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AROMAPRAKTIKKO-KOULUTUS 18.11.2022 – 09.06.2024 

(Aroma practioner) 

 

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUJAN TIEDOT 

 
Etunimi: ______________________________________  

Sukunimi: _____________________________________ 

Osoite: _______________________________________ 

Postinumero: __________________________________ 

Postitoimipaikka: _______________________________ 

Kotikunta: _____________________________________ 

Puhelin: _______________________________________  

E-mail: ________________________________________   

 

Aromapraktikko -koulutuksen hinta on 2940 €. Maksu laskutetaan yhdeksässä erässä noin 

kuukausi ennen seuraavaa lähiopetusjaksoa. Lisäksi tentti- ja näyttömaksu 240 € 

laskutetaan, kun vaaditut kirjalliset tehtävät on hyväksytty.  

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Mikäli ilmoittautunut keskeyttää koulutuksen 

(pois lukien vakava sairastuminen tmv. yksilöllisesti käsiteltävä terveyteen liittyvä syy) hän 

on velvollinen maksamaan keskeyttämisen jälkeen kahden seuraavan, koulutukseen 

sisältyvän, kurssin osallistumismaksun. 

Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolopakko. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta 

kontaktiopetukseen, hänen tulee opiskella asia itsenäisesti. Etäopetuksessa on 100 % 

läsnäolopakko.  

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa pakottavissa tilanteissa kurssien 

päivämääriä, koulutuspaikkaa tai osan teoriaopetuksesta etäopetukseksi, mikäli esimerkiksi 

uudet koronarajoitukset niin vaativat. Mikäli force majeure tilanteessa (esimerkiksi opettajan 

vakava sairastuminen) ryhmän opinnot joudutaan keskeyttämään, ei kurssimaksuja peritä. 
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KOULUTUKSEN AIKATAULU JA KURSSIEN HINTA 

 

1. Aromaterapian perusteet, hinta 420,00 € 

18.11.2022 kello 9–15 

19.–20.11.2022 kello 9–17  

2. Kasvitieteen ja biokemian perusteet, hinta 420,00 € 

13. – 15.01.2023 kello 9–17 

3. Eteeristen öljyjen biokemia, hinta 420,00 € 

24.-26.03.2023 kello 9–17 

4. Aromaterapia hyvinvoinnin tukena, hinta 280,00 € 

06-07.05.2022 kello 9–17 verkkoyhteydellä (ZOOM) 

5. Aromaneuvonta, hinta 280,00 € 

19.-20.08.2023 kello 9–17  

6. Aromahoidot, hinta 280,00 € 

30.09.-01.10.2023 kello 9–17 

7. Luonnonkosmetiikan perusteet, hinta 420,00 € 

17.11.-19.11.2023 kello 9–17  

8. Tieteellinen tutkimus aromaterapiassa, hinta 140,00 € 

20.01.2024 kello 9–17 verkkohteydellä (ZOOM)  

9. Yrittäjyys, tentteihin ja näyttöön valmistautuminen, hinta 280,00 € 

02.-03.03.2024 klo 9–17 

10. Tentit ja näyttö, valmistuminen, hinta 240,00 € 

08.-09.06.2024 

 

 

Ilmoittaudun sitoutuvasti Aromapraktikko -koulutukseen ja allekirjoituksellani vahvistan 

ilmoittautumiseni sekä hyväksyn koulutuksen sisällön, maksu- ja peruutusehdot: 

 

Paikka ________________ 

 

Aika ____ / _____ 2022 

 

Allekirjoitus ______________________________________ 

  Nimenselvennys ___________________________________________ 

 

  

Skannaa täytetty lomake ja lähetä se e-maililla osoitteeseen:  

paeivi@aromainsel.com 

 

Ilmoittautuja vastaa alkuperäisen, allekirjoitetun ilmoittautumislomakkeen säilytyksestä.  

 

Lisätietoja antaa koulutuksen järjestäjä Päivi Blöchl, Dipl. Aromapraktikerin 

e-mail: paeivi@aromainsel.com, www.aromainsel.fi , puh.: +43-664-1314663 


