
Lämpimästi tervetuloa kesäretriittiin Mustialaan 10.-12.heinäkuuta! 
 
Mitä olisi kesä ilman retriittiä ja Shubamritaa? Ei oikea kesä ollenkaan! 
Tästä vertaansa vailla olevasta yhdistelmästä on muodostunut monille kesän kohokohta, jota ei voi eikä halua missata. 
Äiti Amman läheisimpiin oppilaisiin kuuluva brahmachari Shubamrita tuo aina mukanaan tuhdin tuulahduksen 
Amman ihanaa tuoksua opetuksineen, hauskoine tarinoineen ja autuuteen kohottavine lauluineen. Puhumattakaan 
meditaatioista ja puja-seremoniasta, joiden mieltä ylentävistä, rauhoittavista ja puhdistavista vaikutuksista voi nauttia 
pitkään. 
Shubamritalle voi myös esittää henkisyyteen liittyviä kysymyksiä. 
 
Mustialan kartanon puiston vanhojen lehmusten alla voi hiljentyä nauttimaan luonnon rauhasta. Mustialanlampeen voi 
pulahtaa uimaan saunareissun yhteydessä. Saunomme sekä perjantai että lauantai-iltoina. Grillikatoksella laulellaan ja 
soitellaan usein myöhäiseen kesäyöhön saakka.  
 
Mustiala sijaitsee Tammelan kunnassa, noin 10 kilometriä Forssasta Hämeenlinnan suuntaan. Mustialassa on toiminut 
maamme vanhin maatalousoppilaitos ja nykyisin se on osa Hämeen ammattikorkeakoulua, josta valmistuu agrologeja. 
 
Majoitus on kahden hengen huoneissa, joissa wc;t ja suihku ovat käytävillä. Telttailijoita varten on tasainen, 
nurmikkoinen alue.  
 
Retriitin hintaan kuuluvat majoitus, kasvisateriat, kahvi tai tee, ohjelma ja sauna. Ilmoittaudu viimeistään 6.7. 
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: arjaliisa.landen@gmail.com tai 
puhelimitse 045 6790550. Ilmoittautuessasi kerro nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, majoitustoiveesi ja 
mahdollisen kämppäkaverin 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 aikuinen 33 e, lapsi 20 e. 
Lapsi tarkoittaa 4-12-vuotiasta. Tätä nuoremmat osallistuvat ilmaiseksi. 
 
Osallistumismaksu tulee maksaa viimeistään 6.7. Suomen Amma-keskus ry:n tilille FI06 1572 3000 3344 41. Viitenumero 5005. 
Maksaessasi myös jonkun toisen henkilön osallistumismaksun käytä viitettä 5034. Muista myös ilmoittaa heidät retriittiin. 
Eräpäivän 6.7. jälkeen maksaville tulee 10 euron lisämaksu, jonka voit itse lisätä loppusummaan. 
 
Maksun viestikenttään ei toivota viestejä. Ilmoita erityisruokavalio-, huonetoveri- ja muut toivomukset ilmoittautumisen 
yhteydessä.  
 
Ilmoita mahdollinen peruutus hyvissä ajoin, viimeistään kolme päivää ennen retriitin alkua, jos haluat maksusi 
palautettavaksi. 
 
Sydämellisesti tervetuloa! 
Suomen Amma-keskus ry 
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