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Perinteinen Kehdon Puurojuhla pidetään tänäkin vuonna Sadhanan 
merkeissä. Kokoonnumme Talvipäivänseisauksen, vuoden pimeim-
män päivän aatonaattona yhteiseen aamuharjoitukseen. Harjoitus 
alkaa sielun runon, Japji Sahibin resitoinnilla kello 06.00, jatkuu 
fyysisellä kundaliinijoogakriyalla ja päättyy kauniisiin mantroihin, 
joita laulamme ja resitoimme yhdessä. Kuulemme myös harjoi-
tuksen päätteeksi yhteisen rukouksen (Ardaas) ja päivän sanan 
(Hukam). Harjoitus päättyy noin 08.30. Harjoituksesta ei tarvitse 
olla mitään aiempaa kokemusta, olet tervetullut mistä kohdasta 
tahansa. Harjoitus on avoin ja maksuton kaikille. Kiitos, kun tulet 
ajoissa paikalle. Ovet avataan 05.30.

Jos haluat, jää kanssamme harjoituksen jälkeen Joulupuurolle! 
Kehto tarjoaa aamun maukkaan riisipuuron ja teetä. Ja jos haluat, 
tuo mukanasi muita aamupalatarvikkeita yhteiseen pöytään. 
Jaamme antimet yhdessä perinteiseen tapaan. Aiempina vuosina 
olemme olleet hyvin yltäkylläisessä pöydässä. Lämmin kiitos!  
Tuo mukanasi myös ystävä, perheenjäsen, lapsi, vanhempi,  ja 
ennen kaikkea itsesi. Tuo tuulahdus hyvää mieltä ja lämmintä  
sydäntä mukanasi ja tule katsahtamaan samalla taakse mennee-
seen kauteen sekä valmistautumaan pienelle joulutauolle, lepoon, 
sekä suuntaamaan myös jo hieman vuoteen 2020.

Paikkana on Kauniaisten kansalaisopiston Petra-talon Juhlasali,  
josta maksamme vuokran kansalaisopistolle. Vuokrakulun 
kattamiseksi voit tuoda niin valitessasi pienen rahalahjoituksen. 

Itse harjoitus on maksuton, kuten myös aamupuuro. Mahdolli-
sesti ylimääräisen rahan vuokran jälkeen lahjoitamme eteenpäin 
hyväntekeväisyyteen.

huom! Ilmoittauduthan etukäteen, jotta osaamme varautua  
puuron kanssa! Lämmin kiitos! 
aika: Perjantaina 20.12.2019 kello 06.00-08.30 (ovet 05.30)  
jatkuen noin kello 10.00:een yhteisen Puurojuhlan merkeissä. 
paikka: Petra-talo, Juhlasali (1. krs), Pohjoinen Suotie 5 a, 02700 
Kauniainen. Talon edessä on paljon parkkipaikkoja, samoin vierei-
sen palloiluhallin sisäänkäynnin edessä (ennen Petra-taloa). Lisäksi 
juna-asemalta (Kauniainen) on n. 10 minuutin kävely. 
ilmoittautumiset: Ilmoittaudu etukäteen, viimeistään 18.12. 
mennessä Seva Manpriti Kaurille: kehtosangat@gmail.com tai 
040 5147333. 
hinta: Veloitukseton. Voit tuoda tilavuokran kattamiseksi pienen 
lahjoituksen ja/tai aamiaista mukanasi. Kehto tarjoaa riisipuuron 
ja teet. 
vetäjät: Kehto Koulun Sangatin jäsenet, Emilia Jagat Prem, 
Charanpal Singh

Lämpimästi tervetuloa! 

aamusadhana ja kehdon 
perinteinen joulupuuro

perjantaina 2o.12. kello 06.00 - 10.00 kauniaisissa


