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JOHDANTO
Tänään on hyvä päivä, juuri tänään. Ei huomenna tai ylihuomenna, vaan tänään. 
Tänään on se päivä, jota olet odottanut.

Elämä koostuu päivistä. Päivät koostuvat tekemisistä. Se, mitä päivien aikana 
teemme, muodostaa elämämme. Siitä elämämme koostuu.

Elämä on täynnä asioita. Osa niistä saattaa tuoda iloa, osa ei. Päivät kuluvat, 
rutiini pyörii, ja toistamme samoja asioita niitä erityisesti pohtimatta. Tämän 
kaiken keskellä voi tulla tunne, että päivät vain kuluvat tai että ne jopa valuvat 
hukkaan.

Kun tällainen jatkuu pitkään, voi mieleen nousta ajatus, että harvoilla asioilla 
on merkitystä tai että oikeastaan millään ei ole – että kaikki onkin turhaa. Elämä 
vain pyörii omaa rataansa, mutta me itse olemme jo kauan sitten lakanneet 
olemasta sen ohjaksissa. Asiat vain tapahtuvat. Meille, eivät meitä varten.

On kuitenkin olemassa keinoja, joiden avulla on mahdollista saada ote 
elämästä ja löytää lisää merkitystä. Yksi keino on tutkia, mikä on päivien sisällön 
ja elämän välinen yhteys. 

Elämä on sitä, mitä päivät ovat. Päivä on pienoiskoossa oleva kuva elämästä. Se 
mistä päivät koostuvat, muodostaa elämämme.

Tämä kirja on syntynyt tästä ajatuksesta. Oikeastaan se ei ole kirja, vaikka 
onkin kirjan muotoinen. Se ei ole myöskään kalenteri, eikä siinä ole kellonaikoja. 
Se ei myöskään ole mikä tahansa muistivihko, vaikka siihen on tarkoitus kirjoittaa. 
Se on työkalu oman elämän jäsentämiseen. Sen avulla saat elämääsi lisää selkeyttä, 
tuloksellisuutta ja ennen kaikkea merkitystä.
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Työkalu perustuu seuraaviin ajatuksiin:

• Onnistumisen kokemukset tuovat voimaa.
• Käsitys siitä, mihin kaikkeen itsestä on, on usein oman mielen lukkojen 

takana.
• Aikaansaatujen asioiden näkyväksi tekeminen tuo tunteen: minä riitän.
• Kun kokee riittävänsä, saa lisää potentiaalia käyttöönsä.
• Kun jotain tekee pitkään, siitä tulee rutiini, joka automatisoituu tavaksi.
• On olemassa tapoja löytää rauha ja selkeys kaaoksen keskellä.
• Jokaisella on mahdollisuus luoda omannäköisensä elämä.

Elämä voi itse asiassa olla helpompaa kuin meille on uskoteltu. Tuo helppous 
on vain tehtävä näkyväksi. Mielestämme tärkeintä elämässä on merkitys. Se, että 
elämä koostuu siitä, mikä on tärkeää. Uskomme myös, että selkeys tuo elämään 
rauhan.

Millä on sinulle erityistä merkitystä? Tätä kutsumme sinut pohtimaan.
Uskomme siihen, että jokainen on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Tämä 

työkalu on suunniteltu huolellisesti ja sitä on myös testattu. Monet ovat antaneet oman 
panoksensa sen kehittämiseen. Niinpä suosittelemme, että ensin kokeilet käyttöohjeita 
ja jos toteat, etteivät ne toimi sinulle, vasta sitten sovellat työkalua haluamallasi tavalla. 
Kaikki käyttötavat ovat oikeita. Sinä tiedät parhaiten, mikä sinulle toimii.

Työkaluun liittyy Maaretan kirjoittama kirja Tärkeintä tänään – Näin 
saat vähemmällä enemmän. Siinä on lisätietoa menetelmästä ja sen taustalla 
olevasta periaatteesta, minimalismista. Tutustu kirjaan tarkemmin osoitteessa  
www.tärkeintätänään.fi. Voit hyvin käyttää Tänään-työkalua myös ilman 
syvempää menetelmään perehtymistä. 

Lisää ideoita ja inspiraatiota Tänään-työkalun käyttöön saat Facebookista 
sivulta Tärkeintä tänään ja Instagramista tililtä @tarkeintatanaan sekä seuraamalla 
aihetunnisteita #tänään ja #tärkeintätänään. Samoja aihetunnisteita voit käyttää 
myös, kun jaat omia ideoitasi someen.

Tervetuloa – ja hyvää matkaa!

Maaretta (idea ja työkalun tekstit)  
ja Sonja (idea ja työkalun visuaalisuus)






