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1. Syyskausi 2019
Syyskausi on startannut reippahasti. Mukaan on lyhyessä ajassa mahtunut monenlaista menoa, mm. Kerttulan
voimistelusaliin on saatu toivottu uusi Airtrack-volttirata. Aikuisten ryhmäliikuntatunneilla on ollut hyvä pöhinä, ohjaajat
ovat saaneet kehuja ja uudella toimistolla on käynyt pirteää ja reipasta porukkaa. #seurapaitapäivä sai positiivista
näkyvyyttä ja aito ilo ja ylpeys RaJusta levisi laajalle, oli mahtavaa seurata kun somessa vilisi RaJun sinisiä seuratakkeja,
hymyileviä kasvoja ja seurasydämiä <3 Menoa Muksuille- tapahtuma pidettiin onnistuneesti viime sunnuntaina
Kerttulassa, seuraava Muksujen meno kannattaa jo merkitä kalenteriin, su 1.12. klo 9-11, paikkana tutusti Kerttulan
liikuntahalli.
2. Poikkeuksia aikatauluihin
Kerttulan liikuntahallin tunnit syyslomaviikon keskiviikkona 16.10. joudutaan perumaan lentopallo-ottelun vuoksi sillä
koko halli on varattu ko. ottelun käyttöön. Muita poikkeuksia syyslomaviikolle ei ole tiedossa eli muutoin mennään
aikataulun mukaan. Pyhäinpäivänä, lauantaina 2.11. ei pidetä harrastetunteja. Pyhäinpäivän taito- ja valmennusryhmien
tunneista infoaa oma valmentaja.
3. Tärkeitä päivämääriä
Syysloma ja vanhemmuuden viikko
Vanhempainviikkoa vietämme syyslomalla 14.10.-20.10. Vanhempainviikolla vanhemmat saavat osallistua mukaan lasten
reippaisiin ja riemukkaisiin harrastuksiin. Kerttulan liikuntahallin keskiviikon 16.10. peruutuksen vuoksi ko. tuntien
vanhempainviikkoa siirretään viikolla eteenpäin.
Menoa Muksuille tapahtuma on suunnattu alle kouluikäisille, mutta mukaan pääsevät myös perheen vanhemmat
sisarukset. Tapahtuman ideana on tarjota liikunnallinen ympäristö, jossa lapset saavat touhuta ja temmeltää yhdessä
vanhempien kanssa. Toiminta on siis valvottua, ei ohjattua. Menoa muksuille -tapahtumassa monenlaista liikunnallista
tekemistä sählystä temppuiluun. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Raision kaupungin sekä raisiolaisten seurojen
kesken. Syyskauden toinen Menoa muksuille järjestetään sunnuntaina 1.12.

Talvinäytös
”Talven ihmemaa” järjestetään Kerttulan liikuntahallilla la 14.12. Näytös alkaa klo 15.
Syyskausi päättyy 15.12.2019 kevätkausi starttaa näillä näkymin ti 7.1.2020.
4. Uusia jäsenetuja
Hobbybox.fi
Joululahjahankinnat ovat päivä päivältä ajankohtaisempia. Raision Jumpparit tarjoaa jäsenilleen 10% alennuksen kaikista
Hobbyboxin tilauksista, myös alennetuista tuotteista. Hobbyboxin valikoima on Valtava. Aktiiviseen elämään löytyy vaikka
mitä, Airtrackeja, trampoliineja, scootteja, ulkoporealtaita, SUP-lautoja, nyrkkeilysäkkejä, - you just name it. Hobbybox
on kuin joulupukinpaja, kannattaa käydä tutustumassa ja tehdä ostokset koodilla RAJU10.
Etuja sinulle ja perheellesi - Tuloa seurallesi
TOK
RaJulla on mahdollisuus tehdä hienoa yhteistyötä Turun Osuuskaupan kanssa. TOK maksaa RaJussa mukana olevien
asiakasomistajaperheiden vuosittain kerryttämästä bonussummasta seurabonusta RaJulle. Tämä ei vähennä
asiakasomistajan omia S-ryhmän bonuksia vaan on TOK:n tarjoama lisäbonus seuralle. Jumpparin perhe voi kuulua
yhtäaikaisesti myös muiden seurojen käytössä oleviin TOK seurabonusjärjestelmiin. Ellet vielä kerrytä bonuksia myös
Raision Jumppareille, niin ilmoittaudu mukaan nyt osoitteessa www.tokseurabonus.fi. Keskittäminen kannattaa.
Mehiläinen
RaJun ja Mehiläisen kumppanuus tarjoaa RaJun jäsenille etuja, mm. nimetyn yhteyshenkilösairaanhoitajan sekä
lääkäri/kirurgin. Jokainen RaJun jäsenen tai hänen perheenjäsenensä käynti Mehiläisessä kerryttää seuralle
markkinointibonusta. Jos haluat hyötyä ja hyödyttää tällä yhteistyöllä, klikkaa linkistä lisätietoja ja rekisteröidy Mehiläisen
urheilunettiin https://www.raisionjumpparit.fi/raju/yhteistyokumppanit/mehilainen-raisio/
5. Haluatko olla kanssamme mukana luomassa ikimuistoisia ja kerrassaan upeita voimistelunäytöksiä ja liikunnallisia
tapahtumia?
Mukaan vapaaehtoisten tiimiin ovat tervetulleita kaikki yli 15-vuotiaat vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet. Kokemusta
vapaaehtoistoiminnasta, voimistelusta tai tanssista ei tarvita. Riittää, että olet kiinnostunut kokemaan
tapahtumajärjestelyjen ja yhdessä tehdyn talkootyön iloa ja sinulla on intoa ideoida ja rakentaa kanssamme ikimuistoisia
tapahtumia Raisiossa. Voit virittäytyä tunnelmaan katsomalla kuvia seuramme 25-vuotisjuhlanäytöksestä
https://www.facebook.com/pg/raisionjumppari/photos/?tab=album&album_id=491876177511660
Seuraavat tapahtumat ovat tulossa:
Valtakunnallinen Tanssin Lumo-tapahtuma Kerttulan liikuntahallilla su 30.11. 2019
Raision Jumpparien talvinäytös "Talven ihmemaa" Kerttulan liikuntahallilla la 14.12. 2019
Joukkuevoimistelun CUP-kilpailut Kerttulan liikuntahallilla su 29.3.2020
Tanssikilpailut la 25.4.2020
Raision Jumpparien kevätnäytös toukokuussa 2020

Tapahtumiamme kehitetään jatkuvasti, sekä hyviä vinkkejä, että palautetta otetaan ilolla vastaan. Tämän vuoden
talvinäytöksessä pääsemme jalkauttamaan uuden uljaan näytöskäsikirjamme, jota on hyvällä yhteistyöllä työstetty ja
täydennetty niin näytöstiimin kuin seuratouhukkaiden ja talkoolaisten kesken. Vapaaehtoiseksi voit ilmoittautua
toimisto@raisionjumpparit.fi, lämpimästi tervetuloa mukaan ideoimaan, toteuttamaan ja olemaan mukana.
6. Oletko kiinnostunut ohjaus/valmennustyöstä?
Tai tiedätkö jonkun, joka olisi? Raision Jumpparit etsii tiimiinsä innokkaita valmentajia ja ohjaajia, lasten, nuorten ja
aikuisten harrastetunneille, voimistelun kilpalajeihin sekä Cheerleadingiin. Voit olla urasi alussa tai jo kokenut konkari,
löydämme varmasti hyvälle tyypille sopivan ryhmän tai joukkueen. Ota rohkeasti yhteyttä toimisto@raisionjumpparit.fi
7. Seuratuotteet
Ellet vielä omista Raision Jumpparien No Namen seuratakkia voit tehdä tilauksen soittamalla Tuulialle 040 1949420 tai
laittamalla mailia seurakoordinaattori@raisionjumpparit.fi. Seuratakin hinta on 78€. Takista on saatavilla koot 130-XL.
Toimistolta löytyy takkeja sovitukseen. Uusi takkitilaus lähtee toimistolta eteenpäin kun tilausten yhteismäärä on väh. 10
kpl. Pipoja, pantoja, hihamerkkejä, heijastimia saa toimistolta, hinnasto löytyy RaJun netistä.
8. Mukaan valmennusryhmään?
Taito- ja valmennusryhmiin otetaan mukaan uusia voimistelijoita. Taitoryhmien osalta ohjaamme olemaan yhteydessä
perustunnin kautta ko. lajin vastuuohjaajaan ja valmennusryhmien osalta ko. olevan lajin lajivastaavaan.
9. Valmennusryhmäläisten ilmoittautuminen kevätkaudelle 2019
Taito- ja valmennusryhmien voimistelijat on ilmoitettu toimistolta ryhmiin valmentajilta saatujen nimilistojen perusteella.
Jäsenrekisteriimme on lisätty tieto valokuvausluvasta. Jokaisella valmennusryhmäläisellä tulee olla tämä kohta rekisterissä
täytettynä. Ellette ole vielä tänä vuonna käyneet jäsenrekisterissä, niin käyttehän pikimmiten täyttämässä tietonne
valokuvausluvan osalta. Mikäli ryhmiin on tullut uusia seuran ulkopuolelta, tulee heidän käydä rekisteröitymässä
jäsenrekisteriimme nettisivujemme kautta. Valmennusryhmäläisten osallistuessa perustunneille, tulee heidän maksaa
ilmoittautumisen yhteydessä lähetetty lasku perustunneista. Kyseinen lasku hyvitetään valmennusmaksun laskusta.
Mahdollisissa ongelmatilanteissa laskutuksessa pyydämme ottamaan yhteyttä toimistollemme.
10. Raision Jumpparien Facebook ja Instagram-tilit
Päivitämme ahkerasti seuran Facebook ja Instagram-tilejä. Ellet vielä seuraa meitä kyseisissä kanavissa, niin kannattaa ne
ottaa pikimmiten seurantaan. Näin näet erilaisia esittelyjä seurastamme, saat muistutuksia mahdollisista muutoksista ja
voit osallistua kilpailuihin sekä vaikuttaa tulevaan. Tilit eivät korvaa sähköpostia seuran tiedotuksessa.
Loistavaa lokakuuta – 30 ensimmäiselle on jaossa RaJun ”Olet tähti”-heijastin!
Tule noutamaan omasi uudelta toimistoltamme ! Nähdään!
Raision Jumpparit ry.:n puolesta:
Elina Tommila, toiminnanjohtaja
www.raisionjumpparit.fi
www.facebook.com/raisionjumppari
www.instagram.com/raisionjumpparit
Hyvässä seurassa on ilo liikkua®

