
 

 

 

 

Huhtikuun jäsentiedote 

 

Reilu, Reipas ja Riemukas Raision Jumpparit tiedottaa:  

 

 

Tiedote sisältää seuraavia asioita: 

1) Huhtikuun ajankohtaista infoa 

2) Kevätkokouskutsu 

3) Kesäjumpat starttaavat ma 19.5. 

 

1) Huhtikuun ajankohtaista infoa 
 
* Lasten- ja nuorten harraste- ja taitotuntien kohdalla kevätkausi päättyy kevätnäytökseen to 15.5., 
Aikuisten ryhmäliikuntakausi päättyy su 18.5.  
Kesän jumppakausi starttaa heti kevätkauden päätyttyä ma 19.5. 

* Vanhemmuuden viikko 22.4-27.4. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan liikkumaan kaikille harraste-
taito -ja valmennustunneille.  
Vanhemmuuden tapahtumana RaJu tarjoaa Kaanaan koululla, kaikille avoimen, perhetemppuilutunnin to 
24.4. klo 18.30-19.15. Tapahtuma on maksuton ja se on kohdennettu kaikille 1 - 6 -vuotiaille lapsille 
yhdessä aikuisten ja sisarusten kanssa. Ohjaajana toimii Sirke Viljanen. 
 
* Menoa Muksuille on maksuton tilaisuus pienten lasten perheille yhteiseen temmeltämiseen. Menoa 
Muksuille järjestetään toukokuussa Kerttulan urheilukentällä ti 6.5. klo 17-19. Tapahtumissa on 
monenmoista liikunnallista tekemistä.  
Raision Jumpparit on ollut aktiivisesti mukana toiminnan käynnistämisessä Raisioon. 
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu/ajankohtaista/fi_FI/menoa-muksuille/ 
 
* Kevätnäytös ”Elävät kuvat” pidetään Kerttulan liikuntahallilla torstaina 15.5. klo 18.  
Kenraaliharjoitukset alkavat klo 16.20.  
Liput ovelta: aikuiset 10e, lapset (6-17v.) 5e 
 
* Poikkeuksia aikataulussa: 
pe 18.4-ma 21.4. Pääsiäinen – ei tunteja  
ke 30.4. Ulpukan tunnit peruttu (Ulpukka sulkee ovensa jo klo 18) 
to 1.5. Vappu – ei tunteja  

  

http://raisionjumpparit-fi-bin.directo.fi/@Bin/c59bed20ded5d6243484cd48ce66813a/1385108341/application/pdf/233073/Menoa%20muksuille_mainos.pdf
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu/ajankohtaista/fi_FI/menoa-muksuille/


 

 

2) Raision Jumpparien sääntömääräinen kevätkokous  

 

kutsutaan koolle huhtikuussa ke 23.4.2014 klo 19 seuran uudelle toimistolle Raision suunnittelutaloon, 

Tornikatu 7, 21200 Raisio, 3 krs. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!  

http://www.raisionjumpparit.fi/@Bin/130857/SEURAN+S%C3%84%C3%84NN%C3%96T+06.pdf 

 
3) Kesäjumpat starttaavat ma 19.5.  

 
Kesäjumppatunnit alkavat heti suoraan kevätkauden perään ilman taukoviikkoja. 
Kesän tunnit jatkuvat koko kesän läpi, siis myös heinäkuussa, yksi kesän viikkotunneista pidetään aina 
ulkona. 

Tarjolla yhteensä vajaat 40 tuntia monipuolista, reipasta, riemukasta ja hikistä kesäjumppaa.  
Juhannukseen saakka ja elokuussa tarjolla 3krt / vko, ja heinäkuun ajan 2krt / vko.  
Puolet pihasporttia, puolet musiikkiliikuntaa. 
 
Kesäjumppien hinnat: 50e/ kaikki kesän jumpat, 35e/ 15 kerran kortti. Lisäksi kertamaksumahdollisuus 
6e/krt, joka maksetaan tasarahalla ohjaajalle.  

 

* Palautetta ja toiveita voit jättää… 

nettisivujen kautta www.raisionjumpparit.fi/yhteystiedot/palaute/ tai  

FB -sivuille http://www.facebook.com/pages/Raision-Jumpparit/143580995674515 tai  

sähköpostiin raisionjumpparit@gmail.com  

 

Aurinkoisia huhtikuun päiviä!  

 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta Elina Tommila, RaJun toiminnanjohtaja 
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