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***
1.

Tiedossa olevia poikkeuksia kevätkaudella
Kerttulan liikuntahallin remontti alkoi 22.4. ja Kerttulan tunnit siirtyivät väistötiloihin.
Pääset katsomaan loppukevään vuorot Kerttulan remontin aikana RaJun netistä
http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=551747
Vappu 30.4.-1.5. kaikki tunnit peruttu
Helatorstai 10.5. kaikki tunnit peruttu
Kaveriviikko vko 20, 14.-20.5. (kaveriviikko koskee ihan kaikkia RaJun tunteja)
20.5. Kevätkausi päättyy -> kesäjumpat alkavat

2.

Raision Jumpparien 30-vuotishistoriikki
Raision Jumpparien 30-vuotishistoriikki ”Kerran Jumppari, aina Jumppari” on nyt valmis. Historiikki ei ainoastaan
kuvaa menneitä tapahtumia, vaan myös sitä sydämen paloa, jolla RaJun henkeä on nostatettu vuosien saatossa. Se
sukeltaa ennen muuta niihin tunteisiin, joita liikkuminen ja liikuttaminen on jumppareissa ja touhukkaissa matkan
varrella sytyttänyt. Historiikin on toimittanut Raision palkittu kotiseutuhistoroitsija Altti Koivisto. Hän on haastatellut
kirjaa varten useita kymmeniä seuran entisiä ja nykyisiä jäseniä sekä seuratouhukkaita. Historiikki on tilattavissa
hintaan 20€/kpl RaJun toimistolta, toimisto@raisionjumpparit.fi. Teethän tilauksesi sähköpostitse 6.5. mennessä.

3.

Joukkuevoimistelun kokeilutilaisuus to 10.5.
Raision Jumpparit järjestää joukkuevoimistelun kokeilutilaisuuden torstaina 10.5. Voimistelijoita haetaan kaikkiin
ikäryhmiin. Kaikki vuosina 2005-2013 syntyneet ovat tervetulleita kokeilemaan, aiempaa voimistelukokemusta ei
tarvita. Seuramme joukkuevoimistelun valmennusjärjestelmää kehitetään, tavoitteena on, että lajin parissa on
jatkossa mahdollista kilpailla sekä harraste-, kilpa- tai SM-tasolla. Mahdollisesti aivan uusia joukkueita tullaan myös
perustamaan, joten tule rohkeasti mukaan!

Raision Jumpparien ja Naantalin Voimistelijoiden seurayhteistyöjoukkue Minelle (2002-2003 syntyneet) etsii lisää
voimistelijoita joukkueeseensa. Vahvan voimistelutaustan omaavat ovat tervetulleita kokeilemaan.
Kokeilutilaisuus pidetään Vaisaaren koululla:
 2010-2013 syntyneet klo 10-11.30
 2005-2009 syntyneet ja Minelle ikäiset klo 11.30-13
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoa saa laura.s.vuorio@gmail.com.

4. Toiminnanjohtajan äitiysloma
Toiminnanjohtaja Elina Tommila jää äitiyslomalle tämän kuun lopulla. Toiminnanjohtajan äitiyslomasijaisena toimii
Tuulia Neulanen. Toimiston yhteystiedot ja aukioloajat säilyvät ennallaan.
5.

Kesäjumpat/ ryhmäliikunta
Kesän ryhmäliikuntatunnit alkavat heti kevätkauden päätyttyä 21.5. Kesäjumppakortin hinta on 30€ ja tunteja on noin 30
kesän aikana. Kesäjumppa-aikataulu on tuttuun tapaan monipuolinen ja tehokas. Tunnit toteutetaan sekä sisällä, että
ulkona. Tarkempi aikataulu tuntikuvauksineen ilmestyy RaJun nettiin toukokuun alkupuolella. Kesäjumppiin voit
ilmoittautua jäsenrekisterimme kautta jo nyt. Kesän jumppakortti on noudettavissa toimistolta, Tornikatu 7 2.krs.

Raision Jumpparit ry.:n puolesta:
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