
 
 

 
 

PSYKODRAAMAOHJAAJAKOULUTUS 2020-2022 

 Kuva Pixabay

 

 

Syväosaamista ryhmien ohjaamiseen ja 
toiminnallisiin, draamallisiin työtapoihin 

Mitä:  

Koulutus antaa ammatilliset valmiudet psykodraaman teoriaan ja käytäntöön pohjautuvan 

ryhmätyöskentelyn ohjaamiseen. Koulutus valmistaa psykodraamaohjaajan tutkintoon.  

Kenelle:  

Ihminen tavattavissa -koulutuksen käyneille mentoreille sekä Tarinainstituutin tai muiden 
psykodraamaa kouluttavien instituuttien TRO- tai TTO-koulutuksen käyneille. 



 
 

 
 

Milloin:  

Koulutusjaksot järjestetään 12:sta viikonloppu- ja kahtena viiden päivän internaattimuotoisena 

lähiopetusjaksona, joihin liittyy vertaisryhmätyöskentely. Näiden lisäksi opiskelijat osallistuvat 

kahdeksaan työnohjauspäivään. Koulutuksen aikana opiskelijat osallistuvat myös Moreno-päiviin ja 

yhteen yhdessä sovittavaan seminaariin. Kolmipäiväiset jaksot toteutetaan perjantai iltapäivästä  

(kello 17-20) sunnuntaihin kello 16:sta. Internaatit ovat maanantaista perjantaihin (täysihoito koko 

viikko Rautalammella n. 280 € / hlö).  

Hinta:  

2700 € + alv 24 % / lukuvuosi   

Koulutuksessa on yhteensä kaksi lukuvuotta.  

Mahdolliset matkustamis-, ruokailu- ja internaatti- ja seminaarikustannukset eivät sisälly hintaan. 

Kurssimaksun voi suorittaa myös kuukausierissä. 

Missä:  

Koulutus järjestetään Ihmissuhdetyö ry:n tiloissa Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingin Vuosaaressa ja 

internaatit Rautalammella (majoituskulut n 280 euroa x 2, jotka maksetaan erikseen). 

 Kouluttajat:  

Päivi Rahmel, KM, psykodraama- ja tarinateatterikouluttaja TEP, työnohjaaja  

Reijo Rautiainen, psykoterapeutti, psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaaja  

Mahdollisia vierailijoita, joilla on psykodraaman kouluttajakoulutus  

 

Koulutusjaksot:  
  

25. - 27. 9.2020 Läsnäolo, psykodraaman perusteet ja sosiaalinen atomi 

13. - 15.11.2020 Kontekstuaalisuus ja rooliteoria psykodraamallisessa työskentelyssä  

3. – 6.12.2020 Internaatti Rautalammella, päähenkilötyö ja psykodraaman prosessi  

22. - 24.1.2021 Luovuus ja kohtaaminen morenolaisessa teoriassa  

12. - 14.3.2021 Sosiometria ryhmädynaamisen ajattelun perustana  

14. - 16.5.2021 Psykodraaman tekniikat psykodraaman ohjaamisessa 

26. - 30.7.2021 

 

Kesäinternaatti Rautalammella: Psykodraaman ohjaaminen, 

apuhenkilötyö ja ryhmäprosessi  

 

3-5.9.2021 

 

Ylitodellisuus ja narratiivinen näkökulma 

 



 
 

 
 

8. - 10.10.2021 

 

2-14.11.2021 

 

Lopputyö-seminaari  

 

 

Psykodraaman ammatillinen soveltaminen ja ohjaamisen etiikka  

Työnohjausryhmät   

Syyskuu 2021 – maaliskuu 2022. Yksi päivä kuukaudessa, yhteensä 8 kertaa.  

Ohjausnäyteseminaarit  

Huhtikuu ja toukokuu 2022: Työnohjauksen jälkeen kaksi viikonloppuseminaaria.  

Vertaisryhmät  

Tapaavat aina kerran lähiopetusjaksojen välissä, kesto 1 päivä (esim. perjantai ennen 

lähiopetuspäiviä)  

Kirjallisuus  

Noin 100 sivua / lähiopetuskerta.  

Oppimistehtävät: 

Oppimispäiväkirja, luova työ, kirjallisuus, thesis, ohjausharjoittelut sekä koulutuksessa että omassa 

työssä. 

Koulutukseen otetaan maksimissan 16 opiskelijaa. Hakijat, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet 

Kasvunpaikan koulutuksiin, kutsutaan haastatteluun. Haastattelumaksu on 100 euroa+alv. 

Hakeminen koulutukseen ja ilmoittautumiset. www.ihmis.fi 

Tiedustelut koulutuksesta: 

Päivi Rahmel (paivi.rahmel@kasvunpaikka.fi), 0400-674 717  

Koulutuksen järjestäjä:  

Kasvunpaikka Oy/Tarinainstituutti yhteistyössä Ihmissuhdetyö ry:n kanssa.  

http://www.ihmis.fi/
mailto:paivi.rahmel@kasvunpaikka.fi

