Toukokuun tiedote
Kevätkausi on viittä vaille hienosti taputeltu, mutta RaJu liikuttaa jäseniään innokkaasti myös kesällä, mahtavaa!
Täytä aurinkoiset kesäpäivät liikunnalla RaJun seurassa.
Reilu, Reipas ja Riemukas Raision Jumpparit tiedottaa:
1. Kesäjumpat aikuisille starttasivat tällä viikolla
2. Kesäleirit 2016
3. RaJun seuratouhukasristeily su 29.5.
4. Kurkistus menneeseen ja tulevaan
5. Arvonnan voittajat
6. Priima –laatukriteerit täyttyivät jälleen
***
1. Kesäjumpat aikuisille starttasivat tällä viikolla
Tarjolla on jälleen n. 40 tuntia monipuolista, reipasta, riemukasta ja hikistä kesäjumppaa läpi kesän, tule siis
mukaan! Lisätietoa tarjonnasta, kesäohjaajista ja hinnoista löydät nettisivuiltamme:
http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=372311
Tulostettavan kesäjumppa-aikataulun löydät täältä: http://raisionjumpparit-fibin.directo.fi/@Bin/1bdc07984e79e72d033a64afab19f9fe/1463120034/application/pdf/372265/2016%20kes%C3%
A4jumpat%20Aikuiset.pdf
Ilmoittautumaan pääset täältä: http://www.raisionjumpparit.fi/tunnit-ja-hinnat/ilmoittautuminen/kausimaksu/
Kesäjumppakortin voit käydä noutamassa RaJun toimistolta (Tornikatu 7, 21200 Raisio) toimiston aukioloaikoina
(ma-ti ja pe 8-16, ke 8-18 ja to 9-17).
Jäsenistöltä tulleet toiveet huomioiden, toiminnallinen lapsiparkki järjestetään maanantain sijaan torstaisin Ihalassa
järjestettävien kesäjumppien yhteydessä klo 18-19. Lapsiparkki starttaa 16.6. ja jatkuu 25.8. asti. Toiminnallista
parkkia pitävät RaJun luotettavat ja reippaat apuohjaajat.
***
2. Kesäleirit 2016
RaJun riemukkaat kesäleirit lähestyvät, ja nyt onkin vallan mainio aika ilmoittaa lapsesi mukaan hauskoille ja
sporttisille kesäleireillemme yksin, yhdessä sisarusten tai kaverin kanssa. Leirit ovat seuraavanlaisesti: viikko 25
RaJula/keskustan alue ma-to 8-14 (68€/vko), viikko 31 Ihalan koulu ma-pe 8-14 (85€/vko) ja viikko 32 Kuloisten
koulu ma-pe 8-14 (85€/vko). Hinta sisältää lämpimän lounaan. Lisätietoa leireistä osoitteessa:
http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=369548

***
3. RaJun seuratouhukasristeily su 29.5.
Haluatko olla mukana kehittämässä Raision Jumpparien toimintaa? Entäpä mukaan RaJun reippaaseen touhuun ja
tohinaan? RaJu järjestää seuratouhukkailleen jo traditioksi muodostuneen touhukasristeilyn kevätkauden
päätteeksi. Risteilyn tavoitteena on kehittää seurasta entistä huipumpi hyvässä hengessä jutustellen ja touhuillen.
Ole yhteydessä toimisto@raisionjumpparit.fi , mikäli haluat osaksi RaJun riemukasta touhukaspoppoota.
***
4. Kurkistus menneeseen ja tulevaan
RaJun liike todella jatkuu eteen, ylös ja ympäri! Tunnelmia kuluneesta kaudesta ja paljastuksia tulevaan syyskauteen
liittyen pääset lukemaan uusimmasta mediatiedotteesta http://raisionjumpparit-fibin.directo.fi/@Bin/64a5c9ce0d9b1d5e26b428368809d053/1463121302/application/pdf/371431/Mediatiedote%20
huhtikuu%202016.pdf
Syksyllä RaJun perustuntikirjoon lisätään mm. breikkiä, cheerleadingia, hyppis&hula -tunteja sekä nuorten treenejä
(ryhmäliikuntaa 13-20-vuotiaille ma-to iltapäivisin klo 15.30-16.15). Uusia alkeisvalmennusryhmiä perustetaan
tulevana syksynä kaikkiin kilpalajeihin. Jos lastasi kiinnostaa tavoitteellisempi treenaaminen valmennusryhmässä,
poimi lajikohtaiset yhteystiedot täältä: http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=372697
***
5. Arvonnan voittajat
Jäsenistöltä tullut palaute on meille arvokasta ja siksi arvoimmekin alkukeväällä asiakastyytyväisyyskyselyyn
vastanneiden kesken 2 kesäjumppakorttia. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kiitos vielä kaikille kyselyyn
osallistuneille, pyrimme tulevana kautena toteuttamaan palautteissa esille tulleet toiveet.
Lisäksi arvoimme kesäjumppakortin 600 Facebook –tykkääjän rajapyykin tullessa täyteen. Voittajalle on ilmoitettu
henkilökohtaisesti.
***
6. RaJun PRIIMA –laatukriteerit täyttyivät jälleen
Seuralle on tehty PRIIMA-uudelleenarviointi huhtikuussa ja seuran laatuseurasertifikaatti on uudistettu, hienoa!
Priima-seurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan
laadukkaaseen tarjontaan. Priima-seurassa avainasemassa ovat terveyden edistäminen, liikunnan ilo ja liikkujan
tarpeet. Lisätietoa Priima –seuroista: http://www.voimistelu.fi/fi/Seurat/Seuratoiminta/Laatuseurat/Priima-seura
***
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 toimisto@raisionjumpparit.fi
Aurinkoa ja iloa toukokuuhunne ja isokiitos kuluneesta kaudesta!
Raision Jumpparit ry.:n puolesta Kaisa Kuikka ja Heidi Honka, toiminnanjohtajat

