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1. 30- vuotisjuhlanäytös la 25.11.2017
Yhteinen seuramme, Vuoden Urheiluseura 2017 –finalisti Raision Jumpparit ja Kerttulan liikuntahalli juhlivat
yhdessä 30-vuotista taivaltaan 25.11.2017. Kerttulassa järjestetään kaksi juhlanäytöstä klo 13 ja 16 teemalla
”Jumppaava kivi ei sammaloidu”. Näytökset ovat osa virallista Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaa Raisiossa.
Näytöksissä esiintyvät kaikki Raision Jumpparien valmennus- ja harrasteryhmät, RaJun ja Naantalin
Voimistelijoiden yhteisjoukkue Minelle, sisarseurojen huippuvoimistelijoita Turun Liikuntaseurasta ja
Pyrkivä Gymnasticsista sekä Raision Loimun liigapelaajia. Tule nauttimaan upeista esityksistä ja
ihastumaan kiehtoviin voimistelulajeihin ja liikuntamuotoihin, kuten telinevoimistelu, rytminen voimistelu,
joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, showtanssi, cheerleading, parkour, freegym, breikki, baletti, perheliikunta
ja ryhmäliikunta.
Lippuja on myynnissä rajoitettu määrä. Liput kannattaa hankkia ennakkoon Raision kaupungin
yhteispalvelupisteistä 24.10-23.11. 10€/aikuiset, 5€ / lapset 7-17v. Loput liput myydään ovelta alkaen
puolituntia ennen näytösten alkua 15€/10€.
Myymme myös lippuja, jotka oikeuttavat pääsyn molempiin näytöksiin 15€/7,5€. Molempiin näytöksiin
oikeuttavia lippuja myydään vain ennakkoon. Yhteispalvelupiste Raision kaupunginkirjastolla, osoitteessa
Eeronkuja 2, on avoinna ma-to 10-19, pe 10-16, la 10-14
Lämpimästi tervetuloa juhlanäytökseen!
Tarkempaa infoa näytöspäivästä ja ryhmäkohtaisia toimintaohjeita antavat jokaisen ryhmän vastuuohjaajat
omille ryhmilleen. Näytöstiimin tarkempi näytösinfo jaetaan tällä viikolla RaJun nettisivuilla ja lähetetään
lisäksi jumpparien kotijoukoille sähköpostitse.

2. Syyskokouskutsu
RaJun syyskokous pidetään torstaina 30.11. klo 19.00 RaJun toimistolla, osoitteessa Tornikatu 7,21200
Raisio. Kokouksessa on esillä seuran sääntömääräiset asiat, mm. vahvistetaan toiminta – ja
yleissuunnitelma sekä talousarvio sekä valitaan seuralle uusi puheenjohtaja. Tervetuloa!
3. Tiedossa olevia poikkeuksia aikataulussa
Jumpattomat ajankohdat:
 Juhlanäytös la 25.11.
 Suomen itsenäisyyspäivä ke 6.12.
 Mahdollisista salivuoroperuutuksista johtuvista muutoksista ilmoitamme ryhmäkohtaisesti
 Syyskausi päättyy su 17.12.2017
 Kevätkausi alkaa ma 8.1.2018 kevätkaudelle ilmoittautuminen alkaa joulukuun alussa

4. Vanhemmuuden viikko (vko 48)
Vanhemmuuden viikon ideana on, että vanhemmat pääsevät kokeilemaan lapsensa harrastusta ja
osallistumaan reippaaseen ja riemukkaaseen toimintaan. Tärkeintä on liikunnan ilo ja yhdessä vietetty aika.
Lapsen kanssa voi osallistua myös mummi tai kummi, jos vanhemmat eivät juuri tälle kerralle
pääse. Vanhemmuuden viikkoa viettävät kaikki RaJun lasten -ja nuorten ryhmät juhlanäytöksen jälkeisellä
viikolla, viikolla 48.

5. Kaveriviikko (vko 50)
Nappaa kaverisi mukaan tunneille ja tulkaa nauttimaan yhdessäolosta liikkumisen parissa. Kaverille
jumppakerta on maksuton. Kaveriviikkoa vietetään kaikilla tunneilla; perheliikunnassa, lasten- ja nuorten
tunneilla sekä aikuisten tunneilla.
6. MOSHO - Ideoita pukinkonttiin, joulumuistamisia tarha/eskaritädeille, opettajille, kummeille…
Taas lähestyy se aika vuodesta, kun mietimme päämme puhki, mitä sujauttaa pukinkonttiin mummille,
kummille tai ystävälle. Opettajat ja päiväkodin tädit olisi myös kiva muistaa. Nyt voit hankkia laadukkaita
MOSHO-tuotteita Raision Jumppareita, ja tukea samalla seuraasi. Juhlanäytöksessä pääsemme nauttimaan
ensimmäisistä upeista esityksistä upouudella kilpavoimistelumatolla, jota rahoitamme tällä Moshokampanjalla.
12€ kaunis paketti sisältää kaksi laadukasta MOSHO- tuotetta. Tuotto seuran yhteiseen kassaan on
4€/myyty paketti. Tuotepaketti on itse valittavissa. Tästä lisää tietoa tuotteista http://raisionjumpparit-fibin.directo.fi/@Bin/6d3f628c24365934f1611cbd9fd94ac3/1509458009/application/pdf/515191/MOSHO%20
TUOTELUETTELO.pdf
Ohjaajat ja valmentajat jakavat tunneilla tilauslomakkeita koteihin 30.10. alkaen ja ne palautetaan
tasarahojen kera omalle tunnille viimeistään 13.11. mennessä. Tilaus tehdään kootusti ja tuotteet ovat
noudettavissa tilausta seuraavalla viikolla seuran toimistosta ma-pe klo 9-19 välisenä aikana. Noutopäivän
ilmoitamme myöhemmin.
Tämän helpompaa se ei enää voisi olla, tehdään hyvää yhdessä!

7. Mahdollisuuksia tukea seurasi toimintaa vaivattomasti
TOK-seurabonus
TOK maksaa RaJussa mukana olevien asiakasomistajaperheiden vuosittain kerryttämästä bonussummasta
seurabonusta RaJulle. Tämä ei tietystikään vähennä asiakasomistajien omia bonuksia vaan on TOKin
tarjoama lisäbonus seuralle. Nyt kannattaa kaikkien TOKn asiakasomistajaperheiden kirjautua
bonusjärjestelmään, lisätietoa ja ohjeet https://www.tokseurabonus.fi/tok_seurabonus_ilmoittaudu.
Jumpparin perhe voi kuulua yhtäaikaisesti myös muiden seurojen käytössä oleviin TOK
seurabonusjärjestelmiin.
Mehiläisen urheilunetti
Saat seurallesi etuja Liikuntaklinikan palveluista rekisteröimällä tietosi Urheilunettiin! Sopimushinnan
edellytyksenä on Urheilunettiin kirjautuminen, tästä linkistä
https://service1.mehilainen.fi/urheilunetti/index.php pääset helposti rekisteröitymään urheilunettiin.
Jokainen Raision Jumpparien jäsenen tai perheenjäsenen käynti Mehiläisessä kerryttää
markkinointibonusta seuran kassaan. Jotta bonusta kerääntyy seurallesi, rekisteröityminen Mehiläisen
Urheilunettiin on tärkeää jo ennen seuraavaa käyntiäsi.
Veikkauksen verkkokumppanuus
Seuramme on mukana Olympiakomitean ja Veikkauksen yhteistyössä, jonka avulla sinä voit helposti ja
vaivatta tukea seurasi toimintaa. Pelaamalla seuramme nettisivujen kautta Veikkauksen pelejä, saat
voittosi suoraan pelitilillesi ja samalla tuet seuramme toimintaa. Seuramme saa vuosittain Veikkauksen
verkkokumppanuudesta palkkion, joka perustuu seuramme sivuston kautta tapahtuneeseen Veikkauksen
pelien pelaamiseen. Siirry siis jatkossa pelaamaan pelejä RaJun nettisivujen etusivun Veikkaus-logon
kautta, http://www.raisionjumpparit.fi/
Stadium seurabonus
Kaikista seuran jäsenten, perheiden ja tukijoiden Stadiumilla tehdyistä ostoista kertyy 3% bonusta suoraan
Seuralle. Riippuen henkilökohtaisesta bonuksestasi – jonka saat aina kokonaan itsellesi – Stadium antaa
kolmen prosentin ekstrabonuksen, joka maksetaan tukemallesi seuralle tai seuroille. Oston yhteydessä
muista mainita Stadiumin kassalla seurasi ”Raision Jumpparit”

***
Palautetta ja toiveita voit jättää…
nettisivujen kautta www.raisionjumpparit.fi/yhteystiedot/palaute/
FB -sivuille http://www.facebook.com/pages/Raision-Jumpparit/143580995674515
sähköpostitse toimisto@raisionjumpparit.fi
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