Hikarin jäsenkirje syyskuu 2016

Hei kaikki hikarilaiset!

Uudet nettisivut ja FB
Hikarin nettisivut ovat päivittyneet. Käykää tsekkaamassa osoitteessa www.hikari.fi. Sieltä
löytyvät myös ajankohtaiset tiedot harjoituksista. Hikarille on myös luotu omat Facebooksivut. Käykää tykkäämässä: fb.me/hikarihelsinki
Ajankohtaista
Kyudo
Järjestämme syksyn aikana kertauskurssin niille, jotka ovat jo aiemmin aloittaneet kyudon,
mutta tauko on jostain syystä venynyt pitkäksi. Seuratkaa nettisivujamme. Lähetämme
myös erillisen kutsun tiedossa oleville entisille jäsenille. Vanhojen jäsenten kannattaa
myös huomata, että seuran ohjeet omien tavaroiden säilytyksestä seuran varastossa ovat
muuttuneet 1.8. alkaen, ks. http://www.hikari.fi/kyudo/ajankohtaista/
Kyudon harjoitusvuorot voi nyt tilata omaan kalenteriinsa seuran google-kalenterista:
https://calendar.google.com/calendar/ical/kyudo%40hikari.fi/public/basic.ics
Perutut vuorot puolestaan saa tilattua kalenterista
https://calendar.google.com/calendar/ical/k6itc7mlpbckbuqfd8p73bgn0o%40group.calenda
r.google.com/public/basic.ics
Iaido
Iaidossa syyskauden harjoitukset ovat käynnistyneet. Tiistain treenit Kampissa ovat
samaan tuttuun aikaan. Aleksis Kiven koululla uudet keskiviikkotreenit alkavat vasta
lokakuussa. Myös perjantaisin on tarjolla erikseen ilmoitettavia treenejä ja jodoa.
Treeniajat löytyvät nettisivuilta. Iaidoleirejä on myös loppuvuonna useita. Tarkista
iaido.fi:stä ajat ja paikat.
Muuta
Hikarin iaido kävi edustamassa äskettäin Japanissa Nippon Iaido Kyokain 15vuotisjuhlassa. Enbu-juhlanäytös pidettiin Yokohamassa Iseyama Kotai Jingulla, jossa
mukana oli myös monia muita koulukuntia ja lajeja. Lisäksi matkattiin Yamagataan
Murayaman kaupunkiin iaidon perustajan temppelille, jonka luona pidettiin myös enbu.

Kesällä järjestettiin kansainvälisen kyudo-liiton (IKYF) 10-vuotisjuhlat ja seminaari
Amsterdamissa kesällä, johon osallistui myös Hikarin jäseniä. Kyudo Koryu Enbu Kain
lisäksi saimme nähdä Satsuma Heki-ryu Koshiya Hozonkai esityksen.
Muistutamme jäsen- ja kausimaksuista!
Jos et ole vielä maksanut tämän vuoden jäsenmaksua, on jo korkea aika. Samalla voit
maksaa myös mahdollisesti unohtuneet kevään harjoitusmaksut. Ja nyt on mitä parhain
aika hoitaa syksyn kausimaksuasit kuntoon.
Seuran harjoitukset kustannetaan jäsen- ja kausimaksuilla ja ilman niitä seuran toiminta ja
harjoittelun jatkuminen varantuvat.
Hikarin jäsen- ja harjoitusmaksut vuonna 2016
• maksujen viitetieto: jäsenen oma nimi ja laji(t)
• Hikarin tilille FI38 1271 3000 3068 07
• syksyn kausimaksujen eräpäivä 21.10.2016
Hikarin jäsenmaksu
30€
Kyudon harjoitusmaksu – kevät
125€
Kyudon harjoitusmaksu – syksy
125€
Muso Shinden ryu & Eishin ryu harjoitukset – kevät
120€
Muso Shinden ryu & Eishin ryu harjoitukset – syksy
120€
Vain Eishin ryu (perjantaiharjoitukset) – kevät
45€
Vain Eishin ryu (perjantaiharjoitukset) – syksy
45€
Kenjutsun harjoitusmaksu – kevät
80€
Kenjutsun harjoitusmaksu – syksy
80€
maksettava yhteensä

30€

Tuulimäen harjoitusvuorot järjestetään yhteistyössä Tapiolan Karate Dojon (Takado)
kanssa. Tämän vuoksi kaikkien Tuulimäessä harjoittelevien peruskurssien käyneiden
on liityttävä heti ensimmäisen syksyn jälkeen Takadon jäseneksi ja maksettava vuosittain
Takadon jäsenmaksu Hikarin jäsen- ja harjoitusmaksujen lisäksi. Osa Tuulimäen kyudoharjoitusten kuluista katetaan Takadon jäsenmaksuilla, joten maksut eivät mene hukkaan.
Jos et vielä ole liittynyt Takadon jäseneksi, se onnistuu Takadon sivulla:
https://takado.myclub.fi/flow/. Oleellisia tietoja ovat sähköpostiosoite, se että asetuksissa
sallitaan "sähköpostien vastaanotto yhteisöltäni" ja että jäsenyyksissä on valittuna Hikari.
Kun nämä asiat ovat kunnossa, lähetetään Takadon jäsenmaksulasku ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen. Jos muistat tehneesi em. tunnuksen, mutta et muista tunnusta
ja/tai salasanaa, ota yhteyttä Saija Tarvaiseen (tarvainensaija@gmail.com).

