JÄSENKIRJE 1/2022
10.3.2022

www.shirokawa.com
https://www.facebook.com/porvoon.shirokawa

Kahden vuoden rajoitukset korona-pandemian
vuoksi alkavat olla toivottavasti takana.
Vuoden alussa pääsivät kaikki lapset ja nuoret
harjoituksiin ja aikuisetkin pääsivät helmikuussa.
Keväällä on ympäri Suomea erilaisia kilpailuja ja
halukkaat voivat ilmoittautua ohjaajilleen. Myös
koulutuksia ja leirejä on kevääksi tarjolla.
Katsokaa tapahtumista tarkempaa infoa
Shirokawan web-sivun kalenterista.
Kevään aikana on mm. seuraavia tapahtumia:
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sunnuntaina 20.3. kata-leiri Tampereella
26.-27.3. seuravalmentajien tekniikkakoulutus Helsingissä
lauantaina 2.4. Samurai Cup Nummelassa
judon perusteet -koulutus 2.-3.4. Vantaalla, tuo koulutus on
käytävä ennen vihreän vyön koetta
lauantaina 9.4. on kokeilevien kisaajien Startti Cup Tikkurilassa
sunnuntaina 10.4. Etelä-Suomen mestaruuskisat Tikkurilassa
lauantaina 23.4. HML Shiai Hämeenlinnassa
7.-8.5. aikuisten SM, joukkue-SM ja sovelletun SM Lempäälässä
13.-15.5. judotuomarin peruskurssi Vantaalla, tuo koulutus on
käytävä ennen ruskean vyön koetta
14.-15.5. peruskurssiohjaajakoulutus Helsingissä kaikille
ohjaamisesta kiinnostuneille
21.-22.5. E-S alueleiri Helsingissä
27.-28.5. Wekara Shiai Vantaalla

Kesällä on yhteisharjoituksia ja heinäkuussa on tatamilla taukoa.
Tarkempaa infoa kesän harjoituksista web-sivulla toukokuussa.

Kevään graduointi pidetään sunnuntaina 22.5. niille, jotka ovat
harjoitelleet hyvin ja sopineet asiasta valmentajansa kanssa.
Katsokaa aina web-sivulta kohdasta Graduoinnit, mitä asioita
pitää olla hoidettuna jo pari kuukautta ennen vyökoetta.
Graduointeihin pitää aina olla valmentajan puolto.
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 3.3. ja mukana oli
seitsemän seuran jäsentä. Vuodelle 2022 valittiin hallitus ja
yhteystiedot löytyvät Shirokawan web-sivulla.
Vuosikokous päätti pitää vuonna 2022 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 31.3.
Tämän kirjeen mukana on jokaiselle jäsenmaksu henkilökohtaisella
viitenumerolla, käyttäkää sitä maksaessanne.
Jäsenmaksu lisäksi pitää olla maksettuna myös Judoliiton
jäsenmaksu, jotta voi harjoitella, käydä koulutuksissa, kisoissa ja
leireillä sekä suorittaa uusia vyöarvoja.
Lasten peruskurssi, muksut ja minisamurait eivät maksa keväällä
jäsenmaksua, koska ovat maksaneet koko kauden syksyllä.

Jäsenmaksun voi maksaa Smartumin liikuntaseteleillä ja
Edenredin virikeseteleillä. Ne toimitetaan Villasen Ykälle.

Syyskuussa aloittavat uudet lasten peruskurssi, muksujudo ja minisamurai. Sähköiset ilmoittautumiset aukeavat elokuussa web-sivulla.

