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Koulutusohjelma: TVT/TTT Tunnepariterapiaohjaaja 
 

Tunnepariterapiaohjaajakoulutus käsittää 4 tunnepariterapiakurssia. 

Koulutus on työn ohella suoritettavaa monimuotokoulutusta ja kurssit ovat viikonloppuisin. 

Koulutuksen pääsyvaatimus on TVT tunnevyöhyketerapeuttitutkinto, TTT tunnetaideterapeuttitutkinto 

tai TTT tunnetaideterapiaohjaajatutkinto. 

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneista oppilaasta valmistuu joko TVT tunnepariterapiaohjaaja tai 

TTT tunnepariterapiaohjaaja. 

 

 

 
 

                         OPINTOPISTEET 

TPT 1-4 12 op 

  

Tunnepariterapiaharjoittelu 4 op 

Oma tunnepariprosessi 1 op 

Portfolio 1 op 

Kirjalliset tunnepariterapialopputyöt                     12 op 

TPT ohjaajakoulutus 30 op 

 

Huom! Koulutuksen voi aloittaa jo myös opiskelujen loppuvaiheessa, TVT8 tai TTT6 jälkeen, mutta 

valmistuminen edellyttää TVT- tai TTT-tutkinnon loppuun suorittamista. 

 

 

TPT 1-kurssi, 3 op 

 

Tunnepariterapian peruskurssi, 3 op 

 Romanttisen rakastumisen käsite ja analysointi 

 paripeilaus ja tunneperimän mallit: miksi ihminen rakastuu omaan traumaansa? 

 tunnepariterapiametodit: kirkkaat värit, savi ja hiili 

 TPT maalausharjoituksia pareittain ja maalausten purku 

 pariterapeuttinen kehokuuntelu ja tunneliikunta 

 paritunteiden ulosmenotiet: sormet, varpaat, korvat 

 portfolion periaatteet ja aloitus 

 

Etäopiskelu: 

 käynnistetään dokumentoitu tunnepariterapiaharjoittelu, 10 tapaamista á 3 t, yht. 30 t 

 omat tunneparitaideterapiaharjoitustyöt, 5 kpl, á 2 t, yht. 10 t 

 aloitetaan oman pariportfoliokansion kokoaminen, joka sisältää oman kokemuksen 

pariterapiasta ja pariharjoitustyöt, 5 t 

 oma tunnepariprosessi alkaa, min 2 A4-sivua, 6t 

 
  

TPT 2-kurssi, 3 op 

 

Parivalinnan perusteet: tunneperimä, romanttinen/intohimo tai tietoinen valinta. 

Etäopiskelu: 

 TVT/TTT tunnepariterapia/ täydennyskoulutusvideot, 10 kpl, yht, 13 opt 

 dokumentoitu tunneperiterapiaharjoittelu jatkuu, 10 tapaamista á 3 t, yht. 30 t 

 dokumentoitu pariasiakasharjoittelu (paritunnemaalaus+purku), 3 kpl á 3 t, yht. 9 t 

 oma tunnepariterapiaprosessi jatkuu, 2 A4-sivua kirjoitettuna, 6 t 

 oman portfoliokansion kokoaminen jatkuu: kooste pariasiakasharjoituksista, omat 

pariharjoitustyöt ja oma pariprosessi, 10 t 
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TPT 3-kurssi, 3 op 

 

Rakkauden perusteet: tunneperimä- / suvun jatkamis-, intohimo- tai tiedostava- / prosessoiva- 

rakkaus 

 1-2 kurssien kertaustentti 

 1-2 kurssien palaute ja oma pariprosessi, 2 A4 

 tiedostava / prosessoiva rakkaus: Rakkaus tiedostamisprosessina, tienä itsetuntemukseen 

 pariprosessi elämänkaarihaastattelu ja maalaus 

 pariprosessointiharjoitukset jatkuvat: intohimo, paritrauma, tiedostaminen, valinta 

 pariperimänsiirron / intohimon katkaisuharjoituksia  

 TUDY-pariprosessointiryhmät, aihe: 3. raja, intohimo, häpeä 

 

Etäopiskelu: 

 dokumentoitu tunnepariterapiaharjoittelu jatkuu, 10 tapaamista á 3 t, yht. 30 t 

 dokumentoitu pariasiakasharjoittelu (eki-paritunnemaalaus+purku), 5 kpl á 3 t, yht. 15 t 

 oma tunnepariprosessi (tunneperimä) jatkuu, 2 A4-sivua kirjoitettuna, 6 t 

 opiskelijan oman pariportfoliokansion kokoaminen jatkuu: kooste pariasiakasharjoituksista, 

omat pariharjoitustyöt ja oma pariprosessi, 10 t 

 

Lopputyöt: 

 Oma tunnepariprosessi -lopputyö, min. 12 A4 sivua (min. 8 kirjoitettua sivua, min. 4 

digitaalisesti esitettyä pariterapiakuvasivua, valokuvaus ja skannaus), 120 t.  

 oma TPT-prosessi esitetään diplomikurssilla sähköisesti 

 kootaan omasta portfoliokansiosta lyhennelmä diplomikurssille pariasiakastapaus -

lopputyöksi, joka sisältää: 2 parasta asiakastapausta lyhyesti, min. 3 A4 –sivua /tapaus, 

yht. 6 A4 –sivua, joista min. 4 kirjoitettua sivua ja 2 kuvasivua, 60 t  

 Huom! Lopputyöt jäävät koululle 

 

 

TPT 4-kurssi, 3 op 

 

Päättökurssi 

 

 Kaikkien TPT-suoritusten tarkastaminen 

 TPT teoria diplomikoe 

 Käytännön pariterapiadiplomityönäyte: pari eki-anamneesi ja paritunnemaalaus 

 Edellisten tarkastaminen, purku ja palaute 

 Lopputöiden esittely (muutama lopputyön tärkeä kuva tikulla ja oman tunnepariprosessin 

ydin vapaasti esitettynä) 

 Tunnepariterapiaohjaaja-todistusten jakojuhla 

 

Koulutuksen suorittaminen hyväksytysti oikeuttaa TVT / TTT Tunnepariterapiaohjaaja (TPT-

ohjaaja) arvoon, jonka merkiksi jaetaan Kairon Instituutin TVT / TTT 

Tunnepariterapiaohjaaja todistus (TPT-ohjaajatodistus). 

 

 

Kairon instituutti pidättää oikeuden tämän koulutusohjelman muutoksiin.      
 


