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***
1.

Kevätkausi 2018
RaJun kevätkausi on tuttuun tapaansa pirteä ja reipas. Osalle tunneista mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautumaan pääset
näppärästi RaJun netissä http://www.raisionjumpparit.fi/tunnit-ja-hinnat/ilmoittautuminen/
Kevätkaudella liikutaan 20.5. saakka, jonka jälkeen alkaa ryhmäliikunnan kesäjumppakausi, jolle otamme mielellämme
uusia ideoita vastaan teiltä jumppareilta.
RaJun ryhmäliikuntatunneilla pääset liikkumaan edullisesti, tunnit ovat sinua lähellä ja ohjaajat samoja kuin alueesi
kuntokeskuksissa. Ryhmäliikunta-aikataulumme on monipuolinen ja tunnit tehokkaita, jollet ole vielä tutustunut
tunteihimme, tee se nyt ja innostu. Kannusta tänä keväänä myös ystäväsi mukaan liikkumaan, sillä hyvässä seurassa
on ilo liikkua®
10 x jumppakortti maksaa vain 70e, kortti lunastetaan RaJun toimistolta. Rajattoman osallistumisen kevätkauden
ryhmäliikuntatunneille hankit vain 110e hinnalla. Tarjolla on 16 erilaista, monipuolista ja tehokasta treeniä viikoittain.

2.

Tiedossa olevia poikkeuksia kevätkaudella:
Vko 8 hiihtoloma 19.-25.2. > lasten tunnit peruttu, aikuisten tunnit pidetään aikataulun mukaan, lukuunottamatta
loma-ajasta johtuvia mahdollisia pieniä muutoksia
Pääsiäinen 29.3.-2.4. kaikki tunnit peruttu
Vappu 30.4.-1.5. kaikki tunnit peruttu
Helatorstai 10.5. kaikki tunnit peruttu
Vanhemmuuden viikko vko 4, 22.-28.1.
Kaveriviikko vko 20, 14.-20.5.
(vanhemmuuden viikko ja kaveriviikko koskevat ihan kaikkia RaJun tunteja)
Kevätnäytös on sovittu alustavasti perjantaille 20.4. (Kenraalinäytös käydään läpi toisena aikana)
Liikuntahallin remontti alkaa näillä näkymin 22.4.
Remontin alkaessa liikuntahallilla harjoittelevat telinevoimistelu, Freegym- ja Parkour-ryhmät siirtyvät
harjoittelemaan Kerttulan urheilukeskuksen ulkoilumaastoon. Volttirata siirtyy tällöin myös ulos raikkaaseen
ulkoilmaan. Ryhmä- ja perheliikuntatunneille ilmoitetaan väistötilat myöhemmin.

3.

Vanhemmuuden viikko (vko 4)
Raision Jumppareilla vietetään vanhemmuuden viikkoa 22.-28.1.2018. Tällöin kaikilla harraste- taito- ja
valmennustunneilla on vanhemmille avoimet ovet. 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 mukaan. Tervetuloa liikkumaan yhdessä! Hyvässä seurassa on ilo liikkua®

4. Mukaan taito- ja valmennusryhmiin
Raision Jumppareissa voi nauttia urheilusta harrastamisen lisäksi myös taitoryhmissä tai kilpatasolla. Kauden alku on
mitä mahtavin tilaisuus ponnistaa kohti uutta! Raision Jumppareissa tarjolla on taito-ja kilpavalmennusta
joukkuevoimistelussa, rytmisessä voimistelussa ja telinevoimistelussa, tanssissa sekä kilpa-aerobicissa. Kaikkiin ryhmiin
otetaan mukaan lisää uusia, innostuneita, tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneita jumpparinalkuja. Kiinnostuitko?
Ota yhteys lajivastaavaan ja tiedustele lisää
http://www.raisionjumpparit.fi/yhteystiedot/johtokunta/
Rekrykirjeet lajeittain ja ikäryhmittäin löydät RaJun netistä http://www.raisionjumpparit.fi/kilpalajit/miten-mukaanvalmennusryhmaan/
5.

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.
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

Raision Jumpparit ry.:n puolesta:
yst.terv. Elina Tommila,toiminnanjohtaja
www.raisionjumpparit.fi
www.facebook.com/raisionjumppari
www.twitter.com/raisionjumppari
www.instagram.com/raisionjumpparit
Hyvässä seurassa on ilo liikkua®

