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Tapahtumat kesällä 2014
Ke 25.6. klo 14-18 Vuorovaikutteinen villivihannesretki keruutarkastaja Arla Ilmasen
opastuksella. Osallistumismaksu 12 €. Tutkimme ja keräämme villivihanneksia. Valmistamme ja
nautimme yhdessä kerätyistä villivihanneksista salaatin sekä yrttiteen. Ota mukaan ruohikossa
liikkumiseen sopivat kengät. Kurssi pidetään, jos 16.6. klo 20 mennessä on vähintään 7
osallistujaa. Ilmoittautumisia otetaan 25.6. saakka puh.050 3839117 tai virpiorbi@gmail.com
Ke 2.7. klo 14-18 Ihmisen moniulotteisuus, kurssiohjaaja Helga Kotolan luento ja
harjoituksia. Aiheena ovat ihmisen näkymättömät kehot (aurat) ja niiden vaikutus jokapäiväisessä
elämässä . Osallistumismaksu 15 €. Ennakkoilmoittautuminen puh. 050 3839117
tai virpiorbi@gmail.com
Ke 9.7 klo 10-17 Kasvivärjäyskurssi, vetäjänä perinnekäsityöläinen Pirjo
Lahtinen. Osallistumismaksu 55 €. Hintaan sisätyy keittolounas ja jälkiruokakahvi. Kurssiin
tarvittavat materiaalit voi ostaa paikan päällä. Tarkemmat tiedot hinnoista ja tarvikkeista sekä
kasvivärjäyksestä www.virpiyli-vakkuri.com. Järjestäjä ei vakuuta kurssilaisia. Kurssi toteutuu,
jos osallistujia on 5-10. Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 5.7. puh. 050 3839117
tai virpiorbi@gmail.com
Ke 23.7. klo 18-20 Taidehistorian luento Eino Leino ja hänen kuvataiteilijaystävänsä. FM
Anja Tyrväinen. Pääsymaksu 8 €.
29 - 30.7 klo 10-17 Kaksipäiväinen Mindfulness- kurssi, vetäjänä tunne- ja tietoisuustaitojen
kouluttaja Anne Laine. Osallistumismaksu 165 €. Kurssiin sisältyy tulokahvi/tee, keittolounas ja
päiväkahvit/teet. Ennakkoilmoittautuminen 15.7. mennessä Anne Laineelle puh. 044-558 6127 tai
laineanne@gmail.com
Mindfulness - hyväksyvän tietoisen läsnäolon kurssi johdattaa osallistujat tunne- ja
tietoisuustaitoihin. Näiden vaikutuksesta hyvinvointiin on runsaasti tieteellistä näyttöä.
Mindfulness lisää stressinhallintaa, rentoutta, luovuutta ja keskittymiskykyä. Samalla opit
päästämään irti liiasta huolehtimisesta ja murehtimisesta ja vapautat energiaa elämäniloon ja tässä
hetkessä olemiseen.
Majoitusta tarvitsevia autamme majoituksen etsimisessä lähistöltä. Majoitus ei sisälly
osallistumismaksuun.
Ke 6.8. klo 18 Valkeakosken Lintuharrastajat ry tulee kertomaan pihapiirin linnuista ja niiden
hoidosta. Osallistumismaksu 2 €, lapset ilmaiseksi.
Taidenäyttely, Kesäkahvio ja Aittapuoti ovat auki tapahtumien aikana tapahtumiin osallistuville.
Paikka avataan tuntia ennen tapahtumien alkua. Kivityöateljee on auki sopimuksen mukaan.
AteljeeGalleria Virpi & Orbi, Niskavuorentie 405, 36600 Pälkäne, puh 050 3839 117
virpiorbi@gmail.com, www.virpiyli-vakkuri.com
Avoinna 19.6. - 17.8.2014 TO-SU klo 13 - 18. Yli 8 hengen ryhmiltä toivomme ilmoittamista etukäteen.

