
 

 

Maaliskuun jäsentiedote  

 

Reilu, Reipas ja Riemukas Raision Jumpparit tiedottaa:  

 

Tiedote sisältää seuraavia asioita: 

1) Muutoksia aikataulussa 

2) Kevätkokous 22.4. RaJun toimistolla (Tornikatu 7, Raisio) 

3) Kevätnäytös "Sirkus" 12.5. Kerttulan liikuntahallilla alkaen klo 18:00 

4) Kesäjumpat ja kesäleirit 2015 

5) RaJula – parannuksia ilmanvaihtoon 

6) Työharjoittelu RaJussa 

7) Toiminnan kehittäminen RaJussa 

 
1)Muutoksia aikataulussa 
Pääsiäisenä jumpista pidetään taukoa 3.4. - 6.4. Tiistaina 7.4. jumpat jatkuvat normaalisti, linkki uutiseen 
http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=304712. 12.4. sunnuntaina Tuuli pitää ylimääräisen 
toiminnallisen treenin vaisaaressa 19:30-20:30  
 
  

2) Raision Jumpparien sääntömääräinen kevätkokous kutsutaan koolle huhtikuussa ke 22.4.2014 klo 19 
seuran toimistolle, Tornikatu 7, 21200 Raisio, 3 krs. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouskutsu lähetetään 
jäsenistölle kaksi viikkoa ennen kokousta. Tervetuloa! 

 

3) Kevätnäytös teemalla ”SIRKUS” pidetään Kerttulan liikuntahallilla tiistaina 12.5. klo 18:00 
alkaen. Tervetuloa nauttimaan veikeistä ja värikkäistä ohjelmista, joissa mukana mm. ennustajia, 
leijonankesyttäjiä ja trapetsitaiteilijoita. Väliajalla lapsille pomppurata, pallolampi, ongintaa, pallonheittoa, 
hattaraa, popcornia jne! 
Liput ovelta: lapset alle 7v. maksuton, lapset ja nuoret 7-17v. 5e, aikuiset 10e. 

 4) Kesäjumpat ja kesäleirit 2015  

Kesäjumpat alkavat heti kevätkauden päätyttyä ma 11.5., ja jatkuvat syyskuuhun asti. 
- Ryhmäliikuntatunteja yht. 40 - kesäkuussa ja elokuussa 3krt /vk, heinäkuussa 2 krt / vk. Tarjolla mm. 

toimintatreeniä, toiminnallista harjoittelua, kahvakuulaa, pilatesta, musajumppaa jne. 
- Viime vuoden suosion johdosta lasten viikon mittaisia kesäleirejä pidetään kaksi yhden sijasta. Ohjaajina 

Sirke Viljanen ja Krista Pennanen. 
- Perheliikunta- ja lasten tunnit jatkuvat uuden aikataulun myötä Juhannukseen asti. Tarjolla mm. 

pomppuratatunteja ja pihajumppaa, ohjaajina Sirke Viljanen ja Krista Pennanen. 
  

Kesän tarkka tuntitarjonta, aikataulu ja hinnasto julkaistaan huhtikuun aikana RaJun nettisivuille ja 
Facebookissa. Seuraa ilmoitteluamme! 

 

 

 

http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=304712


 

 

5) RaJula 

  
- Rajulaan on asennettu uusi ilmalämpöpumppu. Jatkossa tunneilla on taas aiempaa väljempää ilmaa 

hengitettäväksi! 
- RaJulan oman varausjärjestelmän linkki löytyy RaJun netistä. Kaikki Rajulaiset pääsevät nyt käyttämään 

varausjärjestelmää, vaikka eivät olisikaan ilmoittautuneet RaJulan ryhmäliikuntatunneille. Kokeile täällä:  
http://ilmo.apped.fi/#/kirjaudu 
 

  
6) Työharjoittelija Raision Jumppareilla 20.4.-20.5. 
- RaJun valmentaja Krista Pennanen suorittaa viimeisen työharjoittelujaksonsa ennen valmistumistaan RaJun 

toimistolla. Seuratyön tutustumisen ohella hän käy valmentamassa rytmistä voimistelua ja vierailee muillakin 
aikataulun mukaisilla harrastetunneilla. Krista valmistuu keväällä liikunnanohjaajaksi ja aloittaa ensi syksynä 
Raision Jumppareilla rytmisen voimistelun vastuuvalmentajana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 
Raision Jumppareille 13.500 euroa työllistämistukea nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi. Tämän avulla 
pystymme tarjoamaan Kristalle päätoimisen työpaikan heti hänen valmistumisensa jälkeen.  

 

7) Ehdotuksia toiminnan kehittämiselle otetaan vastaan ilomielin ja toiveita syksyn tulevasta tarjonnasta voi 
laittaa tulemaan RaJun sähköpostiin raisionjumpparit@gmail.com 
 
  

Aurinkoisia kevätpäiviä!  
 
Raision Jumpparit ry.:n puolesta Tomi Kartano, RaJun toiminnanjohtaja 
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