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Shirokawan kevätkuulumisia
Kevät etenee ja tässä hieman
ajankohtaistiedotusta huhtikuun kisojen ja
jäsenmaksun osalta.
Shirokawa järjestää eteläisen Suomen avoimet
aluemestaruuskilpailut ja JunnuCupin 23.-24.4.
Porvoon Urheiluhallilla.
Tule mukaan talkoisiin, kisat ovat aina Porvoossa
onnistuneet hienosti ja jälleen tarvitaan apua
järjestelyissä. Kaikkien panos on tärkeä eikä
mikään ole turhaa työtä.
Shirokawan web-sivulla on linkki, jonka kautta voi
ilmoittautua talkoisiin. Käykää pian katsomassa.

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.2. dojolla.
Mukana oli vain 7 seuran jäsentä, mutta asiat saatiin hoidettua.
Hallituksessa jatkavat Matti Lattu, Timo Lepistö, Michael
Lindqvist ja Yrjö Villanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin
Tiina Pusa.
Jäsenmaksusta vuodelle 2016 päätettiin seuraavasti:
- jäsenmaksut maksetaan kahdessa erässä (halutessa voi maksaa
myös kerralla koko vuoden maksun), kevään eräpäivä on 10.3.
- jäsenmaksu 195 €, kevään osuus 100 €
- perhejäsenmaksu 400 €, kevään osuus 200 €
- kannatusjäsenmaksu: 50 € henkilö, 150/500 € yritys/ yhteisö
Jäsenmaksun kevään osuuden lasku on henkilökohtaisella
viitenumerolla tämän jäsenkirjeen mukana.
Lasten peruskurssi, muksut, minisamurait ja tukijudo ovat
maksaneet koko kauden kerrallaan, heille ei tule kevääksi uutta
maksua.

 Perjantaina 22.4. tarvitaan talkooväkeä valmisteluissa sekä
tatamien kannossa, tatamitalkoot alkavat noin klo 18, tarkka
aika web-sivulla reilu viikkoa ennen kisoja
 lauantaina 23.4. on aluemestaruuskisat ja hommia on kaikille
pitkin päivää aamu-kahdeksasta alkaen
 sunnuntaina 24.4. on JunnuCup ja hommia on taas koko
päiväksi, toki välissä jokainen ehtii myös kannustamaan
shirokawalaisia
 sunnuntaina on kisojen jälkeen vielä loppujärjestelyt
siivouksineen sekä tatamien ja muiden kalusteiden roudaus.

Joitain kevään tapahtumia (tarkemmin web-sivun kalenterissa):
 5.-6.3. Judon perusteet –koulutus Nummelassa (tehdään
ennen vihreää vyötä)
 la 12.3. Vantaalla Hontai Shiai
 su 13.3. Vantaalla alempien vöiden mestaruus (kelta-oranssi)
 la 2.4. Keravalla Johanna Ylisen vastaheittoleiri
 9.-10.4. OOP-koulutus Espoossa (tehdään ennen sinistä vyötä)
 la 16.4. Hämeenlinna Shiai
 su 15.5. kevään toinen graduointi (oranssit – ruskeat vyöt)
 la 21.5. Vantaalla Wekara Shiai
 21.-22.5. peruskurssiohjaajien koulutus alueella

Tehdään taas yhdessä huipputapahtuma!

Osallistukaa innolla tatamilla!

