Tiedote 29.4.2019
Raision Jumpparien strategia on nyt päivitetty - Reilu, Reipas ja Riemukas seura suuntaa nyt rohkeasti
kohti vuotta 2022
Raision Jumpparien strategia on nyt päivitetty vuoteen 2022. Edellisen strategian luonnista tulee kuluneeksi 5 vuotta
ja jo silloin seura nähtiin vahvana ja rohkeana edelläkävijänä. Seura on tavoitellut paikallista ja valtakunnallista
tunnettuutta. Vuoden 2017 ehdokkuus Vuoden Urheiluseuraksi oli vahva osoitus siitä, että tunnettuustavoite on nyt
saavutettu. Seuran toiminnan laadun mittareina toimineet Sinetti- kuin Priima-sertifikaatit, päivittyivät viime kesänä
2018, kun Jumpparit hyväksyttiin Tähtiseuraksi. Toiminnan keskiössä ovat yhä edelleen ihmiset : Kirkkaimpana
tähtenä loistavat seuran nk. lipunheiluttajat - seuratouhukkaat, jotka mahdollistavat koko toiminnan yhteistyössä
toiminnanjohtajan ja johtokunnan kanssa.
Uuden, vasta päivitetyn strategian tavoitteena on ennen kaikkea ylläpitää seuran laadukasta toimintaa, ilahduttaa ja
liikuttaa kaikenikäisiä ihmisiä, kehittää toiminnan laatua ja ihmisten hyvinvointia, jalkauttaa seurakulttuuria
tulevillekin sukupolville. Tavoitteena on kasvattaa myös ohjaaja- ja valmentajaresurssia tulevan Raju Akatemian avulla
ja osallistaa nuoria seuran päätöksentekoon syksyllä starttaavan Nuorten Johtokunnan myötä. Näiden toimien avulla
Raision Jumpparit loistaa varmasti entistä kirkkaampana vuonna 2022. Seuran vision mukaan RaJu kilpailee silloin
vähintään kahdessa lajissa SM-tasolla, on luonut kestävän mallin osaamisen jakamiseksi ja osaajaresurssin
kehittämiseksi, on tunnettu valtakunnallisesti, miksei jopa kansainvälisesti ja on vahva edelläkävijä seurayhteistyön
rakentamisessa.
RaJu Akatemia aloittaa toimintansa syyskuussa 2019 ja sen toiminnasta vastaa siihen erikseen nimitetty toimikunta.
Akatemia kehitettiin ratkaisuksi jatkuvaan osaajapulaan ja lisäämään ohjaaja-/valmentaja- ja tuomariresurssia oman
seuran sisältä. RaJu Akatemia on seuran yhdessä innovoima koulutusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on
systemaattisesti kasvattaa, kouluttaa ja tukea yksilöitä kouluttautumaan erinäisiin tehtäviin. Järjestelmän myötä seura
uskoo saavansa lisää osaamista. Akatemian myötä koko seuran valmennusjärjestelmää kirkastetaan.
Nuorten johtokunta starttaa toimintansa syyskaudella 2019. Nuorissa on tulevaisuus. Tämä johtokunta tulee
koostumaan seuran nuorista jäsenistä, jotka haluavat olla kehittämässä seuraa tuleville vuosille. Seurakulttuurin ja
vapaaehtoistyön huhutaan olevan muinaisjäänne, joka hiipuu hiipumistaan. Raision Jumpparit haluaa ratkaista
ongelman osallistamalla nuoria voimistelijoita paremmin seuran päätöksentekoon ja näin tehdä näkyväksi, miten
arvokasta ja voimaannuttavaa seuratyö on.
Lisätiedot:
Raision jumpparit ry:n puheenjohtaja Teija Koskinen, puheenjohtaja@raisionjumpparit.fi / 040-3558908
Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit on 31-vuotias monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen
liikuntaseura. Tarjolla on runsas kattaus laadukasta harrasteliikuntaa lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Seuran

kilpalajeja ovat joukkuevoimistelu, telinevoimistelu, tanssi, rytminen voimistelu ja kilpa-aerobic. Jäsenmäärältään
(1329) Raision Jumpparit on Raision suurin urheiluseura ja Suomen Voimisteluliiton 19. suurin seura.

