KESÄN LEIRIT

SYKSYN VIIKONLOPUT

Lastenhoidollisilla leireillä on myös perheen yhteistä
aikaa. Lastenhoitajat ovat omistautuneita ja taitavia. Alustuksia, tilaa yksilöpohdinnoille ja aikaa oman
kumppanin kanssa sekä mahdollisuus jakaa tuntoja
pienryhmässä.

Samalle kartalle

Löytöretki läheisyyteen -perhe- ja parisuhdeleiri
25.–29.7. Oronmylly, Parikkala
Taukopaikka arjesta ja huoltohetki elämän tärkeille
ihmissuhteille. Etsimme ja löydämme läheisyyttä
parisuhteisiimme. Vahvistamme perheyhteyttä. Tie käy
avoimuuden, tunteiden tunnistamisen, erilaisuutemme
hyväksymisen ja sitoutumisen kautta.

VIIKONLOPUT AIKUISILLE
Parisuhteen kuntokartoitus
4. & 5.6. Kallion toimisto, Helsinki
Tarkastelemme omaa elämäämme ja parisuhdettamme
parisuhteiden palikoita hyödyntäen ja toiminnallisesti.
Enintään 6 paria. Voit tulla yksin tai yhdessä.

Palikoita paikoilleen! -viikonloppu
1.–3.7. Tervonsalmi, Tervo
Parisuhteen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin keskittyvä
viikonloppu. Tarkastelemme parisuhdetta monelta eri
suunnalta pala kerrallaan. Enintään 10 paria.
Kuvat: Samassa veneessä -avioparityön kuva-arkisto

Miehistön huolto
2.–3.10.
Viikonloppu parisuhdetyön vapaaehtoisille. Saamme
iloa ja voimaa yhteydestä, virkistymme ja opimme uutta.
Vahvistamme omaa parisuhdettamme.

Tässä ja nyt!
Vanhemman ja lapsen viikonloppu
7.–9.10. Vivamo, Lohja
Yhteistä aikaa lapsen kanssa ja paikka pohtia omaa vanhemmuutta. Rentoa yhdessäoloa, luovia, toiminnallisia
työskentelyjä ja yhdessä jakamista ilman suorittamista.
Enintään 30 henkeä.

Sylikkäin-viikonloppu
4.–6.11. Vivamo, Lohja
Keskitymme läheisyyden, hellyyden ja kosketuksen
vahvistamiseen. Kurssilla on ohjaajien alustuksia,
yksilötehtäviä, tehtäviä kumppanin kanssa, keskustelua
ja toiminnallisia menetelmiä. Enintään 8 paria.

Samarakas yö- ja työpuvussa
19.–20.11. Vivamo, Lohja
Parisuhteen huoltohetki pareille, joille yrittäjyys on osa
elämää. Annamme aikaa toisillemme ja keskitymme
vahvuuksiimme. Etsimme puolisoina yhteistä suuntaa,
lämpöä ja läheisyyttä.
Ota yhteyttä:
avioliitto@sana.fi tai 0400 762 320

Katso lisää: avioliitto.fi
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10.–13.7. Vivamo, Lohja
Vahvistamme sitä hyvää, jota meillä on. Rakennamme
syvempää yhteyttä puolisoiden välille. Hengähdystauko
arjesta ja mahdollisuus keskittyä omaan ja parisuhteen
hyvinvointiin. Alustuksia, pari- ja pienryhmätyöskentelyä sekä toiminnallisia menetelmiä.

24.–26.9. Vivamo, Lohja
Hyvä kommunikointi on avain kuulluksi tulemiseen ja
yhteyden löytämiseen. Harjoittelemme puhumista ja
kuulemista, tunteiden huomioimista sekä rakentavaa
ristiriitojen ratkaisua käytännönläheisesti ja luovasti.
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Kohti toisiamme -avioparileiri ja lastenleiri

Ymmärryksen aika
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30.6.–5.7. Kairosmaja, Pyhätunturi
Lähelle kumppania Pyhän sylissä. Patikointia, melontaa
ja parisuhteen hoitoa. Alustukset antavat pohdinnan
aiheita. Pitkospuilla ja kanootissa etsimme yhteistä
suuntaa ja syvempää yhteyttä. Saunat, Pyhäjärvi, hyvä
ruoka ja tauko arjesta. Nuotiolla ja iltaisin saamme
jakaa ajatuksia muiden kanssa. Lastenleiri noin
2-vuotiaasta ylöspäin.
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Samassa kurussa -avioparileiri ja lastenleiri

20. & 21.8. Kallion toimisto, Helsinki
Tarkastelemme omaa ja jaettua elämää. Annamme
myönteistä palautetta ja kuulostelemme tarpeitamme
ja toiveitamme. Mahdollisuus osallistua myös etänä.

Parisuhdetta hoitamalla vahvistamme yhteyttä ja
löydämme läheisyyttä. Tutustu tarjontaan, löydä
paikkasi ja tule mukaan. Kursseilla jaettu on luottamuksellista. Tapahtumat ovat ihmisen kokoisia ja näköisiä.
Kursseilla on syvällistä ja hauskaa.
Tapahtumat ovat tärkeitä pysähdyspaikkoja ja huoltohetkiä. Työ perustuu vertaisuuteen. Ohjaajat ovat
vapaaehtoisia, tehtävään koulutettuja pareja. He ovat
itse saaneet virtaa toiminnastamme.
Työn taustalla vaikuttaa kristillinen usko ja avara
lähimmäisenrakkaus.
Ota rohkeasti yhteyttä!
0400 762 320, avioliitto@sana.fi
koordinaattori Tuula Tynjä.
Tarkemmat tiedot
verkkosivuilta: avioliitto.fi

VERKKOTAPAHTUMAT

KEVÄÄN VIIKONLOPUT AIKUISILLE

Tapaamiset arki-iltaisin klo 18–20

Tuulta purjeisiin -viikonloppu

Tule yhteen tai useampaan iltaan – yksin tai yhdessä.
Elämäni värit -ilta 18.1., 16.2. ja 16.8.
Kuuntelemme tunteitamme ja tarpeitamme –
mitä ne meille tahtovat sanoa?
Hankalat tunteet -ilta 15.3., 18.5. ja 14.9.
Pysähdymme kuulemaan vaikeiden tunteiden tärkeitä
viestejä. Pohdimme, mikä auttaa sietämään vaikeita
tunteita ja toimimaan niiden kanssa rakentavasti.
Hyväksynkö itseni? -ilta 18.4. ja 18.10.
Pysähdymme kuuntelemaan tarpeitamme ja etsimme
lempeää suhtautumista itseen.
Ilta toisillemme – parisuhteen piristystuokio
Yhteyttä rakentavia harjoituksia ja myönteisen
palautteen voimaa, sekä virtaa vertaisuudesta.
Kevät: 25.1., 23.2., 22.3., 27.4. ja 25.5.
Syksy: 23.8. , 21.9., 25.10. ja 23.11.

Puhun ja kuuntelen -verkkokurssi
Hiomme vuorovaikutustaitoja! Viiden tapaamisen ja
kolmen timanttisen työkalun sarja.
Kevään kurssi: 19.3.–2.4. la ja ke klo 18–20.
Syksyn kurssit: 27.8.–10.9. la ja ti klo 18–20.
		6.11.–4.12. su klo 16–18.

KOHDATEN PAIKAN PÄÄLLÄ
Kevään tapahtumat
Ilta rakkaudelle – romanttinen illallinen, 		
musiikkia ja parisuhteen piristystä
11.2. Mikkelissä ja 22.4. Puumalassa
Päivä parisuhteelle
Kun voin kuulla, ei tarvii luulla			
5.2. Helsinki
Arjessa onnen avaimet
19.3. Jyväskylä
Tunne tunteet, tunne mut!
23.4. Helsinki

15.–16.1. Vivamo, Lohja
Viikonloppu pareille, jotka haluavat mukaan parisuhdetyöhön. Saamme voimaa vertaisuudesta ja
ammennamme hyvää omaan parisuhteeseemme.

Parisuhteen vuorovaikutustaidot
11.–13.2. Vivamo, Lohja
Viikonlopussa on käytännöllisiä ja selkeitä harjoituksia aidoilla aiheilla. Vahvistamme puhumisen ja
kuulemisen taitoja, tunteiden huomioimista sekä
ristiriitojen ratkaisemista. Enintään 8 paria.

Samassa hytissä -parisuhderisteily
5.–6.3. Viking Grace Turun satamasta
Irtiotto arjesta, ripaus luksusta ja aikaa parisuhteelle.
Alustuksia, yksilöpohdintoja ja paritehtäviä sekä
mahdollisuus jakaa ajatuksia. Tilaa 12 parille.

Kasvun aika -viikonloppu
11.–12.3. Vivamo, Lohja
Kiinnitämme huomion suhteemme vahvuuksiin,
pysähdymme kuuntelemaan tunteitamme, harjoittelemme toiveiden ja tarpeiden rakentavaa 		
ilmaisua. Enintään 10 paria.

Rikasta minua! -viikonloppu
13.–15.5. Oronmylly, Parikkala
Parisuhteen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin keskittyvä
viikonloppu. Annamme toisillemme myönteistä palautetta, kerromme tarpeistamme ja lisäämme läheisyyttä.
Rakennamme hyvää arkea. Enintään 8 paria.

Parisuhde-Enneagrammin jatkokurssi
21.–22.5. Vivamo, Lohja
Syvemmälle ymmärrykseen. Käytämme enneagrammiitsetuntemustaitoja tutkiessamme yhdeksää eri tapaa
selvitä elämästä. Jatkoa peruskurssille.

Hyvät tyypit Raamatun sivuilla
28.–29.5. Vivamo, Lohja
Itsetuntemuksen viikonlopussa peilaamme itseämme
Raamatun henkilöihin. Työskentelyssä hyödynnämme
enneagrammia itsetuntemusta lisäävänä välineenä.
Mukaan voi tulla yksin tai yhdessä.
Muutokset mahdollisia.

