
Turun Judoseuran syystiedote 10.8.2019 

Hei kaikki Turun Judoseuran jäsenet ja junioreiden huoltajat. Ohessa tietoja alkavaan syyskauteen liittyen. 

Aikatauluista 
Syksyn harjoituskausi alkaa nyt maanantaina 12.8.2019. Aikuisten harjoitusajoissa on joitakin muutoksia, 
mutta junioreiden harjoitusajat ovat ennallaan. Syksyn harjoitusaikataulun voit ladata täältä: 
https://www.turunjudoseura.fi/uploads/cGSqCJwB/Harjoitusajat_syyskausi_2019.pdf 

- 12.8. maanantaina junioreiden jatkoryhmien harjoitukset jatkuvat. 
- 13.8. tiistaina kaikille junioreille jalkapalloa salilla klo 17.00-18.00 Toni Vantalan ohjauksessa. 
- 15.8. torstaina jatkuvat muksujudo ja U9 peruskurssi yhteisharjoituksilla. 
- Syyskuussa alkavat uudet peruskurssit lapsille, nuorille ja aikuisille. Äidit erityisesti huomio: 11.9.2019 

alkaa Nicejudon start Up kurssi, joka on 10 kerran kurssi judollista voimistelua naisille. 

Jäsen- ja harjoitusmaksuista 
Jäsen- ja harjoitusmaksut ovat ennallaan, mutta maksujen maksamista on muutettu niin, että Suomisportin 
kautta maksetaan jatkossa vain jäsenmaksu ja harjoitusmaksut laskutetaan erikseen. Hinnaston voit ladata 
täältä: https://www.turunjudoseura.fi/uploads/NtCtpDiH/Jsen_ja_harjoitusmaksut_2019_2020.pdf 

Jäsenmaksut ja samalla vakuutukset ovat voimassa 31.8.2019 saakka. Varmistaaksesi katkeamattoman 
vakuutusturvan ja seuran jäsenyyden käy maksamassa jäsenmaksusi Suomisportin sivuilla 
www.suomisport.fi Maksa jäsenmaksu viimeistään syyskuun loppuun mennessä. 

Mikäli harrastus on päättynyt, niin ilmoita siitä ystävällisesti vastaamalla tähän sähköpostiin 
info@turunjudoseura.fi, niin tiedän poistaa ko. henkilön sähköpostituslistalta. 

Rannekkeista 
Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus on päättänyt siirtyä ”kilpuri-rannekejärjestelmään”. Kaikki alle 20-
vuotiaiden rannekkeet ja valmentajarannekkeet  vaihtuvat punaisiin rannekkeisiin. Uuden rannekkeen saat 
toiminnanjohtajalta (allekirjoittanut) vaihtamalla vanhan rannekkeen punaiseen rannekkeeseen. Rannekkeen  
voit vaihtaa harjoitusten yhteydessä ja vaihto tulee suorittaa syyskuun loppuun mennessä, jolloin vanhat 
rannekkeet lakkaavat toimimasta. 

Tiedottamisesta 
Seuran www-sivujen alusta on päivitetty ja jatkossa tietoa pyritään jakamaan entistä aktiivisemmin 
nettisivujen kautta www.turunjudoseura.fi 
Yhteyttä voit ottaa myös seuran sähköpostin kautta info@turunjudoseura.fi sekä soittamalla tai viestittämällä 
numeroon 0400 153240. Kumpaankin vastaa toiminnanjohtaja, eli allekirjoittanut. 

Tulevia tapahtumia 
- 31.8.2019 seura järjestää Samurai Cup 2/2019 kilpailut Alfan salibandyareenalla. Sarjoja on U15 

ikäluokasta aikuisiin. Kaikki kynnelle kykenevät osallistumaan kilpailijoina, talkoolaisina tai katselijoina. 
Ilmoittaudu talkoolaiseksi info@turunjudoseura.fi 

- 1.9.2019 seura järjestää salilla Samurai Cupin tehostamisleirin, eli kaksi randoriharjoitusta. Leiri on 
ilmainen seuran jäsenille. 

- 26.10.2019 seura järjestää kansainvälisen Finnish judo open kilpailut Kupittaan palloiluhallissa. 
Vapaaehtoisia talkoolaisia tarvitaan vielä. Ilmoittaudu talkoolaiseksi info@turunjudoseura.fi 

- 27.10.2019 seura järjestää salilla FJO:n  tehostamisleirin, eli kaksi randoriharjoitusta. Leiri on ilmainen 
seuran jäsenille. 

Terveisin 
Kari Laaksonen 

Toiminnanjohtaja, Turun Judoseura ry 
Raunistulantie 15 C 
20300 Turku 
+358 400 153240 
info@turunjudoseura.fi 
www.turunjudoseura.fi
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