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***
1. Nuorten treenit – Älä ohita syksyn trendikkäintä juttua!
Onko oma nuoresi jo ilmoittautunut mukaan? Olemme tehneet oman treeniaikataulun 13-19-vuotiaille nuorille.
Treenit starttaavat ensi maanantaina 26.9. ja jatkuvat joulukuun puoleen väliin saakka. Tunnit pidetään tässä lähellä
eli Vaisaaressa, Kerttulan liikuntahallissa ja keskustassa, RaJulassa. Tarjolla on suositut trendilajit Joogasta
Freegymiin ja treeniaika on nuorille ihanteellinen, klo 15.45-16.30, jolloin iltoihin jää vielä runsaasti aikaa
muuhunkin mukavaan. Treeneihin ilmoittautuneiden kesken arvotaan 3x lahjakortti Myllyn Intersportiin. Syksyn
nuorten treenien hinta on 75e (sis. 15e jäsenmaksun). Kaveri kainaloon ja treeneihin – poweria syysviikkoihin!
***
2. Jäsenkortit
Jäsenkortteja jaetaan ryhmäliikuntatunneille ilmoittautuneille ensi viikosta alkaen jumppatunneilla. Kortteja
tulevat jakamaan reippaat seuratouhukkaat Elina ja Tiina. Jäsenkortin saa ilmoittautumista ja maksettua syksyn
kausimaksua vastaan. Mikäli jakotilaisuus menee ohi suun, voit tulla noutamaan kortin RaJu:n toimistolta
(Jumppaluuri 040 1949420). Jäsenkortti tulee olla mukana ryhmäliikuntatunneilla.
***
3. Uudet jäsenedut
RaJun jäsenenä saat Intersport Myllystä -15% alennuksen normaalihintaisista jalkineista ja vaatteista.
Raision Jumpparit ja M&M kuntotalo jatkavat yhteistyötään. Tarjoamme M&M jäsenyyden erikoishintaan 10e
(norm 69e) sekä 10 x kuntosalikortin erikoishintaan 75e (norm 109e) (voimassa 6kk ostopäivästä).
Edut ovat voimassa Raisiontorilla ja Kalevantiellä. Lisäksi RaJun ryhmäliikkujat voivat hyödyntää muiden tuntien
aikana Kuntotalo M&M:n lapsiparkkia 2 euron hintaan.
Raision Fysioterapiasta saat RaJun jäsenenä seuraavat alennukset 31.10. saakka:
Fysioterapiakäynti 45min 40e (norm 54,50e)
Hieronta 45min 30e (norm 35e)
Soita ja Varaa aika hyvään hoitoon (02)4382529.
***
4. Kaveriviikko ja vanhemmuuden viikko

Viikolla 39 vietetään RaJun kaveriviikkoa. Tartu ystävääsi kädestä ja tuo hänetkin mukaan nauttimaan liikkeen
tuomasta hyvästä olosta. Kaveriviikko koskee sekä ryhmäliikunta- että harrastetunteja.
Vanhemmuuden viikkoa vietetään viikolla 43. Vanhemmuuden viikolla lasten ja nuorten vanhemmat ovat
tervetulleita mukaan liikkumaan kaikille harraste-, taito- ja valmennustunneille.
***
5. Talvinäytös
RaJun upea Talvinäytös järjestetään sunnuntaina 11.12. Kerttulan liikuntahallilla. Näytöksen teemana on tänä
vuonna musikaalit eli luvassa on kerrassaan huikea show.
***
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