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***
1. Kurkistus syksyn tarjontaan - alustava aikataulu julkaistu jo nyt!

Syksyn alustava aikataulu on julkaistu nyt - toiveidenne mukaan jo ennen Juhannusta. Tämän lisäksi olemme
pyrkineet vastaamaan palautteisiinne mahdollisimman kattavasti uutta aikataulua suunnitellessamme ja
tuntitarjotinta rakentaessamme - kiitos kaikille kyselyihimme vastanneille vielä kerran! (Kyselyistä julkaistaan
yhteenvedot tänä kesänä netissä ja somessa - pysy kuulolla, jos aihe kiinnostaa!) Aikataulua täydennetään matkan
varrella ohjaajien kuvioiden selkiydyttyä, mutta viimeistään maanantaina 8.8. kaikki on valmista, sillä silloin aukeaa
ilmoittautuminen.

Kaiken kaikkiaan tuntitarjontamme monipuolistuu syksyllä entisestään ja paljon uusia kivoja juttuja on luvassa
perheliikuntaan, lapsille, nuorille ja aikuisille. Kurkkaapa vaikka täältä: http://www.raisionjumpparit.fi/tunnit-jahinnat/aikataulut/ Voit laittaa halutessasi kommentteja ja ajatuksia aikatauluun liittyen osoitteeseen
toimisto@raisionjumpparit.fi . Pyrimme ottamaan niitä vielä mahdollisuuksien mukaan huomioon aikataulua
viimeistellessämme.

Aiemmasta tiedosta poiketen, Leena Jyrkkiö ei valitettavasti palaakaan syksyllä RaJun ryhmäliikuntaohjaajaksi, sillä
hän aloittaa urheiluravitsemuksen opinnot Kuopion yliopistolla. Leena on kuitenkin hengessä mukana, ja palaa riviin
kuitenkin mahdollisimman pian tulevaisuudessa. RaJu toivottaa Leenalle paljon tsemppiä ja jaksamista uusiin
opiskeluihin, joista saattaa joskus olla iloa vielä RaJulaisillekin! Myös Sallamari Karvonen (os.Korpela) siirtyy töiden
perässä ainakin vuodeksi pääkaupunkiseudulle, joten keskiviikon PHA korvaantuu syksyllä näillä näkymin Circuitilla.

***
2. Liikunnalliset kesäleirit 2016

Raision Jumpparit järjestää kaksi riemukasta kesäleiriä elokuussa. Leireillä on vielä jonkin verran tilaa. Ilmoita siis
lapsesi nyt mukaan. Liikunnallinen kesäleiri on mitä mainioin tapa päättää onnistunut kesäloma, ennen kuin arjen
kiireet taas alkavat. Leirit on tarkoitettu 6-12 -vuotiaille lapsille.

vk 31 /1.-5.8. Ihalan koululla ma-pe 8-14, ohjaajina Sirke Viljanen, Sofia Suhonen ja Aada Heilimö
vk 32 / 8.-12.8. Kuloisten koululla ma-pe 8-14, ohjaajina Krista Pennanen, Juhana Räikkönen ja Ellinoora Kiviluoto.

Leirien hinta on 85e / vk (viikkotunteja yht. 30h). Hinta sisältää Arkean valmistaman herkullisen kotiruokalounaan.
Lisätietoa leireistä, ilmoittautumisesta ja leiripäivän aikatauluista osoitteessa
http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=379890

***
3. Toimisto lomalla

Toimiston väki siirtyy nauttimaan Suomen suvesta Juhannuksesta eteenpäin. Jumppaluuri ja sähköposti hiljenevät
ajalle 24.6.-24.7.2016.

Toimisto on auki siis seuraavan kerran maanantaina 25.7. klo 8. Tervetuloa tällöin vaikka piipahtamaan.

***
Sporttista ja iloista kesää kaikille!
Raision Jumpparit ry.:n puolesta Kaisa Kuikka ja Heidi Honka, toiminnanjohtajat

