
 

 

SEURATIEDOTE 5/2019 

 

Tässä tiedotteessa: 

 

1. RaJun kesäjumppakortilla mukaan Raision Pyryjen tunneille 

2. Palautekysely kevätkaudesta 2019 

3. Syyskausi 2019 

4. Raision Jumpparien ylimääräinen kevätkokous 

 

*** 

 

1.     RaJun kesäjumppakortilla mukaan Raision Pyryjen tunneille 

Raision Jumpparien kesäjumpat ovat startanneet vauhdikkaasti maanantaina 27.5. Tarjolla on jälleen laaja kattaus 

monipuolisia, laadukkaita ja tehokkaita kesäjumppia, aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille. Aikataulu löytyy 

kokonaisuudessaan nettisivuiltamme.  30 euron hintaan tarjolla on 30 reipasta tuntia Raision Jumpparien tarjoama. RaJu 

ja Raision Pyryt solmivat kesäksi yhteistyön, jonka myötä RaJun kesäjumppakortilla pääsee nyt osallistumaan myös 

Pyryjen kesätoimintaan. Vielä ehdit hyvin mukaan! 

 

2.     Palautekysely kevätkaudesta 2019 

Kevätkausi 2019 on saatu päätökseen. Kausi huipentui kevätnäytökseen täpötäydessä Kerttulan liikuntahallissa. 

Saimme ihailla toinen toistaan loistokkaampia esityksiä, ja kuinka rohkeasti pienimmätkin jumpparit astelivat lavalle. 

Kiitos vielä kaikille perheille mukana olostanne! 

 

Syyskauden 2019 suunnitelmat ovat jo startanneet. Kehittääksemme toimintaamme oikeaan suuntaan kaipaisimme 

teiltä jälleen palautta kuluneesta kaudesta. Kysely toteutetaan yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa. Kysely 

suoritetaan anonyyminä, joten yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Kysely on jaettu kahteen eri kategoriaan, joten 

toivomme teidän vastaavan sen ryhmän kyselyyn, johon olette osallistuneet. Valmennusryhmäläisille lähetämme 

erikseen ryhmäkohtaisen kyselyn ensi viikon aikana. Jos lapsenne on valmennusryhmän lisäksi käynyt jollakin 

perustunnilla, niin voitte perustunnin osalta vastata tähän kyselyyn. Toivomme teidän vastaavan kyselyyn viimeistään 

7.6.2019. Iso kiitos jo etukäteen käyttämästänne ajasta! 

 

Lasten, nuorten ja perheiden perustunneille osallistuneiden kysely: 

https://my.surveypal.com/416.-Palautekysely-vanhemmille 

 

Aikuisten ryhmäliikuntatunneille osallistuneiden kysely: 

https://my.surveypal.com/128.-Palautekysely-aikuisliikkujalle 

 

3. Syyskausi 2019 

Pyrimme saamaan Raision kaupungilta tiedot salivuoroistamme kesäkuun aikana, jonka jälkeen pääsemme toden 

teolla suunnittelemaan syksyn aikatauluja. Ilmoittautuminen syyskaudelle käynnistyy elokuun aikana. Laitamme 

tarkemman päivämäärän teille jakoon sen varmistuttua. RaJun pirteä syyskausi voimistellaan 2.9.-15.12.2019. 

Toivottavasti näemme teidät mukana syksylläkin. 

 

 

 

https://my.surveypal.com/416.-Palautekysely-vanhemmille
https://my.surveypal.com/128.-Palautekysely-aikuisliikkujalle


 

 

4. Raision Jumpparien ylimääräinen kevätkokous 

 

Tervetuloa Raision Jumpparien ylimääräiseen kevätkokoukseen perjantaina 28.6.2019 klo 18.00. Tiedotamme paikasta 

vielä erikseen mm. nettisivuillamme.  Kokouksessa lausutaan tilintarkastuskertomus. Ilmoitathan etukäteen 

mahdollisesta osallistumisesta osoitteeseen toimisto@raisionjumpparit.fi. Näin osaamme vielä sähköpostitsekin 

vahvistaa kokouspaikan. 

 

 

Aurinkoisin terveisin, 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

Tuulia Neulanen, toiminnanjohtaja (äitiyslomasijainen) 

www.raisionjumpparit.fi 

 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua®. 

mailto:toimisto@raisionjumpparit.fi
http://www.raisionjumpparit.fi/

