsenmaksu- ja tilikausien yhtenäistäminen ja
muuttaminen Helsingin yliopiston lukukautta vastaaviksi sekä yhdistyksen vuosikokouksen
siirtäminen syys-lokakuulle.
Talouden osalta viitataan tilintarkastajien kertomukseen.
Honbun hallitus 31.3.2007 asti:
Harri Moilanen (pj), Henri Autio, Lasse Candé, Jyrki Innanen, Ulla Kaasalainen, Aki
Kuitunen ja Antti Summala

Honbun hallitus 31.3.2007 alkaen (kokoontui 6 kertaa):
Lassi Lindblom (pj), Henri Autio, Lasse Candé (13.6.2007 asti), Jyrki Innanen, Ulla
Kaasalainen, Liisa Kantola, Aki Kuitunen ja Toni Virtanen

Honbun toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2007-08
Visio
Vuonna 2015
1. Honbu on yhteisöllinen karateseura
o Honbu on yhteisö, jossa harrastetaan sosiaalista kamppailuliikuntaa
o Seuran toiminta tähtää yhteisöllisyyden muodostamiseen ja vahvistamiseen
o Harjoituksissa edistetään yhteisöllisyyttä treeneihin sopivalla tavalla
2. Treeneissä käy paljon harjoittelijoita
o Kunkin harjoituksen tavoite on saavuttaa mahdollisimman suuri kohdeyleisö
o Tavoitteena on, että kauden keskiarvo harjoituksissa on yli 20 harjoittelijaa/kerta
o Kaikissa harjoituksissa käyvien harjoittelijoiden määrää yritetään lisätä
o Yhteistyömahdollisuudet muiden seurojen kanssa selvitetään
3. Harjoitusten sisältö noudattaa sovittua linjaa
o Harjoitukset tarjoavat mahdollisuuden kehittyä
o Harjoitukset ovat sopusoinnussa yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden noston kanssa

Tavoitteet
Honbun visiosta johdetut tavoitteet seuran hallitukselle:
• Yhteisöllisyyden lisääminen
• Harjoittelijamäärän kasvattaminen
• Harjoitusten linjan määritteleminen
Tavoitteet ovat pääosin toisiaan tukevia, mutta osittain ne ovat ristiriidassa keskenään. Pääristiriidat
tavoitteiden välillä ovat:
• Harjoitusten linja vs. harjoittelijamäärä: kehittyminen vaatii enemmän harjoituksia, joka puolestaan
tiputtaa harjoittelijamäärää treeniä kohti.
• Yhteisöllisyys vs. harjoittelijamäärä: harjoittelijamäärien lisääminen vaatii muiden seurojen mukaan
ottamista, joka saattaa vähentää yhteisöllisyyttä.
• Harjoitusten linja vs. yhteisöllisyys: kehittyminen vaatii erikoistumista, joka puolestaan lisää
eriytymistä ja vähentää yhteisöllisyyttä.

Hallitus
1. Hallituksen roolitus
Honbun hallituksessa on alustavasti seuraavat roolit:
• puheenjohtaja
• taloudenhoitaja
• sihteeri
• harjoitusvastaava
• peruskurssivastaava
• kamppailuvastaava
• mainos- ja tiedotusvastaava
• mestari
2. Tehtävät (hallitus voi muuttaa vastuuhenkilöitä parhaaksi näkemällään tavalla)
Puheenjohtaja
Päävastuualue: vastaa hallituksen toimivuudesta ja yhteydenpidosta seuran ulkopuolisiin kontakteihin
• järjestää hallituksen kokoukset ja muun hallinnon
• järjestää hallituksen ja ohjaajien keskustelutilaisuudet
• pitää yhteyttä HY:n liikuntatoimistoon ja kauppakorkeakoulun liikuntasuunnittelijaan
• hoitaa ohjaajien palkkausasiat kauppakorkeakoulun liikuntasuunnittelijan kanssa
• varaa kaikki harjoitusvuorot (yleisryhmä, peruskurssi, vapaavuoro luku- ja välikausina)
• järjestää seuran vuosikokouksen

•

järjestää sääntöasiat kuntoon (KY-HONBU/Karate)

Taloudenhoitaja
Päävastuualue: vastaa Honbun juoksevista talousasioista, mukaan lukien jäsenlistan ylläpito
• hoitaa Honbun taloutta
• laatii tilinpäätöksen ja talousarvion
• pitää yllä rekisteriä jäsenmaksun maksaneista harjoittelijoista ja saattaa tämän myös muun
hallituksen tietoon sekä muistuttaa tarvittaessa maksusta
• tukee rahallisesti seuran jäsenten, erityisesti ohjaajien osallistumista koulutustilaisuuksiin, esim.
tuomari-, ohjaaja- tai graduoijakoulutukseen
• tiedottaa jäsenille mahdollisuudesta saada seuralta avustusta karatetapahtumien
osallistumiskustannuksiin, ml. matkat
• kamppailuopettajan palkanmaksu
Sihteeri
Päävastuualue: sihteerin tehtävät
• toimii hallituksen kokousten sihteerinä
• pitää huolen, että hallituslaiset hoitavat dynaamisen vastuunsa leirien osalta
• laatii seuran toimintakertomuksen
• laatii seuran toimintasuunnitelman
• sopii yleisryhmän vyökoepäivän graduoijan (Yrsa Lindqvist 5. dan) kanssa
Harjoitusvastaava
Päävastuualue: vastaa siitä, että harjoituksilla on ohjaaja niin varsinaisella kaudella kuin välikausina
• suunnittelee ja järjestää hallituksen toimet seuran harjoitusten linjan tekemiseen
• esittelee karaten ohjaajavalinnat ja harjoitusten painotukset seuran hallitukselle
• rekrytoi karateohjaajat ja hoitaa heille tarvittaessa sijaiset
• ylläpitää kesä- ja talvilomakausien ohjausvuorojen varauslistaa honbu-ohjaajat -sähköpostilistalla
• kouluttaa seuraan päteviä ohjaajia
Peruskurssivastaava
Päävastuualue: vastaa peruskurssista ja sen integroinnista seuraan
Tekee yhteistyössä peruskurssin pääopettajan kanssa seuraavat
• tekee ja seuraa peruskurssin kurssisuunnitelmaa
• rekrytoi ja koordinoi peruskurssin ohjaajia ja hoitaa heille tarvittaessa sijaiset
• sopii peruskurssin vyökoepäivän vyökokeen graduoijan kanssa
Ja vastaa lisäksi seuraavista
- Tekee kurssilaisille tiedotepaperin missä päivämääriä ja muuta tärkeää
- Vastaa pukujen yhteishankinnasta
- Pyörittää mahdollista apuohjaajajärjestelyä (ajankohtaistuu mikäli järjestetään kaksi kurssia)
- Tiedottaa Wadoryu-tyylisuuntaleireistä seuran jäsenille
Kamppailuvastaava
Päävastuualue: vastaa yhdistetyn kamppailun harjoituksista yhdessä yhdistetyn kamppailun
”pääopettajan” kanssa
• esittelee yhdistetyn kamppailun ohjaajavalinnat ja harjoitusten painotukset seuran hallitukselle
• rekrytoi ohjaajat ja hoitaa heille tarvittaessa sijaiset
• vastaa lauantaivuoron treeninvaihdoista muiden yliopiston budoseurojen kanssa
• kouluttaa seuraan päteviä ohjaajia
Mainosvastaava
Päävastuualue: vastaa honbulaisten ja Honbun ulkopuolisten aktivoinnista (aktivaattori)
• järjestää karatenäytöksen Helsingin yliopiston avajaiskarnevaalissa syyskuussa
• järjestää julisteiden ja lehtisten suunnittelun ja levityksen

•
•
•

Suomen karateliiton koulutustilaisuuksista ja muista karate- ja liikuntakoulutusmahdollisuuksista
seuran jäsenille
oranssivöisten aktivointi treeneihin syksyllä
tuo Honbulle näkyvyyttä vuoden ympäri

Tiedotusvastaava
Päävastuualue: ATK-asioiden hoitaminen sekä jatkuvuuden takaaminen
• ylläpitää Honbu-posti ja Honbu-hallitus sähköpostilistoja sekä Honbun kotisivuja
• johtaa ATK-ryhmää (jonka tarkoituksena on laittaa ATK-asiat kuntoon)
• vastaa hallituksen tietopankin perustamisesta ja päivittämisestä
Mestari
Päävastuualue: vastaa honbulaisten yhteisöllisyyden kasvattamisesta erilaisten tapahtumien avulla
• pitää kirjaa Honbun ja muiden seurojen välillä tapahtuvasta vuorojen vaihdosta
• pitää huolen että hallituslaiset hoitavat dynaamisen vastuunsa bileiden osalta
Huomautus 1: Jokainen hallituksen jäsen vastaa oman vastuualueensa tiedottamisesta.
Huomautus 2: Yhdellä hallituksen jäsenellä voi olla hoidettavanaan myös useampi vastuualue.
Huomautus 3: Osa tehtävistä voidaan tarpeen vaatiessa hoitaa myös hallituksen ulkopuolisina virkoina,
esim. peruskurssivastaavan tehtävät.

Vuosikellon mukainen toimintasuunnitelma
Honbun toimintavuosi on yliopiston lukuvuosi 1.8.-31.7. Honbun hallitus asettaa kullekin alla olevalle
asialle vastuuhenkilön sekä tarkemman teeman ja aikataulun.
Harjoitukset:
Liikuntakausien aikana Honbu järjestää yleisryhmälle viidet ohjatut harjoitukset viikossa sekä
peruskurssitasoisia harjoituksia kolmet viikossa:
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Jyrki Innanen &
tyylisuuntakaratea / Antti Summala
Tero
/ Jasse Junkkari
Kirsi Lagus
/ Yrsa Lindqvist
Savolainen
(yhteisharjoitukset
Shoton kanssa)
peruskurssin
harjoitukset

peruskurssin
harjoitukset

peruskurssin
harjoitukset

Elokuu
• ohjaajaruletti
o uusien rekrytointi ja aikaisempien kanssa sopiminen
o vetäjien palkkauskuvion järjestäminen
o harjoitusten ohjaajista ilmoittaminen kauppikseen ja yliopistoon
o yhteisistä treeneistä sopiminen Shoton kanssa
o harjoitusten linjasta sopiminen ohjaajien kanssa
o ohjaajapalaveri ennen kauden alkua
• harjoitusvuorojen ja -aikojen varmistaminen ja tiedottaminen
Syyskuu
• kurssin mainonta
• sisäinen markkinointi (porukat kesätauolta takaisin dojolle)
• näytöksen suunnittelu, harjoittelu ja toteutus
• peruskurssin ja yleisryhmän kauden käynnistys
Syys-lokakuu
• yhdistyksen vuosikokous

•

uusi hallitus aloittaa toimintansa

Marras-joulukuu
• tammikuussa alkavan peruskurssin suunnittelu ja käytännön järjestelyistä sopiminen
Syys-joulukuu
• 1 treenitapahtuma, esim.
o erikoistreenit
o pikkujoulutreenit
o yhteistreenit
o karaten opiskelija-sm-kisat
o porukalla jollekin wado-leirille
o vierailuleiri toiseen seuraan (viimeisen 15 vuoden aikana on vierailtu Lapualla, Virroilla,
Tampereen yo:n Zenshindojolla, Heinolassa, Kouvolassa ja Maarianhaminassa)
• 1 bileet, esim.
o kauden avajaisbileet
o pikkujoulut
o bileet leirin yhteydessä
o alkeiskurssilaisten sisäänajobileet
• 1 muu tapahtuma, esim.
o Tallinan risteily
o teatteri-ilta
o koulutus tai vastaava
o Honbun vuosijuhla
Joulukuu
• vyökokeet ylemmille ja alemmille vöille
• joulutauon harjoitukset
o harjoitusvuoroista sopiminen ja tiedottaminen
o yhteisistä treeneistä sopiminen Shoton kanssa
• ohjaajalistan pyörittäminen
Tammikuu
• toinen peruskurssi alkaa
• kesäleirin järjestelyjen aloitus kannattaa tehdä jo tammikuussa!
o ohjaaja ja aihe
o tilavaraukset
o mainostaminen
o kuljetukset
o rahoitus
o peruutukset
Tammi-huhtikuu
• 1 treenitapahtuma, esim. yhteisminileiri Shoton ja/tai KY-jujutsun kanssa
• 1 bileet
• 1 muu tapahtuma, esim.
o pulkkamäki
o yhteinen ravintolailta (esim. japanilaisessa ravintolassa)
o teemaseminaari (esim. ohjaajien ja hallituksen yhteinen keskustelu- ja ravintolailta)
o Megazone
• vuosikokous ja siihen liittyvät toimet
Toukokuu
• seuraavan kauden harjoitusten linjaus
o harjoitusvuorot
o kunkin harjoituksen teema
o ohjaajavalinnat ja ohjaajien alustavan suostumuksen saaminen
• vyökokeet ylemmille ja alemmille vöille
• toukokuun harjoituksista sopiminen ja tiedottaminen
• kesäleiri
Touko-syyskuu

•

•

kesäharjoitukset
o harjoitusvuorojen järjestäminen kesäkaudeksi
o Honbun ja Shoton yhteisistä treeneistä sopiminen (kauden aikana 1+1 yhteistä harjoitusta
viikossa, lomakausilla 1-2 yhteistä harjoitusta viikossa)
o ohjaajalistan pyörittäminen lomakausina (5 kk vuodessa!)
kesätapahtuma, esim.
o "kesäseminaari" jonkun honbulaisen mökillä
o porukalla jollekin kesäleirille
o Ahvenanmaan leiri yhdessä Shoton ja Ogawan kanssa

Karateseura Honby ry.

Karateseura Honbu ry.

Tuloslaskelma 1.1.2007 - 31.07.2007

Talousarvio 01.08.2007-31.07.2008

Tulot

Menot

Jäsenmaksut
Passimaksut
Vyökoemaksut
Leirit
Koulutus
Illanvietto
Tarvikevälitys
Tarvikehankinnat
Avustukset
Korot
Muut
Yhteensä

30
0
0
940
0
0
0
0
0
0
0
970

Jäsenmaksut
Passit
Vyökoemaksut
Leirit
Koulutus
Illanvietto
Kilpailut
Tarvikevälitys
Tarvikehankinnat
Hallitus
Pankkimaksut

151
0
0
2446
154
114
0
0
1
191
30

Muut
Yhteensä

160
3247

Tulo/menojäämä Eur

Tulot

Menot

-2277,18

Jäsenmaksut
Passit
Vyökoemaksut
Leirit
Koulutus
Illanvietto
Tarvikevälitys
Tarvikehankinnat
Avustukset
Korot
Muut
Yhteensä

2650
350

Jäsenmaksut
Passit
Vyökoemaksut
Leirit
Koulutus
Illanvietto
Kilpailut
Tarvikevälitys
Tarvikehankinnat
Hallitus
Pankkimaksut
Palkkiot
Muut
Yhteensä

155
350

750

250
5
4000

2050
500

450
200
65
1700
300
5770

Tulo/menojäämä Eur

-1770

5 036,11
-2 277,18

Karateseura Honbu ry.
TASE 31.07.2007
Vastaavaa

Vastattavaa

Rahoitusomaisuus
Pankkitili
Käteiskassa

2 276,31
482,62

Oma pääoma
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos

Vastaavaa yhteensä

2 758,93

Vastattavaa yhteensä

Helsingissä 28.09.2007

Lassi Lindblom

Ulla Kaasalainen

Liisa Kantola

Jyrki Innanen

Aki Kuitunen

Toni Virtanen

Henri Autio

2 758,93

