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1. Syyskausi 2022 

RaJun uusi syyskausi on jo hyvässä vauhdissa! Kausi starttasi maanantaina 29.8. 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. Tutustu syksyn tarjontaan 

nettisivuillamme ja hanki lisää virtaa syksyyn!  

 

2. Tärkeitä päivämääriä 

Syysloma 

Raisiossa syyslomaa vietetään viikolla 42 ma 17.10. – su 23.10.2022. Raision Jumpparien harraste- ja 

ryhmäliikuntatunteja ei pidetä syyslomaviikon aikana.  

Valmentajat tiedottavat erikseen valmennusryhmien loma-ajan harjoitusvuoroista, jos niissä ilmenee 

muutoksia. 

Talvinäytös 

Talvinäytös järjestetään Kerttulan liikuntahallilla la 3.12.  

Syyskausi päättyy 11.12.2021.  

 

3. Jäsenkortit ryhmäliikuntaan 

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. 
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4. Seuratuotteet 

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

pipoja, tyylikäs kevyttoppatakki sekä tietysti RaJun upea seuratakki. Ja paljon muuta kivaa!  

 

5. Jäsenetuja ja seuratukimahdollisuuksia 

TOK Seurabonus on mahdollisuus tukea seurasi toimintaa! Turun Osuuskauppa on luonut oman lasten ja 

nuorten urheilutoiminnan tukemiseen tarkoitetun TOK Seurabonus -järjestelmän. Kaikki Turun Osuuskaupan 

asiakasomistajatalouksien pääjäsenet voivat lähteä kannustamaan omaa suosikkiseuraansa. Ilmoittaudu 

mukaan Kannustajaksi, niin Bonuksesi vaikuttavat suoraan oman seurasi tukipottiin! 

Kannustajaksi ilmoittaudutaan Oman S-kanavan kautta osoitteessa s-kanava.fi. 

 

Miten ilmoittaudun? Tarkemmat ohjeet täältä: TOK-Seurabonus-Kannustajaksi-ilmoittautuminen.pdf 

 

Lisää seuratukimahdollisuuksia nettisivuillamme! 

 

6. Mukaan valmennusryhmään? 

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

perustunnin kautta ko. lajin vastuuohjaajaan ja valmennusryhmien osalta ko. lajin lajivastaavaan. Yhteystiedot 

löytyvät nettisivuiltamme.  

 

7. Raision Jumpparit sosiaalisessa mediassa 

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

kannattaa ottaa pikimmiten seurantaan. Näin pysyt ajan tasalla kauden kulusta ja ryhmiin ilmoittautumisen 

aikatauluista sekä saat muistutuksia mahdollisista muutoksista. 

 

 

 

 

http://s-kanava.fi/
https://www.tokseurabonus.fi/wp-content/uploads/TOK-Seurabonus-Kannustajaksi-ilmoittautuminen.pdf
https://www.raisionjumpparit.fi/raju/seuratuki/


 

 

 

 

 

 

 

 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

Laura Häkkilä 

Seurakoordinaattori 

 

www.raisionjumpparit.fi 

www.facebook.com/raisionjumppari 

www.instagram.com/raisionjumpparit 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua® 
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