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30 vuotta raisiolaista liikunnan juhlaa: Jumppaava kivi ei sammaloidu

Raision Jumpparit on saanut tänä vuonna paistatella parrasvaloissa, sillä seura valittiin Suomen Voimisteluliiton ehdokkaana,
useiden karsintavaiheiden jälkeen, Vuoden Urheiluseura 2017 –kisan finalistiviisikkoon. Voitto ei tällä kertaa osunut RaJulle,
mutta menestys maistuu silti 30-vuotisjuhlavuottaan viettävälle seuralle: on aivan ainutlaatuisen upeaa tulla valituksi yhdeksi
viidestä parhaasta suomalaisesta urheiluseurasta yhteensä noin 10.000 seuran joukosta. Seura juhlii merkkipaaluaan järjestämällä
kaksi juhlanäytöstä teemalla ”Jumppaava kivi ei sammaloidu”. Näytökset järjestetään Kerttulan liikuntahallissa lauantaina 25.11.
klo 13 ja klo 16 yhdessä Raision kaupungin kanssa, ja ne ovat osa virallista Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaa Raisiossa. Näytösten
välissä järjestetään kutsuvierastilaisuus, johon myös median edustajat ovat tervetulleita.

Jäsenmäärältään Raision suurimman urheiluseuran puheenjohtaja vaihtuu vuoden vaihteessa, sillä Raision Jumppareita
vuodesta 2010 luotsannut Tuuli Salospohja jättää tehtävänsä kiitollisin mielin seuraajalleen. Kuluneella aikakaudella
vastuutehtävissä toimineiden seuratouhukkaiden, johtokunnan ja toiminnanjohtaja Elina Tommilan keskinäinen työskentelyote
on ollut hyvin määrätietoinen ja yhteistyöhakuinen. Seura on panostanut erityisesti laadukkaiden matalan kynnyksen
harrastusmahdollisuuksien tarjonnan lisäämiseen lapsille, nuorille ja lapsiperheille sekä seuran sisäisten toimintatapojen
ryhdistämiseen ja imagon kirkastamiseen. Raision Jumppareille on myönnetty sekä lasten ja nuorten urheilun Sinetti että
aikuisten liikunnan Priima -sertifikaatti tunnustukseksi laadukkaasta harrastetoiminnasta. Lisäksi Raision Jumpparit sai kolmen
vuoden ajan opetusministeriön seuratukea. Moninaisten kehittämistoimien ansiosta seuran aktiivisten jäsenten määrä on
noussut noin viidestäsadasta noin tuhanteen.

Raision Jumpparit on toiminut Raision seuraparlamentin aktiivisena primusmoottorina käynnistäen kaupungin ja muiden
raisiolaisten seurojen kanssa yhteistyössä mm. pienten lasten perheille suunnatut Menoa Muksuille –tapahtumat ja koululaisten
liikunnalliset iltapäiväkerhot Raisiossa. Seuran harrastelajivalikoimaan on liitetty monia uusia liikuntamuotoja, joista
viimeisimpänä esimerkkinä toimii seuraaviin olympialaisiin näytöslajiksi valittu parkour. Parkour Akatemian kanssa yhteistyössä
tuotetut tunnit ovat olleet supersuosittuja alusta alkaen, ja seura onkin saanut houkuteltua niiden myötä paljon uusia lapsia
voimistelullisen harrasteliikunnan pariin.

Kuluneella aikakaudella on käynnistetty aktiivinen yhteistyö useiden sisarseurojen kanssa (Pyrkivä Gymnastics, Naantalin
Voimistelijat ja Turun Liikuntaseura) valmennuksen laadun parantamiseksi ja kilpavoimistelijoiden uran pidentämiseksi. Lisäksi
seuratouhukkaiden keskinäisen yhteistyön lisäämiseen, kouluttamiseen, kiittämiseen ja sisäiseen viestintään on panostettu viime
vuosina. Seuralle vuonna 2013 kokoaikaiseksi palkatun toiminnanjohtajan työpanoksen avulla on pystytty parantamaan erityisesti
taloudenhoitoa ja jäsenpalveluita sekä lisäämään viestintää. Puolivuosittaisia näytöksiä on kehitetty määrätietoisesti. Ne ovatkin
nykyään niin suosittuja, että tänä vuonna järjestetään ensimmäistä kertaa kaksi saman sisältöistä näytöstä, jotta kaikki halukkaat
mahtuvat nauttimaan niiden tunnelmasta ja upeista esityksistä.

Merkittävin muutos lienee kuitenkin ollut asentomuutos: RaJu on nykyään ryhdikkäästi ylpeä toimintatavoistaan ja
seuratouhukkaistaan. Seura ei ole eikä tule koskaan valmiiksi, mikä onkin jatkuvan menestyksen edellytys. Mitalit eivät ole olleet
seuran menestyksen ehtona, vaan niiden sijaan rohkea, kehittämismyönteinen ja yhteistyöhakuinen asenne sekä reilu, reipas ja
riemukas tekemisen meininki. Raision Jumpparien toiminnan pelisäännöt sekä muut toimintaa ohjaavat periaatteet ja
suunnitelmat ovat avoimesti kaikkien tutustuttavissa seuran nettisivuilla: http://www.raisionjumpparit.fi/raju/info/
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Reilu, reipas ja riemukas Raision Jumpparit on 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 (lähes 1000) Raision Jumpparit on Raision suurin urheiluseura ja yksi Suomen
Voimisteluliiton 30 suurimmasta seurasta. Raision Jumppareille on myönnetty kaksi merkittävää tunnustusta laadukkaasta seuratyöstä
hyvinvointia ja terveyttä edistävän harrasteliikunnan saralla: aikuisliikunnan priima-sertifikaatti sekä lasten ja nuorten urheilun sinetti. Raision
Jumpparit valittiin Vuoden Urheiluseura 2017 valtakunnalliseen finalistiviisikkoon.


