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Reilu, Reipas ja Riemukas – Raision Jumpparit  
 
Raision Jumpparien toiminnassa on mukana jo yli 850 jäsentä. Jäsenmäärältään RaJu on Raision 
suurin urheiluseura, ja yksi Suomen Voimisteluliiton 30 suurimmasta seurasta 
valtakunnallisesti. Raision Jumpparien jäsenmäärä on tuplaantunut viimeisen viiden vuoden 
aikana. Myönteisen kehityksen taustalla voidaan nähdä ennen muuta ainakin harrasteliikunnan 
laadun kehittäminen sekä nettisivujen ja seuran ulkoisen ilmeen uudistaminen. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämän seuratuen myötä (13.000 euroa vuonna 2014) palkatun 
päätoimisen toiminnanjohtajan avulla on kehitetty ja päivitetty mm. yhteisiä toimintalinjoja, 
sähköisiä jäsenpalveluja, sekä lisätty viestintää seuratouhukkaiden ja jumpparien välillä. 
 
Lisäksi Raision Jumppareilla on kaksi merkittävää tunnustusta laadukkaasta seuratyöstä: 
aikuisliikunnan PRIIMA -sertifikaatti sekä lasten ja nuorten urheilun Sinetti. PRIIMA -laatuseurat 
ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan 
laadukkaaseen tarjontaan ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Nuori Suomi -sinetti on Valon ja 
urheilun lajiliittojen myöntämä tunnustus laadukkaasta nuorisotyöstä. 
 
Priima-seuroja on Suomen Voimisteluliitossa tällä hetkellä 49, Sinettiseuroja 50. Molemmat 
tunnustukset on myönnetty vain kahdellekymmenelle Suomen Voimisteluliiton jäsenseuralle. 
Raision Jumpparit on nyt yksi näistä huippuseuroista. 
 

Monipuolinen Osaaja 
• mahdollisuus harrastaa ja saada korkeatasoista kilpavalmennusta 
• runsaasti laadukkaita ja monipuolisia harrastetunteja koko perheelle 
• Kilpailulajeina kilpa-aerobic, joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, rytminen voimistelu ja tanssi 
• Keskiössä seuratoiminta 
 

Visio 
Raikas, nuorekas ja menestyvä koko perheen liikuttaja! 

Missio 
Kannustaminen terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen tarjoamalla iloisia, 
elämyksellisiä hetkiä liikunnan parissa. Laadukasta liikuntaa kaiken ikäisille. 

Arvot 
• liikunnan ilo ja liikkumisen elämyksellisyys 
• onnistumisen kokemus, lapsuuden kunnioittaminen 
• kaveruus ja tasavertaisuus, yhdessä tekemisen riemu, kasvu ja kehitys sekä urheilullisuus  
• vapaaehtoisuus, palkitseminen ja kiittämisen tärkeys 
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Harrastustoiminta 
 
• Liikuntaa koko perheelle, perheliikuntatarjonnan lisääminen 
• Nuorten liikunnan kehittäminen, drop-outin huomioiminen 
 
 
Perheliikunta 
Perheliikuntatunteja kasvatettiin ja vieläkin ryhmät täyttyivät pikavauhtia. 
Perhetemppuilutunneilla liikkuivat yhdessä aikuiset ja lapset sisaruksineen. Lasten liikkareissa ja 
temppujumpissa joka 4. kerta on koko perheelle avoin liikuntakerta.  Perheliikunnan kehittäminen 
on tulevaisuudenkin kannalta tärkeässä roolissa, perheliikunta toimii hyvänä ponnahduslautana 
muun tarjonnan pariin. Perheliikunnan osallistujia oli 150 jäsentä. 
 
Nuorten liikunta 
Opetus-ja kulttuuriministeriö myönsi Raision Jumppareille seuratuen, jonka avulla varsinkin 
nuorten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi on tehty työtä. Ensimmäinen liikunnallinen kesäleiri 
järjestettiin Kuloisten koululla kesäkuun alussa. Leirille osallistui 30 iloista lasta ja nuorta, 
positiiviset kokemukset leiristä antavat aihetta lisätä leiritoimintaa jatkossa. 
 
Hittituotteeksi nousivat syksyllä alkaneet RobinDance-tunnit alle kouluikäisille. Tunnit olivat 
täynnä tanssin riemua ja temmellystä. Lapsille ja nuorille tarjottiin viikossa 35 tuntia aktiivista 
liikuntaa ja valtaosa raision jumpparien jäsenmäärästä koostuukin tästä ryhmästä. Alle 15-
vuotiaiden määrä seurassa nousi reilusti yli 500 jäsenen 
 
Investointipäätös ilmavolttiradan hankinnasta tehtiin vuoden lopussa, tämä hankinta on 
pitkäaikaisen työn tulosta lasten ja nuorten hyväksi.  Raision Jumpparit haluaa olla jatkossakin 
tuottamassa liikunnan riemua kaiken tasoisille liikkujille.  
 
Aikuisten ryhmäliikunta 
Ryhmäliikuntatunteja oli tasaisesti kevään ja syksyn aikana noin 21 tuntia viikossa. Ohjaajina 
tunneilla toimivat luotettavat ja kouluttautuneet ohjaajat. Ryhmäliikunnan osalta kävijämäärät 
ovat tasaantuneet viime vuosien kasvusta, pientä laskua jäsenmäärissä ovat aiheuttaneet 
puutteelliset saliresurssit sekä alueen kilpaileva toiminta. Syksyllä Raision Jumpparit vuokrasivat 
oman jumppasalin, RaJulan, Tornikadun kiinteistön alakerrasta. Omien toimitilojen kehittäminen 
jatkui koko syksyn erilaisten hankintojen suhteen. Tavoitteena oman salin osalta on luoda jäsenille 
laadukas jumppasali, jossa on mielekästä liikkua ja harrastaa. Yli 250 aikuista valitsi raision 
jumpparien ryhmäliikunnan liikuntaharrastuksekseen vuoden aikana. 
 
Tuntitarjontaa kehitettiin ja ajantasaistettiin vastaamalla kysyntään. Kesäjumppatarjontaa lisättiin 
ja tunteja tarjottiin monipuolisesti läpi koko kesän yhteensä 38 tuntia. 



 

5 
  

Valmennustoiminta 

 
• Naisten telinevoimistelun paikallinen kasvattajaseura 
• Seuran tukea kilpaileville voimistelijoille 
• Kilpalajien kuulumisia 
• Yhteistyöjoukkueet 

 
 

Raision Jumpparit tekee aktiivista ja uutta luovaa yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjonnan 
monipuolistamiseksi ja sen laadun edelleen kohottamiseksi. Raision Jumpparit ry ja Turun 
Pyrkivän voimistelujaosto yhteistyösopimuksen tavoitteena on kehittää valmentajien osaamista 
sekä taata entistä laajempia harrastus- ja kilpavalmennusmahdollisuuksia voimistelijoille. 
Yhteistyön ensisijaisena tarkoituksena on kehittää telinevoimisteluvalmentajien ja -ohjaajien 
osaamista, ja sitä kautta edistää valmennuksen laadun parantumista molemmissa seuroissa. 
Lisäksi sopimuksella halutaan kohottaa välillisesti Suomen kilpatelinevoimistelun tasoa tarjoamalla 
aiempaa tasapuolisempia harrastus- ja kilpavoimistelumahdollisuuksia voimistelijoille. Raision 
Jumpparit tulee jatkossa toimimaan naisten telinevoimistelun paikallisena kasvattiseurana 
ja kilpavoimistelu-uralle haluaville luodaan luonnollinen polku halutessaan siirtyä Turun Pyrkivän 
valmennukseen. Hyvää seurojen välistä yhteistyötä oli lisäksi kilpa-aerobicin puolella. 
 
Naantalin Voimistelijat ja Raision Jumpparit aloittivat yhteistyön elokuussa. Tarkoituksena nostaa 
joukkuevoimistelun tasoa Raisiossa ja Naantalissa. Toinen tärkeä tavoite on vastata nuorten drop 
out-ilmiöön. Yhteistyöjoukkueiden tarkoituksena on myös saada valmentajien ammattitaito 
laajempaan käyttöön. Tavoitteena on toimia avoimesti ja hyvässä hengessä: seurat antavat 
toisilleen säännöllisesti rakentavaa palautetta toteutetusta yhteistyöstä. Yhteistyössä 
muodostettiin kolme joukkuetta; Minelle, Felidae sekä tanssillisen voimistelun joukkue Dioriat. 
Minelle joukkue koostuu 12 voimistelijasta, tytöt ovat 10–12 -vuotiaita. SM-sarjassa voimisteleva 
Felidae joukkueessa voimistelee 6 tyttöä. Felidae kilpailee 12–14 -vuotiaiden sarjassa. Yli 13 -
vuotiaille tytöille perustettiin tanssillisen voimistelun joukkue Dioriat. Joukkueessa on 8 innokasta 
ja taitavaa tyttöä. 
 
Raision Jumpparien kilpalajeina ovat telinevoimistelu, joukkuevoimistelu, rytminen voimistelu, 
kilpa-aerobic ja tanssi. Jokaisella kilpalajilla on oma harrasteryhmän tunti eli lajin perustunti sekä 
lisähaastetta haluaville taitoryhmän tunti eli perustunnin lisäksi viikoittain lajin alkeisvalmennusta. 
Taitoryhmät voivat halutessaan osallistua Voimistelun asematapahtumiin ja muihin 
harrastekilpailuihin, valmennusryhmät osallistuvat luokkakilpailuihin.  
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Valmennusmaksuja vastaan Raision Jumpparit 
* tarjoaa laadukasta valmennusta, eli maksaa valmentajille heidän koulutustasonsa, 
kokemuksensa ja taitojensa mukaiset palkkiot,  
* huolehtii arvokisojen osallistumismaksuista (esim. SM- ja KV-kilpailut),  
* kouluttaa tuomareita ja huolehtii kaikista tuomarointiin liittyvistä kuluista,  
* kouluttaa valmentajia sekä  
* vakuuttaa valmentajat tapaturmien varalta.  

 

RaJu maksaa kilpailutuen kunkin valmennusryhmälle kausikohtaisesti. Jos kilpailuihin 
osallistuminen maksaa vuosittain enemmän kuin mitä seuran tuki kattaa, lopuista kuluista kukin 
joukkue / valmennusryhmä / kilpailija huolehtii itse. Toisaalta RaJu ei peri tukia takaisin, vaikka 
jotain jäisi valmennusryhmillä käyttämättäkin.  

 

Kilpa-aerobic 
Harrastus- ja valmennusryhmiä nostettiin uudelle tasolle vuoden aikana. Valmennustoimintaan 
mukaan astuivat Antti Ranki, Henni Raudaskoski sekä Hanna Rantanen. Harrasteryhmän 
ohjaamisesta vastasivat Tomi Kartano ja Hanna Rantanen, valmennuksen puolella vetovastuu 
siirtyi Antille valmennettavien siirtyessä 2-luokasta 3-luokkaan. 
 
Harrasteryhmään osallistui vuoden aikana 10 tyttöä, jotka harjoittelivat lajille ominaisia liikesarjoja 
aerosport-ohjelman mukaisesti. 
 
Valmennettavia oli vuoden aikana keskimäärin 7 tyttöä, osa valmennettavista siirtyi 2-luokan 
jälkeen muiden harrastusten pariin, toisaalta muutama uusikin tyttö tuli valmennuksen pariin kun 
siirryttiin seuraavalle tasolle. 
 
 Antti, Henni ja Hanna toimivat valmennusryhmän valmentajina ja tällä hetkellä lajin parissa 
kilpailee neljä eri kokoonpanoa: 

- kolme(3) Yksilöä 
- Yksi(1) Duo 
- yksi(1) Trio 

 
Kaikki ovat suorittaneet luokkanousun 3-luokkaan 
 

Telinevoimistelu 
TELINEVOIMISTELUN VUOSIKERTOMUS 2014 

Keväällä 2014 telinevoimistelua harrasti Raision Jumppareissa yli 130 lasta ja nuorta. Aluksi tunteja 
pidettiin neljän valmentajan voimin (Nina Litja, Petra Suominen, Suvi Räisälä ja Juho Törmä), mutta 
onneksi telinevoimistelun taitoryhmässä voimistellut Sofia aloitti apuohjaushommat hieman 
kauden alun jälkeen. Telinevoimistelua oli tarjolla seitsemän harrasteryhmän lisäksi tyttöjen ja 
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poikien taitoryhmissä sekä valmennusryhmässä. Lasten ryhmien lisäksi telinevoimistelua 
harrastettiin myös aikuisten ryhmässä kerran viikossa.  

Kaikki telinevoimisteluryhmät osallistuivat Jumppareiden kevätnäytökseen ja pääsivät siellä 
näyttämään kauden aikana opittuja taitoja suurelle yleisölle.  

Telinevoimistelun kilparyhmäryhmä Sirius kisasi toukokuun lopulla Kupittaalla luokkanousukisoissa 
viiden tytön voimin. Kaikki neljä B-luokassa kisannutta tyttöä taituroi itsellensä 
luokkanousupisteet, Aada Ahon saavuttaessa hienosti kategorian V.  

Syyskaudella telinevoimistelussa oli mukana yli 120 lasta ja nuorta seitsemässä ryhmässä, ja kerran 
viikossa myös aikuisten telinejumpparyhmä pääsi treenaamaan Kerttulan telinesaliin. Veera 
Lammes liittyi takaisin valmentajatiimiin kahden ”välivuoden” jälkeen.  

Nina, Petra ja Veera hankkivat itselleen uuden olympiadin tuomarikortit alkusyksystä – 
kilparyhmän harjoitteluun saatiin myös tuomarinäkökulmaa!  

Joulunäytöksessä oli paljon telinejumppaajia mukana, esitys oli jo osallistujamääränsä takia 
näyttävä! Myös kauden aikana opitut uudet temput kelpasi esittää isolle yleisölle. 

Rytminen voimistelu 
Harrasteryhmät:  
Kevät: 64 voimistelijaa 
Syksy: 62 voimistelijaa 
 
Rytmisessä voimistelussa harrasteryhmiä oli 3 ja niiden lisäksi lisäharjoittelua haluaville tytöille oli 
mahdollisuus osallistua taitoryhmään. Taitoryhmässä voimisteli molemmilla kausilla 9 tyttöä. 
Kevät- ja Talvinäytöksessä ryhmät saivat esiintyä ja näyttää mitä ovat kuluneen kauden aikana 
oppineet ja miten ovat kehittyneet. Jokaisella ryhmällä on oma väline jonka harjoittelu aloitetaan 
kauden alussa. Naru, pallo ja vanne ovat harrasteryhmien harjoittelemia välineitä ja taitoryhmässä 
saadaan kokeilla hienoa, mutta vaativaa nauhaa. Harrasteryhmiä sekä taitoryhmää ohjasivat 
Noora Lehtimäki ja Krista Pennanen. 
 
Syksyllä 2014 perustettiin rytmisen voimistelun kilparyhmä. Ryhmä koostui 10 harrasteryhmien 
innokkaista ja taitavista voimistelija tytöistä. Tytöille mahdollistettiin useammat harjoituskerrat 
viikossa Hanna-Riikka (Hansu) Nordmannin ja Krista Pennasen valmennuksessa. Kilparyhmän 
tavoitteena oli harjoitella pääasiassa perusvoimistelua sekä välinetekniikoita. Tytöt ovat jokainen 
kehittyneet erittäin paljon ja tavoitteet ovat hyvässä vauhdissa jo näin pienessä ajassa. Ensi 
vuonna 2015 kilparyhmällä on tavoitteena kisaaminen Asemassa.  
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Tanssi 

 
Raision Jumppareissa kilpaili kaksi Meiju Vuorelan luotsaamaa valmennusjoukkuetta Amelie ja 
Melanie, sekä tanssin taitoryhmä. 

Kevätkaudella Amelie (-98 - -00 syntyneet) joukkueessa tanssi 13 tyttöä. Kevätkauden ohjelma oli 
nimeltään ”Hämä-hämä-häkki”, joka menestyi mielettömän hyvin. Osallistuimme seuraaviin 
kilpailuihin. 

 Show me your dance by Cailap tanssikatselmus, järjestäjä Lahjan tytöt, Turussa 18.5.2014. 
Kunniamaininta 12 – 15v. sarjan parhaasta ideasta. 

 Valtakunnallinen Show –tapahtuma, järjestäjä Svoli ja HakaGym, Valkeakoskella 26. – 27.4.2014.  
1. sija showtanssi 12 – 15v. sarjassa (yhteensä 11 joukkuetta).  

Melanie (-97  syntyneet) joukkueessa puolestaan tanssi kevätkaudella 11 nuorta naista. 
Kevätkauden ohjelma ”Dance until you drop!” nähtiin kahdessa kisassa. Lisäksi alkukaudesta 
osallistuttiin ”Puu kaatuu!” ohjelmalla Liedon tanssikatselmukseen. 

 Tanssin pyörteissä – tanssikatselmus, järjestäjä Liedon Luja, Liedossa 1.3.2014. 
Kunniamaininta energisestä ilmaisusta yli 16v. sarjassa. 

 Valtakunnallinen Show – tapahtuma, järjestäjä Svoli ja HakaGym, Valkeakoskella 26. – 27.4.2014. 
8. sija vapaatanssi 16 – 19v. sarjassa (yhteensä 23 osallistujaa). 

 Pyörre – tanssitapahtuma, järjestäjä Ahjolan nuorisotyö, Tampereella 24.5.2014. 
Kunniamaininta energiasta ja fiiliksestä. 

Kevätkaudella Melanien tytöt tsemppasivat myös Raision Loimun SM-lentopallon 
edustusjoukkueen peleissä ja kävivät muutaman kerran Lehmusvalkaman vanhainkodissa 
esiintymässä. 

Kesällä valmennusryhmät harjoittelivat kahdesti viikossa. Katse oli kohti heinäkuista Festival del 
Sol –tapahtumaa Italiassa, johon seurastamme osallistui yhteensä 20 tanssijaa. 
Kesällä harjoiteltiin myös paljon tekniikkaa ja akrobatiaa sekä aloitettiin kisaohjelmien työstö. 

Syyskaudella Amelie joukkue sai lisävahvistusta kahdella joukkuevoimistelijalla, jotka siirtyivät JV 
joukkue Bellojen lopetettua toimintansa. Yksi tyttö siirtyi Melanien riveihin. Nyt siis joukkueessa 
tanssi yhteensä 14 tyttöä.Kisoihin lähdettiin ”Bonjour!” ohjelmalla, joka pärjäsi seuraavasti. 

 Dance&Show Me –koreografiakilpailu, Tampereella 29.11.2014 
Jaettu 6. sija 12 – 16v. ryhmäsarjassa (yhteensä 33 osallistujaa) 

 Länsi-Suomen alueellinen Show –tapahtuma, järjstäjä Svoli ja RaJu, Raisiossa 7.12.2014 
1. sija vapaatanssi 12 – 15v. sarjassa (yhteensä 13 osallistujaa) 
Amelie aloitti Loimun peleissä käymisen myös yhdessä Melanien kanssa. 

 Melaniessa väki vähentyi kahdella tanssijalla, mutta yksi tuli takaisin vaihdosta ja yksi Amelien 
tytöistä siirtyi Melanien riveihin. Yhteensä siis 11 tanssijaa. 
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Kisoihin lähdettiin ”Reptile” ohjelmalla 
Dance&Show Me –koreografiakilpailu, Tampereella 29.11.2014 
Jaettu 7. sija (yhteensä 22 osallistujaa) 

 Länsi-Suomen alueellinen Show –tapahtuma, järjstäjä Svoli ja RaJu, Raisiossa 7.12.2014 
5. sija vapaatanssi yli 16v. sarjassa (yhteensä 14  osallistujaa). 

Koko vuoden tavoitteita ovat olleet Ameliella joukkueen yhtenäistäminen ja tasavertaistaminen 
taidollisesti, hyvän yhteishengen luominen ja fyysisen nopeuden ja oppimisnopeuden 
kehittäminen. Lisäksi liikkuvuuteen ja ponnistusvoiman harjoittamiseen panostettiin uusien 
aerobic ohjaajien avulla syyskaudella. Koska joukkueen väki on vaihtunut jonkun verran, varsinkin 
yhtenäistäminen on välillä aiheuttanut ongelmia. Joukkueessa on paljon taidollisesti eri tasoisia 
tanssijoita, mutta koreografiat on pystytty laatimaan onneksi niin, että kisasuorituksessa kaikki 
näyttävät tasavertaisilta. Syyskauden tuloksiin ollaan erittäin tyytyväisiä, oppimisnopeus on 
syyskauden lopussa aivan eri luokkaa myös mitä vuoden alussa, joten isoa kehitystä on 
tapahtunut. 

Melanien tavoitteet on asetettu kausi kerrallaan, kun tanssijat ovat sen ikäisiä, että opiskelupaikat 
ja työt voivat lennättää heidät pois minä hetkenä hyvänsä. Treenaaminen on kuitenkin ollut koko 
vuoden tavoitteellista. Hyppyjen ja nopeuden kehittyminen ja ilmaisun lisääminen kisalattialla ovat 
olleet vuoden tavoitteita ja ne on saavutettu. Liikkuvuustreenin lisääminen myös näkyy hyvinä 
tuloksina hypyissä. 

Molemmat joukkueet asettavat joka kisoihin uudet tavoitteet, koska tanssissa sarjat ja kategoriat 
vaihtuvat kisojen mukaan. Amelie on päässyt tavoitteisiinsa ja roimasti niiden ylikin, mutta 
Melanie kisaa vaativassa sarjassa, jossa pärjääminen on vaikeaa. Itse kisasuorituksiin ei olla aina 
oltu tyytyväisiä, joten epäonnistumiset lavalla ovat voineet laskea sijoitusta, joka harmittaa 
konkareita, kun tietävät pystyvänsä parempaan. 

Tanssin taitoryhmän seitsemän tyttöä osallistuivat Pyörre –tapahtumaan  12 – 16v. sarjaan 
ohjelmallaan ”Muodin huipulle”. Ryhmää valmensi keväällä Nea Hurme ja Niina Korvenpää. 
Tanssin taitoryhmän osallistui myös alueelliseen Show –tapahtumaan, ja lähes kokonaan 
uusiutunut ryhmä teki debyytin uuden valmentajan Emmi Tiermaksen ”Open up!” koreografialla, 
sijoittuen 10. vapaatanssin 12 – 15v. sarjassa. 

Syksyllä alkoi yhteistyö Naantalin Voimistelijoiden kanssa tanssillisen voimistelun saralla. Kisaava 
ryhmä sai heti 8 tanssijaa riveihinsä, ja debytoi uuden Dioriat joukkueen alueellisessa Show –
tapahtumassa 12 – 15v. tanssillisen voimistelun sarjassa, sijoittuen hopealle ohjelmallaan 
”Ystävyys”. Päävalmentajana toimii Elisa Kinnunen. 

Mainittakoon tanssin kohdalla myös seuran järjestämä (yhteistyössä Voimisteluliiton kanssa) 
Länsi-Suomen alueellinen Show –tapahtuma, joka kokosi yhteensä 41 joukkuetta Kerttulan 
liikuntahalliin kilpailemaan tanssillisen voimistelun ja vapaatanssin sarjoissa. 
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Seuratoiminta 
 
• Seuratukea seuratoiminnan kehittämiseen 
• Strategian päivitys picnic-risteilyllä 
• Osallistumisia seuraseminaareihin ja Liiton tapaamisiin 
• Mukana Raision kaupungin seuraparlamentissa 
 
 
Seuratukea seuratoiminnan kehittämiseen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Raision Jumppareille 13.000e seuratuen. Tukea haettiin 
”energinen nuoriso” –hankkeelleen toiselle toimintavuodelle. Hankkeen päätarkoituksena on 
kehittää seuratoimintaa ja sen sujuvuutta. Hanke sisältää etenkin nuorten 
liikuntamahdollisuuksien lisäämistä ja nuorten seuratyöhön kannustamista. Lisäksi koetaan 
tärkeänä ottaa osaa nuorison keskuudessa huolestumista aiheuttaneeseen drop-out-ilmiöön.   
Seuratuen myötä toiminnanjohtaja palkkaaminen seuraan päätoimisena työtekijänä mahdollistui.  

Strategiatyön päivittäminen 

Perinteisellä seuratouhukkaiden risteilyllä vuorossa oli seuran strategian päivittäminen pitkällä 
tähtäimellä. Hyvässä yhteistyössä päätettiin lähteä kehittämään edelleen valmennustoimintaa ja 
luomaan realistiset kilpailutavoitteet valmennusryhmille. Avaimet valmennusryhmien nostamiselle 
kansalliselle tasolle löytyvät hyvästä ja laajasta yhteistyöstä muiden seurojen kanssa. 
Toimintaedellytysten parantamisen kärjeksi nousi toimitilojen puutteellisuus, oman jumppasalin 
nostaminen pitkän tähtäimen suunnitelmaan realisoitu jo saman vuoden syksyllä RaJulan myötä.  

Osallistumiset tapahtumissa 

Raision Jumpparit on osallistunut aktiivisesti Aluejärjestöjen, Voimisteluliiton sekä Raision 
Kaupungin erilaisiin seminaareihin, tapaamisiin ja tapahtumiin vuoden aikana. Raision Jumpparit 
on ollut edustettuna Raision Kaupungin seuraparlamentissa puheenjohtajan roolissa.  
 
Raision Jumpparit on kunnostautunut tänä syksynä alueellisessa ja valtakunnallisessa 
liikuntavaikuttamisessa. Raision Jumpparit kutsuttiin Suomen Voimisteluliiton syyskokouksen yhteydessä 
järjestetyn seuraseminaarin http://www.voimistelu.fi/?x82360=7917177 alustajaksi otsikolla Seuran 
sisäinen yhteistyö kukoistaa Raision Jumppareissa. Myös valtakunnallisen liikuntaorganisaation Valon 
http://www.sport.fi/valo järjestämään Sinettiseuraseminaariin 
http://www.sport.fi/urheiluseura/sinettiseurat/sinettiseuraseminaari kävi kutsu panelistiksi 
keskustelemaan tulevaisuuden urheiluseuran haasteista ja muutostrendeistä. Lounais-Suomen Liikunta ja 
Urheilu, Liiku ry http://www.liiku.fi/ järjesti Raisiossa syyskokouksensa, jossa vierailevana puheenjohtajana 
kokouksessa toimi Raision Jumpparien puheenjohtaja. 
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Koulutus 
 
• Seuratoimijoiden monipuolista koulutusta 
• Telinevoimisteluyhteistyön avulla mm. kehitetään valmentajien osaamista 
 
Ohjaajia, valmentajia ja seuratoimijoita koulutettiin Suomen Voimisteluliiton sekä Lounais-
Suomen Liikunta -ja urheilu ry:n koulutuksin.  
 
Vuosi sitten käynnistetty Raision Jumpparien ja Turun Pyrkivän telinevoimisteluyhteistyö, jonka 
tavoitteena on kehittää valmentajien osaamista sekä taata entistä laajempia harrastus- ja 
kilpavalmennusmahdollisuuksia voimistelijoille.  

 
Vuoden aikana voimisteluliiton järjestämiin koulutuksiin osallistuttiin 14 kertaa, lajeina toimivat 
kilpa-aerobic, tanssi, joukkuevoimistelu sekä telinevoimistelu. Koulutukset olivat eritasoisia 
lajivalmennuksesta tuomarointiin.  
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Hallinto 
 
Raision Jumpparien sääntömääräisiä kokouksia vuoden aikana pidettiin kaksi, kevätkokous 
23.4.2014 ja syyskokous 19.11.2014. Sääntömääräisten kokousten lisäksi seuran johtokunta 
kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.  
 
 
Raision Jumpparien johtokunta 1.1.2014-31.12.2014 
 
Puheenjohtaja  
Tuuli Salospohja (lajivastaava: rytminen voimistelu) 
 
Varapuheenjohtaja 
Elina Mäntymäki (lajivastaava: lasten liikunta) 
 
Sihteeri 
Miia Rauhanen 
 
Jäsenet: 
Kiviluoto Katariina (vanhempien edustaja) 
Kartano Tomi (lajivastaava: kilpa-aerobic, johtokunnan jäsen 12.11. asti) 
Koppanen Vilma-Riina  
Vuorela Meiju (lajivastaava: tanssi, nuorisovastaava) 
Rahtu Johanna (19.11. asti) 
Kuikka Kaisa (lajivastaava: joukkuevoimistelu) 
Mannevuo Tiina (lajivastaava: aikuisten liikunta) 
Lammes Veera (alkaen 19.11.) 
Honka Heidi 
Elina Tommila (alkaen 12.11.) 
 
Kokouksissa läsnä: 
Elina Tommila, toiminnanjohtaja (lajivastaava: telinevoimistelu) 
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Markkinointi ja viestintä 
 
• Näkyvyyden ja tiedottamisen tehostaminen 
• Uusia yhteistyökumppaneita 
• Tapahtumatoiminta oli vilkasta läpi vuoden 
 
Näkyvyyden ja tiedottamisen tehostaminen 
Näkyvyyttä on tehostettu ja se on omana aiheenaan myös lisätty kokousten esityslistalle. Raision 
Jumpparien ilme on pirteä, raikas ja alueellisesti näkyvä ja tunnettu. Tiedotteissa ja mainoksissa 
toistuvaa yhtenäistä ilmettä on päivitetty ja uusia yhteisöllisiä kuvia on otettu käyttöön. Raision 
Jumpparit lähettää jäsenilleen joka kuukauden alkupuolella kuluvan kuukauden tiedotteen, joka 
sisältää ajankohtaista tietoa seuran toimintaan liittyen. Tiedote julkaistaan myös nettisivuilla sekä 
sosiaalisessa mediassa. Tiedottamista on tehostettu myös jäsenrekisterissä, lajivastaavat pystyvät 
lähettämään omille ryhmilleen infoa jäsenrekisterin ryhmätietojen kautta. Tämä on parantanut 
ohjaajan/valmentajan ja jäsenien välistä yhteydenpitoa. Sosiaalinen media sekä RaJun netti 
viestivät myös reipasta, ajankohtaista tietoa viikoittain.  
 
Raision Jumpparit teki kuluneen vuoden aikana paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Suurimpia 
yhteistyökumppaneita oli Voimisteluliitto, Valo, LiikU, Raision kaupunki, Raisiokeskus, Myllyn 
kauppakeskus, Veikkaus, Stadium, Piruetti, Raision Fysioterapia, Mehiläinen, Myllyn apteekki jne. 
sekä lähialueiden muut urheiluseurat. Hyvin sujunutta yhteistyötä jatkettiin tilitoimisto Johanna 
Immosen kanssa. Lisäksi seura-asukokonaisuutta päivitettiin Stadiumin Team-salesin 
seuratuotteilla. Yhteistyö Mehiläisen ja urheilunetin sekä Raision Fysioterapian kanssa jatkui 
hyvänä. 
 
Myllyn Prisma ja Myllyn Hennes & Mauritz tarjosi Raision Jumppareille mahdollisuuden osallistua 
talkootyöllä inventaarioon. Raision Jumppareita osallistui myös tuttuun tapaan Myllyn 
kauppakeskuksen joulupaketointiin. Paketointituotto ohjattiin tukena kilpajoukkueille. Mehiläinen, 
Raision Fysioterapia sekä Kauppakeskus Mylly osallistuivat mukaan seuran järjestämään 
treenipäivään. Fysioterapia jakoi kauden aikana seuran jäsenille rahanarvoisia jäsenetuja.  
 
 
Seuran tukija -ja yhteistyökumppanilista on nähtävillä RaJun netissä.  
 
 
Vuoden kohokohtana voidaan pitää Alueellista Show-tapahtumaa, jossa järjestävänä seurana oli 
Raision Jumpparit ry. Show-tapahtuma keräsi Etelä-Suomen alueelta yli 40 tanssiryhmää ja 
osallistujia yli 450 jumpparia.  
 



 

14 
  

Raision Jumpparit oli mukana kaupungin järjestämissä tapahtumissa mm. Temput ja Tohinat, 
Liikuntamessut ja Menoa Muksuille.   
 
Ennen syyskauden alkua Raision Jumpparit järjesti Kerttulassa jo perinteeksi muodostuneen RaJun 
Treenipäivän. Treenipäivän aikana järjestetään 16 -vuotta täyttäneille monipuolisia 
ryhmäliikuntatunteja ja yhteistyökumppaneiden tarjoamia maksuttomia testauksia, kuten 
kehonkoostumusmittaus ja alaraaja-analyysi.  Treenipäivän aikana voimistelusalissa oli tarjolla 
lapsiparkki. Seuratouhukkaat osallistuivat tapahtumaan ja päivä toimi samalla seuran yhteisenä 
seurapäivänä, jonka jälkeen jaettiin alkavaan kauteen liittyvää tärkeää infoa.  
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Talous 
 
Tilikauden 2014 budjetti toteutui 181 777,01 euron suuruisena. Maksuvalmius oli koko vuoden 
hyvä.  
 
Varsinainen toiminta ja varainhankinta 
Varsinaisen toiminnan tuotot nousivat edellisvuodesta miltei 10%. Avustusten määrä pysyi 
edellisvuoden tasossa vaikka OKM:n tuki vuodelle 2014 laski hieman, varainhankinnan tuotot 
kasvoivat myös arviota suuremmiksi, sillä näytösten tuotto kohosi puolella ja lisäksi seura osallistui 
loppuvuodesta varainhankintatempauksiin, kuten Urheiluarpojen myyntiin.  
 
Tulos ja tase 
Tilikauden tulos oli 14 603,41 euroa ylijäämäinen.  
 

 

 

 

 
 

Raisiossa 22.4.2015 

 

 

 


