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Elokuinen joogatervehdys! 

Loppukesän valo ja lämpö on vielä ilonamme. Kulunut kesä on toivottavasti antanut 

jokaiselle energiaa ja voimia kulkea kohti syksyä poikkeuksellisen arjen keskellä. 

Toivotaan, että pian käynnistyvät joogaryhmät voisivat toimia läpi kauden.  

Syyskauden alussa järjestämme jäsentapaamisen metsäjoogan ja patikoinnin parissa 

lauantaina 12.9. Lauhanvuorella. Kokoontuminen on kello 11 Spitaalijärven 

parkkipaikalla. Retken aikana kerhomme tarjoaa nuotiomakkarat ja salaattia sekä 

kahvia ja teetä. Ota mukaasi omaa janojuomaa ja muuta evästä tarpeen mukaan. 

Ilmoittautumiset ja ruoka-ainerajoitukset Varpu Turuselle 9.9. mennessä puh. 044 

367 4049 tai turunen.varpu@gmail.com. Retki on jäsenille ilmainen, muille hinta on 

5 euroa. 

Maaliskuulta siirretyt joogaliiton syyspäivät sekä vuosikokous ovat Turussa Ruissalon 

kylpylässä 18.-20.9. Tiedustelut ja ilmoittautumiset (mikäli tilaa vielä on) Suomen 

joogaopistolta opisto@joogaliitto.fi tai 014 421 670. Lisätietoa niistä sekä oman 

liittomme toiminnasta löydät myös nettisivuilta www.joogaliitto.fi 

Huhtikuinen hyvinvointipäivämme Isojoella on siirretty ensi vuoden kevääseen eli 

huhtikuulle 2021. Pyrimme silloin toteuttamaan tämänvuotisen suunnitelman. 

Joogakerhomme järjestämä viikonloppukurssi Saarijärvellä on luvassa ensi vuoden 

alussa. Kurssin ajankohta on 29.-31.1.2021. Kurssi on tarkoitettu kaikille 

rentoutumista, keskittymistä ja hiljentymistä kaipaaville, jotka ovat samalla 

kiinnostuneita ihmisäänestä. Lähtökohtana on  oman äänemme harmonia; 

herkistymme tuntemaan äänen värähtelyä kehossa. Hiljaisen äänen kuuntelu ja 

tuottaminen johdattaa meitä herkkään ja ymmärtävään kuuntelun taitoon. Hiljainen 

ääni johdattaa gregoriaanisiin lauluihin ja meditatiiviseen mielentilaan.  Ne vievät 

meidät  yli tuhat vuotta ajassa taaksepäin aikaan, jolloin ihminen eli laulaen, 

läheisessä yhteydessä luonnon kanssa. Jokainen ihminen on itsessään soitin, joka soi 

omalla tavallaan ja äänellään. Kurssille voit tulla avoimin mielin, sinun  ei tarvitse 

osata ns. laulaa, tutustumme aiheeseen yhdessä. 
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Kurssimme ohjaajat ovat viime vuoden tapaan Hili, Hilla ja Tuula. Vox Silentii-laulaja, 

musiikin tohtori Hilkka-Liisa Vuori ohjaa kurssilla harmoninen ääni -osuudet. 

Joogaharjoituksien ohjaajina toimivat joogaopettajat Hilla Saarinen sekä Tuula 

Kiilerich. Keskitalvella Saarijärven kauniissa maisemissa on hyvä hetki hengähtää ja 

nauttia joogaopiston tunnelmasta. Opiston käytäntöjä on muokattu ja tällä hetkellä 

kurssilaisten määrää on vähennetty  ja sitä kautta jokaisen turvallisuudesta pyritään 

pitämään hyvää huolta! Tarkemmat tiedustelut kurssista sekä ilmoittautumiset Hilla 

Saariselle puh. 0400 488 811 tai  hilla.saarinen@gmail.com.  

Kesäkuun vuosikokouksessa Kristiinankaupungissa vahvistettiin kerhomme 

jäsenmaksuksi kaudelle 2020-2021 edelleen 15 euroa. Mikäli jäsenmaksusi on vielä 

maksamatta, hoidathan sen lähiaikoina. Mikäli jäsenmaksuista on kysyttävää, 

tiedustelut jäsenvastaavalta Minna Karanka-Haunialta puh. 0400 384108 tai 

mkarankahaunia@gmail.com. 

Muistathan huolehtia omasta ja läheisten terveydestä sekä arkielämässä että joogan 

parissa. Voimia arkeesi ja lämpöistä elokuuta toivottaen! 

 

 

 

 t. hallitus 
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