
 

 

                                 HALLITUS 2022 ESITTÄYTYY: 

 

 

 

 

 
Olen Suvi Leppäpuisto 

Jyväskylästä ja toimin 

hallituksen 

puheenjohtajana. 

Perheeseeni kuuluu mies 

ja kaksi lasta.  

 

Olen toiminut niin 

seurakuntatyössä kuin 

kristillisissä järjestöissä. 
  

 

 
 

 

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. 

 

Tällä hetkellä opiskelen teologiaa ja yhteiskuntatieteitä. 

Koen kutsumusta papin työhön.  

 

Sydäntäni lähellä ovat myös hevoset ja vietän paljon aikaa 

tallilla.  

 
 
 

 

 
 

 

Olen Satu Veijonen 

Petäjävedeltä. 

 

Hallituksessa toimin 

sihteerinä kuudetta 

vuotta. 

Teen sielunhoitoterapia-

työtä toiminimellä 

Terapia Kultahippu. 

 

Harrastuksiini kuuluu 

puutarhanhoito ja 

käsityöt 

 

 

 

Olen Anne Trög 

Jyväskylästä. 

Toimin hallituksessa 

jäsenasioiden hoitajana. 

 

Olemme aviopuolisoni 

kanssa neljän lapsen 

vanhempia  

ja myös neljän lapsen 

kiitollisia isovanhempia.  

Elämä on lahjaa! 

 

Koulutukseltani olen 

sielunhoitoterapeutti (2012) 

ja kolmivuotisen 

Ratkaisukeskeisen 

psykoterapeutti-  

koulutuksen (2018) käynyt 

terapeutti sekä pitkän 

päivätyön koulumaailmassa 

tehnyt erityisopettaja. 
Palvelen asiakkaita ja ryhmiä toiminimellä 

IlonSiemen -terapiapalvelut. 

 



 

 
Olen Pekka Saukkola, 

hallituksen nettivastaava. 

Vaimoni Maria ja minä 

asumme Kouvolassa.  

 

Valmistuin Vivamosta RE-

sielunhoitoterapeutiksi v. 

2014.  Toimin myös 

yhdistyksemme edustajana 

Suomen ACC:n 

hallituksessa. 

 

Olen eläkkeellä, mutta teen 

säännöllisesti jonkin verran 

sielunhoitoterapiaa. 

Taustalla on metsäalan 

yliopistotutkinto ja 

Ryhmätyö ry:n 

ihmissuhdetaitojen 

ryhmänohjaajakoulutus. 

 

 

 
Olen Aila Lyytikäinen, 

hallituksen rahastonhoitaja. 

Päivitän myös rukouskalenteria. 

Asumme puolisoni kanssa 

Turengissa. 

 

Valmistuin 2010  Perheniemestä 

LI-sielunhoitoterapeutiksi. 

Hallituksessa tulee tänä vuonna 

täyteen kymmenen vuotta. 

 

Eläkkeellä olen sairaanhoitajan 

työstäni. Olen saanut palvella 

monipuolisesti 

sielunhoitoterapeuttina 

erilaissa elämäntilanteissa 

olevia lähimmäisiäni. 

Tehtäväni on ollut antoisaa. 

 

 
 

 
Olen Tiina Välimäki, aloittanut 

hallituksen varajäsenenä vuonna 

2021. Asun puolisoni ja kahden 

poikamme 

kanssa Espoossa. 

Koulutukseltani olen 

sielunhoitoterapeutti (2008/RE), 

työnohjaaja sekä diakoni ja 

sosionomi. Minulla on oma 

toiminimi (Kyynelhelmi), jonka 

puitteissa teen terapiatyötä ja 

työnohjausta yksilöasiakkaita ja 

ryhmiä palvellen. 

 

 

 

  
Olen Petra Valkonen, 

hallituksen varajäsen 

Muuramesta.  

 

Suoritin LI-terapeuttisen 

sielunhoidon koulutuksen v. 

2019 Perheniemen 

evankelisessa opistossa. 

 

Olen toiminut sosiaalialalla 

erilaisissa avustamisen ja 

ohjaamisen tehtävissä. 

Parhaillaan opiskelen 

lähihoitajan opintoja 

mielenterveys- ja 

päihdetyöhön suuntautuneena. 
Koen kutsumukseksi tehdä kristillistä terapiatyötä. Siksi 

pidän tärkeänä tämän hallitustyöskentelyn, jossa 

voin olla mukana rakentamassa yhteyttä toisten samaa 

työtä tekevien kanssa ja vahvistamassa 

sielunhoitoterapian roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 

 

 

Nimeni on Marja-Liisa 

Kuosa. Olen hallituksen 

uusi varajäsen. 

LI-sielunhoitoterapeutiksi 

valmistuin Perheniemen 

opistosta 2020.  

 

Olen keski-ikäinen, 

eläinrakas 

ulkoilmaihminen ja 

suloisen koiraneidin 

yksinhuoltaja. 

 

Palaan piakkoin Kemiin 

iäkkäiden vanhempieni 

avuksi. 

 

 
 

 

 

 

Olen Marita Valkama, uusi 

varajäsen Hämeenlinnasta. 

 

Valmistuin RE-

sielunhoitoterapeutiksi 

Vivamosta 2016. Minulla on 

myös muita sielunhoito-

terapiaa tukevia koulutuksia. 

Työnohjaajaksi valmistuin 

2021. Perusammatiltani olen 

fysioterapeutti.  

Perheeseeni kuuluu aviopuoliso, kolme aikuista lasta, isä, 

anoppi ja ihana liuta lastenlapsia! 

 

Sielunhoitoterapia, lähellä ihmistä oleminen, luottamus, 

kuuntelu, Jumalan läsnäolo! Tuossa on 

niin paljon! Elämä on rakasta rikkautta! 
 


