Tiedote

RaJun liike jatkuu eteen, ylös ja ympäri
Kevätnäytöksen kynnyksellä ollaan jälleen http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=369569, ja on aika vilkaista
taaksepäin ennen kesää ja syksyn uutta starttia. Kuluneella kaudella RaJun huippuhetket ovat olleet moninaiset – sinetti ja
priima-sertifikaatti on jälleen uusittu, kisoissa on pärjätty ja perustunnit on buukattu täyteen (aktiivisia jäseniä yli 850).
Yhteistyötä on tehty riemumielin moneen suuntaan ja työ on tuottanut hedelmää – raisiolaiset on saatu RaJun kutsusta
tänäkin talvena runsain joukoin irti ruutujen väsähdyttävästä vaikutuspiiristä.
Raision Jumpparien Freegym-tuntien meininkiin ja toimintaideologiaan voi sukeltaa näppärästi Yle Femman
Sportmagasinetin helmikuisen jakson avulla (alkaa kohdasta 19 minuuttia): http://areena.yle.fi/1-3101745 n.19min
Suomen Voimisteluliiton uuden tuotteen pilottiseuraksi lähteminen todella kannatti – katu-uskottavaa parkouria ja
telinevoimistelua yhdistelevän uuden lajin harrastajia on seurassamme heti ensimmäisen kauden jälkeen huimat 140!
Toivottavasti saamme lajille ensi talvikaudella lisää salivuoroja, sillä enemmänkin tulijoita olisi tulossa tähän matalan
kynnyksen lajiin, jota on täysin mahdotonta harrastaa ilman hupia ja hikeä. Kerttulan liikuntahallin päästessä vihdoin tänä
keväänä remppamiesten hellään huomaan, freegym-tunnit siirretään muiden muassa ulos hallin lähimaastoon, ja parkourammattilainen Elias Goller pitää freegym-tunnit yhdessä RaJun ohjaajien kanssa.
Syys- ja kevätkauden aikana Raision Jumpparit on pilotoinut yhteistyössä muiden seurojen ja Kerttulan koulun kanssa
liikunnallisia iltapäiväkerhoja, joita on tarkoitus lisätä ensi talvikaudella myös muihin raisiolaisiin kouluihin. Kesällä RaJu
järjestää jopa kolme leiriä pikkukoululaisille. Erityisesti on pyritty huomioimaan ne viikot, joilla ei ole viime kesinä ollut
paljonkaan vastaavaa tarjontaa Raisiossa. http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=369548
Raision seuraparlamentin puheenjohtajaseurana Raision Jumpparit on pyrkinyt olemaan avoimen aloitteellinen
seurojen keskinäisen ja kaupungin välisen yhteistyön ja vuoropuhelun lisääjänä. Yhtenä konkreettisena toimena RaJu
on avannut facebookiin Raisio Liikkeelle -keskustelufoorumin, jolla on seuraajia kahden ensimmäisen viikon jälkeen noin
100 ja keskustelu on käynnistynyt vilkkaana. https://www.facebook.com/groups/RaisioLiikkeelle/ Raisio Liikkeelle on
suljettu ryhmä avoimelle keskustelulle ja yhteistyölle, jonka tavoitteena on lisätä liikettä Raisiossa. Liikkumattomuus on
maailman neljänneksi suurin ennenaikaisen kuoleman riskitekijä, eikä ilman leveää harrastajapohjaa Suomen huippuurheiluakaan nosteta. Tämän haastekokonaisuuden voittamiseksi tarvitsemme toisiamme. Yhteistyöhön on kutsuttu
mukaan kaikki aiheesta innostuvat - seuratoimijat, luottamushenkilöt, kaupungin työntekijät ja aktiiviset kuntalaiset.
Kesän korvalla ollaan jo pitkällä seuraavan talvikauden suunnittelussa. Syksyllä RaJun perustuntikirjoon lisätään muiden
muassa breikkiä, cheerleadingia, hyppis&hula -tunteja sekä nuorten treenejä (ryhmäliikuntaa 13-20-vuotiaille ma-toiltapäivisin klo 15.30-16.15). Uusia alkeisvalmennusryhmiä perustetaan tulevana syksynä kaikkiin kilpalajeihin, sillä RaJu
on nykyään vetovoimainen myös ohjaajien ja valmentajien näkökulmasta. Esimerkiksi joukkuevoimistelun uuteen 5-7vuotiaiden valmennustiimiin on ilmoittautunut mukaan jo 5 innokasta valmentajaa. Näiltä sijoilta on hyvä ponnistaa –
eteen, ylös ja ympäri!
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 (n. 850) 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.

