
 

 

SEURATIEDOTE 2/2019 

 

Tässä tiedotteessa: 

 

1. Vanhemmuuden viikko 4.3.-10.3 

2. Kevätkauden tärkeitä päivämääriä 

3. Lajivastaavat vuodelle 2019 

4. Valmennusryhmäläisten ilmoittautuminen kevätkaudelle 2019 

5. Kevään seuratakkitilaus 

6. Reilu Fiilis harrastetuki 

 

*** 

 

1.     Vanhemmuuden viikko 4.3.-10.3. 

Ensi viikolla vietämme vanhemmuuden viikkoa. Vanhemmuuden viikolla vanhempi tai joku muu lapselle tärkeä 

aikuinen on tervetullut mukaan lasten ja nuorten tunneille tutustumaan lapsen harrastukseen. Kyseinen kerta on usein 

lapselle hyvin tärkeä hetki, tällöin hän pääsee näyttämään tärkeälle ihmiselle mitä alkukevään aikana on tehty ja 

opittu. Tervetuloa! 

 

2.     Kevätkauden tärkeitä päivämääriä 

• Pääsiäisenä (19.4.-22.4) ja vappuna (30.4.-1.5.) ei pidetä tunteja 

•  Torstaina 9.5. klo 17.30 järjestämme perinteisen kevätnäytöksen Kerttulan liikuntahallilla 

 

3. Lajivastaavat vuodelle 2019 

Johtokuntamme on kokouksessaan vahvistanut vuoden 2019 lajivastaavat. Lajivastaavat on valittu seuraavasti: 

joukkuevoimistelu – Laura Vuorio, kilpa-aerobic – Hanna Rantanen, ryhmäliikunta – Kati Viitala, rytminen voimistelu – 

Elina Vanhatalo, temppukoulut ja perheliikunta – Anna Ahokoski, tanssi – Meiju Vuorela sekä telinevoimistelu, 

freegym ja parkour – Nina Litja. 

Lajivastaavan tehtävänä on toimia lajinsa ohjaajien, valmentajien ja joukkueenjohtajien sekä johtokunnan välisenä 

linkkinä, neuvonantajana ja yhteyshenkilönä. Lajivastaavat suunnittelevat tulevia jumppakausia yhdessä 

toiminnanjohtajan, ohjaajien sekä valmentajien kanssa. Voit heille esittää ideoita ja toiveita. 

 

4.      Valmennusryhmäläisten ilmoittautuminen kevätkaudelle 2019 

Toiminnanjohtaja ilmoittaa kevään valmennusryhmäläisiä parhaillaan ryhmiin valmentajien lähettämien ilmoitusten 

perusteella. Jos olette ilmoittautuneet kevääksi harrasteryhmiin, tulee niistä automaattisesti lähtenyt lasku maksaa 

normaalisti. Valmennusryhmien laskutuksen yhteydessä tarkastamme aiemmin lähteneet harrasteryhmien laskut, 

jolloin kyseinen summa vähennetään valmennusryhmän laskusta. Jos mielestänne valmennuksen laskussa on jokin 

virhe, niin otattehan tällöin yhteyttä toimistolle (toimisto@raisionjumpparit.fi). 

 

5. Kevään seuratakkitilaus 

Olemme tekemässä uutta seuratakkitilausta. Jos haluat tilata laadukkaan Raision Jumpparien No Namen seuratakin, 

niin laitathan viestiä toimistollemme (toimisto@raisionjumpparit.fi). Seuratakin hinta on 75€. Takista on saatavilla 

koot 130-XL. 

 

 

mailto:toimisto@raisionjumpparit.fi


 

 

6. Reilu Fiilis harrastetuki 

Reilu Fiilis harrastetukea on edelleen jäljellä jaettavaksi.  Kaikilla raisiolaisilla on mahdollisuus hakea Reilu Fiilis tukea 

lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi!  

 

Reilu Fiilis on Raision Fysioterapian luoma varainkeruutapahtuma, jonka tuotto ohjataan lyhentämättömänä suoraan 

Hope - Yhdessä ja Yhteisesti ry:lle. Hope Turku vastaa Reilu Fiilis tuen hakemuksista ja tuoton eteenpäin 

lahjoituksesta.  

 

Lue lisää Reilu Fiilis tuen hakemisesta:www.raisionfysioterapia.fi/reilufiilis 

 

Lisätietoa tuen hakemisesta:  

Hope - Yhdessä ja Yhteisesti ry  

Turun paikallisyhdistyksestä tiiminvetäjä Arja Heinonen 

044 788 0815 

turku@hopeyhdistys.fi 

  

Aurinkoista ja liikunnallista kevättä jäsenillemme! 

 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

Tuulia Neulanen, toiminnanjohtaja (äitiyslomasijainen) 

www.raisionjumpparit.fi 

 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua®. 
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