
Raamatullisen 

sielunhoidon peruskurssi  

  

Sydämen kivusta eheään 

yhteyteen 

Kurssi soveltuu jokaiselle, joka haluaa 

ymmärtää paremmin Raamatun Jumalaa 

ja Hänen tahtoaan henkilökohtaisessa 

elämässään. Kurssi auttaa ymmärtä-

mään, mistä kipu omassa elämässä 

johtuu. Kurssilla opitaan kohtaamaan 

psyykkistä kipua aiheuttavia asioita raa-

matullisen ihmiskuvan valossa. Kurssi 

antaa valmiuksia toimia myös toisten 

vierelläkulkijana. 

Raamatullisen sielunhoidon malli on 

yleiskristillinen ja järjestön toiminta yh-

teiskristillistä. IBCI:llä ja kurssin opettajil-

la on pitkäaikainen yhteistyö Suomessa 

YWAM lähetysjärjestön ja eri seurakun-

tien kanssa. IBCI:n yhteistyökumppani on 

maaliskuussa 2019 perustettu Raama-

tullinen sielunhoito - Biblical Counseling 

Finland-yhdistys. Suomessa toimii jo 

muutamia Raamatullisen sielunhoidon 

tutkintotodistuksen (Diploma in Biblical 

Counseling) suorittaneita sielunhoitajia. 

Kenelle? 

 

5.-8.6.2019  

 

 

Rovaniemen 

helluntaiseurakunta 

Kurssilla tutustutaan raamatullisen 

sielunhoidon malliin, joka opettaa 

meitä olemaan riippuvaisia Jumalan 

armosta ja rakkaudesta  

YWAM Lapland (Missionuoret) 

 

Rovaniemen helluntaiseurakunta 

 

 Raamatullinen sielunhoito – yhdistys  

Biblical Counseling Finland 

 

IBCI, Kanada  

(raamatullisen sielunhoidon 

instituutti)  

 

Yhteistyötahot 

Sydämellisesti tervetuloa matkalle sisäiseen  

parantumineen ja voimaantumiseen! 

”Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, 

jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Jeesus) 

 

Kurssipaikka: Helluntaiseurakunta 

Kairatie 37, Rovaniemi 

Puhelin: +358 (0)40 759 6457 (Pekka)  

Sähköposti: pekkatpuurunen@gmail.com  



Raamatullisen sielunhoidon 

peruskurssilla opitaan koh-

taamaan omia sydämen kipu-

ja ja hankitaan taitoja, joilla 

auttaa toisia.  

Kurssi sukeltaa pinnan alle, 

psyykkisen kivun lähteel-

le. Kurssilla opitaan sielunhoi-

don malli, joka opettaa meitä 

olemaan riippuvaisia Jumalan 

armosta ja rakkaudesta. 

Raamatullisen sielunhoidon 

mallin sovelluksen on kehittä-

nyt kanadalainen Raamatulli-

sen sielunhoidon instituutti 

(IBCI). 

Kurssin opettajat tulevat Ka-

nadasta ja opetus tulkataan 

suomeksi. 

Olennaisena osana  kurssia 

sille osallistuvien on mahdol-

lista varata henkilökohtaisia 

sielunhoitoaikoja. 

Raamatullisen sielunhoidon 

kurssi on johdantoa jolta on 

mahdollisuus jatkaa kolmeen 

aihetta syventävään kolmen 

viikon CORE– kurssiin. 

Sydämen kivusta eheään yhteyteen 

Opettajat ja sielunhoitajat 

Eileen Peters on ollut palvelutyössä yhdessä mie-

hensä Lloydin kanssa yli 30 vuotta. Heillä on 2 lasta 

ja 5 lastenlasta. Eileenilla on maisterin tutkinto 

sielunhoitotyöstä (Providence Theological Seminary). 

Hän on kirjoittanut kaksi sielunhoidollista kirjaa. 

Eileen on ollut Institute of Biblical Counseling Inter-

national- järjestön hallituksen jäsen ja kouluttaja 

lähes 10 vuotta. 

Stephen Masterson on teologian tohtori Kanadasta 

(Providence Bible College). Hän on ollut palvelutyös-

sä 50 vuotta pastorina ja apulaisprofessorina teolo-

gisessa korkeakoulussa. Hän on 73-vuotias ja toimii 

edelleen palvelutyössä tehden mentorointi- ja sie-

lunhoitotyötä vankiloissa. Hänellä on vaimo ja 4 

lasta, sekä 7 lastenlasta.  

Geoff Clark asuu British Columbian provinssissa, 

Kanadan länsirannikolla. Hän on naimisissa suoma-

laisen Miljan kanssa, ja heillä on yhdessä 4 lasta. 

He ovat toimineet YWAM Borealiksen johtajina yli 20 

vuotta. Geoff on Institute of Biblical Counseling 

International- järjestön puheenjohtaja. Hän kiertää 

Kanadassa ja Pohjois-Euroopassa IBCI- sielunhoito-

työn opettajana ja kouluttajana. 

Leena Junnila asuu Lohjalla miehensä Matin kans-

sa. He ovat olleet naimisissa yli 40 vuotta ja heillä 

on kolme aikuista poikaa. Leenalla on maisterin 

tutkinto (elintarviketiede) sekä sielunhoitoterapeutin 

koulutus,  psykologian yl iopisto -opinto ja 

(aineopinnot, Turun yliopisto) ja kanadalaisen IBCI:n 

raamatullisen sielunhoidon koulutus. Hän on toimi-

nut Suomessa sielunhoitoterapeuttien kouluttajana 

n. 10 vuoden ajan mm. Kalajoen kristillisellä opistol-

la ja Perheniemen evankelisella opistolla. Leena 

kuuluu Suomen ACC:n (Association of Christian 

Councellors) hallitukseen. 

Kurssin sielunhoitajina voi toimia myös muita 

CORE-koulutuksen käyneitä, jotka esitellään kurs-

silla 

Kurssi-info 

Ilmoittautuminen tapahtuu nettikaavakkeella 

sivulla www.kairatemppeli.fi tai esitteessä 

oleviin yhteystietoihin. Toivomme ilmoittautu-

mista 20.5.2019 mennessä. Ilmoittautuneil-

le lähetetään tarkempi info lähempänä kurs-

sin alkua. 

Opetusta on ke-pe kello 18-21 ja la  13-18. 

Sielunhoitoajat ke-pe 13-18 ja la 10-13. 

Ruokailu on omakustanteinen. 

Majoitusta on saatavissa rajoitetusti hintaan 

10€/yö omin liinavaattein. 

Hinta: 100€/ hlö 

Kurssimoniste sisältyy kurssiin. 

Sielunhoitoaikoja voi varata kurssipaikalta, 

mutta mikäli haluat varata ajan  keskiviikolle, 

se kannattaa tehdä jo ilmoittautumisen yh-

teydessä. 


