
Löytöretki läheisyyteen   

ronmylly
Oronmyllysäätiö
Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus
Oronmyllyntie 250, 59310 SÄRKISALMI
Puh. 0400 793 441
toimisto@oronmylly.fi, oronmylly.fi

facebook.com/oronmyllysr/

Oronmylly sijaitsee Parikkalassa, 
kirkasvetisten lampien ja 

korkeiden harjujen tuntumassa. 
Luonnonläheisessä ja rauhallisessa 
ympäristössä saamme irrottautua 

arkirutiineistamme.  

Löytöretken matkanohjaajat

Tiina ja Jorma Jumppanen
Olemme olleet naimisissa yli 30 vuotta. Meillä on kaksi aikuista poikaa ja yksi lapsenlapsi. 
Olemme osallistuneet avioparityöhön ensin ryhmänvetäjinä ja myöhemmin kantaneet 
enemmän vastuuta. Parisuhteen merkitys on pandemian haasteiden keskellä korostunut 
uudella tavalla. Avioparikurssit ovat antaneet eväitä tunteiden tunnistamiseen ja elämän 
solmukohtiin.

 
Tuula Tynjä ja Kasper Valtakari
Olemme olleet yhdessä reilut 20 vuotta ja käyneet miltei yhtä pitkään hoitamassa sään-
nöllisesti suhdettamme erilaisilla kursseilla. Perheeseemme kuuluu kaksi koulu-ikäistä tyt-
töä. Jokainen kurssi tuo meitä lähemmäs toisiamme. Ohjatessa on ilo yhdessä jakaa niin 
löytöjä kuin kipujakin. Sitä ihmisyys parhaimmillaan on, että jakaessa rikastumme kaikki.
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Keskiviikko 30.6.
  7.30  Aamupala 
  8.45  Aamuhartaus 
  9.00  Lasten oma ohjelma, ulkoilua ja sisäleikkejä
  9.00  Läheisyys, kosketus ja hellyys – aikuisten ohjelma
12.00  Lounas
 Vapaata: lepoa, uintia, ulkopelejä
14.30  Kahvit
15.00  Kokonainen: Naisten kesken tutkimusretki omaan taustaan
15.00  Miesten ja lasten toiminnallinen paja
17.00  Päivällinen
18.00  Viikkomessu 
19.00  Saunat lämpimänä ja iltapala tarjolla
21.00  Iltanuotio laavulla

Torstai 1.7.
  7.30  Aamupala 
  8.45  Aamuhartaus 
  9.00  Lasten oma ohjelma, ulkoilua ja sisäleikkejä
  9.00  Löytöretken aarteet – aikuisten ohjelma
12.00  Päätöslounas ja saaliinjako

Kompassi käteen ja kotimatkalle!

Lisätietoja kurssista avioliitto@sana.fi tai puh 0400 762 320 
Ilmoittaudu toimisto@oronmylly.fi tai puh. 0400 793 441

Täysihoitohinta
2 aikuista huonemajoituksessa   550 €
2 aikuista aittamajoituksessa   450 €
alle 5-vuotias lapsi: ei täyshoitomaksua 
lapsi 5–11. v huone- tai aittamajoituksessa 150 €
lapsi 12–18 v. huone- tai aittamajoituksessa 200 €

Kurssimaksu / pari    100 €
lastenhoitomaksu 
pikkulapsi (0–4 v.):     80 €
Lapsi 5 v. ja vanhempi:     60 €

Taukopaikka arjesta ja huoltohetki elämän tärkeille ihmissuhteille. Etsimme 
ja löydämme läheisyyttä ja lämpöä parisuhteisiimme. Aikuisten ohjelmassa 
tutustutaan rakkauden kieliin ja opetellaan tapoja ilmaista rakkautta tavoilla,  
joita oma puoliso ymmärtää. 

Ohjelma koostuu vetäjäparien lyhyistä, omakohtaisista alustuksista, 
parityöskentelyistä ja keskusteluista pienryhmissä. Välillä pohdimme omaa 
elämäämme naisten tai miesten porukassa. Lapsille on omaa, mukavaa ohjelmaa. 
Aikaa on myös koko perheen yhdessäoloon ja kesäisestä luonnosta nauttimiseen.

Matkanohjaajina 
Tuula Tynjä ja Kasper Valtakari & Tiina ja Jorma Jumppanen

Maanantai 28.6. 
11.00  Saapuminen ja majoittuminen
12.00  Lounas
13.00  Aarteenetsintä: tutustumme alueeseen 
13.45  Tutustumista 
15.00   Kahvi
15.30  Lasten omaa ohjelmaa 
15.30  Samalle kartalle – aikuisten ohjelma 
17.00   Päivällinen
18.00   Saunat lämpimänä
19.00   Iltapala tarjolla
21.00   Iltahartaus

Tiistai 29.6.
  7.30  Aamupala
  8.45  Aamuhartaus 
  9.00  Lasten oma ohjelma, ulkoilua ja sisäleikkejä
  9.00  Tunteiden vuoristossa – aikuisten ohjelma 
12.00   Lounas
13.00   Koko perheen yhteinen luontoretki. Retken   
 päätteeksi kahvit Vironperän laavulla 
16.30  Päivällinen
17.30  Miesten kesken: saadut mallit ja oma polku 
17.30  Naisten ja lasten luova paja
19.00   Saunat lämpimänä ja iltapala tarjolla
21.00   Iltahartaus 

Olette tervetulleita sellaisina 
kuin olette!


