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Keväinen joogatervehdys!

Valkoiset hanget ja kaunis talvi ovat jääneet taakse ja kevät tekee tuloaan. Mennyt

vuosi on ollut poikkeuksellinen ja edelleen tämä erityinen aika jatkuu. Osa

alueemme joogaryhmistä on voinut kokoontua kauden aikana erilaiset rajoitukset

huomioiden ja poikkeusjärjestelyin, mutta toiset ryhmät ovat olleet tauolla joko

hetkittäin tai pidemmän ajan. Nyt alkaa onneksi näyttää siltä,  että alkanut vuosi vie

meidät vähitellen kohti vapaampaa arkea ja normaalia elämää.

Tälle keväälle suunniteltu huhtikuinen hyvinvointipäivämme Isojoella on peruttu ja

siirretty ensi vuoteen, kuten niin moni muukin tapahtuma. Myös Joogaliiton

maaliskuiset talvipäivät Rovaniemellä siirrettiin ensi vuoteen ja liittomme

vuosikokous järjestettiin etäyhteyksien avulla. Kerhomme viikonloppukurssi

Saarijärven joogaopistolla tammikuussa jäi myös toteutumatta. Tämänhetkisen

tiedon mukaan kurssimme on tarkoitus järjestää helmikuussa 2022.

Länsirannikon joogakerhon tapahtumat tulevat olemaan vallitsevan tilanteen vuoksi

varsin pienimuotoisia. Tapahtumamme toteutetaan vain, mikäli paikalliset

rajoitukset ja suositukset sallivat niiden järjestämisen.

Toukokuussa pyrimme järjestämään helatorstaina 13.5. klo 14 vuosikokouksen sekä

samalla pienen retken “valkovuokkosaari” Storholmeniin Kristiinankaupungin

Lapväärtiin. Luontokohde Storholmen sijaitsee Peruksen kylässä. Se on pieni saari,

jonka kasvillisuus on poikkeuksellisen rehevää ja lehtomaista. Saaren ympäri kulkee

luontopolku ja lisäksi jokimaisemat sekä vieressä kuohuava koski täydentävät

luontoelämyksen. Yhdistys tarjoaa grillimakkarat ja pullat osallistujille, mutta otathan

omat kahvit/teet/retkimehut mukaasi. Ota mukaasi myös istuinalusta ja muista

säänmukaiset vaatteet sekä jalkineet. Noudatamme maskisuositusta sekä

huolehdimme turvaväleistä ulkonakin.  Ilmoittautumiset vuosikokoukseen Varpu

Turuselle sähköpostitse turunen.varpu@gmail.com tai p. 044 367 4049 viimeistään

3.5.  Kokouksen toteutumisesta tai muutoksista tiedotamme sitten ilmoittautuneille

tarkemmin lähempänä.
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Hillalta on jälleen toivottu kevät-kesäjoogan järjestämistä Isojoella. Hän on luvannut

sitä järjestää voimassaolevien rajoitusten sallimissa puitteissa. Tällä hetkellä

Etelä-Pohjanmaan tilanne on hyvä ja joogaa on sen myötä mahdollisuus järjestää 20

hengen rajoituksella. Hilla tiedottaa asiasta myöhemmin keväällä.

Yhdistyksemme jäsenmaksu on tarkoitus pitää ennallaan ja jäsenmaksukausi on

vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Vahvistamme asian sitten

vuosikokouksessa ja muistutamme kokouksen jälkeen maksun maksamisesta.

Syyskaudelle olemme suunnitelleet syysretkeä Lauhanvuoreen syyskuussa sekä

marraskuussa tapaamista joogan ja pikkujoulupuuron merkeissä.

Joogaliitto toivoo, että tänä poikkeuksellisena aikanakin joogan ystävät eri puolilla

Suomea haluavat ja jaksavat edelleen pysyä liiton jäseninä. Suomen joogaliiton

jäsenenä saat laadukkaan Joogalehden neljä kertaa vuodessa sekä alennuksen

kurssimaksuista joogaopistolla. Samalla tuet liittomme toimintaa, joogan parissa

tehtävää koulutusta ja muuta vapaaehtoistyötä sekä sitä kautta joogaharrastuksen

jatkumista myös omalla kotiseudullasi. Jos et vielä ole Suomen joogaliiton jäsen,

löydät lisätietoa liitosta, toiminnasta ja ohjeet jäseneksi liittymiseen nettisivuilta

www.joogaliitto.fi. Jäsenmaksu on viime vuodet ollut 30 euroa ja on edelleen tänäkin

vuonna.

Toivomme sinulle aurinkoisia kevätpäiviä sekä voimaannuttavia hetkiä ryhmässä tai

kotioloissa joogaten!
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