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Näistä kiitämme: 
 kevään koulutusten 

onnistuminen 
 vapaaehtoisten 

monenlaisesta avusta 
 miesten ryhmistä 
 koulutusohjelman 

valmistumisesta 
 

Näitä pyydämme: 
 ihmiset löytäisivät tiensä 

kursseille ja tapahtumiin 
 kirjan suomennoksen 

oikoluku ja painoon 
saattaminen 

 yhdistyksen taloudellinen 
tilanne 

 kurssien markkinointi ja 
mainostaminen esim. 
seurakunnat, kristilliset 
yhteisöt 

 terveyttä ja voimia  
henkilökunnalle ja 
hallitukselle 

 voimia ja virkistymistä 
vapaaehtoisille  

 
  

Rukoilemme Elijahin        
toimintaa koskien… 

Profeetallisen sydämen kehittyminen 

 

LUPA OLLA – MAHDOLLISUUS MUUTTUA           
Suomen Elijah ry:n slogan  

Minusta slogan kuvastaa juuri sitä mitä Elijah on.  

Meillä on lupa olla kun astumme Elijahin toimitiloihin joko 
kursseille, sielunhoitoon tai tulemme muuten piipahtamaan. 
Elijahissa on keidas missä levähtää. Toiveeni on että meistä 
jokaisen sisäinen tila voisi muuttua niin että ’lupa olla’ eläisi 
meissä missä ikinä kuljemmekin.  

Juuri tänään on ympärillämme kevään voimakas ja 
aistillinen viesti. Luonnossa puhkeaa uutta elämää -  kevät 
on uuden alku ja kuvastaa Jumalan luonnetta. Hän on kaiken 
hyvän antaja ja muutoksen mahdollistaja. 

”Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin – ettekö sitä 
huomaa?” Jes 43:19a 

Rentouttavaa ja siunattua kesää sinulle! 

Anne Stenmark                                       

Hallituksen jäsen 

PS. Tämän uutislehden kauniit kuvat ovat Elijahissa 
kokoontuvan taidepiirin luovuuden hedelmiä. 

Profeetallinen opetuspäivä lauantaina 03.09.2016 
Haluatko oppia lisää profeetallisuudesta?  
Vahvistua profeetallisessa kutsussasi? 
 
Opetuspäivän aiheina Hannan rukous ja läpimurto, 
Samuelin koulutus, kutsuminen, profetia ja voitelu. 
 
Luennot Andy Chambers.  
Englanninkielinen opetus tulkataan suomenkielelle. 
Ylistys Terhi Harper & bändi.  
Ilmoittaudu 25.08.2016 mennessä.  
Early Bird-hinta 50 €, 25.08. jälkeen 60 €. 
Opetuspäivä pidetään HelsinkiMission kerhosalissa, 
Kinaporinkatu 11 A, 00500 Helsinki. 
Lisätietoa nettisivuiltamme. 
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 Uutta Elijahissa 

Kaikille Muuttumisen mahdollisuudet kurssin 
käyneille sekä Elijahin muita kursseja 
käyneille 05.09. klo 17.30-20.00 ’Yhdessä 
eteenpäin sydämen parantumiseksi’-illat. 
Lapsen sydän dvd:ltä katsomme yhdessä 
ohjelman, jonka jälkeen keskustelemme ja 
rukoilemme. Yhdeksän eri aihetta. Yhden 
opetuksen kesto noin 20 min. Kokoonnumme 
parillisina viikkoina maanantai-iltaisin. 
Joulukuussa ei iltoja, jatkuu tammikuussa 
2017 viikolla 2. Hinta 5 €/ilta sisältää 
kahvitarjoilun. Ilmoittautumiset toimistolle.  
 

 
 
05.09.2016 Anteeksipyyntö 
19.09.2016 Korjaaminen 
03.10.2016 Tunteet 
17.10.2016 Kuri 
31.10.2016 Katkerat tuomiot 
14.11.2016 Katkerat odotukset 
28.11.2016 Sisäiset valat 
09.01.2017 Raskausaika ja varhaislapsuus 
23.01.2017 Siunaukset 
  

Olet tervetullut yhteen tai useampaan 
iltaan! 
 

 

Teemaopetus 
Teemaopetusillat jatkuvat maanantai-iltaisin 
12.9., 10.10., 7.11. klo 17.20-20.30. aiheena                   
Matkalla terveeseen seksuaalisuuteen  

Teemaopetuspäivä  järjestetään la 22.10.2016 
aiheena Seksuaalisuus 

Opettajana toimii Andy Chambers. 
Englanninkielinen opetus tulkataan 
suomenkielelle. Ilmoittautumiset 
teemaopetusiltoihin viikkoa ennen toimistolle. 
Lisätietoa myöhemmin nettisivuiltamme. 

 

Elijahin miehet                                    
Rinnalla kulkijana – miesten 2 ryhmää aloittavat 
loka-marraskuussa 2016.              
Ilmoittautumiset: Juha Kiljunen 050-546 936,                                
V-P Heiskanen 040-963 0782. 

 
Vastuunkantajat 
Syksyn kurssien vastuunkantajien 
varustautumisilta 01.09.2016  klo 17.30-20.00. 
 
Syksyn kurssien vastuunkantajien kokemusten 
purkuilta 12.12.2016 klo 17.30-20.00. 
 

              

Syksyn 2016 kurssit 
 
MUUTTUMISEN MAHDOLLISUUDET  
(sielunhoidon perusopetuksen 1. jakso)  
09.-10.09.,07.-08.10., 28.-29.10., 25.-26.11. 
(pe 17.00-21.00, la 9.00-18.00) 
Hinta 290 € 09.08. saakka, tämän jälkeen 315 
€. Hakuaika päättyy 05.09. Ennakkomaksu 50 
€. Katso lisätietoa nettisivuilta tai kysy 
toimistolta.  
 
SIELUNHOIDON ERITYISALUEITA osa 1 
(sielunhoidon perusopetuksen 3. jakso)  
16.-17.09.,14.-15.10., 11.-12.11., 09.-10.12.  
(pe 17.00-21.00, la 9.00-18.00) 
Hinta 350 € 16.08. saakka, tämän jälkeen 380 
€. Hakuaika päättyy 12.09. Erillistä 
hakemusta ei tarvitse lähettää 3. jaksolle. 
Ilmoittautuminen elijah@elijah.fi tai 
puhelimitse +358 40 593 2335. Kerro samalla 
milloin olet suorittanut 1. ja 2. jaksot. 

Kevään 2017 kurssit 
Muuttumisen mahdollisuudet (sielunhoidon 

perusopetuksen 1. jakso) 27.-28.01., 10.-11.02., 

10.-11.03., 07.-08.04. 

Muuttumisen esteiden ylittäminen (sielunhoidon 

perusopetuksen 2. jakso)   03.-04.02., 03.-04.03., 

31.03.-01.04., 05.-06.05. 
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Menneitä tapahtumia 

Muuttumisen mahdollisuudet ja Muuttumisen 
esteiden ylittäminen kurssit pidettiin Elijahin 
toimistolla. Saamamme kurssipalaute oli 
positiivista ja rohkaisevaa. Kurssilaiset 
toivoivat   kurssin   jatkoksi   esim.  
vertaistuki- ja rukousryhmiä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen  ACC:n  koulutustapahtuma  ja 
10-vuotisjuhlakonferenssi  järjestettiin 
28.-31.01.2016. Suomen ACC ry on vuonna 
2005 perustettu yhteistyöelin, joka kokoaa 
yhteen kristillisen terapian ja sielunhoidon 
alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä. 
 
Yllä oleva kuva on Suomen Elijah ry:n esittely- 
ja myyntipöydästä Tampere-talolta. 
 
Juhlakonferenssissa käsiteltiin kristillisen 
uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä 
sieluhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. 
Koulutus-tapahtuman aiheena oli ‘Terapia ja 
rukous’. Kouluttajana toimi lääketieteen 
tohtori Irmeli Schüz. Irmelin syvästä 
opetuksesta jäi mieleen voimakkaana ajatus 
‘psykoterapiassa todetaan että näin on ja 
kuljetaan jatkossa toista tietä, 
sielunhoitoterapiassa Jumalan voima tulee 
rukouksessa ja katkaisee luoden tilalle uutta’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eira Oksanen luennoi helmikuussa teema-
päivässä aiheesta Erityisherkkyys ja 
taakankantaminen. Tilaisuus järjestettiin 
Espoossa Albergan kartanossa 44 asiasta 
kiinnostuneen osallistuessa. Eiran 
asiantuntemus laajenee ja syvenee 
opetuskerta opetuskerralta.  

Huhtikuussa pidettiin kaksi teemailtaa, joissa    
Andy Chambers luennoi. Aiheina olivat 11.4. 
Matka vapauteen: seksiriippuvuuden kehän 
murtaminen. 25.4. Sukupuoli ja 
identiteettimme: Millaisena näemme 
itsemme? Teemaillat olivat jatkoa 
viimevuoden teemaillalle Matkalla terveeseen 
seksuaalisuuteen. Opetukset on äänitetty ja 
niitä voit tilata toimistolta tai nettikaupasta.  
 

Elijahin miehet – rinnalla kulkijana – miesten 
ryhmät ovat saaneet hyvän vastaanoton 
kohderyhmässään. Näitä ryhmiä voimme 
suositella lämpimästi luottamuksellisten 
miesten omien aiheitten keskustelupaikkoina. 
 

http://www.accfinland.org/?sid=6


 

 

         Muuta 

 
 
Transforming  the  Inner  Man –kirja on 
suomennettu ja parhaillaan on meneillään 
kirjan oikolukuvaihe. Toiveenamme on saada 
kirja mahdollisimman pian painoon. Kirjan 
suomenkielinen nimi on Sisäinen 
muuttuminen. 
 
Kevään aikana Elijahin toimitilat ovat olleet 
aktiivisessa käytössä. Kurssien ja 
asiakastapaamisten lisäksi tiloissa ovat 
kokoontuneet kaksi Miesten vertaistuki 
ryhmää, Erityisherkkien vertaistukiryhmä 
sekä Lepoa ja liikettä -ryhmä. 
 
Maaliskuussa valittiin Suomen Elijah ry:lle 
uusi hallitus. Kiitos Marja Jussila 
monivuotisesta Elijahin hyväksi tekemästäsi 
arvokkaasta hallitustyöskentelystä. 
Tervetuloa hallitukseen Riikka Laamanen. 
Vanhoina jatkavat Juha Kiljunen pj., V-P 
Heiskanen, Anita Syväsalmi, Sami Syväsalmi ja 
Anne Stenmark. Maija Saxelin osallistuu 
kutsuttuna kokouksiin. Jos koet kiinnostusta 
Elijahin hallituksessa työskentelyyn niin ota 
yhteyttä puheenjohtajaan. Seuraavan kerran 
hallitus valitaan siis keväällä 2017. 
 
Elijahin vapaaehtoistyössä mukana oleville on 
oma suljettu Aarteenetsijät Facebook-ryhmä. 
Mukaan pääset vapaaehtoistyön assistentin 
Sanni Sihvosen 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. 
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