
MODUULI 1  

AROMANEUVOJA/-HOITAJAKOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

 
OSIO 1  Aromaterapian perusteet   17.-18.8.2019  
Mervi Hardén, James Cormier, Virpi Raipala-Cormier 

• Mitä aromaterapia on;  perusteet ja historia 
• Hajuaistin merkitys eläimille ja ihmiselle 
• Eteeristen öljyjen tuotantomenetelmät ja aitous 
• Eteeristen öljyjen moninaiset käyttövaihtoehdot 
• Annostelu eri käyttötavoissa 
• Haihtuvuus, tuoksunuotit 
• Kontraindikaatiot eli vasta-aiheet ja ensiapu 
• Tärkeimpien eteeristen öljyjen esittely  
• Keuhkojen ja hengitystievaivojen hoito aromaterapialla 
• Yrttien tislausdemo opiskelijoiden itsekeräämästä eteerisestä öljykasvista  
• Eteeristen öljyjen laadunvalvonta sisäänostajan kannalta  
• Frantsilan Luomuyrttitilan tehtaan esittely  
• Hoitoharjoittelua  päänalueelle ja rintakehälle 

 

OSIO 2  Ruoansulatus   21.-22.9.2019  
Mervi Hardén, Virpi Raipala-Cormier 

• Kasviöljyt eteeristen öljyjen pohjaöljyinä 
• Ruoansulatus ja aineenvaihdunta sekä niiden tukeminen eteerisillä öljyillä 
• Asiakashaastattelun perusteita 
• Yrtit aromahoitajan työkaluina  
• Oman yrtti- ja aromaterapeuttisen hoitoöljyn valmistus maserointimenetelmällä  
• Jalkakylvyt, jalkojen aromaterapeuttinen hoito ja hieronta, vatsan hoito 

 

OSIO 3  Tuki- ja liikuntaelimet   12.-13.10.2019 
Mervi Hardén  

• Eteeristen öljyjen kemialliset pääkomponentit ja niiden ymmärtäminen eteeristen 
öljyjen valintaperusteissa 

• Tuoksutesti harjoittelua ( tunnistatko tuoksun, mitä se tuo mieleesi, miten kuvailisit 
tuoksua) 

• Uusien eteeristen öljyjen tarkempi esittely erityisesti lihasten, nivelten, jännitysten ja 
kipujen hoidossa 

• Asiakashaastattelu ja asiakaskortisto 
• Esimerkkiasiakkaiden pohdintaa ryhmätyönä 
• Selän ja hartia-alueen hoitoharjoittelua 



 
 
OSIO 4  Eteeristen öljyjen tutkimus  23.-24.11.2019 
Päivi Blöchl 

• Hydrolaatit eli kukkaisvedet; ominaisuudet ja käyttö  
• Eteeristen öljyjen laatututkimus  
• Kasvien kemotyypeistä ja eteeristen öljyjen laatukriteereistä tarkemmin  
• Kokemuksia Itävallasta mm. sairaalamaailmasta  
• Eteeristen öljyjen käytön tutkimustuloksia maailmalta  
• Eteeristen öljyjen käytön haittavaikutusten arviointia, varoituksia, eteeriset öljyt ja 

lääkkeet, yhteisvaikutukset ja vasta-aiheet  
• Miten tehdä omaa hoitotutkimusta asiakkailla  
• Aromaterapian tulevaisuuden pohdintaa ja näkymiä  
• Eteeristen öljyjen käyttö eläimillä 

 

OSIO 5  Naiset ja lapset   1.-2.2.2020   
Mervi Hardén, Angelika Maasikmäe, Virpi Raipala-Cormier 

• Naisten hyvinvointi ja terveys – hormonaalinen tasapaino ja eteeriset öljyt 
• Eteeristen öljyjen käyttö raskaus- ja imetysaikana sekä synnytyksen tukena (Angelika) 
• Eteeristen öljyjen käyttö vauvoilla (Angelika) 
• Eteeristen öljyjen valintoja esimerkkiasiakkailla ryhmätyönä (Mervi) 
• Kokemusten vaihtoa kurssilaisten omista hoidoista (Mervi) 
• Kokovartalohoidot rentouttavana ja palauttavana hoitona pareittain 

 

OSIO 6  Ihmisen psyykkinen hyvinvointi  3pv 6.-8.3.2020  
Mervi Hardén,  Virpi Raipala-Cormier  

• Ihmisen psyykkinen hyvinvointi ja mieliala sekä eteeriset öljyt 
• Stressin hoito ja voimaantuminen 
• Miten ymmärtää eteerisiä öljyjä yin/yang teorian pohjalta 
• Hippokraattiset temperamentit eteeristen öljyjen valinnan perusteina (koleerinen, 

sangviininen, melankolinen, flegmaattinen) 
• Oman hoitavan parfyymin valmistus (Virpi) 
• Rentouttavat unelmakasvohoidot käyttäen eteerisiä öljyjä ja Frantsilan 

luonnonkosmetiikkatuotteita (Virpi) 
• Kukkaterapia aromaterapian tukena mielialan kohottajana (Virpi) 
• Tutorointia ja keskustelua 
• Näyttöhoito osahoitona asiakkaille 2 hengen parityöskentelynä 
• Pieni tentti 
• Neuvoja/hoitajatodistusten jako 


