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Olen Suvi Leppäpuisto 
Jyväskylästä ja toimin 
hallituksen uutena 
puheenjohtajana.  
 
Kutsumukseni on ollut 
erityisesti 
seurakuntatyössä, 
surevien ja sairaiden 
parissa.  

 

 
 

 
Olen Mervi Salminen, 
hallituksen 
varapuheenjohtaja.  
 
Valmistuin Vivamosta RE-
sielunhoitoterapeutiksi v. 
2014 ja Helsingin 
Psykoterapiainstituutista 
ratkaisukeskeiseksi 
lyhytterapeutiksi 2017.  
 
Opiskelen tällä hetkellä 
Helsingin Diakonia-
ammattikorkeakoulussa ja 
tavoitteenani on valmistua 
sairaanhoitaja-diakonissaksi 
keväällä 2023. 
 

Olen hankkinut monenlaista koulutusta, tällä hetkellä 
opiskelen yhteiskuntatieteitä ja teologiaa. Sydäntäni 
lähellä ovat perhe, hevoset, vesi ja hiljaisuus. 
 

 

 
 

 
Olen Satu Veijonen 
Petäjävedeltä. 
Hallituksessa toimin 
sihteerinä jo viidettä 
vuotta. 
 
Teen sielunhoitoterapia- 
työtä toiminimellä 
Terapia Kultahippu 
Tikkakoskella ja 
Jyväskylässä.  
Yksilöterapia ja ryhmät. 
 
Sielunhoitoterapiassa 
syntyy mahdollisuus 
löytää uutta ja 
kallisarvoista - 
Kultahippu, joka sinussa 
on. 

 

 

 
Olen Anne Trög  Jyväskylästä. 
Olen uusi  hallituksen varajäsen 
ja jäsenasioiden hoitaja.  
 
Olemme aviopuolisoni kanssa 
neljän lapsen vanhempia ja 
myös neljän lapsen kiitollisia 
isovanhempia. Elämä on lahjaa! 
 
Koulutukseltani olen 
sielunhoitoterapeutti (2012) ja 
kolmivuotisen 
Ratkaisukeskeinen 
psykoterapeutti -koulutuksen 
(2018) käynyt terapeutti sekä 
pitkän päivätyön 
koulumaailmassa pian tehnyt 
erityisopettaja. 
 
Palvelen asiakkaita ja ryhmiä  
toiminimellä Ilon Siemen 
terapiapalvelut. 



 

 
Olen Pekka Saukkola, 
hallituksen nettivastaava. 
Vaimoni Maria ja minä 
asumme Kouvolassa.  
 
Valmistuin Vivamosta RE-
sielunhoitoterapeutiksi v. 
2014.  Toimin myös 
Suomen ACC:n 
hallituksessa. 
 
Olen eläkkeellä, mutta 
teen säännöllisesti 
sielunhoitoterapiaa. 
Taustalla on metsäalan 
yliopistotutkinto ja 
Ryhmätyö ry:n 
ihmissuhdetaitojen 
ohjaajakoulutus. 

 

 
Olen Lyytikäisen Aila Turengista. 
Valmistuin 2010 LI-sielunhoito-
terapeutiksi Perheniemestä.  
Taivaallisen Isän avulla ja 
koulutuksen antamilla 
valmiuksilla olen saanut palvella 
asiakkaitani  
yllättävän monipuolisesti.  
 
Toimin Ssht:n hallituksessa 
rahastonhoitajana. 
Vastuullani on lisäksi 
Rukouskalenterin ja Facebookin 
päivitys. 
Uskon, että kristillisellä  
terapialla on oma tärkeä 
paikkansa suomalaisessa 
yhteiskunnassa.  
Sitä kohti! 
 

 

 
Olen Markku Lehmuskoski,  
hallituksen jäsen. 
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.   
 

 

  
Olen Petra Mäki, hallituksen 

uusi varajäsen Helsingistä.   

Suoritin LI -terapeuttisen 

sielunhoidon koulutuksen v. 

2019 Perheniemen 

evankelisessa opistossa. 

 

 Olen toiminut sosiaalialalla 

erilaisissa avustamisen ja 

ohjaamisen tehtävissä. 

Parhaillaan työskentelen 

varhaiskasvatuksessa. 

 

 

 

Olen Tiina Välimäki, 
aloittanut hallituksen 
varajäsenenä vuonna 2021. 
Asun puolisoni ja kahden 
poikamme kanssa 
Espoossa.  

Valmistuin Vivamosta RE-
sielunhoitoterapeutiksi v. 
2008. Olen koulutukseltani 
myös diakoni ja sosionomi, 
sekä valmistun tänä 
vuonna työnohjaajaksi.  

Minulla on oma toiminimi, 

jonka puitteissa teen 

terapiatyötä ja 

työnohjausta. 

  

 


