
MODUULI 2 

AROMATERAPEUTTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

OSIO 7 Aromaterapeuttiset hoidot   4.-.5.4.2020 
Mervi Hardén  

• Asiakashaastattelua ja -työskentelyn syventämistä 
• Asiakastapausten pohdintaa 
• Aromaterapeuttisen kokovartalo hieronnan syventämistä pareittain 
• Seminaaritöiden ja hoitovaatimusten selvitystä sekä tutorointia terapeuttitutkintoa 

varten 
• Uusien eteeristen öljyjen esittelyä 

OSIO 8 Kasvilääkintä aromaterapian tukena   6.-7.6.2020 
Virpi Raipala-Cormier  

• Terapeutin omahoito – kehon detoxifikaation eli puhdistumisen edistäminen 
• Yrtit aromahoitojen tehon lisääjinä – ulkoinen ja sisäinen käyttö; esimerkkejä eri 

terveysongelmista 
• Yrttituotteet asiakkaan kotihoitoina parantamaan hoitovastetta 
• Kukkaterapiasta lisää aromaterapeutin työn ja jaksamisen tukena 
• Yrttisalvan valmistaminen aromapohjatuotteeksi 
• Yrttisen ja aromaterapeutisen kasvonaamion valmistaminen ja lyhyt kasvohoito 
• Yrttisauna ja yrttiset jalkakylvyt 
 
 

OSIO 9 Vanhusten hoito   8.-9.8.2020 
Mervi Hardén 

• Vanhusten hoito eteeristen öljyjen avulla; mielen virkeyden ja yleistilan kohottaminen 
• Vanhuksen hoito; jalkakylpy ja jalkojen, kämmenien, käsien sekä pää- ja kasvoalueen 

hoito eteeristen öljyjen avulla 
• Saattohoito kauniiksi ja henkiseksi eteeristen öljyjen avulla 
• Omista voimavaroista huolehtiminen 
• Asiakastapauksia 
 
 

OSIO 10  Luontaishoidot ammattina  3.-4.10.2020 
Marja Jokela 

• Lääketieteen ja luontaislääketieteen historia 
• Luontaislääketieteen käsitteet 
• Ympäristö ja terveys 
• Katsaus eri hoitomuotoihin 



• Valvonta ja vastuu 
• Luontaisterapeutin asema Suomessa 
• Luontaisterapia-alan haasteet ja mahdollisuudet terveyden ja hyvinvoinnin kentällä 
• Ravinto aromahoitojen tehon tukena 
• Vyöhyketerapia pähkinänkuoressa 
 
 

OSIO 11  Selluliitti ja detox-hoidot   5.-6.12. 2020 
Angelika Maasikmäe, Virpi Raipala-Cormier 

• Selluliitti- ja detoxhoitojen perusteet 
• Selluliittihoidoissa käytetyt eteeriset öljyt 
• Selluliittihoidoissa käytetty liukukuppaus parityöskentelynä 
• Selluliittihoitojen kontraindikaatiot eli vasta-aiheet 
• Kuivaharjaus selluliittihoitojen tukena 
• Selluliittihoito pareittain 
• Kehon puhdistumista tukevat asiakkaalle ohjattavat jooga- ja kiinteyttävät täsmäliikkeet 
• Yrtit detox-hoitoa tukevina kotihoitoina 

 

OSIO 12  SPA- ja Wellness hoidot   20.-21.2. 2021 
Virpi Raipala-Cormier 

• Hemmottelevia hoitokokonaisuuksia ja seremonioita aromahoitojen tukena 
• Aromaterapeuttiset kylvyt ja kuorinnat ym. spa-hoidot saunan pesutiloissa, em. 

tuotteiden valmistusta 
• Hunajahieronta pareittain 
• Turvehoidot ja aromaterapia 
• Aromaattiset saunahoidot 
• Aromaterapeuttinen kuumakivihieronta pareittain 
• Polariaterapiasta apua aromahoitoihin 

OSIO 13  DIPLOMIKURSSI  3pv 23.-25.4.2021   
Mervi Hardén, Virpi Raipala-Cormier 

• Seminaaritöiden esittelyä 
• Omien esitteiden ja käyntikorttien esittelyä 
• Näyttöhoidot asiakkaille 
• Kirjallinen tentti 
• Aromaterapeuttiset neurovascular hoidot pareittain syvärentoutushoitona 
• Diplomien jako juhlallisuuksineen 


