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1. Raision Jumpparit ry:n toiminnan tarkoitus ja tavoitteet 
 

- Raision Jumppareiden toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen laadukasta, monipuolista, energistä ja 

mukaansatempaavaa toimintaa sekä elämyksiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Tarjota energiaa, elämyksiä ja 

elämäniloa liikunnasta, reilussa, reippaassa ja riemukkaassa seurassa. 

- Tavoitteena on luoda hyvät toimintaedellytykset lasten ja nuorten voimisteluliikunnalle sekä harraste- että 

kilpavalmennustasolla. 

- Tavoitteena on tarjota laadultaan ja monipuolisuudeltaan kilpailukykyistä kuntoliikuntaa nuorille ja 

aikuisille.  

- Raision Jumpparit on kehityshaluinen seura, jolla on yhteinen visio, toimintatapa ja periaatteet, joilla 

toteutetaan liikuntaseuran laadukasta toimintaa. 

- Seuran toiminta on tavoitteellista ja terveyttä edistävää. Liikunnan merkitys on niin fyysiselle kuin 

henkisellekin hyvinvoinnille ensisijaisen tärkeää. 

- Seuran toiminta on taloudellisesti kannattavaa, mutta voittoa tavoittelematonta. 

- Hyvässä seurassa on ilo liikkua® 

 

1.1 Visio Raision Jumpparit vuonna 2022 
 

- 35-vuotias Raision Jumpparit ry. on vahva ja rohkea edelläkävijä alueellisesti, tunnettu myös 

valtakunnallisesti  

- Vetovoimainen ja laadukas seura harraste- ja kilpailutoiminnassa (jäsenmäärä yli 1000) 

- Raision Jumpparien ilme on edelleen raikas ja innostava, yleisesti tunnettu ja luotettava 

- Kilpaillaan vähintään kahdessa lajissa SM -tasolla 

- Raision Jumpparit ry:n toiminta on edelleen hyvin organisoitua ja johdonmukaista 

- Raision Jumppareissa on myönteinen ja yhteisöllinen ilmapiiri -innokkaat ja sitoutuneet seuratouhukkaat  

- Raision Jumpparit innostaa ihmisiä liikkumaan ja pitämään huolta terveydestään.  
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1.2 Painopistealueet 2016 
 

1. Markkinoinnin ja viestinnän laadun kehittäminen 

 Monikanavainen viestintäsuunnitelma; osana tapahtuman järjestämisen vuosikelloa 

 Markkinointisuunnitelma (sis. sponsoripohdinnat) 

 Seuran sisäisen viestinnän kehittäminen seuratoimijoiden välillä 

 Yhteistyökumppanit, edut jäsenille 

 Voimistelu muiden lajien rinnalla, yhteistyötä eri lajien kanssa 

 

2. Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävät seurassa 

 Roolien avaaminen ja asianosaisille infoaminen 

 

3. Yhteistyökuvioiden ylläpito ja uudistaminen 

 Uudet edut jäsenistölle 

 Tiivis yhteistyö muiden raisiolaisten ja lähialueiden seurojen kanssa; mm. oheistreenit 

 

4. Lajien yhteistyö 

 Osaamisen jakaminen eli ”kokemuskoulutus”, yhdessä ideoiminen ja uuden luominen 

 Yhteiset tapahtumat kuten näytökset, leirit, kilpalajien katselmukset, koko perheen yhteiset 

liikuntatapahtumat 

 Lajikohtaiset valmennuspolut sisarseuroineen 

 

5. Historiikin työstäminen 

 Yhteistyössä seuran vanhojen toimijoiden ja Altti Koiviston kanssa 

 

6. Liikuntakerhot kaikkiin Raision alakouluihin 

 Tunti lisää liikuntaa kaikille Raision alakoululaisille yhteistyössä neljän muun raisiolaisen seuran kanssa 

alkaen syksyllä 2016 jatkuen keväälle 2017 
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1.3 Tuntitarjonta 2016 

 

Reilu, reipas ja riemukas - Raision Jumpparit on monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen 

voimisteluseura joka tarjoaa laadukkaita jumppatunteja lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. 

Seurassamme voi harrastaa ja saada korkeatasoista kilpavalmennusta mm. rytmisessä voimistelussa, 

joukkuevoimistelussa, telinevoimistelussa, kilpa-aerobicissa sekä tanssissa. 

 

Harrastetuntitarjonta on monipuolista. Erilaisia harrastetunteja on tarjolla lapsille ja nuorille viikoittain yli 

40. Tuntitarjonta on suunniteltu niin, että se palvelee jokaisen liikkujan toiveita ja mieltymyksiä. Suuren 

suosion saavuttaneet pomppurata FreeGym -tunnit tullaan uudelleen järjestämään niin, että vieläkin 

useampi lapsi pääsisi jo heti kauden alusta mukaan jumppaamaan. 

 

Jo syksyllä 2015 aloitettu erityisliikuntaryhmä tullaan laittamaan kunnolla käytiin heti kevään alkaessa. 

Tunnin ideana on tarjota erityislapselle ja hänen perheelleen liikunnan iloa ja onnistumisen kokemuksia. 

Tunneilla harjoitellaan motorisia taitoja leikkien, pelien ja temppuratojen avulla sekä tehdään kehon 

hahmotusharjoituksia.  

 

Voimistelulajeina seurassamme on vapaavoimistelu FreeGym, rytminen voimistelu, joukkuevoimistelu, 

poikien telinevoimistelu, tyttöjen telinevoimistelu, tanssi, baletti ja kilpa-aerobic. Taito- ja kilpavalmennusta 

tarjoamme rytmisessä voimistelussa, joukkuevoimistelussa, telinevoimistelussa, tanssissa ja kilpa- 

aerobicissa.  
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Aikuisille ja nuorille suunnattuja ryhmäliikuntatunteja on keväällä 2016 17 kappaletta. Tuntitarjonnasta 

löytyy mm. tanssia, joogaa, kahvakuulaa ja toimintatreeniä, sekä kaikkea siltä väliltä. Aikuisten 

ryhmäliikuntatunneille voivat osallistua kaikki 16- vuotta täyttäneet.  Tavoitteena on saada enemmän 

nuoria liikkumaan ryhmäliikuntatunneille.  

 

Jäsenten mielipiteet ovat meille tärkeitä ja siksi pyrimme toteuttamaan jäsenistön toiveet muun muassa 

tuntitarjonnan suhteen. Ensi keväänä ryhmäliikunta-aikataulua muokataan kahvakuulan osalta ja 

tuntitarjontaan lisänä on tulossa toivottu Step Aerobic, Aikuisbaletti, Foam Rolling ja Dance -tunti. Myös 

lapsiparkkien ajankohtia tullaan muuttamaan sopivimmaksi. 

 

Tehtävämme on ensisijaisesti järjestää toiminnassa mukana oleville riittävän korkeatasoinen ohjaus ja 

valmennus. Tavoitteena on, että kaikille voimistelijoille voitaisiin tarjota ryhmä, joka vastaa heidän 

taitotasoaan ja toiveitaan harrastuksen intensiteetistä. Tämän ohella on huolehdittava siitä, että lasten- ja 

nuorisotoimintamme on riittävän laajaa, monipuolista ja kehittyvää. Seuramme tarjoaa taitovalmennusta 

kaikissa seuramme voimistelun kilpalajeissa. Taitoryhmät ovat lisätreeniä niille jumppareille, jotka haluavat 

lisää haastetta harrastukseensa.  

 

Tavoitteena on edelleen panostaa myös kilpailutoimintaan kaikissa seuramme kilpailulajeissa. Pienimmät, 

alle 12-vuotiaat voimistelijat, voivat ensin osallistua Stara -tapahtumiin ja kilpailla omassa lajissaan lajien 

muissa yhteisissä tapahtumissa. Kaikille lajeille pyritään mahdollistamaan eteneminen kilpailu-uralla ja 

tarjoamaan tasoa vastaavaa valmennusta. Seuramme valmentajia koulutetaan ja heidän 

kouluttautumistaan kannustetaan ja tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Nuoria ohjaajia ja valmentajia 

kannustetaan kouluttautumaan tuomareiksi. Raision Jumpparit mm. kustantaa aluksi 1. ja 2. tason 

tuomarikoulutukset sekä perustason koulutukset. Tavoitteena on, että jokaisella kilpailevalla lajilla olisi 

ainakin yksi 3. tason tuomari, jotta tuomarisakoilta vältyttäisiin.  

 

Syksyllä 2015 käynnissä ollut pilotointi koskien Raision kaupungin alakoululaisten iltapäiväkerhotoimintaa 

oli menestys. Pilotointi toteutettiin yhdessä raisiolaisessa koulussa (Kerttulan koulu) yhteistyössä neljän 

muun seuran kanssa. Jokainen seura piti omaa lajiaan edustavan kaksoistunnin kolmena keskiviikkona 

peräkkäin niin, että ensin oli tunti 1-3 -luokkalaisille ja sitten tunti 4-6 -luokkalaisille. Kaikki RaJun tunnit 
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olivat täynnä. Pilotointi vastasi siis kysyntään, jossa oli tarkoitus tarjota tasapuolisia 

harrastusmahdollisuuksia jokaiselle halukkaalle. Kokeilu sai kiitosta koululta, joka on vastaavanlaista 

toimintaa kaivannut jo pitkään.  

 

Raision Jumpparit haluaa tarjota kaikille raisiolaisille alakouluille saman palvelun. Tarkoituksena on järjestää 

yhteistyöhankkeena, lukuvuonna 2016-2017, Raision kaupungin kanssa (liikuntapalvelut sekä koulut) 

kaikissa Raision alakouluissa kerran päivässä tunti liikuntaa oppilaille: ensin 1-3 -luokkalaisille klo 14-15 ja 

sen jälkeen 4-6 -luokkalaisille klo 15-16. Kerho toteutettaisiin pilotoinnissa mukana olleiden seurojen 

kanssa yhteistyössä niin, että RaJu toimii koordinatiivisena vastuuseurana. Ajatuksena on tarjota 

tasapuolisesti kaikille Raision alakoululaisille monipuolista ja liikunnaniloa tuottavaa toimintaa, jossa 

korostuu motoristen perustaitojen oppiminen mm. liikuntaleikkien avulla. Tunneilla ei kilpailla, vaan 

nautitaan liikunnan tuottamasta hyvästä olosta ja yhdessäolosta ystävien kanssa. RaJu tarjoaa omalla 

tunnillaan monipuolista liikuntatoimintaa viitekehyksenään voimistelu. Liikuntakerho on tarkoitettu kaikille 

oppilaille ja on maksuton. 

 

Raision Jumpparit järjestää kesä-heinäkuussa 2016 aiemman (vuonna 2015) kahden leirin sijaan kolme 

kesäleiriä alakouluikäisille lapsille viikkohintaan 40€. RaJu haluaa tarjota kaikille yhdenvertaisen 

mahdollisuuden osallistua leirille tarjoamalla leiriä edulliseen hintaan.   

 

 

2. Seuran kokoukset ja hallinto  

 

2.1 Kokoukset 

 

Seuralla on vuodessa kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, kevät- ja syyskokous, jotka pidetään maalis-

huhtikuussa ja loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää seuran johtokunta. 

Kokouksessa valitaan uudet johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Kaikki seuran jäsenet voivat 

osallistua vuosikokouksiin. Seuramme johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ennen varsinaista 

johtokunnan kokousta käyvät seuran puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja yhdessä läpi ajankohtaisia 
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asioita ja valmistelevat tulevaa kokousta. Aika ajoin ja tarvittaessa seurajäsenistä ja johtokunnan jäsenistä 

kootaan ns. työryhmiä, jotka kokoontuvat erikseen esim. suunnittelemaan ja työstämään jotain tiettyä 

tapahtumaa tai ideaa. Kokouksista kirjoitetaan yksityiskohtaiset pöytäkirjat, joihin on selkeästi koottu 

kokouksessa tehdyt päätökset.  

 

2.2. Hallinto 

 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, johon kuuluu yhdeksi 

toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan jäsentä. 

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi, rahastonhoitaja, sihteeri sekä johtokunnan muut jäsenet. 

Toiminnanjohtaja on palkattu seuraan ja hänelle maksetaan korvausta kuukausittain. Toiminnanjohtaja 

hoitaa seuran asioita johtokunnan alaisena valmennustyönsä ohella, hänen työaikansa on erikseen 

määritelty viikkotyö. Toiminnanjohtaja kuuluu johtokuntaan, mutta hänellä ei ole äänioikeutta. Mukaan 

seuratoimintaan toivotaan lisää reippaita seuratouhukkaita.  

 

3. Käytännön toimintaperiaatteet 

 

3.1 Ryhmien muodostaminen 

 

Raision Jumpparit järjestää liikuntatoimintaa kevät-, kesä-, ja syyskausina. Ilmoittautuminen jäseneksi ja 

mukaan liikuntaryhmiin tapahtuu kausittain Internetissä nettisivujemme kautta. Raision Jumppareilla on 

käytössään Suomen voimisteluliiton suosittelema jäsenrekisteri, ilmoittautumis- ja laskutusohjelma, 

Nepton. Nepton toimii yhteistyössä Suomen Voimisteluliiton kanssa. Neptonin ylläpidosta vastaa 

toiminnanjohtaja sekä kunkin lajin lajivastaava yhdessä. Jokaisen tunneille ilmoittautuvan tulee 

rekisteröityä seuran käyttäjäksi ja sen jälkeen ilmoittautua haluamaansa liikuntaryhmään. Alaikäisten 

ilmoittautuminen tapahtuu vanhemman rekisteröinnin kautta, jolloin vanhempi lisää omiin tietoihinsa 

alikäyttäjän. Käytännöistä on selkeät ohjeet nettisivuillamme. Neptonin kautta hoidetaan kausimaksujen 

lisäksi seuran laskutusasioita liittyen mm. seuratuotetilauksiin ja leirimaksuihin. 
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3.2 Jäsenkortit 

 

Aikuisjäsenillä on käytössään jäsenkortti. Jokaiselle kaudelle on oma jäsenkortti. Jäsenkortin saa itselleen 

kun kausimaksu on huolehdittu maksetuksi. Jäsenkortti tulee pitää mukana jokaisella tunnilla ja näyttää 

tunnin alussa ohjaajalle. Jäseneduista pääsee nauttimaan näyttämällä jäsenkorttia tai kuittia maksetusta 

jäsenmaksusta.  

 

3.3 Kilpailuihin osallistuminen 

 

Kaikilla halukkailla seuran kilpalajien harrastajilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin ja kilpailla omalla 

taitotasollaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että voimistelija käy harjoituksissa aktiivisesti ja on motivoitunut 

harjoittelemaan tavoitteellisesti. Kaikilla seuran voimistelijoilla on mahdollisuus osallistua alueen Stara -

tapahtumiin joko yksilönä tai ryhmänä. Stara -tapahtumaan voi osallistua Staralisenssillä, joka hankitaan 

joko vakuutuksella tai ilman. Varsinaisiin kilpailuihin tarvitaan kilpailulisenssi, jonka voi myös hankkia 

vakuutuksella tai ilman. Ilman vakuutusta oleva lisenssi edellyttää aina jumpparilta omaa urheilutapaturmat 

kattavaa vakuutusta ja todistusta tästä. Lisää tietoa asema- ja kilpailulisensseistä löytyy Suomen  

 

Voimisteluliiton nettisivuilta, voimistelu.fi.  Lisenssin maksaa voimistelija itse. Seuran johtokunnalta voi 

anoa tukea muihin kilpailukuluihin. Tärkeimpiä toimintaperiaatteita lasten kilpailutoiminnassa ovat 

oikeudenmukaisuus, kannustavuus ja positiivisten kokemusten tuottaminen kaikille toimintaan 

osallistuville.  

 

3.4 Harjoittelu ja osallistumismaksut 

 

Harrasteryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Useammin kuin kerran viikossa harjoittelevat ovat taito- tai 

valmennusryhmiä. Harrastajien kausimaksulla voi osallistua usealle harrastetunnille. Lasten 

harrasteryhmillä, aikuisten harrasteryhmillä sekä valmennusryhmillä on erisuuruiset kausimaksut. 

tarkemmat tiedot kausien hinnoista löytyy nettisivuiltamme. 
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3.5 Valmennus ja ohjaus sekä kouluttautuminen 

 

Seuran johtokunta päättää ryhmien valmentajat ja ohjaajat aina kaudeksi kerrallaan. Ohjaaja- ja 

valmennuspalkkiot määritellään koulutustason, kokemuksen ja taitojen perusteella. Seura ei edellytä 

aiempaa ohjauskokemusta tai koulutusta, mutta odottaa, että ohjaajaksi aikova on motivoitunut ja halukas 

kouluttautumaan. Periaatteena on, että kaikki seuran ohjaajat koulutetaan tehtäväänsä. Raision Jumpparit 

tukee kouluttautumista rahallisesti ja kouluttaa kaikki uudet ohjaajansa Suomen Voimisteluliiton 1.tason 

jumppakouluohjaajiksi. Seura voi vaihtoehtoisesti johtokunnan päätöksellä tarjota ohjaajalleen, joka ohjaa 

pääsääntöisesti yhtä lajia, ko. lajin peruskoulutuksen. Seuran johtokunnalta voi hakea vapaamuotoisella 

hakemuksella tai lajivastaavan kautta, avustusta jatkokoulutuksiin.  

 

3.6 Tiedotus/ Mainonta 

 

Raision Jumpparit ry. tiedottaa toiminnastaan pääsääntöisesti sähköisesti, nettisivuillaan, sosiaalisessa 

mediassa (FB, Instagram, Twitter) ja sähköpostitse. Suosittelemme jokaisen jäsenen ilmoittavan 

sähköpostiosoitteensa rekisteröitymisen yhteydessä. Ilmoituksia on esillä myös paikallislehdissä, kuten 

Rannikkoseutu, Aamuset ja Raisio Tiedottaa. Raision Jumppareiden nettisivut löytyvät osoitteesta 

www.raisionjumpparit.fi. Seuramme yhteystiedot ovat toimisto@raisionjumpparit.fi , puh. 040 1949420. 

seuramme toimisto (Tornikatu 7, 21200 Raisio) on avoinna ma-ti 8-16, ke 8-18 ja to-pe 8-16. Sähköpostit 

käsitellään päivittäin ja puhelin on auki toimiston aukioloaikoina. 

  

Kausittainen aikataulu ilmestyy seuran nettisivuille. Kausiohjelmaa jaetaan myös erillisinä esitteinä sekä se 

lähetetään seuran jäsenille sähköpostitse. Raision Jumpparit on mukana sosiaalisessa mediassa, 

tiedottaminen tapahtuu myös Twitterin ja Facebookin kautta. Youtubessa on nähtävillä videomateriaalia. 

Tietoa meistä löytyy myös Wikipediasta.  

 

 

http://www.raisionjumpparit.fi/
mailto:toimisto@raisionjumpparit.fi
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3.7 Päihteettömyys 

 

Seuran toiminta on päihteetöntä.  

 

3.8 Varainhankinta ja talkootyö 

 

Talkootyö on palkatonta ja vapaaehtoista. Aktiivisia jumppareiden vanhempia ja jäseniä kannustetaan 

mukaan seura – ja talkootyöhön. Raision Jumpparit kannustaa valmennusryhmiä varainhankintaan 

kattamaa mm. kilpailumatkakustannuksia. Raision Jumpparit on tehnyt sopimuksen muun muassa Raision 

Ikean kanssa talkootyöhön liittyen. Lisäksi monta vuotta jatkunut yhteistyö Raision kauppakeskus Myllyn 

joulupaketoinnin kanssa jatkuu edelleen. 

 

3.9 Seuratyöntekijöiden kiittäminen 

 

Ohjaajat ja valmentajat ovat oikeutettuja palkkioon tekemästään ohjaustyöstään. Kauden lopulla palkitaan 

vuoden ohjaajat / valmentajat. Johtokunta suunnittelee ja päättää yhdessä kunkin kauden kiitokset 

seuratyöstä. Seuratoimijoita voidaan muistaa myös merkkipäivien tms. yhteydessä. Seura järjestää 

ohjaajilleen, valmentajilleen ja toimijoilleen yhteisiä koulutus- ja virkistyspäiviä. Seura voi palkita myös 

voimistelijoita ja joukkueita. Raision Jumpparit kiittävät keväästä 2016 lähtien joukkueenjohtajia ja 

rahastonhoitajia arvokkaasta työstä tarjoamalla kausikortin puoleen hintaan. Talvinäytöksen yhteydessä 

palkitaan lisäksi vuoden seuratouhukas. 

 

3.10 Ongelmien ratkaisu 

 

Raision Jumppareilla on käytössään yhteiset, kirjalliset, seuran sisäiset pelisäännöt. Pelisäännöt löytyvät 

nettisivuiltamme. Mikäli Raision Jumpparit ry:n toiminnassa ilmenee ristiriita, pyritään se ratkaisemaan 

mahdollisimman pian siinä toimintaosiossa, jossa ongelma alunperin syntyi. Jos ohjaajalla/valmentajalla 

tulee ristiriitatilanne voimistelijoiden/ lasten vanhempien kanssa, hän pyrkii ensin keskustelemaan 

asianosaisten kanssa. Jos asia ei näin selviä, ohjaaja ottaa yhteyttä ko. toiminnan vastuuhenkilöön 
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johtokunnassa eli lajivastaavaan, toiminnanjohtajaan tai puheenjohtajaan. Mikäli vieläkin on ongelmia, 

kokoontuvat puheenjohtaja, ko. lajivastaava ja ohjaaja miettimään ratkaisua asiaan. Jos tämä ryhmä ei ole 

riittävän puolueeton käsiteltävän asian suhteen, voidaan sopia, että johtokunnan jäsenistä joku muukin 

tulee mukaan ratkaisemaan asiaa. Johtokunnan jäsenten vastuualueet löytyvät mm. seuran kotisivuilta. 

 

3.11 Yhteistyökumppanit 

 

Raision Jumpparit osallistuu jäsenenä mahdollisuuksien mukaan liittojen ja aluejärjestöjen kokouksiin. 

Lisäksi teemme yhteistyötä paikallisten seurojen, yritysten sekä Raision kaupungin kanssa. Raision 

Jumppareilla on useita yhteistyökumppaneita ja yhteistyösopimuksia jäseniensä iloksi.  

 

Ohessa listattuna menneet ja meneillään olevat yhteistyökuviot ja -tahot: 

 

 RaJu & RaiFu: Raision Jumpparit järjestää oheistreeniä kerran viikossa RaiFu 01 pojille. Treeni on 

circuitia ja toimintatreeniä. 

 

 RaJu & TPS: Raision Jumpparit järjestää oheistreeniä kerran viikossa TPS 03 pojille. Treeni on 

telinevoimistelua. 

 

 RaJu & Raision Pyryt: Raision Jumpparit vuokraa omaa jumppasaliaan Raision Pyryille heidän 

harjoitustensa ja koulutustensa mahdollistamiseksi. 

 

 RaJu & NVO: Raision Jumppareilla ja Naantalin Voimistelijoilla on kaksi joukkuevoimistelun ja yksi 

tanssillisen voimistelun yhteistyöjoukkuetta. Yhteistyö seurojen välillä toimii moitteettomasti ja 

kaikki tahot: jumpparit, valmentajat, vanhemmat ja seuratyöntekijät ovat yhteistyöhön erittäin 

tyytyväisiä. Yhteistyö on ollut mutkatonta ja helppoa avoimen toiminnan ja yhteisen päämäärän 

takia. 
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 RaJu & Turun Pyrkivä: Kouluttavana osapuolena toimii Turun Pyrkivä, kun taas Raision Jumpparien 

valmentajat osallistuvat Turun Pyrkivän harraste- ja valmennusryhmien viikkotunneille ja toimivat 

niissä apuohjaajina. RaJu toimii merkittävänä alkeiskasvattajaseurana ja TuPy vastaa 

kouluttamisesta ja ammattivalmennuksesta. Tänä syksynäkin Jumpparien telinevoimistelutunneilla 

on mukana noin 300 harrastajaa. 

 

 RaJu & Turun Urheiluliitto: Raision Jumpparien ja TuUL:n yhteistyö kilpa-aerobic-valmennuksessa 

on ollut lajin alusta alkaen erittäin tiivistä. 

 

 RaJu & Raision Loimu: Raision Jumpparien tanssin valmennusryhmät käyvät esiintymässä Loimun 

lentopallo-otteluissa. 

 

 RaJu & Raision muut seurat: Raision Jumpparit on aktiivisesti mukana yhteisissä Raision perheille 

järjestettävissä tapahtumissa. Yhtenä esimerkkinä oli elokuun lopulla järjestetty Sporttipäivä, joka 

liikutti niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Tapahtuma oli yhteistyössä Raisio Futiksen ja Raision 

Kuulan kanssa. Tapahtumaa mainostettiin seurojen yhteisellä esitteellä, joka jaettiin yhteisvoimin 

koko Raisioon.  

 

 RaJu & Raision kaupunki: Raision Jumpparit tekee hyvin tiivistä ja monipuolista yhteistyötä Raision 

kaupungin kanssa. Tänä syksynä on perustettu erityisryhmä (Riemujumppa), joka on tarkoitettu 

erityislapsille ja heidän perheilleen. RaJun toiminta seuraparlamentin puheenjohtajaseurana on 

ollut aktiivista ja tämän seurauksena on saatu paljon lisää liikettä kaupunkiin . Raision kaupunki 

järjesti yhdessä muutamien seurojen (RaiFu, Ryhti ja Kuula) kanssa Kerttulan koulun oppilaille 

liikunnallisen, matalan kynnyksen iltapäiväkerhon, jossa myös RaJu oli luonnollisesti mukana. Seura 

on mukana lisäksi tarjoamassa yhdessä kaupungin kanssa Raision perheille ilmaisia liikunnallisia 

perhetapahtumia, kuten Menoa muksuille- ja Temput ja tohinat -tapahtumat.  Raision Jumpparien 

eri lajien valmennusryhmät käyvät myös esiintymässä tarvittaessa erinäisissä tapahtumissa, kuten 

kaupungin joulunavauksessa. 
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 RaJu & Voimisteluliitto: Raision Jumpparit on tehnyt yhteistyötä myös Voimisteluliiton kanssa. RaJu 

toimi muun muassa viime syyskokouksessa (2014) alustajana. Lisäksi seuran ohjaajia on toiminut eri 

lajien kouluttajina esimerkiksi perheliikunta- ja ryhmäliikuntakoulutuksissa sekä aiemmin kilpa-

aerobic-koulutuksissa. Raision Jumpparit on innokas seuratoiminnan kehittäjä ja ollut mukana 

Sinetti- ja Priimaseura hakuprosesseissa. Seura on ennakkoluuloton uusien lajien kokeilija ja nyt 

yhtenä Freegymin pilottiseurana ryhmät ovat täynnä iloisia harrastajia.  

 

 RaJu & M&M kuntokeskus: Raision Jumpparit ja uusi vuoden alussa avattava kuntokeskus M&M 

Raisio tulevat tekemään yhteistyötä toivottavasti jo heti vuoden alusta lähtien. Yhteistyökuviota 

suunnitellaan ja hiotaan parhaillaan. 

 

 RaJu & Päiväkoti Leijapuisto: Raision Jumpparit sai neuvoteltua lisävuoroja raisiolaisesta 

päiväkodista kaudelle syksy 2014 ja kevät 2015. Seura ei pelkää ottaa yhteyttä erilaisiin tahoihin, 

vaan rohkeasti ottaa yhteyttä ja pyrkii järjestämään asiat molempia osapuolia hyödyttäväksi.  

 

 RaJu & Ikea: Raision Jumpparit on tänä syksynä tehnyt yhteistyösopimuksen Raision Ikean kanssa, 

joka mahdollistaa valmennusryhmien varainhankinnan ja sitä kautta mahdollisuuden kauden aikana 

tulevien kustannusten pienentämiseen. 

 

 RaJu & seuratuohukkaat: Raision Jumpparit tekee jatkuvasti yhteistyötä ohjaajien, valmentajien 

sekä valmennusryhmien joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien kanssa. Avoimuus on toimivan 

yhteistyön kannalta ehdotonta. 

 

 RaJu & lapsiparkki: Jäsenistön toiveesta perustettiin lapsiparkki. Kun tarvittavia tiloja ei ollut, niin 

rohkeasti otettiin yhteyttä seuroihin, joilla olisi mahdollisesti tarjota tilat seuran käyttöön. RaJun 

oman salin läheisyydessä on judosali, jossa lapsiparkkia pidetään. Yhteistyö on toiminut hienosti. 

Toinen lapsiparkki järjestetään koulun tiloissa, joka sekin on erikseen Jumppareille räätälöity. 
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3.12. Seuratuotteet 
 

Kaikilla halukkailla on mahdollisuus tilata Raision Jumppareiden seuratuotteita seuran logolla ja tekstillä 

varustettuna. Seura-asut on nähtävillä RaJun nettisivuilla ja niitä on mahdollista sovittaa erikseen 

ilmoitetuissa tapahtumissa sekä Piruetin myymälässä. Seura-asut koostuvat Stadiumin sekä Piruetin 

mallistosta.  

 

3.13 Seuran järjestämiä tapahtumia 

 

Raision Jumpparit pyrkii aktiivisesti järjestämään jäsenilleen ja kannustusjoukoilleen yhteisiä tapahtumia ja 

tempauksia. Raision Jumpparit ry. järjestää mm. treeni/lajileirejä ja kilpalajien katselmuksia. Kauden lopulla 

pidetään näytös, jossa kaikki halukkaat saavat esiintyä yleisölle. Näytöksiä varten kootaan seuratoimijoista 

valmisteleva ryhmä eli showtiimi, joka koordinoi esityksen järjestelyä eli huolehtii toteutuksesta, 

informoinnista yms. Raision Jumpparit esittelee toimintaansa mm. Myllyn sporttipäivässä. Olemme esillä 

Raision kaupungin järjestämissä tapahtumissa, kuten Menoa Muksuille, Temput ja Tohinat, liikuntamessut 

ja Raisiokeskuksen joulunavaus.  

 

Raision Jumpparit järjestää kaikille avoimia tapahtumia, joista ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa mm. 

nettisivuilla.  Ensi keväänä vietetään mm. vanhempain viikkoa ja käynnistetään kauden lähdettyä käyntiin 

kaveri kampanjaa. Syyskaudella on taas luvassa jo perinteeksi muodostunut Treenipäivä, joka toivottavasti 

tehdään jälleen yhteistyössä muiden Raision seurojen kanssa., jolloin Esimerkiksi kevään 2013 aikana 

ideoidaan syyskauden alussa toteutettavaa treenipäivää. Raision Jumpparit täyttävät 30 vuotta vuonna 

2017, joten työryhmä tullaan perustamaan seuratouhukkaiden yhteisellä piknik -risteilyllä toukokuussa. 

 

3.14 Sinettiseura 

 

Kesän 2015 alussa tarkistettiin jälleen Sinettikriteerien täyttyminen yhdessä Suomen Voimisteluliiton 

kanssa. Lopputulos oli kaikilla osa-alueilla erinomainen, ja seura on täten oikeutettu käyttämään 
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Sinettiseuran laatumerkkiä taas seuraavat kolme vuotta. Sinetti on lupaus laadusta urheilevan lapsen ja 

nuoren parhaaksi, jossa tärkeintä on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja 

yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.  Sinettiseurajärjestelmän tavoitteena on auttaa seuroja 

kehittämään lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun 

laatuseuroja ja laadun mittarina on jokaisesta toiminnassa mukana olevasta lapsesta välittäminen.  

 

4. Roolit sekä vastuut ja velvollisuudet 

 

Seuratoiminnassa on monia rooleja, vastuualueita ja velvollisuuksia. Vastuuta ja velvollisuuksia on mm. 

seuraavilla: seuratoimijat/johtokunta, ohjaaja/valmentaja, seuran jäsen ja vanhemmat. Seuratoimijoille, 

ohjaajille ja valmentajille päivitetään aina kausittain seuraopas-nimeä kantava tietopaketti, johon on koottu 

tärkeää tietoa alkavasta kaudesta ja sen tapahtumista.  Seuraoppaassa on jaoteltu seuratoimijoiden 

vastuut, velvollisuudet ja tehtävät. Kaikki Raision Jumppareiden jäsenet on velvoitettu noudattamaan 

yhteisiä pelisääntöjä, jotka löytyvät nettisivuiltamme http://www.raisionjumpparit.fi/raju/johtokunta-

tiedottaa/seuran-pelisaannot/ 

  

5. Liitot joihin Raision Jumpparit kuuluu 

 

Raision Jumpparit ry kuuluu Suomen Voimisteluliitto, Länsi-Suomen alueeseen. Suomen Voimisteluliitto- 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua!® Suomen Voimisteluliitto edistää eri-ikäisten harrastajien ja kilpailijoiden 

voimistelua ja tarjoaa elämyksiä jokaiselle. Se toteuttaa tätä tarkoitusta tukemalla seurojen voimistelutyötä 

ja vapaaehtoistoimintaa. www.voimistelu.fi 

 

 

  

http://www.raisionjumpparit.fi/raju/johtokunta-tiedottaa/seuran-pelisaannot/
http://www.raisionjumpparit.fi/raju/johtokunta-tiedottaa/seuran-pelisaannot/
http://www.voimistelu.fi/
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YLEISSUUNITELMA TULEVIEN VUOSIEN TOIMINTAA VARTEN 

 

Reilu, reipas ja riemukas - Raision Jumpparit on monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen 

voimisteluseura. Raision Jumpparit tarjoaa harrastetunteja lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Seurassa 

voi harrastaa ja saada korkeatasoista kilpavalmennusta mm. rytmisessä voimistelussa, 

joukkuevoimistelussa, telinevoimistelussa, kilpa-aerobicissa sekä tanssissa.  

 

Raision Jumpparit pyrkii pitämään nykyisen jäsenistönsä tyytyväisenä (n.800 jäsentä vuonna 2015) sekä 

saamaan uusia jäseniä mukaan toimintaansa. Seuran yhtenä painopistealueena on jatkuva ohjaaja- ja 

valmentajakoulutus, kuten aiemminkin. Toimiva ja innostava, sisäinen ja ulkoinen tiedotus on myös 

tärkeää. Seura päivittää vuonna 2011 uusittua ilmettään ja on tehnyt muutoksia mm. sähköposteihin. Sekä 

nettisivuja että sosiaalista mediaa pyritään hyödyntämään jatkossa aiempaa tehokkaammin tiedottamisen 

apuvälineinä.   

 

Vuonna 2016 arvioidaan uudelleen Raision Jumpparien kuuluminen Priima-seuroihin. Avainasemassa näillä 

seuroilla ovat terveyden edistäminen, liikunnan ilo ja liikkujien tarpeet. Raision Jumpparit, muiden Priima-

seurojen ohella, on sitoutunut pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.  

 

Vuosi 2017 on seuran 30-vuotis juhlavuosi. Juhlavuoden tapahtumat ovat vielä suunnittelun asteella. 

Raision Jumpparit valmistelee ja hakee juhlavuotenaan olemassa olevan Nuoren Suomen Sinettiseura-

tunnustuksen päivitystä. Sinettiseurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia, lasten ja nuorten liikunnan ja 

urheilun kärkiseuroja - lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita. Näissä seuroissa yhdenvertaisilla 

osallistumismahdollisuuksilla, yhdessä oppimisella, kasvatuksellisuudella, liikunnan ilolla ja kaveruudella on 

erityinen merkitys. Näitä arvoja Raision Jumpparit pyrkii vaalimaan kaikessa toiminnassaan, niin harraste- 

kuin kilpavalmennustunneillakin.  

 

Raisiossa 

30.11.2015 

Raision Jumpparit ry.  

Johtokunta 

http://www.raisionjumpparit.fi/harraste/
http://www.raisionjumpparit.fi/kilpa/

