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Matti Koskenranta
Päätoimittajalta

Joogaopiston kurssitoiminta on taas pyörähtänyt käyntiin. Jokaisessa 
Joogalehdessä on kurssikalenteri useille kuukausille, mutta viimei-
simmät muutokset löytyvät Joogaliiton ja -opiston kotisivuilta. Niitä 
on siis aiheellista seurata.

Maaliskuulle suunnitellut Talvipäivät Rovaniemellä on peruttu. 
Talvipäivät ja sen yhteydessä järjestettävä vuosikokous pidetään nyt 
etänä lauantaina 19.3. Tiedot tapahtumasta löytyvät sivulta 21.

Tässä lehdessä on myös kaksi muistokirjoitusta, sillä kaksi todella 
pitkäaikaista Joogaliiton vaikuttajaa, Saara Renko ja Arvo Tavi ovat 
poistuneet joukostamme. Nämä uutiset saivat myös palaamaan hei-
dän ajatuksiinsa ja kokemuksiinsa. Seuraavassa niistä pari poimintaa.

Arvo Tavi on todennut, että kun asanassa ollaan painovoiman, as-
teittaisuuden ja kompensaation suhteen hienovaraisia, harjoituksen 
nimi muuttuu. Se on edelleen fyysinen harjoitus, mutta sen nimi 
on pranayama. Silloin harjoitusta ohjaa luonnollinen hengitys, jossa 
syntyy luonnollisia taukoja ja tämä psykofyysinen harjoitus johtaa 
tasapainoon ja tietoisuus johtaa mielen liikkumattomuuteen.

”Valikoimaton tietoisuus tarkoittaa sitä, että ihminen on voimak-
kaasti olemassa ilman haluja, ilman pyrkimyksiä, ollen vain tarkkaa-
vainen ilman ponnistusta.

Syntyy yhteys meissä olevaan syvempään, joka on hyvin rehellinen 
ja lahjomaton, ja joka ei tuomitse – ainoastaan näkee. Ja kun tämän 
tapainen syvempi yhteys itseen hyvin onnistuneen ja uskollisen har-
joituksen myötä toteutuu, ihminen inspiroituu kokonaan uudella 
tavalla tutkimaan itseänsä. Parhaimmassa tapauksessa syntyy sovinto 
itsensä kanssa ja jopa onnellisuus olemassaolosta voi toteutua.”

Tähän jatkoksi sopivat hyvin Saara Rengon sanat: Harjoittajan tu-
lee tietoisena osallistua tien kulkemiseen ja sen avulla itsetuntemuk-
sen opiskeluun. Mutta päämäärää ei sinänsä ole tärkeää; tärkeä on 
itse tie ja sen antamat opetukset.

Käsillä olevassa Joogalehdessä on Antti Heikinheimon kirjoittama 
artikkeli, jossa hän pohtii varsinaisten pranayama-harjoitusten mer-
kitystä. Heikinheimo muun muassa toteaa, että pranayama-harjoitus 
rakentaa siltaa asanasta, joka on jo syvä hellittämisen, rauhan ja on-
nen tila, kohti Joogasutran kuvaamaa keskittymiseen kykenevää ja 
asteittain syvenevää meditaation tilaa.  

On kuitenkin aina aiheellista muistuttaa, että pranayama-har-
joitusten  edellytyksenä on, että olemme jo hellittämisen polulla. 
Ja – Heikinheimon sanoin – asanamme on vakiintunut ja tahdosta 
riippumaton sekä hengityksemme on vapaa tai ainakin vaivaton ja 
helppo.

Joogalla on fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia ja sillä voi olla myös 
henkisiä vaikutuksia. Kun tutkimme ja tarkkailemme, miten jooga 
on meitä muuttanut, perimmäisenä kriteerinä kuitenkin on, miten 
suhtaudumme itseemme ja muihin.

Tiellä siltojen yli
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Teksti: Antti Heikinheimo 
Kuva: Antti Heikinheimon kotialbumi

Mielemme on synnynnäisesti itsekeskeinen ja sub-
jektiivinen.  Se on egomme värjäämä. Tämä ilmenee 
esimerkiksi mielen levottomuutena ja hengityksen 
epäsäännöllisyytenä. Egon värjäämä mieli on paitsi 
mielessämme myös hengityksessämme ja kehossamme. 
Sieluumme saakka se ei yllä.

Sulattaaksemme egoamme, meidän on hyvä työsken-
nellä kehomme, hengityksemme ja mielemme kanssa. 
Kehoomme ja hengitykseemme voimme suoraan vai-
kuttaa. Mieleemme voimme vaikuttaa vain välillisesti, 
kehon, hengityksen ja mielentietoisuuden avulla.

  Hengityksen energia on hienovaraista, pääsääntöi-
sesti tahdosta riippumatonta energiaa.   Se on paljon 
hienovaraisempaa kuin kehon energia ja lähellä mielen 
energiaa. Vaikka hengitys on 99-prosenttisesti autono-
misen hermoston ohjaamaa, meillä on kyky vaikuttaa 
siihen.

  Meille  onkin annettu erityinen lahja  kyvyssämme 
vaikuttaa hengitykseen. Kuten Gérard Blitz toteaa kir-
jassaan Joogan tie – tienviittoja: 

Ihminen on ainoa elävä olento, jolle on mahdollista tah-
dosta riippumaton ja tahdon alainen hengitys samanai-
kaisesti. (4. painos s. 64)

 
Hellittäminen ja tietoisuus 
punaisena lankana

Hengitykseen vaikuttamisen, tapahtuupa se asana- tai 
pranayama-työskentelyssä, punainen lanka on hellittä-
minen, tietoinen läsnäolo ja tietoisuus hengityksen il-
mavirrasta. Ilman kykyä hellittää vaikuttaminen menee 
hukkaan. 

Tämä on tärkeää huomioida erityisesti pranayama-
työskentelyssä. Mikäli työskentely ei ole rentoa ja tie-
toista, harjoitus ei mene ainoastaan hukkaan. Se on 
harjoittajalleen vaarallista.

Ensiksi asana sitten pranayama Joogasutran mukaises-

Pranayama-harjoitukset 
edellyttävät, että olemme jo 
hellittämisen polulla
Muuttamalla tietoisesti 
hengitystä voimme vaikuttaa 
mieleemme. Hiljentämällä hengitystä 
hiljennämme mieltämme. Hellittämällä 
hengittäessämme hellitämme 
mielessämme ja kehossamme. Antti 
Heikinheimo korostaa artikkelissaan 
pranayama-harjoitusten edellyttävän, 
että olemme jo hellittämisen polulla. Ja 
asanamme on vakiintunut ja tahdosta 
riippumaton sekä hengityksemme on 
vapaa tai ainakin vaivaton ja helppo.
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ti, molemmat hellittäen ja läsnäollen; niin että 
kaikessa on aina yhtä aikaa mukana keho, hen-
gitys ja mieli.

Vähitellen jää pysähtyminen, yhä syvenevä 
hellittäminen ja keskeytymätön läsnäolo. Istuva 
asento, minimaalinen, hidas hengitys, hiljenty-
nyt, keskittynyt, terävä ja satvinen mieli. Lopulta 
jää vain sielu. Sen kirkkaus, rauha ja autuus.

Jo pelkkä hengityksen tiedostaminen muut-
taa, hidastaa hengitystä. Onko hengitys tällöin 
vapaata ja luonnollista, on määrittelykysymys. 
Kuinka vapaa on vapaa hengitys? Tai kuinka va-
paa on kana, jonka munia meille myydään va-
paan kanan munina? Ei kovinkaan vapaa, vaikka 
sitä meille vapaana mainostetaan.

Kun opimme lukemaan hengitystämme, se 
kertoo meille nopeammin ja tarkemmin sen, 
mitä mielellemme kuuluu kuin itse mielemme. 
Näin on, koska mielemme on suurimmaksi osak-
si tiedostamaton ja värjääntynyt.

Toisaalta pelkästään se, että kiinnitämme huo-
miomme hengitykseen, muuttaa hengitystäm-
me. Se muuttuu hitaammaksi ja helposti jossain 
määrin  väkinäiseksi.   Näin käy ainakin silloin, 
kun ryhdymme arvioimaan hengitystämme. Ja 
kuitenkin meitä kehotetaan kiinnittämään huo-
miomme hengitykseen. Niin meidän tuleekin 
tehdä; mutta ei arvioimaan vaan tarkkailemaan 
ja hyväksymään.

Hengitys on ankkurimme asanassa, pranaya-
massa ja pitkään myös meditaatiossa. Vasta pit-
kään meditoituamme meidän on lopulta hyvä 
irrottaa huomiomme hengityksestä ja kohdistaa 
se johonkin minuutemme ulkopuolella olevaan 
satviseen kohteeseen.

Muuttamalla hengitystä 
muutamme mieltämme

Muuttamalla tietoisesti hengitystä, voimme vai-
kuttaa mieleemme. Hiljentämällä hengitystä 
hiljennämme mieltämme. Hellittämällä hengit-
täessämme hellitämme mielessämme ja kehossam-
me. Harjoitus auttaa meitä hellittämään. Pelkkä 
pidennetty, rauhallinen, tasainen uloshengitys 
aktivoi nopeasti lepoa ja uudistumista tukevaa 
parasympaattista hermostoamme. Hengitystä, eri-
tyisesti uloshengitystä onkin hyvä pidentää.

Pranayama-harjoitukset edellyttävät, että olem-
me jo hellittämisen polulla. Ja asanamme on va-
kiintunut ja tahdosta riippumaton sekä hengityk-
semme on vapaa tai ainakin vaivaton ja helppo.

Kuten Gérard Blitz kirjoittaa:
Yksinomaan tahdonalaisella toiminnalla emme 

voi oppia tuntemaan laadukasta hengitystä. Päin 
vastoin, kun annamme tahdosta riippumattomaan 
hengityksen tulla esiin emmekä pakota, ilmavirta 
muuttuu vähitellen ja itsestään pitemmäksi, jous-
tavammaksi, hienommaksi. Suhteessa ilmavirtaan 
löydämme tutkimattoman, rajattoman maailman, 
kuten asanassa. Näin hengittäen, luonnollisesti, va-
paasti, ennen kaikkea tietoisesti, pääsemme asteittain 
osmoosiin ilmavirran kanssa. 

Juuri tästä alkaen, tästä yhteydestä, tästä osmoo-
sista alkaen voidaan suunnitella klassisia keinoja 
muuntaa tahdonalaisesta ilmavirtaa: pidentää, ra-
joittaa, pidättää, hengittää sierainten kautta ja käyt-
tää sormia. (s. 64 ja 65)

Hän jatkaa:
Pranayama-harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa 

opitaan hengittämään tahdonalaisesti, mutta kui-
tenkin luonnollisesti. Ei yksinomaan tahdonalaisesti 
vaan spontaanisti, vapaasti, pakottomasti. Ennen 
kaikkea tietoisesti. Tarvitsemme paljon aikaa oppi-
aksemme  tuntemaan tämän hengityksen, päästäk-
semme tähän suurenmoiseen kokemukseen. Se on 
vaikeata, sillä olemme tottuneet tahdonalaiseen asi-
oiden tekemiseen. (s. 65)

 Olen Blitzin kanssa samaa mieltä kaikesta yllä 
siteeratusta. Korostan tässä erityisesti hänen to-
teamustaan, että hengityksen tahdonalaisen mutta 
vapaan ja pakottoman harjoittamisen avulla meil-
lä on mahdollisuus oppia pois asioiden tahdon-
alaisesti tekemisestä.

Tämä on tärkeää! Tahdonalainen mutta vapaa 
ja pakottamaton pranayama-harjoitus opettaa 

Tahdonalainen mutta 
vapaa ja pakottamaton 
pranayama-harjoitus 
opettaa meitä ajan 
kanssa pois tahdon- 
alaisesta tekemisestä, 
johon olemme tottuneet.
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meitä ajan kanssa pois tahdonalaisesta tekemises-
tä, johon olemme tottuneet. On hyvä, että Blitz 
toteaa tämän ilmeisen paradoksin: Hengittämäl-
lä tahdonalaisesti mutta spontaanisti, vapaasti ja 
pakottomasti pääsemme eroon tahdonalaisesti 
tekemisestä. Tämä on pranayama-harjoituksen 
ensimmäinen vaihe, jota Blitz kuvaa suurenmoi-
seksi kokemukseksi.

Säätelemällä hengitystämme 
säätelemme myös pranaa

Toinen tärkeä asia, jälleen Gérard Blitziä lainaten 
on se, että:

Sisään- ja uloshengityksen sopivalla käytöllä voi-
daan säädellä meissä  olevan pranan sykettä. Tämä 
tavattoman tärkeä tieto tulee tuntea, jos haluaa har-
joittaa tai opettaa joogaa. (s. 74)

Kuten Blitz toteaa, teemme pranayama-harjoi-
tusta viimekädessä vaikuttaaksemme meissä ole-
vaan, elämää ylläpitävään pranaan, sen sykkeeseen. 
Me tasapainotamme pranaa tavoitteena saada se 
mahdollisimman tasapainoiseksi ja liikkumatto-
maksi. 

Harjoitus auttaa tasapainottamaan pranaa, hel-
littämään kehossa ja hengityksessä ilmenevistä 
mielemme lukoista, tekemään kehomme, hengi-
tyksemme ja mielemme levollisiksi.

 
Luonnollinen hengitys, 
hellittäminen ja egon sulatustyö

Hengityskoulun perustajan, psykofyysisen hengi-
tysterapian äidin Maila Sepän mukaan tie luon-
nolliseen hengitykseen kulkee egon sulatustyön ja 
hellittämisen kautta. Hänestä ja hänen ajatuksis-
taan kerrotaan Suomen Joogalehden numeroissa 2 
ja 3/2021. Joogalehden päätoimittaja Matti Kos-
kenranta kysyi minulta, mitä ajattelen tästä Maila 
Sepän havainnosta. Kirjeenvaihto Matin kanssa 
johti sittemmin tämän artikkelin kirjoittamiseen.

Kerroin Matille olevani Maila Sepän kanssa 
samaa mieltä. Tai en ainakaan ole asiasta hänen 
kanssaan eri mieltä. Näin ajattelen, vaikka tiedos-
tan, että oman egoni sulatustyö on vielä pahasti 
kesken eikä hengitykseni ole niin vapaa kuin tie-
dän sen voivan olla. 

Mutta siitä huolimatta uskalsin esittää ajatuksia-

ni siitä, millainen on tie luonnolliseen hengityk-
seen? Joka, kuten Maila Seppä kertoo, kulkee egon 
sulatustyön ja hellittämisen kautta? Miten voim-
me muuttaa egon värjäämän mielen, kehon ja 
hengityksen sellaiseksi, että egomme voisi sulaa ja 
olisimme kykeneviä hellittämään ja hengittämään 
luonnollisesti, vapaasti ja tyynesti?

Vain harva meistä on sellainen, ettei se vaatisi 
työtä, egon sulatustyötä, kuten Maila sanoo.

Joogasutran yksi kehotus tässä työssä on luopua 
ponnistelusta ja sulautua ikuisuuden tasapainoon 
(Joogasutran toinen kolmesta asanaa kuvaavasta 
sutrasta, II:47, Arvo Tavi 2009).

Tämä on avain, tietysti viisaan säännöllisen har-
joituksen ohella.

Vaikka kyse on asanaa kuvaavasta sutrasta, sen 
viesti korostuu pranayama-harjoituksessa. Har-
joituksessa mielemme tulisi olla hellittänyt ja ta-
sapainoon sulautunut. Tällöin harjoitus edelleen 
syventää mielen hellittämistä ja sen sulautumista 
ikuisuuteen. 

Luopuminen ponnistelusta ja sulautuminen 
ikuisuuden tasapainoon ei ole mahdollista egoläh-
töisessä harjoituksessa. Harjoitus ei saa olla suori-
tus. Sen tulee olla nöyrää ja rauhallisessa, läsnäole-
vassa mielentilassa tapahtuvaa, toteavaa, sisäänpäin 
kääntynyttä ja sielustamme lähtevää.

Suorittavalla mielellä työskentelemällä emme 
koskaan saavuta edes Joogasutran kolmannen ja 
viimeisen asanaa kuvaavan sutran (II:48) tilaa:

tasapainoa, jossa vallitsee onnellisuus ja jossa vasta-
kohdat ovat kadonneet (Arvo Tavi 2009). 

Tätäkin asanaa kuvaavaa tilaa tarvitsemme 
yhtä  lailla tai vieläkin enemmän pranayama-har-
joituksessa. Tasapainoa ja onnen tunnetta. Syvää 
rauhan tilaa, jossa mielemme on rauhoittunut.

Ja kuitenkin, edellä kuvattu asanan tila on Joo-
gasutran mukaan vasta sisäisen matkamme alku: 
asana, ensi kädessä tasapainon ja rauhoittuneen 
mielen tila, jossa olemme keskellä onnellisina, ta-
sapainossa vapaasti hengittäen tilassa, jossa äärim-
mäisyydet eivät häiritse meitä. 

Keskittymiseen kykenevä mieli

Asanaa kuvaavat Joogasutran sutrat eivät määrit-
tele asanaa tai pranayamaa (mielen)tilaksi, jossa 
olisimme kaiken hyvän lisäksi vielä kykeneviä 
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Antti Heikinheimo marraskuussa 2019 buddhalai-
sessa, 2000 vuotta vanhassa luolatemppelissä Intian 
Lonavalassa, lähellä Kaivalyadhaman joogainstituut-
tia. Pranayama-opettajakoulutuskurssi tutustui temp-
peliin kolmivuotisen koulutuksen päätöspäivänä.
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keskittämään mielemme valitsemaamme koh-
teeseen. Mielemme liikkuu edelleen hallitsemat-
tomasti tuossa hellittäneessä rauhan ja onnelli-
suuden tilassa istuessamme ja hengittäessämme 
tietoisesti, luonnollisesti, vapaasti ja pranayama-
harjoituksessa myös tahdonalaisesti.

Tästä asanan ja pranayaman mielentilasta joo-
ginen matka jatkuukin pranayama-työkalupakin 
avulla tai ilman sitä – jos jatkuu – tilaan, jossa 
mieli on kaikkea edellä kuvattua ja viimein myös 
kykenevä keskittymään.

Keskittymiseen kykenevän, dharanaksi kutsu-
tun, mielentilan Patanjali kuvaakin vasta sut-
rissa II:52 ja 53 syntyvän  pranayaman seurauk-
sena.  Vasta silloin  sisäistä valoa peittävä verho 
avautuu ja mieli kykenee keskittymään (Arvo Tavi 
2009).

Tästä alkaa Jooogasutran kuvaama, asteittain 
etenevä ja syvenevä jooginen meditaatio eli dha-
rana, dhyana ja samadhi. Niistä dharana on en-
simmäinen. Se on keskittymiseen kykenevän mie-
len tila.

Modernin joogan isän, Sri Krishnamachary-
an yhden tärkeimmistä oppilaista A.G. Mohanin 
mukaan Krishnamacharya katsoi, ettei dharanaa 
eli keskittymisen kykenevää mielentilaa ole mah-
dollista saavuttaa ilman pranayama-harjoitusta 
(A.G. Mohan, Krisnamacharya: His Life and te-
achings, s.113:  First dharana must become firm. 
For the one who does not practice pratyahara and 
pranayama over a long time, dharana is impossible, 
like growing a flower in the Sky.).

 
Pranayama-harjoitus rakentaa 
sillan sisäiseen joogaan

Joka tapauksessa  pranayama-harjoitus rakentaa 
siltaa asanasta, joka on siis jo syvä hellittämisen, 
rauhan ja onnen tila, kohti Joogasutran kuvaamaa 
keskittymiseen kykenevää ja asteittain syvenevää 
meditaation tilaa.   Siirtymää kuvataan toisinaan 
englanninkielisellä termillä siirtymäksi mindful-
ness-tilasta tilaan, jota kuvataan sanalla mindless-
ness. Mielemme täyteys muuttuu vähitellen ja 
hetkittäin mielemme tyhjyydeksi. Matkalla mie-
lemme näyttämöllä olevat tapahtumat vähenevät 
pikkuhiljaa. Jäljelle jää lopulta vain minuus ja sie-
lu. Lopuksi häviää myös minuus. On vain sielu! 

Joogisten ja lähes kaikissa muissakin suurissa 
viisaustraditioissa vuosisatoja tai vuosituhansia 
harjoitettujen hengitysharjoitusten tärkeä tehtävä 
on paitsi tasapainottaa meissä olevaa elämänvoi-
maa eli pranaa, auttaa meitä hellittämisen taidos-
sa ja ennen kaikkea muuttaa mielemme keskitty-
miseen kykeneväsi, jotta sisäisen joogamme polku 
voisi jatkua.

Tahdonalainen ja vapaa 
hengitys eivät ole vastakohtia

Joskus kuulee sanottavan, että taito olla puuttu-
matta hengitykseen olisi vastakohta hengityshar-
joituksille, joissa kontrolloidaan ja muutetaan hen-
gitystä eli tahdonalaiselle hengitykselle.

Ne eivät ole toistensa vastakohtia!
Hengitysharjoitukset ovat vain työkaluja. Taito 

olla puuttumatta hengitykseen on  jo tavoite, ku-
ten hellittäminen ja kyky mielen keskittämiseen 
tai vaikkapa terveyden ylläpito. Niitä ei voi laittaa 
vastakkain. Korkeintaan rinnakkain, kuten puu 
ja sen hedelmä! Puuhun voimme vaikuttaa, mut-
ta hedelmän me saamme. Voimme siis kuitenkin 
välillisesti vaikuttaa siihen, saammeko hedelmän ja 
siihen, millainen hedelmä on.

Hengittämisen taito tahdonalaisesti mutta va-
paasti ja pakottamatta,  on  tärkeä taito matkalla 
kohti syvenevää meditaatiota. Tämän tiesivät Gé-
rard Blitz ja hänen opettajansa Sri Krishnamacha-
rya.

Saman ymmärsivät jo vanhat viisaat tuhansia 
vuosia sitten, kun he resitoivat esimerkiksi Gayatri-
mantraa tavoitteenaan tehdä se loppuun saakka 
yhden uloshengityksen aikana. Uudestaan ja uu-
destaan! Tämäkin siis vain harjoitus, yhdistetty 
pranayama- ja resitointiharjoitus, kahden tärkeän 
joogisen harjoituksen tarjoama apukeino, matkal-
la kohti tavoitetta päästä mahdollisimman lähelle 
jumalaa tai jumaluutta: tilaan jossa sielu lopulta 
yhtyy jumalaan tai jumaluuteen.

 
Laotse ja hengittämisen taito

Matkalla kyky keskittää levoton mieli ja hengitys 
ja tehdä ne pehmeäksi kuin lapsi on välttämätön-
tä, kuten taolaisuuden isä Laotse kirjansa Tao Te 
Ching sutrassa 10 kysyy. 
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Hän nimenomaan kysyy:
Voitko keskittää levottoman sielusi hajaantumatta 

syleilemään yhtä?
Voitko keskittää hengityksesi ja tehdä se yhtä pehme-

äksi kuin lapsi? (Pertti Tamminen, Tammi 1986.)
Harva meistä voi ja osaa. Mielemme pysyy ha-

jaantuneena eikä hengityksemme ole keskittynyt. 
Hengityksemme ei ole pehmeä kuin lapsella. Siksi 
joogisen meditaation polku on haastava.  Useim-
mat meistä, länsimaisen elämän tavan ja arvot 
omaksuneista oppilaista tarvitsemme sekä asanan 
että pranayaman että joogisen meditaation työka-
lut matkaeväiksi.

Voisiko Krishnamacharya olla oikeassa? Voisiko 
pranayama-harjoitus olla puuttuva lenkki polul-
lamme sisäiseen joogaan?  Voisiko se olla harjoitus, 
joka muodostaisi sillan asanan ja keskittymiseen 
kykenevän mielen välille ja siitä eteenkin päin?

 
Hengitys, kadotettu taito

James Nestorin kansainväliseksi bestselleriksi muo-
dostuneen, nyt myös suomeksi käännetyn kirjan 
Hengitys, Uutta tietoa kadonneesta taidosta (Viisas 
Elämä 2021) mukaan suurimmalla osalla meistä 
on haasteita hengityksemme kanssa.

Kirjan mukaan suuri osa maailman aikuisväes-
töstä kärsii suoranaisista hengitysongelmista. Vaik-
ka esimerkiksi eliniän pituus on kaksinkertaistunut 
teollistumisen ajan jälkeen, olemme etääntyneet 
tärkeimmästä biologisesta perustoiminnostamme, 
kyvystämme hengittää. 

Olipa meillä vaikeuksia  hengittää tai ei, biolo-
ginen tosiasia Nestorin mukaan on, että hengitys-
kapasiteettimme on 80-vuotiaana 30 prosenttia 
pienempi kuin 20-vuotiaana. Tämän vuoksi hen-
gitämme ikääntyessämme yhä tiheämmin ja jou-
dumme tekemään hengittämisen eteen enemmän 
työtä.  Tämä voi aiheuttaa pitkäkestoisia ongelmia, 
kuten korkeaa verenpainetta, ahdistuneisuutta, im-
muunijärjestelmän heikentymistä ja monia mui-
ta sairauksia, joihin maapallolla syödään erilaisia 
lääkkeitä miljardien ja miljardien eurojen edestä.

Pallea, toinen sydän

James Nestorin mukaan keskiverto aikuinen hyö-
dyntää hengittäessään vain 10 prosenttia pallea-

lihaksen kapasiteetista. Hengitämmekin liian 
pinnallisesti ja liian tiheästi ja siksi myös liian pal-
jon. Jos pallealihasta harjoitettaisiin hengityshar-
joituksilla, sydän- ja verisuonioireet vähenisivät, 
mielemme tila paranisi ja koko elimistön toimin-
ta tehostuisi.

Pallealihasta kutsutaankin toiseksi sydämeksi. 
Se vaikuttaa suoraan sydämen sykkeen nopeu-
teen ja voimaan. Tämäkin, monen muu harjoi-
tuksen positiivisen vaikutuksen tavoin, vaikuttaa 
kaikkiin muihin autonomisen hermoston ohjaa-
miin elintärkeisiin järjestelmiin, kuten verenkier-
tojärjestelmään, ruoansulatukseen, hormonitoi-
mintaan, hermostoon ja mieleemme.

Keho-mielemme onkin yksi suuri kokonaisuus, 
jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Viisaalla, hel-
littäneellä ja levollisella mielellä tekemällämme 
harjoituksella, jossa hyödynnämme myös meille 
annettua kykyä vaikuttaa hengitykseemme tah-
donalaisesti, voimme saada paljon hyvää aikaan 
monella eri tasolla.

Antti Heikinheimo on sovittelija ja omenanviljelijä. Hän on 
valmistunut Simon Lown RYT 200 -opettajakoulutuksesta 
2012, Suomen Joogaliiton opettajakoulutuksesta SJL 2015 ja 
Kaivalyadhaman Joogainstituutin (kdham.com, Lonavala, In-
tia) kolmivuotisesta Pranayama-opettajakoulutuksesta 2019. 
Anttiin ja hänen joogapolkuunsa voi tutustua esimerkiksi tuo-
reessa Miehen mieli -podcastissa, jossa Antti keskustelee Viljami 
Lehtosen kanssa. 

• Arvo Tavi. Patanjalin Joogasutra. Suomen Gum-
merus 2009.

• Gérard Blitz. Joogan tie — tienviittoja. 4. Painos, 
Painotalo Casper 2007.

• Swami Kuvalayananda. Pranayama. Kaivalyad-
hama 1966.

• Laotse. Tao te ching. Tammi 1987.
• A.G. Mohan. Krishnamacharya, His Life and 

Teachings. Shamhala 2010.
• Gregor Maehle. Pranayama, the breath of Yoga. 

Kaivalya Publications 2012.
• James Nestor. Hengitys. Viisas Elämä 2021.

Lähteitä
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Teksti: Saara Renko 
Kuva: Matti Koskenranta

Miten yksinkertainen ja helppo ja kuitenkin niin 
vaikea asia. Olemmehan alati torjunta-asemissa 
tai vastaavasti pakenemassa, kiiruhtamassa pois 
läsnäolotilanteesta.

Lääkäri-psykologi Bodamer kutsuu sellaista ih-
mistä, joka ei koskaan ole aitona ihmisenä läsnä 
”kohtauspaikalla”, minuudettomaksi ihmisek-
si. Hänen läsnäolonsa on minuudeton läsnäolo. 
Hän ei uskalla katsoa itseään kasvoista kasvoihin, 
hän ei ole läsnä omassa elämässään, koska hän on 
vieraantunut itsestään.

Ja kuitenkin – elämän voima on läsnäolossa.
Olla läsnä silloin, kun kevään ensimmäinen 
henkäys käväisee poskella.
olla läsnä silloin, kun lapsi antaa hellyttävän 
hymyn tai kertoo suruistaan,

olla läsnä, kun kanssaihmisen kuorma tarvitsee 
kantajaa.

Ihminen, joka kykenee läsnäoloon, elää koko ole-
muksellaan, joka solullaan. Hän on juurillaan ja 
nuo juuret tukevat häntä silloinkin kun ”myrsky-
tuulet” tulevat. Hän voi tuntea kipua ja tuskaa, 
mutta hän elää niidenkin läsnäolon, jolloin kivun 
kasvattava vaikutus toteutuu.

Läsnäolon seuralaisia ovat valppaus ja aktiivi-
nen tyyneys. Läsnäolo ei ole paikoilleen jäämistä 
eikä takertumista miellyttävään hetkeen vaatien 
tai pyytäen sen toistumista. Läsnäolo merkitsee 
”matkalla oloa”, läsnäoloa elämän virrassa ja voi-
massa.

Tällaista läsnäoloa joogan harjoittaja saa opis-
kella asanoita suorittaessaan: hän on läsnä hengi-
tyksessään ja liikeharjoituksessaan, hän on läsnä 
myös rentoutuessaan ja hiljentyessään – tai aina-
kin harjoittelee sitä. Ja totuus onkin, että läsnä-
olon kyky harvoin omataan ilman jatkuvaa har-
joitusta.

Meillä on menetelmät sen harjoittamiseen.

Arkistojen aarteita

Läsnäolo
– olla läsnä tässä ja nyt, olla läsnä omassa elämässä
Saara Renko pohti Suomen Joogalehdessä 
1/1982 Sininen hetki -palstalla läsnäolon 
olemusta.
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Teksti: Veikko Tarvainen 
Kuvat: Timo Junttila

Aloitin joogan ankaran ahdistuksen vuoksi. 
Olin asunut Pariisissa kaksi vuotta 1980-luvun 

puolivälissä saatuani stipendin Sorbonnen yliopis-
toon valtio-oppiin ja historiaan liittyvää tutkimus-
ta varten. Stipendin päätyttyä palasin Suomeen. 
Tarkoitukseni oli kierrellä maailmaa tutkivana 
toimittajana. 

Mutta kun äiti sairastui vakavasti, päätin hoitaa 
hänet loppuun saakka. Kuvittelin, että hän elää 
vuoden tai pari. Mutta äiti eli vielä 23 vuotta. 
Reppureissaamisen sijaan jouduin ja pääsin ahdis-
tavalle ja vapauttavalle matkalle oman mieleni ja 
kehoni rannattomiin avaruuksiin.

Noina vuosina hermoni olivat jatkuvassa jänni-
tystilassa. Tunteet ailahtelivat vikkelästi vihan ja 
rakkauden vuoristoradalla. Omaishoito oli elämä-
ni vaikein ja opettavin joogaharjoitus. 

Meditaatio ja  psykoterapia

Kun etsin lääkettä hermostuneisuuteen, löysin 
meditaation. Istuin yksin hiljaa. Tuntui kuin pää-
ni olisi ollut täpötäynnä jähmeää tervaa.   

Sitten menin transsendenttisen meditaation eli 
TM:n johdantokurssille. Tuolloin 80-luvulla Ma-
harishi Mahesh Yogin TM-mietiskely oli aika suo-
sittua. Karsastin liikkeen gurupalvontaa, mutta 
kun menetelmä eli  mantran toistaminen toi mie-
lenrauhaa, jatkoin harjoituksia pari vuotta. Aloin 
ensin tuntea pientä outoa pistelyä pääkopassani. 
Jotain lähti liikkeelle. Ruuvi päässä alkoi löystyä. 

Kun eräällä TM-kurssilla oli myös joogaa, kiin-
nostuin siitä. Niin alkoi jotain liikkua pään ala-
puolellakin.   

Asennoitumiseni TM-mietiskelyyn kuvaa suh-
tautumistani kaikkiin metodeihin. Harvoin ostan 
koko pakettia. Toimivat osat hyödynnän. Nimi-
kiistat jätän kiivaille kiistelijöille.

Joogan lisäksi KELAn kustantama psykoterapia 
sekä psykodraama ja vapaaseen  tajunnanvirran 
juoksuun perustuva kirjoittaminen sekä muu kir-
joittaminen ovat olleet tärkeitä välineitä mielen 
työkalupakissa henkisissä kiirastulissa. (Tästä olen 
kirjoittanut Suomen Joogalehteen 3/2016.)

Tai chi, astanga,  
Sukula ja karma  

Ensimmäinen joogaharjoitus Joogaterapiayhdis-
tyksessä Pietarinkadun pienessä huoneistossa oli 
väkevä kokemus. Harjoituksen jälkeen sängyllä 
hiljaa maaten tunsin kotona kummallisia, voimak-
kaita virtauksia kehossani. Jotain liikkui nopeasti 
jalkapohjista sydäntä kohti ja samanaikaisesti jo-
tain virtasi vikkelästi sydämestä  jalkapohjiin. Kyse 
oli ainakin verenkierron ja aineenvaihdunnan ak-
tivoitumisesta.

Vasta joogassa huomasin, kuinka kehoni oli 
jäykistynyt. Hämmästyneenä tutustuin kehooni. 
Iloitsin joogan suomasta rentoudesta.

Jostain syystä, kaiketi jäykkyydestä johtuen, 
jonkun aikaa joogattuani, aloin harrastaa fyysisesti 
helpompaa, meditatiiviseen mielentilaan johdat-
tanutta tai chita. Minua viehättää edelleen tuo 
taolainen asenne, joka tuli esiin opettajan usein 

Kannessa

”Onko tämä varmasti  
oikea polku?”
”Koko laajaa jooga-avaruutta ajatellen näyttää siltä, että  eettiset tavoitteet 
hukkuvat liian usein asanateknisen taituruuden, ulkoisen näyttävyyden 
ja kaupallisten pyyteiden alle”, pohtii Veikko Tarvainen kirjoituksessaan, 
jossa hän avaa 1980-luvulla alkanutta joogataivaltaan. Veikon tämän 
lehden kanteen kuvasi Timo Junttila. Kuvauspaikkana toimi Seinäjoen 
taidehallin näyttelytila Kalevan Navetassa.
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toistamassa lauseessa: ”Yritä, mutta muista, ettei 
se ole niin tärkeää.”

Kun tai chi -harjoituksiin kuuluneet venytykset 
alkoivat sujua helpommin, havaitsin paremmin 
niiden hyvät vaikutukset ja palasin joogan pariin. 

Kun minulla oli 90-luvulla jo jonkin verran 
kokemusta Suomen Joogaliiton silloisista aika 
kevyistä harjoituksista, ajattelin että viikonloppu 
Hangon saaristossa joogaten olisi luppoisa koke-
mus. Ensimmäisen harjoituksen alkuminuuteilla 
äimistynyt kireä kehoni kertoi  konkreettisesti mi-
nulle, kuinka laaja käsite jooga on. Harjoituksen 
jälkeen sain selityksen hymyilevältä Stefan Eng-
strömiltä: ”Tämä on astangajoogaa.”

Koska viikonloppu virkisti, jatkoin tuolloin 
90-luvun alussa vielä aika tuntematonta astan-
gajoogaa. Se teki hyvää keholle ja mielelle. Sym-
paattista oli Petri Räisäsen ja Juha Javanaisen 
lämmin suhtautuminen jäykkään, ylipainoiseen, 
heikkoon veikkoon. Kun sitten ahdistunut mie-
leni ei enää rauhoittunut rankoista harjoituksista 
kuten ennen ja kun kaipaisin muuta kuin aina 
saman kaavan mukaisesti toistuvia harjoituksia, 
lähdin etsimään uutta.

Eri metodeihin tutustumisen hyödyllisyydestä 
ja  vastakohtien välillä toisiaan tukevasta vuorovai-
kutuksesta sain oivan oppiviikon, kun osallistuin 
jooga- ja meditaatiokurssille Pekka Airaksisen 
Dharmakeskuksessa Alastarolla. Joka päivä pari 
tuntia pieniä nivelharjoituksia viikon verran oli 
voimaannuttava kokemus. Niin vähällä niin pal-
jon. Niinpä niveljoogan niveltäminen äijäjoogaan 
myöhemmin oli hyvin luonnollinen ratkaisu.

Sitten löysin Sukulasta, Forssan läheltä Itse-
näisen Yoga- ja meditaatiokoulun. Harjoitukset 
muistuttivat yin-joogaa sikäli, että venytykset 
olivat pitkiä. Uutta ja mielenkiintoista olivat voi-
makkaat hengitysharjoitukset ja eksoottiset medi-
taatiotekniikat. 

Eniten ällistyin Vasisthan viljelemästä huumo-
rista. Se oli ensimmäinen kerta, kun törmäsin 
huumoriin joogaharjoituksessa. Jotain siitä siirsin 
äijäjoogaan. 

Huumorin suhteen kannattaa olla valpas ja ti-
lanneherkkä. Kaikille se ei sovi – ja huumoriakin 
on niin monenlaista. Naurujooga on oma hyvä 
juttu, jota myös kokeilin.

Ensin en ymmärtänyt Sukulan karmajoogaa eli 

töitä maatilalla. Myöhemmin Joogaopiston tal-
kooleirit olivat minulle hyvä vaihtoehto, kun ne 
takasivat ilmaisen ruuan ja ilmaisen joogaopetuk-
sen.  Idean tiivisti oivasti kehitysmaalaiva Estellen 
kapteeni Jyrki Pölkki: ”Käytäntö on ajattelun 
korkein muoto.”

Syvissä teoreettisissa vesissä sukeltavien olisi 
hyvä pitää tuo totuus mielessä ja sitten vielä so-
veltaa sitä.

Joogaopisto – Kirsti Valanne

Viikottaisista ohjatuista joogatunneista tuli aina 
hyvä olo. Pari vuotta ajattelin, että minun kannat-
taisi myös itse joogata kotona. Ihmettelin, miksen 
saanut sitä aikaiseksi. Kun olin käynyt pari kertaa 
Joogaopistolla, havaitsin, että viiden päivän joo-
gailulla oli parin viikon positiivinen jälkivaikutus. 
Se motivoi minua. Vihdoin kykenin kotiharjoi-
tuksiin. Kun motivaatio alkoi hiipua, hyppäsin 
Jyväskylän junaan ja siitä sitten Saarijärvelle.

Yleensä olin ainoa mies 20 naisen joukossa. Se 
oli pääosin mukavaa. Mutta ajoittain huomasin 
kaipaavani omaa sukupuoltani. Siitä lähti itä-
mään ajatus äijäjoogasta. Kun kerran eräs nainen 
tokaisi, että ”miehet on niin tyhmiä, ettei ne ym-
märrä harrastaa joogaa”, syntyi lisäkimmoke ko-
keilla äijäjoogaa. Joskus negatiivin voi muuttaa 
positiiviksi. 

Päivittäiset kotiharjoitukset siirsivät joogan ja 
elämän uudelle tasolle. Notkistuin, voimistuin, 
energisoiduin ja laihduin kymmenkunta kiloa. 
Sain lisää mielenrauhaa.

Joogaopistolla ihailin, kuinka Kirsti Valanne 
osasi opettaessaan oivallisesti soveltaa käytän-
töön syvällistä tietämystään. Minuun teki hyvin 
syvän vaikutuksen hänen sydämellinen persoo-
nansa. En nähnyt Kirstissä koskaan teeskentelyä, 
valaistumisen valekaapuun pukeutumista, johon 
joskus törmää ”hyvien” ihmisten piireissä. Kirstin 
karisma oli hyvällä tavalla vaatimatonta, hiljaista, 
rauhallista, rehellistä, viisasta. Hän saattoi kertoa 
itsestään jotain sellaista, mitä moni ei kerro. Suuri 
sielu on rohkea.

Lääkäri Kirstissä yhdistyi kaksi asiaa, jotka liian 
harvoin yhdistyvät: suuri äly ja suuri sydämelli-
syys. Yhdellä sanalla: Viisaus. 

Hyväkuntoinen Kirsti oli  10 vuotta vanhempi 
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”Kun kysytään, kuka 
on joogaguruni, vas-
taan vakavasti: kaikki 
kissani.”
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kuin äitini, jonka omaishoitaja olin. Tuo asetel-
ma oli usein mielessäni ja motivoi minua joogaa-
maan. Kun Kirsti huomasi innokkuuteni, hän 
ehdotti minulle ohjaajakoulutuksen aloittamista. 
Siitä olen kiitollinen. 

Kirstiä muistellessani tulee mieleen, onko hy-
vän ihmisen ihanne jäänyt joogapiireissä välillä 
varjoon?  Koko laajaa jooga-avaruutta ajatellen 
näyttää siltä, että  eettiset tavoitteet hukkuvat 
liian usein asanateknisen taituruuden, ulkoisen 
näyttävyyden ja kaupallisten pyyteiden alle.  

”Äijäjooga ei onnistu”

Minulla ei ollut ollenkaan tarkoitusta ryhtyä oh-
jaajaksi. Ennen ohjaajakoulutusta sain yllättävän 
oppilaan – äitini.

Alku oli ahdistava. Yhtenä päivänä äiti totesi 
masentuneena, ettei hän enää pääse kylpyammee-
seen. Niin sitten ohjasin äidille olohuoneen latti-
alla päivittäin puolisen tuntia tai tunnin kevyttä 
joogaa. Kolmen viikon kuluttua ällistyin: äidin 
jalka nousi ammeeseen. 

Sitä en unohda koskaan.
Kun aloitin joogan 80-luvulla, olin aina joo-

garyhmän ainoa mies. Kun aloitin joogaohjaana 
90-luvulla, tilanne oli sama. Keväällä 2006 ehdo-
tin joogapiireille miesryhmän kokeilemista. Mi-
nulle vastattiin: ”Hyvä idea, mutta ei se onnistu. 
On sitä yritetty.”

Kun en saanut joogasalia käyttöön, äijäjooga sai 
alkunsa Miessakkien kokoushuoneessa. Alku oli 
hankala: 2–4  miestä. Kun nimesin ryhmän äijä-
joogaksi, se herätti hämmästystä ja mielenkiintoa. 
Huumorin yhdistäminen joogaan ei ollut normaa-
lia. Se lisäsi median kiinnostusta. Pyrin puhuttele-
maan ja ohjaamaan miehiä aiempaa rennommalla 
otteella. Vähemmän oikeaoppisesti. Siitä se lähti.

Parin paikallislehden jutun jälkeen ryhmä kasvoi 
kymmenpäiseksi. Hesarin haastattelu 50-vuotis-
päivänäni merkitsi ryhmän kaksinkertaistumista. 
Parin vuoden kuluttua ryhmiä oli jo pienemmillä-
kin paikkakunnilla.

Aika moni kehotti minua rekisteröimään äi-
jäjoogan suojatuksi tavaramerkiksi. En tehnyt 
niin. Se olisi ollut joogaidean vastaista. 60-lu-
vun Rööperin köyhyyden kokeneena, vanhana 
hippisosialistina olen aina antanut pienituloisille 

mahdollisuuden käydä harjoituksissa edullisesti 
tai ilmaiseksi. 

Äijäjoogan ohjaaminen merkitsi minulle mer-
kittävää muutosta. Se tarkoitti joka päivälle yhtä 
tai kahta joogaryhmää. Vaikka päivittäinen oh-
jaaminen toi rutkasti rutiinia, se oli myös huono 
seikka. Omat harjoitukset vähenivät ja lyhenivät. 

Ohjaaminen oli alussa vaikeaa, kun oivalsin, 
että minun tuli ohjata sellaisia harjoituksia, jotka 
olivat itselleni turhauttavan kevyitä. Keskimää-
räinen äijäjoogaan tullut mies oli ensikertalainen, 
keski-ikäinen ja pikemminkin enemmän kuin vä-
hemmän jäykkä. Jos olisin ohjannut ”yli”, äijäjoo-
ga ei olisi levinnyt laajalle. Nopeutin harjoituksen 
rytmiä jonkin verran, koska moni oli tottunut 
urheilun kiivaampaan tempoon. Innokkaiden äi-
jäjoogien joogavammojen välttämiseksi pidin oh-
jaustyylini hyvin varovaisena.  

Äijäjooga sai minut monipuolistamaan ohjaus-
tani. Otin kaikkiin harjoituksiin mahdollisuuksi-
en mukaan myös meditaatio-, tasapaino-, koordi-
naatio-, silmä-, hengitys-,  aistimis-, rentoutus- ja 
keskittymisharjoituksia sekä kehon heikomman 
puoliskon huomioimista. 

Äijäjoogan vaikutukset

Välillä muutokset ovat olleet ällistyttäviä. Rauta-
kanget ovat notkistuneet. Vaikka muutos ei usein-
kaan ole selkeästi mitattava, se on usein laadulli-
sesti merkittävä. Eloisuutta koppaan ja kroppaan. 
Parempaa unta, rauhallisempaa, armollisempaa 
mieltä.

Eräs isoisä ilmaisi asia näin: ”On mukavaa, kun 
pystyn taas leikkimään lattialla lastenlasten kans-
sa.” Toinen totesi: ”On turvallisempaa ajaa autoa, 
kun nyt pää kääntyy.” Kolmas kommentoi: ”Kiva, 
kun pystyn taas pesemään selkäni.”

Myönteinen yllätys on ollut miesten aktiivisuus. 
Monet tulevat tunnin jälkeen keskustelemaan ja 
kyselemään. Se on uutta. Kysymykset ja keskuste-
lut antavat pirteää purtavaa aatosten ajukoppaan.

Kymmenkunnasta äijäjoogista on tullut joogan-
ohjaaja, kun he ovat menneet Joogaliiton koulu-
tukseen useamman vuoden äijäjoogailun jälkeen. 

Kun äijäjoogassa aloittaneet ja ohjaajiksi val-
mistuneet joogatoverini alkoivat ohjata voimak-
kaammin kuin minä, huomasin, että monelle 
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keskivertokuntoiselle keski-ikäiselle miehelle on 
mahdollista tehdä vaativampia harjoituksia kuin 
olin kuvitellut. Niin aloin voimistaa äijäjooga-
ohjauksiani. Toki aina ohjaan ryhmän tilanteen 
mukaan. Ennen koronaa minulla oli Helsingin 
Invalidien Yhdistyksessä mainio, pakiseva, partoja 
pärisyttävä tuoliäijäjoogaryhmä.

Kun äijäjooga oli levinnyt laajalle, aloin ohjata 
jäbäjoogaryhmiä. Eli vähän voimakkaampaa ja 
vikkelämpää joogaa nuorempia ja kovempikun-
toisia uroita aatellen.

Äijäjoogan leviämisen laajuus selittyy yksinker-
taistetulla, helpotetulla harjoituksella, huumorilla 
ja muulla aiemmasta poikenneella lähestymista-
valla, median kiinnostuksella, aikakauden ”hen-
gen” asennemuutoksilla ja pitkään piilossa uinu-
neella fyysis-psyykkisellä tarpeella. 

Kuka ohjaa ohjaajaa?

Äijäjoogan lisäksi on ollut mielenkiintoista ja 
avartavaa ohjata joogaa vankilassa, mielisairaa-
lassa, vanhainkodissa, huumeiden käyttäjien 
kuntoutuksessa,  A-klinikalla, kouluissa ja syr-
jäytyneiden nuorten keskuudessa. Kokemukset 
kertovat, että jooga sopii ja taipuu moneen mil-
jööseen.

Kun kysytään, kuka on joogaguruni, vastaan 
vakavasti: kaikki kissani. Näiden zen-mestareiden  
sanaton viestintä on suonut paljon pohtimisen ja 
ilon aiheita. Kissat ohjaavat esimerkillään. Joka 
päivä monen monta pientä harjoitusta, pitkät 
hartaat rentoutukset, syvät meditaatiot, leikki, 
uteliaisuus ja naksut.  

Paljon olen oppinut osallistujilta. Ohjausta ja 
elämää ajatellen.

”Opettele ottamaan kiitokset vastaan”, sanoi 
nainen hymyillen minulle, kun hän näki vaivau-
tuneen ilmeeni kehuttuaan minua joogatunnin 
jälkeen. Ne olivat tärkeät vapauttavat sanat.

Onneksi olen saanut myös kriittistä palautetta.  
Kun olin aloitteleva, arka, ahdistunut ohjaaja 

sanoin, että tehdään Doris hitaasti ja rauhallisesti 
ja näytin liikesarjan. Eräs eturivin nainen kom-
mentoi sympaattisen suorasanaisesti: ”Toi mitä sä 
sanot hitaaksi, on mun mielestä kyllä nopeeta.”

Hän oli oikeassa. Sanat jäivät mieleen hyvässä 
hymyilyttävässä mielessä.

Kun olin ohjannut pari kertaa erästä ryhmää, 
kysyin kuten aina teen, olisiko osallistujilla kysy-
myksiä, kritiikkiä tai toiveita harjoituksen suh-
teen. Oli ylen opettavaista, kun eräs opettaja us-
kalsi ystävällisesti sanoa: ”Jos voisit puhua vähän 
vähemmän, se olisi hyvä, koska täällä koulussa me 
opettajat joudumme kuulemaan koko ajan häli-
nää ja lasten puhetta. Nyt me kaipaamme rentou-
tumista ja hiljaisuutta.”

Koen luottamuksen osoituksena, jos joku uskal-
taa esittää kriittisiä huomioita ohjauksesta. Toki 
lopulta minä päätän, kuinka ohjaan. On tärkeää, 
että ohjaajan ja osallistujain vuorovaikutus kul-
kee kumpaankin suuntaan suoraan ja avoimesti. 
Harrastuksesta ja pakosta pitkään jatkunut itse-
tutkisteluni on helpottanut niin omien kriittisten 
kommenttien kuin toisten kritiikin vastaanotta-
mista. Osaan nykyään ainakin vähäsen ottaa kii-
toksiakin vastaan. 

Kerran kun esittelin yhden harjoituksen, sanoin 
ikään kuin anteeksi pyydellen, että tämä on pi-
kemmin chi kungia  kuin joogaa. Kun olin selos-
tanut ja näyttänyt harjoituksen, eräs nainen totesi 

”Käytöksemme voi salakavalasti automatisoitua, jos 
emme pidä silmiä ja korvia auki uusille näkemyk-
sille, uusille ihmisille, uusille ryhmille.”
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topakasti: ”Ei haittaa, samaa valoa se on kuin joo-
ga!”

Keskustellessani ja väliin ystävällismielisesti väi-
tellessäni joogasta kollegoiden, niin Joogaliiton 
kollegoiden kuin muiden suuntausten kollegoi-
den ja muiden joogasta kiinnostuneiden kanssa, 
olen oppinut kaikenlaista. Varsinkin silloin, kun 
olen käytännössä kokeillut toisinajattelevien näke-
myksiä ja hyviksi havainnut.

Saatamme helposti huomaamatta takertua sa-
noihin ja käsityksiin. Käytöksemme voi salaka-
valasti automatisoitua, jos emme pidä silmiä ja 
korvia auki uusille näkemyksille, uusille ihmisille, 
uusille ryhmille.  

Tuolijoogaa ja nettijoogaa

Tuolijooga on ollut uusin aluevaltaus ohjaajapo-
lullani. Ennen koronaa tuolijooga oli pieni me-
nestystarina muun muassa Parkinson-potilaiden 
joogaryhmissä. On yllättävää ja mielenkiintoista, 
kuinka paljon kaikkea tuolilla istuen voi tehdä. 
Tuolilla voi tehdä myös vaativia liikkeitä. (Tuoli-
joogasta olen kirjoittanut Joogalehteen 1/2018.)

Koronan vuoksi aloin ohjata netin kautta. Tek-
niset pulmat ovat olleet tuskallinen, hyvä jooga-
harjoitus. Osallistujamäärät ovat laskeneet rajusti 
etäjoogan vuoksi. Surullisin tilanne on ollut net-
tituolijoogan osallistujamäärien suhteen. Osa ku-
vittelee tai kokee, että tietokoneen äärellä tehty 
harjoitus ei ole yhtä rentouttava kuin joogasalin 
harjoitus.  

Luonnollisesti nettijooga ei ole yhtä sosiaalinen 
harjoitus kuin ryhmäharjoitus. Mutta osa tykkää 
kovasti siitä, ettei tarvitse matkustaa ruuhkassa sa-
lille. Osa kokee yksin tehdyn harjoituksen syvem-
mäksi ja yksilöllisemmäksi.

Osalle nettijoogassa käytettyjen tietokoneoh-
jelmien käyttö on ollut liian vaativaa. Osa ei ole 
edes halunnut kokeilla ohjelmia, koska ajattelee / 
pelkää, että ei se onnistu. Onneksi nyt on löytynyt 
lupaava, helppo, ilmainen vapaan lähdekoodin 
ohjelma, jota käytän ohjauksissani.

Nettijooga on ehdottomasti paljon parempi rat-
kaisu kuin ei joogaa ollenkaan. Pidempien ja jo 
lyhyempienkin taukojen aikana kunto heikkenee 
kaikilla yllättävän paljon yllättävän nopeasti. 

Pitkään joogannut 70-vuotias nainen ei ihme-

tellyt koronatauon aiheuttamaa jäykistymistä ja 
kömpelöitymistä. Mutta hän pelästyi, kun ke-
hossa ja mielessä alkoi ilmetä voimattomuutta ja 
outoa pahaa oloa. Jo muutaman nettijoogaharjoi-
tuksen jälkeen hän oli optimistinen, kun olo alkoi 
helpottaa.

Oikea polku?

Joogapolullani olen osin palannut lähtökohtiini. 
Olen vähentänyt joogaohjauksia, jotta olen voinut 
joogata enemmän. Meditaatio on palannut päivit-
täiseen ohjelmaani. Välillä muutaman minuutin 
mittaisena, välillä tunnin tai kahden pituisena. 

Eri meditaatiomenetelmien kokeilujen kaut-
ta olen päätynyt yksinkertaisesti istumaan hiljaa: 
annan ajatusten tulla ja mennä. Mantraa en enää 
käytä. Yksinkertaista kuten hathajooga mutta ei 
aina helppoa. Eikä aina hauskaa. Mutta todennä-
köisesti  hyvää tekevää pidemmällä juoksulla.

Kun 60-luvun alussa alle kouluikäisenä tulin äi-
din kanssa maalta kesäloman jälkeen kaupunkiin, 
kysyin äidiltä Helsingin keskustassa huolestunee-
na: ”Onko tämä varmasti oikea polku?”

Hyvä kysymys kaiken ikäisille yksin ja yhdessä 
pohdittavaksi. Hyvä kysymys myös keholle.

Pari vuotta vanhempana, vakavana kansakoulun 
ekaluokkalaisena kysyin äidiltä: ”Onko jumalaa 
olemassa?”

Äiti vastasi, että kukaan ei tiedä. Aluksi vastaus 
ahdisti minua valtavasti. Vähitellen se alkoi tuntua 
vapauttavalle. 

Elämässä on monia seikkoja, joita ihminen ei 
voi varmasti tietää. Mutta hän voi tutkailla niitä 
ja löytää  osviittoja, tienviittoja, jotka usein  muo-
toutuvat tiedostamattomissa, sanattomissa, syvissä 
vesissä. Kannattaa muistaa, että sormi, joka osoit-
taa kuuta, ei ole kuu. 

Sitäkin jooga minulle merkitsee. Tutkailua mie-
len ja kehon kautta. Ja epävarmuuden sietokykyä. 

Kuten Kirsti Valanteella oli usein tapana sanoa: 
”Laitan nyt ajatusmyssyyn muhimaan tällaisen 
idean.”

Helsingissä syntynyt Veikko Tarvainen on asunut pääosin pää-
kaupungissa, pari vuotta Pariisissa ja viimeiset kaksi vuotta 
Seinäjoella. Veikko on muun muassa tehnyt Äijäjooga-kirjan 
yhdessä valokuvaaja Timo Junttilan kanssa. Hän etäohjaa joo-
gaa säännöllisesti verkossa (veikonvenytys.fi).
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Sirpa Kupulisoja
Kolumni

Kirjoittaja on jooganopettaja SJL®, 
Reiki Master, koulutettu hieroja 
ja Joogalehden toimitusneuvoston 
jäsen.

Jooga, avain mielen syvyyksiin
Eletyn elämän myötä luomme jokainen oman fi-
losofisen järjestelmämme, johon liitämme perin-
teisistä opeista sen, mikä tuntuu sopivalta. Jooga-
filosofiaa tutkimalla voi löytää yhteyksiä omaan 
henkilökohtaiseen elämänkatsomukseensa ja sitä 
kautta lähestyä joogaharjoituksen syventämistä.  
Silloin joogan henkinen puoli pääsee näkyviin.

Jos emme ole kiinnostuneita tutkimaan joogan 
filosofista taustaa tai omaa maailmankatsomus-
tamme, on motiivimme jollain muulla, fyysisem-
mällä tasolla. Silloin hyvän olon ja terveyden ko-
kemus fyysisen harjoituksen jälkeen ovat riittäviä. 

Kaikkea toimintaamme motivoi jokin ajatus, 
tunne tai toimintatottumus riippumatta siitä 
kuinka tietoisia tuosta motiivista olemme. Vaikka 
emme lainkaan tutkisi tai pohtisi motiivejamme 
ja näkemyksiämme, rakennamme harjoituk-
semme silti elämänkatsomustamme myötäillen. 
Silloin emme vain ole tietoisia siitä, mihin poh-
jimmiltamme pyrimme. Motiivin oivaltaminen 
voi paljastaa meille avaimen omaan, henkilökoh-
taiseen filosofiaamme, jonka varassa teemme elä-
mämme ratkaisut.

Matti Rautaniemi painottaa teoksessaan Tie-
donjanoinen joogi jooga-sanan olevan nimitys 
useille eri opeille, harjoituksille ja tavoille toimia. 
Se on filosofia, josta voidaan soveltaa monenlaisia 
harjoituksia. Eri menetelmiä yhdistävä tekijä on 
päämäärä: pyrkimys yhteyteen todellisuuden pe-
rustan kanssa.

Minulle joogaharjoitus on enemmän mielen 
tila kuin ulkoinen harjoitusmuoto. Tuossa tilas-
sa hyväksymme kehomme ja mielemme sellaise-
naan, tuomitsematta ja pystymme kesyttämään 
sisäisen levottomuutemme. Vapaa mieli tyyntyy 
ja muuttuu rauhan kanavaksi.

Deepak Chopran mukaan mieli on villi, koska 
pyrimme rajoittamaan ja hallitsemaan sitä. Hen-
kilökohtaiset, menneisyyden muistoista koostu-
vat mielen painaumat pakottavat meidät reagoi-
maan samalla rajoittuneella tavalla yhä uudelleen. 
Näin ne vievät meiltä vapauden tehdä valintoja 
ikään kuin ensimmäistä kertaa. 

Joogan tila avaa meille tien oivallukseen, tie-
toisuuden avartumiseen sen lisäksi, että koem-
me syvää läsnäoloa ja kehon sekä mielen välistä 

yhteyttä. Joogan tilassa laskeudumme virtaan ja 
antaudumme sen kulkuun antamatta mielemme 
pakottaa sitä tottumustemme suuntaan. Silloin 
voimme saada oivalluksia todellisesta olemuk-
sestamme: kuka syvällä sisimmässämme oikeasti 
olemme.

Henkinen kehityksemme tapahtuu asteittain, 
hienovaraisesti ja itsestään. Saatamme vain vä-
hitellen huomata tekevämme tai ajattelevamme 
asioita eri tavalla kuin aiemmin. Kiivastumme 
harvemmin, katselemme ja kuuntelemme tar-
kemmin. Elämä alkaa tuntua yhä enemmän 
omalta elämältämme.

Deepak Chopra kirjoittaa teoksessaan Salai-
suuksien kirja elämän mysteeristä. Elämä on 
enemmän kuin miltä se näyttää. Tuntemamme 
elämän tapahtumat ovat vain ohut pintakerros, 
joka peittää syvemmän todellisuuden. Syvässä to-
dellisuudessa tiedämme tarkkaan, keitä olemme 
ja mikä on tarkoituksemme. Elämän mysteeri on, 
kuinka tuoda syvempi todellisuus esiin.  ”Se, mitä 
koetamme löytää, on kokija, joka pysyy läsnä, 
huolimatta siitä millainen kokemus on.”
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Teksti: Virginie Zajac 
Suomennos: Pirkko Talja (ranskan kielestä)

Euroopan Joogaunionin (EUY) on ajatustenvaih-
don ja pohdinnan foorumi, jonka vahvuutena on 
22 joogaliittoa. Liitot edustavat 14 maata ja yli 
22 000 jäsentä. Alun perin haluttiin kokoontua 
harjoittamaan joogaa ja tutustumaan toisiin, jotta 
voitaisiin edistyä vuorovaikutuksen kautta.

Zinalin kongressi vuonna 1973 toi yhteen luen-
noitsijoita ja jooganopettajia eri puolilta Euroop-
paa ja Intiasta. Suunnitelma unionista oli kuiten-
kin ollut vireillä jo vuodesta 1971 sen aikaisten 
joogamaailman merkkihenkilöiden, kuten Gé-
rard Blitzin ja André Van Lysebethin, mielessä.

Eräässä haastattelussa André Van Lysebeth sa-
noi joogaliitojen tärkeimmän tehtävän olevan 
kolmitahoinen. ”Koska joogasta on tulossa yh-
teiskunnallinen ilmiö, liittojen roolin tulee olla 
edustuksellinen. Jooganopettajalla, vaikka hän 
edustaisi satoja jooganharjoittajia, ei ole min-
käänlaista painoarvoa valtioon nähden. Liiton 
asema on täysin erilainen. Se on laillinen toimija 
suhteessa toiseen lailliseen toimijaan (valtioon).

Liittojen toinen tehtävä on koota yhteen ja 
pyrkiä siihen, että erilaiset suuntaukset kohtaisi-
vat vastakkain asettumisen sijaan.

Lopuksi liittojen tulee laatia tarkat standardit 
sen varalta, että viranomaiset alkaisivat kysellä: 
”Keitä ovat nämä itseään jooganopettajiksi kut-
suvat ihmiset? Ovatko he suorittaneet mitään 
tutkintoa? Mitä he tarkkaan ottaen tekevät?” Täl-
laisessa tapauksessa liitto voi puhua jooganopetta-
jien puolesta ja todistaa, että heidän koulutuksen-

Mitä Euroopan 
Joogaunioni on tänään?
Euroopan Joogaunionin puheenjohtaja, 
ranskalainen Virginie Zajac sanoo unionin 
olevan ajatustenvaihdon ja pohdinnan 
foorumi. Unioni on onnistunut tehtävässään 
erinomaisesti, kun se on laatinut 
Euroopan Joogaunionin jooganopettajien 
koulutusohjelman.

sa on Euroopan Joogaunionin hyväksymä ja sen 
standardien mukainen.

”Olen myös sitä mieltä, että liitoilla pitää olla 
innostava, dynaaminen rooli niin jooganopet-
tajien koulutuksessa kuin yleisesti joogassa.”                                                                                                                     
(Ote André Van Lysebethin haastattelusta joulu-
kuussa 1990 / Revue Viniyoga n:o 28 / Michèle 
Moreau)

Yhtenäinen pohja opetukselle

EUY on onnistunut tehtävässään erinomaisesti, 
kun se on laatinut Euroopan Joogaunionin joo-
ganopettajien koulutusohjelman (PFEY / YTTP), 
jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa jäsenliit-
tojen koulutus. Koulutusohjelma antaa mahdolli-
suuden luoda yhtenäisen pohjan opetukselle, kun 
se määrittää tuntien lukumäärät, pakolliset aiheet 
ja mahdollisuudet täydennysopintoihin, mutta 
säilyttää silti sisältöjen monipuolisuuden. Tämä 
ohjelma on voimassa kaikissa joogakouluissa, jot-
ka tarjoavat tätä koulutusta. Liittojen ja niiden 
joogakoulujen mielestä ohjelman täytäntöönpa-
nossa on riittävästi joustoa, jotta oma kulttuuri 
voidaan säilyttää.

Tänään Euroopan Joogaunionin rooli ja sen 
koulutusohjelman laaja hyväksyntä on ajan-
kohtaisempaa kuin koskaan – nyt kun jooga on 
levinnyt maailmanlaajuiseksi ja opettajakoulu-
tus lisääntynyt räjähdysmäisesti. Liitot, niiden 
joogakoulut ja koulutetut opettajat omistautu-
vat edistämään EUY:n ja sen koulutusohjelman 
tunnettavuutta, ja ovat ylpeitä kuulumisestaan 
tähän yhteisöön. Euroopan Joogaunionin 22 liit-
toa, 144 joogakoulua ja yli 9000 pätevöitynyttä 
opettajaa osoittavat, että André Van Lysebethin 
mainitsemista unionin rooleista toinen, yhdistä-
minen, on täyttynyt.

Tänä vuonna olemme erityisesti keskittyneet 
missioomme koota yhteen jäsenliittojen erikieli-
siä työpajoja. Ne ovat olleet saavutettavissa suori-
na lähetyksinä ja sen jälkeen pääosin katsottavissa 
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uusintajakeluna internetissä. Tämän ohjelman 
ensiesitys oli EUY:n 50-vuotisjuhlatilaisuusuu-
dessa, jota varten se oli valmistettu.

Olemme ylpeitä, että olemme voineet juhlis-
taa unionin viittäkymmentä vuotta tilaisuuksilla, 
joissa oli erittäin laadukkaita luennoitsijoita. Se 
oli kuin lahja ja samalla tilaisuus löytää uutta, ja-
kaa ja kasvaa yhdessä.

Joogan välittäminen 
on kahden tanssi

Kun saamme oivalluksen Jean Jaurèsin kuului-
sasta lauseesta ”Opettaja opettaa paljon enem-
män sillä, mitä on kuin sillä, mitä tietää”, pää-
semme inhimilliselle tasolle, kohti henkistä 
kypsyyttä. Haluan sanoa, että joogan välittämi-
nen on kahden tanssi: sinun ja minun, oppilaan 
ja oppaan, yksilön ja maailmankaikkeuden, mik-
ro- ja makrokosmoksen. Mutta silloin opettajan 
on mentävä älyllisten tietojensa ja tekniikoiden 
tuolle puolen, näennäisyyksien, mayan tuolle 
puolen. Hänen on täytynyt kokea tämä ”luissaan 
ja ytimissään”, arkielämässään.

Tämän vuoksi koulutuksen pituus on tärkeää. 
Vaikka se ei merkitsisi elämistä kahtatoista vuotta 
mestarin kanssa intialaiseen tapaan, sen, joka ai-
koo välittää joogaa, täytyy tehdä itselleen pitkän 
tähtäimen suunnitelma ja toivottaa jooga terve-
tulleeksi elämäänsä. 

Nykyisissä olosuhteissa opettajien koulutus ja 
heidän henkilökohtainen kehityksensä ovat olen-
naisia asioita, joiden avulla he voivat rohkeasti 
kohdata kulloisenkin tilanteen ja siinä tapahtuvat 
muutokset. Erityisesti kriisitilanteissa joudumme 
kohtaamme pelkomme – kuolemanpelon, lä-
heistemme, työn tai kodin menettämisen pelon. 
Pelkojen kohtaaminen auttaa meitä löytämään 
itsemme, näkemään keitä olemme ja olemaan 
ylpeitä, ilman omahyväisyyttä, polusta, jonka 
olemme kulkeneet, ja suuntaamaan katseemme 
kohti tulevaisuutta.

Tulevaisuusuus on 
itsemme määriteltävissä

Tulevaisuuden käsitteeseen ei kuulu arvottami-
nen, se ei ole hyvä eikä huono. Tulevaisuus on 

Euroopan Joogaunionin puheenjohtaja Virginie 
Zajac.

meidän itsemme määriteltävissä, sillä kuten tie-
dämme, päätöksemme ja valintamme muovaavat 
tulevaisuuttamme. Meidän täytyy luottavaisin 
mielin palata joogan ytimeen, sen arvoihin, sen 
syvään tarkoitukseen, antautua ohjattavaksi, an-
taa joogan viedä mukanaan. Näin tulee mahdolli-
seksi opastaa oppilaitamme ja läheisiämme.     

Elämme kriisiaikaa eivätkä kriisit tähän lopu. 
Vaikka tämä tilanne aiheuttaa epätoivoa, meidän 
tulisi hyväksyä se paluuna universaaleihin muu-
toksen lakeihin. Koko maailmankaikkeus on lii-
kettä; mikä voisi olla normaalimpaa kuin muu-
tos, epävarmuus? Mikä on inhimillisempää kuin 
turvallisuuden ja järjestyksen tarve? Siksi meidän 
on hyväksyttävä tämä kehitys kohotaksemme 
korkeammalle, jotta löytäisimme uusia ratkaisuja.
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• www.europeanyoga.org/
• www.facebook.com/European-Union-of-Yo-

ga-296634387030380/
• www.instagram.com/euy_uey/

Lisätietoa:

Tänä vuonna Euroopan Joogaunioni on keskittynyt missioonsa koota yhteen jäsenliittojen erikielisiä työpa-
joja. Ne ovat olleet saavutettavissa suorina lähetyksinä ja sen jälkeen pääosin katsottavissa uusintajakelu-
na internetissä.

Jooga on vahva luova voima. Opettajan tulee 
valmistautua kohtaamaan itsensä voidakseen an-
taa tämän voiman kummuta esiin sisältään.

On tärkeätä, että jatkamme Euroopan Joogau-
nionin tunnetuksi tekemistä mahdollisimman 
laajasti kaikissa Euroopan maissa. Meidän täytyy 
kokoontua yhteen jatkossakin sekä liittojen ta-
paamisten että ihmisten kohtaamisten tasolla.
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Koronatilanne ei ole hellittänyt kokonaan otettaan. Todennäköisesti tämän vuoksi Rovaniemen Tal-
vipäiville ja vuosikokoukseen oli niin vähän ilmoittautuneita, ettei Joogaliiton hallituksessa katsottu 
mahdolliseksi järjestää tapahtumaa Rovaniemellä tänäkään vuonna – varsinkin kun korona on aiheut-
tanut liiton taloudelle kaksi tappiollista vuotta. 

Joogaliiton hallitus esittää syvät pahoittelut Rovaniemen Jooga ry:lle, joka on jo kahtena vuonna 
valmistautunut turhaan vastaanottamaan joogaväkeä.

Vuosikokous järjestetään siis jälleen etäyhteydellä, mutta sitähän jo onnistuneesti harjoiteltiin viime 
vuonna. Kokous alkaa lauantaina 19.3. klo 10.

Etätalvipäivät jatkuvat vuosikokouksen jälkeen

Etätalvipäivät jatkuvat vuosikokouksen jälkeen klo 12, jolloin puheenjohtaja Minna Lahdenperä ter-
vehtii jäsenyhdistyksiä. Sen jälkeen on FT Petri Berndtsonin luento hengityksestä. Klo 13.30 on 
vuorossa joogaharjoitus. 

Etätalvipäivien osallistumismaksu on vapaaehtoinen avustus uuden joogasalin rakennusrahastoon, 
Joogaliiton tilille FI05 1544 3000 2394 13.

Suomen Joogaliitto ry:n
VUOSIKOKOUSKUTSU 2022

Suomen Joogaliitto ry:n vuosikokous pidetään lauantaina maaliskuun 19. päivänä 2022 klo 
10.00 Teams-etäkokouksena. Linkin avaamista varten kokoukseen tulee ilmoittautua 15.3. 
mennessä Joogaopiston toimistolle (opisto@joogaliitto.fi). Linkki kokoukseen lähetetään kaikil-
le ilmoittautuneille perjantaina 18.3.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. Vuosikokouksessa äänioikeu-
tettuja ovat liittoon kuuluvien, rekisteröityjen jäsenyhdistysten edustajat. 

Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin alkavaa 50 jäsentä kohti, kuitenkin korkeintaan viisi 
ääntä. Yhdistys voi valtuuttaa yhden edustajansa käyttämään koko jäsenmääränsä edellyttämää 
äänivaltaa. Yksi edustaja saa liittokokouksessa edustaa korkeintaan kahta jäsenyhdistystä. Lisäksi 
ovat äänioikeutettuja ennen 24.4.1971 liittyneet henkilöjäsenet. Mahdollinen äänestys kokouk-
sessa tapahtuu sähköpostilla.

Yhdistyksen tulee lähettää virallisen edustajansa valtakirja sähköpostissa (opisto@joogaliitto.
fi) tai postitse tiistaihin 15.3. mennessä Joogaopiston toimistolle.

Joogaliiton hallituksesta ovat erovuorossa seuraavat hallituksen jäsenet: Marjatta Lairio, Mar-
jaana Lovén, Jani Manninen ja Riitta Kiskola.

Hallituspaikkojen ehdokasasettelu tapahtuu ainoastaan ennen kokousta. Kokouksessa ei enää 
voi esittää uusia ehdokkaita. Ehdokkaiden tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 7.3. säh-
köpostilla Joogaopiston toimistoon.

Saarijärvellä 30. tammikuuta 2022

Suomen Joogaliitto ry:n hallitus

Talvipäivät ja vuosikokous etäyhteydellä
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Teksti: Matti Koskenranta 
Kuvat: Matti Koskenranta ja Satu Myllymäen kotialbumi

– Kun selkä meni, ajattelin, että nyt minusta tuli selkä-
vammainen, eihän selkä voi tulla kuntoon ja minä aina 
olen tällainen. Kun ajattelen tätä päivää, en ole koskaan 
ollut näin hyvässä kunnossa. Kyllä siitä pääsee, pitää 
vain olla oikeat keinot ja aktiivinen tekemään, Satu 
Myllymäki pohtii.

– Moni sanoo, että totta kai sinä olet hyvässä kunnos-
sa, kun harrastat tankotanssia, mutta se ei ole totuus. 
Toki tankoilu antaa vahvuutta kroppaan, mutta kaikki 
osa-alueet pitää olla kunnossa. Mitä enemmän ihmisen 
kehoa tutkii sitä monipuolisemmalta se vaikuttaa, Satu 
tuumii.

Ja hän on todella vaikuttunut siitä, mihin keho pystyy. 

Joogalla merkittävä vaikutus Satu 
Myllymäen selän kuntoutumiseen
Torniolainen Satu Myllymäki 
on itsekin hämmästynyt 
selkävaivansa parantumisesta.

Poseeraus Aavasaksan kallioilla. Kuva: SM
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Lähdetäänpä siitä, miten kaikki alkoi.
Selkävaiva ilmaisi itsestään ensimmäisen kerran 

vuonna 2007 alaselän jomotuksella ja kipuilulla.
– Sitten selkä paheni koko ajan ja minulta lähti 

oikea jalka alta. Kuljin kolme vuotta lääkärillä ja 
söin tosi vahvoja särkylääkkeitä. Kävin kuitenkin 
töissä. Ja välistä hain rentoutuspiikkejä, jotta pys-
tyin työt hoitamaan.

Satu kävi kolmen vuoden aikana lukemattomia 
kertoja fysioterapiassa, sai akupunktiota, ja hyviä 
ohjeitakin. Mutta ne eivät olleet riittäviä. 

Jatkotutkimuksiin 
kolmen vuoden jälkeen

Kolmen vuoden jälkeen yksi lääkäreistä pisti Sa-
tun jatkotutkimuksiin. Selkä kuvattiin ja viidestä 
alimmaisesta nikamavälistä löytyi välilevyn pullis-
tuma. Niitä oli taaksepäin ja oikealle puolelle.

– Silloinen työtehtäväni oli ne aiheuttanut. Tie-
dostin, mistä pullistumat tulevat, mutta minun 
oli pakko tehdä sitä työtä. Olin sukkatehtaalla 
tuotekehityksessä ja sitä ei tehnyt kukaan muu. 
Kun sain liikkua paljon, työtä ei katsottu vaaral-
liseksi, vaikka olinkin huonossa asennossa pitkiä 
aikoja.

Kuvista näkyi, että pullistumat osuivat hermo-
juuriin. Se aiheutti koko ajan kipuilua. Satun 
aamut olivat vaikeita: hänen piti kontata tai ryö-
miä sängystä pois. Päivän mittaan selkä vetreytyi, 
mutta Satu ei kuitenkaan voinut istua tai seistä 
kauaa. 

– Kun työ oli sellainen, että pystyin liikku-
maan, vaivan kanssa oli mahdollista mennä vuo-
sia eteenpäin. Sitten fysiatri laittoi minut hyvälle 
fysioterapeutille, joka hoiti vain vaikeita selkävai-
vaisia. Olin jo siinä pisteessä, että päätin tekeväni 
kaiken, mitä käsketään ja ehdotetaan.

– Aloitin tapaamiset fysioterapeutin kanssa 
kerran viikossa, ja kun tuli takapakkia, kävimme 
läpi, mistä se johtuu. Ongelmat löytyivät aina 
arjen tekemisestä, joten niitä pystyi hyvin kar-
simaan. Harrastuksinani oli jo silloin kuntosali, 
tankotanssi ja jooga. Mitään näistä ei tarvinnut 
jättää hoidon aikana pois. Pystyin ohjaamaan 
tuntejakin. Samalla kuntoutin ja hoidin itseäni 
fysioterapeutin ohjeiden mukaan.

Aika nopeasti Satu pääsin eroon lääkkeistä. 

Vuoden päästä selkä oli sellainen, että se välillä 
ilmoitti itsestään, jolloin hän tiesi, että väärää 
liikettä ei kestä tehdä. Ja silloin Satu myös tiesi, 
että pitää tehdä tiettyjä voimakkaita liikeitä, ja 
aika paljon. Eniten hän teki kobrataivutusta, tosi 
korkeata, pysyen asennossa aina yhden minuutin; 
niitä kymmenen peräkkäin, kahden tunnin välein 
ja 28 päivää. Se oli ensimmäinen akuutti hoito 
selälle.

– Selkärangassa on ohut seinämä, minkä läpi 
pullistuma tulee, kun tekee yhdensuuntaista 
liikettä. Kun lähdetään tekemään vastakkaista 
suuntaa, pullistuma lähtee vetäytymään siltä osin, 
mikä ei ole mennyt seinämän läpi. Luotin fysio-
terapeuttiin. Hän aina kertoi ja piirsi paperille, 
mitä tapahtuu ja miksi. Tein kaiken. Projekti oli 
aikamoinen, mutta se auttoi yli pahimmasta. Se-
lässä ei ollut voimaa, mutta se oli kivuton, Satu 
kertoo.

Jooga astui kuvaan

– Torniossa oli tuohon aikaan vain astangajoo-
garyhmä. Kävin siinä ja olin hirveän surullinen, 
kun en pystynyt tekemään kipeällä selällä kaikkia 
liikkeitä – vaikka muut kykenivät. Jotkut liikkeet 
menivät hyvin, mutta toiset olivat sellaisia, etten 
pystynyt ilman tuskaa nousemaan ylös. 

– Ryhmä loppui ja olin jonkin aikaa omien 
harjoitteiden varassa – kunnes löysin Saarijär-
ven. Tiesin, että sukkatehdas tulee loppumaan, ja 
googletin ajatuksena lähteä opiskelemaan joogaa. 
Ja niinpä menin tammikuussa 2016 Joogaopis-
tolle jooganopettajakoulutuksen ensimmäiselle 
perusjaksolle. 

Jo ennen Saarijärvelle menoa Satu ohjasi kunto-
salilla joogapohjaisia venyttelytunteja.

– Ohjasin niitä tosi kauan ja siinä ylläpidin tie-
tynlaista tasoa selkärangan kivuttomuudessa. Voi 
sanoa, että se oli kivutonta aikaa, mutta kyllä sel-
kään tuli liikkuvuuttakin. Olen ollut tosi jäykkä. 
Selkäranka on ollut ojentunut, alaselässä ei ole ol-
lut notkoa, ja se on ollut jopa vähän pyöristynyt 
ulospäin. Alaselkä ja pakarat olivat kuin tiiliskivi, 
ei ollut mitään erottelua. Siinä on tapahtunut iso 
muutos, mutta vasta hathajoogan jälkeen.

– Kun aloin tehdä omia hathajoogaharjoituk-
sia, menin niihin syvälle mukaan, ja se tuntui 
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todella hyvältä. Tein pitkiä harjoituksia. Saatoin herätä 
kuudelta ja tehdä kaksi tuntia hathaa – olla matolla ja 
katsoa mitä tapahtuu.

Ensin Satu teki hyvin säntillisesti katsoen paperista, 
mikä liike pitää tehdä ja missä järjestyksessä edetä. Sitä 
kesti aika kauan, kunnes harjoitukseen tuli jossain vai-
heessa vapautus: ei ole pakko katsoa paperista, vaan voi 
tehdä, mitä sieltä tulee. 

– Se rupesikin tuottamaan tulosta. Vaikea selittää 
mitä tapahtui, mutta aina tapahtui jotain uuttaa ja eri-
laista. Itsekin olin, että VAU, mitä tässä tapahtuu, mil-
lainen harjoitus tuli!

Syvät lihakset alkoivat löytyä

Kun Satu ryhtyi tekemään hathajoogaharjoituksia, sel-
kä oireili taustalla. Siinä vaiheessa vasta kun bandhat al-
koivat ilmaantua harjoitukseen, hän alkoi miettiä, että 
vasta nyt hän eka kertaa joogaa. Aikaisemmin Satulla 
oli tullut samanlainen ajatus, kun hengitys tuli mukaan 
– hengityksen ja liikkeen rauha ja rytmi. Ja silloin alkoi 
myös tulla erilaisia hengityksiä; niitä hengityksiä, mitä 
löytyi teksteistä tai tuli opiskelussa eteen. 

– Kun bandhat ilmaantuivat, huomasin, että syvät li-
hakset alkoivat löytyä – ihan tosi pieniäkin lihaksia, joi-
ta en voinut etukäteen kuvitellakaan olevan olemassa. 
Ihmettelin, miten tuollaistakin voi tuntea, esimerkiksi 
selkärangan ympäristöä tai vahvasti omat luut. 

– Kaikki varmaan sanovat treenaavansa syviä lihaksia. 
Minäkin aikoinaan ajattelin niin, mutta meillä on vie-
lä syvempiä lihaksia – ja vieläkin syvempiä. Voi sanoa, 
että kun menin Joogaopistolle, minulla ei ollut mitään 
tietoa syvistä lihaksista, vaikka olin käynyt kuntosalilla, 
olin harrastanut tankotanssia ja jonkin verran lattia-
akrobatiaakin.

Fysioterapeutti on todennut Satulle, että kun ih-
minen istuu selkä pyöreänä huonossa asennossa neljä 
minuuttia, se lamaannuttaa syvät lihakset kahdeksaksi 
tunniksi.

– Kun tekee työtä vuosikaudet huonossa asennossa, 
se alkaa ensin lamaannuttaa lihaksia, ja kun lihakset ei-
vät kannattele, se alkaa rikkomaan paikkoja.

Skanneriharjoitukset

Sitten tullaan osuuteen, jota Satu sanoo olevan vaikea 
kuvailla, mutta hän yrittää. Hän lähtee liikkeelle Arvo 
Tavin toteamuksesta, että kun Joogaopistolta tulee ko-

Kun menin Jooga-
opistolle, minulla ei 
ollut mitään tietoa 
syvistä lihaksista, 
vaikka olin käynyt 
kuntosalilla, olin  
harrastanut tanko-
tanssia ja jonkin 
verran lattia-
akrobatiaakin.
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tiin, silloin olo on kuin trimmatulla puudelilla.
Satu tuli taas kerran opistolta kotiin viikon joo-

ganopettajakoulutusjaksolta, ja hänellä oli ollut 
sitä ennen paljon omaa joogaharjoitusta. Ja se jat-
kui kotona tiiviinä.  Hän huomasi harjoituksessa, 
että aivan kuin pieni skanneripallo kävisi selässä 
tutkimassa, mitä siellä pitäisi tehdä ja mistä selkä 
on rikki.

– Sitten skanneri löytää sieltä sen kohdan, ja 
sitten vain lähdet sitä tekemään: oikeasti näin 
voimakkaasti, joo joo vieläkin vieläkin. Tämä 
hengitys vain kantaa ja tämä kroppa vain kantaa. 
Se vain menee helposti eikä ole kivuliasta. Se oli 
vahva tuntemus, sisäinen tieto, mitä pitää tehdä 
ja sitten teet vaan. Itseä se tavallaan naurattikin.

Sellaisia harjoituksia Satulla oli jonkin verran. 

Ja sitten hän tajusi, että nehän hoitavat hänen sel-
känsä kuntoon.

– Esimerkiksi tuli aika voimakkaita taaksetai-
vutuksia seisovilta jaloilta. Sieltä hoksasin, että 
kuinka se menee koko ajan syvemmälle ja sy-
vemmälle rankaan. Tuli tunne, että selkä pitenee, 
taipuu ja vahvistuu – siis kaikki kolme yhtä ai-
kaa. Ensin bandhat aktivoituivat, hengitystauon 
aikana skanneripallo liikkui sydämen korkeudelta 
alaspäin ehkä 10-20 sentin verran edestakaisin 
teki tutkimusmatkan ja aktivoi liikkeen.

Satu ei ollut koskaan aiemmin kokenut tuolla 
tavalla omaa selkärankaansa, johon myös voima 
alkoi palaamaan.

– Voiman palaamisesta olin maininnut tutuille 
jo usean vuoden ajan. Mutta kun sieltä tuli aina 

Satu Myllymäki on kokenut, että kroppa korjaa itsensä, kun sille antaa mahdollisuuden ja hiljentyy sen 
ääreen tekemään. Kuva: MK
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uudenlaista: jotakin vielä syvempää, jotakin vielä 
pienempää, jotakin vielä hienojakoisempaa voi-
maa. Sanoisin näin, että en tee noita harjoituk-
sia tietoisesti, vaan tietoisuuteni tekee sen. Vähän 
niin kuin sielu, joka siellä vaeltaa ja katsoo.

Skanneriharjoitukset eivät ole palanneet.

Polven tarina

Myöhemmin Satun polvi kipeytyi ja siihen tuli 
nestettä, joka poistettiin. Turvotus ei kuitenkaan 
kadonnut ja polvi kuvattiin, mutta kuvista ei löy-
tynyt mitään. Polvi tuli edelleen herkästi kävelles-
sä kipeäksi ja turposi.

– Sitten päätin kokeilla, että menen vain ma-
tolle ja kiinnitän ajatukset polveen: mitä tälle 
tapahtuisi, että saisin sen kuntoon. Sinne tuli 
ihmeellisiä, kivoja liikkeitä, ja ajattelin että VAU 
ei tämä varmaan huono ole, mistä tämäkin tuli. 
Toiseen jalkaan niitä liikkeitä ei tullut, vain vähän 
kompensointia. Sitten tuli pikkuhiljaa muutakin 
harjoitusta, ei vain polven hoitamista. Mutta har-
joitus antoi selkeästi enemmän aikaa oikealle ja-

lalle. Ja ennen pitkää erottelua ei ollut ollenkaan. 
Ja polvi vähitellen korjaantui.

– Siinä tuli elämys, että oikeasti kroppa korjaa 
itsensä, kun sille antaa mahdollisuuden ja hiljen-
tyy sen ääreen tekemään. Vaikka menisi puoli 
tuntia odotellessa, niin antaa tilan sille, sitten se 
lähtee tapahtumaan.

Kaikkein tärkeintä on,  
että malttaa hellittää 

Syvien lihaksien harjoittaminen on tärkeää, mut-
ta kaikkein tärkeintä on Satun mukaan, että malt-
taa hellittää.

– Kun hellittää, sieltä se vasta tulee. 
Satulla hellittäminen tuli kuvaan mukaan Joo-

gaopistolla. Hän on aina ollut ihmisenä leppoisa, 
ei mikään stressaaja, mutta kuitenkin tykännyt 
tehdä kaikenlaisia asioita. Mutta kun lähdetään 
kehon sisällä hellittämään, se on ihan eri maa-
ilma. Ja kun harjoituksessa hellitetään, siinä on 
paljon erilaisia mahdollisuuksia.

Hän kertoo pari esimerkkiä.

Taaksetaivutukset olivat suuressa roolissa Satun selän tervehtymisessä.



27 Suomen Joogalehti 1/2022

– Voit hellittää vaikka päälläseisonnassa, ja kun 
hellität ja hellität, sinulle voi tulla kaikenlaista 
ihmeellistä. Ei tarvitse edes juurikaan hengittää. 
Silloin sekään ei ole enää raskas liike. Jos et helli-
tä, päälläseisonnasta tulee suoritus. Jos se on pus-
kemista, puurtamista ja vahvaa tekemistä, se on 
raskas liike. Hellittämisen kautta harjoitukseen 
löytyy myös oikeanlainen voima.

– Ja esimerkiksi selinmakuulla tai koukkuselin-
makuulla voit keskittyä vain selkärangan toisen 
puolen lihaksiin ja yrittää saada sinne pienen liik-
keen, sitten toiselle puolelle ja sitten yhdessä. 

Alussa pysähtyminen 
tuntui mahdottomalta

Kun Satu meni Joogaopistolle opettajakoulutuk-
sen ensimmäiselle viikon jaksolle, hän ajatteli pa-
rin ensimmäisen päivän jälkeen olevansa hullu, 
jos tulee opistolle toisen kerran.

– Olin tehnyt nopeatempoista työtä tuotekehi-
tyksessä, illat ohjannut joogaa, ja lapsetkin olivat 
vielä pieniä. En pysähtynyt yhtään. Kun opistolla 
jouduin pysähtymään, se tuntui aivan mahdotto-
malta. Meitä oli muutama ihminen hermostuk-
sissaan ensimmäisten päivien aikana, että miksi ei 
tapahdu mitään. Hengitetään sisään ja nostetaan 
käsi ylös ja hengitetään ulos ja lasketaan käsi alas, 
Satu kuvailee alun tunnelmiaan.

– Sitten katsoin, miten Kuuren Ritvan (kurs-
sin opettaja) selkäranka liikkui harjoituksissa, ja 
se teki suuren vaikutuksen. Mietin miten hänel-
lä voi kroppa liikkua tuolla lailla. Joka paikka on 
aaltoileva. Katselin, että kyllä tällä täytyy jotain 
merkitystä olla. Jatkan kuitenkin. Jos opettajat 
eivät olisi olleet niin hyviä, ehkä olisin siirtynyt 
johonkin pikakurssiin.

Alkuaikojen opettajista Satun mieleen on Kuu-
ren lisäksi jäänyt erityisen hyvin Kerttu Kelo-
maa-Sulonen.

– Ja Sinikka Tala toi syventävillä jaksoilla Gé-
rard Blitzin joogaharjoituksista jotain merkitse-
vää. Harjoitukset tuntuivat kehossani erityisen 
hyviltä ja sisältäpäin mielenkiintoisilta.

Satu sanoo hyvin ymmärtävänsä, että jotkut 
ihmiset eivät kestä Joogaopistolla vastaan tulevaa 
hiljaisuutta, ja että jotkut haluavat vaativampia 
harjoituksia.

– Olen kuunnellut vuosien varrella ihmisten 
vaatimuksia, mutta itse ajattelen, että opetus on 
justiin oikein niin kuin se on. Mitään ei tarvitse 
muuttaa. Asanoiden vaikeus ei ole tässä se juttu. 
Jos ”äksönille” antaa pikkusormen, ihminen ei 
ehkä löydä sitä tärkeintä.

Satu toteaa, että joogassa ei voi saada valmista 
joltain muulta. Oivallusta täytyy itse hakea. Jo-
kaisen pitää itse löytää.

Hänelle on jäänyt hyvin mieleen Petri Räisä-
sen astanga-kurssilla toteamus, että on huoles-
tuttavaa, jos opettajia alkaa olla yhtä paljon kuin 
joogaajia.

– Silloin tietää, että opettajia pukataan jostain 
hihnalta. Jooga ei ole asanoiden jumppaa.

Omista viiden vuoden opinnoistaan Satu tuu-
maa, että nythän tästä joogatie vasta alkaa, kun 
on jonkinlaista pohjaa. Hän valmistui joogan-
opettajaksi viime heinäkuussa.

Harrastuksesta työ

Sukkahousutehdas lopetti Torniossa toiminnan 
vuonna 2016 ja samalla Satun 27-vuotinen työ-
rupeama päättyi. Hän avasi Torniossa Mind Body 
Yoga -salin vuonna 2017. Harrastuksesta tuli työ.

– Salin tarjonta on monipuolista, koska ihmi-
set ovat erilaisia, ja toiset haluavat voimakkaam-
paa ja toiset kevyempää. Monenlaista on senkin 
takia, että Tornio on asukasluvultaan aika pieni. 
Asiakkaita on myös Kemistä, Haaparannalta ja 
muualta lähiympäristöstä, mutta se ei juurikaan 
tilannetta muuta.

– Meillä on yin-joogaa, SJL-hathajoogaa, selän 
hyvinvointiin erikoistunutta SJL-hathajoogaa, as-
tangaa, ja ilmajoogaa. Ilmajooga on myös lempeä 
muoto huoltaa kehoa. Joogana se toimii, mutta 
siinä on mukana myös sirkusta ja akrobatiaa.

Yrityksen yhtenäinen toimitila on jaettu kol-
men erilliseen osioon: etualalla on joogatila, kes-
kellä taito ja voltti ja takaosassa ilma-akrobatiasali 
tankoilua ja ilmajoogaa varten. Salilla on myös 
lasten toiminnallisia tunteja, jolloin kaikki tilat 
ovat käytössä. Lapsia varten saliin rakentuu eri-
laisia ratoja.

Satu myös valmentaa tankotanssijoita ja itsekin 
kilpailee. MM-kisatkin ovat tulleet tutuiksi +40 
masters sarjassa.
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Kuten kaikki joogit toki muistavat, Joogasūtran 
(1.12) mukaan mielen toimintojen pysäyttämi-
nen saavutetaan harjoituksella (abhyasa) ja taker-
tumattomuudella (vairāgya). Muotoilu lukeutuu 
niihin moniin Joogasūtran kohtiin, jotka saavat 
minut ymmälleni. Yksi syy tähän on, että käsitän 
harjoituksen keinoksi, mutta takertumattomuu-
den loppu- tai olotilaksi. Pyörittelenpä hetken 
tätä teemaa.

”Takertumattomuus on nähtyjä ja kuultuja 
kohteita janoamattoman hallitseva tietoisuus”, 
kuuluu Måns Broon suomennos Joogasūtran sä-
keestä 1.15. Säettä avataan usein luonnehtimalla 
takertumattomuutta aineellisista asioista irrottau-
tumiseksi. Syvällisemmin tulkiten takertumatto-
muuteen kuuluu myös se, että on päästänyt irti 
inhosta, katkeruudesta, pelosta, ylpeydestä, ylem-
myyden- tai alemmuudentunteista ja väärästä 
identiteetistä – siis egosta.

Mistä hellittämiseksi takertumattomuus sitten 
määritelläänkin, ajattelen sen jo kuuluvan sa-
madhin maailmaan – autuuden, vapautumisen 
ja valaistumisen piiriin, millä termillä sanoin 
kuvaamatonta sitten yrittääkin sanoittaa. Taker-
tumattomuus on siis ponnistelun tuolla puolen. 
Ihmisellä, joka koettaa olla takertumatta erilaisiin 
asioihin, on edelleen haluava mieli. Hän ei ehkä 
aina takerru, mutta on silti halujen vallassa. 

Viisaana en ole koskaan osannut niin sanottua 
Homo sapiens -lajia pitää (ja yhä suuremmaksi 
sen hulluus kasvaa). Siksi pidän suuresti filoso-
fi Erich Frommin käsitteestä Homo consumens, 
joka kattanee suuren osan kulutuskapitalistisen 
yhteiskunnan jäsenistä. Lajin keskeinen pyrkimys 
on hamuta itselleen yhä enemmän asioita (mitä 
ne sitten ovatkaan) oman sisäisen tyhjyytensä, 
yksinäisyytensä ja levottomuutensa kompensoi-
miseksi.

Lajia edustava olento on äärimmillään kuin 
buddhalaisen kuvaston nälkäinen haamu, joka 

Takertumattomuudesta 
ja virtaavista vesistä

Tuula Helne

Pohdintoja joogan polulta

ei tule koskaan kylläiseksi. Haamujen tavoin hän 
harhailee yksin ja erillään kaksinaisuuden maail-
massa. Minä tässä, tyhjänä; kaikki muu tuolla. 

Haamuparka, Homo consumens -parka. On-
nellisuuden ja rauhan avaimet hänellä on kädes-
sään koko ajan, sillä juuri hänen olemuksensa 
tyhjyys kätkee ratkaisun olemassaolon epätyydyt-
tävästä tuskaisuudesta vapautumiseen. 

Ymmärrän takertumattomuuden tietoisuudek-
si Itsestä, mikä buddhalaisittain tarkoittaa oival-
lusta minättömyydestä. Se taas merkitsee ei-dua-
listisessa tulkinnassa sitä, että kokijaa ja koettua 
ei voi erottaa. Parhaiten tällaista tilaa voi ilmaista 
verbeillä: on pelkästään kokeminen: ei subjektia 
eikä objektia, ja tässä kokemisessa kunkin oma 
maailmankaikkeus tapahtuu, ikuisessa nykyhet-
kessä.

Kuten zenbuddhalainen opettaja John Daido 
Loori asian tiivistää, takertumattomuus on eril-
lisyyden vastakohta. (Tästä pääsen taas kerran 

Kirjoittaja on Porvoossa asuva 
tutkija, joka takertuu moniin 
asioihin, mutta hellittää jooga-
matolla.
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Joogasūtraan liittyvään epämukavuuden tunte-
mukseeni: buddhalaisesta perspektiivistä se aja-
tus, että joogan päämääränä olisi erillisyys, kaiva-
lya, on hyvin outo.)

Edellä esitettyyn tapaan määriteltynä takertu-
misen ajatus muuttuu absurdiksi. Kun kaikkeus 
on sinussa, ulkopuolellasi ei ole mitään. Mihin 
silloin takertuisit? 

Jooganopettaja Sinikka Tala kuvasi eräällä lu-
ennollaan rāgaa (halua, takertumista) ulospäin 
suuntautuvaksi virraksi. Ajattelen, että kun taker-
tuminen loppuu, virran suunta kääntyy. Silloin 
kaikki tarpeellinen tulee läsnä olevaksi ja hyväksi 
niin kuin se on. Lassi Nummen runo Kun saa-
vumme tähän hetkeen tavoittaa tämän kokemuk-
sen − tällaisen kokemisen − kauniisti: 

Kaikki virtaa poispäin. Kaikki virtaa pois.
Kun saavumme tähän hetkeen
pysähdymme ja katso: 

kaikki virtaa tähän hetkeen. Mikään ei pois.
Joen pintaan heijastuu
kaikki puut ja pylväät, vuodet, kasvot
kaikki rakkaus
tämän hetken. Ja runsaat silmut, 
kevään suuri valo.

Lopuksi: takertua voi myös ”kuultuun”: yri-
tykseen löytää itsekin tie yli lukuisien esteiden ja 
ansojen siihen luvattuun maahan, jonne onnek-
kaiden kerrotaan päässeen. Takertua voi siis va-
laistumisen tavoitteeseen sekä ajatukseen ankaran 
ponnistelemisen ja harjoittamisen välttämättö-
myydestä.

Laiskuusmoitteen uhallakin: ajatus etsijästä ja 
etsinnän päämäärästä on havahtumisen suurin 
este. Takertumattomuus on vapautumista siitä 
ajatuksesta, että ”tuolla jossain”, ulkopuolella, on 
jotain, mitä pitäisi saavuttaa.

Pohdintoja joogan polulta

Mikko Hietaharju: MIELENASANAT



Seinäjoen kaupunginteatterin näyttelijä 
Mia Vuorela huomasi viime syksynä, että 
pitkäaikainen joogaharrastus auttaa monin 
tavoin näyttelijäntyössä.

Virittäydy joogaan 
kuin näyttämölle
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Teksti: Anssi Orrenmaa 
Kuvat: Timo Junttila ja Seinäjoen kaupunginteatteri

Näyttelijä Mia Vuorela saattaa kyynelehtiä on-
nistuneen joogaharjoituksen jälkeen. Tie tähän 
on ollut pitkä ja monivaiheinen.

Alussa olivat opinnot Tampereen yliopiston 
Nätyssä. Opintoihin kuului koulutus näyttelijän-
työn vaatimaan hengitykseen.

Vuonna 1995 Mia valmistui teatteritaiteen 
maisteriksi. Sen jälkeen hän on kokeillut vaikut-
tavan määrän erilaisia kehon hallinnan menetel-
miä.

Ensimmäinen apu löytyi Helsingissä vuonna 
1998 Alexander-tekniikasta.

– Sen menetelmissä on itse asiassa aika paljon 
samaa kuin joogassa. Keho ja mieli kulkevat käsi 
kädessä.

Mia teki tuohon aikaan paljon kuunnelmia. 
Alexander-tekniikan avulla hän pystyi rentoutu-
maan ennen äänityksiä.

Mialla oli kuitenkin ongelmia vatsansa kanssa. 
Ei stressiä, vaan jotain isompaa, mihin lääketiede 
ei osannut tuoda helpotusta.

Mia keksi kokeilla Helsingin Joogayhdistyksen 
Jooga ja meditaatio -kurssia.

– Se kolahti. Nimenomaan tunnelma. Siellä ei 
suoritettu tai vaadittu mitään, ohjattiin vain lem-
peästi.

Seuraavaksi Mia jäi koukkuun bodybalanceen, 
joka on sekoitus joogaa, pilatesta ja venyttelyä. 
Hän osti bodybalance-DVD:n, joka pyörii yhä 
kotona. Nykyään lajia vain kutsutaan nimellä bo-
dyflow.

Vaativa ohjattava

Vuonna 2003 Mia muutti Helsingistä Seinäjoelle 
kaupunginteatterin työn perässä. Mukana tulivat 
mies ja vatsassa odottava kuopus. Synnytyksen 

jälkeen jooga ja pilates auttoivat palaamaan no-
peasti työkuntoon.

Innostavat lajit jatkuivat Seinäjoella. Mia on 
kokeillut astangajoogaa, hathaa, shindoa, crossfi-
tiä, kahvakuulaa ja intensiivistä ilmajoogaa. Uu-
sin innostus on Hot Yoga Seinäjoki -studio, missä 
Mia on päässyt yin-joogan lumoihin.

Kaikki lajit vetosivat omalla tavallaan, vaikka 
Mia huomasi, että ohjaaja määrittelee tekemistä 
usein enemmän kuin itse laji. 

– Vaatimukseni ovat aika korkealla, mikä liittyy 
osin ammattiini. Pystyn heittäytymään harjoi-
tukseen täysillä vain, jos ei tarvitse miettiä mitään 
ulkopuolista, kuten ohjaajan äänenkäyttöä tai lii-
allista musiikin käyttöä.

Reilu kymmenen vuotta sitten Mialla havait-
tiin keuhkoastma. Lääkäri hämmästeli astmapo-
tilaansa vahvaa sisään- ja ulospuhallusta. Selitys 
siihen oli hyvä hengitystekniikka. Sen ja tasapai-
noisen lääkityksen ansiosta työ teatterissa pystyi 
jatkumaan täysipainoisesti.

Hengityksen lisäksi jooga auttoi myös keskivar-
talon lihasten hallinnassa. Mia kertoo olevansa 
hyvin suorituskeskeinen, mutta kehon treenaa-
misen lisäksi myös joogan vaikutus mieleen kiin-
nosti. Siihen hän sai tuntumaa kirjallisuudesta ja 
Sri Lankan -matkalla.

– Srilankalaisten luonnollinen ja arkipäiväinen 
suhde buddhalaisuuteen ja koko elämäntapaansa 
kosketti minua.

Mia Vuorela myöntää joskus ajatelleensa, että 
hänestä voisi tulla hyvä jooga- tai pilatesohjaaja. 
Pitkä koulutus ja ohjaamisen vaatima aika olisivat 
kuitenkin olleet pois siitä, mitä hän rakastaa eni-
ten, näyttelijäntyöstä.

- Sen takia olen jättänyt jooganopettaja-ajatuk-
seni. Joogaa ja pilatesta en kuitenkaan jätä, koska 
ne tuovat fyysistä ja henkistä voimaa kroppaani, 
joka on ainoa työvälineeni.

Miksi et hengästy näyttämöllä?

Mia havahtui joogan antiin näyttelijän työlle en-
simmäisen kerran kuusi vuotta sitten. Silloin hä-
nen roolihahmonsa surmattiin rikosdraama Mur-
haloukun ensimmäisen näytöksen lopulla. 

Murhattu makasi selin näyttämön lattialla vä-

Mia Vuorela tapaa keskittyä 5−10 minuutin joo-
gaharjoituksella ennen esityksen alkua. Hän on 
havainnut aurinkotervehdyksen hyväksi liikesar-
jaksi. Kuva: TJ
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liaikaan saakka, kunnes hänet kannettiin pois. 
Ohjaaja kysyi, miten Mia oikein teki sen, kun ei 
näyttänyt hengittävän lainkaan. 

– Huomasin silloin, että pystyn siirtämään 
joogahengityksen avulla liikkeen pois näkyvis-
tä jonnekin muualle kroppaan. Murhaloukussa 
hengitys oli helpoin siirtää keuhkojen alle isoihin 
selkälihaksiin.

Viime syksynä hengitys tuli taas esille, kun Mia 
Vuorela esitti elämänsä ensimmäisen monologin, 
Hyvinvointivalheen. Hän esiintyi tunnin ajan yk-
sin roolissa, joka on monin paikoin hyvin fyysi-
nen, mutta heti perään tai samaan aikaan pitää 
pystyä replikoimaan. Jälleen näytti siltä, kuin Mia 
ei hengästyisi ollenkaan.

– Todellisuudessa en vain näytä hengästymistä-
ni, koska joogahengitys pitää kropan ihan tyyne-
nä. Hengitys ei ole erillinen osa, vaan olennainen 
osa kokonaisvaltaista kropan käyttöä ja siihen tu-
tustumista. Nyt tiedostin sen kunnolla. Kun tämä 
kirkastui, se oli valtava voimavara.

Kyse on yksinkertaisesta sisään- ja uloshengi-
tyksestä nenän kautta. Sen ansiosta Mia pysyy 
ulkoisesti tyynenä ja pystyy siirtymään puheeseen 

heti fyysisen suorituksen jälkeen tai yhtä aikaa sen 
kanssa.

Musikaaleissa hengitystekniikka on erityisen 
tärkeää, kun tanssi ja laulu ovat usein samanai-
kaista. 

– Musikaalit kysyvät kaikkein kovinta tekniik-
kaa. Illuusio siitä, että kaikki näyttää niin helpol-
ta, vaatii itse asiassa eniten työtä. Siinä onnistu-
minen on näyttelijän ammattitaitoa.

Aurinkotervehdys 
keholle ja mielelle

Mia käyttää joogaa myös esityksiin keskittymises-
sä. Kuten useimmilla näyttelijöillä, hänelläkin on 
omanlaisensa keino latautua ennen näytöksen al-
kua.

– Useimmiten teen aurinkotervehdystä, koska se 
on paras tapa saada keho auki ja siinä on mukana 
myös hengitys. Se ei ole liian fyysistä, mutta herät-
tää koko kropan. Se ei vie kuin 5-10 minuuttia.

Mia ei ole silti halunnut fakkiutua mihinkään 
tiettyyn liikkeeseen tai liikesarjaan, vaan tekee al-
kukeskittymisessään sitä, mikä milloinkin tuntuu 

Mia Vuorela huomasi viime syksynä joogan auttavan häntä yhdistämään liikettä ja puhetta Seinäjoen 
kaupunginteatterin Hyvinvointivalhe-monologissa. Kuva: Skt
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parhaalta. 
– Siihen liittyy sekin, että esitykset ovat usein illalla, 

mutta koen olevani enemmän päiväihminen. Puolen-
päivän jälleen on paras aika minulle, mutta joogamaiset 
liikkeet herättävät minut illalla, jos olen vähän väsynyt.

Hyvinvointivalhe-monologi alkaa jollakin, mikä 
muistuttaa joogaa ja meditaatiota. Yleisön asettuessa 
paikalleen Mia kävelee kymmenen minuutin ajan rau-
hallisin askelin ikään kuin itseensä kääntyneenä ennen 
varsinaisen esityksen alkamista.

– Tutustun tuolla liikkeellä näyttämötilaan, maadoi-
tan itseni siihen.

Kohota itsesi estradille ja joogaan

Virittäytyminen joogan avulla esitykseen ei tarkoita 
Mialle yksin kehon herättelyä, vaan samalla virittyy ja 
avautuu myös näyttelijän mieli.

– Joogaharjoituksessa ja teatteriesityksessä on paljol-
ti kyse samasta asiasta. Molemmissa täytyy olla täysin 
läsnä. Kummassakin pitäisi pitää aluksi meditaatiohet-
ki, jonka aikana maadoitutaan, laskeudutaan tilantee-
seen.

Mia käy puhumassa näyttelijän työstä Seinäjoen lu-
kion draamalinjalaisille. Hän tapaa kertoa heille, että 
näyttämölle ei pitäisi koskaan mennä ”tavallisena”, 
vaan tuo hetki pitäisi kohottaa tietoisesti arjen yläpuo-
lelle.

– Kohotettu minä tuo tarinankertojan siihen het-
keen, jolloin parhaimmillaan voidaan puhua karis-
masta. Tämä on opittava asia: olla tietoisesti läsnä ja 
sitten unohtaa se.

Mia arvelee, että jooganopettajan ja näyttelijän kou-
lutukset eivät turhaan ole yhtä pitkiä 4-5-vuotisia. 
Tekniikka pitää ensin oppia ja sitten unohtaa se ja 
luottaa itseensä.

– Puhutaan ammatillisesta itsetunnosta. Kun saan 
tehdä sitä työtä mitä rakastan ja kaikkien katseet kään-
tyvät minuun, osaan antaa myös itselleni tilanteen 
vaatiman arvon.

Samoin se on joogassakin, minkä takia Mia vaatii 
paljon myös joogaharjoitukseltaan.

Ja nyt tullaan siihen, miksi kyyneleet saattavat joskus 
valua onnistuneen joogatunnin loppurentoutuksessa.

– Se ei ole hillitöntä tai murheellista itkua, kyynel-
kanavat vain aukeavat. Se on avoimuutta, joka on mi-
nulle merkki siitä, että olen saavuttanut joogan aikana 
täydellisen rentoutumisen tilan.

Mia Vuorelan kyynelkanavat saattavat aueta 
onnistuneen joogaharjoituksen loppurentou-
tuksessa. Kuva: TJ
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Teksti ja kuvat: Aija-Leena Ranta

Ihmisääni – yhtä aikaa itsestään selvä, arkipäiväinen ele-
mentti ja samalla kiehtova tunteittemme ja ajatustem-
me tulkki. Jokaisen ääni on ainutlaatuinen, yhtä erityi-
nen kuin sormenjälkemme. Jokaisen ääni on myös lahja 
omalla persoonallisella tavallaan. Se on kenties vahvin 
ja samalla herkin ilmaisuvälineemme.

Ääni paljastaa meidän olotilamme ja vointimme sil-
loinkin, kun emme sitä haluaisi. Suhde omaan ääneen 

Meditatiivinen matka omaan ääneen
Aija-Leena Rannan mukaan kutsu 
meditatiiviselle matkalle omaan 
ääneen tarkoittaa myötätuntoisesti 
hyväksyvän suhteen solmimista ja sen 
vahvistamista tähän ainutkertaiseen 
ilmaisuvälineeseen.

"Kiitoslaulu" on Kaija Juurikkalan maalaus (2012).
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voi olla myös ristiriitainen, varsinkin jos joku on 
joskus arvostellut kykyämme ilmaista sanoja ja 
säveliä. Syvästi henkilökohtaisen ominaisuuden 
arviointi satuttaa, ja silloin saatamme mykistyä, 
lakata kokonaan laulamasta. 

Kutsu meditatiiviselle matkalle omaan ääneen 
tarkoittaa ennen muuta myötätuntoisesti hyväk-
syvän suhteen solmimista ja sen vahvistamista tä-
hän ainutkertaiseen ilmaisuvälineeseen. Meidän 
ei tarvitse olla hyviä laulajia eikä nuotinlukutai-
toisia. Halu löytää ja kokea avoimin mielin äänen 
moninaiset ulottuvuudet riittää tälle tutkimus-
matkalle lähtemiseen. 

Äänen ja kehoruumiin yhteys

Meissä syntyvä ääni säteilee myös kehoruumiin 
rajojen ulkopuolelle; äänihän on värähtelevää 
ilmaa. Voimme tuntea äänen värähtelynä sekä 
sisällämme että kehoruumiin ulkopuolella. On 
ihmeellistä, että tämä, ilman mitään mystiik-
kaa fysiikan lakien mukaisesti syntyvä ilmiö, pi-
tää sisällään ihmiselämän tunteitten ja ajatusten 
kirjon. Äänellä voimme ilmaista myös sen, mitä 
emme pysty pelkin sanoin kuvaamaan. 

Kehoruumis on äänemme instrumentti. Niinpä 
haen mahdollisimman optimaalista asentoa, jotta 
ääni voisi vapaasti soida minussa ja soittaa minua. 
Tuolilla istuessa sallin jalkojen painon laskeutua 
rennosti lattiaa vasten, ikään kuin jalkapohjat 
imeytyisivät leveinä kiinni lattiaan. Istuinkyh-
myt pakaroiden sisällä ottavat vastaan yläkehon 
koko painon, niin että voin vapauttaa ylävartalon 
lihakset turhasta kannattelusta; selkäranka pitää 
huolen luontevasta pystyasennosta.

Ajattelen niskan vapaaksi ja pitkäksi, samalla 
päälaki kohoaa kevyesti ylöspäin ja pää kevenee 
ikään kuin kellumaan atlasnikaman varassa. Va-
pautan alaleuan aistimalla ala- ja yläleuan taka-
hampaiden välissä olevaa tilaa. Annan poskien 
pehmetä ja kielen rentoutua pitäen samalla huu-
let kevyesti yhdessä. Hengitän avarrettujen sie-
rainten kautta rauhallisesti sisään ja ulos. Seuraan 
hengitykseni rytmiä ja annan sen muotoutua it-
sestään. Hengitys vain tapahtuu.

Vähitellen tulen tietoiseksi lepohengityksen ai-
heuttamasta liikkeestä kehoruumiissa. Se on peh-
meää ja pakotonta. Liikettä tuntuu kyljissä, syväl-

lä vatsassa ja selässä, aivan pakaroiden yläosassa 
saakka. Jotta hengitys voi vapautua ja syventyä 
lisää, annan mahdollisten vatsan alueen jännitys-
ten sulaa kohti lonkkia ja istuinalustaa. Tunnen 
olevani kuin pyöreä puunrunko, jonka ääriviivat 
ovat lempeästi laajentuneet ja pehmentyneet: si-
sälleni avautuu levollinen tila.

Hengityksen aikaansaama liike kehoruumiissa 
aktivoituu, kun uloshengityksen ilma muuttuu 
korvin kuultavaksi, soivaksi s-äänteeksi. Toistan 
sitä välillä itselleni sopivan pituisena jatkumona 
ja välillä lyhyinä aktiivisina sihauksina – teen ute-
liasta tutkimusmatkaa sisäisen tilani ja ääntöhen-
gityksen suhteesta.

Kuuntelen ja aistin sihinän jälkeistä hiljaisuutta 
ja huomaan ilman virtaavan sisään automaattises-
ti ja äänettömästi: minun ei tarvitse ajatella erik-
seen sisään hengittämistä; se vain tapahtuu, kun 
sihisemisestä aktivoituneet keski- ja alavartalon 
lihakset rentoutuvat. Samalla kun annan näiden 
syvien lihasten ”päästä vapaiksi”, saan happea 
juuri sen verran kuin on tarpeen ja vapaudun yli-
hengittämisen aiheuttamasta paineesta ja lihasten 
jähmettymisestä. 

Äänen resonanssi

Latinankielinen sana resonare merkitsee kaikua, 
takaisin soimista: re=takaisin, sonare=soida. Ääni 
resonoi sekä minussa että siinä tilassa, jossa laulan. 
Oman sisäisen resonanssin aistimista helpottavat 
kädet, joilla tunnustelen itseäni laulaessani eri 
äänteitä. Kun lasken kädet rinnalle, lähelle sy-
däntä ja laulan A-vokaalin, tunnen värinää käsien 
alla. Sitten siirrän käteni kaulalle ja laulan O, voin 
tuntea värähtelyn kurkun alueella. Siirrän kädet 
poskille ja laulan U, jolloin värinä tuntuu suun 
ympärillä ja poskissa. Lopuksi asetan kädet tuke-
vasti päälaelle M-äännettä laulaen ja tunnen koko 
pääni värähtelevän.

Äänteiden sarja A-O-U-M synnyttää näin rin-
nasta päälaelle nousevan värähtelyn. Sen voi aja-
tella kuvaavan sydämestä nousevaa halua kohota 
ylöspäin valoon ja avautua elämän lahjasta kiitol-
lisena omia fyysisiä rajoja korkeammalle. Sitä lau-
laessa annan myös ääneni lahjan kaikkien samassa 
tilassa olevien aistittavaksi. Resonanssi ja hengitys 
pitävät minut samalla tietoisena ja läsnäolevana 



Suomen Joogalehti 1/202236 

omassa kehoruumiissa. 
Samanaikaisesti kun A-O-U-M resonoi ylös-

päin, sen värähtely tuntuu liikkuvan myös koh-
ti maata. Nousen seisomaan ja tunnen vahvojen 
jalkapohjien juurruttavan minut lattiaan. Annan 
lonkkien, polvien ja nilkkojen pysyä elastisen peh-
meinä. Keskiössä on molemmin käsin aistittava A 
rintakehällä. O värähtelee kaulalla ja samalla voin 
toisella kädellä aistia sen pehmeästi myös ylävatsan 
ja pallean tienoilla. Kohotessaan poskille U:n vä-
rinä laskeutuu myös alavatsaan ja lantion luiden 
alueelle. Päässä tuntuva M synnyttää värähtelyä 
myös jaloissa, käsissä ja kaikkialla kehoruumiissa. 
M ikään kuin läpäisee koko olemukseni.

Huomaan että hyräilyn salaisuus avautuu juuri 
tässä, koko olemuksessa tuntuvassa väreilyssä. Hy-
räillessä luon suojaavan tilan myös ympärilleni, 
samalla kun hyräily kietoo kaikki lähellä olevat 
yhteiseen kokemuspiiriin. Myös he, jotka eivät itse 
hyräile tai kykene hyräilemään, pääsevät näin osal-
lisiksi äänen värähtelyn hyvää tekevästä vaikutuk-
sesta. Sama osallisuus mahdollistuu silloinkin, kun 
hyräily muuttuu sanoiksi, kokonaisiksi lauluiksi. 

Kaikkina aikoina eri kulttuureissa on äänen 
avulla haettu yhteyttä johonkin korkeampaan. 
Äänteiden värähtely kehoruumiin eri kohdissa on 
puhtaasti fysikaalinen ilmiö, jolle ihminen on an-
tanut erilaisia merkityksiä ja sisältöjä kulttuurista 
riippuen. Jokainen on vapaa sanoittamaan omat 
merkityksensä eri äänteille. Itselleni merkitykselli-
sin sisältö on äänen avulla syntyvä yhteys Elämän 
Antajaan ja toinen toisiimme. 

Yhteinen ääni kannattelee

Meditatiivinen yhdessä laulaminen on lahjoittanut 
minulle lukemattomia harmoniaa ja kauneutta 
täynnä olevia merkityksellisiä hetkiä. Yhteisen, yh-
den ja saman äänen löytyminen ei ole aina itses-
täänselvyys. Silloin tarvitaan ennen muuta kuun-
televaa asennetta, kärsivällisyyttä ja silloin tällöin 
myös pienen rosoisuuden hyväksymistä.

Kun laulamme levollisesti toisiamme kuunnellen 
jotain äännesarjaa, kuten A-O-U-M tai A-M-E-N, 
löydämme vähitellen yhteisen hengityksen rytmin. 
Mielenkiintoista on, että äännesarjaa tai yhtä sanaa 
lempeästi laulettaessa hengityksen rytmi hakeutuu 
kuin itsestään noin kymmenen sekunnin jaksoi-

hin. Kuusi kertaa minuutin aikana tapahtuva hen-
gitys rauhoittaa vähitellen sydämen sykkeen.

Laulun vaikutus yltää niin mieleen kuin ke-
horuumiiseenkin. Rauhoittunut sydämen syke 
laskee verenpainetta, ja äänen resonointi kirjai-
mellisesti hieroo meitä sisäpuolelta. Laulajat ovat 
kertoneet myös päänsäryn hävinneen ja koko ole-
muksensa virkistyneen.

Yhteinen ääni, yhtenä ja samana instrumentti-
na oleminen luo myös vapauden olla suorittamat-
ta mitään, vapauden olla arvioimatta omaa lau-
lamista ja vapauden olla vertaamatta sitä toisten 
lauluun. Oleellista on herkästi ja rauhassa kuun-
nellen löytää yhteinen ääni ja liittyä siihen. Yhtei-
nen ääni kannattelee, niin että laulaja voi välillä 
vaieta ja vain levätä sen aalloilla, äänen hoitavassa 
värähtelyssä.

Kirjoittaja on musiikin maisteri (MuM), äänipedagogi ja lau-
laja. Hän on tutkinut ja esittänyt keskiaikaista gregoriaanis-
ta laulua sekä opettanut meditatiivista  laulua vuodesta 1991 
alkaen muun muassa kuoroille, lauluryhmille ja työyhteisöille. 
Hiljaisen rukouslaulun retriittejä hän on ohjannut 2000-luvun 
alusta lähtien. 

”Meidän ei tarvitse olla hyviä laulajia eikä nuo-
tinlukutaitoisia, kun lähdemme tutkimusmatkalle 
omaan ääneen. Halu löytää ja kokea avoimin mie-
lin äänen moninaiset ulottuvuudet riittää”, Aija-
Leena Ranta huomauttaa.
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Teksti: Aimo Törmänen

Karla Löfgren käsittelee kirjassaan moniarvoi-
suuden hengessä maamme uskonnollista kenttää 
ja siihen vaikuttavia muiden kulttuurien uskon-
nollisia perinteitä. Meillä valtavirran uskonnolli-
suus on pitkään ollut voimakkaan opillista ja ehkä 
lakihenkistäkin. Kirjoittaja kokee muita uskonto-
ja vieroksuttavan ja usein pidettävän uhkana ko-
toiselle luterilaisuudelle. Tekijän tavoitteena on 
tutkailla avoimin mielin muulla tavoin uskovia.

Kirjoittajan lähestymistapa katsomuksiin on 
kokemuksellinen ja hänen mukaansa se on tulo-
kulmana opillisuutta toimivampi. Se poistaa ih-
misten yleisen taipumuksen lukkiutua erilaisiin 
dogmeihin. Löfgren painottaa hiljentymistä, me-
ditaatiota. Kirjoittaja suhtautuu kuitenkin herä-
tyskristillisyyteen varsin epäillen.

Löfgren kirjoittaa uskonnolla olevan myöntei-
nen vaikutus ihmisen kokemaan hyvinvointiin ja 
onnellisuuteen. Uskonnot antavat usein selityk-
sen maailmankaikkeuden järjestykseen ja ihmisen 
osaan siinä. Hän ymmärtää uskonnollisen viite-
ryhmän antaman tuen olevan arvokas seikka jäse-
nelleen. Se on hyvä asia. Tosin selittyykö se vain 
ihmisen luonnollisena tarpeena kuulua joukkoon 
tai ryhmään. Kukaanhan ei halua olla yksinäinen 
saari.

Kristinuskon piirissä on aina ollut pyrkimys-
tä korkeaan hengellisyyteen, spiritualiteettiin. 
Kirjoittaja hahmottaa sen kuitenkin toteutuvan 
parhaiten kiinnittymällä käytännön elämään. 
Uskonto voi toimia Löfgrenin mielestä parhai-
ten keskittymällä tämänpuoleisiin asioihin. Tällä 
tavoin hän asemoi itsensä pois kovin opillisesta 
tavasta elää omaa uskoaan.

Dialogi eri uskontojen välillä Suomessa on pai-
nottunut islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon 
kesken. Tekijä toivoo myös buddhalaisuuden, 
taolaisuuden ja hindulaisuuden näkyvän meillä 
enemmän luterilaisuudessa.

Löfgren pitää Intiaa uskonnollisen monimuo-

Luettavaa

Monimuotoisuuden 
esittely

toisuuden laboratoriona. Jooga on tuonut Suo-
meen useita käsitteitä, joita ovat muun muassa 
väkivallattomuus – ahimsa, meditaatio ja mantra. 
Intian kulttuuri ehkä on henkisempi kuin maal-
listunut länsi. Tekijä ei tee selkeää eroa sanojen 
henkinen ja hengellinen välillä. Jälkimmäinen on 
yleiskielisesti uskonnollinen ja henkinen tarkoit-
taa ei-uskonnollista aspektia. 

Kirjoittaja esittelee useita idän ja lännen aattei-
siin perehtyneitä  tunnettuja vaikuttajia. Heistä 
mainittakoon Krishnamurti, Gurdijeff, Amma, 
Osho ja Wilfrid Stinissen.

Löfgrenin teoksen viimeisessä osiossa on hänen 
painavin asiansa. Siinä hän käsittelee meditaatio-
ta ja sen mahdollisuuksia. Minulle tulee hänen 
meditaatiokäsityksestään ja -ymmärryksestään 
hieman epäilevä olo. Kirjoittajalla on jotenkin 
välineellinen merkitys meditaatiolle. Se ei ko-
kemuksena ole tärkeä omana itsenään, vaan sen 
merkitys toteutuu hyötynä tai muuna etuna. 

Kirjassa on paljon aatehistoriallista tietoa idän 
ja lännen perinteistä. Samoin luterilaisuuden ny-
kytilanne kerrotaan varsin pätevästi. Puutteistaan 
huolimatta teoksella on paljon annettavaa joo-
ganopettajille ja innokkaille joogan harrastajille.

Karla Löfgren: Usko, toivo, rakka-
us, meditaatio. Basam Books 2021, 
245 sivua.
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Teksti: Kreeta Ranki

Bhakti saattaa olla nykyjoogille asanapainotteista hatha-
joogaa vieraampi joogan polku. Bhakti on antaumuk-
sen joogaa, jonka tarkoituksena on muuttaa näkökulma 
itsekeskeisestä kaikki-minulle-nyt -lähestymistavasta 
jumalakeskeiseen palvelevaan asenteeseen.

Måns Broon tuore suomennos sisältää kaksi kes-
keistä bhaktijoogan teosta, Sandilya- ja Narada-bhakti-
sutran. Sivistyneen nykyjoogin kosketuspinta bhaktiin 
saattaa olla runollisen Bhagavad-Gitan lukeminen. 
Bhakti-sutrissa käsitellään osittain samoja teemoja kuin 
Bhagavad-Gitassa: vakuutteluja bhaktin ylivertaisuu-
desta muihin joogan polkuihin nähden, erilaisten vaih-
toehtojen esittelyä bhaktin harjoittajalle, tarkistuslistoja 
bhaktin polulla edistymiselle.

Bhakti-sutrien kieli poikkeaa Bhagvad-Gitan kielestä 
täysin, mutta Yoga-sutran tuntijalle tämä lähestymistapa 
on tuttu. Alkuperäinen teksti koostuu hyvin lyhyistä, 
numeroiduista kohdista, joissa juuri ja juuri sanotaan 
kaikki olennainen. Jotta teksti avautuisi kunnolla, suuri 
osa tekstistä on sutrien selitystä. Broo avaa sutria tu-
keutuen päteviin lähteisiin sekä omaan vankkaan koke-
mukseensa bhaktin harjoittajana.

Tekstit täydentävät toisiaan. Sandilya-bhakti-sutran 
lähestymistapa on teoreettinen. Se pureutuu bhaktiin 
filosofisesta näkökulmasta purkaen bhaktille usein esi-
tettyjä vasta-argumentteja, kuten että se on olemuksel-
taan kaipausta joka Yoga-sutrassa määritellään häiriöksi 
(1.21), tai että Jumaluus poikkeaa ihmismielestä niin 
olennaisesti, että ne eivät ole yhteismitallisia (2.32), tai 
että jumaluus olisi riippuvaista ihmismielien olemassa-
olostoa (2.36). Siinä myös määritellään bhakti moni-
puolisesti.

Narada-bhakti-sutra taas on helpommin lähestyttä-
vä kuin Sandilya-bhakti-sutra. Siinä painopisteenä on 
bhaktin harjoittaminen. Bhaktijoogassa on tarkkoja ja 
tiukkojakin ohjeita bhaktin harjoittamiseen.

Itse koin avartavaksi Broon esimerkin siitä, että mo-
nella tapaa etuoikeutetulle länsimaiselle ihmiselle toi-
sen edessä kumartuminen on hyödyllinen harjoitus. 
Itse lisäisin tähän, että se sopii erityisesti nykyaikaan, 
jossa konkreettiset toimet ilmastonmuutoksen py-
säyttämiseksi ovat tarpeen. Niin kauan kuin elämme 

Luettavaa

Perusteellinen katsaus bhaktin harjoittamiseen

Bhaktin filosofia ja käytäntö. 
Sandilya- ja Narada-bhakti-sutra. 
Suomentanut ja toimittanut Måns 
Broo. Gaudeamus 2021, 286 sivua.
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Luettavaa

henkisissäkin piireissä tutulla ”minä ja minun 
erinomaisuuteni” -asenteella, on vaikea saavuttaa 
aitoa kokemusta siitä, miten itsekin on osa koko-
naisuutta. Broo puuttuu tässä myös joogapiireissä 
viime aikoina esiin tulleisiin guruskandaaleihin 
(1.41.).

Itseäni puhuttelee myös se, että bhaktin har-
joittaminen ei edellytä arkielämästä etääntymis-
tä, vaan sen voi ja se kannattaa ottaa osaksi sitä 
(1.62). Melkein kaiken voi ottaa osaksi bhakti-
harjoitusta tuomalla tekoihinsa toisenlaisen näkö-
kulman.

Kommentaarissaan Broo käsittelee myös yleisiä 
henkisen harjoituksen kompastuskiviä. Yoga-sut-
ran perinteisessä tulkinnassa brahmacarya tarkoit-
taa yksiselitteisesti selibaattia, mutta Broo (243) 
huomauttaa, että keinotekoinen ja väkinäinen 
selibaatti tuskin on kenellekään hyödyllistä.

Henkisessä harjoituksessa on hyvä tietää, mil-
laista elämä on kun ollaan harjoituksessa pitkällä. 
Bhaktin kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että bhak-
tin harjoittaminen muuttuu bhaktin elämiseksi. 
Harjoitteista ei tarvitse enää itseään muistuttaa, 
ja edistyneen bhaktijoogin arkisiakin toimia seu-
raamalla voi oppia, miten bhaktia harjoitetaan. 
Tällainen todellinen edistyneisyys on harvinaista, 
ja sen näennäinen teeskentely kostautuu ennen 
pitkää.

Henkisessä harjoituksessa joutuu tarkastele-
maan läheltä myös niitä vähemmän edistyneitä 
puolia itsessään. On työlästä myöntää itselleen 
olevansa vielä lapsenkengissä, ja vaatii nöyryyttä 
malttaa edetä askel kerrallaan. Tämä saattaa tehdä 
osittain sen, että bhakti voi vaikuttaa mahdotto-
malta ja jopa luotaantyöntävältä harjoitukselta, 
mikäli fokus on siinä, millaista se on edistyneellä 

tasolla.
Bhaktiin kuitenkin kuuluu avarakatseisuus, 

eikä pääsyvaatimuksia ole. Kukin voi aloittaa juu-
ri siitä tilasta missä sattuu olemaan. Asiantunte-
va opastus matkan varrella on kullanarvoista, ja 
Broon suomennos on tässä hyvänä tukena. Jos 
Bhakti ei kiinnosta omakohtaisena harjoituksena, 
Broon teos toimii joogasivistystä roppakaupalla 
kartuttavana tietolähteenä.

Kattavassa johdannossa Broo puuttuu ilmeiseen 
ongelmaan bhaktin esittelyssä. Bhaktille keskeiset 
käsitteet, kuten Jumala tai antaumus ovat meillä 
pitkälti kristinuskoon nojaavassa kulttuuriperin-
teessä varttuneille sen verran latautuneita, että ne 
aiheuttavat osalle allergiaoireita siinä määrin, et-
tei edes niistä lukeminen ole mahdollista. Bhakti 
nojaa kuitenkin täysin erilaiseen viitekehykseen, 
ja näiden (ja muiden vastaavien) käsitteiden si-
sältö on bhaktissa erilainen, mutta suomen kieli 
ei tunne tähän tarkoitukseen muunlaisia sopivia 
termejä. Sandilya-bhakti-sutran kolmas luku avaa 
hyvin sitä, miten jumalan käsite tulisi tässä kon-
tekstissa ymmärtää.

Henkilökohtaisen suhteen luominen persoo-
nalliseen Jumalaan on bhaktin lähtökohtia, joten 
uskontoallergiasta kärsivän voi olla lähtökohtai-
sesti hankala tarttua tähän teokseen. Suosittelen 
siihen tutustumista kaikesta huolimatta avoimin 
mielin. Teos saattaa vähintäänkin avata uusia 
näkökulmia siihen, miksi osa ihmisistä valitsee 
bhaktin polun. Syitä tähän voi olla muitakin kuin 
ne, jotka vannoutuneella ateistilla tulee ensim-
mäisenä mieleen. Tärkeää on myös, että bhakti ei 
ole yksi yhtenäinen lähestymistapa, vaan sitä voi 
toteuttaa monin tavoin.

Uudistetut kotisivut avautuvat 19.3.
Joogaliiton uudistetut kotisivut avautuvat 19.3.2022.

Uusi sivusto on entistä helppokäyttöisempi ja selkeämpi.
Kursseille ja koulutuksiin ilmoittautuminen onnistuu siellä tuttuun tapaan.

Käy tutustumassa!
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Teksti: Sinikka Tala  
Kuva: Joogaliiton arkisto

Saara Renko syntyi 19.7.1932 Ilmajoella, missä 
hän asui myös viimeiset vuotensa, Kalajaisjärven 
rannalla perheensä vapaa-ajan paikassa Tähkä-
päässä. Saaran elämä päättyi 19.10.2021.

Jo vuosia ennen joogatien avautumista Saara 
tutki kokonaisvaltaista joogaa käsittelevää kirjal-
lisuutta. Viittakiven opistossa ollut joogakurssi 
vuonna 1971 oli hänelle merkittävä ja siitä käyn-
nistyi myös hänen pitkä työuransa jooganopetta-
jana. Joogaliiton jäseneksi hän liittyi 1973 ja sen 
myötä hän sai olla läheltä seuraamassa Joogaopis-
ton syntyvaiheita.

Joogaliiton hallitukseen Saara tuli valituksi 
1976 ja jatkoi siinä aina vuoteen 2007. Joogaopis-
ton kurssitoiminta ja erityisesti jooganopettajien 
koulutus olivat hänelle tärkeitä. Saaran aloitteesta 
syntyi vuonna 1991 Ohjaajakirje tavoitteena tu-
kea liiton kouluttamia eri puolilla maata työsken-
televiä jooganohjaajia.

Saaran rooli joogan vahvistajana Seinäjoen seu-
dulla on ollut merkittävä. Jooganopettajana hän 
loi tiiviin yhteyden kansalaisopistoon ja sen ansi-
osta joogaryhmät ovat saaneet vankan jalansijan 
alueen opistojen kurssitarjonnassa.

Jo vuonna 1973 perustettiin Seinäjoen Seudun 
Joogayhdistys jooganharrastajien yhteiselimeksi 
sekä ylläpitämään yhteyttä Joogaliittoon. Saaran 
osuus paikallisyhdistyksen synnyssä ja alkuvuosi-
kymmenten toiminnassa oli keskeinen. Edelleen 
paikallisyhdistys on jäsenmäärältään Suomen 
suurimpia ja näin myös tärkeä tuki liiton toimin-
nalle.

Saara kohtasi myös ennakkoluuloja joogan 
suhteen. Mutta omakohtainen kokemus joogan 
hyvinvointia ja terveyttä edistävästä vaikutukses-
ta antoi Saaralle voimaa ja rohkeutta työskennel-
lä arvokkaaksi kokemansa asian puolesta. Hän 
omistautui kehittämään joogaharjoitusta erityi-
sesti selkäongelmaisten avuksi. Viimeisen selkä-

kurssinsa Joogaopistolla Saara ohjasi 2014. 
Näin Saara toteaa Joogalehden haastattelussa 

vuonna 1976: 
”Joogan koen asiana, joka elämässäni on ollut 

erittäin merkittävä ja josta joka päivä olen kii-
tollinen, sekä asiana, jonka valtavaa viisautta ja 
ihmistuntemusta jatkuvasti ihmettelen. Joogassa 
parasta on mielestäni se, että se antaa elämälle tar-
koituksen. Myös se, että sen myötä on löytänyt 
ison joukon rikastuttavia ihmissuhteita.” 

Saaran välittämä jooga on jättänyt unohtumat-
toman jäljen lukuisiin hänen oppilaisiinsa. Hä-
nen innostuksensa ja omistautumisensa joogan 
asialle jatkuu heidän työnsä kautta.

Joogaopisto ja sen jatkuva kehittäminen olivat 
aina lähellä Saaran sydäntä. Jos haluat kunnioittaa 
Saaran muistoa, voit tehdä lahjoituksen Joogalii-
ton tilille FI 05 1544 3000 2394 13, Joogaliitto 
ry, Kiinteistön korjaukset/rakentaminen. Lisää 
viestiosioon: ”Saara Rengon muistolle”. Näin 
Saaran muisto jatkaa työtään tulevien sukupolvi-
en hyväksi.

Kirjoittaja on Saaran oppilas ja joogaystävä sekä Seinäjoen Seu-
dun Joogayhdistyksen puheenjohtaja.

Joogaopisto oli aina  
lähellä Saara Rengon sydäntä

In memoriam

Saara Renko anatomiakurssilla vuonna 1974
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Metsäjooga-kurssi Joogaopistolla 8.–11.8.2022

Ihmisen jälkiä
Teksti: Jani Manninen 
Kuva: Lucy Manninen

Aluksi paikka vaikuttaa ihan tavalliselta pohjois-
saksalaiselta pyökkimetsältä. Parkkipaikalta vie 
polku syvemmälle metsään.

Eteemme avautuu pieni aukio, joka on tehty 
kirkoksi. Sitä ilmentävät muutama penkki, altta-
ria muistuttava kivi ja iso puinen risti. 

Tekee mieli pysähtyä kuuntelemaan. 
– Missä ne haudat ovat? kysyn.
– Tuolla, hän vastaa ja heilauttaa kättä puiden 

suuntaan.
Kun silmät tottuvat tähän tilaan, näen puuhun 

kiinnitetyn mustan laatan. Siinä lukee ihmisen 
nimi, syntymä- ja kuolinaika. Samanlaisia laatto-
ja on kaikissa muissakin puissa. Joissakin laatoissa 
on kaksi nimeä, joissakin enemmän. He ovat ha-
lunneet tulla haudatuksi puuhun. 

Kerron hänelle, että Suomessakin on näitä 
paikkoja. 

– Sanovat sitä karsikoksi. Se on muistomerkki. 
Ja vähän niin kuin tienviitta kuolleelle. Alun pe-
rin kai haluttiin, etteivät sielut palaisi ihmisten il-
moille kummittelemaan vaan tajuaisivat puuhun 
veistetystä merkistä, että ovat jättäneet ruumiinsa.

– Tienviittoja. Suuntamerkkejä, hän sanoo.
Usein hautausmailla voi havaita ihmisen tar-

peen jättää jälkiä itsestään, loppuun asti. 
Ihmisen jäljet näkyvät täälläkin. On tehty si-

leä polku, kirkon penkit ja alttari, esteetön pääsy 
kirkkoon. Samalla tulee vaikutelma, että tänne 
ihmisen jäljet myös päättyvät. Siitä syntyy paikan 
pyhyyden kokemus; täällä ollaan portilla, väliti-
lassa, fyysisen maailman ja henkisen maailman 
välissä.

Kokemus tapahtuu horisontaalisen ja vertikaa-
lisen leikkauspisteessä. Läsnäolon tila, nyt-hetki, 
on sellaisessa pisteessä. Ei sitä tarvitse kokea met-
sässä tai kirkossa, voi sen kokea muuallakin, mis-
sä tahansa. Kun on mahdollisuus hiljentyä ja olla 
yhteydessä omaan keskukseensa, ollaan pyhän 
äärellä.

On aika lähteä.
Hän haluaa ottaa yhden selfien ennen kuin 

ajamme takaisin kaupunkiin.

Metsäjooga-kurssi järjestetään Joogaopistolla 8.–11.8.2022. 
Ohjaajina toimivat teatteritaiteen maisteri, jooganopettaja 
SJL® Jani Manninen sekä filosofian maisteri, englannin ja rans-
kan kielen opettaja Lucy Manninen.
Kurssilla tehdään joogaharjoituksia metsässä, opiston ympäris-
tössä ja salissa. Metsäjooga-kurssilla käsitellään myös metsään 
liittyvää kansanperinnettä ja mytologiaa ja katsotaan sitä kah-
den eri kulttuurin kautta; tutustutaan suomalaisten ja germaa-
nisten kansojen metsäsuhteeseen ja metsään liittyvien kertomus-
ten ominaispiirteisiin sekä yhtäläisyyksiin. Kurssikielenä ovat 
suomi ja osin englanti, ja tarpeen mukaan tulkataan.
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In memoriam

Teksti: Märta Heikinheimo ja Katri Mason 
Kuva: Timo Junttila

Suruviesti Arvon kuolemasta tuli yllättäen – ly-
hyt sairaalajakso päättyi keuhkokuumeeseen 
20.1.2022. Hän oli syntynyt vuonna 1936.

Arvon ansioluettelo Joogaliiton toiminnassa on 
pitkä ja monipuolinen, ja alkaa jo liiton edeltä-
jän, Suomen Joogayhdistyksen piiristä 1960-lu-
vun lopulla. Työn jälki näkyy toiminnan kaikilla 
keskeisillä alueilla – niin hallinnossa (32 vuotta 
hallituksessa ja siitä 17 vuotta puheenjohtajana) 
kuin opetustoiminnassakin, jota hän on jatka-

nut näihin päiviin asti. Erityisesti Gérard Blit-
zin opetus, jolle Joogaliiton nykyinen opetus ja 
jooganopettajakoulutus pitkälti pohjautuvat, oli 
Arvolle sydämen asia. 

Ensimmäinen iso projekti liiton piirissä, josta 
Arvo oli vastuussa, oli paikan etsiminen perus-
tettavalle ”joogakodille”, josta ajatus oli syntynyt 
1972 Finnsin kansanopistossa pidetyllä jooga-
kurssilla. Siellä myös kerättiin alkupääoma (taisi 
olla peräti toista sataa silloista markkaa) kurssi-
laisten keskuudesta.

Silloisen ydinjoukon optimismia ja uskallusta 
voi vain ihmetellä ja ihailla! Tiedettiin, että eri 

Arvo Tavin työn jälki näkyy 
Joogaliiton toiminnan kaikilla 
keskeisillä alueilla

Arvo Tavi kotonaan vuonna 2018.
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puolilla Suomea oli tyhjäksi jääneitä kansakou-
luja, joita oli rakennettu sodanjälkeisiä suuria 
ikäluokkia varten. Ne olivat jo 1970-luvun alussa 
tulleet tarpeettomiksi. Arvon johdolla lähdettiin 
etsimään sopivaa paikkaa tarkkojen kriteerien 
pohjalta (siedettävä etäisyys pääkaupunkiseudus-
ta, kohtuullinen hintataso, rakennuksen muun-
nettavuus sisäoppilaitokseksi, luonnonrauha). 
Näin päädyttiin Ranta-Hännilän kyläkouluun 
Saarijärvellä.  Opiston nyt oltua lähes 50 vuot-
ta toiminnassa valinta on osoittautunut monessa 
mielessä hyväksi ja sijainti keskellä Suomea vuosi 
vuodelta paremmaksi. 

Arvon hallinnolliset kyvyt tulivat esiin erityi-
sesti sen jälkeen, kun hän vuonna 1979 aloitti 
Joogaliiton puheenjohtajana. Ruuhkavuosia elä-
vän nuoren perheenisän oli Arvon oman kerto-
muksen mukaan pakko oppia delegoimaan töitä 
ja vastuuta, ja näin luotiin liitolle hallintojärjes-
telmä, joka vapaaehtoistyöhön pohjautuvalle or-
ganisaatiolle on osoittautunut hyvin toimivaksi.

Todettiin, että hallituksen täytyy olla paitsi 
suunnitteleva myös toimeenpaneva elin. Peruste-
tuille toimikunnille annettiin keskeinen asema ja 
vastuu toiminnasta, esimerkiksi kurssitoiminnan 
tai ohjaajakoulutuksen järjestelystä. Periaatteena 
oli, että toimikuntien puheenjohtajat ovat hal-
lituksesta, mutta jäseniksi voidaan kutsua myös 
hallituksen ulkopuolelta ja siten saada lisää ihmi-
siä liiton aktiivien piiriin.

Tällainen työskentely edellyttää paitsi keski-
näistä luottamusta myös sitä, että suuret linjat 
sovitaan yhdessä, ja että kaikki ovat hyvin perillä 
kokonaistavoitteista. Tällaisen tilanteen varmis-
tamiseksi katsottiin, että hallituksen kokouksiin 
oli varattava riittävästi aikaa niin, että asiat pys-
tyttiin perusteellisesti yhdessä pohtimaan ja siten 
sitoutumaan tavoitteisiin. Sen vuoksi kokouksiin 
kokoonnutaan yhä viikonlopuksi niin, että jää 
hyvin aikaa keskusteluihin ja yhdessä tehtäviin 
joogaharjoituksiin. Tavaksi tuli – ja vuosikym-
meniä siinä onnistuttiinkin – tekemään päätökset 
yksimielisesti ilman äänestyksiä.

Arvo tuskin itsekään osasi aavistaa, miten kau-
askantoiset vaikutukset hänen vuonna 1979 te-
kemällään matkalla Sveitsiin Euroopan Joogau-
nionin kokoukseen tulisivat olemaan Joogaliiton 

toiminnalle. Arvo tutustui siellä Gérard Blitziin, 
joka oli saanut joogaoppinsa intialaiselta Krish-
namacharyalta. Blitz oli myös zeniin syvällisesti 
perehtynyt.

Hänen raja- ja hathajoogaa yhdistävä tapansa 
ohjata harjoitusta kokonaisvaltaisesti periferiasta 
keskustaan ja mielen hiljenemiseen, meditaatioon, 
oli koskettanut syvästi. Samanlaisen vaikutuksen 
se teki myös niihin pariin kymmeneen Joogaliiton 
aktiiviin, jotka Arvo sitten innosti useana vuonna 
lähtemään opintomatkalle Zinalin kokouksiin saa-
maan omakohtaisia kokemuksia opetuksesta.

Samanaikaisesti Gérard Blitz ja hänen oppilaan-
sa aloittivat vierailut Joogaopistolle ohjaamaan 
kursseja; Heidi Staben 2000-luvun puolelle ja 
Carla Sgroi viime vuosiin asti. Heidän pitämis-
tään 5-vuotisseminaareista, joille sama ryhmä 
kokoontui vuosittain viikoksi työskentelemään 
joogaharjoituksen ja -tekstien parissa, saatiin 
myöhemmin malli jooganopettajakoulutuksen 
syventävän vaiheen kursseille.  Näistä elementeis-
tä kehittyi se joogan opettamisen ja harjoittami-
sen tapa, josta voimme käyttää nimeä SJL-jooga.

Arvo oli valmis pitkäaikaiseen työhön tutkiak-
seen harjoitusta ja tekstejä, jakamaan oppimaansa 
ja opettamaan. Vuosikymmenien ajan hän piti 
jatkuvasti kursseja Joogaopistolla sekä osallistui 
kouluttajana jooganopettajien koulutukseen ja 
täydennyskoulutukseen. Hänen perinteisten joo-
gatekstien avaamiseen tähtäävät kurssinsa olivat 
erityisen tärkeitä ja täyttyivät aina innokkaista 
osallistujista.

Tähän samaan pyrkimykseen liittyen Arvo 
otti itselleen suuren urakan, kun hän lähti täy-
dentämään alkuaikojen suppeaa suomenkielistä 
joogakirjallisuutta kääntämällä ja tulkitsemalla 
joogaperinteen keskeisiä tekstejä, Joogasutraa, 
Hatha Yoga Pradipikaa ja Yoga Rahasyaa. Hänen 
pyrkimyksenään oli tulkinnallaan tehdä nämä 
monesti vaikeasti lähestyttävät tekstit helpommin 
omaksuttaviksi kuin ne ehkä olisivat pelkästään 
sanatarkasti käännettyinä.

Voi perustellusti sanoa, että Arvo Tavi, evakko-
poika Karjalasta, on jättänyt ainutkertaisen jäljen 
Suomen Joogaliiton toimintaan. Joogaväen piiris-
sä on monia, jotka jäävät hänessä kaipaamaan in-
nostavaa keskustelukumppania ja hyvää ystävää.

In memoriam
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9.* Harjoituksen tiestä sydämen tie, 3 vrk
 ti 1.3. – pe 4.3.2022
 Ohjaajat: Onerva Mälkönen ja Pauli Talvitie, 
 jooganopettajat SJL®
 Hinta alkaen 280 €
 Jooga opettaa meille, että onnellisuutta ei tule etsiä it-

semme ulkopuolelta. Kun meillä on vahva motivaatio, 
kyky tutkia sisimpäämme ja hellittämisen taito, olem-

me hyvin varustautuneita joogan tiellä. Tarkkaavaisella 
matkallamme kohti tietoisuutta ja selkeyttä uskallam-
me vähitellen päästää irti tarpeettomasta ja löydämme 
keveyden, luovuuden ja elämänilon. Ymmärrämme, 
että toiset ihmiset ovat erilaisia, silti samanarvoisia. 
Näitä asioita tutkailemme  harjoituksissa ja keskuste-
luissa. Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.

• Kurssien päiväohjelmassa: 
– joogaharjoituksia (asanat, hengitys, rentoutuminen, hiljentyminen, meditaatio) 
– kurssin teemaan liittyviä alustuksia, luentoja, keskusteluja sekä mahdollisesti ryhmätyöskentelyä.

• Opiston kurssien ohjaajat ovat pääosin Suomen Joogaliiton kouluttamia. Jooganopettajien SJL®-
koulutus on Euroopan Joogaunionin hyväksymä.

• Kurssimaksuun sisältyy opetusta ja ohjattuja harjoituksia 5–6 tuntia päivässä sekä ruoka ja majoitus. 
Kurssit aloitetaan päivällisellä klo 18 ja ne päättyvät viimeisenä kurssipäivänä heti lounaan jälkeen. 

• Kurssikalenterissa ilmoitettu alkaen hinta on osallistujakohtainen majoitus jaetussa kahden hengen huo-
neessa, suihku ja wc käytävällä. Muita majoitusvaihtoehtoja löydät www.joogaliitto.fi/kurssikalenteri ao. 
kurssin kohdalta ilmoittaudu kurssille. Voit myös tiedustella muita vaihtoehtoja Joogaopistolta.

Suomen Joogaopisto 
Kurssikalenteri 1.3.2022–23.10.2022 
(seuraathan kotisivujen päivitettyä kurssikalenteria)

Kaikki kurssien järjestämiseen ja suunnitteluun liittyvät yhteydenotot toivotaan osoittee-
seen kurssitoiminta.joogaliitto@gmail.com.

• Kolmivuotiset T-kurssit (esim. T XV_1) on tarkoitettu ensisijaisesti valmiille jooganopettajille. Mikäli 
kurssille jää tilaa, sille voivat osallistua myös jooganopettajaopiskelijat ja muut pitkään joogaa harras-
taneet.

* Kurssi sopii myös vasta-alkajille.
**  Talkookurssit on tarkoitettu Joogaliiton jäsenille, jotka haluavat tehdä työtä Joogaopiston hyväksi. Kursseilla tehdään 

erilaisia ajankohtaisia ulkotöitä, kuten kasvien hoitoa ja ympäristön siivousta. Myös opiston sisällä on ahkerille käsille 
monenlaista tehtävää, esimerkiksi pyykin käsittelyä ja siivousta. Kursseilla on päivittäin kuusi tuntia työskentelyä, 
joka jaetaan kaikille osallistujille tasapuolisesti. Aamu- ja iltajoogaharjoitukset kuuluvat kurssin ohjelmaan.

 Iloisessa seurassa on mukava työskennellä yhteisen joogakotimme hyväksi
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10.* Joogaamalla hyvää mielelle ja sydämelle, 2 vrk
 pe 4.3. – su 6.3.2022
 Ohjaajat: Pertti Lipsanen, jooganopettaja SJL®, Eija 

Kaski, psykoterapeutti ja jooganopettaja SJL-opiske-
lija ja kardiologi Jari Laukkanen

 Hinta alkaen 210 €
 Jooga edistää terveyttä, ja pitää mielen virkeänä. Se 

myös auttaa meitä suhtautumaan elämään myöntei-
sesti. Se, mitä joogaharjoituksessa tehdään, ei ole niin 
tärkeää kuin se olotila ja henkinen asenne, joka val-
litsee harjoituksen aikana. Joogaharjoitus muotoutuu 
itsestään meille sopivaksi, jos asenteemme on oikea. 
Tule hellittämään ja irrottautumaan arjesta kevättal-
ven valoon. Luento-osuudessa pohdimme kardiologi 
Jari Laukkasen alustusten pohjalta, miten jooga, ja 
myös saunominen, vaikuttavat sydänterveyteen.

 Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.

105.* Jooga ja Asahi, 3 vrk
 ma 7.3. – to 10.3.2022
 Ohjaajat: Iiris Hänninen, jooganopettaja SJL® ja 

Margaret Vainio, Asahi Nordic-pääkouluttaja, joo-
ganopettaja SJL-opiskelija 

 Hinta alkaen 280 €
 Kurssi tarjoaa kokonaisvaltaista hyvää oloa joka-

päiväisten jooga- ja asahi-harjoitusten täydentäessä 
toisiaan Joogaopiston rauhan ja ihanan luonnon kes-
kellä. Margaret ohjaa Asahi-harjoitukset ja Iiris lem-
peää hathajoogaa. Harjoituksissa kuunnellaan omaa 
kehoa oman hengityksen ohjatessa liikettä.

 Asahi on turvallinen ja helppo, virtaava kehomieli-
metodi, jonka voi oppia nopeasti ja huomata sen 
hyvää tekeviä vaikutuksia. Kurssi sopii kaikille, myös 
aloittelijoille. Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.

11.*  Jooga ja kipu, 2 vrk
 pe 11.3. – su 13.3.2022
 Ohjaajat: Selina Kuittinen, jooganopettaja SJL®, ki-

pulääkäri ja joogaterapeutti sekä Taina Turunen, joo-
ganopettaja SJL®, fysioterapeutti ja työnohjaaja. 

 Hinta alkaen: 210 €
 Joogaharjoitus ohjaa meitä sisäiseen tilaamme ja 

oman olemisemme ja hyvinvointimme tutkimiseen. 
Jooga on sisäisen viisautemme etsintää. Viikonlopun 
tutkimusmatkalle ovat tervetulleita sekä vasta-alkajat 
että pitkäaikaiset joogatien kulkijat. Joogaharjoitus-
ten välillä teemme luovia harjoituksia luottamuksen 
ja itsetuntemuksen lisäämiseksi, pohdimme itsehoi-
toa ja kivun olemusta sekä vahvistamme sisäisiä voi-
mavaroja omalla matkallamme.

 Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.

115.* Joogaharjoituksia ja kevättalven iloja, 3 vrk
 ma 14.3. – to 17.3.2022
 Ohjaajat: Pirkko Talja ja Katja Liuksiala, jooganopet-

tajat SJL ®
 Hinta alkaen 280 €
 Miten pääsisimme lähemmäksi aitoja toiveitamme? 

Jooga vahvistaa yhteyttä itseemme ja auttaa tiedosta-
maan, mitkä toiveet kumpuavat syvältä sisältämme, 
mitkä tulevat ulkoapäin, vaikkapa muotivirtausten 
mukana. Kurssilla teemme pieniä luovia harjoituksia 
toiveittemme vahvistamiseksi. Ota kirjoitusvälineet 

mukaan. Päivittäiset joogaharjoitukset ja -alustukset 
siivittävät ehkä yhteisiin keskusteluihin. Ulkoilemme 
kevättalvisessa luonnossa opiston kauniissa ympäris-
tössä. Ota omat sukset mukaan, jos haluat hiihtää. 
Kurssi sopii kaikille. Ilmoittautuminen kurssille on 
avoinna.

12.* Muistijoogaa, 3 vrk
 to 17.3. – su 20.3.2022
 Ohjaajat: Antti Sipinen ja Maija Keinänen, joogan-

opettajat SJL® 
 Hinta alkaen 280 €
 Kurssilla käymme läpi Muistijoogan asana-, pranay-

ama-, rentoutus- ja meditaatioharjoituksia sekä erilli-
siä muistimatolla tehtäviä muistiharjoituksia.

 Tämän lisäksi tutustumme muistijoogaan tuolin tu-
ella sekä siihen liitettyyn muistimattoharjoitteluun. 
Muistijoogan tarkoituksena on hyvän muistin säilyt-
täminen, keskittymiskyvyn parantaminen sekä muis-
tihäiriöiden ennaltaehkäisy. Muistijooga sopii kaikille 
perusliikuntakyvyn omaaville yli 50-vuotiaille.

 Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.

135. Jooganopettajien perusopinnot P 1, 6 vrk
 pe 25.3. – to 31.3.2022
 Ohjaajat: Ritva Kuure, Tarja Haapala ja Pekka Tuo-

mi, jooganopettajat SJL®
 Hinta alkaen 490 €
 Jooganopettajakoulutukseen on jatkuva ilmoittautumi-

nen.

14.* Parantavat liikkeet, 3 vrk
 to 31.3. – su 3.4.2022
 Ohjaajat: Antti Palokangas ja Sirkka Kaplas, joogan-

opettajat SJL®
 Hinta alkaen 280 €
 Parantavissa liikkeissä yhdistämme joogan ja pik-

kulapsen tekemät liikkeet kokonaisuudeksi, jossa 
käytämme myös akujoogaa ja kalevalaisen torven 
värähtelyjä. Asanan pysähtyneessä vaiheessa mantra 
auttaa kehon voimakanavien avaamisessa ja tukosten 
poistamisessa. 

 Kurssi on varattu Kymen jooga ry:lle 50-vuotiskurssiksi. 
Vapaaksi jääneille kurssipaikoille voi ilmoittautua koti-
sivujen kurssikalenterin kautta. 

15. Jooganopettajien perusopinnot P 3, 7 vrk
 ma 4.4. – ma 11.4.2022
 Ohjaajat: Annika Törn-Raiskila, Minna Lahdenperä 

ja Sinikka Tala, jooganopettajat SJL®
 Hinta alkaen 550 €

16.*  Hellittämistä kynä kädessä ja joogamatolla, 3 vrk
 to 14.4. – su 17.4.2022
 Ohjaajat: Thua Aalto, jooganopettaja SJL ®, sanatai-

deohjaaja sekä Irmeli Viippola, jooganopettaja SJL ®, 
psykofyysinen fysioterapeutti

 Hinta alkaen 330 €
 Tule nauttimaan pääsiäisen rauhasta Joogaopistolle. 

Kurssilla hellitetään sekä joogaamalla että kirjoitta-
malla. Teemme helppoja ja lempeitä joogaharjoituksia, 
jotka sopivat myös aloittelijoille. Et tarvitse kokemusta 
luovasta kirjoittamisesta, aiheita tai inspiraatiota. Oi-
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keinkirjoituskaan ei ole tällä kurssilla oleellista. Ota 
mukaan omat kirjoitusvälineet, mieluiten kynä ja pa-
peria. Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.

17.* Kuuntelu, kuuleminen ja tila, 2 vrk
 ti 19.4.– to 21.4.2022
 Ohjaajat: Sanna Suikula ja Mari Imppola, joogan-

opettajat SJL ®
  Hinta alkaen 210 €
 Pysähdytään oman kokemuksemme äärelle kuunte-

lemaan ja kuulemaan kehomme viestejä ja viisautta 
sekä ympäröivää maailmaa. Annetaan harjoitusten 
johdattaa meidät havainnoimaan tilan ilmenemistä 
eri muodoissaan. Tarkastellaan, miten ajatusten välil-
le voi tulla tilaa ja kuinka pieni tauko voi ilmentyä 
hengityksen vaihtaessa suuntaa. Kurssiohjelmaankin 
jätetään tilaa ulkoilua, ympäristön kuuntelua ja muu-
ta omaehtoista toimintaa varten.

 Kurssi on varattu Ylä-Savon Jooga ry:lle. Vapaaksi jää-
neille kurssipaikoille voi ilmoittautua kotisivujen kurs-
sikalenterin kautta.

18. Jooganopettajien syventävä koulutus S XXVIII_3, 
6 vrk

 pe 22.4. – to 28.4.2022
 Ohjaajat: Karin Sillander, Terttu Komulainen ja 

Marja Vanhala, jooganopettajat SJL®
 Hinta alkaen 490 €

19.* Vappujoogan helmiä, 3 vrk
 to 28.4. – su 1.5.2022
 Ohjaajat: Kari Timonen ja Ilkka Harjola, joogan-

opettajat SJL ®
 Hinta alkaen 280 €
 Tule vastaanottamaan kesän taikaa Joogaopiston ins-

piroivaan ympäristöön.
 Alkukesäisen viikonlopun aikana tutustumme erilai-

siin joogatyyleihin. Luvassa myös lempeitä savusau-
nan löylyjä ja luontoterapeuttinen retki kuohuvalle 
koskelle. Mielenkiintoiset luennot ja keskustelut ta-
sapainoisen ja merkityksellisen 

 elämän tukipilareista antavat eväitä tulevaan kesään. 
Voimaannuttavien asanoiden lisäksi meditoimme ja 
teemme kirtania/musisoimme yhdessä. Omat 

 soittimet ovat tervetulleita, joten rumpuja, helistimiä 
ym. mukaan, jos löytyy. Tule viettämään ikimuistoi-
nen vappu Joogaopistolle! Ilmoittautuminen kurssille 
on avoinna.

20. Jooganopettajien perusopinnot P 2, 6 vrk
 ma 2.5. – su 8.5.2022
 Ohjaajat: Tarja Haapala, Anna Kolehmainen ja Antti 

Sipinen, jooganopettajat SJL®
 Hinta alkaen 490 €

21. Jooganopettajien perusopinnot P 4, 6 vrk
 ma 9.5. – su 15.5.2022
 Ohjaajat: Annika Törn-Raiskila, Merja Lindström ja 

Minna Lahdenperä, jooganopettajat SJL ®
 Hinta alkaen 490 €

22.** Talkookurssi, 4 vrk
 ma 16.5. – pe 20.5.2022

 Ohjaajat: Merja Kähkönen ja Heikki Saastamoinen, 
jooganopettajat SJL ®,

 Nina Vuorenpää, jooganopettaja SJL- opiskelija sekä 
Keijo Loisti.

 Kevätkurssilla mm. pestään ikkunat, huolletaan pi-
hapiiriä ja -kalusteita ja hoidetaan kasvimaata. Tal-
kookurssit ovat Joogaliiton jäsenille, paikkoja on ra-
joitettu määrä. Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.

24.* Keväisen virkistävä joogakurssi, 2 vrk
 ma 23.5. – ke 25.5.2022
 Hinta alkaen 210 €
 Ohjaajat: Pirkko Rahkonen ja Onerva Mälkönen, 

jooganopettajat SJL®
 Kevät on uusiutumisen aikaa, kun otamme askelia 

kesää kohti. Keräämme joogaharjoituksen tuomaa 
vireyttä ja kuuntelemme viestiä tyyneydestä. Joogan 
kokonaisvaltainen harjoitus tuo tasapainoa ja luotta-
musta elämään.

 Joogaharjoitusten lisäksi keskustelemme joogan mer-
kityksestä elämässämme sekä nautimme savusaunan 
lämmöstä ja maistuvasta kasvisruuasta.

 Ilmoittautuminen ja kaikki kurssiin liittyvät tieduste-
lut  Pirkko Rahkoselle pirkko.rahkonen@dnainternet.
net, puh. 0500 174 630. Kurssi on varattu Kuopion 
seudun jooga ry:lle 23.3.2022 saakka. 24.3.2022 kurs-
si avautuu muille, mikäli kurssipaikkoja on vapaana. 
Jonotuslistalle voi ilmoittautua kotisivujen kurssikalen-
terin kautta.

25.* Luottamusta ja tasapainoa elämään joogan ja me-
ditaation keinoin, 2 vrk 

 pe 27.5. – su 29.5.2022
 Ohjaajat: Eeva-Liisa Riihitupa ja Ingrid Sepp, joo-

ganopettajat SJL ®
 Hinta alkaen 210 €
 Pyritään löytämään harjoituksen ja hiljaisuuden si-

sältä syvä kokemus, joka eheyttää ja voimaannuttaa. 
Mielen hiljaisuudessa asiat kirkastuvat ja selkiintyvät 
luoden tasapainoa ja kykyä elää nykyhetkessä. Har-
joituksessa luottamus omaan arkeen vahvistuu tuo-
den iloa elämään.

 Kurssi on varattu Seinäjoen Seudun Joogayhdistys ry:lle 
27.3.2022 saakka. Ilmoittautuminen ja kaikki kurs-
siin  liittyvät tiedustelut Marketta Kujalalle retki.sjk-
jooga@gmail.com. 28.3.2022  kurssi avautuu muille, 
mikäli paikkoja löytyy. Jonotuslistalle voi ilmoittautua 
kotisivujen kurssikalenterin kautta.

26.* Villivihanneksista ruokaa, 3 vrk
  ma 30.5. – to 2.6.2022
 Hinta alkaen 280 €
 Ohjaajat: Sikku Wahlberg, jooganopettaja SJL® ja 

Leena Ilmarinen
 Kurssilla kerätään luonnosta villivihanneksia ja val-

mistetaan niistä yhdessä ruokaa. Tutustumme myös 
niiden käyttöön kauneudenhoidossa. Luennoilla 
perehdytään villivihannesten ravintosisältöön. Suo-
mesta löytyy syötäviä kasveja huhtikuusta lokakuulle. 
Jooga on luonnollisesti tärkeä osa ohjelmaa.

 Kurssin aikana teemme yhdessä kuusi joogaharjoitus-
ta. Saamme myös kokea äänen hyvää tekevän vaiku-
tuksen intialaisen chanting-laulun sekä äänimaljojen 
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parissa. Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.

27. Yogasutra T XV_3, 3 vrk
 to 2.6. – su 5.6.2022
 Ohjaajat: Hanna Staaff ja Karina Freij, käytännön 

järjestelyistä vastaa Ritva Kuure, jooganopettaja SJL® 
 Hinta alkaen 430 €

28. Jooganopettajien syventävät opinnot S XXX_1,  
6 vrk

 ma 6.6. – su 12.6.2022
 Ohjaajat: Iia Lappalainen, Ritva Kuure ja Tiina 

Hemminki, jooganopettajat SJL ®
 Hinta alkaen 490 €
 Jooganopettajakoulutukseen on jatkuva ilmoittautumi-

nen.

29.* Joogaa jokaiselle, 4 vrk
 ma 13.6. – pe 17.6.2022
 Ohjaajat: Pirkko Talja ja Sami Fabritius, jooganopet-

tajat SJL ® 
 Hinta alkaen 355 €
 Tämä kesäkuinen joogakurssi sopii kaikille, olipa 

sitten vasta-alkaja tai jo pidempään joogaa harrasta-
nut! Joogaharjoitukset ja keskustelut jooga-aiheista 
ovat tärkeää antia, mutta pääsemme lomatunnelmiin 
myös ulkoillen vehmaissa maisemissa, soudellen tai 
uiden virkistävässä vedessä. Savusaunakin kuuluu ke-
säkurssin iloihin, ja otollisten olosuhteiden vallitessa 
voimme vaikkapa tehdä retken ympäristön nähtä-
vyyksiä ihailemaan. Lataamme energiaa talven varalle 
joogaten, hengitellen ja hellittäen – ja tietysti naut-
tien alkukesän vehreydestä. Ilmoittautuminen kurssille 
on avoinna.

295.* Joogasta apua stressiin, 2 vrk
 pe 17.6. – su 19.6.2022
 Hinta alkaen 210 €
 Ohjaajat: Marja Vanhala, jooganopettaja SJL® ja Iia 

Lappalainen, jooganopettaja SJL®, fysioterapeutti ja 
joogaterapeutti 

 Kurssilla käydään läpi joogan keinoja mielen rauhoit-
tamiseksi. Jaamme kokemuksia joogaharjoitusten, 
työpajojen ja luentojen avulla.

 Ilmoittautuminen ja kaikki kurssiin liittyvät tiedus-
telut Erja Raiskilalle erja.raiskila@gmail.com. Kurssi 
on varattu Joogaterapiayhdistykselle ja Vantaan Joo-
gayhdistykselle 17.4.2022 saakka. 

 18.4.2022 kurssi avautuu muille, mikäli kurssipaik-
koja on vapaana. Jonotuslistalle voi ilmoittautua ko-
tisivujen kurssikalenterin kautta. Ilmoittautuminen 
kurssille on avoinna.

30.* Jooga ja luonto, 3 vrk
 ma 20.6. – to 23.6.2022
 Ohjaajat: Anne Grönlund ja Tuula Hartikainen, joo-

ganopettajat SJL ®
 Hinta alkaen 280 €
 Tule retkeilemään ja joogaamaan Saarijärven keski-

kesäiseen luontoon. Retkeilemme Pyhä-Häkin kan-
sallispuistossa ja Joogaopiston lähiluontokohteissa. 
Tutustumme alueen luontoon ja kasvistoon. Pyhä-
Häkin ikimetsä, kosken kuohut ja kesäinen luonto 

virittävät aistit ja rauhoittaa mielen. Joogaharjoituk-
sia tehdään luonnossa ja opiston rauhassa. Savusauna 
lämpiää ja maukas kasvisruoka hellii mieltä ja vatsaa. 
Mukaan säänmukaiset kengät ja varusteet. Retkikoh-
teisiin liikutaan kimppakyydein. Ilmoittautuminen 
kurssille on avoinna.

 
31.* Juhannuksen joogakurssi, 3 vrk
 to 23.6. – su 26.6.2022
 Ohjaajat: Sami Fabritius, jooganopettaja SJL ® ja 

Nina Vuorenpää, jooganopettaja SJL-opiskelija
 Hinta alkaen 330 €
 Kurssi tarjoaa kokonaisvaltaista hyvää oloa joogahar-

joitusten, vehreässä keskikesän luonnossa tapahtuvan 
ulkoilun, kasvisruoan ja rauhallisen ympäristön avul-
la. Sopii kaikille, myös aloittelijoille.

 Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.

32.* Koko perheen kesäinen joogakurssi, 4 vrk 
 ma 27.6. – pe 1.7.2022
 Ohjaajat: Janette Räikkönen, Pauli Talvitie, Maria 

Kuula ja Mari Mikkilä, jooganopettajat SJL ®.
 Hinta alkaen 355 €
 Johdatusta joogan polulle niin aikuisille kuin lapsil-

lekin. Tutustutaan aiheeseen harjoitusten ja keskuste-
lujen avulla ja vietetään iloisia hetkiä kesäisen luon-
non keskellä. Lasten harjoitukset on suunnattu yli 
5-vuotiaille. Jokaisella lapsella tai lapsiryhmällä tulee 
olla oma vastuullinen aikuinen mukanaan.

 Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.

33. SJL Kouluttajien tapaaminen
 Pe 1.7. – ma 4.7.2022

34.*  Luovasti hellittäen, 4 vrk
 ma 4.7. – pe 8.7.2022
 Hinta alkaen 355 €
 Ohjaajat: Satu Bethell ja Päivi Kuutti, jooganopetta-

jat SJL ®
 Olipa sitten syynä stressi, unettomuus tai halu tar-

kastella omaa elämää syvemmin, tällä kurssilla lähes-
tymme iloa itsemyötätunnolla. Myötätuntoinen ja 
fysiologisesti tarkka tapa työskennellä joogaharjoi-
tuksessa sekä luovien ja toiminnallisten työtapojen 
yhdistäminen voi avata jotain uutta, merkityksellistä 
ja vapauttavaa. Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.

35.* Flow-jooga ja tanssi-improvisaatio, 2 vrk
 pe 8. 7. – su 10.7.2022
 Hinta alkaen 210 €
 Ohjaajat: Hanna Pohjola ja Sari Mattila, jooganopet-

tajat SJL ® 
 Tällä kurssilla flow-joogaa täydentää tanssi-improvi-

saatio, jonka avulla tutustutaan kehon erilaisiin dyna-
miikoihin, tiloihin ja liikkeen laatuihin kehotietoisuu-
den avulla. Tämä tapahtuu jokaiselle sopivalla tavalla, 
jokaisen omasta liikkumisen tavasta lähtien. Tanssiessa 
herätelläänkin siis omaa tanssivaa kehoa, jokaisen si-
säistä tanssijaa.  Ks. Joogalehti 3/2019. Sydämellisesti 
tervetuloa! Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.     

37.* Jooga ja melonta, 4 vrk
 pe 15.7. – ti 19.7.2022
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 Ohjaajat: Tuija Aaltonen ja Antti Mäkipää, joogan-
opettajat SJL ®, Juha Karvinen, Seppo Rautiainen ja 
Sami Ryti, melonnanohjaajat

 Hinta alkaen 355 €
 Tutkimme joogaharjoituksen antia melontaan: esi-

merkiksi tasapainoa, rentoutta, hengitystä ja tietoista 
läsnäoloa. Kurssi sisältää kolme ohjattua melonta-
retkeä, joogaharjoituksia, hiljentymisharjoituksia, 
alustuksia ja keskustelua. Kurssilla on mukana myös 
luonto- ja lintuasiantuntija Esa Aaltonen. Savusauna 
ja kasvisruoka hoitavat kokonaisvaltaista hyvinvoin-
tia. Osallistujilta edellytetään melontakokemusta 
ja kiinnostusta joogaan. Kurssille mukaan kajakki 
melontavarusteineen. Vuokrakalustoa on rajallinen 
määrä hintaan 80 €/kurssi, varaukset ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Osallistujilla on oltava oma vakuutus.

 Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.   

38.* Äijä- ja naisjoogakurssit, 3 vrk
 ti 19.7. – pe 22.7.2022
 Ohjaajat: Pertti Jääskä ja Aki Saikko, jooganopettajat 

SJL ®
 Ohjaajat: Soili Elovaara-Laakso ja Johanna Lammi-

nen, jooganopettajat SJL ® 
 Hinta alkaen 280 €
 Joogaharjoitukset naisille ja miehille ovat samanaikai-

sesti eri joogasaleissa. Kurssit antavat mahdollisuuden 
tulla yksin tai yhdessä opiskelemaan joogaa ja viet-
tämään mukavaa lomaa. Harjoitukset sopivat kaiken 
kuntoisille, myös jäykille miehille ja naisille, jotka 
toivovat elämänsä olevan notkeampaa.

 Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.   

39.* Sukellus itseen luovin menetelmin, 3 vrk
 ma 25.7. – to 28.7.2022 
 Hinta alkaen 280 €
 Ohjaajat: jooganopettajat SJL® Pia Kojo (kuvataiteili-

ja) ja Anna Kivinen (äidinkielenopettaja)
 Joogaharjoitus auttaa vapautumaan mielen kahleista, 

jumittuneista ajatusmalleista ja kuuntelemaan avoi-
mena. Voimme löytää vastaanottamisen tilan, jossa 
meille avautuu asioita, joita emme muuten havaitsisi. 
Tarkoitus on tehdä löytöretki itseen ja oman mieli-
kuvituksen lähteille ja antaa joogaliikkeiden auttaa 
polun mutkissa ja esteiden kohdalla käyttäen apuna 
erilaisia luovia välineitä, kuten kirjoittamista, piirtä-
mistä, maalaamista, äänen ja kehon havainnoimista. 
Et tarvitse mitään erityisiä taitoja, vaan ainoastaan 
avointa ja uteliasta asennetta. Ilmoittautuminen kurs-
sille on avoinna.   

40.* Lempeä paluu kotiin, 3 vrk
 Arriving Home Gently
 to 28.7. – su 31.7.2022
 Ohjaajat: Marja Vanhala, jooganopettaja SJL ® ja 

terapeutti (Mindfulness Based) sekä Sarah Frances, 
psykoterapeutti (Mindfulness Based).

 Hinta alkaen 430 €
 Kun lakkaamme olemasta itsemme esteinä, voimme 

todella tuntea henkemme valon. Sitä kautta voi aueta 
mahdollisuus syventää hyväksyvää asennetta oman 
elämämme haasteisiin. Tutkimme asanaharjoitusten, 
liikkeen, meditaation ja luovien harjoitusten avulla 

suhdettamme lempeään ystävällisyyteen itseämme ja 
toisia kohtaan keveällä ja sallivalla tavalla. Tämä kurs-
si sopii kaikenikäisille, vasta-alkajille ja kokeneille 
jooganharjoittajille.

 Kurssikielinä suomi ja englanti, tulkkaus tarvittaessa. 
Lisätietoja www.joogaliitto.fi/kurssikalenteri

 Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.   

41. Tuolijoogaa kaikille T XXI_2, 3 vrk
 ma 1.8. – to 4.8.2022
              Ohjaajat: Susanna Ryynänen ja Terttu Tenhunen, 

jooganopettajat SJL ®
              Hinta alkaen 280 €
 Kurssi on täydennyskoulutuskurssi SJL-jooganopet-

tajille ja jooganopettajaksi opiskeleville. 
 Kurssin toisessa osiossa tarkastelemme tuolijoogan 

mahdollisuuksia ikäihmisille ja henkilöille, joilla on 
rajoitteita liikkumisessa. Kurssiin sisältyy luentoja, 
työpajoja ja keskustelua. Kurssilla joogataan tuolilla 
istuen ja tuolia apuna käyttäen. SJL-harjoituksen ra-
kenteen mukaisesti etenevä tuolijoogaharjoitus tasa-
painottaa hengityksen, kehon ja mielen.

  
42. Narada-bhakti-sutra T, 3 vrk
 to 4.8. – su 7.8.2021
 Ohjaajat: Anna Solin, jooganopettaja SJL ® ja Måns 

Broo, FT,  Doc.uskontotieteen yliopisto-opettaja
 Hinta alkaen 280 €
 Narada-bhakti-sutra käsittelee bhaktin eli antaumuk-

sellisen jumalrakkauden joogatietä. Sana ”jumala” 
saattaa säikäyttää ihmisiä tänä päivänä, sekä heitä, 
jotka vieroksuvat vierasperäisiä uskontoja, että heitä, 
jotka vieroksuvat uskontoa ylipäänsä. Naradan teksti 
tarjoaa lohtua molemmille, sillä se lähestyy aihettaan 
innolla ja tunteella, mutta vapaana uskonnollisista 
laitoksista ja perinteistä. Tällä kurssilla luemme joi-
takin keskeisiä kohtia Narada-bhakti-sutrasta ja sy-
vennämme ymmärrystämme niistä keskusteluilla ja 
harjoituksilla. Kurssi ei vaadi aikaisempaa tuntemus-
ta aiheesta. SJL-jooga-harjoituksissa vuorottelevat lii-
kesarjat ja staattiset asennot. Harjoitusten kautta on 
mahdollista elää joogatekstejä todeksi ja saada koke-
mus siitä, mistä tekstit meille kertovat. Harjoituksen 
avulla voi löytää oman tien ja polun, joka näyttää 
meille elämämme suunnan. Kurssi on tarkoitettu pi-
dempään jooganneille. Jooganopettajat ja -opiskelijat 
saavat kurssista täydennyskoulutusmerkinnän.

 Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.   

43.* Metsäjooga, 3 vrk
 ma 8.8. – to 11.8.2022
 Ohjaajat:  Jani Manninen, teatteritaiteen maisteri, 

jooganopettaja SJL ® ja Lucy Manninen, filosofian 
maisteri, englannin ja ranskan kielen opettaja

 Hinta alkaen 280 €
 Metsä on paikka ja mielentila. Metsässä voi kokea 

mielen liikkeiden hiljentymisen. Tällä kurssilla teem-
me joogaharjoituksia metsässä ja opiston ympäristös-
sä / salissa. Käsittelemme myös metsään liittyvää kan-
sanperinnettä ja mytologiaa ja katsomme sitä kahden 
eri kulttuurin kautta; tutustumme suomalaisten ja 
germaanisten kansojen metsäsuhteeseen ja metsään 
liittyvien kertomusten ominaispiirteisiin sekä yhtäläi-
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syyksiin. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Kurssikiele-
nä suomi ja osin englanti, tulkkaus tarvittaessa.

 Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.   
 
44. Jooga ja Zazen T XVII_3, 3 vrk 
 to 11.8. – su 14.8.2022
 Hinta alkaen 280 €
 Ohjaajat: Eeva Koistinen, Hilla Saarinen, joogan-

opettajat SJL ® ja Erkki Koistinen
 Jooga ja zazen ovat kaksi samansuuntaista, toisiaan 

rikastuttavaa polkua, jotka yhdessä auttavat meitä 
hylkäämään mielemme mekaaniset rakennelmat ja 
pääsemään täydellisemmin yhteyteen elämän ilon ja 
voiman kanssa. Näin etsinnästämme tulee todellisen 
onnellisuuden ja erilaisen vapauden Tie, jonka halu-
amme jakaa kaikkien kanssa. Kurssilla on joogahar-
joitusten ja luentojen lisäksi joka aamu ja ilta zazen-
harjoitus opetuspuheineen. Lisätietoja kurssista voi 
tarvittaessa kysyä Eevalta (040 564 4397) tai Hillalta 
(0400 488 811).

    
45.** Talkookurssi, 4 vrk
 ma 15.8. – pe 19.8.2022
 Ohjaajat: Maija Vuorio, Aila Siltala, jooganopettajat 

SJL® ja Paula Martikainen, jooganopettaja SJL-opis-
kelija

 Elokuu on sadonkorjuun aikaa. Talkookurssilla mm. 
kerätään ja pakastetaan viinimarjoja sekä kerätään ja 
kuivataan yrttejä. Talkookurssit ovat Joogaliiton jäse-
nille, paikkoja on rajoitettu määrä. Ilmoittautuminen 
kurssille on avoinna.   

46. Kurssitapaaminen – Musikaalinen metsäjooga,  
2 vrk

 pe 19.8 – su 21.8.2022
 Hinta alkaen 210 €
 Ohjaajat: Heini Mielonen, jooganopettaja SJL®, mu-

siikinopettaja ja Kristiina Laukka, jooganopettaja 
SJL®

 Syventävien XXIV -ryhmän tapaaminen Joogaopis-
tolla. Heini ohjaa ääniharjoitukset ja Kristiina metsä-
joogan.

 Kurssille otetaan ilmoittautumiset ensisijaisesti tämän 
syventävän ryhmän jäsenille. Kurssille ilmoittautumi-
set 19.6.2022 mennessä Kristiina Laukka kristiina.
laukka@gmail.com. 20.6.2022 kurssi avautuu muille, 
mikäli paikkoja löytyy. Jonotuslistalle voi ilmoittautua 
kotisivujen kurssikalenterin kautta.

47. Jooga ja ayurveda, 3 vrk
 ma 22.8. – to 25.8.2022
 Hinta alkaen 280 €
 Ohjaajat: Ulla-Maija Rönkä, jooganopettaja SJL® ja 

Outi Häkkinen, ayurvedinen elämäntaitovalmentaja 
ja fytonomi 

 Jooga ja ayurveda ovat kaksi toisiinsa liittyvää haa-
raa samassa suuressa vedalaisen tiedon puussa. Mo-
lemmilla on ainutlaatuinen paikkansa ja tehtävänsä, 
jotka ovat lomittain toistensa kanssa. Kurssilla tutus-
tumme keskustellen ja harjoitusten avulla joogaan, 
ayurvedaan, jooganidraan ja meditaatioon. Anna 
itsellesi lupa pysähtyä, ota omaa aikaa ja tule ammen-
tamaan eväitä pitkään ja terveeseen loppuelämään. 

Tervetuloa tutustumisretkelle itseesi. Ilmoittautumi-
nen kurssille on avoinna.   

48. Gérard Blitzin opetuksen perintö T, 3 vrk
 to 25.8. – su 28.8.2022
 Ohjaajat: Minna Lahdenperä ja Sinikka Tala, joogan-

opettajat SJL®
 Hinta alkaen 280 €
 Gérard Blitz, Krishnamacharyan henkilökohtainen 

oppilas, on ollut 1980-luvulla tärkeä opettaja monel-
le suomalaiselle joogaajalle, ja hänen opetuksensa on 
merkittävästi vaikuttanut SJL-joogan kehittymiseen. 
Nyt meillä on käytössämme muistiinpanoja Gérardin 
opetuksista 80-luvulta. Tutkimme yhdessä alkuperäi-
siä muistiinpanoja peilaten niiden opetusta keskeisiin 
sutrateksteihin ja keskustelemme, miten Gérardin 
opetus puhuttelee meitä tänä päivänä. Teemme tee-
moihin sopivia joogaharjoituksia Minnan ja Sinikan 
ohjauksessa.

 Kurssi on tarkoitettu pidempään jooganneille. Joo-
ganopettajat ja -opiskelijat saavat kurssista täydennys-
koulutusmerkinnän.

 Ilmoittautuminen kurssille on avoinna.   

49. Syventävä pranayama, 3 vrk
 ma 28.8. – to 1.9.2022
 Hinta alkaen 280 €
 Ohjaajat: Antti Heikinheimo ja Jorma Rusanen, joo-

ganopettajat SJL®
 Kurssilla keskustellaan oppilaiden harjoituksessa 

kohtaamista haasteista ja kokemuksista, kerrataan 
Hathajooga Pradipikan kuvaamia valmistelevia, puh-
distavia ja varsinaisia pranayama-tekniikoita ja syven-
nytään joogisen meditaation perusteisiin. Kurssi on 
vuosina 2019, 2020 ja 2021 toteutettua koulutusko-
konaisuutta syventävä ja kertaava jatkokurssi. Se on 
tarkoitettu kokonaisuuteen osallistuneille oppilaille 
tukemaan ja syventämään heidän pranayama-harjoi-
tustaan. Ilmoittautuminen kurssille alkaa 28.2.2022.

 
50. Jooganopettajien perusopinnot P 3, 7 vrk
 pe 2.9. – pe 9.9.2022
 Hinta alkaen 550 €

55. Pranayama T XXII_1
 pe 23.9. – ma 26.9.2022
 Ohjaajat: Iia Lappalainen ja Sirpa Immonen, joogan-

opettajat SJL®
 Hinta alkaen 280 €
 Kolmivuotisen Pranayama-kurssikokonaisuuden 

aikana syvennämme luonnollisen hengityksen ja 
liikkeen  yhteyttä, hengitystekniikoita ja ääniharjoi-
tuksia ja kertaamme bandhoja omassa harjoitukses-
samme ja osana omaa ohjaustaitoamme. Tutkimme 
pranayaman merkitystä keskittymisessä ja sen tuo-
maa tukea matkalla kohti meditaation tilaa. Tutkim-
me myös hengityksen merkitystä stressaantuneelle / 
masentuneelle mielelle ja sen tuomaa apua kipuun. 
Jooganopettajien täydennyskoulutukseen on jatkuva il-
moittautuminen.

 
56.** Talkookurssi, 4 vrk
 ma 26.9. – pe 30.9.2022



Mukaan otettavaa
Lämmin, joustava joogaharjoituksiin sopiva asu, ulkoiluvarusteet, sisätossut, muistiinpanovälineet ja muut henkilö-
kohtaiset tarvikkeet. Mikäli mahdollista, ota mukaan omat lakanat ja pyyhkeet. Näin säästät liinavaatteista veloitet-
tavan erillisen maksun. 

Joogaopiston yhteystiedot
Postiosoite Suomen Joogaopisto, Taipaleentie 122, 43100 Saarijärvi
Puhelintiedustelut  ma–pe klo 10–15 puh. (014) 421 670 
Internet   www.joogaliitto.fi
Sähköposti  opisto@joogaliitto.fi
Facebook  www.facebook.com/groups/Suomenjoogaopisto/

Facebookissa on myös Kimppakyyti joogaopistolle -ryhmä. Se on tarkoitettu kaikille Joogaopistolle matkustaville, 
jotka tarjoavat tai hakevat kimppakyytiä.

Joogaopistolle pääsee kätevästi bussilla, esimerkiksi Helsinki-Lahti-Jyväskylä-Saarijärvi tai Kokkola-Saarijärvi.

Jos joudut perumaan tulosi, ole hyvä ja ilmoita siitä opistolle ensi tilassa, koska monille 
kursseille on jonotuslista.

 Ohjaajat: Merja Kähkönen, Pertti Lipsanen, joogan-
opettajat SJL® ja Nina Vuorenpää, jooganopettaja 
SJL- opiskelija

 Syyskuun kurssilla valmistaudutaan talven tuloon. 
Kurssilla mm. pestään ikkunat ja savusauna, huoleh-
ditaan piha-alueet kuntoon, hoidetaan kompostia, 
kerätään ja säilötään omenoita. Talkookurssit ovat 
Joogaliiton jäsenille, paikkoja on rajoitettu määrä.

  Ilmoittautuminen kurssille alkaa 28.2.2022.

 
57. Jooganopettajien perusopinnot P 1, 6 vrk
 pe 30.9. – to 6.10.2022
 Ohjaajat: Ritva Kuure, Jaana Heino-Ellilä ja Antti 

Heikinheimo, jooganopettajat SJL®
 Hinta alkaen 490 €
  Jooganopettajakoulutukseen on jatkuva ilmoittautumi-

nen.
 
58.* Jooga mielen hyvinvoinnin tukena, 2 vrk 
 pe 7.10. – su 9.10.2022
 Hinta alkaen 210 €
 Ohjaajat: Johanna Nieminen ja Satu-Sinikka Vuol-

teenaho, jooganopettajat SJL®
 Oletko hukassa itseltäsi? Haluaisitko rentoutua ja 

rauhoittua?
 Jooga on erinomainen keino rentouttaa kehoa ja 

rauhoittaa levotonta mieltä. Rentoutuminen ja rau-
hoittuminen mahdollistavat syvemmän tietoisuuden 
omasta itsestä. Joogaharjoitusten avulla tutustutaan 

omaan kehoon ja opetellaan hellittämistä. Luentojen 
ja pohdintatehtävien myötä käydään läpi mielen hy-
vinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

 Kurssi sopii erityisen hyvin myös nuorille, aiempaa 
kokemusta joogasta ei tarvita. Tule sellaisena kuin 
olet. Ilmoittautuminen kurssille alkaa 28.2.2022..

  
59. Jooganopettajien syventävä koulutus S XXIX_2, 
 6 vrk
 ma 10.10. – su 16.10.2022
 Hinta alkaen 490 €
 Ohjaajat: Sirpa Immonen, Anna Solin ja Päivi Mähö-

nen, jooganopettajat SJL®

60.* Läsnäolo ja tilan kokeminen, 3 vrk
 to 20.10. – su 23.10.2022
 Hinta alkaen 280 €
 Ohjaajat: Sanna Suikula ja Jenni Andersson, joogan-

opettajat SJL®
 Läsnäolon kautta voimme havaita kokemuksemme 

yksityiskohtia sekä löytää olemisen ilon ja lempey-
den itseä kohtaan. Kuulostellaan sisäistä maisemaa 
ja hoivataan sitä joogaharjoitusten, rentoutumisen ja 
meditaation avulla. Tutkitaan tilaa ja sen ilmenemis-
tä harjoituksissa ja luennoilla pohjautuen joogateks-
teihin ja omiin kokemuksiin. On fyysinen oma tila 
tehdä harjoitusta, tilaa ajatusten välillä, tilaa olla ja 
hengittää. Tarkastellaan myös liikkumattomuutta ja 
taukoja liikkeiden välissä sekä sisällä.

  Ilmoittautuminen kurssille alkaa 28.2.2022.
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SUOMEN JOOGALIITTO
Suomen Joogaliiton välittämä SJL-jooga on kokonaisvaltainen itsensä 
kehittämisen menetelmä, jonka perustana ovat keskittyneesti suoritet-
tavat fyysiset harjoitukset, tietoisuus hengityksestä, rentoutuminen ja 
sisäisen hiljaisuuden kokeminen. Säännöllinen joogan harjoittaminen 
ja terveet elämäntavat lisäävät itsetuntemusta ja edistävät myönteisten 
asenteiden omaksumista, henkisen elämän syvempää tiedostamista ja 
harjoittajansa kokemaa terveyttä ja tasapainoa. 

Joogaperinteen mukaisesti ihminen selvittää itselleen elämänkatso-
mukselliset kysymykset oman vakaumuksensa ja kulttuurinsa pohjalta.

Suomen Joogaliitto kouluttaa Suomen Joogaopistossa jooganopetta-
jia, jotka toimivat ohjaajina Joogaopiston kursseilla, jäsenyhdistysten, 
kansa lais- ja työväenopistojen sekä työpaikko jen joogaryhmissä. Osa 
heistä toimii yksityisinä ammatinharjoittajina.

Suomen Joogalehden tilaukset, osoitteenmuutokset ja huomautukset postituksesta osoitteella
Suomen Joogaopisto, Taipaleentie 122, 43100 Saarijärvi, puh. (014) 421 670,
varmimmin ma–pe klo 10–15. Sähköposti: opisto@joogaliitto.fi

Oridea Oy, 2022 

Joogaaja Joogaopiston kirjastossa. 
Kuva: Timo Junttila


