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1.

Syyskausi 2019
RaJun virkeä syyskausi starttaa maanantaina 2.9. Syksyn aikatauluun pääset tutustumaan RaJun netissä. Netistä löydät
myös tuntikuvaukset ja muut tarvittavat tiedot alkavalle kaudelle. Ilmoittautuminen on auki. Tehdään syksystä yhdessä
virkeä hyvänolon kausi.

2.

Tärkeitä päivämääriä
Vanhempainilta
Heti ensimmäisellä viikolla 5.9. kutsumme teidät koko seuran yhteiseen vanhempainiltaan Raision valtuustosaliin
(Nallinkatu 2) klo 18.00. Vanhempainillassa kerromme syksyn suunnitelmista ja käytännöistä. Teillä on myös mahdollisuus
kysellä mieltänne askarruttavista asioista. Vanhempainillassa on myös mahdollisuus tutustua RaJun upeisiin
seuratuotteisiin. Seuratakki on tilaustuote. Pienempiä tuotteita kuten pipoja, pantoja, merkkejä, voit hankkia paikanpäältä
(käteismaksu).
Kaveriviikko
Viikolla 38, 16.9.-22.9. vietämme Raision Jumppareissa kaveriviikkoa. Kaveriviikolla jäsenet voivat halutessaan tuoda
ilmaiseksi ystävän mukanaan kaikille tunneille tutustumaan omaan voimistelulajiin, niin ryhmäliikuntaan kuin lasten ja
nuortenkin tunneille.
Syysloma ja vanhemmuuden viikko
Vanhempainviikkoa vietämme syyslomalla 14.10.-20.10. Vanhempainviikolla vanhemmat saavat osallistua mukaan lasten
reippaisiin ja riemukkaisiin harrastuksiin. Syyslomalla tunnit pidetään pääsääntöisesti aikataulun mukaan, pieniä
muutoksia saattaa ilmaantua ja näistä ilmoitamme nettisivuillamme.
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. Syyskaudella Menoa muksuille järjestetään 6.10. ja 1.12.

Valokuvaus
Seuran yhteinen valokuvaus järjestetään Kerttulan liikuntahallilla ti 29.10. ja ke 30.10. Valokuvaus on tarkoitettu kaikille
ryhmille ja joukkueille. Tarkemmasta aikataulusta sekä järjestelyistä tiedotetaan lisää lähempänä ajankohtaa.
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.
3.

Uusi toimisto ja työntekijä
RaJun toimisto on muuttanut nk. ytimeen. Löydät toimiston Tasalan Aukiolta, uusi osoite on Tasalanaukio 5, 21200 Raisio.
Toimisto sijaitsee 2.kerroksessa. Toimisto on avoinna ma-to klo 13-16. Jos haluat vierailla toimistolla muina aikoina, niin
sovithan siitä etukäteen. RaJun toimistolla on tällä hetkellä kaksi työntekijää. Toiminnanjohtaja Elina Tommila on palannut
äitiyslomalta ja hänen sijaisenaan toiminut Tuulia Neulanen toimii Seurakoordinaattorina. Seuran päivitetyt yhteystiedot
löydät nettisivuilta.

4. Jäsenkortit
Ryhmäliikuntatunneille osallistuttaessa tulee tunnin alussa esittää ohjaajalle seuran voimassa oleva jäsenkortti.
Jäsenkortin voi noutaa toimistolta sen aukioloaikoina ma-to klo 13-16 tai muina aikoina etukäteen sovittaessa. Jäsenkortin
voi myös pyytää tekstiviestillä toimitettavaksi laittamalla sähköpostia toimistolle toimisto@raisionjumpparit.fi tai
tekstiviestillä p. 040 194 9420.
5.

Seuratuotteet
RaJun upeiden seuratakkien tilaus on käynnissä. 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 sovituskappalaita. Takkitilaus lähtee toimistolta
eteenpäin kun tilausten yhteismäärä on väh. 10 kpl. Seuratuotteisiin pääset tutustumaan myös Vanhempainillassa 5.9.

6. 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.
Valmennusryhmien alkavan kauden rekrykirjeitä päivitetään nettisivuille.
7.

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. Löydät meidän tutulla nimellä Raision Jumpparit. Näin näet erilaisia esittelyjä seurastamme,
saat muistutuksia mahdollisista muutoksista ja voit osallistua kilpailuihin sekä vaikuttaa tulevaan. Tilit eivät korvaa
sähköpostia seuran tiedotuksessa.
Raision Jumpparit ry.:n puolesta:
Elina Tommila, toiminnanjohtaja
www.raisionjumpparit.fi
www.facebook.com/raisionjumppari
www.instagram.com/raisionjumpparit
Hyvässä seurassa on ilo liikkua®

