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***
1.

Nyt ystävät alennetuilla hinnoilla mukaan kevätkaudelle
Kevätkausi on edennyt niin pitkälle, että otamme loppukevääksi mukaan uusia jäseniä alennetuilla hinnoilla. Jos ystäväsi
tai tuttavasi on pohtinut tunneillemme lähtemistä, niin nyt kannattaa vinkata hänelle alennetuista hinnoistamme.
Alennetut hinnat ja ilmoittautumistiedot löydätte tuttuun tapaan nettisivuiltamme.

2.

Kevätkauden tärkeitä päivämääriä
•
Pääsiäisenä 19.4.-22.4, vappuna 30.4.-1.5. ja äitienpäivänä 12.5. emme pidä tunteja
•
Torstaina 9.5. klo 17.30 järjestämme perinteisen kevätnäytöksen Kerttulan liikuntahallilla
•
Kevätkausi päättyy lasten ja nuorten tuntien osalta kevätnäytökseen 9.5. ja viimeiset ryhmäliikuntatunnit
vedetään 11.5. (12.5 on äitienpäivä)

3.

Kesäjumppien suunnittelu on käynnissä
Suunnittelemme parhaillaan aikuisten ja nuorten kesäjumppia. Nyt on hyvä hetki vaikuttaa vielä tulevaan tarjontaa.
Jos sinulla on toiveita tai timanttisia ideoita RaJun kesäjumppien toteutukseen, niin laita epäröimättä viestiä
toimistollemme (toimisto@raisionjumpparit.fi). Suunnitteilla on myös joukkuevoimistelun / rytmisen voimistelun
harrastetunti lapsille kerran viikossa.

4. Kevätnäytöksessä voit maksaa MobilePaylla
Raision Jumpparit on valittu useiden hakijoiden joukosta Voimisteluliiton ja MobilePayn pilottiin, jossa testataan
mobiilimaksamista seuratoiminnassa. MobilePay tukee Raision Jumpparien toimintaa yhdellä eurolla (1€) jokaista
tapahtumassa MobilePaylla tehtyä ostoa vastaan. Tämän pilottitapahtuman ostoksista ei myöskään peritä
poikkeuksellisesti transaktiokuluja. Lataathan siis nyt jo MobilePayn kännykkääsi, niin testataan yhdessä sen
toimivuutta tapahtumassa.
5.

Seuraathan meitä sosiaalisessa mediassa
Pyrimme olemaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja jakamaan siellä seuran kuulumisia sekä tiedottamaan tärkeistä
asioista. Ellet siis vielä meitä seuraa, niin viimeistään nyt kannattaa ottaa meidän tilit haltuun. Tilimme löydät
molemmista kanavista tutulla nimellä Raision Jumpparit.

6.

Tue meitä TOK:n bonuksilla vähentämättä henkilökohtaisia bonuksiasi

RaJu tekee yhteistyötä Turun Osuuskaupan kanssa. TOK maksaa RaJussa mukana olevien asiakasomistajaperheiden
vuosittain kerryttämästä bonussummasta seurabonusta RaJulle. Tämä ei vähennä asiakasomistajien omia bonuksia
vaan on TOK:n tarjoama lisäbonus seuralle. Jumpparin perhe voi kuulua yhtäaikaisesti myös muiden seurojen käytössä
oleviin TOK seurabonusjärjestelmiin.
Ellet vielä kerrytä bonuksia myös Raision Jumppareille, niin ilmoittaudu mukaan nyt osoitteessa
www.tokseurabonus.fi.
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