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Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit on 33-vuotias monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen liikuntaseura. 
Raision Jumpparit on innovatiivinen ja aktiivinen seura, joka tekee toiminnallista ja luovaa yhteistyötä useiden lähialueiden 
toimijoiden kanssa. Tarjolla on laadukasta ja innostavaa harrasteliikuntaa lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille eri lajeissa, 
esim. Freegym, voimistelu, tanssi, parkour, baletti, cheerleading, perheliikunta sekä nuorten ja aikuisten ryhmäliikunta. 
Seuran kilpalajeja ovat joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, tanssi, rytminen voimistelu ja kilpa-aerobic. Seura järjestää 
kilpailu- ja esiintymistoimintaa myös laajemmin, esim. harrasteliikunnan sekä tanssin ja joukkuevoimistelun lajeissa.  
 
Jäsenmäärältään (lähes 1300) Raision Jumpparit on Raision suurin urheiluseura ja Suomen Voimisteluliiton 19. suurimman 
seuran joukossa. 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 ja nuorten 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. Raision Jumpparit loistaa kirkkaana myös tulevina vuosina ja tarjoaa kaikille harrastajilleen kuin 
kilpailijoilleen mahdollisuuden loistaa omalla taitotasollaan. Raision Jumpparit motivoi ja motivoituu, on yksi 
edelläkävijäseuroista, mukana ideoimassa ja luomassa uutta, tärkeitä toimintatapoja ja monipuolisesti liikuttavaa kulttuuria 
alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Raision Jumpparit osallistuu kansanterveyden ylläpitoon ja tarttuu aikamme mukana 
tuomiin haasteisiin, on mukana ratkomassa niitä ja pyrkii toiminnallaan kääntämään vastoinkäymiset yhteiseksi voitoksi ja 
kannustamaan toiminnallaan reippauteen ja kokonaisvaltaiseen hyvään olotilaan.  

 



 

2 
  

Sisällys 
 

1. Toiminnan tarkoitus ................................................................................................................................... 2 

2. Toiminnan mittarit ................................................................................................................................... 4 

3. Taloussuunnitelma .................................................................................................................................... 5 

4. Kokoukset ja hallinto .................................................................................................................................. 6 

5. Toimintalinja ............................................................................................................................................ 7 

5.1 Tähtiseuran auditointi ......................................................................................................................................... 7 

5.2 Pelisäännöt .......................................................................................................................................................... 7 

5.3 Ongelmien ratkaisu ja riskien hallinta ................................................................................................................. 9 

5.4 Vastuullisuus seuratoiminnassa .......................................................................................................................... 9 

6. Kaikille jäsenille avoin perustoiminta ...................................................................................................... 10 

7. Taito- ja kilpavalmennus ......................................................................................................................... 11 

7.1 Valmennusryhmien muodostaminen ................................................................................................................ 12 

7.2 Kilpailuihin, valmennusleireille ja esiintymismatkoille osallistuminen ............................................................. 13 

8. Seuratouhukkaat RaJun toiminnan ja kehityksen johtotähtinä ................................................................. 13 

8.1 Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuvaukset .............................................................................................. 15 

8. RaJu Akatemia ........................................................................................................................................ 16 

9. Viestintä ja markkinointi ......................................................................................................................... 17 

10. Raision Jumpparit tapahtumien järjestäjänä .......................................................................................... 18 

11. Raision Jumpparit siltojen rakentajana .................................................................................................. 19 

11.1 Raision kaupunki ............................................................................................................................................. 19 

11.2 Sisarseurat ....................................................................................................................................................... 19 

11.3 Yritysyhteistyö ................................................................................................................................................. 19 

11.4 Liitot ja järjestöt, joihin Raision Jumpparit kuuluu .......................................................................................... 20 

12. Tavoitekortti vuodelle 2021 .................................................................................................................. 20 

Liitteet: ...................................................................................................................................................... 21 

1. Talousarvio vuodelle 2021 ........................................................................................................................... 21 

2. Yleiset pelisäännöt ....................................................................................................................................... 21 

3. Ohjaajien ja valmentajien pelisäännöt ........................................................................................................ 21 

4. Työsäännöt .................................................................................................................................................. 21 

5. Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuva ................................................................................................. 21 

 

 

 

 



 

2 
  

 

1. Yleissuunnitelma vuodelle 2021 

 

Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit aloittaa 34. toimintavuotensa palkittuna lasten ja nuorten liikunnan 

Tähtiseurana, jonka katse tulevaan on kirkas. Aktiivisia jäseniä seurassa on koronapandemian tuomista 

haasteista huolimatta huimat lähes 1300 sekä osaavia, innokkaita seuratouhukkaita reippaasti yli 120. Viime 

vuodet ovat seuralle olleet vahvoja kehityksen vuosia, jotka ovat tuoneet tullessaan paljon uusia 

toimintatapoja ja ajantasaisia uudistuksia. Toimintaa on tuotu nykyaikaan ja monia käytäntöjä on haluttu kuin 

myös jouduttu muuttamaan. Tulevana toimintakautena haluamme erityisesti panostaa uusien hyvien 

toimintatapojen jalkautumiseen käytännössä sekä jo olemassa olevan laadun ylläpitämiseen taataksemme 

jäsenillemme elinvoimaisen, hyvän yhteishengen omaavan ja ammattitaitoisen seuran myös tuleville vuosille. 

Motivoituneita, innostuvia ja innovatiivisia toimijoita tarvitaan jatkuvasti lisää. Tämän hetken yksi suuri tavoite 

onkin tavoittaa toimintaan lisää aktiivisia ja rohkeita toimijoita, osaamista ja uusia laajakatseisia näkemyksiä, 

joiden avulla seuran toiminta pysyy elinvoimaisena ja aktiivisena ja kantaa myös seuraaville vuosikymmenille.   

Raision Jumpparit toteuttaa tärkeintä tehtäväänsä, liikunnan harrastamisen ja sen tuottaman riemun 

lisäämistä myös vuonna 2021 vähintään yhtä reilusti ja reippaasti kuin aiemminkin. Seura haluaa panostaa 

lasten, nuorten ja aikuisten harrastetoimintaan ja pitää harrastetuntitarjonnan laadukkaana ja monipuolisena, 

uudistaa tarjontaa sopivassa määrin ja pyrkii pysymään nk. ajan hermolla ja vastaamaan kysyntään. Olemme 

jatkossakin rohkeita kokeilemaan ja luomaan uutta. Imagomme on kirkas ja olemme tyytyväisiä seuran 

näkyvyyteen. Näemme silti edelleen tavoittavamme potentiaalia ja positiivista energiaa näkyvyyteen 

panostamisella. Hyvän näkyvyyden leviämisellä seura saavuttaa lisää arvojemme mukaista yhteisöllistä hyvää 

fiilistä. Satsaamalla arvojemme mukaiseen näkyvyyteen ja sen jakamiseen, tavoitamme lisää reipasta mieltä ja 

mielekkäitä kokemuksia ja tavoitamme ihmisiä iloisen ja reippaan liikunnan luo.  Hyvinvoiva keho ja mieli 

auttavat paremmin jaksamaan läpi vaikeidenkin aikojen, joita Koronapandemia tällä hetkellä ja vielä pitkään 

tulevaisuudessa levittää keskuuteemme. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta-ajattelumalli, yhteisten 

tavoitteiden luominen ja niitä kohti yhdessä eteneminen, korostuvat nyt Koronapandemian aikana. Seuran 

yhteisöllisyydessä on voimaa. Suuren ja samaan suuntaan katsovan yhteisön avulla liikuntaseurojen on 

mahdollista luoda laajalla osaamisella ja monipuolisilla näkemyksillä ja kontakteilla yhdessä upeita uudistuksia, 

jotka toimivat tässä ajassa. Raision Jumpparit elää luovuudesta, ideoista ja innokkuudesta ja halusta jakaa 

hyvää olotilaa ja liikuttavia kokemuksia, ohimenevistä vaikeuksista huolimatta. Raision Jumpparit on reilu, 

reipas ja riemukas liikuntaseura.  

Raision Jumpparit näkee valtavasti voimavaroja nuorissa. ”Nuorissa on tulevaisuus”-hanke etenee 

suunnitelmien mukaisesti ja Akatemia-koulutus on saanut odotettua suuremman suosion jo 

pilottivaiheessaan. Hankkeen avulla seura tavoittaa lisää osaamista ja innokkuutta ja luo samalla uutta 

käytäntöä, jota toivottavasti vielä tulevaisuudessa monistetaan ja kehitetään jaettavaksi hyvänä mallina 

muihinkin seuroihin. Seuratouhukkaiden keskinäistä yhteistyötä ylläpidetään ja seuratoimijoita koulutetaan 

monipuolisesti. Viime vuosina on kehitetty joukkuevoimistelun valmennusjärjestelmää, jota jatkossa voidaan 

hyödyntää myös seuran muiden lajien kehitystyössä.   

Raision Jumpparit on ylpeä saadessaan toimia arvostettuna kasvattajaseurana. Laadukkaiden ja toimivien 

harrastajille suunnattujen perustuntien ohella panostetaan osaavan ja monipuolisen valmennuksen 

säilyttämiseen kuin myös sen jatkuvuuden turvaamiseen. Kilpauran vaativammille poluille ohjaaminen sujuu 

mallikkaasti avoimen ja toimivan yhteistyön turvin. Kaikissa seuran kilpalajeissa pyritään vakauttamaan seuran 

sisäistä valmennusyhteistyötä niin lajien sisällä kuin niiden välilläkin. Valmennusjärjestelmää on kehitetty niin, 

että voimistelijat voivat harjoitella lajiaan oman motivaationsa mukaisissa valmennusryhmissä 

mahdollisimman pitkään, valmentajien keskinäinen yhteistyö on tiivistä ja vastuuvalmentajien osaaminen on 
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mahdollisimman laajasti eri valmennusryhmien käytössä. Raision Jumpparit pitää yhteistyötä hyvin 

merkityksellisenä. Hyvää yhteistyötä tullaan tekemään jatkossakin aktiivisesti eri tahojen sekä sisarseurojen 

kanssa. 

Vastuullisuus arvona on ollut vahvasti mukana Raision Jumpparien toiminnassa alusta lähtien. Voimisteluliitto 

on nostanut vastuullisuuden yhdeksi toimintansa pääteemaksi ja on mukana urheiluyhteisön yhteisessä 

vastuullisuusohjelmassa. Suomen Voimisteluliiton jäsenseurana Raision Jumpparit noudattaa Voimisteluliiton 

ohjeistuksia ja linjauksia vastuullisuudesta niin seuran hallinnossa, tapahtumien järjestämisessä kuin 

päivittäisessä ohjaus- ja valmennustyössä ja on mukana mahdollistamassa voimistelun kaikille ja edistämässä 

tasa-arvoa liikunnan ja urheilun parissa. Voimisteluyhteisössä jokainen on arvokas omana itsenään.  

Harjoitteluolosuhteet ovat parantuneet viime vuosina jonkin verran hyvän yhteistyön sekä mm. 

kilpavoimistelumaton hankinnan ansiosta. Olosuhteet eivät näistä edistysaskeleista huolimatta vastaa 

vieläkään voimisteluseuran eikä varsinkaan sen valmennuksen tarpeita, joten niitä tuleekin yhä kehittää 

yhteistyössä kaupungin kanssa ja kartoittaa samalla myös muita mahdollisia vaihtoehtoja olosuhteiden 

parantamiseksi. Seuroilla ei ole kaupungin tarjoamilla liikuntapaikoilla oikeutta käyttää toiminnassaan 

liikuntapaikan liikuntavälineistöä ja tämä käytäntö luo todellisia haasteita toiminnan olosuhteille. 

Poikkeuksena on Kerttulan liikuntahalli, jossa välineistö on kaikkien yhteisessä käytössä.  

Raision Jumpparit on viime vuosina kehittynyt ja ansioitunut myös tapahtumajärjestäjänä ja onkin valikoinut 

tavoitteekseen toimia enenevässä määrin tapahtumajärjestäjän roolissa. Viime kausien tapahtumat ja 

näytökset jäivät Koronapandemian vuoksi kokematta, mutta nyt tilanne alkaa näyttää jo valoisammalta ja 

rokotteen löytyminen luo toivoa. Vuonna 2021 Raision Jumppareille on myönnetty järjestäjärooli 

Voimisteluliiton voimistelun ja tanssin LUMO-tapahtumassa marraskuussa. Tavoitteena on lisäksi järjestää 

kausittaiset näytökset varainhankintana kuten aiempinakin vuosina. Kevätnäytöksen osalta voidaan 

suunnitella näytöstä pidettäväksi ryhmittäin jumppasaleilla kuten ne toteutettiin Koronatilanteen vuoksi 

talvella 2020 tai kenttänäytöksenä Kerttulan urheilukeskuksen kentillä.   

2. Toiminnan tarkoitus  
 
Raision Jumpparit on reilu, reipas ja riemukas raisiolainen urheiluseura. Seuran toiminnan 
tarkoituksena on tarjota ja lisätä liikunnan harrastamista ja sen tuottamaa iloa lasten, nuorten, 
aikuisten ja perheiden keskuudessa monin eri tavoin ja tavoittein.  Raision Jumpparit järjestää 
monipuolisia ja laadukkaita harraste- ja kuntoliikuntatunteja jäsenistölleen ja muille seuran 
tuottamasta toiminnasta kiinnostuneille. Seura tarjoaa 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 visio vuodelle 2025: 
• Rohkea ja innovatiivinen edelläkävijä alueellisesti, kuin myös valtakunnallisesti 
• Vetovoimainen ja laadukas seura harraste- ja kilpailutoiminnassa 
• Yhteisöllinen ja kannustava ilmapiiri – innostuneet ja sitoutuneet seuratouhukkaat 
• Pidetty yhteistyökumppani – toiminnallista ja luovaa yhteistyötä useiden yhteistyötahojen kanssa.  
• Osaava ja myötäintoinen organisaatiojohto  

 
Raision Jumpparien toimintaa ohjaavat arvot ovat reiluus, reippaus ja riemukkuus. Alla on kuvattu 
tarkemmin sitä, mitä näillä arvoilla Raision Jumppareissa tarkoitetaan. 
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RaJu on REILU: Raision Jumpparin toimintaa ohjaavat 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 huomioidaan mm. kiittämällä, palkitsemalla ja tarjoamalla erilaisia 
kouluttautumismahdollisuuksia. 
 
RaJu on REIPAS: Raision Jumpparit tarttuu tämän päivän suureen kysymykseen, koko kansan 
liialliseen liikkumattomuuteen, reippain ottein: RaJu tarjoaa ennen muuta hauskaa ja 
monipuolista yhdessä tekemistä liikunnan keinoin koko perheelle ilman sen kummempia 
kommervenkkejä! Liikunnan pariin tuleminen on helppoa ja kaikille avointa, ryhmissä on aina henkistä 
tilaa uusille tulokkaille. 
 
RaJu on RIEMUKAS: Liikunnan ilo on keskeisin arvo koko Raision Jumpparien toiminnassa. Ilman iloa 
liikunta on tyhjää eikä jaksa innostaa pitkään. Tosissaan tekeminen ei tarkoita ryppyotsaisuutta! 
 
 

3. Toiminnan mittarit 
 
 
Raision Jumpparien jäsenmäärän kehitys 1988–2020 
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Raision Jumpparien toiminnan mittareina toimivat mm. palautekyselyt, joiden avulla palautetta ja 
kehitysideoita kerätään säännönmukaisesti niin jäsenistöltä, seuratoimijoilta kuin työntekijöiltä. 
Mittareina toimivat myös jäsenistön ja seuratoimijoiden määrä, yhteistyökumppanit yms. 
toiminnassa mukana olijat. Toiminnan laadun seurannan apuna ja seuratoiminnan kehityksen hyvänä 
ohjeistajana toimii Tähtiseura-auditointi ja laatuohjelman kriteeristö. Laadun ylläpitämiseksi ja sen 
tarkastelemisen tueksi seuraan on luotu uusi rooli ja tehtävänkuva. Tutorin roolissa oleva henkilö 
toimii keväällä 2021 myös Akatemiatutorin roolissa ja on palkattu seuraan ”Nuorissa on tulevaisuus” 
hankekauden ajaksi. Tutorin tehtävänä on työntekijöiden ja seuratoimijoiden toimeksiantamana 
käydä tunneilla tutustumassa toimintaan nk. ulkopuolisen silmin. Tutor antaa omien havaintojensa 
perusteella kehittävää palautetta, vinkkejä, esimerkkejä, ideoita ohjaaja -ja valmennustiimeille. 
Ohjaaja voi myös itse halutessaan kutsua Tutorin paikalle omalle tunnilleen ja toivoa häneltä 
näkemyksiä tunnin toimintaan, sen koostamiseen ja suunnitelmiin liittyen. Ohjaajilla ja valmentajilla 
voi olla kysymyksiä esimerkiksi liittyen näytökseen tai sen suunnitteluun, viestimiseen tms. Tutorin 
avulla toiminnan laatua kyetään hyvässä hengessä tarkkailemaan, arvioimaan ja kehittämään oikeaan 
suuntaan suoraan paikan päällä missä toiminta tapahtuu.   
 
Jäsenmäärä on ollut tasaisesti kasvussa jo vuosien ajan. Raision Jumpparit kokee, että 2020 vuoden 
alkupuolelta alkaneet Koronapandemian aiheuttamat muutokset ovat saaneet aikaan ihmisten 
varovaisemman osallistumisen harrastustoimintaan. Raision Jumpparit on siitä huolimatta ja 
tilanteeseen nähden hyvin tyytyväinen tämänhetkiseen tilanteeseen ja katsoo tulevaisuuteen leuka 
pystyssä ja hymyssä suin. Koronapandemian aiheuttamana tehdyt ratkaisut koetaan hyviksi ja oikeiksi 
ja seura kokee toimineensa esimerkillisesti mm. tiedottamisen ja turvallisen liikuntaympäristön 
takaamiseksi. Raision Jumpparit kokee toimineensa tilanteessa tsemppaajana ja hyvän fiiliksen 
jakajana järjestäen toimintaansa sopeutettuna tilanteeseen. Seura on saanut positiivista palautetta 
ja kehuja usealta eri taholta sekä kuluneen vuoden aikana toimintaan on tullut mukaan myös useita 
uusia jäseniä.  
 
 

4. Taloussuunnitelma  
 
Raision Jumpparien talousarvio vuodelle 2021 on laadittu 237 750 euron liikevaihdon mukaan. 
Hallitus on arvioinut kausi- ja jäsenmaksujen tuotto-osuuden olevan 185 000e. Varsinaisten 
toiminnan tuottojen lisäksi seuran muuksi myyntituotoksi on arvioitu 52 750e. Muu myyntituotto 
pitää sisällään mm. kaupungin avustuksia, näytös- ym. varainhankintatuottoa sekä sponsorointitukia. 
 
Tulevalle vuodelle kuluja on arvioituna 255 750 euron edestä. Kulut koostuvat mm. henkilöstökuluista 
sivukuluineen sekä muista toiminnan välttämättömistä kuluista kuten, toimipaikkakuluista, sekä 
voimistelusalien -ja toimiston vuokrakuluista, koulutuskuluista, tapahtumakuluista 
markkinointikuluista, vakuutuskuluista, kirjanpitokuluista, jäsenmaksuista yms. Henkilöstökulujen 
summaksi on arvioitu 206 350e.   
 
Vuoteen 2021 Raision Jumpparit lähtee Voimisteluliiton tavoin alijäämäisellä talousarviolla, -18 000e.   
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5. Kokoukset ja hallinto  
 
Raision Jumpparien toiminnan ja talouden suunnittelusta, seurannasta sekä toteuttamisesta vastaa 
seuran hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja Teija Koskisen lisäksi 10 jäsentä. Raision Jumppareilla on 
kaksi päätoimista työntekijää, toiminnanjohtaja Elina Tommila, seurakoordinaattori Tuulia Neulanen. 
Toiminnanjohtaja ja seurakoordinaattori ovat vakituisessa työsuhteessa, kuukausipalkalla. 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri sekä hallituksen muut 
jäsenet. Päätoimisilla työntekijöillä ei ole hallituksessa äänioikeutta.   
 
Hallitus kokoontuu keskustelemaan ja päättämään seuran ajankohtaisista asioista noin kerran 
kuukaudessa, tarvittaessa myös useammin. Ennen varsinaista hallituksen kokousta seuran 
puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja käyvät yhdessä läpi ajankohtaiset esityslistalle tuodut asiat. 
Kokouksista kirjoitetaan yksityiskohtaiset pöytäkirjat, joihin on selkeästi koottu kokouksessa tehdyt 
päätökset. 
 
Seuralla on kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, jotka pidetään helmi-huhtikuussa ja marras-
joulukuussa. Kokousten paikat ja tarkemmat ajankohdat määrää seuran hallitus. Syyskokouksessa 
valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi ja muut 
hallituksen jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi. Hallituksen jäsenten roolit ja vastuualueet ja niihin 
kuuluvat tehtävät määritellään syyskokouksessa. Vuosikokouksissa hyväksytään myös kuluvan 
toimintakauden jäsenet. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita vuosikokouksiin, joista heille 
ilmoitetaan yhdistyslain mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta. 
 
Syyskokouksessa 24.11. seuran hallitukseen valittujen henkilöiden nimet, roolit ja vastuualueet, sekä 
suluissa hallituksessa toimimisen aloitusvuosi:  
Teija Koskinen, puheenjohtaja (2018) 
Vilma-Riina Koppanen, varapuheenjohtaja (2012) 
Miia Rauhanen, sihteeri (2006)  
Kaisa Kuikka, (2000) 
Katariina Kiviluoto, (2011) 
Meiju Vuorela, (2011) 
Hanna Rantanen, (2017) 
Laura Vuorio, (2017) 
Nina Litja, (2018) 
Julia Uimonen, (2020) 
 
Nuorten hallitus on aloittanut toimintansa syksyllä 2020. Nuorten hallitus koostuu Akatemia-
koulutusta suorittavista nuorista seuratoimijoista.  Nuorten hallitukselle on nimetty seuran 
varsinaisesta hallituksesta kummi, joka toimii tarvittaessa ja pyydettäessä nuorten hallituksen apuna. 
Nuorten hallituksen myötä seura uskoo tavoittavansa lisää innostusta sekä tulevaisuuteen tähtäävää 
ja idearikasta yhteisöllisyyttä, joiden avulla seuratyö ja sen kehittyminen saadaan jatkumaan 
laadukkaana toimintana myös tulevaisuudessa.   
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6. Toimintalinja 

 

5.1 Tähtiseuran auditointi 
 
Vuoden 2020 Raision Jumpparit sai aloittaa merkittävän saavutuksen ja kunnioitetun palkinnon 
omaavana seurana. Suomen Olympiakomitea nimitti Raision Jumpparit Vuoden 2019 Tähtiseuraksi. 
Suomen Olympiakomitea antoi Raision Jumppareille suurimman mahdollisen tunnustuksen 
laadukkaasta ja arvostetusta seuratyöstä.  
 

Seuratoiminta on suomalaisen urheilun keskeisin vahvuus. Raision Jumpparit on aktiivisesti mukana 

kehittämässä seuratoimintaa Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoman laatuohjelman, 

Tähtiseura-ohjelman avulla, jossa on mukana 543 seuraa, 45 eri lajista (2020). 

Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän 

lähipiirilleen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja 

ketterästi. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan. 

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet 

yksinään. 

Vuoden Tähtiseura palkinnon kriteerien mukaan Raision Jumpparit on seura, joka edistää 
esimerkillisellä tavalla lasten ja nuorten toimintaan. Toiminta mahdollistaa lapsille monipuolisen ja 
innostavan harrastamisen, kustannukset eivät ole este harrastamiselle ja seura on yhteistyöhaluinen 
toimintaympäristön muiden toimijoiden kanssa. ”Raision Jumpparit on arvostettu, positiivinen, 
energinen ja rohkea edelläkävijä.  Seura tarjoaa mahdollisuuden harrastaa ohjattua liikuntaa 
monipuolisesti iästä ja taitotasosta riippumatta sekä saada taidokasta valmennusta” toteaa 
Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja. 
 
Tähtimerkin saaneen seuran toiminta auditoidaan kolmen vuoden välein. Raision Jumpparien Tähti-
auditointi on ajankohtainen keväällä 2021. Auditointia edeltävään kehittämistyöhön sisältyy mm. 
toiminnan itsearviointia. auditoinnissa mukana on seuraan koostettu Tähtiseuratyöryhmä, johon 
kuuluu mm. seuran toiminnanjohtaja sekä seurakoordinaattori. Raision Jumpparit kerää 
jäsenistöltään palautetta, jota käytetään apuna itsearvioinnissa. Tähtiseura on vahva ja tunnettu 
brändi, joka kertoo seuran laadukkaasta toiminnasta. Laatuohjelmassa mukana oleville seuroille 
tarjotaan mm. apua ja tukea kehittämistyössä, verkostoja, koulutusta, materiaaleja ja hyvää 
yhteistyötä niin seurojen kuin lajiliittojen ja aluejärjestöjen kanssa.   
 

5.2 Pelisäännöt 
 
Raision Jumppareilla on 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. Seura pitää yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja niihin sitoutumista tärkeänä: ne 
lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkiyttävät toimintatapoja. 
 
Yleisten pelisääntöjensä (liite 2.) mukaan Raision Jumpparit pitää huolen siitä, että jäsenet saavat 
luvatun määrän harjoituskertoja ammattitaitoisen ohjaajan ohjaamana. Mahdolliset peruutukset ym. 

https://www.olympiakomitea.fi/2019/11/21/raision-jumpparit-palkitaan-vuoden-2019-tahtiseurana/
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ikävät yllätykset pyritään pitämään minimissään. Pelisääntöjensä mukaan seura sitoutuu 
järjestämään korvaavat jumppakerrat peruuntuneiden tuntien tilalle. Jäsen taas sitoutuu 
pelisääntöjen kautta huolehtimaan omista maksuista, peruutuksista, vakuutuksista ja ym. oleellisista 
asioista jumppakaudelle ilmoittautuessaan.  
 
Ohjaajat, valmentajat ja apuohjaajat sitoutuvat noudattamaan ohjaajien, valmentajien ja 
apuohjaajien yhteisiä pelisääntöjä (liite 3.) sekä työsääntöjä (liite 4.) sopimuksen allekirjoittamisen 
yhteydessä. Kaikki seuratoimijat toimivat seuran keulakuvina, mikä edellyttää esimerkillistä käytöstä 
tunneilla ja seuran tapahtumissa. Ohjaajat ja valmentajat tekevät ryhmilleen realistiset 
kausitavoitteet ja sitoutuvat 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. Ohjaajien, valmentajien ja 
apuohjaajien yhteinen työsääntö on luotu kokoamaan Raision Jumpparien työntekijöiden ja 
työnantajapuolen sopimat työsuhteisiin liittyvät tärkeimmät asiat, joita molemmat osapuolet 
noudattavat. Työsääntöä päivitetään tarpeen vaatiessa yhdessä sopimalla.  
 
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 ovat 
lähtökohtaisesti koko seuran yhteistä varainhankintaa kaikkien jäsenten yhteiseksi hyväksi. Joukkueet 
voivat kuitenkin hakea johtokunnalta poikkeuslupaa oman varainhankinnan toteuttamiseksi seuran 
näytöksissä tai muissa seuran itse järjestämissä tapahtumissa, jos tulossa on esimerkiksi 
kustannuksiltaan suurempi kilpailumatka tai muu tapahtuma. Valmennusryhmät ja -joukkueet voivat 
toteuttaa varainhankintaa ja tehdä talkootyötä myös itsenäisesti seuran järjestämien tilaisuuksien 
ulkopuolella. Joukkueiden omista varainhankintakampanjoista ja talkootöistä ilmoitetaan aina seuran 
toimistolle, jota kautta laskutus hoidetaan. Seuran tulee lain mukaan tällöinkin periä osuus 
varainhankinnan tuotosta, jonka Raision Jumpparien hallitus on päättänyt olevan 5% ko. 
varainhankinnan kokonaistuotosta. Prosenttiosuuteen voidaan tehdä hallituksen päätöksellä 
muutoksia, riippuen mm. varainhankinnan laajuudesta. 
 
Raision Jumpparien hallitus päivitti varanhankinnan ja talkootyön ohjeistuksia vuoden 2019 aikana. 
Uudet ja selkiytetyt ohjeet tuotiin yhteisesti esille ryhmien ja joukkueiden joukkueenjohtajille sekä 
rahastonhoitajille järjestetyssä tapaamisessa. Saman tapaamisen aikana käytiin läpi seuran yhteiset 
taloudenhoidon ohjeistukset, mm. tilien käyttöön ym. rahaliikenteen hoitoon liittyen. 
Varainhankinnan infoa pidetään valmennustoiminnassa mukana oleville vanhemmille, rahoille ja 
jojoille aina vuosittain. Seuran hallituksen jäsenille on jaossa rooli varainhankintaan ja sponsorointiin 
liittyen.  
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5.3 Ongelmien ratkaisu ja riskien hallinta 
 
Raision Jumpparit pyrkii hoitamaan ongelma- ja ristiriitatilanteet nopeasti, asiallisesti ja kaikkia 
kohtaan reilusti. Mikäli Raision Jumpparit ry:n toiminnassa ilmenee ristiriita, pyritään se ratkaisemaan 
mahdollisimman pian siinä yhteydessä, jossa ongelma on alun perin syntynyt. Jos esimerkiksi 
ohjaajalla tulee ristiriitatilanne jumpparin huoltajan kanssa, ohjaajan tulee ensin itse pyrkiä 
keskustelemaan huoltajan kanssa. Jos asia ei näin selviä, ohjaajan tulee ottaa yhteyttä lajivastaavaan, 
toiminnanjohtajaan tai puheenjohtajaan. Mikäli näistä henkilöistä kukaan ei ole riittävän puolueeton 
käsittelemään asiaa, pyydetään hallituksen muita jäseniä keskustelemaan tilanteesta ja sovitaan siitä, 
kuka ottaa vastuun asian loppuunsaattamisesta.  
 

Taloudellisesta riskienhallinnasta vastaa hallitus yhdessä tilitoimisto Immonen & Sinkkonen Oyn 
kanssa. Hallituksesta on nimetty kaksi tiliotteentarkastajaa, jotka tarkastavat tiliotteet kuukausittain 
puheenjohtajan lisäksi. Tilinkäyttöoikeus on tällä hetkellä toiminnanjohtajan ja seurakoordinaattorin 
lisäksi seuran puheenjohtajalla.  Tuloslaskelma ja -tase on pyydetty tilitoimistolta kuukausittain. 
Tilitilanteen, tuloslaskelman ja taseen lisäksi kaikissa hallituksen kokouksissa tarkistetaan ja merkitään 
tiedoksi päivitetty laskutus- ja maksutilanne, joka koostetaan sähköisen jäsenrekisterin 
laskutusohjelman avulla.  
 
Talvi- ja kevätnäytökset ovat seuran taloudellisesti merkittävimpiä varainhankintatapahtumia. 
Tapahtumien talousarviota työstetään ahkerasti ja menot ja kulut arvioidaan tarkasti yhteiseen, 
avoimeen kirjanpitoon. Käteiskassojen määrästä ja sisällöstä ennen tapahtumia pidetään tarkkaa 
kirjanpitoa.  Tapahtumien jälkeen kunkin käteiskassan vastaava laskee lipaskohtaisen tuoton. Kassat 
tarkastetaan vielä työntekijöiden toimesta ja tuotto tilitetään pankkiin välittömästi näytöksen jälkeen. 
Toiminnanjohtaja/seurakoordinaattori ja näytöstiimi viestivät tapahtuman tuoton hallitukselle heti 
tuoton kirjaamisen jälkeen. Tapahtumien toteutuma ja tuotto tuodaan esille vielä hallituksen 
seuraavaan kokoukseen, jolloin tapahtuma käydään läpi yhteisesti, myös palautteiden osalta.  
 

5.4 Vastuullisuus seuratoiminnassa 
 

Vastuullisuustyö on tärkeä osa jokaisen seuran toimintaa. Suomen Voimisteluliiton jäsenseurana 
Raision Jumpparit noudattaa Voimisteluliiton ohjeistuksia ja linjauksia vastuullisuudesta niin seuran 
hallinnossa, tapahtumien järjestämisessä kuin päivittäisessä ohjaus- ja valmennustyössä. Seuramme 
toimintaympäristö on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva. Seurassamme onnistutaan, 
menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden. Tarjoamamme voimistelutoiminta koetaan 
laadukkaaksi ja vastuulliseksi. Voimistelun vastuullisuusohjelma pohjautuu Voimisteluliiton arvoihin 
sekä urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja reilun pelin periaatteisiin.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
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7. Kaikille jäsenille avoin perustoiminta  
 
Raision Jumpparien kaikille harrastajille avoin perustuntitarjonta on laajaa ja laadukasta. Erilaisia 
harrastetunteja on tarjolla lapsille ja nuorille viikoittain reilusti yli 50. Tuntitarjonta palvelee 
monipuolisesti erilaisten liikkujien toiveita ja mieltymyksiä. Harrasteaikataulu on suunniteltu niin, että 
ikätasosta riippumatta lapsi, nuori, aikuinen tai perhe voi valita useamman tunnin 
harrastusvalikoimaansa. Tarjolla on runsas kattaus laadukasta harrasteliikuntaa lapsille, nuorille, 
aikuisille ja perheille eri lajeissa, esim. Freegym, breikki, parkour, baletti, cheerleading, perheliikunta 
sekä ryhmäliikunta. Seuran kilpalajeja ovat joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, tanssi, rytminen 
voimistelu sekä kilpa-aerobic, joissa kaikissa voi lajia myös harrastaa. Tavoitteena on, että kaikille 
harrastajille voitaisiin tarjota ryhmä, joka vastaa heidän taito-, tavoite- ja motivaatiotasoaan. 
Tuntitarjonnasta löytyy myös voimistelun vapaatunti, jonne kaikki voimistelutaitojen harjoittelusta 
motivoituneet kaudella mukana olevat voimistelijat ovat tervetulleita, alle 10-vuotiaat vanhemman 
kanssa ja 10-vuotta täyttäneet yksin tai yhdessä esim. joukkuekaverinsa kanssa. Tunnilla pääsee 
ohjaajan innostamana ja opastamana harjoittelemaan haluamiaan voimisteluliikkeitä oman 
tavoitteen mukaan, esimerkiksi ”tavoitteenani on oppia käsilläseisontakierros”, siltakaato taaksepäin 
tai merimiesvoltti tms. Uusia harrastetunteja on myös suunnitteilla. Esimerkiksi ”löydä lajisi”-
tuntikokonaisuus tarjoaa pienille 5-7-vuotiaille mahdollisuuden kokeilla kauden aikana erilaisia lajeja, 
jotta heille olisi helpompaa löytää itselleen mieluisin laji jonka parissa jatkaa harrastamista. Syksyllä 
2020 aloitettuja supersuosituksi nousseita supersankaritunteja laajennetaan superperhetunneiksi, 
joilla pienempien lasten perheiden on turvallista rohkaistua yhdessä liikkumaan, vaikka vielä lapsi ei 
uskaltaisi itsenäisesti jäädä tunneille ilman vanhempaa. Perheliikuntana tarjotaan myös mm. 
rentouttavaa perhejoogaa.  
 
Perheliikuntatunteja on tarjolla yli 2kk – 6 vuoden ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen / 
isovanhemmilleen. Vanhempainkerrat ja kaveri- ja vanhempainviikot ovat Koronatilanteen vuoksi 
olleet tauolla, mutta toimintaa jatketaan taas heti kun se on turvallista. Varsinaisten 
perheliikuntatuntien lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus osallistua lasten harrasteliikuntatunneille 
kerran kuukaudessa, ja eri lajien perustunneillekin vähintään kerran jumppakaudessa vanhempain 
viikkojen aikana.  
 
Keväällä 2021 aikuisille ja nuorille suunnattua ryhmäliikuntaa järjestetään yhteensä 16 viikkotunnin 
verran viikoittain. Tarjontaan otettiin syksyllä 2020 mukaan myös kurssimuotoisia tunteja ja 
kokonaisuuksia, joiden osalta tarjontaa tullaan vuoden 2021 aikana laajentamaan positiivisten 
palautteiden ja toiveiden perusteella. Aikuisliikkujien jäsenmäärä on viime syksyn osalta ollut pitkään 
toivotussa kasvussa. Palautteen mukaan tunnit ovat monipuolisia ja laadukkaita, ohjaajia on kehuttu 
osaaviksi ja innostaviksi. Ryhmäliikunnan ohjaajien palkkatoiveet ovat myös olleet kasvussa. 
Ryhmäliikuntaan mahtuu mukaan lisää liikkujia, ja tavoittelemmekin erityisesti syyskaudelle 
ryhmäliikunnan jäsenmäärän kasvua. Syksyn tuntisuunnittelua varten jäsenistöltä pyydetään 
palautetta ja heitä kannustetaan aktiivisesti mukaan syyskauden suunnitteluun. Yksityisten 
kuntosalien tarjonnan jatkuva lisääntyminen lähialueella on aiempina vuosina verottanut seuramme 
ryhmäliikkujamassaa, mutta selvästi hyvä toiminta, laadukkaat tunnit sekä pidetyt ohjaajat ovat 
tuoneet mukanaan uusia jäseniä, myös jo aiemmin mukana olleita jäseniä on tullut uudelleen mukaan 
toimintaan. Vuodesta 2017 alkaen aikuisten ryhmäliikuntatunneille ovat voineet osallistua kaikki 13 
vuotta täyttäneet nuoret. Jatkamme myös vuonna 2021 nuorten kannustamista mukaan 
ryhmäliikuntatunneillemme. Liikuntasuunnittelusta innostuneet nuoret yhdessä RaJun nuorten 
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hallituksen kanssa ideoivat ja koostavat oman nuorille 12-18-vuotiaille suunnatun aikataulun ja 
kurssitarjottimen kesäksi ja syksyksi.  
 
Kausihinnat harrastetunneilla on koettu yleisesti edullisiksi ja tunneille on mahdollisuus osallistua nk. 
matalalla kynnyksellä. Perustunneilla ei vaadita aiempaa liikunta- tai lajikokemusta. 
Perheliikuntatuntien kausihinta on 90e (aikuinen 70 e + lapsi 20 e) / 1x viikossa. Perheliikuntatunneilla 
aikuinen on aina mukana liikkumassa. Hinta sisältää sekä aikuisen että lapsen jäsenmaksun. Aikuinen 
voi halutessaan maksaa 70e sijaan täyden aikuisten ryhmäliikunnan kausimaksun 110e, jolloin hän 
pääsee osallistumaan perheliikuntatunnin lisäksi myös aikuisten ryhmäliikuntatunneille / 2 x viikossa 
perheliikuntaan. Aikuisten ryhmäliikuntatunneille pääsee osallistumaan joko 70e Kymppikortilla tai 110e 
kausimaksulla (maksut sisältävät jäsenmaksun 20e/kausi). Lasten ja nuorten perustunneille (alle 16-
vuotiaille) pääsee osallistumaan joko kerran viikossa 90e kausimaksulla tai 120e kausimaksulla, joka 
sisältää rajattoman osallistumisen lasten ja nuorten perustunneille. Lasten ja nuorten kausimaksut 
sisältävät jäsenmaksun (20 e/kausi). 
 

Uutuutena syksystä 2020 alkaen on tarjolla ollut myös erilaista kurssimuotoista toimintaa. Kursseja 

on tarjottu jäsenille hieman edullisemmin 40e/kurssi, ja uusille jäsenille 60e/kurssi. Kursseille 

osallistujien tule maksaa myös 20e jäsenmaksu/kausi. Kursseja järjestetään kysyntään ja positiivisiin 

palautteisiin perustuen myös tulevilla kausilla ja kurssitarjontaa tullaan laajentamaan ja 

monipuolistamaan. Kesäksi on suunnitteilla erilaisia kurssimuotoisia tunteja sekä lapsille, nuorille, 

että aikuisille.  

 
 

8. Taito- ja kilpavalmennus 
 
Taito- ja kilpavalmennusta järjestetään rytmisessä voimistelussa, joukkuevoimistelussa, 
telinevoimistelussa, kilpa-aerobicissa, showtanssissa ja Cheerleadingissä. Taitoryhmien tunnit 
antavat lapselle mahdollisuuden harjoitella tehokkaammin ja haasteellisemmin oman harrastuksen 
parissa ilman kilpailutavoitteita. Tavoitteena on, että jokaiselle kilpaurheilusta kiinnostuneelle 
voitaisiin tarjota sopiva valmennusryhmä, jonka harjoittelun määrä ja tavoitteet vastaavat sopivalla 
tavalla jumpparin omia taitoja ja tavoitteita.  
 
Tärkeimpiä toimintaperiaatteita lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa ovat oikeudenmukaisuus, 
kannustavuus ja myönteisten kokemusten tuottaminen kaikille toimintaan osallistuville. Valmentajien 
osaaminen nousee lajivalmennuksessa avainasemaan. Seura kannustaakin ohjaajiaan ja 
valmentajiaan kouluttautumaan kustantamalla kaikille innostuneille Voimisteluliiton 
starttikoulutuksen sekä 1. ja 2. tason tuomarikoulutukset kokonaisuudessaan. Myös valmentajien ja 
tuomarien jatkotason koulutuksia tuetaan merkittävällä maksuosuudella: kaikista 1-tason 
koulutuksiin tähtäävistä koulutuksista seura kustantaa 70%. Myös muista jatkokoulutuksista voi saada 
tukea seuralta hallitukselle osoitettujen erillisten hakemusten perusteella. 
 
Kaikilla taito- ja valmennusryhmien sekä -joukkueiden voimistelijoilla on perusmaksuna kausimaksu 
ja kausittainen jäsenmaksu (yht. 120e). Perusmaksu sisältää maksimissaan yhden taito- tai 
alkeisvalmennuskerran sekä rajattoman mahdollisuuden osallistua harrastetunneille. Raision 
Jumpparit haluaa näin tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuden treenata tavoitteellisesti taito- ja 
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valmennusryhmissä edulliseen hintaan. Maksut perustuvat valmennusryhmille / -joukkueille 
järjestettyjen viikkoharjoituskertojen määrään. Valmennusmaksuja vastaan Raision Jumpparit tarjoaa 
laadukasta valmennusta, huolehtii arvokisojen osallistumismaksuista, kouluttaa tuomareita, 
kouluttaa valmentajia sekä vakuuttaa valmentajat tapaturmien varalta.   
1 krt/ vk = 120€ (sis. jäsenmaksun 20€/kausi)  
2 krt / vk = 120€ + 60€ = 180€ 
3 krt / vk = 240€ 
4 krt / vk = 300€ 
5 krt / vk = 360€  
jne. 
 
Kausimaksut laskutetaan kevätkaudella ja syyskaudella valmentajien toimittaman osallistujalistan 
perusteella. Vuoden kausimaksut sisältävät kesäkauden harjoittelun. Seurayhteistyöjoukkueiden 
kausihinnat on määritelty erikseen tapauskohtaisesti.  
 

7.1 Valmennusryhmien muodostaminen 
 

Raision Jumppareissa kilpavoimistelun valmennusryhmät muodostetaan ensisijaisesti jumpparien 

motivaation perusteella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että eri valmennusryhmiin haluaville 

järjestetään vuosittain katselmuksia sekä infotilaisuuksia, joissa kerrotaan kilpailuihin tähtäävästä 

lajiharjoittelusta. Myös perustunneilla kerrotaan kilpavalmennusryhmistä ja niihin liittymisen 

mahdollisuuksista. Syyskauden alussa seuran toimintaan ilmoittautuneille lähetetään myös 

ikäryhmittäin kohdennetut sähköpostit, joissa kerrotaan seuran valmennusryhmistä ja niihin 

pääsystä. Lähtökohtaisesti kaikki tavoitteelliseen harjoitteluun motivoituneet pääsevät mukaan 

lasten ja nuorten valmennusryhmiin. Ennen valmennusryhmään hakeutumista suositellaan kuitenkin 

voimistelun perustunneilla käymistä.  Taitovalmennuksessa mukana olevia voimistelijoita 

kannustetaan osallistumaan myös lajin perustunnille.  

 

Viime vuodet joukkuevoimistelun valmennusjärjestelmää on määrätietoisesti kehitetty ja nyt valmista 
valmennusjärjestelmän mallia päästään hyödyntämään kaikkien kilpalajien suunnitelmien osalta. 
 
Joukkuevoimisteluvalmennus Raision Jumppareissa pohjautuu seuraaviin arvoihin ja keskeisiin 
periaatteisiin: 

o Liikunnan ilo ja uuden oppimisen riemu 
o Reilu ja avoin meininki, voimistelijoita kunnioittava kohtelu 
o Yhdenvertaisuus 
o Lapsi-/nuorilähtöisyys, osallisuus 
o Pitkäjänteisyys ja monipuolisuus 

Pyrimme myös toiminnassamme mahdollisimman mataliin harrastuskuluihin ja ehkäisemään Drop 
Out-ilmiötä. 
 
Valmennusjärjestelmästä on luotu sellainen, että tulevaisuuden menestysodotukset eivät lepää 

yksittäisten huippujen hartioilla: voimistelijat voivat harjoitella lajiaan oman motivaatiotasonsa 

mukaisissa valmennusryhmissä mahdollisimman pitkään, valmentajien keskinäinen yhteistyö on 

tiivistä ja vastuuvalmentajien osaaminen on mahdollisimman laajasti eri valmennusryhmien käytössä. 
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Valmennusta kehitetään myös kouluttamalla seuran omia valmentajia sekä säilyttämällä edelleen 

valmennusyhteistyö Naantalin Voimistelijoiden ja muiden mahdollisten sisarseurojen kanssa.  

 
Joukkuevoimistelussa siirryttiin ikäkausivalmennukseen, millä tavoitellaan pitkällä tähtäimellä 
valtakunnallista menestystä SM-tasolla. Ikäkausivalmennus lisää voimistelijoiden harjoittelu- ja 
kilpailumahdollisuuksia oman motivaatiotason mukaan, ja edistää välillisesti voimistelu-uran 
jatkumista aina aikuisikään saakka. Voimistelijoiden harjoittelumahdollisuudet ja motivaatiotaso 
voivat vaihdella eri elämänvaiheissa. Uran jatkumisen kannalta on tärkeää, että kilpavalmennuksen 
piirissä on mahdollista pysyä kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla harjoitteluintensiteetillä.  
 
Ikäkausivalmennukseen siirrytään joustavasti nuorimmista lapsiryhmistä aloittaen. Jatkossa 
voimistelijat voivat kilpailukausien välissä siirtyä valmennusryhmästä toiseen oman 
motivaatiotasonsa mukaan. Näillä toimilla pyritään ehkäisemään ajoissa taitolajeissa yleistä drop out 
–ilmiötä, mikä on usein yhtenä merkittävänä esteenä aivan huipputasolle nousemiselle aikuisten 
sarjoissa.  Tämän mahdollistamiseksi tavoitteena on, että lähivuosina seuralla on jokaisessa 
ikäryhmässä kolme valmennusryhmää, jotka kilpailevat harraste-, kilpa- ja SM-sarjoissa. 
Ikäkausivalmennus helpottaa myös mahdollista seurayhteistyötä uran myöhemmissä vaiheissa. 
Lisäksi ikäkausivalmennuksella pyritään lisäämään valmennusryhmien välistä yhteistyötä niin lajin 
sisällä kuin seuran eri lajien välilläkin – tällä voidaan kohottaa valmentajien osaamista ja lisätä 
harjoittelun monipuolisuutta. Ikäkausivalmennuksella voidaan taata jumppareille tasalaatuinen ja 
korkeatasoinen valmennus uran kaikissa vaiheissa.  
 

7.2 Kilpailuihin, valmennusleireille ja esiintymismatkoille osallistuminen 
 
Seuran kilpalajien harrastajilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin ja kilpailla omalla taitotasollaan 
seuran edustajina. Edellytyksenä kuitenkin on, että voimistelija / tanssija käy harjoituksissa aktiivisesti 
ja on motivoitunut harjoittelemaan tavoitteellisesti. Seuran nuorimmat kilpavoimistelijat ja -tanssijat 
voivat ensin osallistua esimerkiksi Stara -tapahtumiin ja esiintyä / kilpailla omassa lajissaan muissa 
yhteisissä tapahtumissa. Kilpailu- ja esiintymistapahtumissa seuraa tulee edustaa Raision Jumpparien 
arvojen, pelisääntöjen ja hyvien tapojen mukaisesti. Valmennusryhmät voivat anoa seuralta kilpailu-
, leiri- ja esiintymistoimintaan taloudellista tukea ja heidän on myös mahdollista osallistua seuran 
tarjoamiin varainhankintatempauksiin.  
 
Raision Jumpparit on aktivoitunut tapahtumajärjestäjänä. Tapahtumia varten koostetaan tiimit, 
joiden työskentelyä ohjaa seuran tarpeisiin räätälöity näytösmanuaali, myös Voimisteluliiton 
tapahtumajärjestäjän opas avustaa järjestelyissä. Viime kausien tapahtumat ja näytökset jäivät 
Koronapandemian vuoksi kokematta, mutta nyt tilanne alkaa näyttää jo valoisammalta ja rokotteen 
löytyminen luo toivoa. Vuonna 2021 Raision Jumppareille on myönnetty järjestäjärooli 
Voimisteluliiton Voimistelun ja tanssin LUMO-tapahtumassa marraskuussa. Tavoitteena on lisäksi 
järjestää kausittaiset näytökset varainhankintana kuten aiempinakin vuosina. Yhtenä vaihtoehtona 
kevätnäytökselle on järjestää se nk. kenttänäytöksenä Kerttulan urheilukentällä. Kevätnäytöksen 
osalta voidaan suunnitella näytöstä pidettäväksi myös ryhmittäin jumppasaleilla kuten ne toteutettiin 
Koronatilanteen vuoksi talvella 2020. 

 
9. Seuratouhukkaat RaJun toiminnan ja kehityksen johtotähtinä  
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Raision Jumppareissa toimii noin 120 seuratouhukasta, joiden intohimosta ja myötäinnosta RaJu elää 
ja hengittää. Seuratouhukkailla tarkoitetaan mm. seuraavia seura-aktiiveja: toiminnanjohtaja, 
seurakoordinaattori ja johtokunta, kilpailevien ja esiintyvien ryhmien joukkueenjohtajat ja 
rahastonhoitajat, ohjaajat, valmentajat ja apuohjaajat sekä vuoden 2016 aikana perustettu 
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 on onnistuttu tukemaan ja syventämään viime 
vuosina mm. seuraavin tavoin: 
 

• RaJut Seuratouhukkaat – facebook-ryhmässä keskustelu eri aiheista on avointa ja vilkasta, 
sekä erityisen vahvasti yhteishenkeä nostattavaa. Se on RaJun iso sisäpiiri. Seuratouhukkaat 
auttavat toisiaan usein pyytämättäkin, mutta ainakin tarpeen tullen. Myös seuratouhukkaiden 
WhatApp-ryhmissä arvostus -ja avunanto on aktiivista. 

• Seuratouhukkaille on järjestetty vuosittain yhteisiä koulutusiltoja erilaisista ajankohtaisista 
aiheista, mm. Freegymistä, avustamisesta, varainkeruun tavoista, liikkuvuusharjoittelusta, 
pelisäännöistä, ryhmänhallinnasta, ensiaputaidoista, ideoista jne. Koulutusten yhteyteen on 
usein ympätty myös esim. pikkujoulut. 

• Kaikki seuratouhukkaat ja monesti myös entisiä aktiiveja kutsutaan keväisin perinteiselle 
timantinhiontaristeilylle. Risteilyn menomatka käytetään seuran yhteiseen kehittämiseen, 
paluumatka herkutteluun ja vapaaseen seurusteluun. Picnicristeilyllä on saatu aikaan mm. 
seuran strategia sekä suunniteltu nettisivuja, seura-asuja ja 30-vuotishistoriikkia. 

• Kouluttautumiseen kannustetaan, sitä tuetaan ja siitä palkitaan korkeampina 
ohjauspalkkioina. Monet seuratouhukkaat ovat löytäneet RaJun apuohjaaja – ohjaaja – 
vastuuvalmentaja – uran kautta myös liikunta- tai opetusalan ammatin itselleen. 

• Ohjaaja- ja valmentajasopimuksilla sekä palkkio-, koulutus- ja matkakorvausperiaatteilla on 
lisätty ohjaustoiminnassa mukana olevien touhukkaiden tasapuolista ja avointa, arvostavaa 
kohtelua. 

• Raision Jumpparit täytti vuoden 2017 lopussa 30 vuotta. Sitä varten työstettiin 30-vuotis 
historiikki. Sisällöntuotto oli iso voimainponnistus sekä nykyisille että entisille touhukkaille. 
Historiikin työstäminen on vahvistanut edelleen nykyisten ja entisten touhukkaiden 
yhteenkuuluvuutta. 

• Vuonna 2017 Raision Jumpparit valikoitui valtakunnallisen urheilugaalan Vuoden 
Urheiluseuraäänestyksen finalistiviisikkoon. Tuolloin kaikki halukkaat seuratouhukkaat 
kuljetettiin bussikyydillä Hartwall Arenalle, jossa yhdessä juhlittiin seuran suurta saavutusta 
illallisen ja gaalajuhlan merkeissä.  

• Seuraan perustettiin vuonna 2015 Uskollisuuden Kilta. 

• Vuoden Seuratouhukas palkitaan aina talvinäytöksessä.  

• Vuodesta 2019 palkitaan talvinäytöksen yhteydessä vuoden apuohjaaja, ohjaaja sekä 
valmentaja 

• Seuratouhukkaille, valmennusryhmille on järjestetty vuosittain valokuvaus, jossa osallistujien 
on ollut mahdollista koulukuvaus-toimintamallin mukaan ottaa joukkue- ja yksilökuvia sekä 
kaverikuvia. Valokuvaus on samalla toiminut seuran varainhankintatempauksena ja valokuvia 
on lisäksi jokainen halukas saanut hankkia kuvausfirmalta omakustanteisesti.  

• Jokaiselle RaJun apuohjaajalle, ohjaajalle ja valmentajalle on tarjolla oma henkilökohtainen 
Tutor, jollaista voi itselleen hakea RaJun nettisivuston kautta. Haluatko kehittyä, kaipaatko 



 

15 
  

apua lasten tai vanhempien kanssa, pohditko tulevaa koulutuspolkuasi, onko jokin muu asia 
joka mikä mietityttää? Tutor antaa vinkkejä ohjaustilanteisiin tai tukee kehityksessäsi. Tutor 
voi auttaa myös ratkaisemaan haastavia tilanteita seurassamme, tunneilla tai vaikka 
vanhempien kanssa.  

• Tutortoimintaa on laajennu syksystä 2020 alkaen. Tutor käy toimintapaikoilla tutustumassa 
toimintaan ja antaa tarvittaessa ohjaajille ja valmentajille kehittävää palautetta, 
kehitysehdotuksia, ideoita, vinkkejä jne. Tutor toimii työntekijöiden, hallituksen ja 
seuratouhukkaiden toimeksiantamana, tutor voi myös esimerkiksi kerätä palautetta. Raision 
Jumpparit kokee, että Tutorin avulla saadaan lisättyä avoimuutta ja laadukkuutta seuran 
toimintaan.  Tutorin kautta ideat, kysymykset ja palautteet kulkeutuvat helposti suuntiinsa ja 
näin toimintaan saadaan lisäarvoa.  
 

Raision Jumppareissa seuratouhukkaaksi ryhtyminen on helppoa ja avointa. Kaikki, jotka haluavat 
mukaan seuran toiminnan kehittämiseen ja pyörittämiseen, ovat tervetulleita. Tyypillinen 
kehityskulku on kuitenkin seuraavanlainen: Ensin liitytään jäseneksi ja käydään jumppaamassa 
perustunneilla, sitten innostutaan seuran toiminnasta tai lajista enemmän. Tämä jälkeen siirrytään 
kilpavalmennuksen tai taitoharjoittelun piiriin, ja sen jälkeen apuohjaamisen kautta ohjaajaksi tai 
valmentajaksi. Myös monien lasten vanhemmat ovat innostuneet mukaan seuran kehittämiseen 
omien lastensa harrastuksen kautta, aloittamalla esimerkiksi joukkueen rahastonhoitajan tehtävistä, 
ja siirtyen jossain vaiheessa myös muunlaisiin tehtäviin seurassa. Huomionarvoista on myös se, että 
seuran teini-ikäisten jäsenten ei anneta noin vain lopettaa, vaan lopettamista aikovia tuetaan 
erityisesti apuohjaajan uralle, jolla on mahdollista jatkaa oman lajin parissa toisella tavalla. 
 
Seuratouhukkaat toimivat RaJun ytimessä. Keskikehällä, lähellä ydintä, on vähintään 500 RaJun 
äänenkannattajaa, sanansaattajaa ja lipunliehuttajaa. Osa kuuluu myös seuratouhukkaisiin nyt tai 
myöhemmin. Keskikehän jäseniksi voidaan nähdä kilpajumpparit sekä hallituksen, ohjaajien, 
valmentajien ja kilpajumpparien lähipiirit. Lisäksi noin 8000 henkilöä on RaJun reilun, reippaan ja 
riemukkaan toiminnan vaikutuspiirissä. RaJulle on ollut alusta alkaen luonteenomaista, että koko 
perhe on aktiivisesti mukana liikkumassa tai tukemassa liikettä. Tällä toiminnan perustasolla voi 
nähdä harrasteliikkujat (1300+), eli RaJun yhteiskunnallisen tehtävän keskeisin kohderyhmä ja 
edunsaaja, rivijäsenten lähipiirit (2600+), sekä sähköisen jäsenrekisterin yhteyshenkilöt vuodesta 
2010 alkaen (8000+). 
 

8.1 Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuvaukset  
 
Raision Jumpparien päätoimisten, palkatun toiminnanjohtajan sekä seurakoordinaattorin lisäksi 
seurassa toimii vastuullisissa tehtävissä mm. seuraavat seuratouhukkaat / seuratouhukasryhmät: 
 
• Hallituksen jäsenet (10) 
• Ohjaajat, valmentajat ja apuohjaajat (~80) 
• Valmennusryhmien joukkueenjohtajat ja talousvastaavat (~30)  
• Kilpajumpparit (~200) 
• Kilpajumpparien lähipiirit, mm. vanhemmat (600+) 
 
Alkuvuodesta 2021 seuran roolit ja tehtävänkuvaukset avataan kaikkien nähtäviksi verkkosivuilta 
löytyvään materiaalipankkiin. Raision Jumpparit on loppuvuodesta 2020 selkiyttänyt hallituksen ja 
työryhmien sekä niiden jäsenten ja vastuuhenkilöiden rooleja ja avannut tehtävänkuvia. 
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Perehdytyskäytäntöä pyritään myös tehostamaan, jotta nk. kapulanvaihto olisi jatkossakin näppärää 
ja reipasta. Koemme, että uuteen tehtävään sitoutuminen myös helpottuu kun tehtävänkuva on 
selkeä ja ennalta tiedossa. Esimerkiksi Joukkueenjohtajien sekä rahastonhoitajien perehdyttämiseksi 
tehtävään on nimetty perehdyttäjän rooliin henkilö, johon on myös helppo ottaa yhteyttä kysymysten 
tullessa ajankohtaisiksi.  
 

10. RaJu Akatemia 
 

Raision Jumpparien seuratouhukkaat ovat yhdessä innovoineet koulutusjärjestelmän, RaJu 
Akatemian, jonka pääasiallisena tarkoituksena on sekä kouluttaa, että innostaa nuoria erilaisiin 
rooleihin ja tehtäviin seurakentällä ja tuoda seuratyön mahdollisuuksia tutummaksi nuorille. 
Tavoitteena on myös vastavuoroisesti tavoittaa nuorten upeaa osaamista seuratyöhön. Akatemian 
tavoitteena on kasvattaa nuorten 13-18-vuotiaiden tyttöjen ja poikien, sekä harrastajien, että 
seuratoimijoiden määrää seuran toiminnassa, innostaa, aktivoida ja rohkaista heitä mukaan 
seuratyöhön. Tavoitteena on perehdyttää, rohkaista ja kasvattaa osaavia, vastuuntuntoisia ja 
sitoutuneita tulevaisuuden seuratyön toimijoita. 
 
Akatemiakokonaisuus on luotu ratkaisuksi nykypäivän osaajapulaan, lisäämään seuratoiminnan 
aktiivisten toimijoiden tekijämäärää, sekä ohjaaja-, valmentaja- ja tuomariresursseja ja tavoittamaan 
innostusta ja tulevaisuuteen tähtäävää reipasta uutta idearikkautta, jotta seuratoiminta voisi hyvin 
myös tulevaisuudessa. 
 
Nuoria saadaan mukaan seuratoimintaan kannustamalla ja motivoimalla, tarjoamalla mm. laadukasta 
koulutusta, tukea, ohjausta ja osaamista, palkkiota, hyvää meininkiä, mahdollisuuksia vaikuttaa, 
ideoida ja olla mukana (=yhteisöllisyys). Nuoria kannustetaan luovuuteen ja rohkeuteen, tarjoamalla 
kokemuksia ja tulevaisuuden työtä, erilaisia mahdollisuuksia toimia seurassa, mm. liikkujana, 
apuohjaajana, ohjaajana, valmentajana, lajituomarina, seuratoimijana, nuorten hallituksen jäsenenä, 
erilaisten tiimien jäsenenä, talkoolaisena jne. Nuorille tarjotaan mahdollisuus olla mukana luomassa 
ja kehittämässä tulevaisuuden seuratoimintaa. 
 
Ensimmäisen Akatemiakoulutuksen oppilaat on valittu syksyllä 2020 ja heidän avukseen on 
hankekauden ajaksi palkattu Akatemiatutor, joka mm. tukee ja opastaa oppilaita matkan varrella. 
Akatemiakoulutus sisältää 1. tason koulutuksia sekä vapaavalintaisia koulutuksia, ideapäiviä, 
tutustumisia yms. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus suunnata seuratoimijana omalle polulleen, 
mielenkiintoisia mahdollisuuksia on monia. Akatemiaoppilaat pääsevät tutustumaan myös 
hallitustyöskentelyyn ja pääsevät mukaan erilaisiin tiimeihin ja projekteihin. Kaikki Akatemian 
koulutukset ovat oppilaille maksuttomia. Koulutuksen päättyessä jokainen oppilas saa upeiden 
kokemusten ja oppien lisäksi Akatemiatodistuksen, josta on varmasti iloa ja apua tulevaisuuden 
suunnitelmia toteuttaessa. 
 
Raision Jumpparit sai Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea hankkeelleen ”Nuorissa on 
tulevaisuus” Hanke sisältää suunnitelmat Akatemiatoiminnasta, nuorten hallituksen toiminnasta sekä 
nuorille suunnatusta liikuntatarjonnasta. Koronapandemia hieman pitkitti hankkeen alkamista, 2021 
keväällä hankkeen nähdään pääsevän elämään ja kehittymään. Raision Jumpparien toiveena on, että 
Akatemiakokonaisuutta olisi mahdollista monistaa käytettäväksi myös sisarseurojen käyttöön ja 
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toimintaa olisi mahdollista laajentaa alueellisesti ja jatkossa tehdä yhteistyötä lajiseurojen kanssa 
yhteisen tavoitteen eteen.  

 
 
 

11. 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 on yleisilmeeltään ja kieleltään aina reipasta ja riemukasta 

• kaikessa viestinnässä noudatetaan reilua läpinäkyvyyttä 

• respectit osoitetaan viestinnässä reilusti ja näkyvästi niille, jotka sen ansaitsevat 
 

Raision Jumpparit on luopunut lehtimainonnasta. Sen sijaan seura viestii toiminnastaan sähköisesti 
netissä, somessa ja jäsenrekisteriä hyödyntäen sähköpostitse säännöllisin seuratiedottein. 
Mediatiedotteet julkaistaan aina puolivuosittain näytösten yhteydessä. Raision Jumpparit on 
panostanut viestintään erityisesti Facebookissa ja Instagramissa. Sivuja pyritään päivittämään lähes 
päivittäin. Sosiaalisen Median seuraajamäärät ovatkin tästä syystä olleet rajussa kasvussa lähiaikoina. 
Facebook-seuraajia vuoden 2020 marraskuussa on jo huikeat 1504. RaJu on myös Raisio Liikkeelle -
FB-ryhmän ylläpitäjä. Instagramissa RaJun seuraajia on 1000 ja sen kunniaksi tehtiin arvonta, jonka 
voittoina arvottiin kaikkien seuraajien kesken seuratuotepaketteja. Laadukasta ja monipuolista 
sosiaalisen median viestintää jatketaan vuonna 2021. Lisäksi painatetaan ”jääkaappi”-aikatauluja 
jaettavaksi mm. erilaisissa tapahtumissa, kouluissa, päiväkodeissa, opistoissa, kirjastoissa ja 
liikuntapaikoilla. Seuratouhukkaat, valmennusryhmät ja jäsenistö keskustelevat aktiivisesti keskenään 
myös sähköpostitse ja moninaisilla somefoorumeilla. Vuoden 2021 tavoitteena on saada seuralle lisää 
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja varsinkin nuorten keskuudessa. Suunnitteilla on seuran oma 
TikTok-kanava sekä blogi/vlogi, youtubessa aktivoituminen. Tavoitteena on myös selvittää ja 
tarvittaessa tehdä muutoksia seuran sisäiseen viestintään, jotta seuratoimijoiden tavoittaminen olisi 
maksimitehoista.  Tavoitteena on luoda Raision Jumppareille uutta, nykyaikaista näkyvyyttä, jolla 
tavoittaa erityisesti nuoria ja uusia jäseniä mukaan toimintaan. Suunnitelmissa on tallentaa liikettä ja 
toimintaa sekä liikkuvien, että still-kuvien muodossa.  
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10. Raision Jumpparit tapahtumien järjestäjänä 
 
Raision Jumpparit on tyytyväinen viime vuosien aikana kehittyneeseen tapahtumajärjestäjän 

rooliinsa ja jatkaa laadukkaita ja näyttäviä suorituksiaan.  Koronatilanne pääsi vaikuttamaan myös 

hyviin suunnitelmiin ja tapahtumia jouduttiin osittain kevään ajalta purkamaan. Vielä ei ole varmuutta 

tulevasta, mutta Koronarokotteen myötä tilanne alkaa näyttäytymään jo valoisammalta ja 

suunnitelmia on alettu jo tekemään. Vuonna 2021 Raision Jumppareille on myönnetty järjestäjärooli 

Voimisteluliiton Voimistelun ja tanssin LUMO-tapahtumassa marraskuussa. Tavoitteena on lisäksi 

järjestää kausittaiset näytökset varainhankintana kuten aiempinakin vuosina.  

 
Näytöksiä on kehitetty viime vuosien aikana pienin askelin mutta systemaattisesti ja yhteistuumin 
kohti näyttävää nykytilaa. Olemme toteuttaneet näytösten järjestämisen käsikirjan parantamaan 
entisestään näytösten sujuvuutta, sekä kuvaamaan sanallisesti, taulukoin ja aikatauluin, miten seuran 
näytökset koordinoidaan, mitä kaikkea niiden järjestämisessä tulee ottaa huomioon ja millainen on 
hyvä aikataulu ennen näytöstä tapahtuville ja asioille ja näytöspäivänä. Lisäksi sen avulla voidaan 
helpommin hahmottaa näytöksen järjestämiseen liittyvä monimuotoinen kokonaisuus ja opettaa 
kulloinkin ensi kertaa mukana oleville touhukkaille näytöksen erilaiset vastuulliset tehtävät. Käsikirjan 
avulla näytösten järjestämisen osaaminen siirtyy seuratouhukassukupolvelta toiselle niin, ettei 
uusien tarvitse opetella aina kaikkea alusta. Jatkossa on tarkoitus testata käsikirjan toimivuutta ja 
tehdä sen pohjalta mahdollisesti korjauksia ja tarkennuksia käsikirjaan.  
 
Näytökset ovat RaJulaisille aina kunkin jumppakauden tähdenkirkas kohokohta: Monelle harrastajalle 
esiintyminen tuhatpäisen yleisön edessä parrasvalojen loisteessa on jännittävä elämys ja 
unohtumaton tähtihetki. Tämän vuoksi näytösten äänentoistoon, valaistukseen ja muihin puitteisiin 
sekä tarinaan panostetaan valtavasti. Kilpajumppareille näytös tarjoaa tilaisuuden näyttää omaa 
parasta osaamista omille lähipiireille, jotka eivät välttämättä muutoin pääse näkemään kilpaohjelmia 
livenä. Showtiimiläisille näytökset ovat myös todellisia näytönpaikkoja. Järjestelyjen sujuvuudesta ja 
taiteellisesta vaikutelmasta saa palautteen välittömästi yleisöltä ja läheisiltä.  

 
Näytöksissä palkitaan jatkossakin ansioituneita rajulaisia. Vuodesta 2019 lähtien seuran 
työntekijöiden lanseeraamat vuoden apuohjaaja, ohjaaja ja valmentaja- palkinnot ovat vuoden 
seuratouhukkaan lailla mukana vuoden tärkeimpien palkitsemisten kokoonpanossa. Keväisin on 
palkittu kiertopalkintoja kuten telinetsemppari, käsilläkävelijä, showstopper, hymy, ja monia muita, 
joita kulloinkin halutaan eri syistä huomioida, esimerkiksi kilpailuissa menestyneitä ja uusia 
ylioppilaita ja valmistuneita. Myös showtiimiläisiä sekä hallitus- tai valmentajauransa päättäneitä 
kiitetään tehdystä työstä. Näytöksiin kutsutaan kunniavieraiksi yhteistyökumppanit, kuten toimintaa 
eri tavoin tukeneiden yritysten ja kaupungin yhteyshenkilöt sekä sisarseurojen edustajat, sekä RaJun 
entiset aktiiviset seuratouhukkaat ja kunniajäsenet. Kutsujen yhteydessä lähetetään mediatiedote, 
joka on ajankohtaiskatsaus seuran toiminnasta. Paikallislehdet ovat olleet kiinnostuneita näytöksistä 
ja mediatiedotteiden sisällöistä, ja niistä onkin kirjoitettu useita juttuja viime vuosina. Vuodesta 2019 
(kevätnäytös) lähtien Raision Jumpparit on ottanut tavaksi lahjoittaa näytöstuotostaan osan 
hyväntekeväisyyteen. Vuoden 2021 lahjoituskohteita ei ole vielä päätetty.  
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12. Raision Jumpparit siltojen rakentajana 
 
Raision Jumpparit tekee monipuolista, luovaa ja aloitteellista yhteistyötä Raision kaupungin, useiden 
sisarseurojen ja yritysten sekä Voimisteluliiton ja muiden liikuntajärjestöjen kanssa.  
 

11.1 Raision kaupunki  
 
Seuran jäsenyys jatkuu edelleen seuraparlamentissa vuonna 2021. RaJu on ollut aktiivisesti mukana 
useissa kehittämishankkeissa matalan kynnyksen liikunnan lisäämiseksi Raisiossa, mm. Liikkuva Koulu 
–ohjelmaan linkittyvät iltapäiväkerhot, Menoa muksuille –tapahtumat perheille, Temput ja tohinat –
tapahtumat pienille lapsille, RaisioLasten tapahtuma, lomaleirit, lajikokeilut ja tempaukset kouluilla ja 
erilaisissa tapahtumissa. Raision Jumpparit on myös mukana Vaisaaren yläkoulun urheiluluokkien 
toiminnan toteuttamisessa.  
 

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. Raision 
Jumpparit ja Turun Urheiluliitto tekevät tiivistä valmennusyhteistyötä kilpa-aerobicissa.  
 
Raision Jumpparit toivoo lisää hyviä yhteistyömahdollisuuksia ja kokee, että tulevaisuudessa voimien 
yhdistäminen voisi hyvinkin luoda jotain uutta ja arvokasta seurakentille. Nyt vaikeiden aikojen 
vallitessa olisi oivallinen aika luoda uutta hyvää kulttuuria ja toimintatapaa yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.    

 
11.3 Yritysyhteistyö 

 
Raision Jumpparit tekee hyvää yhteistyötä useiden paikallisten yritysten kanssa. Seura tarjoaa 
yhteistyöyrityksilleen paitsi media- ja tapahtumanäkyvyyttä myös osallistumista toimintaansa. 
Yritysyhteistyötä on tavoitteena laajentaa ja tehostaa tulevien vuosien aikana. Raision Jumppareilla 
on mahdollisuus tarjota mm. liikunta- ja hyvinvointiaiheisia kokonaisuuksia yhteistyöyrityksille ja 
kannustaa työkyky- ja työhyvinvointiin panostamiseen. Sponsorointiyhteistyömahdollisuuksia on 
tavoitteena luoda lisää tuleville vuosille.  
 
Merkittävimmät yhteistyökumppanit seuralle ovat tällä hetkellä Turun Osuuskauppa TOK, Turun 
seudun Osuuspankki, LähiTapiola (vakuutukset), Neste Oil Naantalin Jalostamo, Mehiläinen, 
(urheilunetti yhteistyö), Raision Fysioterapia ja Kauppakeskus Mylly (joulupaketointi, tapahtumat). 
Seuran yhteistyökumppaneina ovat mm. Myllyn Prisma (lahjoitukset ja inventaariot), Tilitoimisto 
Immonen & Sinkkonen Oy, Forsport ja NoName (seuratuotteet), Hobbybox (jäsenetu) ym.  
 
Raision Jumpparit on jatkossakin suurella ilolla mukana Raision Fysioterapian luomassa Reilu Fiilis -
varainkeruutapahtumassa, jonka tuotto ohjataan lyhentämättömänä vähävaraisten raisiolaisten 
lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi.  
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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.   

 
13. Tavoitekortti vuodelle 2021  
 
Hallitus ja työntekijät ovat yhdessä päättäneet vuoden 2021 tavoitekorttiin kirjattavan 
tavoiteltaviksi kokonaisuuksiksi konkreettisia, seuran ydintoiminnalle ja tähän hetkeen kuuluvat 
tärkeät tavoitteet, jotka toteutuessaan palkitsevat ja joiden tuloksia pystytään arvioimaan.  

 
1. Tähtiseura-auditointi 

a. itsearviointi 
b. kehitystyö 

2. Akatemia- koulutuskokonaisuus 

a. Nuorten hallitus 
3. Tapahtumat 

a. Voimistelun ja Tanssin LUMO 27.11.2021 
4. Varainhankinta- ja sponsorointi 

a. Seuran yhteisen varainhankinnan tehostaminen 
b. Sponsorien hankinta 

5. Vastuullisuus seuratoiminnassa 

 
Tavoitteiden toteutuksesta vastaaviin työryhmiin otetaan mukaan myös hallituksen ulkopuolisia 
seuratouhukkaita.  
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Liitteet: 
 

1. Talousarvio vuodelle 2021 

2. Yleiset pelisäännöt 

3. Ohjaajien ja valmentajien pelisäännöt 

4. Työsäännöt  

5. Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuva 

 
 

 
 
 


