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1 HALLITUS
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Jäsenet

Salospohja Tuuli
Mäntymäki Elina
Tommila Elina
Karhunen Miia
Tuononen Terhi (taloudenhoitajana 3/2012 saakka,
eronnut 24.10.2012)
Kiviluoto Katariina
Koppanen Vilma-Riina
Kuikka Kaisa
Mannevuo Tiina
Mäntymäki Elina
Rahtu Johanna
Rönkä Satu
Vuorela Meiju
Vänttinen Anu (eronnut 24.10.2012)
Tomi Kartano (alk. 24.10.2012)
Tapio Lumento (alk. 24.10.2012)

Taloutta hoitaa hallitus yhdessä toiminnanjohtajan ja tilitoimisto Johanna Immonen Oy:n kanssa,
alkaen03/2012.
Tilintarkastajina toimivat Martin Eksten ja Marko Nieminen

2 KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.04.2012 ja syyskokous 24.10.2012. Lisäksi
hallitus kokoontui toimikauden aikana yhdeksän kertaa.
Patentti- ja rekisterihallitukseen tehtiin muutos seuran nimenkirjoitusoikeuksista.

Jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 801 jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi syyskauden aikana yli 250
jäsenellä, joista suurin osa oli alle 6-vuotiaita lapsia ja aikuisliikkujia.
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Kaudet
Vuoden 2012 kevään jumppakausi alkoi viikolla 2 ja syksyn viikolla 35. Harrastelijaryhmät
harjoittelivat yhteensä 34 viikkoa. Kilpailevat joukkueet ja ryhmät harjoittelivat säännöllisesti
ilman kesätaukoa lukuun ottamatta heinäkuuta, joka oli lähes kaikille lomakuukausi (poikkeuksena
joukkuevoimistelijat).

Kausihinnat
Vuonna 2012 lasten harrasteliikuntatuntien kausihinta oli 60e ja aikuisten harrastetuntien
kausihinta oli 70e. Perheliikunnan kausihinta oli 80e. Jäsenmaksut olivat lapsilta 10e/ puolivuosi ja
aikuisilta 15e/ puolivuosi. RaJun jäsenet voivat käydä samalla kausimaksulla useilla eri tunneilla
viikoittain. Valmennusryhmien kausihinnat määräytyvät erikseen lajeittain sekä viikoittaisten
harjoituskertojen mukaan. Valmennusryhmien kausihintaan sisältyi jäsenmaksun ja valmennuksen
lisäksi osallistumismaksut max.3 kilpailuun/kausi. (mm. kilpailulisenssit, vakuutukset,
voimistelupassit, kilpailupuvut, majoituskulut, leirit yms. eivät sisälly kausihintaan)
Balettiharjoitukset lisättiin kausimaksuun.

3 TALOUS
Yhdistyksen liikevaihto on kasvanut viimeisen vuoden aikana paljon. Harraste- ja
valmennusmaksujen osuus on kasvanut noin 71 000 (syksy 2011) eurosta 105 000 (syksy 2012)
euroon. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä harraste- ja valmennusmaksuilla. Ohjaaja- ja
valmennuspalkkioita sekä toiminnanjohtajan palkkausta on rahoitettu lisäksi mm. kaupungin
perus- ja toiminta-avustuksilla. Avustuksia on myös saatu Voimisteluliitolta, Neste Oililta, Nuorelta
Suomelta sekä kohdeavustusta kaupungilta. Toiminnanjohtaja palkattiin toistaiseksi voimassa
olevalla
työsopimuksella
seuratyöhön
osa-aikaiseksi
päätoimiseksi
työntekijäksi.
Toiminnanjohtajan viikkotuntimäärä kasvoi ja mm. osa taloudenhoidosta siirtyi hänen
tehtäväkseen. Toiminnanjohtajan palkkaa korotettiin.
Varainhankintatuottoa on saatu mm. näytöksistä kaksi kertaa vuodessa, toinen näytöksistä oli
suuri 25-vuotiajuhlavuoden juhlanäytös, johon seura satsasi paljon. Loppuvuonna tehtiin
varainhankintaa pyörittämällä joulupaketointia kauppakeskus Myllyssä. Varainhankinnan osuus
seuralle on 5%, muu varainhankintatuotto lahjoitetaan yhteiseen varainhankintaan osallistuneille
joukkueille.
Vuoden 2012 tilinpäätös osoitti tappiota n. 8500 €. Henkilöstökulut sivukuluineen sekä mainontaja markkinointikulut olivat reilusti arviota suuremmat. Lisäksi salivuokrakulut olivat arviota
suuremmat kuin mitä oltiin suunniteltu. Vuonna 2012 maksettiin edellisen vuoden (2011)
yksityisen Bolerosalin vuokraa. Kevätkaudella 2012 jouduttiin myös maksamaan kaupungin
salivuokrien lisäksi yksityisen salin vuokraa, koska saliaikaa ei ollut riittävästi tarjolla kaupungin
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tiloista. Tuntitarjontaa ja ohjaajia lisättiin, joka toisaalta toi lisää kuluja, mutta myös aloitti
jäsenmäärän kasvun. Perustunti – ja valmennusmaksutuottojen sekä jäsenmaksujen arvio ylittyi
positiivisesti jäsenmääränkasvun myötä. Seura koki tärkeäksi laajentaa ja monipuolistaa
toimintaansa ja vastata kasvavaan kysyntään.

Hankintoja
Hankintoja tehtiin mm. näytöksiä varten, mm. käsiohjelmia ja mainoksia painettiin Killin Kopiossa.
Kausimainoksia on myös painettu ja joitakin uusia jumppatarvikkeita aikuisten yhteiskäyttöön
hankittiin. Juhlavuoden kutsut hankittiin mainostoimisto Seepiasta, josta myös juhlajulkaisu- ja
jäsenkorttihankinnat tehtiin. Seuratoimijoita huomioitiin ja kiitettiin kausien lopulla, voimistelijoita
palkittiin näytösten yhteydessä. Juhlanäytöstiimejä kiitettiin Naantalin kylpylän lahjakorteilla.
Vuoden seuratoimija palkittiin. Yhteisenä kiitoksena seuratoimijoille Raision Jumpparit järjesti
ohjaajille, valmentajille ja johtokunnan jäsenille yhteisen puuhapäivän merellä Piknik-risteilyn
merkeissä toukokuussa. Osallistujia risteilyllä oli reilu 20. Risteilyllä seuratoimijoille kustannettiin
aamiainen sekä Buffet-tarjoilu.
Toiminnanjohtajan käyttöön hankittiin Värilasertulostin. Seuran entiselle taloudenhoitajalle
lahjoitettiin seuran aiemmin hankkima lasertulostin. Seuralle hankittiin kytkykauppana uusi
puhelin vanhan tilalle. Toimistotarvikkeita hankittiin myös mm. mainoksia varten paksumpaa
tulostuspaperia sekä kopiopaperia, tulostinmusteita ja paperisilppuri. Kahdelle johtokunnan
jäsenelle syntyi jälkikasvua ja heille hankittiin onnitteluna seuralta pienet urheilutossut.
Johtokunnasta
eronneille
jäsenille
hankittiin
Mariskoolit
kiitokseksi
seuratyöstä.
Kutsuvierastilaisuudessa palkittiin mm. kunniajäseniä ja vuoden seuratyöntekijä eli vuoden
RaJulainen.
Raision Jumpparien ohjaajat ja valmentajat kouluttautuivat peruskoulutuksin ja lajikoulutuksin.
Seura maksoi peruskoulutuksista 100%, 2. tason koulutuksista seuran osuus oli pääosin 70%.
Seuran puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat yhdessä liiton seuratoimijoiden päiviin.
Syyskauden lopulla ei pidetty erikseen pikkujoulujuhlia vaan juhlavuoden kunniaksi järjestettiin
Kaupungintalolla iltajuhla. Iltajuhlassa tarjottiin kaikille illallinen juomineen. Illanvietossa oli
mukana esiintyjiä ja ohjelmaa, josta maksettiin pieni korvaus esiintyjille. Illallinen tilattiin
pitopalveluna Filete Oy:ltä. Kaupungintalon sekä liikuntahallin vuokrasta juhlavuoteen liittyen
maksettiin tilavuokraa. Juhlavuoden näytöksen yhteydessä pidettiin Kerttulan koululla
kutsuvieraille cocktailtilaisuus. Tarjottavat ja astiat hoidettiin Filete Oy:n kautta. Syksyllä
järjestetystä liikuntatapahtumasta, RaJu Treenipäivä, maksettiin myös tilavuokraa Kerttulan
liikuntahallille.
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Tilitoimisto Johanna Immonen Oy on ollut mukana seuran taloudenhoidossa vuoden 2012
maaliskuusta lähtien. Seuran taloutta hoidetaan yhteistyössä johtokunnan, toiminnanjohtajan ja
tilitoimiston kanssa.
Kevätkauden tunneille jouduttiin vielä käyttämään yksityisen salin vuoroja, joista maksettiin
enemmän kuin kaupungin salivuoroista. Vuoden 2011 syyskauden yksityisen salin vuokramaksu on
kohdentunut vuoden 2012 puolelle myöhäisen laskutuksen vuoksi.
Seura osallistui puheenjohtajan puhelinkuluihin avustamalla pienen osan puhelinkuluista, jotka
olivat muodostuneet lähinnä ohjaajahankintojen myötä. Seura hankki kaikille johtokunnan
jäsenille kiitokseksi johtokuntatyöskentelystä ja edustusasuksi uudet mustat seuratakit.
SUN- Lahti tapahtumaan osallistuu vuonna 2013 seurasta useita kymmeniä joukkuevoimistelijoita.
Näytösharjoituksia järjestettiin kesällä ja syyskaudella Helsingissä. Seura osallistui ohjaajiensa
matkakuluihin.
Näkyvyyttä varten hankittiin mainostilaa mm. Aamuset- lehdestä ja Rannikkoseudunsanomista.
Raision Jumpparit otti vuoden 2012 syyskaudella käyttöönsä jäsenkortit aikuisten
ryhmäliikuntatuntien sekä perheliikuntatuntien käyttöön. Jäsenkortit tilattiin Mainostoimisto
Seepiasta eli samasta mainostoimistosta kuin missä työstettiin juhlavuoden kausijulkaisu.
Valmennusryhmille ostettiin oheisharjoitteena balettitunteja Tuire Sairalta, joka laskutti seuraa
sekä balettiopetuksesta että balettisalista. Telinevoimistelijoille maksettiin muutamia
harjoituskertoja Turun Alfan telinesalilla. Tunneille osallistuivat sekä taito, että valmennusryhmät
ja aikuisten harrasteryhmä.

4 NÄKYVYYS
Näkyvyyteen satsattiin edelleen ja uusien tuntien ja ohjaajien myötä myös seuran yläbannerikuva
päivitettiin. Näkyvyyteen panostettiin mm. päivittämällä ja raikastamalla mainoksien ja
nettisivujen ulkonäköä ja yhtenäisyyttä. Valokuvia otettiin Peter Sebastianin studiolla ja teknistä
toteutusta varten palkattiin media-alan ammattilainen Akseli Palén, joka työsti aiemminkin seuran
uutta ulkoista ilmettä. Juhlavuoden aikana työstettiin myös Historiikkia (1997-2012), Historiikkia
palkattiin kokoamaan Noora Lehtimäki.
Syyskaudella julkaistiin juhlajulkaisu, joka jaettiin talkootyöllä kaikkiin raisiolaisiin kotitalouksiin ja
yrityksiin. Juhlajulkaisuun kerättiin yhteistyökumppaneiden sponsorointina logoja ja mainoksia.
Raision Jumpparien kausimainoksia julkaistiin maksullisissa paikallislehdissä sekä Raision omassa
maksuttomassa Raisio Tiedottaa- kaupunkilehdessä. Kauden mainoksia on ollut esillä lisäksi
liikuntapaikkojen ilmoitustauluille, kauppojen ja liikekeskusten ilmoitustauluille, kirjastoon,
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nuorisotoimeen, kouluihin, liikuntasaleille ja neuvoloihin. Kauden aikana tiedottaminen tapahtuu
pääsääntöisesti sähköisesti nettisivuilla, sähköpostissa ja sosiaalisessa mediassa.
Juhlavuoden yhtenä näkyvyysjulkaisuna koottiin valokuva-vuosikalenteri, joita myytiin mm.
juhlanäytöksessä. Vuosikalenterissa oli edustettuna kaikki seuran kilpalajit. Loppuvuodesta useita
jäljelle jääneitä kalentereita jaettiin seuratoimijoille, voimistelijoille sekä yhteistyökumppaneille.
Seuratuotteita tilattiin vuoden aikana lisää ja loppuvuodesta jäljelle jääneet seurasukat ja muita
seuratuotteita lahjoitettiin seuratoimijoille ja voimistelijoille. Seuratuotteita Raision Jumpparien
logolla on edustusasuina lähes jokaisella kilpajoukkueella.
Seuran joukkuevoimistelun Bellat edustivat seuraa paraatityttöinä syyskauden tapahtumissa.
Paraatiasut saatiin lainaan Naantalin Voimistelijoilta.
Kauden lopussa seura antoi valmennettavilleen muistoksi ja kiitokseksi kaudesta Raision
Jumpparien viirejä.

5 TOIMINTA
Painopisteet
Erityisesti pienten lasten, perheiden ja aikuisten kuntoliikuntatunteihin on panostettu viimeisen
vuoden aikana. Uusia tunteja on perustettu ja uusia ammattitaitoisia ohjaajia on saatu mukaan
seuratoimintaan. Erityisesti perheliikuntamahdollisuuksia on lisätty syksyllä.
Raision Jumpparit juhli 25-vuotisjuhlavuottaan ja järjesti tapahtumia juhlavuoden kunniaksi.
Juhlavuosi huipentui marraskuun lopulla pidettyihin iltajuhlaan, juhlanäytökseen ja
kutsuvierastilaisuuteen.
Raision Jumpparit otti vuoden 2012 syyskaudella käyttöönsä jäsenkortit aikuisten
ryhmäliikuntatuntien sekä perheliikuntatuntien käyttöön. Raision Jumpparit päivitti yhteiset
pelisääntönsä mm. laskutuksen osalta, laskutuslisän ja tuntiperuutuksen käytännöistä sekä
maksamattomien harraste- ja valmennusmaksujen perinnästä.

Osallistumiset Ja Tapahtumat
Raision Jumpparit oli vuoden 2012 aikana mukana ja esillä tapahtumissa ja julkaisuissa. Seura oli
mukana mm. Raision kaupungin järjestämissä yhteisissä tapahtumissa, kuten liikuntamessut,
liikuntatapahtuma temput ja tohinat, torimarkkinat, joulunavajaiset ja vuoden urheilijoiden
palkitsemistilaisuus. Lisäksi osallistuttiin Voimisteluviikolle ja vanhemmuuden viikolle. Raision
Jumpparit kutsuttiin mukaan Raisio -keskuksen markkinatoimikuntaan ja mukaan järjestämään
mm. joulunavausta. Vuoden 2012 aikana järjestettiin seuran kilpalajien katselmus, aikuisten
ryhmäliikunnan treenipäivä ja lajien minileirejä.
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Raision Jumpparit oli mukana useissa lehtijulkaisuissa mm. Rannikkoseudussa oli suuri julkaisu
upeine kuvineen juhlanäytöksestä ja yhteistyöstä Raision Fysioterapian kanssa. Vuoden 2012
alkupuolella lehdessä julkaistiin myös artikkeli vuoden seuratyöntekijästä, Länsi-Suomen alueen
titteliä kantamaan valittiin seuramme varapuheenjohtaja ja reipas liikkariohjaaja Elina Mäntymäki.
Toimintakauden aikana Raision Jumpparit oli aktiivinen sosiaalisessa mediassa, Youtube,
Facebook, Twitter sekä Wikipedia.
Suomen voimisteluliiton toimesta Raision Jumpparit valittiin järjestämään vuoden 2014
voimistelun suurtapahtumaa Voimisteluliiton Showta.
Raision
Jumpparit
valittiin
mukaan
Voimisteluliiton
Priimaseura-hankkeeseen.
Priima - aikuisliikunnan laatuseurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten
terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. Ne ovat sitoutuneita pitkäjänteiseen,
jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja kuuluvat Suomen suurimpaan terveysliikuntaketjuun Voimisteluliittoon.
Raision Jumpparit on lisäksi mukana Nuoren Suomen Sinettiseura-hankkeessa.
Sinetti - lastenliikunnan laatuseurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka täyttävät yhdeksän
yhteistä Nuoren Suomen laatukriteeriä. Näiden kriteerien lisäksi Voimisteluliitolla on
omia tarkentavia kriteereitä. Sinettikriteerit varmistavat laadukkaan lasten ja nuorten toiminnan
urheiluseurassa. Sinettitoimintaa hallinnoi Nuori Suomi. Sinettihanketta varten seura sai myös
Nuoren Suomen seuratukea.

Näytökset ja 25-vuotisjuhlavuosi
Raision Jumpparit järjesti vuonna 2012, kuten aiempinakin vuosina sekä kevät- että
joulunäytöksen. Seuramme kevätnäytös ”Kultainen 80-luku” pidettiin 22.5.2012 ja 25-vuoden
juhlanäytös ”aikakone käynnistyy” 17.11.2012. Näytökset pidettiin Kerttulan liikuntahallilla.
Juhlanäytöstä varten palkattiin Turku Audio vastaamaan äänentoistosta ja valoista. Yleisöä oli
molemmissa näytöksissä paikalla runsaasti, Juhlanäytöksessä ennätysmäärä. Lippujen hinnat olivat
keväällä 5e/10e ja syksyn juhlanäytöksessä 10e/15e. Juhlanäytökseen lippuja myytiin myös
ennakkoon. Lipunmyyntipaikaksi saimme järjestymään yhteistyökumppanimme Raision
Fysioterapian tilat. Näytösjärjestelyjä varten koottiin seuran johtokunnasta näytöstiimi, joka
vastasi kaikesta näytökseen liittyvästä, toteutuksesta, mainonnasta, informaatioista ym.
Juhlavuoden näytöstiimiin kuului Meiju Vuorela, Vilma-Riina Koppanen, Katariina Kiviluoto sekä
toiminnanjohtaja Elina Tommila.
Näytöksiin osallistui niin harraste-kuin valmennusryhmienkin voimistelijoita. Juhlanäytöksen
esitykset painottuivat enemmän useita ryhmiä yhdistäviin teemallisiin esityksiin ja kevätkaudella
mukana oli myös upeita kilpailuesityksiä.
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25-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin kuului juhlanäytöksen lisäksi seuratoimijoiden yhteinen
iltajuhla sekä näytöspäivänä pidetty kutsuvierastilaisuus, jossa mm. palkittiin seuran
kunniajäseniä. Kumpaankin tilaisuuteen lähetettiin useita kutsuja, jotka suunniteltiin yhteistyössä
mainostoimisto Seepian kanssa. Kaupungintalolla pidettyyn iltajuhlaan osallistui kymmeniä
seuratoimijoita aveceineen. Iltajuhla piti sisällään ohjelmanumeroita, esityksiä ja illallisen
juomatarjoiluineen. Kutsuvierastilaisuus järjestettiin ennen juhlanäytöstä ns. cocktailkahvitilaisuutena Kerttulan koululla. Paikalle saapui ilahduttava joukko kutsuvieraita.
Kunniajäseniksi nimettiin Raimo Hillberg, Jorma Salospohja, Kaija Innola, Kaisa Kuikka ja Elina
Mäntymäki. Elisa Kinnunen palkittiin vuoden seuratoimijaksi.

Yhteistyö
25-vuotisjuhlavuoden aikana Raision Jumpparit sai useita yhteistyökumppaneita.
Yhteistyökumppanit sponsoroivat seuran juhlavuoden julkaisua ostamalla itselleen mainostilaa
julkaisusta. Yhteistyökumppaneilta saatiin myös mm. arpajaisvoittoja näytösten arvontaan.
Suurimpina yhteistyökuvioina mainittakoon yhteistyösopimus Raision Fysioterapian kanssa, jonka
toimesta seuran jäsenet saavat upeita etuja ja tarjouksia. Seura sai myös hienon mahdollisuuden
pitää väliaikaistoimistoa Fysioterapian tiloissa Raision lasikuution talossa ennen juhlanäytöstä ja
jumppakausien alussa. Urheilunettiyhteistyö Mehiläisen kanssa jatkui ja markkinointitukeakin
saatiin kerrytettyä. Seuratuotteiden osalta yhteistyö jatkui Piruetin ja mainostekstiilin kanssa.

5 TOIMINTAMUODOT
Raision Jumpparien tuntitarjonta vuonna 2012 oli monipuolinen ja raikas. Huomioimme
tuntitarjonnassamme koko perheen tarpeet perheliikunnasta senioriliikuntaan. Harrastetoimintaa
oli tarjolla sekä tytöille, että pojille. Lasten ja nuorten harrasteliikuntatunteina oli mm.
liikuntaleikkikoulua, temppujumppaa, pallopelejä, taitovoimistelua, joukkuevoimistelua ja
telinevoimistelua, rytmistä voimistelua, minibiciä, showtanssia, Dance Cocktailia, ZumbAtomicia ja
balettia. Lapsille ja nuorille tarjottiin myös jokaisessa seuran kilpalajissa lajissa mahdollisuus saada
lisähaastetta harjoitteluun osallistumalla kerran viikossa lajin taitoryhmän tunnille. Taitoryhmän
kautta on myös mahdollisuus siirtyä mukaan lajin valmennukseen.
Perheliikuntatarjontaa lisättiin reilusti vuoden 2012 aikana. Syksyllä 2012 perheliikuntaa oli tarjolla
3kk – 3-vuotiaille vauvoille, taaperoille ja naperoille. Lisäksi temppujumppa- ja
liikuntaleikkikoulutunneilla oli aina kerran kuussa reipas perheliikuntakerta.
Aikuisten ryhmäliikunnan perustarkoituksena ja tavoitteena oli tarjota monipuolista ja laadukasta
voimistelu – ja kuntoliikuntaa aikuisille, sekä miehille, että naisille. Pääpaino oli terveyden ja
hyvinvoinnin tukemisessa ja edistämisessä liikunnan keinoin. Aikuisten kuntoliikuntatunteja oli
tarjolla viikon jokaisena päivänä.
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Seurassamme oli mahdollista kilpailla joukkuevoimistelussa, telinevoimistelussa, rytmisessä
voimistelussa, kilpa-aerobicissa sekä showtanssissa. Taitoryhmiä oli tarjolla jokaisessa kilpalajissa,
telinevoimistelussa myös pojille.

Perheliikunta
Vanhempi- vauva-jumppa jatkoi toimintaansa lisäksi keväällä 2012 aloitti 3-9 kk tarkoitettu
vauvatanssiryhmä Ulpukan salissa uuden ohjaajan johdolla.
Syyskaudella 2012 seuraamme saatiin perustettua monta uutta perheliikuntaryhmää.
Maanantaisin Ulpukan salissa vauvajumppaa 3kk-1v, taaperojumppaa 1-2 -vuotiaille ja
naperojumppaa 2-3 -vuotiaille uuden ohjaajan johdolla. Vanhemmilla lapsineen oli mahdollisuus
käydä tunneilla sekä kausimaksulla, että kertakortilla. Tavoitteena perheliikuntatunneilla oli
tutustuttaa vauva kehoonsa ja tukea hänen kehitystään, mutta ennen kaikkea tarjota mukavaa
yhdessäoloa vanhemman kanssa liikunnan parissa. Ryhmät esiintyivät seuramme näytöksissä.

Lasten-Ja Nuorten Harrasteliikunta
Kevätkaudella 2012 Liikuntaleikkikoulua pidettiin Kaanaan koululla. Ryhmiä oli kaksi ja ne oli
tarkoitettu 3-4 -vuotiaille ja 5-6 -vuotiaille pikku-liikkujille. Pallopelejä pelattiin Kaanaan koululla.
Pallopelit oli tarkoitettu 5-6 -vuotiaille ja 7-8 -vuotiaille tytöille ja pojille. Tunnilla pelattiin erilaisia
pallopelejä; jalkapalloa, sählyä, koripalloa, lentopalloa jne. Telinevoimistelua pidettiin Kerttulan
liikuntahallin tiloissa. Telinevoimistelua oli tarjolla sekä tytöille, että pojille, tunnit oli tarkoitettu 56 -vuotiaille, 7-8 -vuotiaille ja 9-12 -vuotiaille. Joukkuevoimistelun perustunteja oli tarjolla 3-4 vuotiaille ja 5-7 -vuotiaille tytöille. Tunnit pidettiin Ihalan koulun salissa. 8-13 -vuotiaille oli tarjolla
taitovoimistelua, tunnilla oli pianosäestys. Tunnit pidettiin Kaanaan koulun salissa. Rytmistä
voimistelua oli mahdollista harrastaa 3-5 v., 6-8v. ja yli 9v. ryhmissä. Tanssia oli mahdollista
harrastaa monessa eri muodossa. Lapsille ja nuorille oli tarjolla showtanssia, ZumbAtomicia sekä
balettia. Myös aerobiciä oli mahdollista harrastaa 9-12 -vuotiaiden minibic-tunnilla.
Syyskaudella 2012 lasten- ja nuorten harrasteliikuntaryhmiin tuli muutoksia. Pallopelit ryhmä
jouduttiin lopettamaan. Liikuntaleikkikouluun perustettiin lisää yksi 3-4 -vuotiaiden ryhmä.
Telinevoimistelun 5-6 -vuotiaiden ryhmät muuttivat nimeään temppujumpaksi, lisäksi perustettiin
3-4 -vuotiaiden temppujumpparyhmä. Näitä ryhmiä tuli ohjaamaan uusi iloinen ja reipas ohjaaja.
Joukkuevoimistelun perustuntien ohjaaja vaihtui. Tanssin puolella ZumbAtomic lopetettiin, Dance
Cocktail- ryhmä aloitti toimintansa keskiviikkoisin Ihalan koulussa, ryhmä oli tarkoitettu yli 9 vuotiaille.
Ryhmät esiintyivät seuran kevätjuhlassa ja juhlanäytöksessä marraskuussa 2013.
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Joukkuevoimistelu
Joukkuevoimistelun perustunteja oli keväällä kolme, 3-4-vuotiaille ja 5-7-vuotiaille sekä
taitovoimistelua 8-13-vuotiaille. Taitovoimistelutunnilla oli pianosäestys. Syyskaudella
perustunneille saatiin uusi ohjaaja ja ryhmäkoot kasvoivat lähes puolella. Pienten tunneilla
mukana oli apuohjaaja. Pienten perustunnit pidettiin Ihalan koululla. Seuran piano on Kaanaan
koululla, joten taitovoimistelutunnit pidettiin Kaanaalla. Kaikki harrasteryhmät osallistuivat seuran
kevät- ja juhlanäytökseen.
Joukkuevoimistelun valmennuspuolella on viisi joukkuetta, joista yksi on harrastekilpajoukkue.
Fidea perustettiin vuonna 2011 ja kokoonpano muuttui selvästi vuoden 2012 aikana, kun mukaan
saatiin 6 taitavaa tyttöä. Joukkue osallistui keväällä 2012 asematapahtumaan ja syksyllä 2012
esiinnyttiin asematapahtumassa ensimmäistä kertaa narulla. Joukkue kehittyi valtavasti taidoiltaan
ja joukkuehenki vahvistui vahvistumistaan. Fidealle järjestettiin muutaman tunnin leiripäiviä
kauden aikana.
Xidera on seuran harrastekilpajoukkue. Syksyllä joukkueeseen saatiin paljon lisää tyttöjä ja joukkue
Kävi esittämässä taitojaan Turun asematapahtumassa. Xidera on harjoitellut syyskaudella kaksi
kertaa viikossa.
Mintut jatkoi keväällä kahdella joukkuetunnilla 3 valmentajan kanssa (Vilma-Riina Koppanen, Sara
Korpela ja Kaisa Kuikka) ja yhdellä perustunnilla Miranda Kanervan ohjaamana. Kaisa jäi
valmennuksesta taka-alalle, Vilma-Riinan ottaessa vastuun treeneistä. Kaisa jatkoi joukkueen
tiedottajana valmentajien ja vanhempien välillä. Mintut osallistuivat keväällä Nupputreenipäivään.
Mintut osallistuivat kevätkaudella kaksiin asemakilpailuihin. Syksyllä harjoittelivat lajitreeniä 3
kertaa viikossa, perustunti jäi pois. Kaisa jäi kokonaan taka-alalle Vilma-Riinan ottaessa hoitoonsa
viestittelyn ja vetovastuun treeneistä. Jatkoivat valmennusta Saran kanssa kahdestaan. Mintut
osallistuivat Turussa yhden päivän leirille lokakuun alussa. Joukkue osallistui pallo-ohjelmalla
asematapahtumaan marraskuun alussa.
Bellat kilpailivat keväällä 2012 10-12 -vuotiaiden mestaruussarjassa. Ohjelman teemana oli
"Täydellinen prinsessa" ja paras sijoitus saatiin TUL:n piirin kisoissa, jossa kategoria oli 3 ja sijoitus
5.-7./18. Kevään kisojen jälkeen alkoi armoton treenaus vanteen parissa. Bellat saivat syyskaudella
vahvistusta joukkoihinsa, jolloin joukkueesta tuli 10 tytön joukkue. Valmennustiimiin tuli mukaan
uusi valmentaja, Essi Aalto. Bellat kilpailivat syksyllä ensimmäistä kertaa vanteen kanssa 12-14 vuotiaiden kilpasarjassa. Sarjanousu oli onnistunut ja tytöt sijoittuivat aluekisoissa hopealle ja
valtakunnallisissa kisoissa joukkue pääsi finaaliin.
Elika joukkue syntyi kun Rosalie ja Kastetipat päätettiin yhdistää ja pitkän mietinnän jälkeen
joukkueesta tuli nimeltään EliKa. EliKa osallistui Rinki-leirille kisakalliossa helmikuun alussa.
Joukkue kisasi Svolin aluekisoissa naisten sarjassa (yli 16v.) ja sijoittuivat sijalle 3. Keväällä
9
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osallistuivat lisäksi Kilpasarjojen mestaruuskilpailuihin Jyväskylässä huhtikuun loppupuolella.
Syksyllä EliKa otti välineekseen vanteen. Osallistuivat myös syksyllä Rinki-leirille Kisakalliossa.
Kilpailivat TUL:n piirinmestaruuskilpailuissa ja Svolin aluemestaruuskilpailuissa Turussa sekä Svolin
kilpasarjojen mestaruuskilpailuissa Tampereella.
Joukkueet (Mintut, Bellat ja EliKa) aloittivat syksyllä harjoittelut Sun Lahti -tapahtumaa varten,
johon seurastamme on lähdössä iso joukko voimistelijoita ja huoltajia. Kyseessä on suuri
kenttänäytöstapahtuma, jonka aikana kilpaillaan myös joukkuevoimistelun MM-kilpailut Lahdessa.
RaJu on tehnyt yhteistyötä Naantalin Voimistelijoiden kanssa ja Mintut ovat treenanneet heidän
valmentajiensa johdolla kenttäohjelmaa. Raision Jumpparien valmentaja Noora Valtonen toimii
ohjelman ohjaajana, johon kuuluu Bellat, EliKa ja muutama voimistelija NVO:sta.

Rytminen Voimistelu
Rytmisen voimistelun harrasteryhmien ikäryhmiä muutettiin syksyllä, niin että ryhmistä saatiin
tasoltaan yhtenäisemmät. Harrasteryhmiä oli 4–6-vuotiaiden, 7–9-vuotiaiden ja yli 9-vuotiaiden
ryhmä. Harrasteryhmissä keskityttiin perusvoimisteluun sekä aina yhden välineen
välinetekniikkaan. Kaikki rytmisen harrasteryhmät olivat esiintymässä seuran kevätnäytöksessä
sekä 25-vuotis juhlagaalassa.
Taitoryhmä
aloitti
harjoittelun
syksyllä.
Taitoryhmän
tavoitteena
oli
tarjota
lisäharjoittelumahdollisuus innokkaille ja motivoituneille voimistelijoille. Syksyllä ryhmässä oli
mukana 7 voimistelijaa. Taitoryhmässä keskityttiin kilpailuohjelmien harjoitteluun,
välinetekniikkaan ja vaativamman perusvoimistelun harjoitteluun. Taitoryhmä esiintyi syksyllä
seuran 25-vuotis juhlanäytöksessä.
Syksyllä 2012 rytmisen voimistelun tuntitarjontaan lisättiin valmennusryhmä, jota tuli vetämään
uusi
valmentaja,
Elina
Töykkälä.
Tavoitteena
valmennusryhmässä
oli
antaa
lisäharjoitusmahdollisuus niille taitoryhmäläisille, jotka halusivat harjoitella kilpailuohjelmaa sekä
lisätä harjoitusmäärää. Valmennusryhmän kanssa ei vielä ensimmäisen syksyn aikana kilpailuihin
osallistuttu.
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Telinevoimistelu
Telinevoimistelussa harjoitteli keväällä 2012 yhteensä 7 harrasteryhmää, kolme tyttöjen sekä
kolme poikien ryhmää ikähaarukalla 5-12v., lisäksi viikoittain harjoitteli yksi aikuisten ryhmä.
Lisäksi TPS-jääkiekkoilijoita ja Raision Uimareiden kaksi kilpauimariryhmää harjoitteli kerran
viikossa telinevoimistelua oheislajinaan. Taitoryhmä harjoitteli kerran viikossa. Kilparyhmä Sirius
harjoitteli kolme kertaa viikossa ja osallistui kolmiin kilpailuihin kevään aikana.
Telinevoimisteluryhmät esiintyivät yhteisessä kevätnäytöksessä.
Syksyllä seurassamme oli 7 telinevoimistelun harrasteryhmää. Harrastelijoita oli aina
kolmevuotiaasta 12 -vuotiaaseen. Lisäksi telinevoimistelua oli tarjolla myös aikuisille kerran
viikossa. Pojille ja tytöille oli omat taitoryhmänsä, jotka harjoittelivat kerran viikossa.
Telinevoimistelun kilparyhmän tytöt harjoittelivat aktiivisesti kolme kertaa viikossa valmistautuen
kevätkauden kisoihin.
Kaikki telinevoimisteluryhmät esiintyivät 25-vuotisjuhlanäytöksessä, johon harjoiteltiin ahkerasti
syyskaudella.

Kilpa-Aerobic
Kilpa-aerobicissa oli yksi harrasteryhmä Minibic 9-12-vuotiaille tytöille. Syksyllä lajin tarjontaan
lisättiin taitoryhmä, joka harjoitteli perustunnin lisäksi kerran viikossa.
Vuoden alussa minibic-ryhmä oli ollut kasassa vasta puoli vuotta 7 harrastajan voimin, mutta
tammikuussa tyttöjen määrä kasvoi 12:een. Kausi sujui kivojen treenien merkeissä, joista yksi oli
myös vanhemmille avoin katselukerta. Treenejä oli kerran viikossa ja ne koostuivat aerobicin
perustaitojen ja -liikkeiden harjoittelusta. Huipennus oli tietenkin toukokuussa pidettävä
kevätnäytös, jossa tytöt biccasivat 80-luvun tyyliin.
Syksyllä 2012 minibicin ohelle perustettiin taitoryhmä, jossa aloitti 6 minibicissä jo aiemmin
harrastanutta tyttöä. Tarkoitus oli tuoda tytöille yksi harjoituskerta lisää viikkoon ja luoda täten
paremmat mahdollisuudet kilpailemiselle. Ryhmä sai nimekseen Splitit . Myös minibicin suosio
kasvoi harrastajien määrän kasvaessa. Marraskuussa järjestettyyn Raision Jumpparien 25-vuotis
juhlanäytökseen molemmat ryhmät osallistuivat yhteisellä, minibicin ja taitoryhmän osioista
koostuvalla ohjelmalla. Teemana oli 90-luku ja musiikiksi valittiin Spice Girlsin Wannabe.
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Tanssi
Keväällä 2012 tanssin harrastetunteja tarjottiin alle 7-vuotiaille ja yli 9-vuotiaille. Tunnit pidettiin
kevätkaudella tanssiseura Boleron tiloissa lauantaisin. Lasten -ja nuorten 7-12v. tanssia
kevätkaudella tarjosi lisäksi vauhdikas ZumbAtomic- tunti. Syyskaudella 2012 tanssin
harrastetunnit Dance Cocktail yli 9v. ja showtanssi 5 - 8v. pidettiin keskiviikkona Ihalassa sekä
Ulpukassa. Tunnit keräsivät paljon uusia jäseniä. Syyskaudella tuntitarjontaan saatiin mukaan
myös Balettia, ryhmät olivat alle 6v. ja yli 6-vuotiaille.
Tanssin kilpapuolelle perustettiin uusi joukkue 12 - 14-vuotiaille. Joukkueen nimeksi päätettiin
antaa Amelie, vanhemman Melanie joukkueen rinnalle. Amelien tytöt kisasivat ensimmäisen
kerran keväällä Pyörre-kisoissa (5/2012) yhdessä Melanie-joukkueen kanssa. Pyörteessä
joukkueiden yhteisohjelma "Turhanaiset" palkittiin kannustuspalkinnolla. Syyskaudella Amelien
tytöt kisasivat ensimmäistä kertaa Svoli Show Länsi-Suomen aluekisoissa (12/2012), ja ohjelma
"Good hairday" sai kunniamaininnan hyvästä ideasta. TUL:n VS-piirin tanssikisoissa (12/2012) tytöt
voittivat pronssia.
Melanie joukkue osallistui kesken kevätkauden vanhalla ohjelmallaan "From six feet under" Liedon
Tanssin pyörteissä -katselmukseen (3/2012). Katselmuksesta joukkue toi mukanaan kultaiset
mitalit.
Loput kevätkaudesta kisattiin kahdella uudella eri ohjelmalla: latinohenkisellä "Vamos!"
ohjelmalla, sekä todellisen shown lavalle toi Liisa Ihmemaassa teemainen ohjelma "Teehetki".
Valtakunnallisessa Svoli Show finaalitapahtumassa (5/2012) "Vamos!" sijoittui 7. sijalle ja
"Teehetki" hienosti 4.sijalle.
Melanie voitti pronssia "Vamos!" ohjelmalla Dance and show Me -kisassa (5/2012).
Kesällä Melanien tytöt matkustivat Italiaan edustamaan Suomen Raisiota Festival del Sole –
voimistelufestivaaleille.
Syyskaudella The Ring teemainen ohjelma "Kaivoon kadonnut" sijoittui Svoli Show Länsi-Suomen
aluekisoissa (12/2012) 6.sijalle. TUL:n VS-piirin tanssikisoissa (12/2012) samaisella ohjelmalla
voitettiin kultaa.
Molemmat kisajoukkueet osallistuivat seuran järjestämään katselmukseen kevätkaudella 2012.
Tanssin harraste- ja kilparyhmät esiintyivät seuran kevätjuhlassa ja juhlanäytöksessä marraskuussa
2013.
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Aikuisten Ryhmäliikunta
Aikuisten ryhmäliikuntatunteja oli tarjolla 19 viikkotunnin verran, viikon jokaisena päivänä.
Aikuisten tuntitarjonnasta löytyi vuoden aikana mm. Gymstick, Circuit, telinevoimistelu, Ladybic,
Äijäbic, Bodystep, Corepilates, Combat+lihaskunto, kahvakuula, RVP, Zumba sekä ZumbaToning.
Uusina tunteina syyskaudelle tuli Piloxing ja Shape sekä toimintatreeni. Ryhmäliikuntatunnit olivat
tarkoitettu kaikille 16- vuotta täyttäneille jäsenille.
Syksyllä 2012 kevään tunneista pois jäivät Dance Coctail, Combat+lihaskunto, Pilates-Stretching.
Syksyn tarjontaan lisättiin Toimintatreeni x2, Zumba x2, Lihaskunto 50+, Shape, Piloxing ja RVP.
Lihaskunto 50+ jouduttiin kuitenkin lopettamaan kauden alussa vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Aikuisten ryhmäliikunnassa oli vakituisia ohjaajia kauden aikana yhteensä 12. Kuntoliikuntatunnit
sopivat sekä miehille että naisille, erikseen oli tarjolla vielä miehille Äijäbic ja naisille Ladybictunnit. Aikuisten kuntoliikuntatunteja pidettiin kuluneen vuoden aikana Ulpukassa ja kaupungin
koulujen liikuntasaleissa. Kevätkauden ajan muutamia tunteja pidettiin yksityisellä Bolerosalilla,
koska salivuoroja ei saatu kaikille tunneille kaupungilta. Myös kesäkaudella pidettiin aikuisten
ryhmäliikuntatunteja. Kesällä tunteja oli tarjolla kolmesti viikossa.
Aikuisten kuntoliikuntatuntien kausimaksut on mahdollista maksaa joko kunto, -liikunta, -kulttuuritai virikeseteleillä. Syksyllä otettiin käyttöön perheliikuntatunneille sekä aikuisten
ryhmäliikuntatunneille jäsenkortti, jonka sai lunastettua itselleen maksettua kausimaksua vastaan.
Jäsenkortit tarkastettiin kauden aikana muutaman kerran. Syksyllä käyttöön otettiin myös
viidenkerran kertakortti. Kausimaksulla oli mahdollisuus osallistua useille ryhmäliikuntatunneille.
Perheliikuntamaksun maksaneet jäsenet saivat samalla kausimaksulla osallistua myös
ryhmäliikuntatunneille.
Aikuisten ryhmäliikuntatarjonta oli monipuolinen ja innostava. Syyskaudella mukaan seuran
toimintaan liittyi paljon uusia aikuisjäseniä niin ryhmäliikunnan kuin perheliikunnankin puolelta.
Loppuvuodesta kaksi pidettyä ohjaajaa (Outi Brummer-Kallio & Sanna Brummer-Jalava) ilmoittivat
lopettavansa RaJun tuntien pitämisen ja perustavansa oman liikunta-alan yrityksen Raisioon. Tästä
alkoi haasteellinen tulevan kauden uudelleen suunnittelu ja ohjaajien rekrytointi.
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6 MUU TOIMINTA
Seuran 25-vuotisjuhlavuoden aikana on tapahtunut paljon. Edellisen vuoden vastoinkäymiset
muutettiin voitoksi ja epämieluisista kokemuksista on viisastuttu ja vahvistuttu.
Raision Jumpparit päivitti yhteiset pelisääntönsä mm. laskutuksen osalta, laskutuslisän ja
tuntiperuutuksen käytännöistä sekä maksamattomien harraste- ja valmennusmaksujen
perinnästä.
Vaikka asiaa on ollut käsiteltävänä paljon, on johtokuntatyöskentely ollut tehokasta. Raision
Jumpparien maine reiluna, reippaana ja riemukkaana seurana on vahvistunut ja uusia jäseniä on
tullut mukaan toimintaan. Osa aiemmin mukana olleista jäsenistä on aktivoitunut uudelleen ja
palautteen avulla toimintaa on saatu kehitettyä paremmaksi. Ohjaajat ja valmentajat ovat
kiinnostuneita seuran toiminnasta ja palaute ohjaajilta ja seuratoimijoilta on ollut pääosin
positiivista. Yhteydenottoja erityisesti aikuisten ryhmäliikuntaohjaajilta on tullut useita, joissa on
esitetty kiinnostus seuran toimintaa kohtaan ja halu liittyä mukaan toimintaan. Ohjaajia ja
valmentajia on koulutettu useilla Svolin koulutuksilla.
Syyskauden alussa seura järjesti Kerttulan liikuntahallilla RaJu TREENIPÄIVÄ-nimeä kantavan
aikuisten ryhmäliikunnan tapahtuman. Tapahtuma oli menestys ja paikalle saapui yli 100 innokasta
liikkujaa. Mukana oli myös seuran uusia yhteistyökumppaneita mm. Mehiläinen Raisio, Raision
Fysioterapia sekä Studio Peter Sebastian.
Treenipäivänä pidettiin monipuolisesti
ryhmäliikuntatunteja ja mahdollisuus oli mm. kehonkoostumusmittaukseen ja alaraaja-analyysiin.
Treenipäivä pidettiin Kerttulan liikuntahallilla ja siellä oli mahdollisuus tutustua seuran toimintaan
ja alkavan kauden tuntitarjontaa.
Kunkin lajin lajivastaavien kokoon kutsumina ohjaajat ja valmentajat kokoontuivat vuoden 2012
aikana lajiryhmittäin aina tarpeen vaatiessa.
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Vuosi 2012 on ollut seuratoimijoille normaalia työntäyteisempi juhlavuoden ansiosta. Nyt Reilu,
reipas ja riemukas seuramme on 25-vuotias ja tällä hetkellä jäsenmäärältään Raision suurin
urheiluseura. Seuran aktiivinen hallitus jaksaa innokkaasti kehittää seuratoimintaa yhteistyössä
toiminnanjohtajan kanssa.

Reilu, reipas ja riemukas - Raision Jumpparit
Hyvässä seurassa on ilo liikkua ®

Raisiossa 10.4.2013
Raision Jumpparit ry.

puheenjohtaja

toiminnanjohtaja
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