Jäsenkirje huhtikuu 2021

Hei kaikki hikarilaiset!
Toivottavasti olette olleet terveinä. Valitettavasti vallitsevan koronatilanteen takia
joudumme edelleen odottamaan rajoitusten päättymistä ja harjoitusten alkamista kaikkien
lajien osalta. Tässä kirjeessä haluamme tiedottaa kunkin lajin tilanteesta, jäsenkokouksen
ajankohdasta, sekä jäsen- ja kausimaksuista vuodelle 2021.

Kyudo:

Harjoitusten alkamisesta ilmoitetaan erikseen, mikäli rajoitukset päättyvät.
Suomen Kyudoliiton kesäleiriä varten on tehty alustava varaus 12.-15.8.
Pajulahteen. Toivottavasti korona hellittää siihen mennessä ja voimme pitää
leirin. Suunnitelmissa on myös nuolilauantai loppukesälle eli kokoontuisimme
harjoittelemaan nuolten tekemistä

Iaido:

Kesällä tullaan järjestämään ulkoilmatreenejä, joista tiedotetaan myöhemmin.
Syksyn kouluvuorot alkavat elokuussa, jolloin toivottavasti pääsemme taas
sisälle harjoittelemaan.

Kenjutsu: Harjoitusten alkamisesta ilmoitetaan Nitenin WhatsApp -ryhmässä. Kesällä
mahdollisesti leiri Kroatiassa, mikäli koronatilanne sallii.

JÄSENKOKOUS
Jäsenkokous pidetään tiistaina 18.5. klo 18:00 verkkokokouksena. Kokouksen aineisto
tulee tarkasteltavaksi Hikarin verkkosivuille 11.5 ja linkki kokoukseen lähetetään ennen
kokousta. Toivottavasti mahdollisimman moni jäsenistämme pääsisi osallistumaan
kokoukseen!
JÄSEN- JA KAUSIMAKSUT
Koronatilanteesta johtuvan harjoitustilojen sulun vuoksi hallitus on päättänyt, että tässä
vaiheessa ei vielä peritä harjoitusmaksuja vaan ainoastaan tämän vuoden jäsenmaksu.
Harjoitusmaksujen maksamisesta ilmoitetaan myöhemmin, kun harjoitustilojen tilanne
selviää.
Hikarin jäsenmaksu vuodelta 2021

30€

· maksetaan Hikarin tilille FI38 1271 3000 3068 07
· maksun viitetieto: jäsenen nimi ja laji(t)
· eräpäivä 12.5.2021

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 myClub-sivulla: https://takado.myclub.fi/. Liittyessä ilmoitettavat tiedot on
esitetty seuraavissa kappaleissa.
Jäsenmaksu maksetaan ilmoittautumalla myClubin "Tapahtumaan" nimeltä Jäsenmaksu
2021. Jäsenmaksu löytyy välilehdeltä Tapahtumat / Omat (valitse oikeasta laidasta Listanäkymä) ja listasta Jäsenmaksu 2021. Osallistumisen jälkeen maksu näkyy välilehdellä
Laskut / Avoimet. Sieltä voi siirtyä suoraan verkkopankkiin maksamaan. Jos olet antanut
sähköpostiosoitteesi seuraavan kappaleen mukaisesti laskutustietoihin, lasku/kuitti tulee
myös sähköpostiisi.
Takado ja myClub lähettää automaattisesti viestin tulevista jäsenmaksuista, kunhan
asetuksissa on toimiva sähköpostiosoite ja tieto jäsenyyksistä. "Omat tiedot" löytyvät
oikeasta reunasta oman nimesi kohdalta aukeavasta valikosta. Sähköpostiosoitteesi on
löydyttävä Asetukset-välilehdeltä kohdista Laskut ja Yhteisön viestit sekä Omat tiedot –
välilehdeltä. Lisäksi Omat tiedot –välilehdeltä 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 joko toimittaa sähköpostilla osoitteella
talous@hikari.fi tai esittää harjoituksissa talouspäällikölle.

