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VUOSIKERTOMUS 2018 
 
 

 

Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit on yli 30-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 (1325) Raision Jumpparit 

on Raision suurin urheiluseura ja Suomen Voimisteluliiton 19. suurin seura. Raision Jumpparit on lasten 

ja nuorten sekä aikuisten liikunnan Tähtiseura. Raision Jumpparit valittiin Vuoden Urheiluseura 

2017 valtakunnalliseen finalistiviisikkoon. 
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Vuosikertomus 2018 
 
Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit aloitti vuoden 2018 uusien tuulien puhaltaessa, kun 
vuoden alussa Tuuli Salospohjan jalanjäljissä puheenjohtajana aloitti intoa, energiaa ja tuoreita 
ideoita puhkuva Teija Koskinen. Teijan ehdottomana vahvuutena on lämminhenkinen ja aito 
vuorovaikutus niin jäsenten kuin seuratoimijoiden välillä. 
 
Alkuvuodesta 2018 valmistui vuoden 2017 aikana työstetty Raision Jumpparien ”Kerran Jumppari, 
aina Jumppari” 30-vuotishistoriikki. Historiikin ansiokkaasti toimitti Altti Koivisto. Historiikin taitto 
ja ulkoasusta vastasi Anne Nokua. Historiikki sai lämpimän vastaanoton jäseniltämme sekä entisiltä 
seuratouhukkailtamme. Historiikkia jaettiin kiitoksena seuran yhteistyökumppaneille sekä entisille 
seuratouhukkaille.  
 
Raision Jumpparit toteutti tärkeintä tehtäväänsä, liikunnan harrastamisen ja sen tuottaman riemun 
lisäämistä myös vuonna 2018 vähintään yhtä reilusti ja reippaasti kuin aiemminkin. Seura on lisännyt 
entisestään aktiivista yhteistyötä lisäliikkeen aikaansaamiseksi alueellaan monien sisarseurojen, 
Raision kaupungin ja useiden yritysten kanssa. Syksyllä seura perusti jo toisen yhteistyöjoukkueen 
Naantalin Voimistelijoiden kanssa sekä käynnisti Raision Jumpparien ja Turun Liikuntaseuran 
yhteisen rytmisen voimistelun SM-valmennusryhmän. Harrastetunteja järjestettiin kaiken ikäisille 
lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Erityisenä kohderyhmänä on noussut esiin aikuisten 
ryhmäliikunta, jonka harrastajamäärät ovat jatkuvassa laskussa. Jatkamme ryhmäliikunnan tuomiin 
haasteisiin tarttumista myös vuonna 2019. 
 
Dropout -ilmiön ja aikuisten ryhmäliikunnan jäsenten vähenemisen myötä seuran todelliseksi 
haasteeksi on noussut jäsenmäärän säilyttäminen entisellä tasolla. Voimisteluliiton koko vuoden 
laskukaavalla vuoden 2017 jäsenmäärä oli jopa 1315. Haasteista huolimatta Raision Jumpparien 
jäsenmääräksi saavutettiin vuonna 2018 huimat 1325.  
 
Vuoden 2018 aikana seura kehitti jo ennestään reilua, reipasta ja riemukasta viestintää sekä 
markkinointia aivan uudelle tasolle. Ensimmäistä kertaa kokeiltiin mm. kohdennettujen, 
maksettujen mainosten tehoa sosiaalisessa mediassa sekä kiinnitettiin huomiota ohjaajien ja lajien 
esittelyyn Facebookissa sekä Instagramissa. Vuoden aikana työstettiin seuralle uusia nettisivuja 
uusitulla, selkeytetyllä ilmeellä. Uudet sivut saatiin julkaistua liveksi elokuussa 2018. 
 
Harrastajille suunnatut perustunnit jatkuivat laadukkaina vuonna 2018. Erityisesti aloimme 
panostamaan syvemmin kilpa- ja alkeisvalmennuksen valmennuspolkuihin sekä niiden 
selkiyttämiseen. Tyttöjen telinevoimistelussa ja rytmisessä voimistelussa Raision Jumpparit toimi 
paikallisena kasvattajaseurana, ja tarjosi näissä lajeissa polun huippuvalmennuksen piiriin 
yhteistyössä Pyrkivä Gymnasticsin (TV) ja Turun Liikuntaseuran (RV) kanssa. Seuran omia 
valmentajia sekä ohjaajia koulutettiin heidän toiveidensa mukaisesti. Showtanssissa ja kilpa-
aerobicissa kilpavalmennusta kehitettiin osana seuran omaa toimintaa. 
 
Erityisen ylpeä seura on vuoden aikana päätökseen saadusta näytösten järjestämisen käsikirjasta. 
Käsikirjan eteen nähtiin paljon vaivaa, saimme sen koetestiin Turun Liikuntaseuran järjestämässä 
juhlanäytöksessä Kerttulan liikuntahallilla.  
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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 
 

 
 

 
 
Vuoden 2018 jäsenmäärä nousi hieman edellisestä ollen syksyn lopulla 1325 jäsentä. Jäsenmääränä 
ilmoitetaan Voimisteluliittoon laskentakaavan mukaan koko vuoden aikana toiminnassa aktiivisesti 
mukana olleiden jäsenten määrä, joten seura yhdenmukaisti vuoden alkaessa laskutapansa liiton 
kanssa. Vuoden 2017 jäsenmäärä oli tällä laskukaavalla 1315, joka on tähän kaavioon jo laitettu. 
Jäsenmäärän kehitystä kuvaava kaavio päivitetään mahdollisuuksien mukaan muidenkin vuosien 
osalta tätä laskentakaavaa vastaavaksi ensi vuoden aikana. 
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3. Taloussuunnitelman toteutuminen  

 
 
 

Tuotot (yht. 211.600e)

kausimaksut (138.200e)

jäsenmaksut (31.100e)

varainhankinnan tuotot (31.300e)

kaupungin avustukset (11.500e)

sponsorituet ja muut tuotot (3.500e)

Kulut (yht. 211.510e)

ohjauspalkkiot (87.800e)

palkat (42.800e)

henkilösivukulut (24.900e)

toimitilakulut ja salivuokrat (11.000e)

kilpailut, tapahtumat, edustus- ja virkistyskulut (6.600e)

markkinointikulut (4.400e)

jumppatarvikkeet (800e)

koulutus (1.800e)

matkakulut (2.900e)

muut kulut, mm. jäsenmaksut, työterveys- ja toimistokulut (29.700e)
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Raision Jumpparien vuoden 2018 talousarvio toteutui 183,72e ylijäämäisenä. Varsinaisen toiminnan 
tuotot eli kausimaksut ja jäsenmaksut toteutuivat hieman alle odotusten, kausimaksujen 
toteutuessa hieman yli arvion ja jäsenmaksujen jäädessä reilummin alijäämäiseksi. Avustukset ja 
tuet toteutuivat lähes arvioidusti. Varainhankintatuottojen määrä oli huomattavasti arvioitua 
suurempi. Näytös -ja sponsorituotot jäivät hieman alle arvion. Mainonta- ja markkinointikuluissa 
säästettiin suhteessa arvioon, kun taas kaupungin avustuksia saatiin arvioitua vähemmän. 
Seuratuotteita myytiin vuoden aikana odotettua enemmän, joskin seuratuotteista tuli 
hankintakuluja, vaikka niihin ei oltu budjetoitu. Salivuokrat nousivat hieman arvioitua suuremmiksi 
Kerttulan liikuntahallin remontin aikaisten salivuokrien vuoksi. Mm. suuri Gymnaestrada -
tapahtuma nosti voimistelutapahtumien kuluja arvioitua suuremmiksi.  
 

4. Kokoukset ja hallinto  
 
Seuran toiminnan ja talouden seurannasta sekä hoitamisesta vastasi johtokunta yhdessä 
toiminnanjohtajan kanssa. Johtokuntaan kuului puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri 
sekä johtokunnan muut jäsenet. Vuonna 2018 seurassa työskenteli yksi päätoiminen 
toiminnanjohtaja. Päätoimisen toiminnanjohtajan Elina Tommilan jäädessä äitiyslomalle keväällä 
2018, rekrytoitiin hänen sijaisekseen Tuulia Neulanen. Toiminnanjohtaja toimi johtokunnan 
esittelijänä eikä hänellä ollut äänioikeutta.   
 
Johtokunta kokoontui keskustelemaan ja päättämään seuran ajankohtaisista asioista noin kerran 
kuukaudessa. Vuoden 2018 aikana johtokunta kokoontui yhteensä 10 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 tehdyt 
päätökset.  
 
Lisäksi seuralla oli kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, jotka pidettiin huhtikuussa ja 
marraskuussa, sekä yksi ylimääräinen syyskokous joulukuussa. Kokousten paikat ja tarkemmat 
ajankohdat määräsi seuran johtokunta. Vuosikokouksissa hyväksyttiin myös edeltävän 
toimintakauden jäsenet. Kaikki seuran jäsenet olivat tervetulleita vuosikokouksiin, joista heille 
ilmoitettiin yhdistyslain mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta.  
 
Syyskokouksessa valittiin uudet johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle niin, että puheenjohtaja 
valittiin yhdeksi ja muut johtokunnan jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi. Erovuoroisia olivat Elina 
Mäntymäki, Heidi Varjo, Katariina Kiviluoto, Meiju Vuorela, Hanna Rantanen ja Laura Vuorio. Heidät 
kaikki valittiin uudelleen johtokuntaan. Ei-erovuoroisista Tuuli Salospohjalle myönnettiin ero 
johtokunnasta. Muut ei-erovuoroiset, Miia Rauhanen, Vilma-Riina Koppanen ja Kaisa Kuikka 
jatkoivat johtokuntatyöskentelyään. Johtokunnassa tapahtui muutos Lotta Ilmastin jättäessä 
eropyyntönsä joulukuussa 2018. Johtokunta puolsi Lotan anomuksen. 
 
Johtokunnan ja seuran puheenjohtajaksi valittiin Teija Koskinen, varapuheenjohtajaksi Elina 
Mäntymäki. Muihin johtokunnan vastuutehtäviin valittiin seuraavat henkilöt: sihteeriksi Miia 
Rauhanen, viestintävastaavaksi Vilma-Riina Koppanen ja laatuseuravastaavaksi Heidi Varjo. 
Lajivastaaviksi valittiin Laura Vuorio (joukkuevoimistelu), Meiju Vuorela (tanssi), Nina Litja 
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(telinevoimistelu), ja Hanna Rantanen (kilpa-aerobic). Rytmisen voimistelun ja ryhmäliikunnan 
lajivastaavien, sekä lasten ja perheiden harrastevastaavan, ja nuorisovastaavan paikat päätettiin 
täyttää johtokunnan ulkopuolelta.  
 

5. Toimintalinja 

 

5.1 Raision Jumpparit on Tähtiseura 
 
Raision Jumppareille on aiemmin myönnetty merkittävät tunnustukset laadukkaasta seuratyöstä: 
aikuisliikunnan PRIIMA-sertifikaatti sekä lasten ja nuorten urheilun SINETTI. Nämä tunnustukset 
vaihtuivat vuonna 2018 Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelman myötä vihreäksi lasten ja nuorten 
sekä punaiseksi aikuisten Tähtimerkiksi. 
 
Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää 
määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on yhteensä kolme: lapset ja nuoret, 
aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen 
aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura saa 
tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin. 
 
Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet 
yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan 
yhä suuremman taustatuen avulla. 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 huippu-urheilijaksi 

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 toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkiyttävät toimintatapoja. 
Pelisäännöt ovat kirjattu kaikille avoimesti luettaviksi seuran nettisivuilta.  
 
Yleisten pelisääntöjensä (Liite 2.) 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.  
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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 2018 Raision Jumppareissa 5%.   
 

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 johtokunta vastasi yhdessä tilitoimisto Johanna Immosen 
kanssa. Johtokunnasta oli nimetty kaksi tiliotteentarkastajaa, jotka tarkastivat tiliotteet 
kuukausittain puheenjohtajan lisäksi. Tilinkäyttöoikeus oli toiminnanjohtajan lisäksi kahdella 
johtokunnan jäsenellä, joilla on myös hallussaan seuran pankkikortti.  Tuloslaskelma ja -tase saatiin 
tilitoimistolta kuukausittain, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tilitilanteen, tuloslaskelman 
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ja taseen lisäksi kaikissa johtokunnan 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, ja tiedotti johtokunnalle toteutuneesta tuloksesta.  
 
 
 

6. Kaikille jäsenille avoin perustoiminta  
 
 
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 (vuonna 2018 yli 1300) Raision Jumpparit on Raision suurin urheiluseura ja yksi 
Suomen Voimisteluliiton 20 suurimmasta seurasta. Raision Jumppareille on myönnetty kaksi 
merkittävää tunnustusta laadukkaasta seuratyöstä, Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelman 
aikuisten sekä lasten ja nuorten Tähtimerkit. 

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 2kk – 6 vuoden ikäisille lapsille. Raision Jumpparien 
perheliikuntatunnit ovat olleet hyvin suosittuja, ja siksi tunteja oli tarjolla runsaasti. Varsinaisten 
perheliikuntatuntien lisäksi vanhemmilla oli mahdollisuus osallistua alle kouluikäisten lasten 
harrasteliikuntatunneille kerran kuukaudessa, ja eri lajien perustunneillekin vähintään kerran 
jumppakaudessa vanhempain viikkojen aikana.  
 
2018 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.  
 
Kevätkaudella Kerttulan liikuntahallissa jatkui kolmivuotisen remontin viimeinen vaihe, jolloin 
liikuntahalli sulkeutui remonttiin toukokuun alusta, syyskuun puoleenväliin saakka. Raision 
Jumpparit otti tämän poikkeuksellisen ajan vastaan positiivisena haasteena. Kerttulan tunnit 

http://www.raisionjumpparit.fi/tunnit-ja-hinnat/tunnit/
http://www.raisionjumpparit.fi/kilpalajit/joukkuevoimistelu/
http://www.raisionjumpparit.fi/kilpalajit/telinevoimistelu/
http://www.raisionjumpparit.fi/kilpalajit/tanssi/
http://www.raisionjumpparit.fi/kilpalajit/rytminen-voimistelu/
http://www.raisionjumpparit.fi/kilpalajit/kilpa-aerobic/
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siirtyivät ilomielin ulos, jolloin päästiin harjoittelemaan mm. Parkouria erilaisissa Raision tarjoamissa 
puistokohteissa ja hengittämään raitista ulkoilmaa. Syksyllä pääsimme palaamaan suunnitellulla 
aikataululla takaisin liikuntahalliin.  

7. Taito- ja kilpavalmennus 
 
Kilpavalmennusta järjestettiin rytmisessä voimistelussa, telinevoimistelussa, joukkuevoimistelussa. 
kilpa-aerobicissa ja tanssissa. Lisäksi taitoryhmävalmennusta tarjottiin kaikissa lajeissa, 
joukkuevoimistelua lukuun ottamatta. 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 
(yht. 90€ + 20€ =110€). Perusmaksu sisälsi mahdollisuuden osallistua rajattomasti harrastetunneille 
sekä yhden valmennus tai taitoryhmän harjoituskerran viikossa. Jatkotason valmennukseen 
osallistuvien jumpparien kausimaksuun lisätään 50€/ viikkoharjoituskerta. Maksut perustuivat 
valmennusryhmille / -joukkueille järjestettyjen viikkoharjoituskertojen määrään. 
Valmennusmaksuja vastaan Raision Jumpparit tarjoaa edelleen 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 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.  

7.2 Kilpailuihin, valmennusleireille ja esiintymismatkoille osallistuminen 
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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 2018 Raision Jumppareissa toimi noin 100 seuratouhukasta, joiden intohimosta RaJu eli ja 
hengitti. Seuratouhukkailla tarkoitetaan mm. seuraavia seura-aktiiveja: toiminnanjohtaja ja 
johtokunta, 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.  
 
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 päätoimisen, palkatun toiminnanjohtajan lisäksi seurassa toimii vastuullisissa 
tehtävissä mm. seuraavat seuratouhukkaat / seuratouhukasryhmät: 
 
• Johtokunnan jäsenet (12) 
• Ohjaajat, valmentajat ja apuohjaajat (61) 
• Valmennusryhmien joukkueenjohtajat ja talousvastaavat (20)  
• Kilpajumpparit (n. 200) 
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• Kilpajumpparien lähipiirit, mm. vanhemmat (200+)  
 
Vuoden 2018 syyskokouksessa vahvistettiin ja yhteisesti hyväksyttiin seuran päivitetyt roolit ja 

tehtävänjaot (Liite 3.) ja ne jaettiin kaikkien tutustuttaviksi myös RaJun nettiin. On tärkeää, että 

kaikki seuran toiminnassa mukana olevat tietävät roolinsa ja tehtävänsä ja että vastuut ovat 

määritelty selkeästi. Roolien ja tehtävänjakojen avustamina toimintatavat ovat avoimia ja selkeitä, 

joka luo hyvän ja luotettavan pohjan yhteiselle tekemiselle. 

 
 

 

 

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. 
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Facebook-seuraajia oli vuoden 2017 lopussa yli 900, kun vuoden 2018 lopussa seuraajia oli yli 1200. 
Instagram ja Twitter -sometileillä oli myös yhä enemmän seuraajia. 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.  
 
Toiminnanjohtajan äitiyslomasijainen teki markkinointiviestinnän lopputyönsä seuralle liittyen 
sosiaaliseen mediaan. Lopputyön myötä syksyllä 2018 aloitettiin järjestelmällinen tuntien, ohjaajien 
ja valmentajien esittely sekä tehtiin ensimmäinen maksettu mainos Facebookissa ja Instagramissa. 
Maksettu mainoskampanja kohdistettiin perheliikunnan kohderyhmälle, jossa erityisesti 
vauvasirkus ryhmässä näkyi osallistujapula. Kampanja oli todella tehokas ja se sai pienellä rahalla 
paljon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Uskomme sen tuoneen meille muutamia uusia jäseniä 
syyskaudelle, vaikkakaan emme seuraa minkä välityksellä uudet jäsenet meille löytävät.  

10. Raision Jumpparit tapahtumien järjestäjänä 
 
Raision Jumpparit järjesti vuonna 2018 kaksi näytöstä, jotka olivat jälleen jumppavuoden 
kohokohtia. Huhtikuussa seikkailtiin Kerttulan liikuntahallilla ”Liisa Ihmemaassa”-teemalla ja 
joululuukuussa hypättiin Pop-legendojen matkaan. Näytöksissä ihasteltiin täpötäysiä katsomoita ja 
nautittiin upeista esityksistä vauvasta aina varttuneempiin voimistelijoihin. 
 

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. Myös 
showtiimiläisiä sekä johtokunta- 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 järjesti kauppakeskus Myllyssä ”RaJu Goes Mylly”-tapahtumat tammi- ja 
syyskuussa. Myllyn lavalla esiintyi Raision Jumpparien kilparyhmiä, minkä lisäksi asiakkaiden 
pompittavana oli ilmavolttirata ja seuran ständillä jaossa alkavan kauden esitteitä.  
Kesällä Suomen Voimisteluliitto järjesti Turussa neljä päiväiset, kesän liikuttavimmat festarit - Suomi 
Gymnaestradan. Raision Jumpparit osallistui yli sadan innokkaan jumpparin voimin tapahtumaan. 
Raision Jumppareita nähtiin sykähdyttävissä kenttänäytöksissä ja Turun keskustan lavoilla. 
Tapahtuma toi yhteen äidit ja tyttäret sekä kilpasiskot menneiltä vuosilta. Innokkuus ja yhteisöllisyys 
huokui Gymnaestradan lisäksi kevään aikana järjestetyissä harjoituksissa ja huipentui itse 
tapahtumaan Kupittaalla kesäkuussa 2018. Tämän lisäksi seuramme osallistui ensimmäistä kertaa 
järjestettyyn, Raision Fysioterapian järjestämään Reilu Fiilis varainkeruu -tapahtumaan. 
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Tapahtuman tuotot lahjoitettiin Hope ry:n jaettavaksi raisiolaisten vähävaraisten perheiden lasten 
harrastamisen tukemiseksi.   

Lokakuussa seura järjesti yhteistyössä Turun Liikuntaseuran ja Naantalin Voimistelijoiden kanssa 
rytmisen voimistelun staran ja joukkuevoimistelun katselmuksen. Tapahtumassa voimistelijat 
pääsivät esittämään ohjelmansa ensimmäistä kertaa syyskaudella ja saivat tuomareilta arvokasta 
palautetta alkavaan kauteen. 

11. Raision Jumpparit siltojen rakentajana 
 
Vuonna 2018 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. 
Liikkuva Koulu –ohjelmaan linkittyvät iltapäiväkerhot, Menoa muksuille –tapahtumat perheille, 
Temput ja tohinat –tapahtumat pienille lapsille, sekä erilaiset lajikokeilut ja tempaukset koulujen ja 
päiväkotien tapahtumissa.  
 
Syksyllä seura käynnisti uuden, hedelmällisen yhteistyön Lemun innokkaiden tanssijoiden kanssa ja 
kävi ohjaamassa heille tanssitunteja kerran viikossa. Tilat tanssijoille järjestyi Lemun kyläyhdistyksen 
kautta. Kokeilu auttoi seuraa pohtimaan sen vaikutusmahdollisuuksia lähikunnissa, joissa ei ole 
tarjolla vastaavia harrastusmahdollisuuksia. Lemun tanssijat ottivat kiitollisina ja innokkaina 
ohjaukset vastaan, sekä toivoivat loistavasti käynnistyneelle yhteistyölle jatkoa tulevaisuudessakin. 
 

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. 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. 

 

11.3 Yritysyhteistyö 
 
Raision Jumpparit teki yhteistyötä useiden paikallisten yritysten kanssa. Seura tarjosi 
yhteistyöyrityksilleen paitsi media- ja tapahtumanäkyvyyttä myös osallistumista toimintaansa.  
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Suurimmat yhteistyökumppanit seuralle olivat Turun Osuuskauppa TOK ja Raision Fysioterapia. 
Raision Jumpparit on TOK:n seurabonusseura (2017-2018). 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. Talkootyön avulla tehtävää varainhankintaa seuralla on 
ollut mahdollisuus tehdä lisäksi Tokmannin kanssa paistamalla makkaraa heidän tapahtumassaan ja 
hoitaa mm. joulupukin töitä. Kevätkaudella toiminnallista yhteistyötä tehtiin myös Friisilän koulun 
kanssa, jossa Raision Jumpparit ohjasi liikkuvan vanhempainillan.  Lisäksi seuran 
yhteistyökumppaneina olivat mm. Mehiläinen (urheilunetti), Veikkaus (verkkokumppanuus), Myllyn 
Prisma (inventaariot), Neste Oil, Express-kuva, Forsport, Nordea ja Tilitoimisto Johanna Immonen.  
 
Yritysyhteistyön avulla seura sai mahdollisuuden tarjota jäsenilleen erilaisia jäsenetuja, mm. Raision 
Fysioterapian kampanjatarjoukset. 
 

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 (entinen Valo).  

 

 
 

 

12. Vuoden 2018 tuloskortti  
 

1. Strategian päivittäminen kaudelle 2018–2022 
Strategina päivittäminen pääsi hyvään vauhtiin, mutta se saatetaan loppuun ja 
vahvistetaan kevään 2019 aikana. 
 

2. 30-vuotishistoriikin valmiiksi saattaminen ja painatus 
Tavoite saavutettiin upeasti päätökseen ja kirjoja päästiin jakamaan muistoksi 
yhteistyökumppaneille ja RaJun historian merkittäville henkilöille. 
 

3. Monikanavainen viestintä- ja markkinointisuunnitelma / -vuosikello;  
Yritysyhteistyön lisääminen ja sponsorien hankinta 
Solmimme yhteistyön Express-kuva Oy:n kanssa syksyllä sekä loppuvuonna lähdimme 
rakentamaan yhteistyökuviota Forsport Oy kanssa, joka muotoutuu vuoden 2019 aikana.  
 

4. Raision Jumpparien uudet edustusasut  
Raision Jumppareille hankittiin uudet upeat takit, joiden myötä seura näkyi Raision 
katukuvassa entistä reippaammin. Syksyllä saimme myyntiin hihamerkit, ja 
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joulunäytöksessä meillä oli jo myynnissä Raision Jumpparien logolla varustettuja pipoja 
sekä pantoja kolmessa eri värissä. 

 
5. Nettisivujen ilmeen ja rakenteen päivitys, uudet markkinointimateriaalit 

Nettisivut uusittiin kauttaaltaan kesän aikana ja ne julkaistiin uutuuttaan hohtavina 
elokuussa 2018. Sivujen toiminnallisuutta ja rakenteita on tarkkaan mietitty ja pyritty 
karsimaan kaikki ylimääräinen tai toisiaan toistava informaatio. Uudet sivut ovat aikaa 
kestävät ja niiden päivittäjille on rakennettu omat pelisäännöt. 
 

6. Näytösten järjestämisen käsikirja 
Käsikirjan eteen tiimi näki paljon vaivaa ja se julkaistiin kokonaisuudessaan syksyllä. 
Olemme ylpeitä saavutuksesta ja käsikirja on päässyt jo valmistuttuaan koekäyttöönkin. 
 

7. Seuran pelisääntöjen ja toimintalinjan aiempaa syvempi jalkauttaminen osaksi toimintaa 
on pysyvä, vuodelta toiselle jatkuva prosessi. Seuratoiminnan kehittäminen vaatii jatkuvasti 
tässä hetkessä elämistä ja nopeisiinkin tilanteisiin vastaamista. Parhaiten se onnistuu 
jatkuvalla, asteittaisella kehityksellä ja jalkauttamisella. 
 

8. Sisarseurojen kanssa tehtävän yhteistyön aktivoiminen ja lisääminen  
Syksyllä laajennettiin seurayhteistyötä Turun Liikuntaseuran kanssa. Uusi Raju-TLS -ryhmä 
aloitti harjoittelemisen Kerttulassa vuonna 2018, harjoitusolosuhteet on Raisiosta, 
voimistelijat RaJusta ja valmentajat TLS:stä. Yhteistyön avulla päästiin syventämään 
nykyisten valmentajien osaamista ja tarjoamaan huippuvalmennusta RaJun rytmisen 
voimistelun harrastajille. 

 
9. Joukkuevoimistelun (ja kilpa-aerobicin) valmennusjärjestelmän kehittäminen  

Jatkamme joukkuevoimistelun ja kilpa-aerobicin valmennusjärjestelmien kehittämistä 
jatkossakin osana päivittäistä toimintaamme. VVT (vapaavoimistelutoimikunta) kokoontui 
kolmesti vuoden 2018 aikana kartoittamaan joukkuevoimistelun nykytilaa, jonka avulla 
pystyimme rakentamaan yhteistä kuvaa siitä, millaiset seuraavat askeleet kehityksen 
kannalta tulee ottaa. Ikuinen valmentajapula otettiin huomioon, jonka myötä resurssien 
yhdistäminen, niin seuran sisällä eri joukkueiden kesken, mutta myös sisarseurojen kesken 
oli vääjäämätöntä. Toimivan mallin rakentaminen jatkuu edelleen vuonna 2019. 
 

10. Voimistelun olosuhteiden parantaminen Raisiossa – salit ja vuorot (tasa-arvoselvitys) 
Vuoden aikana keskusteltiin Raision kaupungin kanssa kaupungin tarjoamista 
mahdollisuuksista ja rajoitteista. Kerttulan liikuntahallin remontin valmistumisen myötä 
saimme käyttöömme mm. uusia patjoja sekä kauan odotetun avustustelineen. 
Työolosuhteiden parantamisen eteen jatkuu edelleen. 
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