Lokakuun jäsentiedote
Tulemalla mukaan liikkumaan lokakuussa, saat kausimaksuun Reilun alennuksen. Esim. lasten syyskauden
jumpat 40e (-50% jumppamaksusta + jäsenmaksu 10e), Aikuisten ryhmäliikunta 50e.
Syksyn Raikkaan aikataulun löydät nettisivuiltamme http://www.raisionjumpparit.fi/liikkumaan/aikataulut/
Tervetuloa mukaan reiluun, reippaaseen ja riemukkaaseen seuraamme!
Tiedote sisältää seuraavia asioita:
1) Tärkeitä päivämääriä syyskaudella
2) Jäsenedut!
3) Uudenlainen joulukalenteri - Jokaisessa luukussa koru-yllätys!
4) Kannatusjäseneksi?
5) Käytännön huomioita ja yleistä infoa jäsenille
1) Tärkeitä päivämääriä syyskaudella
* Syyslomaviikolla ulkoillaan ja nautitaan upeasta ruskasta. Ja jumppaamaankin pääsee.
ke 16.10.- pe 18.10. ei pidetä lasten harrastetunteja eikä perheliikuntatunteja.
Aikuisten tunnit pidetään aikataulun mukaisesti.
Taito -ja valmennusryhmien tunneista loma-aikana infoaa oma valmentajasi.
* 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!
* Lasten kausi päättyy joulunäytökseen to 12.12.
* Aikuisten kausi jatkuu pe 20.12. saakka.
* Kevätkausi alkaa ti 7.1.2014
Kevätkauden tunneille ilmoittautuminen alkaa viikolla 49.
2) Jäsenedut!
* Raision Jumpparien suurimmat yhteistyökumppanit Raision kaupungin lisäksi ovat Raision Fysioterapia,
Mehiläinen, Stadium sekä Piruetti. Suurimmat yhteistyökumppanimme tarjoavat rahanarvoisia etuja RaJun
jäsenille. Jäsenedut löydät RaJun netistä.

* Kurkkaa Raision Fysioterapian tarjoamat jäsenedut ja loka-marraskuun voimassa oleva erikoistarjous
http://raisionjumpparit-fibin.directo.fi/@Bin/43da1241ff74dd09e7c6a4e6035b5035/1381729308/application/pdf/225262/RF%20j%C3%A4senedut%20sy
ksyll%C3%A4%202013.pdf

*Aikuisliikkujat saavat jäsenedut näyttämällä kuluvan kauden jäsenkorttia, Lapset ja nuoret näyttämällä
kuitin maksetusta kausimaksusta.
3) Uudenlainen joulukalenteri - Jokaisessa luukussa koru-yllätys!
* Raision Jumppareilta sinulla on mahdollisuus hankkia uusi, valloittava Charm-korujoulukalenteri hintaan
12e. Korujoulukalenteri sisältää 1x kaulakorun, 1x rannekorun ja 22 maskottia. Lisää tietoa ja kuvia RaJun
netissä http://www.raisionjumpparit.fi/liikkumaan/uusi-valloittava-korujoulukalent/
* Tilauksia otetaan vastaan seuran yhteystietojen kautta raisionjumpparit@gmail.com
Kalentereita on rajoitettu erä.
* Hankkimalla Korujoulukalenterin Raision Jumppareilta, tuet seurasi toimintaa. Varainhankinnalla
hankitaan mm. uusia liikuntavälineitä kaikkien Raision Jumpparien yhteiseen käyttöön.
4) Kannatusjäseneksi?
* Haluatko liittyä Raision Jumpparien kannatusjäseneksi? Se onnistuu helposti ilmoittautumalla
kannatusjäsenten ryhmään nettisivujemme kautta jäsenrekisterissä. Kannatusjäsenmaksu on 30e/vuosi.
5) Käytännön huomioita ja yleistä infoa jäsenille
* Huikkaa kaverille! Seuraavilla tunneilla on vielä tilaa uusillekin jäsenille:
Lapset, nuoret ja perheet / Kaanaan Liikkaritunneilla ja Tahvion koulun 5-6v temppujumpassa, isä-poikajumpassa, 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
Värikästä syksyä toivottaa,
Raision Jumpparit ry.:n puolesta Elina Tommila, RaJun toiminnanjohtaja

