
Nimi Peruskoulutus / 
ammatti ja 
terapiapätevyys

Psykofyysinen koulutus KELA -
pätevyys
 

kyllä/ei 

Tarjoan 
työn-     
ohjausta 
terapia-
työhön           
kyllä/ei

Vastaanoton osoite  Puhelin-
numero

Sähköpostiosoite Kotisivut

Cavén Sini 

suomi, svenska, 
english

työterveyspsykologi, 
psykoterapeutti 
(YET)

Psykofyysisen psykoterapian 
peruskoulutus (1v), Psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus (3 
v), Psykofyysinen hengitysterapia 
(1v),  Psykofyysinen 
työnohjaajakoulutus (2v)

KYLLÄ KYLLÄ Medishare 
Sibeliuksenkatu 3A 
20, 4krs., 20100 
TURKU

(040) 5405 369 sini.caven(at)gmail.co
m

www.sinitila.fi

Dammert Eija

suomi, svenska, 
english   

TM, psykoterapeutti 
(YET)

Luonneanalyyttinen 
kehopsykoterapiakoulutus (4 v), 
Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1v)

KYLLÄ EI Porvoonkatu 16, 
HELSINKI

(040) 8390 350 erja.dammert(at)welho.
com

Granö Tiina fysioterapeutti AMK, 
psykoterapeutti 
(ratkaisukeskeinen 
ET)

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysinen 
hengitysterapia (1 v), 
sensorimotorinen traumaterapia (1 
v), psykofyysinen fysioterapia, tanssi-
liiketerapeutti (3 v), basic body 
awareness -terapeutti

KYLLÄ KYLLÄ Ratapihankatu 14 A, 
20100 TURKU

(040) 571 3785 tiina.grano(at)gmail.co
m

Hagström Katja Psykologi, 
Psykoterapeutti ( 
psykodynaaminen 
ET)

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysinen 
psykoterapian syventävä koulutus (3 
v)

KYLLÄ EI Malmikatu 13, 
KARJAA, 
Nahkurinkatu 10, 
LOHJA

(050) 5833 034 katjahagstrom(at)yahoo
.com

KEHOPSYKOTERAPEUTIT 

=Valviran hyväksymät psykoterapeutit,                                                                                                                         
jotka ovat pätevöityneet kehopsykoterapiaan / psykofyysiseen psykoterapiaan

http://www.sinitila.fi/
mailto:erja.dammert@welho.com
mailto:erja.dammert@welho.com


Hämäläinen 
Arja            
suomi, ruotsi, 
englanti

YTM, 
Psykoterapeutti, 
ryhmäanalyytikko, 
työnohjaaja, 
toiminnallisen 
ryhmätyön ohjaaja, 
NLP master 
practitioner

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysinen 
psykoterapian syventävä koulutus (3 
v), Hengityskouluohjaaja/hengitys 
itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen 
tukena-koulutus, Sensomotorinen 
psykoterapiakoulutus

KYLLÄ 
(ryhmäpsy
koterapia)

KYLLÄ Koulutus- ja terapiatila 
Seitsemäs taivas, 
Yliopistonkatu 60 A, 
TAMPERE

(040) 5087 968 arja.hamalainen(at)ilok
sijavoimaksi.fi

www.iloksijavoimaksi.
fi

Häärä Kimmo psykologi, 
psykoterapeutti 
(kognitiivinen YET), 
perheterapeutti (ET)

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysinen 
psykoterapian syventävä koulutus (3 
v)

KYLLÄ KYLLÄ (050) 4337 680 kimmo.haara@pp.inet.f
i

Johansson 
Riina

Psykiatrinen 
sairaanhoitaja, 
Psykoterapeutti 
(ratkaisukeskeinen 
ET)

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysinen 
psykoterapian syventävä koulutus (3 
v)

KYLLÄ KYLLÄ Linnakatu 37 A 4, 
20100 TURKU

(050) 5994 383 riina.johansson(at)sunri
ina.fi

www.sunriina.fi

Kaisla-Jokinen 
Sanna

psykoterapeutti 
(VET), 
ryhmäpsykoanalyytik
ko, fysioterapeutti, 
työnohjaaja

Luonneanalyyttinen 
kehopsykoterapiakoulutus (4 v), 
EMDR-terapeutti

KYLLÄ KYLLÄ Albertinkatu 44 A 47, 
Kamppi, HELSINKI

(0400) 465 532 kaisla.jokinen(at)gmail.
com

kaisla-jokinen.fi

Karhumäki 
Aune

VTM, 
psykoterapeutti (ET), 
ET 
seksuaaliterapeutti 
(NACS), 
psykofyysisen 
psykoterapian 
kouluttaja

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1v), Psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus (3 
v), psykofyysisen psykoterapian 
kouluttajakoulutus (perusjakso 1 v + 
syventävä 3 v)

KYLLÄ KYLLÄ Stenbäckinkatu 2, 
00250 HELSINKI

(040) 585 7808 aune(at)prosensus.fi www.prosensus.fi

http://www.iloksijavoimaksi.fi/
http://www.iloksijavoimaksi.fi/
mailto:kimmo.haara@pp.inet.fi
mailto:kimmo.haara@pp.inet.fi
http://www.sunriina.fi/
mailto:aune@prosensus.fi


Karvinen Tiina

suomi, english

Teatteritaiteiden 
maisteri, 
psykoterapeutti 
(gestalt ET)

Hahmoterapiakoulutus, 
psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), Psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus 
(3v.)

KYLLÄ EI Vänrikki Stoolin katu 
9, HELSINKI

(040) 5675983 postia(at)tiinakarvinen.f
i

www.tiinakarvinen.fi

Lammi Mirka Psykologi, 
Psykoterapeutti 
(kognitiivis-
analyyttinen YET)

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysinen 
psykoterapian syventävä koulutus (3 
v)

KYLLÄ EI Joukolantie 15, 00610 
Helsinki

(045) 8990 866 
(yhteydenotot 
ensisijaisesti 
sähköpostitse)

mirka.joronen(at)gmail.
com

Lindfors Bodil

suomi, svenska

FT, psykologi, 
psykoterapeutti 
(YET), 
ryhmäpsykoanalyytik
ko (VET), 
psykofyysisen 
psykoterapian 
kouluttaja

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), Psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus (3 
v),  Psykofyysinen 
työnohjaajakoulutus (2v), 
psykofyysisen psykoterapian 
kouluttajakoulutus (perusjakso 1 v + 
syventävä 3 v)

KYLLÄ KYLLÄ Puolalanpuisto 1 a 37, 
20100 TURKU

(050) 5907645 blindfor(at)abo.fi

Lounela, Mikko FM, psykoterapeutti 
(gestalt ET), 
psykofyysisen 
psykoterapian 
kouluttaja

Hahmoterapiakoulutus, 
psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus 
(3v.), psykofyysisen psykoterapian 
kouluttajakoulutus (perusjakso 1v + 
syventävä 3 v)

KYLLÄ KYLLÄ Karviaistie 12 i 9, 
00700 HELSINKI

(050) 5490789 mikko.lounela(at)gmail.
com

www.hahmoterapia.c
om

Lähteenmäki 
Liisa

Sosiaalityöntekijä, 
psykoterapeutti 
(perheterapia ET)

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), Psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus (3 
v),  Psykofyysinen 
työnohjaajakoulutus (2 v)

KYLLÄ KYLLÄ Rauhankatu 9A5, 
LAHTI

(040)5802668 liisa.lahteenmaki(at)
olot.fi

www.olot.fi

mailto:postia@tiinakarvinen.fi
mailto:postia@tiinakarvinen.fi
http://www.tiinakarvinen.fi/
mailto:mikko.lounela@gmail.com
mailto:mikko.lounela@gmail.com
http://www.hahmoterapia.com/
http://www.hahmoterapia.com/
http://www.olot.fi/


Mannila Laura                                       
suomi, english

Psykoterapeutti 
(YET), työnohjaaja, 
psykofyysisen 
psykoterapian 
kouluttaja, 
uusperheneuvoja

Luonneanalyyttinen 
kehopsykoterapiakoulutus (YET 4 v), 
Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), Psykofyysinen 
työnohjaajakoulutus ( 2v), 
Psykofyysisen psykoterapian 
kouluttajakoulutus (perusjakso 1 v + 
syventävä 3 v), sensomotorinen 
psykoterapiakoulutus I taso (1 v)

KYLLÄ KYLLÄ Sirkkalankatu 26 A 5, 
20700 TURKU

(050) 3005398 lauramarjaanamannila(
at)gmail.com

www.lauramannila.fi   

Martin Minna Psykologi,fysioterap
eutti,psykoterapeutti(
KAT, VET), 
työnohjaaja,psykoter
apiakouluttaja, 
psykofyysinen 
hengitysterapia -
kouluttaja

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus (3 
v) , psykofyysisen psykoterapian
kouluttajakoulutus (perusjakso 1v 
meneillään),  psykofyysisen 
psykoterapian työnohjaajakoulutus 
(meneillään)

KYLLÄ KYLLÄ Puolalanpuisto 1, 
20100 TURKU 

(045) 6775599 minna.martin(at) 
outlook.com 

www.hengittavamieli.f
i

Mäkelä Anna-
Maija                                                                                                         
suomi, english

Lääkäri, 
psykoterapeutti 
(psykoanalyytikko 
VET)

Psykoterapeutti (VET),
Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus 
(3v)

KYLLÄ KYLLÄ Henrik Sohlbergin tie 
18 B, 

00640 HELSINKI

( 09) 4584018 info(at)theraplace.fi www.theraplace.fi

Nurmi-Goller 
Pirjo

Fysioterapeutti 
(ELV), 
psykoterapeutti 
(perheterapia ET)

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysinen 
psykoterapian syventävä koulutus (3 
v),  Psykofyysinen 
työnohjaajakoulutus (2v)

KYLLÄ

myös 
KELAn 
vaikeavam
maisten 
psykotera
pia

KYLLÄ Psykofyysisen terapian 
keskus, 
Jarrumiehenkatu 7, 
20100 TURKU

(040) 7783411 pirigo(at)saunalahti.fi

Nuto Tiina 
suomi, english, 
spanish

Psykoterapeutti 
(YET), 
yhteiskuntatieteiden 
maisteri, 
sairaanhoitaja

Luonneanalyyttinenkehopsykoterapi
akoulutus (4v), 
täydennyskoulutuksia

KYLLÄ EI Rikhardinkatu 1, 
Helsinki

(045) 173 8920 tmnuto(at) yahoo.com

http://www.lauramannila.fi/
http://www.hengittavamieli.fi/
http://www.hengittavamieli.fi/


Nygård Greta Erityisopettaja, 
psykoterapeutti 
(hahmoterapia ET)

Psykofyysinen psykoterapian 
syventävä koulutus (3 v)

KYLLÄ KYLLÄ (045)136 2940 greta.nygard(at)turku.fi

Ostela Maarit Toimintaterapeutin 
amattitutkinto, ET-
kuvataidepsykoterap
eutti (Valvira), 
Kuvataidepsykoterap
eutti

Psykofyysinen psykoterapian 
syventävä koulutus (3 v)

KYLLÄ EI Yliopistonkatu 26C, 
20100 TURKU

(050) 4626 775 maarit.ostela(at)suomi2
4.fi

www.kuvataidepsykot
erapia-maarit-
ostela.com

Pesonen Jan

suomi, english

Maisema-arkkitehti, 
psykoterapeutti YET

Luonneanalyyttinen 
kehopsykoterapiakoulutus (4 v), 
psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus 
(3v), vyöhyketerapeutti, EMDR taso I

KYLLÄ KYLLÄ Lönnrotinkatu 42,   
00180 Helsinki

 (044) 591 3444 info(at)kehopsyko.fi www.kehopsyko.fi

Pihkola Teija Fysioterapeutti, 
Psykoterapeutti 
(ratkaisukeskeinen 
ET, Kognitiivinen 
lyhytterapia), 
Seksuaalineuvoja, 
Seksuaali- ja 
pariterapeutti

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus 
(3v), Hengityskouluohjaaja/hengitys 
itsesäätelyn ja vuorovaikutusken 
tukena - koulutus, TRE- 
ohjaajakoulutus

KYLLÄ KYLLÄ Paaskunnankatu 9, 
20540 TURKU

(040) 5480 476 teija.pihkola61(at)gmail
.com

www.teijapihkola.fi

Rajaveräjä 
Jaana

Terveystieteiden 
maisteri, 
Terveydenhoitaja, 
Psykoterapeutti 
(ratkaisukeskeinenY
ET), Kliinisen 
hypnoterapian 
erikoistumiskoulutus

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus 
(3v)

KYLLÄ KYLLÄ Koulutus- ja terapiatila 
Seitsemäs taivas, 
Yliopistonkatu 60 A, 
TAMPERE

(050) 5574 695 jaana.rajaveraja(at)moti
ivi.net

www.motiivi.net

http://www.kuvataidepsykoterapia-maarit-ostela.com/
http://www.kuvataidepsykoterapia-maarit-ostela.com/
http://www.kuvataidepsykoterapia-maarit-ostela.com/
mailto:info@kehopsyko.fi
http://www.kehopsyko.fi/
http://www.teijapihkola.fi/
http://www.motiivi.net/


Ryynänen                
Tarja

Teologian maisteri, 
psykoterapeutti 
(YET)

Luonneanalyyttinen 
kehopsykoterapiakoulutus (4 v), 
MBB (Mind-Body-Bridging) koulutus 

KYLLÄ KYLLÄ Cygnaeuksenkatu 8 A 
00100 Helsinki

(+358) 415163496 tarja.ryynanen@kehoti
eto.fi

www.kehotieto.fi

Söderholm Tor-
Erik

suomi, svenska, 
english

Psykologi, 
psykoterapeutti 
(psykodynaaminen 
YET)

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysisen 
psykoterapian syventävä koulutus 
(3v),  Psykofyysinen 
työnohjaajakoulutus (2 v), Nordisk 
utbildning i psykodrama och 
sociodrama, Mentalization-based 
treatment 

KYLLÄ KYLLÄ Läkarcentral Medek 
EKENÄS/ 
Lääkärikeskus Medek, 
TAMMISAARI tai
Västra Nylands 
psyk.pkl (VNS)/ Länsi 
Uudenmaan psyk.pkl 
(LUS)

(040) 5160 951 toreriksoderholm(at)hot
mail.com /
tor-
erik.soderholm(at)hus.fi

Tamminen- 
Johansson 
Kristiina

Psykoterapeutti 
(ratkaisukeskeinen 
ET), työnohjaaja

Psykofyysisen psykoterapian 
perusopinnot (1 v), psykofyysisen 
psykoterapian syventävät opinnot (3 
v), sensomotorinen 
psykoterapiakoulutus, 
hengityskouluohjaajakoulutus, TRE-
ohjaajakoulutus

KYLLÄ KYLLÄ Satakunnankatu 19-21 
A 1, TAMPERE

(050) 5585 677 kristiina.tamminenjoha
nsson(at)gmail.com

Valtonen Päivi Taiteen maisteri, 
psykoterapeutti 
(YET)

Luonneanalyyttinen 
kehopsykoterapiakoulutus (4 v), 
Psykofyysisen psykoterapian 
peruskoulutus (1 v),  Psykofyysinen 
työnohjaajakoulutus (2v),
TRE -ohjaajakoulutus

KYLLÄ KYLLÄ Simonkatu 12 B 29, 
00100 HELSINKI

(050) 5849502 paivi.valtonen(at)
vuorovesi.net

päivitetty 7.5.2020

mailto:tarja.ryynanen@kehotieto.fi
mailto:tarja.ryynanen@kehotieto.fi
http://www.kehotieto.fi/
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