Tiedote 20.8.2018
Hei kaikki Judokat ja Huoltajat!
Yleistä
Syksyn 2018 harjoituskausi on alkamassa ja osalla ryhmistä harjoitukset pyörivät jo täysillä.
Vanhojen harrastajien ei tarvitse erikseen ilmoittautua syksyn ryhmiin ja kaikille jatkajille on varattu
paikka vanhassa ryhmässään. Peruskursseille siirtyvien muksujudokoiden, tai U9-ryhmäläisten sen
sijaan toivon ilmoittavan asiasta joko sähköpostitse info@turunjudoseura.fi tai
ilmoittautumislomakkeella https://www.turunjudoseura.fi/ilmoittautuminen
Tarkasta oman ryhmäsi alkamisaika tiedotteen loppupuolelta, tai seuraa ilmoittelua seuran wwwsivuilla osoitteessa: https://www.turunjudoseura.fi
Harrastuksen lopettamisesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, vaan jäsenyys päättyy automaattisesti
31.8.2018.
Lisätietoja kaikkeen judon harrastamiseen liittyen allekirjoittaneelta toiminnanjohtajalta osoitteesta:
info@turunjudoseura.fi
Harjoitusajat ja ryhmät
Syksyn harjoitusaikataulu löytyy oheisesta linkistä:
https://www.turunjudoseura.fi/media/tiedostot/harjoitusajat_syksy_2018.pdf
Jokaisen harjoituksen nimessä ilmenee harjoitusten pääasiallinen teema ja suluissa alla on
ikäryhmä jolle harjoitukset ovat suunnattu.
Junioreiden ikärajat ovat joustavia niin, että jokainen voi harjoitella oman taito- ja kehitystasonsa
mukaisessa ryhmässä. Jokaisen harjoituksen vastuuvalmentaja osaa kertoa ko. harjoituksen
luonteesta ja sopivuudesta kullekin harjoittelijalle.
Lisätietoja osoitteesta: info@turunjudoseura.fi
Jäsenyys ja maksaminen
Seuran jäsenyys päättyy automaattisesti 31.8.2018, ellei uutta jäsenmaksua suoriteta. Seuraava
jäsenyyskausi on 1.9.2018 - 31.8.2019. Jäsenyyden ostaminen ja maksaminen tapahtuu
osoitteessa https://www.suomisport.fi ja ensi kauden jäsenyydet harjoitusmaksuineen ovat jo nyt
maksettavissa. Huomaa, että uutena asiana ennen maksamista täytyy alalaidasta rastittaa
hyväksyvänsä tietojen luovuttamisen rekisteriin ja hyväksyä seuran säännöt, sekä rekisteriseloste.
Jäsentuotteita on hieman yksinkertaistettu, mutta hinnat ovat samat kuin aikaisemminkin.
Periaatteena on että syyskaudella maksetaan jäsen- ja harjoitusmaksu 220 € ja kevätkaudella
pelkkä harjoitusmaksu 100 €. Muksujudolle, U9 peruskurssille ja Nicejudolle on omat
jäsentuotteensa hintana 120 €. Pelkällä 120 € jäsenmaksulla voivat aikuiset käydä kuntojudossa
kerran viikossa.
Harjoituksissa voi käydä vielä syyskuun ajan, vaikka jäsen- ja harjoitusmaksua ei olisi vielä
hoidettu. Maksut tulee kuitenkin suorittaa 30.9.2018 mennessä ja jäsenyys astuu voimaan kun
jäsenmaksu on suoritettu.
Huomaa että kilpailuihin tai koulutuksiin ym. Judoliiton alaisiin tapahtumiin ei voi osallistua
ennen kuin jäsenyys on voimassa!
Lisätietoja minulta osoitteesta: info@turunjudoseura.fi
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Vakuutus
Judoliiton antaman tiedon mukaan 1.-30.9. välisenä ostettujen jäsenyyksien vakuutusturva astuu
voimaan 1.9. Jokainen on itse vastuussa jäsenyyden ja vakuutusturvan säilymisestä suorittamalla
maksun https://www.suomisport.fi kautta. Halutessaan voi Suomisportista ostaa myös
lisäturvavakuutuksen.
Kulkurannekkeet
Alfan rannekkeet päivittyvät portilla 1.9.2018 alkaen ensimmäisellä kulkukerralla ja portin
avautuminen kestää hieman kauemmin järjestelmän lukiessa ranneketta. Jonoja on siis
odotettavissa, joten varaathan syyskuun alussa hieman enemmän aikaa saapuessasi harjoituksiin.
Kaikkien kuluvan kauden alle 20-vuotiaiden jäsenten nuorten rannekkeet, sekä valmentajien
rannekkeet on ilmoitettu liikuntapalvelukeskukselle uudelleen aktivointia varten ja kaupungilta on
tullut kuittaus asian onnistumisesta. Mikäli rannekkeesi ei kaikesta huolimatta toimi, niin ota asiasta
yhteyttä allekirjoittaneeseen osoitteeseen: info@turunjudoseura.fi
Yli 20-vuotiaiden maksulliseen kulkurannekkeeseen jokainen lataa itse käyntejä osoitteessa:
https://osteri.pusatec.fi/sport/?CompanyId=1 Ostettujen käyntien voimassaoloaika on yksi vuosi.
Seuran toiminnanjohtaja välittää seuran hinnaston mukaisesti Liikuntakeskus Alfan
kulkurannekkeita ja ilmoittaa liikuntapalvelukeskukselle harrastajan nimen, seuran jäsenyyden,
syntymävuoden ja rannekkeen numeron, sekä tyypin (lasten saattajaranneke, nuorten ranneke,
aikuisten ranneke, valmentajarannekkeet). Rekisterin pitäjänä toimii Turun kaupunki ja Turun
Judoseuran toiminnanjohtaja toimii yhteyshenkilönä seuran ja kaupungin välillä. Ilmoita
kadonneesta rannekkeesta, tai ongelmista rannekkeen käytöstä toiminnanjohtajalle osoitteeseen:
info@turunjudoseura.fi
Liikuntapalvelukeskuksen sääntöjen mukaan rannekkeen haltijan tulee olla liikuntaseuran jäsen.
1.10.2018 tarkistan maksetut jäsenyydet ja ilmoitan maksamattomien, eli lopettaneiden
jäsenten rannekkeet suljettavaksi!
Syyskauden 2018 alun tapahtumia

-

20.8. U11 ryhmä siirtyy omalle harjoitusvuorolleen ma ja ke klo 17.00-18.00
28.8. klo 18.00 Nicejudon kokeilukerta. Ilmoittautuminen: nicejudoturku@gmail.com
31.8. ylimääräinen Seurakokous uusien toimintasääntöjen vahvistamiseksi.
1.-2.9. Judotuomarin peruskurssi, Raisio. Ilmoittautuminen päättyy 24.8!
3.-9.9 Judon teemaviikko ja avoimet ovet. Uudet harrastajat ja vierailijat tervetulleita!
3.9. klo 17.00 alkaa Nuorten peruskurssi.
4.9. klo 17.00 jatkuu Permantovoimistelu.
6.9. klo 17.00 alkaa Muksujudo.
6.9. klo 17.00 alkaa U9 peruskurssi.
6.9. klo 19.30 Intensiivikurssin tutustumiskerta.
8.9. Oppimisen ja opettamisen perusteet -koulutus. ilmoittautuminen https://www.suomisport.fi
9.9. alkaa Liikunnan ihmemaa judosalilla lapsille ja perheille.
11.9. klo 19.30 alkaa Intensiivikurssi
15.9. Ryhti Shiai -kilpailut Maskussa.
30.9. Startti Cup 3/2018 -kilpailut Nummelassa.
31.9. Jäsen- ja harjoitusmaksujen eräpäivä.
13.10. Oppimisen ja opettamisen perusteet -koulutuksen toinen kerta.
15.10. alkaa Aikuisten peruskurssi.

Kari Laaksonen
Toiminnanjohtaja
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