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Saapumispvä 
 
 
 

 
 

18:30  

Päivällinen 

 & 
Majoittuminen 

 
 

19:30 

Rentoutus  

& 
Orientaatio 

 
 

20:45 

Hiljainen 
meditaatio 

 
 

21:30  

Parantava hiljaisuus 

7:00 

 
Herätys 

7:30-8:30 Ohjattu istuma-(30’), 
sisäkävelymeditaatio(15’) 

& 

Maan koskettaminen(15’) 
 

Ohjattu istuma- (30’),, sisäkävelymeditaatio(15’)  
&       

Maan koskettaminen(15’) 
 

5MT Transmissio/ 
14 TLHarjoituksen 

Lausuminen 

8:30 Aamiainen hiljaisuudessa 

 

9:30-10.15 Työ meditaatio 
 

10:30-11:45 Luento 

 

12:00-12:45 Ulkokävelymeditaatio 
 

13:00 Lounas hiljaisuudessa 
  

 

 

Vapaa-aika: 
Lepo/omatoiminen 

ulkokävely/ 
14:15-14.45  

ohjattu rentoutus 
 

Vapaa-aika:  
Lepo/omatoiminen ulkokävely 

 
  

 

 

15:00 Ohjattu istumameditaatio& sisäkävely 

 

15:00 
Ryhmäkeskustelu & 

palaute 
 

15:45-16.30 3 Maan koskettamista 

 

5TLHO esittely 

 

Teemeditaatio 

 

 

16:30 

Retriitti loppuu 16:45-17.45 

 

Ryhmäkeskustelu 
 

Ryhmäkeskustelu 
 

Ryhmäkeskustelu 
 

18:00 

 

Päivällinen hiljaisuudessa 

 

 

19:30-20.00 

Vapaa-aikaa / omatoiminen ulkokävelymeditaatio / 

          To:Resitaatio/OI-koulutus    PE: järjestäjille                    La: Saunailta 
Sanghakokous 

20:30-21:15 

 

 (15’) ohjattu istumameditaatio, jota seuraa (15’) itseohjautuva 
istumameditaatio ja sisäkävelymeditaatio(15’) 

 

21:30 Parantava hiljaisuus 



21:30 – 9:30 ja pe & la koko päivän  

 

 
 

Hiljainen meditaatioretriitti 19-23.4.2017 

Turvallisin paikka olla  

Nirvana tässä ja nyt 

Tervetuloa nauttimaan 5 päivän retriitistä kauniissa maalaismaisemassa Loppijärven rannalla Läyliäisissä harjoittaen 

yhdessä tietoisen läsnäolon, keskittymisen ja selkeän ymmärryksen kehittämistä istuma-, kävely-, hiljaisen 
ruokailumeditaation, Dharmaopetusten ja harjoittamiskokemusten jakamisen kautta. Kun harjoitamme oikein, tunnemme 
tuloksen heti. Luumukylässä meillä on harjoittamisen tuloksia, hedelmiä, joilla on juurensa perinteisessä opetuksessa. 

’Olet perillä, olet kotona’. ’Olet rento, olet rauhallinen’. Voimme palata näihin tiloihin koska tahansa niin halutessamme. 
Hetkenä jona kohdistamme kehon ja mielen tähän suuntaan, olemme onnellinen. Harjoittamisemme aste on 

onnellisuutemme aste. Palatessamme nykyhetkeen huomaamme, kuinka ihanaa onkaan olla elossa! Meillä on jo kaikki 
edellytykset onnellisuuteen. Luennoilla jatkamme ’’Turvallisin paikka olla’’ –suttaa. 

Retriitissä meillä on aikaa sekä jakamiselle että jalolle hiljaisuudelle ja ylimääräistä vapaa-aikaa omatoimiselle rentoutus-, 
istumameditaatiolle ja kävelymeditaation harjoitukselle järvenrannalla. Retriitti on avoin kaikille, niin aloittelijoille kui n 

heiile, jotka ovat olleet aikaisemmissa retriitteissä. 
 
Opettaja: sisar Thieu Nghiem, Luumukylästä  

Hinta: 215 € 

Retriittimaksu: Valkoinen lumme ry:n tilille nordea FI44 1470 3000 2413 67, viite 1300  

Lisäksi retriitissä voi antaa vapaaehtoisen lahjoituksen opettajalle. 

ILMOITTAUTUMISET MIELELLÄÄN VIIMEISTÄÄN 3VKOA ENNEN RETRIITTIÄ 

Hintaan sisältyy ohjelma, majoitus ja ruoka.  Maksu tulee suorittaa 1 vkon kuluessa ilmoittautumisesta. Maksamalla 
vahvistat osallistumisen. 20€ maksusta menee retriittipaikan varausmaksun kattamiseen. Jos joudut peruuttamaan tulosi 

alle viikon sisällä retriitistä, pidätämme tarvittaessa 50€ osallistumismaksusta kulujen kattamiseen. 
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: vlumme@gmail.com tai puh.050-3310385 

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä koko nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja mistä kaupungista olet tulossa. 
Jos olet kiinnostunut tarjoamaan tai vastaanottamaan kimppakyytiä, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 

mailto:vlumme@gmail.com


 

Paikka: ABHAYALOKAN RETRIITTIKESKUS 

JÄRVENTAUSTANTIE 816, 12600 LÄYLIÄINEN (LOPPI) 
 
Saapuminen retriittiin: Retriittiin tulee saapua klo 18 mennessä. Paikalle pääsee Helsingistä päin tultaessa Läyliä isten 

kautta Lopelle ajavilla busseilla. Läyliäisistä voi ottaa taksin (n. 12€) tai jäädä pois Hevosojan tienhaaran pysäkillä (kolmas 

pysäkki Läyliäisten keskustasta) ja kävellä siitä Järventaustantietä noin 3-4km. Abhayalokan retriittikeskus on keltainen 
pitkä puutalo tien oikealla puolella. 
 
Majoittuminen: Abhayalokassa on kaunis meditaatiosali, ruokasali, keittiö ja oleskeluhuone. Majoittuminen on 3-6 

hengen huoneissa. Naiset ja miehet majoittuvat eri huoneissa. (Pariskunnille emme voi varmuudella luvata yhteistä 

huonetta, mutta toiveen voi esittää ilmoittautumisen yhteydessä.) 
 
Mukaan tarvitset: Vuodevaatteet tai makuupussin (patjat, peitot ja tyynyt ovat valmiina), pyyhkeen ja pesuvälineet, 

lämpimät sisätossut tai villasukat, löysät ja lämpimät sisävaatteet ja sään mukaiset ulkoiluvaatteet.  
 
Ruokailu: Ateriat ovat kasvisruokaa. Erikoisruokavaliot pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Mainitse niistä 

ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Kirjakauppa: 

Tilaisuudessa voi ostaa joitain Thich Nhat Hanhin kirjoja käteisellä. 

 
Lisäksi retriitissä voi antaa vapaaehtoisen lahjoituksen opettajalle. 

 
Opettajasta: Sisar Thieu Nghiem tuli Vietnamista Suomeen pakolaisena vanhempiensa kanssa vuonna 1983. Hän on 

suorittanut peruskoulun ja ylioppilastutkinnon Suomessa ja opiskellut terveystieteitä Helsingin Yliopistolla. Vuonna 1995 

hän lähti Ranskaan kansainvälisesti tunnettuun buddhalaiseen Plum Villagen retriittikeskukseen (Luumukylä) ja vuonna 
1996 hänestä tuli nunna. 
  

Sisar Thieu Nghiem on asunut Luumukylän retriittikeskuksissa yhteensä 15 vuotta buddhalaisena nunnana. Vuonna 2003 
hän siirtyi Ranskasta Yhdysvaltoihin ja on ollut siellä mukana perustamassa kahta Luumukylän retriittikeskusta. Hänen 

opettaja ja Luumukylän perustaja on vietnamilainen zen-mestari ja munkki Thich Nhat Hanh, joka on tunnettu tavastaan 
opettaa buddhalaista viisautta ja tietoisen läsnäolon Mindfulness-harjoitusta länsimaalaisille. Luumukylän 
retriittikeskuksissa vierailee vuosittain tuhansia vierailijoita ympäri maailmaa erilaisista uskonto- ja kulttuuritaustoista. 

Luumukyläyhteisön toiminta perustuu osallistuvaan buddhalaisuuteen, jossa keskitytään tietoiseen ja rakastavaan 
läsnäoloon elämän jokaisena hetkenä. 

 
Vuodesta 2000 asti Sisar Thieu Nghiem on vieraillut vuosittain Suomessa ja ohjannut meditaatio- ja rentoutusharjoituksia 
ja pitänyt luentoja mindfulnessista. Vuonna 2001 hänestä tuli traditionsa Dharma-opettaja. Laajan kielitaitonsa (suomi, 

ruotsi, englanti, ranska ja vietnam) ja harjoituskokemuksensa johdosta tultuaan Dharma-opettajaksi hän on matkustanut 
sekä opettajansa Thich Nhat Hanhin kanssa että yksin ympäri maailmaa opettamassa meditaatiota. Vuodesta 2010 hän 

on asunut Suomessa opettaen Mindfulness-harjoituksia ja buddhalaisuutta erilaisten kurssien ja retriittien muodossa. 



 

 
 
 

 
 


