
 

 

SEURATIEDOTE 9/2018 

 

Tässä tiedotteessa: 

 

1. Muutoksia ryhmäliikunnan aikataulussa 

2. Kaveriviikko (vko 39) ja vanhempainviikko (vko 43) 

3. Syysloma 

4. Seuratakkien tilaus 

5. Jäsenkortit 

6. Poikkeus toimiston vastaanottoajoissa 

7. Valokuvaus 

8. Joulunäytös 

9. Raision Jumpparien Facebook ja Instagram-tilit 

 

*** 

 

1. Muutoksia ryhmäliikunnan aikataulussa 

Lukion salivuorot on peruttu useampana päivänä syksyn aikana, mm. YO-kirjoitusten vuoksi. Tämä aiheuttaa Lukiossa 

pidettäviin ryhmäliikuntatunteihin muutoksia seuraavasti: 

Ke 12.9, 19.9. ja 26.9. RVP => Tahviossa klo 20.-21.00 

La 15.9. ja 22.9. Body & Mind ja Zumba => Kauppaopistolla klo 10.-11.00 Body&Mind ja 11.-12.00 Zumba 

La 29.9. Body & Mind ja Zumban paikka tulee muuttumaan, tiedotamme asiasta kun kaupunki vahvistaa meille salin. 

Lasten ja nuorten tuntien muutoksista tiedotetaan ryhmäkohtaisesti sähköpostin kautta.  

 

 

2. Kaveriviikko (vko 39) ja vanhempainviikko (vko 43) 

24.-30.9. vietämme Raision Jumppareissa kaveriviikkoa. Kaveriviikolla jäsenet voivat halutessaan tuoda ilmaiseksi 

ystävän mukanaan kaikille tunneille tutustumaan omaan voimistelulajiin, niin ryhmäliikuntaan kuin lasten ja 

nuortenkin tunneille. Vanhempainviikkoa vietämme syysloman jälkeen 22.-28.10. Vanhempainviikolla vanhemmat 

saavat osallistua mukaan lasten reippaisiin ja riemukkaisiin harrastuksiin.  

 

3. Syysloma 

Syyslomaa vietetään Raisiossa 15.-21.10. Tällöin kaikki perustunnit ovat tauolla. Ryhmäliikuntatunnit pyörivät 

normaalisti. Valmennuksen puolella valmentajat tiedottavat vanhempia harjoittelusta syysloman aikana.  

 

4. Seuratakkien tilaus 

Upeiden seuratakkiemme tilaus on parhaillaan käynnissä. Ellet vielä omista Raision Jumpparien takkia voit tilauksen 

tehdä Lotta Ilmastin kautta, lotta.ilmasti@gmail.com tai p. 050 5145 343. 

 

5. Jäsenkortit 

Aikuisten ja nuorten ryhmäliikuntatunneille osallistuttaessa tulee tunnin alussa esittää ohjaajalle seuran 

voimassaoleva jäsenkortti. Jäsenkortin voi noutaa toimistolta sen aukioloaikoina ma-to klo 13.-16.00 (ei 18.9.) tai 

muina aikoina etukäteen sovittaessa. Jäsenkortin voi myös pyytää tekstiviestillä toimitettavaksi laittamalla 

sähköpostia toimistolle toimisto@raisionjumpparit.fi tai viestittää p.040 194 9420. 
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6. Poikkeus toimiston vastaanottoajoissa 

Toimiston vastaanottoaika on peruttu tiistaina 18.9. kaupungin palaverin vuoksi. Muutoin toimistolla voi asioida 

normaaliin tapaan ma-to klo 13.-16.00. Muistathan, että jos kyseiset ajankohdat eivät teille sovi voitte aina sopia 

muista vierailuajoista puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

7. Valokuvaus 

Seura järjestää valokuvauksen kaikille ryhmille ja joukkueille lokakuun lopulla. Aikataulusta sekä järjestelyistä 

tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa. 

 

8. Joulunäytös 

Joulunäytös järjestetään torstaina 13.12 klo 17.30. Näytöstiimimme on aloittanut jo työstämään tulevaa näytöstä ja 

tänäkin vuonna esiintymään pääsevät kaikki meidän reippaat voimistelijat. Joulunäytösesityksiä ryhmät alkavat 

harjoitella jo varhain syksyn aikana.  

 

9. 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. 

 

 

Reipasta syksyä jumpparien koteihin! 

 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

yst.terv. Tuulia Neulanen, toiminnanjohtaja 

www.raisionjumpparit.fi 

www.facebook.com/raisionjumppari 

www.twitter.com/raisionjumppari 

www.instagram.com/raisionjumpparit 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua®. 
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