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Tutkimukseni aiheena ovat joogan ohjaajien tarinat. Tarkastelen minkälaisia ulottuvuuksia joogan
harrastamiseen ja ohjaamiseen liittyy. Etsin samalla tarinoista myös vastauksia kysymykseen miksi
tämä itämaisesta perinteestä lähtöisin oleva laji on saanut niin suuren suosion länsimaissa. Jooga on
vanha itsekasvatusmenetelmä, joka liittyy sekä filosofiaan, uskontoon että psykologiaan. Se on
liikuntamuoto, jonka alkuperäisenä päämääränä on ihmisenä kasvu, joten se kuuluu perenniaaliseen
liikunnanfilosofiaan. Tarkastelen joogaa erityisesti itsekasvatuksen näkökulmasta.

Aineistona tutkimuksessani ovat kahdeksan joogan ohjaajan vapaasti kerrotut tarinat, jotka keräsin
haastattelemalla. Muodostin kustakin tarinasta lyhyen ydintarinan sekä jaottelin tarinoissa esiin
tulevat keskeiset joogan ulottuvuudet kolmen pääteeman alle. Teemat ovat 1) terveyttä joogasta,
2) sisäinen muutos ja 3) yhteisötaso. Analysoin aineistoa sekä teemoittelun että narratiivisen
lähestymistavan kautta. Narratiivisen tarkastelun lähtökohtana käytin Vilma Hännisen tarinallisen
kiertokulun teoriaa. Nostin kertomuksista esiin etenkin kertojien sisäisen tarinan ja elävän elämän
draaman tasoja.

Jooga merkitsi useille kertojille parempaa terveydentilaa, mikä ilmeni vaivojen ennalta ehkäisynä
ja hoitamisena joogan avulla. Jooga vaikutti hyvinvointiin myös lisääntyneenä muuna liikuntana.
Joogan harrastajat uskoivat itse voivansa vaikuttaa terveydentilaansa, mikä lisäsi heidän elämänhal-
lintaansa.

Lisäksi joogan harrastaminen pidempään sai kertojissa aikaan sisäistä muutosta. Tämä ilmeni
etenkin pyrkimyksenä hallita omaa mieltään paremmin ja kehittää itseään ihmisenä. Kertojat tulivat
tietoisemmiksi toimistaan ja pyrkivät kehittämään aiempaa positiivisemman asenteen kanssaihmi-
siä ja vaikeita tilanteita kohtaan. Jooga auttoi rentoutumaan sekä kehon että mielen tasolla ja
jaksamaan paremmin työelämässä. Toisaalta muutamat kokivat, että joogan oli liittynyt myös
kilpailua ja pettymyksiä.

Kertojat toivat esiin myös, että joko jo ennen harrastusta tai joogan harrastamisen myötä he alkoi-
vat kiinnostua myös syvemmin henkisyydestä. Joogan ohjaaminen koettiin muun muassa keinona
jakaa hyvää harrastusta muille tai syventää omaa harrastusta ohjaamisen myötä. Ohjaamiseen oli
etenkin alkuaikoina liittynyt myös paljon epävarmuutta ja arkuutta. Joogan vaikutus kertojien
elämäntarinoihin oli hyvin moniulotteinen ja useiden kohdalla siihen liittyi nopea tai vähittäinen
elämänmuutos. Useat kertojat omaksuivat uudenlaisia arvoja ja elämäntapoja.

Jooga tarjoaa mahdollisuuden länsimaissa uudenlaiseen, kokonaisvaltaiseen itsensä kehittämiseen.
Tämä johtuu ennen kaikkea joogan tavasta huomioida ihminen kokonaisuutena, jossa keho ja mieli
ovat yhtä tärkeitä. Jooga tuntuu vastaavan hyvin länsimaisen ihmisen tarpeeseen huolehtia omasta



hyvinvoinnistaan, kokea hiljaisuutta, kiireettömyyttä ja lisätä elämänhallintaa. Sen myötä voi löytää
elämälleen uutta merkitystä ja hengellistäkin ulottuvuutta.

Asiasanat: jooga, itsekasvatus, elämänmuutos, elämänhallinta ja narratiivisuus
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1. TARINAT TYÖN TAUSTALLA

Joogan ohjaajakoulutuksessa teimme ryhmätyön, jossa kunkin piti kertoa syitä miksi alkoi harrastaa

joogaa ja miksi haluaisi ohjata sitä. Olin yllättynyt niistä syistä, joita muilla ryhmäläisillä oli. Aloitta-

misen syyt vaihtelivat hartiasäryistä laihduttamiseen ja uteliaisuuteen. Ohjaajaksi ryhtymisestä olin

odottanut jotain kutsumustyyppistä, ehkä muiden epäitsekästä auttamista tai halua jakaa joogan hyvää

tekeviä vaikutuksia. Toki sellaisiakin vastauksia tuli paljon, mutta monet esittivät myös paljon maanlä-

heisempiä syitä. Joku halusi lievittää eläkkeelle jäämisen totaalisuutta ja täyttää sen muodostamaa

tyhjiötä. Eräs nuorempi työtön osallistuja halusi ohjauksesta itselleen työtä. Jollekin joogan ohjaus taas

oli mukavaa elämänsisältöä, kun lapset olivat muuttaneet pois kotoa. Pienellä paikkakunnalla puoles-

taan kansalaisopiston joogaryhmä uhkasi loppua, jos ei uutta ohjaajaa saada. Olin hämmästynyt miten

erilaisia tarinoita ihmisillä oli.

Joogaan liittyviin julkisiin tarinoihin on ollut helppo tutustua, koska se on viime vuosina ollut

säännöllisesti esillä mediassa. ”Balkanin sodat opettivat David Syen elämään hetkessä. Nyt hänen

kehittämänsä rockaava jooga kiehtoo niin Tamperelaisia kuin Lähi-Idän taistelevia osapuolia” (Aamu-

lehti Valo-liite 50/2006). ”Äijäjooga voi tehdä elämästä notkeampaa” (Yhteishyvä 12/2006). ”Jooga

muutti elämän” (Iltalehti/Ilona 37/2007).  Joogan harrastamiseen on julkisuudessa usein liitetty tarina,

jossa päähenkilö aloittaa sisäisesti uuden, syvällisemmän vaiheen elämässään. Toinen tyypillinen tapa

kuvata joogaharrastusta on esittää se välineenä saavuttaa fyysistä hyötyä, kuten kehon notkeutta tai

terveyttä. Siten joogaharrastuksen aloittamiseen liittyy mediassa usein mielikuva jonkin uuden vaihto-

ehdon aukeamisesta. Lehtien artikkeleissa, televisiohaastatteluissa, joogasalien pukuhuoneissa ja

ohjaajakoulutuksessa olen vuosien varrella saanut kuulla monenlaisia tarinoita joogan vaikutuksista

ihmisten elämään, mikä on pikku hiljaa kasvattanut kiinnostustani ihmisten tarinoita kohtaan. Halusin

tässä työssäni kuulla muiden joogan harrastajien tarinoita ja tutkia millaisia elämänvaiheita heillä

joogan aloittamiseen ja harrastamiseen liittyisi.

Oma tutustumiseni joogaan tapahtui nuoruusvuosien melskeessä. Vaikka olin hieman tutustunut

joogakirjoihin, en alun perin ollut lainkaan kiinnostunut joogasta. Päinvastoin, jooga vaikutti joltain

ikävältä terveysintoilulta ja kaikin puolin sisäänpäin lämpiävältä harrastukselta. Minusta oli ärsyttävää,
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että joogakirjojen mallit eivät vaivautuneet edes katsomaan kameraan ja hymyilemään, vaan tuijotteli-

vat jonnekin etäisyyteen. Kuten monilla, nuoruuteeni liittyi kaikenlaista epävarmuutta ja hakemista ja

minulle tuotti vaikeuksia valita suuntaa elämälleni. Tällaisessa muutokseen alttiissa tilanteessa aloin

jälleen selailla joogakirjoja ja yllättäen aloin ymmärtää mistä niissä puhuttiin.  Samalla ymmärsin

myös, että kuvien joogaajat ovat niin keskittyneitä harjoitukseensa, etteivät sen takia katsele kameraan.

Jooga alkoi tuntua kokonaisvaltaiselta järjestelmältä, jossa tunnustettiin kehon ja myös henkisemmän

tason tärkeys ihmisen hyvinvoinnille. Joogafilosofia avasi uudenlaisia näkökulmia maailmaan ja opin

vähitellen suhtautumaan hyväksyvämmin sekä muihin että itseeni. Lisäksi joogafilosofiasta löytyi

hienoja eettisiä periaatteita, kuten väkivallattomuus ja kohtuullisuus kaikessa toiminnassa, suunta

löytyi.

Aloin tehdä joogaharjoituksia ensin kirjojen ohjeiden mukaan, myöhemmin äitiysjoogaryhmässä ja

työväenopiston ryhmissä sekä eri jooga- ja astangajoogakouluilla. Harrastus on jatkunut jo yli viisitois-

ta vuotta. Omassa elämässäni jooga liittyi kokonaisvaltaiseen ja nopeaan elämänmuutokseen. Oman

joogatarinani intensiivisyys ja tärkeys elämässäni johtivat osaltaan tämän tutkimusaiheen pariin.

Omassa tarinassani näin jälkeenpäin tarkastellessani näen itseni myös tämän aikakauden kasvattina.

Jokin ympäröivässä teknologiaa ja kulutusta ihannoivassa yhteiskunnassa tuntui nuorena sellaiselta,

että kaipasin myös muuta sisältöä elämääni. Maailma tuntui jotenkin kylmältä, mutta jooga toi siihen

lämpöä ja pehmeyttä. Tässä työssäni minua kiinnostavatkin paitsi joogaajien tarinoiden henkilökohtai-

sen kasvun taso, myös yhteiskunnallinen taso. Olisiko heidän tarinoissaan nähtävissä laajempia yhteis-

kunnallisia syitä, miksi he kiinnostuivat juuri joogasta. On mielestäni kiinnostavaa, että tämä muinai-

nen intialainen laji on nykyään niin suosittua ja että sen suosio vaikuttaa olevan yhä nousussa.

Työssäni haluan nimenomaan tutkia tarinoita, joiden kertojat ovat sitoutuneet joogaan ja joille sillä on

ollut oletettavasti erityistä merkitystä elämässä, niinpä valitsin haastateltavikseni joogan ohjaajia.

Koska olen kiinnostunut joogan osuudesta ihmisten elämäntarinoissa, olen valinnut lähestymistavakse-

ni narratiivisen eli tarinallisen näkökulman. Sekä aineistoni että osa analyysistäni ovat narratiivisia.

Lisäksi työssäni narratiivisuus on myös teoreettisena lähestymistapana eli ajattelen, että ihminen

jäsentää elämäänsä tarinoiden avulla ja kulttuurissa ihmiset rakentavat sosiaalista todellisuutta tarinoi-

den välityksellä.
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2. JOOGA

Kuvailen tässä luvussa millaisen harrastuksen parissa haastateltavani toimivat. Se, mitä jooga merkit-

see laajemmin ja alkuperäisemmin käsitettynä, poikkeaa siitä, miten se nykyisin yleensä käsitetään.

Työni kannalta on tärkeää tuoda esiin joogan alkuperäiset periaatteet, koska omat haastateltavani ovat

kaikki kokeneita harrastajia ja ohjaajia. Vuosien harrastamisen ja erilaisten ohjaajakoulutusten myötä

heillä on väistämättä käsitys joogan kokonaisvaltaisesta luonteesta. On hyvä tietää jonkin verran näistä

joogan laajemmista periaatteista, jotta voisi ymmärtää heidän tarinoitaan ja toisaalta ymmärtää miten

jooga liittyy itsekasvatusteemaan. Kuvailen tässä luvussa siis joogan alkuperäistä ideaa, sen jälkeen sen

nykyisiä suomalaisia sovellutuksia ja lopuksi ohjaajakoulutusta.

2.1. Alkuperäinen joogajärjestelmä

Sana ”yoga” on sanskritin kieltä ja tarkoittaa ”liittää”, ”yhdistää”.  Jooga on hyvin laaja käsite, eikä

tarkoita vain meille länsimaisille parhaiten tuttuja fyysisiä jooga-asentoja eli asanoita. Asanoihin

painottuva jooga on vain eräs joogamuoto. Muita joogan lajeja ovat esimerkiksi karmajooga eli epäit-

sekäs palvelutyö sekä bhaktijooga, jossa elämä omistetaan Jumalan rakastavalle palvelulle. Sana

”yoga” viittaa siis alun perin hyvinkin erilaisiin menetelmiin, joiden avulla tavoitellaan itsekkään

toiminnan vähentämistä ja ihmisen sisäisen viisauden löytämistä ja yhdistymistä ”Korkeimpaan

Itseen”. Tässä työssä käytän kuitenkin jooga-nimeä tarkoittamaan nimenomaan asanoihin painottuvaa

joogaa, koska se on yleinen suomalainen käytäntö, vaikka tarkkaan ottaen se on siis vain eräs joogan

muoto. (Judge 1974, 19–20;  Koski 2000, 99–105; Tavi 1990, 7–10.)

Joogan juuret ovat tuhansia vuosia vanhoissa, intialaisissa Veda-kirjoituksissa sekä muinaisten askeet-

tien tekemissä harjoituksissa. Alun perin joogan traditio levisi suullisena perintönä opettajalta oppilaal-

le, kunnes sen perusteet kerättiin noin 200 eKr-200 jKr välisenä aikana kirjalliseen muotoon. Tuolloin

intialainen filosofi Patanjali kokosi niin sanotut Patanjalin joogasutrat, joihin kuuluu noin 200 joogan

harjoittamisen pääkohtaa ilmaisevaa opetuslauselmaa. Joogasutrien kokoaminen oli merkittävä vaihe,

koska kirjallisen muodon myötä joogan laajempi leviäminen tuli mahdolliseksi. Nykypäivän joogahar-

rastajan kannalta on mielenkiintoista, että Patanjalin joogasutrissa ei sanota montaakaan sanaa fyysisis-
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tä harjoituksista vaan painopiste on oikeassa elämäntavassa, mielen harhailevien ajatusten hallitsemi-

sessa ja keskittymisen saavuttamisessa.  Joogan harjoittaminen voidaan Patanjalin mukaan ajatella

kahdeksan-osaisena tienä, johon kuuluu erilaisia tasoja, joiden avulla edetään harjoituksessa. Elämän-

tapaan liittyvät eettiset askelmat ovat pidättäytyminen vääristä teoista eli itsehillintä ja sääntöjen

noudattaminen eli kurinalaisuus. Näihin kuuluvat esimerkiksi pyrkimys elää väkivallattomasti ja

totuudellisesti ja sovussa itsensä kanssa. Ruumiin ja aistien hallintaan liittyvät askelmat ovat asentohar-

joitukset eli asanat, hengityksen hallinta ja aistien hallinta. Ihmisen ei tulisi seurata vain kehonsa

mielihaluja vaan pyrkiä hallitsemaan sekä kehoaan että mieltään. Kolme viimeistä osaa ovat keskitty-

minen, meditaatio ja kontemplaatio eli samadhi. Vain yhtenä tasona kahdeksasta ovat siis kehon

harjoitukset eli asanat. Eri elementit toteutuvat käytännössä yhtä aikaa, eivät toisiaan peräkkäin seura-

ten. Joogan avulla tavoitellaan hyvää elämää, mielenrauhaa ja viisautta. Se ei ole uskonto vaan pikem-

minkin itsekasvatusjärjestelmä. (Judge 1974, 19–20;  Koski 2000, 99–105; Tavi 1990, 7–15; Wood

1964, 35.) Joogaan kuuluvat myös niin kutsutut mantrat. Ne ovat äänteitä, usein sanskritinkielisiä,

joiden värähtelyillä käsitetään olevan erilaisia fyysisiä, mentaalisia tai henkisiä vaikutuksia. Niitä

käytetään useissa jooga- ja meditaatioperinteissä.

2.2. Suomalaista jooga-arkea

Kun tavallinen kansalainen astelee hartiat jumissa lähikoulun jumppasalin joogaryhmään, hän ei toki

sitoudu koko Patanjalin kuvailemaan filosofiseen järjestelmään. Joogaryhmissä ehdoton pääpaino on

asanoilla eli fyysisillä venytysasennoilla eikä muita kahdeksanosaisen tien haaroja käydä yleensä

lainkaan läpi, tosin painotuksissa on eroja eri joogasuuntauksissa. Jotkut joogaohjaajat saattavat kertoa

muista puolista jonkin verran, mutta usein käytäntönä on, että jos laajempi kiinnostus herää, oppilas

alkaa itse hakea lisää tietoa. Toisaalta voi ajatella, että pelkkien asanoiden myötä muita puolia joogasta

saattaa avautua itsestään, vaikka ei olisi niistä mitään kuullutkaan. Esimerkiksi väkivallattomuuden

periaate on asanaharjoituksessa sisäänrakennettuna siten, että itseään ei tulisi joogaliikkeillä satuttaa

vaan aina kuulostella ja kunnioittaa oman kehon rajoituksia. Ei pitäisi vertailla itseään muihin.

Perusharjoituksena suomalaisissa joogaryhmissä on siis asanaharjoitus. Harjoitusryhmissä tehdään

yleensä rauhallisesti ja hengitysrytmiä seuraten erilaisia venytysasentoja, joiden myötä keho rentoutuu.
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Joogaan kuuluu myös tietoinen, tyypillisimmässä muodossaan selinmakuulla tehty rentoutus. Joogassa

ajatellaan, että keho vaikuttaa mieleen ja mieli kehoon. Jos saamme kehomme rentoutettua, myös mieli

rauhoittuu ja toisaalta jos mieli on rauhallinen, myös keho rentoutuu.  Useimmille joogaryhmäläisille

rentoutuminen ja rauhoittuminen lienevät ainakin alussa olennaisinta. Mielen ja kehon rentoutumisesta

hyötyvät sekä kiireestä ja stressistä kärsivät että fyysisiä vaivoja potevat, mikä varmasti vastaa hyvin

juuri nykypäivän ihmisen tarpeita.

Joogan harrastaminen levisi Suomeen 1900-luvun puolivälin jälkeen. Nykyisin joogaa opetetaan muun

muassa työväen- ja kansalaisopistoissa, yksityisissä joogakouluissa, kuntosaleilla sekä Suomen Jooga-

liiton ylläpitämässä Suomen Joogaopistossa. Lisäksi ryhmiä on työpaikoilla ja terveydenhuollon,

esimerkiksi MS-taudin kuntoutuksen piirissä. Joogan suosion kasvu on ollut tasaista ja ryhmiä on tullut

koko ajan lisää, esimerkiksi Tampereen työväenopistossa ryhmien määrä on noussut tasaisesti 1975–

2008 välisenä aikana kahdesta kahteenkymmeneenyhteen (Tampereen työväenopiston esitteet 1975–

2008). Kirkon tutkimuskeskuksen vuonna 2007 tehdyn kyselyn mukaan lähes joka kuudes suomalainen

oli jossain elämänsä vaiheessa kokeillut joogaa tai kiinalaisia lajeja, naisista jopa neljännes. Joogaa

harrastaneista  reilu  enemmistö eli  80 % oli  naisia.  Kyselyssä tuli  esiin  myös,  että  enemmistö joogan-

harrastajista oli kaupunkilaisia. (Ketola 2008, 32.)

Suomessa harjoitetaan hyvin monenlaisia eri joogamuotoja. Jooga on tavoittanut myös kohderyhmiä,

jotka eivät alun perin ole kuuluneet joogan piiriin, kuten lapset ja odottavat äidit. Viime vuosina on

lisäksi perustettu erityisiä äijäjoogaryhmiä. Eri joogamuodot eroavat toisistaan fyysisen vaativuuden,

meditaation määrän, mantrojen ja äänenkäytön, hengitysharjoitusten osuuden tai harjoituksen muiden

painotusten suhteen. Suomessa on erittäin vahvasti edustettuna rauhallinen ja fyysisesti kevyt jooga,

jota esimerkiksi useimmiten kansalais- ja työväenopistoissa opetetaan. Suomen Joogaliitto on tietoises-

ti kehittänyt joogasta tällaisen kevyen ja turvallisen muodon, josta ollaan karsittu suurimmat itämaiset

vaikutteet pois. Liitto itse nimittää kehittämäänsä joogaa myös suomalaiseksi joogaksi (Suntola 2007,

20–21). Toinen laajalle levinnyt joogamuoto on astangajooga, joka on fyysisesti vaativampaa.  Lisäksi

etenkin suurimmissa kaupungeissa voi harrastaa monia eri joogamuotoja, kuten raja-, yin-, kundalini-,

integral-, combo- tai krijajoogaa. Tutkimukseni kannalta ei ole kuitenkaan tarpeen selvittää eri jooga-

muotojen eroja tämän tarkemmin. Omat haastateltavani ohjaavat viittä eri joogamuotoa, mutta en
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erittele tarkemmin heidän lajejaan, koska harvinaisempien joogamuotojen ohjaajia on Suomessa hyvin

vähän ja tunnistettavuus olisi siksi helppoa.

Suomessa voi opiskella joogan ohjaamista useissa eri koulutuksissa. Suomen Joogaopisto on koulutta-

nut ohjaajia jo kolmekymmentä vuotta. Myös Ananda Seva-järjestö kouluttaa joogaohjaajia. Lisäksi

kundalinijoogaa voi opiskella omana kokonaisuutenaan. Kaikkiin koulutuksiin kuuluu asanaharjoitte-

lua, ohjaamisharjoittelua ja joogafilosofiaa, mutta painotukset ja lähestymistavat vaihtelevat. Myös

ulkomailla on paljon erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Omat haastateltavani ovat osallistuneet erilai-

siin koulutuksiin, viisi kotimaassa ja kaksi ulkomailla. Yhdellä ohjaajista ei ole virallista ohjaajakoulu-

tusta, vaan hän on oppinut ohjaamisen vuosien käytännön työn kautta.

3. JOOGAN HARRASTAMINEN TUTKIMUSKOHTEENA

Tässä luvussa tarkastelen joogaa käsitteleviä aiempia tutkimuksia. Joogan terveysvaikutuksista on

tehty lukuisia tutkimuksia, mutta ne eivät ole työssäni kovin keskeisiä, koska oma painopisteeni on

joogan itsekasvatusmerkitys. Kuvailen ensimmäisessä alaluvussa miten joogaa on aiemmin tutkittu

kokonaisvaltaisena itsehoitomenetelmänä ja toisessa miten jooga liittyy itsekasvatukseen.

3.1. Aiempia joogaa sivuavia tutkimuksia

Useissa joogaan liittyvissä tutkimuksissa tulee esiin joogan kokonaisvaltainen luonne eli harjoitukseen

liittyvä kehon, mielen ja henkisyyden yhteys. Esimerkiksi Smith (2007, 39–41) kuvaa tätä yhteyttä

Astanga Vinyasa –joogaa ja sen harjoittajia analysoivassa tutkimuksessaan. Hänen mukaansa joogassa

tarvitaan voimakasta mielen tyynnyttämistä ja hallintaa, jotta asanaharjoitus onnistuisi. Harjoittajat

ovat kuvanneet näitä asanassa olemisen äärimmäisen keskittyneitä, sisäänpäin kääntyneitä hetkiä

henkisinä hetkinä (spiritual moments). Mielen tyyntymisestä seuraa itsensä kohtaaminen syvällisem-

min ja parempi itsetuntemus. Smithin mukaan länsimaalaisten joogaharrastus ei ole mitä tahansa

vieraasta kulttuurista tulevan harjoituksen matkimista vaan harjoittajat todella sisäistävät lajin itselleen.

Myös yhdysvaltalaisten terveydenhoitoalan opiskelijoiden parissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin,

että noin neljän kuukauden mittainen joogan, meditaation ja qigongin harjoittaminen lisäsi tietoisuutta
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omasta kehosta ja lisäsi mielen selkeyttä ja keskittymiskykyä. Osallistujien kokemus henkisestä,

syvemmästä ulottuvuudestaan kasvoi. Fyysisempinä vaikutuksina havaittiin lisääntynyttä notkeutta ja

enrgisyyttä. (Schure, Christopher & Christopher 2008, 48–51.)

Joogaa on tutkittu myös itsehoidon näkökulmasta. Herrick & Ainsworth (2000, 32–36) esittävät, että

lääketieteelliseen hoitoon turvautumisen rinnalla ihmisten itsehoito on lisääntynyt viime vuosikymme-

ninä. Itsehoitoon kuuluvat muun muassa terveellinen ruokavalio, riittävä kuntoilu ja stressinhallinta-

tekniikat. Jooga on kirjoittajien mukaan eräs hyvä tapa hallita stressiä. He kiinnittävät huomiota siihen,

että joogan myötä opittu oikea, syvä hengitys on olennaisen tärkeää paitsi fyysisen terveyden myös

stressinhallinnan kannalta. Joogaharjoituksen tuoma rentous, läsnäolo ja mukava olo alkavat vähitellen

vaikuttaa myös joogamaton ulkopuolella. Arkielämään tulee lisää iloa, energiaa ja rentoutta. Hyvä olo

ja kehollinen herkistyminen vaikuttavat niin, että harrastaja alkaa vapaaehtoisesti suosia myös terveel-

lisempiä ruokia. Fyysisten ja tunne-elämään liittyvien vaikutusten lisäksi jooga voidaan haluttaessa

ottaa myös henkisen kasvun välineeksi. Jooga on Herrickin ja Answorthin mukaan hyvä itsehoitomuo-

to, mutta ei sovi niille, jotka haluavat selkeitä tuloksia heti. Jooga alkaa vaikuttaa pikku hiljaa ja vaatii

kärsivällisyyttä.

Myös Kristiina Raipalan haastattelututkimuksessa tuli selvästi esiin joogaa harrastavien naisten itsehoi-

topyrkimys. Tutkimuksessa painottui joogan merkitys kehon toimintakyvyn parantajana ja ylläpitäjänä.

Useilla harrastajilla joogan harrastamisen motiivina oli nimenomaan ollut sairauksien ja vaivojen

hoitaminen. Toisaalta jooga koettiin myös keinoksi kehittyä henkisesti ja hiljentyä sekä rentoutua

kokonaisvaltaisesti, sekä kehon että mielen tasolla. Haastateltavat eivät kokeneet noudattavansa

erityisesti joogafilosofian mukaista elämäntapaa, mutta toisaalta on vaikea erotella missä määrin jooga

oli mahdollisesti muokannut naisten ajattelu- ja elämäntapoja. Yhteistä haastatelluille naisille oli

itsestään huolehtiminen ja halu kehittää itseään. (Raipala 1999, 120–128.)

Tutkimuksissa on havaittu joogan vaikuttavan myös terapeuttisesti. Esimerkiksi Lauri Rauhala (1986,

91–92) näkee joogan ja siihen liittyvän meditaation vaihtoehtoisena hoitomuotona mielenterveyson-

gelmissa. Rauhala (mt.10–11) on todennut, että itämaissa kehitetyt psyykkis-henkisen kasvun ja

somaattisen hyvinvoinnin menetelmät ovat tarpeen länsimaiselle ihmiselle, jonka elämässä on yhä

enemmän levottomuutta ja sisäistä rikkinäisyyttä. Terveydenhoitoalan opiskelijoita koskevassa tutki-
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muksessa havaittiin, että jooga, meditaatio ja qigong aiheuttivat emotionaalisia muutoksia. Osallistujat

kuvasivat, että harjoitukset auttoivat käsittelemään stressistä johtuvia mielialoja, kuten pelkoja, vihaa ja

masennusta. Lisäksi univaikeudet vähenivät. (Schure, Christopher & Christopher 2008, 48–51.)

Daubenmier (2005, 208–217) tarkasteli tutkimuksessaan joogan ja naisten syömishäiriöiden suhdetta.

Hän vertasi joogan ja aerobicin harrastajia ja lisäksi vertailuryhmänä oli ryhmä, jonka jäsenet eivät

harrastaneet kumpaakaan. Hänen tutkimuksessaan tuli esiin, että jooga kehitti tietoisuutta omasta

kehosta ja herkisti huomaamaan sen viestejä. Joogaan liittyi myös myötätuntoinen ja myönteinen suhde

omaan kehoon. Joogaharrastajien ryhmässä esiintyi vähiten syömishäiriöihin johtavaa ulkoista kehon

tarkkailua. Joogaharrastajat olivat muihin ryhmiin verrattuna tyytyväisimpiä omaan kehoonsa ja heidän

joukossaan oli selvästi vähiten syömishäiriöitä.

Rauhala (1983, 23–25) pitää tällaisten vaihtoehtoisten hoitomuotojen laajenemisen esteenä sitä, että

länsimaisessa kulttuurissa ja tieteellisessä ajattelussa ollaan ennakkoluuloisia itämaista perinnettä

kohtaan. Nykyisin tilanne saattaa kuitenkin olla hitaasti muuttumassa. Herrick ja Ainsworth (2000, 32)

esittelevät joogaa ja sen vaikutuksia nimenomaan terveydenhoitoalan ammattilaisten lehdessä. He

näkevät nykysuuntauksen olevan itsehoidon voimakas lisääntyminen, minkä vuoksi alalla työskentele-

vien on hyvä lisätä tuntemustaan vaihtoehtoisista hoitomuodoista.

Omassa työssäni myös filosofinen lähestymistapa joogaan on olennainen, koska se liittyy vahvasti

joogan itsekasvatukselliseen puoleen. Jooga on osa niin kutsuttua perenniaalista filosofiaa, mikä viittaa

kaikkea filosofiaa yhdistävään perimmäiseen ykseyteen (Kauppi 1992, 2–3). Koska jooga on liikunta-

muoto, jonka alkuperäisenä päämääränä on viisauden etsintä, se kuuluu perenniaalisen filosofian alle

sijoittuvaan perenniaaliseen liikunnanfilosofiaan. Se tarkoittaa liikunnan syvempien ulottuvuuksien

tarkastelua, esimerkiksi urheilun arvojen esiin nostamista, liikunnan mahdollisuutta toimia henkilökoh-

taisen kasvun keinona ja liikuntaan liittyvien käsitteiden määrittelyä (Koski 2000, 19; Klemola 1991,

4.)

Timo Klemola esittää liikunnanfilosofisessa väitöskirjassaan, että liikunnan saamat merkitykset yksi-

lölle vaihtelevat. Klemola (1998, 60–62) jakaa tutkimuksessaan liikunnan harrastamisen neljään eri

luokkaan sen perusteella mitkä ovat liikunnan harrastamisen syyt yksilön elämässä. Hänen muodosta-

mansa luokat ovat nimeltään voitto, terveys, ilmaisu ja itse. Hän kutsuu eri luokkia projekteiksi, koska
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projekti-termi kuvaa hyvin sitä, että liikunnan merkitys kullekin ihmiselle muuttuu jatkuvasti. Klemo-

lan (1998, 48–49) jaottelussa olennaista on kuinka syvällinen liikunnan merkitys on ihmiselle. Omassa

työssäni Klemolan jaottelu auttaa hahmottamaan joogan monia, eritasoisia merkityksiä harrastajille.

Voiton projekti tarkoittaa urheilua, jossa olennaista on toisten ihmisten voittaminen. Tällaista on

etenkin kilpa- ja huippu-urheilu, joissa suhde toisiin ihmisiin rajoittuu voittaja-häviäjä - suhteeksi.

Tässä suhteessa ei pyritä tasapainoon niin, että kaikki saisivat voittaa yhtä paljon vaan jokainen pyrkii

aina voittoon. Terveyden projektiin kuuluu kaikki se liikunta, joka tähtää terveyden parantamiseen ja

ylläpitoon, kuten esimerkiksi kuntoliikunta. Ilmaisun projekti tarkoittaa niitä liikunnan muotoja, joissa

kehoa käytetään ilmaisun välineenä. Esimerkiksi tanssija pyrkii ilmaisuvoimaisen kehonsa avulla

ilmaisemaan katsojalle tunnetiloja tai tarinan. (Klemola 1998, 56–62.)

Jooga liittyy Klemolan esityksessä erityisesti itsen projektiin. Se viittaa niihin liikunnan muotoihin,

joissa tarkoituksena on kääntyä myös sisäänpäin, tutkia itseä. Pyrkimyksenä on löytää itsestä sisäinen

ulottuvuus ja kehittyä sitä kautta. Itsen projektiin sisältyvissä liikuntamuodoissa pyritään pääsemään

käsiksi itsessä piilevään syvempään totuuteen ja ne kuuluvat siten perenniaaliseen filosofiaan. Niissä

tuodaan avoimesti esiin se, että kyseisen harjoituksen tarkoitus on vaikuttaa kokonaisvaltaisesti harjoit-

tajaan ja että lajin takana on tietty filosofia. Liikunnallisia itsen projekteja edustavat esimerkiksi jooga,

tai-chi, budo-lajit, islamin sufilaisten dervissien tanssi ja steinerilainen eurytmia. Itsen projektit ovat

länsimaisessa liikunnassa melko uusi muoto. Liikunnan projektit esiintyvät harvoin aivan puhtaina ja

esimerkiksi voiton tai itsen projektiin sekoittuu usein myös terveyden projektia. Vaikka mikään liikun-

takokemus harvoin edustaa puhtaasti jotain tiettyä projektia, niin ainakin kauemmin harrastettuna jooga

alkaa useilla harrastajilla saada itsen projektille tyypillisiä piirteitä. (Klemola 63; Koski 2000, 99.)

Tapio Koski tarkastelee liikunnanfilosofisessa väitöskirjassaan Klemolan jaottelussa itsen projekteihin

kuuluvia, perenniaalisia liikuntalajeja, erityisesti joogaa ja zen-budoa. Koski (2000, 99–101) pohtii

pystyykö länsimainen ihminen ylipäätään ymmärtämään tällaista liikuntaa, jonka päämääränä on

viisauden etsiminen eikä voitto toisista. Hänen tavoitteenaan on osoittaa, että fyysinen harjoitus voi

olla elämäntapa, jonka avulla voi kasvaa ihmisenä ja joka on mahdollista myös länsimaiselle ihmiselle.

Kosken (2000. 21–23) mukaan itämaissa, varsinkin Intiassa, Kiinassa ja Japanissa, liikunnanfilosofia

on vanha perinne, kuten esimerkiksi Patanjalin joogasutrien syntyminen Intiassa osoittaa. Itämaisissa

perinteissä liikunnan lähtökohta on erilainen kuin länsimaisessa liikuntakulttuurissa. Liikuntaa on
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itämaisissa perinteissä pidetty keinona itsensä tutkimiseen, ei pyrkimyksenä voittoon toisista. Liikun-

nassa on korostunut pyrkimys sisäiseen kokemukseen sekä kehon ja mielen ykseyteen ja spontaanisuu-

teen. Itämaisissa traditioissa ihmistä käsitellään kokonaisuutena, jossa sekä keho että mieli vaikuttavat

toisiinsa. Joogaa Koski pitää ensisijaisesti itsensä tutkimiseen ja muuttamiseen tähtäävänä lajina.

3.2. Jooga itsekasvatuksena

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut joogan harrastamisesta itsekasvatuksen näkökulmasta. Alkupe-

räisessä muodossaan joogan ytimessä on henkinen kehittyminen ja ihmisenä kasvu. Jooga ohjaa myös

psyykkiseen, mielen tasolla tapahtuvaan kehittymiseen. Lisäksi joogassa ylläpidetään ja kehitetään

tietoisesti fyysistä terveyttä, mikä on usein näkyvin puoli nykypäivän laajalle levinneessä joogaharras-

tuksessa. Jooga on siten itsekasvatusmenetelmä, joka tähtää muutokseen, tapahtuipa se sitten fyysisel-

lä, psyykkisellä tai henkisellä tasolla.

Länsimaisen itsekasvatusperinteen juuret ovat antiikin filosofiassa. Esimerkiksi Aristoteleen ja Plato-

nin filosofiassa ihmiselämän keskeisiä arvoja ovat viisaus, kauneus, hyvyys ja totuus. Itsen sivistämi-

nen on heidän näkemyksissään ihmiselämän tarkoitus (Skinnari 2004b, 155–156.) Vielä 1900-luvun

puoliväliin asti myös kasvatustieteelliset itsekasvatukseen liittyvät aatteet nousivat tästä arvopohjasta.

J.E. Salomaa (1950, 5–7) kuvaa itsekasvatusta ihmisen jatkuvana muutosprosessina. Ihminen eroaa

muusta luonnosta siinä, että vain ihmisellä on vapaa tahto ja siten myös vastuu omasta kehityksestään.

Ihmisen täytyy ihmiseksi tullakseen omaksua inhimillinen, ihmiskunnan historian kuluessa luotu

kulttuuri. Tämä tarkoittaa itsensä sivistämistä, itsekasvatusta elinikäisenä tehtävänä, koska kulttuuri

muuttuu koko ajan. Myös Urpo Harva (1983, 33–36) toteaa, että koska ihminen eroaa muusta luonnos-

ta, hän tarvitsee tietoista kasvatusta. Harva esittää, että ihmisen kasvaminen on olennaisesti myös

itsekasvatusta. Ihmisen tulisi itseään tietoisesti ja kokonaisvaltaisesti kehittämällä pyrkiä kohti omaa

syvintä ihmisyyttään, korkeampaa luontoaan. Edelleen samansuuntaisesti Aulis Alanen esittää, että

elinikäisessä kasvatuksessa tulisi korostua ihmisen kokonaisuuspersoonallisuuden tasapuolinen kehit-

täminen. Esimerkiksi vapaassa sivistystyössä pyrkimyksenä tulisi olla kehittyminen sekä tiedollisesti,

taidollisesti, eettisesti että esteettisesti. Aikuisopiskelun ei tulisi ainoastaan palvella työmarkkinoita
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vaan tulisi nähdä sen arvo sellaisenaan, oppijalle tyydytystä tuovana toimintana. (Alanen 1980, 84–86;

Alanen 1985, 41–43.)

Aikuisten kasvattaminen nähtiinkin pitkään nimenomaan ihmisen itseisarvoisena sivistämisenä ilman

hyödyn tavoittelua. 1900-luvun alkupuolen itsekasvatusaatteissa korostuvat esimerkiksi isänmaanrak-

kauden ja kansallistunteen herättäminen. Vähitellen yhteiskunnan arvomaailma kuitenkin muuttui ja

kasvatustieteissäkin painopiste on siirtynyt kohti taloudellisen hyödyn tavoittelua. 1970-luvulta lähtien

itsekasvatus-aspekti on vähentynyt ja aikuiskasvatus on nähty nimenomaan välineenä tuotantoelämän

tehokkuuden ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen. (Tuomisto 1991, 54–65.) Urake-

hityksen käsite on vähitellen syrjäyttänyt kokonaisvaltaisen elämän käsitteen (Skinnari 2004b, 155).

Yhteiskunnan työelämäkeskeisyys saattaa aiheuttaa osalle ihmisistä vaikeuksia. Arkkipiispa Jukka

Paarma (2004, 345–348) kuvaa, miten työelämä on muuttunut viimeksi kuluneen runsaan sadan

vuoden aikana. Työn muodot, olosuhteet ja tehokkuus ovat muuttuneet, mutta ennen kaikkea työelä-

mään liittyvät arvot ovat muuttuneet, niin että taloudellista kasvua ja tehokkuutta edistävät arvot ovat

nousseet päällimmäisiksi. Hän on huolissaan kehityksestä, jossa yksittäinen työntekijä nähdään ensisi-

jaisesti taloudellisen hyödyn välineenä eikä itsessään arvokkaana yksilönä. Yhä lisääntyvänä ongelma-

na on, että liian ahtaalle puristetut työntekijät eivät enää koe hallitsevansa työtään ja tilannettaan,

minkä seurauksena työn mielekkyys vähenee ja ihmiset uupuvat ja palavat loppuun. Petri Salo ja Juha

Suoranta (2002, 61–63) kuvaavat toisaalta, että myös työttömyys voi aiheuttaa vastaavaa ahdistusta.

Työtä ei Suomessa enää riitä kaikille tai se on katkonaista. Tämä voi olla suuri ongelma monille

ihmisille maassa, jossa työntekoa on perinteisesti arvostettu hyvin paljon. Ihmisen elämästä saattaa

kadota merkitys ja hän kokee elävänsä tyhjiössä, jos hänellä ei ole elämässään muita mielekkäitä

sisältöjä. Myös globalisoituminen saattaa lisätä epävarmuutta, jos ihminen kokee, ettei oma elinpiiri

ole enää hallittavissa.

Liian yksipuolisesti taloudelliseen kasvuun tähtäävä ajattelu ja kasvatuksen painottuminen älylliseen

kehitykseen saattaa aiheuttaa yksilössä vieraantumista. Vieraantuminen on Kosken (2000, 177–179)

mukaan sitä, että ihminen kokee olevansa yhteiskunnallisten anonyymien voimien vallan alainen.

Ihminen kokee, ettei pysty vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin, mikä aiheuttaa ahdistusta. Tällöin

ihminen ei pysty käyttämään kaikkea potentiaaliaan eli toteuttaa kaikkia projekteja, jotka hänelle
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muuten olisivat mahdollisia. Filosofi Reijo Wilenius (1978, 44–49) kuvaa, että mikäli kasvatuksesta ja

työstä puuttuu kokonaisvaltainen lähtökohta, nykypäivän ihminen saattaa vieraantua sekä itsestään ja

omasta ruumiillisuudestaan, että myös toisista ihmisistä ja luonnosta. Tästä seuraa, ettei hän ymmärrä

itseään, ei saa otetta itsestään ja elämästään vaan kokee itsensä kaikesta muusta irrallisena. Myös Simo

Skinnari (2004b, 154–156) esittää, että mikäli ihminen kehittää yksipuolisesti vain älyllistä puoltaan,

hän kokee vieraantumista ja on vaarassa kadottaa elämänsä mielekkyyden,. Skinnarin mukaan ihmisel-

lä on olemassa myös varsinainen minä, syvempi olemuspuoli, jonka olemus on rakkaus.

Viime vuosina on esitetty kritiikkiä aikuiskasvatuksen yksipuolista, tehokkuuteen tähtäävää painotusta

kohtaan ja tuotu esiin myös sivistyksen ja viisauden kehittämisen tärkeys. Juha Suoranta (2002, 230–

240) esittää, että aikuiskoulutuspuheessa esiintyy kaksi aivan erilaista diskurssia, teknologinen diskurs-

si ja sivistyksellinen diskurssi. Teknologinen diskurssi, joka on yleensä vahvasti esillä, liittyy työelä-

män kehittämiseen ja tehokkuuteen. Sivistyksellinen diskurssi puolestaan tuo esiin aikuisopiskelun

omaehtoisuutta ja humanistista itsensä kehittämistä. Skinnarin (2004a, 18–19) mukaan viime vuosina

myös sivistyksellinen diskurssi on ollut voimistumassa ja hän arvelee, että sen merkitys yhä kasvaa

tulevaisuudessa. Suorannan mukaan elinikäisen oppimisen ja koulutuksen ei tulisi palvella vain työ-

elämää ja markkinataloutta, vaan sen tulisi tarjota ihmisille kokonaisvaltaisia taitoja elää muuttuvassa

arjessa (Suoranta 2002, 219–234). Oman työnsä vastapainona ihmisen tulisi sivistää itseään kokonais-

valtaisesti, niin itsetiedostuksen, taiteellisten harrastusten kuin eettisten pyrkimysten avulla. Jos tällai-

sia kulttuuriominaisuuksia ei kehitetä, on seurauksena vieraantumista, tylsyyttä ja kovuutta ympäristöä

kohtaan. (Wilenius 1978, 41–46.)

Myös Paarma (2004, 348) kannustaa ihmisiä elinikäisen oppimisen tielle nimenomaan ihmisen oman

arvon vuoksi. Ihmisenä kasvamisen on taloudelliseen tuottavuuteen verrattuna ensisijaisen tärkeää.

Paarma korostaa myös henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Elinikäinen oppiminen tulisi nähdä mah-

dollisuutena sekä työssä jaksamiseen että henkiseen hyvinvointiin, mutta painopisteen tulisi ehdotto-

masti olla yksilön hyvinvoinnissa. Käytännössä sen lisääntyminen tukee myös työelämän pyrkimyksiä,

koska se johtaa myös parempaan työssä jaksamiseen. Skinnarin (2004b, 155) mukaan elämme niin

kutsuttua transmodernia aikaa, jolloin ihmisyys itsessään alkaa nousta tietoiseksi arvoksi. Transmoder-

nin ajan juuret ovat perenniaalisessa filosofiassa eli sen keskiössä on ihmisen alkuperäisen viisauden

tavoittelu.  Sen arvokulttuurissa antiikin mukaiset hyvyyden, totuuden ja kauneuden ihanteet ovat
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jälleen voimissaan, kun taas yksipuolisen materialistiset arvot jäävät sivuun. Transmoderni ihminen

haluaa kokea elämänsä mielekkääksi ja elää kokonaisvaltaista elämää. Skinnari (2004a, 18–21) arve-

lee, että kokonaisvaltaista ihmisenä kasvua tullaan arvostamaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Toisaalta on myös todettu, että vaikka usein puhutaan postmodernin ajan yhteiskunnan sirpaloitumises-

ta, arvojen muuttumisesta ja moraalin rappiosta, mitään kovin suurta muutosta yksittäisten ihmisten

arvomaailmassa ei välttämättä ole tapahtunut. Sosiaalipsykologi Klaus Helkama (2004, 107–112)

esittää, että jos tarkastellaan yksittäisten ihmisten moraalia esimerkiksi käytännön moraalisten ongel-

mien ratkaisussa, moraali ei vaikuta lainkaan rapistuneen 1970-luvulla tehtyjen modernin ja 2000-

luvulla tehtyjen postmodernin ikäluokan välillä tehdyissä vertailuissa. Tämän perusteella ihmisillä

saattaa yhteiskunnan asettamista paineista huolimatta olla henkilökohtaisella tasolla hyvinkin perintei-

nen arvomaailma. Tähän viittaa myös se, että yhä useampi suomalainen asettaa perheen ja vapaa-ajan

työelämää tärkeämmäksi.

Edellä kuvattuja ongelmia, kuten ihmisen vieraantumista ja stressiä voidaan tarkastella myös joogan ja

muiden perenniaalisten liikuntalajien näkökulmasta. Kosken mukaan keskeistä joogassa, kuten muis-

sakin perenniaalisissa liikuntalajeissa, on oman elämän haltuunotto. Joogan avulla tavoitellaan tietoi-

sesti mielenrauhaa, seesteisyyttä ja parempaa elämänlaatua. Näin harjoittaja voi saada syvemmän

kontaktin omaan kehoonsa ja sisäiseen ulottuvuuteensa, mikä estää vieraantumista. Fyysinen harjoitus

auttaa ottamaan oman elämän haltuun ja hallitsemaan omaa todellisuutta. Ihmisestä tulee siten elämän-

sä subjekti. Joogan ja budolajien tavoite on kehollisen taidon hankkimisen lisäksi itsetuntemuksen

kasvu. Itsetiedostuksen avulla ihmisen on mahdollista tulla tietoiseksi omista potentiaaleistaan ja

mahdollisuuksistaan ja olla avoimempi maailmalle ja sen mahdollisuuksille. Hän voi suhtautua tulevai-

suuteen luottavaisemmin. (Koski 2000, 177–179.) Jooga vastaa siten hyvin transmodernin ihmisen

toiveisiin sisäisestä kehittymisestä.

Yhteiskunnan arvojen muuttuminen on vaikuttanut myös ihmisten uskonnolliseen käyttäytymiseen.

Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Harri Heino (2002, 30–33) on tarkastellut miten 1900-luvun jälki-

puoliskon arvojen muutos on vaikuttanut uskonnollisella kentällä. 1960-luvulta lähtien alkoi länsimai-

hin virrata uusia uskonnollisia vaikutteita etenkin itämaisista perinteistä. Myös Suomessa kehitys on

ollut samansuuntainen. Varsinkin 1980-luvun lopulta lähtien ihmisillä on ollut kasvava kiinnostus
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henkisiä ja hengellisiä arvoja kohtaan. Lama nosti esiin arvojen ja moraalin merkityksen pohtimisen.

Myös kommunistisen järjestelmän romahtaminen on vähentänyt sen opettaman ateistisen tieteisuskon

merkitystä. (Heino 2002, 11.) Näiden niin kutsuttujen uususkontojen saama suosio yllätti uskontojen

tutkijat, koska yleisen oletuksen mukaan maallistuminen ilman muuta tulee jatkumaan modernissa

yhteiskunnassa. Niiden suosiota on selitetty materialististen arvojen, rationalismin ja tehokkuusnäkul-

mien liiallisella korostumisella länsimaisessa yhteiskunnassa. Taustalla on nähty ihmisten juuretto-

muutta, mutta toisaalta myös individualistista halua erottua massasta. (Heino 2002, 30–33.)

Beck ja Beck-Gernsheim (2002, 5) esittävät, että nykyinen individualismin aika tuottaa ihmisten tee-

se-itse – elämäkertoja. Ihmiset ovat oikeutettuja, mutta toisaalta myös pakotettuja tekemään valtavasti

valintoja, koska elämä ei kulje ennalta määrättyjä uria, kuten esimerkiksi vielä 1900-luvun alkupuolel-

la. Niinpä ihmisen on tehtävä itsenäisiä päätöksiä myös sen suhteen millaista uskonnollisuutta harjoit-

taa vai eikö harjoita mitään. Heino (2002, 30–33) esittää lisäksi, että mahdollisesti perinteiset kirkot

ovat menettäneet suosiotaan, koska ne koetaan liian tiiviisti valtaapitäviin yhteiskuntarakennelmiin

kuuluvina. Uususkonnot on nähty myös vastareaktiona patriarkaaliselle uskontokulttuurille. Niiden

piirissä nostetaan esiin kristinuskosta poikkeavia feminiinisiä henkisyyden muotoja, kiinnostuksen

kohteena ovat esimerkiksi Äiti Maa, eri jumalattaret ja uusi planetaarinen tietoisuus Gaia. (Heino 2002,

19.)

Yhteiskunnallisten muutosten on laajemminkin nähty vaikuttavan yksilöön. Aikuiskasvatuksen tutkijat

Sharan B. Merriam ja M. Carolyn Clark (1991, 53–54) kuvaavat, että yksilön henkilökohtaisen elämän

tapahtumien lisäksi myös yhteiskunnalliset tapahtumat aiheuttavat väistämättä yksilössä muutoksia.

Tällaisia ilmiöitä voivat olla esimerkiksi poliittiset virtaukset, tietotekniikan kehittyminen tai yhteis-

kunnalliset liikkeet. Ne vaikuttavat ihmisen sosiaaliseen ympäristöön ja vaikuttavat sen vuoksi jokai-

seen yksilöön jollain lailla, mutta vaikutus vaihtelee yksilöstä toiseen. Merriamin ja Clarkin näkemys

on samansuuntainen kuin uskontojen tutkijoiden. Vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan materiaalistuminen

on aiheuttanut osassa länsimaisten yhteiskuntien ihmisiä lisääntyvää henkisyyden kaipuuta. Se on

ilmennyt erityisesti kiinnostuksena perinteisestä kristillisyydestä poikkeavia uskonnollisia suuntia

kohtaan.
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Nimestään huolimatta uususkonnot eivät yleensä olleet uusia, vaan jopa tuhansia vuosia vanhojen

perinteiden sisällä syntyneitä. Uutta oli sen sijaan se, että ne nyt saivat kannatusta läntisellä pallonpuo-

liskolla ja joutuivat mukautumaan länsimaisen yhteiskunnan arvoihin ja normeihin. Uususkontojen

rantautumisen myötä vanhojen traditioiden, kuten joogan ja buddhalaisuuden, lisäksi syntyi niin

sanottu New Age eli Uusi Aika- virtaus. Se on hajanainen joukko eri terapiamuotoja ja liikkeitä, jotka

pohjautuvat idän vanhoihin uskontoihin ja vanhaan länsimaiseen okkultismiin. Sen perusolettamukset

osittain kuitenkin poikkeavat näistä perinteisistä traditioista. New Age- virtauksen liikkeiden yhdistä-

vänä näkemyksenä on ihmiskunnan tuleminen voimakkaaseen muutosvaiheeseen, jonka seurauksena

on ihmiskunnan henkisyyden nopea lisääntyminen. Virtauksen eräänä lähtökohtana on ihmisen vastuu

omasta elämästään, mitä edustaa Pohjois-Amerikassa syntynyt positiivisen ajattelun liike. New Age-

liikkeeseen kuuluu eräänä osana myös rakkauden teeman arvostaminen. (Heino 2002, 30–38; Skinnari

2004, 18.)

Heinon näkemys on, että myös jooga ja muut vanhat, aidot traditiot on otettu New Age- virtauksen

eklektiseen menetelmävalikkoon. Hänen mukaansa virtauksen kannattajat eivät kuitenkaan välttämättä

etsi henkista kasvua tai hengellistä ulottuvuutta elämäänsä kovin syvällisellä tavalla. Heino esittää, että

kannattajat ovat etupäässä melko tavallista elämää viettäviä, keskiluokkaisia ja suhteellisen hyvin

koulutettuja ihmisiä, jotka etsivät erilaisilta kursseilta pikemminkin elämyksiä, vaihtelua elämäänsä ja

”henkistä ylellisyyttä” kuin todellista hengellisyyttä. He haluavat kuulua henkiseen eliittiin. (Heino

2002, 30–38.)

Heinon tutkimustulokset avaavat uuden näkökulman joogan tarkasteluun. Ylevän sivistymisen ja

viisauden tavoittelun sijaan jooga voi merkitä harrastajalleen enemmänkin trendikkyyttä ja pinnallista

kokemusten hakemista. Aikakauslehdissä joogasta kerrotaan usein terveyttä ja mielenrauhaa edistävänä

lajina, mutta toisinaan painottuvat kuitenkin erityisesti ulkoinen näyttävyys ja ihmisen tehokkuuden

lisääntyminen. Lisäksi jooga saatetaan valjastaa palvelemaan puhtaasti kauneuden ja nuorekkuuden

tavoittelua. Jooga saatetaan esittää myös keinona jaksaa paremmin ja antaa itsestään vielä enemmän

työelämässä eli se voidaan valjastaa täyttämään työelämän vaatimuksia. Klemolan (1998, 56–62)

liikunnan projektien kautta tarkasteltuna joogan harrastaminen voi siten muuttua voiton projektiksi,

jossa ollaan yhtä etäällä sisäisestä viisaudesta kuin missä tahansa muussa kilpailulajissa. Sisäisen
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hyvinvoinnin sijaan harjoitusta käytetään muokkaamaan itsestä aiempaa parempi tuote työmarkkinoil-

le.

Beck ja Beck-Gernsheim (2002, 140–141) tuovat esiin, että individualisoituneessa yhteiskunnassa

ylipäätään terveydestä ja itsestään huolehtimisesta on tullut keskeistä. Kehon vireyden ja hyvinvoinnin

ylläpitämisestä on tullut henkilökohtainen projekti, joka edistää työmarkkinoilla pärjäämistä. Työssäni

olen kiinnostunut tuleeko ohjaajien tarinoissa esiin itsekasvatuksellisen sivistyksen ja ulkoisen menes-

tymisen välistä jännitettä. Etsin ohjaajien tarinoista onko joogalla ollut merkitystä elämän sisällön ja

tasapainon tuojana ja missä määrin se on otettu elinikäisen kehittymisen avuksi. Toisaalta olen kiinnos-

tunut onko joogaharrastus merkinnyt pinnallisempaa kauneuden, nuorekkuuden tai työelämää varten

kehitettyä tehokkuuden tavoittelua.

4. NARRATIIVISUUS JA ELÄMÄNTARINAT

Valitsin työhöni tarinallisen lähestymistavan, koska halusin kuulla vapaasti kerrottuja tarinoita jooga-

kokemuksista. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, miten ihminen itse kertoen jäsentää elämäänsä ja

tarinallinen ote tarjoaa mahdollisuuden kuulla ihmisten elämäntarinoita vapaasti kerrottuna ja kertojien

omakohtaisesti tulkitsemina. Narratiivista lähestymistapaa on aiemminkin käytetty myös kasvatustie-

teissä, erityisesti opettajien koulutuksessa ja opettajien ammatillisen kasvun välineenä, ja sitä on

pidetty hyvänä tapana kuvata opettajien omia kokemuksia ja identiteetin muutosta. Kuvailen seuraa-

vassa ensin narratiivista tutkimusotetta yleisemmin ja sen jälkeen tarkemmin sen suhdetta omaan

tutkimukseeni.

4.1. Narratiivinen lähestymistapa

Suomenkielisessä tutkimuksessa käytetään useimmiten synonyymisesti termejä ”narratiivinen” ja

”tarinallinen”, ja niinpä päätin itsekin tehdä niin. Narratiivisuuden käsite on laaja ja se voidaan käsittää

monin tavoin. Se voi viitata teoreettiseen viitekehykseen eli tieto- ja ihmiskäsitykseen, johon tutkimus

perustuu, mutta myös metodiin eli aineiston luonteeseen tai käsittelytapaan. Sillä voidaan myös viitata

tutkimuksen käytännölliseen merkitykseen. Omassa tutkimuksessani narratiivisuus on teoreettisena
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viitekehyksenä, koska käsitän tutkimani todellisuuden tarinallisesti rakentuneena. Lisäksi se on työssä-

ni myös metodina, koska aineistonani ovat vapaasti kerrotut tarinat ja osa analyysistäni perustuu

narratiiviseen teoriaan.

Tietokäsitys

Tarinallisen lähestymistavan juuret ovat jo Aristoteleen kehittämässä kertomusten analyysissä. Tarinal-

lisuutta käytetään edelleen kertomusten analyysitapana, mutta myös monin muin tavoin analyysissä ja

sitä voi nykyisin pitää myös kokonaan uudenlaisena tapana käsittää sosiaalisen maailman rakenne. Sen

suosio on kasvanut valtavasti 1980-luvulta lähtien, mikä johtuu erityisesti kielellisen käänteen myötä

muuttuneesta tietokäsityksestä. Kielellisen käänteen myötä kieltä ja kertomuksia ei nähdä enää todelli-

suuden suorana kuvauksena vaan tieto ymmärretään konstruktivistisena eli muuttuvana ja kulttuurisesti

rakentuneena. Se mitä pidetään totuutena, on aina sidoksissa kulloiseenkin aikakauteen ja yhteiskun-

taan.  Tiedonmuodostusprosessissa juuri tarinoilla on keskeinen sija, koska tietäminen käsitetään

tarinoiden kuulemisena ja tuottamisena, tarinallisesti rakentuneena. Ihmiset muovaavat koko ajan

sosiaalista todellisuutta uusintamalla vanhoja tarinoita tai muodostamalla uusia. Narratiivisen tutki-

muksen voimakkaan lisääntymisen yhteydessä puhutaan myös narratiivisesta tai elämäkerrallisesta

käänteestä. (Heikkinen 2002, 184–187; Hänninen 2003, 15–17; Polkinghorne 1995, 5–9.)

Identiteetti

Tarinallinen lähestymistapa perustuu oletukselle, että kielelliset käytännöt muovaavat sosiaalista

todellisuutta.  Niinpä myös yksittäisen ihmisen käsitys todellisuudesta ja elämästään nähdään tarinalli-

sesti muodostuvana ja yksilön identiteetti muuttuvana. Tarinallisessa lähestymistavassa keskeistä on

käsitys, että ihminen jäsentää elämäänsä tarinoiden avulla ja nämä jäsennykset tekevät elämästä

hallittavan kokonaisuuden. Elämä ja tarina liittyvät kiinteästi yhteen. Kuulemme ja näemme erilaisia

julkisia tarinoita jatkuvasti ympäristössämme, joko suorassa vuorovaikutuksessa tai median välityksel-

lä ja tulkitsemme näitä tarinoita omien taipumustemme ja elämänhistoriamme mukaan. Tästä sosiaali-

sesta tarinavarannosta ammentaen ja valikoiden luomme oman, sisäisen tarinamme, jonka mukaisesti

elämme ja muodostamme kuvan itsestämme. Ihmiselämä koostuu siis jatkuvista narratiivisista tulkin-

noista, jotka tuottavat elämään sen mielekkyyden. Tulkitsemme asioita meille mielekkäällä tavalla.

Toisinaan elämässä saattaa tulla odottamattomia muutoksia tai kriisejä, jotka pakottavat tarkistamaan

käsitystä itsestä. Esimerkiksi vakavasti sairastunut tai onnettomuuteen joutunut ihminen joutuu tilan-



18

teeseen, josta selviämiseen usein tarvitaan oman elämän uudelleentulkintaa ja identiteetin uudelleen

rakentamista. (Heikkinen 2002, 186–188; Hänninen 2003, 15–17; Hänninen & Valkonen 1998, 5-10;

Törmä & Vuorikoski. 2004; Widdershoven 1993, 1-9.) Omassa työssäni olen kiinnostunut erityisesti

ohjaajien tarinoiden käännekohdista ja tarkastelen löytyykö heidän kertomuksistaan kuvauksia identi-

teetin muuttumisesta joogan harrastamisen myötä.

Aineisto ja analyysi

Narratiivisuuden käsite voi tietokäsityksen lisäksi viitata tutkimusaineiston luonteeseen ja aineiston

analyysiin. Mitä tahansa kertomusmuotoista aineistoa, kuten haastattelua, päiväkirjoja tai elämäkertoja,

voi pitää narratiivisena. Omat litteroidut haastatteluni ovat siten narratiivinen aineisto. Polkinghorne

(1995, 5–9) tarkastelee narratiivista lähestymistapaa aineiston analyysinä ja erottaa toisistaan narratii-

vien analyysin (analysis of narratives) ja narratiivisen analyysin (narrative analysis). Ne ovat hänen

mukaansa täysin erilaiset tutkimustavat. Edellisessä huomio on tarinoiden luokittelussa, jolloin etsitään

tapaustyyppejä, metaforia ja luodaan kategorioita. Narratiivisessa analyysissä puolestaan aineisto ei

välttämättä ole tarinallinen, mutta analyysin lopputuloksena on kertomus, esimerkiksi historia tai uusi

tarina. Polkinghorne pohjaa jaottelunsa Brunerin (1986) jakoon paradigmaattisesta ja narratiivisesta

tiedosta. Paradigmaattinen edustaa jaottelevaa ja luokittelevaa tiedonmuodostusta kun taas narratiivi-

nen tiedonmuodostus ei luokittele vaan pyrkii synteesiin. (Bruner 1986; Polkinghorne 1995, 5–9;

Heikkinen 2002, 189–193.)

Toinen tapa jaotella narratiivisen analyysin tapoja on jakaa ne kolmeen eri luokkaan. Ensimmäinen

analyysitapa on käyttää tarinoita tuottamaan tietoa jostakin muusta ilmiöstä kuin itse tarinoista. Toinen

tapa on ottaa juuri kertomukset tutkimuskohteeksi. Tällöin voidaan tarkastella niiden sisältöä tai

ulkoista kerrontaa eikä pyritä vastaamaan niiden avulla muihin kysymyksiin. Kolmanneksi narratiivi-

sessa analyysissa voidaan tarkastella narratiivisen tutkimuksen filosofiaa ja metodologiaa. (Aaltonen

2002, 44; Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998, 3–7.) Omassa työssäni tarkastelen luokkaan kaksi

kuuluvaa tarinoiden sisältöä. Käytän pääasiassa Polkinghornen kuvaamaa narratiivien luokittelevaa

analyysia, mutta myös narratiivista anlyysia siinä vaiheessa kun muodostan kustakin haastattelusta

lyhyen ydintarinan.
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Käytännön sovellutuksina

Tarinallisen lähestymistavan käytännön sovellutukset perustuvat useimmiten identiteetin rakentu-

misajatukseen. Monet narratiiviset tutkijat pyrkivät maailman kuvaamisen lisäksi myös muuttamaan

sitä ja haluavat, että tutkimuksesta on jotain hyötyä tutkittaville. Koska ihminen jäsentää elämäänsä

tarinoiden avulla, voidaan niitä muovaamalla muuttaa käsityksiä elämästä ja itsestä. Voidaan esimer-

kiksi tarkastella elämäntarinaa, pyrkiä sitten muuttamaan sitä ja luoda tapahtumista uusi, rakentavampi

tulkinta ja näin lisätä elämänhallintaa. Tällaisia menetelmiä on käytetty esimerkiksi vanhustyössä,

psykoterapiassa ja terveydenhoidossa. (Heikkinen 2002, 193–194.) Toisaalta monesti sosiaalisen

tarinavarannon mallitarinat saattavat olla liian yksipuolisia, esimerkiksi tarinat siitä, kuinka ihmiset

ovat reagoineet sairastumiseensa. Tällöin tutkijoiden ja kuntoutuksen henkilökunnan pyrkimyksenä voi

olla mallitarinavarannon monipuolistaminen ja tarinoiden kirjavuuden lisääminen. (Hänninen &

Valkonen 1998, 10–17.) Tarinallisia menetelmiä on käytetty myös opettajien ja opettajaksi opiskelevi-

en parissa. Oman opettajatarinan kertominen on voimakkaasti identiteettityötä, jossa opettaja tai

opiskelija voi jäsentää elämänkulkujaan ja valintojaan ja herätä pohtimaan niitä syvällisemmin. Opetta-

juus on aina voimakkaasti sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan ja sen arvoihin. Tarkastelemalla

opettajien tarinoita saadaan samalla kuvaa myös ympäröivästä maailmasta, mikä itseäni erityisesti

kiinnostaa joogan ohjaajien tarinoissa. (Heikkinen & Syrjälä 2002, 7–9; Törmä & Vuorikoski 2004,

12–14.)

4.2. Tarinallinen kiertokulku

Omassa työssäni olen kiinnostunut minkälaisia kertomuksia joogan ohjaajat kertovat ja millaista

muutosta harrastus on kertojissa mahdollisesti aiheuttanut. Huomioni on ensinnäkin tarinan henkilö-

kohtaisessa tasossa eli siinä millaiset elämän sisäiset ja ulkoiset tapahtumat johtivat henkilön joogahar-

rastuksen pariin ja lisäksi ryhtymään lajin ohjaajaksi. Lisäksi tarkastelen myös ulkoista kertomusta,

kuten sitä minkälainen on kertomuksen rakenne ja millainen on kertomuksen keskeisimmistä käänne-

kohdista muodostuva ydintarina. Kuvailen seuraavassa tarinoiden eri ulottuvuuksia Vilma Hännisen

kehittämän teorian avulla.
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Vilma Hänninen (2003, 19–23) esittelee väitöskirjassaan tarinallisen kiertokulun teorian. Hänen

mukaansa narratiivisuuden käsitettä käytetään niin valtavan monin tavoin, että käsite on vaarassa

muuttua epämääräiseksi. Narratiivisuudella voidaan viitata esimerkiksi tarinalliseen ajatteluun, kauno-

kirjallisiin teksteihin, tutkimusaineistoihin tai kerrottuihin tarinoihin. Narratiivisen näkökulman jäsen-

tämiseksi hän kehitteli tarinallisen kiertokulun teorian, jossa tarinallisuuden eri ilmenemismuodoille on

annettu eri termit. Hän erottelee tarinallisuuden viiden eri tekijän vuorovaikutukselliseksi prosessiksi.

Ihmisen sisäistä tasoa kuvaa käsite sisäinen tarina ja ulkoisia tasoja käsitteet kertomus, elävän elämän

draama, sosiaalinen tarinavaranto ja situaatio. Kaikki tasot ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Sisäinen tarina viittaa siihen prosessiin, jossa ihminen tulkitsee muiden tarinallisten tasojen avulla

omaa elämäänsä. Ihminen luo merkityksiä omalle elämälleen muiden ihmisten ja yleensäkin kulttuuriin

kuuluvien tarinoiden avulla. Hän tulkitsee niitä oman historiansa ja persoonansa kautta ja pyrkii

muodostamaan omasta sisäisestä tarinastaan mielekkään kokonaisuuden. Esimerkiksi yllättävän

sairauden kohdatessa ihminen joutuu muuttamaan tarinaansa ja sen merkitysrakenteita, jotta selviäisi ja

oma tarina eheytyisi. Sairastuminen pakottaa muuttamaan ”terveen tarinan” ehkä ensin ”sairaan

tarinaksi” ja myöhemmin ”toipuvan tarinaksi”. Näissä vaiheissa juuri muiden vertaistarinoilla on

ratkaiseva osa. Sisäinen tarina siis jäsentää elämää ja tekee siitä kriiseistä tai käännekohdista huolimat-

ta yhtenäisen. Osa sisäisestä tarinasta muuttuu näkyväksi elävän elämän toimintana tai tulee kerrotuksi

muille kertomuksina, esimerkiksi oman toipumisen kuvauksena. Osa siitä jää kuitenkin piiloon, koska

kaikki suunnitelmat eivät toteudu eikä kaikkia pohdintoja kerrota muille. Joogan ohjaajien tarinoista

etsin erilaisia vaiheita ja merkittäviä kokemuksia, jotka mahdollisesti ovat muuttaneet ihmisen tulkin-

taa elämästään ja siten sisäistä tarinaa. (Hänninen 2003, 19–23.)

Kertomus merkitsee sitä ulkoista muotoa, jolla jokin tarina ilmaistaan muille. Se voi olla kielellisessä

muodossa, mutta myös esimerkiksi kuvallinen kuten elokuva tai yksittäinen kuva. Omassa työssäni ne

ovat ohjaajien kertomukset elämästään ja joogan merkityksestä siinä. Elävän elämän draama viittaa

toimintaan eli niihin tapahtumiin, joissa ihminen toteuttaa sisäisessä tarinassaan luomiaan tarinallisia

projekteja. Omassa työssäni tarkastelen esimerkiksi onko jokin tietty käännekohta elämässä vaikuttanut

joogaharrastuksen aloittamiseen. Tällöin oma sisäinen prosessi eli esimerkiksi käsityksissä, arvoissa tai

tulkinnoissa tapahtunut muutos liittyisi sisäiseen tarinaan ja ulkoiset tapahtumat kuten esimerkiksi

konkreettinen joogaryhmään meno edustaisivat elävän elämän draaman tasoa. Sisäisen tarinan kulku



21

vaikuttaa toteutuneeseen toimintaan, mutta luonnollisesti myös toiminta muokkaa sisäistä tarinaa.

(Hänninen 2003, 19–23.)

Sosiaalinen tarinavaranto tarkoittaa kaikkia ihmistä ympäröiviä kertomuksia, kuten päivittäisessä

vuorovaikutuksessa kuultuja tai tiedotusvälineistä välittyneitä tarinoita.  Sisäinen tarina ammentaa

sosiaalisesta tarinavarannosta erilaisia toimintamalleja, esimerkiksi kuinka ihmiset ovat aiemmin

toimineet eri tilanteissa. Se auttaa siten ennakoimaan ja käsittelemään elämän tapahtumakulkuja.

Toisaalta tarinavaranto saattaa myös rajoittaa, jos mallit ovat suppeita eivätkä tue vaihtoehtoisia

ratkaisuja. Esimerkiksi sairastunut saattaa törmätä vain alistuviin ja periksi antaviin malleihin. Työssä-

ni tarkastelen onko joogaan liittyvillä mallitarinoilla ollut vaikutusta haastateltaviin. Hännisen teoriassa

kaiken taustalla on vielä situaatio eli elämän sen hetkiset puitteet. Situaatioon kuuluvat muun muassa

terveydentila, työllisyys, asuinpaikka ja muut muuttuvat olosuhteet, mutta myös laajemmat yhteiskun-

nalliset puitteet kuten normit. (Hänninen 2003, 19–21.)

Käyttämällä Hännisen käsitteitä oma tarkasteluni sijoittuu tarinallisen kiertokulun teoriassa elävän

elämän draaman, sisäisen tarinan ja kertomuksen tasolle. Ne ovat kuitenkin jatkuvassa vuorovaikutuk-

sessa myös kaikkien muiden kiertokulun tasojen kanssa, joten huomioni sivuaa myös sosiaalista

tarinavarantoa ja situaatiota. Olen kiinnostunut esimerkiksi siitä, millainen oli se oman sisäisen tarinan

vaihe, jossa joogan harrastaminen tuli ajankohtaiseksi ja onko identiteetti koettu muuttuneeksi jooga-

harrastuksen myötä. Millaiset elämänkulut johtivat joogaharrastuksen pariin, liittyikö harrastamisen

aloittamiseen ehkä jokin käännekohta tai laajempikin elämänmuutos? Tarinoiden sisällön lisäksi

tarkastelen niiden ulkoista muotoa eli millainen kertomus on kokonaisuutena ja onko siinä nähtävissä

selkeitä käännekohtia. Muodostan kustakin tarinasta lyhyen ydintarinan siinä olevien keskeisten

sisältöjen perusteella.

4.3. Tutkimuskysymykset

Tarkastelen joogan ohjaajien tarinoita tarinallisen kiertokulun näkökulmasta. Tarkastelen ensinnäkin

tarinoista välittyvää kertojien sisäistä tarinaa. Lisäksi tutkin millaisia ulkoisia tapahtumia eli elävän

elämän draamaa kertomuksiin liittyi. Olen kiinnostunut minkälaisia syitä joogan harrastamisen aloit-
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tamiseen liittyy ja miten jooga on vaikuttanut ihmisen elämään. Etsin samalla vastausta kysymykseen

miksi jooga vetoaa nykyihmiseen. Tutkimuskysymykseni ovat:

1. Miten jooga on vaikuttanut kertojien elämään?

Siihen liittyvät alakysymykset:

- Millaisia sisäisen tarinan muutoksia tarinoissa ilmenee?

- Millaisia elävän elämän draaman tasolla olevia tapahtumia kertomuksissa tulee esiin?

2. Miksi nykyihminen on kiinnostunut joogasta?

5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Kuvailen tässä luvussa aluksi miten löysin haastateltavani ja kerron yleisesti heidän taustatiedoistaan.

Lisäksi tuon esiin miten toteutin haastattelut ja miten ne sujuivat. Toisessa alaluvussa kuvailen ana-

lyysimenetelmääni ja miten päädyin jakamaan analyysini eri vaiheisiin.

5.1. Aineisto

Keräsin aineistoni haastattelemalla vuoden 2007 maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana kahdeksaa

joogan ohjaajaa. Koska joogan ohjaajia on melko vähän Suomessa, en tunnistamisen välttämiseksi

esittele haastateltaviani yksityiskohtaisesti, esimerkiksi mitä joogasuuntausta kukin ohjaa tai missä

kukin sai ohjaajakoulutuksen, vaan kerron haastateltavistani yleisesti.  Löysin osan haastateltavistani

pyytämällä ohjaajia suoraan eri joogaryhmistä, osan Suomen Joogaliiton avustuksella ja yhden löysin

toisen haastateltavan välityksellä. Lähetin ohjaajille sähköpostin, jossa pyysin heitä haastateltavaksi

(ks. liite 1). Etsin haastateltaviksi ohjaajia, jotka edustaisivat erilaisia joogamuotoja, eri ikäryhmiä ja

joilla olisi erimittaisia ohjaajakokemuksia. Haastatelluista viisi on naisia ja kolme miehiä. Nuorin on

hieman yli kolmekymmenvuotias, vanhin yli kuusikymmentä. Haastatelluista kahdella on ammatillinen

perustutkinto, kolmella opisto- tai AMK – tasoinen tutkinto ja kolmella ylempi korkeakoulututkinto.
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Haastateltavat ovat harrastaneet joogaa seitsemästä neljäänkymmeneen vuotta. Ohjaajakokemusta

kuudella heistä on yhdestä kahdeksaan vuotta ja kahdella reilusti yli kymmenen vuotta. Haastateltavani

ohjaavat viittä eri joogamuotoa. Haastateltavien määräksi valitsin kahdeksan, koska tällöin sain jo

useammanlaisia tarinoita ja haastateltavia mukaan, mutta työmäärä pysyi kohtuullisena. Jos haastatel-

tavia olisi tämän aiheisessa työssä vain muutamia, tunnistettavuus kasvaisi. Monet harrastivat joogan

ohella ja siihen liittyen muitakin harjoituksia. Kolme haastateltavaa mainitsi tekevänsä myös esimer-

kiksi viiden tiibetiläisen riitin harjoitusta ja yksi seurasi ayurvedisen terveydenhoidon ohjeita. Kaksi

kertoi harjoittavansa myös erillistä meditaatiota, toinen TM- eli Transsendenttisesta Meditaatiota ja

toinen muita, muualla kuin joogan parissa opittuja menetelmiä. Näin ollen osa vaikutuksista on yhteis-

tulosta monista eri menetelmistä eikä pelkästään joogan harrastamisen seurausta. Koska kaikki kertojat

ovat joogan ohjaajia, työstäni puuttuvat kokonaan joogan lopettaneet harrastajat.

Toteutin haastatteluista neljä ohjaajien kotona, kaksi yliopistolla ja kaksi joogasalilla. Nauhoitin

haastattelut C-kaseteille. Keräsin aineiston haastattelemalla ohjaajia niin, että annoin heidän kertoa

vapaasti oman tarinansa. Ohjeistin tarinan kertomisen pyytämällä ”Voisitko kertoa oman jooga –

elämäntarinasi ja millaisia tapahtumia siihen liittyy. En keskeytä kertomista, vaan voit kertoa vapaasti,

varataan tähän aikaa noin kaksikymmentä minuuttia. Sen jälkeen voin tehdä tarkentavia kysymyksiä.”

Haastateltavat kertoivat itsenäistä tarinaansa kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen minuuttiin,

lukuun ottamatta ensimmäistä haastateltavaa, jonka vapaasti kerrottu tarina kesti alle kymmenen

minuuttia. Tähän oli mahdollisesti syynä se, että ensimmäisen haastattelun aikana en sanonut juuri

mitään, mikä tuntui vuorovaikutustilanteena aika luonnottomalta. Muissa haastatteluissa annoin

enemmän myötäilevää palautetta elein ja sanoin (ahaa, joo, niin), jolloin itsenäisesti tuotetut tarinat

kestivät huomattavasti kauemmin. Kun haastateltavien vapaa kerronta tyrehtyi, esitin kysymyksiä,

jotka liittyivät haastateltavan kertomukseen, seitsemän kohdalla pyysin palaamaan joogan aloittami-

seen ja kertomaan siitä lisää. Ainoa, jolta en pyytänyt tähän tarkennusta, oli jo kertonut aloittamises-

taan hyvin tarkasti. Kysyin seitsemältä ohjaajalta myös onko jooga vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiin

tai oliko joogayhteisöllä ollut erityistä merkitystä haastateltavalle. Kahdeksas ohjaaja oli kertonut

aiheesta jo runsaasti. Haastattelut kestivät kokonaisuudessaan kolmestakymmenestä neljäänkym-

meneenviiteen minuuttiin kukin. Litteroituna aineiston sivumäärä rivivälillä yksi on seitsemänkym-

mentä sivua.
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5.2. Analyysitapa

Alun perin aikomukseni oli jakaa tarinat juonenkulkujen mukaan erityyppisiin tarinoihin ja analysoida

kertomukset näiden luokkien alla yksi kerrallaan ja keskittyä erityisesti sisäiseen tarinaan. Tarinatyyp-

peihin jaottelu ei kuitenkaan tuntunut mielekkäältä aineiston pienuuden vuoksi, koska kuhunkin

tyyppiin olisi tullut vain kahdesta neljään tarinaa. Kunkin tarinan yksityiskohtainen läpikäyminen ei

myöskään tuntunut tutkimuskysymysten kannalta mielekkäältä, koska tällöin analyysiin olisi tullut

paljon epärelevantteja yksityiskohtia ja haastateltavien tunnistettavuus olisi myös lisääntynyt. Lisäksi

sisäisen tarinan hahmottaminen tuntui haasteelliselta. Päädyin lopulta ratkaisuun, jossa analyysini

jakautuu kahteen eri osioon. Analyysin aluksi muodostan kustakin haastattelusta lyhyen ydintarinan,

jossa tiivistyvät tarinan keskeiset käänteet. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisesta tarinasta saadaan

kokonaiskuva, mistä on hyötyä tutkimuskysymyksiini vastaamisessa. Jaottelen ydintarinat väljästi

kahdentyyppisiin tarinoihin sen mukaan millaisia käänteitä niihin sisältyi. Ydintarinoiden avulla saa

yleiskuvan siitä, edelsikö aloittamista merkittävä käänne ja onko jooga vaikuttanut haastateltaviin

nopeasti vai vähitellen.

Sen jälkeen tarkastelen tarinoita luokittelemalla niitä sisällönanalyysin tavoin ja nostamalla esiin niille

yhteisiä teemoja. Yhteisten teemojen tarkoituksena on esitellä aineistosta löytyneitä sisältöjä. Yhteiset

teemat alkoivat hahmottua litteroitujen haastattelujen ensimmäisen lukukerran aikana, jolloin alusta-

vasti jo merkitsin tekstiin eri värein eri aihepiirejä, kuten iso käänne, terveys, henkisyys ja ohjaaminen.

Toisella lukukerralla tarkensin teemoja ja aloin yhdistellä eri kertojien samaa aihetta käsitteleviä

kohtia. Loppujen lopuksi päädyin tuomaan esiin kolme joogaharrastukseen liittyvää pääulottuvuutta,

jotka esiintyivät voimakkaimmin, kukin vähintään kuudessa tarinassa. Nämä keskeisimmät ulottuvuu-

det olivat:

1. Fyysinen hyvinvointi

2. Sisäinen muutos

3. Ryhmät ja ohjaaminen
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Nämä eri tasot kietoutuivat usein vahvasti toisiinsa ja analyysivaiheessa koin, että joitain ohjaajien

kokemuksia olisi voinut sijoittaa usean eri teeman alle. Esimerkiksi seuraava katkelma kuvaa hyvin

sitä, miten tarinoissa esiintyy toisiinsa kietoutuneena monia eri ulottuvuuksia.

”---se yhdistelmä, et se oli niin terveen näkönen se ihminen, kauheen semmosen hyvinvoivan näköinen,
vahva, jo niistä kuvista loisti sellanen voima, sanotaan niin, sellanen voimakkuus, vahvuus. Semmonen
tyytyväisyys, olkoonkin sitte, et se oli kauheen notkee. Ja sit se juttu siitä, et joogasta voi saada mielen-
rauhaa ja tyyneyttä ja kaikkee muuta hyvää ja kaunista---”

On vaikea tietää, tarkoitetaanko esimerkiksi voimakkuudella, vahvuudella ja hyvinvoinnilla enemmän

fyysisiä vai mentaalisia ominaisuuksia vai ehkä näiden molempien yhdistelmää. Vaikka katkelmassa

viitataan selkeästi myös terveyteen, päädyin käsittelemään sitä sisäisen muutoksen luvussa, koska sitä

edelsi kuvaus elämän kriisiajasta. Tekemäni jaottelu on siten vain yksi monista mahdollisista. Haasta-

teltavien tarinat olivat melko samansuuntaisia, joten aineistossa ei ollut voimakkaita poikkeuksia, jotka

olisivat jääneet analyysin ulkopuolelle. Olen jakanut kunkin kertojan tarinan useiden eri teemojen alle.

Useimmissa tarinoissa on selkeitä käännekohtia, mutta muutamat etenevät varsin tasaisesti. Niistä

tarinoista, joissa oli selkeitä käänteitä, olen kuvannut kerralla hieman pidemmän pätkän, jotta tapahtu-

mien kulusta saisi paremman kuvan. Kuvauksen olen sijoittanut kyseiseen teemalukuun. Sen sijaan

niistä tarinoista, jotka etenivät tasaisesti, olen kunkin teeman kohdalla nostanut esiin ainoastaan lyhyitä

katkelmia. Ydintarinoiden ja joogaharrastukseen liittyvien ulottuvuuksien avulla tarkastelen tarinoita

myös tarinallisen kiertokulun teoriasta käsin. Sisäistä tarinaa, elävän elämän draamaa ja nykyihmisen

kiinnostusta joogaan koskeviin tutkimuskysymyksiini vastaan tutkimuksen yhteenveto ja arviointi –

luvussa kymmenen.

Päädyin tällaiseen jaotteluun, koska näin pystyn kuvaamaan aineistoani useista eri lähtökohdista. Eräs

tapa kuvata narratiivisen analyysin painotusta on jakaa se neljään luokkaan, jotka ovat kokonaisuus,

luokittelu, sisältö ja muoto. Eri luokkia ei ole helppoa eikä edes tarkoituksenmukaista erotella toisis-

taan, mutta ne auttavat jäsentämään analyysia. (Aaltonen 2002, 44; Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber

1998, 12–18.) Omassa analyysissäni ydintarinat edustavat kokonaisuutta kun taas tarinoiden teemoitte-

lu ja niiden tarkastelu tarinallisen kiertokulun teorian avulla kuuluvat luokitteluun ja sisältöjen tarkaste-

luun. Kuvaan tarinoita sellaisina kuin ne kerrottiin, enkä käsittele niiden piileviä merkityksiä. En siis
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yritä miettiä merkityksiä, joita kertojat ehkä huomaamattaan tulivat ilmaisseeksi esimerkiksi valitse-

malla jonkin tietyn ilmaisutavan. (Ks. Hänninen 2003, 33.)

6. KERTOMUKSET

Kertomus on se muoto, jonka oma tarina saa toiselle kerrottaessa (Hänninen 2003, 55–56). Tässä

luvussa tarkastelen kertomuksia kokonaisuuksina ja tuon esiin niiden rakennetta sekä kustakin haastat-

telusta muodostamani ydintarinan. Tarinoita tarkasteltaessa on hyvä pitää mielessä, että ne ovat muut-

tuvia. Tarinat ovat sillä hetkellä kerrottuja kertomuksia ja jonain toisena hetkenä kertoja olisi voinut

muodostaa samasta aiheesta erilaisen tarinan. Kertoessaan tarinaansa ohjaajat samalla luovat uuden

tarinan. He nostavat esiin tiettyjä puolia ja jättävät käsittelemättä toisia. Samalla kun he kertovat, he

jäsentävät elämäänsä ja sitä miten joogaharrastus siihen on vaikuttanut ja myös luovat tietynlaista

kuvaa itsestään oman tarinansa päähenkilönä. Myös kertomistilanne vaikuttaa siihen mitä kerrotaan ja

esimerkiksi haastattelijan persoonalla voi olla vaikutusta kertomuksen painotuksiin. (Hänninen 2003,

55–56.)

6.1. Kertomusten rakenne ja luonne

Yleisesti ottaen ohjaajien tarinat olivat samansuuntaisia. Joogan harrastaminen kuvattiin pääsääntöises-

ti positiivisena ja elämää rikastuttavana harrastuksena. Myös muutamia muista poikkeavia tai ristiriitai-

sia kokemuksia tuli esiin. Ne kaikki liittyivät ryhmiin, ohjaamiseen ja sosiaaliseen yhteisöön ja niitä

tuon esiin yhteisötasoa kuvaavassa luvussa yhdeksän.

Kerrontatapa oli seitsemällä haastateltavalla kronologinen. Nämä kertojat aloittivat ensimmäisistä,

lyhyistäkin joogakokemuksistaan, vaikka harrastus olisi saattanut jäädä niiden jälkeen vuosikymme-

niksi. Ensimmäiseksi kerrottiin joogaharrastusta edeltävät tapahtumat ja sen jälkeen mikä oli varsinai-

nen sysäys mennä tunnille tai aloittaa harrastus omin päin. Sen jälkeen kuvailtiin millaisia vaikutuksia

joogalla oli ollut sekä miten oli päädytty ohjaajaksi. Useimmat kertoivat myös millainen oli harrasta-

misen nykytilanne ja lisäsivät vielä tulevaisuusvisionsa. Haastateltavista yksi aloitti tarinansa niistä

kokemuksistaan, jolloin oli varsinaisesti aloittanut aktiivisen joogan harrastamisen. Vasta haastattelun



27

puolivälissä hän palasi ajassa taaksepäin ja alkoi kertoa ensimmäisistä joogakokemuksistaan, jotka sillä

erää olivat jääneet lyhyeksi kokeiluksi. Hän palasi samalla myös lapsuusaikaisiin tapahtumiin.

Muutamissa tarinoissa tuli voimakkaasti esiin jokin erityisteema, joka muodosti merkittävän osan

tarinaa. Tällaisia olivat eräässä tarinassa sairastuminen ja siitä toipuminen. Toisessa tarinassa oma

käsitys joogan tarkoituksesta poikkesi muiden käsityksistä vallitsevasta, mikä muodostui merkittäväksi

haasteeksi ja kertoja kuvasi siihen liittyviä juonenkäänteitä tarkoin. Kolme kertojaa pohti joogan

ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä hyvin perusteellisesti kun taas muissa viidessä tarinassa niistä

kerrottiin melko lyhyesti.

Kertominen oli sujuvaa ja eteni yleensä nopeasti. Tarinat olivat hyvin jäsenneltyjä. Sen perusteella

päättelin, että useimmat olivat perusteellisesti pohtineet omaa joogataivaltaan ja ehkä myös kertoneet

siitä muille aiemminkin. Vaikutti siltä, että kertojat olivat sijoittaneet elämänsä tapahtumat luontevasti

omille paikoilleen ja muodostaneet ehjän sisäisen tarinan. (ks. Hänninen 2003.) Kaikkien elämäntilan-

ne oli melko vakaa eikä kertojilla ollut meneillään erityisiä kriisi- tai muutosvaiheita. Mahdollisesti

henkilö, jonka elämäntilanne olisi kovin epävakaa, ei edes olisi halukas tulemaan tällaiseen haastatte-

luun.

6.2. Ydintarinat

Jaottelin tarinat kahteen ryhmään sen mukaan liittyikö niihin nopeita vai tasaisesti eteneviä käänteitä.

Kahdessa tarinassa joogan aloittamisen syynä oli selkeä terveyteen liittyvä haaste ja neljässä tuli esiin

jokin psyykkinen haaste, joka johti pohdintaan ja toimintaan. Laskin tähän ryhmään kuuluvaksi myös

erään kertojan lasten syntymän jälkeen nousseen tarpeen harrastaa jotain, vaikkei se välttämättä ollut

mikään nopea muutos tai radikaali käänne. Nimesin nämä kaikki tarinat nopea käänne -tarinoiksi.

Kahdessa muussa tarinassa ei ollut voimakkaita joogaan liittyviä käänteitä, vaan niissä joogaan tutus-

tuminen ja sen harrastaminen olivat edenneet melko tasaisesti. Kumpikin näistä kertojista oli haastatte-

lun aikaan harrastanut joogaa vakaasti jo useita vuosikymmeniä. Nämä tarinat nimesin tasainen

eteneminen -tarinoiksi. Esittelen seuraavassa haastateltavien kertomat ydintarinat.
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Nopea käänne

Pekka loukkasi nuorena pahasti selkänsä ja alkoi tehdä fysioterapeuttien ohjeiden mukaisia liikkeitä.

Myöhemmin hän sai käsiinsä joogakirjan ja alkoi tehdä harjoituksia sen mukaan. Pikku hiljaa voimiste-

lu alkoi muuttua joogaksi. Terveydentilan paranemisen lisäksi jooga auttoi jaksamaan työelämässä ja

toi elämään mielenrauhaa ja hellittämistä. Pekka on harrastanut joogaa jo noin kolmekymmentä vuotta.

Selkävaiva on ollut vuosikymmenten ajan motivoimassa joogaharrastukseen, mutta tällä hetkellä

keskeisenä kiinnostuksen kohteena joogan harrastamisessa on elämän tarkoituksen löytäminen ja

henkinen kaipuu.

Teemu sairasti lapsesta asti astmaa, jonka oireet pysyivät aikuisiällä tahdonvoiman tuloksena pieninä

yli kymmenen vuotta. Hän eli epäsäännöllistä ja epäterveellisten tapojen täyttämää elämää. Teemu

kuitenkin lopetti kerralla kaikki elimistöä myrkyttävät elämäntavat ja astman oireet pahenivat äkillises-

ti. Ystävä neuvoi hengitysharjoituksia, jotka alkoivat välittömästi auttaa ja lopulta oireet lähtivät

kokonaan. Myöhemmin Teemu alkoi hengitysharjoitusten lisäksi tehdä myös fyysisempiä jooga-

asanoita. Harrastuksen aloittamisesta on alle kymmenen vuotta. Hän kuvaa, että pääpaino joogaharras-

tuksessa on toistaiseksi ollut fyysinen, mutta hän on kiinnostunut myös sen muista ulottuvuuksista.

Nuoruusvuosien elämänkriisin aikana Maria näki kiinnostavan lehtijutun, jonka innoittamana aloitti

joogan. Alkuvuosina hän kokeili erilaisia joogatyylejä, kunnes löysi itselleen sopivan joogamuodon.

Joogasta on tullut aloittamisen jälkeisten seitsemän vuoden aikana hyvin nopeasti olennainen osa

elämää. Mariaa kiinnostaa paljon myös joogafilosofia, josta hän on löytänyt apuvälineitä myös elämän-

sä pohtimiseen. Jooga on tuonut hänelle fyysisen hyvinvoinnin lisäksi sekä taitoja selvitä arkipäivän

haastavista tilanteista myönteisesti että keinoja edetä henkisellä tiellä. Kertomishetkellä työ, sosiaaliset

suhteet ja elämäntavat ovat kietoutuneet yhä enemmän joogaan.

Sofia aloitti joogan paikallisessa työväenopistossa lukioikäisenä, jolloin kärsi ryhti- ja selkävaivoista.

Hän innostui joogasta toden teolla luettuaan innostavan kirjan aiheesta. Hän teki harjoitusta eri ryhmis-

sä ja yksin noin kymmenen vuotta kunnes löysi itselleen erityisen mieluisan joogamuodon ja tarjoutui

miltei heti myös ohjaamaan sitä. Käänteeksi muodostui, että Sofia vuosien mittaan ajautui kuitenkin eri

linjoille, kuin kyseisen joogasuuntauksen kannattajat, joiden asennetta joogaan Sofia piti liian pinnalli-



29

sena ja ulkoa ohjautuvana. Hän lopetti joogan harrastamisen noin puolen vuoden ajaksi. Ollakseen

uskollinen omille ihanteilleen Sofia luopui joogayhteisöstä ja omista opettajistaan ja löysi oman,

oikeaksi kokemansa linjan, jonka haluaa pitää. Haastatteluhetkellä, noin kaksikymmentä vuotta aloit-

tamisen jälkeen, hän pitää joogaa ennen kaikkea psyykkisen tasapainoisuuden lähteenä sekä tienä

henkiseen kasvuun.

Jo nuorena Juhalla oli piilevä kiinnostus henkisiä asioita, kuten TM- meditaatiota ja joogaa kohtaan,

mutta vielä tuolloin kiinnostus ei johtanut toimintaan. Meni lähes kaksi vuosikymmentä, ennen kuin

hän tapasi tansseissa naisen, joka hyvin nopeasti sai hänet mukaan henkisestä kehityksestä kiinnostu-

neiden paikallisten toimintaan. Juha innostui uudesta henkisestä näkökulmasta heti ja siitä tuli tärkeä

osa elämää. Muun toiminnan myötä hän meni tutustumaan myös joogaryhmään, vaikkei aluksi ollut

edes kiinnostunut. Kiinnostus heräsi vähitellen harjoittelun myötä ja harjoittelun määrä kasvoi nopeas-

ti. Välillä harrastuksessa oli usean kuukauden tauko. Jooga ja muu henkisyys ovat alusta asti kietoutu-

neet yhteen.

Tiina meni lukioikäisenä joogatunneille, mutta koki joogan mantroineen ja muine vierasperäisine

osioineen tosi outona, lähinnä huvittavana. Harrastus loppui tuolloin lyhyeen. Noin viidentoista vuoden

kuluttua, lasten syntymän jälkeen hän alkoi kaivata jotain harrastusta ja lähti naapurin houkuttelemana

joogatunnille. Ryhmä ja ohjaaja olivat aivan erilaisia, kuin edellisellä kerralla ja Tiina innostui heti

uudesta lajista. Jooga toi valtavasti energiaa ja johdatti takaisin muidenkin liikuntaharrastusten pariin.

Hän on edennyt harrastuksessaan tasaisesti ja rauhallisesti ja painottaa elämäntavoissaan kohtuullisuut-

ta.

Tasainen eteneminen

Arja luki lukioikäisenä lehdestä artikkelin joogasta ja päätti sen inspiroimana mennä paikalliseen

joogaryhmään. Hartiat olivat jumissa ja muutenkin lukiolaisen elämä tylsää, jooga oli vaihtelua ja

paransi hartioita. Hän aloitti myöhemmin TM-meditaation ja sen myötä alkoi myös ayurveda-harrastus,

joka on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti elämäntapoihin. Jooga, meditaatio ja ayurveda-terveydenhoito

ovat olleet haastatteluhetkellä toisiaan tukevina harjoituksina hyvin tasaisesti yli kolmekymmentä
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vuotta. Raskaammissa ja kiireisemmissä elämänvaiheissa fyysinen harjoitus on ollut vähäistä, mutta

pieni kipinä joogaan ja sen tuomaan elämäntapaan on aina säilynyt.

Saara aloitti joogaan tutustumisen nuorena teoreettisesti, kirjoista lukemalla ja teosofisukulaisten

kautta, mutta koki, että fyysisen harjoittelun aloittaminen oli ratkaisevaa. Jooga on merkinnyt hänelle

jo varhain elämäntapaa, johon liittyy pohdiskelua, yksinkertaisuutta, hiljentymistä ja luonnonmukai-

suutta. Joogan filosofia on seurannut tasaisesti elämän eri käänteissä, vaikka fyysisessä harjoituksessa

olisi ollut lasten tai muiden asioiden takia taukoa. Haastatteluhetkellä, noin kolmenkymmenen vuoden

harrastamisen jälkeen, jooga ja sen ohjaaminen ovat Saaralle elämäntapa ja hyvin keskeistä elämässä.

7. FYYSISTÄ HYVINVOINTIA

Neljä haastateltavaa mainitsi terveydentilan kohentamisen syyksi joogaharrastuksen aloittamiselle ja

kaksi toi terveysvaikutukset esiin harrastuksen myöhemmissä vaiheissa. Lisäksi yksi kertoja totesi,

ettei ole koskaan erityisemmin sairastellut ja arveli joogan mahdollisesti ennaltaehkäisseen vaivat.

Kuvailen tässä luvussa tarinoita, joissa terveysfunktio oli ollut mukana ja tuon esiin myös miten

harjoitus oli muuttanut suhdetta omaan kehoon.

7.1. Terveys alkuinnostajana

Neljässä tarinassa tuli selvästi esille terveysnäkökulma joogan aloittamisen syynä. Kahdessa tarinassa

joogaharrastuksen aloittamista edelsi merkittävä terveydentilaan liittyvä käänne, Teemun astman oireet

muuttuivat nopeasti vaikeammiksi ja Pekan selkä nyrjähti pahasti. Näissä molemmissa tarinoissa

sairaus muodostui haasteeksi, joka haittasi huomattavasti jokapäiväistä elämää. Teemulla oli ollut

lapsesta asti astma. Nuorena hän harrasti hyvin aktiivisesti urheilua ja sai urheilun ja tahdonvoiman

avulla, sellasella raivokkaalla tavalla, pidettyä astman oireet poissa. Parikymppisenä hän aloitti

tupakanpolton ja alkoholinkäytön ja muutenkin elämäntavat olivat epäterveelliset, työ raskasta ja

urheilu rajua. Oireet tulivat välillä rajuinakin, mutta siinä oli joku niinku sellanen hyvin voimakas tahto

ja sellanen niinku aggressiivinen raivo siinä asenteessa, minkä vuoksi astman oireet yleensä pysyivät

kurissa, se astma ei tullu läpi.

”Ku helpotusta tällaseen on saanu ainoastaan lääkkeillä tai sitte tosi kovalla raivolla, treenannu niinku vä-
kisin auki ja kieltäny, et mullei mitään astmaa oo.” (Te)
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Näin jatkui lähes kaksikymmentä vuotta, kunnes tapahtui merkittävä käänne, Teemu teki valtavan

elämänmuutoksen, pysähty se elämä niinku seinään. Kaikki aikaisempaan elämäntapaan liittyvät

epäterveelliset tavat jäivät toinen toisensa jälkeen pois. Kolmen kuukauden kuluttua tupakanpolton

lopettamisesta astmakohtaukset alkoivat todella rajuina, minkä hän koki katkerana yllätyksenä, elihän

hän vihdoin terveellisesti.  Astma oli tässä vaiheessa niin vaikea, että päivittäisest elämästä ei tahtonu

tulla mitään. Tässä elämäntilanteessa, noin vuosi elämäntapamuutoksen jälkeen tapahtui toinen kään-

ne, Teemu tapasi erään vanhan tuttavan kaupungilla. Tuttava kertoi, että oli alkanut harrastaa joogaa ja

meditaatiota. He lähtivät kävelylle syrjäiseen paikkaan, Teemu pyöräänsä taluttaen.

”Sami opetti mulle sit siellä näköalatasanteella hengitysharjotuksia, ensimmäisiä eläissäni, en ollu sella-
sista kuullukaan. Ja ne oli niin yksinkertasia että sisäänhengityksellä nostettiin kädet ylös sivukautta ja
uloshengityksellä alas. Ja sitä sitte jatkettiin. Ja sit oli yhtä yksinkertasia pari muuta.  Ja niitä mä tein. Mä
en pystyny ajaan pyörää, mä nojasin välillä pyörään sitte siinä, ku en saanu ilmaa ja taas jatkoin niitä. Ja
siinä tapahtu sellanen ihme, et Sami ohjas jotenki sormenpäihin sen, ja niinku muualle ku keuhkoihin, sen
tietosuuden ja ilmavirtaa ja oman hengityksen, niin mulla yhtäkkiä  laukes se keuhkokalusto sillai,  jotenki
niinku pullahti ulos, se kramppi keuhkoista laukes. Ja mulla aukes aivan kerralla niinku keuhkot ja mä
sain normaalisti ilmaa.” (Te)

Teemu kuvaa, miten keskittymällä hengitykseen ja viemällä tietoisuuden siihen hän sai mielen rauhoit-

tumaan ja mielen perässä seuras viel ruumis ja keuhkot laukes auki. Teemu alkoi tehdä hengitysharjoi-

tuksia säännöllisesti kotona, etenkin öisin, jolloin astmakohtauksia useimmiten tuli. Hän oppi harjoi-

tuksen myötä löytämään yhä uudelleen syvän hellittämisen tilan, jonka hän koki tilana jossa ei voi olla

astmaa. Astman oireet alkoivat pikku hiljaa helpottaa ja haastatteluhetkellä, kun tapahtuneesta on

kulunut seitsemän vuotta, hän on voinut luopua kaikista astmalääkkeistä. Jooga alkoi hänellä siten

ensin hengitysharjoituksista ja vasta myöhemmin hän meni eri joogaryhmiin opettelemaan fyysisiä

asanoita. Astmapotilaille järjestetyiltä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilta, joilla jooga on

kuntoutuksessa keskeisellä sijalla, on saatu samansuuntaisia tuloksia. Kursseille osallistujat kuvasivat,

että joogan rauhalliset, hengityksen tahdissa tehdyt liikkeet olivat auttaneet rentoutumaan, hengittämi-

nen oli muuttunut helpommaksi ja osa oli pystynyt vähentämään lääkitystä. (Pelkonen 1989, 30–35.)

Teemun kertomuksesta välittyy kuva myös hänen sisäisestä tarinastaan. Kertomuksen perusteella

vaikuttaa siltä, ettei hänellä nuoruudessaan ollut käytössään positiivisia keinoja vastata sairauden

tuomaan haasteeseen vaan hän yritti kukistaa sairautensa aggressiolla ja itseään kuluttavalla elämäntyy-
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lillä. Sisäinen tarina tulee lopulta ilmeiseen umpikujaan, jota Teemu kuvaa elämän pysähtymisellä kuin

seinään. Sen seurauksena hän kerta heitolla muutti elämäntapansa ja joogan harrastaminen alkoi noin

vuoden kuluttua tästä. Elämäntyylin muuttaminen ja uuden harrastuksen aloittaminen olivat sisäisen

tarinan muutoksen aiheuttamia seurauksia elävän elämän draaman tasolla. (Ks. Hänninen 2003, 53–

55.) Jooga on ollut parantumisessa voimakkaana tukena, vaikka etenkin alussa keskeisellä sijalla olivat

vanhojen tottumusten pysäyttäminen ja elämäntapojen muutos. Teemu mainitsee joogan myötä oppi-

neensa etenkin syvän hellittämisen tilan ja mielen rauhoittamisen. Vaikuttaa siltä, että hänen sisäisessä

tarinassaan on tapahtunut valtava muutos tasapainoisempaan suuntaan. Nyt Teemu on se, jolta tullaan

pyytämään neuvoja.

” --- jos siin säilyy se hiljanen hengityksen yhteys ja se hiljentyminen  sen asanan  ja  pranayaman kautta,
niin sisältä muuttuu ja syntyy jonkinlainen sellanen vetovoima --- se herättää sen verran uteliaisuutta ja
innostusta ihmisissä, et ihmiset on sit tullu kysyyn ja sillä lailla tulee huomaamattaan joogaohjaajaks.”
(Te)

Terveydentila muodostui vakavaksi haasteeksi myös Pekan tarinassa. Hän nyrjäytti pahasti selkänsä

tehdessään lukioikäisenä fyysisesti raskasta työtä. Selkävaiva oli erityisen paha yli kymmenen vuoden

ajan varsinkin syksyisin ja keväisin kun säätila muuttui, jolloin selkä oli muutamien viikkojen ajan

todella kipeä. Hän pystyi kyllä käymään töissä, mutta kipua oli koko ajan. Alussa Pekka hoiti selkäänsä

fysioterapeuttien ohjeiden mukaan, joiden ansiosta kipu saattoikin pysyä kurissa, jos oikein ahkerasti

teki tietyn tyyppisiä liikkeitä niin saatto olla, et se ei tullu. Lopulta Pekan käsiin osui Yesudianin ja

Haichin kirjoittama joogakirja Urheilu ja jooga. Hän kuvaa miten on alun perin ilmeisesti kirjastossa

selannut kirjaa ja todennut, että siinä näytetyt liikkeet olivat hyvin samantyyppisiä kuin fysioterapeutti-

en ohjaamat liikkeet. Hän hankki kirjan ja alkoi tehdä joogaliikkeitä kirjan ohjeiden mukaan, jolloin

voimistelusta alkoi vähitellen tulla joogaa.

” ---  ja sillon tää mun voimistelu alko muuttua ehkä pikku hiljaa joogaks. Ja mä tein sit, luin siitä kirjasta
ja tein sen kirjan ohjeiden mukaan. --- mulla ei oo tarkkoja muistiinpanoja, et kuinka kauan se selkävaiva
mulla on ollu ja kuinka paljo se jooga helpotti. Siitäkään ei oo ihan tarkkaa mielikuvaa enää, että kuinka
nopeesti se autto. Mutta vähitellen mä pääsin eroon siitä, että se ei enää ollu syksyin keväin kipee. Mutta
nyt ihan viime vuosina mä oon päässy siitä niin eroon että mitään tällasta merkkiä mä en tunne siitä vau-
riosta.” (Pe)
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Pekan harjoittelu oli hyvin päättäväistä ja sinnikästä. Nykyään, kolmekymmentä vuotta myöhemmin,

hän kokee, että selkä on täysin parantunut.  Haastatteluhetkellä terveys on enää osasyy harrastaa

joogaa, sillä keskeisemmiksi ovat tulleet joogan muut ulottuvuudet.

”Tietysti vois sanoa et mikä siihen motivoi, kyllä se on tuntunu vaan ihan hyvältä. Tietysti toi vamma on
se minkä takia mä oon siihen ajautunut, mutta kyllä tää on tuntunu myös ihan hyvältä. Et kyllä se on se
mielen rauhottaminen, vaik ei se vieläkään mikään rauhallinen oo.” (Pe)

Kahdessa muussa terveyteen liittyvässä tarinassa joogaharrastuksen aloittaminen itsessään muodostui

ensimmäiseksi suureksi käännekohdaksi. Näissä terveysongelmat eivät olleet luonteeltaan yhtä krooni-

sia kuin kahdessa edellisissä. Arja ja Sofia aloittivat joogaharrastuksen jo lukioikäisenä, koska kärsivät

muun muassa hartiasäryistä, ryhtivirheistä ja heikosta yleiskunnosta. Terveystavoitteiden lisäksi Arja

kaipasi jotain uutta ja mielenkiintoista opiskeluelämän vastapainoksi.

”Ja lukio oli musta tervanjuontia. --- Niin minä muistan, et minä luin sanoja sen kolme vuotta. Ja mä olin
ihan ahistunut siitä et elämä on tämmöstä niinku ääritylsää ja hartioita jumotti varmaan suurin piirtein aa-
musta iltaan ku istu niitten kirjojen kanssa.” (Ar)

Hän luki muistaakseen Kotiliesi-lehdestä artikkelin, jossa kerrottiin joogasta. Artikkeli jäi Arjan

mieleen niin hyvin, että hän yhä kolmenkymmenen vuoden jälkeen muisti mitä asanoita artikkelin

kuvissa oli. Hän huomasi koulukaverinsa kanssa kansalaisopiston esitteessä ilmoituksen joogakurssista

ja he päättivät kokeilla tätä uutta lajia. Arjan ja Sofian alkukokemukset olivat melko erilaisia. Menty-

ään joogatunnille Arja huomasi nopeasti, että uusi harrastus sopi hänelle hyvin. Jooga auttoi har-

tiasäryissä ja toi myös kaivattua vaihtelua elämään. Sofia puolestaan koki joogan alussa hyvin epämu-

kavaksi.

”Niin siitä se lähti sillä tavalla, että huomasin, että kehoni piti tästä, keho ja mieli molemmat.” (Ar)

”Mun ystäväni Anna pyys mut lähtemään mukanaan joogatunnille,--- mä lähin sen kanssa sit joogaamaan
ja se oli mun ensimmäinen kosketus hathajoogaan ja sikäli se oli kauheen epämiellyttävää et mä olin ihan
hirveen huonos fyysises kunnossa, et mä muistan sen kun mul oli niin vaikee olla kaikissa asanoissa. Ja
mun oli oikein erityisen vaikee rentoutua, se on mulle jääny mieleen, koska mul oli niin paljon ryhtivir-
heitä. Sit ku siin maattiin niinku kovalla lattialla. Ja aina oli niskat jumissa tai alaselkää kolotti. Se oli kau-
heen vaikee alku siinä.” (So)
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Sofiakin jatkoi kuitenkin alkuvaikeuksien jälkeen harrastustaan ja koki vähitellen saavansa apua

hartiasärkyihin ja ryhtiongelmiin. Toden teolla hän innostui hankittuaan Selvarajan Yesudianin innos-

tavan joogakirjan Terveys ja jooga ja ryhdyttyään harjoittamaan joogaa kirjan ohjeiden mukaan.

Kaikissa neljässä tarinassa päähenkilöt aloittivat joogaharrastuksen ainakin suureksi osaksi sen terveyt-

tä ja elinvoimaa lisäävien ominaisuuksien takia. Asenne joogaan tosin muuttui kaikilla terveysvaiku-

tuksista kertovilla vuosien myötä. Alkuperäinen tavoite fyysisen kunnon ylläpitämisestä muuttui

kokonaisvaltaisemmaksi ja joogasta alkoi löytyä myös syvällisempiä merkityksiä. Käsittelen tätä

muutosta sisäistä muutosta käsittelevässä luvussa kahdeksan.

Kaikilla kertojilla harrastuksen aloittamisen taustalla olivat ainakin jossain määrin sosiaalisen tarinava-

rannon tarjoamat mallit. Hännisen (2003, 50–52) mukaan esimerkiksi julkaistut elämäkerrat, aikakaus-

lehtien henkilöjutut ja muu julkisuus tarjoavat sosiaaliseen tarinavarantoon tarinoita, joista ihmiset

saavat toimintaansa positiivisia malleja tai varoittavia esimerkkejä. Arja luki lehdestä kiinnostavan

artikkelin joogasta ja sai näin ylipäätään ensimmäisen kerran tietää joogasta ja oli sitten valmis mene-

mään joogatunnille, kun sellainen paikalliseen kansalaisopistoon tuli. Pekka ja Sofia puolestaan saivat

joogakirjasta innostavan mallin. Heidän lukemissaan kirjoissa päähenkilö alkoi sinnikkään harjoittelun

avulla kohentaa terveyttään ja elämänlaatuaan, mistä kertojat saivat inspiraatiota omalle harjoituksel-

leen.

”Sitten mä oon vaan lukenu sen kirjan ja se on hyvin vaikuttava kirja. Kyl mä uskon et se Yesudian &
Haichin kirja on se joka on mut ohjannut joogan pariin.” (Pe)

”Se on ollu joskus parikymppisenä, kun mä sain käsiini sellasen kirjan kun Selvarajan Yesudianin Terve-
ys ja jooga. Joogaraamattu. Ja siin lopussa on sitte ne semmoset jooga harjotusohjelmat. Mä tietenki in-
nostuin kauheesti siit tarinasta ja jotenki sit koko joogasta.” (So)

Toisaalta tarinavaranto välittyy myös muuten kuin kirjojen tai lehtien välityksellä. Vaikka joogan

positiivisista vaikutuksista astmaan on jonkin verran tuloksia, ei Teemu ollut näistä raporteista kuullut.

Teemun kohdalla ystävä toimi joogatiedon välittäjänä ja ohjasi harrastuksen pariin. Hänninen (2003,

52) kuvaa, että eri yhteisöillä on erilaisia kulttuureita, jotka luovat tarinoita sen omaan tarinavarantoon.

Sitä kautta yhteisöt muokkaavat jäsentensä ihanteita ja muuta yhteistä merkitysmaailmaa. Teemun

tapauksessa voi ajatella, että ystävä oli linkkinä joogaan liittyvään kulttuuriin ja tarinavarantoon.

Joogayhteisön tarinavarantoon sisältyy luonnollisena osana tarinat joogan tervehdyttävistä vaikutuksis-
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ta, onhan terveys olennainen osa joogaa. Yleisiä ovat esimerkiksi juuri tarinat joogan hyödyistä hartia-

ja selkävaivoihin. Yhteistä tarinoissa on käsitys siitä, että ihminen voi itse vaikuttaa terveydentilaansa.

Ystävän välityksellä Teemu pääsi yhteyteen näihin malleihin, ja sai heti myös omakohtaista kokemusta

niiden toimivuudesta.

Kaikkia kertojia yhdistää se, että he kohtasivat jonkinlaisia vastoinkäymisiä ennen joogan aloittamista,

etenkin Pekalla ja Teemulla sairaus haittasi jokapäiväistä elämää. Näissä tarinoissa astmaoireiden

puhkeaminen uudelleen ja selän vioittuminen haastoivat kertojia muutokseen. Kaikki haastateltavat

päättivät aktiivisesti ryhtyä hoitamaan omaa terveyttään hyvinkin päättäväisesti ja sinnikkäästi. Arja

kiinnostui pian joogaharrastuksen aloittamisen jälkeen myös TM-meditaatiosta ja sen myötä ayurvedi-

sesta terveydenhoidosta. Ayurveda on laaja kokonaisuus, joka pyrkii ihmisen kokonaisvaltaiseen

hyvinvointiin. Keinoina tähän ovat esimerkiksi kehon puhdistamismenetelmät ja kullekin kehotyypille

sopiva ruokavalio (Lad 2004, 68–78).  Arjalla joogaharrastus johti siten hyvin kokonaisvaltaiseen

itsestä huolehtimiseen, jota on jatkunut jo kolme vuosikymmentä.

Haastateltavien kokemukset ovat samansuuntaisia kuin mitä yhdysvaltalaisten terveydenhoitoalan

opiskelijoiden parissa tehdyssä tutkimuksessa tuli esiin. Siinä joogan ja vastaavien, kehollista keskit-

tymistä vaativien lajien todettiin lisäävän itsestään huolehtimista. Kasvanut tietoisuus omasta kehosta

ja kehon ja mielen läheinen yhteys lisäsivät herkkyyttä omasta terveydentilasta. Lisäksi harjoituksen

myötä kehittyi myönteisempi ja hyväksyvämpi suhde itseen. Näiden vaikutusten seurauksena harjoitta-

jat alkoivat pitää itsestään sekä fyysisesti että kokonaisvaltaisemminkin aiempaa parempaa huolta.

(Schure, Christopher & Christopher 2008, 50–51.) Haastateltavien kohdalla jooga ilmensi aktiivista ja

päättäväistä terveydestä huolehtimista ja nimenomaan uskoa vaikuttaa itse elämäänsä ja terveyteensä.

”Et jossain vaiheessa mä oon ilmeisesti saanu päähäni, et mä voin itselleni tehdä jotain, tälle asialle ja sit
sen joogan kautta ruvennu tekeen.” (So)

”--- mulle on ollu joogaliikkeissä tää tällanen peräänantamattomuus niin todella vahva. Elikkä jokaisen,
sen notkeuden joka mulla nyt on, jos sitä notkeudeks voi sanoa, se on kyllä hankittu ihan kovan harjoituk-
sen kautta.” (Pe)
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7.2. Muita terveydellisiä vaikutuksia

Lähes kaikki muutkin kuin edellä mainitut ohjaajat toivat esiin, että uskoivat joogan ja elämäntapojen

avulla pystyvänsä aiempaa enemmän itse hoitamaan terveyttään, jooga on niinku tervehdyttävä aika

hankalissakin asioissa. Arja totesi oman kokemuksensa pohjalta, että on vaivoja, jolloin lääkärit,

särkylääkkeet, fysioterapeutit ja jopa leikkaukset ovat tarpeen, mutta monia vaivoja, esimerkiksi selkää

voi hoitaa hyvin joogan avulla myös omatoimisesti. Hän totesi, että jooga on sekä mielen että kehon

nuorentaja. Vanhempia joogan ohjaajia katsellessaan hän oli huomannut, että jooga on nuorennuslääke

numero yksi, koska se pitää ihmisellä semmosta omaa, tiettyä elämänvoimaa yllä.

Joogaa pidettiin yleisesti keinona omatoimisesti kohentaa elämänlaatua. Useat kokivat myös jonkin

asteista riippumattomuutta julkisesta terveydenhuollosta.

”--- mä innostuin ja huomasin, et se vaikuttaa mun kehoon.Mä aloin vetreytyä ja ryhtiki alko parantua ja
alko tulla hyvä olo siitä” (So)

”Sen [selän] ite pystyy pitämään hyvässä kunnossa ku sitä jaksaa joka päivä sillä joogan opettamalla lu-
juudella ja lempeydellä.” (Ar)

”Nimenomaan selkäongelma on hyvin yleinen syy joogata, koska sen voi hyvin helposti todeta, et siihen
jooga puree. Ja ei tarvi mennä leikkauksiin. Elikkä, mun mielestä se on hyvä esimerkki, et  joogalla voi
vähentää tätä elämän tuskaa.” (Pe)

Omasta terveydestään huolehtiminen on yhteydessä elämänhallintaan. Arja Häggmän-Laitila (1999,

38–44) kuvaa väitöskirjassaan tätä terveydentilan ja sen hoitamisen suhdetta elämänhallintaan. Hänen

tutkimuksessaan tuli esiin, että ne haastateltavat, jotka kokivat terveytensä kokonaisvaltaisena ja

sisältäpäin määrittyvänä kokivat hallitsevansa elämäänsä parhaiten. Heidän terveyskuvansa perustui

hyvään itsetuntemukseen ja oman elämän tuntemukseen. Heillä oli selkeä kuva terveydentilastaan ja

elämäntilanteestaan. Nämä haastatellut halusivat ja tunsivat voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä ja he

kokivat myös voivansa vaikuttaa terveyteensä. Niiden haastateltujen, jotka kokivat terveytensä osittu-

neena ja ulkoapäin määrittyvänä, elämänhallinta oli osittunutta ja rajattua. Heidän terveyskäsityksensä

perustui siihen, mitä virallisessa terveydenhoidossa pidettiin normaalina, mihin kuului esimerkiksi

sopiviksi määritellyt veriarvot ja verenpaine. He kokivat elämänsä jakautuneen eri osa-alueisiin, kuten

työ, terveydenhoito ja harrastukset ja pystyvänsä hallitsemaan jossain määrin elämäänsä hallitsemalla

näitä osasia erikseen. Kolmantena ryhmänä Häggman-Laitila kuvasi terveytensä jäsentymättöminä
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kokevat, joilla ei ollut käsitystä terveydentilastaan ja jotka eivät halunneet tai kyennet hallitsemaan

elämäänsä.

Joogan harrastajia näyttää yhdistävän voimakas usko vaikuttaa omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa itse

terveyteensä. Heidän kokemuksensa terveydestään vaikuttaa olevan Häggman-Laitilan kuvaama

kokonaisvaltainen ja sisältäpäin määrittyvä. Mahdollisesti tämä ominaisuus on ollut heillä jo ennen

joogan aloittamista ja joogaharrastus on eräs osoitus tästä. Toisaalta joogan harjoittaminen itsessään on

tukenut oman kehon ja terveydentilan tuntemista sekä itsetuntemuksen lisääntymistä, joten se on

tukenut myös elämänhallintaa. Myös astmapotilaiden kuntoutuskokeiluissa eräs merkittävimpiä

tuloksia osallistujien kannalta oli, että he saivat kokemuksen omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa

terveydentilaansa. Usko itsehoidon mahdollisuuksiin lisäsi heidän toiveikkuuttaan tulevaisuuden

suhteen. (Pelkonen, 1989, 39.)

Useilla haastateltavilla jooga sai innostumaan myös muusta liikunnasta. Tiinalle se muodosti linkin

takaisin vanhojen liikuntaharrastusten pariin. Hän oli aina aikaisemmin ollut urheilullinen ja aktiivinen,

mutta lasten myötä liikunta oli jäänyt ja hänelle oli omasta mielestään tullut liikaa ylimääräisiä kiloja ja

yleiskunto oli päässyt heikkenemään. Muutenkin hän koki, että liikunta olisi hyvä myös mielialalle,

rupes ärsyttään, tuli se oman mielen, et sitä huomas, et sitä tarvii sen liikunnan. Hän oli kokeillut

joogaa jo lukioikäisenä, mutta tuolloin koki sen oudoksi ja lähinnä huvittavaksi.  Naapuri oli jo mones-

ti aiemminkin pyytänyt Tiinaa mukaansa joogatunnille, mutta hän ei ollut lähtenyt. Lopulta hän päätti

suostua, että no loppuu se jankuttaminen. Vaikka hän ei siis välttämättä ollut kovin tosissaan lähties-

sään joogatunnille, hän innostui heti ensimmäisellä joogatunnilla. Joogaharrastus toi energiaa ja ohjasi

muunkin liikunnan pariin

”Ku mä lauantaiaamuna käyn joogassa, niin se on niinku hirvee putki siitä sunnuntai-iltaan, et vois levätä,
et nyt on niinku tosi paljo tota energiaa. Mut et se oli, todella positiivisena koin sen et sitä myötä, et ku mä
sain sen pienen askelman --- niin siitä tuliki, mä rupesin käymään myös uimassa ja enemmän. Elikkä siitä
tuli se alkusysäys, mikä sitte taas ohjas mua takasin liikunnan pariin.” (Ti)

Harrastus oli Tiinan mielestä siinä mielessä hyvä, että harjoituksia pystyi tekemään kotonakin, kun

lapset olivat menneet nukkumaan. Erityisiä välineitäkään ei tarvittu. Hän koki, että joogan pienetkin

liikket ja uinti yhdessä alkoivat nopeasti ja selvästi parantaa lihaskuntoa. Juha puolestaan oli sitä
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mieltä, että jooga itsessään ei paranna fyysistä kuntoa, mutta hän oli hiljattain mennyt kuntotestiin ja

aloittanut lenkkeilyn. Kävelylenkit olivat hänelle osa henkisiä harjoituksia, keskittymisharjoitus.

Siinä voi tavallaan tehä näitä henkisiä harjotuksia, kävellessäki keskittyä. Se on hyvä keskittymiskohde ku on
tietonen askelistaan. Laittaa tietosuuen tonne jalkapohjaan ja kävelee siinä. (Ju)

Lähes kaikki ohjaajat totesivat, että jooga oli auttanut tutustumaan omaan kehoon ja herkistänyt sen

viesteille. Kertomuksissa se tuli esiin esimerkiksi niin, että omia vaivoja ja jäykkyyksiä todettiin

paremmin ja uupumus havaittiin aiempaa helpommin. Maria herkistyi useiden vuosien työrupeaman

jälkeen ymmärtämään kehon ylirasituksen hätäviestejä ja päätti lyhentää työaikaansa. Kertojat käyttivät

yleisesti ilmaisua, että olivat oppineet ”kuuntelemaan kehoaan”. Saara oli alussa tutustunut joogafilo-

sofiaan vain teoreettisesti, mutta hän toi esiin, että kehon harjoitus on joogassa oleellista. Vasta tällöin

voi omakohtaisesti ja kokemuksellisesti ymmärtää mistä joogassa on kyse.

”Työrupeaman jälkeen mä venyttelen tai teen asanoita. Jooga on opettanut mua kuuntelemaan kehoani ja
mä tunnistan, milloin on aika ottaa kevyemmin ja levätä.” (Ma)

”Mä luulen et se on kyl aika välttämätön toi kokemus just tuol joogamatolla, se et ährää sen oman kehon-
sa kanssa ja kuuntelee ja tutkii sitä ja tekee niitä omia tutkimusmatkoja itseensä, koska sielt löytyy yllättä-
vän paljon niit sellasia hetkiä, jolloin niinku kaikki on selvää ja kaikki on niinku hyvää just sillä hetkellä.
Et ei oo niinku mitään tarvetta olla missään muualla ku just siinä.” (Sa)

Klemola (1998, 43–45) esittää, että keho voidaan käsitteellisesti jakaa objektikehoon ja elettyyn

kehoon. Objektikeho on kehomme esineenä tarkasteltuna, sillä on tietty rakenne kuten verenkiertoeli-

mistö, luusto ja lihaksisto. Kun siis katsomme toista ihmistä, näemme hänen objektikehonsa, tai

oikeastaan vain sen ulkokuoren. Voiton projektissa, kuten huippu-urheilussa, kehoa usein kohdellaan

objektikehon tavoin, kuin esineenä, josta valmentaja yrittää saada kaiken tehon irti. Myös kuka tahansa

liikunnan harrastaja saattaa esineellistää oman kehonsa. Esimerkiksi koululiikunta on usein mittauksi-

neen ja vertailuineen saanut meitä kohtelemaan kehoamme yksipuolisesti objektikehoina. Arja tuo

kolmenkymmenen vuoden joogakokemuksen jälkeen esiin sen, miten jo aloittaessaan joogaa lukioikäi-

senä tunsi, että joogan tapa olla on erilainen kuin mihin hän oli aiemmin tottunut.

”[Jooga] oli uutta, erilaista. Siis maata silmät kiinni lattialla, ei sitä saanu tehä muuten. Piti olla tehokas.
Ja jumppatunnilla piti olla koripalloo tai jotaki, mukana siinä ja aktiivinen ja tehokas. Mut tää toi semmo-
sen erilaisen, minua miellyttävän näkökulman olemiseen. Ja se sama viehätys on tänään. Että minä saan
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olla silmät kiinni, kun minä ohjaankin niin minä saan olla siinäki silmät kiinni, ilman kilpailua. Ja suun-
tautua sisään päin. Se viehättää minua tässä.” (Ar)

Eletty keho tarkoittaa kehon kokemista sisäisesti, subjektiivisesti. Itseämme ja omaa kehoamme emme

näe objektina vaan koemme sen elettynä kehona, jos vain osaamme herkistyä sille. (Klemola 1998, 43–

45.) Kulttuuriimme liittyy kuitenkin etenkin naisen kehon näkemistä objektina ja ulkoisen kauneuden

ihannointia, mikä saattaa vaikeuttaa kehon kokemista sisäisesti. Naisilla tämä saattaa johtaa liian

ankaraan kehon ulkoiseen tarkkailuun ja esimerkiksi syömishäiriöihin. (Daubenmier 2005, 207–208.)

Terveyden ja ilmaisun liikunnan projekteissa eletyn kehon kokemus alkaa tulla yhä tärkeämmäksi ja

etenkin itsen projekteissa pyritään nimenomaan tulemaan herkäksi kehon omalle kokemukselle.

(Klemola 1998, 43–45.) Jooga on eräs niistä itsen projektin lajeista, joissa eletyn kehon ääntä on

mahdollisuus oppia kuulemaan, koska se ohjaa ihmistä kuuntelemaan kehoaan ja itseään. Siinä kehon

ja mielen erillisyyttä pyritään poistamaan. (Capra 1983, 163–165; Koski 2000, 175–181.) Sisäisen

kokemuksen korostamispyrkimys näkyy käytännön tasolla esimerkiksi siinä, että joogasaleilla ei

yleensä koskaan ole peilejä, toisin kuin vaikkapa aerobicsaleilla (Daubenmier 2005, 207–208). Haasta-

telluilla oli omakohtaisia kokemuksia mielen ja kehon vuorovaikutuksesta. Kuten edellisessä luvussa

tuli esiin, Teemu oppi nopeasti hengityksen, mielen ja kehon vaikutuksen toisiinsa ja sai astman oireet

loppumaan. Myös Saara oli joogan avulla oppinut hengityksen hallintaa ja tietoisuuden tahdonalaista

kohdistamista, mikä vaikutti positiivisesti hänen synnytykseensä.

”Mut sit yks sellanen oikein hyvä kokemus joogan vaikutuksesta niin on sit itseasiassa se synnytystapah-
tuma. Et se oli niin upee juttu ja tota jooga oli auttanu mua hengittämään rentoutuneesti, mä olin opinu
kohdistamaan huomioni pois siitä mitä kroppa tuntee, en mä välittäny niistä niin sanotuista synnytyski-
vuista, mä en pidä niitä edes kipuina. Vaan se oli jotenki niin kokonaisvaltanen tapahtuma ja tunne, mul
oli sellanen  tunne, et täs tapahtuu jotain suurta. Se oli must aivan upee kokemus ja kyl mä hyvin pitkälle
vieläkin oon sitä mieltä, et siit joogasta oli sillä hetkellä se merkityksellisin apu oikeestaan.” (Sa)

Joogassa kehoon suhtaudutaan toisin kuin vallitsevassa kulttuurissamme. Nykykulttuurista ei puutu

kehoon panostamista vaan se on hyvinkin kehotietoista, esimerkiksi mainokset korostavat kehon hyvää

ulkonäköä, itsensä hemmottelua ja aistityydytystä. Joogan lähestymistapa on kuitenkin erilainen ja

perustuu aistien hallintaan ja kehon sisäiselle kokemukselle hiljentymiseen. Useat tutkijat ovat pohti-

neet kehollisuuden merkitystä nykyihmiselle ja syitä miksi ihmisellä ei aina ole aitoa kontaktia omaan

kehoonsa ja miksi kehon ja tunteiden tasoa pidetään vähempiarvoisena kuin älyllisyyttä. Toisaaltahan
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länsimaisessa filosofiassa on jo varhain tuotu esiin myös kehon tärkeys, esimerkiksi Platon ja Spinoza

korostivat kehollisten harjoitusten olennaisuutta ihmisen kokonaishyvinvoinnin kannalta. (Koski 2000,

100.) On esitetty, että Descartesin filosofian mukainen ihmisen jakaminen selkeästi erillisiksi ruumiiksi

ja mieleksi, aineeksi ja hengeksi on vaikuttanut arvostuksiin. Kulttuurissamme vallitsevassa dikotomi-

sessa ajattelussa keho, tunteet ja kokemuksellisuus helposti jäävät alisteiseen asemaan verrattuna

henkeen ja järkeen. (Mäkikoskela 2004, 312; Vuorikoski 2005, 39–41.) Itämaisessa filosofiassa

pyritään eroon vastakkainasetteluista eikä myöskään kehoa ja mieltä pidetä vastakkaisina vaan toisiaan

täydentävinä elementteinä (Capra 1983, 163–165; Vuorikoski 2005, 39–41). Haastateltavien kohdalla

jooga oli vaikuttanut kehon ja mielen suhdetta eheyttävästi.

8. SISÄISTÄ MUUTOSTA

Jooga vaikutti kaikkiin haastateltaviin myös muuten kuin fyysisellä tasolla. Esittelen tässä luvussa

näitä esiin tulleita sisäisen muutoksen aspekteja. Tarkastelen ensin elämänmuutosta yleisesti, koska se

liittyy kaikkiin tarinoihin. Kuvaan myös miten harjoituksen jatkaminen pidempään ja joogafilosofian

sisäistäminen aiheuttivat kertojissa mentaalisella tasolla muutosta, joka vaikutti arkipäivän elämään.

Lopuksi tuon esiin millaisia henkisiä pyrkimyksiä kertojilla oli.

8.1. Elämänmuutos

Kaikkien haastateltavien tarinoissa tuli esiin jonkintasoinen elämänmuutos. Muutamilla jooga oli ollut

vain eräs siihen vaikuttanut tekijä, mutta suurimmalla osalla juuri joogan osuus oli merkittävä. Puolet

haastatelluista oli aloittanut joogaharrastuksensa jonkin haastavan elämäntilanteen tai kriisin seurauk-

sena. Tällaisia haasteita olivat Teemulla astma ja Pekalla selkävaiva, Marian ja Tiinan tarinassa haas-

teina olivat yleinen elämänkriisi ja lasten syntymisen jälkeinen uusi vaihe elämässä. Toisaalta murros-

vaiheita sattui monille myös myöhemmin joogauralla. Marialle ohjaajakoulutus oli intensiivistä ja

yhteisöllistä aikaa, joka sattui haasteelliseen elämäntilanteeseen.

”se oli kyl ehkä antosinta aikaa, se tuli just oikeeseen elämäntilanteeseen, kun just painiskeli oman onnel-
lisuuden kanssa, et mitä se oikein on ja miten voi olla myös syviä sellasia masennuksen tunteita ja haasta-
via elämäntilanteita ja sit ku mä olin siellä, niin se kaikki tavallaan purkautu. Paitsi et siellä oppi kauhees-
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ti, niin se oli myös sellanen terapeuttinen kokemus, hyväksynnän kokemus, et kaikki täytyy vaan hyväk-
syä.” (Ma)

Usein juuri elämän haasteet saavat ihmisen herkästi pohtimaan elämäänsä ja harrastamaan itsetutkiske-

lua. Sen kautta ihmisen perspektiivi asioihin saattaa muuttua, esimerkiksi hän kyseenalaistaa monet

itsestään selvinä pidetyt asiat. Muutostilanteissa elämän rutiinit saattavat murtua ja muuttuneet per-

spektiivit puolestaan saattavat johtaa hyvin nopeisiin ja suuriin elämänmuutoksiin ja identiteetin

muuttumiseen. (Hänninen 2003, 72; Kovero 2004, 136–138.) Merriam ja Clark (1991, 53–54) kuvaa-

vat, että yksilössä tapahtuu muutosta nimenomaan elämäntapahtumien seurauksena eikä esimerkiksi

vain biologisten ikäkausien seurauksena. Tapahtumat saattavat olla joko henkilökohtaiseen elämään

liittyviä tai yhteiskunnallisia. Heidän mukaansa kyseessä ei tarvitse välttämättä olla haasteellisena

koettu kriisi, kuten työttömäksi jääminen tai sairastuminen vaan myös muut merkittävät tapahtumat

kuten opinnoissa valmistuminen tai naimisiin meno käynnistävät muutoksen.

Elämänmuutosta voi tarkastella myös oppimisena, jossa aiemmat käsitykset ja toimintamallit uudistu-

vat. Suuret muutokset mahdollistava oppiminen tapahtuu siten, että ihmisen koko merkitysjärjestel-

mässä tapahtuu muutoksia sen sijaan, että vain sen pieniä osia täydennettäisiin. (Kovero 2004, 136–

138; Mezirow 1991, 94.) Hännisen (2003, 59–60) mukaan tällaisessa kehityksessä ihmisen sisäinen

tarina on pakotettu muuttumaan. Marian tarina jatkuu ohjaajakoulutuksen ja vaikean elämäntilanteen

jälkeen jonkin verran muuttuneena. Joogan merkitys kasvaa ja hän alkaa omaksua myös enemmän

joogafilosofian mukaista elämäntapaa.

”Sillä oli paljon positiivisia vaikutuksia, muun muassa, mähän olin elämässäni ollu aina kausittain kasvis-
syöjä, eettisistä syistä. Mut sit se on palannu, vanhemmat on metsästäjiä ja kalastajia. Se on niinku tullu
sitä kautta, mut siellä se sit vahvistu enemmän ja joogan merkitys koko elämässä, ei pelkästään siinä joo-
gamatolla vaan muutenki. Et tekee niitä eettisiä ratkaisuja muuallakin, kuten kasvissyönti, ettei vahingoita
muita ja kaikkee, jotain sellasia pieniä valintoja.” (Ma)

Marian tarinassa muutos oli nopeaa ja vaikka hän oli eräs lyhimmän aikaa harrastaneista, haastattelu-

hetkellä jooga oli hänen elämässään hyvin keskeistä. Hän oli ollut valmis hyvinkin suurin arvo- ja

elämäntapamuutoksiin. Puolella haastateltavista aloittamiseen ei liittynyt erityistä haastetta tai kriisiä ja

muutos elämäntavoissa ja arvostuksissa oli vähittäistä. Toisaalta itse joogaharrastus muodostui näille

kertojille elämänmuutoksen aiheuttajaksi. Ilmeisesti joogan luonne itsekasvatusjärjestelmänä sekä
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näiden harrastajien aktiiviset pyrkimykset edesauttoivat sisäistä muutosta. Eräänä tärkeänä tekijänä oli

joogafilosofiaan tutustuminen, koska se tarjosi aiemmista poikkeavia näkökulmia.

8.2. Joogan vaikutus elintapoihin

Kaikki haastatellut kuvasivat elämänsä muuttuneen joogaharrastuksen ja mahdollisten muiden, joogaa

sivuavien perinteiden, kuten ayurvedisen terveydenhoidon, TM-mietiskelyn tai erilaisten muiden

henkiseen kehittymiseen tähtäävien harrastusten myötä. Haastateltavat alkoivat harjoituksen myötä

pikku hiljaa omaksua myös joogan taustalla olevaa filosofiaa. Viisi kertojaa mainitsi, että joogan

filosofiasta oli tullut itselle tärkeää. Useat olivat kokeneet, että jonkin aikaa joogaa harrastettuaan he

alkoivat spontaanisti löytää siitä fyysisten vaikutusten lisäksi muitakin ulottuvuuksia, jooga on niin

paljo muutaki ku vaan sitä asanoiden tekoa ja sitä fyysistä harjotusta.  Useimmat alkoivat tietoisesti

perehtyä filosofiaan luentojen ja kirjallisuuden avulla, mutta muutamat omaksuivat joogan elämänta-

paa enemmänkin oman kokemuksensa kautta. Joogassa filosofia ja kehon harjoittaminen kietoutuvat

yhteen ja vasta fyysisten harjoitusten kautta teoria konkretisoituu (Koski 2000, 99–106). Etenkin Saara

korosti sitä, miten olennaisia kehon harjoitukset ovat, jotta joogafilosofia aukeaisi. Hän oli itse aloitta-

nut joogaan tutustumisen kirjojen kautta, mutta pelkän lukemisen kautta jooga ei auennut vaan se jäi

sillain hämäräks. Vasta joogatunnille meno ja asanoiden tekeminen tekivät koko järjestelmän eläväksi.

”--- mä olin sitä lähestyny ensin vähän niinku väärällä tavalla, ensin kirjoista, et se ei oo mun mielestä kyl
oikee tapa lähestyä joogaa, koska se avautuu se jooga sit ihan sen kehon kautta, se on niinku niin merki-
tyksellinen.” (Sa)

Joogan ja muiden itämaisten lajien kehollisen aspektin vuoksi niiden taustalla olevia filosofioita on

ehkä joillekin helpompi lähestyä kuin yksinomaan teoreettisia filosofioita. Jokainen harrastaja voi itse

määritellä kuinka paljon haluaa perehtyä lajin taustafilosofiaa vai haluaako ollenkaan. Joogafilosofia ja

kehollinen harjoitus yhdessä toivat myös moraalia, tunteen siitä mikä on oikein ja väärin.

”--- kyl semmonen tietosuus omista tekemisistään, sanoista ja ajatuksista. Kyllä hyvin varhases vaiheessa
tullu mukaan kans. Et on se nyt sit se omatunto tai intuitio tai mikä se on, se on jotenki hyvin semmonen
voimakas välillä ja jotenki semmonen ihan selkee, kirkas mieli siitä, mikä on oikee ja mikä väärä ---” (Sa)
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Haastatelluilla joogafilosofian omaksuminen ja aiempaa eettisempi ajattelu ilmeni esimerkiksi muuttu-

neina elämäntapoina. Yli puolet mainitsi olevansa pääsääntöisesti kasvissyöjiä, tosin kaikkien haasta-

teltavien kohdalla asia ei tullut lainkaan esiin. Tiina koki, että toisinaan tällaisissa asioissa saatetaan

toisaalta olla myös liian fanaattisia ja hän itse halusi olla suvaitsevainen, esimerkiksi muiden ruokava-

lioista hän toteaa, että mulle on aivan sama vaikka söis kokonaisen karhun tai ei mitään muuta ku

pelkkää meriheinää, niin ihan sama. Kolme ohjaajaa oli pysyvästi ja selkeästi kasvissyöjiä ja sitä

pidettiin eräänä osana väkivallattomuuden periaatetta. Toisaalta kasvisyönti saattoi liittyä myös omaan

hyvinvointiin eikä pelkästään eettisiin valintoihin. Monilla kertojilla molemmat puolet mahdollisesti

vaikuttivat. Arja kuvaa, että syö toisinaan lihaa vaikka onkin huomannut kasvissyönnin lisäävän omaa

hyvinvointiaan.

”Mutta se ihanne, josta minä tiedän voivani hyvin ja voin hyvin, on kasvisruoka ja se, se on niinku vahvis-
tunu. Se on ollu mulla kauan, se on ollu koko ajan läsnä se tieto. Mut se ei oo käytännössä aina toteutunu
ja en oo tehny siitä hirveetä ongelmaa itelleni.” (Ar)

Yleisesti ottaen jooga vaikutti elintapoihin niin, että kohtuullisuus lisääntyi etenkin syömisessä, nuk-

kumisessa, työnteossa ja liikunnassa. Ilmeisesti positiivisempi suhde itseen vähensi haitallisia elämän-

tapoja kuin itsestään. Tämä ilmiö on samanlainen, josta Herrick ja Ainsworth (2000, 34) raportoivat.

He esittävät, että joogan myötä saavutettu hyvänolontunne alkaa vaikuttaa myös muihin elämäntapoi-

hin niin, että ne muuttuvat luonnollisesti terveellisemmiksi. Myös kuntoutuskurssille osallistuneet

astmapotilaat huomasivat joogan aiheuttavan yllättäviä ja odottamattomia seurauksia, esimerkiksi

laihtumista ja unentarpeen vähentymistä (Pelkonen 1989, 30–31). Haastattelemistani ohjaajista muu-

tamat mainitsivat menevänsä muihin ihmisiin verrattuna hyvin aikaisin nukkumaan, koska halusivat

herätä ajoissa joogaharjoitusta varten. Siten joogan harjoittaminen vaati tiettyä itsekuria, jonka ylläpi-

täminen ei kuitenkaan ollut haastateltaville mahdotonta.

Monille haastateltaville joogafilosofia oli antanut elämän suuntaviivoja. Se tuki pyrkimyksiä kohti

eettisesti ja moraalisesti oikeaksi koettua elämää. Se antoi osviittaa toisaalta elämän peruskysymyksiin,

mutta toisaalta myös arkisiin valintoihin. Joogafilosofian mukaanhan juuri arkiset valinnat ja oikean-

lainen asennoituminen ovat olennaisia itsensä kehittämisen osasia matkalla kohti lopullista päämäärää.

Sopivan maailmankatsomuksen löytäminen saattaa olla hyvinkin tärkeää nykyisessä pirstaloituneessa

maailmassa. Etenkin jälkimodernin ihmisen ongelmana saattaa olla elämän merkityksen katoaminen,
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mikä saattaa aiheuttaa ahdistusta, turvattomuuden tunnetta ja jopa mielenterveydellisiä ongelmia.

(Kauppi 1992, 12–14; Salo & Suoranta 2002, 61–63). Vaikuttaa siltä, että kertojat löysivät joogafiloso-

fiasta itselleen sopivia maailmankatsomuksen aineksia ja mahdollisesti saivat niiden avulla myös

mielekkyyttä elämälleen.

8.3. Elämisen taitoa arjessa

Kaikilla kertojilla joogan vaikutukset ulottuivat vähitellen yhä enemmän myös arkielämään. Useimmat

mainitsivatkin joogan olevan nykyisin elämäntapa. Puolet haastatelluista mainitsi, että harrastus muun

muassa lisäsi tietoisuutta omista toimista ja reaktioista. Saara kuvaa, että se lisäsi tietoisuutta myös

ihmisen eri olemuspuolista.

”Mä oon aina pitäny joogaa sellasena enemmänki elämäntapana  ja sellasena hyvin  kokonaisvaltasena,
yksinkertaisena ja tämmösenä luonnonmukaisena elämäntapana ja sillä lailla mä voisin sanoa, et ei se oo
koskaan hellittäny otteestaan. Koska jooga joka tekee hyvin tietoseks, se tekee tietoseks monella tavalla,
kehosta ja se tekee tietoseks siitä omasta henkisyydestä ja mielestä ja sielusta ja kaikista kerroksista niin
totta kai niitä ruokkii, jokapäiväinen elämä ruokkii niitä tasoja.” (Sa)

Tietoisuuden lisääntyminen koettiin esimerkiksi aitona, tietoisena läsnäolona lasten kanssa hiekkalaati-

kolla, jota pidettiin myös joogaharjoituksena, se oli ihan samalla lailla joogaharjotusta, siin intoudut-

tiin tekeen hiekkakakkuja ja sellasta, se oli sitä läsnäoloo parhaimmillaan. Kertojat tarkkailivat kaiken

kaikkiaan aiempaa enemmän oman mielensä reaktioita ja pyrkivät tietoisesti toimimaan myönteisem-

mällä tavalla, kuin ennen joogaharrastuksen aloittamista. Harrastuksen vaikutuksia oli myös mielen

rauhottaminen. Lisäksi koettiin, että harrastuksen myötä pystyi paremmin hallitsemaan tunteitaan.

Hankalissa tilanteissa pyrittiin toimimaan rauhallisesti ja kärsivällisesti. Vaikka se ei aina onnistunut-

kaan, haastateltavat olivat aiempaa tietoisia reaktioistaan ja saattoivat pohtia niitä paljonkin jälkeen-

päin, kuten pienessä peltikolarissa ollut Sofia.
”--- sit se juttu siitä, et joogasta voi saada mielenrauhaa ja tyyneyttä ja kaikkee muuta hyvää ja kaunista,
mikä nyt tavallaan tuntuu, että on nyt tavallaan enemmän arkipäivää, kuin mitä silloin oli. Silloin sitä niin
paljon rimpuili kaiken kanssa, oli tunteittensa vietävänä ja mielensä vietävänä ja tietysti sitä nykyäänkin
on, mutta vähemmän.” (Ma)

”Et se täyttää oikeestaan koko elämän, et se ei oo vaan yks harjotus, minkä mä teen vaan se on joka päivä
läsnä. Esimerkiksi just tässä peruutustapauksessa mä toimin mahdollisimman epäjoogimaisesti ja sen ta-
kia mä oon sitä kauheesti pohtinu, et mikä mut sai reagoimaan sillä tavalla. Oisinko voinu reagoida toisin,
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oisko se menny toisin, jos mä oisin osannu pysyä omassa keskuksessa? Tavallaan se oli mun mielestä
joogaa se tilanne, niinku sen tilanteen jälkipuinti on mulle joogaa.” (So)

Omista toimistaan ja mielenliikkeistään tietoisemmaksi tuleminen kuuluu joogan olemukseen. Joogan

ja muiden perenniaalisten liikuntamuotojen on todettu lisäävän empatian ja myötätuntoisuuden kykyä,

mikä heijastuu aiempaa positiivisempana asennoitumisena muihin ihmisiin sosiaalisissa tilanteissa

(Schure, Christopher & Christopher 2008, 48–51). Näiden lajien tarkoituksena onkin vaikuttaa koko-

naisvaltaisesti harjoittajaan, niin että tämä pääsee vähitellen lähemmäs omia tunteitaan (Koski 2000,

99–101). Koski (2000, 176–178) kuvaa, että joogaperinteeseen kuuluu olennaisena osana yksilön

aktiivinen toiminta itsetiedostuksen lisäämiseksi. Samalla yksilö tiedostaa todellisuuden paremmin ja

alkaa ymmärtää sitä paremmin. Ihminen tulee tietoiseksi itsensä ja maailman välisestä suhteestä ja

ymmärtää, että oma toiminta vaikuttaa seurauksiin. Myös Skinnari (2004, 100–102) esittää, että

itsekasvatukseen kykenevä ihminen tulee tietoisemmaksi itsensä ja maailman vuorovaikutussuhteesta.

Hänen mukaansa inhimillinen kasvu ilmenee ihmisen pyrkimyksenä kohdata ja vähentää negatiivisia

ominaisuuksiaan ja kehittää hyviä ja voimaa antavia puolia itsessään. Lisäksi kasvu ilmenee suhtautu-

misessa muihin ihmisiin, niin että näihin suhtaudutaan arvostavasti ja pyritään aidosti kohtaamaan

heidät.

Ihmisen suhde maailmaan on siten vuorovaikutusta, jossa oma käyttäytyminen vaikuttaa ympäristöön

ja vastaavasti ihminen saa ympäristöltä vastaan vaikutteita. Ihminen voi näin alkaa aktiivisesti muut-

tamaan käsityksiään ja toimintaansa, mikä haastateltavien kohdalla ilmeni juuri arkielämän tilanteissa.

Myönteisempää asennetta kanssaihmisiin vaalittiin esimerkiksi osoittamalla ystävyyttä, anteeksiantoa

ja hyväksyntää muita ihmisiä kohtaan. Kertojat pyrkivät irti tavanomaisista toimintamalleista ja

koettivat toimia tietoisesti ja viisaasti. Itsetiedostuksen lisääntyminen aiheutti kertojissa siten pyrki-

mystä kehittää itseään. Klemolan (1998, 63) käsityksen mukaan liikunta alkaa näin vähitellen sisäistyä

yhä omakohtaisemmaksi ja sen motiivit löytyvät itsen projektin alueelta. Useat haastateltavat olivat

harrastuksensa myötä paitsi alkaneet tarkastella toimintaansa uusin silmin myös ryhtyneet käsittele-

mään omia ongelmakohtiaan aktiivisesti.

”Mut mä oon ihan hirveen kiitollinen, koska mä oon saanu siitä niin paljon, mä oon joutunu tosi paljon
just käsitteleen omia asioita ja just tätä mielen työskentelyä.” (So)
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Tässä kehityskulussa voi nähdä myös sisäisen tarinan tasolla tapahtuvaa muutosta. Kertojien asenne

arkielämään oli muuttunut, niin että aiemmin vaikeina koettuja tilanteita pidettiin nyt positiivisina

haasteina ja mahdollisuutena kehittyä. Tällaisessa muutosprosessissa myös elämää koskeva tarinallinen

jäsennys saa uuden muodon, koska arvoperspektiivi muuttuu (Hänninen 2003, 71). Sen myötä liikunta

alkaa vaikuttaa myös muuhun elämään, liikunnan ulkopuolella. Useat haastateltavat totesivat, että

jooga oli alkanut vaikuttaa vähitellen harjoittajan lisäksi myös ympäristöön.

”Ja kyl mun mielestä jooga on siinäkin mielessä semmonen jonkin näkönen valopilkku tai pieni lamppu
tai majakka, joka loistaa, koska kyl hyvin äkkiä sellanen ihminen, joka sen joogan on löytäny, niin kyllä
se vaikuttaa lähiympäristössä, työyhteisössä tai ihan oman perheessä, kotona tai missä tahansa muualla. Et
kyl se vaikuttaa hirmusesti.” (Sa)

 Muun muassa Wilenius (1978, 47–48) on pohtinut ihmisen itsekasvatuksen suhdetta ympäristöön.

Hänen ajattelunsa mukaan kehittäessään itseään sivistyksellisesti, kulttuurillisesti tai hengellisesti

ihminen hyödyttää sekä itseään että koko yhteiskuntaa. Tämä johtuu siitä, että yksilön itsensä kehittä-

misen tuloksena koko yhteinen kulttuuri- ja sivistyspääoma karttuu. Haastateltavilla joogaharrastus

muutti etenkin asenteita muita kohtaan, minkä voi katsoa luovan lähiympäristöön positiivisempaa

toimintakulttuuria. Eräs haastateltava kertoi, että joogaharrastus oli levinnyt perheessä niin, että myös

sekä hänen äitinsä että tyttärensä joogaavat. Muutamat haastateltavat totesivat kuitenkin, että vaikka

joogaharrastus teki hyvää omalle panokselle työpaikalla, siitä ei haluttu julkisesti puhua. Kertojat toivat

esiin, että eivät kerro harrastuksestaan, koska joskus ihmiset ei vaan ymmärrä sitä. Ne vaan pitää

outona lintuna tai jotku jopa suhtautuu negatiivisesti. Muutamat olivat siten huomanneet, että joogaan

saatetaan ainakin tietyntyyppisissä ympäristöissä suhtautua kielteisesti.

Jooga oli kaikille haastateltaville keino rentoutua, sekä kehon että mielen tasolla, mikä lisäsi huomatta-

vasti arjen elämänlaatua.

”---just se että miten ihana tunne on esimerkiks just se ku kehostansa saa jonku kireyden tai jännityksen
sillai helittämään, miten ihana on ku hengitys kulkee vapaasti ja missään ei jännitä ---” (Sa)

Tiina kuvasi, että hänen elämänsä on ajoittain kiireistä ja runsaan toiminnan täyttämää. Hän totesi

joogan olevan hyvää vastapainoa aktiiviselle luonteelleen. Kaksi haastateltavaa kuvaa miten he olivat

joogan, ja toisessa tapauksessa myös meditaation ja muiden joogaa sivuavien harjoitusten, avulla

alkaneet vapautua psyykkisistä jännityksistä.  Pekalle oli ollut aina vaikea hellittää ja rentoutua koska
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oma sisäinen suojautuminen, se on niin tiukkaa ja on ollu näitä tämmösiä omia muureja valtavasti.

Hän pohti mistä ne johtuivat, juontuivat ehkä jo lapsuudesta ja osaltaan myös työelämä on ollut kovaa.

Juha puolestaan koki aiemmin olleensa hyvin ujo. Molemmat olivat joogan ja henkisten harjoitusten

avulla oppineet ottamaan arjen tilanteet rennommin ja vapautumaan suorituskeskeisyydestä.

”Eli ei tarvitse enää niin paljon suorittaa ja kaikki asiat ei tarvi olla niin paljon hallinnassa.” (Pe)

”Tässä niinku rohkeusrintamalla, sillä on niinku ollu vaikutusta. Silloin nuorempana minä olin niin ujo ja
sulkeutunu ja kauheen ahdistunu. Niin tuota siitä ahdistuksesta oon kyllä päässy kokonaan pois ja osittain
ujoudesta. Kyllä se, siinä jonkinmoista jännitystä ainaki ku uus ryhmä tullee ja iso ryhmä tullee niin hiu-
kan jännitystä on. Mutta sen kumminkin voi tehä.” (Ju)

Kertojat olivat vähitellen oppineet hellittämään ja vapautumaan asenteesta, että pitäisi hallita kaikkea.

Toinen heistä oli lisäksi hiljattain perehtynyt uuteen joogamuotoon, joka tuntui sopivan hänelle todella

hyvin. Sen avulla kolmen kuukauden aikana tämmönen mielen hellittäminen niin se on ollu ihan

hämmästyttävää.

Pekka ja Maria toivat esiin joogan vaikutukset liian vaativaan työelämään. Pekka kuvaa, miten hänen

työelämänsä oli hyvin suorituskeskeistä ja joogaharrastus oli ollut voimavarana jaksaa työelämää.

”Ja [työelämä] kovettaa sitä kuorta. Pienentää sitä hellittämisen kykyä. Ei hellitetä, vaan hallitaan. Ja kyl
se jooga on tietysti ollu vastapainona koko tän työajan.--- et mä oon pystyny oleen siel työelämässä.” (Pe)

Hän kertoi myös huomanneensa, että jos joogakurssin alussa kysytään osallistumisen syytä, niin jopa

puolet saattaa ilmoittaa tulleensa, jotta jaksaisi työssä. Maria puolestaan kärsi liiasta työnteosta. Työ-

päivät saattoivat venyä jopa kolmetoistatuntisiksi ja runsas tietokoneella työskentely alkoi kuluttaa

terveyttä. Työelämä sellaisessa muodossaan ei tuntunut enää mielekkäältä. Haastatteluhetkellä hän oli

vähentänyt huomattavasti entistä työtään ja alkanut sen sijaan ohjata joogaa. Joogan myötä hänen

arvomaailmansa oli muuttunut ja sen seurauksena hän oli tehnyt suuren ulkoisenkin elämänmuutoksen

muuttaessaan työkuvioitaan. Hän kuvaa oppineensa ottamaan itse vastuun omasta hyvinvoinnistaan

niin, ettei syytä pahasta olosta esimerkiksi esimiestä. Jooga oli antanut välineitä vaikeiden asioiden

käsittelyyn ja opettanut kuuntelemaan kehon viestejä esimerkiksi siitä, milloin oli aika ottaa kevyem-

min.
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Työelämässä uupuminen on yleistä ja yhä kasvava ilmiö. Muun muassa Paarma (2004, 345–348)

kuvaa miten työelämässä mukana olevat yhä enemmän valittavat kiirettä ja uupumusta ja työntekijöi-

den kestokyky on usein lähellä loppua. Hänen mukaansa työelämän tulisi muuttua niin, että taloudelli-

sia etuja ei asetettaisi ihmisen arvon edelle ja myös työntekijöiden henkistä hyvinvointia olisi arvostet-

tava. Elinikäinen oppiminen tulisi hänen mukaansa ymmärtää keinona suoda ihmisille työn vastapai-

nona mahdollisuus rentoutumiseen ja ihmisenä kasvuun. Loppujen lopuksi elämänsä mielekkäänä

kokevista ihmisistä hyötyvät paitsi yksilöt itse, myös työnantajat. Näiden haastateltavien kohdalla

jooga oli muodostunut tällaiseksi työn vastapainoksi ja keinoksi jaksaa työelämässä. Toisaalta jooga oli

myös opettanut tuntemaan omat rajat ja vähentämään työntekoa.

Puolet kertojista mainitsi, että arkielämää jaksaa paremmin, jos aika ajoin vetäytyy siitä pois. Hiljen-

tyminen koettiin olennaisena osana joogaa. Tiina ja Arja mainitsivat miten vetäytyminen oli ollut

energian ja rauhoittumisen lähteenä etenkin silloin, kun lapset olivat pieniä ja elämä muutenkin kiireis-

tä. Vaikka kiireisinä aikoina ei ehtinyt tehdä fyysisiä liikkeitä, niin savasana eli rentoutumisasento on

kantanu kaikkien vuosien läpi. Elämässä oli ollut paikoin raskaitakin vaiheita, mutta jonkinlainen

kosketus, pieni kipinä, joogaan ja meditaatioon säilyi aina. Rentoutuminen, hengitysharjoitukset sekä

jos oli aikaa, myös pieni meditaatio tarjosivat kiireisinä ja vaikeina aikoina pienen irrottautumisen

arjesta. Joogatunti oli pienten lasten äidille tilaisuus jättää perhevelvollisuudet ja toi energiaa koko

elämään.

”Koska yks osa joogaa on mun mielestä aina se rauhottuminen ja hiljentyminen ja itsekseen oleminen ja
sit myös lukeminen ja tutkiminen ja miettiminen, pohtiminen.” (Sa)

”---äiti oli todella väsynyt ja äitiä ärsytti ku ei ollu omaa aikaa. Mä nautin ku mä läksin lauantaiaamuna
joogaan ja mä niinku vaan ajattelin, että huihai, kiljukoot siellä sen puoltoista tuntia vaikka joka ukko
kuorossa, mä keskityn nyt vaan tähän. Jos ette pärjää, niin olkaa pärjäämättä. Ja sillä tavalla ajattelin --- Et
se oli niinku ihan uusi minä joka pomppas sieltä matolta ylös ja lähti.” (Ti)

Joogan kaltaisissa lajeissa on tarkoitus saada kehollisen harjoituksen lisäksi mielikin aisoihin ja keskit-

tymään harjoitukseen. Tuolloin kehon ja mielen kuuntelu on mahdollista. Helsingin yliopiston dogma-

tiikan dosentti Paavo Rissanen (1998, 300–304) on pohtinut vetäytymisen ja hiljaisuuden merkitystä

nykyihmiselle. Hän kuvaa miten ihmiskunta elää murroskautta, jossa ympäristömme tulvii erilaisia

ääniä ja lisäksi tuotamme yhä enemmän informaatiota. Hiljaisuus saattaa jopa pelottaa meitä ja mielel-

lään täytämme hiljaiset hetket puheella tai sähköisen viihteen metelillä. Kuitenkin hiljaisuus olisi
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tärkeää nykyihmiselle, koska sen avulla voimme olla läsnä omassa elämässämme. Rissasen mukaan

hiljaisuus ei tarkoita äänten puuttumista, vaan sisäistä tilaa, jossa olemme avoimia kuuntelemaan

nykyhetkeä. Se onnistuu yleensä vain, jos vetäytyy silloin tällöin pois arjesta. Myös Paarma (2004,

348) on pohtinut vetäytymisen tarvetta nykypäivän ihmiselle, etenkin työelämän uuvuttavuuden

näkökulmasta. Hänen mukaansa hiljaisuuden retriitit vastaavat ihmisen henkiseen kaipuuseen ja voivat

vapauttaa valtavasti voimavaroja ja palauttaa uupuneelle ihmiselle kokemuksen elämän mielekkyydes-

tä. Hän toteaa, että nykyisin myös yhä useammat työnantajat ovat alkaneet panostaa työntekijöiden

henkiseen hyvinvointiin. Rissasen ja Paarman kokemukset ovat kristillisistä retriiteistä, mutta joogan

harrastajien kokemukset vaikuttavat samanlaisilta, vetäytyminen ja hiljaisuudessa vietetty aika tuovat

voimia ja ovat tärkeä osa joogaharrastusta.

8.4. Henkinen etsintä

Arkielämään liittyvien taitojen kehittymisen ja voimavarojen kertymisen lisäksi kuusi ohjaajaa kertoi

joogan aiheuttaneen heissä myös muunlaista sisäistä muutosta. Ohjaajat kuvasivat tätä toista tasoa

maininnoilla elämän tarkoituksen löytymisestä, elämän sisällön muuttumisesta, henkisestä kaipuusta,

itsensä ihmettelystä ja sydämen avautumisesta rakkaudelle. Lisäksi kertojat viittasivat korkeimpaan tai

johdatukseen, joka oli vaikuttanut elämänkulkuihin, esimerkiksi asioihin asennoitumiseen, mutta myös

konkreettisiin valintoihin ja päätöksiin. Tulkitsen, että nämä kokemukset ja pyrkimykset ovat henkisel-

lä tasolla, erotuksena mielen tasolla tapahtuneista muutoksista, vaikka nämä eri tasot varmasti kietou-

tuvatkin toisiinsa. Monien haastateltavien toteamus, että joogasta on tullut kokonaisvaltainen elämän-

tapa viittaa siihen, että se vaikuttaa hyvin monilla eri tasoilla ja näitä tasoja voi olla vaikea eritellä.

Vaikka suurimmalla osalla haastatelluista elämänmuutos oli ollut vähittäinen, arvot ja elämäntavat

saattoivat muuttua hyvin nopeastikin. Marialla ja Juhalla tapahtui nopea käänne, jonka myötä he

alkoivat etsiä ja toteuttaa henkisempiä ulottuvuuksia elämässään. Näissä tarinoissa suunta oli sisäisestä

ulkoiseen eli kiinnostus lähti itsen projekteille tyypilliseen tapaan sisäisistä tarpeista, päinvastoin kuin

terveystarinoissa (Ks. Klemola 1998). Maria eli ennen joogaharrastuksen aloittamista nuoruusvuosien

kriisiaikaa, parisuhdekriisiä ja yleisemminkin elämänkriisiä.
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”Se miks mä lähin harjottamaan joogaa, oli just sillonen aika tiukka elämänkriisi, parisuhdekriisi ja kaik-
kiaan, oikeestaan se ylimmäinen syy jonku sortin elämänkriisi, et mitäs nyt, ei kaikki oo tässä näin. Et jo-
tain sisältöö pitäis olla --- muutenki lähti ehkä rohkeemmin ettimään vähän syvempiä merkityksiä tähän
elämään.” (Ma)

Hänen sisäinen tarinansa oli siis jonkinlaisessa avoimessa, käänteelle alttiissa vaiheessa. Hänellekin

sattui tässä etsintävaiheessa käsiin lehtiartikkeli. Ensi kosketus joogaan välittyi artikkelista, jossa

kuvattiin erään joogan harrastajan tarinaa. Siinä joogasta annettiin malli elinvoimaa ja terveyttä lisää-

vänä lajina, jonka avulla voisi edetä myös sisäiseen muutokseen. Artikkelissa komea nuori mies

joogasi ja oli mitä upeimmissa asennoissa ja haastateltava tunsi, että tuota hänkin haluaa koittaa.

Toisaalta häneen teki heti alussa miehen ulkoisen näyttävyyden lisäksi vaikutuksen myös joogan

mahdolliset sisäiset ulottuvuudet. Jooga kiinnosti häntä siten alun alkaenkin sekä terveyden että itsen

projektina. (Ks. Klemola 1998, 50–54)

”---se yhdistelmä, et se oli niin terveen näkönen se ihminen, kauheen semmosen hyvinvoivan näköinen,
vahva, jo niistä kuvista loisti sellanen voima, sanotaan niin, sellanen voimakkuus, vahvuus. Semmonen
tyytyväisyys, olkoonkin sitte, et se oli kauheen notkee. Ja sit se juttu siitä, et joogasta voi saada mielen-
rauhaa ja tyyneyttä ja kaikkee muuta hyvää ja kaunista---” (Ma)

Hän hakeutui joogatunneille ja siihen hurahti saman tien.  Tässä tarinassa tapahtumat etenivät nopeasti

ja jo muutamien vuosien aikana joogasta tuli elämän hyvin olennainen osa. Maria kiinnostui erityisesti

joogaan liittyvästä filosofiasta ja henkisyydestä laajemmin ja alkoi tehdä eettisempiä valintoja. Hän

myös koki joogan ja sen ohjaamisen liittyvän henkisempään tasoon, et luovutan tän sinne korkeimmal-

le. Myös Juhan tarinaan liittyy nopea arvo- ja elämänmuutos. Juha oli alkujaan ollut kiinnostunut

joogasta ja meditaatiosta jo parikymppisenä. Nämä kiinnostuksen kohteet jäivät kuitenkin uinumaan

kahdeksikymmeneksi vuodeksi, jonka jälkeen tarinassa tuli käännekohta. Hän meni tansseihin ja tapasi

henkisissä piireissä mukana olevan naisen.

”Siellä parketilla puhuttiin sitten tällasista henkisistä asioista, minä en tienny yhtään mittään koko tämmö-
sestä suuntauksesta. Ja minä olin heti myyty, ihan heti. Minä ajattelin, että tää on minun juttu.”  (Ju)

Hänellä kiinnostus koski henkisyyttä yleisemmin ja jooga oli vain myöhemmin mukana tullut osa sitä.

Juha kuvaa, että kiinnostuksen taustalla oli hänen lestadiolainen lapsuudenkotinsa.
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”Ja tätä edeltää semmonen, että minun isä ja äiti on niinku lestadiolaisia, esikoislestadiolaisia. Ja sitten
minä lapsena ihmettelin, että kun seuroissa puhutaan rakkaudesta, niin minnekkä se arkipäivänä katoaa. Ja
minä en sen takia voinu lähtee seuraamaan sitä lestadiolais- Nythän minä sen ymmärrän, jotta ihmisestä-
hän se on kiinni, mutta en minä lapsena ymmärtäny. Minusta ne oli isä ja äiti niin suuria auktoriteettiä, et-
tä minä piin koko systeemiä, että ne edusti mulle koko lestadiolaisuutta.” (Ju)

Hän toteaa, että vaikkei halunnutkaan seurata lestadiolaiuutta, elämä uskovaisessa perheessä oli ollut

kumminki parempaa ku joku tavallinen elämä. Elämänmuutoksen alussa hän kävi paikallisessa henki-

sessä keskuksessa New Age-tyyppisissä tapahtumissa ja harjoitti siellä opetettua meditaatiota ja kävi

esimerkiksi ufoista kertovilla luennoilla, jotka tosin jätti myöhemmin. Sittemmin joogan ja sitä sivua-

vien harjoitusten osuus painottui.

”Niin tää jooga niin se oli kyllä yhteen aikaan aika silleen että minä aika paljo sitä harrastin. Kaks kertaa
päivässä tein asanoita ja sitte saatoin tehä jotain viittä tiibetiläistä vielä lisäks ja meditaatioo. Joskus tässä,
oisko kolme, neljä vuotta aikaa, niin tuota se oli erittäin vahvasti tässä kyllä mukana. Sitten jossain vai-
heessa tuli semmonen niinku kyllästyminen ja minä niinku lopetin, et muutamia kuukausia pijin niinku
etten tehny juuri ollenkaan niitä harjotuksia. Ja nyt se tuntuu taas ihan mukavalta ja on tuntunu jo toista
vuotta.” (Ju)

Juhan mukaan elämäntapoihin liittyvät muutokset, kuten kasvissyöjäksi ryhtyminen tulivat luonnollisi-

na osina muutosta vuosien varrella, eivätkä liittyneet sen kummemmin juuri joogaharrastukseen. Juhan

kohdalla joogan harrastaminen, meditaatio ja muut henkiset harjoitukset muodostuivat keinoksi toteut-

taa henkisyyttä toisella tavalla kuin kotona oli opetettu. Heinon (2002, 40–41) mukaan nykyisessä

uskonnollisuuden ja henkisten pyrkimysten kasvussa ei yleensä olekaan kyse kristinuskon vastustami-

sesta. Uususkonnoissa mukana olevat ihmiset eivät toimi kristinuskoa vaan maallistumista vastaan ja

haluavat pikemminkin laajentaa kuin kumota kirkon näkemyksiä.

Marian ja Juhan tarinoissa muutos oli hyvin nopeaa. Joogan ja muiden henkisten harjoitusten aloitta-

minen muodostui käänteeksi heidän elämäntarinoissaan. Vaikuttaa siltä, että molempien sisäinen tarina

tuli muutosvaiheeseen, joka johti uudenlaiseen asennoitumiseen. Sen myötä elämä jäsentyi uudella

tavalla ja sai uusia merkityksiä, mikä johti myös uudenlaiseen toimintaan ja toisenlaisiin valintoihin

elämän draaman tasolla. (Ks. Hänninen 2003, 53–55.)

Muissa tarinoissa käänne kohti henkistä suuntautumista oli huomattavasti hitaampi. Kaksi haastatelta-

vaa kuvasi itsessään tapahtunutta muutosta tuomalla esiin sydämen viisauden. He kertoivat, että

joogaharjoituksen myötä heillä alkoi tapahtua muutosta sydämen tasolla. Sofia kuvasi, että hänelle



52

asanat olivat vain pieni osa joogaa ja tärkeintä oli henkinen puoli. Myös Saara mainitsee sydämen

viisauden ja erottaa sen rationaalisesta viisaudesta.

”Mun asenne joogaan --- on semmonen et mulle se on kymmenen prosenttia sitä jalan vääntämistä niskan
taakse ja suurin osa mielen kans työskentelyä ja sydämen avaamista rakkaudelle.” (So)

” --- usein puhutaan semmosesta sydämen viisaudesta, pään viisaudesta ja sydämen viisaudesta ja mun
mielestä joogaharjotus parhaimmillaan se niinku tasapainottaa näitä. Sielt avautuu sitä semmosta sydä-
menki viisautta just sen tekemisen ja kokemisen kautta.” (Sa)

Kertojien kokemus oli, että kehon harjoitukset johtivat sydämen ja älyn viisauden tasapainoon. Skinna-

ri (2004a, 162–163) kuvaa, että sydämen viisaus on vastapainoa älylliselle viisaudelle. Se ilmenee

empaattisuutena ja rakkaudellisuutena muita kohtaan. Capran (1983, 163–165) mukaan länsimaisessa

yhteiskunnassa ihmisen rationaalinen puoli on ylikorostunut intuition ja tunteen kustannuksella, kun

taas itämainen filosofia pyrkii tietoisesti ylittämään vastakkainasettelut ja saattamaan ihmisen eri

olemuspuolet tasapainoon. Ainakin muutamille haastatelluille jooga oli siis ollut apuna näiden ihmis-

luonnon eri puolten tasapainottamisessa.

Haastateltavien tarinoissa tulee esiin myös itsetutkiskelu ja elämän tarkoituksen pohtiminen. Joogahar-

rastuksessa on koko ajan taustalla myös elämän tarkotuksen löytyminen ja oman itsensä ymmärtämi-

nen, niin vähän kuin sitä vieläkin ymmärtää ja tuntee. Eräs haastateltava kuvasi, että jooga oli koko-

naisvaltainen elämäntapa, joka tarkoitti yksinkertaisuutta ja luonnollisuutta ja kääntymistä sisäänpäin.

Nekin, jotka aloittivat joogan terveyssyistä, kokivat että sisäiset merkitykset tulivat myöhemmin

tärkeämmiksi.

”Kyllä mä oon puhunu aika paljon fysiikasta, mut kyllä koko ajan siel on ollu takana semmonen henkinen
kaipuu. Oma sisäinen minä, niin kyllä se koko ajan siinä joogassa mukana --- kun sen oppii tajuamaan, et
kuin valtava voima siin on sii tietoisuudessa ja hengityksessä. Ne on ne kaks, jotka tuo sitte sen mielen-
rauhan ja henkisen tasapainon, mitä joskus välillä, pätkittäin saattaa olla. Et kyllä se on se vahvin motivoi-
ja siellä kaikesta huolimatta, ihmetellä itteensä et kuka sitä oikeestaan on, hämmästellä.” (Pe)

Terveyssyistä aloittaneiden tarinoissa näkyy vähittäinen liukuminen ensin fyysisistä terveystavoitteista

mielen rentoutumiseen ja myöhemmin myös henkisempiin ulottuvuuksiin Tässä kehityskulussa voi

nähdä yhteyden Klemolan (1998, 50–54) kuvaamiin liikunnan projekteihin. Jooga kunnon tai tervey-

den kohentajana kuuluu terveyden projektiin. Terveyssyistä aloittaneet alkoivat kuitenkin vaivojensa
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hoitamisen lisäksi vähitellen löytää siitä myös muuta iloa ja mielenrauhaa eli heidän harrastamisensa

alkoi lähestyä itsen projektia. Kaikille heille joogaharrastuksen aloittaminen muodostui käännekohdak-

si, jonka myötä he saivat alussa ennen kaikkea apua fyysisiin vaivoihin, myös myöhemmin sisäistivät

myös kokonaan uudenlaista joogafilosofian mukaista arvomaailmaa ja elämäntapakulttuuria. Näillä

harrastajilla kokemus joogasta eteni siten ulkoiselta tasolta sisäisempään. Sofian mukaan fyysinen

terveys ja mieli liittyvät selkeästi yhteen, ne kulkevat koko ajan käsi kädessä, koska jos ihminen ei oo

fyysisesti kunnossa, ei se mielikään pysy ihan rivissä silloin. Fyysinen terveys on perusta, jonka varaan

henkisyys rakennetaan.

”Me joogaajat tehdään töitä kehomme kanssa, jotta me voidaan valmistaa itseämme pranayamaan ja me-
ditaatioon. Et se on niinku jooga-asanoiden syvin tarkoitus. Et sen takia me tehdään näitä, et me koitetaan
saada meidän kehossa olevat ryhtivirheet ja muut heikkoudet kuntoon, et me voidaan niinku tavallaan
meditaation kautta saavuttaa valaistuminen.” (So)

Tarinoissa tuli selvästi esiin myös luottamus jonkinlaiseen johdatukseen, joka muutamissa tarinoissa

kuvattiin Jumalana tai Korkeimpana. Tapahtumia kuvattiin esimerkiksi ilmaisuilla, että jonkin tarkoi-

tus on tai se vaan tapahtu. Vaikka joogan aloittamiseen saatettiin haastattelun alussa kertoa jokin

järkisyy, kuten hartiasäryt, niin lähes kaikki kuitenkin myöhemmässä vaiheessa haastattelua kertoivat,

että aloittaminen oli ollut jollain lailla sisäsyntyistä, se vaan tuli. Esimerkiksi Tiina kuvasi, että oli

ennen harrastuksen varsinaista aloittamista jo aiemminkin venytellyt paljon ja nauttinut syvistä rentou-

tumiskokemuksista ja koki, että oli tavallaan joogannut tietämättään. Jooga koettiin siten usein itselle

luontaisena, sisäsyntyisenä eikä kiinnostuksen heräämistä osattu selittää.

”Et ei mul ollu koskaan, mielestäni en ainakaan muista, et ois ollu et mä mä haluun joogata, niinku jollain,
et mä haluun jalkapalloilijaks. Et se on jotenki tullu, mä oon jälkikäteen aatellu, et jotenki mystisellä ta-
valla. Se on tullu vähän niinku takaoven kautta, vähän niinku johdatuksena.” (So)

Usein johdatuksen todettiin puuttuneen peliin joogan ohjaajaksi ryhtymisen yhteydessä. Neljällä

ohjaajalla oli kokemus, ettei varsinaisesti aikonut ryhtyä ohjaamaan. Useat olivat olleet hyvin tyytyväi-

siä oppilaan rooliin tai heillä tuntui olevan suuria esteitä, kuten ujoutta tai ohjaaminen ei muuten

vaikuttanut luontevalta, koska kertoja ei ollut mielestään lainkaan ohjaajatyyppinen. Näitä vaiheita

kuvattiin esimerkiksi kertomalla, että vaikkei halua ohjaamiseen alussa ollut niin jooga löysi minut,
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vois aatella, et elämä sillain johdattaa. Sofia ihmetteli, miten ikinä oli tullut sanoneeksi omalle ohjaa-

jalleen, että voisi tulla joskus sijaiseksi. Maria koki olevansa ujo ja inhoavansa kaikenlaista esiintymis-

tä, mutta silti hänellä oli alusta pitäen voimakas tunne, että hän haluaisi ohjata joogaa. Hän ihmettelee

mistä se tuli kuitenki se tieto, et mä haluisin silti opettaa. Melko nopeasti halu ohjata voittikin epävar-

muuden, mitä hän piti johdatuksena.

”Koska en mä oo koskaan siihen aikaan ajatellu, et mä voisin opettaa ylipäänsä jotakin asiaa, en oo mie-
lestäni sen tyyppinen. Mut joku semmonen korkeempi taho sano mun suulla tommosen asian.” (So)

”Jos tän on tarkotus olla näin, niin se on, jos mun on tarkotus ohjata, niin sit mä ohjaan. Et mä niinku ta-
vallaan luovutan tän sinne korkeimmalle.” (Ma)

Tiinalla oli useiden vuosien ajan epävarmuutta ohjaajaksi ryhtymisessä. Oma ohjaaja oli kehottanut

häntä hakeutumaan ohjaajakoulutukseen, mutta Tiina mietti moneen kertaan olisiko ohjaajaksi ryhty-

minen kuitenkaan oikea ratkaisu. Hän koki, että vuosien mittaan tietynlaiset merkit olivat johdattaneet

joogatiellä.

”---välillä teki niin tuskaa, et onks tää suunta nyt kuitenkaan oikea, et nyt tarvis taas jonku merkin, et onko
tämä  minun reittini. Et ei tämä nyt olekaan, et taitaa olla vissiin viisainta, ku jätän tähän, et antaa olla. Ja
sitte mulle soitettiin, et tulenko sairasloman sijaiseks. Sit mä oli jo ihan, et tää on tosi outoa, et muutama
päivä aikaisemmin mä olin aatellu, et mä tarvin jonku merkin, et sit se saa jäädä siihen ja sit mua itteäniki
huvitti. Mä en sanonu sille soittajalle mitään, mut aattelin, et jos tää ei oo se merkki niin mikähän sitte.”
(Ti)

Kertojilla oli siten usein vahvakin tunne siitä, että elämä on jonkin korkeamman tahon käsissä. Usko

johdatukseen vaikutti niin, että asioista ei kannettu liikaa huolta. Se ei kuitenkaan näyttänyt johtavan

fatalistiseen asenteeseen, että jos jokin ei heti onnistu, sen ei liene tarkoituskaan onnistua. Usko johda-

tukseen vaikutti pikemminkin tuovan kertojien elämään turvallisuutta ja luottavaisuutta tulevaisuutta

kohtaan. Koski (2000, 177–179) viittaa tällaiseen elämälle antautumisen asenteeseen kuvatessaan

joogaan liittyvää itsetutkiskelua. Hänen mukaansa joogan avulla ihminen voi kehittää avoimemman ja

luottavaisemman asenteen tulevaisuuteen.
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9. YHTEISÖTASO

Kaikki haastateltavat pohtivat jollain tavalla joogaa myös suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöön.

Seuraavassa esitän, millaisia kokemuksia ohjaajilla oli ryhmässä ja yleisemminkin joogayhteisössä

olemisesta. Lopuksi kuvaan miten kertojat olivat ryhtyneet ohjaajiksi ja millaisia kokemuksia he toivat

ohjaamisesta esiin.

9.1. Ryhmiä ja haasteita

Haastateltavat olivat aloittaneet joogaharrastuksen monella eri tavalla. Tiina, Sofia, Maria ja Arja olivat

heti alussa menneet joogaryhmään. Pekka ja Juha olivat alkaneet tehdä harjoituksia itsenäisesti kirjan

ohjeiden mukaan. Juha ei päässyt jyvälle kirjan harjoituksista ja lopetti, kunnes meni yli kahdenkym-

menen vuoden jälkeen joogaryhmään. Pekka taas jatkoi itsenäisiä harjoituksia useita vuosia ennen kuin

alkoi silloin tällöin käydä myös ohjatuissa ryhmissä. Teemu tutustui joogaan ystävän avustuksella.

Saara taas tutustui joogaan ensin teoreettisesti, teosofisukulaisten välittämän joogafilosofian kautta.

Hän totesi, että kunnolla jooga kuitenkin alkoi elää vasta silloin kun hän meni joogaryhmään ja alkoi

tehdä fyysisiä harjoituksia. Juha mainitsi, ettei ollut alussa edes kovin kiinnostunut joogasta, vähän

niinku virran mukana meni ryhmään.

Joogaryhmät koettiin useimmiten hyvin tärkeinä. Useat kertojat mainitsivat, että joogan ohjaaminen on

varsin yksinäistä työtä ja on tärkeä tavata muita samanhenkisiä ihmisiä, joogan harrastajia tai ohjaajia.

Ryhmät toivat omaan harjoitukseen säännöllisyyttä ja lisäksi joogaaminen ryhmässä koettiin intensiivi-

sempänä kokemuksina kuin yksin.

”---millanen ero on sillä, et joogaako yksin vai joogaako ryhmässä. Niin se jo korostaa mun mielestä sitä,
sen ryhmän merkitystä, mikä sil on, mikskä sitä nyt nimitetään, ryhmäenergiaks vai mitä, mut se on niin-
ku ihan eksponentiaalinen se voima ja vaikutus siin ryhmässä.” (Sa)

Joogaryhmien sosiaalisesta ulottuvuudesta kaksi ohjaajaa mainitsi, että ryhmissä ollaan samaan aikaan

toisaalta yksin, mutta myös osa ryhmää, osa suurempaa kokonaisuutta.
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”Se on ehkä just se mistä mä pidän, et mä voin valita sen, että mä saan tehdä rauhassa siinä matolla, sitä
voi tehdä silmät suljettuna. Ja sitte sen harjotuksen jälkeen tai ennen ku harjotus alkaa, niin siinä saa sitte
kontaktin niihin kanssajoogaajiin. Sekään ei oo mikään pakko, on sellaisia jotka kerää mattonsa ja häviää.
Et se on just joku sellanen, et olen osa jotakin kokonaisuutta, pieni osa jotain suurempaa kokonaisuutta,
niin ehkä se on se.” (Ti)

Toisaalta Sofialla ja Teemulla oli harrastuksen alkuajoilta negatiivisia kokemuksia ryhmistä. He olivat

kokeneet, että myös joogaharjoitus voi olla ulkoaohjautuvaa kehon pakottamista. Ryhmien huonona

puolena Teemu ja Sofia mainitsivat, että he kokivat joogaryhmissä kilpailuhenkeä ja suoritusten

vertailua. Näissä tapauksissa jooga oli Klemolan (1998, 48-56) luokittelua seuraten alkanut terveyden

projektina, mutta muuttui voiton projektiksi. Tällöin alkuperäiset terveystavoitteet ja liikkumisen ilo

jäivät taka-alalle ja joogasta muodostui ulkoa ohjautuvaa kilpailua.

”mä oon tehny vain kolme vuotta joogakoululla yhdessä muiden kanssa, muuten mä oon harjotellu yksin.
Se on ollu mulle tosi tärkeetä sen takia, et mä tiedän et mun ego lähtee mukaan. Et mä en oikeestaan ym-
märrä minkä takia mun pitäis mennä joogasalille tekeen muiden kanssa harjotusta, kun siinä tulee niin
helposti kilpailu. Mä voin tehdä sitä yksin, omassa tahdissa, omaa kehoa kuunnellen. Se on paljon sisältä-
päin ohjautuvampaa silloin.” (So)

”Ja mul on ollu se kilpailu aina ongelma. Tein sellasen mokan siinä urheilutaustasena, että mä rupesin re-
vittään sitä fyysistä osuutta --- rupesin tekeen aikamoisia vaatimuksia, lootusvaatimuksia itelle ja kaikkia
päälläseisontaa ja sitte hiki lentää ku oli aurinkosarjoja. Tein siitä sellasta kilpailu-urheilua ja sain astman
takasin.” (Te)

Molempien haastateltavien kokemukset olivat joogaryhmistä, joissa harjoitus oli fyysisesti rankkaa.

Molemmat päättivät sittemmin luopua ryhmissä käynneistä ja siirtyä kotiharjoitteluun. Kumpikin

painotti, ettei kilpailuhenkisyys ollut kuitenkaan joogan vaan ihmisten ominaisuus.

Harrastuksen lopettaminen välillä oli ollut yleistä. Vain kaksi haastateltavaa oli harjoittanut joogaa

säännöllisesti aloittamisesta lähtien. Kahdella oli ollut välillä niin kiireisiä elämänvaiheita, etenkin kun

lapset olivat pieniä, että vaikka jooga ei jäänyt pois mielestä niin fyysisiä harjoituksia he eivät juuri

ehtineet tehdä. Eräs keskeytti harrastuksen joogaan liittymättömien terveysongelmien takia vuodeksi.

Kaksi haastateltavaa oli välillä lopettanut joogan harrastamisen useiksi kuukausiksi. Heillä lopettami-

sen syynä oli mahdollisesti ollut jonkinlainen kyllästyminen tai pettyminen, mutta varmaa syytä he

eivät osanneet sanoa. Kertojilla oli hyvin erilaisia käsityksiä minkälaisesta joogasta he pitivät ja
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sopivan ryhmän ja joogamuodon löytäminen oli ollut hyvin tärkeää, jotta harrastusta jatkettiin. Saara ja

Tiina kertoivat, että ensimmäinen kokemus joogasta oli tuntunut hyvin kummalliselta hengitysharjoi-

tuksineen ja meditaatioineen. Tiinaa itämaisista peräisin olevat vaikutteet lukioikäisenä lähinnä huvit-

tivat.

Ensikokemustensa jälkeen Tiina jätti harrastuksen yli kymmeneksi vuodeksi. Saara ei kuitenkaan

lopettanut heti ja hyvin pian ryhmässä tuli myönteisempiäkin kokemuksia. Joogasta tuli ihan tosi hyvä

olo ja rentoutunu olo ja jotenki kaikki kiire hävis yks kaks ja oli aikaa ja kaikki oli hyvin. Hänen

myönteiset fyysiset ja mentaaliset kokemuksensa muodostuivat siten voimakkaammiksi kuin ennakko-

luulot outoa lajia kohtaan. Pitkän tauon jälkeen Tiina meni joogaryhmään, josta itämaiset vaikutteet

puuttuivat tai ainakaan niitä ei ollut liikaa ja hän alkoi heti viihtyä lajin parissa.

”Sen mä pistän kyllä ton [ohjaajan] piikkiin. Et se on niin ihana se ohjaus ja se laji ja se oli niin erilainen
kuin se muisto siitä hullusta jutusta siinä lukion aikoina, et mä olin aivan innoissani.” (Ti)

Toisaalta muutamia haastateltavia häiritsi, jos joogaa oli suomalaistettu liikaa ja jätetty esimerkiksi

kaikki mantrat pois. Useilla tapahtuikin etenkin alkuvaiheissa siirtymisiä esimerkiksi astangajoogasta

rauhallisempaan harjoitukseen sekä myös päinvastoin. Muutenkin siirtymisiä joogamuodosta toiseen

tapahtui alussa paljon, esimerkiksi eräs ohjaaja kokeili ensin astangajoogaa, sitten suomalaista joogaa.

”--- hyppy oli ihan hirvee siitä astangajoogan voimakkasta harjoituksesta sellaseen ihan  löllöilyyn ja ren-
toiluun. Sit tavallaan, vaikka mä sitä tykkäsinki tehdä yhen kauden niin silti mul oli sellanen tunne, et mi-
tes tää nyt, nää on kaks ihan eri asiaa” (Ma)

Lopulta hän löysi itselleen sopivimman kolmannen joogamuodon, jonka fyysinen vaativuus oli näiden

kahden väliltä. Kaikki ohjaajat seurasivat haastatteluvaiheessa melko tiiviisti joko yhtä tai kahta

joogasuuntaa. Muutamat ohjaajat mainitsivat, että tulevat eroavaisuuksista huolimatta hyvin toimeen

toisenlaisten perinteiden seuraajien kanssa ja voivat esimerkiksi toimia samoissa järjestöissä. Toisaalta

tuli esiin myös, että joogan parissa toimii pienenä vähemmistönä myös melko äärimmäisiä ihmisiä.

Eräs kertoi välttelevänsä sellaisia henkilöitä, jotka ovat kovin fanaattisia oman linjansa kannattajia.

Lähes kaikki mainitsivat, että oli tärkeää olla tekemisissä muiden joogan harrastajien kanssa. Eräs

ohjaaja totesi, että lähes koko tuttavapiiri koostuu ihmisistä, jotka herättyään eivät ensimmäiseksi
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avaakaan televisiota tai keitä kahvia vaan pistää kynttilän palaan ja tekee harjotuksia, mikä on omitui-

nen tapa niinku tän maailman keskellä. Muiden joogan harrastajien seuraa pidettiin tärkeänä, koska

saa vaihtaa ajatuksia, niin tuntee olevansa niinku mukana jossain. Tällöin omat elämäntavat eivät

tunnu niin oudoilta. Juha totesi, ettei harrastuksen parista löydy helposti mieskavereita, naisia kylläkin.

Se on ymmärrettävää, koska joogan harrastajista valtaosa on naisia.

Omat opettajat olivat olleet useille merkittäviä ja kolme ohjaajaa mainitsi merkittäviä ohjaajiaan

nimeltä. Tiina, joka oli kokenut lukioikäisenä joogan outona ja huvittavana, kertoi että oli juuri hyvän

ohjaajan ansiota, että myöhempi kokemus joogasta olikin positiivinen. Saara koki, että jokainen

joogaaja kantaa mukanaan aina niit omia opettajiaanki. Arja kertoi, että hyvien opettajien opetus on

mennyt suoraan sydämeen, jolloin opettaja on antanut omaa henkeänsä, omaa rauhallisuuttaan, omia

oivalluksiaan, omaa opetustaitoansa ja ihmisyyttä ja semmosta joogan henkeä. Ohjaajaa siis pidettiin

yleensä suuressa arvossa.

Sofialla oli kuitenkin tullut epäilyksiä oman joogamuodon opettajia ja seuraajia kohtaan ja loppujen

lopuksi hän pettyi niihin pahasti. Hänen mielestään itse jooga oli hyvää, mutta ryhmän jäsenet olivat

ymmärtäneet lajin liian pinnallisesti ja korostivat lajin fyysisiä merkityksiä liikaa, niin että joogan

alkuperäinen sisältö oli kadoksissa. Joogasta oli tullut suurelta osin kilpailua ja sen sisäiset aspektit

olivat unohtuneet.

”Meil oli eri näkemys joogasta. Mä en kokenu heidän lähestymistapaansa joogan periaatteiden mukasiksi,
et mun mielestä sieltä puuttu rakkaus ja suvaitsevaisuus.” (So)

 Lopulta hän päätyi ratkaisuun, että jatkoi itsenäisesti lajin harjoittamista ja luopui omista opettajistaan

ja joogayhteisöstä. Hän oli joutunut paljon pohtimaan omaa tulkintaansa joogasta.

”--- sitte mä niinku tavallaan luovuin siitä yhteisöstä ja päätin, et mun mestari on mun sydämessä. Mä en
tarvi huonoja mestareita, et mä mieluummin kuuntelen omaa itteeni kun oon huonon mestarin tai opetta-
jan johdatettavana. Varsinkin jos se johdattaa mut täysin kummallisille teille, niin mä en haluu suostua.”
(So)

Tämän haastateltavan joogatarina oli muuten edennyt tasaisesti. Pettyminen joogayhteisöön kuitenkin

muutti hänen tarinansa suunnan ja muodostui siinä käänteeksi. Hän kuvasi yhteisöstä irtautumista
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raskaaksi prosessiksi, joka kesti useita vuosia. Kertomishetkellä hän oli tyytyväinen, että oli loppujen

lopuksi pystynyt olemaan uskollinen omille ihanteilleen.

9.2. Ohjaaminen

Ohjaaminen nivoutui eri tavoin haastateltavien tarinoihin. Ohjaajaksi ryhtymisen taustalla oli hyvin

erilaisia motiiveja. Neljän kertojan kohdalla oma ohjaaja tai muu joogayhteisön jäsen oli pyytänyt tätä

ryhtymään ohjaajaksi. Kukaan heistä ei saman tien innostunut ja vakuuttunut asiasta vaan kaikki

empivät ohjaajaksi ryhtymistä. Juha totesi liukuneensa ohjaajaksi vähitellen, kun häntä alettiin pyytää

sijaiseksi ryhmään, jossa hän itse kävi.

”--- sillä oli vuorotyö niin se joskus soitti mulle, että pitäisitkös sinä joogaa ku hänel on iltavuoro. Ja niin
minä silleen kaks kertaa jouduin vähän niinku yllättäen. Sitten, alussahan se tietysti jännitti aika lailla.
Mutta kun sen vaan teki niin kyllä se meni, eikä nuo ihmiset sitä sen kummemmin reagoinu ja valittanu
siitä. --- Että sitä on vähän niinku liukunu siihen ohjaamishommaan. En minä oo valinnu tätä. Se on tul-
lu.” (Ju)

Teemu puolestaan lupautui pyydettäessä ottamaan ohjattavakseen oman joogaryhmän, mutta koki

ensimmäisen vuoden epämiellyttävänä, tuntu et taidot ei riitä siihen eikä oikein osaa. Jälkeenpäin hän

oli pohtinut paljonkin miksi ohjaaminen oli tuntunut alussa hankalalta ja haastatteluhetkellä totesi, että

oli turhaan yrittänyt suunnata tunnit kaikenlaisille kävijöille, oli siel sitte laihoja, lihavia, vanhoja,

nuoria, miehiä, naisia, kaikenlaisia eritasoisia, osalla aerobictausta, osalla maratontausta ja osa ei

ollu liikkunu paljo ollenkaan. Hän oli yrittänyt saada kaikki erilaiset kävijät viihtymään tunnilla, mutta

lopputulos oli, että ohjelma oli niin sekava, että lopulta se ei tyydyttänyt ketään ja kaikki kävijät

kaikkosivat. Teemu olikin tullut johtopäätökseen, että ohjaajan on oltava itsenäinen ja opetettava

omanlaistaan harjoitusta omalla tyylillään ja ne oppilaista, joita se miellyttää, jäävät. Hän oli pohtinut

ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä paljon.

”--- joogaohjaajan ei tarvi mielistellä. Ja sitte no, vuoden kokemuksella tietysti jäävi puhuun syvällisiä
joogaohjauksesta, mutta niin siinä on kyllä joogateksteissä sanottu ihan selkeesti, että ohjaajan ei tulis
juosta oppilaitten perässä. Vaan oppilaat kiertää ja ettii itelleen sopivan ohjaajan. Ja mun tapauksessa niin
ohjaajan on hyvä, ku mä ohjaan, niin pysyä siinä omassa harjotuksessa. Koska mul on siittä vaan koke-
mus.” (Te)
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Saara ei tuntenut erityistä kutsumusta ohjaamiseen vaan päinvastoin oli hyvin tyytyväinen oppilaana

olemiseen. Hän joutui kuitenkin tilanteeseen, jossa joutui ulkomailta Suomeen muuton takia jättämään

joogaopettajat, joista kovasti piti. Hänestä tuntui, et jotain niistä mä haluaisin kuljettaa aina mukanani

ja hän ajatteli, et se jooga on yks tapa kuljettaa niitä mukana. Oma opettaja ehdotti ohjaajaksi ryhty-

mistä, koska se olisi hyvä tapa säilyttää jooga osana elämää. Saara esteli alkuun, koska ei kokenut

olevansa valmis, mutta opettajan kannustamana lähti ohjaajakurssille. Ohjaaminen osoittautui hyvin

antoisaksi ja mielenkiintoiseksi, sit avautu taas aivan uus näkökulma joogaan. Oppilaiden kautta oli

hieno havaita sit miten terapeuttista jooga on, hän näki sellaisia joogan vaikutuksia, joista ei ollut

aiemmin tiennyt mitään. Oppilaat saivat apua esimerkiksi univaikeuksiin, ruuansulatusongelmiin ja

selkävaivoihin. Hän ei ollut itse kärsinyt juuri mistään vaivoista, joten vasta oppilaiden kokemukset

osoittivat joogalla olevan tällaisia vaikutuksia.

Tiina harrasti joogaa useita vuosia, kunnes oman ryhmän ohjaaja ehdotti joogan ohjaajakoulutukseen

lähtemistä. Hän ei kuitenkaan kokenut sitä mitenkään erityisenä kutsumuksena ja hän pohti perin

pohjin olisiko se oikea suunta hänelle. Hän oli hyvin maltillinen, et ei mitenkään et joo, nyt rupean heti

tähän oikein määrätietoisesti. Vaan mä annoin sen muhia, välillä ajattelin sitä vähän eri kanteilta. Hän

myös odotti elämässään merkkejä, jotka osoittaisivat, että joogan ohjaus olisi oikea suunta. Vasta

useamman vuoden harkinnan jälkeen hän aloitti ohjaajakoulutuksen.

Sofia ja Maria kokivat, että ohjaaminen kuului heille ikään kuin luonnostaan tai kutsumuksena. Mo-

lemmilla oli voimakas tunne, että ohjaaminen olisi heidän juttunsa, vaikka he kokivatkin itsensä alussa

ujoiksi ja kehnoiksi esiintyjiksi.

”Mä en osaa sanoa, mä en niinku tosissaan osaa sanoa, mikä se oli mikä sai mut ohjaamaan. Miks, etenkin
kun mä oon pitäny kumminki, nykyään mä en oo niin kauheen ujo, mut silloin mä oon ollu, tosi ujo, sil-
leen tosi arka, en mä olis voinu kuvitellakaan ohjaavani ihmisten edessä muille jotakin tekemistä. Ja en-
hän mä silloin edes vielä paljon mitään tiennytkään. Jostain se vaan oli semmonen tunne. Et jostain edelli-
sestä elämästä varmaan.” (Ma)

Etenkin Marialla halu ohjata nousi jo hyvin varhain joogaharrastuksen alussa, jolloin hän ei kehdannut

ajatuksestaan edes puhua kenellekään. Vaikka ohjaaminen jännitti alussa, joku vaan, se sellanen tunne

siitä, et mä teen nyt oikeeta hommaa, oli isompi kuin ne omat pelot.  Molemmat haastateltavat tekivät

haastatteluhetkellä hyvin paljon ohjaustöitä.



61

Pekka ja Arja eivät maininneet, että heitä olisi pyydetty ohjaajaksi. He eivät myöskään kokeneet

ohjaamista varhaisena kutsumuksena, kuten edelliset kertojat. He olivat kumpikin jooganneet jo yli

kaksikymmentä vuotta ryhmissä ja itsekseen, ennen kuin heidän harrastuksensa aktivoitui ja ohjaami-

nen nousi ajankohtaiseksi. Heillä molemmilla oli eräänä näkökohtana, että opettamalla joogaa voi

paitsi olla hyödyksi oppilaille, myös itse oppia paljon.

”Ja tuota ohjaus on ollu mulle suuri uusi asia. Ja hieno asia. Hyvin semmoinen sanoisinko antoisa. Ja se
rauhoittaa itseäni ja se antaa motivaatiota siihen, että mä harrastan sitä ite omalla matolla joka päivä, ko-
tona. Et se on niinku monipuolinen asia. Se antaa opiskelijoille, jotka tulevat oppimaan joogaa, sit se an-
taa mulle itselleni myös, opettaa myös minua.” (Ar)

Pekka visioi joogaa myös hyvänä koko kansan itsehoitojärjestelmänä. Hän arveli, että jonain päivänä

tulevaisuudessa Suomessa ei enää ole nykyisen kaltaista kattavaa terveydenhoitojärjestelmää ja jooga

ja muut vastaavat menetelmät voisivat olla keskeisiä terveyden lähteitä. Sen vuoksi hän koki joogan

ohjaamisen ja uusien ohjaamisen kouluttamisen etenkin syrjäisille paikkakunnille tärkeäksi.

Kaikki haastateltavat pitivät ohjaamista antoisana, vaikka useimmilla siihen oli liittynyt epävarmuutta

ja epäilystä sekä alkuaikoina että joskus yhä edelleen. Jännittäminen ohjaustilanteessa ja omien taitojen

kokeminen riittämättömiksi olivat olleet yleisiä kokemuksia. Oppilailta saatu myönteinen palaute oli

tärkeää ja muutamat pyrkivät kehittämään ohjausta palautteen viitoittamana. Ohjaajat kokivat, että oli

hienoa jakaa hyväksi koettua harrastusta muille.

”--- oli ihana tehdä ihmisten kanssa yhdessä ja mä nautin valtavasti siitä ohjaamistapahtumasta. Vaikka
mä muistan, et mä olin hirveen epävarma. Välillä oli sellanen olo, et miten, et ei mul oo mitään annetta-
vaa, en mä pysty, en mä osaa, niitä hetkiä kun koki, et mitä mä täällä teen. Mut sit oli myös niitki tilantei-
ta, et tää on ihanaa, olla ihmisten kanssa ja tehdä tätä harjotusta yhdessä ja tavallaan niinku jakaa sitä iloa
muille. Oli itse saanu siitä niin paljon ja sitte kerto ihmisille että teidän kehonne voi muuttua ja mieli voi
muuttua.” (So)
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10. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO

Käyn tässä luvussa läpi millaisia olivat keskeiset tutkimustulokset. Kuvaan ensin niitä ulottuvuuksia,

joita haastatelluilla on vuosien varrella liittynyt harrastamiseen ja käsittelen niitä tarinallisen kiertoku-

lun teoriaa apuna käyttäen. Pohdin myös miten haastateltavien tarinat vastasivat toiseen tutkimusky-

symykseeni eli nykyihmisen kiinnostumiseen joogasta. Lopuksi pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja

eettisyyttä.

 10.1. Miten jooga muutti kertojien elämää?

Jooga koettiin hyvin monipuolisena itsensä kehittämismenetelmänä ja kaikilla haastateltavilla siihen

liittyi jonkinlainen elämänmuutos. Haastatellut kertoivat joogan vaikuttaneen sekä fyysisen terveyden,

mielen että henkisyyden tasoilla. Sen avulla tavoiteltiin terveyttä, itsetuntemusta ja omaa syvintä

olemusta, joten joogassa ilmeni etenkin terveyden ja itsen projektin piirteitä. (Ks. Klemola 1998, 60–

62.) Tarinoista kävi ilmi, että useiden vuosien harrastamisen myötä lajista löytyi paljon erilaisia

ulottuvuuksia. Käyn seuraavassa läpi esiin tulleita ulottuvuuksia sisäisen tarinan ja elävän elämän

draaman näkökulmasta. Jaottelin eri ulottuvuudet kolmeen eri ryhmään, vaikka monet niistä liittyvät-

kin tiiviisti yhteen. Esitän seuraavassa eri ulottuvuudet ja tiivistetysti niihin liittyviä esiin tulleita

keskeisiä teemoja.

1. Fyysinen hyvinvointi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sairauksien parantaminen
- Terveyden ylläpito
- Kehon kuuntelu
- Vastuu terveydestä
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2.  Sisäinen muutos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mieli

- Tietoinen läsnäolo
- Mielen tarkkailu
- Hellittäminen, rentoutuminen
- Elämän saaminen järjestykseen
- Mielen hiljentäminen

Henkisyys

- Elämän tarkoituksen löytäminen
- Rakkauden kehittäminen
- Sydämen viisaus
- Usko johdatukseen

3. Yhteisötaso

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ryhmistä voimaa
- Kilpailua ryhmissä
- Ohjaaminen kutsumuksena
- Halu jakaa ja oppia itse
- Halu kantaa omia opettajia mukanaan

Jooga merkitsi useille kertojille terveyttä. Terveydelliset tekijät olivat myös suurin syy aloittaa jooga.

Tähän joukkoon kuului neljä kertojaa, joilla joogan aloittamisen taustalla olivat astma, selkäongelmat,

hartiasäryt, huono ryhti ja heikko yleiskunto. Hänninen (2003, 54–55) kuvaa, että odottamattomat

käänteet luovat haasteen sisäiselle tarinalle. Yllättävän elämänmuutoksen kohdatessa tuttu elämäntari-

na katkeaa ja sisäistä tarinaa on muokattava uudelleen ja usein on myös ryhdyttävä toimimaan eri

tavalla kuin aikaisemmin. Kahdessa tarinassa terveydentilaan liittyvä käänne oli nopea ja myös kahteen

muuhun liittyi selvästi halua muutokseen ja uudenlaisiin toimintatapoihin. Usein sosiaalisen tarinava-

rannon tarjoamat mallit toivat terveyssyistä aloittaville kertojille uskoa siihen, että jooga voisi olla

itselle sopiva terveyttä parantava laji. Tällöin on ilmeisesti tapahtunut muutosta myös sisäisessä

tarinassa, koska kertojilla on herännyt ajatus, että omaan terveydentilaan voisi vaikuttaa ja he ovat

aktiivisesti ryhtyneet ponnistelemaan muutoksen eteen. Terveyspulmat vaikuttivat niin, että avauduttiin

uudelle tavalle hoitaa terveyttä.

Aktiivisen otteen omaksuminen vaikutti elävän elämän draaman tasolla niin, että kertojat aloittivat

joogaharrastuksen, Teemu ja Pekka itsekseen ja Sofia ja Arja ryhmissä. Heistä etenkin Teemulla jooga

vaikutti hyvin nopeasti ja käänteentekevästi. Pekka puolestaan oli jo aiemminkin hoitanut itseään
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vuosia fysioterapeutin ohjeiden mukaan ja siirtyi vähitellen joogamaisempaan venyttelyyn. Muutamat

laajensivat harjoitustapojaan muutaman vuoden sisällä ja aloittivat lisäksi TM-meditaation tai tiibetiläi-

set riitit. Terveydelliset syyt osoittautuivat myös Raipalan (1999, 79–81) tutkimuksessa erääksi merkit-

täväksi syyksi hakeutua joogan pariin. Hänen haastattelemillaan naisilla harrastuksen aloittamiseen

johdattivat esimerkiksi paniikkihäiriö, astma, sekä hartia- ja selkävaivat, joihin haastateltavat kokivat

saavansa apua joogasta.

Useimpien haastateltavien tarinoista välittyi kuva, että pidemmän joogaharrastuksen myötä sisäiseen

tarinaan tuli uudenlainen itseluottamuksen vire, luottamus itseen oman kehon asiantuntijana ja hoitaja-

na. Siihen liittyi myös kokemus siitä, että itsellä on vastuuta omasta hyvinvoinnista. Käytännön elämän

tasolla tämä ilmeni niin, että joogan avulla hallittiin tai hoidettiin jotain tiettyä sairautta tai ylläpidettiin

notkeutta ja liikunnallisuutta. Itseensä luottavaisen ja vastuullisen asenteen omaksuminen saattoi ilmetä

joogan harrastamisen lisäksi myös muun liikunnan lisäämisenä ja muutamilla kasvissyöjäksi ryhtymi-

senä. Toisaalta kasvissyöjäksi ryhtymiseen vaikutti useilla haastateltavilla myös väkivallattomuuden

pyrkimys, joten on vaikea arvioida mikä oli terveyden tavoittelun osuus. Haastateltavat kokivat pysty-

vänsä omatoimisesti ja virallisesta terveydenhoitojärjestelmästä irrallaan huolehtimaan vaivoistaan ja

ennaltaehkäisemään niitä. He tuntuivat selkeästi ottavan vastuun omasta elämästään ja terveydestään.

Häggman-Laitila (1999, 45–47) kuvaa haastattelututkimuksessaan, että terveytensä kokonaisvaltaisena

ja sisältäpäin määrittyvänä kokevat ihmiset olivat alttiimpia olemaan eri mieltä terveydenhoitoalan

ammattilaisten kanssa ja kehittämään omia selviytymiskeinoja. Joogan ohjaajat eivät sinänsä kritisoi-

neet virallisia hoitomuotoja, mutta useat totesivat, että olivat onnistuneesti hoitaneet vaivojaan vaihto-

ehtoisilla tavoilla. Siinä mielessä joogan ohjaajien tarinat toivat terveydenhoitoon liittyvään sosiaali-

seen tarinavarantoon uudenlaisia, valtavirrasta poikkeavia tarinoita. Vaihtoehtoisia malleja on toki ollut

enenevässä määrin tarjolla viime vuosikymmeninä vaihtoehtoisten hoitomuotojen suosion lisääntymi-

sen myötä. Uudet tarinat ja mallit ovat siinä mielessä tervetulleita, että ne lisäävät yksilön valinnan-

mahdollisuuksia ja antavat liikkumavaraa sen suhteen mikä on oikeana pidetty tapa toimia (Hänninen

2003, 79).

Oman kehon asiantuntijuuteen liittyvä kehon viesteille herkistyminen ja muutos kehollisessa omaku-

vassa viittaavat siihen, että kertojan sisäisessä tarinassa on tapahtunut muutosta oman kehon kokemi-
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sessa. Suhde kehoon muuttui lempeämmäksi ja hyväksyvämmäksi. Muuttunut asennoituminen ilmeni

elävän elämän draaman tasolla esimerkiksi niin, että työuupumus havaittiin, otettiin vakavasti ja

työntekoa vähennettiin. Lisäksi kehon tuntemus tuli esiin synnytystapahtumassa ja kykynä helpottaa

astmaoireita. Omaan tarinaan tuli kehon tuntemuksia arvostavia piirteitä tai kuten monet kertojat

ilmaisivat, uudenlaista kehon kuuntelua.

Mielen tasolla jooga koettiin keinoksi kehittää tietoista läsnäoloa. Kertojat yrittivät tietoisesti ja aktiivi-

sesti myös hallita mielenliikkeitään. Heidän pyrkimyksensä heijastelee sisäistä tarinaa, jossa tulkinta

ympäristöstä ja asennoituminen sitä kohtaan muuttuu. Haastavat tilanteet käsitettiin nyt uudella tavalla,

kehittymismahdollisuuksina. Tämä näkyi elävän elämän draaman tasolla niin, että kertojat yrittivät

arjen tilanteissa toimia vaikeissakin tilanteissa positiivisesti ja hermostumatta. He koettivat olla aiem-

paa enemmän tietoisia toiminnastaan ja paremmin läsnä nykyhetkessä. Näitä pyrkimyksiä voi pitää

seurauksina joogafilosofian mukaiselle itsensä tietoisen tarkkailun ja kehittämisen periaatteelle ja ne

edustivat tarinoissa selkeimmin aktiivisia itsekasvatuspyrkimyksiä.

Lisäksi joogan avulla onnistuttiin ylipäätään ottamaan elämä rennommin ja vähentämään asioiden

pakonomaista hallitsemista. Jooga auttoi elämän kriisikohdissa saamaan elämän hallintaan ja parem-

paan järjestykseen. Kaksi ohjaajaa mainitsi aloittamisen taustalla olleen haastavan elämäntilanteen,

johon haluttiin muutosta. Sofialla se oli kriisivaihe, joka ajoi etsimään elämään uudenlaista sisältöä.

Tiinalla taas lasten syntyminen aiheutti uudenlaisen elämänvaiheen ja hän halusi aloittaa jonkin oman

harrastuksen ja muutenkin lisätä liikuntaa. Joogan myötä moni jäsensi elämäntarinaansa uudella, sen

hetkiseen elämäntilanteeseen sopivalla tavalla ja joogalla oli siten paljon vaikutusta kertojien sisäisen

tarinan eheyttäjänä.

Joogan harrastamiseen kuului lisäksi sisäisen tarinan avautuminen henkisemmälle ulottuvuudelle.

Tähän liittyi esimerkiksi tarve vetäytyä aika ajoin hiljaisuuteen, luottamus johdatukseen ja harmonian

lisääntyminen elämässä. Kertomuksissa tuli esiin myös itsensä kehittäminen henkisellä tasolla, mitä

kuvattiin esimerkiksi haluna kehittää rakkautta ja sydämen viisautta. Eräs haastateltava viittasi myös

valaistumiseen, jota kohti joogan avulla voi pyrkiä. Muutokset henkisessä ulottuvuudessa heijastuivat

elävän elämän draaman tasolla arkielämään ja ihmissuhteisiin, joissa pyrittiin toimimaan rakkaudelli-

sesti ja viisaasti. Luottamus johdatukseen ilmeni rauhallisena suhtautumisena tulevaisuuteen. Jooga
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vaikutti tuoneen elämään uusia päämääriä ja useilla haastatelluilla tulikin esiin, että elämään oli tullut

mielekkyyttä ja uudenlaista merkityksellisyyttä.

Kaikki edellä kuvatut, haastatteluissa esiin tullet kuvaukset joogasta ovat olleet melko yhteneviä

aiempien joogaa käsittelevien tutkimusten kanssa. Haastateltavien tarinoissa tuli kuitenkin esiin myös

muunlaisia piirteitä. Joogan ja kertojien sisäisen tarinan suhteeseen liittyi edellä kuvattujen myönteis-

ten kokemusten lisäksi myös ongelmakohtia, ristiriitoja ja pettymyksiä. Ongelmat tulivat esiin esimer-

kiksi  siten,  että  joogaan  alkoi  sisältyä  jonkin  verran  myös  voiton  projektin  piirteitä  ja  itsessä  heräsi

kilpailuhenki. Kahdella ohjaajalla oli kokemuksia, että jooga muuttui ryhmässä kilpailuksi. Silloin siitä

katosi oman kehon kuuntelu ja se muuttui ulkoa ohjautuvaksi ja kehon pakottamiseksi. Kertojat koki-

vat tämän puutteena ja elävän elämän draaman tasolla päättivät luopua ryhmäharjoittelusta. Toinen

heistä luopui kokonaan myös joogayhteisöstä, johon oli ollut sitoutunut, mikä oli iso käänne hänen

tarinassaan.

Muut haastateltavat kohtasivat ristiriitoja etenkin harrastuksen alussa, jolloin he etsivät itselle sopivaa

joogamuotoa. Haastateltavien välillä oli eroa siinä, kuinka itämaisvaikutteisesta joogasta he pitivät ja

kaivattiinko erimerkiksi mantroja harjoitukseen. Tämä heijastelee sisäisen tarinan tasolla sitä, miten

omien ihanteiden ja mieltymysten mukainen joogasuunta hahmottui ja omaksuttiin vähitellen. Muun

muassa Rauhala (1983, 38–40) on pohtinut millä tavalla jooga-meditaation harrastamista sekä sovelta-

mista länsimaisessa psykiatriassa ja psykologiassa voisi lisätä. Hänen ehdotuksessaan jooga voidaan

omaksua kolmella tavalla. Ensinnäkin jooga voidaan käsittää mahdollisimman aitona intialaisena

maailman- ja elämänkatsomuksena sekä henkisyyden harjoituksena, jolloin sen harjoittajat olisivat

sitoutuneet näihin alkuperäisiin periaatteisiin. Toiseksi jooga voitaisiin omaksua länsimaihin niin, että

joogasta lainattaisiin vain idea ja kehitettäisiin meditaatiotekniikka, joka perustuisi länsimaiseen

psykologiaan ja filosofiaan eli kyseessä olisi jonkinlainen meditaatio-psykologia eikä jooga. Kolmas

vaihtoehto sijoittuisi näiden kahden muodon väliin. Tällöin joogasta kehitettäisiin länsimaalaistettu

versio, josta voisi jättää esimerkiksi uskonnolliset sävyt halutessaan kokonaan pois. TM -meditaatio ja

Suomen Joogaliiton kehittämä suomalainen jooga ovat esimerkkejä tällaisesta ratkaisusta.

Rauhala kirjoitti tekstinsä 1980-luvulla, ennen kuin lukuisat uudet joogamuodot tulivat Suomeen.

Uusissa joogamuodoissa on aiempaa enemmän eroja siinä kuinka länsimaalaistettuja tai itämaisvaikut-
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teisia ne ovat, mikä lisää joogan harrastajan valinnanmahdollisuuksia. Tämä valitsemisen vapaus ja

vaikeus tuli esiin myös haastateltavilla. Selvästikin osa halusi noudattaa alkuperäisempää joogajärjes-

telmää ja osa taas siitä hieman länsimaalaistetumpaa muotoa eli Rauhalan (1983, 38–40) esittämiä

ensimmäistä ja kolmatta versiota. Etuna nykypäivän harrastajalle on, että on olemassa erilaisia jooga-

muotoja, joista valita. Mielestäni lukuisat eri joogamuodot ilmentävät hyvin sitä, miten laaja-alaisesti

jooga voidaan käsittää ja soveltaa sitä eri tavoin. Riskinä tosin on, että luisutaan niin kauas alkuperäi-

sestä järjestelmästä, että on vaikea tietää voiko sovellusta vielä kutsua joogaksi. Kertojien erilaiset

kokemukset ja näkemykset kuvastavat joogan vaikutusta heidän elämässään. Jotkut olivat avoimempia

itämaisille vaikutteille ja halukkaampia omaksumaan kokonaan uuden ajattelu- ja elämäntavan. Osa

puolestaan pitäytyi enemmän oman kulttuurimme lähtökohdissa, mutta ammensi siihen joogasta uusia

ulottuvuuksia.

Joogaohjaajaksi ryhtymiselle oli useita syitä, jotka samalla kuvastavat ohjaamisen merkitystä kertojal-

le. Taustalla saattoi olla sisäinen kutsumus ja into, joka heräsi jo pian harrastuksen aloittamisen jäl-

keen. Muutamilla kutsu ohjaajaksi tuli ulkoapäin eli joogan ohjaajalle yksinkertaisesti oli paikkakun-

nalla tarvetta. Toisaalta ohjaaminen saatettiin kokea myös keinoksi ylläpitää ja kehittää omaa harjoitus-

ta. Ohjaajaksi ryhtyminen oli eräs selkeä käännekohta useissa tarinoissa. Se oli päätös vaihtaa asemaa

joogayhteisön sisällä, ryhdyttiin oppilaasta ohjaajaksi. Epäilemättä se on ollut muutos myös kertojien

sisäisessä tarinassa, jäsentyyhän oma suhde joogaan ohjaamisen myötä hieman uudella tavalla. Muutos

ei sujunutkaan yleensä kitkatta vaan monet kokivat uuden roolin ottamisen jossain määrin hankalaksi.

Se ilmeni siten, että muutamilla ohjaaminen ei alussa tuntunut lainkaan houkuttelevalta vaihtoehdolta

ja useat kokivat omat taidot riittämättömiksi. Ohjaamiseen liittyi yllättävän paljon epävarmuutta ja

arkuutta. Monet ohjaajat kuvasivat erityisesti alkuaikojen jännittämistä ja esiintymiskammoa ja useat

kokeneetkin ohjaajat totesivat jännittävänsä aika ajoin edelleen. Alkuvaikeuksien jälkeen ohjaaminen

koettiin pääsääntöisesti erittäin antoisana.
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10.2. Nykyihmisen kiinnostuksesta joogaan

Työni alkupuolella pohdin liittyisikö haastateltavien joogaharrastukseen myös kauas sen alkuperäisistä

ihanteista karanneita piirteitä. Toin esiin Heinon (2002, 37) näkökulman, jonka mukaan itämaisten

uususkontojen kannattajat ovat etupäässä ihmisiä, jotka etsivät erilaisilta kursseilta vaihtelua ja kevyttä

henkisyyttä elämäänsä. Näiden haastateltavien kohdalla suhde joogaan vaikuttaa kuitenkin olevan

vakavampi. Kaikki olivat olleet sitoutuneet lajiin jo vuosia eikä lainkaan vaikuttanut siltä, että he

etsivät siitä vain mukavaa vaihtelua ja jonka voisi kyllästyttyään kevyesti heittää pois. Jooga ei vaikut-

tanut olevan kertojille uususkonto Heinon tarkoittamassa mielessä, vaan nimenomaan kokonaisvaltai-

nen itsekasvatusjärjestelmä.

Kertomuksissa ei myöskään tullut esiin, että haastateltavat olisivat harrastaneet joogaa ulkoisten

paineiden takia ja esimerkiksi tavoitelleet kauneutta tai nuorekkuutta. Suhde kehoon tuntui olevan

nimenomaan subjektiivinen, ulkoisista vaatimuksista vapaa. Joogan on aiemmissakin tutkimuksissa

todettu lisäävän kehon subjektiivista kokemista (Klemola 1998, 43–45; Daubenmier 2005, 207–208).

Eräs haastateltava toi kylläkin esiin, että vanhemmat joogaohjaajat ovat nuorekkaita, mutta hän ei

liittänyt sitä niinkään ulkonäköön vaan elämänvoimaan, mitä voi pitää kokonaisvaltaisempana näke-

myksenä. Joogassa korostuva kehollisuutta ja kokemuksellisuutta esiin tuova aspekti saattaa vastata

ihmisen tarpeeseen kokea oma kehonsa ja juurtua siten maailmaan. Se voi olla erityisen tärkeää myö-

häismodernille ihmiselle ja osaltaan selittää tämän tyyppisten lajien nykyistä suosiota. Kehollisuus ja

ihmisen kiinnittyminen maailmaan ovat ilmiöitä, jotka ovat muutenkin tulleet viime vuosikymmeninä

yhä enemmän esiin. Niitä voi pitää vastapainona ajattelulle, jossa ihminen käsitetään yksipuolisesti

älyllisenä olentona. Kehollisuuden ja maailmassa olemisen tasot alkoivat vähitellen nousta esiin jo

1900-luvun alkuvuosikymmenistä lähtien muun muassa Heideggerin, Husserlin ja Merleau-Pontyn

filosofioissa. Pyrkimys kokonaisvaltaisempiin ajattelutapoihin on nähtävissä myös kasvatustieteissä,

joissa esimerkiksi kognitioihin perustuvien oppimiskäsitysten rinnalle on noussut oppimisen tilan-

nesidonnaisuutta korostavia malleja (Mäkikoskela 2007, 312–315).

Haastateltavat eivät myöskään pyrkineet olemaan tehokkaampia työelämässä. Pikemminkin joogan

myötä ylirasituksesta tultiin tietoiseksi ja työmäärää vähennettiin. Toisaalta jooga mainittiin kyllä

vastapainona ja keinona jaksaa työelämässä sekä sen hyvien vaikutusten katsottiin leviävän työpaikal-
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le. Voi olettaa, että rentoutuneen ja myönteisesti asennoituvan työntekijän työpanos on hyvä. Paarman

(2004, 348) mukaan henkisten voimavarojen kerääminen hyödyttääkin usein sekä yksilöä että työelä-

mää, vahva yksilö kun jaksaa paremmin työssäkin. Näiden haastateltavien kohdalla näyttää siltä, että

joogasta oli hyötyä myös työelämässä, vaikka harrastuksen varsinainen painopiste oli muualla.

Haastatelluilla korostuivat sisäiset ja itsekasvatukselliset motiivit. Tilanne saattaisi olla hyvin toinen,

jos haastateltavana olisi ollut myös aloittelevia harrastajia. Heidän joukostaan saattaisi löytyä harrasta-

jia, jotka tavoittelisivat joogan avulla ensisijaisesti edustavaa kehoa tai parempaa suorituskykyä työ-

elämää varten. Viittaus tähän suuntaan oli se, että joogatunnilla aistittiin myös kilpailuhenkeä. Tällöin

joogan harrastamisessa korostuisivat sivistyksellisyyden sijasta tekniset intressit (Ks. Suoranta 2002,

230–240). Mikäli ristivetoa sivistyksellisen ja teknisen pyrkimyksen välillä haluaisi tutkia lisää, olisi

tärkeää valita tutkimusaineistoon myös aloittelevia harrastajia.

Itsekasvatuksellisen puolen hyvin voimakas korostuminen tutkimuksessani saattaisi johtua myös siitä,

että tutkimukseni haastateltavat eivät välttämättä kertoneet haastattelukontekstissa kaikista ulottuvuuk-

sista tasapuolisesti. Hänninen (2003, 56) kuvaa, että kertomus tuotetaan aina sen mukaan, mitä pide-

tään kulloisessakin kontekstissa sopivana. Niinpä voi olettaa, että tällaisessa yliopistoon liittyvässä

haastattelutilanteessa kertojat painottivat sisäisempiä ja vakavampia merkityksiä kuin vaikkapa ulko-

näön parantamista tai tehokkuuden lisäämistä. Toisaalta heidän kertomuksissaan tuli esiin niin paljon

syvällisiä ja punnittuja näkökantoja, että uskon niiden olevan aidosti päällimmäisiä heidän kokemuk-

sissaan.

Vaikuttaa siltä, että jooga on tuonut kulttuuriimme uusia ulottuvuuksia. Muusta liikunnasta joogan

erottaa erityisesti se, että sen tavoitteena on fyysisten vaikutusten lisäksi sisäinen kasvu. Jooga on siten

tuonut liikuntaan mukaan filosofiaa, mikä ilmenee esimerkiksi mielen kehittämisenä ja eettisempien

elämäntapojen omaksumisena. Kasvatuksen alueelle jooga on tuonut laaja-alaisuutta. Itsekasvatusme-

netelmänä jooga vastaa hyvin erityisesti nykypäivän ihmisen tarpeisiin, koska siinä ihminen huomioi-

daan kokonaisuutena ja myös rationaalisiksi mielletyt alueet ovat mukana. Joogassa tulee esiin juuri

niitä tärkeitä puolia, jotka tällä hetkellä ovat kasvatuksen kentällä paitsiossa, kuten esimerkiksi keholli-

suuden ja tunteiden arvostaminen, elämän merkityksen löytäminen muualta kuin työstä ja omasta

elämästä vastaaminen. (Ks. Skinnari 2004, 154–156; Suoranta 2002, 230–240; Wilenius 1978, 10–18)



70

Joogan myötä voi kokea myös monien kaipaamaa hiljaisuutta ja kiireettömyyttä, mikä voi osaltaan

selittää lajin länsimaalaisissa herättämää kiinnostusta. Ehkä postmodernin ajan ihmiselle on lisäksi

tärkeää tuntea olevansa osa tuhansia vuosia vanhaa traditiota, kun elämässä on muuten paljon muutosta

ja epävarmuutta.

10.3. Tutkimuksen arviointi

Tarkastelen työni luotettavuutta ensinnäkin koko tutkimusprosessin kannalta. Olen pyrkinyt etenemään

tutkimuksessani ja sen raportoinnissa johdonmukaisesti. Olen mielestäni kuvannut tutkittavaa ilmiötä

eli joogaa ja sen harrastamista sekä tarinallista tutkimusotetta riittävästi. Olen selvittänyt myös aineis-

ton luonteen, hankintatavan ja analyysimenetelmän sekä perustellut raportointitavan. Aineisto on

nauhoitettu, joten siihen on voinut palata. Mielestäni eri osa-alueet linkittyvät luontevasti ja loogisesti

toisiinsa ja kaiken kaikkiaan narratiivinen lähestymistapa sopii aiheeseen.

Tarkastelen toiseksi työni luotettavuutta analyysin kannalta, jolloin on syytä pohtia hieman narratiivi-

sen tutkimuksen luonnetta yleisesti. Laadullisessa tutkimuksessa ollaan osittain luovuttu perinteisten,

kvantitatiivisesta tutkimuksesta peräisin olevien käsitteiden, kuten validiteetin ja reliabiliteetin käytöstä

tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa (Eskola & Suoranta 1998, 212). Koska narratiivinen tutkimus

liittyy konstruktivistiseen ajattelutapaan, niiden soveltaminen erityisesti narratiiviseen tutkimukseen

olisikin vaikeaa. Olisi ongelmallista verrata kertomusten todenmukaisuutta suhteessa totuuteen, todelli-

seen asiantilaan, kun itse todellisuus käsitetään muuttuvana ja tarinallisesti rakentuvana. (Heikkinen

2007, 152–153.) Tutkimuksessani oleellista ei olekaan objektiivinen totuus vaan pikemminkin kertoji-

en subjektiivinen kokemus. En siis pohdi tarinoiden todenmukaisuutta, vaan riittävä lähtökohta on, että

tarina on tosi kertojalle itselleen. Toisaalta, vaikka tarinat ensisijaisesti kuvaavat yksilön omaa koke-

musta, ne heijastavat myös laajempia kulttuurisia konteksteja (Hänninen 2003, 33). Sen vuoksi tuon

esiin ajatuksiani myös niistä yhteiskunnallisista syistä, jotka saattavat vaikuttaa lajin suosioon. Tutki-

mukseni antaa siten välähdyksen siitä, millaisia aikamme haasteet ovat yksilön kannalta ja miten niihin

voi vastata.

Narratiivisessa tutkimuksessa keskeistä on se, minkälaisen tarinan kertoja tuottaa ja millaisia merkityk-

siä hän itse tapahtumille antaa. Tarinallinen tutkimusote poikkeaa tässä suhteessa sellaisesta laadulli-
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sesta tutkimuksesta, jossa tietoa kerätään ennalta suunniteltujen haastattelukysymysten avulla ja jossa

merkityksen anto perustuu siten tutkijan ajatteluun. (Heikkinen 2007, 155; Hänninen 2003, 34.) Omas-

sa työssäni kertojat tuottivat kukin oman tarinansa, jonka sisällön ja tapahtumien merkitykset he itse

määrittelivät, tietysti antamani yleisen ohjeen puitteissa. Antamalla haastateltavien itse kertoa tarinansa

sain erilaista tietoa ja useammasta näkökulmasta, kuin jos olisin etukäteen laatinut haastattelukysy-

mykset tietyistä teemoista. Esimerkiksi joogayhteisöön pettyminen ja ryhmissä koettu kilpailu olisivat

luultavasti jääneet käsittelemättä.

Tarinallisessa tutkimuksessa korostuu subjektiivinen tieto, joka on paikallista ja henkilökohtaista.

Empiristisen tietokäsityksen mukaan objektiivisuuden ja yleistettävän tiedon puuttuminen ovat puuttei-

ta, mutta narratiivinen lähestymistapa pitää subjektiivisuutta vahvuutena. Yksilöiden itse rakentamat

tarinat päästävät esiin heidän oman äänensä ja antavat siten mahdollisuuden moniäänisempään tietoon.

Tällöin voidaan uudistaa sosiaalista tarinavarantoa ja laajentaa totuttuja käsityksiä. (Heikkinen 2007,

156; Hänninen 2003, 34.) Pyrin tutkimuksessani tuomaan kertojien oman äänen esiin liittämällä

analyysiin runsaasti sitaatteja heidän tarinoistaan. Sitaattien avulla pyrin osoittamaan mihin tulkintani

perustuu niin, että lukija voi seurata päättelyäni ja muodostaa siitä oman kantansa. Tämä on narratiivi-

sessa tutkimuksessa erittäin oleellista luotettavuuden kannalta. Tuon analyysissani esiin kertomusten

piirteitä systemaattisesti ja kattavasti. En ole tietoisesti esimerkiksi rajannut jotain teema-aluetta

analyysin ulkopuolelle. (Ks. Aaltonen 2002, 155.)

Narratiivisen tutkimuksen käsitys on, että tarinat voidaan tulkita monin eri tavoin (Hänninen 2003, 32).

Niinpä joku muu tutkija olisi luultavasti luonut samasta aineistosta ehkä kokonaan toisella lailla

rakentuneen analyysin tai muodostanut ainakin teemat erilaisiksi kuin itse tein. Niinpä oma analyysini

ja tulkintani ovat vain yksi monista mahdollisista. Itselläni aihepiirin läheisyys saattoi vaikuttaa tulkin-

taan. Joogaajien kokemukset olivat usein häkellyttävän lähellä omiani. Itsekin olen saanut apua terve-

ysongelmiin, lisännyt liikuntaa, rentoutunut, ryhtynyt kasvissyöjäksi, yrittänyt olla tietoisempi toimin-

nastani ja myönteisempi muita kohtaan, saanut apua synnytyksiin, kokenut ryhmässä kilpailua ja niin

edelleen. Joogan ja meditaation aloittaminen muutti ratkaisevasti sisäistä tarinaani ja varmasti koko

elämänkulkuani. Ohjaajien tarinoihin perehtyminen auttoi selkiyttämään joogan osuutta omassa

elämäntarinassani.
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Omat kokemukseni varmasti vaikuttivat siihen millä tavoin ymmärsin haastateltavien kertomukset.

Toisaalta aihepiirin tuttuuden ei tarvitse olla haitta, vaan omat kokemukset voivat olla myös etu ja ne

voivat tuoda tulkintaan syvyyttä. Koski (2000, 22–23) tuo väitöskirjassaan esiin myös oman kokemuk-

sensa tarkastelemistaan lajeista, koska hän pitää omakohtaista kokemusta jopa tärkeämpänä kuin

käsitteellistä ymmärtämistä. Tällaista lähestymistapaa kutsutaan osallistuvaksi liikunnanfilosofiseksi

tutkimukseksi. Se on uutta länsimaisessa tiedemaailmassa, jossa perinteisesti on haluttu pysyä erillisen

tarkkailijan roolissa suhteessa tutkimuskohteeseen.

Kaikkein haastavinta aineiston analyysissa oli kertojien sisäisen tarinan hahmottaminen ja tulkintojen

tekeminen siitä. Hänninen (2003, 31–32) toteaa, että sisäisen tarinan ainoa tulkinnallinen auktoriteetti

on kertoja itse. Vain hän voi tietää onko tulkinta hänelle kokemuksellisesti tosi. Mahdollisesti joku

haastateltava voi kokea, että olen tulkinnut hänen kertomustaan väärin ja esimerkiksi sijoittanut hänen

ajatuksiaan väärän teeman alle. Niinpä etenkin sisäisen tarinan kohdalla on huomattava, että siitä

tekemäni johtopäätökset ovat omia tulkintojani. Koska en voi päästä toisen ihmisen kokemusmaail-

maan, tulkintani perustuu siihen, millaisena sisäinen tarina kerrotussa kertomuksessa ilmeni. Tässä

yhteydessä on syytä vielä tiedostaa, että haastattelutilanne on aina vuorovaikutustilanne ja kertomus

esitetään eri tilanteissa ja eri henkilöille erilaisena, kuten toin esiin kertomuksia käsittelevässä luvussa.

Niinpä tarinoista saattoi jäädä pois jotain, joka muussa yhteydessä olisi kerrottu tai niissä oli asioita,

jotka toisessa tilanteessa olisivat jääneet pois.

Vältin lataamasta haastattelupyyntööni vaatimuksia esimerkiksi vetoamalla, että tutkimuksestani voisi

olla hyötyä jollekulle. Koin että haastateltavat tulivat siis vapaaehtoisesti ja kiinnostuneina kertomaan

tarinaansa. Joogan ohjaajien valitseminen haastateltaviksi oli mielestäni perusteltu ja hyvä ratkaisu.

Halusinhan juuri lajiin hyvin perehtyneiden ja sitoutuneiden näkökulman harrastamiseen. Tällöin

kuitenkin nuorten, aloittelijoiden ja lopettaneiden tarinat puuttuvat aineistosta. Kauan harrastaneen

ihmisen kokemukset ovat ehtineet muotoutua hyvin erilaisiksi kuin alkuinnostusvaihetta elävän harras-

tajan. Joogan lopettaneet olisivat puolestaan oletettavasti tuoneet mukaan aivan toisenlaisia kokemuk-

sia kuin sen harrastajat. Aloittelijoiden ja lopettaneiden tarinat olisivatkin kiinnostava jatkotutkimuksen

aihe.
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Eettisyyteen lukijan kannalta olen pyrkinyt tekemällä tutkimuksestani mahdollisimman luotettavan.

Haastateltavien kannalta keskeistä on anonymiteetin säilyttäminen. Sen vuoksi en kerro heidän oikeita

nimiään tai kotipaikkakuntaansa ja valitsin haastateltavat usealta eri paikkakunnalta. Ikä- ja koulutus-

tiedot kerron vain yleisesti koko haastateltavien joukon osalta enkä eritellen. En myöskään analyysi-

vaiheessa käy tarinoita yksityiskohtaisesti läpi, vaan esimerkiksi ulkomailla oleskelut sivuutin, koska

ne lisäävät tunnistettavuutta eikä niillä ollut oleellista merkitystä analyysin kannalta. Oman tekstini

sisään upotetuissa sitaateissa en aina mainitse kenen puheesta on kyse. Toisinaan tämä liittyy tekstin

sujuvuuteen, mutta joissain tapauksissa myös tunnistettavuuteen. Muutamat halusivat nähdä analyysin

valmiina ja mahdollisesti esittää siihen korjauksia ennen julkistamista ja annoin heille siihen mahdolli-

suuden.
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Liite 1.

Joogan ohjaajan tarina  (sähköpostin osoite)

Millaisten elämänkulkujen kautta sinusta tuli joogan harrastaja ja myöhemmin vielä ohjaaja? Millai-

sia vaikutuksia joogalla on ollut elämääsi?

Teen aiheesta aikuiskasvatuksen pro gradu -työni Tampereen yliopistossa ja etsin haastateltavaksi

joogan ohjaajia. Työni on tarinallinen tutkimus ja haastateltavat kertovat kokemuksistaan vapaasti

ilman, että juurikaan ohjailen kerrontaa. Minua kiinnostavat ohjaajien omat tulkinnat siitä miten jooga

on vaikuttanut elämään. Teen haastattelut maalis-toukokuun 2007 aikana ja ne ovat luottamuksellisia.

Kerron työstäni tarvittaessa mielelläni lisää. Jos haluaisit kertoa oman tarinasi, otathan yhteyttä:

Kerttu Hannula

s-posti kerttu.hannula@uta.fi

p. 040-5051 067

mailto:kerttu.hannula@uta.fi

