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Reilu, reipas ja riemukas - Raision Jumpparit 

on monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen liikuntaseura. Raision Jumpparit tarjoaa liikuntaa 

kaiken ikäisille, kannustaa terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen tarjoamalla 

reippaita, iloisia ja elämyksellisiä hetkiä liikunnan parissa. Seurassamme voi harrastaa ja saada myös 

korkeatasoista kilpavalmennusta mm. rytmisessä voimistelussa, telinevoimistelussa, kilpa-aerobicissa, 

joukkuevoimistelussa sekä tanssin monissa muodoissa. 

 

VISIO 

Vuonna 2017, 30 -vuotias Raision Jumpparit on raikas ja nuorekas, menestyvä ja hyvän maineensa 

arvoinen, aktiivinen koko perheen liikuttaja ja laadukas liikuntaseurojen edelläkävijä. Avoin Raision 

Jumpparit on helposti lähestyttävä ja sekä sisäisesti, että ulkoisesti yhteistyökykyinen, lämminhenkinen 

ja jäseniensä yhteinen seura. Raision Jumpparit on myös liikunnan ja seuratoiminnan edelläkävijä ja 

suunnannäyttäjä sekä vastuuntuntoinen kasvattajaseura. Raision Jumpparit on innostunut ja 

kehityshaluinen seura, jonka toiminnassa on mukana iloisia ja reippaita seuratouhukkaita. Hyvässä 

seurassa on ilo liikkua ® 

 

Maineemme laadukkaana, monipuolisena sekä aikaansaavana ja aikaansa seuraavana 

liikuntaseurana on toimintamme kantava voima. Perheliikunnan vertaistuellinen arvo on huomattu. 

Lasten ja nuorten liikunta kasvattaa liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan ja yhteisöllisyyteen. 

Nuorten ja aikuisten ryhmäliikuntatarjonta on kilpailukykyistä laadussaan ja monipuolisuudessaan. 

Raision Jumppareissa liikkuu koko perhe.   

 

25v RaJu nyt (2013): Raikas, nuorekas koko perheen liikuttaja! 

30v RaJu - Unelma 5 vuoden kuluttua: Raikas, nuorekas ja menestyvä koko perheen liikuttaja! 
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KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 

Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään kymmenisen johtokunnan 

kokousta. Seuran johtokunta kokoontuu lisäksi tarpeen vaatiessa. Johtokuntatyöskentely on tehokasta, 

aikaansaavaa, reilua ja avointa. Seuratoimijoiden tehtävänkuvia tullaan täsmentämään ja 

kehittämään tulevalla kaudella. 

Jäsenistö 

Raision Jumpparien jäsenmäärä on olut huimassa kasvussa viimeisen kahden vuoden ajan. Tulevalla 

kaudelle jäsenmäärän odotetaan nousevan vielä muutamalla kymmenellä jäsenellä jolloin Raision 

Jumpparit on reilun 900 jäsenen seura, jäsenmäärältään edelleen Raision suurin seura. Raision 

Jumpparit kokee erittäin tärkeäksi jäsenien tyytyväisyyden ja seuraa kehitetään jatkuvasti 

jäsenpalautteen ja jäsenien toiveiden perustella. Seura kehittää toimintaansa tulevalla kaudella mm. 

panostamalla säännöllisiin jäsenkyselyihin ja niiden vastausten analysointiin. Raision Jumpparit on 

Sinettiseura eli laatuseura, jolloin toiminnan laadun mittaaminen on tärkeää. 

Raision Jumppareilla on koko seuran yhteiset, kirjalliset pelisäännöt, ohjaajien ja valmentajien 

pelisäännöt sekä kaikkien lasten ja nuorten ryhmien kanssa sovitut omat pelisäännöt. Seuralla on 

myös sosiaalisen median pelisäännöt sekä pelisäännöt lasten ja nuorten harrastetunneille reippaalle 

jumpparille ja jumpparin reippaalle vanhemmalle.  

Jumpparista tulee seuran jäsen kun hän ilmoittautuu mukaan tunnille ja maksaa jäsenmaksun. Raision 

Jumpparien tunneille ilmoittaudutaan tulevallakin kaudella nettisivujen kautta jäsenrekisterissä 

jokaiselle kaudelle erikseen. Jotta voi ilmoittautua mukaan tunneille sinun tulee rekisteröityä 

jäsenrekisteriimme. Ohjeet rekisteröitymiseen ja ilmoittautumiseen löytyvät nettisivuilta. Raision 

Jumppareilla on käytössä jäsenkortti. Jäsenkortti on pidettävä aina mukana sekä yli 16-vuotiaiden 

ryhmäliikunta- että perheliikuntatunneilla. Jäsenkortti on kausikohtainen ja sen voi lunastaa itselleen, 

kun kauden maksu on suoritettu. Jäsenkorttia näyttämällä saa itselleen seuran ja 

yhteistyökumppaneiden tarjoamat jäsenedut, jotka esitellään RaJun netissä. 

Seuran toimintaan ja käytäntöihin voi tutustua nettisivuilla. RaJun netti löytyy osoitteesta 

www.raisionjumppari.fi. Sieltä löytyy paljon tietoa mm. ajankohtaisia uutisia, tapahtumia, 

tuntiesittelyjä, jumppapaikkoja, esittelyt seuratoimijoista jne. RaJun nettisivuilta löytyy myös seuran 

http://www.raisionjumppari.fi/
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toimintalinja, jossa on käyty läpi seuran toimintaa ja käytäntöjä käytännönläheisesti ja avoimesti.  

Myös jäsenille sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote löytyy nettisivuilta.  

 

TALOUS 

Raision Jumpparit pyrkii tasapainoiseen talouteen ja sen avoimeen hallintaan. Seuran taloutta hoitaa 

tilitoimisto Johanna Immonen Oy yhdessä seuran hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa. Kirjanpito 

käsitellään kuukausittain ja budjettia ja sen toteutumista seurataan säännöllisesti. Seuran 

tarkoituksena ei ole tehdä voittoa vaan kaikki tuotto käytetään seuratoiminnan pyörittämiseen. Raision 

Jumpparit hakee tulevalla kaudella seuratukea hankkeelleen ”energinen nuoriso”.  

Raision Jumpparien tavoitteena on tehdä mukavaa ja mielekästä varainhankintaa yhteistyössä 

seuratouhukkaiden ja jäsenten kanssa. Varainhankinnasta on tekeillä yhteiset ohjeet ja 

toimintasäännöt. Varainhankinnan tuotto käytetään kaikkien yhteiseksi hyväksi. Varainhankinnalla 

voidaan hankkia mm. uusia liikuntavälineitä kaikkien Raision Jumpparien yhteiseen käyttöön. Raision 

Jumpparit tarjoaa joukkueille ja voimisteluryhmille mahdollisuuden osallistua varainhankintaan 

talkoilla, joissa joukkue toimii itsenäisesti. Talkootyöllä voidaan näin mahdollistaa esimerkiksi 

joukkueen osallistuminen suureen urheilutapahtumaan, joista kertyy elinikäisiä muistoja ja kokemuksia. 

 

Tulevien kausien yhtenä tavoitteena on hankkia yhteistyössä Raision Kaupungin kanssa yhteiseen 

käyttöön ilmatäytteinen volttirata. Volttirataa voidaan käyttää sekä ulkona että sisällä ja se on 

tarkoitettu kaikille vauvasta vaariin, harraste- ja kilpavoimistelun käyttöön. Siirrettävä volttirata tuo 

lisää liikuntamahdollisuuksia Raisioon.  

NÄKYVYYS JA TIEDOTTAMINEN 

Seuran ilmoituksia on nähtävillä paikallislehdissä ja 5 kertaa vuodessa ilmestyvässä Raisio Tiedottaa -

lehdessä.  Kauden alkamisesta seura mainostaa pääsääntöisesti Rannikkoseudun sanomissa ja 

Aamuset- lehdessä.  Kutsut seuran sääntömääräisiin kokouksiin ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti 

jäsenrekisterin kautta. Raision Jumpparien järjestämistä tapahtumista tiedotamme paikallislehtien 

”tapahtuma-sivuilla” Raision kaupungin nettisivuilla sekä koulujen, kauppojen ja julkisten rakennusten 

ilmoitustauluilla. Näkyvyys on esillä jokaisessa johtokunnan kokouksessa omana otsakkeenaan.  
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Ennen kevät- ja syyskauden alkua lähetetään jäsenistölle harrastetuntien aikataulu, joka julkaistaan 

myös nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.  Valmennusryhmien vanhemmille jaetaan 

valmennustoiminnasta tiedotteet syys- ja kevätkausien alussa.  

 

Raision Jumpparien nettisivut ja jäsenrekisterin kautta toimiva sähköinen viestintä edustavat seuramme 

pääasiallisina jäsenviestintäkanavina. Seuran tiedottaminen ja laskutus tapahtuu sähköisesti. 

Mahdolliset poikkeukset aikataulussa ilmoitetaan nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa.  

Raision Jumpparit lähettää jäsenrekisterin kautta jäsentiedotteen kerran kuukaudessa. Jäsentiedote on 

luettavissa myös nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Nettisivujen ”johtokunta tiedottaa” -osioon 

kerätään aina johtokunnan kokouksen jälkeen tärkeät, kaikkia yhteisesti koskevat päätökset.  

Nettisivuille on koottu myös seuratoimijoille yhteinen, salasanalla toimiva seurakansio, jossa on 

avustavaa materiaalia seuratoimijoiden käyttöön mm. lomakkeita, kyselyjä, ohjeita, vinkkejä yms. 

seurakansiossa on lisäksi keskustelupalsta.  

TOIMINTA 

Toimipaikat 

Tulevalla kaudella Raision Jumpparien tunteja pidetään edelleen raisiolaisilla kouluilla, uimahallin 

jumppasalissa sekä Kerttulan liikuntakeskuksessa. Tulevaisuuden suunnitelmissa on omat toimitilat, 

mutta seura ei koe tavoitteen tarvetta toteutua vielä vuoden 2014 aikana.   

Raision Jumpparit on vuokrannut käyttöönsä 2013 vuoden marraskuusta alkaen yhteisen 

varasto/toimistohuoneiston Naantalin INNO -yritystalosta. Huoneiston tarjoamien tilojen on tarkoitus 

toimia myös seuran kokous- ja tapaamispaikkana ja vahvistaa yhteishenkeä seuratoimijoiden välillä. 

Jatkossa INNO- yritystalon osoite on seuran yhteystietojen postiosoite.  

Koulutukset 

Raision Jumpparit järjestää seuratoimijoilleen yhteisen ensiapukoulutuksen tulevan toimikauden 

alkupuolella. Ensiapukoulutus järjestetään yhteistyökumppaneiden avustuksella ja se on avoin myös 

voimistelijoiden vanhemmille. Raision Jumpparit kannustaa seuratoimijoitaan kehittämään itseään ja 

osaamistaan mm. Suomen Voimisteluliiton koulutuksilla. Seura avustaa koulutuksissa reilusti ja huomioi 

koulutukset myös ohjaus -ja valmennuspalkkioissa. Seura kouluttaa uusia apuohjaajia, ohjaajia ja 
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valmentajia myös mm. kokemuskoulutuksena ja yhteistyönä muiden seurojen kanssa.  Tulevalla 

kaudella Raision Jumpparit toimii myös harjoittelupaikkana OKL:n opiskelijalle (10 op.). Tulevalle 

syyskaudelle on alustavasti suunniteltu palkattavan liikunnanalan opiskelija oppisopimuksella. 

Raision Jumpparit alkaa tulevalla kaudella pitää enemmän seuran sisäistä koulutusta ja ns. 

kokemuskoulutusta. Sisäistä koulutusta tullaan pitämään sekä lajien yhteistyönä, että lajeittain. 

 

Muuta 

Tulevana toimintakautena Raision Jumpparit pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsimään 

hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.  

Raision Jumpparit on monessa mukana. Suunnitteilla vuonna 2014 on aloittaa liikunnallista 

iltapäiväkerhotoimintaa (ala-aste –ja yläaste ikäisille) ja kesällä liikunnallinen kesäleiri ala-

asteikäisille. Erityisryhmien toiminnan tarjoamisesta ollaan kovin kiinnostuneita ja tällä hetkellä 

etsimme yhteistyökumppaneita koulutetuille ja innostuneille ohjaajillemme toiminnan käynnistämisen 

avuksi. 2014 loppuvuodesta olemme saaneet kunnian järjestää Raisiossa Voimisteluliiton Show-

tapahtuman.  

Raision Jumpparit tekee yhteistyötä myös koulujen ja oppilaitosten kanssa. Raision Jumpparit käyvät 

pitämässä ajoittain tunteja ja lajien mallitunteja Raision koulujen oppilaille, esim. Vaisaaren yläasteen 

urheiluluokka. Raision Jumpparit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan yhteisiin tapahtumiin ja 

tempauksiin, kuten Raision kaupungin järjestämät liikuntamessut ja erialiset liikuntatapahtumat, 

joulunavaus, Killin markkinat jne. Myös Voimisteluliiton voimisteluviikolle sekä seurakohtaamisiin 

osallistutaan.  

Tulevalla kaudella seuran strategiatyötä jatketaan ja seuraa kehitetään mm. toukokuussa yhteisellä 

Piknik-risteilyllä. 

Kausien lopulla järjestetään näytökset, jonne kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita esiintymään. 

Joulunäytöksen järjestelyt mahdollisesti yhdistetään Show-tapahtuman kanssa.  

Valmennusryhmiä osallistuu Italian Festival del Sole-voimistelufestivaaliin.  

Loppuvuodesta järjestetään kaikille seuratoimijoille yhteinen pikkujoulujuhla.  
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Seuratoimijoita ja voimistelijoita palkitaan, kiitetään ja huomioidaan myös tulevalla kaudella. 

Kevätkauden päätteeksi jaetaan kilpalajien kiertopalkintoja, loppukaudesta valitaan mm. vuoden 

seuratoimija. 

 

Reilu, Reipas ja Riemukas – Raision Jumpparit 

Raisiossa 19.11.2013 

 

Raision Jumpparit ry.  

Johtokunta 

 

 


