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Kiire ei ylety Paksun mäelle

MIIKA SIRKIÄ

IIVARI-KUKKO kiekaisee ja 
hevoset jyskyttävät lattiaa, 
kun yrittäjä Mirva Puus-
tjärvi esittelee Talliaitan ti-
loja Könkäällä Loma-Pak-
sun pihapiirissä.

– Joogaajat tykkää, kun 
täällä kuulee eläinten ääniä. 
Eläinten voimauttava vaiku-
tus on tullut enemmän mu-
kaan toimintaamme, Puust- 
järvi sanoo.

Paksun mäen pihapiirissä 
sijaitsevat Loma-Paksun ma-
jatalo, perhekoti Päiviö sekä 
Talliaitta, jonka alakerrassa 
asuvat kanat, puput, lampaat 
ja hevoset. Yläkerrassa on 60 
neliön sali, jossa järjestetään 
joogaa ja shindoa. Talliaitan 
salissa pidetään myös erilai-
sia työpajoja, tapahtumia, 
kursseja ja retriittejä paikal-
lisille sekä yksittäisille mat-
kailijoille ja ryhmille. Joulu-
kuussa tila muuttuu kahvi-
laksi Englannista saapuville 
matkailijoille, ja salia vuok-
rataan myös kokoustilaksi. 

Eläimet ovat osa toimin-
taa, mutta kyseessä ei ole ko-
tieläinpuisto.

– Esimerkiksi kun tulee 
majataloon asumaan, samal-
la voi silitellä kesyjä kanoja 
ja ruokkia kädestä. Tammi-
kuussa tulee uusia tuotteita 
pihapiirin eläimiin liittyen, 
Puustjärvi kertoo.

 
Hyvinvointiyhteisö on kehit-
tynyt hiljalleen majatalo- ja 
perhekotitoiminnan ohes-
sa. Ensimmäiset joogakurs-
sit Loma-Paksussa pidettiin 
kymmenen vuotta sitten. 
Siitä lähtien joogaretriittejä 
on ollut ainakin kerran vuo-
dessa. 

Sukupolvenvaihdos teh-
tiin tilalla vuonna 2015. Sen 
myötä pihapiiriin lisättiin 
luovia toimintoja ja eläimiä. 
Aluksi viikoittaisia meditaa-
tioita ohjasi Misha Del Val 
ja Steffan Wunderink puo-
lestaan järjesti kerran kuus-
sa sukkadiskon, jossa aikui-
setkin pääsevät tanssimaan 
päihteettömässä tilassa su-
kat jalassaan. Ensimmäiset 
joogan viikkotunnit alkoi-
va viime vuonnat Heidi So-
kan pitäminä. Nyt Talliaitas-
sa pyörii ympäri vuoden joo-
gaa ja shindoa. Lisäksi ulko-
maiset joogastudiot ovat löy-
täneet tilan ja tuovat paikalle 
omia ryhmiään. 

Puustjärvi kertoo, että vii-
me vuosina kiinnostus joo-

ga- ja hyvinvointipalveluita 
kohtaan on kasvanut. 

– Hidastaminen ja rauha 
on mukana kaikessa toimin-
nassa. Täällä ei ole kiireen 
tuntua, ja erotumme Levin 
muusta toiminnasta.

Puustjärvi kertoo, että hy-
vinvointipalveluita voi varata 
pian netin kautta ja paikalli-
set saavat alennusta.

– Joogaamassa on käynyt 
myös miehiä. Jooga sopii esi-
merkiksi kuntourheilun rin-
nalle tuomaan jäntevyyttä. 

Hyvinvointipalveluista 
on hyötyä myös perhekodin 
asukkaille. Hengitysharjoi-
tukset auttavat Puustjärven 
mukaan rauhoittumisessa ja 
paremman unen saamisessa.

Talliaitan tilat toimivat myös 

näyttelytiloina. Nyt esillä 
on Anna-Leena Nordber-
gin valokuvanäyttely Sielun 
maisemia. Maisemakuvat 
sopivat Puustjärven mieles-
tä hienosti joogatuntien tun-
nelmaan. Joskus tunnelmaa 
tuovat myös suurista ikku-
noista näkyvät revontulet.

Pihapiirin palvelut tuke-
vat toisiaan. Toiminnassa on 
mukana perhekodin asuk-
kaita ja siellä työskentele-
viä aikuisia, jotka huolehti-
vat päivittäin miljööstä sekä 
lasten ja eläinten hyvinvoin-
nista. Puustjärven mukaan 
jokaisella yhteisön jäsenellä 
on myös mahdollisuus hyö-
dyntää omia vahvuuksiaan 
toiminnassa. 

Tavoitteena on esimerkik-
si tarjota hyvinvointiviikko-

ja ryhmille. Viikkoon sisäl-
tyvät yöpymiset ja omannä-
köinen viikko-ohjelma, jos-
sa on riittävästi tilaa levol-
le, olemiselle ja hiljaisuudel-
le majatalossa.  Viikon ohjel-
maan voi sisältyä esimerkik-
si retki tähtitaivaan alla hus-
kyjen kanssa, erilaisia elä-
myksiä tunturissa, joogaa ja 
meditaatiota salissa ja luon-
nossa sekä eläinten hoitoa ja 
eläinten kanssa liikkumista. 
Kansainvälisille ryhmille on 
myös suunniteltu pidempiä 
ohjelmia.

Del Valin ja Wunderinkin 
lisäksi viikko-ohjelmia tar-
joavat Loma-Paksun yhtei-
sössä Miia Ritola (kunda-
liinijooga), Pilvi Mikkonen 
(flow-jooga) ja Milja Juntu-
nen (shindo). 

Loma-
Paksuun 
kasvoi 
hiljalleen 
hyvinvointi-
yhteisö.

Eläinten voimauttava vaikutus on vahvasti mukana Loma-Paksun toiminnassa, kertoo yrittäjä Mirva Puustjärvi.

Talliaitassa avoimet ovet
�� Loma-Paksussa järjestetään avointen ovien 

tapahtuma tulevana sunnuntaina 25. mar-
raskuuta. Päivän aikana voi tutustua kello 
11 alkaen Talliaitan ohjaajien mukana muun 
muassa mediataatioon, kundaliinijoogaan, 
flow-joogaan, shindo-rentoutukseen sekä ti-
lan eläimiin. Illan päätteeksi on lisäksi suk-
kadisko koko perheelle kello 17.15. Aikuisille 
päihteetön disko järjestetään kello 19. Lisä-
tietoa Facebook-sivuilla nimeltä Talliaitan ta-
pahtumat.
�� Loma-Paksu, perhekoti Päiviö ja Talliait-

ta sijaitsevat Könkäällä kymmenen kilomet-
rin päässä Levin matkailukeskuksesta. Lo-
ma-Paksu tarjoaa maatilamajoitusta van-
hassa päärakennuksessa. 
�� Paksun suku on asunut Paksun mäellä 

1600-luvulta alkaen.

Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia hyvinvoinnistaan, ja joogatunneille on kysyntää. 
Könkäällä joogataan Talliaitan vintillä.

Paksun tilalta löytyy hevosia, lampaita, kukkoja, kanoja, 
kissoja ja koiria.
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