
Emotionaalisen työskentelyn syventäminen 

psykoterapiassa 

 

Jatkokoulutuskurssi Venetsiassa 17.-19.10.2022 

∞ 
”Venetsia on kuin söisi kokonaisen suklaarasian kerralla” 

Truman Capote 

 

Perinteeksi muodostunut pimeän vuodenajan rantatapahtumamme toteutuu tänä 

vuonna Italian Venetsiassa, jossa yhdistämme mielenkiintoisen kulttuurikaupungin 

annin kokemuksellisten terapiamenetelmien opiskeluun.  Pittoreski vanha luostari 

Istituto Canossiano San Trovaso tarjoaa kauniit puitteet ohjatuille harjoitteille 

kohtuullisen pienessä ryhmässä kolmen päivän ajan siten että myös 

virkistäytymiseen on varattu riittävästi aikaa myös keskipäivällä. Koulutuspaikka 

sijaitsee Venetsian vanhassa keskustassa, josta pääsee myös vesibusseilla kaikkiin 

kulttuurinähtävyyksiin. Katso luostarin tiedot tästä: 
http://www.istitutocanossianosantrovaso.com 

http://www.istitutocanossianosantrovaso.com/


Matkanjohtajina ja opettajina ovat mukana psykologi-psykoterapeutit Leena-Maija 

Lampen, Leena Boltar ja Juhani Laakso, joilla kaikilla on pitkä työkokemus 

menetelmien ohjaamisesta. Kolmannen aallon kokemuksellisten työtapojen lisäksi 

pääset tutustumaan psykodraamassa hyväksi havaittuihin yksilötyön menetelmiin, 

kuten tyhjä tuoli, roolinvaihtoon, distanssin ottamiseen, kokonaisuuden 

hahmottamiseen ja intuitiivisen viisauden löytämiseen. Kurssi sisältää 

demontraatioita ja harjoitteita, opetustuokioita ja kurssimateriaalin sekä mukavaa 

yhdessäoloa ja tutustumista. 

Koulutuspaikka ja työskentelyajat 

 Koulutuspaikka on Istituto Canossiano San Trovaso () Venetsian vanhassa 
keskustassa. Osoite: Fondamenta de le Romite, Dorsoduro 1323, 30123 Venezia 

 Koulutus alkaa ma 17.10.22 klo 9.00 ja päättyy 19.10.22 klo 13 Ohjelma 
aikatauluineen lähetetään ilmoittautuneille. 

Kouluttajat: 

Leena-Maija Lampen on kouluttanut toiminnallisia menetelmiä Suomen Psykodraamayhdistyksen 

TRO -koulutuksessa ja kehittänyt psykodraaman käyttöä Interpersoonallisessa psykoterapiassa. 

Leena Boltar kouluttaa toiminnallisten menetelmien käyttöä mm. kuntoutusalan ammattilaisille 

sekä käyttää niitä yksilöterapiassa, koulutuksessa ja esim. psykodraamaohjaajien työnohjauksessa. 

Juhani Laakso on kognitiivis-integratiivisen psykoterapian perustaja ja kouluttaa Integrum-

instituutissa kognitiivista lyhytterapiaa sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 

vastuukouluttajana KIT -psykoterapiaa.  

Vapaa-aika 

 Ainutlaatuinen Venetsia on kaupunki, joka jokaisen tulisi kokea ainakin kerran 
elämässään. Lokakuu tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua paikkoihin ilman 
suuria turistijoukkoja. Pitkällä lounastauolla ehdit tehdä kulttuurikävelyjä ja tutkia 
Venetsian nähtävyyksiä, sillä koulutustilamme on vanhassa keskustassa.  

Majoitus 

 Osa osallistujista voi majoittua koulutuspaikassa, varaukset: info@romite1323.com 
ja eri hintaisia hotellivaihtoehtoja löytää hakukoneiden kautta (esim. booking.com). 

Osallistumismaksu 

 460,- e. Verovähennyskelpoinen ammatinharjoittamisen kuluna.  
 Sisältää ohjelman mukaisen koulutuksen materiaaleineen 
 Ei sisällä matkoja, majoitusta eikä ruokailuja. 

 

mailto:info@romite1323.com


Matkat 

 Helsingistä on yhteydet Venetsian lentokentälle (Marco Polo). Lentoyhtiöitä ovat 
ainakin Lufthansa ja SAS.  

 Matkojen ilmastovaikutusten kompensointiin on tarjolla monia, sertifioituja ohjelmia. 
Googlaa esimerkiksi lentojen kompensointi. 

 Voit myös valita lento-juna-yhdistelmät esim. Milano - Venetsia 

Ilmoittautuminen 

 Varaa paikkasi 30.6.2022 mennessä lähettämällä viesti kurssisihteeri Kirsi 
Salopäälle: integrum@netti.fi tai soittamalla 02 2516596. 

 Varaa paikkasi ajoissa sillä matkalle pääsee vain 30 osallistujaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä- 

Peruutusehdot 

 Voit perua ilmoittautumisesi kustannuksitta 30.6.2022 
 1.7.-31.8. peruutusmaksu on 50% osallistumismaksusta. 
 1.9. lähtien peruutusmaksu on 100% osallistumismaksusta. 
 Osallistujan vaihtaminen on maksuton. 

Lisätiedot 

 Kurssisihteeri Kirsi Salopää 02 2516596 tai Juhani Laakso: integrum@netti.fi 

 

mailto:integrum@netti.fi

