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Raision Jumpparit on Vuoden Urheiluseura -kisan finaaliviisikossa 
 
Suomen Voimisteluliiton ehdokas, Raision Jumpparit, on valittu vuoden urheiluseura -kisan finaaliviisikkoon. 
Voittaja palkitaan Uuno-pokaalilla ja Alkon 10.000 euron stipendillä Urheilugaalassa 17.1. Helsingin Hartwall 
Arenalla. Raision kaupunki tarjoaa 50:lle seuratouhukkaalle matkan 10-vuotista taivaltaan juhlivaan Urheilugaalaan. 
Riemukkaammissa merkeissä RaJun 30-vuotisjuhlavuosi ei voisi alkaa! Seura osallistuu Suomi100 -vuoden 
raisiolaiseen juhlintaan myös joulukuussa, jolloin julkaistaan Altti Koiviston kirjoittama historiikki sekä järjestetään 
kunnon bileet ja tietysti myös räiskyvä juhlanäytös kaikkien nykyisten ja entisten seuratouhukkaiden sekä 
yhteistyökumppanien kanssa samoin 30-vuotista olemassaoloaan juhlivassa Kerttulan liikuntahallissa. 
 
Olemme RaJun sisäpiirissä* kovasti pohtineet, miksi tällainen kunnianosoitus osui kohdallemme. Ja juuri nyt, kun on 
vielä niin paljon kehittämisideoita toteutettavana. Päädyimme siihen päätelmään, että ehkä juuri siksi – Raision 
Jumpparit kun ei taida koskaan valmiiksi tullakaan. Seura on jatkuvassa liikkeessä kohti uusia tuulia, tuoreiden 
ideoiden aallonharjoilla surffaten. toivomme myös, että suuren sisäpiirimme*, eli yli sadan seuratouhukkaan (= 
ohjaajat, valmentajat, apuohjaajat, kiltalaiset, johtislaiset ja aktiivista vapaaehtoistyötä tekevät vanhemmat) hyvä 
yhteishenki on ollut tärkeä tekijä valinnalle. RaJussa jokaisen toimijan, niin jumpparin kuin seuratouhukkaan, panos 
yhteisen seuramme eteen on yhtä arvokas. Seuran sisäiset hierarkiat ovat matalat eikä eri lajienkaan välillä ole raja-
aitoja. Yhteistyö on vilkasta myös alueen sisarseurojen ja Raision kaupungin kanssa. Kaikki toimivat yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi: liikunnan ilon lisäämiseksi Raision ja lähialueen asukkaiden arkielämään. 
 
Raision Jumppareissa harrastajat ja seuratouhukkaat ovat todellisia tähtiä. Tämän saimme tuntea konkreettisesti 
jälleen viime sunnuntaina, jolloin Kerttulan liikuntahallin lisäkatsomotkaan eivät tuntuneet riittävän yleisölle, joka oli 
tullut nauttimaan kaikkien seuran harraste- ja kilparyhmien esityksistä upeaan talvinäytökseen. Näytöksissä tärkeä 
ohjelmanumero ovat myös julkiset palkitsemiset kauden onnistumisista. Jumppareita ja seuratouhukkaita nostetaan 
esiin mm. seuraavissa kategorioissa: vuoden seuratouhukas, vuoden käsilläkävelijä, vuoden showstopper, vuoden 
hymy jne. Harrastajia arvostetaan seurassa myös siten, että seuramme kouluttaa heidän ohjaajiaan ja valmentajiaan 
jatkuvasti, niin seuran sisäisin, kuin Voimisteluliitonkin järjestämin koulutuksin. Seuran sisäinen polku jumpparista 
apuohjaajaksi, ohjaajaksi ja valmentajaksi tai muihin seuran tehtäviin on myös kynnyksetön. Kaikki ovat tervetulleita 
mukaan toimintaan missä tahansa elämänvaiheessa. 
 
RaJun monet seuratouhukkaat saavat perustunteja ohjatessaan kokea, millainen erityinen arvo on esimerkiksi sillä, 
että onnistuu sytyttämään kauan hehkuvan liikunnallisen kipinän vasta-alkajan sydämeen. Sen voi kokea vaikkapa 
hetkellä, jolloin saa tuta sen käsin kosketeltavan riemun, joka räjähtää ilmoille ekaluokkalaisen pikkuvesselin 
oppiessa sinnikkään harjoittelun tuloksena voltin trampalta ihan itse – olkoonkin, että nilkanojennuksissa saattaa 
vielä olla hiomista. Raision Jumpparien monipuoliseen toimintaan osallistuminen, niin jumpparina kuin 
seuratouhukkaana, tuo elämään jo itsessään lisäarvoa ja hyvää oloa. ei vain se, mitä sillä tavoitellaan. 
 
 
 
Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit on 29-vuotias monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen liikuntaseura. Tarjolla on runsas 
kattaus laadukasta harrasteliikuntaa lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Seuran kilpalajeja ovat joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, 
tanssi, rytminen voimistelu ja kilpa-aerobic. Jäsenmäärältään (YLI 900) Raision Jumpparit on Raision suurin urheiluseura ja yksi Suomen 
Voimisteluliiton 30 suurimmasta seurasta. Raision Jumppareille on myönnetty kaksi merkittävää tunnustusta laadukkaasta seuratyöstä 
hyvinvointia ja terveyttä edistävän harrasteliikunnan saralla: aikuisliikunnan priima-sertifikaatti sekä lasten ja nuorten urheilun sinetti. 


