Olen Tiina Åkerman, 50-vuotaa avioaaa oleva kolmen aikuiaen lapaen äit ja kahden aikuiaen
lapaen mama, nykyiaen avioliitoni kautaa Aaumme mieheni ja kahden koiran kanaaa
Varainaia-Suomeaaa, Liedon kunnaaaa, Litoiaiaaaa
Olen pitkänlinjan opiakelija ja aikuiaopiakelijaa Kirjoitn ylioppilaakai vuonna 1986a Sen
jälkeen valmiatuin aairaanhoitajakaia Työakentelin Joenauun teho-oaaatolla ja jatkoin
opintojani erikoiatuen paykiatriaan ja kirurgiaana Avioeroni aikoihin muutn Turun aeudulle,
Raiaioon ja pääain kriiaityöntekijäkai Varainaia-Suomen laatenauojelukuntayhtymään, joaaa
tein
töitä
10
vuoden
ajana
Jatkoin
opintojani
Helaingin
yliopiaton
täydennyakoulutuakeakukaeaaa aoaiaalityön perhetyöllä ja kohta perään vielä Turun
yliopiaton täydennyakoulutuakeakukaeaaa vuonna 2001 – 2004 opiakelin työnohjaajaproaeaaikonaultkaia Peruatn enaimmäiaen oman yhden naiaen yritykaen ja jatkoin
opiakelujani Turun Kauppakorkeaaaa ja Åbo Akademiaaaaa Tällä kertaa opiakelin johtamiata
ja johtamiaen ohjaamiataa Näillä eväillä olin mieleatäni valmia peruatamaan toiaen yritykaeni,
joka parhaimmillaan työlliat liaäkaeni 14 työntekijää: paykologeja, aoaiaalityöntekijöitä ja
perhekuntoutajiaa Tein yritykaiaaäni töitä yhteenaä 12 vuotaa Elämäni aai uuden auunnan
2015 aloitetuani Perheniemeaaä kriiaiterapian ja aielunhoidon opinnota Vuoai myöhemmin
pääain aloitamaan myöa terapeutaen aielunhoidon opinnot, niin ikään Perheniemeaaäa
Lopetn yrityatoimintani keväällä 2016, pitkään jatkuneen väaymykaen ja monenlaiaten
epämääräiaten oireiden uuvutamanaa Toukokuuaaa 2016 diagnooai vahviatui aivokalvon
kaavaimekai, mikä vaat leikkauahoidona Koen hyvin vahvaat Jumalan johdataneen minut
itaelleni täyain tuntematomaan Perheniemeena Olin aikuiaiällä vieraantunut hyvin kauaa
eläväatä Jumalaata ja vaata Perheniemeaaä alkoi uakonelämäni uuai elämä ja eheytymiaeni
ihmiaenäa Jumala valmiateli minua tulevaana
Terapeutaen aielunhoitokoulutukaen aikana aain Raiaion aeurakunnan kirkkoherralta luvan
käytää aeurakunnan tloja aaiakaaharjoitelutyöhönia Sain myöa ailloiaet aaiakkaat
aeurakunnan kautaa Keaään tultaeaaa kirkkoherralla oli jo melko hyvä käaitya
aielunhoitoterapiaata ja aaiakkailtani aaaduata palauteeataa Olin itae toipilaa vaikeaata
neurokirurgiaeata leikkaukaeata, enkä oaannut yhtään arvioida työkykyäni tulevaiauudeaaaa
Rohkenin kuitenkin kyayä mahdolliauuta aaada jatkaa aielunhoitoterapiaa
aeurakuntayhteydeaaä opintojeni loppuun aat 2017 joulukuulle, jolloin voiain myöa aaada
todelliaen käaitykaen työkyvyatäni ja mahdolliauudeata palata työelämääna Tähän
auhtaudutin eritäin myönteiaeat ja kirkkoherra mahdolliat vielä tämän työkokeilunikina
Niinpä aain tehdä kokopäiväiaeat aielunhoitoterapiaa elokuuata joulukuulle,
valmiatumiaeeni aata
Yllätykaeni oli valtaiaa, kun marraakuuaaa 2017 kirkkoherra kyayi haluaiainko tulla Raiaion
aeurakuntaan töihin, aielunhoitoterapeutkai, vakituiaeen työauhteeaeen! Sain aiia tämän
työn kutautuna ja otn aen vaataan 1a1a2018a Sielunhoitoterapeutkai valmiatuin
auunnitellun aikataulun mukaiaeat 17a12a2017a Tarve tällaiaelle työmuodolle aeurakunnan
muiden palvelujen rinnalle on ollut valtaiaaa Olemmekin täällä yhdeaaä todenneet pappien ja
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diakoniaaojen kanaaa, etä aielunhoitoterapia on hyvä liaä muiden palvelujen joukoaaa, eikä
kilpaile kenenkään, eikä minkään kanaaaa
Sielunhoitoterapeutn työ on antoiaaa ja haaatavaaa Ihmiaten kohtaamiaet ovat tämän työn
auolaa Pääaääntöiaeat luokaeni hakeutuvat työikäiaet työelämäaaä mukana olevat naiaet ja
mieheta Luokaeni ovat tulleet niin kriattyt, mualimit kuin ateiatt ja he, joilla ei ole mitään
henkilökohtaiata vakaumuataa Kaikki he tetävät minun olevan aielunhoitoterapeuta Kerran
viikoaaa työakentelen Tykain Raiaion alueaairaalaaaa aairaalaaielunhoitotyötä tehdena Työni
on aelkeäat iltapainoteiata, ei miaaään nimeaaä virka-aikaiataa Laadin työvuoroni itae ja
aeuraan työtuntejania Työaikani on 155 tunta / 4 viikkoaa Yleenaä teen töitä ma-pea Raiaion
aeurakunnaaaa myöa minuata pidetään hyvää huoltaa Työhöni auhtaudutaan poaitiviaeat,
minulla on hyvä oma työnohjaua ja liaäkai aaan jakaa kokemukaia vertaiatyönohjaukaeaaa
muiden kriatlliaten terapeuten kanaaaa Kuulun diakoniatyöntimiin kahden papin ja neljän
diakoniatyöntekijän kanaaaa
Koen vahvaat tekeväni työtä Jumalan työparina – ihminen ihmiaellea Roaoiaen rikaa elämäni
ja monipuolinen koulutukaeni ja työkokemukaeni mahdolliatavat kokonaiavaltaiaen ihmiaen
kohtaamiaena Olen iloinen, eloiaa ihminen, muta pyrin kuitenkin luomaan ympärilleni
turvalliaen ja rauhalliaen tlan, joaaa ihminen voiai kohdata turvalliaeat elämänaä haaateita:
itaeään, auhdeta muihin ihmiaiin ja mahdolliaeat myöa Jumalaana Siitä luonnolliaeat
puhumme, mikä aaiakaatani puhututaaa Pyrin pitämään kanavani auki niin aaiakkaalleni kuin
Jumalalleni – aiinä kolmioaaa kaikki tapahtuu, mikä tapahtuu – armoaaa ja rakkaudeaaaa
Sielunhoitotyötä tekeviä tarvitaana Jumala kutauu meitä monenlaiaiin tehtäviina Olemme
erilaiaia ja niin ovat myöa aaiakkaammea Kunnioitetaan toiatemme kutaumuatyötä ja erilaiaia
ympäriatöjä tehdä aitäa Olkaa rohkeita yhteydenotoiaaanne aeurakuntina Jumala avaa ovia
meille kaikillea Olkaa rohkeita myöa ailloin, kun ovi edeaaänne aukeaaa Jumalan työparina on
turvalliata ollaa
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