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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, kilpaaerobicissa 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 1988–2016

Jäsenistön kuvaus (syksy 2016)

Nuoret aikuiset
19-25v. 3%
Nuoret 13-18v.
7%

Aikuiset yli 25v.
19%

Alle kouluikäiset
lapset 0-6v. 37%

Alakouluikäiset
lapset 7-12v. 34%

Jäsenistöstä 80% on tyttöjä / naisia, 20% poikia / miehiä, ja kaikista jäsenistä n.13% osallistuu
kilpavalmennukseen.
4

RaJun toiminnan kuvaus - viikkotunnit syksyllä 2016

Kuvioissa esitettyjen viikoittaisten perustuntien lisäksi RaJussa treenasi 13 valmennusryhmää.
Lasten avoimista tunneista 4 oli taitoryhmiä, ja 8 pienten lasten ryhmiä, joilla aikuinen oli mukana
kerran kuukaudessa. Lasten avointen tuntien lajivalikoima on esitetty oikeanpuoleisessa kuviossa.

3. Taloussuunnitelman toteutuminen
Raision Jumpparien vuoden 2016 talousarvio toteutui -6562,62e alijäämäisenä. Varsinaisen
toiminnan tuotot eli kausimaksut ja jäsenmaksut toteutuivat yli odotusten. Avustuksia ja tukia
saatiin hieman vähemmän kuin oltiin arvioitu, seuratukea ei saatu lainkaan. Varainhankintatuotto
näytöksistä oli odotettua suurempaa, joten näillä tuotoilla saatiin kompensoitua muuta vajetta,
jota erityisesti henkilöstökulut aiheuttivat. Jumppatarvikkeiden osuus hankinnoissa oli vuonna
2016 hyvin pieni. Ainoa suurempi hankinta oli RaJulaan hankitut balettitangot. Mainonta -ja
markkinointikuluissa päästiin arvion alapuolelle sillä seura päätti luopua kokonaan
lehtimainonnasta, jonka sijaan viestintä toiminnasta tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti.
Seuran toiminta on edelleen laajentunut ja jäsenmäärä on kasvanut. Samalla myös
henkilöstökulujen määrä on noussut merkittävästi. Kaikille avoimia perustunteja tarjotaan
aiempaa enemmän, mikä on lisännyt eritoten ohjauskulujen määrää. Lähes tuhannen jäsenen
seura tarvitsee myös päätoimisen työntekijän. Päätoimisen toiminnanjohtajan ollessa
äitiyslomalla, toiminnanjohtajan sijaisuutta hoiti kevätkaudella 2016 kaksi toiminnanjohtajaa.
Toiminnanjohtajat tekivät molemmat kolmipäiväistä työviikkoa aina kesälomiin saakka. Vakituinen
toiminnanjohtaja palasi töihin elokuussa 2016.
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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. Toiminnanjohtajia oli vuonna 2016 kaksi, he olivat seuran
palkattuja työntekijöitä, joille maksettiin palkka kuukausittain. Toiminnanjohtajat toimivat
johtokunnan esittelijöinä eikä heillä ollut äänioikeutta.
Johtokunta kokoontui keskustelemaan ja päättämään seuran ajankohtaisista asioista noin kerran
kuukaudessa, tarvittaessa myös useammin. Vuoden 2016 aikana johtokunta kokoontui 10 kertaa.
Ennen varsinaista johtokunnan kokousta seuran puheenjohtaja sekä toiminnanjohtajat kävivät
yhdessä läpi ajankohtaiset esityslistalle tuotavat asiat ja pyysivät myös johtokunnan muilta
jäseniltä lisäysehdotuksia. Kokouksista kirjoitettiin yksityiskohtaiset pöytäkirjat, joihin oli selkeästi
koottu kokouksessa tehdyt päätökset.
Lisäksi seuralla oli kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, jotka pidettiin huhtikuussa ja
marraskuussa. Kokousten paikat ja tarkemmat ajankohdat määräsi seuran johtokunta.
Syyskokouksessa valittiin uudet johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle niin, että puheenjohtaja
valittiin yhdeksi ja muut johtokunnan jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi. Vuosikokouksissa
hyväksyttiin myös edeltävän toimintakauden jäsenet. Kaikki seuran jäsenet olivat tervetulleita
vuosikokouksiin, joista heille ilmoitettiin yhdistyslain mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta.

5. Toimintalinja
5.1 Raision Jumpparit on laatuseura
Raision Jumppareille on aiemmin myönnetty kaksi merkittävää tunnustusta laadukkaasta
seuratyöstä hyvinvointia ja terveyttä edistävän harrasteliikunnan saralla: aikuisliikunnan PRIIMAsertifikaatti sekä lasten ja nuorten urheilun SINETTI.
Raision Jumpparit on oikeutettu käyttämään Sinettiseuran laatumerkkiä. Sinetti on lupaus laadusta
urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi, jossa tärkeintä on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen
sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sinettiseurajärjestelmän tavoitteena
on auttaa seuroja kehittämään lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten
ja nuorten urheilun laatuseuroja ja laadun mittarina on jokaisesta toiminnassa mukana olevasta
lapsesta välittäminen.
Priima-seurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten terveys- ja
kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. Priima-seurassa avainasemassa ovat terveyden
edistäminen, liikunnan ilo ja liikkujan tarpeet. Seuralle liikkujan tyytyväisyys on ykkösasia. Priimaseurojen ohjaajat ovat koulutettuja, tuntien turvallisuuteen panostetaan ja liikkujia autetaan
löytämään itselleen sopivat tunnit tarjonnasta hyvien tuntikuvausten avulla. Priima-seurat ovat
sitoutuneita pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja kuuluvat Suomen suurimpaan
terveysliikuntaketjuun - Voimisteluliittoon. Aikuisliikunnan laatuseuraan kaikki ovat tervetulleita.
Raision Jumppareille tehtiin PRIIMA-uudelleenarviointi huhtikuussa jonka seurauksena seuran
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laatuseurasertifikaatti uudistettiin. Arvioinnissa seura sai auditoijilta kehuja seuraavasti: "Seura on
erinomaisesti sisäistänyt terveyden edistämisen merkityksen läpi koko aikuistoiminnan. He ovat
ottaneet huomioon niin psyykkisen kuin fyysisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin osaksi liikunnan
tuomaan hyvinvointia."

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.
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.
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.
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.
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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 2016 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 ja taseen lisäksi kaikissa johtokunnan kokouksissa tarkistettiin ja merkittiin tiedoksi
päivitetty laskutus- ja maksutilanne, jonka toiminnanjohtaja tuotti sähköisen jäsenrekisterin
laskutusohjelman avulla. Taloustilanteen tarkasta arvioinnista ja ennakoinnista huolimatta seura
joutui kesällä ikävään tilanteeseen, jolloin ei pystyttykään maksamaan heinäkuussa palkkaa
kahdelle toiminnanjohtajalle. Tilanne ratkesi kuitenkin jo elokuussa, jolloin pystyttiin maksamaan
palkka takautuvasti sekä lisäksi kerääntyneet kompensaatiomaksut odotusajalta. Jotta jatkossa
vältyttäisiin samankaltaiselta tilanteelta, päätettiin muuttaa palkkionmaksukäytäntöä seuran
talouden kulun kannalta toimivammaksi. Uuteen palkkionmaksukäytäntöön ilmoitettiin
siirryttävän portaittain jo syksyn aikana, kuitenkin antaen mahdollisuus ohjaajien itse päättää
siirtyvätkö he uuteen käytäntöön heti vai vasta kevätkauden jälkeen. Jatkossa kevät -ja
kesäkauden palkkiot maksetaan syyskuussa ja syyskauden palkkiot tammikuussa.
Talvi- ja kevätnäytökset ovat seuran taloudellisesti merkittävimpiä varainkeruutapahtumia.
Toiminnanjohtaja piti tarkkaa kirjaa ennen näytöksiä käteiskassojen määrästä ja sisällöstä, ja
tapahtuman jälkeen kunkin käteiskassan vastaava laski lipaskohtaisen tuoton. Toiminnanjohtaja
tarkisti yhdessä näytöstiimin kanssa käteiskassojen tuotot, tilitti ne pankkiin välittömästi
näytöksen jälkeen, ja tiedotti johtokunnalle viipymättä toteutuneesta tuloksesta.
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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 kilpaaerobic.
Jäsenmäärältään (syksyllä 2016 yli 900) 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 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, 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. Syyskaudella 2016 seuralla oli tarjolla
myös ns. kokeilutreenejä, joissa lapset pääsivät tutustumaan viikoittain monipuolisesti eri
voimistelulajeihin seuran lajiohjaajien opastuksella.
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
lasten
harrasteliikuntatunneille kerran kuukaudessa, ja eri lajien perustunneillekin vähintään kerran
jumppakaudessa vanhempain viikkojen aikana.
2016 vuoden kevät -ja syyskausilla aikuisten ryhmäliikuntaa järjestetään 16 viikkotuntia.
Syyskaudella 2016 alettiin markkinoida nuorille suunnattuja tunteja, joita järjestettiin
monipuolisesti neljänä päivänä viikoittain heti koulupäivien jälkeen. Nuorten tunteja markkinoitiin
suoraan nuorille. Näytetunteja pidettiin kouluilla, jalkauduttiin välitunneille, liikuntatunneille,
mutta yrityksistä huolimatta, tunnit eivät keränneet itselleen vielä kävijäkuntaa. Nuorten
aikataulua jouduttiin karsimaan kauden aikana vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Syyskauden
loppupuolella aloitettiin uusi käytäntö, jolloin myös kaikki 13 vuotta täyttäneet nuoret voivat
osallistua aikuisten ryhmäliikuntatunneille. Tavoitteena oli saada nuoria enemmän liikkeelle, sekä
mahdollistaa ryhmäliikuntatuntitarjonnan jatkuminen seurassa myös tulevaisuudessa.
Vuoden 2016 kevätkauden päätteeksi seura teetti jäsenilleen laajan asiakastyytyväisyyskyselyn,
jonka avulla saatiin arvokasta tietoa jäseniltä. Jäsenet olivat kyselyn suhteen aktiivisia ja seura sai
tärkeää tietoa tulevaisuuden toimintasuunnitelmiin liitettäväksi.
Kevätkaudella Kerttulan liikuntahallissa aloitettiin kolmivuotisen remontin ensimmäinen vaihe,
jolloin liikuntahalli sulkeutui remonttiin toukokuun alusta, lokakuun alkuun. Raision Jumpparit otti
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tämän poikkeuksellisen ajan vastaan positiivisena haasteena. Kerttulan tunnit siirtyivät ilomielin
ulos, jolloin päästiin harjoittelemaan mm. Parkouria ja hengittämään raitista ulkoilmaa.

7. Taito- ja kilpavalmennus
Taito- ja kilpavalmennusta järjestettiin rytmisessä voimistelussa, joukkuevoimistelussa,
telinevoimistelussa, kilpa-aerobicissa ja tanssissa. 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.
Tärkeimpiä toimintaperiaatteita lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa olivat oikeudenmukaisuus,
kannustavuus ja myönteisten kokemusten tuottaminen kaikille toimintaan osallistuville.
Valmentajien osaaminen oli tässä avainasemassa. Seura kannusti 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. 60€ + 15€ =75€). Perusmaksu sisälsi mahdollisuuden osallistua rajattomasti harrastetunneille.
Jatkotason valmennukseen osallistuvien jumpparien kausimaksuun lisätään 50€/
viikkoharjoituskerta. 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 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.

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 1210

vuotiaat seuran kilpavoimistelijat ja -tanssijat, osallistuivat ensin esimerkiksi Stara -tapahtumiin ja
esiintyivät omassa lajissaan lajien muissa yhteisissä tapahtumissa.
Seura tuki valmennusryhmien kilpailu-, leiri- ja esiintymistoimintaa taloudellisesti. Vuonna 2016
seura tuki kilpailutoimintaa maksaen kilpailutuen jokaiselle joukkueelle kausittain.
Valmennusryhmät voivat anoa seuran johtokunnalta myös tukea esimerkiksi leirikuluihin.

8. Seuratouhukkaat RaJun toiminnan ja kehityksen
johtotähtinä
Vuonna 2016 Raision Jumppareissa toimi reilusti 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 vuoden 2016 aikana perustettu 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 eri aiheista avoimesti ja vilkkaati, sekä
erityisen vahvasti yhteishenkeä nostattaen. Se oli meidän iso sisäpiiri. Seuratouhukkaat auttoivat
toisiaan usein pyytämättäkin, mutta ainakin tarpeen tullen.
• Seuratouhukkaille järjestettiin vuosittain yhteisiä koulutusiltoja erilaisista ajankohtaisista
aiheista, mm. Freegymistä, varainkeruun tavoista, pelisäännöistä, ryhmänhallinnasta jne.
• Kaikki seuratouhukkaat ja myös entisiä aktiiveja kutsuttiin keväällä perinteiselle
timantinhiontaristeilylle. Risteilyn menomatka käytettiin seuran yhteiseen kehittämiseen,
paluumatkalla herkuteltiin ja seurusteltiin vapaasti.
• Kouluttautumiseen kannustettiin, sitä tuettiin ja siitä palkittiin jo aiemmin tutuksi tulleen
käytännön mukaisesti korkeampina ohjauspalkkioina.
• Seuraan perustettiin viime vuonna Uskollisuuden Kilta, jonka jäsenistö on rajussa kasvussa.
• Vuoden Seuratouhukas palkittiin talvinäytöksessä.
Raision Jumppareissa seuratouhukkaaksi ryhtyminen oli helppoa ja avointa. Kaikki, jotka halusivat
mukaan seuran toiminnan kehittämiseen ja pyörittämiseen, olivat tervetulleita.
Seuratouhukkaat toimivat RaJun ytimessä. Keskikehällä, lähellä ydintä, oli vähintään 360 RaJun
äänenkannattajaa, sanansaattajaa ja lipunliehuttajaa, joista osa kuului myös seuratouhukkaisiin.
Keskikehän jäseniksi voidaan nähdä kilpajumpparit sekä hallituksen, ohjaajien, valmentajien ja
kilpajumpparien lähipiirit. Lisäksi noin 5000 henkilöä oli RaJun reilun, reippaan ja riemukkaan
toiminnan vaikutuspiirissä. RaJulle on ollut alusta alkaen luonteenomaista, että koko perhe on
aktiivisesti mukana liikkumassa tai tukemassa liikettä, niin oli myös vuonna 2016. Tällä toiminnan
perustasolla voidaan nähdä harrasteliikkujat (700), eli RaJun yhteiskunnallisen tehtävän keskeisin
kohderyhmä ja edunsaaja, rivijäsenten lähipiirit (700+), sekä sähköisen jäsenrekisterin
yhteyshenkilöt vuodesta 2010 alkaen (4000+).
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8.1 Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuvaukset
Raision Jumpparien päätoimisen, palkatun toiminnanjohtajan lisäksi seurassa toimii vastuullisissa
tehtävissä mm. seuraavat seuratouhukkaat / seuratouhukasryhmät:
• Johtokunnan jäsenet (10)
• Ohjaajat, valmentajat ja apuohjaajat (60)
• Valmennusryhmien joukkueenjohtajat ja talousvastaavat (20)
• Kilpajumpparit (n. 100)
• Kilpajumpparien lähipiirit, mm. vanhemmat (100+)
Vuoden 2016 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.
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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 ja riemukasta;
 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, somessa ja jäsenrekisteriä hyödyntäen sähköpostitse säännöllisin seuratiedottein.
Mediatiedotteet julkaistiin puolivuosittain näytösten yhteydessä. Facebook-seuraajia oli vuoden
2016 lopussa yli 700. RaJu toimii myös Raisio Liikkeelle -FB-ryhmän ylläpitäjä. 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 ja
moninaisilla somefoorumeilla.
Syksyllä Suomen Voimisteluliitto ehdotti Raision Jumppareita Suomen urheilugaalaan Vuoden
urheiluseuraksi. Loppuvuodesta seura sai tiedon, että se on mukana finalistiviisikossa ja pääsee
osallistumaan
Urheilugaalaan
paikanpäälle
kutsuvieraana.
Seuran
saamat
50
kannustuskatsomopaikkaa täyttyivät seuratouhukkaista vauhdilla ja yhdessä alettiin odottaa ja
järjestellä seuraavan vuodenalun huikeaa gaalatapahtumaa. Urheilugaalatuotanto teki seuran
toiminnasta koosteen, johon kuvattiin materiaalia sekä tunneilla, että talvinäytöksessä. Uskomme,
että seuran hyvä yhteishenki on ollut yksi tärkeä tekijä valinnalle. RaJussa jokaisen toimijan, niin
jumpparin kuin seuratouhukkaan, panos yhteisen seuramme eteen on yhtä arvokas. Seuran
sisäiset hierarkiat ovat matalat eikä eri lajien välillä ole raja-aitoja. Yhteistyö on ollut vilkasta myös
alueen sisarseurojen ja Raision kaupungin kanssa. Kaikki toimivat yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi: liikunnan ilon lisäämiseksi Raision ja lähialueen asukkaiden arkielämään.
Vuoden 2016 aikana Raision Jumppareista julkaistiin myös useita laajalevikkisiä toimitettuja
juttuja, mm. YLEn urheiluviikonloppu / seuran esittely Vuoden Urheiluseura -finalistina, YLE FEM /
SportMagasinet / juttu Freegymistä, YLE-Turku / Nenäpäivä / juttu RaJun nenäpäivän discosta,
Voimistelu-lehden pääkirjoitus, Voimistelu-lehden keskiaukeamajuttu (yht. 3 sivua)
”Kasvattajaseura myötätuulessa” sekä useita juttuja paikallislehdissä, mm. Turun Sanomissa,
Rannikkoseudussa ja Turun Seutusanomissa. Toimitettujen juttujen keskiössä olivat matalan
kynnyksen toiminnot ja uudet kehittämisideat sekä tietysti Vuoden Urheiluseura -finalistiksi
valikoituminen – siis se, että RaJu tuntee vastuunsa liiallisen liikkumattomuuden nujertamisessa, ja
että RaJu liikuttaa ilolla kaikkia!
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10. Raision Jumpparit tapahtumien järjestäjänä
Raision Jumpparit järjesti vuonna 2016 kaksi näytöstä, jotka olivat jumppavuoden kohokohtia.
Vuosittaisten kevät- ja joulunäytösten suunnittelu ja koordinointi oli showtiimin vapaissa käsissä.
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. Showtiimiläisille näytökset toimivat todellisia näytönpaikkoja.
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. Kutsujen yhteydessä lähetettiin mediatiedote, joka on
ajankohtaiskatsaus seuran toiminnasta. Paikallislehdet ovat olleet kiinnostuneita näytöksistä ja
mediatiedotteiden sisällöistä, ja niistä onkin kirjoitettu useita juttuja viime vuonna.
Näytösten lisäksi seura on ollut mukana kauppakeskus Myllyn tapahtumissa. Myllyn lavalla esiintyi
Raision Jumpparien kilparyhmiä, minkä lisäksi asiakkaiden pompittavana oli ilmavolttirata ja jaossa
seuran alkavan kauden esitteitä. Raision Jumpparit osallistui kauden aikana valtakunnalliseen
Unelmien Urheilupäivään, järjesti nenäpäivän discon ja kaveriviikon.
Raision Jumpparien kesä sisälsi kaksi vauhdikasta alakouluikäisten lasten toiminnallista kesäleiriä.
Leirit sisälsivät 5 tuntia liikunnallista touhuamista ja lämpimän terveellisen lounaan päivittäin.
Raision Jumpparit sai Turun seudun OP:lta tukea kesätyöntekijän palkkaamiseen.
Kesätyöhakemuksia saatiin useita kymmeniä, joiden joukosta valikoitui reippaita nuoria mukaan
seuran toimintaan.

11. Raision Jumpparit siltojen rakentajana
Vuonna 2016 Raision Jumpparit teki monipuolista ja aloitteellista yhteistyötä Raision kaupungin,
monien sisarseurojen ja yritysten sekä Voimisteluliiton ja monien muiden liikuntajärjestöjen
kanssa.

11.1 Raision kaupunki
Raision seuraparlamentin puheenjohtajaseurana Raision Jumpparit pyrki olemaan avoimen
aloitteellinen seurojen keskinäisen ja kaupungin välisen yhteistyön ja vuoropuhelun lisääjänä.
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Yhtenä konkreettisena toimena RaJu avasi facebookiin Raisio Liikkeelle -keskustelufoorumin, jolla
oli seuraajia kahden ensimmäisen viikon jälkeen noin 100 ja jossa keskustelu käynnistyi vilkkaana.
RaJu oli aktiivisesti mukana monissa kehittämishankkeissa matalan kynnyksen liikunnan
lisäämiseksi Raisiossa, mm. Liikkuva Koulu –ohjelmaan linkittyvät iltapäiväkerhot, Menoa
muksuille –tapahtumat perheille, Temput ja tohinat –tapahtumat pienille lapsille, lomaleirit,
lajikokeilut ja tempaukset kouluilla ja erilaisissa tapahtumissa. Vuoden 2016 aikana vakiinnutettiin
vuonna 2015 Raision Jumpparien aloitteesta pilotoitua liikuntakerhotoimintaa kouluilla. Tänä
päivänä toiminnassa on mukana 11 urheiluseuraa, ja kerhoja on tarjolla kaikille raisiolaisille lapsille
Raision kaikissa alakouluissa.

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.
Raision Jumpparit toteutti erilaisia tapahtumia ja tempauksia yhdessä mm. Raision Kuulan, Raision
Pyryjen, Raision Futiksen ja Raision Loimun kanssa. Raision Kuula vastasi Raision Jumpparien
näytösten järjestyksenvalvonnasta, ja Raision Jumpparit järjesti jumppatunteja Kuulan
yleisurheilijoille kuten myös monille muille seuroille.

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, Auto-Center Raisio, M&M
–kuntotalo sekä Raision Fysioterapia. Raision Jumpparit valittiin loppuvuodesta 2016 TOK:n
seurabonusseuraksi (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 mm. Ipanahippatapahtuman ja Hennes & Mauritzin kanssa. Toiminnallista yhteistyötä
tehtiin myös Liikuntapäiväkoti Touhulan kanssa, jossa Raision Jumpparit ohjasi viikoittain
liikuntatunteja päiväkotilapsille. Lisäksi seuran yhteistyökumppaneina olivat mm. Stadium (Team
Sales), Mehiläinen (urheilunetti), Veikkaus (verkkokumppanuus), Myllyn apteekki (lahjoitukset),
Myllyn Prisma (lahjoitukset ja inventaariot), Leipomo Rosten (näytöslahjoitukset), Nordea ja
Tilitoimisto Johanna Immonen.
Yritysyhteistyön avulla seura sai mahdollisuuden tarjota jäsenilleen erilaisia jäsenetuja. M&M
Raisiontori avattiin Raision keskustaan alkuvuodesta ja RaJun jäsenille tarjottiin mm.
samanaikainen M&M jäsenyys alennushintaan. RaJun jäsenet saivat myös käyttää M&M:n
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lapsiparkkia jäsenhinnalla. Jäseneduista mainittakoon
kampanjatarjoukset sekä Intersport Myllyn ja Piruetin alennus.

myös

Raision

Fysioterapian

11.4 Liitot ja järjestöt, joihin Raision Jumpparit kuuluu
Raision Jumpparit kuuluu Suomen Voimisteluliittoon. Raision Jumpparien puheenjohtaja valittiin
vuoden 2016 syyskokouksessa, vuoden 2017 alusta alkaen Voimisteluliiton hallituksen jäseneksi.
Raision Jumpparit on myös LiikU:n (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry) jäsenseura. Kattoorganisaationa edellä mainituille toimii Suomen Olympiakomitea (entinen Valo).

12. Tuloskortti vuodelle 2016


Monikanavainen viestintä- ja markkinointisuunnitelma:
Viestintä- ja markkinointisuunnitelmien työstäminen on vielä kesken.



Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävät seurassa
Seuratouhukkaiden erilaisista rooleista ja tehtävistä työstettiin diasarja. Johtokunnan
jäsenille jaettiin tehtävät ja diasarja julkaistiin vuoden 2017 toimintasuunnitelman liitteenä.
Jatkossa diasarjaa päivitetään aina syyskokouksen yhteydessä, jossa myös valitaan
johtokunnan jäsenet eri tehtäviin.



Strategiaan juurrutetut, aiempaa tiiviimmät talous-, toiminta- ja yleissuunnitelma 2016
Tavoite toteutui vuoden 2017 toimintasuunnitelman työstämisen yhteydessä.



Lajikohtaiset valmennuspolut sisarseuroineen
Valmennuspolku on työstämättä vielä poikien telinevoimistelun osalta, muiden lajien
osalta on valmista.



Historiikin työstäminen
Historiikkia työstettiin ahkerasti koko vuosi tiiviissä yhteistyössä Altti Koiviston kanssa.

Liitteet:
1. Tilinpäätös 2016
2. Yleiset pelisäännöt
3. Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävänkuvat
4. Jäsenlista
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