VUOSIKERTOMUS 2019

Raision Jumpparit on reilu 32- 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, breikki, parkour, baletti,
cheerleading, perheliikunta sekä ryhmäliikunta. Jäsenmäärältään (reilu 1330) Raision Jumpparit on Raision suurin urheiluseura ja
Suomen Voimisteluliiton 17. suurin seura.
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 2019

Tammikuussa 2019 Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit aloitti 32. toimintavuotensa. Vuoden 2019
lopulla jäseniä seurassa oli hieman yli 1330 sekä innokkaita seuratouhukkaita reippaasti yli 120. Aktiivisia,
osaavia ja innovatiivisia toimijoita tarvitaan kuitenkin jatkuvasti lisää, jotta seura kykenee elämään ajassa ja
tarjoamaan jäsenilleen laajaa ja laadukasta toimintaa vuodesta toiseen. Viimeiset kymmenen vuotta ovat
olleet seurassamme vahvoja kehityksen vuosia, uusia käytäntöjä, toimintamalleja ja toimintaa on luotu ja
jalkautettu mukaan seuran arkeen hyvällä menestyksellä, ja toiminta on laajentunut reippaalla vauhdilla.
Kullekin vuodelle valikoituneet omat painopisteet ja tavoitteet ovat viitoittaneet tietä tulevaisuutta kohti ja
visio matkanvarrella on kirkastunut. Vuoden 2019 painopisteinä olivat mm. seuran uuden strategian
työstäminen ja lopulta sen jalkauttaminen mukaan varsinaiseen toimintaan, seuran edustusasujen
uudistaminen ja valmennusjärjestelmän kehittäminen.
Vuoden 2019 voi nähdä erityisesti hyvän yhteistyön ja yhteisöllisyyden vuotena, jolloin satsattiin jo olemassa
olevan laadun ylläpitämiseen. Viime vuodet seura on panostanut erityisesti perustoiminnan laadun
parantamiseen ja valikoiman monipuolistamiseen lapsille, nuorille ja lapsiperheille sekä seuran sisäisten
toimintatapojen ryhdistämiseen ja imagon kirkastamiseen. Näiden lisäksi on panostettu seuratouhukkaiden
keskinäisen yhteistyön lisäämiseen, kouluttamiseen, kiittämiseen sekä sisäiseen viestintään.
Vuonna 2019 Raision Jumpparien hallitus teki päätöksen palkata toisen päätoimisen työntekijän,
heinäkuusta alkaen seurassa on työskennellyt toiminnanjohtajan lisäksi seurakoordinaattori, jonka avulla
toiminnanjohtajan entisestään kasvanutta työtaakkaa saatiin inhimillisemmäksi. Kesällä seuran toimisto
muutettiin keskeisemmälle ja viihtyisämmälle paikalle Raision torin laidalle, jonne jäsenten ja
seuratouhukkaiden on entistä helpompi tulla asioimaan.
Raision Jumpparit kokee vahvasti, että nuorissa on tulevaisuus ja nuorten innostamisessa ja aktivoimisessa
mukaan seuratyöhön on valtavasti potentiaalia seuratyön avarakatseiselle kehittymiselle ja virkeälle
jatkuvuudelle. Vuosi 2019 oli uudenlaisen innovoinnin aikaa ja syksyn aikana suunniteltiin ja kehitettiin
useita projekteja ja uudistuksia. Kahden työntekijän voimin päästiin monessa asiassa reippaasti eteenpäin ja
kehitettiin uusia ideoita jatkoa ajatellen. Uutta yhteistyötä aloitettiin myös mm. Osuuspankin ja LähiTapiolan
kanssa. Raision Jumpparit edusti aktiivisesti useissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Päätettiin myös hakea Opetus-ja kulttuuriministeriön seuratukea hankkeelle ”nuorissa on tulevaisuus”.
Seuratuen avulla olisi mahdollista startata 2019 vuoden aikana alkuun suunniteltu RaJu Akatemia ym.
nuorille suunnattu toiminta.
Yksi vuoden kirkkaimmista tähtihetkistä koettiin seuran yhteisessä talvinäytöksessä kun suurena kiitoksena
hyvästä yhteisöllisestä seuratyöstä Raision Jumpparit palkittiin ja nimettiin Olympiakomitean toimesta
Vuoden 2019 Tähtiseuraksi. Juhlintaa jatkettiin vielä osallistumalla Varsinais-Suomen Urheilugaalaan Turun
Logomoon.
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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.
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2. Toiminnan mittarit
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Raision Jumpparien jäsenmäärän kehitys vuosina 1988-2019

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 1988-2019

Vuoden 2019 jäsenmäärä pysyi melko samana kuin edellisen vuoden lopulla, Vuoden 2019 jäsenmäärä kohosi
1336 jäseneen. Raision Jumpparit on Suomen 17. suurin Voimistelun jäsenseura. Jäsenmäärältään Raision
Jumpparit on myös Raision suurin seura.
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3. Taloussuunnitelman toteutuminen
Tuotot (yht. ~233.500e)
kausimaksut (~142.100e)
jäsenmaksut (~27.800e)
varainhankinnan tuotot (~36.00e)
kaupungin avustukset (12.400e)

Raision Jumpparien vuoden 2019 talousarvio toteutui 16 308,05e ylijäämäisenä. Varsinaisen toiminnan
tuotot eli kausimaksut ja jäsenmaksut toteutuivat yli odotusten 233 553,48e suurusina. Avustuksia ja tukia
seura sai arvioitua enemmän. Kaupungilta saadun tuen osuus toteutui arvion mukaisesti, kun taas
sponsoritukia saatiin kerättyä tavoitetta enemmän. Yhteensä sponsoritukien sekä liiton ja valtion avustusten
summa oli lähes 10 000e enemmän kuin osattiin toivoa. Tähän on laskettu mukaan myös Suomen
Olympiakomitealta saatu 5000e arvoinen Tähtiseurapalkinto. Varainhankintatuottojen määrä oli myös
huomattavasti arvioitua suurempi. Näytöstuottoa saatiin myös odotettua enemmän. Mainonta- ja
markkinointikuluissa säästettiin entisestään. Salien vuokrakulut kokonaisuudessaan muodostuivat hieman
odotettua suuremmiksi, samoin kuin toimiston vuokrakulut, jotka muuton myötä kasvoivat. Henkilöstökulut
sivukuluineen arvioitiin toteutunutta pienemmiksi. Kesällä seuran hallitus päätti palkata toisen päätoimisen
työntekijän. Kahdesta päätoimisesta työntekijästä toinen työskenteli kokoaikaisesti ja toinen osa-aikaisesti.
Tilinpäätös 2019 (Liite 1).

Kulut (yht. 209.173e)
ohjauspalkkiot (~71.400e)
palkat (~45.200e)
Ohjauskulut/ alihankinta (~16.600)
henkilösivukulut (~23.100e)
toimitilakulut ja salivuokrat (~12.000e)
kilpailut, tapahtumat, edustus- ja
virkistyskulut (~9.200e)
markkinointikulut (~800e)
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4.Kokoukset ja hallinto
Seuran toiminnan ja talouden seurannasta sekä hoitamisesta vastasi seuran hallitus yhdessä
toiminnanjohtajan kanssa. Hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri sekä
hallituksen muut jäsenet. Vuonna 2019 kevätkaudella seurassa työskenteli yksi päätoiminen työntekijä,
toiminnanjohtajan äitiyslomasijaisena toimi Tuulia Neulanen. Päätoiminen toiminnanjohtaja Elina Tommila
palasi vanhempainvapaalta heinäkuussa ja jatkoi työtään osa-aikaisesti neljänä päivänä viikossa. Tuulia
Neulanen jatkoi seurassa seurakoordinaattorin nimikkeellä ja vuoden 2019 lopulla hallitus päätti palkata
seuraan jo pitkään kaivatun toisen päätoimisen työntekijän. Tehtävänjako kahden työntekijän kesken sujui
luontevasti.
Toiminnanjohtaja toimi johtokunnan esittelijänä eikä hänellä ollut äänioikeutta.
Seurakoordinaattori on samoin paikalla kokouksissa ilman äänioikeutta.
Johtokunta kokoontui keskustelemaan ja päättämään seuran ajankohtaisista asioista noin kerran
kuukaudessa. Vuoden 2019 aikana johtokunta kokoontui yhteensä 9 kertaa. Ennen varsinaista johtokunnan
kokousta seuran puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja kävivät yhdessä läpi ajankohtaiset esityslistalle
tuotavat asiat ja pyysivät myös johtokunnan muilta jäseniltä lisäysehdotuksia. Sihteeri kirjoitti kokouksista
pöytäkirjat, joihin oli koottu kokouksessa läpikäydyt asiat ja kokonaisuudet sekä tehdyt päätökset.
Lisäksi seuralla oli kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, jotka pidettiin huhtikuussa ja joulukuussa. Lisäksi
pidettiin ylimääräinen kevätkokous kesäkuussa. Kokousten paikat ja tarkemmat ajankohdat määräsi seuran
hallitus. Vuosikokouksissa hyväksyttiin myös edeltävän toimintakauden jäsenet. Kaikki seuran jäsenet olivat
tervetulleita vuosikokouksiin, joista heille ilmoitettiin yhdistyslain mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta.
Syyskokouksessa valittiin uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle niin, että puheenjohtaja valittiin
yhdeksi ja muut johtokunnan jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi. Ero myönnettiin varapuheenjohtajana
toimineelle Elina Mäntymäelle ja hänen tilalleen valittiin uudeksi jäseneksi Julia Uimonen. Puheenjohtajana
jatkoi Teija Koskinen, uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Vilma-Riina Koppanen, sihteerinä jatkoi Miia
Rauhanen. Meiju Vuorela, Hanna Rantanen, Laura Vuorio, Katariina Kiviluoto, Kaisa Kuikka, Heidi Varjo, Nina
Litja jatkoivat hallitustyöskentelyään. Vastuuroolit jaettiin hallituksen jäsenten kesken seuraavasti: (suluissa
vuosi, jolloin hallitustyöskentely alkanut)
Teija Koskinen, puheenjohtaja (2018)
Vilma-Riina Koppanen, varapuheenjohtaja (2012)
Miia Rauhanen, sihteeri (2006)
Heidi Varjo, laatuseuravastaava (2015)
Kaisa Kuikka, rytmisen voimistelun lajivastaava (2000)
Katariina Kiviluoto, (2011)
Meiju Vuorela, tanssin lajivastaava (2011)
Hanna Rantanen, kilpa-aerobicin lajivastaava (2017)
Laura Vuorio, (2017)
Nina Litja, telinevoimistelun, parkourin ja freegymin lajivastaava (2018)
Julia Uimonen, (2020)
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5. Toimintalinja
5.1 Raision Jumpparit valittiin vuoden 2019 Tähtiseuraksi
Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelman myötä Raision Jumpparit ovat jo aiemmin saaneet sekä vihreän, että
punaisen tähtimerkin tunnustuksena laadukkaasta seuratyöstä. Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton
myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita
on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilu. Vihreä tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten,
punainen aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Raision Jumpparien tunnuksena on kaksivärinen
Tähtimerkki. Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet
yksinään. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan.
Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.
Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille.
Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki
mahdollistaa paitsi liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippuurheilijaksi.
Suomen Olympiakomitea yhdessä lasten- ja nuorten urheilua tukevan Gasumin kanssa nimesi ja palkitsi
Raision Jumpparit vuoden 2019 Tähtiseuraksi. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean ja urheiluseurojen
laatuohjelma, jossa on tällä hetkellä (12/2019) 522 seuraa 41 eri lajista. Valinnassa painottuivat seuran
tarjoama liikunnan ilo, innostava ilmapiiri, monipuolisen harrastamisen mahdollistaminen,
harrastuskustannusten maltillisuus, yhteisöllisyys, nuorten osallistaminen ja yhteistyön toimivuus
sidosryhmien kanssa. Raision Jumpparien Tähtiseurahakemus (Liite 2).
Gasum ja Olympiakomitea palkitsevat Tähtiseurojen joukosta joka vuosi yhden Vuoden Tähtiseuran 5 000
euron rahapalkinnolla. Lisäksi 14 muuta seuraa palkitaan 1 000 euron alueellisilla kannustuspalkinnoilla.
Raision Jumpparien upea työ palkittiin Olympiakomitean valtakunnallisella Vuoden lasten ja nuorten
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. Vuoden tähtiseurapalkinnon seuralle ojensi seuratoiminnan
asiantuntija Eija Alaja Olympiakomiteasta seuran talvinäytöksessä 14.12. Kerttulan liikuntahallilla.
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja antoivat haastatteluja ja uudesta Tähtiseurasta julkaistiin lehtijuttuja
mm. Turun Sanomissa, seutusanomissa ja Gasumin omassa Gasetti-julkaisussa (Liite 3). Seura sai runsaasti
positiivista näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa.
Linkki Olympiakomitean julkaisuun https://www.olympiakomitea.fi/2019/11/21/raision-jumpparitpalkitaan-vuoden-2019-tahtiseurana/
Vuoden 2019 Tähtiseurasta tullaan vuodenvaihteen jälkeen kuvaamaan myös Olympiakomitean toimesta
toiminnallinen ja innostava video (linkki videoon Liite 4).

5.2 Pelisäännöt
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
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toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkiyttävät toimintatapoja. Pelisäännöt ovat kirjattu kaikille avoimesti
luettaviksi seuran nettisivuilta.
Yleisten pelisääntöjensä (Liite 5.) 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 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 johtokunnalta 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 2019 Raision Jumppareissa 5%.
Varainhankinnan ohjeistusta päivitettiin ja se nostettiin kokonaisuutena esille ja läpikäytiin yhdessä
joukkueiden rahastonhoitajien sekä joukkueenjohtajien kanssa yhteisessä tapaamisessa, joka järjestettiin
seuran uudella toimistolla. Samassa palaverissa painotettiin, että jokaisen joukkueen tulisi avata tili
Osuuspankkiin seuran tilin alle. Joukkueita muistutettiin toimittamaan sekä toimintasuunnitelma, että
vuosisuunnitelma kuten myös toimintakertomus ja kirjanpito. Em. työstettiin selkeä ohjeistus jaettavaksi
joukkueille.
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5.3 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. Tilinkäyttöoikeus oli toiminnanjohtajan lisäksi kahdella johtokunnan jäsenellä, joilla on myös
hallussaan seuran pankkikortti.
Syyskaudesta eteenpäin, sekä toiminnanjohtajalle, että
seurakoordinaattorilla oli seuran tilioikeudet. Tuloslaskelma ja -tase saatiin tilitoimistolta muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta lähes kuukausittain. Tilitilanteen, tuloslaskelman ja taseen lisäksi kaikissa
hallituksen kokouksissa tarkistettiin ja merkittiin tiedoksi päivitetty laskutus- ja maksutilanne, jonka
toiminnanjohtaja tuotti sähköisen jäsenrekisterin laskutusohjelman avulla.
Talvi- ja kevätnäytökset ovat seuran taloudellisesti merkittävimpiä varainkeruutapahtumia.
Toiminnanjohtaja piti tarkkaa kirjaa ennen näytöksiä käteiskassojen määrästä ja sisällöstä, ja laski
tapahtuman jälkeen kunkin käteiskassan tuoton. Toiminnanjohtaja tilitti tuotot pankkiin näytöksen jälkeen
yhdessä näytöstiimin vastuuhenkilön kanssa, ja tiedotti hallitukselle toteutuneesta tuloksesta.

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 (vuonna 2019 1336) Raision Jumpparit on Raision suurin urheiluseura ja yksi Suomen
Voimisteluliiton 17. suurimmasta seurasta. 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 50. Tuntitarjonta palveli
monipuolisesti erilaisten liikkujien 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 – 6 vuoden ikäisille lapsille. Raision Jumpparien
perheliikuntatunnit 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.
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2019 vuoden kevät -ja syyskausilla aikuisten ryhmäliikuntaa järjestettiin edelleen 16 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 korotuksesta 10e/kausi (1 krt/vk 90 e, rajaton
120 e). Jäsenmaksu säilyi samana 40e/vuosi (20e/kausi).

7. Taito- ja kilpavalmennus
Kilpavalmennusta järjestettiin rytmisessä voimistelussa, telinevoimistelussa, joukkuevoimistelussa. kilpaaerobicissa ja tanssissa. Lisäksi taitoryhmävalmennusta tarjottiin kaikissa em. lajeissa, joukkuevoimistelua
lukuun ottamatta. Myös Cheerleadingiä 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 rekryttiin uusia jumppareita lajien taito -ja kilparyhmiin markkinoimalla
valmennusryhmiä ikäkausittain suoraan jäsenille. Uusia valmennusryhmiä- ja joukkueita luotiin mm.
joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun pariin.
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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 johtokunnalta tukea esimerkiksi leirikuluihin.

8. Seuratouhukkaat RaJun toiminnan ja kehityksen johtotähtinä
Vuonna 2019 Raision Jumppareissa toimi noin 120 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. seuraavin tavoin:
• RaJut Seuratouhukkaat – facebook-ryhmässä keskusteltiin ja tiedotettiin eri aiheista avoimesti ja
aktiivisesti, sekä erityisen vahvasti yhteishenkeä nostattaen. Ryhmä on seuran iso sisäpiiri. Seuratouhukkaat
auttoivat toisiaan usein pyytämättäkin, mutta ainakin tarpeen tullen.
• Seuratouhukkaille järjestettiin yhteinen ohjaajien, rahastonhoitajien ja joukkueenjohtajien
kaudenaloituspalaveri. Joukkuevoimistelun lajikehityksen tiimoilta kokoonnuttiin lajitiimissä useaan
otteeseen vuoden aikana.
• Kaikki seuratouhukkaat kutsuttiin keväällä perinteiselle timantinhiontaristeilylle. Risteilyn menomatka
käytettiin seuran yhteiseen kehittämiseen, paluumatkalla herkuteltiin ja seurusteltiin vapaasti sekä tarpeen
mukaan kokoonnuttiin pienemmissä ryhmissä pohtimaan tulevaa.
• Kouluttautumiseen kannustettiin, sitä tuettiin ja siitä palkittiin jo aiemmin tutuksi tulleen käytännön
mukaisesti korkeampina ohjauspalkkioina. Seura järjesti koulutuksia kauden aikana niin suurempina
tilauskoulutuksina kuin omaa osaamistaan ja ideoitaan jakaakseen pienemmillä kokoonpanoilla lajien
ohjaajille ja valmentajille.
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 päätoimisten toiminnanjohtajan sekä seurakoordinaattorin lisäksi seurassa toimii
vastuullisissa tehtävissä mm. seuraavat seuratouhukkaat / seuratouhukasryhmät:
• Hallituksen jäsenet (11)
• Ohjaajat, valmentajat ja apuohjaajat (69)
• 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 2018 lopussa n. 1200 ja vuoden 2019
lopussa yli 1400. Instagramtilillä seuraajia on yhä enemmän, n. 950hlö. 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.
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10. Raision Jumpparit tapahtumien järjestäjänä
Raision Jumpparit järjesti vuonna 2019 kaksi näytöstä, jotka olivat jälleen jumppavuoden kohokohtia.
Toukokuussa seikkailtiin Kerttulan liikuntahallilla ”Suomen Luonto”-teemalla ja joululuukuussa ihasteltiin
”talven ihmemaata”. Näytöksiä seurattiin täpötäysistä katsomoista ja nautittiin upeista esityksistä vauvasta
aina varttuneempiin voimistelijoihin. Vuonna 2019 seura otti tavaksi osallistua hyväntekeväisyyteen ja
lahjoittaa osan näytöstuotosta valitsemansa hyväntekeväisyyskohteeseen.
Vuosittaisten kevät- ja joulunäytösten suunnittelusta ja koordinoinnista vastasi showtiimi. Vastuulliseen
showtiimiin pääsivät mukaan kaikki halukkaat seuratouhukkaat. Näytöksiä on kehitetty viime vuosien aikana
pienin askelin mutta systemaattisesti ja yhteistuumin kohti näyttävää nykytilaa. Näytösten äänentoistoon,
valaistukseen ja muihin puitteisiin sekä tarinaan panostettiin jälleen valtavasti. Kilpajumppareille näytökset
tarjosivat tilaisuuden näyttää omaa parasta osaamista omille lähipiireille, jotka eivät välttämättä muutoin
pääse näkemään kilpaohjelmia livenä.
Näytöksissä palkittiin jälleen ansioituneita RaJulaisia. Palkintokategorioita ovat mm. vuoden seuratouhukas,
joukkueenjohtaja, telinetsemppari, käsilläkävelijä, showstopper, hymy, ja monia muita, joita kulloinkin
halutaan eri syistä huomioida, esimerkiksi kilpailuissa menestyneitä. Toiminnanjohtaja ja
seurakoordinaattori halusivat aloittaa uuden perinteen palkitsemalla kiertopalkintoperiaatteella vuoden
apuohjaajan, ohjaajan sekä valmentajan. Myös showtiimiläisiä sekä hallitus- tai valmentajauransa
päättäneitä kiitettiin tehdystä työstä. Näytöksiin kutsuttiin kunniavieraiksi yhteistyökumppanit, kuten
toimintaa eri tavoin tukeneiden yritysten ja kaupungin yhteyshenkilöt sekä sisarseurojen edustajat, kuten
myös RaJun entiset aktiiviset seuratouhukkaat ja kunniajäsenet.
Näytösten lisäksi seura osallistui Raision Fysioterapian järjestämään Reilu Fiilis varainkeruu -tapahtumaan.
Tapahtuman tuotot lahjoitettiin Hope ry:n jaettavaksi raisiolaisten vähävaraisten perheiden lasten
harrastamisen tukemiseksi.
Raision Jumpparit on ansioitunut tapahtumajärjestäjä ja vuonna 2019 tehtiin yhteinen päätös osallistua
jatkossa aiempaa enemmän suurempien Voimistelu- ja tanssitapahtumien järjestämiseen ja
vetovastuuseen. Marraskuun lopulla Raision Jumpparit järjesti Voimistelun – ja Tanssin LUMO-tapahtuman
Kerttulan liikuntahallilla. Tapahtuma onnistui hienosti ja sai kiitosta osallistujilta ja Voimisteluliitolta. Tästä
innostuneina jäämme odottamaan seuraavan vuoden tapahtumia, joita saamme olla järjestämässä.

11. Raision Jumpparit siltojen rakentajana
Vuonna 2019 Raision Jumpparit teki monipuolista ja aloitteellista yhteistyötä Raision kaupungin, monien
sisarseurojen ja yritysten sekä Voimisteluliiton ja monien muiden liikuntajärjestöjen kanssa.

11.1 Raision kaupunki ja lähikunnat
Raision Jumpparit jatkoi aktiivista osallistumista Raision kaupungin seuraparlamentissa. RaJu oli aktiivisesti
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.
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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 valmennusyhteistyötä kilpa-aerobicissa jo vuosia ja yhteistyö
jatkuu edelleen. 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 lajissa yhteistyötä
tehtiin Turun Liikuntaseuran sekä Ruskon naisvoimistelijoiden 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 (2017-2020). Myös IKEA ja Kauppakeskus Mylly olivat seuralle tärkeitä
yhteistyökumppaneita ja tarjoavat mahdollisuuden avustuksellaan tehdä mm. varainhankintaa.
Kauppakeskus Mylly toimi myös merkittävänä yhteistyökumppanina erityisesti Raision Jumpparien
näkyvyyden kannalta. Lisäksi seuran yhteistyökumppaneina olivat mm. Mehiläinen (urheilunetti), Myllyn
Prisma (inventaariot), Hobbybox, Neste Oil, Naantalin jalostamo, 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 Neste Oil, 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 2019 tuloskortti
1. Strategian jalkauttaminen kaudelle 2018–2022
Strategina päivittäminen pääsi hyvään vauhtiin, kuitenkin sen loppuun saattaminen ja
vahvistaminen jatkuu vielä tulevana vuonna, jolloin varmistuu myös OKM seuratuki, joka tiiviisti
liittyy osaan strategiatyön kokonaisuutta.
2. Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin lisääminen
Raision Jumpparit sai uusia yhteistyö- ja sponsorikumppaneita, esim. Osuuspankki ja LähiTapiola
3. Raision Jumpparien uudet edustusasut
Raision Jumpparien edustusasut ovat upeasti näkyvissä eri tapahtumissa ja katukuvassa.
Edustusasujen kokoelma on päivittynyt mm. kevyttoppatakilla ja treenikasseilla. Raision Jumpparit
on aktiivisesti osallistunut sosiaalisen median haasteisiin esim. #seurapaitapäivä #seurasydän, jossa
edustusasuilla on saatujaettua reipasta ja riemukasta yhteisöllistä fiilistä.
4. Valmennusjärjestelmän kehittäminen
Uutta valmennusjärjestelmää (Liite 5) kehitettiin vuoden 2019 aikana ja syksyllä
lanseerattiin joukkuevoimistelun valmennusjärjestelmä, joka ohjaa ja tukee valmennustoimintaa
lajin sisällä. Joukkuevoimistelun lajille tehtyä valmennusjärjestelmää ja ikäkausivalmennuksen
periaatteita voidaan hyödyntää myös muissa lajeissa. Raision Jumppareissa valmennus pohjautuu
seuraaviin arvoihin ja keskeisiin periaatteisiin:
o
o
o
o
o

Liikunnan ilo ja uuden oppimisen riemu
Reilu ja avoin meininki, voimistelijoita kunnioittava kohtelu
Yhdenvertaisuus
Lapsi-/nuorilähtöisyys, osallisuus
Pitkäjänteisyys ja monipuolisuus
Pyrimme myös toiminnassamme mahdollisimman mataliin harrastuskuluihin ja ehkäisemään
Dropout-ilmiötä.
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Liitteet:
1. Tilinpäätös 2019
2. Raision Jumpparit_Tähtiseurahakemus
3. Gasetti-julkaisu (Raision Jumpparit on Vuoden Tähtiseura)
4. Linkki Tähtiseuravideoon (Olympiakomitea)
5. Yleiset pelisäännöt
6. Jäsenlista
7. Joukkuevoimistelun valmennusjärjestelmä
8. Mediatiedote 29.4.2019 ja 20.11.2019
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