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Olen Satu Veijonen, 

hallituksen varsinainen jäsen 

ja sihteeri. Valmistuin 

sielunhoitoterapeutiksi          

v. 2012 Terapia- ja 

koulutuspalvelu Aamuruskon 

2-vuotisesta 

monimuotokoulutuksesta 

Lahdesta.  

Pohjakoulutukseltani olen 

suurtalousesimies. Asun 

Petäjävedellä ja  

harrastan pajunpunontaa. 

Työni ohella otan 

sielunhoitoterapia-asiakkaita  

vastaan. Tmi 05/2018 Terapia 

Kultahippu. 

 

Olen Mervi Salminen, 

hallituksen 

varapuheenjohtaja.  

Valmistuin Vivamosta RE 

-sielunhoitoterapeutiksi 

v. 2014 ja Helsingin 

Psykoterapiainstituutista 

ratkaisukeskeiseksi 

lyhytterapeutiksi 2017. 

Toimin yrittäjänä ja minulla on terapiavastaanotto 

Järvenpäässä. Hallituksessa mukana oleminen on 

sosiaalista toimintaa ja se antaa myös 

tukea terapiatyöskentelyyni. 

 

Olen Hanna Ikonen, 

hallituksen 

puheenjohtajana aloittelen 

kolmatta vuotta. 

 

Valmistuin Vivamosta           

v. 2010                                                

RE-sielunhoitoterapeutiksi        

ja toimin yrittäjänä 

Tampereella. 

                                        

Perheeseeni kuuluu puoliso 

ja neljä nuorta. 

Aviopari- ja perhetyö on 

lähellä sydäntäni. 

 

Olen Kuhnon Anja 
Saarijärveltä.    
Valmistuin LI-
sielunhoitoterapeutiksi 
Perheniemestä v. 2012 

Hallituksessa toimin 
jäsenasianhoitajana, ja 
olen lähettänytkin teille 
postia jo lähes kuuden 

vuoden ajan.  

 
Valmistumiseni jälkeen aloitin sielunhoitoterapiatyön 

toiminimellä Sielunkieli Jyväskylässä, nyt myös 

Saarijärvellä. Saamme yhdessä toteuttaa kutsuamme 

suuren Isä Jumalan käden alla, omilla lahjoillamme.  



 
 

 

 

 
 

 
 

 

Olen Maria Saukkola, 

varajäsenestä siirtynyt 

varsinaiseksi jäseneksi 2019.  

Valmistuin Perheniemestä   

LI-sielunhoitoterapeutiksi      

v. 2011. Nykyisin asun 

Kouvolassa ja toimin osa-

aikaisena Lähellä ihmistä – 

Kriisi- ja kasvuryhmätyön 

koordinaattorina.  

Hallitustehtävän olen 

kokenut mielenkiintoisena ja 

ilo on myös tehdä 

sielunhoitoterapiaa 

tunnetuksi Suomessa. 

 

Olen Pekka Saukkola 

hallituksen varsinainen jäsen 

ja nettivastaava. Valmistuin 

Vivamosta RE-sielunhoito-

terapeutiksi v. 2014.   

Olen eläkkeellä. Taustalla on 

metsäalan yliopistotutkinto 

ja Ryhmätyö ry:n 

ihmissuhdetaitojen 

ohjaajakoulutus. 

Asun Kouvolassa vaimoni 

Marian kanssa. Lapsia 

aiemmasta avioliitosta on 

kolme. Ukki olen Erikalle, 2v. 

Minä, Aila Lyytikäinen 
valmistuin Perheniemestä 
v. 2010 LI-sielunhoito- 
terapeutiksi. 
Jäin eläkkeelle täysin 
palvelleena sairaanhoitajan 
toimesta v. 2013. 
Terapiatyö ja lisäksi 
hallituksen varajäsenyys on 
ollut kutsumuksenani 
vuodesta 2012. Vastuullani 
on rahastonhoito, 
rukouskalenteri ja 
Facebookin päivitys. 
 
Minulla on puoliso, kaksi 
aikuista lasta ja kolme 
lastenlasta. 
 

 
Nimeni on Suvi Leppäpuisto. 

Asun perheeni kanssa 

Jyväskylässä. Olen 

hallituksen uusi varajäsen.  

Viime vuodet olen palvellut 

diakoniatyössä. 

Sielunhoitoterapeutiksi 

valmistuin Rauhan 

Majatalosta v. 2016. 

Parhaillaan opiskelen 

ylempää 

korkeakoulututkintoa, 

sosiaalialan kehittämistä ja 

johtamista. Lisäksi teen 

yhteistyötä NNKY:n kanssa.  

Olen Markku 

Lehmuskoski 

hallituksen varajäsen, 

valmistuin 2015 

Perheniemestä  LI-

sielunhoitoterapeutiksi. 

Perhekuntaani 

kuuluvat vaimo ja 

aikuistuneet lapset. 

 
Parinkymmenen vuoden kokemus avioparityöstä 

ryhmänohjaajana ja luennoitsijana on vahvistanut 

itsetuntemusta ja perehdyttänyt parisuhteen ja 

ryhmän toimintaan.  Koen etuoikeudeksi saada olla 

vierellä kulkijana ja tukijana elämän erilaisissa 

haasteissa. 

 

Olen Sirkku Hammarén 

”ulkomailta” Utulasta. 

Hallituksessa toimin 

varajäsenenä. Valmistuin 

Vivamosta v. 2003 RE-

sielunhoitoterapeutiksi. 

Koulutukseltani olen myös 

diakonissa ja psykiatrinen 

sairaanhoitaja. 

Diakonia ja sielunhoito 

ovat minulle sydämen 

asioita, unohtamatta 

leikkisyyttä elämässä.  


