Hikarin jäsenkirje maaliskuu 2020

Terveisiä Hikarin vuosikokouksesta, joka pidettiin 2.3. Hallituksen jäsenet tänä vuonna
2020 ovat:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Talouspäällikkö
Kyudon lajitoimenjohtaja
Iaidon lajitoimenjohtaja
Kenjutsun lajitoimenjohtaja

Virva Ohtonen
Pertti Lehväslaiho
Markus Ukkola
Antti-Jussi Voutilainen
Lauri Salaja
Joonas Tuominen
Matias Kuosmanen

Harjoitukset jatkuvat entiseen tapaan, katso tietoa harjoitusvuoroista Hikarin nettisivuilta
www.hikari.fi. Jäsen- ja harjoittelumaksut tälle vuodelle löydät alla olevasta taulukosta.
Eräpäivä on 20.3. Harjoittelun iloa kaikille!

JÄSEN- JA KAUSIMAKSUT
Hikarin jäsen- ja harjoitusmaksut vuonna 2020
· maksujen viitetieto: jäsenen oma nimi ja laji(t)
· Hikarin tilille FI38 1271 3000 3068 07
· eräpäivä 20.3.2020
Hikarin jäsenmaksu
30€
Kyudon harjoitusmaksu – kevät
60€
Kyudon harjoitusmaksu – syksy
60€
Iaido harjoitukset – kevät
135€
Iaido harjoitukset – syksy
135€
Vain perjantaiharjoitukset – kevät
100€
Vain perjantaiharjoitukset – syksy
100€
Kenjutsun harjoitusmaksu – kevät
100€
Kenjutsun harjoitusmaksu – syksy
100€
maksettava yhteensä

Kirjaa alle ne
harjoitusmaksut,
joihin aito
osallistua
30€

Kyudon Tuulimäen harjoitusvuorot järjestetään yhteistyössä Tapiolan Karate Dojon
(Takado) kanssa. Tämän vuoksi kaikkien Tuulimäessä harjoittelevien on liityttävä myös
Takadon jäseneksi ja maksettava vuosittain Takadon jäsenmaksu Hikarin jäsen- ja
harjoitusmaksujen lisäksi. Jos et vielä ole liittynyt Takadon jäseneksi, se onnistuu Takadon
sivulla: https://takado.myclub.fi/.
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Jäsenmaksu maksetaan ilmoittautumalla myClubin etusivulta "tapahtumaan" nimeltä
Jäsenmaksu 2020. Jäsenmaksu löytyy myös välilehdeltä Tapahtumat / Omat (valitse
oikeasta laidasta Lista-näkymä) ja sieltä Jäsenmaksu 2020. Osallistumisen jälkeen maksu
näkyy välilehdellä Laskut / Avoimet. Sieltä voi siirtyä suoraan verkkopankkiin maksamaan.
Takado ja myClub lähettää automaattisesti viestin tulevista jäsenmaksuista, kunhan
asetuksissa on toimiva sähköpostiosoite ja tieto jäsenyyksistä. "Omat tiedot" löytyvät
oikeasta reunasta oman nimesi alta. Sähköpostiosoitteesi on löydyttävä Asetuksetvälilehdeltä kohdista Laskut ja Yhteisön viestit sekä Omat tiedot –välilehdeltä. Lisäksi
viime mainitulla sivulla on oltava Jäsenyydet-kohdassa Takado ja Hikari (valitse Liity
ryhmiin ja Tallenna jos jotain puuttuu).
Salasanan voi uusia myClubin kirjautumissivulta, mutta jos olet unohtanut myClubtunnuksen (käyttämäsi sähköpostiosoitteen), ota yhteyttä Saija Tarvaiseen
(tarvainensaija@gmail.com).
Kuitti Takadon jäsenmaksusta tulee esittää joko harjoituksissa talouspäällikölle tai
toimittaa sähköpostilla osoitteella talous@hikari.fi.

KYUDO
Nuolilauantai järjestetään mahdollisesti joko toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa. Tule
mukaan opettelemaan nuolten tekoa tai korjailemaan muita kyudo-varusteita.
Ennakkotietona kesäleiri Pajulahdessa 13.-16.8. Opettajana Kurosu sensei.

IAIDO
Seuraava Muso Shinden ryu iaido-leiri järjestetään Helsingissä la-su 28.-29.3. Sijaintina on
vanha tuttu Malmin peruskoulu, Talvelantie 1, Helsinki. Leirillä on iaido-graduointi.
Graduoimaan menijöille tiedotetaan asiasta tarkemmin lähiaikoina.
1.-5.7 järjestetään Turussa Takada sensein ja Rumi sensein iaido- ja jodoleiri. Leirin
yhteydessä järjestetään dan-graduoinnit. Kannattaa jo hyvissä ajoin varata majoitukset
kyseiselle ajankohdalle, sillä tuolloin Turussa on Ruisrock joka varmasti vaikuttaa
majoitusmahdollisuuksiin.

KENJUTSU
Tänä vuonna ei järjestetä kesäleiriä Euroopassa aiempien vuosien tapaan. Sen sijaan
marraskuussa järjestetään leiri Japanissa. Leirin ajankohta on 2.-6.12.2020.
Lisää infoa päivittyy vuoden mittaan alla olevan linkin taakse:
http://www.hyohonitenichiryu.com/2020-seminar/?fbclid=IwAR3IX1OaEL6FzmkpXZQEU47t4AN5EebOcOyOHYwdXwDgAsIGKbXUf6IlA0
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