
 

 

 

 

Maaliskuun tiedote – lapset, nuoret, aikuiset, perheet, valmennus 
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1)  Kevätkausi  7.1. - 19.5.2013.  
 
Toimintaa ei ole: 
Pääsiäisenä to 28.3. - ma 1.4. 
Vappuna ti 30.4. - ke 1.5.  
Helatorstaina to 9.5.  
(keskiviikkona 8.5. Ulpukka suljetaan jo klo 18. Bodystep ja PHA joudutaan perumaan) 
 
Maaliskuun peruutuksia: 
torstaina 28.3. Ulpukka suljetaan jo klo 18.  
Zumbatunnit joudutaan perumaan. 
 
Muista mahdollisista poikkeuksista aikataulussa ilmoitamme nettisivuilla. 
* 
 
2) Kevätnäytös 
RaJun Disney -aiheinen kevätnäytös pidetään Kerttulan liikuntahallilla torstaina 16.5.  
Yhteiseen näytökseen ovat kaikki ryhmät tervetulleita mukaan esiintymään.  Ryhmäsi ohjaaja 
viestittää näytökseen liittyvää infoa lisää kevätkauden aikana. Näytöksessä seikkaillaan Peter Panin 
ja Helinä-keijun mukana MikäMikämaassa, nähdään merirosvoja, lampunhenkiä, prinsessoja ja 
paljon muita enemmän ja vähemmän satuhahmoja. Mukana esiintymässä Raision Jumpparien 
harraste-taito- ja kilparyhmien tyttöjä ja poikia. 
* 
 
3) Jäsenkortit 
Lähes kaikki kevätkauden jäsenkortit on saatu jaettua. Jäsenkortti tulee pitää mukana jokaisella 
tunnilla, koskee aikuisten ryhmäliikuntatunteja sekä perheliikuntatunteja. Ohjaajat tulevat 
tarkastamaan jäsenkortteja tunneillaan.   
Jos sinulta vielä kortti puuttuu, otathan yhteyttä raisionjumpparit@gmail.com / gsm. 040 1949420 
(ma-to 8-16). Pop-up toimistomme Raision Lasikuutiossa on tältä erää, 28.2. alkaen suljettu. 
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4) Alennus uusille jäsenille 
Kun tulet mukaan liikkumaan aikuisten ryhmäliikuntatunneille maaliskuussa, kausimaksusi on 50e, 
sisältää jäsenmaksun 15e. Kevätkautta on jäljellä vielä 11 hikistä ja reipasta 
Jumppaviikkoa.  Loppukauden hinta on sama kuin viiden kerran kertakortin eli edullinen! 
 
Jos joku kavereistasi vielä miettii liikuntaharrastuksen aloittamista, vinkkaa linkki 
http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=195014 
Kevät piristää liikkumaan ja liikkuminen piristää Kevättä  =) 
* 
 
5) Tule vapaaehtoiseksi  vuoden huipputapahtumaan  
Tervetuloa vapaaehtoiseksi Sun Lahti - voimistelun suurtapahtumaan kesäkuussa 2013!  
Liity 500 vapaaehtoisen joukkoon rakentamaan huipputapahtumaa 12 000 osallistujalle ja 
tuhansille päivittäisille kävijöille. 
Vapaaehtoistyö Sun Lahti –suurtapahtumassa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua 
suurtapahtumaan ja viettää pitkä viikonloppu voimisteluihmisten iloisessa joukossa. 
Vapaaehtoisena pääset katsastamaan tapahtuman kulisseihin, tuottamaan hyvää mieltä 
osallistujille ja lisäksi saat arvokasta kokemusta sekä tukun uusia ystäviä. 
Suomen Voimisteluliitto tarjoaa vapaaehtoisille koulutuspäivän 20.4. Lahdessa.  Tapahtuman 
aikana vapaaehtoiset saavat 1-2 t-paitaa, päivittäisen lämpimän aterian, toimitsijan 
osallistujapassin (sis. tapaturmavakuutuksen, paikalliskuljetukset ja pääsy toimitsijakatsomoihin) ja 
työtodistuksen. Kauempaa tuleville tarjoamme myös koulumajoituksen aamupalalla. 
Vapaaehtoisille ei makseta palkkioita tai kulukorvauksia. 
Lisää tietoa tapahtuman omilla sivuilla http://sunlahti.fi/vapaaehtoiset/ 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä raisionjumpparit@gmail.com / gsm. 040 1949420 (ma-to 8-16) 
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Seuraa ilmoitteluamme nettisivuilla www.raisionjumpparit.fi 

Löydät RaJun myös facebookista. 
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Aurinkoenergistä maaliskuuta! 

toivottaa Raision Jumpparit ry. 

yst.terv. Elina Tommila 

toiminnanjohtaja, Raision Jumpparit ry. 

040 1949420 

(Jumppaluuri ma-to 8-16) 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua ® 
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