
Lämpimästi tervetuloa kesäretriittiin  
Mustialaan 15. - 17.7.2016! 

Meillä on jälleen ilo kokoontua Mustialaan Forssan läheisyyteen viettämään kesäretriittiä. Tämä kesäinen tapah-
tuma on meistä monelle kesän odotettu kohokohta. Amman läheisimpiin oppilaisiin kuuluva brahmachari Shu-
bamrita tuo meille Amman tervehdyksen. Retriitin ohjelma koostuu henkisistä puheista, lauluista, meditaatiosta ja 
Puja-seremoniasta. Retriitin aikana Shubamritalle voi myös esittää henkisyyteen liittyviä kysymyksiä. 

Tänä kesänä retriitin ohjelmaan sisältyy myös Amrita-joogaa ensimmäistä kertaa ja sitä meille ohjaa Vinod Italiasta. 
Amrita-jooga on Amman ashramissa Intiassa kehitetty joogamuoto, joka sopii eritasoisille joogan harrastajille. Lue 
lisää Amrita-joogasta osoitteessa www.amritayoga.com.

Mustialan kartanon puiston vanhojen lehmusten alla voi hiljentyä nauttimaan luonnon rauhasta. Saunomme sekä 
perjantai- että lauantai-iltoina ja saunasta pääsee järveen uimaan. Grillikatoksella laulellaan ja soitellaan usein myö-
häiseen kesäyöhön saakka. Mustiala sijaitsee Tammelan kunnassa, noin 10 kilometriä Forssasta Hämeenlinnan 
suuntaan. Mustiala on osa Hämeen ammattikorkeakoulua, josta valmistuu agrologeja. 

Majoitus on kahden hengen huoneissa, joissa wc;t ja suihku ovat käytävillä. Telttailijoita varten on tasainen, nur-
mikkoinen alue. Retriitin hintaan kuuluvat majoitus, kasvisateriat, kahvi tai tee, ohjelma ja sauna. Ilmoittaudu vii-
meistään 8.7.2016 mennessä osoitteessa https://fs4.formsite.com/ammafi/retriitti/index.html 
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy myös amma.fi sivuilta. 

Jos et voi käyttää lomaketta tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostitse: retriitti@amma.fi tai puhelimitse 041 
438 2320/Outi Pietikäinen. Ilmoittautuessasi kerro nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, majoitustoiveesi 
ja mahdollisen huonekaverin nimi sekä erityisruokavaliotoiveet. Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse lisätietoa ja 
ohjeita ilmoittautumisajan päätyttyä.  

Retriittimaksut: 
Pe–su (kaksi yötä) aikuinen 157 e, lapsi 80 e, yöpyminen teltassa aikuinen 110 e, lapsi 58 e. 
Pe- la (yksi yö) aikuinen 100 e, lapsi 45 e, yöpyminen teltassa aikuinen 77 e, lapsi 35 e 
La-su (yksi yö) aikuinen 110 e, lapsi 58 e, yöpyminen teltassa aikuinen 88 e, lapsi 48 e 
Päiväkävijät: Pe aikuinen 15 e, lapsi 10 e. La aikuinen 47 e, lapsi 26 e. Su aik. 33 e, lapsi 20 e. 

 
 
Lapsi tarkoittaa 4-12-vuotiasta. Tätä nuoremmat osallistuvat ilmaiseksi. Osallistumismaksu tulee maksaa viimeis-
tään 10.7. Suomen Amma-keskus ry:n tilille FI06 1572 3000 3344 41. Viitenumero 5005. Maksaessasi myös jon-
kun toisen henkilön osallistumismaksun käytä viitettä 5034. Muista myös ilmoittaa heidät retriittiin. Eräpäivän 
10.7. jälkeen maksaville tulee 10 euron lisämaksu, jonka voit itse lisätä loppusummaan. Retriittimaksu on mah-
dollista maksaa kahdessa erässä. Tässä tapauksessa ota yhteyttä yhdistyksen rahastonhoitajaan Eila Kotalaan, 
rahastonhoitaja@amma.fi.

Maksun viestikenttään ei toivota viestejä. Ilmoita erityisruokavalio-, huonetoveri- ja muut toivomukset ilmoittautu-
misen yhteydessä. Ilmoita mahdollinen peruutus hyvissä ajoin, viimeistään kolme päivää ennen retriitin alkua (12.7. 
mennessä), jos haluat maksusi palautettavaksi. 

Retriittijärjestelyt hoidetaan vapaaehtoisvoimin tänäkin vuonna. Mikäli sinun on mahdollista saapua paikalle jo 
perjantaina päivällä klo 11 jälkeen, tarjolla on pöytien kantoa ja kaikenlaista muuta puuhaa, johon voi osallistua. 
Jos pääset avuksi jo päivällä ilmoita tästä Reetalle reetta.aukee@tintti.net.

Sydämellisesti tervetuloa! 
Suomen Amma-keskus ry


