
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEURATIEDOTE 11/2022 

Tässä tiedotteessa:  

1. Juhlanäytös 3.12.   

2. Kutsu seurasi syyskokoukseen 8.12.  

3. Kevätkausi 2023  

4. Uutta RaJulassa – Personal Training Studio 

5. Tarjous yhteistyökumppaniltamme – Fysios Mehiläinen 
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1. Juhlanäytös 3.12. 

Hii-ohoi, hauskuuksia horisontissa! 

Tänä vuonna pääsemme juhlistamaan seuran 35-vuotista matkaa. Vuoden huipennus, Juhlanäytös, järjestetään 

lauantaina 3.12. Kerttulan liikuntahallilla klo 15.00 alkaen. Tänä vuonna järjestämme vain yhden näytöksen, 

jossa esiintyvät kaikki seuran harraste- ja valmennusryhmät. 

Lipunmyynti näytökseen alkaa keskiviikkona 16.11. Ennakkoliput ostettavissa RaJun toimistolta sen 

aukioloaikoina sekä lisäksi maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 19 asti. Loput liput myydään näytöspäivänä ovelta. 

Liput: 

15€ aikuiset 

10€ lapset 7-17v. 

Maksuvälineenä käy käteinen tai Mobile Pay. 

Tervetuloa mukaan riemukkaaseen juhlaan! 

 

2. Kutsu seurasi syyskokoukseen 8.12. 

Tervetuloa Raision Jumpparien syyskokoukseen torstaina 8.12. klo 19.00 RaJun toimistolle (Tasalanaukio 5A, 

2krs.). Kokouksessa on esillä seuran sääntömääräiset asiat. 

Syyskokouksessa on vuosittain hallituksen jäsenistöä erovuorossa. Haluaisitko sinä olla vaikuttamassa 

raisiolaisen tähtiseuran tulevaisuuden visiointiin, strategiatyöhön, seuran kehittämiseen ja toiminnan 

toteuttamiseen sekä saada monipuolista ja arvokasta kokemusta yhdistyksen johtamisesta? Hae mukaan 

hallitukseen ja tule vaikuttamaan seuran yhteiseen tulevaisuuteen.  

Lisätietoja hallitustoiminnasta saat nykyisen hallituksen puheenjohtajalta Teija Koskiselta. Lähetä 

vapaamuotoinen hakemuksesi teija.koskinen@gmail.com 

  

mailto:teija.koskinen@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kevätkausi 2023  

Vuoden 2023 kevätkausi starttaa 9.1. ja päättyy toukokuussa, jonka jälkeen päästään jo tutuksi tulleeseen 

tapaan jatkamaan kesäjumpilla kohti aurinkoista kesää. Kevään aikataulua työstetään parhaillaan. 

Pääsääntöisesti tunnit jatkuvat samaan tapaan kuin syksyllä. Kevään lukkari julkaistaan joulukuussa, jolloin 

tunneille pääsee ilmoittautumaan jäsenrekisterin kautta. 

Raision Jumpparit lähettää vielä kauden aikana jäsenistölleen palautekyselyn, jonka kautta on myös 

mahdollisuus esittää toiveita tulevien kausien sisällöksi. Palautekyselyyn vastaat helposti ja nopeasti! 

 

4. Uutta RaJulassa – Personal Training Studio 

Olemme innoissamme RaJulan uusista tuulista! Tilojen käyttäjät ovat saattaneetkin jo huomata, että jotain on 

tekeillä ja vihdoin voimme kertoa lisää. RaJulaan avautuu joulukuussa Personal Training Studio!  

Aulan ja välinevaraston välissä oleva ns. pikkusali tulee olemaan yksityisessä valmennuskäytössä, kun studio 

aloittaa toimintansa. Muutoksen myötä kulku naisten pukuhuoneesta jumppasaliin tulee jatkossa tapahtumaan 

käytävän kautta. Teemme muutoksia myös aulatilaan.  Jaamme aulan studion kanssa ja löydät sieltä jatkossa 

yhteiskäytössä olevan lasten omatoimisen puuhapisteen. Puuhapiste on valvomaton lapsiparkki, jota RaJulan 

kävijät voivat hyödyntää omalla vastuulla oman treenin ajan. 

Otetaan yhdessä huomioon kaikki tilan käyttäjät, niin saamme aikaan entistä toimivamman, viihtyisän ja 

monipuolisen treenitilan! 

 

5. Tarjous yhteistyökumppanilta – Fysios Mehiläinen 

RaJun yhteistyökumppani Fysios Mehiläinen tarjoaa marraskuussa: 

  

60 min hieronta tai fysioterapia 45 min hinnalla. 

Tarjous voimassa vain marraskuun ajan 

(koskee vain marraskuussa käytyjä käyntejä). 

 

Ajanvaraus Fysioksen nettisivuilta tai puhelimitse 010 237 700. 

  

https://raisionjumpparit.us5.list-manage.com/track/click?u=8644340f9b6a0157f92293090&id=a205d4f7af&e=c222ef1027


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energistä loppuvuotta! 

  

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

Laura Häkkilä 

Seurakoordinaattori 

www.raisionjumpparit.fi 

www.facebook.com/raisionjumppari 

www.instagram.com/raisionjumpparit 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua® 

http://www.raisionjumpparit.fi/
http://www.facebook.com/raisionjumppari
http://www.instagram.com/raisionjumpparit

