
  

   SEURATIEDOTE huhtikuu 2022 

   Tässä tiedotteessa: 

  

1. Kevätkauden tärkeitä päivämääriä 

2. Kevätnäytös 14.5. 

3. KESÄLEIRI alakouluikäisille RaJulassa 6.-10.6. 

4. Kesän treenit 

5. TOK Seurabonus - Mahdollisuus tukea seurasi toimintaa 

 

 

1. Kevätkauden tärkeitä päivämääriä 

 

• Vappuna 30.4.-1.5. ei ole tunteja  

• Kevätnäytös Kerttulan liikuntahallilla la 14.5. 

• Kevätkausi päättyy 15.5. 

o Poikkeus: Perheliikunnasta päästään nauttimaan 31.5. saakka, kun alkukaudesta koronarajoitusten vuoksi 

pitämättä jääneet tunnit korvataan kauden päätteeksi eli 17.5., 24.5. ja 31.5 

• Seuran kevätkokous pidetään 31.5. 

 

2. Kevätnäytös 14.5. 

Kerttulan liikuntahalli täyttyy jälleen super suloisista, hurmaavista, herkistä, jännittävistä ja erittäin taidokkaista 

esityksistä lauantaina 14.5.2022. Järjestämme kaksi näytöstä, klo 13 ja klo 17, jotta voimme taata kaikille turvallisen 

näytöksen. 

THL:n yleinen maskisuositus on poistunut, mutta maskia voi edelleen oman harkinnan mukaan käyttää. 

Lippuja näytöksiin myydään ennakkoon toimistollamme 2.5. alkaen maanantaista torstaihin klo 12-15. Tiistaina 3.5. ja 

10.5. toimisto on avoinna klo 18 saakka. Myös näytöspäivänä on mahdollisuus hankkia lippu hallin ovelta. 

Maksuvälineenä käy käteinen sekä MobilePay. 

Aikuisten liput: 12€ / molemmat näytökset 15€ 

Lasten liput (7-17v.): 7€ / molemmat näytökset 10€ 

Näytöksessä palvelee kolme kahviota, josta voi ostaa pientä makeaa ja suolaista syötävää. Myös kahviloissa 

maksuvälineenä toimii käteinen ja MobilePay. 

   

  



  

3. KESÄLEIRI alakouluikäisille RaJulassa 6.-10.6. 

Kesän kivoin leiriviikko järjestetään jälleen kesäkuussa! 
 
Raision Jumpparien pirteä kesäleiri järjestetään koulujen kesäloman ensimmäisellä viikolla 6.-10.6. Rajulassa Raision 
keskustassa. Leirillä touhutaan yhdessä kaikenlaista kesäkivaa: jumpataan, pelaillaan, ulkoillaan, tanssitaan ja 
nautitaan kesälomasta. Ohjaajina leirillä toimivat Nina Litja ja Alisa Huhtala. 

 
Päiväleiri on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille. Omat eväät mukaan, kylmäsäilytys löytyy! Viiden päivän kesäleirin 
hinta on 100€. Leiriaika on 6.-10.6. joka päivä klo 8.30-15. Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla ja odota leirikirjettä! 

 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
Seurakoordinaattori Laura Häkkilä 
toimisto@raisionjumpparit.fi 
040 1872112 

 
 

4. Kesän treenit 
 

Lapset: 
Onko tavoitteena käsilläkävely? Puolivoltti? Perhonen? Näitä taitoja opetellaan kesän aikana lasten akrobatiatunnilla. 

 
Ajankohta: ke klo 17.30-18.30 
25.5.-22.6. ja 3.8.-24.8. yhteensä 9 treenikertaa. 
Hinta: 40 eur 

 
Aikuiset: 
Kesäjumppakausi alkaa heti kevätkauden loputtua eli 16.5. 
Kesäjumppia järjestetään syyskauden alkuun saakka eli yhteensä 15 viikon ajan viiden viikkotunnin voimin. 

Supersuosikit Zumba, porrastreenit, toiminnallinen, jooga ja HIIT – nämä kaikki kesän kattauksessa mukana! 

Kesäjumppien aikataulun löydät täältä: Kesäjumpat_2022.pdf 

Hinta: 50 eur 

 

5. TOK Seurabonus - Mahdollisuus tukea seurasi toimintaa 

Turun Osuuskauppa on luonut oman lasten ja nuorten urheilutoiminnan tukemiseen tarkoitetun TOK Seurabonus -

järjestelmän. Kaikki Turun Osuuskaupan asiakasomistajatalouksien pääjäsenet voivat lähteä kannustamaan omaa 

suosikkiseuraansa. Ilmoittaudu mukaan Kannustajaksi, niin Bonuksesi vaikuttavat suoraan oman seurasi tukipottiin!  

Kannustajaksi ilmoittaudutaan Oman S-kanavan kautta osoitteessa s-kanava.fi. 

Miten ilmoittaudun? Tarkemmat ohjeet täältä: 

TOK-Seurabonus-Kannustajaksi-ilmoittautuminen.pdf 

 

Virkeää ja aktiivista kevään jatkoa! 

  

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

Laura Häkkilä 

Seurakoordinaattori 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua® 

https://bin.yhdistysavain.fi/1599925/AS8FE3g3UZmPYTJciEHd0XPFki/Kes%C3%A4%202022.pdf
https://www.tokseurabonus.fi/wp-content/uploads/TOK-Seurabonus-Kannustajaksi-ilmoittautuminen.pdf

