
	
	
TRE	Moduuli	2	-kurssi	
	
Reitti	 TRE	 taso	 1	 -ohjaajasta	 sertifioiduksi	 TRE-ohjaajaksi	 -	 Certified	 TRE	
Provider.	
	
Syyskuussa	 2015	 TRE	 -ohjaajasertifiointi	 muuttui	 maailmanlaajuisesti.	
Kevääseen	2015	on	ollut	tarjolla	kolmen	tyyppistä	TRE	-ohjaajakoulutusta,	joista	
valmistuu	TRE-ohjaajaksi:	
	

• TRE	taso	1	-koulutus,	joka	sertifioi	ohjaamaan	yhtä	henkilöä	kerrallaan	
• TRE	taso	2	-koulutus,	joka	sertifioi	ohjaamaan	ryhmää	
• Maailmanlaajuinen	 sertifiointiin	 johtava	 koulutusohjelma	 (Global	

Certification	 Training	 Program)	 josta	 valmistuu	 sertifioiduksi	 TRE-
ohjaajaksi	 (Certified	 TRE	 Provider).	 Tämä	 koulutusohjelma	 sisältää	
moduulit	1	ja	2	sekä	näihin	liittyvän	harjoittelun.	

	
Kevään	 2015	 jälkeen	 kaikki	 sertifiointiin	 johtava	 TRE	 –ohjaajakoulutus	
noudattaa	 samaa	 maailmanlaajuinen	 sertifiointiin	 johtava	 koulutusohjelmaa.	
Moduulit	1	ja	2	harjoitteluineen	suoritetaan	saman	kouluttajan	ohjauksessa.	
	
Jos	sinut	on	jo	sertifioitu	tason	1	TRE-ohjaajaksi,	sertifikaattisi	on	voimassaoleva	
ja	TRE,	LLC:n	tunnustama.	On	kuitenkin	hyvin	suotavaa	että	täydennät	tietojasi	
ja	 taitojasi	 osallistumalla	 uusimuotoisen	 koulutuksen	 moduuli	 2	 –koulutus-
jaksoon	 ja	 siihen	 liittyvään	harjoitteluun.	Moduuli	2	harjoitteluineen	noudattaa	
osiltaan	entistä	TRE	taso	2	-koulutusta.	
	
Jos	 sinut	 on	 sertifioitu	 sekä	 tason	 1	 että	 tason	 2	 TRE-ohjaajaksi,	 olet	 täysin	
sertifioitu	 TRE-ohjaaja,	 sertifikaattisi	 on	 voimassaoleva	 ja	 TRE,	 LLC:n	
tunnustama.	 Olet	 hankkinut	 perustiedot	 ja	 -taidot	 opettaaksesi	 TRE:tä	 sekä	
yksilöille	 että	 ryhmille.	Voit	käyttää	nimikettä	 sertifioitu	TRE-ohjaaja	 (Certified	
TRE	Provider).		
	
Kun	 olet	 sertifioitu	 TRE-ohjaaja	 voit	 osallistua	 jatkokoulutusseminaareihin	
(Advance	 Practice	 workshops).	 Sinulla	 on	 myös	 pääsy	 ohjaajille	 tarkoitettuun	
tietokantaan,	 jossa	 on	 traumaan	 liittyviä	 artikkeleita	 ja	 muuta	 informaatiota	
TRE:stä	(traumaprevention.com).	
	
Alla	 on	 tietoa	 alkavista	 TRE	 moduuli	 2	 –koulutuksista	 ja	 ohjausharjoittelusta.	
TRE	moduuli	2	-koulutus	sisältää	kolmen	päivän	(3)	moduuli	2	–koulutusjakson	
ja	 vähintään	 neljä	 päivää	 (4)	 ohjausharjoittelua.	 Lisäksi	 koulutuksen	 ajan	
pidetään	harjoituspäiväkirjaa	ja	tutustutaan	aiheeseen	liittyvään	kirjallisuuteen.	
Informaatio	koulutuspäivistä,	koulutuspaikoista	ja	hinnoista	on	altis	muutoksille.	
Hinnat	 vaihtelevat	 jonkin	 verran	 koulutuspaikoittain.	 Oulun	 TRE	 moduuli	 2	 -
kurssille	 ilmoittaudutaan	 suoraan	 Pohjois-Pohjanmaan	 kesäyliopistoon.	 Oulun	



	
moduuli	 2	 -koulutus	 ja	 siihen	 liittyvät	 harjoituspäivät	 laskutetaan	 Pohjois-
Pohjanmaan	kesäyliopiston	toimesta.	
	
Tulevat	kolmen	päivän	moduuli	2	–kurssit	Suomessa	

	
Aikataulun	TRE-harjoituspäivistä	löydät	täältä:	
http://www.trefinland.fi/?page_id=15832.	
	
Koulutuspaikat	
Kaupunki	 Osoite	
Helsinki	 Fudoshin	dojo	

Winqvistinkatu	1,	
00240	Helsinki	
	
Jyrki	Rytilä	
jyrki.rytila@me.com	
040	558	6466	

Kajaani	 Generaattori	
Kauppakatu	36,		
87100	Kajaani	
	
Kirsi	Törmi	
kirsi.saastamoinen@mac.com	
050	308	0203	
	
Jyrki	Rytilä	
jyrki.rytila@me.com	
040	558	6466	

Oulu	 Pohjois-Pohjanmaan	kesäyliopisto	
Torikatu	22	A,	2.	Krs,	
90100	Oulu	
	
Eija	Raatikainen	

Moduuli	1	
(3	päivää)	
• Kurssin	ja	Moduuli1	-
koulutusjakson	sisältö,	
stressi	

• Kehon	neurobiologiset	
puolustusmekanismit	

• Neurogeeninen	tärinä	ja	
trauman	purkautuminen	

• Porgesin	Polyvagaaliteoria	
ja	TRE	

• TREn	ohjaaminen	ja	
ohjaajan	perustaidot	

• Eettiset	ohjeet	ja	
sertifiointiprosessi	

	

Harjoittelu	
(min.	4	päivää)	
• Kirjallisuuteen	
tutustuminen	ja	
esseiden	
kirjoittaminen	ja	
palautus	

• Harjoituspäiväkirjan	
pitäminen	

• Ohjausharjoittelu	
	

Moduuli	2	
(3	päivää)	
• Moduuli2	–koulutusjakson	
sisällön	esittely,	TRE:n	
tutkimus		

• Jähmettyminen,	
tunnevyöry,	dissosiaatio	

• Kiintymyssuhdeteoria	
TRE-prosessissa	

• Interventiot	ja	niiden	
käyttö	

• Fascia	ja	toiminnalliset	
lihasketjut,	kehon	liikkeet	
TRE-prosessissa	

• TRE-ryhmien	ohjaaminen	
	

Harjoittelu	
(min.	4	päivää)	
• Kirjallisuuteen	
tutustuminen	ja	
esseiden	
kirjoittaminen	

• Harjoituspäiväkirjan	
pitäminen	

• Ohjausharjoittelu	
• Interventiot	
• Harjoituspäiväkirjan	
yhteenvedon	palautus	
	



	
koulutussuunnittelija	
Pohjois-Pohjanmaan	kesäyliopisto	
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi	
Puhelin	044	465	2202	

Turku	 Perhekoti	Lohirinne	
Pohjaniityntie	75,		
20960	Turku	
	
Perhekodin	johtaja,	Päivyt	Suhonen,	
pystyy	majoittamaan	4-6	ihmistä	
suurin	piirtein	kahden	hengen	
huoneissa.	Yöstä	laskutetaan	ilta-	ja	
aamupalalla	25	€/yö.	
	
Jyrki	Rytilä	
jyrki.rytila@me.com	
040	558	6466	
	
Päivyt	Suhonen	
paivyt.suhonen@gmail.com	

	
Kustannukset	
Kurssin	osio	 Hinta-arvio	
Kolmen	päivän	moduuli	1	-
koulutusjaksoa	

400€	+	alv.(24%)	=	496€	

Rekisteröityminen	TRE	–
ohjaajakoulutukseen.	Maksetaan	TRE	
FOR	ALL	-yhteisölle	yhdysvaltoihin.	
Kouluttaja	voi	hoitaa	maksuliikenteen.	
Summan	voi	valita	itse.		

10-35$	n.	≈	7,5-30€	(maksetaan	vain	
kerran	eli	jos	olet	jo	maksanut	tämän	
yhden	kerran	niin	sitä	ei	makseta	
uudestaan).	Yleensä	Suomessa	
maksetaan	25€	+	alv.	24%=31€)	

Koulutukseen	kuuluvat	
harjoitussessiot	asiakkaana	ja	
ohjaajana	toteutetaan	
ryhmämuotoisena	harjoitteluna.	Neljä	
harjoituspäivää	riittää	kattamaan	
harjoittelun	minimivaatimukset.	Voit	
osallistua	myös	useampiin	
harjoituspäivään	esim.	Helsingissä	
ilman	erillistä	maksua.	

400€+	alv.(10%)	=	440€	sisältäen	
vähintään	neljä	(4)	eri	harjoituspäivää,	
ryhmämuotoinen	harjoittelu.		

Kaikki	osiot	yhteensä	 936€	(sis.	alv.)+rekisteröityminen	
	
Hinta-arvio	sisältää	Moduuli	2	-koulutusjakson	sekä	neljä	lähipäivää,	
luentomateriaalin	(ei	kirjallisuutta),	tarjoilun	(hedelmiä,	teetä,	kahvia	ja	mehua).	
Lisäksi	tulevat	omat	matka,	majoituskulut,	sekä	kirjallisuus.	Kurssi	laskutetaan	
kahdessa	osassa:	moduuli	2	(496€),	harjoituspäivät	+	mahdollinen	



	
rekisteröityminen	(440€+31€=471€),	tai	sopimuksen	mukaan	esim.	kerran	
kuukaudessa.	
	
Ilmoittautuminen	TRE	moduuli	2	–koulutukseen	
Ennakkoilmoittautumisia	TRE	moduuli	2	–koulutukseen	otetaan	vastaan	
sähköpostitse,	jyrki.rytila(at)me.com.	Kurssille	otetaan	ilmoittautuneet	
kurssimaksun	ensimmäisen	erän	maksaneet	(esim.	Helsingissä	496€,	sis.	alv	
24%)	tässä	järjestyksessä.	Moduuli	2	-kurssimaksu	maksetaan	viimeistään	7	
päivää	ennen	kurssin	alkua.	Lasku	moduuli	2	-kurssimaksun	maksamiseksi	
lähetetään	sähköpostitse	ennakkoilmoittautuneille	noin	kaksi	viikkoa	ennen	
kurssin	ajankohtaa.	Mikäli	tarvitset	virallisen	laskun	yrityksesi	kirjanpitoa	
varten	lähetä	yrityksesi	nimi	ja	osoite	laskua	varten.		
	
Kurssille	 otetaan	 korkeintaan	 20	 osallistujaa.	 Vähimmäismäärä	 kurssin	
toteutumiseksi	on	kahdeksan	(8)	osallistujaa.	
	
Kun	 olet	 maksanut	 moduuli	 2	 -kurssimaksun	 se	 on	 sitova	 ilmoittautuminen	
kurssille.		
	
Ilmoittautumisen	voi	perua	veloituksetta	ja	kurssimaksu	palautetaan,	jos	kurssin	
alkamiseen	on	vähintään	7	päivää.		
	
Jos	 peruminen	 tapahtuu	 alle	 7	 päivää	 ennen	 kurssin	 alkua,	 kurssimaksu	
palautetaan	ja	peritään	10	euroa	käsittelymaksua.	
	
Jos	 et	 peru	kurssipaikkaasi	 tai	 peruminen	 tapahtuu	kurssin	 alkamispäivänä	 tai	
sen	jälkeen,	maksettua	kurssimaksua	ei	palauteta.	
	
Peruminen	 edellyttää	 aina	 yhteydenottoa.	 Peruutuksen	 voit	 tehdä	 henkilö-
kohtaisesti,	puhelimitse	040	558	6466	tai	sähköpostitse	jyrki.rytila(at)me.com.	
	
Jos	moduuli	2	 -kurssimaksua	ei	 ole	maksettu	eräpäivään	mennessä	 ja	kurssille	
on	 jonoa,	 maksamaton	 opiskelijan	 poistetaan	 kurssilta	 ja	 paikka	 vapautuu	
jonottajalle.		
	
Kurssimaksu	palautetaan	opiskelijalle	kurssin	peruuntuessa	 tai	 jos	opiskelija	ei	
voi	 osallistua	 kurssille	 kurssiin	 tehdyn	 muutoksen	 takia	 (esim.	
kokoontumisaikojen	muuttuessa).	
	
Mikäli	 kurssi	 ei	 toteudu	 ilmoittautuneiden	 opiskelijamäärän	 jäädessä	 alle	
minimimäärän	 (8	 henkilöä)	 7	 päivää	 ennen	 kurssia,	 kurssimaksu	 palautetaan.	
Tällöin	opiskelijat	pyritään	ohjaamaan	vastaavalle	myöhemmälle	kurssille.		
	
Varustus	
Liikuntaan	soveltuva	vaatetus,	muistiinpanovälineet	ja	jumppamatto.	
	
Ennakkovaatimukset	ennen	koulutuksen	aloittamista	



	
TRE	taso	1	-ohjaajakoulutus	tai	suoritettu	Moduuli	1	-koulutusjakso	ja	siihen	
liittyvä	harjoittelu.	Normaali	terveydentila	joka	sallii	liikunnan	harrastamisen	ja	
ryhmämuotoisen	harjoittelun.	Epäselvissä	tapauksissa	ota	yhteyttä.	
	
Tiedustelut	ja	yhteystiedot	
Kouluttaja:	 	 Jyrki	Rytilä	
Puhelin:		 	 040	558	6466	
S-posti:	 	 jyrki.rytila(at)me.com	
	
Vaatimukset	koulutuksen	läpäisemiseksi	

1. Suoritettu	TRE	taso	1	tai	moduuli	1	-koulutusjakso	harjoitteluineen	
2. Osallistuminen	kolmen	päivän	moduuli	2	-koulutusjaksolle	

a. jokaisella	päivällä	on	oma	sisältönsä	
3. Ohjaajakoulutuksessa	pitää	olla	aktiivisesti	mukana	vähintään	kolme	

kuukautta	tai	kunnes	on	henkilökohtainen	TRE-prosessi	on	edennyt	
siihen	vaiheeseen	jolloin	voidaan	turvallisesti	ohjata	ryhmiä.	Yleensä	
tähän	kuluu	6-12	kuukautta,	vähintään	kolme	(3)	kuukautta.	
Ohjaajakoulutuksen	aikana	koulutuksessa	oleva:	

a. harjoittaa	TREtä	koko	kurssin	ajan	vähintään	kolme	kertaa	
viikossa	ja	pitää	havainnoistaan	harjoituspäiväkirjaa,	

b. tapaa	kurssin	kouluttajan	tarvittaessa	joko	henkilökohtaisesti,	
puhelimitse	tai	Skypen	välityksellä	omaan	TRE-harjoitteluun	
liittyvissä	kysymyksissä,	

c. täyttää	kaikki	muut	vaatimukset	jotka	on	lueteltu	yllä,	ja	lisäksi	ne,	
jotka	on	sovittu	yhdessä	kouluttajan	kanssa	(kirjallisuuden	
lukeminen,	eettiset	ohjeet,	mahdolliset	esseet	tms.	,	jotka	
määräytyvä	osittain	koulutettavan	taustan	ja	kokemuksen	
perusteella;	osa	kirjallisesta	materiaalista	on	englanniksi)	

4. Tarvittaessa	henkilökohtaisen	oppimissuunnitelman	tekeminen	yhdessä	
kouluttajan	kanssa.	

5. TRE-ryhmän	harjoituksiin	osallistuminen	vähintään	neljässä	(4)	
erillisessä	TRE	–ryhmäsessiossa	ennen	kurssin	loppua.	Nämä	tehdään	
ryhmässä	lähipäivinä	yhdessä	muiden	koulutuksessa	olevien	kanssa.	
Kirjoita	kokemuksesi	harjoituspäiväkirjaasi.		

6. Tutustu	annettuun	kirjallisuuteen	ja	kirjoita	kaksi	kaksisivuista	esseetä	
(jos	olet	tehnyt	esseet	jo	moduuli	1	aikana,	esseitä	ei	tarvitse	kirjoittaa)	
annetuista	tai	itse	valitsemistasi	TREhen	liittyvästä	aiheesta.	

7. Vähintään	neljän	eri	yksilön	ja	ryhmän	ohjaaminen	TRE-prosessin	läpi	
kouluttajan	ollessa	tarkkailijana.	Nämä	tehdään	ryhmässä	lähipäivinä	
yhdessä	muiden	koulutuksessa	olevien	kanssa.	Näihin	sessioihin	sisältyy	
harjoituspäiväkirjan,	henkilökohtaisten	TRE-kokemusten	ja	kotitehtävien	
läpikäyntiä.	

8. Kaikkien	kotitehtävien	saattaminen	valmiiksi	ja	niiden	toimittaminen	
kouluttajalle.	Riittävä	kyky	keskustella	TRE	perusteista,	teoreettisesta	
viitekehyksestä,	eettisistä	ohjeista	ja	TRE	prosessista.	



	
9. Kun	kaikki	kurssivaatimukset	on	täytetty	koulutettava	osoittaa	

osaamisensa	TRE-ohjaajana	ohjaamalla	ryhmän	läpi	TRE-prosessin	oman	
kouluttajan	kanssa.	

10. Sertifiointi	TRE-ohjaajaksi	edellyttää	että	läsnäolotaidot,	itsehavainnointi-	
ja	itsesäätelykyky	ovat	sillä	tasolla	hän	voi	turvallisesti	ja	tuloksekkaasti	
opettaa	TREtä	ryhmille.	

	
Kun	 kaikki	 vaatimukset	 on	 suoritettu	 ja	 kurssin	 kouluttaja	 on	 antanut	
hyväksyntänsä	 valmistuu	 TRE-ohjaajaksi	 saa	 TRE	 -ohjaajan	 todistuksen	
(Certified	TRE	Provider	certificate).	
	
Aikaisemmin	 suoritettu	 kolmen	 päivän	moduuli	 1	 -koulutusjakso	 on	 voimassa	
vuoden	ajan.	 Jos	sertifiointiin	 liittyviä	kurssivaatimuksia	ei	ole	 tähän	mennessä	
suoritettu,	 on	 kolmen	päivän	moduuli	 1	 -koulutusjakso	 suoritettava	 uudelleen,	
ellei	 voimassaolon	 pidentämisestä	 erikseen	 kirjallisesti	 sovita	 kouluttajan	
kanssa.	
	 	



	
	
Kirjallisuutta	
Moduuli	1	
	

	

Trauma	Releasing	Exercises	–	Original	Book	
/TRE-stressinpurkuliikkeet	
	

	

David	Berceli	

	

The	Revolutionary	Trauma	Release	Process	–	
Transcend	Your	Toughest	Times	

	

David	Berceli	

Shake	It	Off	Naturally:	Reduce	Stress,	Anxiety,	and	
Tension	with	TRE	

David	Berceli	and		
Robert	Scaer	

	

Full	Body	Presence:		Learning	to	Listen	to	your	
Body’s	Wisdom	

	

Suzanne	Scurlock-Durana	 and	
John	E.	Upledger	

	
DVD:t	
	
	

The	Revolutionary	Trauma	Release	Exercises	
	

Dr.	David	Berceli	
	

TRE®	-	Trauma	Releasing	Exercises	-	Step-By-Step	
Video	Instruction	and	Demonstration	

	

Dr.	David	Berceli	

	

Exercise	Modifications	For	TRE®	(Only	as	
download)	

	

Susan	Shifman	

	

TRE®	Modifications	 (Only	as	download)	
	

Jacy	Sundlie	and	Mary	P.	
Shriver	

	
Moduuli	2:	
Valitse	mitkä	tahansa	kolme	(3)	kirjaa	alla	olevasta	listasta.	
	
	

Extreme	Fear	–	The	Science	of	Your	Mind	in	
Danger	

	

Jeff	Wise	

	

The	Body	Keeps	the	Score:		Brain,	Mind,	and	
Body	in	the	Healing	of	Trauma	

	

Bessel	van	der	Kolk,	MD	

	

8	Keys	to	Brain-Body	Balance	
	

Robert	Scaer,	MD	
	

Waking	the	Tiger	
/Kun	tiikeri	herää	-	Trauma	ja	toipuminen	

	

Peter	Levine	



	
	
	

In An Unspoken Voice 
	

Peter Levine 
	

Your Body Speaks Its Mind 
	

Stanley Keleman 
	

Concise Book of Muscles 
	

Chris Jarmey 
	

Emotional Anatomy 
	

Stanley Keleman 
	

Frequency:  The Power of Personal Vibration 
	

Penney Pierce 
	

Anatomy Trains 
Anatomy Trains -myofaskiaaliset meridiaanit 
kuntoutuksen ja liikunnan ammattilaisille ja 
opiskelijoille 

	

Tom Meyers 

	

The Silent Pulse 
	

George Leonard 
	

The Polyvagal Theory 
	

Stephen Porges 
	

The Trauma Spectrum 
	

Robert Scaer 
	

Healing From Trauma 
	

Jasmin Lee Cori 
	

The Body Bears the Burden 
	

Robert Scaer 
	

Why Zebras Don’t Get Ulcers 
	

Robert Sapolsky 
	

Healing Developmental Trauma 
	

Laurence Heller and Aline Psyd 
Lapierre 

	

Trauma Proofing Your Kids 
	

Peter Levine 
	

Trauma and the Body 
/Trauma ja keho: Sensorimotorinen psykoterapia 

	

Pat Ogden 

	
	 	



	
Koulutuksen	prosessikuvaus	
Tehtävä	 Prosessi	 Yhteydet/kestoaika/	

kommentit	
Osallistu	3	päivän	
moduuli	2	-
koulutusjaksoon	

Tule	koulutusjaksoon	 3	päivää	
400€	+	alv.(24%)	=	496€	

Rekisteröidy	TRE	–
ohjaajakoulutettavaksi	
ellet	ole	tehnyt	sitä	jo	
aikaisemmin	

Maksa	31€	ilmoittautu-
mismaksu.	Liitä	mukaan	
tosite	siitä	että	olet	
maksanut	ilmoittautu-
mismaksun.		
Ilmoittautumismaksu	
maksetaan	PayPal:in	
kautta	menemällä	
kansainvälisen	TRE	
yhteisön	sivulle	ja	
seuraamalla	ohjeita:	
www.trecertificationenroll
ment.com	
	
Ilmoittautuminen	voidaan	
tehdä	myös	ryhmänä	ja	
kouluttajasi	tekee	sen	
puolestasi	jos	et	omista	
luottokorttia	ja	PayPal	–
tiliä.	Tässä	tapauksessa	
laskutetaan	25€+alv.	
24%=31€	

Pidä	harjoituspäiväkirjaa	
ja	tee	sitä	neljän	sivun	
tiivistelmä	kurssin	
loppuun	mennessä.	
Sitten	kun	olet	
suoriutunut	kaikista	
kurssivaatimuksista	olet	
valmis	lopullista	
sertifiointiasi	varten.	

Tee	TRE:tä	 Sinun	pitää	itse	tehdä	
TRE:tä	vähintään	kolmesti	
viikossa	tai	40	kertaa	
ennen		kurssin	päätöstä	ja	
myös	opettaa	sitä	toisille	
harjoituspäivien	aikana.	
Kirjoita	harjoituspäivä-
kirjaasi	kokemuksesi.		

Muista	jättää	riittävästi	
aikaa	levolle	ja	
integraatiolle		
TRE	-sessioiden	välille.		
	
440€+	alv.(10%)	=	440€	
sisältäen	neljä	(4)	eri	
harjoituspäivää,	
ryhmämuotoinen	
harjoittelu	

Ole	mukana	TRE-
ryhmässä	vähintään	
neljässä	(4)		
TRE	-ryhmäsessiossa	
koko	kurssin	aikana	ja	
kirjoita	kokemuksesi	
päiväkirjaasi.	Ryhmässä	
toimit	sekä	asiakkaana	
että	ohjaajana	rooleja	
vaihdellen.	

Kaikki	harjoituskerrat	
tehdään	ryhmä-
muotoisena	ja	ne	
sisältyvät	lähipäiviin.	
	
Sisällytä	nämä	sessiot	
harjoituspäiväkirjaasi.	



	
Kirjoita	neljän	(4)	sivun	
mittainen	yhteenveto	
harjoituspäiväkirjastasi.	

Kirjoita	itsellesi	
mieluisista	aiheista.	

Palauta	yhteenveto	
harjoituspäiväkirjastasi	
ennen	kurssin	
päättymistä.	

	
	
Tervetuloa!	


