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LiikuntaPomppu ja Tarmo-Rakenne aloittavat yhteistyön

Lasten liikuntaan erikoistunut LiikuntaPomppu Oy ja pitkään Oulussa vaikuttanut Tarmo-Rakenne Oy ovat
solmineet yhteistyösopimuksen lasten liikunnan edistämiseksi.
”Tarmo-Rakenteella on pitkät perinteet lasten ja nuorten sekä sotaveteraanien tukemisessa. Olemme
huolissamme lasten liikunnan vähenemisestä ja tavallisten liikuntataitojen heikentymisestä”, kertoo TarmoRakenteen toimitusjohtaja Heikki Suorsa. LiikuntaPomppu tarjoaa monipuolista lasten liikuntaa eri
ikäryhmille lasten liikuntaan suunnitelluissa tiloissa. ”Toimintamme tähtää liikunnallisten perustaitojen
hallintaan ja sopii kaikille”, toteaa puolestaan Juha Laukka Pompusta.
Yhteistyön päänavauksena Tarmo-Rakenne tarjoaa 30 lapselle ilmaisen pääsyn lasten liikunnallisille
kesäleireille Pompussa kesällä 2015. Jatkossa myös asunnon ostajien lapsille (3-10v) tarjotaan puoleksi
vuodeksi ilmainen kausi Pompun ryhmissä. ”Haluamme olla mukana lasten liikunnan kentässä ja Pomppu
on tähän hyvä yhteistyökumppani”, jatkaa Suorsa. ”On hienoa, että Tarmo-Rakenne näkee toimintamme
perusfilosofian tukemisen arvoiseksi. Lasten liikunta-alan yrittäjä on luonnollisesti normaalien liikunta-alan
tukijärjestelmien ulkopuolella. Pidänkin tätä loistavana päänavauksena”, toteaa Laukka.
”Yhteistyön kunniaksi järjestämme mukavan perheliikuntatapahtuman su 19.4. klo 12-15 Pompun tiloissa ja
piha-alueella Oulun Hintassa. Kesäleiripaikat arvotaan tässä yhteydessä. Tulemalla paikalle ja osallistumalla
arvontaan voi siis voittaa ilmaisen kesäleiriviikon. Tervetuloa koko perheen voimin viettämään mukavaa ja
liikunnallista iltapäivää Pomppuun”, lopettaa Juha Laukka.
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LiikuntaPomppu Oy on toukokuussa 2014 perustettu lasten liikuntaan erikoistunut oululainen yritys.
Toiminta kattaa eri-ikäisten lasten ohjattua temppujumppaa sekä liikunnallisia syntymäpäiviä. Toimintaan
kuuluvat myös kesäleirit ja kaikki muu lasten liikuntaan liittyvä toiminta. Pompun tiloja on myös mahdollista vuokrata.
Yritystä pyörittää 20v liikunta-alalla toiminut Juha Laukka. www.liikuntapomppu.fi

Tarmo-Rakenne Oy on 40v alalla toiminut perheyritys. Yrityksen laatupolitiikan tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat,
luonnonvarojen säästeliäs käyttö, materiaalien kierrätys ja turvallinen työympäristö. Uusissa asuntokohteissamme
pyrimme käyttämään jätteiden syväkeräysjärjestelmää. Syväkeräysjärjestelmä säästää luontoa ja jätehoitomaksuja.
Toimialanamme on: asuin-, julkisten-, liike- ja tuotantorakennusten peruskorjaukset ja uudisrakentamiset. Teemme
uudisrakentamista ja peruskorjauksia urakka-, KVR- tai laskutyönä. Tarmo-Rakenne on rakentanut Oulun seudulle ja
lähialueille yli 1500 asuntoa. www.tarmo-rakenne.fi

