
Tiedote 
Raision Jumpparit uurtaa taas uraa: Yhteistyösopimus M&M Kuntotalon kanssa 
 
Raision Jumpparit on solminut yhteistyösopimuksen Raision torin kulmalle 2.1.2016 avattavan M&M 
Kuntotalon kanssa: http://www.mmkuntotalo.com/mm-kuntotalo/blogit/mm-kuntotalo-laajentaa-raision-
keskustaan.html Yhteistyö ryhmäliikuntaa järjestävän yrityksen ja urheiluseuran välillä on uraauurtavaa, ja 
toiveet yhteistyön tuotoksille ovatkin korkealla. M&M ja RaJu uskovat, että yhdessä toimien yhä useampi 
raisiolainen saadaan pysyvästi, iloisesti ja monipuolisesti liikkeelle.  
 
Yhteistyötä tullaan tekemään jatkossa monin eri tavoin. Alkurysäyksenä Kuntotalo M&M tarjoaa Raision 
Jumpparien ryhmäliikuntaan aktiivisesti osallistuville jäsenille M&M:n klubijäsenyyden hintaan 40e/kk 
(12kk:n sopimus). Normaali hinta klubijäsenyydelle on 64/kk. Hinta sisältää vapaan kuntosalin käytön sekä 
ohjatut ryhmäliikunta- ja action-tunnit Raisiossa ja Kalevantiellä. Lisätarjouksena liittymismaksu on RaJun 
jäsenille vain 10e (norm.69e). Raision Jumpparit taas järjestää M&M:n asiakkaiden lapsille mahdollisuuden 
osallistua RaJun tuottamille jumppatunneille kaksi kertaa viikossa siten, että tunnit osuvat sopivasti 
M&M:n ryhmäliikuntatuntien kanssa yhteen. Raision Jumpparit toivottaa M&M:n tervetulleeksi Raisioon 
- tällaista piristysruisketta raisiolaiseen kuntoiluelämään on todella kaivattu! 
 
Raision Jumpparien muutkin yhteistyökuviot ovat tuottaneet tänä syksynä hienoa tulosta. RaJun ja NVO:n 
yhteistyöjoukkueet Minel ja Elle saavuttivat kilpasarjan valtakunnallisissa välinemestaruuskilpailuissa 
finaalipaikan 12–14-vuotiaiden sarjassa. RaJun reipas lähtö Voimisteluliiton pilottiseuraksi Freegym-
tuntien tuottajana on paisuttanut salit pullolleen innokkaita uusia jumppareita, ja touhusta on tiedossa 
pitkä pätkä tuutista ulos myös YLE-FST:n Sportmagasinetissa myöhemmin. Seuraa RaJun Facebook-sivuja 
tai Twitteriä, niin saat ensimmäisten joukossa tiedon, milloin kannattaa asettautua töllöttimen ääreen sillä 
silmällä! Raision Jumpparit osallistui tänä vuonna myös Nenäpäivä-keräykseen järjestämällä RaJun 
omalla jumppasalilla, RaJulassa Nenäpäivä-discon (Tornikatu 7). YLE kuvasi tapahtuman:
http://areena.yle.fi/1-3135132?autoplay=true Tapahtuma suunnattiin alle kouluikäisille lapsille, joita 
RaJulassa villiintyikin jo heti ensimmäisellä kerralla yli 50. 
 
Raision Jumpparit on perustanut oman Uskollisuuden Killan yhdessä Naantalin Voimistelijoiden 
kummikillan kanssa. Killan toimintaa ohjaa ystävyys ja liikunnan ilo. Kilta järjestää jäsenilleen mm. 
liikunnallista toimintaa ja yhteisiä matkoja, sekä tekee saumatonta yhteistyötä seuran kanssa ja on apuna 
erilaisissa tapahtumissa. Raision Jumpparit kutsuu kaikki entiset ja nykyiset kantajäsenensä mukaan 
kiltatoimintaan! http://www.raisionjumpparit.fi/yhteystiedot/kilta/ 
 
Reilu, Reipas ja Riemukas Raision Jumpparit on 28-vuotias monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen 
liikuntaseura. Tarjolla on runsas kattaus laadukasta harrasteliikuntaa lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Seuran 
kilpalajeja ovat joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, tanssi, rytminen voimistelu ja kilpa-aerobic. Jäsenmäärältään 
(yli 800) Raision Jumpparit on Raision suurin urheiluseura ja yksi Suomen Voimisteluliiton 30 suurimmasta seurasta. 
Raision Jumppareille on myönnetty kaksi merkittävää tunnustusta laadukkaasta seuratyöstä hyvinvointia ja terveyttä 
edistävän harrasteliikunnan saralla: aikuisliikunnan PRIIMA-sertifikaatti sekä lasten ja nuorten urheilun SINETTI. 
Lisäksi Raision Jumpparit saa jo kolmatta vuotta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratukea. 
 


