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Ota suunnaksi kaunein ulkosaaristo 
ja lähde henkisen kasvun kurssille 

 
Lähde kokeneiden kouluttajien matkaan maailman kauneimpaan saaristoon 
voimaantumaan! Matka tulee olemaan syvästi elämyksellinen sekä sisäisesti 

että ulkoisesti. Mukava, hotellin täyshoidolla helposti avautuvine 
harjoituksineen ja saunoineen, mutta myös seikkailuhenkinen. 

 
Kohteemme on sekoitus jylhää luontoa ja lämmintä saaristolaisilmapiiriä 
keskellä ulointa merisaaristoa. Tarunhohtoinen Utö on Suomen eteläisin 

ympärivuoden asuttu saari. Saarella vierailevat kokevat paikan lataavan 
raikasta elinvoimaa ja vahvistavan syvää sisäistä rauhaa. 

 
Kurssi on keväinen energialataus juuri ennen kesäkautta. Ohjelma-  
kokonaisuus luo mahdollisuuden uusien näkökulmien löytymiseen,  

syvempään tietämiseen ja aitoon, herkempään läsnäoloon.  
 

Ammattimaisesti rakennettu sisältö palvelee henkistä kasvua ja 
ulkomerellinen lintusaaren kevät hiljentää ajattelevaa mieltä.  

 
 



HINTA, MATKAEHDOT JA MAJOITUS 

Kokonaishinta on 369€ sis. alv. Tämä sisältää merimatkat, majoituksen, 
aamiaiset, lounaat ja illalliset, hotellin rantasaunan, majakan ja saaren 

luontokierroksen sekä monipuolisen kurssiohjelman. Osa kouluttajien 
ohjauksista äänitetään. Näin ideat pääsee kertaamaan uudelleen. 

Majoitus on Utö Havshotellin rivitalohuoneistoissa. Olemme varanneet kolme 
mukavaa kodinomaista 75m2 kolmiota (3H+K, 5 vuodetta). Merihotellin 
tunnelmallinen koulutussali on vain omassa käytössämme. Saarella asuu         
noin 50 henkeä. Se on jo 1600-luvulta ollut luotsien, tullimiesten, majakan- 
vartijoiden ja sotilaiden tukikohta. Valomajakka rakennettiin 1753, mutta 

räjäytettiin sodassa 1808. Punavalkoinen majakka on vuodelta 1814.             
Utössä saaristotarinoita, kertomuksia, raikasta merituulta, jylhiä 

rantakallioita ja ulkosaariston energiaa riittää. 

Ohjelman ohessa lintusaaren ulkomerellinen luonto, vanha majakka sekä 
idyllinen kylä odottavat kokijaansa. Perjantaina 2 tasokasta hotellin omaa 

tilaussaunaa lämpiää suojaisemman sisälahden rannalla. 

Ilmoittautumismaksu on 160€ sis alv. Maksu on 1vko ilmoittautumisesta. Loput 
209€ sis alv. maksetaan 2 viikkoa ennen matkaa. Jos osallistuminen perutaan 
viikko ennen matkaa veloitetaan 80€ peruutusmaksu. Jos matka peruutetaan 

myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkua, järjestäjillä on oikeus pitää 
järjestelyjen takia koko hinta. Sama koskee mahdollista myöhästymistä 

laivalta. Järjestäjät eivät ole myöskään vastuussa matkan aikana 
mahdollisesti tapahtuvista loukkaantumisista, onnettomuuksista, 

terveydentilan heikentymisestä tai muista vahingoista tai mahdollisista          
vaara- ja myöhästymistilanteita aiheuttavista sääolosuhteista.                  

Kurssilaiset osallistuvat Utön matkalle omalla vastuullaan. 

AJO-OHJEET PÄRNÄISTEN SATAMAAN 
 

Maksuton lautta kulkee mantereelta Lillmälöstä, Paraisista (n.15min). 
Suosittelemme varaamaan hiukan ylimääräistä aikaa, koska välillä voi          
syntyä jonoa mantereen satamaan. Nauvon saaren läpi ajetaan sen           

toiselle puolelle Pärnäisiin, joka on M/S Eivorin lähtösatama. 
 

M/S Eivor lähtee Utöseen to klo 15.00. Laiturille on hyvä saapua ajoissa.         
Autot jätetään paikan ilmaiseen parkkiin. Turunrengasreitillä sijaitseva 
Pärnäisten satama Nauvon saarella sijaitsee Turusta 66 km (1h 35 min)               

sekä Helsingistä 212 km (noin 2h 45min). Paikalle on helppo löytää. 
 

 
M/S Eivor vie saaristomeren halki Utöseen 



UTÖN MATKAOHJELMA 

   

TORSTAI 25.5.17 

15.00. Matka M/S Eivorilla Utöseen. Reitti kulkee Saaristomeren kansallispuiston 
halki. Laiva pysähtyy reitin idyllisillä pienillä saarilla. Paitsi saaristolaisille, myös 

itämeren ulkosaaristoa rakastaville turisteille reitti on harvinaisen kaunis. 
Valoisin aika mahdollistaa maisemista nauttimisen kauas ulkomerelle  

Utöseen asti. Laivassa on viihtyisä kahvila-ravintola. Matkamme  
kuuluu lämmin laivan ateria. Se tarjoillaan heti lähdön jälkeen.  
Helatorstaisesta meritunnelmasta voi nauttia ulkokannellakin. 

 
19.30. saapuminen Utöseen. Jakaudumme Havshotellin huoneistoihin 5 
hengen ryhmissä. Huoneistoissa on vuodevaatteet, suihkut, olohuone ja 

mukava olohuone ja keittiötila myöhäisillan teehetkiin. Huoneistot ja 
päärakennus ravintola- ja koulutustiloineen ovat sataman lähellä. 

20.15. Kevätiltainen kävelyretki Kesnäsin kauniille kallioniemelle 1929 
haaksikkoutuneen Draken laivan muistomerkille. Eteläkaakossa                           

siitä kauempana merellä lepää myös M/S Estonia. 

PERJANTAI 26.6.17 

Aamumeditaatio läsnäoloon ja tyyneyteen                                                                              
Kiireetön hotellin meriaamiainen 

Mika: Ihmispuu-harjoitus. Kuka olenkaan? Valmennuksellinen ja tehokas 
harjoitus, jossa arvioidaan voimaannuttavasti ja oivaltavasti omaa minäkuvaa 

ja avataan havaintoja omasta itsestä. Samalla puramme pois mahdollisia 
sisäisiä epätasapainotiloja. 

Sampsa: E.Tollen harjoitteista inspiroitu sisäisen hiljaisuuden meditaatio. Miten 
suojata itsensä paremmin haasteellisissa tilanteissa? Värien ja erilaisten 

muotojen terapeuttiseen vaikutukseen perustuvan energisoivan henkisen 
suojausmetodin perusteet, opetus ja käyttöopastus omaan käyttöön. 

Utö Havshotellin merellinen lounas 

  



  

Tutustuminen Utön historialliseen majakkaan ja saaren pieneen kylään. 
Saarelaiset sisustivat saaristolaishenkisen kauniin kirkkosalin majakan 
kolmanteen kerrokseen 1840-luvulla. Oppaana on Hanna Kovanen. 

Sampsa: Miten valmentaa itse itseään? Mitä erilaisia loogisia ja intuitiivisia 
tasoja tähän tarvitaan? Urheilijoiden ja näyttelijöiden yksinkertaisen 

syvärentoutusmetodin opetus materiaaleineen.  

Mika: Kävelypolkuharjoitus. Vahvista unelmaasi ja kävele unelmasi luokse. 
Mahtava harjoitus, joka antaa fyysisen kokemuksen siitä, mitä kaikkea 
voimme kokea kohti unelmiamme samalla purkaen rajoittavat tekijät.            

LCF-pohjainen harjoitus tukee myös voimaantumista ja energian 
tasapainottumista kokonaisvaltaisesti. Metodi on selkeä ja hyvin                 
avaava harjoitus. Arvioimme voimaannuttavasti ja oivaltavasti 
minäkuvaamme ja avaamme havaintoja omasta itsestä sekä                           

poisherkistämme mahdollisia sisäisiä epätasapainotiloja. 

Hotellin runsas buffee-illallinen 

Mika: Energia voimavarat: Millä tavalla tunnistamme omat energia 
voimavarat? Miten voimme vaikuttaa energiatasoomme positiivisella tavalla? 

Sampsa: Alitajuisten osien integraatio. Metodi, joka integroi vastakkaisia 
puolia eheyttävästi toisiinsa kasvattaen kokijan sisäistä rauhaa. 

Tunnelmalliset merenrantasaunat (miesten ja naisten vuorot) lämpiävät 
yhtäaikaisesti rannalla. Vaihtoehtoisesti valoisasta kevätkesän illasta voi 

nauttia saarella itsenäisesti samoillen ainutlaatuista energiaa aistien. 

  

Kynttilämeditaatiopiiri johdattaa myöhäisillalla                                                         
Utön valoisan ulkomerellisen kevätyön syliin. 

 



  

LAUANTAI 27.7.17 

Kaksiääninen matkan oivallukset kokoava rentoutus                                        
Hotellin merellinen aamiainen 

10.15-14.45. Paluu M/S Eivorilla läpi saaristomeren kansallispuiston 

Sampsa Korhonen info@sampsakorhonen.fi (09) 622 2122                                                          
Mika Peltola tunneklinikka@gmail.com 044 333 6719  

 
OPPAINA MATKALLA 

 
www.tunneklinikka.fi 

Mika Peltola on koulutukseltaan Tunnekehoterapeutti ja LCF-elämätaidon-valmentaja sekä 
monipuolinen Suggestio- ja rentoutusohjaaja: “Olen auttanut ihmisiä usean vuoden ajan 

löytämään henkilökohtaista hyvinvointia ja tasapainoa elämiinsä. Olen pitänyt myös           
henkisen kasvun kursseja ja auttanut ihmisiä henkisen kasvun polulla. Koulutan                             

myös tunnekeho-ohjaajia.” 

 
www.sampsakorhonen.fi 

 
Sampsa Korhonen on pitkän linjan aikuiskouluttaja, henkinen valmentaja ja kokenut NLP- ja 

suggestoterapeutti. Henkisen valmentamisen ammattilaisena hän on yli 25v ajan syventänyt 
innovatiivisesti terapeuttista rentoutumisen sekä mielikuvaohjaamisen osaamistaan  
viitekehyksinään innovatiivinen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys sekä asiakkaiden 

ainutlaatuisuus: ”Laatu ja ihmisten yksilöllisyyden kunnioittaminen, läsnäolo ja  
hienotunteisuus ovat tärkeitä arvojani. Tapaamiset rakentuvat asiakkaiden  

maailmankuvaan, vastaanottokykyyn ja arvomaailmaan. 
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