Hikarin toinen jäsenkirje maaliskuussa 2020

Treenitauko jatkuu toistaiseksi. Koulujen ja urheiluhallien salit ovat poissa käytöstä.
Ilmoittelemme sitten, kun tiedämme, milloin voimme jatkaa treenejä. Nyt sitten harjoitellaan
kotioloissa, jos vaan mahdollista. Pidetään itsemme terveinä!
Hikarin hallitus on päättänyt, että syksyn harjoitusmaksua ei peritä jäseniltä eli
kevätkauden harjoitusmaksulla voi harjoitella ensi syksynäkin. Jäsenmaksu ja
kevätkauden harjoitusmaksu pitää kuitenkin maksaa nyt. Jos maksoit kerralla koko vuoden
harjoitusmaksut, ole yhteydessä talouspäällikköön (talous@hikari.fi), hän palauttaa syksyn
maksun.

JÄSEN- JA KAUSIMAKSUT
Hikarin jäsen- ja harjoitusmaksut vuonna 2020
• maksujen viitetieto: jäsenen oma nimi ja laji(t) ja kaudet
• Hikarin tilille FI38 1271 3000 3068 07
• eräpäivä 31.3.2020
Hikarin jäsenmaksu
30 €
Kyudon harjoitusmaksu – kevät
60 €
Iaido harjoitukset – kevät
135 €
Vain perjantaiharjoitukset – kevät
100 €
Kenjutsun harjoitusmaksu – kevät
100 €
maksettava yhteensä

Kirjaa alle ne
harjoitusmaksut,
joihin aito
osallistua
30 €

Tuulimäen harjoitusvuorot järjestetään yhteistyössä Tapiolan Karate Dojon (Takado)
kanssa. Tämän vuoksi kaikkien Tuulimäessä harjoittelevien on liityttävä 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/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).
Jäsenmaksu löytyy myös kohdasta Tapahtumat > Omat > Valitse oikeasta laidasta Listaus
ja sieltä jäsenmaksu 2020. Sen jälkeen maksu näkyy yläpalkin kohdasta Laskut. Sieltä voi
siirtyä suoraan verkkopankkiin maksamaan.
Kuitti Takadon jäsenmaksusta tulee toimittaa sähköpostilla osoitteella talous@hikari.fi.

KYUDO
Nuolilauantai järjestetään mahdollisesti syksymmällä, kunhan selviämme tästä
koronaruljanssista. Lisätietoa sitten myöhemmin.
Alustavasti on sovittu kesäleiristä Pajulahdessa 13.-16.8. Opettajana Kurosu sensei.
Seuraamme tilannetta. Toivottavasti leiri pystytään järjestämään.

IAIDO
Kaikki treenit ja leirit on peruttu toistaiseksi. Muso Shinden ryun pääleiriä ollaan edelleen
järkkäämässä heinäkuulle. Mikäli asiaan tulee muutoksia, niistä tiedotetaan hyvissä ajoin.

KENJUTSU
Tänä vuonna ei järjestetä kesäleiriä Euroopassa aiempien vuosien tapaan. Sen sijaan
järjestetään leiri joulukuussa 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

