
 

 

Tiedote 1.12.2017 
 

Nyt on kiitosten ja muutosten aika 
 
Raision Jumpparien uusi puheenjohtaja on valittu seuran syyskokouksessa torstaina 30.11. Valituksi tuli 
johtokunnan ehdokas, suomalaisen ohjelmistoyrityksen myyntijohtaja Teija Koskinen, joka on työskennellyt myynnin 
ja markkinoinnin parissa jo toistakymmentä vuotta. Teijalle tiiminvetotehtävät ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella, 
ja hän tietää, että rajat ovat rakkautta - työelämässäkin. Hänen mukaansa isoakin miehistöä (RaJun seuratouhukkaita 
on jo yli 100) voidaan ohjata vain suurella sydämellä ja olemalla ihminen ihmiselle.  
 
Liikunnan kipinä on syttynyt Teijassa jo hyvin varhain. RaJun matkassa hän on kulkenut jo vuodesta 1991 niin 
harrastajana ja kilpailijana kuin ohjaajana ja valmentajanakin useissa voimistelulajeissa. Viimeisen puolen vuoden 
ajan Teija on perehtynyt johtokunnan toimintaan ja tehtäviin. Johtokunnan kutsu seuran puheenjohtajan tehtävään 
on hänelle suuri kunnia. Uusi puheenjohtaja aloittaa kautensa vuoden 2018 alussa, ja ensitöikseen hän saa seuran 
strategian päivittämisen yhdessä kaikkien seuratouhukkaiden kanssa. 
 
Seuran 30-vuotisjuhlassa palkittiin jälleen ansioituneita seuratouhukkaita. Seuralle valittiin kolmas 
kunniapuheenjohtaja, seuran väistyvä puheenjohtaja Tuuli Salospohja. Seuratouhukkaat kuvailevat Tuulia mm. 
määrätietoiseksi visionääriksi, tehokkaaksi starttimoottoriksi ja intohimoisesti RaJuun suhtautuvaksi. Salospohja 
toteaa, että kunniapuheenjohtajuus on hänelle henkilökohtaisesti erittäin merkityksellinen asia. Molemmat aiemmat 
kunniapuheenjohtajat, Raimo Hillberg ja Jorma Salospohja, ovat seuran perustajajäseniä, joiden ansioita erityisesti 
hyvän seurahengen luojina hän arvostaa valtavasti. Salospohjalle on ollut erityisen tärkeää vaalia tätä perintöä, jonka 
keskeisiä tekijöitä ovat jumpparien ja seuratouhukkaiden keskinäinen kunnioitus ja yhdessä tekemisen meininki, sekä 
uuden oppimisen ja liikunnan ilon korostaminen kaiken tekemisen kimmokkeena. 
 
Raision Jumpparien kunniajäsenen arvo myönnettiin Sanna Innolalle, Elisa Kinnuselle ja Miia Rauhaselle. Innola 
toimi seuran johtokunnassa vuosina 1994-2005, josta ajasta puheenjohtajana vuodet 2000-2005. Lisäksi hän ohjasi ja 
valmensi useita joukkueita ja käynnisti paraatityttöjen toiminnan. Kinnunen on toiminut seurassa sen perustamisesta 
lähtien ensin jumpparina, myöhemmin osaavana ja pidettynä ohjaajana ja valmentajana useissa voimistelu- ja 
tanssilajeissa. Tällä hetkellä Kinnunen valmentaa joukkuevoimistelun kahta valmennusryhmää. Rauhanen on 
toiminut seuran johtokunnassa vuodesta 2006 alkaen josta ajasta toiminnanjohtajana vuodet 2006-2009, ja 
sihteerinä vuodesta 2012 alkaen. Vuoden seuratouhukkaaksi valittiin Nina Litja, joka ohjaa seurassa tällä hetkellä 
ryhmäliikuntaa ja valmentaa useita telinevoimistelu- ja Freegymryhmiä. 
 
Raision Jumpparit ja Kerttulan liikuntahalli juhlivat yhdessä 30-vuotista taivaltaan lauantaina 25.11., jolloin hallissa 
järjestettiin kaksi upeaa juhlanäytöstä teemalla ”Jumppaava kivi ei sammaloidu”. Näytökset olivat osa virallista 
Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaa Raisiossa, ja niissä esiintyi noin 500 lasta ja nuorta kaikista seuran harraste- ja 
kilparyhmistä. Seuran omien jumpparien lisäksi lavalla nähtiin RaJun ja Naantalin Voimistelijoiden yhteisjoukkue 
Minelle, Turun Liikuntaseuran ja Pyrkivä Gymnasticsin huippuvoimistelijoita ja Loimun liigalentopalloilijoita. 
Molemmat näytökset vetivät Kerttulan katsomot täyteen ja tunnelma salissa oli huikaiseva. Mukana juhlimassa oli 
myös suurin osa seuran perustajajäsenistä. Seura jatkaa eteenpäin kiitollisin mielin – Jumppaava kivi ei sammaloidu.  
 
Lisätiedot:  
Elina Tommila, toimisto@raisionjumpparit.fi / 0401949420 
 
Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit on 30-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 (lähes 1000) 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. 
Raision Jumpparit valittiin Vuoden Urheiluseura 2017 valtakunnalliseen finalistiviisikkoon. 
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