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1. Talvinäytös la 14.12.2019 

Syyskauden päättää huikea ”Talven ihmemaa”-näytös, jossa tähtinä lavalla tullaan näkemään niin seuramme harrastajia 

kuin kilpailevia Jumppareita.  Näytös alkaa klo 15. Ulko-ovet avataan klo 14.15. Liput myydään ovelta. Lippujen hinnat: 

aikuiset 10e, lapset (7-17v) 5e, alle kouluikäiset maksutta. Varaathan käteistä buffettiin, arpajaisiin ja pääsylippuihin. Jos 

tulee kysyttävää koskien esiintymistä, olettehan yhteydessä omaan ohjaajaan/valmentajaan.  

 

Valokuvauksesta näytöksessä! Huomioittehan, että yhteistanssin sekä palkitsemisten aikana lavalla otettuja kuvia ja 

videoita tullaan käyttämään seuran sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla sekä markkinoinnin yhteydessä. Suomen 

Olympiakomitea palkitsee talvinäytöksessä seuramme Raision Jumpparit Vuoden 2019 Tähtiseuraksi.  

 

2. Syyskausi päättyy ja kevätkausi alkaa 

Suuri kiitos kaikille perheille hienosti sujuneesta syyskaudesta. Syyskauden viimeiset harrastetunnit Jumppaillaan 

talvinäytösviikolla, syyskausi päättyy sunnuntaina 15.12. Poikkeuksena Kerttulan keskiviikon Freegym- ja 

telinevoimistelutunnit, jotka pidetään kauden ajan peruutuksista johtuen vielä keskiviikkona 18.12.  

 

Virkeä kevätkausi starttaa heti loppiaisen jälkeen tiistaina 7.1.2020. Tervetuloa jälleen mukaan toimintaamme, jota on 

tarjolla mukavasti koko perheelle. Kevään aikataulu julkaistaan RaJun nettiin lähipäivien aikana ja ilmoittautuminen 

kevätkaudelle alkaa keskiviikkona 11.12. klo 13.00 RaJun nettisivuilla jäsenrekisterimme Hoikan kautta. Huomioittehan, 

että ilmoittautumista ei voi tehdä ennakkoon tai puhelimitse. Taitoryhmiin ja valmennusryhmiin ilmoittaudutaan 

harrasteryhmien / valmentajien kautta. Kevään aikataulut ja ryhmät mukailevat tuttuun tapaan syksyn tuntitarjontaa, 

muutamia pieniä mahdollisia muutoksia lukuun ottamatta.  

 

Raision Jumpparit on mukana Voimisteluviikolla 7.1.-12.1.2020., joka tarkoittaa, että kauden ensimmäisellä viikolla kaikki 

RaJun harrastetunnit ovat avoimia ja tutustumaan pääsee maksutta. Tervetuloa mukaan, innostava ja sinulle sopiva 

liikuntaharrastus löytyy edullisesti ja läheltäsi Raisiosta!   

 

3. Syyskokousterveiset RaJun hallitukselta 

Seuran syyskokous pidettiin tiistaina 3.12. klo 18:00. Kokouksessa valittiin seuran hallitus vuodelle 2020. Pitkän linjan 

hallitusaktiivimme Elina Mäntymäki ilmoitti jättävänsä hallitustyön vuoden vaihteessa ja hänen tilalleen syyskokous valitsi 

Julia Uimosen, puheenjohtajana kolmatta vuotta jatkaa Teija Koskinen. Muut hallituksen jäsenet ovat: Vilma-Riina 

Koppanen, Heidi Varjo, Kaisa Kuikka, Katariina Kiviluoto, Meiju Vuorela, Hanna Rantanen, Nina Litja, Miia Rauhanen ja 

Laura Vuorio. 

  



  

Regulaation ja hallinnollisen työn määrän lisääntyessä on seura panostanut henkilöresurssin kasvattamiseen. Elokuussa 

2019 seura rekrytoi toimistolle toisen päätoimisen työntekijän, jotta pystyisimme yhä edelleen ylläpitämään toimintamme 

korkeaa laatua ja olemaan aktiivisesti läsnä jokaiselle jäsenellemme. Tästä syystä syyskokous päätti tehdä maltillisen 

korotuksen lasten ja nuorten kausimaksuihin. Harrastetuntimaksut kevätkaudesta 2020 alkaen:  

90e / 1krt/vko, 120e / rajaton, hinnat sisältävät jäsenmaksun 20e/kausi. Valmennusmaksujen osalta laskutussykliä on 

muutettu. Valmennusmaksut laskutetaan kahdesti vuodessa, entisen kolmen kerran sijaan. Jatkossa valmennusmaksuihin 

on sisällytetty kesän valmennusmaksut. Lisätietoja aiheesta antaa seuran puheenjohtaja Teija Koskinen 

puheenjohtaja@raisionjumpparit.fi p. 040 3558908 

 

4. Kurkistus tähdenkirkkaaseen tulevaisuuteen – Tule mukaan yhteistyökumppaniksemme 

Raision Jumpparit etsii yhteistyökumppaneita tukemaan laadukasta ja arvostettua toimintaansa 

Syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti seuramme tulee satsaamaan tulevina vuosina 
merkittävästi nuoriin, sillä selvää on, että nuorissa on tulevaisuus. Näemme valtavasti potentiaalia nuorten innostamisessa 
ja aktivoimisessa mukaan seuratyöhön. Hyviä ja toiminnallisia suunnitelmia ja loistavia ideoita on paljon, joita 
jalkautamme mukaan toimintaamme ensi vuoden alusta lähtien.  

Raision Jumpparien seuratouhukkaat ovat yhdessä innovoineet koulutusjärjestelmän, jonka tarkoituksena on 
systemaattisesti kouluttaa ja tukea yksilöitä kouluttautumaan, innostumaan ja motivoitumaan mukaan erinäisiin tehtäviin 
ja rooleihin seurakentällä. Koulutusjärjestelmä kantaa nimeä RaJu Akatemia ja se on kehitetty ensisijaisesti ratkaisuksi 
nykypäivän osaajapulaan sekä lisäämään yleisesti ohjaaja-/valmentaja- ja tuomariresursseja. Akatemiatoiminta toimii 
myös apuna nuorten yhteisöllistämisessä sekä drop-out-käyttäytymisen ehkäisyssä. Myös Nuorten hallitus starttaa 
toimintansa kaudelle 2020. Raision Jumpparit kokee vahvasti, että nuoret ovat avainroolissa avarakatseisen ja 
innovatiivisen seuratyön kehittämiselle. Nuorten mielipiteitä, kokemuksia, ideoita ja näkemystä kaivataan ja parhaiten 
nuorten ääni saadaan kuuluviin kun kysytään heiltä itseltään. Seurakulttuurin ja vapaaehtoistyön huhutaan olevan 
muinaisjäänne, joka hiipuu hiipumistaan. Raision Jumpparit haluaa ratkaista ongelman osallistamalla nuoria voimistelijoita 
myös seuran hyvään suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon ja näin tehdä näkyväksi, miten arvokasta ja 
voimaannuttavaa seuratyö on.  

Vastineeksi saamastamme tuesta Raision Jumpparit tarjoaa hyvää näkyvyyttä. Raision Jumpparien näkyvyys leviää 
tehokkaasti ja laajalle, jäsenistölle suoraan, sekä sosiaalisessa mediassa tehokkaasti niin alueellisesti kuin 
valtakunnallisestikin. Vastineeksi tarjoamme näkyvyyden paitsi tapahtumissamme, myös seuran nettisivustolla hyvänä 
yhteistyökumppanina.   
 

5. Etuja sinulle ja perheellesi - Bonusta seurallesi  

RaJulla on hieno mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös Kauppakeskus Myllyn ja Turun Osuuskaupan kanssa. Seurabonus 

tarkoittaa, että TOK maksaa RaJussa mukana olevien asiakasomistajaperheiden vuosittain kerryttämästä bonussummasta 

seurabonusta RaJulle. Tämä ei vähennä asiakasomistajan omia S-ryhmän bonuksia vaan on TOK:n tarjoama lisäbonus 

seuralle. Jumpparin perhe voi kuulua yhtäaikaisesti myös muiden seurojen käytössä oleviin TOK seurabonusjärjestelmiin. 

Ystävällisesti pyydämme, että rekisteröityisitte sankoin joukoin TOK:n sivuilta seurabonusrekisteriin. Näin voimme 

yhdessä kerryttää seurallemme bonustuloa, jota tarvitaan seuran hyvän ja laadukkaan toiminnan ylläpitoon kuin myös 

toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Rekisteröityminen on helppoa osoitteessa www.tokseurabonus.fi 

 

6. Joululahjojen RaJu paketointi Myllyssä 

Raision Jumpparit on saanut kunnian olla jo useampana vuotena mukana Kauppakeskus Myllyn joulupaketoinnissa. Lahjat 

kääriytyvät pehmeisiin ja koviin paketteihin kuin huomaamatta ja seuran tukeminen onnistuu siinä samassa. Tervetuloa 

RaJun joulupaketointipisteille Myllyyn, toinen sijaitsee Prisman päädyssä Myllyn apteekin vieressä, toinen Stadiumin 

vieressä. TIP TAP ja Tervetuloa! 

 

7. Raision Jumpparit lomailee ajalla 20.12.2019-6.1.2020 

 

Tunnelmallista joulua ja onnekasta uutta vuotta  –  Nähdään talvinäytöksessä! 

 

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

Elina Tommila, toiminnanjohtaja 

 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua® 

mailto:puheenjohtaja@raisionjumpparit.fi
http://www.tokseurabonus.fi/

