
KOHTI KOHTI 
TOISIAMMETOISIAMME

10.–13.7.  
Vivamo, Lohja 

Leiri toteutetaan Vivamossa luonnonkauniissa järvimaisemassa. Ohjelma on 
perheystävällinen, kivaa toimintaa koko perheelle, yhdessäoloa ja lomailua 
täyshoidon helliessä. Vivamossa on lapsiystävällinen matala hiekkaranta,  
rantasaunat suihkuilla sekä kivat lenkkimaastot. 
Aikuisten ohjelma antaa uutta virtaa ja ajatuksia parisuhteeseen. Painotamme 
suhteessa olevaa hyvää. Vertaistuki ja muihin perheisiin tutustuminen avaa 
uusia näkökulmia omaan arkeen. Lapsille omaa mielekästä ohjelmaa mukavien 
ja kokeneiden lastenhoitajien kanssa aikuisten ohjelmien aikana. 

Sunnuntai
13.30 Tervetuloa ja tutustuminen
14.30 Välipala ja kahvit
15.45 Aikuiset, Mistä tullaan ja keitä ollaan?
17.00 Päivällinen 
18.30 Koko perheen iltalamppu
19–21 Iltapala ja saunat

Maanantai
  8.00 Aamiainen
  9.00 Aikuiset, vuorovaikutuspaketti
11.30 Lounas 
 vapaata, lipunryöstöä, uintia, päiväunet, pingistä…
14.30  välipala
15.00 Koko perheen toimintarata
17.00  Päivällinen 
18.30 Nuotioilta rannassa
19–21 Iltapala ja saunat 

Koko perheen avioparileiri



Lämpimästi tervetuloa!

0207 681 760
Vivamontie 2, 08200 Lohja  
vivamo@sana.fi, vivamo.fi

Mahdolliset peruutukset 7 pv ennen kurssin alkua, myöhemmin peruutetuista 
perimme puolet kurssimaksusta. Kokonaan peruuttamatta jättämisestä perimme 
koko kurssimaksun. Peruutukset +358 400 793 497 tai vivamo@sana.fi.

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 
16,69 snt/min (alv 24%)

facebook.com/krsvivamo

Vivamon Kirja- ja lahjapuoti 
avoinna joka päivä klo 9–16.

Vivamon Kirppu ja Kirja avoinna 
to klo 12–15, la klo 11–15.

Muutokset mahdollisia.

yhteistyössä

Tiistai
  8.00 Aamiainen
  9.00 Aikuiset, tunteet ja tarpeet
11.30 Lounas 
 vapaata, uintia, päiväunet, pingistä… 
14.00 Välipala
15.00 Aikuiset, Kohti toisiamme  
17.00 Päivällinen 
18.30 Koko leirin yhteinen juhla 
19–21 Iltapala ja saunat 
Keskiviikko
  8.00 Aamiainen
  9.00 Aikuiset, Eväitä arkeen
11.30 lounas ja turvallista kotimatkaa!

Ohjaajina Tanja ja Jarkko Routama, 
Filippa ja Miika Salo.

Kysy lisää ja ilm. 0400 762 320, avioliitto@sana.fi

Kurssimaksu 
100 € /pari

Täysihoito (oma wc) 
544 € / pari ja 204 € / lapsi 7–16 

v. ja 136 € / lapsi 3–6v.
Täysihoito (wc käytävällä) 

480 € / pari ja 180 €/ lapsi 7–16 v. 
ja 120 € / lapsi 3–6v.

Alle 3-vuotiaasta ei peritä 
täysihoitomaksua.
Lastenhoitomaksu

80 € (alle 3-v), 60 € (Yli 3-v) 

Leiripalautteita:
”Pääsimme erottavista tekijöistä niihin, 
jotka meitä yhdistävät.”
”Entistä lujemmin kuulumme yhteen.”
”Saadut antimet ovat kantaneet arkea 
ja parisuhdetta ihanasti eteenpäin.”

Tanja ja Jarkko:
Olemme Espoosta ja meillä on neljä jo isoa lasta. Avioliittoleirejä olemme pitäneet noin 10 vuotta.   
Meille on tärkeää, että kaikki lapset viihtyvät ja aikaa on myös perheiden yhdessäololle. Avioparityö   
virkistää meidän parisuhdettamme ja pitää meitä liikkeellä kehityksessä.

Filippa ja Miika
Perheeseemme kuuluu kolme pientä lasta ja meno on vauhdikasta! Avioparityöhön lähdimme muutama 
vuosi sitten. Tämä on tuntunut antoisalta ja merkitykselliseltä yhteiseltä jutulta, jossa saamme itsekin 
hyvää omaan parisuhteeseemme.


