
KOULUTUS ON SUUNNATTU IHMISSUHDEALALLA
TYÖSKENTELEVILLE 

6 5  o p

9 / 2 0 2 1 - 5 / 2 0 2 3

Koulutuksen viitekehys pohjautuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään
kognitiivis-emotionaalis-sensomotorisena systeeminä. Viitekehys pohjautuu dialogiseen ja
systeemiseen ajatteluun ja neurobiologiseen ymmärrykseen ihmisen mielen ja kehon toiminnasta. 

Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet toimia työnohjaajana tietoisena omasta roolistaan ja
käyttöteoriastaan, eettistä herkkyyttä osoittaen. Koulutus vahvistaa kykyä ymmärtää työelämää,
ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden systeemejä ja niiden suhdetta yksilön kokemisen eri tasoihin
ja erityisesti kehollisuuteen. 

Koulutuksen aikana opiskelija tulee tietoisemmaksi omasta kehollisuudestaan, oppii käyttämään omia
somaattisia resurssejaan ja kokemuksellista havaintokykyään työnohjauksellisten ilmiöiden
jäsentämisessä. 



Koulutus on prosessi, jossa sisältöjen oppimisessa ja

ymmärtämisessä hyödynnetään sekä kehollista

työskentelyä, että koulutusryhmän sisäistä

prosessia.

Koulutuksen laajuus on 65 op ja se sisältää 34
lähiopetuspäivää. 

Seminaaripäivät (30op) sisältävät
kokemuksellisia harjoituksia, teoriaopintoja,
sekä käsiteltyjen teemojen reflektiivistä
tutkimista. 

Koulutustyönohjaus (7 op) sisältyy
seminaaripäiviin ja koulutuksen hintaan.

Koulutuksen aikana opiskelija toimii
työnohjaajana (yksilö- ja ryhmä-) vähintään 80
x 45min (11 op) valitsemassaan
organisaatiossa. 

Koulutuksen aikana perehdytään alan
kirjallisuuteen ja artikkeleihin (6 op) ja 
 laaditaan valitsemastaan aiheesta lopputyö 
(6 op). 

Koulutukseen sisältyy opiskelijan
henkilökohtainen kehollinen prosessi, joka
linkittyy muuhun opiskeluun opiskelijan
laatiman itsereflektiivisen tuotoksen avulla 
(5 op).

Koulutus on sisällöltään ja laajuudeltaan
Suomen Työnohjaajat ry:n suosituksen
mukainen. 

Pääkouluttajat: 

FM, Reetta Jokinen
tanssi-liiketerapeutti, 
traumapsykoterapeutti (ET),
työnohjaaja STOry

YTM, Tanja Pihlaja 
tanssi-liiketerapeutti,
perhe- ja pariterapian
kouluttajapsykoterapeutti, 
työnohjaaja STOry

Teoriaopinnoissa ja koulutustyönohjaajina
myös muita kouluttajia. 



Opiskelijan soveltuvuus arvioidaan hakemuksen ja

ryhmähaastattelun perusteella. 

Haastattelut ovat toukokuussa 2021.

Lähetä hakemus 30.4.2021 mennessä osoitteeseen

reetta@tuntumaa.fi. 

Hakemuksessa tarvittavat tiedot: 

- koulutus, ammatti ja työpaikka /työkokemus
- kokemus työnohjauksesta ja mahdollisesta
omasta terapiasta
- kokemus kehollisesta työskentelystä 
- hakijan elämäntilanne ja tulevaisuuden
tavoitteet

Koulutus pidetään Jyväskylässä, mutta aloitus-
ja lopetusinternaatti retriittikeskuksessa
Karjalohjalla. 

Koulutukseen valitaan max 20 opiskelijaa.

Koulutuksen hinta on 6500 e + alv 24%
Hinta ei sisällä koulutuspäivien eikä retriittien
ruoka- tai majoituskuluja. 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta
www.tuntumaa.fi / koulutus


