SANALLISTAMINEN
LUOVUUSTERAPIOISSA 30 op
Monimenetelmäinen
kirjallisuusterapiakoulutus
Yhteistyötahot:

Jyväskyläläinen Eino Roiha –säätiö on perustettu v.
2002 edistämään taiteen, erityisesti
musiikkiterapian, -kasvatuksen ja -tieteen ja
esittävän säveltaiteen tutkimusta sekä
tutkimustulosten soveltamista kuntoutuksessa,
pedagogiikassa ja musiikkialan ammattien
käytäntöjen kehittämisessä.
Luovuusterapiayhdistys Aistein ry on vuonna 2012
perustettu jyväskyläläinen yhdistys, jonka
tarkoituksena on edistää luovien terapioiden välistä
yhteistyötä ja laajentaa niiden
käyttömahdollisuuksia.
Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys on Euroopan
vanhin ja jäsenmäärältään suurin
kirjallisuusterapiayhdistys. Se julkaisee nimeään
kantavaa lehteä ja edistää kirjallisuusterapeuttista
toimintaa maassamme.

Kiinnostaako kirjallisuusterapia, kaipaatko luovempia
menetelmiä työhösi?
Kouluttaudu luovuusterapian moniosaajaksi Eino
Roiha Instituutissa 19.1.2018 - 25.11.2018!
Sanallistamiskoulutuksessa kirjallisuusterapiaan
yhdistetään musiikin, valokuvan ja kuvataiteen
terapeuttisia menetelmiä. Koulutus antaa valmiudet
käyttää luovuusterapeuttisia menetelmiä
tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä sekä oman työn
voimavarana.
Päivä-/monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus
muodostaa prosessiluonteisen yhtenäisen
kokonaisuuden, jossa on 23 lähiopetuspäivää (2-3
pv/kk).
Koulutukseen valitaan n. 10-15 osallistujaa hakemusten
ja haastattelujen perusteella.
Löydä oma luova polkusi!

Kenelle:

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle sekä eri alojen
taiteilijoille ja kulttuurin parissa toimiville, joilla on oman alansa
korkea- tai opistoasteen tutkinto. Koulutus antaa valmiudet käyttää
luovuusterapeuttisia kerronnallisia ja toiminnallisia menetelmiä
tarkoituksenmukaisesti asiakastyössä sekä oman työn voimavarana.

Kouluttajat:
Koulutuksen tieteellinen johtaja: FT, dosentti Juhani Ihanus
Kirjallisuusterapiaohjaaja FT Karoliina Maanmieli
Kirjallisuusterapiaohjaaja Katri Kluukeri
Muut kouluttajat:
Valokuvaterapia: psykiatrian erikoislääkäri, valokuvaterapeutti Riitta
Teittinen
Musiikkiterapia: Musiikkiterapeutti FM Riitta Koski-Helfenstein
Taideterapia: Taidekasvattaja, ekspressiivinen taideterapeutti FM Raija
Lundahl
Lisäksi muita vierailevia asiantuntijoita.
Hinta: 3000 €, sisältää opetuksen, ohjauksen ja koulutusmateriaalin (ei
kirjallisuutta).
Hakuaika: 15.10.2017 mennessä, hakulomake :
http://ers.fi/content/sanallistaminen-luovuusterapioissa-30op (tai
postitse Eino Roiha Instituuttiin)
Hakulomakkeet palautetaan os. Eino Roiha –instituutti, PL 35 (M), 40014
Jyväskylän yliopisto tai s-postilla: jouni.kettunen@ers.fi
Hakijoihin ollaan yhteydessä välittömästi hakuajan päätyttyä ja sovitaan
haastattelusta.
Lisätiedot:
Koulutuksen sisältö: karoliina.kahmi @ gmail.com / 0503454537
katri.kluukeri@gmail.com /0415054701
Laskutus- yms. asiat: jouni.kettunen@ers.fi p. 050 4419 787

Vuoden 2014 ja 2015 koulutuksien opiskelijoiden palautetta:

”Todella antoisa koulutus. Eniten olen oppinut itsestäni ja sitä kautta äärimmäisen
paljon siitä, miten tehokasta luovuusterapia voi olla. Olen nauttinut myös
todella paljon monitaiteisesta näkökulmasta koulutuksessa.”
”Kokonaisuudessaan tämä koulutus on auttanut minua henkilökohtaisessa
elämässäni ihan valtavasti. Ei pelkästään siten, että saan työhöni tästä
materiaalia, ideoita ja inspiraatiota, vaan myös henkinen jaksamiseni ja
itsereflektioni on jälleen paremmassa jamassa koulutuksessa tehtyjen luovien
harjoitteiden tuloksena.”

Koulutuksen teemat:
KIRJALLISUUSTERAPIA:
Kirjallisuusterapian perusteita
Aineistonvalinta
Kirjallisuusterapia ennen ja nyt
Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia, satujen ja tarinoiden
terapeuttinen merkitys
Kirjallisuusterapia aikuisten kasvuryhmissä ja omaistyössä
Nettikirjallisuusterapia ja sosiaalisen median sovelluksia
Kirjallisuusterapia ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä, masennuksen
ja psykoosien hoidossa
Kirjallisuusterapian yhtymäkohtia psykoterapioihin, narratiiviseen terapiaan
ja kirjallisuustieteeseen
Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, päiväkirja ja narratiivisuus
Kirjallisuusterapia työssä jaksamisen tukena ja johtamisen työkaluna
Kirjallisuusterapia ikäihmisten kanssa työskentelyssä , suru-ja
muistelutyössä
Tietoisuustaidot, unet ja intuitio kirjallisuusterapeuttisina välineinä
Sukupuoli ja vanhemmuus kirjallisuusterapiassa.
MUUT TAIDETERAPIAT JA LUOVUUSTERAPIOIDEN YHTEISTYÖ:
Yhteisten rajapintojen ja menetelmien hyödyntäminen; Sarjakuva
terapeuttisena välineenä; Monitaiteinen kriisi -ja traumatyöskentely.
Musiikin merkitys hyvinvoinnille; Musiikkiterapian perusmenetelmät ja
kokemuksellisia harjoituksia; Sanat ja kielenkäyttö musiikkiterapiassa;
Musiikin ja narratiivisuuden vuoropuhelua ja kokemuksellisia harjoituksia.
Ekspressiivinen taideterapia osana luovaa toimintaa ja kirjallisuusterapiaa;
Taidelähtöiset menetelmät; Kuvan, sanan ja tunteen
vuoropuhelu; Taideterapiatyöpaja .
Valokuvaterapeuttisen työskentelyn teoriaa ja yleispiirteitä;
Valokuvamateriaalin hyödyntäminen vuorovaikutuksessa.
Lähijaksot keväällä: pe-la-su 19.-21.1.; pe-la 16.-17.2.; pe-la 16.-17.3.;
pe-la 13.-14.4.; pe-la 18.-19.5. pe-la-su 15.-17.6.;
Lähijaksot syksyllä: pe-la 24.-25.8.; pe-la 21.-22.9. ; pe-la 26.-27.10.;
pe-la-su 23.-25.11.

