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Opetussuunnitelma vuosikurssi 2022 – 

Sielunmatkalla – astrologian koulu ja koulutusohjelma 

Sielunmatkalla on astrologian koulu ja henkisen yhteisön paikka, jossa kaikilla on 

mahdollisuus opiskella astrologiaa eri koulukunnista ja muodosta riippumatta. 

Sielunmatkalla tarjoaa astrologisen kolmivuotisen pääkoulutusohjelman ja sen ympärillä 

erilaisia kurssipaketteja, webinaareja ja luentoja. Opiskelija voi tutustua eri astrologisiin 

suuntauksiin sekä opiskella koulutusohjemassa omaksi ilokseen ilman tehtävien 

suorituspakkoa tai suorittaa koulutusohjelman kurssit osana ammatillista polkuaan kohti 

astrologin työtä. Koulutusohjelma mahdollistaa pitkäjänteisen astrologian opiskelun ja 

tukee astrologin työstä kiinnostuneita ammatillisesti.  

1. Toiminnan kuvaus 

Suomessa toimii tällä hetkellä erillisiä astrologisia koulutuksia ja saatavilla on monenlaisia 

lyhyempiä ja pidempiä kursseja. Olemme kuitenkin huomanneet, että on kasvava tarve 

kehittää laajempaa ja systemaattisempaa astrologista koulutusta alasta ja aihepiiristä 

kiinnostuneille. Sielunmatkalla koulutusohjelmassa toimii runkokoulutuksena kolmen vuoden 

opiskelupaketti, jossa voi opiskella samaan aikaan eri astrologista suuntausta, psykologista 

sekä karma-astrologiaa. Nämä erilaiset astrologiset haarat muodostavat 

opiskelukokonaisuuden, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tutustua ja syventää 

osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaan. Koulutuksen osina mukana ovat myös 

eettisyys ja ammatillisuusteemat. Tämän lisäksi on mahdollista valita erilaisia lisäkursseja tai 

webinaareja, jotka tukevat omia opintoja ja mielenkiinnon kohteita. Nämä ovat esimerkiksi 

ammatillisuuteen liittyvät ohjeistusmoduulit, erilaiset astrologiset suuntaukset kuten 

terveysastrologia, astrologian historia ja sen kytkentä astronomiaan. 

Koulutusohjelman suorittaneet saavat opinnoistaan todistuksen, ja opintojen jälkeen on 

mahdollista suorittaa myös erillinen ja vapaaehtoinen loppututkinto, eli näyttötulkinta, joka 

on suunniteltu kansainvälisten kriteerien pohjalta.  

Sielunmatkalla toiminnan tarkoituksena on järjestää kattavaa ja systemaattista astrologista 

koulutusta kaikille alasta kiinnostuneille ja tukea samalla jo astrologin ammatissa toimivia ja 

siitä kiinnostuneita heidän työssään. 
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2. Arvoperusta ja eettisyys 

Koulutuksen perustajat ovat kaikki Suomen Ammattiastrologien ry:n jäseniä. Eettisyyden 

huomioiminen ja tärkeys astrologiassa on meillä sydämenasia. Eetisyydellä tarkoitamme, 

että opiskelija saavuttaa koulutuksen myötä syvemmän ymmärryksen siitä, miten käyttää 

astrologiaa eettisten ohjeistusten mukaisella tavalla ja että eettisyys tulisi luonnolliseksi 

osaksi astrologista tietoa käytettäessä. Yhteisön eettiset ohjeistukset ovat yhteissumma eri 

astrologisten ja maailmanlaajuisesti tunnettujen katto-organisaatioiden kehittämistä 

eettisistä linjauksista astrologiassa: Suomen Ammattiastrologien, OPA (The Organization of 

Professional Astrology), IAEA (International Association of Ethics in Astrology ja APAI 

(Astrological Association of Great Britain). 

2.1. Eettiset ohjeistukset koulutusohjelmassa  

Koulutusohjelman eettiset ohjeistukset ja niihin sitoutuminen ja seuranta toimii punaisena 

lankana läpi koulutusohjelman siten, että eettisyydestä on tehty erillinen 

moduulikokonaisuus, jossa tätä aihetta käsitellään monelta kannalta. Varmistaaksemme, 

että opiskelijat sitoutuvat eettisiin ohjeistuksiin he allekirjoittavat eettisen sopimuksen 

koulutuksen alussa ja myös ennen lopputodistuksen saamista. Tavoitteena on, että 

opiskelija omaksuu koulutuksen aikana luonnollisen tavan huomioida eettisiä kysymyksiä 

astrologiassa ja osaa soveltaa niitä mahdollisissa asiakastilanteissa myöhemmin.   

Eettisyysteemat opintomoduuleissa:  

Moduuli 1. Eettisten ohjeistusten tutustuminen ja hyväksyminen  

Opiskelija tutustuu koulutusohjelman eettisiin ohjeistuksiin ja hyväksyy ne.   

Moduuli 2. Tietojen käsitteli ja asiakas  

Tulkintatilanteessa saamme paljon arkaluontoisia tietoja astrologiassa, miten 

voimme taata, että me astrologian avulla palvelemme myös asiakasta?  

Moduuli 3. Missä astrologia voi auttaa ja millä tavalla  

Mihin astrologinen karttatulkinta perustuu ja minkälaisiin kysymyksiin voimme vastata 

astrologian avulla?  
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Moduuli 4. Omien eettisten ohjeistusten löytäminen  

Opiskelija tutustuu erilaisiin eettisiin raameihin ja osaa ottaa ne huomioon omalta 

osaltaan ja kohtaamissaan tilanteissa. 

Moduuli 5. Omien ennakkoluulojen arviointi  

Me olemme kaikki erilaisia ja haemme astrologiasta eri asioita. Opiskelija tutustuu 

erilaisiin asiakastilanteisiin.   

Moduuli 6. Oman kartan tunteminen  

”Gnothi seauton” eli tunne itsesi on vanha kreikkalainen sanonta. Opiskelija tutkii 

moduulissa suhtautumistaan omaan karttaansa. Oman kartan tunteminen ja 

ymmärtäminen on ensisijainen edellytys astrologina toimimiselle. 

Moduuli 7. Erityyppiset Astrologit  

Astrologiaa voi käyttää eri tarkoituksiin. Opiskelija tutustuu stereotyyppisiin 

astrologityyppeihin ja pohtii omaa suhtautumistaan niihin.   

Moduuli 8. Ennustaminen astrologiassa  

Opiskelija paneutuu omiin ajatuksiinsa siitä, minkälainen rooli ennustamisella on 

tai pitäisi olla astrologiassa.   

Moduuli 9. Suhteet ja astrologia  

Mitä on tärkeä huomioida eettisestä perspektiivistä kun tulkittaessa ihmissuhteita? Mitkä 

ovat tavallisimmat sudenkuopat? 

 

Moduuli 10. Kielen merkitys astrologiassa  

Miten ilmaisemme itseämme astrologiassa? Opiskelija pohtii sanojen valinnan 

merkitystä.  

Moduuli 11. Sukupuoli, uskonto ja politiikka  

Moduulissa tutustumme uskontoon, politiikkaan ja sukupuoleen liittyviin kysymyksiin ja 

miten niitä voi tuoda rakentavalla tavalla esiin omassa astrologiassa.  
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Moduuli 12. Kunnioitus puolin ja toisin   

Emme aina pysty välttämään hankalia tilanteita. Miten niitä voisi välttää ja 

vähentää, on erittäin tärkeä kysymys, johon opiskelijan tulee löytää vastauksia.    

ERIKOSTUMINEN  

Moduuli 18. Eettisyyden tärkeys tutkinnossa  

3. VAATIMUKSET 

Sielunmatkalla koulun tarjoamiin kursseihin ja webinaareihin osallistuminen ei edellytä 

välttämättä aikaisempaa kokemusta tai tietämystä astrologiasta ja kurssit ovat avoimia 

kaikille. Kolmivuotinen astrologinen koulutusohjelma on myös avoin kaikille, mutta 

jonkinlaiset perustiedot astrologiasta olisi hyvä olla hallussa ennen koulutuksen aloittamista. 

Sielunmatkalla varsinaiseen koulutusohjelmaan voi hakea vapaamuotoisella 

hakemuksella. Kaikki opiskelijat haastatellaan ennen koulutuksen alkamista, jotta voidaan 

varmistua ohjelman sopivuudesta opiskelijalle. Yksittäisiin kursseihin ja webinaareihin 

osallistuminen ei ole ajallisesti sitovaa, mutta kolmivuotisen koulutusohjelman suorittaminen 

vaatii opiskelijailta motivaatiota, jotta siitä voi saada parhaan mahdollisen hyödyn. 

Ohjelman aikataulu on mahdollista räätälöidä kukin oman aikataulunsa mukaan, eli siinä 

voidaan sovitusti joustaa, jos opiskelija esimerkiksi kokee tarvitsevansa lisäaikaa tehtävien 

suorittamiseen. Jos tehtävät myöhästyvät radikaalisti, niin että kertyvät tarkistettavaksi 

pitkän ajan jälkeen, opettaja voi halutessaan laskuttaa niistä erikseen. Tästä ilmoitetaan ja 

sovitaan erikseen, jos asia tulee ajankohtaiseksi.  

4. TAVOITTEET 

Sielunmatkalla koulutusohjelman tavoitteena on antaa monipuolista ja laajaa astrologista 

koulutusta astrologian harrastajille ja samalla tukea alasta ammatillisesti kiinnostuneita. 

Kolmen vuoden opetusohjelma mahdollistaa systemaattisen opiskelun ja perehtymisen eri 

astrologian alaan. Tavoitteenamme on avartaa ja syventää opiskelijoiden astrologista 

tietämystä. Tarjoamme laaja-alaista tietoa astrologiasta sekä sen erilaisista suuntauksista. 

Astrologia on hyvin laaja alue ja koulutuksen aikana opiskelijaa kannustetaan tutustumaan 

erilaisiin astrologisiin näkemyksiin, joita opiskelija kohtaa myös koulutuksen ulkopuolella. 

Moduuleissa annetaan luettelo/viittaukset aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta tai muusta 

lisämateriaalista, joiden avulla opiskelija voi halutessaan laajentaa omaa osaamistaan 

entisestään.  
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Pyrimme myös koulutuksen tarjoajana kehittymään ja kouluttajat kehittävät jatkuvasti 

myös omaa astrologista tietämystään, jotta koulutus pysyy jatkuvasti kehittyvässä 

astrologin työn-sekä ajankuvassa mukana, ja jotta koulutuksen muoto ja sisältö olisi 

mahdollisimman sopiva ja toimiva opiskelijoiden kannalta. Runkokoulutuksen tarkoituksena 

on mahdollistaa pitkänjänteinen sekä keskitetty astrologinen koulutus ja sen kehittyminen 

sekä jatkuminen Suomessa.  

Koulutusohjelman tavoitteisiin kuuluu luonnollisena osana eettiset ohjeistukset sekä vastuun 

ja ammatillisten vaatimusten ymmärtäminen astrologin työnkuvassa.  

 

5. OPETUKSEN TOTEUTUS  

Opiskelu toteutetaan pääasiassa etäopetuksena ja verkkokoulutuksena. Opiskelualustalla 

opiskelija saa käyttöönsä kaikki moduulimateriaalit koko koulutuksen ajaksi, jolloin hän voi 

halutessaan myöhemmin palata aikaisempiin aiheisiin ja materiaaleihin. Opettajat 

toimittavat alustalle meneillään olevan moduulin aiheista tietopaketin, siihen liittyvän 

videomateriaalin sekä tehtävät, joihin opiskelijat palauttavat vastauksensa Campwiren 

kautta tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla aihealueen opettajalle silloin kun vastaus sitä 

edellyttää. Jokaiseen kurssiin/moduuliin kuuluu säännöllinen live-opetus, joka toteutetaan 

zoomilla videokoulutuksena. Moduuleissa on myös lisä zoom-koulutuksia halukkaille. 

Zoom-opetustilanteissa opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä meneillään olevan 

kurssin aiheista, saada syventävää tietoa aiheesta opettajilta, ja keskustella 

opiskeluryhmän kanssa. Opintojen edetessä, näissä zoomeissa harjoitellaan myös 

karttatulkintaa, koska haluamme kannustaa opiskelijoita ottamaan rohkeasti osaa näihin 

harjoitustulkintatilanteisiin. 

Ryhmän tuki, kokemus astrologiasta ja sen opiskelusta on tärkeä osa sielunmatkalla 

koulutusohjelman yhteisöllisyyttä. Pyrimme tukemaan opiskelijoiden ryhmädynamiikkaa 

opintojen aikana ja jokaiselle opetusryhmälle luodaan oma keskusteluryhmä myös 

Facebookiin.  

5.1 Opintojen rakenne  

Koulutusohjelman 3-vuotinen varsinainen opintolinja muodostuu psykologisen astrologian, 

karma-astrologian ja astrologian tärkeistä yleisteemojen opinnoista. Opinnot alkavat 

kerran vuodessa loppukesällä ja opiskelijat etenevät oman ryhmänsä kanssa kaikilla 
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opintopolulla. Kolmivuotisen koulutusohjelman kurssit muodostuvat yhteensä 18 

moduulista/opetettava aihealue ja kaikkea astrologista suuntausta opiskellaan rinnakkain 

moduuli kerrallaan. 

Yhden moduulin kesto on 6 viikkoa, jonka aikana opiskelija saa opiskella koulutusohjelman 

astrologista aihepiiriä oman kiinnostuksensa mukaisesti. Jokainen 6 viikon opetusmoduuli 

sisältää koulutusmateriaalit ja tehtävät. Moduulin päätyttyä opiskelija palauttaa 

vastaukset tehtäviin Campwiren kautta tai jos niin on erikseen sovittu, sähköpostilla 

opettajalle. Jokaisen moduulikokonaisuuden päätyttyä on muutaman viikon tauko ennen 

seuraavan moduulin alkua.  

Kahden vuoden opiskelun jälkeen, opiskelijoilla on mahdollisuus erikoistumiseen. 

Erikoistumisella tarkoitetaan kolmannen opintovuoden moduuleja 13–18, joiden aikana 

opiskelija keskittyy vain yhteen opintoaiheeseen ja suorittaa valitsemansa suuntauksen 

loppukokeen.  Opiskelijalla on mahdollisuus halutessaan keskittyä useampaan tai 

vaikkapa kaikkiin suuntauksiin.  

Perusohjelman lisäksi jokaiseen moduuliin kuuluu eettinen ohjeistus ja siihen liittyvä tehtävä.  

 

5.2. Opintojen suorittaminen 

Sielunmatkalla koulutusohjelman opintokokonaisuus on suunniteltu yhtenäiseksi 

astrologiseksi opintopaketiksi, johon kuuluu eri astrologisen suuntauksen materiaalit ja 

tehtävät. Opiskelija saa hyödyntää opintokokonaisuutta itselleen sopivalla tavalla. 

Mitkään opintokokonaisuuden tehtävät eivät ole varsinaisesti pakollisia eli ne saa 

palauttaa tai olla palauttamatta. Opiskelu on täysin mahdollista myös omaksi ilokseen 

ilman suorituspaineita. Jos opiskelija kuitenkin haluaa todistuksen Sielunmatkalla-

koulutusohjelmaan osallistumisesta ja sen suorittamisesta, silloin tietyt tehtävät tulee olla 

tehtyinä.  

5.2.1. Tehtäviin vastaaminen 

Opiskelija vastaa moduulin tehtäviin opettajan ohjeistuksen mukaisesti ja palauttaa 

vastaukset joko Campwiren välityksellä tai sähköpostilla.  
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Opettaja saattaa myös pyytää täydennystä tehtäviin, jos se on esimerkiksi aiheen vierestä 

tai jotenkin puutteellinen. Mitään tarkkaa tyyliä tai pituutta hyväksytylle tehtävälle ei ole, 

mutta suosittelemme vastaamaan noin puolikkaan A4 verran per tehtävä jos kyseessä on 

vapaamuotoinen kysmys. Vastauksen pituutta tärkeämpää on kuitenkin opiskelijan oma 

pohdinta ja se että asiakokonaisuus on ymmärretty. 

5.3. Todistus 

Sielunmatkalla-koulutusohjelmasta on mahdollista saada todistus, johon kirjataan kaikki 

opiskelijan kolmivuotisen koulutusohjelman aikana suorittamat opinnot eli moduulit. 

Todistukseen vaaditaan kuitenkin tietty määrä opintoja eli opiskelija saa todistuksen, jos 

hän on palauttanut:  

- Jokaisen moduulin eettisyyskysymykset 

- Vähintään yhdestä opintosuuntauksesta kaikki tehtävät, eli 18 moduulia suoritettuna. 

Todistuksen allekirjoittaa kansainvälisesti hyväksytyn astrologian tutkinnon suorittanut 

opettaja sekä jokaisen aihealueen opettaja.   

5.4. Loppututkinto 

Koulutuksessa on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen loppututkinto. Loppututkinnon koe 

on astrologinen tulkinta, joka tehdään näyttökokeena opettajan valvonnassa. Tulkinta 

perustuu opiskelijan valitsemaan erikoistumissuuntaukseen ja opiskelijan tulee siinä osoittaa 

hallitsevansa riittävän hyvin kyseisen erikoistumisalan menetelmät ja astrologiset 

näkemykset. Eettisyyskysymykset on myös otettava huomioon tulkintakokeessa, koska 

loppukoe imitoi aitoa asiakastilannetta. Loppututkinnon suorittamista varten opiskelijalla 

tulee olla ohjelman pakolliset opinnot suoritettuna hyväksytysti.  

• Tutkinto on vapaaehtoinen ja se on maksullinen. Jos opiskelija ei läpäise loppukoetta, se 

tulee maksaa uudelleen. 

• Tutkinnon suorittava opiskelija varaa ja sopii tutkintoajan erikoistumislinjansa opettajan 

kanssa 

• Loppututkintoa varten opettaja antaa etukäteen kartan, jotta opiskelija voi perehtyä siihen 

ja valmistautua ennen tulkintakoetta. Tämä on opiskelijalle tuntemattoman henkilön kartta, 

jotta hänellä ei ole ennakkotietoa tai oletuksia henkilöstä. Tulkintaharjoittelussa opintojen 

aikana voi käyttää mitä tahansa myös tuttujen ihmisten karttoja, jos heiltä on saatu lupa 

kartan käyttöön opinnoissa. 
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• Tutkintonäyttö tapahtuu zoomissa ja sitä valvoo kaksi opettajaa, erikoistumisalan opettaja ja 

joku toinen. Henkilö, jonka karttaa tulkitaan, on myös mukana tilaisuudessa. 

• Opiskelija saa loppututkinnosta kirjallisen arvion. Myös henkilö, jonka karttaa on tulkittu, voi 

antaa palautetta tulkinnasta. 

• Loppututkinnosta saa erillisen todistuksen 

 


