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      Suomen Elijahin Uutisia 
 

 Huhtikuu 2017      Suomen Elijah ry       www.elijah.fi        1/2017 

 
Näistä kiitämme: 
• kevään koulutusten 

onnistuminen, 
      erityisesti Turun kurssi 
• kirjojen kääntäminen ja 

painatus 
• vapaaehtoisten tuki 
 
Näitä pyydämme: 
• yhdistyksen taloustilanne 
• ihmiset löytäisivät tiensä 

kursseille ja tapahtumiin 
• kirjojen suomennosten 

oikoluku ja painoon 
saattaminen 

• terveyttä ja voimia  
henkilökunnalle, 
vapaaehtoisille ja 
hallitukselle 

 

Rukoilemme Elijahin        
toimintaa koskien… 

KOHTI VALOA JA ILOA!  

Suomen Elijah järjestää tänä keväänä vielä joitakin tapahtumia, 
joihin kaikkiin olet sydämellisesti tervetullut.  

• Virsi-ilta järjestetään 19.04. klo 18.00 Elijahissa.  

• Yhteinen rukousilta Elijahin asioitten puolesta pidetään 
27.04. klo 18 alkaen.  

• Kevään tapahtumat päättää ’Uupuus ja toipuminen’ –
teemailtapäivä 13.05. Päätoimittaja Sari Savela puhuu 
aiheesta kirjansa pohjalta.  

Puskaradio on usein paras suosittelija. Siksi toivonkin, että 
kertoisit Elijahin kursseista ja tapahtumista jollekulle, jonka 
voisit ajatella hyötyvän niistä. 

Vuoden 2017 jäsenmaksut jäsenille lähtevät ensi viikolla 
suoraan sähköpostilla tai kirjeenä. 

Ylösnousemuksen iloa! 

Anne Stenmark                                    
oa toiminnanjohtaja 

Joyce Meyeriä lainaten  
’Your future is going to be so bright that you need sunglasses.’ 
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   Tulossa Elijahissa 

Teemailtapäivä 
 

Järjestämme ’Uupumus ja toipuminen’-
teemailtapäivän 13.5.2017 klo 13.00-16.00. 

Päätoimittaja Sari Savela tulee puhumaan 
aiheesta kirjansa ’Uupumuksesta uuteen alkuun’ 
pohjalta. Sari on uupumuksen ja siitä 
toipumisen kokemusasiantuntija. Tule 
kuuntelemaan ja oppimaan monia 
koskettavasta aiheesta. 
 
Tilaisuuden hinta on 20 € sisältäen 
kahvin/teen sekä välipalan.  
Tilaisuus pidetään Suomen Elijahin tiloissa, 
Intiankatu 3, 00560 Helsinki.  
Ilmoittautumiset elijah@elijah.fi tai 040-593 
2335/viesti. 
 
 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

Virsi-ilta  
Elijah on saanut lahjoituksena virsikirjoja ja sen 
innoittamana järjestämme Virren voimaa virsi-
illan 19.4. klo 18.00. 
Tule laulamaan sydämen kyllyydestä virsiä 
yhdessä. Aloitamme kahvitarjoilulla klo 17.00 
alkaen. Virret kajahtavat soimaa klo 18.00-20.00. 

 
Lapsen Sydän DVD iltapäivät jatkuvat 
Järjestämme syksyllä kolme ‘Yhdessä eteenpäin 
sydämen parantumiseksi’ lauantai-iltapäivää. 
Hinta 10 euroa per iltapäivä. 
Aiheesta lisää kotisivuillamme. Sieltä voit seurata 
myös päivämääriä. 
 

Teemapäivät 

Syksyllä 2017 jatketaan teemallisteen päivien ja 
iltapäivien järjestämistä. Tapahtumia voit seurata 
kotisivuiltamme www.elijah.fi. 

Elijahin miehet                                    
Uusi rinnalla kulkijat – miesten ryhmä aloittaa 
syksyllä 2017.               
Ilmoittautumiset: Juha Kiljunen 050-546 936.                            
              

 
Syksyn 2017 kurssit 
 
MUUTTUMISEN MAHDOLLISUUDET  
(1.jakso) 

 
08.-09.09., 06.-07.10., 10.-11.11. ja 01.-02.12. 
(pe 17.00-21.00, la 9.00-18.00) 
 
Hinta 290 € 08.08.2017 asti, tämän jälkeen 315 €.  
Hakuaika päättyy 25.08.2017  
Ennakkomaksu on 50 €, sitä ei palauteta mutta  
hyvitetään kurssimaksussa. 
 
Katso lisätietoa nettisivuilta tai kysy toimistolta.  
 
SIELUNHOIDON ERITYISALUEITA osa 2  
(4. jakso)  
 
15.-16.09., 13.-14.10., 17.-18.11. ja 08.-09.12.   
(pe 17.00-21.00, la 9.00-18.00) 
 
Hinta 350 € 25.08. 2017 asti, tämän jälkeen 380 €.  
Hakuaika päättyy 01.09.2017   
 
Erillistä hakemusta ei 4. jaksolle tarvitse lähettää. 
Ilmoittautuminen elijah@elijah.fi tai  
puhelimitse +358 40 593 2335.  
Kerro samalla milloin olet suorittanut 1. ja 2. jaksot. 

 

 Kevään 2018 kurssit 
 Muuttumisen mahdollisuudet:  
 19.-20.01., 09.-10.02., 09.-10.03., 13.-14.04. 
 Muuttumisen Esteiden Ylittäminen:  
 12.-13.01., 02.-03.02., 02.-03.03., 06.-07.04. 

 



 

 

 

3 

  Menneitä tapahtumia 
 
 
  
 

Kurssit 
Muuttumisen mahdollisuudet (MM) kurssi on 
parhaillaan menossa Turussa ja Muuttumisen 
Esteiden Ylittäminen (MEY) kurssin viimeinen 
viikonloppu on toukokuussa Elijahin tiloissa. 
Molemmista kursseista saamamme palaute on 
ollut erittäin positiivista. Turun tiimi on 
valmis järjestämään kurssin uudelleen 
Turussa. 
  
Teemapäivä 
 
Andy Chambers opetti ’Seksuaalisuus ja 
ihmissuhteet’ – teemapäivässä 18.03.2017. 
Andyn teemaopetus oli ensimmäinen osa 
laajemmasta opetuskokonaisuudesta. Jatkoa 
on siis luvassa. Englanninkielinen opetus 
käännettiin suomeksi ja tulkkeina toimivat 
Kirsi sekä Marie Hann. 
 
Suomen Elijahin slogan: 
 
LUPA OLLA  - 
MAHDOLLISUUS MUUTTUA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Järjestimme 11.02., 11.03. ja 08.04. ’Yhdessä 
eteenpäin sydämen parantumiseksi’-lauantai-
iltapäivät. Lapsen sydän DVD:ltä katsottiin 
yhdessä 3 jaksoa per lauantai ja sen jälkeen 
aiheesta keskusteltiin ja rukoiltiin.  
 
Jatkamme tällä hyväksi todetulla konseptilla 
myös syksyllä 2017. 
 

 
 
Anteeksipyyntö 
Korjaaminen 
Tunteet 
Kuri 
Katkerat tuomiot 
Katkerat odotukset 
Sisäiset valat 
Raskausaika ja varhaislapsuus 
Siunaukset 
 
 



 

 

         Muuta 

 
Maaliskuussa valittiin Suomen Elijah ry:lle 
uusi hallitus. Tervetuloa hallitukseen Sirpa 
Parikka ja kiitos Riikka Laamanen. 
Hallituksessa jatkavat Juha Kiljunen pj., V-P 
Heiskanen, Anita Syväsalmi, Sami Syväsalmi 
ja Anne Stenmark. Seuraavan kerran hallitus 
valitaan keväällä 2018. 
  
Suomen Elijah ry jatkaa John ja Paula 
Sandfordin Elämän muutossarjan 
suomenkielisten kustannusoikeuksien käyttöä. 
Tavoitteena on julkaista loput Elämän 
muutossarjaan kuuluvaa kirjat. ‘Sisäinen 
muuttuminen’-kirja on jo julkaistu ja ‘Päästä 
irti menneestä’-kirja on viittä vailla valmis 
julkaistavaksi. Lisenssimaksut, käännös, taitto 
ja painatus on tavoitteena saada 
kokonaisuudessaan lahjoituksena. Kirjoilla 
tuetaan Suomen Elijahin toimintaa. 

Vapaaehtoistoimintaa koordinoi yhdessä 
henkilökunnan kanssa vapaaehtoistyön 
assistentti Sanni Sihvonen. Sanni mm. 
rekrytoi kursseille pienryhmien vetäjät ja 
koordinoi vapaaehtoisten muuta toimintaa. 
Syksyllä järjestetään kurssien vastuunkantajien 
varustautumis- sekä kokemusten purkuilta.  

Sanni myös ylläpitää vapaaehtoisille 
suunnattua suljettua Aarteenetsijät Facebook-
ryhmää. Mukaan pääset Sannin kautta (FB 
kaveripyyntö tai eh.vapaaehtoiset 
@gmail.com) 

Olet lämpimästi tervetullut tukemaan Elijahin 
toimintaa rukouksin, vapaaehtoisena toimien 
ja taloudellisesti. Suomen Elijahin lahjoitustili  
Danske Bank FI7980001671104090, viite 
6004. 
 
 

 
Suomen Elijah ry 

Intiankatu 3 
00560 Helsinki 
040-593 2335 
ti-to klo 9-12 

elijah@elijah.fi 
 

Löydät meidät Internetistä: 
www.elijah.fi 

ja Facebookista 
 

 
  Ristin voimalla 
Hengellä ja Sanalla 

työtä perheiden 
parantumiseksi ja 
uudistumiseksi. 

 

 
 
 
 


