
 

 

Maaliskuun tiedote 

 

RaJu toivottaa riemukasta maaliskuun alkua jäsenilleen! Mikäli liikunnallinen startti vuoteen on viivästynyt, ei hätää, 

vielä ehdit mukaan. Uutena jäsenenä saat loppukauden jumppaamiset edullisesti alennettuun hintaan -15€. Alennus 

koskee sekä aikuisia että lapsi (poikkeuksena perheliikunnan lapset).  

 
Reilu, Reipas ja Riemukas Raision Jumpparit tiedottaa:  

 
1. Kevätkauden muutoksia ja poikkeusaikatauluja 
2. Kevätkokous 21.4. RaJun toimistolla  
3. Kevätnäytös "Grimmin sadut" 28.4.  
4. Kesäleirit 2016  

5. Kyselyjä toiminnan kehittämiseksi 
6. Kerttulan remontti 
 

*** 

1. Kevätkauden muutoksia ja poikkeusaikatauluja  
Torstain Body & Mind -tunti vaihtuu suuren suosion saavuttaneeseen Foam Rolling & Stretch -tuntiin. Ohjaajana 
toimii RaJun oma hymypoika Janis Linden. Tunti järjestetään viikosta 9 eteenpäin torstaisin RaJulassa klo 20.30-
21.15. Tuo oma rullasi ja tule rullailemaan faskiakalvot auki! 
 
Maaliskuun lopussa rauhoitutaan pääsiäisen viettoon. Sekä aikuisten että lasten jumpat ovat tauolla 25.-28.3. 
Tiistaina 29.3. jatketaan taas normaalin aikataulun mukaisesti.  
 
Vanhemmuuden viikkoja vietetään viikoilla 11 ja 17. Teemana on YHTEINEN AIKA – aikuisen kanssa ja näillä viikoilla 
vanhemmat pääsevät osallistumaan sekä lasten harraste- että valmennustunneille.  
 
*** 
2. Kevätkokous 21.4. RaJun toimistolla  
Raision Jumpparien sääntömääräinen kevätkokous kutsutaan koolle huhtikuussa to 21.4.2016 klo 19 RaJun 
toimistolle, Tornikatu 7, 21200 Raisio, 3 krs. Esillä on sääntömääräiset asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenistölle 
kaksi viikkoa ennen kokousta. Tervetuloa! 
 
*** 
3. Kevätnäytös "Grimmin sadut" 28.4.  
RaJun kevätnäytös järjestetään poikkeuksellisesti jo huhtikuun puolella. Kausi ei suinkaan lopu tähän, vaan jatkuu 
normaalisti 22.5. asti. Kevätnäytös järjestetään torstaina 28.4. Kerttulan liikuntahallilla klo 18 alkaen. Näytöksen 
teemana on tunnetut ja rakastetut Grimmin sadut. Liput ovelta 10€/aikuiset ja lapset 5€ (7-17v.). Merkitsethän 
päivämäärän jo nyt kalenteriisi. 
  
*** 
4. Kesäleirit 2016  

Tänä kesänä RaJu järjestää kokonaiset kolme liikunnallista ja iloista kesäleiriä lapsille, mahtavaa! Kesäleirien 

ajankohdat ovat jäsenten toiveet huomioiden kesäkuussa viikko 25 (juhannusviikko) ja elokuussa viikot 31 ja 32. 



 

 

Syksy on nyt siis mahdollista aloittaa liikunnallisesti startaten. Aikataulut, leiripaikat ja ohjaajat tarkentuvat 

lähempänä.   

 

*** 
5. Kyselyjä toiminnan kehittämiseksi 
Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan toimintaamme ja mikäs sen parempi tapa, kuin kartoittaa 
jäsentemme toiveita. Kiitos kaikille ryhmäliikkujille, jotka osallistuitte asiakastyytyväisyyskyselyymme! 
 
Haluamme kartoittaa myös mielipiteitä lasten harrastevoimistelun laadusta vanhempien näkökulmasta. Tutkimus 
tehdään yhteistyössä ammattikorkeakouluopiskelijan Maarit Petäjämäen kanssa (YAMK), jolla pääaineenaan on 

liikunnan kehittäminen ja johtaminen. Vastausaikaa on 7.3. asti. Kyselyyn pääset vastaamaan seuraavasta linkistä 
https://www.webropolsurveys.com/S/8BEAFA3D9595C2E4.par  
 
*** 
6. Kerttulan remontti 
Kerttulan liikuntahalli menee remonttiin viimeisimmän tiedon mukaan toukokuun ensimmäisellä viikolla. Haluamme 
tiedottaa jäsenillemme, että seura järjestää liikuntahallilla treenaaville harrastetuntilaisille korvaavat tilat 
remontin ajaksi. Ilmoitamme näistä tiloista, heti kun saamme tiedon. Seuraa nettisivujamme ja Facebookkia asiaan 
liittyen. 
 
*** 
Aurinkoa ja iloa kevääseenne,  
 
Raision Jumpparit ry.:n puolesta Kaisa Kuikka ja Heidi Honka, toiminnanjohtajat 
 
Toiminnanjohtajat tavoitat Jumppaluurista (040 194 94 20) tai sähköpostitse (toimisto@raisionjumpparit.fi) 
toimiston aukioloaikoina (ma-ti ja pe 8-16, ke 8-18, to 9-17).  
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