Kesäkuun tiedote
RaJun kesä tuo mukanaan liikunnallista menoa ja meininkiä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.
1. Kesäleirit 2016 lapsille
2. Kesäjumpat 2016 nuorille ja aikuisille
3. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia
4. Kurkistus syksyn tuntitarjontaan
5. Poikkeuksia toimiston aukioloajoissa
***
1. Kesäleirit 2016 lapsille
Raision Jumpparit järjestää kaksi riemukasta kesäleiriä elokuussa:
vk 31 /1.-5.8. Ihalan koululla ma-pe 8-14, ohjaajina Krista Pennanen, Sofia Suhonen ja Aada Heilimö,
vk 32 / 8.-12.8. Kuloisten koululla ma-pe 8-14, ohjaajina Sirke Viljanen, Juhana Räikkönen ja Ellinoora Kiviluoto.
Leirien hinta on 85e / vk (yht.30h) sisältää Arkean valmistaman herkullisen kotiruokalounaan. Ilmoittautumisaikaa
on 19.6. asti. Liikunnallinen kesäleiri on mitä mainioin tapa päättää onnistunut kesäloma, ennen kuin arjenkiireet
taas alkavat. Leirit on tarkoitettu 6-12 -vuotiaille lapsille.
Lisätietoa leireistä, ilmoittautumisesta ja leiripäivän aikatauluista osoitteessa
http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=379890
***
2. Kesäjumpat 2016 nuorille ja aikuisille
RaJun reippaat kesäjumpat ovat startanneet aurinkoisissa merkeissä. Vielä ehdit loistavasti menoon mukaan!
Nappaa jumppakassiisi esimerkiksi 15 kerran kortti (35€) ja liiku hymyissä suin pirteässä porukassa. Lisätietoa
tunneista ja hinnoista http://www.raisionjumpparit.fi/?x121261=372311
Toiminnallinen lapsiparkki järjestetään torstaisin Ihalassa (16.6.-25.8.) klo 18-19. Toiminnallista parkkia pitävät
luotettavat ohjaajat Katariina Räikkönen, Ronja Lehmuskoski ja Sofia Suhonen.
Tulostettavan kesäjumppa-aikataulun löydät täältä: http://raisionjumpparit-fibin.directo.fi/@Bin/1bdc07984e79e72d033a64afab19f9fe/1463120034/application/pdf/372265/2016%20kes%C3%
A4jumpat%20Aikuiset.pdf
Ilmoittautumaan pääset täältä: http://www.raisionjumpparit.fi/tunnit-ja-hinnat/ilmoittautuminen/kausimaksu/
Kesäjumppakortin voit käydä noutamassa RaJun toimistolta (Tornikatu 7, 21200 Raisio) toimiston aukioloaikoina
(ma-ti ja pe 8-16, ke 8-18 ja to 9-17, huom. poikkeusaikataulut alla).

***
3. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia
RaJu on teettänyt tänä keväänä kaksi asiakastyytyväisyyskyselyä jäsenistölleen - toinen koskien ryhmäliikuntaa ja
toinen lasten harrasteliikuntaa. Seuran toiminnan laatuun ja tarjonnan määrään ollaan näiden kyselyiden
perusteella varsin tyytyväisiä, mutta saimme teiltä myös todella hyviä kehittämisehdotuksia jatkoa ajatellen.
Suurkiitos kaikille teille, jotka annoitte palautetta! Sen avulla voimme edelleen parantaa tekemistämme monin
tavoin.
Ensi syyskaudella palautteenne näkyy mm. siten, että palautamme Joogan / Jooga-Pilateksen ryhmäliikuntaaikatauluun. Nyt näyttää vahvasti myös siltä, että yksi suosikkiohjaajistanne, Leena Jyrkkiö palaa tuolloin takaisin
ohjaajakaartiimme mm. näitä tunteja vetämään. Lisäksi yritämme toiveidenne mukaan löytää hyvän ohjaajan
haastavamman Aerobicin / Stepin vetäjäksi. Suosituista nykyohjaajistamme ainakin Janis Linden, Marja LaaksoMutikainen ja Sallamari Karvonen (os. Korpela) vetävät ryhmäliikuntatunteja myös syksyllä.
Lasten harrasteliikuntaa koskeneen asiakaskyselyn vastauksista saimme teiltä huikean myönteistä palautetta
toiminnastamme, ja aiomme olla myös jatkossa tyytyväisyytenne arvoisia. Hyvien ohjaajien löytäminen on
onnistumisen keskeinen edellytys, minkä lisäksi kaupungilta saamamme salivuorot rajaavat toimintamme laajuutta
merkittävästi. Näiden raamien puitteissa pyrimme tuottamaan teille ja lapsillenne myös ensi syksynä monipuolista ja
riemukasta liikuntaa riveissämme. Erityistä kiitosta saimme siitä, että toimintamme on lapsilähtöistä ja luotettavaa,
ja että siitä huokuu aito ilo ja innostus.
Jonkun verran toivottiin lisää viestintää ja vuorovaikutusta ohjaajien ja vanhempien välille sekä tavoitteellisuutta
myös harrastetoimintaan. Näihin toiveisiin vastaamme syyskaudesta lähtien mm. siten, että vanhemmille kerrotaan
sekä livenä että kirjallisesti nykyistä tarkemmin kunkin perustunnin kausisuunnitelmista ja toiminnan tavoitteista heti
jumppakausien alussa. Lisäksi jatkamme kuluneellakin talvikaudella toteutettujen vanhempien ja lasten
yhteistuntien järjestämistä 2krt / jumppakausi kaikilla lasten perustunneilla. Olemme saaneet näistä vanhemmuuden
teemaviikoista paljon hyvää palautetta sekä lapsilta että vanhemmilta - on ollut selvästi mukavaa, kun vanhemmat
ovat päässeet ihan itsekin kokeilemaan lastensa harrastuksia käytännössä.
Palautteidenne perusteella myös jäsentiedotteitamme luetaan ahkerasta (jopa 91% ryhmäliikuntakyselyyn
vastanneista tekee niin!), joten tulette saamaan näitä myös jatkossa säännöllisesti. Lehtimainonnasta
todennäköisesti luovumme Raisio Tiedottaa -lehteä lukuun ottamatta kokonaan, sillä sen painoarvo oli molempien
kyselyiden perusteella hyvin vähäinen. Panostammekin jatkossa vielä nykyistä enemmän nettisivuihimme sekä
muissa sähköisissä kanavissa ja sosiaalisissa medioissa tapahtuvaan tiedottamiseen. Pysythän siis linjoilla, ja
huolehdithan, että jäsenrekisterissämme on ajantasaiset yhteystietosi käytettävissämme!
***

4. Kurkistus syksyn tuntitarjontaan
Tuntitarjontamme monipuolistuu syksyllä entisestään. Kutsumme uusia liikkujia mukaan toimintaamme mm.
perheiden NaperoSirkus- , Vanhempi-Lapsi-Action- ja Hyppis & Hula -uutuustunneille sekä lasten Cheerleading-,
Breikki- ja SuomiPopDance -uutuustunneille. SuomiPopDance-tunneilla soi Robin, Antti Tuisku, Sanni, Elastinen ja
muut pienihmisten nykysuosikit - Breikki-tunneilla taas otetaan asenteesta mittaa, kun pannaan pikkuäijät coolisti
ojennukseen huikean lastentarhanopettaja-tanssija-näyttelijä-ohjaaja Samppa Stenrosin johdolla. Teineille
tuotamme ensi syksystä alkaen ihan oman ryhmäliikunta-aikataulun, jonka tarjontaan kuuluvat näillä näkymin
seuraavat lajit: Breikki, Show, Toimintatreeni, Kahvakuula, Kilpa-aerobic, Cheerleading, Jooga-Pilates, HIIT ja
Freegym. Myös taitoryhmiä lisätään eri lajeihin (mm. Freegymiin), jotta myös harrastuksessaan jo edenneet
pääsevät haastamaan itseään kunnolla. Ryhmäliikuntatarjontaamme kehitämme myös antamanne palautteen
perusteella monin tavoin (ks. tarkemmin edeltä).
Syksyn aikataulu julkistetaan nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa heti, kun olemme saaneet paletin
valmiiksi ohjaajineen, aikoineen ja paikkoineen. Tämä tapahtuu viimeistään heinäkuun lopussa, mutta toki, jos vain
suinkin mahdollista, yritämme saada aikataulun valmiiksi jo ennen toimiston väen kesälomia. Saapa nähdä,
onnistummeko tässä tänä vuonna ensimmäisen kerran ikinä 
***
5. Poikkeuksia toimiston aukioloajoissa
Toimistonväki lyhentää vuoden aikana kertyneitä ylityötunteja kesäkuussa. Mikäli olet tulossa piipahtamaan
toimistolla, tarkistathan RaJun nettisivuilta, että toimisto on auki. Voit myös soittaa varmuudeksi Jumppaluuriin
numeroon 040 1949420.
***
Iloista ja aurinkoista kesäkuuta,
Raision Jumpparit ry.:n puolesta Kaisa Kuikka ja Heidi Honka, toiminnanjohtajat

