
 

 

 

 

 

 

Marraskuun jäsentiedote 

 

Reilu, Reipas ja Riemukas Raision Jumpparit tiedottaa:  

 

Tiedote sisältää seuraavia asioita: 

1) Kevätkausi starttaa ti 7.1.2014 

2) Maksutonta Menoa Muksuille Kerttulan liikuntahallissa su 24.11. ja 1.12. klo 9.30-11.30  

3) ”Lapissa” joulunäytös to 12.12. klo 18 

4) Uudenlainen joulukalenteri - Jokaisessa luukussa koru-yllätys!  

5) Äänestä, jatketaanko kuntosalitreeniä kevätkaudella? 

 

1) Kevätkausi starttaa ti 7.1.2014 

* Ilmoittautuminen kevätkaudelle aukeaa RaJun jäsenrekisterissä torstaina 5.12. klo 20. 

Kuluva syyskausi on sujunut hyvin ja tarjonta on selkeästi vastannut kysyntään. Kevätkautta jatketaan 

hieman tuunatulla aikataululla. Yhtenä lisäyksenä runsaaseen ja monipuoliseen aikatauluun 

mainittakoon juoksukoulu, josta lisää tietoa myöhemmin samoin kuin uusista jäseneduista.  

 

2) Menoa Muksuille 

*Menoa Muksuille on Maksuton, koko perheen yhteinen leikkihetki! Menoa Muksuille järjestetään 

Kerttulan liikuntahallilla kahtena peräkkäisenä sunnuntaina 24.11. ja 1.12. klo 9.30-11.30. Tule 

mukaan temmeltämään ja viettämään liikunnallinen aamupäivä! Tapahtumassa on monenmoista 

liikunnallista tekemistä sählystä temppuiluun.  

3) "Lapissa" Joulunäytös torstaina 12.12.2013 Kerttulan liikuntahallilla klo 18.  

* Mukana menossa Joulupukki! Lippuja myydään ovelta: lapset alle 6v. maksuton, lapset (6-17v) 5e, 

aikuiset 10e. Tervetuloa! 

*Joulunäytöksessä paikalla myös media, sillä Kerttulassa tullaan julkaisemaan ”RaJuja uutisia” =) 

* Lasten ja perheiden kausi päättyy joulunäytökseen to 12.12.  

* Aikuisten kausi jatkuu pe 20.12. saakka.  

 

4) Uudenlainen joulukalenteri - Jokaisessa luukussa koru-yllätys!  

* Uusi valloittava Korujoulukalenteri nyt Raision Jumppareilta hintaan 12e! (samalla tuet seurasi 

toimintaa 4e/kalenteri) tilaukset: raisionjumpparit@gmail.com 

* Joulun ykköshitin saa hankittua myös esim. huomenna lauantaina Raision Joulumarkkinoilta ja 

sunnuntaina Menoa Muksuille- tapahtumasta, jossa RaJu pitää aulassa kahvilaa.  

Korukalenteri sisältää: 1 x kaulakoru, 1 x rannekoru ja 22 maskottia. Korut ovat valmistettu 

koruseosmetallista, ne eivät sisällä nikkeliä.  

http://raisionjumpparit-fi-bin.directo.fi/@Bin/c59bed20ded5d6243484cd48ce66813a/1385108341/application/pdf/233073/Menoa%20muksuille_mainos.pdf
http://www.raisionjumpparit.fi/liikkumaan/varainhankinnan-mahdollisuuksia/uusi-valloittava-korujoulukalent/
mailto:raisionjumpparit@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

5) Äänestä jaloillasi 

*Haluatko sinä, että RaJun kuntosalivuoro jatkuu myös kevätkaudella? Äänestä jaloillasi ja tule 

mukaan Kerttulan kuntosalitreeniin perjantaina, sali-isäntä Juri on paikalla klo 17.30-18.30. Äänestä 

jo tänään! 

* Palautetta ja toiveita voit jättää… 

nettisivujen kautta www.raisionjumpparit.fi/yhteystiedot/palaute/ tai  

FB -sivuille http://www.facebook.com/pages/Raision-Jumpparit/143580995674515 tai  

sähköpostiin raisionjumpparit@gmail.com  

 

 

Muistakaa heijastimet! 

 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta Elina Tommila, RaJun toiminnanjohtaja 
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