
   

 

Sielunhoitoterapia 2019 -seminaari  

evästä ja yhteyttä 

 
27.9-29.9.2019 

 

 

 

Perjantai 27.9.2019 

 

16.00-18.00 Saapuminen ja ilmoittautuminen 

 

17.00-18.00 Päivällinen 

 

18.00  Seminaariviikonlopun avaus 

   Hanna Ikonen, Suomen sielunhoitoterapeutit ry 

  

18.15  Levon ja pysähtymisen harjoittaminen ja merkitys 

 Ulla Dahlen, FT, terapeuttinen sielunhoitaja, kirjailija 
Laskeudumme yhdessä viikonloppuun, rakennumme yhteyteen ja pysähdymme 

olemaan. 
Illan lähtökohtana on levon tarpeemme, suorittamisesta ja kiireestä nouseva 

ahdistus, ja kutsu päivittäiseen levon harjoittamiseen työssä ja Jumala-

yhteydessä. 
 

20.00-21.00 Kevyt iltapala ruokalassa 

 

20.00-22.00 Saunat 

 

Lauantai 28.9. 

 

8.00-9.00 Aamiainen 

 

9.00  Aamuhartaus 

   Markku Lehmuskoski 

       

9.15  Johdanto päivien ohjelmaan 

   Avaus: Hanna Ikonen, Suomen sielunhoitoterapeutit ry  

   Pekka Saukkola johdattelee ohjelmaan 

    

  Sydäntalo – sielunhoitajan työkalu  ”kokosydämisen” muutoksen polulle  
 Ulla Dahlen, FT, terapeuttinen sielunhoitaja, kirjailija 



Sydäntalo on heprean (leb) ja kreikan (kardia) sanojen pohjalta kehitetty 

teoriapohjainen työkalu (Hoitava Seurakunta - Hoitava Sielunhoito, Dahlen 

2015, Aikamedia, luku 7). Leb/ kardia - käsitteet sisältävät ajatukset, tunteet ja 

tahdon valinnat/ toiminnan. Sydäntalo sisältää edellä mainitut osa-alueet, 

sekä lisäksi perustuksen ja komeron. Teoriapuolelta sydäntaloon on integroitu 

psykoterapian teorioita. Opetuksessa keskitytään  siihen, mitä osa-alueet 

pitävät sisällään, kuinka jokainen osa-alue tarvitsee muutosta ja millaiselta 

Jumalan kehottama 'kokosydäminen' muutoksen polku näyttää. 
 

Työkalua voi käyttää sekä omaan kasvamiseen että toisen rinnalla 

kulkemiseen. Sydäntalo auttaa havainnollistamaan tunteiden sanoittamista, 

ajatusten huoneen vinoutuneiden ajatusmallien käsittelyä, ja yläkertaan, 

tahdon päätösten huoneeseen, kiipeämistä; sekä myös komeron salaisuuksia ja 

patoutumia sekä perustuksen vaikutusta huoneisiin. 
 

10.30-11.00  Aamupäiväkahvi/tee/mehu 

 

11.00  Sydäntalo jatkuu… 

   

12.30-13.30 Lounas 

 

13.30  Elämäni tarina vai tarinani elämä? Elämäntarina työvälineenä. 

   Heli Suoaro, sielunhoitoterapeutti, diakoni, lehtori 
Miksi toiminnallisia menetelmiä? 
Ohjeistus Toivontarina -menetelmään pohjautuvaan Toivonpolku -työskentelyyn  

    

14.30-15.00 Iltapäiväkahvi/tee/mehu 

 

15.00  Toivonpolku -työskentely ulkona pienryhmissä 

  Työskentelyn kokemuksellinen jakaminen yhdessä 
Helin lisäksi mukana Maria ja Pekka Saukkola 

(säävaraus: sateen sattuessa Toivonpolku rakennetaan sisätiloihin)   

 

17.00-18.00 Päivällinen 

 

18.00  ”Minä luon uutta” 
Miten ja missä sielunhoitoterapeuttien työ toteutuu tulevina vuosina? Mitä rooleja    

sielunhoitoterapeuteilla voi olla jatkossa? 

 

   Keskustelua pohjustavat alustukset 

   Kristittyjen sielunhoitajien toiminta ja rooli Iso-Britanniassa 
Marja Gray,  Msc of counceling, sielunhoitoterapeutti  ACC,  

lähetystyöntekijä ja sairaanhoitaja 

   Näköaloja sielunhoitoterapian tulevaisuuteen Suomessa 
    Ulla Dahlen 

   Paneelissa myös Hanna Ikonen, Suomen sielunhoitoterapeutit ry 

   

 Pienryhmätyöskentelyä, kysymyksiä ja vastauksia, ideoivaa keskustelua 

 

20.00-21.00 Kevyt iltapala ruokalassa / iltapalan haku seminaaritilaan 

 

20.30  Kiitoshetki ja mahdollisuus rukouspalveluun 

   Suvi  Leppäpuisto johdattelee 

 



20-22  Saunat 

Sunnuntai 29.9. 

 

8.00-9.00 Aamiainen 

 

9.00  Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n vuosikokous 

  - kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita! 

  

10.00  Kokemusten koonti  seminaarista  

  - Mitä eväitä reppuun jäi? Mitä jäi kaipaamaan? 

   Hanna Ikonen johdattelee 

   

10.30-11.00 Aamupäiväkahvi/tee/mehu 

 

11.00  Sana ja ehtoollinen 
   Pastori Kalevi Rautjoki, rovasti Kaarina Salminen  

 

12.30-13.30 Päätöslounas 


