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VUOSIKERTOMUS 2020

Raision Jumpparit on reilu ja reipas, 33- vuotias luova ja rohkea raisiolainen liikuntaseura. Raision 
Jumpparit on innovatiivinen ja aktiivinen seura, joka tekee toiminnallista ja antoisaa yhteistyötä useiden 
lähialueiden toimijoiden kanssa. Seuran kilpalajeja ovat joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, tanssi, 
rytminen voimistelu ja kilpa-aerobic. Kilpalajien lisäksi Raision Jumpparit tarjoaa laadukasta 
harrasteliikuntaa lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille eri liikuntalajeissa, esim. Freegym, breikki, 
parkour, baletti, cheerleading, perheliikunta sekä ryhmäliikunta. Raision Jumpparit järjestää jäsenilleen 
myös erilaisia kursseja ja leirejä. Jäsenmäärältään (reilu 1200 vuonna 2020) Raision Jumpparit on Raision 
suurin urheiluseura ja Suomen Voimisteluliiton 17. suurin seura. 
Raision Jumpparit on valittu Olympiakomitean lasten ja nuorten, sekä aikuisten liikunnan Tähtiseuraksi 
ja saanut erityistä tunnustusta ja huomiota mm. edelläkävijän roolistaan, seuran hyvistä sisäisistä 
käytänteistä sekä palkitsemiskulttuurista ja yhteistyökyvystä. Raision Jumpparit valittiin vuoden 2017 
valtakunnallisen urheilugaalan vuoden urheiluseuraäänestyksen finalistiviisikkoon. Vuonna 2019 Raision 
Jumpparien upea työ palkittiin Olympiakomitean valtakunnallisella Vuoden lasten liikunnan Tähtiseura-
palkinnolla. Palkinnon sanoin ”Raision Jumpparit on seura, joka edistää esimerkillisellä tavalla lasten ja 
nuorten toimintaa. Seuran toiminta mahdollistaa lapsille monipuolisen ja innostavan harrastamisen, 
kustannukset eivät ole este harrastamiselle ja seura on yhteistyöhaluinen toimintaympäristön muiden 
toimijoiden kanssa.
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Reilu, Reipas ja Riemukas - Raision Jumpparit

Vuosikertomus 2020

Tammikuussa 2020 Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit aloitti 33. 
toimintavuotensa. Vuoden 2020 lopulla aktiivisia, liikkuvia jäseniä seurassa oli 1227, innokkaita 
seuratouhukkaita reippaasti yli 120. Seurassa toimi ensimmäistä kertaa RaJun historiassa kaksi 
päätoimista täyspäiväistä työntekijää seuran juoksevia asioita, taloushallintoa, eri hallintoja, 
tiedottamista, asiakaspalvelua, markkinointia, kehitystyötä yms seuran toiminnan kannalta 
keskeisiä asioita hoitamassa. Viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana seuran toimintaa on 
viety eteenpäin innovatiivisella ja rohkealla otteella, toimintatapoja ja käytäntöjä on tarkasteltu 
monelta kantilta ja niitä on kehitetty, rima on asetettu korkealle ja on luotu haasteita. Seuran 
visiota ja strategiaa on kirkastettu ja muutoksia on tehty nk. ajassa, hyvällä menestyksellä. 
Raision Jumppareita on määrätietoisesti kehitetty jäsenille ja seuratouhukkaille mieleiseksi 
kokonaisuudeksi ja toimintaympäristöksi sekä tuotu seuraa näkyväksi markkinapositiivisena ja 
kannustavana, positiivisena innostajaseurana. Raision Jumpparien vahvat kehitysvuodet ovat 
laajentaneet ja kasvattaneet sekä liikkujien että toimijoiden määrää reippaalla tahdilla ja seura 
on toiminut monin tavoin edelläkävijän roolissa. Kullekin vuodelle valikoituneet omat 
painopisteet ja tavoitteet ovat viitoittaneet tietä hyvää tulevaisuutta kohti. Vuoden 2020 
painopisteiksi valikoituivat mm. hallinnollisen seuratyön kehittäminen sekä seuratoimijoiden 
osaamisen lisääminen, yhteistyökumppanuuksissa nähtiin lisää mahdollisuuksia, halutiin 
kehittää yhdessä uutta ja upeaa ja koettiin että yhdessä saadaan aikaan enemmän, niin 
laadullisesti kuin määrällisesti. Haluttiin panostaa nuoriin ja nähtiin hurjasti potentiaalia 
tulevaisuuden seuratyössä. Raision Jumpparit päätti myös astua vankemmin 
tapahtumanjärjestäjän rooliin sekä luoda uutta pirteää ja raikasta näkyvyyttä trendikkäin 
keinoin, jotta seura tavoittaisi lisää juuri nuoria mukaan toimintaansa. 
2020 alkuvuoden aikana ehdittiin kokea suurta huumaa ja tähtiloistoa. Raision Jumpparit 
palkittiin Suomen Olympiakomitean nimeämänä Vuoden Tähtiseurana Varsinais-Suomen 
urheilugaalassa Logomon hulppeissa puitteissa. Seuran hallituksen jäsenet työntekijöineen 
pääsivät tuulettamaan seuran ylpeydellä vastaanottamaa suurta yhteistä kunniamainintaa 
Raision kaupungin edustajien kanssa. Alkaneesta kevätkaudesta oltiin innoissaan, kaksi 
työntekijää toimistolla ideoivat ja työstivät ahkerasti toimintaedellytyksiä kuntoon ja uusia 
ohjaajia rekrytoitiin lisää kasvavaan toimintaan. Alkukausi näytti lupaavalta. Olympiakomitean 
kanssa yhteistyössä luotiin seuralle Vuoden Tähtiseuran esittelyvideo, joka liikutti ja toi kiitosta 
sekä kannustusta. Seurassa alkoi yhteistyössä Rasekon kanssa ensimmäinen 
oppisopimuskokonaisuus. Jäsenmäärä oli kasvussa ja uusia yhteistyökumppaneita ja tukijoita 
oli tullut mukaan toimintaan. Kevään kisakaudelle harjoiteltiin, kevätnäytöksen järjestelyjä 
äitienpäiväksi suunniteltiin porukalla ja uusia kursseja ja workshoppeja lyötiin lukkoon. 
Raision Jumpparien seuratoiminta ns. kukoisti hehkeimmillään, kunnes kevätkaudella 
pandemiaksi asti levinnyt Covid-19 mukanaan tuomat odottamattomat muutokset alkoivat 
sekoittaa parhaimpienkin suunnitelmien kulkua. Jäsentiedotteet vaihtuivat Koronatiedotteiksi, 
mutta kaikesta huolimatta Raision Jumpparit pyrki pitämään positiivisen ilmapiirin ja luomaan 
uskoa tulevaan. Tiedottamisen linjaksi valittiin seuran arvoihin luonnikkaasti sopivin reilun 
tiedottamisen linja. Tiedottaminen hoidettiin näkyvästi ja avoimesti. Tiedotteet julkaistiin aina 
kaikille yhteisesti näkyvällä paikallaan seuran nettisivuilla sekä somessa. Ajoittain oli takkuilua 
sähköpostien tavoittavuudessa, mutta jäsenet oppivat hyvin pian seuraamaan ajankohtaisia 
tiedotteita tutulla paikallaan RaJun netissä. Seuratoimijoita myös ohjattiin viestittämään 
tiedotteet aina eteenpäin omille ryhmilleen vastuuohjaajien /valmentajien toimesta ja 
tiedottamaan seuran ohjeistuksista sekä ryhmäkohtaisista toiminnoista ja mahdollisista 
toiminnan rajoituksista. 

Doc ID: 11edf5756f6b3f3c39727a0e3ac679b687c8e84f

https://www.facebook.com/Olympiakomitea/videos/527933861483739/


3

Suomen hallitus linjasi 12. maaliskuuta 2020 koronaviruksen hillitsemiseksi varsin mittavat 
toimenpiteet. Lajiliittomme Voimisteluliitto antoi jäsenseuroilleen määräyksen peruuttaa kaikki 
yli 500 hengen yleisötilaisuudet. Tämä tarkoitti, että toukokuun loppuun asti peruttiin myös 
RaJun isännöimiksi suunnitellut Stara- sekä valtakunnalliset TanVo- kilpailut kuin myös 
kevätnäytös.  Suomen hallituksen suosituksen mukaisesti kaikkea vapaaehtois- ja 
harrastetoimintaa tuli välttää taudin leviämisen estämiseksi. Näin ollen Raision Jumpparien 
hallitus keskeytti valmennus- ja ohjaustoimintansa 12.3. alkaen. Loppukeväällä seura tuotti 
osaksi etätreenejä ja kannusti jäseniään ulkoiluun ja nauttimaan luonnossa liikkumisesta. 
Raision Jumpparit tarjosi jäsenperheilleen iloista toiminnallista puuhaa poikkeusoloista 
huolimatta, maksuttomana järjestettiin mm. etäperhetreenejä, joihin perheet voivat osallistua 
omassa olohuoneessaan. Myös aikuisia kannustettiin liikkumaan etänä tarjoten vinkkejä ja 
linkkejä hyviin kotitreeneihin. Kevätkauden perinteikäs ja odotettu loppuhuipentuma, 
kevätnäytös, jouduttiin perumaan ja näin ollen seuralle kaikkien yhteinen, suuri 
varainhankintatapahtuma ei toteutunut lainkaan, joka loi omaltaosaltaan taloudellistan 
painetta seuralle.
Raision Jumpparit tarjosi kesällä harrastusmahdollisuuksia, perheille, lapsille, nuorille ja 
aikuisille kevään jäsenille maksutta. Kesällä seuraan palkattiin Osuuspankin kesäduunituen 
avulla reipas nuori nuorisoagentiksi selvittämään nuorten toiveita ja ideoimaan alkavaa 
syyskautta nuorten näkökulmasta. Myös nuorten hallituskokonaisuutta ideoitiin yhdessä 
eteenpäin ja nuorisojäseniä rekryttiin mukaan hyvällä menestyksellä. 
Syyskausi päästiin starttaamaan kaikkien iloksi suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. 
Syyskautta markkinoitiin Supersyksynä ja mukana oli monipuolinen kattaus laadukasta ja iloista 
liikuntaa koko perheelle. Syyskauden aikataulu tarjosi supersuosikit sekä myös uusia tunteja, 
uusien pidettyjen ohjaajien johdolla. Mm. alle kouluikäisten supersankarikoulutus alkoi Kaanaan 
koululla Supersankarikouluttajan johdolla. Raision Jumpparit kannusti jäseniään ja tiedotti miten 
kaikki omalta osaltaan voivat vaikuttaa turvalliseen, koronavapaaseen liikkumiseen seuran 
tunneilla ja toimitiloissa toimimalla vastuullisesti ja noudattamalla annettuja ohjeistuksia. 
Ajantasainen tiedottaminen ja kootut ohjeistukset koettiin hyvänä ja ne loivat turvallisuuden 
tunnetta. 
Syyskausi päästiin suunnitellusti lähes loppuun saakka, ryhmäkokoja pienennettiin aiemmasta, 
rajoituksista huolimatta tunneilla oli hyvä ja innostunut fiilis.  Jäsenille järjestettiin kursseja, mm. 
twerkkaus ja käsilläseisonta sekä tarjottiin mahdollisuus osallistua kehitys -ja suunnittelutyöhön 
mm. viestimällä toiveita ja ideoita palautekyselyjen yhteydessä. Talvinäytöstä ei ollut 
mahdollisuutta järjestää kuten aiempina vuosina ja se päädyttiin esittämään oman ryhmän 
kesken omalla treenisalilla. Kutsua sai paikanpäälle yhden kutsuvieraan perheestä ja 
ohjaajatiimien koostamaa näytöstreenikertaa katsottiin ajanmukaisin rajoituksin. Jäsenillä oli 
mahdollisuus tukea seuran toimintaa ja vuoden aikana menetettyjä varainhankintatuloja 
osoittamalla korvaus näytöslipun hinnasta esim. mobilepayllä. Joukkueille tarjottiin 
loppuvuodesta varainhankintamahdollisuutena mm. Myllyn vuosittainen joululahjapaketointi. 
Syyskaudella seura lanseerasi uusia seuratuotteita kevyttoppatakin ja treenireppuja. 
Nuoria rekrytoitiin mukaan seuran toimintaan. Raision Jumpparien Nuorten Akatemiahanke 
pyörähti käyntiin ja seuraan palkattiin Akatemiatutor, jonka tehtävänkuvaan tutorina kuului 
myös tarvittaessa sekä harraste-, että valmennusryhmien tutorapu. 
Loppuvuodesta 2020 toimistolle kantautui vinkki vapaasta salitilasta Tasalanaukiolla, toimistoa 
kerrosta ylempänä. Raision Jumpparit tarttui tilaisuuteen ja vuokrasi itselleen valmiin salitilan, 
jossa on kaksi salia, joista toinen suurempi peilisali, pukeutumis- ja suihkutilat miehille ja 
naisille, vastaanottoaula ym. Työntekijät siistivät paikat pienellä budjetilla RaJun näköisiksi ja 
seura hankki tilasta muuttaneelta yritykseltä treenivälineitä ja irtaimistoa. Seuran toimistotilat 
jatkavat 2. kerroksen tiloissa. Toimistolla luotiin ja ideoitiin uudet opasteet ja bannerit uudelle 
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toiminnalle ja alkavasta kevätkaudesta valmisteltiin upea yhteisöllinen kokonaisuus. RaJulan 
uusiksi toiminnoiksi suunniteltiin ryhmäliikunnan vierelle lapsiparkkitoimintaa, iltapäiviin 
alakouluikäisten liikuntakerhotoimintaa, lisää kursseja ja pienryhmätoimintaa, uusia lajeja ja 
mahdollisuus esim. tanssijoille peilien hyödyntämiseen harjoittelussa sekä kilpa-aerobiccarien 
mahdollisuus käyttää joustoparkettia. Mm. balettitangot siirrettiin RaJulaan ja valaistus 
uusittiin. 
Syyskausi jouduttiin koronatoimien vuoksi päättämään nuorten ja aikuisten osalta vajaa kahta 
viikkoa aiemmin kuin oli suunniteltu. Samoin yli 20-vuotiaiden valmennustoiminta 
liikuntapaikoilla keskeytettiin. Seuramme ryhmäliikuntaohjaajat olivat sitoutuneet ohjaamaan 
tunteja myös etänä. Näin ollen, Raision Jumpparit avasi facebookissa ryhmäliikkujille 
”etätreenit”- treenisivuston, jonka kautta Jumpparit pääsevät osallistumaan ohjaajiemme 
koostamille etätunneille. Raision Jumpparien vuoden 2020 syyskausi päättyi 12.12. Joululomalla 
ilmoille jäi jännitys seuraavan kauden kulusta, mikä olisi mahdollista ja mikä jäisi vielä 
haaveeksi.
Raision Jumpparit oli moneen muuhun urheiluseuraan nähden poikkeuksellisessa tilanteessa, 
sillä seuran taloudellinen puskuri oli koronatilanteeseen ajauduttaessa varsin hyvä. Näin ollen 
varat, jotka oli suunniteltu käytettävän toiminnan monipuoliseen kehittämiseen, tulivatkin 
toiminnan ylläpitämisen kannalta tarpeeseen pääasiallisten, seuralle hyvin merkittävien 
varainhankintatuottojen ehtyessä rajoitusten myötä.  
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1. Toiminnan tarkoitus 
Raision Jumpparit on reilu, reipas ja riemukas raisiolainen urheiluseura. Seuran toiminnan 
tarkoituksena oli lisätä liikunnan harrastamista ja sen tuottamaa iloa lasten, nuorten, 
aikuisten ja perheiden keskuudessa monin eri tavoin ja tavoittein.  Raision Jumpparit järjesti 
monipuolisia ja laadukkaita harraste- ja kuntoliikuntatunteja jäsenistölleen ja muille 
seuran tuottamasta toiminnasta kiinnostuneille. Seura tarjosi polun myös kilpaurheilun 
pariin useissa voimistelulajeissa: joukkuevoimistelussa, telinevoimistelussa, rytmisessä 
voimistelussa, kilpa-aerobicissa ja tanssissa. Raision Jumppareissa on ilo liikkua, kasvaa, 
oppia ja menestyä - niin harrastajana, kilpailijana, ohjaajana ja valmentajana kuin myös 
muissa seuran tehtävissä. 

Raision Jumpparien toimintaa ohjasivat seuran arvot - reiluus, reippaus ja 
riemukkuus. 

RaJu on REILU: Raision Jumpparin toimintaa ohjasivat yhdessä sovitut pelisäännöt. Pelisäännöt 
on laadittu niin kaikille seuran jäsenille yhteisesti, kuin myös ohjaajille ja valmentajille sekä 
kilpavalmennuksessa mukana oleville ryhmille erikseen. Pelisäännöissä keskeisiä arvoja ovat 
lapsuuden kunnioittaminen, tasavertaisuus ja urheilullisuus. Seuratouhukkaiden 
vapaaehtoinen ja ansiokas työ huomioitiin mm. kiittämällä, palkitsemalla ja tarjoamalla erilaisia 
kouluttautumismahdollisuuksia.

RaJu on REIPAS: Raision Jumpparit tarttui tämän päivän suureen kysymykseen, koko kansan 
liialliseen liikkumattomuuteen, reippain ottein: RaJu tarjosi ennen muuta hauskaa ja 
monipuolista yhdessä tekemistä liikunnan keinoin koko perheelle. Liikunnan pariin tuleminen 
oli helppoa ja kaikille avointa.

RaJu on RIEMUKAS: Liikunnan ilo oli yksi keskeisimmistä arvoista koko Raision Jumpparien 
toiminnassa. Kaikessa seuran toiminnassa oli riemukas meininki, josta sai energiaa sekä hyvää 
oloa ja hyvää mieltä. 

2. Toiminnan mittarit
Raision Jumpparien jäsenmäärän kehitys vuosina 1988-2020
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JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 1988-2020

Vuoden 2020 kokonaisjäsenmäärä laski hieman 2019 vuoden syksyllä alkaneen kasvun jälkeen. 
Covid-19 pandemia, rajoitukset ja poikkeusolojen luoma epävarmuus vaikutti jäsenmäärän 
hyvin alkaneeseen kasvuun epäsuotuisasti, mutta toivottavasti vain hetkellisesti. Raision 
Jumpparit on Suomen 17. suurin Voimistelun jäsenseura. Jäsenmäärältään Raision Jumpparit on 
myös Raision suurin seura.  

3. Taloussuunnitelman toteutuminen 
Raision Jumpparien vuoden 2020 talousarvio toteutui -18 099,72e alijäämäisenä. Varsinaisen 
toiminnan tuotot toteutuivat suunniteltua vaatimattomammin, 198 782,90e suuruisina. 
Kausimaksu- ja jäsenmaksutuotto vuodelta 2020 oli 167 434,19e. Avustuksia, mm. OKM:ltä 
haettua seuratukea ja kaupungin seuralle kohdentamaa tukea seura sai yhteensä 27 912,95e 
edestä. Varainhankinnan tuottoa saatiin kerättyä aiempaan verrattaen huomattavasti 
vähemmän, vain 3 435,76e edestä. Henkilöstökulut sivukuluineen toteutuivat vuoden 2020 
osalta 175 472,40e suuruisina. Tilinpäätös 2020 (Liite 1).

Covid-19 luomien poikkeusolojen ja rajoitusten vuoksi seuran suurimmat 
varainhankintakampanjat, puolivuosittaiset näytökset, jouduttiin jättämään väliin. Jäsenillä oli 
mahdollisuus tukea seuran toimintaa ja vuoden aikana menetettyjä varainhankintatuloja 
osoittamalla korvaus talvinäytöksen lippuhinnasta esim. mobilepayllä, mutta tuotto jäi 
kokonaisuudessaan vain muutamaan kymmeneen euroon. 
Raision Jumpparit oli moneen muuhun urheiluseuraan nähden poikkeuksellisessa tilanteessa, 
sillä seuran taloudellinen puskuri oli koronatilanteeseen ajauduttaessa varsin hyvä. Näin ollen 
varat, jotka oli suunniteltu käytettävän toiminnan monipuoliseen kehittämiseen, tulivatkin 
toiminnan ylläpitämisen kannalta tarpeeseen pääasiallisten, seuralle hyvin merkittävien 
varainhankintatuottojen ehtyessä rajoitusten myötä.
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4.Kokoukset ja hallinto 
Seuran talouden seurannasta vastasi ensikädessä seuran hallituksen jäsenistö. Hallitukseen 
kuului puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri sekä hallituksen muut jäsenet. 
Toiminnan toteutuksesta sekä taloushallinnon tehtävien toteuttamisesta vastasivat seuran 
kaksi työntekijää, joiden tehtävänkuvia avattiin ja tehtäviä päivitettiin alkukauden aikana 
sopimaan muuttuneeseen tilanteeseen. Päätoimisia, vakituisessa työsuhteessa olevia 
työntekijöitä seurassa oli vihdoin kaksi ja tehtävänjako kahden työntekijän kesken sujui 
luontevasti.  Kokouksissa toiminnanjohtaja toimi käsiteltävien asioiden esittelijänä ilman 
äänioikeutta.  Seurakoordinaattori oli kokouksissa paikalla tuomassa mm. taloushallinnon 
lukemia hallituksen tietoisuuteen samoin ilman äänioikeutta. 

Hallitus kokoontui keskustelemaan ja päättämään seuran ajankohtaisista asioista noin kerran 
kuukaudessa, koronarajoitusten vuoksi osa kokouksista toteutui etäyhteyksin. Vuoden 2020 
aikana hallitus kokoontui yhteensä 12 kertaa. Sihteeri kirjoitti kokouksista pöytäkirjat, joihin oli 
koottu kokouksessa läpikäydyt asiat ja kokonaisuudet sekä tehdyt päätökset, jotka hallituksen 
jäsenet allekirjoittivat. 

Lisäksi seuralla oli kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, joista kevätkokous pidettiin 
poikkeusluvalla koronapandemian vuoksi vasta syksyllä, sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
joulukuussa. Kokousten paikat ja tarkemmat ajankohdat määräsi seuran hallitus. 
Vuosikokouksissa hyväksyttiin myös edeltävän toimintakauden jäsenet. Kaikki seuran jäsenet 
olivat tervetulleita vuosikokouksiin, joista heille ilmoitettiin yhdistyslain mukaisesti kaksi viikkoa 
ennen kokousta. 

Syyskokouksessa valittiin uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle niin, että 
puheenjohtaja valittiin yhdeksi ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi. Ero 
myönnettiin Heidi Varjolle. Puheenjohtajana jatkoi Teija Koskinen, varapuheenjohtajana jatkoi 
Vilma-Riina Koppanen, sihteerinä jatkoi Miia Rauhanen. Meiju Vuorela, Hanna Rantanen, Laura 
Vuorio, Katariina Kiviluoto, Kaisa Kuikka, Nina Litja ja Julia Uimonen jatkoivat 
hallitustyöskentelyään. Työntekijöiden edustajiksi hallitus päätti nimetä Teija Koskisen, Julia 
Uimosen sekä Katariina Kiviluodon. Toiminnanjohtajana jatkoi Elina Tommila ja 
seurakoordinaattorina Tuulia Neulanen. Työntekijät eivät ole äänivaltaisia hallituksen jäseniä. 
Työntekijät yhdessä hallituksen jäsenien koostaman tiimin kanssa työstivät ja esittivät 
ehdotuksen uusista rooleista. 

Vastuuroolit jaettiin hallituksen jäsenten kesken seuraavasti: (suluissa vuosi, jolloin 
hallitustyöskentely alkanut)
Teija Koskinen, puheenjohtaja (2018) 
Vilma-Riina Koppanen, varapuheenjohtaja (2012) 
Miia Rauhanen, sihteeri (2006) 
Kaisa Kuikka, nuorten hallituksen kummi (2000)
Katariina Kiviluoto (2011) 
Meiju Vuorela, tapahtumavastaava (2011) 
Hanna Rantanen, valmennusvastaava (2017) 
Laura Vuorio, hankevastaava (2017) 
Nina Litja, lajivastaava (2018)
Julia Uimonen (2020)

Lisäksi luotiin 
 Taloustiimi (Teija Koskinen, Vilma-Riina Koppanen, Katariina Kiviluoto, Julia Uimonen, 

neuvonantajana Inkeri Siirilä)
 Tapahtumatiimi (Meiju Vuorela, Laura Vuorio, Hanna Rantanen ja Nina Litja)
 Sponsorointi- ja varainhankintavastaavaksi hallitus päätti rekrytä vastaavan hallituksen 

ulkopuolelta
 Markkinointi- ja viestintävastaavaksi hallitus nimesi molemmat työntekijät
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5. Toimintalinja

5.1 Raision Jumpparit valmistautuu tähtiseura-auditointiin 
Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelman myötä Raision Jumpparit ovat jo aiemmin saaneet sekä 
vihreän, että punaisen tähtimerkin tunnustuksena laadukkaasta seuratyöstä. Tähtimerkki on 
Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt 
laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä 
huippu-urheilu. Vihreä tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen aikuisten ja sininen 
huippu-urheilun Tähtiseuralle. Raision Jumpparien tunnuksena on kaksivärinen Tähtimerkki. 
Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet 
yksinään. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia 
tavoitteitaan. 

Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja 
tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka 
sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän 
mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi liikunnan säilymisen osana ihmisen eri 
elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi. 

Suomen Olympiakomitea yhdessä lasten- ja nuorten urheilua tukevan Gasumin kanssa nimesi 
ja palkitsi Raision Jumpparit vuoden 2019 Tähtiseuraksi. Tähtiseura-ohjelma on 
Olympiakomitean ja urheiluseurojen laatuohjelma, jossa on tällä hetkellä mukana 562 seuraa, 
45 eri lajissa. Valinnassa painottuivat seuran tarjoama liikunnan ilo, innostava ilmapiiri, 
monipuolisen harrastamisen mahdollistaminen, harrastuskustannusten maltillisuus, 
yhteisöllisyys, nuorten osallistaminen ja yhteistyön toimivuus sidosryhmien kanssa. Alkuvuonna 
julkaistiin palkitsijan Gasumin Gasettijulkaisu, jossa palkitun seuran toiminnanjohtajan 
haastattelu (Liite 2).

5.2 Pelisäännöt ja työsääntö
Raision Jumppareilla oli käytössään yhteiset seuran sisäiset, kaikkia toimijoita koskevat 
pelisäännöt. Näiden yleisten pelisääntöjen lisäksi on luotu omat pelisäännöt ohjaajille ja 
valmentajille (sis. sosiaalisen median pelisäännöt), jumppareille ja vanhemmille sekä 
varainhankinnan pelisäännöt valmennusryhmille, joita myös noudatettiin. Seura pitää yhdessä 
sovittuja pelisääntöjä ja niihin sitoutumista tärkeänä: ne lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä ja 
selkiyttävät toimintatapoja. Pelisäännöt ovat kirjattu kaikille avoimesti luettaviksi seuran 
nettisivuilta. 

Yleisten pelisääntöjensä (Linkki) mukaan Raision Jumpparit piti huolen siitä, että jäsenet 
saivat luvatun määrän harjoituskertoja ammattitaitoisen ohjaajan ohjaamana. Mahdolliset 
peruutukset ym. ikävät yllätykset pyrittiin pitämään minimissään. Pelisääntöjensä mukaan 
seura sitoutui järjestämään korvaavat jumppakerrat peruuntuneiden tuntien tilalle. Jäsen taas 
sitoutui pelisääntöjen kautta huolehtimaan omista maksuista, peruutuksista, vakuutuksista ja 
ym. oleellisista asioista jumppakaudelle ilmoittautuessaan. 

Ohjaajat ja valmentajat sitoutuivat noudattamaan ohjaajien ja valmentajien yhteisiä 
pelisääntöjä työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Ohjaajat ja valmentajat toimivat 
seuran keulakuvina, mikä edellyttää esimerkillistä käytöstä tunneilla ja seuran tapahtumissa. 
Ohjaajat ja valmentajat tekevät ryhmilleen realistiset kausitavoitteet ja sitoutuvat 
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suunnittelemaan koko jumppakauden tunnit huolella kunkin ryhmän erityispiirteet ja lasten 
ikäkausien kehitysvaiheet huomioiden. Ohjaajat huolehtivat myös ryhmäkohtaisesta 
viestinnästä, esimerkiksi näytöksiin ja mahdollisiin muutoksiin liittyvästä tiedotuksesta. 
Valmentajat tekevät ja opettavat valmennusryhmilleen kilpailuohjelmat sekä huolehtivat 
kilpailuihin ilmoittautumisista ja niihin liittyvistä varauksisista. He vastaavat myös seuran ja 
kotien välisestä viestinnästä yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. 

Parhaimmillaan sosiaalisen median eri muodot tarjoavat paitsi mukavaa ajanvietettä ja 
seuraa, myös nopeaa tiedonkulkua ja yhteisöllistä viestintää. Sosiaalinen median käyttö on 
turvallista ja mukavaa, kun pitää mielessä riskit. Raision Jumpparit kannustaakin jäseniään 
olemaan varovaisia ja kehottaa vanhempia olemaan läsnä alle 13 -vuotiaiden käyttäessä 
sosiaalista mediaa. Henkilökohtaisia tietoja ei suositella luovutettavan kenellekään ja omasta 
yksityiselämästä kertominen kannattaa tehdä harkintaa käyttäen. Toisten kuvia ei saa julkaista 
ilman lupaa ja omia kuvia julkaistaessa kannattaa muistaa esimerkillisyys ja netin rajattomuus. 
Raision Jumpparit suhtautuu nettikiusaamiseen hyvin vakavasti. Seura otti käyttöön vuoden 
2018 lopussa kuvauslupakyselyn, joka jokaisen jäsenen tulee täyttää kyllä/ei -merkinnällä 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Raision Jumppareissa noudatetaan Suomen yhdistyslain, Olympiakomitean, lajiliittojen sekä 
aluejärjestöjen sääntöjä kaikessa toiminnassa, myös varainhankinnassa. Kaikki talkootyö ja 
varainhankinta tulee lain ja sääntöjen mukaan tehdä koko seuran tai sen joukkueen hyväksi, ja 
sen avulla hankitut rahat tulee käyttää aina yhteisesti seuran tai siihen kuuluvan joukkueen 
kuluihin.  

Raision Jumpparien näytöksissä ja seuran muissa omissa tapahtumissa toteutettavat talkootyöt 
olivat lähtökohtaisesti koko seuran yhteistä varainhankintaa kaikkien jäsenten yhteiseksi 
hyväksi. Joukkueet hakivat hallitukselta poikkeuslupaa oman varainhankinnan toteuttamiseksi 
seuran näytöksissä tai muissa seuran itse järjestämissä tapahtumissa, jos tulossa oli esimerkiksi 
kustannuksiltaan suurempi kilpailumatka tai muu tapahtuma. Valmennusryhmät ja -joukkueet 
toteuttivat varainhankintaa ja tekivät talkootyötä myös itsenäisesti seuran järjestämien 
tilaisuuksien ulkopuolella. Joukkueiden omista varainhankintakampanjoista ja talkootöistä 
ilmoitettiin seuran toiminnanjohtajalle, joka huolehti laskutusosuudesta. Seuran tulee lain 
mukaan tällöinkin periä osuus varainhankinnan tuotosta, joka oli vuonna 2020 Raision 
Jumppareissa 5%.  Lukuun ottamatta joulupaketointia, jonka kohdalla seuran osuudeksi on 
kokonaistuotosta päätetty osoittaa 15%.  

Varainhankinnan osalta RaJun nettisivujen materiaalipankkiin päivitettiin Joukkueenjohtajien ja 
rahastonhoitajien helposti saataville mm. varainhankinnan ja tilinhoidon ohjeet (Linkki) 

Työsääntö (Linkki) kokoaa Raision Jumpparien työntekijöiden ja työnantajapuolen sopimat 
työsuhteisiin liittyvät tärkeimmät asiat, joita molemmat osapuolet noudattavat. Työsääntöä 
päivitetään tarpeen vaatiessa yhdessä sopimalla. Työsääntö kuin myös pelisäännöt ja muuta 
yhteiset materiaalit löytyvät kaikkien avoimesti nähtävillä seuran nettisivuilta 
materiaalipankista. Tuomareille ja Arvi-tuomareille luotiin myös oma työsääntö (Linkki) josta 
löytyvät mm. korvausperusteet. 

5.3 Ongelmien ratkaisu ja riskien hallinta
Raision Jumpparit pyrki edelleen hoitamaan ongelma- ja ristiriitatilanteet nopeasti, asiallisesti 
ja kaikkia kohtaan reilusti. Mikäli Raision Jumpparit ry:n toiminnassa ilmeni ristiriita, pyrittiin se 
ratkaisemaan mahdollisimman pian siinä yhteydessä, jossa ongelma alun perin syntyi. 

Taloudellisesta riskienhallinnasta seuran hallitus vastasi yhdessä tilitoimisto Johanna Immosen 
kanssa. Hallituksesta oli nimetty kaksi tiliotteentarkastajaa, jotka tarkastivat tiliotteet 
kuukausittain puheenjohtajan lisäksi. Lisäksi hallituksessa toimii nimetty taloustiimi, joka 
tahollaan pysyy ajan tasalla seuran taloustilanteesta. Esimerkiksi Tuloslaskelma ja -tase 
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pyydettiin tilitoimistolta kuukausittain. Tilitilanteen, tuloslaskelman ja taseen lisäksi hallituksen 
kokouksissa tarkistettiin ja merkittiin tiedoksi päivitetty laskutus- ja maksutilanne, joka 
tuotettiin sähköisen jäsenrekisterin laskutusohjelman avulla. Sekä toiminnanjohtajalla, että 
seurakoordinaattorilla on seuran tilioikeudet. Vuoden 2020 aikana seuraan hankittiin vain 
kaikkein välttämättömimmät hankinnat ja näin ollen joistakin kokonaisuuksista jouduttiin 
loppuvuoden puolella luopumaan ja siirtämään hankintoja eteenpäin. Uuden RaJulan salin 
hankintalistalla on vielä välineistöä ja kalusteita, voimistelumattojen pesu on ajankohtainen 
sekä esimerkiksi kaikkien ohjaajien yhteinen ensiaputaitojen päivityskoulutus on toiveena 
saada järjestettyä lähitulevaisuudessa. Uutta raikasta näkyvyyttä varten on tehty hienoja 
suunnitelmia, mutta toteutuksen aika ei ole vielä ollut oikea eikä taloudellisesti mahdollinen. 

5.4. Viestintäsuunnitelma 

Hyvässä ja vetovoimaisessa seurassa on hyvä ilmapiiri ja laadukasta toimintaa, johon on helppo 
tulla mukaan. Innostava viestintä lisää yhteisöllisyyden tunnetta seuraväen sisällä ja 
kiinnostavuutta seuraa kohtaa toiminnan ulkopuolella oleville. Ajantasainen viestintä myös luo 
luotettavuutta ja turvallisuuden tuntua jäsenille ja toimijoille. On tärkeää, että tieto kulkee ja 
tavoittaa ihmiset nykypäivän tietotulvassa. Raision Jumpparien toiminnalle luotiin vuoden 2020 
aikana viestintäsuunnitelma (Liite 3.), joka sisältää myös suunnitelman kriisiviestinnän osalta. 
Toiminnanjohtaja koosti viestintäsuunnitelman lisäksi seuran käyttöön viestinnän vuosikellon 
(Liite 4.), joka toimii hyvänä apuna viestinnän suunnitelmallisuuden osalta. Vuosikelloon on 
kerätty tärkeimmät ja merkittävimmät viestinnän etapit. Viestinnässä noudatetaan vuosittain 
samankaltaista runkoa ja lisäyksiä tehdään kausittain/vuosittain muuttuvien tilanteiden, esim. 
tapahtumien myötä. Raision Jumpparien yleiset tiedotteet julkaistaan aina samassa paikassa 
RaJun nettisivuilla, sekä seuran some-kanavilla. Kun seuran viestintä ja tiedottaminen on 
hyvässä hoidossa, myös kriisien ennakointi ja tarvittaessa kriisiviestintä ovat helpompia 
toteuttaa.

Sisäinen viestintä on enemmän kuin tiedottamista, jolla asiat saadaan sujumaan. Se myös 
vahvistaa vapaaehtoisten ihmisten joukkoon kuulumista, yhteisöllisyyttä sekä mahdollisuutta 
vaikuttaa. Hyvin toteutettu viestintä lisää jäsenten tyytyväisyyttä. Se ruokkii mielenkiintoa ja 
aktiivisuutta sekä auttaa saavuttamaan tavoitteita. Kokemukset yhdessä aikaan saaduista 
tapahtumista palkitsevat ja antavat hyvän syyn tulla mukaan uudestaan. Seuraviestintä on osa 
seuran toimintaa ja sen johtamista. Se on jatkuvaa vuorovaikutusta sekä seuran toimintaan 
vaikuttavien asioiden seuraamista ja arviointia. Tiedon jakaminen niille, joille sillä on 
merkitystä, on viestinnän lähtökohta. Hyvä seuraviestintä innostaa mukaan, jakaa 
käyttökelpoista tietoa, tehostaa toimintaa, luo ryhmähenkeä ja hyvää mieltä, nostaa esiin 
ideoita ja tekee tilaa keskustelulle. Raision Jumpparien viestintäsuunnitelman tarkoituksena on 
vastata kysymyksiin: miksi viestitään, mitä ja miten viestitään, kuka viestii ja kenelle, milloin ja 
missä? Suunnitelman laadinnassa apuna toimivat seuran visio, missio, strategia ja arvot.

6. Kaikille jäsenille avoin perustoiminta 

Raision Jumpparit on monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen urheiluseura. Seuran 
kilpalajeja ovat joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, tanssi, rytminen voimistelu ja kilpa-aerobic. 
Kilpalajien lisäksi Raision Jumpparit tarjoaa laadukasta harrasteliikuntaa lapsille, nuorille, 
aikuisille ja perheille eri liikuntalajeissa, esim. Freegym, breikki, parkour, baletti, cheerleading, 
perheliikunta sekä ryhmäliikunta.
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Jäsenmäärältään (vuonna 2020 1227) Raision Jumpparit on Raision suurin urheiluseura ja yksi 
Suomen Voimisteluliiton 17. suurimmasta seurasta. Raision Jumppareille on myönnetty kaksi 
merkittävää tunnustusta laadukkaasta seuratyöstä, Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelman 
aikuisten sekä lasten ja nuorten Tähtimerkit. Suomen Olympiakomitea nimesi Raision Jumpparit 
vuoden 2019 Tähtiseuraksi. 

Raision Jumpparien kaikille harrastajille avoin perustuntitarjonta oli kaikilla jumppakausilla 
laajaa ja laadukasta. Erilaisia harrastetunteja oli tarjolla lapsille ja nuorille viikoittain yli 40. 
Tuntitarjonta palveli monipuolisesti erilaisten liikkujien toiveita ja mieltymyksiä. Kausittainen 
harrasteaikataulu oli suunniteltu niin, että ikätasosta riippumatta lapsi, nuori, aikuinen tai perhe 
sai mahdollisuuden valita useamman tunnin harrastusvalikoimaansa. Lajeina olivat 
joukkuevoimistelu, rytminen voimistelu, telinevoimistelu, Freegym, Parkour, kilpa-aerobic, 
cheerleading ja monet erilaiset tanssilajit. Tavoitteena oli, että kaikille harrastajille voitaisiin 
tarjota ryhmä, joka vastaa heidän taito- ja tavoitetasoaan sekä toiveitaan harrastuksen 
intensiteetistä. 

Perheliikuntatunteja oli tarjolla huoltajille ja yli 3kk – 6 vuoden ikäisille lapsille. Raision 
Jumpparien perheliikuntatunnit ovat olleet suosittuja. Varsinaisten perheliikuntatuntien lisäksi 
vanhemmilla oli kuten aiempinakin vuosina, mahdollisuus osallistua alle kouluikäisten lasten 
harrasteliikuntatunneille kerran kuukaudessa, ja eri lajien perustunneillekin vähintään kerran 
jumppakaudessa vanhempain viikkojen aikana. 

2020 vuoden kevät -ja syyskausilla aikuisten ryhmäliikuntaa järjestettiin edelleen 16 
viikkotuntia. Seuran tarjoamille ryhmäliikuntatunneille saivat osallistua kaikki 13-vuotta 
täyttäneet. Kesällä järjestettiin kesäjumppatunteja sekä valmennusryhmille lajien omia ja 
yhteisiä kesätreenejä. 

Syyskokous päätti lasten -ja nuorten liikunnan kausimaksujen pysyvän ennallaan (1 krt/vk 90 
e, rajaton 120 e). Jäsenmaksu säilyi samana 40e/vuosi (20e/kausi). 

7. Taito- ja kilpavalmennus
Kilpavalmennusta järjestettiin rytmisessä voimistelussa, telinevoimistelussa, 
joukkuevoimistelussa. kilpa-aerobicissa ja tanssissa. Lisäksi taitoryhmävalmennusta tarjottiin 
kaikissa em. lajeissa, joukkuevoimistelua lukuun ottamatta. Myös Cheerleadingiä oli tarjolla 
lajin taitoryhmässä. Taitoryhmien tunnit antoivat lapsille mahdollisuuden treenata hieman 
kovempaa ja haasteellisemmin oman harrastuksen parissa ilman kilpailutavoitteita. 
Tavoitteena oli, että myös jokaiselle kilpaurheilusta kiinnostuneelle voitaisiin tarjota sopiva 
valmennusryhmä, jonka harjoittelun määrä ja tavoitteet vastaavat sopivalla tavalla jumpparin 
omia taitoja ja tavoitteita. 

Kuten menneinä vuosina, RaJun tärkeimpiä toimintaperiaatteita lasten ja nuorten 
kilpailutoiminnassa olivat oikeudenmukaisuus, kannustavuus ja myönteisten kokemusten 
tuottaminen kaikille toimintaan osallistuville. Seuralle valmentajien osaaminen oli ja on yhä 
edelleen avainasemassa. Seura kannusti viime vuonna ja myös tulevaisuudessa ohjaajiaan ja 
valmentajiaan kouluttautumaan kustantamalla Voimisteluliiton perustason koulutukset sekä 1. 
ja 2. tason tuomarikoulutukset kokonaisuudessaan. Myös valmentajien ja tuomarien jatkotason 
koulutuksia tuettiin merkittävällä maksuosuudella. 

Kaikilla valmennus- ja taitoryhmien voimistelijoilla on perusmaksuna kausimaksu ja 
jäsenmaksu. Perusmaksu sisälsi mahdollisuuden osallistua rajattomasti harrastetunneille sekä 
yhden valmennus tai taitoryhmän harjoituskerran viikossa. Syyskokouksessa päätettiin 
muutoksesta valmennusryhmien kausimaksuihin, jolloin jatkossa kesätreenit sisältyvät 
kausimaksujen kokonaissummaan. Maksut perustuivat valmennusryhmille / -joukkueille 
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järjestettyjen viikkoharjoituskertojen määrään. Valmennusmaksuja vastaan Raision Jumpparit 
tarjoaa laadukasta valmennusta, huolehtii arvokisojen osallistumismaksuista, kouluttaa 
tuomareita ja huolehtii kaikista tuomarointiin liittyvistä kuluista, kouluttaa valmentajia 
sekä vakuuttaa valmentajat tapaturmien varalta.  Yhteistyöjoukkueiden kausihinnat on 
määritelty seurojen kanssa yhteistyössä erikseen tapauskohtaisesti.

7.1 Valmennusryhmien muodostaminen

Raision Jumppareissa valmennusryhmät muodostettiin ensisijaisesti jumppareiden motivaation 
perusteella ja avoimella periaatteella. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että eri lajien 
valmennusryhmiin haluaville järjestettiin avoimia katselmuksia ja infotilaisuuksia, joissa 
kerrotaan kilpailuihin tähtäävästä lajiharjoittelusta. Myös perustunneilla kerrottiin taito –ja 
kilpavalmennusryhmistä ja niihin liittymisen mahdollisuuksista. Kausittain rekryttiin uusia 
jumppareita lajien taito- ja kilparyhmiin markkinoimalla valmennusryhmiä ikäkausittain suoraan 
jäsenille. Uusia valmennusryhmiä- ja joukkueita luotiin mm. joukkuevoimistelun ja rytmisen 
voimistelun pariin. 

7.2 Kilpailuihin, valmennusleireille ja esiintymismatkoille osallistuminen
Seuran kilpalajien harrastajilla oli mahdollisuus osallistua kilpailuihin ja kilpailla omalla 
taitotasollaan seuran edustajina. Edellytyksenä kuitenkin oli, että voimistelija / tanssija käy 
harjoituksissa aktiivisesti ja on motivoitunut harjoittelemaan tavoitteellisesti. Pienimmät, alle 
12-vuotiaat seuran kilpavoimistelijat ja -tanssijat, osallistuivat ensin esimerkiksi Stara -
tapahtumiin ja esiintyivät omassa lajissaan lajien muissa yhteisissä tapahtumissa. 
Valmennusryhmät voivat anoa seuran hallitukselta tukea esimerkiksi leirikuluihin. 

8. Seuratouhukkaat RaJun toiminnan ja kehityksen 
johtotähtinä 
Vuonna 2020 Raision Jumppareissa toimi noin 120 seuratouhukasta, joiden intohimosta RaJu 
eli ja hengitti. Seuratouhukkailla tarkoitetaan mm. seuraavia seura-aktiiveja: toiminnanjohtaja, 
seurakoordinaattori ja hallitus, kilpailevien ja esiintyvien ryhmien joukkueenjohtajat ja 
rahastonhoitajat, ohjaajat, valmentajat ja apuohjaajat sekä Uskollisuuden Kilta. 
Seuratouhukkaat ovat RaJun kehityksen johtotähtiä, seuran toiminnan ja hyvän hengen 
kannalta arvokkaimpia aktiivijäseniä. RaJun arvot – reiluus, reippaus ja riemukkuus – tulevat 
todeksi ennen muuta seuratouhukkaiden toimintatavoissa ja tavoitteissa. Jokaisen panosta 
kaikille yhteisen seuran eteen arvostetaan aidosti riippumatta esimerkiksi kokemuksesta, 
lajista tai kisamenestyksestä. Touhukkaiden yhteisöllisyyttä onnistuttiin tukemaan ja 
syventämään mm. seuraavin tavoin:

• RaJut Seuratouhukkaat – facebook-ryhmässä keskusteltiin ja tiedotettiin eri aiheista avoimesti 
ja aktiivisesti, sekä erityisen vahvasti yhteishenkeä nostattaen. Ryhmä on seuran iso sisäpiiri. 
Seuratouhukkaat auttoivat toisiaan usein pyytämättäkin, mutta ainakin tarpeen tullen.
• Seuratouhukkaille järjestettiin yhteinen ohjaajien, rahastonhoitajien ja joukkueenjohtajien 
kaudenaloituspalaveri. Joukkuevoimistelun lajikehityksen tiimoilta kokoonnuttiin lajitiimissä 
useaan otteeseen vuoden aikana.  
• Kaikki seuratouhukkaat kutsuttiin keväällä perinteiselle timantinhiontaristeilylle. Risteilyn 
menomatka käytettiin seuran yhteiseen kehittämiseen, paluumatkalla herkuteltiin ja 
seurusteltiin vapaasti sekä tarpeen mukaan kokoonnuttiin pienemmissä ryhmissä pohtimaan 
tulevaa. 
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• Kouluttautumiseen kannustettiin, sitä tuettiin ja siitä palkittiin jo aiemmin tutuksi tulleen 
käytännön mukaisesti korkeampina ohjauspalkkioina. Seura järjesti koulutuksia kauden aikana 
niin suurempina tilauskoulutuksina kuin omaa osaamistaan ja ideoitaan jakaakseen 
pienemmillä kokoonpanoilla lajien ohjaajille ja valmentajille. 

Raision Jumppareissa seuratouhukkaaksi ryhtyminen oli helppoa ja avointa. Kaikki, jotka 
halusivat mukaan seuran toiminnan kehittämiseen ja pyörittämiseen, olivat lämpimästi 
tervetulleita. 

8.1 Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuvaukset 
Raision Jumpparien päätoimisten toiminnanjohtajan sekä seurakoordinaattorin lisäksi 
seurassa toimii vastuullisissa tehtävissä mm. seuraavat seuratouhukkaat / 
seuratouhukasryhmät:

• Hallituksen jäsenet (10)
• Ohjaajat, valmentajat ja apuohjaajat (75)
• Valmennusryhmien joukkueenjohtajat ja talousvastaavat (20) 
• Kilpajumpparit (n. 200)
• Kilpajumpparien lähipiirit, mm. vanhemmat (200+)  

9. Viestintä ja markkinointi
Raision Jumpparien reilu, reipas ja riemukas imago ja arvot ovat keskinäisessä 
tasapainossa. Kun toiminta perustuu myös käytännössä sloganissa ilmaistuille arvoille, on 
linjassa helppo pysyä. Nämä arvot ovat myös viestinnän ja toiminnan markkinoinnin keskiössä: 

● viestintä ja markkinointi oli yleisilmeeltään ja kieleltään reipasta, riemukasta ja runsasta; 
● kaikessa viestinnässä noudatettiin reilua läpinäkyvyyttä;
● respectit osoitettiin viestinnässä reilusti niille, jotka sen ansaitsevat.

Raision Jumpparit on luopunut lehtimainonnasta. Sen sijaan seura viestii toiminnastaan 
sähköisesti netissä, sosiaalisessa mediassa ja jäsenrekisteriä hyödyntäen sähköpostitse 
säännöllisin seuratiedottein. Mediatiedotteet julkaistiin tarvittaessa puolivuosittain näytösten 
yhteydessä. Raision Jumpparit on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Facebook-seuraajia oli 
vuoden 2020 lopussa n. 1557, Instagramtilillä seuraajia on yhä enemmän, n. 1050 hlö. Lisäksi 
tehtiin ”jääkaappi”-aikatauluja jaettavaksi mm. erilaisissa tapahtumissa, kouluissa, kirjastoissa 
ja liikuntapaikoilla. Seuratouhukkaat, valmennusryhmät ja jäsenistö keskustelivat aktiivisesti 
keskenään myös sähköpostitse sekä seuran perustamien ohjaajien ja valmentajien Whatsapp-
ryhmien välityksellä. Maksettua markkinointia sosiaalisessa mediassa käytettiin ajoittain, esim. 
rekrytointien ja suurempien kausimainosten kohdalla. 

Koronavuoden aikana viestiminen ja tiedottaminen nousi yhdeksi pitkäkestoiseksi ja 
merkittäväksi kokonaisuudeksi. Raision Jumpparien ajantasaiset ja yleiset, avoimet tiedotteet, 
niin jäsenien yhteiset seuratiedotteet kuin myös koronatiedotteet, ovat nähtävillä seuran 
nettisivuilla tiedotteet- osiossa (Linkki). 

10. Raision Jumpparit tapahtumien järjestäjänä
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Raision Jumpparien suunnitelma toimia aiempia vuosia aktiivisemmin myös 
tapahtumajärjestäjän roolissa kariutui koronapandemian aiheuttamiin rajoituksiin. Vuonna 
2020 sekä kevät-, että talvinäytös jäivät toteuttamatta. Samoin rajoitusten vuoksi hyvine 
suunnitelmien asteelle jäivät stara- ja Tanssillisen voimistelun kilpailut. 

Näytöksissä on ollut tapana palkita ansioituneita RaJulaisia eikä palkitsemisista tingitty 
tälläkään kertaa. Palkintokategorioita olivat vuoden seuratouhukas sekä vuoden apuohjaaja, 
ohjaaja ja valmentaja. Palkitut tavoitettiin tällä kertaa aiempaa pienemmällä kokoonpanolla 
omista kodeistaan ja työpaikoiltaan. Yllättyneet palkitut saivat kiertopokaalin lisäksi muistoksi 
kunniamaininnat sekä pienemmän muistopokaalin. Palkittuja muistettiin vielä näkyvästi 
sosiaalisessa mediassa. Vuoden ohjaajana palkittiin Laura Palonen, vuoden apuohjaajana 
Ellinoora Kiviluoto, vuoden valmentajana Miranda Gröhn ja vuoden seuratouhukkaana Satu 
Haapolahti. 

11. Raision Jumpparit siltojen rakentajana
Vuonna 2020 Raision Jumpparit teki monipuolista ja aloitteellista yhteistyötä Raision kaupungin, 
sisarseurojen ja yritysten sekä Voimisteluliiton ja monien muiden liikuntajärjestöjen kanssa. 
Työntekijät verkostoituivat aktiivisesti muiden yhdistysten ja seurojen kanssa. Vertaistukea ja 
vinkkejä saatiin paljon mm. Liikun TJ-klubista, johon työntekijät osallistuivat aina 
mahdollisuuden tullen. 

11.1 Raision kaupunki ja lähikunnat
Raision Jumpparit jatkoi aktiivista osallistumista Raision kaupungin seuraparlamentissa. RaJu 
on aina ilolla mukana erilaisissa hankkeissa matalan kynnyksen liikunnan lisäämiseksi 
Raisiossa, mm. menoa muksuille –tapahtumat perheille, Temput ja tohinat –tapahtumat pienille 
lapsille, sekä erilaiset lajikokeilut ja tempaukset koulujen ja päiväkotien tapahtumissa. 
Koronapandemian ja kokoontumisrajoitusten myötä tapahtumia oli suunniteltua vähäisemmin.  

11.2 Sisarseurat
Raision Jumpparit toimii paikallisena kasvattajaseurana naisten telinevoimistelussa ja 
rytmisessä voimistelussa, ja luo huippuvoimistelijan polkua näissä lajeissa yhteistyössä Turun 
Pyrkivän ja Turun Liikuntaseuran kanssa. Raision Jumpparit ja Naantalin Voimistelijat tekevät 
aktiivista yhteistyötä drop out –ilmiön vähentämiseksi ja kilpavoimistelun tason nostamiseksi 
joukkuevoimistelussa yhteisjoukkuein. Raision Jumpparit ja Turun Urheiluliitto ovat tehneet 
valmennusyhteistyötä kilpa-aerobicissa jo vuosia ja yhteistyö jatkuu edelleen. Yhteistyö Parkour 
Akatemian kanssa on jatkunut saumattomasti, heidän kanssaan tuotetut tunnit ovat jatkaneet 
suosiotaan, ja seura onkin saanut houkuteltua niiden myötä paljon lapsia, nuoria ja erityisesti 
lisää poikia voimistelullisen harrasteliikunnan pariin. Rytmisen voimistelun lajissa yhteistyötä 
tehtiin Turun Liikuntaseuran sekä Ruskon naisvoimistelijoiden kanssa. Yhteistyö Ruskon 
naisvoimistelijoiden kanssa päättyi kesän jälkeen, TLS:n kanssa yhteistyötä laajennettiin 
vuoden 2020 aikana koskemaan myös joukkuevoimistelua.  

11.3 Yritysyhteistyö
Raision Jumpparit teki yhteistyötä useiden paikallisten yritysten kanssa. Seura tarjosi 
yhteistyöyrityksilleen paitsi media- ja tapahtumanäkyvyyttä myös osallistumista toimintaansa. 

Suurimmat yhteistyökumppanit seuralle olivat Turun Osuuskauppa TOK ja Raision Fysioterapia. 
Raision Jumpparit on TOK:n seurabonusseura. Kauppakeskus Mylly on seuralle tärkeä 
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yhteistyökumppani ja tarjoaa mahdollisuuden avustuksellaan tehdä mm. varainhankintaa. 
Kauppakeskus Mylly toimi myös merkittävänä yhteistyökumppanina erityisesti Raision 
Jumpparien näkyvyyden kannalta. Lisäksi seuran yhteistyökumppaneina olivat mm. Mehiläinen 
(urheilunetti), Raision fysioterapia, Hobbybox, Roberts berries, Express-kuva, Forsport, 
Osuuspankki, LähiTapiola ja Tilitoimisto Johanna Immonen. 

Yritysyhteistyön avulla seura sai mahdollisuuden tarjota jäsenilleen erilaisia jäsenetuja, mm. 
Raision Fysioterapian kampanjatarjoukset. Suurinta taloudellista avustusta/ sponsoritukea 
seura on saanut yhteistyökumppaneiltaan TOK (seurabonus), Mehiläinen (urheilunetti), 
LähiTapiola sekä Osuuspankki sekä tietysti Raision Kaupunki. 

11.4 Liitot ja järjestöt, joihin Raision Jumpparit kuuluu 
Raision Jumpparit kuuluu Suomen Voimisteluliittoon. Raision Jumpparit on myös LiikU:n 
(Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry) jäsenseura. Katto-organisaationa edellä mainituille 
toimii Suomen Olympiakomitea.

12. Vuoden 2020 tuloskortti 
1. Strategiatyön ja hallinnollisen seuratyön kehittäminen 
a. seurajohdon kouluttaminen b. toimijoiden ja monipuolisen osaamisen lisääminen 

2. Yhteistyökumppaneihin panostaminen 
a. Yritysyhteistyön lisääminen 
b. Sponsorien hankinta 
c. Seuran sisäinen yhteistyö 
d. Sisarseurat 
e. Jäsenetujen lisääminen 

3. Nuorten aktivoiminen mukaan seuratyöhön 
a. RaJu-Akatemian käynnistäminen 
b. Nuorten hallitus 

4. Ryhmäliikunnan kehittäminen 

5. Tapahtumajärjestäjänä aktivoituminen 
a. JV CUP-kilpailut 
b. TanVo-kilpailut 
c. Näytökset ja muut seuran omat tapahtumat 

6. Raision Jumpparien näkyvyyden ja edustuksen virkistäminen 
7. Voimistelun olosuhteiden parantaminen Raisiossa – salit ja vuorot 
8. Valmennusjärjestelmän kehittäminen
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Liitteet:

Tilinpäätös 2020 (sis. varastosaldo)
Gasetti-julkaisu (Raision Jumpparit on Vuoden Tähtiseura)
Jäsenlista
Mediatiedote 21.12.2020 

Doc ID: 11edf5756f6b3f3c39727a0e3ac679b687c8e84f



18

Doc ID: 11edf5756f6b3f3c39727a0e3ac679b687c8e84f



Audit trail


TITLE


FILE NAME


DOCUMENT ID


AUDIT TRAIL DATE FORMAT


STATUS


KIIREELLINEN ALLEKIRJOITUSPYYNTÖ - VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus vuodelta 2020.docx

11edf5756f6b3f3c39727a0e3ac679b687c8e84f

MM / DD / YYYY

Completed

05 / 05 / 2021

13:33:03 UTC

Sent for signature to Vilma-Riina Koppanen

(vilma-riina@hotmail.com), Miia Rauhanen

(miia.rauhanen@gmail.com), Katariina Kiviluoto

(katariina.kiviluoto@gmail.com), Kaisa Kuikka

(kaisa.kuikka@gmail.com), Julia Uimonen

(julia.lm.uimonen@gmail.com), Hanna Rantanen

(ziidu_89@hotmail.com), Laura Vuorio

(laura.s.vuorio@gmail.com), Nina Litja

(nina.litja@gmail.com) and Meiju Vuorela

(meiju.vuorela@gmail.com) from

puheenjohtaja@raisionjumpparit.fi

IP: 212.149.230.23

05 / 05 / 2021

13:36:21 UTC

Viewed by Vilma-Riina Koppanen (vilma-riina@hotmail.com)

IP: 13.53.211.252

05 / 05 / 2021

13:36:39 UTC

Signed by Vilma-Riina Koppanen (vilma-riina@hotmail.com)

IP: 13.53.211.252



Audit trail


TITLE


FILE NAME


DOCUMENT ID


AUDIT TRAIL DATE FORMAT


STATUS


05 / 05 / 2021

13:40:50 UTC

Viewed by Nina Litja (nina.litja@gmail.com)

IP: 87.95.4.177

05 / 05 / 2021

13:41:22 UTC

Signed by Nina Litja (nina.litja@gmail.com)

IP: 87.95.4.177

05 / 05 / 2021

13:42:44 UTC

Viewed by Kaisa Kuikka (kaisa.kuikka@gmail.com)

IP: 82.181.168.135

05 / 05 / 2021

13:44:25 UTC

Signed by Kaisa Kuikka (kaisa.kuikka@gmail.com)

IP: 82.181.168.135

05 / 05 / 2021

13:48:09 UTC

Viewed by Julia Uimonen (julia.lm.uimonen@gmail.com)

IP: 82.181.186.194

05 / 05 / 2021

13:48:29 UTC

Signed by Julia Uimonen (julia.lm.uimonen@gmail.com)

IP: 82.181.186.194

KIIREELLINEN ALLEKIRJOITUSPYYNTÖ - VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus vuodelta 2020.docx

11edf5756f6b3f3c39727a0e3ac679b687c8e84f

MM / DD / YYYY

Completed



Audit trail


TITLE


FILE NAME


DOCUMENT ID


AUDIT TRAIL DATE FORMAT


STATUS


05 / 05 / 2021

13:51:00 UTC

Viewed by Hanna Rantanen (ziidu_89@hotmail.com)

IP: 87.95.44.159

05 / 05 / 2021

13:51:27 UTC

Signed by Hanna Rantanen (ziidu_89@hotmail.com)

IP: 87.95.44.159

05 / 05 / 2021

15:02:23 UTC

Viewed by Laura Vuorio (laura.s.vuorio@gmail.com)

IP: 85.76.128.108

05 / 05 / 2021

15:03:28 UTC

Signed by Laura Vuorio (laura.s.vuorio@gmail.com)

IP: 85.76.128.108

05 / 05 / 2021

15:15:17 UTC

Viewed by Miia Rauhanen (miia.rauhanen@gmail.com)

IP: 93.106.151.85

KIIREELLINEN ALLEKIRJOITUSPYYNTÖ - VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus vuodelta 2020.docx

11edf5756f6b3f3c39727a0e3ac679b687c8e84f

MM / DD / YYYY

Completed



Audit trail


TITLE


FILE NAME


DOCUMENT ID


AUDIT TRAIL DATE FORMAT


STATUS


05 / 05 / 2021

17:55:27 UTC

Viewed by Katariina Kiviluoto

(katariina.kiviluoto@gmail.com)

IP: 188.238.64.223

05 / 05 / 2021

17:56:19 UTC

Signed by Katariina Kiviluoto

(katariina.kiviluoto@gmail.com)

IP: 188.238.64.223

05 / 06 / 2021

05:30:05 UTC

Signed by Miia Rauhanen (miia.rauhanen@gmail.com)

IP: 85.131.80.94

05 / 06 / 2021

14:23:15 UTC

Viewed by Meiju Vuorela (meiju.vuorela@gmail.com)

IP: 188.238.50.113

05 / 06 / 2021

14:24:33 UTC

Signed by Meiju Vuorela (meiju.vuorela@gmail.com)

IP: 188.238.50.113

The document has been completed.05 / 06 / 2021

14:24:33 UTC

KIIREELLINEN ALLEKIRJOITUSPYYNTÖ - VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus vuodelta 2020.docx

11edf5756f6b3f3c39727a0e3ac679b687c8e84f

MM / DD / YYYY

Completed


		2021-05-06T14:25:01+0000
	San Francisco
	Tamper Proofing




