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Raision Jumpparit on reilu ja reipas, 34- vuotias luova ja rohkea raisiolainen liikuntaseura. Raision Jumpparit on innovatiivinen ja 

aktiivinen seura, joka tekee toiminnallista ja antoisaa yhteistyötä useiden lähialueiden toimijoiden kanssa. Seuran kilpalajeja ovat 

joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, tanssi, rytminen voimistelu ja kilpa-aerobic. Kilpalajien lisäksi Raision Jumpparit tarjoaa 

laadukasta harrasteliikuntaa lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille eri liikuntalajeissa, esim. Freegym, parkour, baletti, cheerleading, 

perheliikunta sekä ryhmäliikunta. Raision Jumpparit järjestää jäsenilleen myös erilaisia kursseja ja leirejä. Jäsenmäärältään (reilu 

900 vuonna 2021) Raision Jumpparit on Raision suurin urheiluseura ja kuuluu Suomen Voimisteluliiton suurimpiin seuroihin.  

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 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. 

Reilu, Reipas ja Riemukas - Raision Jumpparit 
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Vuosikertomus 2021 

 

Tammikuussa 2021 Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit aloitti 34. toimintavuotensa. Vuoden 2021 lopulla 

aktiivisia, liikkuvia jäseniä seurassa oli 940, joten korona tuntui rokottavan jäsenmäärää tuntuvasti. Innokkaita 

seuratouhukkaita seurassa toimi yhä reippaasti yli 120. Vuoden alussa seurassa työskenteli vielä kaksi päätoimista 

täyspäiväistä työntekijää seuran juoksevia asioita, taloushallintoa, eri hallintoja, tiedottamista, asiakaspalvelua, 

markkinointia, kehitystyötä yms. seuran toiminnan kannalta keskeisiä asioita hoitamassa. Helmikuussa seurassa 3 vuotta 

toiminut seurakoordinaattori Tuulia Neulanen kuitenkin siirtyi uusiin haasteisiin, jolloin pitkäaikainen 

telinevoimisteluvalmentajamme ja hallitusjäsenemme Nina Litja otti seuran taloushallinnon tehtävät hoitaakseen. Nina 

suoritti yhtäaikaisesti opintoihinsa kuuluvan 270 tunnin harjoittelun seuralle vapaaehtoisesti työskennellen. 

 

Raision Jumpparit ry:n talous monen muun seuran tavoin joutui koville jo toista vuotta jatkuneiden osittaisten 

toiminnankeskeytyksien johdosta ja seuramme oli täten velvoitettu käymään yhteistyöneuvotteluja tuolloin seuran 

ainoan kokoaikaisen työntekijän Elina Tommilan kanssa talouden tasapainottamiseksi. Lomautusilmoitus työntekijälle 

annettiin 7.4 2021 ja Elina Tommilan työaika laskettiin yhteisymmärryksessä määräaikaisesti 3 päivään viikossa ajalle 

22.4. - 21.8.2021 kesäloma-aika huomioiden. Elina Tommila irtisanoutui 11 vuoden ansioituneen työskentelyn jälkeen 

heinäkuussa 2021 ja seura aloitti rekrytoimaan itselleen uutta toimistotyöntekijää. Seuran omista verkostoista löytyi 

juuri sopiva ehdokas ottamaan vastuu isosta ja elinvoimaisesta seurasta. Elokuussa 2021 hallitukselle esiteltiin ehdokas 

Laura Häkkilä, joka valittiin yksiäänisesti seurakoordinaattorin tehtäviin. Laura Häkkilän työsuhde alkoi 1.9.2021. 

 

Korona-ajan tuomat taloudelliset haasteet ja tuntuvat henkilöstömuutokset ajoivat seuran hallituksen puntaroimaan 

elokuussa 2021 toiminnan tehostamista ja yhtäältä kehittämään toimintakulttuuria ja –malleja sen hetkisiin tarpeisiin 

sopiviksi. Korona-tilanteen parantuessa seura onnekseen pääsi starttaamaan kauden suunnitellusti ja järjestämään 

myös Tanssin Lumo-kilpailun ja pitkään tauolla olleen talvinäytöksen. Molemmat tapahtumat olivat merkittäviä 

tuomaan toivoa vallitsevan epävarmuuden keskelle. 

 

Viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana seuran toimintaa on viety eteenpäin innovatiivisella ja rohkealla otteella, 

toimintatapoja ja käytäntöjä on tarkasteltu monelta kantilta ja niitä on kehitetty, rima on asetettu korkealle ja on luotu 

haasteita. Seuran visiota ja strategiaa on kirkastettu ja muutoksia on tehty ajan henkeen sopivaksi, hyvällä 

menestyksellä. Raision Jumppareita on määrätietoisesti kehitetty jäsenille ja seuratouhukkaille mieleiseksi 

kokonaisuudeksi ja toimintaympäristöksi sekä tuotu seuraa näkyväksi markkinapositiivisena ja kannustavana, 

positiivisena innostajaseurana. Raision Jumpparien vahvat kehitysvuodet ovat laajentaneet ja kasvattaneet sekä 

liikkujien että toimijoiden määrää reippaalla tahdilla ja seura on toiminut monin tavoin edelläkävijän roolissa. Kullekin 

vuodelle valikoituneet omat painopisteet ja tavoitteet ovat viitoittaneet tietä hyvää tulevaisuutta kohti. Vuoden 2021 

painopisteiksi valikoituivat ensisijaisesti Tähtiseura-auditointi ja sitä kautta itsearviointi ja seuran kehitystyö. Tärkeitä 

painopisteitä olivat lisäksi Akatemia-koulutuskokonaisuus, vuoden tapahtumista erityisesti seuralle myönnetty 

Voimistelun ja Tanssin LUMO, varainhankinnan tehostaminen ja sponsorien hankinta sekä vastuullisuus 

seuratoiminnassa.  
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1. Toiminnan tarkoitus  
 
Raision Jumpparit on reilu, reipas ja riemukas raisiolainen urheiluseura. Seuran toiminnan tarkoituksena oli lisätä 

liikunnan harrastamista ja sen tuottamaa iloa lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden keskuudessa monin eri tavoin ja 

tavoittein.  Raision Jumpparit järjesti monipuolisia ja laadukkaita harraste- ja kuntoliikuntatunteja jäsenistölleen ja muille 

seuran tuottamasta toiminnasta kiinnostuneille. Seura tarjosi 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 toimintaa ohjasivat seuran arvot - reiluus, reippaus ja riemukkuus.  

 

RaJu on REILU: Raision Jumpparin toimintaa ohjasivat 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 huomioitiin mm. kiittämällä, palkitsemalla ja 

tarjoamalla erilaisia kouluttautumismahdollisuuksia. 

 

RaJu on REIPAS: Raision Jumpparit tarttui tämän päivän suureen kysymykseen, koko kansan liialliseen 

liikkumattomuuteen, reippain ottein: RaJu tarjosi ennen muuta hauskaa ja monipuolista yhdessä tekemistä liikunnan 

keinoin koko perheelle. Liikunnan pariin tuleminen oli helppoa ja kaikille avointa. 

 

RaJu on RIEMUKAS: Liikunnan ilo oli yksi keskeisimmistä arvoista koko Raision Jumpparien toiminnassa. Kaikessa seuran 

toiminnassa oli riemukas meininki, josta sai energiaa sekä hyvää oloa ja hyvää mieltä.  

 

2. Toiminnan mittarit 
 
Raision Jumpparien jäsenmäärän kehitys vuosina 1988-2021 
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Vuoden 2021 kokonaisjäsenmäärä laski vuosien 2018-2019 kasvun jälkeen. Covid-19 pandemia, rajoitukset ja 

poikkeusolojen luoma epävarmuus vaikutti jäsenmäärän hyvin alkaneeseen kasvuun epäsuotuisasti, mutta 

toivottavasti vain hetkellisesti. Raision Jumpparit on edelleen yksi Voimisteluliiton suurimmista jäsenseuroista. 

Jäsenmäärältään Raision Jumpparit on Raision suurin seura.   

 

3. Taloussuunnitelman toteutuminen  
 
Raision Jumpparien vuoden 2021 talousarvio toteutui –9662,18 e alijäämäisenä. Varsinaisen toiminnan tuotot 

toteutuivat lähes suunnitellusti, 221 971,36 e suuruisina. Kausimaksu- ja jäsenmaksutuotto vuodelta 2021 oli vuotta 

2020 vaatimattomampi ollen 166 807,50e. Avustuksia, mm. OKM:ltä haettua koronatukea ja kaupungin seuralle 

kohdentamaa tukea seura sai yhteensä 27 860,53e edestä. Varainhankinnan tuottoa saatiin kerättyä edelliseen vuoteen 

verrattuna huomattavasti enemmän, eli 27 303,33e edestä. Henkilöstökulut sivukuluineen toteutuivat vuoden 2021 

osalta 113 703,98e suuruisina. Kuluihin vaikutti henkilöstövaihdokset ja tehdyt säästötoimenpiteet, eli työntekijän 

määräaikainen osa-aikainen lomautus. Tilinpäätös 2021 (Liite 1). 

 

Covid-19 luomien poikkeusolojen ja rajoitusten vuoksi seuran toinen suurimmista varainhankintakampanjoista, 

kevätnäytös, jouduttiin jättämään väliin vielä keväällä 2021.  

Raision Jumpparit oli moneen muuhun urheiluseuraan nähden poikkeuksellisessa tilanteessa koronatilanteeseen 

ajauduttaessa , sillä seuran taloudellinen puskuri oli vuonna 2020 varsin hyvä. Kuitenkin toinen koronavuosi putkeen 

kuormitti myös terveellä pohjalla ollutta seurataloutta. Älykkäillä ja ajantasaisilla säästötoimilla seuran talous saatiin 

kuitenkin uuteen nousuun syksyllä 2021. 

 

4.Kokoukset ja hallinto  
 
Seuran talouden seurannasta vastasi ensikädessä seuran hallituksen jäsenistö. Hallitukseen kuului puheenjohtajan 

lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri sekä hallituksen muut jäsenet. Toiminnan toteutuksesta sekä taloushallinnon 

tehtävien toteuttamisesta vastasivat seuran toimiston työntekijät. Vuoden aikana tapahtui isoja henkilöstömuutoksia, 

mitkä luonnollisesti aiheuttivat joitain muutoksia toimintatapoihin. Alkuvuonna toimistolla työskenteli vielä kaksi 

päätoimista työntekijää, mutta seurakoordinaattori siirtyi uusiin haasteisiin alkuvuodesta ja pitkäaikainen 

toiminnanjohtaja samaten osittaisen lomautuksen jälkeen elokuussa. Seuran hallituksen jäsen Nina Litja otti yksin 

vetovastuun toimiston työtehtävistä, kunnes 1.9. seuraan palkattu uusi osa-aikainen (30h/vko) seurakoordinaattori 

Laura Häkkilä aloitti työssään. Syyskauden ajan he jakoivat tehtävät niin, että taloushallinto oli kokonaisuudessaan Litjan 

vastuulla, muiden toimiston tehtävien ollessa seurakoordinaattorin vastuualuetta. Toimiston kaikki työntekijät ovat 

osallistuneet hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta. 

 

Hallitus kokoontui keskustelemaan ja päättämään seuran ajankohtaisista asioista noin kerran kuukaudessa, 

koronarajoitusten vuoksi osa kokouksista toteutui etäyhteyksin. Vuoden 2021 aikana hallitus kokoontui yhteensä 11 

kertaa. Sihteeri kirjoitti kokouksista pöytäkirjat, joihin oli koottu kokouksessa läpikäydyt asiat ja kokonaisuudet sekä 

tehdyt päätökset, jotka hallituksen jäsenet allekirjoittivat.  

 

Lisäksi seuralla oli kaksi sääntömääräistä vuosikokousta.  

Kokousten paikat ja tarkemmat ajankohdat määräsi seuran hallitus. Vuosikokouksissa hyväksyttiin myös edeltävän 

toimintakauden jäsenet. Kaikki seuran jäsenet olivat tervetulleita vuosikokouksiin, joista heille ilmoitettiin yhdistyslain 
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mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta.  

 

Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa olivat Vilma-Riina Koppanen, Teija Koskinen, Kaisa Kuikka, 

Nina Litja ja Julia Uimonen. Erovuoroiset valittiin uudelleen. Katariina Kiviluoto, Vilma-Riina Koppanen, Teija Koskinen, 

Kaisa Kuikka, Nina Litja, Hanna Rantanen, Miia Rauhanen, Julia Uimonen, Meiju Vuorela ja Laura Vuorio vastaavat 

hallitustyöskentelystä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Teija Koskinen.  

 

Vastuuroolit jaettiin hallituksen jäsenten kesken seuraavasti: (suluissa vuosi, jolloin hallitustyöskentely alkanut) 

Teija Koskinen, puheenjohtaja (2018)  

Vilma-Riina Koppanen, varapuheenjohtaja (2012)  

Miia Rauhanen, sihteeri (2006)  

Kaisa Kuikka, nuorten hallituksen kummi (2000) 

Katariina Kiviluoto (2011)  

Meiju Vuorela, tapahtumavastaava (2011)  

Hanna Rantanen, valmennusvastaava (2017)  

Laura Vuorio, hankevastaava (2017)  

Nina Litja, lajivastaava (2018) 

Julia Uimonen (2020) 

 

5. Toimintalinja 

 

5.1 Pelisäännöt ja työsääntö 
 
Raision Jumppareilla oli 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, joita myös noudatettiin. Seura pitää 

yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja niihin sitoutumista tärkeänä: ne lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkiyttävät 

toimintatapoja. Pelisäännöt ovat kirjattu kaikille avoimesti luettaviksi seuran nettisivuilta.  

 

Yleisten pelisääntöjensä mukaan Raision Jumpparit piti huolen siitä, että jäsenet saivat luvatun määrän harjoituskertoja 

ammattitaitoisen ohjaajan ohjaamana. Mahdolliset peruutukset ym. ikävät yllätykset pyrittiin pitämään minimissään. 

Pelisääntöjensä mukaan seura sitoutui järjestämään korvaavat jumppakerrat peruuntuneiden tuntien tilalle. Jäsen taas 

sitoutui pelisääntöjen kautta huolehtimaan omista maksuista, peruutuksista, vakuutuksista ja ym. oleellisista asioista 

jumppakaudelle ilmoittautuessaan.  

Ohjaajat ja valmentajat sitoutuivat noudattamaan ohjaajien ja valmentajien yhteisiä pelisääntöjä työsopimuksen 

allekirjoittamisen yhteydessä. Ohjaajat ja valmentajat 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.  

 

Parhaimmillaan sosiaalisen median eri muodot tarjoavat paitsi mukavaa ajanvietettä ja seuraa, myös nopeaa 
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tiedonkulkua ja yhteisöllistä viestintää. Sosiaalinen median käyttö on turvallista ja mukavaa, kun pitää mielessä riskit. 

Raision Jumpparit kannustaakin jäseniään olemaan varovaisia ja kehottaa vanhempia olemaan läsnä alle 13-vuotiaiden 

käyttäessä sosiaalista mediaa. Henkilökohtaisia tietoja ei suositella luovutettavan kenellekään ja omasta 

yksityiselämästä kertominen kannattaa tehdä harkintaa käyttäen. Toisten kuvia ei saa julkaista ilman lupaa ja omia kuvia 

julkaistaessa kannattaa muistaa esimerkillisyys ja netin rajattomuus. Raision Jumpparit suhtautuu nettikiusaamiseen 

hyvin vakavasti. Seura otti käyttöön vuoden 2018 lopussa kuvauslupakyselyn, joka jokaisen jäsenen tulee täyttää kyllä/ei 

-merkinnällä ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

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 olivat lähtökohtaisesti 

koko seuran yhteistä varainhankintaa kaikkien jäsenten yhteiseksi hyväksi. Joukkueet hakivat hallitukselta poikkeuslupaa 

oman varainhankinnan toteuttamiseksi seuran näytöksissä tai muissa seuran itse järjestämissä tapahtumissa, jos tulossa 

oli esimerkiksi kustannuksiltaan suurempi kilpailumatka tai muu tapahtuma. Valmennusryhmät ja -joukkueet toteuttivat 

varainhankintaa ja tekivät talkootyötä myös itsenäisesti seuran järjestämien tilaisuuksien ulkopuolella. Joukkueiden 

omista varainhankintakampanjoista ja talkootöistä ilmoitettiin seuran toiminnanjohtajalle, joka huolehti 

laskutusosuudesta. Seuran tulee lain mukaan tällöinkin periä osuus varainhankinnan tuotosta, joka oli vuonna 2021 

Raision Jumppareissa 5%.  Lukuun ottamatta joulupaketointia, jonka kohdalla seuran osuudeksi on kokonaistuotosta 

päätetty osoittaa 15%.   

 

Työsääntö kokoaa Raision Jumpparien työntekijöiden ja työnantajapuolen sopimat työsuhteisiin liittyvät tärkeimmät 

asiat, joita molemmat osapuolet noudattavat. Työsääntöä päivitetään tarpeen vaatiessa yhdessä sopimalla. Työsääntö 

kuin myös pelisäännöt ja muuta yhteiset materiaalit löytyvät kaikkien avoimesti nähtävillä seuran nettisivuilta 

materiaalipankista. Tuomareille ja Arvi-tuomareille luotiin myös oma työsääntö, josta löytyvät mm. korvausperusteet.  

 

5.2 Ongelmien ratkaisu ja riskien hallinta 
 
Raision Jumpparit pyrki edelleen hoitamaan ongelma- ja ristiriitatilanteet nopeasti, asiallisesti ja kaikkia kohtaan reilusti. 

Mikäli Raision Jumpparit ry:n toiminnassa ilmeni ristiriita, pyrittiin se ratkaisemaan mahdollisimman pian siinä 

yhteydessä, jossa ongelma alun perin syntyi.  

 

Taloudellisesta riskienhallinnasta seuran hallitus vastasi yhdessä tilitoimisto Johanna Immosen kanssa. Hallituksesta oli 

nimetty kaksi tiliotteentarkastajaa, jotka tarkastivat tiliotteet kuukausittain puheenjohtajan lisäksi. Lisäksi hallituksessa 

toimii nimetty taloustiimi, joka tahollaan pysyy ajan tasalla seuran taloustilanteesta. Esimerkiksi Tuloslaskelma ja -tase 

pyydettiin tilitoimistolta kuukausittain. Tilitilanteen, tuloslaskelman ja taseen lisäksi hallituksen kokouksissa tarkistettiin 

ja merkittiin tiedoksi päivitetty laskutus- ja maksutilanne, joka tuotettiin sähköisen jäsenrekisterin laskutusohjelman 

avulla. Sekä toiminnanjohtajalla, että seurakoordinaattorilla oli seuran tilioikeudet. Myöhemmin Nina Litjalla ja uudella 

seurakoordinaattorilla Laura Häkkilällä. Vuoden 2021 aikana seuraan hankittiin yhä vain kaikkein välttämättömimmät 

hankinnat ja näin ollen joistakin kokonaisuuksista jouduttiin loppuvuoden puolella luopumaan ja siirtämään hankintoja 

eteenpäin. 
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5.3 Viestintäsuunnitelma  
 

Hyvässä ja vetovoimaisessa seurassa on hyvä ilmapiiri ja laadukasta toimintaa, johon on helppo tulla mukaan. Innostava 

viestintä lisää yhteisöllisyyden tunnetta seuraväen sisällä ja kiinnostavuutta seuraa kohtaa toiminnan ulkopuolella 

oleville. Ajantasainen viestintä myös luo luotettavuutta ja turvallisuuden tuntua jäsenille ja toimijoille. On tärkeää, että 

tieto kulkee ja tavoittaa ihmiset nykypäivän tietotulvassa. 

 

Raision Jumpparien toiminnalle luotiin vuoden 2020 aikana viestintäsuunnitelma, joka päivitettiin keväällä 2021. 

Viestinnässä noudatetaan vuosittain samankaltaista runkoa (vuosikello) ja lisäyksiä tehdään kausittain/vuosittain 

muuttuvien tilanteiden, esim. tapahtumien myötä. Raision Jumpparien yleiset tiedotteet julkaistaan aina samassa 

paikassa RaJun nettisivuilla, sekä seuran some-kanavilla. Kun seuran viestintä ja tiedottaminen on hyvässä hoidossa, 

myös kriisien ennakointi ja tarvittaessa kriisiviestintä ovat helpompia toteuttaa. 

 

Sisäinen viestintä on enemmän kuin tiedottamista, jolla asiat saadaan sujumaan. Se myös vahvistaa vapaaehtoisten 

ihmisten joukkoon kuulumista, yhteisöllisyyttä sekä mahdollisuutta vaikuttaa. Hyvin toteutettu viestintä lisää jäsenten 

tyytyväisyyttä. Se ruokkii mielenkiintoa ja aktiivisuutta sekä auttaa saavuttamaan tavoitteita. Kokemukset yhdessä 

aikaan saaduista tapahtumista palkitsevat ja antavat hyvän syyn tulla mukaan uudestaan. Seuraviestintä on osa seuran 

toimintaa ja sen johtamista. Se on jatkuvaa vuorovaikutusta sekä seuran toimintaan vaikuttavien asioiden seuraamista 

ja arviointia. Tiedon jakaminen niille, joille sillä on merkitystä, on viestinnän lähtökohta. Hyvä seuraviestintä innostaa 

mukaan, jakaa käyttökelpoista tietoa, tehostaa toimintaa, luo ryhmähenkeä ja hyvää mieltä, nostaa esiin ideoita ja tekee 

tilaa keskustelulle. Raision Jumpparien viestintäsuunnitelman tarkoituksena on vastata kysymyksiin: miksi viestitään, 

mitä ja miten viestitään, kuka viestii ja kenelle, milloin ja missä? Suunnitelman laadinnassa apuna toimivat seuran visio, 

missio, strategia ja arvot. 

 

6. Kaikille jäsenille avoin perustoiminta  

 
Raision Jumpparit on monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen urheiluseura. Seuran kilpalajeja ovat 

joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, tanssi, rytminen voimistelu ja kilpa-aerobic. Kilpalajien lisäksi Raision Jumpparit 

tarjoaa laadukasta harrasteliikuntaa lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille eri liikuntalajeissa, esim. Freegym, breikki, 

parkour, baletti, cheerleading, perheliikunta sekä ryhmäliikunta. 

Jäsenmäärältään Raision Jumpparit on Raision suurin urheiluseura ja yksi Suomen Voimisteluliiton suurimmista 

seuroista. Raision Jumppareille on myönnetty kaksi merkittävää tunnustusta laadukkaasta seuratyöstä, 

Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelman aikuisten sekä lasten ja nuorten Tähtimerkit. Suomen Olympiakomitea nimesi 

Raision Jumpparit vuoden 2019 Tähtiseuraksi.  

Raision Jumpparien kaikille harrastajille avoin perustuntitarjonta oli kaikilla jumppakausilla laajaa ja laadukasta. Erilaisia 

harrastetunteja oli tarjolla lapsille ja nuorille viikoittain yli 30. Tuntitarjonta palveli monipuolisesti erilaisten liikkuj ien 

toiveita ja mieltymyksiä. Kausittainen harrasteaikataulu oli suunniteltu niin, että ikätasosta riippumatta lapsi, nuori, 

aikuinen tai perhe sai mahdollisuuden valita useamman tunnin harrastusvalikoimaansa. Lajeina olivat 

joukkuevoimistelu, rytminen voimistelu, telinevoimistelu, Freegym, Parkour, kilpa-aerobic, cheerleading ja monet 

erilaiset tanssilajit. Tavoitteena oli, että kaikille harrastajille voitaisiin tarjota ryhmä, joka vastaa heidän taito- ja 

tavoitetasoaan sekä toiveitaan harrastuksen intensiteetistä.  

 

Perheliikuntatunteja oli tarjolla huoltajille ja yli 3kk – 5 vuoden ikäisille lapsille. Raision Jumpparien perheliikuntatunnit 
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ovat olleet suosittuja. Varsinaisten perheliikuntatuntien lisäksi vanhemmilla oli kuten aiempinakin vuosina, mahdollisuus 

osallistua alle kouluikäisten lasten harrasteliikuntatunneille kerran kuukaudessa, ja eri lajien perustunneillekin vähintään 

kerran jumppakaudessa vanhempain viikkojen aikana.  

 

2021 vuoden kevätkaudella aikuisten ryhmäliikuntaa ei järjestetty lainkaan. Kororajoitukset rajoittivat yli 12-vuotiaiden 

harrastustoimintaa niin suuren osan ajan kaudesta, ettei ryhmäliikunnan järjestäminen ollut mahdollista. Syyskaudella 

ryhmäliikuntaan järjestettiin 15 viikkotuntia.  Seuran tarjoamille ryhmäliikuntatunneille saivat osallistua kaikki 13-vuotta 

täyttäneet. Kesällä järjestettiin kesäjumppatunteja sekä valmennusryhmille lajien omia ja yhteisiä kesätreenejä.  

 

Syyskokous päätti lasten -ja nuorten liikunnan kausimaksujen pysyvän ennallaan (1 krt/vk 90 eur, rajaton 120 eur). 

Jäsenmaksu säilyi samana 40 eur/vuosi (20 eur/kausi).  

 

7. Taito- ja kilpavalmennus 
 
Kilpavalmennusta järjestettiin rytmisessä voimistelussa, telinevoimistelussa, joukkuevoimistelussa, kilpa-aerobicissa ja 

tanssissa. Lisäksi taitoryhmävalmennusta tarjottiin kaikissa em. lajeissa, joukkuevoimistelua lukuun ottamatta. Myös 

Cheerleadingia oli tarjolla lajin taitoryhmässä. Taitoryhmien tunnit antoivat lapsille mahdollisuuden treenata hieman 

kovempaa ja haasteellisemmin oman harrastuksen parissa ilman kilpailutavoitteita. Tavoitteena oli, että myös jokaiselle 

kilpaurheilusta kiinnostuneelle voitaisiin tarjota sopiva valmennusryhmä, jonka harjoittelun määrä ja tavoitteet 

vastaavat sopivalla tavalla jumpparin omia taitoja ja tavoitteita.  

 

Kuten menneinä vuosina, RaJun tärkeimpiä toimintaperiaatteita lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa olivat 

oikeudenmukaisuus, kannustavuus ja myönteisten kokemusten tuottaminen kaikille toimintaan osallistuville. Seuralle 

valmentajien osaaminen oli ja on yhä edelleen avainasemassa. Seura kannusti viime vuonna ja myös tulevaisuudessa 

ohjaajiaan ja valmentajiaan kouluttautumaan kustantamalla Voimisteluliiton perustason koulutukset sekä 1. ja 2. tason 

tuomarikoulutukset kokonaisuudessaan. Myös valmentajien ja tuomarien jatkotason koulutuksia tuettiin merkittävällä 

maksuosuudella.  

 

Kaikilla valmennus- ja taitoryhmien voimistelijoilla on perusmaksuna kausimaksu ja jäsenmaksu. Perusmaksu sisälsi 

mahdollisuuden osallistua rajattomasti harrastetunneille sekä yhden valmennus tai taitoryhmän harjoituskerran 

viikossa. Syyskokouksessa päätettiin muutoksesta valmennusryhmien kausimaksuihin, jolloin jatkossa kesätreenit 

sisältyvät kausimaksujen kokonaissummaan. Maksut perustuivat valmennusryhmille / -joukkueille järjestettyjen 

viikkoharjoituskertojen määrään. Valmennusmaksuja vastaan Raision Jumpparit tarjoaa laadukasta valmennusta, 

huolehtii arvokisojen osallistumismaksuista, kouluttaa tuomareita ja huolehtii kaikista tuomarointiin liittyvistä 

kuluista, kouluttaa valmentajia sekä vakuuttaa valmentajat tapaturmien varalta.  Yhteistyöjoukkueiden kausihinnat on 

määritelty seurojen kanssa yhteistyössä erikseen tapauskohtaisesti. 

 

7.1 Valmennusryhmien muodostaminen 
 

Raision Jumppareissa valmennusryhmät muodostettiin ensisijaisesti jumppareiden motivaation perusteella ja avoimella 

periaatteella. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että eri lajien valmennusryhmiin haluaville järjestettiin avoimia 

katselmuksia ja infotilaisuuksia, joissa kerrotaan kilpailuihin tähtäävästä lajiharjoittelusta. Myös perustunneilla kerrottiin 

taito- ja kilpavalmennusryhmistä ja niihin liittymisen mahdollisuuksista. Kausittain rekrytoitiin uusia jumppareita lajien 

taito- ja kilparyhmiin markkinoimalla valmennusryhmiä ikäkausittain suoraan jäsenille. Uusia valmennusryhmiä- ja 
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joukkueita luotiin mm. joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun pariin. 

 

7.2 Kilpailuihin, valmennusleireille ja esiintymismatkoille osallistuminen 
 
Seuran kilpalajien harrastajilla oli mahdollisuus osallistua kilpailuihin ja kilpailla omalla taitotasollaan seuran edustajina. 

Edellytyksenä kuitenkin oli, että voimistelija / tanssija käy harjoituksissa aktiivisesti ja on motivoitunut harjoittelemaan 

tavoitteellisesti. Pienimmät, alle 12-vuotiaat seuran kilpavoimistelijat ja -tanssijat, osallistuivat ensin esimerkiksi Stara -

tapahtumiin ja esiintyivät omassa lajissaan lajien muissa yhteisissä tapahtumissa. Valmennusryhmät voivat anoa seuran 

hallitukselta tukea esimerkiksi leirikuluihin.  

 

8. Seuratouhukkaat RaJun toiminnan ja kehityksen johtotähtinä  

 
Vuonna 2021 Raision Jumppareissa toimi noin 90 seuratouhukasta, joiden intohimosta RaJu eli ja hengitti. 

Seuratouhukkailla tarkoitetaan mm. seuraavia seura-aktiiveja: toiminnanjohtaja, seurakoordinaattori ja hallitus, 

kilpailevien ja esiintyvien ryhmien joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat, ohjaajat, valmentajat ja apuohjaajat sekä 

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 onnistuttiin 

tukemaan ja syventämään mm. kannustamalla kouluttautumiseen. Kouluttautumista tuettiin ja siitä palkittiin jo 

aiemmin tutuksi tulleen käytännön mukaisesti korkeampina ohjauspalkkioina. 

 

Raision Jumppareissa seuratouhukkaaksi ryhtyminen oli helppoa ja avointa. Kaikki, jotka halusivat mukaan seuran 

toiminnan kehittämiseen ja pyörittämiseen, olivat lämpimästi tervetulleita.  

 

8.1 Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuvaukset  
 
Raision Jumpparien toimiston työntekijöiden lisäksi seurassa toimii vastuullisissa tehtävissä mm. seuraavat 

seuratouhukkaat / seuratouhukasryhmät: 

 

• Hallituksen jäsenet (10) 

• Ohjaajat, valmentajat ja apuohjaajat (75) 

• Valmennusryhmien joukkueenjohtajat ja talousvastaavat (20)  

• Kilpajumpparit (n. 200) 

• Kilpajumpparien lähipiirit, mm. vanhemmat (200+) 
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9. 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 oli yleisilmeeltään ja kieleltään reipasta, riemukasta ja runsasta;  

● kaikessa viestinnässä noudatettiin reilua läpinäkyvyyttä; 

● respectit osoitettiin viestinnässä reilusti niille, jotka sen ansaitsevat. 

 

Raision Jumpparit on luopunut lehtimainonnasta. Sen sijaan seura viestii toiminnastaan sähköisesti netissä, sosiaalisessa 

mediassa ja jäsenrekisteriä hyödyntäen sähköpostitse säännöllisin seuratiedottein. Mediatiedotteet julkaistiin 

tarvittaessa puolivuosittain näytösten yhteydessä. Raision Jumpparit on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Facebook-

seuraajia oli vuoden 2021 lopussa n. 1660, Instagram-tilillä seuraajia on yhä enemmän, n. 1140 hlö. Lisäksi tehtiin 

”jääkaappi”-aikatauluja jaettavaksi mm. erilaisissa tapahtumissa, kouluissa, kirjastoissa ja liikuntapaikoilla. 

Seuratouhukkaat, valmennusryhmät ja jäsenistö keskustelivat aktiivisesti keskenään myös sähköpostitse sekä seuran 

perustamien ohjaajien ja valmentajien Whatsapp-ryhmien välityksellä. Maksettua markkinointia sosiaalisessa mediassa 

käytettiin ajoittain, esim. rekrytointien ja suurempien kausimainosten kohdalla. 

 

Koronavuoden aikana viestiminen ja tiedottaminen on noussut yhdeksi pitkäkestoiseksi ja merkittäväksi 

kokonaisuudeksi. Raision Jumpparien ajantasaiset ja yleiset, avoimet tiedotteet, niin jäsenien yhteiset seuratiedotteet 

kuin myös koronatiedotteet, ovat nähtävillä seuran nettisivuilla tiedotteet- osiossa.  

 

10. Raision Jumpparit tapahtumien järjestäjänä 
 
Raision Jumpparien suunnitelma toimia aiempia vuosia aktiivisemmin myös tapahtumajärjestäjän roolissa vaikeutui 

koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Vuonna 2021 kevätnäytös jäi toteuttamatta. Talvinäytös päästiin 

onneksi järjestämään, samoin päästiin vihdoin järjestämään vuonna 2020 suunnitelmien asteelle jääneet Voimistelun ja 

Tanssin LUMO- ja Stara -kilpailut.  

 
Näytöksissä on ollut tapana palkita ansioituneita RaJulaisia eikä palkitsemisista tingitty tälläkään kertaa. 

Palkintokategorioita olivat vuoden seuratouhukas sekä vuoden apuohjaaja, ohjaaja ja valmentaja. Vuoden ohjaajana 

palkittiin Elina Mäntymäki, vuoden apuohjaajana Sanni Rauhanen, vuoden valmentajana Ilona Suominen ja vuoden 

seuratouhukkaana Julia Uimonen.  

 

11. Raision Jumpparit siltojen rakentajana 
 
Vuonna 2021 Raision Jumpparit teki monipuolista ja aloitteellista yhteistyötä Raision kaupungin, sisarseurojen ja 

yritysten sekä Voimisteluliiton ja monien muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Työntekijät verkostoituivat aktiivisesti 

muiden yhdistysten ja seurojen kanssa. 
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11.1 Raision kaupunki ja lähikunnat 
 
Raision Jumpparit jatkoi aktiivista osallistumista Raision kaupungin seuraparlamentissa. RaJu on aina ilolla mukana 

erilaisissa hankkeissa matalan kynnyksen liikunnan lisäämiseksi Raisiossa, mm. menoa muksuille –tapahtumat perheille, 

Temput ja tohinat –tapahtumat pienille lapsille, sekä erilaiset lajikokeilut ja tempaukset koulujen ja päiväkotien 

tapahtumissa. Koronapandemian ja kokoontumisrajoitusten myötä tapahtumia oli suunniteltua vähäisemmin.   

 

11.2 Sisarseurat 
 
Raision Jumpparit toimii paikallisena kasvattajaseurana rytmisessä voimistelussa ja luo huippuvoimistelijan polkua lajissa 

yhteistyössä Turun Liikuntaseuran kanssa. Raision Jumpparit ja Naantalin Voimistelijat tekevät aktiivista yhteistyötä drop 

out -ilmiön vähentämiseksi ja kilpavoimistelun tason nostamiseksi joukkuevoimistelussa yhteisjoukkueen kautta. 

Yhteistyö Parkour Akatemian kanssa on jatkunut saumattomasti, heidän kanssaan tuotetut tunnit ovat jatkaneet 

suosiotaan, ja seura onkin saanut houkuteltua niiden myötä paljon lapsia, nuoria ja erityisesti lisää poikia voimistelullisen 

harrasteliikunnan pariin. Rytmisen voimistelun ja joukkuevoimistelun lajeissa yhteistyötä tehtiin Turun Liikuntaseuran 

kanssa.  

 

11.3 Yritysyhteistyö 
 
Raision Jumpparit teki yhteistyötä useiden paikallisten yritysten kanssa. Seura tarjosi yhteistyöyrityksilleen paitsi media- 

ja tapahtumanäkyvyyttä myös osallistumista toimintaansa.  

 

Suurimmat yhteistyökumppanit seuralle olivat Turun Osuuskauppa TOK ja Raision Fysioterapia. Raision Jumpparit on 

TOK:n seurabonusseura. Kauppakeskus Mylly on seuralle tärkeä yhteistyökumppani ja tarjoaa mahdollisuuden 

avustuksellaan tehdä mm. varainhankintaa. Kauppakeskus Mylly toimi myös merkittävänä yhteistyökumppanina 

erityisesti Raision Jumpparien näkyvyyden kannalta. Lisäksi seuran yhteistyökumppaneina olivat mm. Mehiläinen 

(urheilunetti), Raision fysioterapia, Roberts berries, Express-kuva, Forsport, Osuuspankki, LähiTapiola ja Tilitoimisto 

Johanna Immonen.  

 

Yritysyhteistyön avulla seura sai mahdollisuuden tarjota jäsenilleen erilaisia jäsenetuja, mm. Raision Fysioterapian 

kampanjatarjoukset. Suurinta taloudellista avustusta/ sponsoritukea seura on saanut yhteistyökumppaneiltaan TOK 

(seurabonus), Mehiläinen (urheilunetti), LähiTapiola sekä Osuuspankki sekä tietysti Raision Kaupunki.  

 

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. 
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12. Vuoden 2021 tuloskortti  
 

 
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 

 

Vuosi 2021 aloitettiin vahvasti Olympiakomitean Tähtiseura-laatuarviointiin valmistautuen. Hallitus oli koostanut 

joukostaan työryhmän, jota veti Laura Vuorio. Neljä vuotta aiemmin Tähtiseura-kriteeristön ollessa aivan uusi, oli Raision 

Jumpparit ry. ensimmäisiä seuroja, joka lunasti itselleen uuden laatusertifikaatin niin lasten- ja nuorten kuin 

aikuisliikunnan osalta. Auditointi tapahtui etänä kesäkuussa 2021 pandemiasta johtuen, seura sai mairittelevat arviot jo 

vuosien järjestäytyneestä ja laadukkaasta toiminnasta läpäisten auditoinnin kirkkaasti. Auditoinnin jälkeen 

voimisteluliitto pyysi seuraa jakamaan menestystarinaa myös muille sisarseuroille. Seuraavaksi toimintaa auditoidaan 

vuonna 2025. 

 

Akatemian toiminta käynnistettiin vuonna 2020. Toiminta oli hetkellisesti tauolla 2021 pandemian johdosta, mutta 

päästiin aloittamaan kuitenkin sovitusti vuoden aikana. Osa koulutuksista jouduttiin siirtämään vuodelle 2022 jo toisen 

perään jatkuneen pandemiavuoden ansiosta. Tämä johtui lähinnä siitä, ettei liitto pystynyt terveys- ja turvallisuussyistä 

järjestämään kaikkia koulutuksia kuten oli aiemmin suunniteltu. 

 

Pitkän näytös- ja kisatauon jälkeen Raision Jumpparit pääsi vihdoin syksyllä 2021 järjestämään Voimistelun ja tanssin 

Lumo- tapahtuman Kerttulan liikuntahallissa. Tämä oli merkittävä tapahtuma varainhankintamielessä. 

 

Varainhankinta ja seurasponsoritoiminta on verrattain pientä Raision Jumppareissa ja vaikka joka vuosi sitä pyritään 

edistämään ja tehostamaan on pula vapaaehtoisista syönyt tulosta. Vuonna 2021 muutamia uusia pienimuotoisia 

yhteistyökuvioita saatiin rakennettua mm. DNA:n ja Henkilöstöpalveluyhtiö Eezyn kanssa.  

 

Vastuullisuus seuratoiminnassa on toiminnan lähtökohta, mikä korostui erityisesti pandemia-aikana. Seuratoimintamme 

oli tauolla keväällä 2021 kokonaan, vaikka muut seurat pyrkivät toimimaan vaikeimpinakin koronan levinneisyysaikoina. 

Seuran hallitus päätti tuolloin, että vastuullisuutta on ennen kaikkea huolehtia, ei ainoastaan jäsenten, vaan myös 

jokaisen seuratouhukkaan terveydestä ja siksi toimintamme oli muutaman viikon tauolla. Kevätkautta jatkettiin samassa 
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suhteessa kevätkauden päätteeksi, jolloin jokainen perhe sai kuitenkin rahoilleen vastinetta sovitusti.  

 

Vastuullisuutta on myös reilu toiminta ja ystävällisyys saleilla. Raision Jumpparit on aina omalla esimerkillään edistänyt 

arvostavaa ja kunnioittavaa käytöstä niin ohjaajien, valmentajien, jumppareiden, kotiväen kuin muiden sidosryhmien 

välillä. Kiusaamisilmoituksia vuodessa tulee vain harvoja ja niihinkin puututaan viipymättä ja seuran toimintamallin 

mukaisesti, kaikkia osapuolia kuullen ja yhdessä parasta ratkaisua etsien.  

 

Talouden terveys on sekin osa vastuullista toimintaa. Seuratoiminta ei tavoittele voittoa ja silti haluaa tarjota jokaiselle 

lapselle mahdollisuuden harrastaa itselleen rakasta lajia sosio-ekonomisesta taustasta huolimatta. Vuonna 2021 seura 

joutui tekemään vaikeita päätöksiä, säästämään mm. toiminnan kuluista ja käymään lisäksi YT-neuvottelut seuran 

ainoan päätoimisen työntekijän kanssa taloudellisen tasapainon löytämiseksi. Näin tapahtui. Elokuu 2021 oli 

taloudellisesti erittäin hankala, vaan oikeilla päätöksillä ja toimilla seura selvisi yli vaikeimmankin ajan, ja nykymalli on 

osoittautunut tehokkaammaksi ja myös taloudellisesti kannattavammaksi kuin edeltäjänsä. 


