
     

                  Jäsenkirje 1/2023 

                Kevätkausi 

 

 

Tervehdys yhdistyksen jäsenet, 

Toivottavasti kaikki olette nauttineet joulunajasta ja uuden vuoden alusta. Nyt on jälleen aika 

käynnistää uusi vuosi joogan merkeissä! 

 

Porin Joogayhdistyksellä on tarjolla mielenkiintoista ohjelmaa kevätkaudelle 2023! Tapahtumat ovat jo 

varattavissa mainituissa varauskalentereissa. Tässä jäsenkirjeessä myös tietoa tulevasta elokuun 

kesäkurssistamme Saarijärven joogaopistolla. 

 

Vuoden alun tapahtumia: 

 

• Yinjoogan esittelytunti yhdistyksen jäsenille Janitan ohjaamana lauantaina 11.2. klo 13-14.15 

Joogastudio Hetki. Yinjoogatunti on rauhallinen ja palauttava tunti, jossa saat luvan vain olla hetkessä 

itseäsi varten. Maksu 5 euroa, varaukset Joogastudio Hetken varauskalenteriin. 

 

• Kutsu/Porin Joogayhdistyksen vuosikokous sunnuntaina 26.2. klo 14 Hyvinvointicenterillä. Kaikki 

jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen, ilmoittautumiset Hyvinvointicenterin varauskalenteriin. 

Haemme myös uusia hallitusjäseniä erovuoroisten tilalle. Nyt on mahdollisuus tulla mukaan 

kehittämään Porin joogatoimintaa mukavan ja tekevän porukan kanssa. Mikäli olet kiinnostunut niin 

ota yhteys puheenjohtajaan yogamoodmaria@gmail.com. 

 

• Rumpumeditaatio Nina Pörnin ohjaamana lauantaina 11.3.  klo 16-17 Hyvinvointicenter. 

Rumpumeditaatio on ilmainen näytetunti, varaukset Hyvinvointicenterin varauskalenteriin. 

 

• Porin Joogayhdistyksen lukupiiri sunnuntaina 26.3. klo 13.30-15.00, vetäjänä Päivi Heurlin. Lukupiirin 

2. kirja on Matti Rautaniemen Tiedonjanoinen joogi, mistä joogassa on kysymys. Ilmoittautuminen 

Hyvinvointicenterin varauskalenteriin. Mukavia lukuhetkiä ja mielenkiintoisia keskusteluja 

lukupiiriläisille. 

 

• Suomen Joogaliiton Talvipäivät Tampereella Varalan Urheiluopistolla lauantaina 19.3. Tiedossa 

mielenkiintoinen ja runsas ohjelma, katso joogaliitto.fi. Lauantai päivään osallistuminen maksaa 80 

euroa. Voidaan järjestää kimppakyytejä Tampereelle jos kiinnostusta löytyy. Varaukset ainoastaan 

opisto@ joogaliitto.fi,  31.1.2023 mennessä. 

 

• Porin joogayhdistyksen perinteinen kesäkurssi järjestetään Saarijärven 

joogaopistolle pe 18.8. - su 20.8.2023. Ohjaajina  SJL joogaopettajat Hanna Pohjola ja Sari Mattila. 

 

Tämä kurssi, Lempeää joogaa ja joogakinesiologiaa, on ensisijaisesti Porin 

joogayhdistyksen jäsenille ja se sopii kaikille joogaa harrastaville. Kurssilla 

paneudutaan joogakinesiologiaan ja joogaharjoitukset ovat lempeitä, kehoa 

kuuntelevia. Kurssilla voi kokea liikkeen ja läsnäolon taikaa - ehkä jopa tanssinkin. 

 

Joogaopistolle on bussikuljetus pe 18.8. klo 13.00 Porista, torin tuntumasta, paikka 

varmistuu kesällä. Paluu on su 20.8. klo 12.00 olevan lounaan jälkeen, Porissa 



ollaan takaisin n. 17.00. PJY:n jäsenille kuljetus on ilmainen, ei jäsenille 30 euroa. 

 

Kurssiohjelma tarkentuu kesän aikana. Joogan lisäksi viikonlopun aikana saamme 

nauttia Joogaopistoa ympäröivästä luonnosta, yhdessäolosta, ihanista kasvisruuista 

ja lauantaina savusaunan lämmöstä ja uimisesta. 

 

Huonevaihtoehtoja on useita. Sitovat ilmoittautumiset huhtikuun loppuun 

mennessä listataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautumisen yhteydessä 

on ilmoitettava kotiosoite, puhelinnumero, sähköposti ja ruokarajoitteet 

opistoa varten. Myös mahdollinen osallistuminen yhteiskuljetukseen. 

 

Seuraavanlaisia huoneita tarjolla hintoineen. 

2 hh, suihku ja wc käytävällä, 220 euroa (4 kpl), yksin huoneessa 285 euroa 

2 hh, suihku ja wc huoneessa, 250 euroa (8 kpl), yksin huoneessa 325 euroa 

1 hh, suihku ja wc huoneessa, 290 euroa (1 kpl) 

1 hh, suihku ja wc käytävällä, 250 euroa (1 kpl) 

Bobila, 1hh, suihku ja wc yhteinen kahdelle, 245 euroa (4 kpl) 

 

Mukaan omat lakanat ja pyyheliina, opistolla mahdollisuus myös vuokraukseen 

Joogaliiton jäsenet saavat 5 % alennuksen kurssimaksusta. Joogaliiton jäseneksi voi 

ilmoittautua joogaliiton nettisivuilla: https://joogaliitto.fi, jäsenmaksu on 30 euroa ja 

jäsenenä saat myös 4X vuodessa ilmestyvän laadukkaan Joogalehden. 

Sitovat ilmoittautumiset Katriina Tuomistolle sähköpostisosoitteeseen: 

katriina.tuomisto28@gmail.com 

 

 

Lisää kevätkauden tapahtumista seuraavassa jäsenkirjeessä maaliskuussa. Kutsu myös joogaystäväsi 

liittymään mukaan yhdistyksemme toimintaan, liittyminen käy helposti 

porinjoogayhdistys.fi/liityjäseneksi. 

 

Seuraa yhdistyksen tapahtumia myös yhdistyksen verkkosivuillla porinjoogayhdistys.fi. ja Facebookissa 

sekä Instassa. 

 

Hyviä joogahetkiä toivotellen,                                

Koko PJY:n hallituksen puolesta     

Maria Rasmussen, pj    

      

info@porinjoogayhdistys.fi 
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