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“When you do things from your soul, you feel a river moving in you, a joy.” 
― Rumi 
 
Syksyn ryhmät alkavat viikolla 36 (5.9.2016) 
 
 
 

Turun Joogayhdistyksen syyskausi starttaa syyskuun alussa viikolla 36! Kursseille voit osallistua, vaikka et liittyisikään 
jäseneksi, mutta jäsenille kurssimaksut ovat alhaisemmat. Jäsenyydestä hyödyt myös muilla tavoin; lisää tästä voit 
lukea nettisivuiltamme (www.turunjooga.fi)! Muistathan myös päivittää tietosi sähköiseen jäsenrekisteriimme 
nettisivuillamme, mikäli olet uusi jäsen tai tietosi ovat muuttuneet. Myös kursseille ilmoittautuminen tapahtuu 
sähköisesti, ja paperiset ilmoittautumislomakkeet ovat poistuneet käytöstä.  
 

Tapahtumia: 
 

Alueen joogakoulujen yhdessä järjestämä POP UP JOOGA -tapahtuma on toista kertaa Hansa-korttelissa 20.-21.8.! 
Tapahtumassa on ilmaisia joogatunteja, joiden tarkoitus on mahdollistaa joogaan tutustuminen kaikille. Lisäksi 
lauantaina on Yoga Nordicin tiloissa Hansa-korttelin neljännessä kerroksessa tanssin ja joogan rajapinnassa iloitseva 
POP UP JOOGA After Party klo 18-21, tervetuloa!!! Koko tapahtuma on maksuton. 
 
Turun Joogayhdistys on lisäksi mukana Logomossa järjestettävässä Suurella Sydämellä-tapahtumassa 27.8. 
 
Jooga- ja reikikoulu Pranamaa Piikkiössä järjestää akujoogakurssin la 24.9. klo 10-15. Kurssi on tarkoitettu täyden-
nyskoulutukseksi joogaohjaajille ja pidempään jooganneille. Opettajana kurssilla toimii Viljami Lehtonen. Kurssiosallis-
tujat ovat tervetulleita Turun Joogayhdistyksen hallituksen kokoukseen, joka pidetään Pranamaan tiloissa klo 
16. Lisäinfoa akujoogakurssista myöhemmin nettisivuillamme. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään su 20.11. klo 13 Ravintola Rantakertussa, Läntinen Ran-
takatu 55.  
 
Aina ajankohtaiset tapahtumat löydät nettisivuiltamme (www.turunjooga.fi), tiedustelut sähköpostiosoitteesta 
info@turunjooga.fi 
 

Maksuohje:  
Suorita maksu käyttäen kurssikohtaista viitenumeroa yhdistyksen tilille. Esitä maksukuitti ohjaajalle ensimmäisellä 
harjoituskerralla. Jos laskun maksaja on eri henkilö, mainitse siitä ohjaajalle. Tuo ohjaajalle näytettäväksi myös kuitti 
suoritetusta jäsenmaksusta, jos olet jäsen. Kursseille voi osallistua myös 5 kerran korteilla.  
 

 
Yhdistyksen tilinumero: FI38 2057 1800 0321 00 
 
Turun Joogayhdistys on Suomen Joogaliiton jäsenyhdistys. Yhdistyksen johtokunta 2016:  
Henna-Maria Uusitupa (pj.), Thua Aalto (siht.), Jaana Heino-Ellilä, Maisa Suominen, Irmeli Arvola ja Katja Pulli. 
Varajäsenet: Lasse Aitokari ja Maarit Marttila. 
 
Lämpimästi tervetuloa joogaamaan! 
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Ota joogaharjoitukseen mukaan pehmeä asu ja alusta. Pidäthän omasta puolestasi huolen siitä, että joogatunnit 
alkavat ajoissa ja rauhallisessa hengessä. Joogaharjoitus tehdään omalla vastuulla.  
 


