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1. Uusia tuulia toimistolla 

Uusi seurakoordinaattori Laura Häkkilä on aloittanut toimistolla 1.9. Toimisto on tästä lähtien avoinna 

pääsääntöisesti klo 9-15, poikkeuksena tiistai klo 12-18. Toimistolla viesteihinne vastaa myös Nina Litja. 

 

2. Syyskausi 2021 

RaJun uusi syyskausi starttasi maanantaina 30.8. Osaan ryhmistä mahtuu vielä mukaan uusia osallistujia. 

Syksyn aikatauluihin pääset tutustumaan RaJun netissä. Netistä löydät myös tuntikuvaukset ja muut 

tarvittavat tiedot syyskaudelle.  

Laskut ovat lähteneet syyskauden ryhmiin ilmoittautuneille. Mikäli lasku ei ole saapunut sähköpostiisi, näet 

sen jäsenrekisteristä. Voit myös pyytää toimistoltamme laskun uudelleen lähettämistä  sähköpostiisi. 

Tunteja on tarjolla pirteä ja värikäs kirjo perheille, lapsille ja aikuisille. Syksyn lukkareista löydät niin tuttuja 

suosikkeja kuin superloistavia UUTUUKSIA!  Raision Jumpparit tarjoaa myös kursseja ja ottaakin mielellään 

jäsenien toiveita ja ideoita tulevaan kurssitarjontaansa.  

Tutustu syksyn tarjontaan nettisivuillamme ja tee syksystäsi Super.  

 

3. Tärkeitä päivämääriä 

Erikoisviikot 

Toiveenamme on päästä järjestämään ihanat erikoisviikot kuten kaveri- ja vanhemmudenviikot, mutta 

koronatilanteesta johtuen päivämääriä ei ole vielä lyöty lukkoon. 

Syysloma 

Raisiossa syyslomaa vietetään viikolla 41. Raision Jumpparien tunnit pidetään pääsääntöisesti aikataulun 

mukaan, pieniä muutoksia saattaa ilmaantua ja näistä ilmoitamme nettisivuillamme. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Talvinäytös 

Talvinäytös on suunniteltu pidettävän Kerttulan liikuntahallilla la 27.11.  

Syyskausi päättyy 12.12.2021.  

 

4. UUTTA! Vello- paikkavarausjärjestelmä 

Ryhmäliikuntatunneilla on käytössä Vello-paikkavarausjärjestelmä. Ilmoittaudu aluksi jäsenrekisterimme 

kautta mukaan kaudelle valitsemalla mieleisesi, joko kymmenen harjoituskerran kortti tai kausimaksu. Lasku 

muodostuu ilmoittautuessasi  jäsenrekisterin kautta. Ilmoittautumisen jälkeen pääset varaamaan paikan 

haluamaltasi tunnilta www.vello.fi/raisionjumpparit.  

 

Tunneilla on paikkoja rajoitetusti. Varaamalla paikkasi etukäteen, varmistat pääsysi tunneille. Tunneille voi 

saapua myös ilman varausta, jolloin pääset mukaan jos paikkoja on vapaana, paikan etukäteen varanneet 

ovat kuitenkin etusijalla. Toivomme mahdollisimman monen käyttävän ilmoittautumista, jotta myös 

mahdollisissa koronaan liittyvissä altistumisissa pystymme nopeasti kontaktoimaan tunnille osallistuneita. 

 

5. Jäsenkortit 

Aikuisten ryhmäliikuntatunneille osallistuttaessa tulee tunnin alussa esittää ohjaajalle seuran voimassa oleva 

jäsenkortti. Ryhmäliikunnan syyskauden jäsenkortin voit pyytää itsellesi laittamalla viestiä toimistolle 

toimisto@raisionjumpparit.fi / 040 187 2112 / 040 194 9420 

 

6. Seuratuotteet 

Tutustu RaJun näyttäviin ja laadukkaisiin seuratuotteisiin nettisivuillamme. Valikoimista löytyy muun muassa 

pipoja, treenikasseja, tyylikäs kevyttoppatakki sekä tietysti RaJun upea seuratakki. Ja paljon muuta kivaa!  
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7. Mukaan valmennusryhmään? 

Taito- ja valmennusryhmiin on mahdollista hakea mukaan. Taitoryhmien osalta ohjaamme olemaan 

yhteydessä perustunnin kautta ko. lajin vastuuohjaajaan ja valmennusryhmien osalta ko. olevan lajin 

lajivastaavaan. Yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme.  

 

8. Raision Jumpparit sosiaalisessa mediassa 

RaJun Facebook ja Instagram-tilit päivittyvät aktiivisesti. Ellet vielä seuraa meitä kyseisissä kanavissa, 

kannattaa ne ottaa pikimmiten seurantaan. RaJu on nyt myös valloittanut TikTokin, käy seuraamassa! Löydät 

meidät tutulla nimellä Raision Jumpparit. Näin näet erilaisia esittelyjä seurastamme, saat muistutuksia 

mahdollisista muutoksista ja voit osallistua kilpailuihin sekä vaikuttaa tulevaan. Tilit eivät korvaa 

jäsenrekisteriä / sähköpostia seuran tiedotuksessa. 

 

9. Seuratoiminnan COVID-19 ohjeet syksyyn 

Voimisteluliitto on koonnut ohjeistuksia voimisteluseurojen toimintaan ja turvalliseen harrastamiseen 

liittyen huomioiden THL:n, valtioneuvoston sekä Olympiakomitean ohjeistukset. Raision Jumpparit toimii 

näiden yhteisten ohjeistusten mukaisesti. Seuraamme tilannetta päivittäin ja ohjeistuksia päivitetään 

tarvittaessa. 

 

Kaikki me voimme omalta osaltamme vaikuttaa turvalliseen, koronavapaaseen liikkumiseen seuran tunneilla 

ja toimitiloissa toimimalla vastuullisesti ja noudattamalla kaikkia annettuja ohjeistuksia. 

 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

Laura Häkkilä ja NIna Litja 

 

www.raisionjumpparit.fi 

www.facebook.com/raisionjumppariwww.instagram.com/raisionjumpparit 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua® 
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