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Raision Jumpparit on monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen urheiluseura. Tarjolla on runsas 
kattaus laadukasta harrasteliikuntaa lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Seuran kilpalajeja ovat 
joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, tanssi, rytminen voimistelu ja kilpa-aerobic. 
 
Jäsenmäärältään (yli 900) Raision Jumpparit on nykyään 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. Vuoden 2016 lopulla 
Raision Jumpparit valittiin Vuoden Urheiluseura 2017 -kisan valtakunnalliseen finaaliin.  
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Yleissuunnitelma vuodelle 2017 
 
Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit viettää vuonna 2017 30-vuotisjuhlavuottaan. Vuosi 
käynnistyy huikeissa merkeissä Urheilugaalassa: Raision Jumpparit on valittu Vuoden Urheiluseura 
-kisan valtakunnalliseen finalistiviisikkoon. Juhlavuoden aikana valmistuu Altti Koiviston 
toimittama historiikki, joka julkaistaan joulukuussa vietettävien juhlien yhteydessä. Juhlanäytös 
järjestetään yhdessä Raision Kaupungin kanssa, sillä myös näytösten perinteinen 
järjestämispaikka, Raision urheilupyhättö Kerttulan liikuntahalli, täyttää tänä vuonna 30 vuotta. 
Näytöksen jälkeen juhlitaan yhdessä kaikkien aikojen seuratouhukkaiden kanssa samoin 
Kerttulassa järjestettävissä iltabileissä. 
 
Raision Jumpparit toteuttaa tärkeintä tehtäväänsä, liikunnan harrastamisen ja sen tuottaman 
riemun lisäämistä myös vuonna 2017 vähintään yhtä reilusti ja reippaasti kuin aiemminkin. Seura 
tekee aktiivista yhteistyötä lisäliikkeen aikaansaamiseksi alueellaan monien sisarseurojen, Raision 
kaupungin ja useiden yritysten kanssa. Harrastetunteja järjestetään kaiken ikäisille lapsille, 
nuorille, aikuisille ja perheille. Erityisenä kohderyhmänä huomioidaan nyt nuoret, joiden 
liikkuminen urheiluseuroissa on vähentynyt yleisesti.  
 
Vuoden 2017 aikana on tavoitteena lisätä edelleen jäsenmäärää, joka vuoden 2016 lopulla oli jo yli 
900. Jäsenmäärän lisäämisen yhtenä edellytyksenä on olosuhteiden parantuminen, eli 
sopivampien salivuorojen saaminen kaupungilta. Vetovoimaisten, osaavien ohjaajien ja 
valmentajien rekrytointi on aina suuri haaste urheiluseuroissa, niin myös Raision Jumppareissa. 
Seurassa toimimisen jatkuvuutta on kuitenkin onnistuttu syventämään erityisen 
apuohjaajajärjestelmän avulla.  
 
Laadukkaiden harrastajille suunnattujen perustuntien ohella vuonna 2017 panostetaan yhä 
pontevammin alkeis- ja kilpavalmennuksen laadun kehittämiseen. Tyttöjen telinevoimistelussa ja 
rytmisessä voimistelussa Raision Jumpparit toimii paikallisena kasvattajaseurana, ja tarjoaa näissä 
lajeissa polun huippuvalmennuksen piiriin yhteistyössä Pyrkivä Gymnasticsin (TV) ja Turun 
Liikuntaseuran (RV) kanssa. Joukkuevoimistelussa kilpavalmennusta kehitetään mm. kouluttamalla 
seuran omia valmentajia sekä lisäämällä edelleen seurayhteistyötä Naantalin Voimistelijoiden 
kanssa. Showtanssissa ja kilpa-aerobicissa kilpavalmennusta kehitetään osana seuran omaa 
toimintaa. Poikien telinevoimistelussa alkeisvalmennuksen kehittämisessä avainkysymyksenä on 
uusien lajivalmentajien rekrytointi. Kaikissa lajeissa pyritään lisäämään valmennusyhteistyötä 
seuran sisäisesti niin lajien sisällä kuin niiden välilläkin. 
 
Juhlavuoden 2017 kehittämistavoitteita ovat mm. nettisivujen ilmeen ja sisällön osittainen 
uudistaminen, näytösten järjestämisen käsikirjan tuottaminen sekä monikanavaisen viestintä- ja 
markkinointisuunnitelman / -vuosikellon työstäminen. Seuratouhukkaita kiitetään juhlavuoden 
aikana mm. uusien seura-asujen, yhteisten koulutus- ja virkistyspäivien, juhlanäytöksen 
iltabileiden ja erilaisten huomionosoitusten muodossa. Raision Jumpparien viime vuosien 
menestyksen yhtenä avaintekijänä loistavaa työtä tekevien seuratouhukkaiden ohella lienee olleen 
seuran toiminnan reilu, reipas ja riemukas viestintä ja markkinointi eri kanavissa. Viestintää ja 
markkinointia tulee kuitenkin edelleen jäntevöittää ja kohdentaa entistä tehokkaammin, jotta 
seuran toimintaan voidaan löytää mukaan myös jatkossa yhä uusia jumppareita.  
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1. Toiminnan tarkoitus
 
Raision Jumpparit on reilu, reipas ja riemukas raisiolainen urheiluseura. Seuran toiminnan 
tarkoituksena on lisätä liikunnan harrastamista ja sen tuottamaa iloa lasten, nuorten, aikuisten ja 
perheiden keskuudessa monin eri tavoin ja tavoittein.  Raision Jumpparit järjestää monipuolisia ja 
laadukkaita harraste- ja kuntoliikuntatunteja jäsenistölleen ja muille seuran tuottamasta 
toiminnasta kiinnostuneille. Seura tarjoaa 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.  
 
Kevätkauden 2014 päätteeksi järjestetyllä seuratouhukkaiden ns. timantinhiontaristeilyllä tehtiin 
tilannearvio siitä, millainen seura Raision Jumpparit on. Tuolloin seuraa kuvattiin näin: 
• Vahva ja rohkea edelläkävijä paikallisesti, tunnettu myös alueellisesti 
• Laadukkaaksi tunnustettu harrastetoiminta – Sinettiseura, Priima-sertifikaatti 
• Myönteinen ja yhteisöllinen ilmapiiri – innokkaat ja sitoutuneet seuratouhukkaat 
 
Samalla määriteltiin visio vuodelle 2022: 
• Vahva ja rohkea edelläkävijä alueellisesti, tunnettu myös valtakunnallisesti 
• Vetovoimainen ja laadukas seura harraste- ja kilpailutoiminnassa 
• Kilpaillaan vähintään kahdessa lajissa SM-tasolla 
• Myönteinen ja yhteisöllinen ilmapiiri – innokkaat ja sitoutuneet seuratouhukkaat 

 
Raision Jumpparien toimintaa ohjaavat arvot ovat reiluus, reippaus ja riemukkuus. Alla on 
kuvattu tarkemmin sitä, mitä näillä arvoilla Raision Jumppareissa tarkoitetaan. 
 
RaJu on REILU: Raision Jumpparin toimintaa ohjaavat 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 huomioidaan mm. kiittämällä, palkitsemalla ja tarjoamalla erilaisia 
kouluttautumismahdollisuuksia. 
 
RaJu on REIPAS: Raision Jumpparit tarttuu tämän päivän suureen kysymykseen, koko kansan 
liialliseen liikkumattomuuteen, reippain ottein: RaJu tarjoaa ennen muuta hauskaa ja 
monipuolista yhdessä tekemistä liikunnan keinoin koko perheelle ilman sen kummempia 
kommervenkkejä! Liikunnan pariin tuleminen on helppoa ja kaikille avointa, ryhmissä on aina 
henkistä tilaa uusille tulokkaille. 
 
RaJu on RIEMUKAS: Liikunnan ilo on keskeisin arvo koko Raision Jumpparien toiminnassa. Ilman 
iloa liikunta on tyhjää eikä jaksa innostaa pitkään. Tosissaan tekeminen ei tarkoita 
ryppyotsaisuutta! 
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2. Toiminnan mittarit
 
 
Raision Jumpparien jäsenmäärän kehitys 1988–2016 
 

 
 
 
Jäsenistön kuvaus (syksy 2016) 

 
Jäsenistöstä 80% on tyttöjä / naisia, 20% poikia / miehiä, ja kaikista jäsenistä n.13% osallistuu 
kilpavalmennukseen. 
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RaJun toiminnan kuvaus - viikkotunnit syksyllä 2016 
 

 
 
Kuvioissa esitettyjen viikoittaisten perustuntien lisäksi RaJussa treenaa 13 valmennusryhmää. 
Lasten avoimista tunneista 4 on taitoryhmiä, ja 8 pienten lasten ryhmiä, joilla aikuinen on mukana 
kerran kuukaudessa. Lasten avointen tuntien lajivalikoima on esitetty oikeanpuoleisessa kuviossa. 
 

3. Taloussuunnitelma
 
 
Raision Jumpparien talouden kehitys suhteessa jäsenmäärään vuosina 2002–2015 
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Raision Jumpparien talousarvio vuodelle 2017 on laadittu 216.000 euron liikevaihdon mukaan 
(liite 1). Edelliseen vuoteen nähden suurin muutos on kausi- ja jäsenmaksutuottotavoitteen 
korottaminen, mikä perustuu kausi- ja jäsenmaksujen maltilliseen korottamiseen vuonna 2017. 
Seuran toiminta on edelleen laajentunut ja jäsenmäärä on kasvanut. Samalla myös 
henkilöstökulujen määrä on noussut merkittävästi. Kaikille avoimia perustunteja tarjotaan 
aiempaa enemmän, mikä on lisännyt eritoten ohjauskulujen määrää. Lähes tuhannen jäsenen 
seura tarvitsee myös päätoimisen työntekijän, jonka palkkaukseen Raision Jumpparit sai vuosina 
2013–2014 valtionavustusta. Palkkojen, ohjauspalkkioiden ja henkilöstön sivukulujen 
yhteenlaskettu summa on 156.000 euroa. Muiden kiinteiden kustannusten (vuokrat ja 
toimistokulut) määrä on 21.500 euroa. 
 
Kulut talousarviossa 2017 

 
Vuosina 2011–2016 samalla tasolla pysyneillä kausi- ja jäsenmaksuilla ei ole enää viime vuosina 
pystytty kattamaan seuran edellä kuvailtuja kiinteitä kustannuksia. Tästä syystä jäsenmaksua 
korotetaan siten, että se on jatkossa kaikilta jumppareilta 40 euroa vuodessa. Kausimaksuja ei 
koroteta kerran viikossa käyviltä lapsilta lainkaan, jotta seura voi taata edelleen jokaiselle lapselle 
mahdollisuuden edulliseen harrastamiseen. Muille jäsenryhmille tehdään maltilliset 
indeksikorotukset. Pienillä korotuksilla voidaan taata seuran toiminnan jatkuvuus ja vakaus, sekä 
pyrkiä myös jatkossa kehittymään laadukkaana urheiluseurana. Seura pystyy näin myös edelleen 
huolehtimaan siitä, että ohjaajat ja valmentajat ovat hyvin koulutettuja ja heitä on kutakin 
tuntityyppiä kohden riittävästi paikalla. Kausi- ja jäsenmaksujen tuottotavoite on 155.000 euroa. 

Ohjauspalkkiot (-87.000)
palkat (-40.000)
henkilöstön sivukulut (-29.000)
vuokrat (-15.000)
kilpailut ja tapahtumat (-12.000)
työterveys- ja toimistokulut (-6.500)
välineet ja tarvikkeet (-5.500)
markkinointi (-5.000)
edustus, huomaavaisuus, virkistys / 30-v. juhla (-5.000)
koulutus (-4.000)
matkakulut (-4.000)
jäsenmaksut (-3.000)
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Tuotot talousarviossa 2017 

 
 
Kaupungin avustus on ollut viime vuosina noin 9.000 euroa, ja sen odotetaan pysyvään aiemmalla 
tasolla. Avustus kohdennetaan pitkälti ohjauskuluihin, ohjaajien koulutukseen ja erilaisten 
kaupungin kanssa yhteistyössä tuotettavien tapahtumien järjestämiseen. Tulevana vuonna 
järjestetään myös seuran 30-vuotisjuhla ja julkaistaan historiikki, joiden lisäksi kilpailu- ja 
valmennustoiminnan kehittämiseen panostetaan aiempaa enemmän. Varainhankinnan tuotoista 
suurin osa koostuu seuran puolivuosittaisista näytöksistä. Yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä on 
tarkoitus lisätä vuonna 2017, minkä toivotaan kasvattavan myös sponsoritukien osuutta.  

4. Kokoukset ja hallinto
 
Seuran toiminnan ja talouden seurannasta sekä hoitamisesta vastaa johtokunta yhdessä 
toiminnanjohtajan kanssa. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, 
sihteeri sekä johtokunnan muut jäsenet. Toiminnanjohtaja toimii johtokunnan esittelijänä eikä 
hänellä ole äänioikeutta.  Hän on seuran palkattu työntekijä, jolle maksetaan palkka kuukausittain.  
 
Johtokunta kokoontuu keskustelemaan ja päättämään seuran ajankohtaisista asioista noin kerran 
kuukaudessa, tarvittaessa myös useammin. Ennen varsinaista johtokunnan kokousta seuran 
puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja käyvät yhdessä läpi ajankohtaiset esityslistalle tuotavat asiat 
ja pyytävät myös johtokunnan muilta jäseniltä lisäysehdotuksia. Kokouksista kirjoitetaan 
yksityiskohtaiset pöytäkirjat, joihin on selkeästi koottu kokouksessa tehdyt päätökset. 

Seuralla on kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, jotka pidetään maalis-huhtikuussa ja loka-
marraskuussa. Kokousten paikat ja tarkemmat ajankohdat määrää seuran johtokunta. 
Syyskokouksessa valitaan uudet johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle niin, että puheenjohtaja 
valitaan yhdeksi ja muut johtokunnan jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi. Vuosikokouksissa 
hyväksytään myös edeltävän toimintakauden jäsenet. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita 
vuosikokouksiin, joista heille ilmoitetaan yhdistyslain mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Perustunnit (115.000)
Valmennus (30.000)
Jäsenmaksut (40.000)
Varainhankinnan tuotot (16.000)
Kaupungin avustukset (9.100)
Muut tuotot ja sponsorituet (5.900)
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5. Toimintalinja
 

5.1 Raision Jumpparit on laatuseura
 
Raision Jumppareille on myönnetty kaksi merkittävää tunnustusta laadukkaasta seuratyöstä 
hyvinvointia ja terveyttä edistävän harrasteliikunnan saralla: aikuisliikunnan PRIIMA-
sertifikaatti sekä lasten ja nuorten urheilun SINETTI. Raision Jumpparit on oikeutettu käyttämään 
Sinettiseuran laatumerkkiä. 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. 
 
Priima-seurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten terveys- ja 
kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. Priima-seurassa avainasemassa ovat terveyden 
edistäminen, liikunnan ilo ja liikkujan tarpeet. Seuralle liikkujan tyytyväisyys on ykkösasia. Priima-
seurojen ohjaajat ovat koulutettuja, tuntien turvallisuuteen panostetaan ja liikkujia autetaan 
löytämään itselleen sopivat tunnit tarjonnasta hyvien tuntikuvausten avulla. Priima-seurat ovat 
sitoutuneita pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja kuuluvat Suomen suurimpaan 
terveysliikuntaketjuun - Voimisteluliittoon. Aikuisliikunnan laatuseuraan kaikki ovat tervetulleita.  
 

5.2 Pelisäännöt
 
Raision Jumppareilla on 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. Seura pitää yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja 
niihin sitoutumista tärkeänä: ne lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkiyttävät toimintatapoja. 
 
Yleisten pelisääntöjensä (Liite 2.) mukaan Raision Jumpparit pitää huolen siitä, että jäsenet saavat 
luvatun määrän harjoituskertoja ammattitaitoisen ohjaajan ohjaamana. Mahdolliset peruutukset 
ym. ikävät yllätykset pyritään pitämään minimissään. Pelisääntöjensä mukaan seura sitoutuu 
järjestämään korvaavat jumppakerrat peruuntuneiden tuntien tilalle. Jäsen taas sitoutuu 
pelisääntöjen kautta huolehtimaan omista maksuista, peruutuksista, vakuutuksista ja ym. 
oleellisista asioista jumppakaudelle ilmoittautuessaan.  

Ohjaajat ja valmentajat sitoutuvat 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.  
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Parhaimmillaan sosiaalisen median eri muodot tarjoavat paitsi mukavaa ajanvietettä ja seuraa, 
myös nopeaa 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.  
 
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 
ovat lähtökohtaisesti koko seuran yhteistä varainhankintaa kaikkien jäsenten yhteiseksi hyväksi. 
Joukkueet voivat kuitenkin hakea johtokunnalta poikkeuslupaa oman varainhankinnan 
toteuttamiseksi seuran näytöksissä tai muissa seuran itse järjestämissä tapahtumissa, jos tulossa 
on esimerkiksi kustannuksiltaan suurempi kilpailumatka tai muu tapahtuma. Valmennusryhmät ja -
joukkueet voivat toteuttaa varainhankintaa ja tehdä talkootyötä myös itsenäisesti seuran 
järjestämien tilaisuuksien ulkopuolella. Joukkueiden omista varainhankintakampanjoista ja 
talkootöistä ilmoitetaan aina seuran toiminnanjohtajalle, joka hoitaa laskutuksen. Seuran tulee 
lain mukaan tällöinkin periä osuus varainhankinnan tuotosta, joka on Raision Jumppareissa 5%.   
 
Raision Jumpparit edistää toiminnallaan päihteettömyyttä. Päihteettömyydestä ja päihteiden 
käytön haitoista keskustellaan ja sovitaan yhteiset pelisäännöt vuoden aikana. Päihteettömyyttä 
edistävät pelisäännöt kirjataan myöhemmin myös seuran yleisiin pelisääntöihin. 
 

5.3 Ongelmien ratkaisu ja riskien hallinta
 
Raision Jumpparit pyrkii hoitamaan ongelma- ja ristiriitatilanteet nopeasti, asiallisesti ja kaikkia 
kohtaan reilusti. Mikäli Raision Jumpparit ry:n toiminnassa ilmenee ristiriita, pyritään se 
ratkaisemaan mahdollisimman pian siinä yhteydessä, jossa ongelma on alun perin syntynyt. Jos 
esimerkiksi ohjaajalla tulee ristiriitatilanne jumpparin huoltajan kanssa, ohjaajan tulee ensin itse 
pyrkiä keskustelemaan huoltajan kanssa. Jos asia ei näin selviä, ohjaajan tulee ottaa yhteyttä 
lajivastaavaan, toiminnanjohtajaan tai puheenjohtajaan. Mikäli näistä henkilöistä kukaan ei ole 
riittävän puolueeton käsittelemään asiaa, pyydetään johtokunnan muita jäseniä keskustelemaan 
tilanteesta ja sovitaan siitä, kuka ottaa vastuun asian loppuunsaattamisesta.  
 

Taloudellisesta riskienhallinnasta vastaa johtokunta yhdessä tilitoimisto Johanna Immosen kanssa. 
Johtokunnasta on nimetty kaksi tiliotteentarkastajaa, jotka tarkastavat tiliotteet kuukausittain 
puheenjohtajan lisäksi. Tilinkäyttöoikeus on tällä hetkellä toiminnanjohtajan lisäksi kahdella 
johtokunnan jäsenellä, joilla on myös seuran pankkikortti.  Tuloslaskelma ja -tase saadaan 
tilitoimistolta kuukausittain. Tilitilanteen, tuloslaskelman ja taseen lisäksi kaikissa johtokunnan 
kokouksissa tarkistetaan ja merkitään tiedoksi päivitetty laskutus- ja maksutilanne, jonka 
toiminnanjohtaja tuottaa sähköisen jäsenrekisterin laskutusohjelman avulla.  
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Talvi- ja kevätnäytökset ovat seuran taloudellisesti merkittävimpiä varainkeruutapahtumia. 
Toiminnanjohtaja pitää tarkkaa kirjaa ennen näytöstä käteiskassojen määrästä ja sisällöstä, ja 
tapahtuman jälkeen kunkin käteiskassan vastaava laskee lipaskohtaisen tuoton. Toiminnanjohtaja 
tarkistaa yhdessä näytöstiimin kanssa käteiskassojen tuotot, tilittää ne pankkiin välittömästi 
näytöksen jälkeen, ja tiedottaa johtokunnalle viipymättä toteutuneesta tuloksesta. 
 

6. Kaikille jäsenille avoin perustoiminta
 
Raision Jumpparien kaikille harrastajille avoin perustuntitarjonta on laajaa ja laadukasta. Erilaisia 
harrastetunteja on tarjolla lapsille ja nuorille viikoittain yli 50. Tuntitarjonta palvelee 
monipuolisesti erilaisten liikkujien toiveita ja mieltymyksiä. Harrasteaikataulu on suunniteltu niin, 
että ikätasosta riippumatta lapsi, nuori, aikuinen tai perhe voi valita useamman tunnin 
harrastusvalikoimaansa. Lajeina ovat joukkuevoimistelu, rytminen voimistelu, telinevoimistelu, 
Freegym, kilpa-aerobic, cheerleading ja monet erilaiset tanssilajit. Tavoitteena on, että kaikille 
harrastajille voitaisiin tarjota ryhmä, joka vastaa heidän taito- ja tavoitetasoaan sekä toiveitaan 
harrastuksen intensiteetistä.  
 
Perheliikuntatunteja on tarjolla huoltajille ja yli 2kk – 6 vuoden ikäisille lapsille. Raision Jumpparien 
perheliikuntatunnit ovat olleet hyvin suosittuja, ja siksi tunteja on tulevanakin vuonna tarjolla 
runsaasti. Varsinaisten perheliikuntatuntien lisäksi vanhemmat osallistuvat lasten 
harrasteliikuntatunneille kerran kuukaudessa, ja eri lajien perustunneillekin vähintään kerran 
jumppakaudessa vanhempain viikkojen aikana.  
 
Keväällä 2017 aikuisille ja nuorille suunnattua ryhmäliikuntaa järjestetään 16 viikkotuntia sekä yksi 
omavalmennusryhmä. Keväästä 2017 alkaen aikuisten ryhmäliikuntatunneille voivat osallistua 
myös kaikki 13 vuotta täyttäneet nuoret. Tavoitteena on saada nuoria enemmän liikkeelle, sekä 
mahdollistaa ryhmäliikuntatuntitarjonnan jatkuminen seurassa myös tulevaisuudessa.  
 
Seuran toiminta on laajentunut vuosi vuodelta ja jäsenmäärä on kasvanut.  Laajentumisen 
seurauksena erityisesti henkilöstökulut ovat nousseet merkittävästi. Jotta toiminta voitaisiin 
jatkossakin pitää laadukkaana, luotettavana ja vakaana, kausimaksuihin joudutaan tekemään 
korotuksia.  Kausimaksuja ei koroteta kerran viikossa käyviltä lapsilta lainkaan, jotta jokaiselle 
lapselle voidaan edelleen taata mahdollisuus edulliseen harrastamiseen. Myöskään vauvojen ja 
alkeisvalmennukseen osallistuvien maksut eivät nouse. Kaikilla seuran jäsenillä on jatkossa sama 
jäsenmaksu eli 20€/kausi. Lasten ja nuorten harrastaminen kerran viikossa maksaa 80€ ja rajaton 
osallistuminen harrastetunneille 110€. Aikuiset saavat käydä ryhmäliikuntatunneilla rajattomasti 
110€ hintaan. Perheliikuntamaksu on aikuiselle 110€ ja lapselle 20€. Edellä mainitut hinnat 
sisältävät jäsenmaksun ja koskevat yhtä kautta. 
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7. Taito- ja kilpavalmennus
 
Taito- ja kilpavalmennusta järjestetään rytmisessä voimistelussa, joukkuevoimistelussa, 
telinevoimistelussa, kilpa-aerobicissa ja tanssissa. Taitoryhmien tunnit antavat lapselle 
mahdollisuuden treenata hieman kovempaa ja haasteellisemmin oman harrastuksen parissa ilman 
kilpailutavoitteita. Tavoitteena on, että myös jokaiselle kilpaurheilusta kiinnostuneelle voitaisiin 
tarjota sopiva valmennusryhmä, jonka harjoittelun määrä ja tavoitteet vastaavat sopivalla tavalla 
jumpparin omia taitoja ja tavoitteita.  
 
Tärkeimpiä toimintaperiaatteita lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa ovat oikeudenmukaisuus, 
kannustavuus ja myönteisten kokemusten tuottaminen kaikille toimintaan osallistuville. 
Valmentajien osaaminen on tässä avainasemassa. Seura kannustaakin ohjaajiaan ja valmentajiaan 
kouluttautumaan kustantamalla Voimisteluliiton perustason koulutukset sekä 1. ja 2. tason 
tuomarikoulutukset kokonaisuudessaan. Myös valmentajien ja tuomarien jatkotason koulutuksia 
tuetaan merkittävällä maksuosuudella.  
 
Kaikilla valmennus- ja taitoryhmien voimistelijoilla on perusmaksuna kausimaksu ja jäsenmaksu 
(yht. 90€ + 20€ =110€). Perusmaksu sisältää maksimissaan yhden taito- tai alkeisvalmennuskerran 
sekä rajattoman mahdollisuuden osallistua harrastetunneille. Raision Jumpparit haluaa näin 
tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuden treenata tavoitteellisesti valmennus- ja taitoryhmissä 
edulliseen hintaan. Jatkotason valmennukseen osallistuvien jumpparien kausimaksuun lisätään 
50€/ viikkoharjoituskerta. Maksut siis perustuvat 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 erikseen tapauskohtaisesti.  
 

7.1 Valmennusryhmien muodostaminen
 

Raision Jumppareissa valmennusryhmät muodostetaan ensisijaisesti jumppareiden motivaation 
perusteella ja avoimella periaatteella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että eri lajien 
valmennusryhmiin haluaville järjestetään vuosittain avoimia katselmuksia ja infotilaisuuksia, joissa 
kerrotaan kilpailuihin tähtäävästä lajiharjoittelusta. Myös perustunneilla kerrotaan 
kilpavalmennusryhmistä ja niihin liittymisen mahdollisuuksista.  

Joukkuevoimistelussa pyritään lähivuosina siirtymään ikäkausivalmennukseen, millä tavoitellaan 
pitkällä tähtäimellä valtakunnallista menestystä kilpatasolla. Ikäkausivalmennus lisää myös 
voimistelijoiden kilpailumahdollisuuksia ja helpottaa mahdollista seurayhteistyötä kilpailu-uran 
myöhemmissä vaiheissa. Nämä toimet ehkäisevät osaltaan myös drop out -ilmiötä, mikä on usein 
yhtenä esteenä aivan huipputasolle nousemiselle. Lisäksi ikäkausivalmennuksella pyritään 
lisäämään valmennusryhmien välistä yhteistyötä niin lajin sisällä kuin seuran eri lajien välilläkin – 
tällä voidaan kohottaa valmentajien osaamista ja lisätä harjoittelun monipuolisuutta. 
Ikäkausivalmennuksella voidaan taata jumppareille tasalaatuinen ja korkeatasoinen valmennus 
uran kaikissa vaiheissa. Ikäkausivalmennukseen siirrytään joustavasti nuorimmista lapsiryhmistä 
aloittaen ja valmentajien näkemyksiä kuunnellen. 
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7.2 Kilpailuihin, valmennusleireille ja esiintymismatkoille osallistuminen
 
Seuran kilpalajien harrastajilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin ja kilpailla omalla 
taitotasollaan seuran edustajina. Edellytyksenä kuitenkin on, että voimistelija / tanssija käy 
harjoituksissa aktiivisesti ja on motivoitunut harjoittelemaan tavoitteellisesti. Pienimmät, alle 12-
vuotiaat seuran kilpavoimistelijat ja -tanssijat, voivat ensin osallistua esimerkiksi Stara -
tapahtumiin ja esiintyä / kilpailla omassa lajissaan lajien muissa yhteisissä tapahtumissa.  
 
Seura tukee valmennusryhmien kilpailu-, leiri- ja esiintymistoimintaa taloudellisesti. 
Valmennusryhmät voivat anoa seuran johtokunnalta tukea näihin kuluihin.  

8. Seuratouhukkaat RaJun toiminnan ja kehityksen
johtotähtinä
 
Raision Jumppareissa toimii noin 120 seuratouhukasta, joiden intohimosta RaJu elää ja hengittää. 
Seuratouhukkailla tarkoitetaan mm. seuraavia seura-aktiiveja: toiminnanjohtaja ja johtokunta, 
kilpailevien ja esiintyvien ryhmien joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat, ohjaajat, valmentajat ja 
apuohjaajat sekä vuoden 2016 aikana perustettu 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 on onnistuttu tukemaan ja syventämään viime vuosina mm. seuraavin tavoin: 
 
• RaJut Seuratouhukkaat – facebook-ryhmässä keskustelu eri aiheista on avointa ja vilkasta, sekä 
erityisen vahvasti yhteishenkeä nostattavaa. Se on meidän iso sisäpiiri. Seuratouhukkaat auttavat 
toisiaan usein pyytämättäkin, mutta ainakin tarpeen tullen. 
• Seuratouhukkaille on järjestetty vuosittain yhteisiä koulutusiltoja erilaisista ajankohtaisista 
aiheista, mm. Freegymistä, varainkeruun tavoista, liikkuvuusharjoittelusta, pelisäännöistä, 
ryhmänhallinnasta jne. Koulutusten yhteyteen on usein ympätty myös esim. pikkujoulut. 
• Kaikki seuratouhukkaat ja monesti myös entisiä aktiiveja kutsutaan keväisin perinteiselle 
timantinhiontaristeilylle. Risteilyn menomatka käytetään seuran yhteiseen kehittämiseen, 
paluumatka herkutteluun ja vapaaseen seurusteluun. Picnicristeilyllä on saatu aikaan mm. seuran 
strategia sekä suunniteltu nettisivuja, seura-asuja ja 30-vuotishistoriikkia. 
• Kouluttautumiseen kannustetaan, sitä tuetaan ja siitä palkitaan korkeampina ohjauspalkkioina. 
Monet seuratouhukkaat ovat löytäneet RaJun apuohjaaja – ohjaaja – vastuuvalmentaja – uran 
kautta myös liikunta- tai opetusalan ammatin itselleen. 
• Ohjaaja- ja valmentajasopimuksilla sekä palkkio-, koulutus- ja matkakorvausperiaatteilla on 
lisätty ohjaustoiminnassa mukana olevien touhukkaiden tasapuolista kohtelua. 
•  Raision  Jumpparit  täyttää  vuoden  2017  lopussa  30  vuotta.  Sitä  varten  työstettävän  historiikin  
sisällöntuotto on iso voimainponnistus sekä nykyisille että entisille touhukkaille. Historiikin 
työstäminen on vahvistanut edelleen nykyisten ja entisten touhukkaiden yhteenkuuluvuutta. 
• Seuraan perustettiin viime vuonna Uskollisuuden Kilta, jonka jäsenistö on rajussa kasvussa. 
• Vuoden Seuratouhukas palkitaan aina talvinäytöksessä. 
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Raision Jumppareissa seuratouhukkaaksi ryhtyminen on helppoa ja avointa. Kaikki, jotka haluavat 
mukaan seuran toiminnan kehittämiseen ja pyörittämiseen, ovat tervetulleita. Tyypillinen 
kehityskulku on kuitenkin seuraavanlainen: Ensin liitytään jäseneksi ja käydään jumppaamassa 
perustunneilla, sitten innostutaan seuran toiminnasta tai lajista enemmän. Tämä jälkeen siirrytään 
kilpavalmennuksen tai taitoharjoittelun piiriin, ja sen jälkeen apuohjaamisen kautta ohjaajaksi tai 
valmentajaksi. Myös monien lasten vanhemmat ovat innostuneet mukaan seuran kehittämiseen 
omien lastensa harrastuksen kautta, aloittamalla esimerkiksi joukkueen rahastonhoitajan 
tehtävistä, ja siirtyen jossain vaiheessa myös muunlaisiin tehtäviin seurassa. Huomionarvoista on 
myös se, että seuran teini-ikäisten jäsenten ei anneta noin vain lopettaa, vaan lopettamista aikovia 
tuetaan erityisesti apuohjaajan uralle, jolla on mahdollista jatkaa oman lajin parissa toisella tavalla. 
 
Seuratouhukkaat toimivat RaJun ytimessä. Keskikehällä, lähellä ydintä, on vähintään 360 RaJun 
äänenkannattajaa, sanansaattajaa ja lipunliehuttajaa. Osa kuuluu myös seuratouhukkaisiin nyt 
tai myöhemmin. Keskikehän jäseniksi voidaan nähdä kilpajumpparit sekä hallituksen, ohjaajien, 
valmentajien ja kilpajumpparien lähipiirit. Lisäksi noin 5000 henkilöä on RaJun reilun, reippaan ja 
riemukkaan toiminnan vaikutuspiirissä. RaJulle on ollut alusta alkaen luonteenomaista, että koko 
perhe on aktiivisesti mukana liikkumassa tai tukemassa liikettä. Tällä toiminnan perustasolla voi 
nähsä harrasteliikkujat (700), eli RaJun yhteiskunnallisen tehtävän keskeisin kohderyhmä ja 
edunsaaja, rivijäsenten lähipiirit (700+), sekä sähköisen jäsenrekisterin yhteyshenkilöt vuodesta 
2010 alkaen (4000+). 
 

8.1 Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuvaukset
 
Raision Jumpparien päätoimisen, palkatun toiminnanjohtajan lisäksi seurassa toimii vastuullisissa 
tehtävissä mm. seuraavat seuratouhukkaat / seuratouhukasryhmät: 
 
• Johtokunnan jäsenet (10) 
• Ohjaajat, valmentajat ja apuohjaajat (60) 
• Valmennusryhmien joukkueenjohtajat ja talousvastaavat (20)  
• Kilpajumpparit (n. 100) 
• Kilpajumpparien lähipiirit, mm. vanhemmat (100+) 
 
Liitteessä 3. on kuvattu seuratouhukkaiden erilaisia vastuullisia rooleja ja niihin kuuluvia tehtäviä 
tarkemmin. Johtokunnan jäsenten roolit vahvistetaan vuosittain syyskokouksessa. Rooleihin 
liittyvät tehtävät ovat yhdenmukaiset myös seuran yhteisten pelisääntöjen kanssa. 
 

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 on yleisilmeeltään ja kieleltään aina reipasta ja riemukasta;  
 kaikessa viestinnässä noudatetaan reilua läpinäkyvyyttä; 
 respectit osoitetaan viestinnässä reilusti niille, jotka sen ansaitsevat. 
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Raision Jumpparit on luopunut lehtimainonnasta. Sen sijaan seura viestii toiminnastaan sähköisesti 
netissä, somessa ja jäsenrekisteriä hyödyntäen sähköpostitse säännöllisin seuratiedottein. 
Mediatiedotteet julkaistaan aina jatkossakin puolivuosittain näytösten yhteydessä. Facebook-
seuraajia oli vuoden 2016 lopussa yli 700. RaJu on myös Raisio Liikkeelle -FB-ryhmän ylläpitäjä. 
Instagram ja Twitter -sometileillä on myös yhä enemmän seuraajia, joten niiden aktivointiin 
panostetaan. Lisäksi painatetaan ”jääkaappi”aikatauluja jaettavaksi mm. erilaisissa tapahtumissa, 
kouluissa, kirjastoissa ja liikuntapaikoilla. Seuratouhukkaat, valmennusryhmät ja jäsenistö 
keskustelevat aktiivisesti keskenään myös sähköpostitse ja moninaisilla somefoorumeilla.  
 
Viime vuosien aikana Raision Jumppareista on julkaistu kuitenkin myös useita laajalevikkisiä 
toimitettuja juttuja, mm. YLEn urheiluviikonloppu / seuran esittely Vuoden Urheiluseura -
finalistina, YLE FEM / SportMagasinet / juttu Freegymistä, YLE-Turku / Nenäpäivä / juttu RaJun 
nenäpäivän discosta, Voimistelu-lehden pääkirjoitus, Voimistelu-lehden keskiaukeamajuttu (yht. 3 
sivua) ”Kasvattajaseura myötätuulessa” sekä useita juttuja paikallislehdissä, mm. Turun 
Sanomissa, Rannikkoseudussa ja Turun Seutusanomissa. Toimitettujen juttujen keskiössä ovat 
olleet matalan kynnyksen toiminnot ja uudet kehittämisideat sekä tietysti Vuoden Urheiluseura -
finalistiksi valikoituminen – siis se, että RaJu tuntee vastuunsa liiallisen liikkumattomuuden 
nujertamisessa, ja että RaJu liikuttaa ilolla kaikkia! Vuoden 2017 tavoitteena toteuttaa viestinnän 
ja markkinoinnin vuosikello toiminnan jäntevöittämiseksi.  

10. Raision Jumpparit tapahtumien järjestäjänä
 
Raision Jumpparit järjestää vuonna 2017 kaksi näytöstä, jotka ovat jumppavuoden kohokohtia. 
Vuonna 2017 erityisesti talvinäytös nousee merkittävään rooliin, sillä se järjestetään yhdessä 
Raision kaupungin kanssa: Raision Jumpparit ja Kerttulan liikuntahalli täyttävät molemmat vuoden 
aikana 30 vuotta. Juhlanäytös suunnitellaan yhdessä Raision kaupungin kanssa. Näytöksen jälkeen 
seura järjestää Kerttulassa iltabileet, johon kutsutaan seuratouhukkaita kaikkien 30 vuoden ajalta.  
 
Lisäksi tämän vuoden aikana järjestetään ainakin kaksi tapahtumaa kauppakeskus Myllyssä. 
Tammikuun tapahtuman teemana on Myllyntorilla tavataan. Tapahtuma järjestetään heti 
Urheilugaalan jälkeisenä lauantaina. Lavalla esiintyy tasatunnein Raision Jumpparien kilparyhmiä, 
minkä lisäksi asiakkaiden pompittavana on ilmavolttirata ja jaossa on seuran esitteitä. 
Samantyyppinen tapahtuma on sovittu järjestettäväksi myös elokuun lopussa. 
 
Raision Jumpparien vuosi 2017 starttaa vauhdikkaasti alakouluikäisten lasten toiminnallisella 
talvileirillä. Jatkoa tälle tuo hiihtolomaviikolla järjestettävä leiri. Leirien hinta on 75€/viikko, joka 
sisältää 5 tuntia liikunnallista touhuamista ja lämpimän terveellisen kotiruuan päivittäin. Kesällä 
Raision Jumpparit on mukana Raision kaupungin ja muiden sisarseurojen yhteisellä sporttileirillä.  
 
Vuosittaisten kevät- ja joulunäytösten suunnittelu ja koordinointi on tavallisesti showtiimin 
vapaissa käsissä. Vastuulliseen showtiimiin pääsevät mukaan kaikki halukkaat seuratouhukkaat. 
Näytöksiä on kehitetty viime vuosien aikana pienin askelin mutta systemaattisesti ja yhteistuumin 
kohti näyttävää nykytilaa. Vuoden 2017 tavoitteena on tuottaa näytösten järjestämisen käsikirja 
parantamaan entisestään näytösten sujuvuutta käytännössä. Lisäksi sen avulla voidaan helpommin 
hahmottaa näytöksen järjestämiseen liittyvä monimuotoinen kokonaisuus ja opettaa kulloinkin 
ensi kertaa mukana oleville touhukkaille näytöksen erilaiset vastuulliset tehtävät.  
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Näytökset ovat RaJulaisille aina kunkin jumppakauden hohtava kohokohta: Monelle harrastajalle 
esiintyminen tuhatpäisen yleisön edessä parrasvalojen loisteessa on jännittävä elämys ja 
unohtumaton tähtihetki. Tämän vuoksi näytösten äänentoistoon, valaistukseen ja muihin 
puitteisiin sekä tarinaan panostetaan valtavasti. Kilpajumppareille näytös tarjoaa tilaisuuden 
näyttää omaa parasta osaamista omille lähipiireille, jotka eivät välttämättä muutoin pääse 
näkemään kilpaohjelmia livenä. Showtiimiläisille näytökset ovat myös todellisia näytönpaikkoja. 
Järjestelyjen sujuvuudesta ja taiteellisesta vaikutelmasta saa palautteen välittömästi yleisöltä ja 
läheisiltä. Juhlanäytöstä ja iltabileitä varten kootaan erilliset, hieman normaalia laajemmat tiimit, 
koska kyseessä on erityistapaus. 
 
Näytöksissä palkitaan jatkossakin ansioituneita RaJulaisia. Palkintokategorioita ovat mm. vuoden 
seuratouhukas, joukkueenjohtaja, telinetsemppari, käsilläkävelijä, showstopper, hymy, ja monia 
muita, joita kulloinkin halutaan eri syistä huomioida, esimerkiksi kilpailuissa menestyneitä. Myös 
showtiimiläisiä sekä johtokunta- tai valmentajauransa päättäneitä kiitetään tehdystä työstä. 
Näytöksiin kutsutaan kunniavieraiksi yhteistyökumppanit, kuten toimintaa eri tavoin tukeneiden 
yritysten ja kaupungin yhteyshenkilöt sekä sisarseurojen edustajat, kuten myös RaJun entiset  
aktiiviset seuratouhukkaat ja kunniajäsenet. Kutsujen yhteydessä lähetetään mediatiedote, joka 
on ajankohtaiskatsaus seuran toiminnasta. Paikallislehdet ovat olleet kiinnostuneita näytöksistä ja 
mediatiedotteiden sisällöistä, ja niistä onkin kirjoitettu useita juttuja viime vuosina. 

11. Raision Jumpparit siltojen rakentajana
 
Raision Jumpparit tekee monipuolista ja aloitteellista yhteistyötä Raision kaupungin, monien 
sisarseurojen ja yritysten sekä Voimisteluliiton ja monien muiden liikuntajärjestöjen kanssa.  
 

11.1 Raision kaupunki
 
Raision Jumpparit on Raision seuraparlamentin puheenjohtajaseura. RaJu on ollut aktiivisesti 
mukana monissa kehittämishankkeissa matalan kynnyksen liikunnan lisäämiseksi Raisiossa, mm. 
Liikkuva Koulu –ohjelmaan linkittyvät iltapäiväkerhot, Menoa muksuille –tapahtumat perheille, 
Temput ja tohinat –tapahtumat pienille lapsille, lomaleirit, lajikokeilut ja tempaukset kouluilla ja 
erilaisissa tapahtumissa. Vuoden 2016 aikana vakiinnutettiin vuonna 2015 Raision Jumpparien 
aloitteesta pilotoitua liikuntakerhotoimintaa kouluilla. Toiminnassa on mukana 11 urheiluseuraa, 
ja kerhoja on tarjolla kaikille raisiolaisille lapsille Raision kaikissa alakouluissa. Kaikissa edellä 
mainituissa yhteistyömuodoissa seura on mukana myös vuonna 2017. 
 

11.2 Sisarseurat
 
Raision Jumpparit toimii paikallisena kasvattajaseurana naisten telinevoimistelussa ja rytmisessä 
voimistelussa, ja luo huippuvoimistelijan polkua näissä lajeissa yhteistyössä Turun Pyrkivän ja 
Turun Liikuntaseuran kanssa. Raision Jumpparit ja Naantalin Voimistelijat tekevät aktiivista 
yhteistyötä drop out –ilmiön vähentämiseksi ja kilpavoimistelun tason nostamiseksi 
joukkuevoimistelussa yhteisjoukkuein. Raision Jumpparit ja Turun Urheiluliitto ovat tehneet tiivistä 
valmennusyhteistyötä kilpa-aerobicissa jo yli 20 vuotta, ja yhteistyö jatkuu edelleen. 
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Raision Jumpparit on toteuttanut erilaisia tapahtumia ja tempauksia yhdessä mm. Raision Kuulan, 
Raision Pyryjen, Raision Futiksen ja Raision Loimun kanssa. Raision Kuula vastaa Raision 
Jumpparien näytösten järjestyksenvalvonnasta, ja Raision Jumpparit järjestää jumppatunteja 
Kuulan yleisurheilijoille kuten myös monille muille seuroille. Vuoden 2017 aikana yhteistyötä 
jatketaan jälleen myös ainakin Raision Loimunjunnujen ja Skating Team Raision (STR) kanssa. 

11.3 Yritysyhteistyö

Raision Jumpparit tekee yhteistyötä useiden paikallisten yritysten kanssa. Seura tarjoaa 
yhteistyöyrityksilleen paitsi media- ja tapahtumanäkyvyyttä myös osallistumista toimintaansa.  
 
Suurimmat yhteistyökumppanit seuralle ovat Turun Osuuskauppa TOK, Auto-Center Raisio, M&M 
–kuntotalo sekä Raision Fysioterapia. Raision Jumpparit on valittu loppuvuodesta 2016 TOK:n 
seurabonusseuraksi (2017-2018). Myös IKEA ja Kauppakeskus Mylly ovat seuralle tärkeitä 
yhteistyökumppaneita ja tarjoavat mahdollisuuden avustuksellaan tehdä mm. varainhankintaa. 
Kauppakeskus Mylly toimii myös merkittävänä yhteistyökumppanina erityisesti Raision 
Jumpparien näkyvyyden kannalta. Talkootyön avulla tehtävää varainhankintaa seuralla on ollut 
mahdollisuus tehdä lisäksi mm. Ipanahippatapahtuman ja Hennes & Mauritzin kanssa. 
Toiminnallista yhteistyötä tehdään myös Liikuntapäiväkoti Touhulan kanssa, jossa Raision 
Jumpparit ohjaa viikoittain liikuntatunteja päiväkotilapsille. Lisäksi seuran yhteistyökumppaneina 
on mm. Stadium (Team Sales), Mehiläinen (urheilunetti), Veikkaus (verkkokumppanuus), Myllyn 
apteekki (lahjoitukset), Myllyn Prisma (lahjoitukset ja inventaariot), Leipomo Rosten 
(näytöslahjoitukset), Nordea, ja Tilitoimisto Johanna Immonen.  
 

11.4 Liitot ja järjestöt, joihin Raision Jumpparit kuuluu
 
Raision Jumpparit kuuluu Suomen Voimisteluliittoon. Raision Jumpparien puheenjohtaja toimii 
vuoden  2017  alusta  alkaen  Voimisteluliiton  hallituksen  jäsenenä.  Raision  Jumpparit  on  myös  
LiikU:n (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry) jäsenseura. Katto-organisaationa edellä mainituille 
toimii Suomen Olympiakomitea (entinen Valo).  
 

12. Tavoitekortti vuodelle 2017
 Raision Jumpparien 30-vuotisjuhla: Juhlanäytös, kutsuvierasbileet, historiikki 
 Näytösten järjestämisen käsikirja 
 Monikanavainen viestintä- ja markkinointisuunnitelma / -vuosikello 
 Nettisivujen ilmeen ja rakenteen päivitys (uudet kuvat, julkinen seuratouhukaskansio) 
 Yritysyhteistyön lisääminen ja sponsorien hankinta 
 Uudet seura-asut (takit ja T-paidat) sekä muut markkinointimateriaalit 
 Valmennusjärjestelmän kehittäminen (valmentajien koulutus ja yhteistyön lisääminen) 
 Voimistelun harrastamisen olosuhteiden parantaminen Raisiossa – salit ja vuorot 

 
 2018: Strategian päivittäminen kaudelle 2018–2022 (sis. myös sinisen meren strategia) 
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Liitteet:
 

1. Talousarvio

2. Yleiset pelisäännöt

3. Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuvat
 


