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Tässä tiedotteessa: 

 

1. Toimistomme on suljettu 24.6.-22.7. 

2. Palautekyselyn tulokset 

3. Syyskausi 2019 

4. Etsimme uusia nuoria apuohjaajiksi 

*** 

 

1.     Toimistomme on suljettu 24.6.-22.7. 

RaJun toimisto on suljettu 24.6.-22.7. välisen ajan toiminnanjohtajan kesäloman vuoksi. Jumppaluuri päivystää joka 

keskiviikko klo 10-12 kiireellisimmissä asioissa. 

 

2.     Palautekyselyn tulokset 

Keräsimme teiltä hiljattain palautetta kuluneesta kaudesta. Lämmin kiitos kaikille vastauksensa jättäneille! Olemme 

lukeneet kaikki saamamme palautteet läpi ja niiden käsittelyä jatkamme johtokunnan, ohjaajien ja valmentajien 

kesken vielä jatkossakin. Paljon annoitte kiitosta toiminnastamme, sen suomista mahdollisuuksista ja matalasta 

kynnyksestä astua harrastuksen pariin. Kehittämiskohteeksi tulevaa kautta ajatellen nousee ryhmäkohtaisen 

tiedottamisen huomioinen, sen lisääminen sekä järkevöittäminen. Hieman enemmän palautetta tuli myös 

vuorojemme ajankohdista sekä miksi niistä ei tiedoteta aiemmin. Koska RaJulla ei ole omaa salia, niin olemme aina 

kaupungin jakamien vuorojen varassa. Kestää aikansa ennen kuin saamme kaupungilta vuorot ja sitten vielä sisäisesti 

ne jaettua. Saamme lähettää kaupungille vuorotoiveet, mutta emme pysty vaikuttamaan lopullisiin vuoroihin. Näin 

ollen emme valitettavasti millään pysty kaikille tarjoamaan parasta mahdollista harjoitusaikaa ja paikkaa, vaikka sen 

niin mielellämme mahdollistaisimme jokaiselle ryhmälle ja joukkueelle. Pohdimme tulevaisuudessakin näitä 

olosuhdeasioita jatkuvasti ja mielellämme otamme vastaan ideointiapua niiden suhteen.  

 

3. Syyskausi 2019 

Syyskausi voimistellaan 2.9.-15.12.2019. Ilmoittautuminen syyskaudelle käynnistyy elokuun aikana. Tiedotamme teille 

hyvissä ajoin tarkan päivämäärän ennen ilmoittautumisten aukeamista. Toivottavasti näemme teidät sankoin joukoin 

tunneillamme jälleen syksyllä. 

 

4. Etsimme uusia nuoria apuohjaajiksi 

Toimintamme jatkuvuuden takaamiseksi tarvitsemme jatkuvasti mukaan uusia innokkaita apuohjaajia eri lajeihin. 

Apuohjauksen voi aloittaa jo alle 18-vuotiaana. Jos esimerkiksi lapsesi on kiinnostunut ohjaamisesta ja 

urheiluseuratoiminnasta, niin otamme ilomielin toimintaamme mukaan uusia kasvoja. Taitojen ja iän karttuessa 

apuohjaajasta on mahdollisuus edetä omien toiveiden mukaan ohjaajaksi, valmentajaksi tai vaikka tuomariksi. Meillä 

on kannustava yhteisö, jossa kuunnellaan, autetaan ja koulutetaan. Jos saimme kiinnostuksen heräämään, niin 

suosittelemme ottamaan yhteyttä toimistollemme (toimisto@raisionjumpparit.fi). 
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Kesäisin terveisin

Raision Jumpparit ry.:n puolesta: 

Tuulia Neulanen, toiminnanjohtaja (äitiyslomasijainen) 

www.raisionjumpparit.fi 

 

Hyvässä seurassa on ilo liikkua®. 

http://www.raisionjumpparit.fi/

