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Syyskausi lähenee loppuaan ja nyt onkin aika muistutella 

kauden päättymisestä ja joulun sekä vuodenvaihteen 

Kinkkujumpista. Lisäksi alta löytyy tietoa myös kevään 

ryhmiin ilmoittautumisesta ja jatkopaikkaoikeudesta. 

Syyskokous kolkuttaa myös ovella! 

----- 

NYT Mukaan Sykkeen hallitukseen 2020? 

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen syyskokouksen valitsema 

hallitus. 28.11. syyskokouksessa valitaan Muuramen Sykkeen 

hallitukseen uudet jäsenet kaksivuotiskaudelle erovuoroisten 

tilalle. Hallitukseen voidaan valita enintään 10 jäsentä ja 

näiden lisäksi kaksi varajäsentä.  

 

Miksi mukaan? 

Hallituksen jäsenenä pääset ideoimaan ja suunnittelemaan 

seuran tulevaisuutta. Pääset toteuttamaan erilaisia upeita 

tapahtumia ja tempauksia. Lisäksi pääset päättämään 

tärkeistä asioista ja näin ollen vaikuttamaan oikeasti myös 

seuran tulevaisuuteen.  

Uudet tuulahdukset ja vähän hullutkin ideat ovat tervetulleita. 

Älä siis epäröi, vaan hyppää rohkeasti mukaan. Hallitus 

kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoukset vedetään 

tietenkin Hyvällä Sykkeellä ja pieni pilke silmäkulmassa 😉 

 

Vuonna 2020 Syke haluaa tarjota muuramelaisille ja lähialueilla asuville mahdollisuuden voimistelu- ja 

tanssiliikunnan harrastamiseen ja kilpailutoimintaan lähellä kotia. Syke tarjoaa voimistelu- ja tanssiliikunnan iloa 

vauvasta vaariin liikuntaseuran edullisin hinnoin.  

 

Monipuolisella tarjonnalla Syke pyrkii laajentamaan ja vahvistamaan käsitystä voimistelusta ja tanssista 

perusliikuntamuotona ihan kaikille. Toiminta-ajatukseen kuuluu olennaisena osana jatkuva uudistuminen 

jäsenten toiveita huomioiden, ohjaajien kouluttaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen.  

 

Syke toimii kotiseurana, jonka toimintaan on helppo tulla tutustumaan ja jäädä mukaan.  

 

Syke tukee jäsentensä kasvua liikkuvaan ja terveelliseen elämäntapaan. 

 

Mikäli sinua kiinnostaa Sykkeen hallitustyöskentely, ota rohkeasti yhteyttä pe 22.11. mennessä: 

toimisto@muuramensyke.fi 

 

----- 

Harrasteliikunann syyskausi päättyy viikolla 49  

Samalla viikolla päättyvät syksyn salivuorot. Toiminta jatkuu viikolla 3! 

 

Lapset ja nuoret 

Syyskauden viimeiset kerrat harrasteryhmissä 

pidetään viikolla 49, eli ma 2.12. – su 

8.12.2019, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. 

Huom! 6.12. perjantaina ei pidetä tunteja.  

 

Kilpa- ja valmennusryhmissä syyskausi jatkuu 

viikolle 51. 

 

Aikuiset 

Aikuisten ryhmäliikuntakalenteri pyörii myös 

normaalisti 8.12. saakka ja tämän jälkeen 

alkavat KINKKUJUMPAT ajalla 9.12. – 12.1.2019. 

Kinkkujumpat päivitetään pian Sykkeen 

nettisivuille. 

Kinkkujumppiin pääsee kertamaksulla, 

kertakorteilla sekä 31.12. asti syyskausikortilla, 

1.1.2020 alkaen kevätkausikortilla. 
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Ilmoittautuminen kevätkaudelle 2020 

 

 

Lasten ja nuorten harrasteryhmät 

 

Syyskaudella ryhmässä mukana olleilla säilyy 

paikka automaattisesti kevätkaudelle 2020 

ko. ryhmässä, ELLETTE ITSE PERU PAIKKAA 

15.12.2019 MENNESSÄ.  

Peruutukset tulee tehdä sähköpostitse 

osoitteeseen toimisto@muuramensyke.fi  

 

Muussa tapauksessa kevätkausi laskutetaan 

automaattisesti kaikilta, jotka eivät ole 

peruneet paikkaansa määräaikaan 

mennessä!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aikuiset 

 

Aikuisten ryhmissä Astangajoogassa, 

Pilateksessa ja Ukkojumpassa, sekä Pumpissa 

että Sykepyöräily + Pumppi -tunnilla paikka 

kevätkaudelle säilyy automaattisesti, ELLETTE 

ITSE PERU PAIKKAA 15.12.2019 MENNESSÄ. 

Peruutukset tulee tehdä sähköpostitse 

osoitteeseen toimisto@muuramensyke.fi  

 

 

Keväälle on suunnitteilla erilaisia aikuisten 

kursseja: 

- Zumba ® STEP 

- Footbic-workshop (la 11.1. klo 13-14.30 

Rajalan salissa) 

- Kuntonyrkkeily (ma 13.1.-17.2. klo 19-20 

Kulttuurikeskuksen painisalissa) 

Tiedotamme näistä pian nettisivuillamme 😊  

 

 

 

Uusien harrastajien ilmoittautumiset aukeavat ma 16.12. klo 18.  

Tunnit jatkuvat TAMMIKUUSSA kevään lukujärjestyksen mukaan viikolla 3. 

 

 

 

Hyvällä Sykkeellä kohti loppuvuotta! 

 

 

 

 

 

 

 

Niina Rantakeisu, toiminnanjohtaja 

niina.rantakeisu@muuramensyke.fi / 050-

4954725 

 

Tiina Riihinen, seuratyöntekijä 

tiina.riihinen@muuramensyke.fi / 044-

2386367 

 

TOIMISTO 

Muuramen Syke ry 

Virastotie 7, 40950 Muurame 

aukiolot nettisivun kalenterissa 

toimisto@muuramensyke.fi  

 

Paras aika tavoitella ma-to klo 10-16 
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