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Shirokawan kevätkuulumisia 2018
Kevät tulee pian ja tässä hieman ajankohtaisia asioita
jäsenmaksun ja judovakuutuksen osalta.
Keväällä on monenlaisia tapahtumia, joista muutamia
alla. Tarkempia tietoja tapahtumista löytyy web-sivun
kalenterissa.
Huomatkaa uudet koulutusvaatimukset vöitä
suoritettaessa, alla muutamia graduointeihin vaadittuja
koulutuksia.
• la-su 3.-4.3. Judon perusteet -koulutus Järvenpäässä,
koulutus tehdään ennen vihreän vyön koetta
• la-su 17.-18.3. OOP-koulutus Espoossa,
koulutus tehdään ennen sinisen vyön koetta
• pe 23.3. Shirokawa järjestää Pajalla aikuisille ja nuorille suunnatun
koulutuksen: Urheiluvammojen ennaltaehkäisy
• la-su 24.-25.3. muksujudo-ohjaajakoulutus Varalassa
• la-su 7.-8.4. judotuomarin peruskurssi Keravalla,
koulutus tehdään ennen ruskean vyön koetta
• lauantaina 21.4. kello 12-15 on perheiden harrastepäivä Kevätkummun
sivistyskeskuksessa, myös Shirokawa on mukana esittelemässä
loistavaa harrastusta
• la-su 19.-20.5. peruskurssiohjaajien koulutus Helsingissä
• sunnuntaina 20.5. kevään viimeinen graduointi Pajalla, tarkistakaa
aina web-sivulta kohdasta ”Graduoinnit”, mitä pitää olla hoidettuna
ennen graduointia
• 9.-10.6. Pajulahdessa on tekniikkakoulutus valmentajille:
Valtteri Jokinen opettaa tokui-wazojaan.
Kesälomalla on hyviä judoleirejä ympäri Suomen niemen, katsokaa
keväällä tarkemmin web-sivun kalenterista.

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Pajalla 26.2. ja mukana
oli vain viisi seuran jäsentä. Hallituksessa jatkavat Mikko Kärnä, Matti
Lattu, Timo Lepistö, Michael Lindqvist, Tiina Pusa ja Yrjö Villanen.
Yhteystiedot Shirokawan web-sivulla.
Jäsenmaksusta vuodelle 2018 vuosikokous päätti seuraavasti:
- jäsenmaksut maksetaan kahdessa erässä (halutessa voi maksaa myös
kerralla koko vuoden maksun), kevään eräpäivä on 15.3.
- vuoden 2018 jäsenmaksu on 150 €, kevään osuus 75 €
- perhejäsenmaksu on 350 €, kevään osuus 175 €
- kannatusjäsenmaksu: 50€/henkilö ja 150€ tai 500€ yritys/yhteisö.
Jäsenmaksuja jouduttiin vuokrakulujen nousun myötä maltillisesti
korottamaan. Varsinainen jäsenmaksu kuitenkin hieman putosi, sillä
jatkossa (ensi syksynä) jokainen jäsen ostaa lisenssinsä itse. Siitä
kerrotaan ja ohjeistetaan tarkemmin syksyllä.
Tämän kirjeen mukana on jokaiselle jäsenmaksu henkilökohtaisella
viitenumerolla, käyttäkää sitä maksaessanne.
Lasten peruskurssi, muksut, minisamurait ja tukijudo eivät maksa
keväällä maksua, vaan ovat maksaneet koko kauden syksyllä.
Jäsenmaksun voi maksaa myös liikuntaseteleillä,
ne toimitetaan Villasen Ykälle.
Judoliiton ja Pohjolan vakuutus on voimassa niillä, joilla on
SuomiSportin lisenssi. Vakuutus korvaa judoharjoituksissa ja
kilpailuissa sattuneiden tapaturmien hoitokuluja 5 000 € asti.
Vapaaehtoisen lisävakuutuksen voi hankkia Judoliiton kautta.
Lisävakuutus nostaa hoitokulujen korvaussumman maksimissaan
10 000 euroon ja se maksaa 40 euroa.
Lisäinfoa asiasta: www.judoliitto.fi/judoliitto/vakuutusturva
Kesän jälkeen, syyskuussa alkavat ensi syksyn lasten peruskurssi sekä
tukijudo-muksujudo-minisamurai-ryhmät. Infoa asiasta tulee kesällä
seuran web-sivulle (www.shirokawa.com).

