
Hiljennä ja Hiljenny Hetkeksi! 

Retriitti kutsuu Sinut hiljentymä ä n, kuulolle jä kuuntelemään.  

Viikonlopun äikänä on mähdollisuus pohtiä omän elä mä n tilännettä jä kulkusuuntää yksin jä yhdes-

sä .   Retriitti tärjoää Sinulle hetken levä htä ä  jä äsettuä kuulolle Luojäsi lä helle.                                                     

Erityisesti tä mä  retriitti on suunnättu Sinulle, jokä teet tyo tä / väpääehtoistyo tä  ihmisten rinnällä -          

seuräkuntien, jä rjesto jen ym. tyo ntekijo ille.  

Retriitissä  kä ytetä ä n päljon toiminnällisiä menetelmiä , joistä voit välitä itsellesi sopivimmän. Nä itä  
ovät esimerkiksi eriläiset kirjoittämishärjoitukset, Räämätun tekstien kuuntelu, kuvätäide, luonnossä              
liikkuminen. 

Paikka: Evankelistakoti Aika: Pe 16.10. — Su 18.10. 

Retriittipäikkänä toimii Evänkelistäkoti, 
luonnonkäuniissä ympä risto ssä  olevä 
räuhällinen lomä– jä virkistyspäikkä. 

https://evankelistakoti.fi/wp/ 

Perjäntäinä klo 17                                   
ilmoittäutuminen jä pä ivä llinen.        
Sunnuntäinä klo 13 pä ä to slounäs.     

Hinta (sisä ltä ä  tä ysihoidon, mäjoituksen jä retriittiohjelmän) 

1hh — 170€/hlo  

2hh — 160€/hlo  

Liinäväätepäketti 10€/hlo  Täi omät liinäväätteet jä pyyhe mukään. 

Lisätietoja ja sitova ilmoittautuminen    
10.10 mennessä   

ryhmä n minimi 8 hlo . Mäksimi 20 hlo . 

 

Kätjä Ko ykkä  
puh: 040-7225255                                                            

kätjä.märiä.koykkä@gmäil.com                                                

https://evankelistakoti.fi/wp/


Hiljennä ja Hiljenny Hetkeksi! 

 

OHJAAJAT 

Teräpeuttisen sielunhoidon opettäjä, kouluttäjä jä kirjäilijä. 

Psykoteräpeutti (ACC).           

Tyo nohjääjä (PhD Counselor Educätion änd Supervision).  

Näuttii luonnostä jä hiljäisuudestä yksin jä yhdessä  puoliso-

Dävidin känssä  

Ulla Dahlen 

Terveydenhoitäjä, äikuiskouluttäjä jä tyo nohjääjä           

(STOry, Help ry).  

Ymmä rtä ä  elä mä ä  pärhäiten kirjoittämällä jä ihmisten    

tärinoitä kuunnellen.                                                                   

Kolme lästä jä mies pitä vä t jälät ärjessä kiinni.  

Katja Köykkä 

Pe                                                          

“Kätse tääksepä in - mistä  tulet?” 

Sääpuminen jä illällinen 

Retriitin äloitus yhdessä  

Teemä 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La                                                                 

“Kätse ylo spä in” 

Aämupälä 

Teemä 2. Yhteinen hetki. 

Hiljäistä omää tyo skentelyäikää. 

Lounäs 

Hiljäistä omää tyo skentelyäikää/

ohjättuä luonnossä kirjoittämistä/          

muitä toiminnällisiä menetelmiä  

omän välinnän mukään. 

Teemä 3. Yhteinen hetki. 

Iltähärtäus 

Pä ivä llinen jä säunät. 

 

Su                                                                 

”Kätse ympä rille jä eteenpä in” 

Aämupälä 

Teemä 4. Yhteinen hetki. 

Hiljäistä tyo skentelyä  jä                        

yhteinen lopetus. 

Lounäs jä kotimätkälle. 

 

OHJELMA 


