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***
1.

Kevätkauden tärkeitä päivämääriä
Kevätkausi on pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin kaikkien ryhmien osalta. Vietimme jo kaveriviikkoa, mutta luvassa
on vielä muitakin tärkeitä ajankohtia keväälle. Nämä kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin:






Viikolla 8 (18.2-24.2.) on hiihtolomaviikko. Hiihtolomaviikolla lasten ja nuorten tunnit ovat tauolla,
lukuunottamatta tiistain Helenan vauvajumppaa, naperosirkusta, temppukouluja ja perhetemppuilua
aiemman peruutuksen vuoksi. Ryhmäliikuntatunnit pyörivät normaalisti hiihtolomaviikolla. Valmentajat
tiedottavat erikseen valmennusryhmiä loma-ajan harjoitusvuoroista.
Viikolla 10 (4.3.-10.3.) vietämme vanhemmuudenviikkoa. Vanhemmuudenviikolla vanhemmat ovat
tervetulleita mukaan kaikille lasten ja nuorten tunneille tutustumaan lapsen harrastukseen ja näkemään mitä
alkukevään aikana on tehty ja opittu.
Torstaina 9.5. järjestämme perinteisen kevätnäytöksen Kerttulan liikuntahallilla.

2.

Seuralle on hankittu uudet pipot ja pannat
Olemme laajentaneet seuratuotevalikoimaa ja nyt löydät meiltä seuratakkien ja hihamerkkien lisäksi hienot pannat ja
pipot. Molempia löytyy väreissä punainen, musta ja sininen. Pipon hinta on 12 euroa ja pannan 10 euroa. Pipoja,
pantoja ja hihamerkkejä voit ostaa toimistoltamme tai tiedustella kuljetusta esim. Kerttulaan sähköpostilla osoitteesta
toimisto@raisionjumpparit.fi. Seuratakit tulee tilata erikseen toimistolta.

3.

Tilinumeromme on vaihtunut
Uusi tilinumeromme on FI17 5716 9020 0799 06. Kaikissa kevään laskuissa on valmiiksi uusi tilinumeromme. Jos teillä
on maksettavana vielä syksyn laskuja eikä maksu onnistu, niin otattehan yhteyttä toimistollemme
toimisto@raisionjumpparit.fi.

4.

Valmennusryhmäläisten ilmoittautuminen kevätkaudelle 2019
Valmennusryhmäläiset ilmoitetaan suoraan toimistolta ryhmiin valmentajan ilmoituksen perusteella.
Jäsenrekisteriimme on lisätty tieto valokuvausluvasta. Jokaisella valmennusryhmäläisellä tulee olla tämä kohta
rekisterissä täytettynä ennen kuin heidät voidaan ilmoittaa mukaan kevätkaudelle. Ellette ole vielä tänä vuonna käyneet
jäsenrekisterissä, niin käyttehän pikimmiten täyttämässä tietonne valokuvausluvan osalta. Mikäli ryhmiin on tullut uusia
seuran ulkopuolelta, tulee heidän käydä rekisteröitymässä jäsenrekisteriimme nettisivujemme kautta.
Valmennusryhmäläisten osallistuessa perustunneille, tulee heidän maksaa ilmoittautumisen yhteydessä lähetetty lasku
perustunneista. Kyseinen lasku hyvitetään valmennusmaksun laskusta.
Mahdollisissa ongelmatilanteissa laskutuksessa pyydämme ottamaan yhteyttä toimistollemme.

5.

Reilu Fiilis harrastetuki
Onko lapsen harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen vaarassa taloudellisten resurssien vuoksi? Ei hätää! Kaikilla
raisiolaisilla on mahdollisuus hakea Reilu Fiilis tukea lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi!
Reilu Fiilis on Raision Fysioterapian luoma varainkeruutapahtuma, jonka tuotto ohjataan lyhentämättömänä suoraan
Hope - Yhdessä ja Yhteisesti rylle. Hope Turku vastaa Reilu Fiilis tuen hakemuksista ja tuoton eteenpäin
lahjoituksesta.
Lue lisää Reilu Fiilis tuen hakemisesta:www.raisionfysioterapia.fi/reilufiilis
Lisätietoa tuen hakemisesta:
Hope - Yhdessä ja Yhteisesti ry
Turun paikallisyhdistyksestä tiiminvetäjä Arja Heinonen
044 788 0815
turku@hopeyhdistys.fi

Reilua, reipasta ja riemukasta alkanutta vuotta 2019 kaikille jäsenillemme! Olette meille tärkeitä!
Raision Jumpparit ry.:n puolesta:
Tuulia Neulanen, toiminnanjohtaja
www.raisionjumpparit.fi
Hyvässä seurassa on ilo liikkua®.

