
Linja-autolla

Kruunupuistoon pääsee arkisin linja-autolla, pysäkit ovat aivan pihapiirimme vieressä. Helpoin 
tapa julkisilla kulkuneuvoilla on tulla junalla. Juna-asema sijaitsee Punkaharjun keskustassa, 
josta on Kruunupuistoon matkaa n. 6 kilometriä. 

Juna-asemalta taksilla

Juna-asemalta parhaiten Kruunupuistoon pääsee taksilla, 
taksin voi tilata valmiiksi asemalle odottamaan numerosta 
0600 300 74. Tarkemmat bussi- ja juna-aikataulut kannat-
taa ennen tuloa varmistaa Matkahuollon tai VR:n sivuilta.
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22.–24.3.2019 
Kylpylähotelli Kruunupuistossa

PunkaharjullaPL 48, 08201 LOHJA • Puh. 0207 681 610

TAHDOMME YHÄ
Aviopariviikonloppu



Riitta & Juha Hämäläinen                     Riitta ja M
arkku Lem

inen

”Hymyilevä hääkuvamme kirjahyllyssä 
päivitetään päivittäin hymyilemällä  
toisillemme. Tahdomme yhä.” 

- Riitta Hämäläinen

Tervetuloa Kruunupuistoon!

Teille, jotka olette kulkeneet yhteistä tietä jo vuosia ja kaipaatte uutta 
sykettä ja tuoreita eväitä liittonne arkeen. Nyt on aika päivittää pari-
suhdetta ja suunnata eteenpäin. Kun koette, että on aika viettää yhteistä 
juhlaa ja tahdotte romanttisen ja ikimuistoisen viikonlopun tasokkaassa 
ja viehättävässä jugend-hotellissa nauttien myös kylpylästä ja ulkoilusta 
kauniissa harjumaisemassa.

Perjantai 22.3.

  16.00 Ilmoittautuminen ja majoittuminen
  18.00 Päivällinen
  19.00 Me olemme tänään, tässä ja nyt
  20.45 Mahdollisuus iltapalaan kahviosta (eri maksusta)

Lauantai 23.3.

 8.00 Aamiainen
 9.00 Aamun sana 
 9.15 Miten osaisin sinulle kertoa sen?
  12.00 Lounas
  13.00 Silitystä, halausta ja sylissä pitoa
  15.00 Päiväkahvi
  Ulkoilua harjumaisemassa
  Treenausta kuntosalissa
  Hemmottelua kylpylässä
  19.00 Illallinen ja iltajuhla

Sunnuntai 24.3.

 8.00 Aamiainen
 9.00 Aamun sana 
  9.15 Lähtisinkö sinua vastaan?
  12.00 Lounas
  13.00 Vieläkin yhteiset siivet saamme!
  14.30 Päätöskahvit
 

Aviopariviikonlopun vetäjät 
Riitta & Juha Hämäläinen
Riitta & Markku Leminen

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

Ilmoittautuminen ja kurssimaksu
Varaa paikkasi:

v ilmoittautumalla puh. 0440 212 022 tai markkuj.leminen@gmail.com
v maksamalla kurssimaksu 50 €/hlö viimeistään 11.3.2019
    Kansan Raamattuseuran tilille FI38 4006 1020 0011 15
    viestikenttään: Tahdomme yhä-Kruunupuisto 22.–24.3.2019 
    (kurssimaksua ei palauteta mahdollisessa peruutustilanteessa)

Täysihoitomaksu
v  Kruunupuistolle 220 €/hlö/2 hh (sis. majoituksen, kaikki ruokailut, allas- ja  
 saunaosaston sekä kuntosalin käytön yleisöaikoina)

v  suoritetaan hotellille paikan päällä

v  15.3.2019 jälkeen osanottonsa peruuttaneilta peritään puolet täysihoitomaksusta

Lisätietoja
v  Markku Leminen, puh. 0440 212 022, markkuj.leminen@gmail.com
v  Kruunupuisto: Maija Sironen, puh. 044 467 6005,     
	 maija.sironen@kruunupuisto.fi,	www.kruunupuisto.fi


