
Hikarin jäsenkirje maaliskuu 2017

Mukavaa alkanutta vuotta kaikille hikarilaisille. Ohessa tietoa vuoden jäsen- ja kausi-
maksuista ja kuten huomaat, maksut ovat muuttuneet viime vuodesta. Iaidon ja kenjutsun
osalta harjoitusvuoroihin on tullut muutoksia, joten tarkistathan tuoreimman tilanteen
Hikarin sivuilta. Harjoittelun iloa kaikille!

JÄSEN- JA KAUSIMAKSUT 2017

Hikarin jäsen- ja harjoitusmaksut vuonna 2017
· maksujen viitetieto: jäsenen oma nimi ja laji(t)
· Hikarin tilille FI38 1271 3000 3068 07
· eräpäivä 21.4.2017

Kirjaa alle ne
harjoitusmaksut,

joihin aito
osallistua

Hikarin jäsenmaksu 30€ 30€
Kyudon harjoitusmaksu – kevät 100€
Kyudon harjoitusmaksu – syksy 100€
Muso Shinden ryu & Eishin ryu harjoitukset – kevät 170€
Muso Shinden ryu & Eishin ryu harjoitukset – syksy 170€
Perjantaiharjoitukset – kevät 105€
Perjantaiharjoitukset – syksy 105€

maksettava yhteensä

Kenjutsun ja Eishin ryun uusi maksujärjestely on ns. "Perjantaimaksu". Tällä korvataan ja
yhdistetään jatkossa molempien maksut. Kuuden kuukauden harjoittelumaksu on 105 €.
Maksu oikeuttaa osallistumaan vain perjantain harjoituksiin, mutta summalla harjoittelija
voi treenata perjantaisin yhtä tai useampaa lajia. Toive tällä idealle tuli Nitenin ja Eishin
ryun harjoittelijoilta, sillä monet harrastavat molempia, useasti perjantaisin ja kokivat
maksusäätämisen olevan hankalaa useamman lajin kanssa. Jatkossa Nitenin ja Eishinin
harjoitukset ovat siis vain perjantaisin.

Tuulimäen harjoitusvuorot järjestetään yhteistyössä Tapiolan Karate Dojon (Takado)
kanssa. Tämän vuoksi kaikkien Tuulimäessä kyudoa harjoittelevien on liityttävä
Takadon jäseneksi ja maksettava vuosittain Takadon jäsenmaksu Hikarin jäsen- ja
harjoitusmaksujen lisäksi. Jos et vielä ole liittynyt Takadon jäseneksi, voit tehdä sen
Takadon sivulla: https://takado.myclub.fi/flow/ josta myös saa tarvittavan MyClub-
tunnuksen. Jos et muista MyClubin tunnusta ja/tai salasanaa, ota yhteyttä Saija
Tarvaiseen (tarvainensaija@gmail.com).

https://takado.myclub.fi/flow/


Tarkista, että olet Hikari-ryhmän jäsen (omat tiedot). Kun olet ryhmän jäsen, näkyy
etusivulla tapahtuma ”Hikari jäsenmaksu 30e”. Ilmoittaudu tapahtumaan ja järjestelmä luo
laskun automaattisesti ja lähettää siitä ilmoituksen sähköpostiin. Maksun voi maksaa heti
MyClubissa verkkopankissa tai ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetyn laskun voi
maksaa eräpäivään mennessä. Jos kohtaat ongelmia maksamisen kanssa, kysy ohjeita
harjoituksissa. Takadon jäsenmaksun takaraja on 30.4.2017.

Kyudon perinteinen Pajulahden leiri järjestetään tänä vuonna 10.-13.8. Lisätietoja
harjoituksissa.

Harjoitusajat lajien sivuilta: http://www.hikari.fi/


