
 

 

 

 

 

 

 

SEURATIEDOTE marraskuu 2020 

Tässä tiedotteessa: 

1. Tärkeä ohjeistus jokaiselle / Covid  

2. Talvinäytös 2020 

3. Kevätkausi 2021 

4. Vinkki joulupukin rekeen - RaJun seuratuotteet  

5. Yhteiset seuratukimahdollisuudet 

 

1. Tärkeää ohjeistusta jokaiselle / Covid  

Raision Jumpparit toivoo kaikkien toimintaansa osallistuvien noudattavan yhteisiä koronaohjeistuksia, jotta harrastaminen on 

kaikille turvallista ja turhilta altistumisilta vältytään. Ohjeistukset koskevat seuratoimijoita, harrastajia kuin myös saattajia! Lue 

ohjeistus RaJun netistä https://www.raisionjumpparit.fi/ajankohtaista/koronaohjeistus-11_2020/. Huomiothan erityisesti 

seuraavan - Jos lapsi tarvitsee saattajaa liikuntapaikalla, tulee 15-vuotta täyttäneen saattajan käyttää kasvomaskia. Saattajan ei tule 

jäädä liikuntapaikalle odottamaan tunnin ajaksi.  

2. Talvinäytös 2020  

Infoa tämän vuoden talvinäytöksestä. Näytösinfo on lähetetty lokakuun lopussa kaikille syyskaudelle ilmoittautuneille. Jokainen 

Jumppari tulee lähiaikoina saamaan informatiivisen kutsun omalta vastuuohjaajaltaan. 

 

Lämpimästi ja turvallisesti tervetuloa RaJun talvikauden näytökseen! 

* Tänä vuonna RaJun talvinäytös järjestetään hieman eri tavalla kuin on aiempien vuosien aikana totuttu. Suuri estradi pienenee, 

mutta tärkeimmät säilyvät, esiintymisen ilo ja taitojen näyttäminen tärkeimmille, kannustus ja liikuttavat hetket, muistot  

* Jumpparit pääsevät esiintymään kannustusjoukoilleen omalla jumppasalilla, oman treeniaikansa puitteissa. Jokainen lapsi ja nuori 

saa kutsua omasta lähipiiristään paikalle yhden kutsuvieraan katsomaan näytöstä. Paikalle tullaan vain terveinä. Jokainen katsoja 

velvoitetaan käyttämään maskia. Turvaväleistä huolehditaan ja käsidesiä tarjoillaan jo heti ovella. 

* RaJun idearikkaat ohjaajat käyttävät luovuuttaan ja koostavat jumppatunnin aikana pidettävän näytöksen, jossa omat tähtenne 

pääsevät loistamaan ja kokemaan kannustustanne ja esittämään uusia upeita taitojaan, vikkelää ja veikeää touhua tunneilta yms. 

jota ovat myös itse päässeet ideoimaan oman ohjaajatiiminsä kanssa. 

* Talvinäytös voidaan esittää myös kahdessa osassa. Raision Jumpparit toivoo näin tehtävän, jos ryhmäkoko on jo valmiiksi reilusti 

yli 10 hlö. Tällöin puolet kannustusjoukoista saa kutsun ensimmäiselle näytöskerralle, ja toinen puolet seuraavalle kerralle. Näin 

lapset voivat päästä nauttimaan esiintymisestä kahden kerran edestä. Esityksiä järjestetään kauden loppupuolella, viikkojen 48-50 

aikana.  

* Jokainen Jumppari tulee saamaan informatiivisen kutsun omalta vastuuohjaajaltaan.  
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3. Kevätkausi 2021 

2021 vuoden kevätkausi starttaa 11.1. ja päättyy 9.5. jonka jälkeen jo tutuksi tulleeseen tapaan päästään jatkamaan kesäjumpilla 

kohti ihanaa aurinkoista ja lämmintä kesää. Kevään aikataulua työstetään parhaillaan. Luvassa on tunteja syyskauden tapaan sekä 

lisäksi ripaus uutta superia sekä toivomustenne mukaisia kursseja. Kevään lukkari julkaistaan joulukuussa, jolloin tunneille pääsee 

jäsenrekisterin kautta ilmoittautumaan. Raision Jumpparit lähettää jäsenistölleen palautekyselyn, jossa on mahdollisuus myös antaa 

ideoita ja toiveita tulevien kausien sisällöksi. Palautekysely lähetetään erillisenä linkkinä ja siihen on ketterää vastata nopeastikin.   

4. Vinkki joulupukin rekeen - RaJun seuratuotteet  

Seuratuotevalikoimastamme löytyy nyt myös tyylikäs ja laadukas Craft-merkkinen musta kevyttoppatakki sekä treenireppuja, joita 

meille toimittaa yhteistyökumppanimme Forsport. Kevyttoppatakkien koot ja hinnat: Juniorikoot 122-164 cm, 66e. Seniorikoot 

naiset XS – 2XL ja miehet / Unisex XS – 3XL, 79e. Lisää seuratuotteista, tilausohjeet, hinnat ja kuvat näet nettisivuiltamme 

https://www.raisionjumpparit.fi/raju/seuratuotteet/ 

Kurvaa Forsportiin, sovita kokosi ja tee tilaus. RaJun tilaus on auki pe 13.11. alkaen, viikot 47 ja 48 torstaihin 26.11. klo 18 saakka. 

Tilaus lähtee eteenpäin painatukseen pe 27.11. aamulla. Painatukseen lähtevä tilaus on sitova.  

https://www.forsport.fi/ p. 02 4353202, Juoksijantie 1, 21110 Naantali. 

RaJun upeita noname- seuratakkeja on myös saatavilla, koot 130-XL. Ellei toimistolta löydy kokoasi, voit tehdä tilauksen 

nettisivujemme tilauslomakkeen kautta https://www.raisionjumpparit.fi/raju/seuratuotteet/seuratakit/ noname-seuratakin hinta 

on 78€. Takkitilaus lähtee toimistolta eteenpäin, kun tilausten yhteismäärä on väh. 10 kpl. Toimitusaika uusille tilauksille on n. 2kk.  

5. Yhteiset seuratukimahdollisuudet 

Haluatko olla mukana tukemassa arvokasta terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa edistävää seuratoimintaa? RaJun nettiin on 

koottu seurasi toiminnan tukemisen vaihtoehtoja.   

Jos olet TOKn asiakasomistaja ja perheesi on mukana RaJun junioritoiminnassa, Rekisteröidy Turun Osuuskaupan 

seurabonusrekisteriin ja tienaa seurallesi omien bonustesi lisäksi seurabonusta. Tämä ei siis vähennä asiakasomistajien omia 

bonuksia vaan on TOKin tarjoama lisäbonus seurallemme. Jumpparin perhe voi kuulua yhtäaikaisesti myös muiden seurojen 

käytössä oleviin TOK seurabonusjärjestelmiin. Ilmoittaudu ja tue seuraasi helposti: www.tokseurabonus.fi 

 

RaJun netistä https://www.raisionjumpparit.fi/raju/yhteistyokumppanit/ näet lisää yhteisiä seuratukimahdollisuuksia. Arvostamme 

tukeasi, oli se sitten suuri tai pienempi.  

 

Reipasta mieltä,  

 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

Elina Tommila, toiminnanjohtaja 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua® 
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