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Co-Rento Voimavarakouluttaja® -koulutus
Co-Rento Voimavarakouluttaja -koulutus on Luonnonlääketieteen keskusliiton hyväksymä 
rekisteröity koulutus. Koulutuksen kesto on 2 vuotta, ja se on suunniteltu niin, että sen voi

suorittaa työn ohessa, pääsääntöisesti viikonloppuisin.

Koulutus on suunnattu henkistä arvomaailmaa kunnioittaville ihmisille, jotka haluavat 
auttaa muita ja voida myös itse paremmin. Tarkoitus on auttaa osallistujaa löytämään omat 

voimavaransa sekä tunnistamaan voimavarat tai niiden vaje muissa.

Koulutus syventää aiemman ammatin ja työn luovuutta ja antaa siihen uusia ideoita. Se tuo 
moneen eri ammattiin lisävalmiuksia toimia ammatillisesti ja laaja-alaisesti ihmisten parissa 

eri metodeja hyödyntäen. Työtä voi harjoittaa itsenäisenä voimavara-kouluttajana tai omassa 
työssään monilla eri aloilla, yksilöiden tai työyhteisöjen avuksi. Monipuolinen ja ammattitaitoinen 

opettajaryhmä auttaa opiskelijaa saavuttamaan itselleen asettamansa tavoitteet.

Ammatillinen pätevyys
Voimavarakouluttajan työ ei vaadi terveydenhoitoalan koulutusta, mutta halutessasi voit myös 

anoa Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n ylläpitämään koulutettujen terapeuttien ammattiliiton 
rekisteriin. LKL:n hyväksymän ammatin käyttöoikeuden saa, kun on suoritettuna vähintään
14 op koululääketieteen opintoja tai terveydenhuoltoalan koulutus. Lääketieteen osuuden 
voi suorittaa Co-Rento koulutusta ennen, sen aikana tai koulutuksen jälkeen sellaisessa 

oppilaitoksessa, jolla on aineen opetus-oikeus.

                                                                                         
MUUTOKSET MAHDOLLISIA

“Kuka minä olen, löytää itsensä ja 
elämäntehtävänsä, itsetuntemuksen kautta. 

Rakkaus itseään kohtaan, ymmärtää miten se 
auttaa omassa elämässä ja auttajan työssä. 

Kokonaisvaltainen näkemys ihmisyydestä, miten 
käsitellä sitä, saada siihen työkaluja erilaisilla 

harjoituksilla. Läsnäolon merkitys.”

Koulutuksen hinta
Kurssin hinta kattaa opetuksen lisäksi majoituksen ja ruokailut. Koulutuksen kesto on

noin 2 vuotta (51 op), josta lähiopetusta  12 op (yhtenä viikonloppuna joka toinen kuukausi + 
intensiiviviikko kesällä). Koko kurssin hinta on yhteensä 6000 € (josta ennakkomaksun

osuus 1800 €). Kurssi laskutetaan sovituissa maksuerissä. 

Seuraava koulutus ja hakuohjeet
Hakuaika Co-Rento Voimavarakouluttaja -koulutukseen on käynnissä ja

seuraava ryhmä aloittaa 21.9.2018

Koulutukseen haetaan kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella, joka tulee lähettää 
osoitteeseen sannaeloni.selin@gmail.com. Koulutukseen valinta suoritetaan esivalinnan sekä 

henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Katso tarkemmat hakuohjeet ja tilaa itsellesi 
maksuton koulutussuunnitelma osoitteesta www.corentoyhdistys.com.

“Tällä hetkellä kun takana on vasta muutama kuukausi 
koulutusta, ajattelen, että nyt on aloitettu tutkimusmatka 

itseen. Ihanaa on myös, että on löytänyt yhteisön, jossa voi olla 
oma itsensä. Ei tarvitse piilotella henkistä puoltaan. Opettelee 

ymmärtämään itseään ja olemaan lempeämpi. Opettelee 
hoitamaan ja huolehtimaan itsestään.”

“Mielikuvamatkojen avulla pääsee näkemään asioita, 
joihin ei päivätajunnassa pääse. Pystyy kohtaamaan, 

ymmärtämään ja hyväksymään ne osaksi omaa 
elämäntarinaa ja ottamaan ne osaksi itseä. Saat voimaa 

itsellesi, kun alat näkemään itsesi kokonaisempana.”
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“Koulutus ja sen monipuoliset aiheet ja tehtävät ovat 
oivallinen tapa tutustua syvällisesti itseensä ja eheytyä. Oman 
voimaantumisen myötä kasvaa tahto ja keinot myös muiden 

auttamiseen ja itselleen rehellisen elämän elämiseen.”
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