
 
  

   SEURATIEDOTE toukokuu 2021 

   Tässä tiedotteessa: 

 

1. Ajankohtaista 
2. Kevätkokouskutsu 
3. KESÄLEIRI alakouluikäisille RaJulassa 7.-11.6. 
4. Palautekyselyt jäsenille 
5. Vuokraa RaJula 
6. Liikuntakerho LIIKKIS aloittaa toimintansa syksyllä 
7. Mahdollisuudet tukea seurasi toimintaa 
8. Etsitkö työtä voimistelun ja liikunnan parista?  

 

Terveiset RaJun toimistolta, mukavaa jälleen koronatiedotteiden sijaan palata seuratiedotteiden pariin. Kuten 
Raision Jumppareilla on ollut tapana, jatkamme viestintää samalla linjauksella: Ajankohtainen koronatiedote 
julkaistaan jatkossakin aina seuran nettisivuilla, sekä linkkinä facebookissa. Hallituksen koostama koronatiedote 
välitetään seuran kaikille toimijoille, vastuuohjaajat tiedottavat omia ryhmiään uudesta julkaisusta ja sen 
mahdollisista vaikutuksista ko. ryhmän toimintaan. Näin toimimalla turvaamme parhaiten tiedotteen 
tavoittavuuden jatkossakin. Kaikille jäsenille yhteiset seuratiedotteet julkaisemme tuttuun tapaan RaJun netissä, 
sosiaalisessa mediassa ja ne toimitetaan jäsenrekisterin kautta kaikille jäsenille myös sähköpostitse. 
Sähköpostiosoitteen ym. päivitys tulee jokaisen jäsenen itse tehdä jäsenrekisterissä ’omat tiedot’ osiossa.  
Toivotaan, että tilanne koronan suhteen muuttuu vihdoin paremmaksi ja myös pysyy sellaisena ja pääsemme 
kesän jälkeen aloittamaan syyskauden toiminnan normaalisti, vihdoin myös perhe- ja ryhmäliikuntatuntienkin 
osalta.  

1. Ajankohtaista 
Kulunut vuosi on tehnyt seuran toimintaan suuria muutoksia, joista osa tulee vaikuttamaan myös tulevaan. 
SUURI KIITOS kaikille, jotka olette tukeneet Raision Jumpparien toimintaa.  

Raision Jumpparit jatkaa kevätkautta aiempaa ilmoitettua (9.5.) pidempään, näin ollen kevätkausi jatkuu 
toukokuun loppuun (30.5.2021) saakka. Koronaohjeistus kevät 2021 

Ilmoittautuminen syksyn tunneille alkaa elokuussa. Aikataulu julkaistaan RaJun netissä heinä-elokuun vaihteessa.  

Raision Jumpparien hallitus on päätynyt lomauttamaan työntekijänsä, näin ollen toiminnanjohtaja on 
tavoitettavissa ma-ke klo 13-16, ajalla 22.4.-21.8. (lomalla 23.6.-25.7.). Seuran yhteystiedot 
toimisto@raisionjumpparit.fi / 040 1872112 (ma-ke 13-16).  

2. Kevätkokouskutsu 
Raision Jumpparien sääntömääräinen kevätkokous pidetään 26.5. klo 19 RaJulassa (Tasalanaukio 5, 3 krs.), esillä 
sääntömääräiset asiat. Lämpimästi tervetuloa. Poikkeustilanteen vuoksi pyydämme ystävällisesti 
ilmoittautumaan etukäteen toimisto@raisionjumpparit.fi 
 

3. Lasten liikunnallinen kesäleiri 7.-11.6.2021 
Alakouluikäisten pirteä kesäleiri pidetään seuran omalla jumppasalilla RaJulassa (Tasalanaukio 5) ja sen 
lähimaastoissa ulkoillen klo 8.30-15. Leirillä tutustutaan eri voimistelulajeihin ja liikutaan monipuolisesti, 
reippaasti ja riemukkaasti. Ohjaajina leirillä toimivat Sofia Suhonen ja Neea Hermonen. Leirin hinta on 
100e.  Omat eväät mukaan (RaJulassa on mahdollisuus kylmäsäilytykseen sekä mikrolämmitykseen). Ilmoittaudu 
mukaan sähköpostilla ja odota leirikirjettä! Leiri toteutetaan, kun osallistujia on vähintään 7. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen toimisto@raisionjumpparit.fi / 040 1872112  
 

4. Palautekyselyt jäsenille 
Suomen Olympiakomitea nimesi Raision Jumpparit vuoden 2019 Tähtiseuraksi. Nyt on Raision Jumpparien aika 
tähtiseuratyön auditoinnille ja teiltä jäseniltä saatu palaute on seurallemme ensiarvoisen tärkeää, jotta toimintaa 
ja käytäntöjä voidaan edelleen kehittää vastaamaan toiveitanne. Reilu, reipas ja riemukas – Raision Jumpparit – 
Tähtiseuran videokoosteen näet tästä  

https://www.raisionjumpparit.fi/uutiset/koronaohjeistus/
mailto:toimisto@raisionjumpparit.fi
mailto:toimisto@raisionjumpparit.fi
mailto:toimisto@raisionjumpparit.fi
https://www.facebook.com/Olympiakomitea/videos/527933861483739/


 
  

 
Raision Jumpparit toteuttaa toimintaansa jäsenistölleen ja haluaa jatkossakin tarjota käyttöönne parhaan 
mahdollisen kokonaisuuden. Olisimme kiitollisia, jos käyttäisit pienen hetken palautteen antamiselle. Näin saat 
samalla äänesi kuuluville tulevien kausien suunnitelmissa. Palautekysely toteutetaan yhteistyössä Suomen 
Olympiakomitean kanssa. Kyselyyn vastataan täysin anonyyminä, joten yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa.  
 
Pääset vastaamaan kyselyyn alla olevien linkkien kautta. Huomioithan, että linkit ovat erikseen lasten ja nuorten 
tunneille osallistuneille sekä ryhmäliikunnassa kävijöille.  

Anna palautetta lasten, nuorten ja perheiden perustunneista sekä taitoryhmistä: 
https://q.surveypal.com/706.-Palautekysely-vanhemmille 

Anna palautetta ryhmäliikunnasta: 
https://q.surveypal.com/214.-Palautekysely-aikuisliikkujille 
(Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville) 

Palautetta ja toiveita voit jättää myös ilman lomaketta RaJun netissä  
 

5. RaJulan sali on vuokrattavissa 
Haluatko varata RaJulan peilisalin käyttöösi?  
- varaa haluamasi aika toimiston kautta (toimisto@raisionjumpparit.fi), kerro varauksessasi mihin tarkoitukseen 
haluat vuoroa käyttää. Tarkemmat tiedot RaJulan vuokraamiseen löydät RaJun netistä  
RaJulassa voit myös järjestää iloiset liikunnalliset syntymäpäivät sankareille. Lisää tietoa ’juhlat-sankarille’ 
 

6. Liikuntakerho Liikkis aloittaa toimintansa syksyllä 
Liikkis tarjoaa pienimpien alakoululaisten iltapäiviin harrastuksen, turvallista, iloista yhdessä tekemistä ja 
ohjattua toimintaa seuramme viihtyisissä tiloissa Raision keskustassa. Liikkiksen hinta on 130e/kk, ensimmäisen 
kuukauden laskuun lisätään kauden jäsenmaksu 20e. Liikkiksen hintaan sisältyy iloisen ja aktiivisen toiminnan 
lisäksi Voimisteluliiton Jumppaturva-vakuutus. Tutustu lisää.  

7. Mahdollisuudet tukea seurasi toimintaa 

Haluatko olla mukana tukemassa arvokasta terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa edistävää seuratoimintaa? 
Olemme koonneet RaJun nettiin seuratuen eri mahdollisuudet, joista löydät ketteriä vaihtoehtoja toimintamme 
tukemiseksi. Arvostamme tukeasi, oli se sitten suuri tai pienempi. 
 

8. Etsitkö työtä voimistelun ja liikunnan parista? Tuliko sinulle heti mieleen joku kenelle voisit rekrytointimme 
vinkata?  

Raision Jumpparit etsii innokkaita ja positiivisia ohjaajia ja valmentajia tähtiseuraansa. Olet etsimämme, jos 
sinulla on omaa liikuntataustaa voimistelulajeista. Erityisesti etsimme tällä hetkellä ohjaajia ja valmentajia - 
harrastetuntiohjaajiksi, apuohjaajiksi, perustekniikkatreeneihin, välinetekniikkatreeneihin ja vastuuvalmentajiksi 
kilpaileviin joukkueisiin. Mukaan voit lähteä sinulle sopivimmalla panoksella, esim. 1x/vko tai 
vastuuvalmentajaksi suuremmallakin viikkotuntimäärällä. RaJu tarjoaa kokemuksensa ja osaamisensa lisäksi laji- 
ja valmennustiimien sekä lajiosaajiensa tuen. 

Raision Jumpparien palkkiotaso on verrattaen korkea. Liikunnan ohjaukseen ja valmentamiseen liittyvät 
koulutukset katsotaan eduksi, mutta seura myös kouluttaa ja perehdyttää toimintaansa ja ohjaa osallistumaan 
mm. Voimisteluliiton laadukkaisiin ja monipuolisiin koulutuksiin ja koulutuskokonaisuuksiin. 

Lisätiedustelut ja vapaamuotoiset työhakemukset osoitteeseen toimisto@raisionjumpparit.fi tai ilmoita itsestäsi 
rekrytointisivumme kautta RaJun netissä. 

*** 

 

Virkeää ja aktiivista toukokuuta! 
 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 
Elina Tommila   
toiminnanjohtaja 
Hyvässä seurassa on ilo liikkua®   
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