
Koulutus pohjautuu J.L. Morenon (1892-1974) eri elämänalueita integroivaan 
ymmärrykseen. Morenon aika oli samalla tavalla suurten haasteiden edessä 
kuin omamme ja tarvitsemme nytkin lähestysmistapaa, jossa yhdistyy yksilö, 
ryhmä, kosmos ja koko maailma. Moreno kehitti näiden käsittelemiseen 
psykodraaman, sosiodraaman, aksiodraaman ja ryhmäpsykoterapian. Py-
rimme ymmärtämään Morenoa Ken Wilberin 2000-luvulla luoman hahmotuk-
sen avulla. 

Kenelle
Kutsumme opiskelijoiksi eri alojen innovatii-

visia ammattilaisia, jotka jakavat pyrkimyksen 
edetä laajasti omassa henkilökohtaisessa ja 
ammatillisessa kasvussa ja haluavat oppia 
käyttämään morenolaisia menetelmiä näiden 
prosessien välineinä. Haluamme edistää 
opiskelijoiden kykyä integroitua yhä laajemmin 
siihen kehitykseen ja niihin prosesseihin, joita 
muilla aloilla ja maailmassa tapahtuu ja löytää 
niissä oma paikkansa. 

 Opiskelijaksi voi tulla ilman psykodraama-
kokemusta tai eritasoisen psykodraamakoke-
muksen ja/tai koulutuksen kanssa. 

Tavoite
Koulutus on laaja-alainen  

kasvuprosessi, jossa opiskelija  
kehittyy ymmärtämään omaa  
elämäänsä osana maailman  
luovaa prosessia, elämään  
ja toimimaan luovasti  
sisäisestä vapaudesta  
käsin maapallon ja elämän  
puolesta ja käyttämään 
tähän morenolaisia  
menetelmiä.



Koulutuksen luonne
Koulutus on 4-vuotinen prosessi (2+2 vuot-

ta), jossa tutkitaan ja opitaan hitaasti, inten-
siivisesti, läsnäollen ja vuorovaikutuksessa 
kouluttajiin ja kanssaopiskelijoihin.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana keski-
tytään henkilökohtaiseen kasvuun sekä omaan 
paikkaan maailmassa ja maailmankaikkeudes-
sa. Koulutus on mahdollista päättää kahden 
vuoden jälkeen. 

Kahden viimeisen vuoden tavoite on 
syventää omaa kasvua ja oppia ja lisätä 
morenolaisten menetelmien tuntemusta ja 
kykyä käyttää niitä omassa elämänpiirissä. 
Kunkin oppimistavoitteesiin vaikuttaa aiempi 
psykodraamamenetelmien osaaminen. 

Neljän vuoden jälkeen opiskelija voi suorit-
taa psykodraamaohjaajatutkinnon. Kou-
lutus sopii  myös täydentämään aiempaa 
psykodraamakoulutusta.

Kahden ensimmäisen 
vuoden rakenne

Vuosi koostuu viidestä intensiivijaksosta 
(torstai- iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään) ja 
kansainvälisestä seminaarista. 

Intensiivijaksojen välillä on pienryhmä-
paamisia ja kirjallisuuden lukemista yms. 
omalla oppimisalustalla.  

2020:
Intensiivijaksot:

- 9.-12.1.
- 5.-8.3.
- 23.-26.4.
- 6.-9.8. kansainvälinen seminaari 
- 8.-11.10.
-         10.-13.12.

Koulutuksen hinta
Kaksi ensimmäistä vuotta 3600 euroa/vuosi, 

joka sisältää koulutusmaksun ja täysihoidon.
Intensiivijaksojen koulutuspaikka on Etelä-

Suomessa. 

Opiskelijalta vaaditaan yliopistotutkinto tai 
vastaava ja kohtuullinen englannin kielen suul-
linen tai kirjallinen taito. 

Kun kiinnostut koulutuksesta, ota yhtyettä ja 
saat tietoa hakuprosessista. Ryhmään valitaan 
enintään 20 opiskelijaa. 

Koulutuksen järjestää
Helsingin psykodraamainstituutti, joka on 

Nordic Board of Examiners in Psychodrama, 
Sociometry and Group Psychotherapy ja FEP-
TON ( Federation of European Psychodrama 
Training Organisations) jäsen.

Pääkouluttajat:
Sirkku Aitolehti, Kirsti Silvola, Päivi Rahmel ja Reijo Kauppila.  
Lisäksi käytetään vierailevia kouluttajia ja asiantuntijoita.

Yhteystiedot:
Sirkku Aitolehti sirkku.aitolehti@gmail.com
Kirsti Silvola kirsti.silvola@icloud.com
Päivi Rahmel paivi.rahmel@kasvunpaikka.fi
Reijo Kauppila reijo.kauppila@ihmis.fi

Sirkku Aitolehti Kirsti Silvola Päivi Rahmel Reijo Kauppila


