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Reilu, Reipas ja Riemukas – Raision Jumpparit  
 
Raision Jumpparien toiminnassa on mukana jo yli 870 jäsentä. Jäsenmäärältään RaJu on Raision 
suurin urheiluseura, ja yksi Suomen Voimisteluliiton 30 suurimmasta seurasta 
valtakunnallisesti. Raision Jumpparien jäsenmäärä on tuplaantunut viimeisen viiden vuoden 
aikana. Myönteisen kehityksen taustalla voidaan nähdä ennen muuta ainakin harrasteliikunnan 
laadun kehittäminen sekä nettisivujen ja seuran ulkoisen ilmeen uudistaminen. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämän seuratuen myötä (15.000 euroa vuonna 2013) palkatun 
päätoimisen toiminnanjohtajan avulla on kehitetty ja päivitetty mm. yhteisiä toimintalinjoja, 
sähköisiä jäsenpalveluja, sekä lisätty viestintää seuratouhukkaiden ja jumpparien välillä. 
 
OKM:n seuratuen lisäksi Raision Jumppareille on tänä vuonna myönnetty kaksi merkittävää 
tunnustusta laadukkaasta seuratyöstä: aikuisliikunnan PRIIMA -sertifikaatti sekä lasten ja nuorten 
urheilun Sinetti. PRIIMA -laatuseurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten 
terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Nuori 
Suomi -sinetti on Valon ja urheilun lajiliittojen myöntämä tunnustus laadukkaasta nuorisotyöstä. 
 
Priima-seuroja on Suomen Voimisteluliitossa tällä hetkellä 49, Sinettiseuroja 50. Molemmat 
tunnustukset on myönnetty vain kahdellekymmenelle Suomen Voimisteluliiton jäsenseuralle. 
Raision Jumpparit on nyt yksi näistä huippuseuroista. 
 

Monipuolinen Osaaja 
• mahdollisuus harrastaa ja saada korkeatasoista kilpavalmennusta 
• runsaasti laadukkaita ja monipuolisia harrastetunteja koko perheelle 
• Kilpailulajeina kilpa-aerobic, joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, rytminen voimistelu ja tanssi 
• Keskiössä seuratoiminta 
 

Visio 
Raikas, nuorekas ja menestyvä koko perheen liikuttaja! 

Missio 
Kannustaminen terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen tarjoamalla iloisia, 
elämyksellisiä hetkiä liikunnan parissa. Laadukasta liikuntaa kaiken ikäisille. 

Arvot 
• liikunnan ilo ja liikkumisen elämyksellisyys 
• onnistumisen kokemus, lapsuuden kunnioittaminen 
• kaveruus ja tasavertaisuus, yhdessä tekemisen riemu, kasvu ja kehitys sekä urheilullisuus  
• vapaaehtoisuus, palkitseminen ja kiittämisen tärkeys 
 



 

4 
  

 

 

 
Harrastustoiminta 
• Lasten harrasteliikunnan vetovoimaisuuden ja monipuolisuuden lisääminen 
• Liikuntaa koko perheelle, perheliikuntatarjonnan lisääminen 
• Nuorten liikunnan kehittäminen, drop-outin huomioiminen 
• Aikuisliikkujien toiminnan kehittäminen 
 
Lasten harrasteliikunnan vetovoimaisuutta ja monipuolisuutta lisättiin 
Raision Jumpparit sai kaksi merkittävää tunnustusta laadukkaasta seuratyöstä, joista toinen oli 
lasten ja nuorten urheilun SINETTI. Nuori Suomi -sinetti on Valon ja urheilun lajiliittojen 
myöntämä tunnustus laadukkaasta seuratyöstä lasten ja nuorten liikunnan parissa. Sinettiseurat 
ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja - lajiensa 
ja paikkakuntiensa parhaita. Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia.  
 
Kysyntää vastaamaan perutettiin lisää pienten lasten temppujumpparyhmiä ja kouluikäisten 
tyttöjen telinevoimisteluryhmiä. Balettitunteja lisättiin ja mukaan tuli muutamia uusia tunteja, 
kuten tanssillinen voimistelu ja lasten ja nuorten Zumba®. Pikkujumppareiden tarrakortit otettiin 
käyttöön alle kouluikäisten ryhmissä. Alle kouluikäisten liikuntatarjontaa lisättiin ja 
monipuolistettiin sekä lisättiin mahdollisuuksia koko perheen liikkua yhdessä.  
 
Syksyllä julkaistiin ”Haluatko huippuvanhemmaksi” ohjeistus, joka jaettiin jokaiselle jäsenelle 
sähköisesti sekä lapsille kotiin vietäväksi. Ohjeistuksen tarkoituksena on innostaa ja kannustaa 
kaikkia perheenjäseniä liikkumaan yhdessä ja erikseen ja näin ottaa terveellinen ja liikkuva elämä 
tavaksi.  http://raisionjumpparit-fi-
bin.directo.fi/@Bin/95a38d184f1f0a601a02d55caad0e09d/1397043293/application/pdf/223800/
Haluatko%20huippuvanhemmaksi_isot%20kuvat.pdf 
 
Perheliikuntatarjontaa lisättiin reilusti ja perustettiin uusia ryhmiä, jotka tavoittivat perheet jopa 
yli odotusten. Perhetemppuilutunneilla liikkuivat yhdessä aikuiset ja lapset sisaruksineen. Lasten 
liikkareissa ja temppujumpissa joka 4. kerta on koko perheelle avoin liikuntakerta. Raision 
Jumpparit oli aktiivisesti käynnistämässä Menoa Muksuille -tapahtumaa, joka on maksuton 
tilaisuus pienten lasten perheille yhteiseen temmeltämiseen. Tapahtumaa toteutetaan 
yhteistyössä Raision kaupungin ja urheiluseurojen kanssa.  
 
 
 
 
 
 
 

http://raisionjumpparit-fi-bin.directo.fi/@Bin/95a38d184f1f0a601a02d55caad0e09d/1397043293/application/pdf/223800/Haluatko%20huippuvanhemmaksi_isot%20kuvat.pdf
http://raisionjumpparit-fi-bin.directo.fi/@Bin/95a38d184f1f0a601a02d55caad0e09d/1397043293/application/pdf/223800/Haluatko%20huippuvanhemmaksi_isot%20kuvat.pdf
http://raisionjumpparit-fi-bin.directo.fi/@Bin/95a38d184f1f0a601a02d55caad0e09d/1397043293/application/pdf/223800/Haluatko%20huippuvanhemmaksi_isot%20kuvat.pdf
http://raisionjumpparit-fi-bin.directo.fi/@Bin/c59bed20ded5d6243484cd48ce66813a/1385108341/application/pdf/233073/Menoa%20muksuille_mainos.pdf
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Nuorten liikunnan kehittäminen 
Opetus-ja kulttuuriministeriö myönsi Raision Jumppareille seuratuen, jonka avulla varsinkin 
nuorten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi on tehty työtä. Vuoden 2013 aikana on valmisteltu 
Drop-out pilottihankkeen alkamista ja nuorten liikuntamahdollisuuksia on lisätty.  Alle 18-
vuotiaiden määrä seurassamme tuplaantui vuoden 2013 aikana. Mukaan seuratoimintaan innostui 
myös uusia apuohjaajia nuorten parista.  
 
Aikuisliikkujien toimintaa kehitettiin 
Raision Jumpparit sai keväällä Suomen Voimisteluliiton PRIIMA -sertifikaatin tunnustuksena 
laadukkaasta työstä ja panostuksesta aikuisten terveys -ja kuntoliikunnan parissa. Aikuisten 
vetovoimaisia tunteja saatiin siirrettyä isompiin jumppasaleihin ja kävijämäärät nousivat huimasti. 
Pidetyt ja ammattitaitoiset ohjaajat saivat saleille ennätysmäärät iloisia liikkujia. Tuntitarjontaa 
laajennettiin myös liikuntasalien ulkopuolelle otettaessa tarjontaan mukaan uutta toiminnallista 
harjoittelua ryhmäliikuntatuntien rinnalle.  
 
Tuntitarjontaa kehitettiin ja ajantasaistettiin vastaamalla kysyntään. Kesäjumppatarjontaa lisättiin 
ja tunteja tarjottiin monipuolisesti läpi koko kesän. Kesäjumppaajien kävijämäärät tuplaantuivat 
verraten edellisiin vuosiin.  
 
Raision Jumpparit aloitti syksyllä oman pilottihankkeensa aikuisten Personal trainer -toiminnasta 
ryhmässä, Omavalmennus. Ryhmiä muodostettiin alkuun kaksi ”Sohvaperunat” ja ”SuperFit”, jotka 
toteutettiin yhdistämällä. Ohjaajana toimi seuran ammattitaitoinen kahvakuulaohjaaja ja Personal 
trainer. Omavalmennuksen lisäksi pilotoitiin toinenkin uusi kuntoliikuntamuoto seurakentällä, 
ohjattu kuntosaliharjoittelu, jossa Personal trainer toimi ns. kuntosali-isäntänä. Jäsenillä oli 
edullinen mahdollisuus tutustua kuntosaliharjoitteluun sekä mahdollisuus saada opastusta 
ammattialiselta omaan harjoitteluunsa.  
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Valmennustoiminta 
 

• Laadukasta valmennustoimintaa 
• Naisten telinevoimistelun paikallinen kasvattajaseura 
• Kilpalajeille lisää taitoryhmiä 
• Valmennusmaksukäytännön uudistaminen 
• Seuran tukea kilpaileville voimistelijoille 
• Kilpalajien kuulumisia 

 
Yhteisiä käytäntöjä valmennustoiminnan tueksi kehitettiin.  Seuraan nimettiin mm. 
valmennusvastaava, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä valmentajien ja lajivastaavien 
välillä sekä auttaa kauden suunnittelussa. Jokaisen ryhmän ja joukkueen vastuuvalmentajalta 
kerättiin kausisuunnitelmat monipuolisen ja tavoitteellisen toiminnan takaamiseksi.  
 

Raision Jumpparit tekee aktiivista ja uutta luovaa yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjonnan 
monipuolistamiseksi ja sen laadun edelleen kohottamiseksi. Raision Jumpparit ry ja Turun 
Pyrkivän voimistelujaosto solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää 
valmentajien osaamista sekä taata entistä laajempia harrastus- ja kilpavalmennusmahdollisuuksia 
voimistelijoille. Yhteistyön ensisijaisena tarkoituksena on kehittää telinevoimisteluvalmentajien ja -
ohjaajien osaamista, ja sitä kautta edistää valmennuksen laadun parantumista molemmissa 
seuroissa. Lisäksi sopimuksella halutaan kohottaa välillisesti Suomen kilpatelinevoimistelun tasoa 
tarjoamalla aiempaa tasapuolisempia harrastus- ja kilpavoimistelumahdollisuuksia voimistelijoille. 
Raision Jumpparit tulee jatkossa toimimaan naisten telinevoimistelun paikallisena kasvattiseurana 
ja kilpavoimistelu-uralle haluaville luodaan luonnollinen polku halutessaan siirtyä Turun Pyrkivän 
valmennukseen. Hyvää seurojen välistä yhteistyötä oli lisäksi Joukkuevoimistelun ja kilpa-aerobicin 
puolella. 
 

Raision Jumpparien kilpalajeina ovat telinevoimistelu, joukkuevoimistelu, rytminen voimistelu, 
kilpa-aerobic ja tanssi. Jokaisella kilpalajilla on oma harrasteryhmän tunti eli lajin perustunti sekä 
lisähaastetta haluaville taitoryhmän tunti eli perustunnin lisäksi viikoittain lajin alkeisvalmennusta. 
Taitoryhmät voivat halutessaan osallistua Voimistelun asematapahtumiin ja muihin 
harrastekilpailuihin, valmennusryhmät osallistuvat luokkakilpailuihin.  

 

Valmennusmaksukäytännön uudistus otettiin käyttöön. Kaikilla valmennusryhmien ja -
joukkueiden voimistelijoilla on perusmaksuna kausimaksu sekä kauden jäsenmaksu. 
Perusmaksuun lisätään viikkoharjoituskertojen mukainen summa. Kausimaksu sisältää 
valmennusryhmäläisillä nimellisesti yhden viikkoharjoituskerran.  

http://www.raisionjumpparit.fi/kilpalajit/valmennusryhmien-kausihinnat/  

 

http://www.raisionjumpparit.fi/kilpalajit/valmennusryhmien-kausihinnat/
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Valmennusmaksuja vastaan Raision Jumpparit 
* tarjoaa laadukasta valmennusta, eli maksaa valmentajille heidän koulutustasonsa, 
kokemuksensa ja taitojensa mukaiset palkkiot,  
* huolehtii arvokisojen osallistumismaksuista (esim. SM- ja KV-kilpailut),  
* kouluttaa tuomareita ja huolehtii kaikista tuomarointiin liittyvistä kuluista,  
* kouluttaa valmentajia sekä  
* vakuuttaa valmentajat tapaturmien varalta.  

 

Seuran tuki kilpaileville voimistelijoille otettiin käyttöön valmennusmaksukäytännön 
päivittämisen myötä. RaJu maksaa kilpailutuen kunkin valmennusryhmälle kausikohtaisesti. Jos 
kilpailuihin osallistuminen maksaa vuosittain enemmän kuin mitä seuran tuki kattaa, lopuista 
kuluista kukin joukkue / valmennusryhmä / kilpailija huolehtii itse. Toisaalta RaJu ei peri tukia 
takaisin, vaikka jotain jäisi valmennusryhmillä käyttämättäkin.  

 

Joukkuevoimistelu 
Valmennus 
Kilpailu 
 

Kilpa-aerobic 
Valmennus 
Kilpailu 
 

Telinevoimistelu 
Valmennus 
Kilpailu 
 

Rytminen voimistelu 
Valmennus 
kilpailu 
 

Tanssi 
Valmennus 
Kilpailu 
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Seuratoiminta 
 
• Seuratukea seuratoiminnan kehittämiseen 
• Raision Jumppareista laatuseura kahdesti 
• Osallistumisia seuraseminaareihin ja Liiton tapaamisiin 
• Mukana Raision kaupungin seuraparlamentissa 
• Yhteinen toimintalinja valmistui 
 
Seuratukea seuratoiminnan kehittämiseen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Raision Jumppareille 15.000e seuratuen. Tukea haettiin 
”energinen nuoriso” –hankkeelle, joka suunniteltiin reilun kahden vuoden hankkeeksi. Hankkeen 
päätarkoituksena on kehittää seuratoimintaa ja sen sujuvuutta. Hanke sisältää etenkin nuorten 
liikuntamahdollisuuksien lisäämistä ja nuorten seuratyöhön kannustamista. Lisäksi koetaan 
tärkeänä ottaa osaa nuorison keskuudessa huolestumista aiheuttaneeseen drop-out-ilmiöön.   
Seuratuen myötä toiminnanjohtaja palkkaaminen seuraan päätoimisena työtekijänä mahdollistui. 
Seuratuen avulla on em. lisäksi kehitetty mm. sähköisiä jäsenpalveluja, sekä lisätty viestintää 
seuratouhukkaiden ja jumpparien välillä. OKM:n seuratukeen liittyen Raision Jumpparit valittiin 
seuratukea saaneiden seurojen joukosta erityisen sisällöllisen kiinnostavuuden johdosta.  

OKM:n seuratuen lisäksi Raision Jumppareille on tänä vuonna myönnetty kaksi merkittävää 
tunnustusta laadukkaasta seuratyöstä: aikuisliikunnan PRIIMA -sertifikaatti sekä lasten ja nuorten 
urheilun Sinetti. PRIIMA -laatuseurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten 
terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Nuori 
Suomi -sinetti on Valon ja urheilun lajiliittojen myöntämä tunnustus laadukkaasta nuorisotyöstä. 
Priima-seuroja on Suomen Voimisteluliitossa tällä hetkellä 49, Sinettiseuroja 50. Molemmat 
tunnustukset on myönnetty vain kahdellekymmenelle Suomen Voimisteluliiton jäsenseuralle. 
Raision Jumpparit on nyt yksi näistä huippuseuroista.  
 
Raision Jumpparit on osallistunut aktiivisesti Aluejärjestöjen, Voimisteluliiton sekä Raision 
Kaupungin erilaisiin seminaareihin, tapaamisiin ja tapahtumiin vuoden aikana. Raision Jumpparit 
on ollut edustettuna Raision Kaupungin seuraparlamentissa puheenjohtajan roolissa.  
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Yhteinen toimintalinja valmistui  
Laajan keskustelun ja valmistelun myötä Raision Jumpparien yhteinen toimintalinja valmistui. 
Toimintalinjan tarkoituksena on selkiyttää seuran toimintaa. Se selvittää jäsenille ja muille 
toiminnasta kiinnostuneille, miksi seura on olemassa ja millaisille arvoille seuran toiminta 
perustuu. Seuran toimintalinja kertoo, miten käytännön asiat seurassa hoidetaan ja millaisia 
palveluja seura tarjoaa. Seuran toimintalinja selkiyttää myös seuratouhukkaiden 
yhteispeliä. Toimintalinja on osa seuran Sinettihankkeen toteutumista. Myös pelisääntöjä 
päivitettiin ja uudistettiin. Seuratouhukkaiden rooleja ja niihin liittyviä tehtävänkuvia kehitettiin ja 
valittiin seuralle mm. koulutusvastaava, valmennusvastaava sekä nuorisovastaava.  
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Koulutus 
 
• Seuratoimijoiden monipuolista koulutusta 
• Käytäntöjen päivitystä 
• Seurakansio käyttöön seuratouhukkaille 
• Telinevoimisteluyhteistyön avulla mm. kehitetään valmentajien osaamista 
 
Ohjaajia, valmentajia ja seuratoimijoita koulutettiin Suomen Voimisteluliiton sekä Lounais-
Suomen Liikunta -ja urheilu ry:n koulutuksin. Seurajohto osallistui Suomen Voimisteluliiton 
Voimisteluseuran johtamisen perusteet -tilauskoulutukseen lokakuussa. Ohjaajia ja valmentajia 
osallistui voimistelun peruskoulutuksiin sekä lajikoulutuksiin.  
 
Raision Jumpparit osallistuivat kesällä järjestettyyn Voimistelun suurtapahtumaan SUN Lahteen, 
johon liittyen osallistuttiin myös tapahtuman yhteisiin koulutuspäiviin. Raision Jumpparien 
joukkuevoimistelun valmentajat opettivat SUN Lahden esiintymisohjelmia yhteistyössä Naantalin 
Voimistelijoiden kanssa.  
 
Sinettiprojektin ja toimintalinjan päivittämisen myötä päätettiin kehittää ja uudistaa seuran 
koulutuskäytäntöjä ja oppimispolkua ja päätettiin entistä enemmän kannustaa ohjaajia 
innostumaan mukaan koulutuksiin, ideapäiviin ja yhteisiin kokemuskoulutuksiin, kuten leireihin ja 
lajien yhteisiin tapahtumiin. Samalla päätettiin myös seuran seuraavassa kehittämispäivässä alkaa 
kehittää seuran valmennusjärjestelmää paremmaksi.  
 
Seurakansio avattiin RaJun nettiin seurasivuille. Seurakansiosta seuratoimijat löytävät ohjaustyön 
tueksi monipuolista koulutusmateriaalia, ideoita, linkkejä ja materiaaleja käyttöönsä.   
 
Syyskaudella käynnistettiin Raision Jumpparien ja Turun Pyrkivän telinevoimisteluyhteistyö, jonka 
tavoitteena on kehittää valmentajien osaamista sekä taata entistä laajempia harrastus- ja 
kilpavalmennusmahdollisuuksia voimistelijoille. Kouluttavana osapuolena toimii Turun Pyrkivän 
voimistelujaosto, jonka valmentaja osallistuu säännöllisesti Raision Jumppareiden 
harrastetunneille. Raision Jumpparien valmentajat osallistuvat Turun Pyrkivän harraste- ja 
valmennusryhmien viikkotunneille ja toimivat niissä apuohjaajina ja koulutettavina. 
http://www.raisionjumpparit.fi/kilpalajit/telinevoimistelu/raju-tupy-yhteistyo/ 

Yhteistyön kautta osallistuttiin syyskaudella naisten telinevoimistelun koulutuksiin. Kesällä 
osallistuttiin koulutukseen TuPyn kesäleirillä.  
 
 
 
  

http://www.raisionjumpparit.fi/kilpalajit/telinevoimistelu/raju-tupy-yhteistyo/
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Hallinto 
 
Raision Jumpparien sääntömääräisiä kokouksia vuoden aikana pidettiin kaksi, kevätkokous 
17.4.2013 ja syyskokous 19.11.2013. Sääntömääräisten kokousten lisäksi seuran johtokunta 
kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.  
 
 
Raision Jumpparien johtokunta 1.1.2013-31.12.2013 
 
Puheenjohtaja  
Tuuli Salospohja (lajivastaava: rytminen voimistelu) 
 
Varapuheenjohtaja 
Elina Mäntymäki (lajivastaava: lasten liikunta) 
 
Sihteeri 
Miia Karhunen 
 
Jäsenet: 
Kiviluoto Katariina (vanhempien edustaja) 
Lumento Tapio (eronnut 19.11.2013) 
Kartano Tomi (lajivastaava: kilpa-aerobic) 
Koppanen Vilma-Riina  
Vuorela Meiju (lajivastaava: tanssi, nuorisovastaava) 
Rahtu Johanna  
Kuikka Kaisa (lajivastaava: joukkuevoimistelu) 
Mannevuo Tiina (lajivastaava: aikuisten liikunta) 
Rönkä Satu (eronnut 19.11.2013) 
 
Kokouksissa läsnä: 
Elina Tommila, toiminnanjohtaja (lajivastaava: telinevoimistelu) 
 
  



 

12 
  

 
 
 
 

Markkinointi ja viestintä 
 
• Näkyvyyden ja tiedottamisen tehostaminen 
• Uusia yhteistyökumppaneita 
• Tapahtumatoiminta oli vilkasta läpi vuoden 
 
Näkyvyyden ja tiedottamisen tehostaminen 
Näkyvyyttä on tehostettu ja se on omana aiheenaan myös lisätty kokousten esityslistalle. Raision 
Jumpparien ilme on pirteä, raikas ja alueellisesti näkyvä ja tunnettu. Tiedotteissa ja mainoksissa 
toistuvaa yhtenäistä ilmettä on päivitetty ja uusia yhteisöllisiä kuvia on otettu käyttöön. Raision 
Jumpparit lähettää jäsenilleen joka kuukauden alkupuolella kuluvan kuukauden tiedotteen, joka 
sisältää ajankohtaista tietoa seuran toimintaan liittyen. Tiedote julkaistaan myös nettisivuilla sekä 
sosiaalisessa mediassa. Tiedottamista on tehostettu myös jäsenrekisterissä, lajivastaavat pystyvät 
lähettämään omille ryhmilleen infoa jäsenrekisterin ryhmätietojen kautta. Tämä on parantanut 
ohjaajan/valmentajan ja jäsenien välistä yhteydenpitoa. Sosiaalinen media sekä RaJun netti 
viestivät myös reipasta, ajankohtaista tietoa viikoittain.  
 
Raision Jumpparit teki kuluneen vuoden aikana paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Suurimpia 
yhteistyökumppaneita oli Voimisteluliitto, Valo, LiikU, Raision kaupunki, Raisiokeskus, Myllyn 
kauppakeskus, Veikkaus, Stadium, Piruetti, Raision Fysioterapia, Mehiläinen, Myllyn apteekki jne. 
sekä lähialueiden muut urheiluseurat. Verkkokumppanuus Veikkauksen kanssa alkoi. Hyvin 
sujunutta yhteistyötä jatkettiin tilitoimisto Johanna Immosen kanssa.  
 
Raision Jumpparit aloitti verkkokumppanuus-yhteistyön Valon (Valtakunnallinen liikunta- ja 
urheiluorganisaatio ry) ja Veikkauksen kanssa, jossa pelaamalla Veikkauksen pelejä seuran 
nettisivujen kautta seura saa palkkion. Stadiumin kanssa solmittiin myös yhteistyösopimus, jonka 
kautta jäsenet voivat ohjata bonusta ostoistaan suoraan seuran bonustilille. Lisäksi seura-
asukokonaisuutta päivitettiin Stadiumin Team-salesin seuratuotteilla. Yhteistyö Mehiläisen ja 
urheilunetin sekä Raision Fysioterapian kanssa jatkui hyvänä. 
 
Myllyn Prisma, Raision S-market ja Myllyn Hennes & Mauritz tarjosi Raision Jumppareille 
mahdollisuuden osallistua talkootyöllä inventaarioon. Raision Jumppareita osallistui myös tuttuun 
tapaan Myllyn kauppakeskuksen joulupaketointiin. Paketointituotto ohjattiin tukena 
kilpajoukkueille. Mehiläisen urheilunettiin liittyi mukaan lisää jäseniä ja markkinatukea saatiin 
hieman enemmän kuin viime vuonna. Mehiläinen, Raision Fysioterapia sekä Studio Peter Sebastian 
osallistuivat mukaan seuran järjestämään treenipäivään. Fysioterapia jakoi kauden aikana seuran 
jäsenille rahanarvoisia jäsenetuja. Alkuvuodesta seura sai lisäksi mahdollisuuden pitää pop-up 
toimistoa Fysioterapian tiloissa.  
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Yhteistyötä tehtiin lisäksi Mainostoimisto Seepian kanssa jäsenkorttien osalta, valokuvauksen 
osalta Omadesignin kanssa sekä mukaan saatiin useita uusia sponsoreita treenipäivän ja näytösten 
kautta.  Seuran tukija -ja yhteistyökumppanilista on nähtävillä RaJun netissä.  
 
Loppuvuodesta Raision Jumpparit vuokrasi toimisto –ja varastokäyttöön huoneen Naantalin INNO 
–yritystalosta. Toimistolle hankittiin säilytystä varten kaappitilaa sekä toimisto -ja 
säilytystarvikkeita.  
 
Tapahtumatoiminta oli vilkasta läpi vuoden. Voimistelijoita osallistui mm. Voimistelun 
suurtapahtumaan SUN Lahteen, Voimistelun asemille, Lajien aluekilpailuihin sekä valtakunnallisiin 
kilpailuihin, alueellisille harrasteleireille ja treenipäiviin. Lisäksi osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin 
kauppakeskuksissa ja toreilla, mm. Killin markkinat ja Raisiokeskuksen joulunavaus. Aikuisliikunnan 
lajivastaava ja toiminnanjohtaja osallistuivat Voimisteluliiton Kiltatoimintaan Varalan 
urheiluopistolla.  
 
Syyskauden alussa seura järjesti oman kuntoliikuntatapahtuman Kerttulan liikuntahallilla. 
Kerttulassa pidettiin myös kevät- ja talvinäytökset, jonne yleisöä saapui ennätysmäärä. Raision 
Jumpparit oli mukana kaupungin järjestämissä tapahtumissa mm. Temput ja Tohinat, 
Liikuntamessut ja Menoa Muksuille.   
 
Ennen syyskauden alkua Raision Jumpparit järjesti Kerttulassa jo perinteeksi muodostuneen RaJun 
Treenipäivän. Treenipäivän aikana järjestetään 16 -vuotta täyttäneille monipuolisia 
ryhmäliikuntatunteja ja yhteistyökumppaneiden tarjoamia maksuttomia testauksia, kuten 
kehonkoostumusmittaus ja alaraaja-analyysi.  Treenipäivän aikana voimistelusalissa oli tarjolla 
lapsiparkki. Seuratouhukkaat osallistuivat tapahtumaan ja päivä toimi samalla seuran yhteisenä 
seurapäivänä, jonka jälkeen jaettiin alkavaan kauteen liittyvää tärkeää infoa. Päivän aikana otettiin 
lisäksi seuratoimijoista ja joukkueista valokuvia, joita on on nähtävillä mm. RaJun netissä, 
mainoksissa ja sosiaalisessa mediassa.  
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Talous 
 
Tilikauden 2013 budjetti toteutui 157 607,68 euron suuruisena. Maksuvalmius oli koko vuoden 
hyvä.  
 
Varsinainen toiminta ja varainhankinta 
Varsinaisen toiminnan tuotot pysyivät melko samoina edellisvuoteen verrattuina. Avustusten 
määrä kasvoi Opetusministeriön seuratuen myötä reilusti budjetoitua suuremmaksi. 
Varainhankinnan tuotot kasvoivat myös arviota suuremmiksi, sillä näytösten tuotto kohosi puolella 
ja lisäksi seura osallistui loppuvuodesta varainhankintatempauksiin, kuten Urheiluarpojen 
myyntiin. Henkilöstökulut olivat budjetoitua suuremmat, samoin mainonta – ja markkinointikulut.  
 
Tulos ja tase 
Tilikauden tulos oli 16 412,78 euroa ylijäämäinen.  
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