
Ohjelmassa on ohjaajien lyhyitä, omakohtaisia alustuksia, toiminnal-

lisia harjoituksia, parityöskentelyjä ja keskustelua pienissä ryhmissä. 

Lapsille järjestetään omaa, mukavaa ohjelmaa. Aikaa on myös koko  

perheen yhdessäoloon ja kesäisestä luonnosta nauttimiseen. 

 

’’Etsimme ja löydämme läheisyyttä ja lämpöä  

parisuhteisiimme. Pysähdymme tunteiden ja tarpeiden  

äärelle, kuuntelemme itseämme ja kumppaniamme.’’  

Matkanohjaajina: Tuula Tynjä ja Kasper Valtakari 

                                   & Tiina ja Jorma Jumppanen 

Hinnasto: 

Pariskunta, huonemajoitus: 780 € 

Pariskunta, aittamajoitus: 620 € 

Lapset samassa huoneessa vanhempien kanssa: 

0–4 v - 100 €, 5–11 v - 220 €, 12–18 v  - 290 € 

Lapset omassa huoneessa: 

5–11 v - 250 €, 12–18 v - 310 €  

 

Hinnat sisältävät majoituksen, ruuat ja ohjelmamaksun. 

Lisäyö –50 % alennuksella normaaleista majoitushinnoistamme. 

 

Yhteistyössä: 

- Samassa Veneessä -avioparityö  

- Kansan Raamattuseura  

- STEP-opintokeskus 

 

Lisätietoa: avioliitto@sana.fi  

                        puh. 0400 762 320 

 

Ilmoittautuminen:  

puh. 0400 793 441  

toimisto@oronmylly.fi  

www.oronmylly.fi/tapahtumat  

’’Löytöretki läheisyyteen’’  

perhe- ja parisuhdeleiri  

Oronmyllyllä 

25.7.–29.7.2022  
 

’’Olemme olleet yhdessä reilut 20 vuotta 

ja käyneet miltei yhtä pitkään  

hoitamassa säännöllisesti suhdettamme  

erilaisilla kursseilla.  

 

Perheeseemme kuuluu kaksi  

kouluikäistä tyttöä. Ohjatessa on ilo  

yhdessä jakaa niin löytöjä kuin kipujakin.  

Sitä ihmisyys parhaimmillaan on, että 

jakaessa rikastumme kaikki.’’ 

- ohjaajat Tuula Tynjä ja Kasper Valtakari 

Olemme olleet naimisissa yli 30 vuotta.  

Meillä on kaksi aikuista poikaa ja yksi 

lapsenlapsi. Parisuhteen merkitys on 

korostunut pandemian haasteiden  

keskellä uudella tavalla.  

 

Avioparikurssit ovat antaneet  

eväitä tunteiden tunnistamiseen ja  

hyväksymiseen sekä toivoa  

elämän solmukohtiin. 

- ohjaajat Tiina ja Jorma Jumppanen  



 

maanantai 25.7. 
16.00 saapuminen ja majoittuminen  

16.30 päivällinen 

17.30 aarteenetsintä: leirikeskuksen alueeseen  

ja toisiimme tutustuminen  

19.00–20.30 iltapala, 19.00–22.oo saunat  

21.00 iltahartaus Jyväkirkossa 

 

tiistai 26.7. 
7.30–8.30 aamupala  

8.45 aamuhartaus 

9.00 lasten ohjelmaa - ulkoilua ja sisäleikkejä 

9.00 kartoitustuokio - aikuisten ohjelmaa Jyväkirkossa 

12.00 lounas 

13.00 perheiden yhteinen luontoretki 

14.30 kahvit Vironperän laavulla 

17.00 päivällinen 

17.30 miesten kesken: 

’’Saadut mallit ja oman polun etsiminen’’  

17.30 naisten ja lasten luova paja  

- ohjattua vahvuustyöskentelyä Jyväkirkossa 

19.00–20.30 iltapala, 19.00–22.oo saunat  

21.00 iltahartaus Jyväkirkossa 

 

keskiviikko 27.7. 
7.30–8.30 aamupala  

8.30 aamuhartaus 

9.00 lasten ohjelmaa  

- tunnetaitoja vahvistavia pelejä ja leikkejä 

9.00 aikuisten ohjelmaa - ’’Tunteiden vuoristoradalla’’ 

12.00 lounas ja vapaa-aikaa: lepoa, uintia, ulkopelejä 

 

14.00 päiväkahvit 

15.00 ’’Kokonainen’’  

- naisten kesken tutkimusretki omiin taustoihin 

15.00 miesten ja lasten yhteinen työpaja  

17.00 päivällinen 

19.00–20.30 iltapala, 19.00–22.oo saunat  

21.00 iltahartaus Jyväkirkossa 

 

torstai 28.7. 

7.30–8.30 aamupala  

8.45 aamuhartaus  

9.00 lasten ohjelmaa - ulkoilua ja sisäleikkejä 

9.00 ’’Läheisyys, kosketus ja hellyys’’  

- aikuisten ohjelmaa Jyväkirkossa  

12.00 lounas ja vapaa-aikaa:  

            lepoa, uintia, ulkopelejä 

14.00 päiväkahvit 

15.00 lasten ohjelmaa - ulkoilua ja sisäleikkejä 

15.00 ’’Mitä tarvitsen voidakseni hyvin?’’  

- aikuisten ohjelmaa  Jyväkirkossa 

17.00 päivällinen 

18.00 viikkomessu 

19.00–20.30 iltapala, 19.00–22.oo saunat  

21.00 iltahartaus Jyväkirkossa 

 

perjantai 29.7.  

7.30–8.30 aamupala  

8.45 aamuhartaus 

9.00 lasten ohjelmaa - ulkoilua ja sisäleikkejä 

9.00 ’’Löytöretken aarteet’’ - aikuisten ohjelmaa Jyväkirkossa 

12.00 päätöslounas  


