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Nyt saa tuulettaa! Raision Jumpparit on valittu Vuoden 2019 Tähtiseuraksi
Talvinäytös la 14.12.
Kutsu seurasi syyskokoukseen – kiinnostaako sinuakin rooli tähtiseuran hallituksessa?
Oletko kiinnostunut ohjaus/valmennustyöstä?
Puuhaa perheille yhdessä

***
1. Raision Jumpparit on valittu Vuoden 2019 Tähtiseuraksi
Olympiakomitea ja Gasum palkitsevat tähtiseurojen joukosta vuosittain yhden Vuoden Tähtiseuran 5000e palkinnolla.
Tänä vuonna kirkkaimpana tähtenä loistaa Raision Jumpparit. Palkinnon saaminen on seurallemme suuri kunnia-asia.
Raision Jumpparit on julkaissut aiheesta Mediatiedotteen, jonka näet mm. nettisivuiltamme.
Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen
urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa
kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia
tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä
heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtiseuroja on tällä hetkellä 522 seuraa 41 eri lajista.
Vuoden lasten liikunnan Tähtiseurana Raision Jumpparit on seura, joka edistää esimerkillisellä tavalla lasten ja nuorten
toimintaan. Toiminta mahdollistaa lapsille monipuolisen ja innostavan harrastamisen, kustannukset eivät ole este
harrastamiselle ja seura on yhteistyöhaluinen toimintaympäristön muiden toimijoiden kanssa.
Vuoden tähtiseurapalkinto ojennetaan seurallemme talvinäytöksessä 14.12.2019
Tervetuloa mukaan juhlintaan – Nyt saa tuulettaa!
Seuraa RaJua Somessa
Instagram @raisionjumpparit
Facebook @raisionjumppari
www.raisionjumpparit.fi

2. Talvinäytös la 14.12. klo 15 alkaen
”Talven ihmemaa”-näytöstä ihastellaan Kerttulan liikuntahallilla la 14.12. Näytös alkaa klo 15. Lippuja myydään
kenraaleissa sekä ovelta, maksu käteisellä. Lippujen hinnat: aikuiset 10e, lapset (7-17v.) 5e, alle kouluikäiset maksutta.
Kenraalinäytöksestä tarkemmin ryhmiä infoavat omat ohjaajat ja valmentajat näytöstiimiltä saapuneen näytösinfon
perusteella.
Haluatko olla kanssamme mukana luomassa ikimuistoisia ja kerrassaan upeita voimistelunäytöksiä ja liikunnallisia
tapahtumia?
Mukaan vapaaehtoisten tiimiin ovat tervetulleita kaikki yli 15-vuotiaat vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet. Kokemusta
vapaaehtoistoiminnasta, voimistelusta tai tanssista ei tarvita. Riittää, että olet kiinnostunut kokemaan
tapahtumajärjestelyjen ja yhdessä tehdyn talkootyön iloa ja sinulla on intoa ideoida ja rakentaa kanssamme ikimuistoisia
tapahtumia Raisiossa. Voit virittäytyä tunnelmaan katsomalla kuvia seuramme 25-vuotisjuhlanäytöksestä
https://www.facebook.com/pg/raisionjumppari/photos/?tab=album&album_id=491876177511660
3. Kutsu seurasi syyskokoukseen – kiinnostaako sinuakin rooli tähtiseuran hallituksessa?
Tervetuloa Raision Jumpparien syyskokoukseen tiistaina 3.12. 2019 klo 18 RaJun toimistolle (Tasalanaukio 5A, 2krs.).
Kokouksessa on esillä seuran sääntömääräiset asiat. Syyskokouksessa on vuosittain hallituksen jäsenistöä erovuorossa.
Haluaisitko sinä olla vaikuttamassa raisiolaisen tähtiseuran tulevaisuuden visiointiin, strategiatyöhön, seuran
kehittämiseen ja toiminnan toteuttamiseen sekä saada monipuolista ja arvokasta kokemusta yhdistyksen
johtamisesta? Hae mukaan hallitukseen ja tule vaikuttamaan seuran yhteiseen tulevaisuuteen. Lisätietoja
hallitustoiminnasta saat nykyisen hallituksen puheenjohtajalta Teija Koskiselta. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi
puheenjohtaja@raisionjumpparit.fi
4. Oletko kiinnostunut ohjaus/valmennustyöstä?
Tai tiedätkö jonkun, joka olisi? Raision Jumpparit etsii tiimiinsä innokkaita valmentajia ja ohjaajia, lasten, nuorten ja
aikuisten harrastetunneille, voimistelun kilpalajeihin. Voit olla urasi alussa tai jo kokenut konkari, löydämme varmasti
hyvälle tyypille sopivan ryhmän tai joukkueen. Ota rohkeasti yhteyttä toimisto@raisionjumpparit.fi
5. Puuhaa perheille yhdessä
Raisiolasten tapahtuma lauantaina 23.11. Vaisaaren koululla klo 10-13. RaisioLasten tapahtuma on perheiden yhteinen,
kaikille maksuton touhutapahtuma. RaisioLasten tapahtuma järjestetään vuosittain, lapsen oikeuksien päivän kunniaksi.
Raision Jumpparit tuo tapahtumaan oman panoksensa temppuradalla. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Raision
kaupungin sekä raisiolaisten yhdistysten kanssa. Lisätietoa löydät facebook- tapahtumasta: RaisioLasten Tapahtuma 2019.
Raision Jumpparit on jälleen mukana Menoa Muksuille-tapahtumassa sunnuntaina 1.12. Kerttulan liikuntahallilla klo 9-11.
Menoa Muksuille on maksuton, perheen yhteinen liikuntahetki. Tapahtuma on suunnattu alle kouluikäisille, mutta mukaan
pääsevät myös perheen vanhemmat sisarukset. Tapahtuman ideana on tarjota liikunnallinen ympäristö, jossa lapset
saavat touhuta ja temmeltää yhdessä vanhempien kanssa. Toiminta ei ole ohjattua, vaan valvottua. Menoa muksuille tapahtumassa monenlaista liikunnallista tekemistä sählystä temppuiluun. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Raision
kaupungin sekä raisiolaisten seurojen kesken.

Mahtavaa marraskuuta – Nähdään talvinäytöksessä!
Raision Jumpparit ry.:n puolesta:
Elina Tommila, toiminnanjohtaja
www.raisionjumpparit.fi
www.facebook.com/raisionjumppari
www.instagram.com/raisionjumpparit
Hyvässä seurassa on ilo liikkua®

