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*** 
1. Talvinäytös  
 
Tervetuloa Raision Jumpparien ”Musikaalit” -talvinäytökseen sunnuntaina 11.12. klo 16 Kerttulan liikuntahalliin. 
Uusina harrastelajeina esillä ovat mm. Breikki ja Cheerleading, jotka ovat saavuttaneet heti ensimmäisenä syksynä 
suuren suosion pienten poikien ja vähän vanhempien tyttöjen keskuudessa. Pienten tyttösten hehkuvaa innostusta 
saa ihastella monien muiden esitysten ohella uuden 4-6-vuotiaiden tyttöjen joukkuevoimistelun valmennusryhmän 
esityksessä. Mukana menossa ovat toki myös kaikki muut lasten ja nuorten harrasteryhmät ja kilpailevat joukkueet.  
 
Lipunmyynti alkaa pää- ja takaovilla jo klo 15.00 ja lipun hinnat ovat 10€/aikuinen, 5€/lapsi (7-17v.). Perheen 
pienimmät pääsevät juhlaan ilmaiseksi.  Saliin pääsee jo heti klo 15 kaffettelemaan tuttujen kanssa. Näytös koostuu 
kahdesta puoliajasta, josta ensimmäinen alkaa klo 16. Tapahtumassa on 5 kahvilaa, joista kaksi on salissa. Aulassa 
olevat kaksi kahvilaa ja 1. salin kahvio aukeavat klo 15.00. Salissa on myös lasten oma herkkupiste sekä touhunurkka, 
jossa on kivaa puuhaa lapsille :) Ylätasanteen ja 3. salin kahvio ovat auki väliajalla. Aulasta löytyy narikka, jossa maksu 
on omantunnon mukaan. 

Näytöksen kenraaliharjoitukset ovat päivällä ohjaajien ryhmäkohtaisten infojen mukaan. Kenraalien jälkeen kaikki 
ehtivät kotiin hiukan huilailemaan ja syömään ennen illan varsinaista showta.  

Nähdään ensi viikolla! 
 
http://www.raisionjumpparit.fi/raju/tapahtumat/talvinaytos-2016/ 
 
*** 
2. Poikkeuksia aikataulussa vko 49 
 
Näin joulun alla, kuten ajoittain myös kauden aikana, on monenlaisia tapahtumia, juhlia, näytöksiä ja näin ollen myös 
salivuoroja joudutaan perumaan eikä korvaavia tiloja ole juurikaan tarjolla.  
Maanantaina 5.12. Kerttulan liikuntahalli on pois käytöstä Loimun lentopallopelin vuoksi.  
Tiistaina 6.12. jumppatunteja ei pidetä. Rauhallista itsenäisyyspäivää! Raision Jumpparit rauhoittuu juhlistamaan 
itsenäisyyspäivää.  
sunnuntaina 11.12. ei ole harrastetunteja eikä ryhmäliikuntatunteja – valmistaudumme illan upeaan 
talvinäytökseen. 
*** 

http://www.raisionjumpparit.fi/raju/tapahtumat/talvinaytos-2016/


 

 

 
 
3. Loppukauden erikoisaikataulu vko 50 
 
Salivuorojen peruutuksia on vuoden lopulla paljon, myös jumppatunneilla on näin joulutouhujen alettua 
loppuvuodesta aina vähemmän liikkujia kuin muutoin kauden aikana. Mutta ei hätää, Raision Jumpparit 
joulufiilistelee viikolla 50 tonttujen temppuradalla. Viikon 50 Reippaan ja Riemukaan erikoisaikataulun löydät 
tämän viestin liitteestä (tekstiosuuden alla). Viikon 50 aikana syyskauden aikataulun mukaisia tunteja ei pidetä. 
Tonttujen temppurata on tarkoitettu ihan kaikille Jumpparien Jumppareille, ei siis ole väliä millä tunnilla olet 
käynyt kauden aikana! Voit myös ottaa tonttukaverisi mukaan radalle :) Tonttujen temppuradoilla on mukana RaJun 
reippaita tonttuja, ohjaajia ja valmentajia sankoin joukoin. Ikärajat ovat viitteellisiä.  
 
Perheliikuntatunnit pidetään Vaisaaren koululla torstaina. Joulun erikoisherkkuna mukana UUTUUS HYPPIS ja HULA, 
joka on koko perheen reipas ja erityisen riemukas hyppynaru- ja hulavannetunti. Supertehokas ja superhauska treeni 
sopii ihan kaikille, lapsille, aikuisille, perheille yhdessä. Ohjaajina Tuuli ja Hertta.  
 
Ryhmäliikuntatunteja, joilla tehdään tehokkaasti tilaa kinkulle ja muille jouluherkuille, on tarjolla 8 / vko 50. 
 
http://www.raisionjumpparit.fi/raju/tapahtumat/erikoisaikataulu-vko-50_2016/ 
 
*** 
4. Reipas ja Toiminnallinen talvileiri 2.-5.1.2017 
 
Jotta kotona ei kävisi aika pitkäksi kaiken jouluhauskan jälkeen, Raision Jumpparit haluaa järjestää iloista ja aktiivista 
touhua ja tekemistä ennen uuden vuoden arkeen paluuta. Talvileiri on tarkoitettu alakouluikäisille, myös viskarit ja 
eskarit ovat tervetulleita isompien sisarustensa kanssa.  

Leirin pääpaikkana toimii Kuloisten koulu.  Tiistaipäivän 3.1. vietämme Kerttulan liikuntahallilla mm. pomppien 
ilmatäytteisellä volttiradalla ja tehden riemunkiljahduksilla höystettyjä temppuja vaahtomuovimonttuun. Leirillä 
liikutaan pääsääntöisesti sisätiloissa, mutta sään salliessa menemme totta kai myös pulkkamäkeen telmimään. 

Leiripäivä alkaa klo 8 ja kotiin päin lähdemme odottamaan seuraavaa kivaa leiripäivää klo 14. Leiripäivän aikana 
kaikki saavat nauttia herkullisen lämpimän lounaan. Leirin hinta on 75e.  

Leirimainos löytyy liitteestä, tekstiosuuden alta. http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=416186 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raisionjumpparit.fi/raju/tapahtumat/erikoisaikataulu-vko-50_2016/
http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=416186


 

 

5. Kevätkausi 2017 
 
Monipuolinen kevätkausi starttaa 9.1.2017. Kevätkaudelle on luvassa myös uutuuksia.  
 
Aikuisten ryhmäliikuntaa täydentää mm. ”Vain elämää”-jumppa ja paluun tekee supersuosittu RVP eli reisi-vatsa-
peppu. Aloitamme myös Kesäksi kuntoon-ryhmän kanssa heti tammikuun lopulla. Kuulostaako hyvältä? Haluatko 
mukaan?  
 
Lasten ja nuorten tuntitarjontaa hieman laajennetaan ja mm. telinevoimisteluun ja Freegymiin saadaan lisää 
taitoryhmiä, valmentajina Elina Tommila ja Nina Litja.  
 
Nuorten treenit jatkuvat keskiviikkoisin, jolloin 13-19-vuotiaat voivat käydä yhdessä joko  Freegym- tai 
Joogatunneilla. Jos kysyntää riittää, saamme helposti tarjottimelle myös Janiksen ohjaamat toimintatreenin ja 
kahvakuulan.  
 
Kevätkauden aikataulu julkaistaan näytöksessä, ilmoittautuminen kevään tunneille alkaa viikolla 50. Kannattaa 
seurata sähköistä tiedottamista ja some-kanaviamme, jotta olet ensimmäisten joukossa varaamassa oman paikkasi 
uudelta kaudelta.  
 
*** 
6. Mediatiedote 
 
RaJun puolivuosittainen mediatiedote lähetetään tänä syksynä poikkeuksellisesti vasta näytöksen jälkeen, 14.12. 
Seuraa postiasi, ylen iloisia kuulumisia on jälleen tiedossa! Raision Jumpparien nykytilasta ja toimintalinjasta löydät 
tiedotetta odotellessasi tiiviin slidesetin täältä: http://www.raisionjumpparit.fi/raju/johtokunta-tiedottaa/  
 
 
Valoisaa ja rauhallista joulunaikaa jok’ikiselle :) 
 
Raision Jumpparit ry.:n puolesta 
 
yst.terv. Elina Tommila 
toiminnanjohtaja 
Raision Jumpparit ry.  
040 1949420 (Jumppaluuri ma 12-16 ja ti-pe 8-16) 
Tornikatu 7, 21200 Raisio 
toimisto@raisionjumpparit.fi 
www.raisionjumpparit.fi 

www.facebook.com/raisionjumppari 
www.twitter.com/raisionjumppari 
www.instagram.com/raisionjumpparit 
 
Hyvässä seurassa on ilo liikkua® 
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