Huhtikuun tiedote
Vielä on reilu kuukausi aikaa jumpata RaJun riveissä tänä keväänä. Tule itse tai ilmoita lapsesi vielä mukaan
jumppaamaan - loppukausi nyt mukaan hyppäävillä edullisesti puoleen hintaan.
Reilu, Reipas ja Riemukas Raision Jumpparit tiedottaa:
1. Kevätnäytös 28.4. Kerttulassa
2. Kevätkauden kulusta tietoa
3. Kesäleirit 2016
4. Kesäjumpat aikuisille starttaavat ma 16.5.
5. Kerttulan remontti viivästyy
6. Kevätkokous 21.4. RaJun toimistolla
***
1. Kevätnäytös 28.4. Kerttulassa
Raision Jumpparit avaavat Grimmin veljesten satukirjan, ja kuljettavat yleisön tuttujen tarinoiden maailmaan
voimistelun avulla. Tervetuloa siis nauttimaan upeista, sadunomaisista esityksistä Kerttulan liikuntahallille klo 18
lähtien. Liput ovelta alkaen jo klo 17, 10€/aikuiset ja lapset 5€ (7-17v.). Lisätietoa osoitteesta:
http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=369569
***
2. Kevätkauden kulusta tietoa
Raision Jumpparien Uskollisuuden Kilta järjestää koko perheen yhteisen retken Kuhankuonolle sunnuntaina 24.4.
klo 11 alkaen Savojärven upeisiin maisemiin. Lisätietoa reippaasta retkestä osoitteessa
http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=367945
Vanhemmuuden viikkoa vietetään aiemmasta tiedosta poiketen vasta viikolla 18, johtuen kevätnäytöksestä
viikolla 17. Vanhemmuuden viikolla vanhemmat ovat siis tervetulleita mukaan liikkumaan kaikille harrastetaito- ja
valmennustunneille.
Torstaina 28.4. aikuisten ja lasten tunnit on peruttu koko seuran yhteisen näytöksen takia. Tervetuloa siis
näytökseen!
Vappuaattona 30.4. järjestämme aikuisten tunnit normaalisti. Lapset sen sijaan pääsevät puhaltelemaan ilmapalloja
ja poksauttelemaan serpentiinejä jo heti aamusta, ja tästä johtuen RobinDance -tunnit on peruttu.
Aikuisten ryhmäliikuntakausi päättyy su 15.5., sillä kesäjumpat starttaavat jo heti seuraavalla viikolla. Lasten- ja
nuorten harraste- ja taitoryhmäntuntien kohdalla kevätkausi jatkuu vielä viikon pidempään, eli sunnuntaihin 22.5.
***
3. Kesäleirit 2016

RaJu järjestää kokonaiset kolme liikunnallista ja iloista kesäleiriä lapsille. Leirit järjestetään seuraavasti:
viikko 25 RaJula/keskustan alue ma-to 8-14 (68€/vko)
viikko 31 Ihalan koulu ma-pe 8-14 (85€/vko) ja
viikko 32 ma-pe 8-14 (85€/vko) Kuloisten koulu.
Hinta sisältää päivittäin lämpimän kotiruokalounaan. Ilmoita lapsesi rohkeasti mukaan hauskalle ja sporttiselle
kesäleirille yksin, yhdessä sisarusten tai kaverin kanssa. Lisätietoa toimistolta toimisto@raisionjumpparit.fi ja
osoitteesta: http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=369548
***
4. Kesäjumpat aikuisille starttaavat ma 16.5.
Kesäjumppatunnit aikuisille starttaavat heti ryhmäliikuntakauden päätyttyä ilman taukoviikkoja maanantaina 16.5.
Tarjolla on jälleen n. 40 tuntia monipuolista, reipasta, riemukasta ja hikistä kesäjumppaa läpi kesän! Kesä- ja
elokuussa jumpataan 3 krt/vko:ssa ja heinäkuussa 2 krt/vko. Olemme muodostaneet monipuolisen kattauksen
toiminnallista, musiikillista ja kehon ja mielen tasapainoa tukevia tunteja. Lapsille tarjoamme toiminnallista
lapsiparkkia aikuisten tuntien aikana. Kesäjumppa-aikataulu on nyt ohjaajakierroksella, ja se julkaistaneen
lähiviikkoina netissä ja facebookissa. Kesäjumppien hinnat: 50e/ kaikki kesän jumpat, 35e/ 15 kerran kortti. Lisäksi
kertamaksumahdollisuus 6e/krt, joka maksetaan tasarahalla ohjaajalle.
***
5. Kerttulan remontti viivästyy
Kerttulan remontin aloitusaika on viivästynyt ja remontti alkaakin vasta viikolla 19 (9.5. alkaen). FreeGym -ryhmät
siirtyvät ulos jo viikolla 18 ja pääsevätkin tutustumaan Parkouriin. Ensimmäisellä parkour -viikolla lajin
ammattilainen Elias Goller tulee pitämään tunnit yhdessä RaJun ohjaajien kanssa. Muut lasten ja nuorten -ryhmät
(jotka jumppaavat normaalisti Kerttulassa) harjoittelevat viikon 18 vielä sisällä ja siirtyvät ulos peuhaamaan Kerttulan
lähiympäristöön viikoille 19-20.
Haluamme tarjota kaikille innostuneille huikean mahdollisuuden tulla kokeilemaan parkouria FreeGym -tunneille
edullisesti 10€ hintaan! Ilmoita halukkuudesta osallistua parkour -tunneille osoitteeseen
toimisto@raisionjumpparit.fi
***
6. Kevätkokous 21.4. RaJun toimistolla
Raision Jumpparien sääntömääräinen kevätkokous kutsutaan koolle to 21.4.2016 klo 19 RaJun toimistolle, Tornikatu
7, 21200 Raisio, 3 krs. Esillä on sääntömääräiset asiat. Ohessa kutsu
http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=368618 Tervetuloa!
***
Aurinkoisia huhtikuun päiviä!

Raision Jumpparit ry.:n puolesta Kaisa Kuikka ja Heidi Honka, toiminnanjohtajat

