Marraskuun tiedote
Kuluva syyskausi on ollut varsin onnistunut. Olemme saaneet jälleen liikutettua suurta määrää lapsia, nuoria ja
aikuisia, ja tunneilla on ollut hyvä meininki. Iso kiitos Teille, jatketaan samaan malliin kevätkaudella!
Reilu, Reipas ja Riemukas Raision Jumpparit tiedottaa:
1. Kevätkausi starttaa maanantaina 4.1.2016
2. RaJun ja M&M:n yhteistyösopimuksen superedut jäsenillemme
3. Syyskokous 30.11.
4. Talvinäytös 8.12.klo 18
5. Joulukuun jäsenedut
6. Uskollisuuden Kilta perustettu
***
1. Kevätkausi starttaa maanantaina 4.1.2016
Ilmoittautuminen kevätkaudelle aukeaa RaJun jäsenrekisterissä keskiviikkona 9.12. klo 12.00. Keväällä saamme
monipuolistettua tuntitarjontaamme toivottujen Step Aerobic -, Foam Rolling-, Stretch- ja Aikuisbalettituntien
avulla. Parannamme palvelujamme myös lapsiparkin osalta. Kevätmainos julkaistaan Talvinäytöksessä 8.12.
2. RaJun ja M&M:n yhteistyösopimuksen superedut jäsenillemme
Raision Jumpparit on solminut yhteistyösopimuksen Raision torin kulmalle avattavan Kuntotalo M&M kanssa:
http://www.mmkuntotalo.com/mm-kuntotalo/blogit/mm-kuntotalo-laajentaa-raision-keskustaan.html . Raision
Jumpparien ryhmäliikuntaan osallistuvat jäsenet saavat aktiivisella jäsenkaudellaan klubijäsenyyden hintaan 40e/kk
(12kk:n sopimus). Normaali hinta klubijäsenyydelle on 64/kk. Hinta sisältää vapaan kuntosalin käytön sekä ohjatut
ryhmäliikunta- ja action-tunnit Raisiossa ja Kalevantiellä. Lisätarjouksena liittymismaksu on RaJun jäsenille vain 10e,
kun sen normaalihinta on 69e.
Tähän tarjoukseen kannattaa todella tarttua. RaJun ja M&M:n ryhmäliikuntatunnit täydentävät loistavasti toisiaan,
minkä lisäksi myös M&M:n loistavat puitteet kuntosalitreenille ovat nyt käden ulottuvilla. Tervetuloa Raisioon M&M
- tällaista piristysruisketta raisiolaiseen kuntoiluelämään on todella kaivattu!
***
3. Syyskokous maanantaina 30.11.2015
Raision Jumpparien syyskokous pidetään maanantaina 30.11.2015 klo 19. Kokouksessa on esillä sääntömääräiset
asiat, kuten vuoden 2016 talousarvio, toimintasuunnitelma ja yleissuunnitelma, sekä johtokunnan nimeäminen. Tule
mukaan keskustelemaan ja päättämään oman seurasi tärkeimmistä vuosittaisista asioista!
***
4. RaJun talvinäytös 8.12.2015
Kausi huipentuu viidakkoteemaiseen talvinäytökseen Kerttulan liikuntahallilla 8.12. klo 18 alkaen. Sujuvuuden
parantamiseksi ovet ja osa kahviloista aukeaa jo klo 17. Liput ovelta 10€/aikuiset ja lapset 5€ (7-17v.). Näytöksessä
jälleen arpajaiset ja huippu-uutuutena myynnissä on muun muassa metrinmittaisia liaanilakuja, joita on
mahdollisuus ostaa vaikka pukinkonttiin.
Lasten ja perheiden kausi päättyy 13.12., aikuiset jatkavat jumppaamista 18.12 asti.

***
5. Joulukuun jäsenedut
Raision Jumpparit järjestää avoimen ja maksuttoman FreeGym tunnin 5-9 -vuotiaille 19.12. Kerttulassa klo 15.4516.30. Tunti on osa RaJun omaa ohjaajakoulutusta, ja paikalla on useiden omien ohjaajiemme lisäksi myös LiikUn
huippukouluttaja Karita Toivonen. Ilmoittaudu mukaan 16.12.2015 mennessä osoitteeseen
toimisto@raisionjumpparit.fi .
Haluamme tarjota tärkeille jäsenillemme jotain ekstraa kiitoksena kaudesta ja mikäs sen parempi tapa kuin ilmainen
kinkunsulatusjumppa. Kinkunsulatusjumppa järjestetään 30.12.2015 klo 18-19 Vaisaaressa. Tule helpottamaan
jouluähkyä jumppaillen, vaikka koko perheen voimin!
***
6. Uskollisuuden Kilta
Raision Jumpparit on perustanut Killan lokakuun lopussa yhdessä Naantalin Voimistelijoiden kummikillan kanssa.
Killan toimintaa ohjaa ystävyys ja liikunnan ilo. Se tekee saumatonta yhteistyötä seuran kanssa ja on apuna erilaisissa
tapahtumissa. Killan kokoonpanon löydät täältä: http://www.raisionjumpparit.fi/yhteystiedot/kilta/
***
Mahtavaa marraskuun jatkoa kaikille,
Raision Jumpparit ry.:n puolesta Kaisa Kuikka ja Heidi Honka, toiminnanjohtajat

