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 Aurinkoinen joogatervehdys ! 

Kesä on koittanut ja luonto on puhjennut upean vihreisiin sävyihin! Olemme 

viettäneet poikkeuksellisen kevään. Nyt kesän myötä palaamme pikkuhiljaa kohti 

tavallisempaa, vaikkakin muuttunutta arkea, uusia sävyjä elämäämme saaneina.  

Kerhomme vuosikokousta on siirretty tutusta toukokuusta kesäkuuhun. 

Joogakerhon vuosikokous järjestetään Kristiinankaupungissa perjantaina 26.6. klo 17 

ravintola Crazy catin kabinetissa väljyys ja muut rajoitukset huomioiden. Kokouksen 

yhteydessä on yhdistyksen tarjoama moussakaruokailu, joten ilmoittautumiset (ja 

mahdolliset ruoka-aineallergiat) tehdään Aune Hakalalle 20.6. mennessä joko 

sähköpostilla aune.hakala@anvianet.fi tai tekstiviestillä 0400 998 149. Tullessa 

auton voi jättää torille ja ravintola sijaitsee aivan torin kulmalla. Kokouksen jälkeen 

teemme vielä Aunen johdolla idyllisen kaupunkikävelyn Kristiinankaupungin kujilla. 

Kesällä on jälleen tarjolla joogaa Isojoella Hillan vetämänä.  Koulukeskuksessa joogaa 

tiistaina 9.6. kello 18.30. Salissa huomioidaan turvavälit ja hinta on jäseniltä 5 euroa 

ja muilta 7 euroa. Mikäli  joogaajia riittää, kesäjooga jatkuu myös heinäkuussa, 

tiedustelut Hillalta. Ilmoittautumiset tiistaijoogaan Hillalle 0400 488811. 

Olemme suunnitelleet syyskauden alkuun jäsentapaamista metsäjoogan ja 

luontoretkeilyn parissa 12.9. Lauhanvuorella. Tästä lisätietoja myöhemmin 

seuraavassa jäsenkirjeessä. 

Maaliskuulta syksyyn siirretyt joogaliiton talvipäivät sekä vuosikokous ovat Turussa 

Ruissalon kylpylässä syyskuussa 18.-20.9. Tiedustelut ja ilmoittautumiset (mikäli tilaa 

vielä on) Suomen joogaopistolta opisto@joogaliitto.fi tai 014 421 670. Lisätietoa 

löydät myös joogaliiton nettisivuilta www.joogaliitto.fi 

Huhtikuinen hyvinvointipäivämme Isojoella on siirretty ensi vuoden kevääseen eli 

huhtikuulle 2021. Pyrimme silloin toteuttamaan tämänvuotisen suunnitelman. 

Saarijärven joogaopisto aloittaa jälleen toimintaansa tauon jälkeen 30.6. alkaen 

rajoitukset huomioiden. Jos olet ilmoittautunut sinne jollekin loppukesän kurssille, 

saat mahdollisista muutoksista lisätietoa joogaopistolta. 
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Joogakerhomme seuraavaa matkaa ja viikonloppukurssia Saarijärvelle on 

suunniteltu alkuvuoteen 2021. Joogaopistolle on tehty varaus kurssistamme 

29.-31.1.2021.  Laita viikonloppu jo kalenteriisi,  anna itsellesi aikaa, lupa rentoutua 

ja hengähtää hetkeksi. Saarijärvellä pääset nauttimaan muiden joogaharrastajien 

seurasta, koet joogaopiston ihanan tunnelman sekä saat herkutella opiston 

tunnetusti maittavasta ruuasta. Lisätietoja luvassa myöhemmin. 

Vielä muistutus jäsenmaksuista:  

Yhdistyksen jäsenmaksu on aina voimassa vuosikokousten välisen toimintakauden 

eli toukokuusta 2020-toukokuuhun 2021. Vuosikokouksen jälkeen on taas aika 

maksaa jäsenmaksu ja tukea näin seutumme joogaharrastusta. Odotathan siis 

vuosikokouksen jälkeiseen aikaan, sillä vahvistettu jäsenmaksu ja maksuohjeet 

tulevat sitten seuraavassa kirjeessä. 

Myös oma valtakunnallinen yhdistyksemme Suomen joogaliitto toivoo, että 

mahdollisimman moni jooganharrastaja löytäisi tiensä liiton jäseneksi. Joogaliiton 

jäseneksi pääset maksamalla jäsenmaksun 30 euroa. Jäsenetuihin kuuluu neljä 

laaduksta Suomen joogalehteä vuodessa sekä 5% alennus joogaopiston kursseista. 

Jäseneksi liittymään pääset menemällä liiton sivuille www.joogaliitto.fi ja heti 

etusivulta löytyy linkki “liity jäseneksi”. Liitythän sinäkin nyt mukaan ja samalla tuet 

pääasiassa  vapaaehtoisvoimin toimivaa joogaharrastusta Suomessa! 

 

 

 

Aurinkoa, iloa ja valoa kesääsi! t. hallitus 
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