
TAHDOMME YHÄ 60 +
-aviopariv i ikonloppu

Olisiko nyt sopiva aika satsata yhteiseen hemmotteluun ja samalla saada virettä ja vipinää 
yhteiseloon? Ikääntyminen voi tuoda elämään muutoksia, jotka vaikuttavat parisuhteeseen. 
Näidenkin asioiden äärelle pysähdymme pitkin viikonloppua. 
Sahanlahti on idyllinen lomakeskus historiallisessa miljöössä, Saimaan rannalla. Paikka on 
palkittu matkailukohde, jossa on tyylikäs ravintola upeassa kartanossa ja Suomen kauneim-
mat terassinäkymät. Sahanlahti on kuuluisa tasokkaasta lähiruoasta. Majoitusvaihtoehtoina 
hotellihuoneet tai modernit villat. 
Viikonloppu sopii hyvin myös hääpäivä- tai muuksi lahjaksi.

Perjantai 21.4.
 16.00 Ilmoittautuminen ja majoittuminen
 18.00 Illallinen  
19–21 Kuka, mistä, miksi?  

Lauantai 22.4 
  8.00 Aamiainen
  9.00 Aamun sana 
  9.15 Elä heijän kanssaa
12.00 Lounas
13.00 Nyt meni tunteisiin
15.00  Päiväkahvi
 Ulkoilua / rastit, sauna, vapaata aikaa
19.00 Iltajuhla ja illallinen

Sunnuntai 23.4.
  8.00 Aamiainen
  9.00 Aamun sana 
  9.15 Kyl sie oot kummalline 
12.00 Lounas
13.00 Vieläkin yhteiset siivet saamme
14.30 Päätöskahvit

21.–23.4. Sahanlahdessa, Puumalassa



Viikonlopun ohjaajat
Riitta & Juha Hämäläinen ja Riitta & Markku Leminen

Aiheita avaamme lyhyillä alustuksilla, runoilla ja 
sketseillä. Lisäksi keskustelua oman puolison kanssa 
ja ajatusten vaihtoa pienissä ryhmissä. 

Varaa paikkasi
• ilmoittaudu puh. 0440 212 022, markkuj.leminen@gmail.com
• maksa kurssimaksu 50 € / hlö viim. 12.4.2023 KRS:n tilille: 
 FI38 4006 1020 0011 15, viestikenttään: 
 Tahdomme yhä-Sahanlahti 21.–23.4.2023
 (kurssimaksua ei palauteta mahd. peruutustilanteessa)

Täysihoitomaksu
• 250 € / hlö / 2 hh 
 (sis. majoituksen, ruokailut ja lauantaisaunan)

• suoritetaan hotellille paikan päällä

Lisätietoja
• 0440 212 022, markkuj.leminen@gmail.com
• Sahanlahti Resort, 010 5083 500, 
	 sales@sahanlahtiresort.fi

Sahanlahti on maineikas ja perinteikäs matkailukeskus upealla paikalla Puumalassa. 
Uniikki ja kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen sahaympäristö Saimaan rannalla  
tarjoaa persoonallisia ja kodikkaita majoitusvaihtoehtoja. 

Sahanlahden ravintolat ovat artesaani- 
ravintoloita. Ruoka valmistetaan lähiseu-
dun pientuottajien puhtaista raaka-aineis-
ta itse käsin paikan päällä. 

Sahanlahti Resort sijaitsee 1 tunnin ajo- 
matkan päässä Mikkelistä, Savonlinnasta   
ja Imatralta.

Lietvedentie 830, 52200 Puumala
www.sahanlahtiresort.fi

Lämpimästi tervetuloa!

”Hymyilevä hääkuvamme
kirjahyllyssä päivitetään päivittäin 

hymyilemällä toisillemme. 
Tahdomme yhä.”

-Riitta Hämäläinen


