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17.–18.11. Miks sä oot tollanen ja minä tällainen?
Peruskurssi: Erilaisuus, mahdollisuus vai uhka parisuhteelle?

9.–10.5. Miks sä oot tollanen ja minä tällainen ?
Jatkokurssi: Erilaisuus, mahdollisuus vai uhka parisuhteelle?
Nämä kurssit pidetään Vivamossa, Lohjalla.
Vastuuparina Seija ja Erkki Taivainen
Ilmoittaudu puh. 0207 681 760, vivamo@sana.ﬁ
vivamo.fi

ÄIDIT JA TYTTÄRET
23.–25.3. Äitien ja tyttöjen leiri, Vivamo
Vetäjinä Anu ja Emmi Mattson, Susanna Luttinen-Kivistö
ja Raija Kotaviita

OLEMME MUKANA MYÖS
15.–17.6. Sanan Suvipäivät Kangasniemellä
La 16.6. Avioparityön teltta ja ohjelmaa

27.–29.7. Kirkastusjuhlat Heinävedellä
Avioparityön teltta ja ohjelmaa

Huom! Lisätietoja leireistä, vetäjistä, hinnoista avioliitto.fi 			
sekä Facebook. Muutokset mahdollisia.

Haluatko järjestää parisuhdetapahtuman
tai etsitkö puhujaparia parisuhdetapahtumaan?
Räätälöimme tarpeisiinne sopivan ohjelman tai vaikka koko päivän.

SEURAKUNTAVIERAILUT
Etsitkö puhujaparia avioparitapahtumaan?
Samassa Veneessä -työ järjestää seurakuntien kanssa parisuhteen tai
vanhemmuuden teemoihin keskittyviä tapahtumia ja leirejä, työvälineinä
esim. Parisuhteen Palikat ja Vanhemmuuden Palikat.
Ota yhteyttä avioparityön pastori Terhi Ruokonen-Jalo
puh. 0400 762 320

Anna lahjaksi
Anna puolisolle, lapselle tai kummilapselle
jotain merkittävää. Anna lahjaksi avioparileiri,
yhteistä aikaa, työkaluja arkeen, evästä elämään.
Lisätiedot: puh. 0400 762 320
avioliitto@sana.fi
avioliitto.fi

• Parisuhteen palikat -päivät, luennot, koulutukset
• Vanhemmuuden palikat -päivät, luennot, koulutukset
• Yhden illan jutut – parisuhdeilta nuorille aikuisille
• Kynttiläillallinen kahdelle – musiikkipainotteinen parisuhdeilta
• Ilta rakkaudelle -tilaisuudet
• Riippuvuuksista rakkauteen -luennot
Ota yhteyttä
avioliitto@sana.fi tai puh. 0400 762 320.

4041 0895
Painotuote

Taitto: Lea Vestovuo, kuvat: Freeimages, Avioparityön kuvapankki & Auli Narkilahti

Ilmoittaudu puh. 0207 681 760, vivamo@sana.ﬁ vivamo.fi

Koordinaattori
Terhi Ruokonen-Jalo
puh. 0400 762 320, avioliitto@sana.fi
facebook.com/SamassaVeneessaAvioparityo
avioliitto.fi

19.–21.1. Tuulta Purjeisiin -koulutusleiri vastuupareille

9.–13.7. Lastenhoidollinen avioparileiri

7.–9.9. Nuorten aikuisten parisuhdeleiri

Vuoden leirityö alkaa Tuulta purjeisiin -koulutuksella. Vastuuparit sekä avioparityöstä kiinnostuneet, olette tervetulleita mukaan. Osallistuminen ei
sido mihinkään. Ohjelmassa on Heli Pruukin asiantuntijaluennot, leppoisaa
yhdessäoloa ja tutustumista Samassa Veneessä vastuupareihin sekä hartaushetket Vivamon Pyhän Sydämen kappelissa.

Elämä yllättää. Arki haastaa. Etsimme yhdessä avaimia elämän yllätyksiin
ja lukkotilanteisiin, teemoina mm. vuorovaikutus, tunteet, seksuaalisuus,
anteeksianto ja vanhemmuus. Aiheita käsitellään alustusten, pari- ja ryhmätyöskentelyjen sekä toiminnallisien menetelmien avulla. Keskusteluryhmät
elämäntilanteen mukaan mm. uuspareille. Parisuhdeosuuksien aikana on
lapsille ohjelmallinen hoito. Aikaa myös perheen yhdessäololle.

Toimivat eväät parisuhteeseen. Miten ilmaisen toiveitani ja ajatuksiani
paremmin? Kuulenko vai kuuntelenko? Teemoina: Riitely ja ristiriidat –
Rakentava ratkaisu, Minun ja sinun tarpeet – Rakkauden kielet, Itsenäisenä
yhdessä – Erillisyys ja sitoutuminen, Viesti rakkaudesta.

Vastuuparina mm.: Elina ja Sami Lehtomäki

Ilmoittaudu 29.8. mennessä puh. 0207 681 760, vivamo@sana.fi
vivamo.fi

Vivamo, Lohja

Ilmoittaudu 12.1. mennessä puh. 0207 681 760, vivamo@sana.fi
vivamo.fi

25.–30.6. Lastenhoidollinen avioparileiri
Tunturiviikko Kairosmaja, Pelkosenniemi

Lyhyet alustukset johdattelevat aikuiset päivän aiheeseen, jonka jälkeen
päivävaellus Lapin kauniissa luonnossa. Nuorille ja lapsille sillä aikaa omaa
ohjelmaa. Illalla jää aikaa touhuta perheenä yhdessä ja nauttia Lapin valoisista öistä. Päivän päätteeksi rantasauna ja raikas Pyhäjärvi tarjoavat mahdollisuuden rentoutumiseen. Iltaohjelmia Revontulikappelissa.
Vastuupareina Vuokko ja Tero Suutari & Terhi Ruokonen-Jalo ja Erkki Jalo
Ilmoittaudu 18.6. mennessä puh. 0207 681 730, kairosmaja@sana.fi
kairosmaja.fi

8.–10.7. Lastenhoidollinen avioparileiri
Vivamo, Lohja

Oronmylly, Parikkala

Ilmoittaudu 29.6. mennessä puh. 0207 681 740,toimisto@oronmylly.fi
oronmylly.fi

13.–15.7. Palikoita paikalleen -aviopariviikonloppu
Orisberg, Isokyrö

Jos mietitte parisuhdeleirille lähtemistä ensimmäistä kertaa, tämä leiri on
suunnattu juuri teille. Alustuksissa käytämme Parisuhteen palikoita, etsimme
yhdessä avaimia elämän yllätyksiin ja lukkotilanteisiin, teemoina luottamus,
ristiriidat, sanat, teot, seksuaalisuus, tunteet, anteeksianto.
Vastuuparina Katja Volanto-Lumppio ja Esa Lumppio
Ilmoittaudu 2.7. mennessä puh. 040 511 9599/Terhi Gröhn
orisberg@sana.fi orisberg.fi

21.–23.9. Tahdomme yhä -aviopariviikonloppu

Lapsiperheille suunnattu avioparileiri, joka keskittyy vanhemmuuden ja
ruuhkavuosien kysymyksiin: Miten säilyttää tunneyhteys puolisoon erilaisten tarpeiden ristiaallokossa? Miten löytää rakentava tapa olla vuorovaikutuksessa? Aiheita käsitellään alustusten, pari- ja ryhmätyöskentelyjen sekä
toiminnallisien menetelmien avulla. Lapsille ja nuorille omaa ohjelmaa. Aikaa
myös perheen yhdessäololle.
Vastuuparina mm.: Tanja ja Jarkko Routama
Ilmoittaudu 27.6. mennessä puh. 0207 681 760, vivamo@sana.fi
vivamo.fi
= lastenohjelma ja/tai -hoito järjestetty
• Lisätietoa leireistä: avioliitto.fi
• Leirit järjestetään yhteistyössä Agricola-opiston kanssa.

18–35-vuotiaille seurusteleville ja aviopareille Vivamo, Lohja

Vastuupareina Hilpi ja Samuli Perttula & Marjo ja Jari Kalavainen

7.–9.9. Patikointiviikonloppu pariskunnille
Oronmylly, Parikkala

Viikonloppu aviopareille, jotka nauttivat luonnossa liikkumisesta ja haluavat
rakentaa ja vahvistaa keskinäistä suhdettaan. Polun varressa, nuotion loimussa ja yhteydessä toinen toisiimme täydennämme eväsreppua arjen
tarpeisiin: Miten tunteet vaikuttavat suhteeseemme? Mitä tunteet kertovat meistä? Onko tunteissa mitään järkeä? Osaanko ilmaista puolisolleni
omat tunteeni ja toiveeni? Ymmärränkö mitä puolisoni haluaa kertoa
minulle? Alustuksia, paritehtäviä ja patikointia kauniissa luonnossa.
Vastuupareina Maarit ja Eero Haltija & Minna-Leena ja Miika Peltonen
Ilmoittaudu 29.8. mennessä puh. 0207 681 740
toimisto@oronmylly.fi oronmylly.fi

Kruunupuisto, Punkaharju

15.–22.9. Avioparipatikka ruskaviikolla

Teille, jotka olette kulkeneet yhteistä tietä jo vuosia ja kaipaatte uutta sykettä ja
tuoreita eväitä liittonne arkeen. On aika päivittää parisuhdetta ja suunnata
eteenpäin. Koette, että on aika viettää yhteistä juhlaa ja tahdotte romanttisen ja ikimuistoisen viikonlopun upeassa elämyshotellissa ja rentoutua
juuri valmistuneessa rantakallioon louhitussa kylpylässä. Aiheita avataan
lyhyillä alustuksilla, runoilla ja sketseillä. Keskustelua oman puolison kanssa
ja ajatusten vaihtoa pienissä ryhmissä.

Lähde puolisosi kanssa Lappiin kauneimpaan ruska-aikaan. Pyhätunturin
maisemissa patikoidaan ja annetaan aikaa toinen toisillemme. Välillä pysähdytään tutkimaan omaa suhdetta yhdessä puolison kanssa päivittäisillä
vaelluksilla tunturin rinteillä ja nuotion äärellä. Rantasaunan löylyt ja Pyhäjärven virkistävä vesi hoitavat mieltä ja kehoa, unohtamatta yhteisiä illanviettoja ja hartaushetkiä Revontulikappelissa.

Kairosmaja, Pelkosenniemi

Vastuupareina Riitta ja Juha Hämäläinen & Riitta ja Markku Leminen

Vastuuparina Anu ja Jukka Mattson

Ilmoittaudu 10.9. mennessä puh. 0400 762 320/Terhi Ruokonen-Jalo
avioliitto@sana.fi

Ilmoittaudu 5.9. mennessä puh. 0207 681 730, kairosmaja@sana.fi
kairosmaja.fi

