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7. Kerttulan liikuntahallin remontti, väistövuorot ja kohtaamispaikat 
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1. Syyskausi 2018 ja vanhempainilta 

RaJun reipas syyskausi starttaa maanantaina 3.9. Heti ensimmäisellä viikolla 5.9. kutsumme teidät koko seuran 

vanhempainiltaan Raision valtuustosaliin (Nallinkatu 2) klo 18.00. Vanhempainillassa esittelemme seuran toimintaa, 

pelisääntöjä ja kerromme tulevasta syksystä. Teillä on myös mahdollisuus kysellä mieltänne askarruttavista asioista.  

 

2. Kaveriviikko 

Kaveriviikkoa vietämme viikolla 39, eli 24.9-30.9. Kaveriviikolla voi halutessaan kaikille tunneille tuoda ystävän 

mukanaan tutustumaan ilmaiseksi omaan mukavaan harrastukseen.  

 

3. Peruutukset 

 Syyslomaa vietetään Raisiossa viikolla 42, tällöin lasten ja perheiden perustunnit ovat tauolla, 

ryhmäliikuntatunnit pyörivät normaalista. 

 Kauden aikana mahdollisista salivuoroperuutuksista johtuvista muutoksista tiedotamme aina 

ryhmäkohtaisesti, joten seuraattehan sähköpostia. Äkillisissä peruutuksissa käytössämme on myös 

tekstiviestit. 

 

4. Jäsenkortit 

Ryhmäliikuntatunneille osallistuttaessa tulee tunnin alussa esittää ohjaajalle seuran voimassaoleva jäsenkortti. 

Jäsenkortin voi noutaa toimistolta sen aukioloaikoina ma-to klo 13.-16.00 tai muina aikoina etukäteen sovittaessa. 

Jäsenkortin voi myös pyytää tekstiviestillä toimitettavaksi laittamalla sähköpostia toimistolle 

toimisto@raisionjumpparit.fi tai tekstiviestillä p. 040 194 9420. 

 

5. RaJu Goes Mylly 

Perinteinen RaJu Goes Mylly tapahtuma järjestetään tänä vuonna sunnuntaina 9.9. klo 13.-17.00. RaJu goes Mylly on 

koko perheen reipas ja riemukas liikuntatapahtuma, jossa pääset ostosten lomassa tutustumaan Raision Jumpparien 

toimintaan. Luvassa on upeita voimisteluesityksiä eri lajeilta, kurkistus viime kesän Gymnaestrada -tapahtumaan ja 

pääset itsekin kokeilemaan suosittua ilmavolttirataamme. Ota siis ystävät, sukulaiset sekä naapurit mukaan ja tule 

viettämään kanssamme iloinen sunnuntai. Tapahtuman facebook-sivut löydät täältä 

https://www.facebook.com/events/709143612761420/. Käy klikkaamassa itsesi mukaan. 
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6. Joulunäytös 

Tässä kohtaa kannattaa jo laittaa kalenteriin ylös RaJun joulunäytös, joka tänä vuonna järjestetään torstaina 13.12.       

Tänäkin vuonna esiintymään pääsevät kaikki meidän harrastajat ja valmennusryhmäläiset. Edessä on varmasti jälleen 

ikimuistoinen ja upea show. 

 

7. Kerttulan liikuntahallin remontti, väistövuorot ja kohtaamispaikat 

Kerttulan remontin viimeinen vaihe valmistuu 16.9. Remontti koskettaa syyskauden kaksi ensimmäistä viikkoa kaikkia 

Kerttulassa harjoittelevia, mutta tämän jälkeen käytössämme on entistä loistokkaampi liikuntahalli valmiina uusiin 

upeisiin liikuntasuorituksiin. Remontin aikana ryhmät harjoittelevat pääsääntöisesti Kerttulan alueella ulkona kaksi 

ensimmäistä harjoituskertaa. Perheliikunnan ja lasten tunnit ovat väistötiloissa Hulvelan palvelutalossa (Hulvelankatu 

20), sisäänkäynti tapahtuu pääovesta. Cheerleading ryhmät harjoittelevat normaalista poiketen puoli tuntia aiemmin 

Kuloisten koululla. Alta löydät ryhmäkohtaisesti kohtaamispaikat, ajat ja väistötilat. Päivitämme nämä myös 

nettisivuillemme ja lähetämme vielä kohdennetusti jokaiselle ryhmälle sähköpostia ennen ensimmäistä 

harjoituskertaa. Kaikille tunneille emme valitettavasti saa järjestettyä käyttöön täysin samaa välineistöä, kuin 

Kerttulassa harjoiteltaessa. Kiitos ymmärryksestänne asian suhteen.  

Valmennus ja taitoryhmiä valmentajat ohjeistavat erikseen väistötiloista ja kohtaamispaikoista. Voit myös tiedustella 

asiaa suoraan valmentajaltasi. 

 

Perheliikunta (aikuinen ja lapsi) 

Ti 15.15-16.00 Vauvasirkus  

Ti 16.00-16.45 Naperosirkus 

Ti 18.15-19.00 Perhetemppuilu 

Ke 17.00-17.45 Perhetemppuilu 

=> Väistötilana Hulvelan palvelutalo Hulvelankatu 20, sisäänkäynti pääovesta 

Lasten harrasteliikunta 

Ti 16.45-17.30 Temppukoulu 3-4v.  

Ti 17.30-18.15 Temppukoulu 5-6v. 

Ke 17.45-18.30 Temppukoulu 3-4v. 

Ke 18.30-19.15 Temppukoulu 5-6v.  

=> Väistötilana Hulvelan palvelutalo Hulvelankatu 20, sisäänkäynti pääovesta 

Parkour 

Ti 16.00-17.15 Nuoret 

Ti 17.15-18.00 7-9v. 

Ti 18.00-19.00 10-12v. 

=> Kohtaamispaikkana Kerttulan liikuntahallin pääovet 

Cheerleading 

Su 16.00-17.00 7-12v. => 15.30-16.30 Kuloisten koulun liikuntasali 

Su 17.00-18.00 7-12v. => 16.30-17.30 Kuloisten koulun liikuntasali 

Telinevoimistelu 

Ma 16.45-17.30 7-8v. => kohtaamispaikkana yleisurheilukentän pääportti 

Ti 18.00-18.55 8-9v. => kohtaamispaikkana yleisurheilukentän edessä oleva korkeavalli, jossa liikuntavälineitä 



 

 

Ti 19.05-20.00 10-13v. => kohtaamispaikkana yleisurheilukentän edessä oleva korkeavalli, jossa liikuntavälineitä 

Ke 17.35-18.15 5-6v. => kohtaamispaikkana yleisurheilukentän pääportti 

Ke 18.15-19.00 7-8v. => kohtaamispaikkana yleisurheilukentän pääportti 

Ke 19.00-19.45 9-10v.=> kohtaamispaikkana yleisurheilukentän pääportti 

Ke 19.45-20.30 10-13v. => kohtaamispaikkana yleisurheilukentän pääportti 

To 17.00-17.45 pojat 7-10v. => kohtaamispaikkana yleisurheilukentän pääportti 

Freegym 

Ke 17.35-18.15 5-6v. 

Ke 18.15-19.00 7-8v. 

Ke 19.00-19.45 9-10v. 

Ke 19.45-20.30 10-13v. 

To 19.15-20.30 FG/TV aikuiset ja nuoret 

=> Kohtaamispaikkana Kerttulan yleisurheilukentän pääportti 

 

 

Liikunnallista syksyä koteihin! 

 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

yst.terv. Tuulia Neulanen, toiminnanjohtaja 

www.raisionjumpparit.fi 

www.facebook.com/raisionjumppari 

www.twitter.com/raisionjumppari 

www.instagram.com/raisionjumpparit 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua®. 
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