
 

 

SEURATIEDOTE 3/2018 

Tässä tiedotteessa: 

 

1. Tiedossa olevia poikkeuksia kevätkaudella 

2. Kevätnäytös 19.4.  

3. Kerttulan väistötilat 

4. Gymnaestrada - voimistelun suurtapahtuma tänä vuonna Turussa 7.-10.6. 

5. Muutoksia toimistolla 

6. Palautetta 

 

*** 

1. Tiedossa olevia poikkeuksia kevätkaudella 

Pääsiäisen ajan jumpat 

Torstaina 29.3. Kerttulan tunnit sekä ryhmäliikuntatunnit pidetään normaalisti aikataulun mukaan. Tanssitunneilla on 

pieniä muutoksia, joista ohjaajat ovat infonneet ryhmäkohtaisesti.  

Pääsiäinen pe 30.3.-ma 2.4. kaikki tunnit on peruttu 

Pirteää pääsiäistä kaikille! 

Kevätnäytös to 19.4. kaikki tunnit peruttu 

Kerttulan liikuntahallin remontti alkaa 22.4. ja halli sulkeutuu – Kerttulan tunnit siirtyvät väistötiloihin 

Vappu 30.4.-1.5. kaikki tunnit peruttu 

Helatorstai 10.5. kaikki tunnit peruttu 

Kaveriviikko vko 20, 14.-20.5. (kaveriviikko koskee ihan kaikkia RaJun tunteja) 

20.5. Kevätkausi päättyy -> kesäjumpat alkavat  

 

2. Kevätnäytös 19.4.  

Kevätnäytös järjestetään Liisa Ihmemaassa -teemalla torstaina 19.4. Kerttulan liikuntahallilla klo 18 alkaen. 
Kenraaliharjoitukset pidetään saman viikon maanantaina 16.4. Ammattikoululla. Poikkeuksena telinevoimistelu -ja 
freegym, joiden kenraaliharjoitukset pidetään sunnuntaina 8.4. Kerttulassa. Jokaisen ryhmän vastuuohjaaja infoaa 
omaa ryhmäänsä vielä tarkemmin näytöspäivästä, mm. ryhmän esityksestä, puvustuksesta, harjoituksista yms. 
 
Kevätnäytöksessä saadaan jälleen ihastella upeita tanssi -ja voimisteluesityksiä niin harraste-, taito- kuin 
valmennusryhmien esittäminä. Lipunmyynti alkaa pää- ja takaovilla jo klo 17.15 ja lipun hinnat ovat 10€/aikuinen, 
5€/lapsi (7-17v.). Perheen pienimmät pääsevät juhlaan ilmaiseksi. Esiintyjät tuodaan liikuntahalliin TAKAOVEN kautta, 
ja katsomot aukeavat yleisölle klo 17.45. Näytös koostuu kahdesta puoliajasta, josta ensimmäinen alkaa klo 18. 
Näytöksen kokonaiskesto on arviolta kaksi tuntia. Tapahtumassa on 5 kahvilaa, joista kaksi on salissa. Aulassa olevat 
kaksi kahvilaa ja 1. salin kahvio aukeavat klo 17.15. Salissa on myös lasten oma herkkupiste sekä touhunurkka, jossa on 
kivaa puuhaa perheen pienimmille. Yläkatsomon ja 3. salin kahvio ovat auki väliajalla. Aulasta löytyy narikka, jossa 
maksu on omantunnon mukaan. 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 

3. Kerttulan väistötilat 

Kerttulan liikuntahallilla aloitetaan 22.4. remonttikokonaisuuden viimeinen vaihe ja halli sulkeutuu – Kerttulan tunnit 

siirtyvät väistötiloihin. Kokonaisuus selviää valmiiksi huhtikuun alkupuolella, jolloin infoamme väistötiloista tarkemmin 

teille jäsenille. Perheliikuntatunnit sekä pienempien lasten (alle 7v) tunnit siirtyvät harjoittelemaan Kerttulan jäähallin 

yläkerran voimistelusaliin. Kellonajat pysyvät samoina kauden loppuun saakka. Syksyllä vihdoin pääsemme 

harrastamaan upeisiin uudistettuihin liikuntahallin tiloihin.  

 



 

 

4. Gymnaestrada - voimistelun suurtapahtuma tänä vuonna Turussa 7.-10.6. 

Jo yli 100 RaJun reilua, reipasta ja riemukasta Jumpparia on osallistumassa kesän suurimpaan Voimistelutapahtumaan, 

joka tänä vuonna järjestetään kaikkien iloksi ihan tässä naapurissa - Sinäkin voit lähteä mukaan! - vielä ei ole myöhäistä. 

Lisää tietoa tapahtumasta ja mahdollisuuksista osallistua, löydät RaJun netistä ja Gymnaestradan omilta nettisivuilta. 

Oletko kiinnostunut toimimaan Gymnaestradassa vapaaehtoisena? Lue lisää 

 

5. Muutoksia toimistolla 

Raision Jumpparien toimisto on muuttanut Tornikadulla kerrosta alemmas. Toimisto sijaitsee 2. kerroksessa osoitteessa 

Tornikatu 7, 21200 Raisio. Toimisto on auki arkisin klo 8-16.  

 

6. Palaute 

RaJun netissä voit jättää seuralle palautetta, toiveita, kysymyksiä. 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: 

yst.terv. Elina Tommila,toiminnanjohtaja 
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