
                                                      Harrastajahinnasto 2023 

  

  
Ryhmät: pienet junnut (5-7), junnut (8-15), aikuiset (16 ja yli). 

Alempivöinen junnu on enintään toinen keltainen, muut ovat ylempivöisiä junnuja. 

Koko vuosi kerrallaan maksettuna on edullisempi kuin puolivuotismaksu (alkuvuosi ja loppuvuosi) 

 

 

Alkuvuosi Kaskelotissa ja ulkona (4.1.2023 – 31.6.2023) 

 

- Alempivöiset junnut (8v-15v) 80€. Harjoitukset kaksi kertaa viikossa Kaskelotissa 

huhtikuun loppun asti. Sen jälkeen Kaskelotissa keskiviikot toukokuun loppuun asti. 

Ulkoharjoituksia pidetään myös vähintään kerran viikossa 31.6. asti. 

- Pienet junnut (5-7v) sopivassa ryhmässä huoltajan/vanhemman lajissa mukana olevan 

sisaruksen kanssa kerran viikossa Kaskelotissa 50€. 

- Ylempivöiset junnut (8-15v) 85€ samoin ehdoin kuin alempivöiset. 

- Aikuiset (16+) 90€ samoin ehdoin kuin ylempi- ja alempivöiset. 

- Toukokuun aikana Kaskelotti vain ke (otetaan ulkoharjoitukset vkl käyttöön). 

- Perhealennus on 10 prosenttia (kaksi tai enemmän samasta taloudesta). 

- Myös muita sopimuksia (esim. kesto) voidaan tehdä harrastajan tilanteen mukaan. 

- Perhesopimukset ovat varsin edullisia (esim. kaksi aikuista ja yksi/kaksi lasta). 

- Kysy lisää perhesopimuksista Petriltä. 

 

Alkeiskurssit Kaskelotissa (kevät ja syksy 2023) 

 

- Junnujen (8-15v) kurssin pituus on 12 harjoituskertaa. Sama koskee pieniä junnuja (5-7v). 

- Mukaan voi tulla milloin tahansa. 

- Junnukurssin (8-15v) hinta on 35€ (pienet junnut, eli 5-7 vuotiaat 30€). 

- Aikuiskurssin (16+) hinta on 45€. Kesto on 12 harjoituskertaa. 

- Kaikki ryhmät voivat harjoitella kaksi kertaa viikossa (ke ja su) 

- Myös muita sopimuksia voidaan tehdä (esim. käyntimäärät/päivät viikossa). 

- Alkeiskursseista edulliset ja tapauskohtaiset perhealet. 

- Perheet suoraan mukaan myös koko puolivuotiskaudeksi (kevät tai syksy). 

- Lajia voi kokeilla ilmaiseksi kaksi kertaa. 

 

 

Loppuvuosi ulkona ja Kaskelotissa (1.7.2023 – 31.12.2023) 

 

- Heinäkuun alusta lähtien harkat kerran viikossa ulkona, syyskuussa Kaskelottiin. 
- Alempivöiset junnut (8v-15v) 80€. Harjoitukset kaksi kertaa viikossa Kaskelotissa syyskuun 

alusta asti vuoden loppuun.  

- Pienet junnut (5-7v) sopivassa ryhmässä huoltajan/vanhemman lajissa mukana olevan 

sisaruksen kanssa kerran viikossa Kaskelotissa 50€. 

- Ylempivöiset junnut (8-15v) 85€ samoin ehdoin kuin alempivöiset. 

- Aikuiset (16+) 90€ samoin ehdoin kuin ylempi- ja alempivöiset. 

- Perhealennus on 10 prosenttia (kaksi tai enemmän samasta taloudesta). 

- Myös muita sopimuksia (esim. kesto) voidaan tehdä harrastajan tilanteen mukaan. 

- Perhesopimukset ovat varsin edullisia (esim. kaksi aikuista ja yksi/kaksi lasta). 

- Kysy lisää perhesopimuksista Petriltä. 

 

 

 

 



Koko vuoden harjoittelu Ulvilan Taekwondossa (4.1.2023 – 31.12.2023) 

 
- Koko vuoden sopimus kattaa kaikki harjoituskerrat koko vuoden ajalta. 

- Pienet junnut (5-7v) 80€. Kerran viikossa Kaskelotissa ja kesällä ulkona. 

- Junnut (8-15v) 135€. Kaikki harjoitukset Kaskelotissa ja kesällä ulkona. 

- Aikuiset (16+) 150€. Kaikki harjoitukset Kaskelotissa ja kesällä ulkona. 

- Perhealennus on 10 prosenttia (kaksi tai enemmän samasta taloudesta). 

- Myös muita sopimuksia voidaan tehdä käyntikertojen mukaan. 

 
Taekwondoliiton lisenssi 2023 

 
- Lisenssi on osallistumisoikeus TKD-liiton tapahtumiin (leirit, kilpailut ja esim. vyökokeet 

leireillä). 

- Seura suosittelee liiton lisenssiä kaikille harrastajille. 

 

 

Muuta 

 

- Aikuisille/harrastajille järjestetään sovittaessa ohjattuja punttisaliharjoituksia Kaskelotissa. 
- Kaskelotin punttisalista (erikseen sovittu harjoituskerta) ei voi seura varata vuoroa, eli 

jokainen hoitaa maksun itse.  

- Seura lähettää kaikki laskut s-posteihin vahvistettuna tekstiviesti-ilmoituksella. 

- Alle 18-vuotiaiden laskut lähetetään huoltajan yhteystietoihin (s-posti + txt-viesti). 
- Koskien muita sopimuksia, keskustele Petrin kanssa. 

- Vyökokeet maksavat 20€/hlö 
- TKD-passi maksaa 20€, jonka voi ostaa seuralta.  

- Viimeistään toisen keltasen vyön kokeessa harrastajalla tulee olla TKD-passi. 
- HUOM! Jokaisella lajin harrastajalla tulee olla vapaa-ajan vakuutus voimassa, mikäli on 

mukana Ulvilan Taekwondon harjoituksissa. Harjoitusmaksuihin ei siis sisälly 

vakuutusturva. 

- Suomen Taekwondoliiton kautta saa vakuutusturvan, mutta mikäli teillä on jo oma vakuutus 

koskien harrastuksia, niin ei ole tarvetta hankkia liiton suosittamaa vakuutusta. 
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