
 

              KORONAVIRUS – TIEDOTE 22.2.2021 

 

 

VSSHPn ja Raision pandemiaryhmät ovat kokoontuneet jälleen tiistaina 16.2.2021. VSSHP tiedottaa, että 
tilanne alueella on hitaasti paranemaan päin, edelleen vaaditaan kuitenkin kärsivällisyyttä, ettei tartuntoja 
ryöpsähdä missään ryhmissä. Nykyisten rajoitusten voimassaoloa on jatkettu 7.3. saakka. Seuroille välitettiin 
ohje, jonka mukaan aikuisten omatoiminen harrastaminen on mahdollista mm. Kerttulan liikuntahallin 
kuntosalilla 22.2. alkaen. Näin ollen Raision Jumppareilla on myös mahdollisuus tarjota uutta salitilaansa 
RaJulassa myös yli 20-vuotiaiden omatoimiseen harrastamiseen. Ryhmäliikunnan järjestäminen on 
valitettavasti edelleen kiellettyä. Jos olet kiinnostunut Personal trainer-ohjauksista, voit tiedustella PT:n 
saatavuutta toimistolta. 

RaJulaa voi korona-ohjeistukset huomioiden varata käyttöönsä yksittäiset henkilöt sekä perheet tai 
pariskunnat. Saliin on siis mahdollista mennä treenaamaan yksin tai perhekunnittain.  

Raision Jumpparit vuokraa RaJulaa 30e tuntihintaan alk. 22.2.2021. Maksu onnistuu näppärästi MobilePayn 
kautta. Salivuokraa on mahdollista maksaa myös Smartum ym. maksuseteleillä. Lisää tietoa RaJulasta ja sen 
varaamisesta löytyy RaJun netistä. Varaukset toimisto@raisionjumpparit.fi kautta. 

Raision Jumpparit tarjoaa RaJulassa myös mahdollisuuden järjestää lasten liikunnallisia syntymäpäiviä.  
Tutustu lisää RaJun netistä >> Juhlat sankarille   

RaJulan vuokraaja sitoutuu noudattamaan salin käyttöön liittyviä ohjeita sekä koronaohjeistuksia.  

 

Toimintaohjeistukset 

 
Raision Jumpparit ohjeistaa kaikkia toimintaansa osallistuvien noudattamaan koronaohjeistuksia, jotta 
harrastaminen on kaikille turvallista ja turhilta altistumisilta vältytään. Kaikki seuratoimijamme, ohjaajat ja 
valmentajat ovat saaneet ajantasaiset toimintaohjeet ja ovat velvoitettuja toimimaan suositukset huomioiden. 
Ymmärrämme toki, että suosituksia ei jokaisessa tilanteessa ole helppoa huomioida. Kärsivällisyyttä ja 
ymmärrystä vaaditaan kaikilta edelleen! 

Toimintaohjeistukset koskevat kaikkia toiminnassamme mukana olevia, lastenryhmissä myös saattajia/ 
hakijoita. Liikuntapaikoille tullaan vain terveenä! Edellytämme kaikilta 12- vuotta täyttäneiltä kasvomaskin 
käyttöä liikuntapaikoilla liikuttaessa (aulatilat, pukuhuoneet jne). Pue jumppavaatteet päälle jo kotona ja vältä 
turhaa oleskelua pukuhuoneissa ja muissa yleisissä tiloissa. Liikuntapaikoille ei nyt jäädä odottamaan! Pienten 
lasten saattajia kehotamme ystävällisesti ja reippaasti siirtymään ulos raikkaaseen ulkoilmaan, suosittelemme 
esim. pientä reipasta kävelylenkkiä jumppapaikan lähimaastossa.  

Raision Jumpparit toimii vastuullisesti ja ohjeistusten mukaan ja seuraa tilannetta ja tiedottaa jäseniään 
aiheesta tarpeen vaatiessa. 

Lisätietoa aiheesta: 
VSSHPn sivuilta: https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx   
Koronatilanteesta ja rokotuksista Raisiossa löytyy tietoa kaupungin verkkosivuilta: https://www.raisio.fi/fi  

Sinnikkäästi ja turvallisesti kesää kohti! 

Raision Jumpparit ry.  
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