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Valmennusryhmiin otetaan uusia voimistelijoita

***
1.

Talvinäytös
Syksyn 2018 huikea talvinäytös Pop-legendat esitetään Kerttulan liikuntahallilla torstaina 13.12. klo 17.30 alkaen. Liput
10€ aikuiset ja 5€ lapset (7-17v). Varaathan käteistä buffettiin ja pääsylippuihin. Jos teillä on kysyttävää koskien
esiintymistä, niin olethan yhteydessä suoraan ohjaajaan tai valmentajaan.

2.

Syyskausi päättyy
Kiitos kaikille perheille hienosti sujuneesta syksystä. Lasten, nuorten ja perheiden tunnit päättyvät 13.12.
talvinäytökseen. Ryhmäliikuntatunnit vedetään viimeisen kerran sunnuntaina 16.12. Toivottavasti tapaamme teidät
kaikki jälleen kevätkaudella!

3.

Kevätkausi 2019
Kevätkautemme starttaa 7.1.2019. Tervetuloa jälleen mukaan toimintaamme vaikka koko perheen voimin.
Ilmoittautuminen perustunneillemme (lapset, nuoret, perheet ja ryhmäliikunta) käynnistyy nettisivujemme kautta
maanantaina 17.12. klo 13.00. Huomioittehan, että ilmoittautumista ei voi tehdä ennakkoon tai puhelimitse.
Taitoryhmiin ja valmennusryhmiin ei tarvitse ilmoittautua. Kyseisten ryhmien ilmoittautumiset tapahtuvat
valmentajien kautta. Aikataulut ja ryhmät mukailevat hyvin pitkälle syksyn aikataulua, muutamia pieniä muutoksia
lukuunottamatta.

4.

Voimisteluviikko 7.1.-13.1.2019
Voimisteluviikkoa vietetään viikolla 2, eli heti tuntiemme alettua 7.1. Voimisteluviikolla kaikki tuntimme ovat avoimia ja
niihin saa ilmaiseksi osallistua ilman erillistä ilmoittautumista. Tervetuloa mukaan ja ehkä löydät uuden innostavan
harrastuksen itsellesi tai lapselle kevääksi.

5.

Raision Jumpparien ylimääräinen syyskokous
Raision Jumpparien ylimääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 19.12. klo 18-18.30 osoitteessa Sarakatu 8, 21260
Raisio. Toivomme ilmoittautumiset kokoukseen ennakkoon osoitteeseen toimisto@raisionjumpparit.fi.
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
- tilintarkastajien valinta
- seuran sääntöjen päivittäminen

6.

Valmennusryhmiin otetaan uusia voimistelijoita
Valmennusryhmiämme täydennetään uusilla innostuneilla voimistelijoilla. Nyt kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus
tulla kokeilemaan avoimiin harjoituksiin. Löydät alta ryhmän / joukkueen tiedot sekä avointen harjoitusten
ajankohdan. Ennakkoon ilmoittautumista ei tarvita. Ellei kyseinen ajankohta teille sovi, niin otathan yhteyttä
valmentajaan ja tiedustelet toista ajankohtaa.

JOUKKUEVOIMISTELU
Alixia Minit (2012-2013 -syntyneet), harjoitukset 1krt/vko
La 15.12. klo 13-14.15, Vaisaari
Alixia Y & X (2010-2012 -syntyneet), harjoitukset 2-3 krt/vko
La 15.12. klo 14.30-16, Vaisaari
Tiedustelut: Tuuli Salospohja 040 4184674 / tuuli.salospohja@hotmail.com
Odessa (2008-2009 -syntyneet), harjoitukset 3 krt/vko
Ke 19.12. klo 18-19.45, Ihala
Tiedustelut: Elisa Kinnunen 040 5642278 / suominen_elisa@hotmail.com
Fedea (2004-2006 –syntyneet), harjoitukset 3 krt/vko
Su 6.1. klo 19.30-21, Kerttulan liikuntahalli
Tiedustelut: Sofia Suhonen 044 5992209 / sofia.suhonen@dnainternet.net
Minelle (2001-2003 -syntyneet) NVO-RaJu yhteistyöjoukkue, harjoitukset 4 krt/vko
Jos haluat mukaan kokeilemaan niin otathan yhteyttä valmentajaan.
Tiedustelut: Laura Vuorio 040 8448428 / laura.s.vuorio@gmail.com
Odessaan, Fedeaan ja Minelleen pyrkiviltä toivotaan jonkinlaista voimistelu- / tanssitaustaa.
TELINEVOIMISTELU
Osiris (noin 7-10-vuotiaat), harjoitukset 2krt/vko
Ma 7.1. klo 17.30-18.45, Kerttulan liikuntahalli, voimistelusali
Sirius (10-vuotiaat ja yli), harjoitukset 3-4krt/vko
Ma 7.1. klo 18.30-20.30, Kerttulan liikuntahalli, voimistelusali
Tiedustelut: Nina Litja 040 5153282 / nina.litja@gmail.com
Telinevoimisteluryhmiin vaaditaan telinevoimistelun perusteiden hallintaa.
TANSSI
Celestia (2005-2007 –syntyneet) ja Felizia (2002-2004 –syntyneet), harjoitukset 2-3 krt/vko
Su 20.1. klo 16-17.30, Kaanaan koulu
Tiedustelut: Meiju Vuorela / meiju.vuorela@gmail.com

KILPA-AEROBIC
Valmennusryhmä (yli 10v)
La 12.1 klo 10-11, Raision lukio
Tiedustelut: Hanna Rantanen 040 8461222 / ziidu_89@hotmail.com
Toivotaan jonkinlaista voimistelu- / tanssitaustaa.
RYTMINEN VOIMISTELU
Diona (2007-2011 –syntyneet), harjoitukset 3krt/vko
Ti 18.12. klo 17.30-19.30, Tahvio (17.30-19 harjoittelua ja 19 => vanhemmille info)
Ota mukaan naru jos sinulla on
Tiedustelut: Krista Pennanen 044 5140070 / krista.pennanen@hotmail.com
TLS-RaJu valmennusryhmä (7-11-vuotiaat), harjoitukset 3 krt/vko Raisio (+ 1 krt/vko Lintulan liikuntahalli)
Pe 14.12. klo 16.30-18, Tahvion koulu
Tiedustelut: Ulla Meltsas 0400 467137 / toimisto.tls@gmail.com

Oikein hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulunaikaa!
Raision Jumpparit ry.:n puolesta:
yst.terv. Tuulia Neulanen, toiminnanjohtaja
www.raisionjumpparit.fi
Hyvässä seurassa on ilo liikkua®.

