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Onko sinun vaikea saada unenpäästä kiinni tai heräätkö yöllä? Koetko että rentoutuminen on vaikeaa 
ja asiat pyörivät päässä? Tuntuuko että ei ole aikaa pysähtymiselle ja rauhoittumiselle? Ahdistaako 
ja huolestuttaako sinua nykyinen poikkeuksellinen tilanne maailmassa tai omassa elämässäsi?

Haluatko oppia käsittelemään tunteitasi ja elämän kriisejä rakentavasti ja joustavasti? Ja löytää uusia
keinoja stressinkäsittelyyn sekä mielen rauhoittamiseen ja vahvistamiseen? Olisiko hyvä oppia uusia
keinoja jotka auttavat elämään keskittyneesti ja enemmän nykyhetkessä eikä antaa ajatusten vaellella
liikaa menneessä tai tulevassa? Joustava ja vahva mieli johtaa itseä ja muita paremmin.

ARJEN TAIDOT ™

TYÖHYVINVOINTIPAKETTI

Yritys - Panosta henkilökuntasi hyvinvointiin!
Yrittäjä - Kannattava sijoitus, ota aikaa itsellesi!

Yhteistyössä Good Waves verkosto ja Hahkialan Kartano



Arjen Taidot ™ voimavara- ja selviytymistaidot
Mielenhuollon työhyvinvointipäivät

Ohjelman avulla löytyy ratkaisuja yllämainittuihin haasteisiin. 
Hyvinvointipäivien ohjelmat painottuvat joko kehonhuoltoon tai
mielenhuoltoon.  Olemme tottuneet ja osaamme usein pitää hyvää 
huolta kehostamme erilaisin menetelmin. Miten paljon aikaa varaat
mielenhuoltoon päivittäin? Mitä on mielenhuolto? Mitä on mielen
hyvinvointi ja terveys? Mistä kasvaa vahva ja joustava mieli? Jo nyt
tutkimukset osoittavat että koronaepidemia on aiheuttanut
mielenterveyden ongelmia ja kasvua on odotettavissa myös
tulevaisuudessa.  Juuri nyt on mielenhuollon aika ja ennakoivat
toimenpiteet ovat kustannustehokkaita valintoja. Sijoita nyt – ota 
vähän aikaa nyt holistisen hyvinvointisi vahvistamiseen niin sinun ei
myöhemmin tarvitse sijoittaa paljon aikaa sairauden hoitamiseen ja
parantumiseen. 

Mielenhuoltoa painottavat Arjen Taidot ™ hyvinvointipäivät keskittyvät
mielen hyvinvointi – ja terveystaitojen teemoihin yhdistettynä 
ripaukseen ohjattua luontoliikuntaa, rentoutumista, hyvää ruokaa 
ja seuraa. Holistisen hyvinvoinnin kokemus luontoympäristössä
historiallisessa Hahkialan Kartanossa. 

Päivien aikana opit uusia taitoja ja vahvistat vanhoja, interaktiivisen
käytännön harjoitteita sisältävän, tieteellisiin tutkimuksiin
pohjautuvan Mieli Ry:n laatiman Mielenterveyden Ensiapu® 1 –
koulutuksen avulla. 

Arjen Taidot ™ hyvinvointipäivät teille toteuttaa MIELI ry:n kouluttama ja
valtuuttama ohjaaja Tarja Tuulikki Aalto,  Mielenterveyden Ensiapu® 1
koulutuksen ohjaaja ja holistisen hyvinvoinnin asiantuntija ja –valmentaja
yhteistyössä Good Waves kumppaniverkoston kanssa. 

Arjen Taidot ™ palvelut ja Mielenterveyden Ensiapu® 1 – koulutukset 
ovat tarkoitettu erityisesti työyhteisöille, johtoryhmille, yrittäjille ja
yhdistyksille sekä itsensä kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille.
Koulutukset ovat voimavarakeskeisiä, herättävät uusia ajatuksia ja
oivalluksia sekä opit uusia taitoja, jotka helpottavat arkea, töissä ja
kotona. 

Monet tutkimukset osoittavat että suoriudumme vaativistakin 
tilanteista töissä ja kotona paremmin jos olemme hyvässä tasapainossa
kokonaisvaltaisesti, olomme on hyvä ja voimme fyysisesti hyvin.



teoriaa, harjoitteita, keskusteluja ja työpajoja mielenhuollon taidoista ja vaikutuksista
Mieli Ry:n (Suomen Mielenterveysseura) Mielenterveyden Ensiapu® 1 – koulutus sisältää 14 x 45 min
interaktiivista luento/ohjelmatuntia, saat koulutuksesta todistuksen
koulutukseen sisältyy Mielenterveys Elämäntaitona kirja kotiin vietäväksi
ohjattu luontoliikuntahetki illalla ja aamulla koulutusohjelma aikojen ulkopuolella
yöpymisen hotellissa yhden hengen huoneissa 
1 x tervetuloa juoma, aamiainen ja 2 x iltapäivä välipala, 2 x lounas, 1 x illallinen
ilta – tai aamusauna sekä virkistävä luontouinti mahdollisuus
omaa rentoa aikaa nauttia luonnosta ja ”olemisen ihanuudesta” stressittömässä ympäristössä

Päivien ohjelman rakenne:

Ryhmä koko: min 15 hlö - max  25 hlö
Kesto: 2 päivää, 1. päivä klo 10.00 – 16.30 ja 2.päivä klo 9.00 - 15.30.

TYÖHYVINVOINTIPÄIVIEN OHJELMA

Kurssipaikka: Hahkialan Kartano
 https://www.hahkiala.com/

Hinta: 389€ / hlö / huone + alv. 

Yöpyminen Kartanolla ja Pehtoorilan vierastalossa,
joissa 2-3 huonetta jakaa wc/suihkutilat. 
Lisämaksusta 30€ + alv yöpyminen Hyyrylän
vierastalossa, jossa huoneissa on wc/suihku.

Vaihtoehtoinen kurssipaikka: Uiskola
https://www.uiskola.com/

Hinta: 335€ / hlö / huone + alv 

Uiskola on osa Hahkialan Kartanon tiluksia ja sijaitsee
Kirrisen järven toisella puolella, Uiskolassa majoitutaan
hotellihuoneissa joissa on oma wc- ja suihkutila.

Koko palvelu toteutetaan korona-ajan erityispiirteet huomioon ottaen vastuullisesti kiinnittämällä erityistä huomiota
tehostettuun hyvään hygieniaan sekä kunnioittaen välimatkoja majoitus-, koulutus – ja ruokailutiloissa sekä
harjoitteiden aikana tarpeen ja suositusten mukaisesti

Tarja Tuulikki Aalto
holistisen hyvinvoinninvalmentaja & kouluttaja

0400 477 076 & tarja@goodwaves.fi
Good Waves verkosto, http://goodwaves.fi/ 

LISÄTIETOJA & VARAUKSET:


