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Shirokawan kevätkuulumisia 2020
Kevät on jo ovella ja talvella kahden ja puolen
kuukauden aikana käytiin useissa kisoissa,
koulutuksissa ja leireillä.
Nyt on tilanne toinen. Judoliiton ja Suomen
hallituksen sekä Porvoon kaupungin ohjeiden
mukaisesti urheiluseuroilla ei ole harjoituksia.
Valitettava harjoitustauko koskee kaikkia, mutta näin
on toimittava.
Aina pitää mennä terveys edellä ja kun kaikki muistamme ohjeet
hygieniasta käsienpesuineen ja yskimisestä kertakäyttönenäliinaan
tai hihaan, estämme osaltamme mahdollisten virusten leviämistä.
Vaikka tatamilla on taukoa, voi toki harrastaa liikuntaa, vaikka
ulkoilemalla, kun siihen on mahdollisuus.
Ryhmien ohjaajat ja valmentajat suunnittelevat korvaavia ja
judollisia harjoitteita, joita voi tehdä kotona. He tiedottavat niistä
suoraan ryhmien jäsenille ja vanhemmille. Nimenhuudossa on
kaikille hyviä vinkkejä.
Moni oli valmistautunut maaliskuun tai toukokuun graduointiin,
jotka on nyt peruttu. Toivottavasti pääsemme kesällä taas
treenaamaan ja voimme järjestää graduoinnit.
Mahdollisesta harjoitusten aloittamisesta tiedotetaan kevään
aikana Nimenhuudossa, Shirokawan web-sivulla ja Facebookissa.
Myös ohjaajat ovat yhteydessä ryhmänsä jäseniin. Käykää
katsomassa myös Shirokawan Instagramia, linkki web-sivulla.

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Pajalla 4.3. ja
mukana oli yhdeksän seuran jäsentä. Hallituksessa jatkavat
Mikko Kärnä, Matti Lattu, Sebastian Bojers ja Yrjö Villanen.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Minna Björkman, Jukka
Riekkinen ja Anu Stör. Yhteystiedot Shirokawan web-sivulla.
Vaikka varsinainen toiminta on nyt tauolla, toivomme seuran
jäseniltä ymmärrystä ja jäsenmaksujen maksamista normaalisti.
Kuluja kuitenkin on – vuokra pitää maksaa joka kuukausi ja lisäksi
on myös muita vuosittaisia hallinnollisia kuluja.
Vuosikokous päätti pitää vuonna 2020 jäsenmaksut ennallaan:
− vuoden jäsenmaksu on 150 €, kevään osuus 75 €
− vuoden perhejäsenmaksu on 350 €, kevään osuus 175 €
Jäsenmaksut maksetaan kahdessa erässä (halutessa voi keväällä
maksaa myös koko vuoden maksun), kevään eräpäivä on 30.4.
Mikäli joku henkilö tai yhteisö haluaa tukea Shirokawan toimintaa,
voi maksaa kannatusmaksun: 50€/henkilö ja 150€ tai 500€
yritys/yhteisö -> kannatusmaksu ei oikeuta harjoitteluun.
Tämän kirjeen mukana on jokaiselle jäsenmaksu henkilökohtaisella
viitenumerolla, käyttäkää sitä maksaessanne.
Lasten peruskurssi, muksut, minisamurait ja tukijudo eivät maksa
keväällä jäsenmaksua, koska ovat maksaneet koko kauden syksyllä.
Jäsenmaksun voi maksaa myös
liikuntaseteleillä ja
ne toimitetaan Villasen Ykälle.

Tukijudo, muksujudo ja mini-samurai aloittavat kesän jälkeen.
Uusi lasten peruskurssi alkaa syyskuussa. Infoa asiasta tulee kesällä
seuran web-sivulle (www.shirokawa.com).

