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MAKSUT VUONNA 2023 
 
 
JÄSENMAKSU 

 
Jokainen yli 16-vuotias seurassa harjoitteleva on Budoseura Genbu-kai ry:n (tai muun Kokusai 
Shorinjyriu Karatedo yhdistykseen kuuluvan seuran) jäsen ja maksaa jäsenmaksunsa 
vuosittain. Genbu-kai ry:n vuosikokous on päättänyt jäsenmaksun suuruudeksi 50 € ja siitä ei 
myönnetä alennuksia. Eräpäivä on 31.1. ja viite 9302. Peruskurssilaiset maksavat ensimmäisen 
kerran jäsenmaksun vasta kurssin jälkeen. Jos haluaa olla seuran jäsen, mutta ei harjoitella, 
voi maksaa kannatusjäsenmaksun 100 €. Viite 9302. 
 
 

AIKUISTEN PERUSKURSSIT 
 
Aikuisten kaikkien lajien peruskurssit maksavat 165 €. Katso oikean lajin viitenumero 
liitteestä. Opiskelijat saavat 20 % alennuksen (maksu 132 €). Opiskelijoita ovat lukiolaiset ja 
ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat sekä yliopistossa, korkeakoulussa ja ammatti-
korkeakoulussa tai vastaavassa opiskelevat (alennus ei koske jatko-opiskelijoita). Peruskurssi-
maksusta ei saa muita alennuksia. 

 
 
AIKUISTEN HARJOITUSMAKSUT  

 
Harjoitusmaksut maksetaan puolivuosittain tai kerralla vuoden alussa.  Yhdellä maksulla voi 
harjoitella kaikkia lajeja. Viite päälajin mukaan (ks. ohjeen lopussa) 
 
Aikuisten puolen vuoden harjoitusmaksu on 260 € 
Maksujen eräpäivät ovat 31.1. ja 31.8. Opiskelijat saavat 25% alennuksen (maksu 195 €). 
Genbu-kain johtokunta voi harkinnan mukaan myöntää hakemuksesta muita alennuksia 
heikentyneen maksukyvyn vuoksi. 
 
Aikuisten vuoden harjoitusmaksu on 468 € 
Koko vuoden harjoittelun maksavat saavat 10 % alennuksen (aikuisten puolen vuoden 
harjoitusmaksu x 2 - 10%). Se on maksettava aina vuoden alussa 31.1. mennessä. Koko vuoden 
harjoitusmaksusta ei myönnetä alennuksia.  
 
10 kerran kortti maksaa 60 € 
Muiden Kokusai Shorinjyriu Karatedo yhdistykseen kuuluvien seurojen jäsenet voivat maksaa 
10 harjoituskertaa kerralla.  



 
 

JUNIORIT JA NUORET 
 

Junioreita/nuoria ovat kaikki pelkästään juniorien tai nuorten ryhmissä harjoittelevat. 
Junioreilla ja nuorilla ei ole erillistä jäsenmaksua. Yli 16-vuotiaat nuoret maksavat normaalin 
jäsenmaksun.  Kaikki juniorien ja nuorten maksut maksetaan viitteellä 5306 tai ohjaajalta 
saadun henkilökohtaisen laskun viitteellä. 
 
Junioreiden/nuorten puolen vuoden maksu on 160 € 
Juniorit ja nuoret voivat saada 50 % sisaralennusta (maksu 80 €). Jos samasta perheestä 
harjoittelee aikuinen (aikuisia) ja lapsi (lapsia), niin aikuinen (aikuiset) maksaa normaalin 
aikuisten harjoitusmaksun mahdolliset opiskelija-alennukset huomioiden ja lapsi (lapset) saa 
50 % alennuksen. Jos samasta perheestä harjoittelee lapsia mutta ei aikuisia, niin vanhin lapsi 
maksaa täyden junioreiden/nuorten maksun ja muut lapset saavat 50 % alennuksen. 
 
 

VYÖKOEMAKSUT 
 
Vyökoemaksut maksetaan ennen vyökoetta seuran tilille tai käteisellä paikan päällä. Seuralle 
maksetaan ainoastaan kyu-arvojen kokeet. Kokeen hinta määräytyy Kokusai shorinjyriu 
karatedo -yhdistyksen hinnaston mukaan. Viite 5319. 
 
 

LISENSSI JA VAKUUTUS 
 

Harjoittelijoilla tulee olla Suomen Karateliiton lisenssi sekä vakuutus, mikä kattaa 
karateharjoituksissa tapahtuneet vahingot. Sellaisen voi hankkia yhdessä Karateliiton lisenssin 
kanssa: www.suomisport.fi.  
 
 

MAKSUJEN SUORITUS 
 
Pankkiyhteys 
Budoseura Genbu-Kai ry. 
IBAN: FI11 1309 3000 1121 10 
BIC: NDEAFIHH 
 
Toivottu maksutapa: pankkitilille (kuitti tai tosite mukaan) 
Hyväksytty maksutapa: Smartum, Edenred, Eazybreak 
Ei toivottu, mutta mahdollinen maksutapa: käteinen 
 
Viitteet 
9302 Aikuisten jäsenmaksu 
5005 peruskurssi karate 
5209 peruskurssi iaido 
5102 peruskurssi MGH 
5306 Juniorit (kaikki maksut, jollei henkilökohtaista viitettä) 
6004 Harjoitusmaksu Karate 
6208 Harjoitusmaksu Iaido 
6101 Harjoitusmaksu MGH 



7003 Karate- & kobudoleiri 
7207 Iaidoleiri 
7100 Mgh-leiri 
7304 muu leiri 
5319 Vyökoemaksut 
8002 Salin vuokraus 
8109 Konsultointi 
9001 Kirjallinen materiaali 
9108 Asetarvikkeet 
9205 Vaatetarvikkeet 
9700 Myyntipalvelut 
 
Eräpäivät 
Aikuisilla 

- jäsenmaksun eräpäivä on 31.1. 
- vuoden harjoitusmaksun eräpäivä on 31.1. 
- puolen vuoden harjoitusmaksujen eräpäivät ovat 31.1. ja 31.8. 

Junioreilla  
- harjoitusmaksujen eräpäivät ovat 31.1. ja 31.8. 

 
 
 
Budoseura Genbu-Kai ry. 
hallitus@genbukai.fi 
 


