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Hyvinvointiohjelma ”Tähtihetket” 

Mielen rauhoittaminen työuran loppuvuosina  

 Elämänkaariajattelu ja mindfulness  

 
Työssä pysyminen vaatii yksilöllisiä ratkaisuja. 60-vuotiaana et ole vielä vanha. Tässä vaiheessa 
voi palvella työelämässä vielä pitkään kokemuksellaan, vitaalisuudellaan ja luovuudella. 
Kuudenkymmenen ja seitsemänkymmenen ikävuosien välillä jätämme taaksemme ajan, jolloin oli 
pakko tehdä työtä. Se voi olla sekä ahdistavaa että vapauttavaa. On luovuttava kaikesta siitä, mistä 
tuli osa elämää; työ, asema, ihmissuhteet ja taloudelliset mahdollisuudet. Ansiotyön jättäminen 
voi kuitenkin avata uusia asioita elämässä. Seuraavana odottaa aktiivinen elämänvaihe työuran 
jälkeen.  
 
Elämänkulku ja työelämä eivät ole erillisiä asioita. Niitä täytyy tarkastella yhdessä, jos halutaan 
parantaa jaksamista ja inspiroitua elämästä.  
Hyvinvointiohjelma ”Tähtihetket” on paikallaan silloin kun syntyy halu katsoa elämäämme 
uudesta näkökulmasta. Emme ole välttämättä kriisissä, mutta jokin kysymys nousee jatkuvasti 
mieleemme ja haluamme selvittää miten se liittyy elämäämme. Voimme olla elämämme 
taitekohdassa ja haluamme koota elämämme juonta kasaan, ennen kuin siirrymme eteenpäin. 
Keskeinen muutosprosessin laadullisuus on, että olemme itse täysin tavoitettavissa, läsnä ja 
sitoutuneita siihen. Jos olet fyysisesti läsnä mutta sydämesi ja mielesi ei ole paikalla, 
muutosprosessin laatu kärsii.  

 
Hyvinvointiohjelma ”Tähtihetket” tarjoaa osallistujille 

• Välineitä oman elämän jäsentämiseen menneen, nykyhetken ja tulevan kutoilussa 

• Löytöjä elämän varrella kadoksiin joutuneista tapahtumista ja ihmisistä 

• Vahvistusta tulevaisuuden askelien ottamiseen ja päätöksen tekoon 

• Tutkitusti vaikuttavia harjoituksia mielen rauhoittamiseen ja läsnäolon vahvistamiseen  

• Henkisen kapasiteetin voimistamista elämän tyyneyden ja ilon vastaanottamiseen 

• Vertaistukea ikääntymiseen 
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Elämäkaariajattelu 
Elämä sisältää aina jonkun prosessin loppumisen ja uuden alun. Lapsuus, nuoruus, aikuisuus, keski-
ikä, vanheneminen, eläkkeelle jääminen ovat tosiasioita jossain vaiheessa meidän kaikkien  
elämässä, jos elinpäiviä riittää. Ja elämän edellinen vaihe rakentaa aina pohjaa tulevalle, 
seuraavalle vaiheelle. Näin jäsennymme laajaan tapahtumien ja kehityksen virtaan. Elämän ja 
työelämän välitilinpäätöksiä on matkamme varrella varmasti. 
Ihmisen kehityksessä on biografia, jokaisen ainutlaatuinen elämänmatka, jossa olemme 
tekemisissä henkisten mahdollisuuksien kanssa. Kehitys ei tapahdu itsestään, vaan riippuu 
vuorovaikutuksesta toisten ihmisten kanssa. Lapsuudessa tarvitaan kasvatusta, aikuisena 
itsekasvatusta. Heti kun laiminlyö itsensä kehittämisen, alkaa pian ajelehtia, kangistua tai 
rappeutua. Tarvitaan sekä rohkaisua itsensä kehittämiseen että kehitystä tukevan ympäristön 
luomista. 
 
Ydinasia elämänkaariajattelussa on se, että jokainen elämäntarina on ainutlaatuinen ja sisältää 
syvän viisauden. Jokainen ”elämänmatka” on pyhä. Pyhyys on asioiden, tapahtumien ja ihmisten 
tila kokonaisuudessaan, eheydessään, ja siihen kuuluvat myös alut ja loput. 
Ihmiset oppivat lukemaan omaa elämäntarinaansa menneen, nykyisen ja tulevan kutoilusta. He 
löytävät keskeiset elämänsä teemat ja tavoitteensa ja vahvistuksen oman tulevaisuutensa 
merkitykseen. Me tiedämme usein mitä olemme tekemässä ja miten sen teemme, mutta 
tuntemattomaksi jää se, mistä kaikki nämä ideat, ajatukset ja unelmat kumpuavat. Se on se 
sisäinen paikka, jossa meidän huomiokykymme, aikomuksemme ja toimintamme sijaitsee. Se on 
paikka, josta käsin me toimimme, kun teemme jotain.  
 
Eläminen on luopumisen opettelemista. On kynnyskysymys luopua jostakin jo saavutetusta. Ilman 
irti päästämistä on kuitenkin vaikea ottaa vastaan. Neulansilmän läpi päästyämme tulemme 
kynnykselle, jolla jätämme kaiken epäoleellisen. Edessämme levittäytyy tuntematon maaperä. Jos 
uskallamme astua sille, näemme polun. Antautumalla tulevaisuudelle se tulee näkyväksi meidän 
kauttamme. Selkeät valinnat ovat tärkeitä, koska päätökset vapauttavat yhteyksien syntymisen 
alitajunnassa. Totuudellisuuden tie vie armon lähteille. Uskomme vahvistuu niin, että emme 
varjojen keskellä kiellä sitä, minkä olemme valossa nähneet. 
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Elämänkaaren vuosikymmenet – ”Tee sitä mitä rakastat ja rakasta sitä mitä teet” 
Oppivelvollisuus loppuu 18- vuoden iässä ja velvollisuus ansiotyöhön loppuu noin 65- vuoden 
iässä. Tämä ajanjakso enemmän tai vähemmän määrittää elämääsi, jolloin työ on dominoivassa 
roolissa. Joillekin se on ilo ja joillekin taakka. Työ on sidoksissa palkkaan ja ilman sitä et voi oikein 
elää, et ehkä ainakaan niin, kuin haluaisit. Työ tuo mukanaan myös sosiaalisen statuksen. Työn 
merkitys riippuu monista asioista, joista yksi on se, missä vaiheessa elämääsi olet. 
 
20-luku 
Kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen vuoden välillä elämä on täynnä odotuksia ja se on edessä.  
Kokemuksia on vasta vähän ja työssä voi testata itseään. Tässä vaiheessa vältämme pitkiä 
sitoutumisia 
 
30-luku 
Kolmekymppisestä neljäänkymmeneen ikävuoteen mennessä älyllinen pohdinta alkaa nousta 
elämää ohjaavaksi. Ajattelu on enemmän business -tyyppistä ja kuvittelemme että elämää voi 
kontrolloida rationaalisesti. Kolmikymppisenä, kun nuoruus on takana, eletään elämän vakavaa 
aikaa. Työstä tulee oman sisäisen ja ulkoisen kehittymisen paikka. 
 
40-luku 
Keski-iän kriisi alkaa noin neljänkymmenen ikävuoden vaiheilla. Syntyy tietoisuus siitä, että puolet 
elämästä on ohi. Kuoleman portti alkaa raottua. Rauhattomuus ja tyytymättömyys kasvavat Mitä 
nyt, onko kaikki mitä on jäljellä vain vanhan toistoa.? Tässä siirtymävaiheessa, kriisissä, joka syntyy 
pakosta kohdata itsensä, voi tulla eteen työpaikan vaihtaminen, voit päätyä eroon ja muissakin 
ihmissuhteissa syntyy säröjä. Sisäinen kuohunta voi ajaa meitä lisääntyvään alkoholin käyttöön tai 
eroottisiin seikkailuihin. Työssä kaikki näyttää menevän hyvin mutta sisäinen tyytymättömyys 
kasvaa. 
Suhde elämään ja työhön riippuu jatkossa paljon siitä, kuinka pääsemme siirtymävaiheen läpi. 
Oman fysiikan rappeutumista voi olla vaikea hyväksyä, erityisesti nykyajan näyttävää, voimakasta 
ja tervettä kehoa ihannoivassa maailmassamme 
 
50-luku 
Viidestä kymmenestä kuuteen kymmeneen ikävuoteen kulkiessamme olemme fyysisen ruumiin 
rappeutumisen ja henkisen mielenvireen kehittämisen jännitteessä. Jos tässä vaiheessa löytyy uusi 
merkitys elämälle, voi se johtaa sisäiseen rauhaan ja luovuuteen. Voimme olla tässä 
elämänvaiheessa erinomainen tuki organisaatiollemme, jossa työskentelemme. Kun ei enää 
tarvitse ajatella omaa asemaa, on mahdollista olla entistä objektiivisempi, astua vähän taaksepäin 
ja auttaa muitakin näkemään. 
 
60-luku 
Kuudenkymmenen ja seitsemänkymmenen ikävuosien välillä jätämme taaksemme ajan, jolloin oli 
pakko tehdä työtä. Se voi olla sekä ahdistavaa että vapauttavaa. On luovuttava kaikesta siitä, mistä 
tuli osa elämää; työ, asema, ihmissuhteet ja taloudelliset mahdollisuudet. Ansiotyön jättäminen 
voi kuitenkin avata uusia asioita elämässä.  
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Työssä pysyminen vaatii yksilöllisiä ratkaisuja. 60-vuotiaana et ole vielä vanha. Tässä vaiheessa voi 
palvella organisaatiota vielä pitkään kokemuksellaan, vitaalisuudellaan ja luovuudella. 
Ikävuosia 56 – 63 kutsutaan intuitiivisen sielun vaiheiksi, jolloin meillä on mahdollisuus syntyä 
eräänlaisiksi henkisiksi ohjaajiksi. Antiikin roomalaiset kutsuivat tätä aikaa Saturnus- kaudeksi.   
63- vuodesta 70- vuoteen voimme antaa ihmettelevän osan itsestämme syntyä uudelleen. 
 
70-luku 
Elämä on todellinen siunaus ja voimme säteillä rauhaa, toimia ilon aiheena toisille ihmisille ja 
levittää sympatiaa.  
 
 
On erilaisia tapoja pysähtyä jo nyt ja rauhoittaa itsensä miettimään, mitä olen saanut elämältä ja 
mitä minä haluan elämältä. Miten minun elämäni voisi olla itseni näköistä? Mitä tähän asti eletty 
elämäni merkitsee minulle tässä ja nyt, ja mitkä ovat tulevan elämäni askeleet, oman itseni 
näköiset askeleet? Missään vaiheessa elämänkulkua ei ole liian myöhäistä ottaa itselleen aikaa ja 
tarttua tähän haasteeseen. Se mitä tänään teen, luo edellytykset sille, mitä tulen tekemään 
huomenna. Huomion suuntaaminen vahvistaa kohdetta. Kreikan mytologiassa kuvanveistäjä 
Pygmalion uskoi niin vahvasti veistoksensa kauneuteen, että se heräsi eloon. Kielteisyys 
puheissamme ja ajatuksissamme vahvistaa negatiivisuuden kierrettä, noidan kehää, ja päinvastoin, 
myönteisyys ajatuksissa ja sanoissa vahvistaa positiivisuuden kasvua, taikapiiriä. 
 
 

Elämänkaarityö ja mindfulness meditaatio harjoitusten yhdistäminen 
Oletko viimeisen vuoden aikana tuntenut 
• olosi äärimmilleen venytetyksi ilman, että ratkaisua tai loppua on näkyvissä? 
• olevasi ansassa loputtomassa oravanpyörässä saada asiat tehdyksi? 
• ettei sinulla ole aikaa tehdä asioita, jotka haluat tehdä? 
• ettet pysty viettämään aikaa rakkaittesi kanssa? 
• syyllisyyttä siitä, että teet asioita, joista nautit sen sijaan että olisit tuottelias? 
•ettet pysty löytämään tarkoitusta tai tyydytystä jokapäiväisessä elämässäsi?  
 
Uskomukset ja ajatukset työstä ja siitä miten uuvuttavaa se on, vaikuttaa energiatasoihin 
dramaattisesti. Mielemme määrittelee kykymme ja hyvinvointimme - mukaan lukien sen, miten 
väsyneiksi tai virkistyneiksi itsemme tunnemme. Negatiisilla ajatuksilla ja uskomuksilla siitä mikä 
meitä väsyttää, on voimakas vaikutus energiatasoihimme. Vartalomme asennon muuttaminen voi 
muuttaa mielentilaamme. Eivät asiat sinänsä saa ihmisiä menettämään mielenrauhaansa, vaan 
heidän käsityksensä asioista. 
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Elämänkaarityö 
Elämänkaarityössä tutkitaan sitä, mikä on elämänkysymyksemme ja miten voin edetä sen kanssa. 
Reflektoinnin avulla muodostuu kuvia ja tarinoita tapahtumista, jotka ovat johdattaneet minut 
kysymyksen äärelle. Jotain minulle merkityksellistä tulee näkyväksi, mieli avautuu. Tämän jälkeen 
kysymme itseltämme, että miltä nyt tuntuu. Tunteiden kautta uudelleen suuntaamme syvemmälle 
jo eteemme piirtynyttä kuvaa. Tulemme kynnykselle, jossa pyrkimyksemme on päästää irti 
valmiista tulkinnoista ja alamme katsoa pintaa syvemmälle. Alamme näkemään itsemme 
tapahtumien keskellä. Olemme osa tapahtumasarjaa, jota omalta osaltamme johdamme. Alamme 
ymmärtämään sen, mitä me teemme ja mitä muut tekevät. Syntyy myös jonkinlainen ymmärrys 
siitä, millä tavalla me teemme asioita. Se mikä on piilossa, pinnan alla, alkaa entistä enemmän 
tulemaan näkyviin. Se on kiinnostavinta. Silmälle näkymätön on kaikkein tärkeintä. Pintaa  
laskemalla jäävuoren näkyvissä oleva massa kasvaa. Törmääminen ei ole enää niin todennäköistä 
kuin aikaisemmin. Syntyy oivalluksia, jotka vaikuttavat avaavasti tahtotilaan.  
 

Mindfulness meditaatio 
Mindfulness edistää oivaltavaa ongelman ratkaisua pitämällä ihmiset läsnä olevassa ja valppaassa 
tietoisuuden tilassa. Mindfulness on mentaalinen kuntosali, joka treenaa hermoverkot läsnäoloa 
varten. Läsnäolo on luottamuksen perusta. Mindfulnessia harjoittaessamme opetamme 
mieltämme näkemään jokaisen hetken uusin silmin. Kysymysten esittäminen antaa meille 
tilaisuuden uusin silmin näkemiseen. Etenkin stressaavissa tilanteissa voi olla vaikeaa nähdä vaivaa 
esittää kysymyksiä, vastausten antamisen sijaan. Mindfulness ei poista ongelmia, vaan se muuttaa 
tapaamme suhtautua ongelmiin ja haasteisiin. 
Sosiaalinen todellisuutemme syntyy kahden erilaisen tapahtumasarjan yhteistoiminnasta. Toinen 
niistä syntyy, kun pyrimme olemaan läsnä tilanteessa. Näin voimme saada kosketuksen luovuuden 
ja inhimillisyyden lähteeseen. Toisen tapahtumasarjan syntyyn vaikuttaa se, jos jäämme kiinni 
yhteen totuuteen. Näin muodostuu helposti jähmettymisen ja menneisyyteen jäämisen kierre. 
Uuden näkeminen estyy. Ajattelumme uomautuu ja nynnähtää. 
 
Positiivisen kasvun aikaansaamiseksi, meidän on siirrettävä syrjään kasvua estäviä tekijöitä, sen 
sijaan että pakottaisimme kasvua syntymään. Muutokset, joita tarvitaan ovat yhtä paljon meihin 
kuin yhteisöihinkin liittyviä. Tekomme luovat todellisuutta. Me säilytämme yhteyden siihen mitä 
olemme tehneet, tekojemme olosuhteisiin. Nämä yhteydet ovat kuin näkymättömiä lankoja. 
Selviö on, että jokainen vaikutus on sekä syy että seuraus. Mikään ei vaikuta vain yhteen suuntaan. 
Avain on todellisuuden näkeminen vaikutusten kehinä, sen sijaan että näkisimme suoria linjoja. 
Jokainen kehä kertoo tarinan. 
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Mindfulnessin kaksi keskeistä piirrettä ovat keskittyminen ja tietoisuus.  
Ne ovat tärkeimpiä tekijöitä takaamaan mentaalista suorituskykyä ja itsehallintaa nykyajan 
kiireisessä työelämässä. Itsensä johtamisen, Itsejohtajuuden perusta on itsetuntemus, joka 
tarkoittaa jatkuvaa tietoisuutta ajatuksista, tunteista ja arvoista. Itsetuntemus on kykyä seurata 
itseään, jotta voi hallita itseään sen mukaisesti.  
 
Täydellisesti läsnä oleminen vaatii muutosta ajattelussamme 
Tietoisuuden anatomia avaa mindfulnessin vaikutusta aivoihimme. Harjoittaessamme 
mindfulnessia harjoittelemme fokusta ja tietoisuutta. Toisiaan haastavia ominaisuuksia ovat  
automaattiohjautuva, harhaileva, keskittynyt ja tietoinen läsnäolo. Pyyteettömyys tarkoittaa 
nöyryyttä ja palvelualttiutta. Pyyteettömyys tarvitsee rinnalleen vahvaa itseluottamusta. 
Pyyteettömyyden haastajat ovat epävarmuus, itsekkyys ja varmuus. Myötätuntoisuus taas 
tarkoittaa sitä, että uskomme, että toisella on myönteisiä aikeita toisia kohtaan. Myötätunto on 
enemmän kuin empatiaa. Se on vaikeiden päätösten tekemistä, vaikka se saattaa joskus vaikuttaa 
yksilöihin kielteisesti. 
 

Myötätunto ja itsemyötätunto 
Myötätunto on aikomus edistää toisten onnellisuutta ja hyvää oloa. Myötätunnon ominaisuudet 
ovat halu lievittää toisten kärsimyksiä, pyrkiä saamaan toiset onnellisiksi ja iloita toisten 
menestyksestä sekä kyky nähdä kaikki yhtä arvokkaina. Myötätunto ei kuitenkaan tarkoita, että 
yrittää aina miellyttää muita ja antaa heille mitä he haluavat. Myötätunto on viisasta itsekkyyttä. 
Kun olemme ystävällisiä muille, olemme myös itse onnellisempia. Myötätunto on vastalääkettä 
vihaan. 
 
Myötätunto itseämme kohtaan auttaa meitä lievittämään paineita ja parantaa esimerkiksi 
johtamistuloksia. Myötätunto itseä kohtaan tarkoittaa huolen pitämistä, sekä kehosta että 
mielestä. Pidä huolta, että saat riittävästi unta, varaa aikaa mentaalisille tauoille, harjoittele 
ystävällisyyttä. Suuri osa työssä- ja elämässä – menestymisestämme riippuu siitä, miten hyvin 
kykenemme luomaan ja säilyttämään kontaktin ihmisiin. Tärkeintä on olla sinut itsensä kanssa ja 
tiedostaa, mikä toiminnan perimmäinen tarkoitus on. Itsensä ja etenkin virheiden hyväksyminen 
on myötätuntoisen itseensä suhtautumisen kulmakivi. 
 
Itsemyötätunto 

• On yksi lannistumattomuuden ja menestyksen keskeisimmistä tekijöistä 

• Tuomme esiin itsemme parhaat puolet 

• Kiitollisuus estää meitä antamasta periksi taipumukselle keskittyä negatiiviseen 

• Myötätunto on oman edun tavoittelun vastakohta ja synnynnäinen ominaisuus 

• Myötätuntoisuus on miellyttävää, lisää luottamusta ja vahvistaa myötätuntolihaksia 
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Hyvinvointiohjelma ”Tähtihetket”  

 
Meissä kaikissa on kaksi puolta. Toinen niistä on kulkenut matkan menneisyydestä tähän hetkeen 
ja toinen, meidän uinuva puolemme, on se, joksi voimme tulla matkallamme tulevaisuuteen. 
Elämämme määränpää on meille arvoitus, mysteeri. Olemme vain varmoja siitä, että synnymme, 
elämme ja kuolemme. Matkallamme tällä polulla meitä ohjaavat majakat, jotka puhuttelevat 
kysymyksinä meidän sisäisyydestämme käsin; miksi olen täällä, mitä minun on saatava aikaan, 
miten toimin oikein ja keitä ovat ne ihmiset, joita voin auttaa heidän matkallaan ja jotka voivat 
auttaa minua matkallani. 
 
Oman toiminnan ohjauksen vahvistaminen ja mielen mallien tutkiminen on tärkeä osa oppimista, 
koska ne auttavat näkemään todellisuutta selkeämmin. Mielemme mallit eivät ainoastaan 
määrittele sitä, miten olemme maailmassa, vaan myös sen, miten toimimme. Mielemme mallit 
ovat aktiivisia, ne muovaavat toimintaamme. Oppimista voi tapahtua vain, kun tunnistamme 
kuilun omaksumamme teorian ja nykyisen käyttäytymisemme välillä. 
 
Hyvinvointiohjelma ”Tähtihetket” tukee yksilöä kehittämään taitojaan entistä vahvempana 
ihmisenä, johtajana, tiimityöskentelijänä ja oppijana. Muutokset, joita tarvitaan ovat yhtä paljon 
meihin kuin organisoituun ympäristöömmekin liittyviä. 
 
Hyvinvointiohjelmassa ”Tähtihetket” elämänkaarellinen pohdiskeleva tutkiminen ja mindfulness- 
meditaatioharjoitukset yhdistävät osallistujan ajattelun, tunteen ja tahdon voimat orgaaniseksi 
kokonaisuudeksi, Ne muodostavat vastavuoroisesti läpäisevän ja yhteistoiminnallisen ykseyden. 
Elämänkaaren pohdiskeleva tutkiminen on systeeminen etenemisen tapa, jolla voit turvallisella 
tavalla jäsentää elämääsi ja tunnistaa seuraavat askeleet, jotka vievät sinut polulle tulevaisuuteen. 
 
 
” Polku syntyy, kun sille astuu, 
kun se löydetään askel kerrallaan. 
Älä vain istu paikallasi ja odota, että polku ilmestyy näkyviin itsestään. 
On alettava jostakin, kuljettava, mentävä jonnekin, 
Vaikka liike sitten tarkoittaisi vain, että työskentelee löytääkseen oikean asenteen. 
Sisäinen kompassi voi johtaa meidät oikeaan suuntaan niin, että ulkoinen liike ei ole 
merkityksetöntä vaeltamista”.  

- Claire Blatchford: Friend of my Heart 

 

 

 

http://www.sagittarius.fi/


                                                                                          Uusi ohjelma alkaa 21-22.10.2022 
                                                                                                                                            

www.sagittarius.fi 

 

”Seitsemän ohjaavaa tähtihetkeä” 

 
Teema I 
 Merkitysten löytäminen 

• Omien elämänkysymysteni selkiyttäminen, tahtoni muuttua 
• Siirtyminen tekemisen maailmasta läsnä olemisen maailmaan 
• Pidättelyn ja ihmettelyn merkitys 

 
Teema II 
Tämänhetkinen tilanteeni 

• Unelmani työelämän suhteen 
• Kuinka käytän aikani 
• Suhteeni verkostoihini 
• Riippuvuussuhteeni 

 
Teema III 
Miten olen tullut tähän 

• Unelmani elämäni suhteen 
• Elämänkaarellinen näkymäni 
• Elämäni tapahtumat ja vaiheet 
• Mitä minun iässäni elämänkaarella tapahtuu 

 
Teema IV 
Kuka olen 

• Tunnelmani itseni suhteen 
• Voimavarani 
• Elämäni teemat 
• Inspiraationi lähteet 

 
Teema V 
Mitä haluan 

• Tunnelmani tulevaisuuteni suhteen 
• Missä olen todella hyvä 
• Minun tulevaisuuteni skenaariot 
• Mitä ympäröivä maailma haluaa minulta tai toivoo minun tekevän 

 
Teema VI 
Mitä aion tehdä seuraavaksi 

• Tulevaisuuden kuvani ja ydinarvot 
• Roolini ja vastuunottaminen 
• Valintojeni tarkastelu 
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• Askeleet tielläni tavoitteeni toteuttamiseksi 
• Tunnelmani ensimmäisestä askeleesta 

 
Teema VII 
Mitä olen oppinut, oivaltanut ja otan mukaani 

• Kuinka ja miten minusta tuli minä 
• Miksi minusta tuli se, joka olen 
• Mitä tarvittiin, että minusta tuli minä 
• Tahdon jatkaa, mutta haluan asioiden muuttuvan 
• Tahdon jatkaa niin kuin ennenkin 
• Tahdon lähteä, jättää tämän, siirtyä pois 
• En tiedä mitä tahdon 

 

 

 

Hyvinvointiohjelma ”Tähtihetket” teemapäivinä luomme yhdessä pohdiskelevan tutkimisen tilan 
dialogille.  

Se syntyy: 
• Tutkitusti vaikuttavina harjoituksina mielen rauhoittamiseen ja läsnäolon vahvistamiseen  
• Pienten alustusten avulla 
• Yhdessä jakamisen kautta 
• Kansainvälisesti testattuina elämänkaaren yksilö ja ryhmätyöharjoituksina ja 

tutkimustehtävinä  
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Hyvinvointiohjelma ”Tähtihetket” valmentajat  

Hannu Tuovinen     

 
65 – vuotias 
Elämänkaarivalmentaja 
Mindfulness ohjaaja 
Työnohjaaja 
Muutosvalmentaja 
 

 
 
Jaana valmistui lastentarhanopettajaksi 21- vuotiaana ja tämä työ jatkui 54- vuotiaaksi asti.  
33-vuotisella urallaan hän toimi päiväkodin johtajana ja koko ajan aktiivisesti myös lapsiryhmässä. 
Vuonna 2005 tapahtunut epäonnistunut leikkaus muutti Jaanan elämän. Hän pystyi palaamaan 
lastentarhanopettajan työhön enää vain joksikin aikaa. 
Hän sanoi itsensä irti toimestaan, kun hän oli suorittanut kaksivuotisen pari- ja seksuaaliterapeutin 
koulutuksen ja vuoden kestävän koulutuksen, joka käsitteli trauman hoitoa parisuhteessa. Sen 
jälkeen hän opiskeli taideterapeutiksi ja työnohjaajaksi. Jaana opiskeli yhteensä viisi vuotta, ja on 
nyt työskennellyt terapeuttina ja työnohjaajana 12 vuotta. 
 
Hannu on turvapaikanhakijoiden vastaanottotyön pioneereja Suomessa. Hän sulki vuoden 2007 
lopussa johtamansa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen Tampereella. Vuodenvaihteessa 
2008 hän päätti siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi. 
Työyhteisövalmentajan ja työnohjaajan töiden lisäksi hän on kehittänyt, yhdessä Jaanan kanssa 
elämänkaarityötä (biografia) ja valmentanut ihmisiä Suomen lisäksi biografiakonferensseissa 
Sveitsissä ja Unkarissa. Vuodesta 2014 lähtien Jaana ja Hannu ovat yhdessä vetäneet elämänkaari 
ohjelmaa nimeltään ” Polkuja tulevaisuuteen”. Työyhteisövalmentajana Hannu kuului seitsemän 
vuotta kansainväliseen IMO instituuttiin, vastaten Suomen toiminnoista. Siinä roolissa hän toimi 
valmentajana mm Hollannissa, Saksassa ja Sveitsissä. 
 
Vuonna 2010 Jaana ja Hannu päättivät yhdistää pitkän parisuhteensa, nyt jo 43 vuotta, ja omien 
työuriensa tuoman osaamisen ja perustivat Sagittarius osakeyhtiön. Nimi on latinaa ja tulee heidän 
molempien yhteisestä eläinradan merkistä Jousimies. Kahdentoista vuoden aikana he molemmat 
ovat toimineet itsenäisesti ja yhdessä työparina yksilöiden ja parien sekä työyhteisöjen 
auttamiseksi eteenpäin elämän tuomien haasteiden edessä.  
 

 

Jaana Tuovinen 

 
66 – vuotias 
Elämänkaarivalmentaja 
Yksilö- ja pariterapeutti 
Seksuaaliterapeutti 
Gestalt- taideterapeutti 
Työnohjaaja 
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Koko Hyvinvointiohjelma ”Tähtihetket” käsittää 10 kokonaista lähipäivää ja vapaaehtoista 

itsenäistä inspiraatiotyöskentelyä lähipäivien välissä. Ohjelmaan voi osallistua myös erillisinä 
lähipäivinä. Lähipäivät toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina ja ovat aina perjantaisin klo 17 -21 ja 
lauantaisin klo 9 – 18.  

Hintavaihtoehdot 

Ohjelman hinta yksityishenkilönä, kun et voi vähentää alv. 

• Koko 10 lähipäivän ohjelma 3000e (sis. alv 24%) 

• Lähipäivät maksetaan yksi kerrallaan 300e (sis. alv 24%) 

Ohjelman hinta, kun maksajana on organisaatio (toiminimi, osakeyhtiö, yhteisö, 
ammatinharjoittaja) 

• Koko 10 lähipäivän ohjelma 3000e (+alv 24%) 

• Lähipäivät maksetaan yksi kerrallaan 300e (+alv 24%) 

Seuraava ohjelma alkaa 21-22.10.2022 
 
Lähipäivät: 21.10-22.10, 4.11-5.11.2022 sekä 13.1-14.1, 24.2-25.2, 3.3-4.3 ja 31.3-1.4.2023  
 
Paikka: Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry, Yliopistonkatu 60 A, 7 kerros, 33100 Tampere 
 
 
Yrityksen ostaessa, ohjelma räätälöidään tilaajan kanssa neuvotellen. 

Toteutusvaihtoehtoja 
• Inspiraatioluento aiheeseen liittyen 1-3 tuntia 
• Miniworkshopit, jotka sopivat osaksi virkistys- ja kehityspäiviä 
• Koko ohjelman toteutus 
• Yrityksen kanssa räätälöity ohjelma 

 
Hinnat neuvotellaan tilauksen mukaisesti. 
 

Yhteydenotto ja ilmoittautuminen lokakuussa alkavaan ohjelmaan 21.9.2022 mennessä 

Hannu Tuovinen 
+358 40 7657785 
hannu.tuovinen@sagittarius.fi 
 

 
 

Jaana Tuovinen 
+358 40 9651035 
jaana.tuovinen@sagittarius.fi 
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