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***
Kesäjumpat ovat käynnissä
RaJun suositut kesäjumpat alkoivat 21.5. Kesäjumppiin voi edelleen ilmoittautua mukaan Rajun netissä, josta löydät
myös aikataulun. Kesäjumpissa on tänä vuonna mukana uutuus Powergym, joka on Voimisteluliiton lanseeraama
tunti. Powergym haastaa suureen suosioon nousseen Crossfitin.

2.

Gymnaestrada - voimistelun suurtapahtuma Turussa 7.-10.6.
Yli 100 RaJun reilua, reipasta ja riemukasta Jumpparia on osallistumassa kesän suurimpaan Voimistelutapahtumaan,
joka tänä vuonna järjestetään Turussa. Ellet vielä ole muutoin osallistumassa, niin yleisölippuja tähän upeaan
tapahtumaan voit ostaa lippupalvelusta. Lisää tietoa tapahtumasta, esiintyjistä ja mahdollisuuksista osallistua, löydät
Gymnaestradan omilta nettisivuilta.

3.

Reilu Fiilis – varainkeruutapahtuma 9.6.
Raision Fysioterapia järjestää yhteistyössä Raision Kaupungin, Raision Seurakunnan ja usean raisiolaisen seuran kanssa
varainkeruutapahtuman lauantaina 9.6.2018 Kerttulan Liikuntakeskuksessa. Myös me RaJulaiset olemme mukana
toteuttamassa kyseistä tapahtumaa. Varainkeruutapahtuman tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä raisiolaisten
vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastusten tukemiseksi. Aamupäivällä on lapsiperheille suunnattu avoin
tilaisuus ja iltapäivällä on yrityksille suunnattu virkistyspäivä. Paikan päällä on muun muassa lajikokeiluja, kilpailuja,
hyvinvointi-luento sekä muuta leppoisaa yhdessäoloa. Päivän tavoitteena on tarjota mahdollisuus viettää yhdessä
mukavaa aikaa rentouttavassa ympäristössä. Tapahtumassa löydät lisätietoa Raision Fysioterapian sivuilta.

4. Tietosuoja-asetus
Raision Jumpparit huolehtii tarkasti yksityisyydestäsi ja tekee jatkuvasti töitä pitääkseen henkilötietosi turvassa.
Päivitimme tietosuojakäytäntöämme vastaamaan EU:n uutta tietosuoja-asetusta. Nettisivuiltamme löydät
tietosuojaselosteemme, johon toivomme sinun tutustuvan. EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018
kaikissa EU-maissa. Asetuksen tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja näin ollen tiukentaa vaatimuksia yritysten ja
yhteisöjen tavasta käsitellä henkilötietoja.
5.

Syyskausi 2018
Perustunnit ovat kesän ajan tauolla. Valmennusryhmät jatkavat valmentajien ohjeistuksen mukaan harjoittelua läpi
kesän. Syyskauden ideointi on seuralla ahkeran työn alla ja näillä näkymin kausi käynnistyy valmennusryhmien osalta
27.8. sekä perustunnit 3.9. Kerromme syksyn tarjonnasta ja ilmoittautumisen alkamisesta lisää lähempänä.

6. 30-vuotishistoriikki
Historiikin on toimittanut Raision palkittu kotiseutuhistorijoitsija Altti Koivisto. Hän on haastatellut kirjaa varten useita
kymmeniä RaJun entisiä ja nykyisiä jäseniä. Historiikin kirjoitukseen ovat osallistuneet myös monet RaJun
seuratouhukkaat, sisarseurat ja yhteistyökumppanit. 30-vuotishistoriikkia on pian mahdollista ostaa RaJun toimistolta
tai yhteispalvelupisteeltä (Eeronkuja 2, kirjaston aula). Ilmoittelemme niiden saavuttua myyntipisteille. Historiikki on
lainattavissa myös Vaski-kirjastoissa.
7.

Palaute
RaJun netissä voit jättää seuralle palautetta, toiveita, kysymyksiä. Nyt syyskautta suunniteltaessa on hyvä mahdollisuus
päästä näin vaikuttamaan RaJun syksyn tarjontaan. Palautteesi on meille erittäin tärkeää, jotta voimme kehittää
yhteisen seuramme toimintaa entistä parempaan ja toimivampaan suuntaan. Halutessasi voit ilmoittaa
sähköpostiosoitteesi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä palautteesi tiimoilta. Palautetta voit jättää myös
nimettömänä. Kiitos palautteestasi!

Raision Jumpparit ry.:n puolesta:
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