
 
SEURATIEDOTE kesä 2020 

Tässä tiedotteessa: 

 

1. Kesäjumpat & haastearvonta! 

2. Syyskausi 2020 

3. Etsimme toimintaamme mukaan innokkaita ja idearikkaita nuoria  

4. Toimistomme on suljettu ajalla 26.6.-19.7. 

*** 

 

1. Kesäjumpat & haastearvonta #liikutaitseäsi 

Kesäjumppakausi on pyörähtänyt käyntiin iloisesti. Mukaan kesän tunneille mahtuu 

vielä – tee siis kesän paras päätös ja ilmoittaudu mukaan nyt! Perhetemppuilu ja osa 

lasten tunneista ovat jo täyttyneet, mutta vapaitakin paikkoja löytyy vielä useita. 

Huomasithan, että aikatauluun on vielä lisätty suosittu Cheerleading sekä elokuun 

ajalle Vauva- ja Naperojumppa. Kesäjumppa-aikataulut, tuntikuvaukset sekä 

ilmoittautumislinkin löydät tästä. RaJu tarjoaa kesäjumpat maksutta kevätkauden 

jäsen- ja jumppamaksun maksaneille Jumppareille.  

 

Jumppaa kesäjumppatunneilla ja osallistu RaJun haastearvontaan! Julkaise Instagram-

feedissäsi iloinen kuva kesäjumppatunneilta tägää #liikutaitseäsi @raisionjumpparit. 

Voit voittaa Syksyn 2020 ryhmäliikunnan jumppakortin itsellesi. Arvonta suoritetaan 

viikolla 31.  Lämpimästi tervetuloa mukaan liikkumaan – ja onnea arvontaan!  

 

2. Syyskausi 2020 

Odotamme jo ilolla ja innolla maanantaina 31.8.2020 alkavaa syyskautta. Syyskauden 

suunnittelu on hyvällä mallilla ja olemme tästä alkavasta kaudesta todella 

innoissamme. Useat ovat jo ehtineet tiedustella uudesta kaudesta - Syksyn aikataulu 

julkaistaan ja ilmoittautuminen aukeaa elokuun aikana. Tiedotamme teille hyvissä 

ajoin tarkan päivämäärän ennen ilmoittautumisten aukeamista. Toivottavasti 

näemme teidät sankoin joukoin tunneillamme jälleen syksyllä.  

 

3. Etsimme toimintaamme mukaan innokkaita ja idearikkaita nuoria 

Toimintamme jatkuvuuden takaamiseksi tarvitsemme jatkuvasti mukaan uusia 

innokkaita tekijöitä, uljaita ja uskaliaita ideoita ja iloista myötäintoa, jonka avulla 

seuratyötä kehitetään ja jonka voimaannuttama se pysyy elossa nyt ja 

tulevaisuudessa.  

 

Nuorten hallitus aloittaa toimintansa elo-syyskuussa.  Nuorten hallitustoimintaan 

pääset tutustumaan lisää RaJun netissä, kiinnostuessasi pääset linkin kautta myös 

ilmoittamaan itsesi mukaan toimintaan  

https://www.raisionjumpparit.fi/raju/nuorten-hallitus/ 

 

Lisäksi otamme mukaan lisää reippaita apuohjaajia avuksi harraste- ja 

valmennustunneille. Jos esimerkiksi sinun lapsesi on kiinnostunut ohjaamisesta ja 

urheiluseuratoiminnasta, niin olettehan yhteydessä, niin kerromme mahdollisuuksista 

mielellämme lisää. Taitojen ja iän karttuessa apuohjaajasta on mahdollisuus edetä 

omien toiveiden ja tavoitteiden mukaan ohjaajaksi, valmentajaksi tai vaikka 

tuomariksi. Meillä on kannustava yhteisö, jossa kuunnellaan, autetaan ja koulutetaan. 

Jos saimme kiinnostuksen heräämään, niin käyttehän täyttämässä yhteystiedot 

rekrytointisivujemme kautta ja olemme sinuun yhteydessä 

https://www.raisionjumpparit.fi/raju/rekrytointi/ 

 

4. Toimistomme on suljettu 26.6.-19.7.2020 

RaJun toimiston ovet ovat suljettuina ajalla 26.6.-19.7.2020 kun toiminnanjohtaja ja 

seurakoordinaattori viettävät kesälomiaan. Seuratouhukkaiden ja hallituksen 

yhteystiedot löytyvät RaJun nettisivuilta.  

  

Lämmintä ja ihanaa kesää,  

 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

Tellu & Tuulia  

Hyvässä seurassa on ilo liikkua!® 

https://www.raisionjumpparit.fi/tunnit-ja-hinnat/aikataulut/kesajumpat-2020/
https://www.raisionjumpparit.fi/raju/nuorten-hallitus/
https://www.raisionjumpparit.fi/raju/rekrytointi/

