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Kirjallisuusterapeuttikoulutus on ammatillista jatkokoulu-
tusta kirjallisuusterapiaohjaajille, ja se on kirjallisuustera-
pian koulutuspolun 3. osa. Koulutuksessa syvennetään 
ymmärrystä kirjallisuusterapian teorioista, tutkimustie-
dosta ja vuorovaikutuksellisista prosesseista. Se antaa 
valmiudet hyödyntää kirjallisuusterapian menetelmiä 
omassa ammatissa. Koulutus on Suomen Kirjallisuuste-
rapiayhdistys ry:n hyväksymää koulutusta ja toteutetaan 
yhteistyössä yhdistyksen kanssa.

Kirjallisuusterapiaa toteutetaan yksilöterapiana tai ryhmä-
terapiana. Kirjallisuusterapiaa käytetään mm. sairaaloissa, 
mielenterveyspalveluiden piirissä, vanhustenhuollossa, van-
kiloissa, päihdeongelmaisten keskuudessa, seurakunnissa, 
erityisopetuksessa, äidinkielen ja kirjallisuuden opetukses-
sa, työnohjauksessa sekä kirjastojen ja aikuisoppilaitosten 
toiminnassa.

Kirjallisuusterapia kuuluu luovien terapioiden ja taidete-
rapioiden kenttään. Kirjallisuusterapiassa työtä tehdään 
kielellisen ilmaisun koko kirjolla, joka taipuu tunteiden ja 
mielikuvien lisäksi ilmaisemaan ajattelua ja reflektiota sekä 
yhteyttä itseen ja toiseen. Kirjallisuusterapian menetelmät 
soveltuvat myös hoidollisiksi välineiksi esimerkiksi psykote-
rapiaan.

Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka 
suorittamisen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä 
kirjallisuusterapeutti. Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu 
ammattinimike. 
 

KOHDERYHMÄ

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjalli-
suus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien työntekijät. Hakijalla 
tulee olla korkeakoulututkinto. 

Koulututukseen ovat tervetulleita jonkin seuraavista vähin-
tään vuoden mittaisista koulutuksista käyneet: Helsingin yli-
opiston koulutus ja kehittämispalvelut HY+ Oy:n (tai entinen 
Palmenia) Kirjallisuusterapian perusteet, Eino Roiha Insti-
tuutin Sanallistamiskoulutus, Pohjois-Pohjanmaan kesäyli-
opiston Kirjallisuusterapia-koulutus, Tampereen yliopiston 
täydennyskoulutuskeskuksen Kirjallisuusterapiakoulutus tai 
Hämeen Kesäyliopiston Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus.
 

TOTEUTUS JA TYÖSKENTELY

Koulutus painottuu ammatilliseen asiakastyöhön ja työn-
ohjattuun kirjallisuusterapiaharjoitteluun. Koulutukseen 
sisältyy luentoja ja prosessiin osallistavaa kokemuksellista 
oppimista sekä itsenäistä työskentelyä ja etätyöskentelyä. 
Koulutuksessa tehdään opinnäytetyö ja muita kirjallisia 
tehtäviä.

Opiskelijat ohjaavat opiskelun aikana kirjallisuusterapiaryh-
miä tai yksilöasiakkaita kirjallisuusterapian menetelmin. 
Lisäksi opiskelijat pitävät yhteyttä Moodle-verkkoympäris-
tössä. Opiskelijat saavat yksilö- ja ryhmätyönohjausta.

Koulutus koostuu 20 lähiopetuspäivästä: perjantai (klo 
10–17) ja lauantai (klo 9–16) maaliskuu 2020 – marraskuu 
2021. Lähiopetusjaksot pidetään Helsingin yliopiston tiloissa 
Helsingin keskustassa.

Koulutukseen kuuluu 160 tuntia ohjausharjoittelua, joko 
ryhmä- tai yksilöohjausta.

Koulutukseen liittyvä oma terapia (80 t) hankitaan oma-
kustanteisesti koulutuksen aikana tai se tulee olla käytynä 
etukäteen. Tästä 80 tunnista vähintään 20 tulee olla kirjalli-
suusterapiaa.
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LÄHIOPETUSJAKSOT

20.–21.3.2020
Koulutuksen sisältö. Opiskelijoiden ryhmäytyminen. Kir-
jallisuusterapeutin persoonataidot, työssä jaksaminen ja 
ammatillinen kasvu Silja Mäki 
Kirjallisuusterapian kehitys ja nykysuuntaukset Juhani 
Ihanus 
Lukeminen ja empatia kirjallisuusterapian näkökulmasta 
Päivi Kosonen
24.–25.4.2020
Kirjallisuusterapiaprosessi ja ryhmäprosessi Jaana Huldén
Kirjallisuusterapian teoriataustoja, tutkimuksia ja yhteyksiä 
neurotieteeseen Juhani Ihanus
22.–23.5.2020
Terapeuttiset valmiudet kirjallisuusterapiassa, kirjallisuus-
terapian etiikka, minuuden kielellinen rakentuminen ja 
muistaminen Silja Mäki
Lukeminen ja kirjoittaminen eri psykoterapiasuuntauksissa 
Jaana Huldén, Silja Mäki, Soile Tikkanen  
18.–19.9.2020
Hoitava lukeminen ja lukupiirit Päivi Kosonen
Sitting drama ja shared reading Sissel Korpisola
Kirjastotyö ja kirjallisuusterapia Taina Ratia
20.–21.11.2020
Kehollisuus ja kirjallisuusterapia Jaana Huldén
Seksuaalisuus ja kirjallisuusterapia Karoliina Maanmieli
Parisuhde ja kirjallisuusterapia Jussi Sudenlehti
15.–16.1.2021 
Kriisit, traumat ja kirjallisuusterapia Jaana Huldén
Lukeminen ja kirjoittaminen päihdetyössä Anja Snellman
Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät maahanmuuttajatyös-
sä Kristina Svensson
12.–13.3.2021
Sadut ja myytit lasten, nuorten ja aikuisten kirjallisuustera-
piassa Silja Mäki
Kirjallisuusterapia vankien ja vankien omaisten kanssa työs-
kentelyssä Pia Bergström 
21.–22.5.2021
Somaattiset sairaudet, kivun hoito ja kirjallisuusterapia Heli 
Hulmi, Eeva Nopsanen ja Silja Mäki
Mielenterveys ja narratiivinen lääketiede Mirja Heikkilä
17.–18.9.2021 
Taideterapia, musiikkiterapia ja tanssi-liiketerapia ja niiden 
yhteydet kirjallisuusterapiaan Kristina Svensson ja Marko 
Punkanen
Kirjallisuusterapeutin persoonallisuus työvälineenä Silja 
Mäki
19.–20.11.2021
Lopputyöseminaarit, kirjailijavieras, koulutuksen päätös

Työnohjausryhmät kokoontuvat lauantai-iltapäivisin jaksois-
sa 2–9.

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan ja ryhmätyösken-
telyyn perehtyneet eri alojen asiantuntijat, joilla on pitkä-
aikainen kokemus kirjallisuuden, lukemisen ja kirjoittami-
sen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennalta 
ehkäiseviin tarkoituksiin.

PÄÄKOULUTTAJAT

Silja Mäki, FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, 
erityisopettaja, koulutuksen johtaja
Juhani Ihanus, FT, kulttuuripsykologian dosentti, kirjal-
lisuusterapiakouluttaja, kirjailija, koulutuksen tieteellinen 
johtaja
Sirpa-Maija Harjunkoski, taideterapeutti, kirjallisuuste-
rapeutti, työnohjaaja, erityisopettaja
Jaana Huldén, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti
Päivi Kosonen, FT, kirjallisuustieteen dosentti, kirjalli-
suusterapeutti 

VIERAILEVAT KOULUTTAJAT 

Pia Bergström, sosionomi, perheterapeutti, kirjallisuuste-
rapiaohjaaja
Mirja Heikkilä, LL, MF, perheterapeutti, kirjallisuustera-
peutti
Heli Hulmi, kirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja
Sissel Korpisola, FM, kouluttaja, asiakkuuspäällikkö HY+
Karoliina Maanmieli, FT, lähihoitaja, kirjallisuusterapia- 
ohjaaja
Eeva Nopsanen, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, ryh-
mäterapeutti, perheterapeutti, kirjallisuusterapeutti
Marko Punkanen, FT, musiikkiterapeutti, tanssi-liikete-
rapeutti, traumapsykoterapeutti VET
Taina Ratia, FM, ohjelmapäällikkö, kirjallisuusterapiaoh-
jaaja
Anja Snellman, FM, kirjailija, toimittaja, ratkaisukeskei-
nen terapeutti, seksuaaliterapeutti
Jussi Sudenlehti, kirjailija, psykoterapeutti, kirjallisuus-
terapeutti 
Kristina Svensson, FM, opettaja, kirjallisuusterapia- 
ohjaaja, taideterapeutti (koulutuksessa)
Soile Tikkanen, PsT, KAT-kouluttajapsykoterapeutti, 
erikoispsykologi, kliinisen neuropsykologian työnohjaaja, 
kirjallisuusterapiaohjaaja

Ryhmätyönohjaajina toimivat Sirpa-Maija Harjunkoski, Silja 
Mäki ja Kirsi Virkkunen

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA HINTA

Koulutuksen hinta 6448,00 e (sis. alv 24 %).

Koulutukseen haetaan HY+:n verkkosivuilla osoitteessa 
hyplus.helsinki.fi

Hakijan tulee täyttää myös erillinen, taustatietoja koskeva 
hakulomake, joka lähetetään ilmoittautuneille syyskuun 
alussa 2019. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan 
valintahaastatteluun Helsinkiin.

Kirjallisuusterapian koulutukseen on hakumenettely ja va-
lintahaastattelut, joten ilmoittautuminen ja paikan vastaan-
ottaminen ovat sitovia. Viimeinen hakupäivä on 7.1.2020. 
Haastattelut toteutetaan tammikuussa 2020.

LISÄTIETOJA

Sissel Korpisola
+358 50 309 2618
sissel.korpisola@helsinki.fi


