
Elävien Vesien  KESÄVIIKKO
25.-30.6.2018 Kiponniemi

Haluaisitko syventää suhdettasi Jumalaan? 
Koetko olevasi jumissa jollakin alueella elämäs-
säsi? Etsitkö sovintoa läheisiisi? Ihmetteletkö 
omia reaktioitasi tunne-elämän, ihmissuhteiden 
tai seksuaalisuuden alueella? 
Tule Elävien Vesien Kesäviikolle kokemaan yh-
teyttä, rakkautta, totuutta ja armollisuutta ylistyk-
sen, opetuksen ja pienryhmien merkeissä! Sijoita 
omaan hyvinvointiisi!

Kenelle Elävien Vesien Kesäviikko 
on tarkoitettu?
Kesäviikko on tarkoitettu kaikille kristityille, jotka 
haluavat kasvaa lähemmäksi Jumalaa ja käsitellä 
oman elämänsä kipupisteitä ylistyksen, opetuk-
sen, pienryhmätyöskentelyn ja rukouksen avulla. 
Kesäviikko sopii erityisesti niille, joilla on ongelmia 
ihmissuhteissaan, emotionaalisella tai seksuaali-
sella alueella. Suosittelemme Kesäviikon käymistä 
useammin kuin kerran, koska eheytymisprosessi 
kestää yleensä pitkään. Kesäviikko toimii myös 
osakoulutuksena niille, jotka haluavat tulevaisuu-

dessa palvella muita. Voidakseen auttaa muita, on 
ensin kohdattava omat haavat.

Kesäviikon viimeinen vuorokausi 29.–30.6. on 
koulutusta, jossa varustetaan uusia vetäjiä toi-
mintaamme. Voit halutessasi osallistua siihen tai 
päättää Kesäviikon perjantaina 29.6. iltapäivään.

Kesäviikon ohjelmaan kuuluu päivittäin ylistystä ja 
kaksi tai kolme opetusta, jotka perustuvat Armon 
matka -kurssiin. Opetusten lisäksi kokoonnutaan 
luottamuksellisiin pienryhmiin. Pienryhmässä saat 
mahdollisuuden jakaa omaa tarinaasi ja vastaan-
ottaa rukousta koulutetuilta ryhmänvetäjiltä.

Caroline Lennartssonin ja Andy Chambersin 
opetukset tulkataan suomeksi.

Maksut
Maksu koostuu kurssimaksusta ja täysihoitomak-
susta, jotka maksetaan erikseen. Hyväksymis-
kirjeen mukana saat pankkitiedot ja eräpäivät 
molemmista maksuista. Kurssimaksu maksetaan 
Elävät Vedet ry:lle ja täysihoitomaksu suoraan 
Kiponniemeen.

Paikka: Kiponniemen leirikeskus Jyväskylän lähellä 
Kouluttajat: Caroline Lennartsson, Andy Chambers, Noora Nätkin, ym. 
Järjestäjä: Suomen Elävät Vedet ry 
Hakeminen: Palauta hakulomake liitteineen mielellään 15.5.2018 mennessä. 
Tilaa hakulomake osoitteesta: evilmoittautumiset@gmail.com 
Tiedot osallistumismaksusta seuraavalla sivulla.



Kurssimaksu 
(sisältää monipuolisen opetuksen ja pienryhmä-
työskentelyn)

Normaali hinta 200 €

Alennettu hinta: opiskelija, työtön, eläkeläinen  
150 € 

Täysihoitomaksu
Ensimmäinen hinta koskee koko Kesäviikkoa 
ma-la 25.-30.6. Suluissa oleva summa kertoo 
koulutusvuorokauden pe-la hinnan. Jälkimmäisin 
summa kertoo Kesäviikon perusosan hinnan 
ma-pe 25.-29.6. 

Hinnat omilla liinavaatteilla ja pyyhkeillä  
(10€ liinavaate/pyyhesetti)   

Ruoka ja majoitus 3–4 henkilön huoneessa 235 €  
(47 €/vrk) ma-pe 188 €

Ruoka ja majoitus 2 henkilön huoneessa 280 €  
(56 €/vrk) ma-pe 224 €

Ruoka ja majoitus 1 henkilö huoneessa 380 € Vain 
terveyssyistä  (76 €/vrk) ma-pe 304 €

Mökkimajoitukseen 20 % alennus majoituksesta 
230 €  (46 €/vrk) ma-pe 184 €

Asuntovaunu: ruokailut 180 €/hlö ja auto/vaunu-
maksu 15 €/vrk)  (36 €/vrk + auto/vaunu 15€/vrk) 
ma-pe 144€/hlö + auto/vaunu 15€/vrk

Omassa teltassa 180€ ateriat ja 5 € vuorokausi 
teltta  (36 €/vrk + teltta) ma-pe 144€ ateriat +5€ 
vuorokausi teltta

Ruokailut, ilman majoitusta 181 €  (36 €) 145€

Erityisruokavalio 6 €/vrk  
(Kasvisruoka, vähälaktoositon ja kalaton ruoka 
kuuluvat normaaleihin ruokiin)

Peruutusmaksu täysihoidosta
Peruutusmaksukäytännon tarkoituksena on turva-
ta koulutuksen järjestäminen.

Kiponniemi veloittaa 1–3 kk ennen perutusta osal-
listumismaksusta 10 %, 3 viikkoa 20 %, 2 viikkoa 
30 %, 1 viikko 50 % ja alle viikko 100 %.

Jos sinulla on halua osallistua, mutta et pysty 
maksamaan tätä hintaa, suosittelemme, että 

käännyt seurakuntasi, pienryhmäsi tai läheisten 
ystäviesi puoleen ja pyydät heitä kannattamaan 
osallistumistasi.

Mikä on Elävät Vedet?
Suomen Elävät Vedet ry on kirkkokuntiin sitoutu-
maton kristillinen palvelujärjestö, joka rohkaisee 
seurakuntaa osallistumaan Kristuksen paranta-
vaan työhön. Tarjoamme vertaistukiryhmiä ihmisil-
le, jotka haluavat kasvaa tunne-elämän, ihmissuh-
detaitojen ja seksuaalisuuden alueella. 

Uskomme evankeliumin muuttavaan voimaan ja  
kerromme tästä omakohtaisia kokemuksia.

Suomen Elävät Vedet ry (Journey Finland) kuuluu 
kansainväliseen järjestöön (Journey Europe, www.
journeyeurope.org). Suomen Elävät Vedet ry 
kuuluu myös Suomen ACC ry:seen (Association of 
Christian Counsellors Finland).

Elävät Vedet järjestää jokavuotisen Kesäviikon 
lisäksi seminaareja ja kursseja. Ne järjestetään 
yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Kurssi-
tarjontaamme kuuluu tällä hetkellä: 

- Matka alkaa (6 vk tai intensiiviviikonloppu)

- Alussa (10 vk) ja 

- Armon matka (26 vk). 

Kurssi-ilta on kerran viikossa. Alkavista kursseista 
ilmoitetaan EV:n verkkosivuilla. Kurssit auttavat 
ihmisenä, miehenä ja naisena elämisen ongel-
missa. Kursseilla käydään läpi mm. varhaisten 
kiintymyyssuhteiden vaikutusta elämään. Kes-
keinen tavoite on johtaa osallistujia syvempään 
jumalasuhteeseen ja sitä kautta oman persoonan 
ja ihmissuhdetaitojen vahvistumiseen. 

Elävät Vedet  -kursseilla huomioidaan myös ne, 
joiden ongelmat liittyvät seksuaaliseen hyväksi-
käyttöön, seksuaaliseen identiteettiin, samaan 
sukupuoleen kohdistuvaan kiinnostukseen sekä 
seksi-, läheis- tai tunneriippuvuuteen.

LISÄTIETOA: 
Nettisivut: www.elavatvedet.fi
Facebook: Suomen Elävät Vedet ry


