
 

 

SEURATIEDOTE 4/2019 

 

Tässä tiedotteessa: 

 

1. Ryhmäliikunnan kesäjumpat 2019 

2. Kevätkauden päivämääriä 

3. Valmennusryhmien kesäkauden harjoitusmaksut 

4. Kevätnäytöksen ennakkolipunmyynti on alkanut 

5. Raision Jumpparien ylimääräinen kevätkokous 

6. Kilta järjestää ulkoiluretken Haunisissa 29.4. klo 17.30 

 

*** 

 

1.     Ryhmäliikunnan kesäjumpat 2019 

Raision Jumpparit tarjoaa jälleen laajan kattauksen monipuolisia, laadukkaita ja tehokkaita kesäjumppia, aikuisille ja yli 

13-vuotiaille nuorille, 27.5.-31.8. Tunteja pidetään vanhaan tapaan ulkona sekä sisällä. 30 euron hintaan tarjolla on 30 

reipasta jumppatuntia. Ilmoittautumaan pääset jäsenrekisterimme kautta. Aikataulun julkaisemme heti, kun kaupunki 

on vahvistanut meille kesän salivuorot. Ilmoittaudu nyt mukaan ja varmista paikkasi reippaille ja riemukkaille 

kesätunneille! 

 

2.     Kevätkauden päivämääriä 

• Vappuna 30.4.-1.5. ei ole tunteja 

• Keskiviikkona 8.5. klo 17.30 kevätnäytöksen kenraalit Kerttulan liikuntahallilla (ohjaajat ja valmentajat 

informoivat tarkemmin omia ryhmiään kenraalien aikataulusta) 

• Torstaina 9.5. klo 17.30 kevätnäytös, Kerttulan liikuntahallilla 

•  Kevätkausi päättyy lasten ja nuorten tuntien osalta kevätnäytökseen 9.5. ja viimeiset ryhmäliikuntatunnit 

vedetään 11.5. (12.5 on äitienpäivä), poikkeuksena HIIT ja kehonhuolto vielä 14.5. normaalin aikataulun 

mukaisesti korvauksena peruuntuneelle tunnille 

 

3. Valmennusryhmien kesäkauden harjoitusmaksut 

Valmennusryhmät harjoittelevat valmentajien ohjeistusten mukaisesti kesä- elokuussa. RaJun johtokunta on 

vahvistanut kesän 2019 valmennusryhmien maksut. Kesäharjoittelun hinnat ovat valmennusryhmäläisille seuraavat: 

1 kerta viikossa: 35e 

2 kertaa viikossa: 55e 

3 kertaa viikossa: 75e 

 

4. Kevätnäytöksen ennakkolipunmyynti on alkanut 

 

Raision Jumpparit on valittu useiden hakijoiden joukosta Voimisteluliiton ja MobilePayn pilottiin, jossa testataan 

mobiilimaksamista seuratoiminnassa. Nyt sinulla onkin loistava mahdollisuus hankkia lippusi ennakkoon 

kevätnäytökseemme MobilePay Appin kautta. Löydät tarkemmat ohjeet lippujen ostoon nettisivuiltamme 

https://www.raisionjumpparit.fi/uutiset/kevatnaytos-suomen-luonto-9-5-klo-1/ 
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5. Raision Jumpparien ylimääräinen kevätkokous 

 

Tervetuloa Raision Jumpparien ylimääräiseen kevätkokoukseen torstaina 23.5. klo 18.00. Kokouksessa lausutaan 

tilintarkastuskertomus. Kokous pidetään Raision Jumpparien toimistolla, osoitteessa Tornikatu 7, Raisio. 

 

6.      Kilta järjestää ulkoiluretken Haunisissa 29.4. klo 17.30 

 

Raision Haunisissa välkehtii luonnonkaunis järvi – lähdetään kiertämään se yhdessä ja nautitaan yhdessä kauniista 

keväisestä luonnosta. Treffit maanantaina 29.4. Haunisten parkkipaikalla klo 17.30. Virkistävän ulkoiluretken järjestää 

Raision Jumpparien Kilta. Ulkoiluretki on tarkoitettu kaikille halukkaille. Sinun ei tarvitse olla RaJun jäsen lähteäksesi 

mukaan. Ota mukaasi säänmukainen varustus ja omat eväät / grilliherkut. Ulkoilun aikana järjestämme leikkimielisen 

Raisio-tietokilpailun sekä tuttuun tapaan voit halutessasi osallistua mukavaan lämmittelyjumppaan. Haunisten 

tekojärven ulkoilureitti on pituudeltaan kolmisen kilometriä. Retki on tarkoitettu koko perheelle.  

 

Aurinkoisin terveisin, 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

Tuulia Neulanen, toiminnanjohtaja (äitiyslomasijainen) 

www.raisionjumpparit.fi 

 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua®. 

http://www.raisionjumpparit.fi/

