
 
 
Kesäretriitti 9.-11.8. Tammelassa  
 
Yhdistyksen kesäretriitti pidetään viime vuoden tapaan 9.8–11.8. Eräkeskus Metsäkouluntiellä, joka 
sijaitsee Liesjärven kansallispuiston vieressä Tammelan kunnassa.  
 
Ohjelmassa on mm. aamuarchana, joogaharjoituksia, yhteisiä meditaatioita, Amman opetuksia kahdella 
Swami Paramatmananda Purin nauhoitetulla luennolla, joka tulkataan suomeksi sekä Rishi Taavi Kassilan 
luento.  
 
Lauantaina iltapäivällä Amman Suomen vierailun pääkoordinaatiotiimi kertoo ohjelmatyön kuulumisia. 
 
Iltapalan jälkeen voi saunoa ja uida puhdasvetisessä Liesjärvessä, perinteiset nuotiobhajanit jatkuvat 
myöhäiseen iltaan asti. 
 
Majoitus on 2-3 hengen huoneissa, wc ja suihku sijaitsevat käytävällä. Huoneissa on valmiina peitot ja 
tyynyt, tuo mukanasi omat lakanat tai makuupussi. Lisämaksusta 5e/hlö/yö voit varata itsellesi 1 hengen 
huoneen (rajoitetusti tarjolla). Eräkeskukselta voi myös vuokrata lakanoita, 5e/hlö. 
 
Eräkeskuksen keittiö valmistaa meille maukkaat lakto-ovo kasvisruoat (aamiainen, lounas, iltapäivätee, 
illallinen, kevyt iltapala). Myös erikoisruokavaliot (gluteeniton, vegaani) ja ruoka-aineallergiat huomioidaan 
(muista kertoa nämä ilmoittautuessasi). 
 
Retriitille voi tulla myös omalla teltalla ja omilla eväillä. Käytössämme on päärakennuksen pikkukeittiö, 
jossa voi lämmittää omia ruokia ja keittää kahvia sekä teetä. 
 
Luethan ilmoittautumis- ja maksuohjeet huolellisesti :) Lisätietoja retriitistä 
sähköpostiosoitteesta: retriitti@amma.fi 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
 
Ilmoittaudu viimeistään 2.8. lomakkeella:  
 
https://tinyurl.com/y6vo96at 
 
*** Huomaathan, että 5.8. mennessä maksettu retriittimaksu vahvistaa ilmoittautumisesi retriitille *** 
 
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy myös http://www.amma.fi -sivulta. llmoittautuneet saavat 
sähköpostitse lisätietoa, tarkemman retriittiohjelman ja saapumisohjeet ilmoittautumisajan päätyttyä.  
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MAJOITUSVAIHTOEHDOT JA RETRIITTIMAKSUT: 
 
1. Majoitus ja ruokailu, pe-su: 
 
Huone - aikuinen 140 € 
Huone - lapsi 70 € 
 
Teltta - aikuinen 118 € 
Teltta - lapsi 59 € 
 
2. Majoitus ilman ruokailua, pe-su: 
 
Huone - aikuinen 82 € 
Huone - lapsi 41 € 
 
Teltta - aikuinen 44 € 
Teltta - lapsi 22 € 
 
3. Majoitus ja ruokailu, pe-la TAI la-su: 
 
Huone - aikuinen 82 € 
Huone - lapsi 41 € 
 
Teltta - aikuinen 44 € 
Teltta - lapsi 22 € 
 
4. Päiväkäynti ja ruokailu (la) 
 
Päiväkäynti ja ruokailu - Aikuinen  22 €  
Päiväkäynti ja ruokailu - lapsi  10 €  
 
5. Päiväkäynti ilman ruokailua (la) 
 
Päiväkäynti ilman ruokailua - aikuinen  15 €  
Päiväkäynti ilman ruokailua - lapsi  5 €  
 
Lapsi tarkoittaa alle 12-vuotiasta. 
 
Osallistumismaksu tulee maksaa viimeistään 5.8. Suomen Amma-keskus ry:n tilille FI06 1572 3000 3344 41 
viitenumerolla 5005. Maksun viestikenttään ei toivota viestejä.  
 
Muista ilmoittaa erityisruokavalio/ruoka-aineallergia-, huonetoveri- ja muut toivomukset ilmoittautumisen 
yhteydessä.  
 
** Ilmoita mahdollinen peruutus sähköpostitse osoitteeseen retriitti@amma.fi viimeistään 5.8. **  
 
Sydämellisesti tervetuloa! 
Suomen Amma-keskus ry 
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