Hikarin jäsenkirje huhtikuu 2019

Mukavaa alkanutta vuotta kaikille hikarilaisille. 17.3.2019 pidetyssä vuosikokouksessa
päätettiin kuluvan vuoden jäsen- ja kausimaksut ja kuten alta huomaat, maksut ovat
hieman muuttuneet viime vuodesta. Tänä vuonna Hikarin asioita hoitavat hallituksessa
seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
talouspäällikkö
kyudon lajitoiminnanjohtaja
iaidon lajitoiminnanjohtaja
kenjutsun lajitoiminnanjohtaja

Virva Ohtonen
Pertti Lehväslaiho
Taija Pirhonen
Antti-Jussi Voutilainen
Lauria Salaja
Joonas Tuominen
Matias Kuosmanen

Yhteystiedot löytyvät Hikarin sivulta http://www.hikari.fi/hallitus-19/

JÄSEN- JA KAUSIMAKSUT 2019
Hikarin jäsen- ja harjoitusmaksut vuonna 2019
• Hikarin tilille FI38 1271 3000 3068 07
• eräpäivä 23.4.2019
Hikarin jäsenmaksu
30€
Kyudon harjoitusmaksu (Tuulimäki) – kevät
60€
Kyudon harjoitusmaksu (Tuulimäki) – syksy
60€
Muso Shinden ryu harjoitukset – kevät
105€
Muso Shinden ryu harjoitukset – syksy
105€
Perjantaiharjoitukset (Niten) – kevät
75€
Perjantaiharjoitukset (Niten) – syksy
75€
maksettava yhteensä

Viitetiedoksi oma
nimi, laji ja
maksettava kausi
jäsen/2019
k/2019
s/2019
k/2019
s/2019
k2019
s/2019

Alle voit
laskea
loppusumman
30€

Jäsen- ja kausimaksuissa huomioitavaa
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. Tuo kopio maksukuitista harjoituksiin tai postita kopio talouspäällikölle
osoitteella talous@hikari.fi
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Jos et vielä ole liittynyt Takadon jäseneksi, voit tehdä sen Takadon sivulla:
https://takado.myclub.fi/ josta saat tarvittavan MyClub-tunnuksen. Muista liittyessäsi valita
ryhmäksesi Hikari. Unohtuneen tunnuksen ja salasanan voi uusia sivujen kautta (kunhan
sähköpostiosoite on edelleen sama).
Takadoon jo liittyneiden jäsenten kannattaa tarkistaa, että on Hikari-ryhmän jäsen (Oma
Nimi > Omat tiedot > Jäsenyydet ja tarvittaessa Muokkaa ja valitse Hikari-otsikon alta
Jäsen ja sitten Tallenna). Kun olet ryhmän jäsen, pitäisi Tapahtumat-sivulla näkyä
tapahtuma ”Jäsenmaksu 2019 – 30 EUR”. Ilmoittaudu tapahtumaan ja järjestelmä luo
laskun automaattisesti ja lähettää siitä ilmoituksen sähköpostiin. Maksun voi maksaa heti
MyClubin kautta verkkopankissa (Laskut > Avoimet) tai hoitaa sähköpostiosoitteeseen
lähetetyllä laskulla eräpäivään mennessä. Jos kohtaat ongelmia maksamisen kanssa, kysy
ohjeita harjoituksissa tai kyudotoimenjohtaja Lauri Salajalta (kyudo@hikari.fi). Takadon
jäsenmaksun takaraja on 30.4.2019.
Kenjutsun ja Eishin ryun maksujärjestely on ns. "Perjantaimaksu". Kevät- ja syyskauden
harjoittelumaksu on 75 €/kausi. Maksu oikeuttaa osallistumaan vain perjantain
harjoituksiin, mutta samalla summalla harjoittelija voi treenata perjantaisin yhtä tai
useampaa lajia. Kesäkauden harjoituksista peritään erillinen, kustannuksiin perustuva
maksu. Nitenin ja Eishinin harjoitukset ovat siis nykyisin vain perjantaisin.

AJANKOHTAISTA
KYUDO
Kyudon perinteinen kesäleiri järjestetään Pajulahdessa15.-18.8.2019. Opettajana toimii
Kurosu sensei.
SM-kisaleirin ajankohdaksi on sovittu 30.11.-1.12.2019 ja opettajana toimii Feliks Hoff
sensei.
Alustavasti ensi vuoden kevätleirin ajankohdaksi on sovittu 21.-22.3.2020, opettajana
Connie Brandl-Hoff sensei. Päivämäärä varmistuu lähempänä ajankohtaa.

Harjoitusajat ja niiden muutokset lajien sivuilta: http://www.hikari.fi/
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