
 

 

 

 

 

Syyskuun jäsentiedote 
 

Syyskausi on startannut hyvällä sykkeellä - RaJun jäsenmäärä lähentelee jo 850 jäsentä. Silti 

vielä monilla tunneilla on tilaa uusillekin jäsenille. Syksyn Raikkaan aikataulun löydät 

nettisivuiltamme http://www.raisionjumpparit.fi/liikkumaan/aikataulut/ 

Tervetuloa mukaan reiluun, reippaaseen ja riemukkaaseen seuraamme! 

 

1) Tärkeitä päivämääriä syyskaudella  

2) Uutta! 

3) Käytännön huomioita ja tunti-info 

 

*** 

 

1) Tärkeitä päivämääriä syyskaudella 

 

Lasten kausi päättyy joulunäytökseen to 12.12.  

Aikuisten kausi jatkuu pe 20.12. saakka.  

Kevätkausi alkaa ti 7.1.2014  

 

* Syyslomalla ke 16.10.- pe 18.10. ei pidetä lasten harrastetunteja.  Aikuisten tunnit pidetään 

aikataulun mukaisesti. 

 

* Tunteja ei pidetä: 

pe 1.11. / Ulpukka suljetaan arkipyhänaattona klo 18. 

la 2.11. / Pyhäinpäivä 

pe 6.12./ Itsenäisyyspäivä 

 

* Joulunäytös "Lapissa" torstaina 12.12.2013 Kerttulan liikuntahallilla. Tervetuloa!  

 

*** 

 

2) Uutta!   

 

Jotta voimme tarjota kaikille halukkaille mahdollisuuden harrastaa haluamallaan iloisella 

tunnilla, olemme tehneet muutamia lisäyksiä tuntitarjontaamme: 

* Lasten balettitunnit 

ti klo 17.30-18.15 Satubaletti 3-4 -vuotiaille / Ammattikoulu/ Jennifer Joffs 

ti klo 18.15-19.30 Baletti 5-6 -vuotiaille/ Ammattikoulu/ Jennifer Joffs 

la klo 12.00-12.45 Baletti yli 6 -vuotiaille/ Vaisaari/ Jennifer Joffs  

(5-7v. poikien tanssitunnin tilalla) 

http://www.raisionjumpparit.fi/liikkumaan/aikataulut/


 

 

 

 

 

 

* Tyttöjen telinevoimisteluun on myös lisätty yksi ryhmä, jotta kaikilla halukkailla olisi 

mahdollisuus osallistua monipuoliseen harrastukseen  

la klo 14.00-15.00 Telinevoimistelu, tytöt 9-12v / Kerttulan liikuntahalli/ Nina Litja 

 

* Oletko kiinnostunut omavalmennuksesta ja haluat kannustusta ja opastusta liikkumiseesi? 

Tutustu lisää ja tartu tilaisuuteen! http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=214390 

 

*** 

 

3) Käytännön huomioita ja yleistä infoa jäsenille 

 

* Seuran tiedottaminen ja laskutus tapahtuu sähköisesti. Tätä varten toivotaan, että 

seuralle ilmoitetaan jäsenrekisterissä sähköpostiosoite.  

 

* Mahdolliset poikkeukset aikataulussa ilmoitamme nettisivuillamme ja Facebookissa. 

Lisäksi tuntikohtaiset infot lähetetään ko. tunnille mukaan ilmoittautuneille jäsenrekisterin 

kautta.  

 

* Tulemalla liikkumaan kanssamme hyväksyt seuramme pelisäännöt. Tutustuthan 

seuramme yhteisiin pelisääntöihin nettisivuillamme, 

http://www.raisionjumpparit.fi/raju/johtokunta-tiedottaa/seuran-pelisaannot/ 

 

* Jäsenkortit tarkastetaan aikuisten tunneilla tästä syksystä alkaen joka tunnilla. Pidäthän 

korttisi aina mukana tunneilla käydessäsi! 

 

* Seuraavilla tunneilla on vielä tilaa uusillekin jäsenille:  

Lapset, nuoret ja perheet / Kaanaan Liikkaritunneilla ja Tahvion koulun 5-6v 

temppujumpassa, isä-poika-jumpassa, vauvajumpassa, naperojumpassa, 8-12v. poikien 

tanssitunnilla sekä nuorten Zumba® -ja telinevoimistelutunneilla, 

aikuiset /  Zumbat, Circuit, Body & Mind, Kehonhuolto, Kuntobic, Toimintatreeni, Core-

Control, Telinejumppa ja Äitiysjumppa. 

 

* Palautetta ja toiveita voit jättää… 

nettisivujen kautta www.raisionjumpparit.fi/yhteystiedot/palaute/ tai  

FB -sivuille http://www.facebook.com/pages/Raision-Jumpparit/143580995674515 tai  

sähköpostiin raisionjumpparit@gmail.com  

 

Raikkain syysterveisin, 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta Elina Tommila, RaJun toiminnanjohtaja 
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