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Päiväohjelma:

7.30-9.00 astangajooga
                                          
9.00-10.00 aamiainen

10.00-12.30 Vedic Art

12.30-14.00 ruokatauko

14.00-17.00 Vedic Art 

vapaa-aikaa, retkiä,
kahvittelua,
illallinen, sauna 

Päiväohjelmaan tulee
yhtenä päivänä muutos,
kun lähdemme lounaan
jälkeen vierailulle
Reidar Särestöniemen
taidemuseooon.
Iltaohjelmaa
suunnittelemme
tarkemmin yhdessä
paikan päällä.

Kesän kurssilla vetäydymme 
erämaan rauhaan, ja hiljaisuuteen 
sisällämme. Hiljaisuudesta 
kumpuavat uusi luovuus ja ilo. 
Välineinä hiljaisuuden 
löytämiseen käytämme 
muinaiseen vedatietoon 
perustuvia menetelmiä, ja 
ympäröivä luonto toimii 
tukenamme. Ehkä oivallamme 
myös jotain siitä, millaista on 
luoda taidetta ja elää elämäänsä 
sopusoinnussa luonnon kanssa. 

Hiljaisuuteen kannattaa 
valmistautua hoitamalla 
velvollisuudet pois 
päiväjärjestyksestä, jotta paikan 
päällä voi keskittyä käsillä 
olevaan hetkeen. Tekee hyvää 

irroittautua uutistulvasta, 
sähköposteista ja puheluista. 
Aakenuspirtillä ei ole TV:tä, 
nettiyhteyksiä tai muita 
”mukavuuksia”, vaan ollaan 
perusasioiden äärellä. Päiviin 
kuuluu myös ”karmajoogaa” eli 
yhdessä tehtyjä arkiaskareita 
kuten saunanlämmitystä sekä 
veden ja polttopuiden kantoa. 

Niillä jotka osallistuvat vain 
aamujoogaan, sisältyy päiviin 
runsaasti vapaa-aikaa. 
Halutessaan voi tutustua Levin ja 
Ylläksen kesätarjontaan ja tehdä 
omatoimisia retkiä. 
Bussiyhteyksiä ei ole, mutta 
kimppataksin saa aina, ja 
retkeilyreiteille pääsee pihasta.

Aakenuspirtti kutsuu
15.-19.6. Vedic Art- maalausta ja astangajoogaa Lapissa
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PAKKAA MUKAAN:     

-PETIVAATTEET TAI 
MAKUUPUSSI (lakanat 
paikan päältä 15€)

-PYYHE

-ULKOILUVAATTEITA; 
SATEENPITÄVÄÄ 
ULKOILUVAATETTA, PIPO, 
HANSKAT, LÄMMINTÄ 
PÄÄLLEPANTAVAA, 
VAIHTOVAATETTA

-VILLASUKKIA

-HYVÄT ULKOILUKENGÄT

-ISTUINALUSTA

-REPPU, EVÄSRASIA, 
RUOKATERMOS/
TERMOSPULLO

-KÄTEISTÄ RAHAA MM. 
KIMPPAKYYTEIHIN,OMIIN 
EVÄISIIN JA HERKKUIHIN 
(KAHVILA PAIKAN PÄÄLLÄ)

-OSALLISTUMISEN 
MUKAAN: 
MAALAUSVÄLINEET (LISTA 
MAIJALTA), JOOGAMATTO 
(voit ostaa myös paikan 
päältä), JOOGAVAATTEET+ 
KEVYT PEITTO 
RENTOUTUKSEEN 

KIITOS  ILMOITTAUTUMISESTA  JA  LÄMPIMÄSTI
                                                          TERVETULOA!

MUISTETTAVAA:
-VAHVISTA ILMOITTAUTUMINEN maksamalla 
varausmaksu 100€ 31.5. mennessä Osuuspankin tilille FI97 
5358 0620 2528 71/ Marja Köngäs. 

-LOPPUMAKSU suoritetaan ennen kurssia, tuo kuitti 
mukanasi. HINNAT/5pv:

astangajooga 100€ (opiskelijat ja työttömät 90€, esitä kortti)

Vedic Art: peruskurssi 260€ (opiskelijat ja työttömät 240€, esitä kortti),

jatkokurssi 220€

majoitus ja ruoka 225€

lounaat muuaalla majoittuville 75€ 

-ILMOITA VALITSEMASI RUOKAVAIHTOEHTO (kala/
riista, kala/kasvis, kasvis) ja ruokarajoitteet Marjalle 
marja@joogala.fi 

-SAAPUMINEN PAIKAN PÄÄLLE: Paikalle saavutaan  
edellisiltana 14.6. Järjestämme yhteiskuljetuksen Kittilästä 
S-marketin pihasta (matkahuollon ja bussipysäkin 
vieressä), jossa kokoonnumme klo 17.00. Voit tulla myös 
omalla kyydillä tai taksilla (kartta: www.ounaspalvelut.fi). 
Tarkista, että matkavakuutuksesi on voimassa. 

-Ylimääräiset yöpymiset ennen ja jälkeen kurssin 15€/yö, 
varaa etukäteen (yöjuna Hki-Kolari lähtee 12.6. ja paluu 
20.6., Hki-Rovaniemi välillä yhteyksiä päivittäin). Marjalta 
voit kysyä majoitukseen, ruokaan ja joogaan liittyvistä 
asioista sähköpostitse marja@joogala.fi.

-Maija Pitz-Koponen vastaa maalauskursseja koskeviin 
kyselyihin: vedicart@aava-art.fi    

RUOKA
Ilmoitathan mahdollisista ruokarajoitteista hyvissä ajoin. 
Ruoka on lisäaineetonta ja ohrarieskaa lukuunottamatta 
luontaisesti gluteenitonta. Suosimme luomua ja aitoja 
lappilaisia makuja. Voit valita lounaaksi joko kala/riista-, 
kala/kasvis-, tai kasvisruoan. Aamuisin tarjolla on 
yksinkertainen puuroaamiainen. Lisäksi voit nauttia omia 
eväitä ja kahvilan herkkuja. Illallistarvikkeet hankimme 
yhdessä ja valmistamme illallista säätilan salliessa ulkona 
nuotiolla. Ruokatavaroita säilytetään maakellarissa ja voit 
halutessasi tuoda oman kylmälaukun omien ruokien 
säilytystä varten. 
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