
MIELIALA JA
ELÄMÄNTAPAMUUTOKSET 

– MITEN TUNNISTAA ASIAKKAAN
TERVEYSVALINTOIHIN

VAIKUTTAVAT PSYYKKISET
TEKIJÄT

TERVETULOA KOULUTUKSEEN!

29.10.2019
RAVINTOLA PÄÄPOSTI, HELSINKI 

HINTA: 245 € + ALV 24 %
NOPEILLE: 200 € + ALV 24 %

KOHDERYHMÄT:

työterveyslääkärit, terveyskeskuslääkärit, työterveyshoitajat,
terveyskeskushoitajat, psykologit, psykiatrit, muut kiinnostuneet ja ylipainoisten

kanssa työskentelevät



KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

KOULUTUKSEN TEEMAT:
- Ravitsemuksen, liikunnan ja mielialan yhteydet 

- Uupumuksen, mielialan laskun ja ahdistuksen vaikutukset
elämäntapavalintoihin

- Pystyvyyden tunteen merkitys muutosprosessissa
- Häpeä ja syyllisyys muutoksen esteinä

- Asiakkaan auttaminen käyttäytymisen muutoksessa psyykkiset
voimavarat huomioiden

 

SAAT VASTAUKSIA MM. SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN:
Miten uupumus, ahdistus ja masennus vaikuttavat asiakkaan kykyyn

tehdä terveellisiä elämänvalintoja?
Millä tavoin ottaa mieliala ja psyykkiset voimavarat puheeksi

vastaanotolla?
Miten huomioida ajatusten, tunteiden ja psyykkisten voimavarojen

vaikutus asiakkaan terveyskäyttäytymiseen?
Millä tavoin motivoida ja tukea asiakasta pysyvään muutokseen?
Miten auttaa asiakasta aktivoitumaan elämäntapamuutoksessa?

 

Let's make it happen!



   OHJELMA 29.10.2019:
9.00    Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30    Mielialan, ahdistuksen ja jaksamisen vaikutukset 

 painonhallintaan ja elämäntapamuutokseen
11.30   Lounas
12.30   Käyttäytymisen aktivointi menetelmänä 

 ja mahdolliset esteet muutokselle
14.00   Iltapäiväkahvi
14.30   Harjoituksia ja case-esimerkkejä
16.00   Koulutuspäivä päättyy

 

 
 
 
 
 

Mielialaan ja jaksamiseen liittyvät pulmat kuten uupumus ja ahdistus ovat lisääntyneet ja ne
vaikuttavat myös somaattiseen terveydentilaan sekä asiakkaan kykyyn ottaa vastaan neuvoja
omaan terveyskäyttäytymiseensä liittyen. Koulutus antaa keinoja asiakkaan mielialan ja
voimavarojen huomioimiseen myös silloin, kun hän on hakeutunut vastaanotolle muista syistä.
Usein mieliala, uupuminen, terveysvalinnat ja somaattinen terveys vaikuttavat toisiinsa niin
tiiviisti, että niiden hoitaminen erillisinä ongelmina ei ole mahdollista tai mielekästä.
 
Mielialalla on selvä yhteys terveysvalintoihin, ja sitä tukemalla voidaan auttaa asiakasta myös
painonhallinnassa. Pysyvään painonhallintaan motivoitaessa on hyvä huomioida asiakkaan
tunteet, ajatukset ja toimintatavat.
 
Koulutuksessa opitkin käytännön keinoja, miten voit muun muassa ohjeistaa asiakasta sopivan
kokoisten tavoitteiden asettamisessa, mustavalkoisen ajattelun vähentämisessä sekä
huomioida asiakkaan voimavarat kannustaessaan häntä muutokseen. Tulet löytämään lisää
tapoja auttaa asiakasta negatiivisten ajatusmallien kääntämiseen positiiviseksi ja menetelmiä
käyttäytymisen aktivointiin. Lisäksi kuulet, miten tukea asiakasta siirtymään myötätuntoiseen ja
hyväksyvään ajatteluun.

MIELIALALLA ON  VA IKUTUSTA TERVEYSVALINTOIHIN  



 Tykistökatu 4, 20520 Turku          www.edevent.fi         020 729 0220            info@edevent.fi

 

Edevent 
on suomalainen asiantuntijayritys, joka tuottaa ravitsemukseen liittyviä palveluita niin yrityksille ja yhdistyksille

kuin terveydenhuollon toimijoille ja yksityishenkilöille. Edeventin asiantuntijat ovat mm. laillistettuja
ravitsemusterapeutteja, joiden intohimona on asiakkaan onnistunut kokonaisvaltainen ravitsemus ja hyvinvointi.

 
Edevent on asiantunteva vaihtoehto. Kaikki Edeventin ohjelmat ja palvelut perustuvat tutkittuun tietoon.

Edeventin palvelut kehitetään alan parhaiden ravitsemusasiantuntijoiden ja lääkäreiden toimesta. Edevent on
verkosto. Edeventin kautta löydät helposti juuri sinulle tai organisaatiollesi sopivan ravitsemuksen asiantuntijan.

Lisätietoja kaikista koulutuksista saat osoitteesta www.edevent.fi/koulutukset
 

Tilaamalla Edeventin uutiskirjeen osoitteesta www.edevent.fi/uutiskirje/
tai seuraamalla meitä Facebookissa saat ensimmäisten joukossa tietoa tulevista koulutuksista!

 
Suunnitteletko koulutusta omaan yksikköösi? 

Ota yhteyttä niin muokkaamme yhdessä teille sopivan koulutuskokonaisuuden!

KOULUTTAJA :

ILMOITTAUTUMINEN  JA OSALLISTUMISMAKSU
Ilmoittautuminen koulutukseen onnistuu Edeventin nettisivuilla osoitteessa 

www.edevent.fi/mieliala-ja-elamantapamuutokset-koulutus-29-10.
 Ilmoittauduttuasi saat sähköpostitse lisätietoa ja laskun osallistumismaksusta. 

Voit halutessasi valita myös verkkolaskun.
 

Koulutuksen osallistumismaksu on 245 € + alv 24 %. Osallistumishinta sisältää koulutuksen,
kahvitarjoilut, lounaan sekä kirjallisen koulutusmateriaalin.

 
Erikoistarjous nopeimmille! Jos ilmoittaudut koulutukseen 30.8.2019 mennessä niin saat

koulutuksen alennettuun hintaan 200 € + 24 %.
 

Peruutukset: Jos osallistuminen peruutetaan 29.9.2019 mennessä veloitamme
toimistokuluina 15 % + alv 24 % koulutuksen hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista

osallistumismaksua ei palauteta.
 

Lisätietoja koulutuksesta saat Johanna Aaltoselta numerosta 040 648 1160 
tai sähköpostitse johanna.aaltonen@edevent.fi.

 

Vappu Pietinen on psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian
psykoterapeutti. Hän on perehtynyt motivaation psykologiaan ja
hänellä on pitkä kokemus uupumuksen, ahdistuksen ja
masennuksen hoidosta sekä niiden vaikutuksesta työkykyyn ja
elämäntapavalintoihin. Hän pitää yksityisvastaanottoa Helsingissä.
Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiaa, jossa pyritään
aktivoimaan asiakasta tekemään konkreettisia muutoksia
arkielämässään.


