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Se oikea jooga
Löydä

Monelle tuttua: 
hathajooga
HatHajoogalla tarkoitetaan yleensä 
joogaa, johon kuuluu fyysinen harjoitus. 
Hyvin moni Suomessa harjoitettu jooga-
muoto on hathajoogaa. Yhteistä liikkeisiin 
perustuville joogamuodoille on, että harjoi-
tuksella halutaan puhdistaa kehoa ja pois-
taa fyysiset esteet. 

Suomen Joogaliiton opettama jooga, 
SJL-jooga, pohjautuu hathajoogaan. Mo-
ni työväen- ja kansalaisopiston ohjaaja on 
liiton kouluttama. Harjoitukseen kuulu-
vat joogaliikkeet eli asanat, hengityksen ja 
liikkeen yhdistäminen, hengitysharjoituk-
set, hiljentyminen ja mielen keskittäminen. 
Myös mantrat tai muu äänenkäyttö saattaa 
kuulua harjoitukseen.

Mitä pidemmälle harjoituksissa edetään, 
sitä lähemmäksi tullaan rajajoogaa. Raja-
jooga on joogaa, jossa asanoita tehdään 
yleensä vähemmän ja jossa keskitytään 
mielen yhä syvempään keskittämiseen ja 
meditointiin. 

SJL-joogaan kuuluvat kaikki Patanjalin 
Joogasutran kahdeksan osaa. Ensin har-
joitetaan kehoa ja hengitystä, jotta pysty-
tään paremmin keskittymään ja istumaan 
oikeanlaisessa asennossa. Sitten mukaan 
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Tässä sarjassa perehdytämme sinut joogan maailmaan.

Haluatko joogalta erityisesti fyysisyyttä, 
rentoutumista, Henkisyyttä tai apua vaivoiHin? 

Lue, mitä joogamuotoa sinun kannattaa 
ensimmäiseksi kokeiLLa.

teksti MERi SavonEn kuvat JoonaS BRandt

tulevat pidempi hiljentyminen ja meditaa-
tioharjoitukset. Rytmi on esimerkiksi as-
tangajoogaan verrattuna rauhallisempi – 
paitsi jos teet omaa harjoitustasi, jolloin 
valitset itse rytmin. Kahden liikkeen vä-
lissä pidetään tauko. Harjoitus voi olla ke-
vyt tai hyvinkin raskas, mutta yleensä se 
on fyysisesti astangajoogaharjoitusta lem-
peämpää.
Asiantuntija joogaopettaja SJL Ritva Kuure, Suomen Joogaliitto

Kohti laajempaa tietoisuutta 
patanjali kokosi noin 200 vuotta ennen ajanlaskun alkua Joogasutran, joka
yhdistää lukuisia eri joogamuotoja, esimerkiksi hatha-, astanga-, kundaliini-, 
sivananda- ja iyengarjoogaa. sen mukaan joogan kahdeksan osaa ovat:

1. Yama – yksilö sosiaalisena olentona 
(ohjeita kunniallisesta elämästä ja sosi-
aalisesta kanssakäymisestä)  
2. Niyama – yksilön suhde itseensä 
(ohjeita oman itsen kohtelusta, itsekun-
nioituksesta ja hyvistä elämäntavoista) 

3. Asana – kehon harjoitus
4. Pranayama – hengitysharjoitus 
5. Pratyahara – aistien hallinta 
6. Dharana – keskittyminen
7. Dhyana – meditaatio
8. Samadhi – valaistuminen.

Kunnon lihasharjoitus: 
astangajooga
tuoko sana ”jooga” sinulle mieleen sol-
muun vääntäytyneen kehon, josta on vai-
kea erottaa käsivarsien ja jalkojen alkuläh-
dettä? Silloin mielikuvissasi on todennäköi-
sesti kokenut astangajoogaaja erittäin vaa-
tivassa asennossa eli asanassa, johon on 
päästy vasta vuosien harjoittelun jälkeen. 

astangajooga on erittäin dynaamista ja 
fyysistä joogaa. Se sopii sinulle, jos haluat 
erityisesti voimistaa kehoasi etkä hae jooga- 
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tunnilta lähinnä lempeyttä ja pehmeyttä. 
asanoihin liittyvät kiinteästi oikeanlainen, 
kurkussa kohiseva ja liikkeen rytmiä ohjaa-
va hengitys, tiettyjen lihasten jatkuva jän-
nittäminen (lihaslukot), katseen kohdista-

minen ja keskittyminen. astangajoogatun-
nilla saat lihaksesi vapisemaan ja hien lentä-
mään. tuntiin kuuluu loppurentoutuminen.

astangajooga tarkoittaa kahdeksanhaa-
raista joogaa – fyysinen asanaharjoitus on 
yksi kahdeksasta haarasta. Hengitysharjoi-
tuksiin ja meditaatioon siirrytään, kun asa-
noita on harjoiteltu pidemmän aikaa. Seu-
raavaan vaiheeseen siirrytään vasta, kun 
edellisen on oppinut. Mantrat ovat muka-
na tunneilla alusta saakka. 

Harjoitusten uskotaan puhdistavan ke-
hoa ja mieltä, tuovan aiempaa energisem-

män ja kevyemmän olon ja rauhallisem-
man mielen sekä laajentavan tietoisuutta. 
astangajoogassa edetään säännönmukai-
sesti eteenpäin kohti laajempaa tietoisuut-
ta ja todellista itseämme Patanjalin Joo-

gasutrassa esittämän tiedon mukaisesti. 
Jos haluat uhmata rajojasi, tottumuksiasi 
ja ennen kaikkea lihaksiasi, valitse astan-
gajooga.
Asiantuntija Helsingin Astanga Joogakoulun vastaava ohjaaja 

Marke Murtomäki. Lähde www.ashtangabook.com/fi/ 

ashtanga.asp

Henkisyyttä joogamatolla: 
kundaliinijooga
kundaliini tarkoittaa sielun energiaa. 
Harjoituksilla pyritään saamaan kundalii-
nienergia nousemaan selkärankaa pitkin, 

puhdistamaan ja vahvistamaan kehoa se-
kä kehittämään mielenhallintaa. Lopulli-
sena tavoitteena on tietoisuuden laajenta-
minen ja sisällämme olevan totuuden oival-
taminen – aivan kuten kaikkien Patanjalin 
oppeja seuraavien joogamuotojen.

Kundaliinijoogassa tehdään harjoitus-
kokonaisuuksia, joilla on jokin tietty tee-
ma: esimerkiksi kehon herättäminen, se-
län notkistaminen, vihan voittaminen tai 
sairauden torjunta. Harjoitus seuraa aina 
samaa rakennetta: alkumantran lausumi-
nen, liikkeet, rentoutuminen, meditaatio ja 
loppumantra. asanoiden kanssa tehdään 
samanaikaisesti kaikki tai ainakin useam-
pi näistä: hengitysharjoitukset, lihaslukot, 
sormien ja käsien asennot ja mantra. Har-
joitukset tehdään silmät kiinni.

Harjoitus kestää yleensä 90 minuuttia. 
Rytmi vaihtelee, mutta välillä siirrytään 
hyvinkin nopeasti asanasta toiseen. Harjoi-
tuksen fyysinen vaativuus vaihtelee, mutta 
varaudu siihen, että tunti voi olla yhtä ras-
kas kuin astangajoogatunti – toki voit aina 
harjoitella omassa tahdissasi. 

Kundaliinijooga on hyvä vaihtoehto ›

a. puu
(Vrksasana)

seiso jalat yhdessä. Pidä käsivar-
ret suorina pitkin kylkiä. nosta jal-
kapohja toisen jalan nilkkaa, poh-
jetta tai reittä vasten, niin ylös kuin 
mahdollista. älä pidä jalkapohjaa 
kuitenkaan polven kohdalla, vaan 
sen yllä tai alla. tasapainon py-
syessä nosta kämmenet vastak-
kain rintakehän eteen. Pysy asen-
nossa kymmenen hengenvedon 
ajan tai niin kauan kuin mahdol-
lista.

b. istuen varpailla
(Prapadasana)

seiso jalat yhdessä. Pidä käsivar-
ret suorina pitkin kylkiä. ota jalka-
teränmittainen haara-asento. Läh-
de laskeutumaan hitaasti ja rau-
hallisesti kohti lattiaa. Laskeudu 
niin alas kuin mahdollista. anna 
kantapäiden nousta ylös siten, et-
tä olet kyykyssä varpaiden päällä. 
tasapainon pysyessä nosta käm-
menet vastakkain namaste-asen-
toon. Pysy asennossa viiden hen-
genvedon ajan tai niin kauan kuin 
mahdollista.

c. helppo shivan tanssi
(Natarajasana)

seiso jalat yhdessä. Pidä käsi-
varret suorina pitkin kylkiä. kes-
kitä katse yhteen pisteeseen sil-
mien korkeudella. taivuta toisen 
jalan polvea ja tartu selän takana 
saman puolen kädellä nilkan ym-
päriltä tai housun lahkeesta. Pidä 
polvet yhdessä ja pyri pitämään 
tasapaino. tasapainon pysyessä 
nosta hitaasti vapaana oleva kä-
si kohti taivasta. Pysy asennossa 
kymmenen hengenvedon ajan tai 
niin kauan kuin mahdollista.

d. helppo vene
(Navasana)

istu lattialla jalat suorina. aseta 
kämmenet selän taakse. koukis-
ta polvia nostaen jalkoja kevyes-
ti ylös lattiasta. irrota samanai-
kaisesti kädet ja nouse ylös kun-
nes olet tasapainossa istuinluiden 
päällä. Pidä selkä suorana. tartu 
kevyesti polvien takaa. Pysy asen-
nossa viiden hengenvedon ajan tai 
niin kauan kuin mahdollista.
Seuraavassa numerossa käymme läpi 

aloittelevan joogaajan muistilistan.
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tasaPainoa kehittävät asennot vahvistavat ja antavat kehoLLesi rauhan tunteen.

Tasapainoliikkeet

a.
c.

b.
d.

Joogakoulu on myös verkossa! Lue juttuja 

ja keskustele joogasta osoitteessa

www.kauneusjaterveys.f
i

Joogaharjoituksella
halutaan puhdistaa kehoa

ja poistaa fyysiset esteet.

Opi keskittymään tehdessäsi
tasapainoa kehittäviä asanoita.

Jos mielesi liikkuu,
kehosi liikkuu. 
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sinulle, jos haluat olla varma, että jokaisella 
tunnilla keskitytään perusteellisesti myös 
henkiseen puoleen. Jokaiseen harjoituk-
seen kuuluu kymmenen minuutin medi-
taatioharjoitus. Moni joogaa valkoisella 
alustalla, peittää päänsä valkoisella huivil-
la ja pukeutuu valkoiseen. tämän kaiken 
uskotaan edistävän energian kulkua ja ta-
sapainoa, mutta sitä ei tunnille osallistujil-
ta vaadita. opettajat eivät tee harjoitusta 
itse vaan ainoastaan ohjaavat toisia.
Asiantuntija Suomen kundaliinijoogayhdistyksen puheenjohtaja 

Tommi Kujala ja kundaliinijoogayhdistys.fi 

Yksilöllinen harjoittelu: 
iyengarjooga
jos etsit joogaa, joka ottaa omat tarpeesi 
huomioon mahdollisimman hyvin, iyengar-
jooga voi olla sinun joogamuotosi. Harjoi-
tuksen sisältö, rytmi ja fyysinen vaativuus 
riippuvat tunnin osallistujista, heidän iäs-
tään, tasostaan ja senhetkisestä tilastaan 
sekä tunnin teemasta. vaihdevuodet ja kuu-
kautiset huomioidaan erityisillä liikkeillä. 

tässä joogamuodossa käytetään usein 
apuvälineinä seinää, palikoita ja vöitä, jot-
ka helpottavat tarkasti oikeanlaisen asanan 
löytämistä. Joogamuoto sopii hyvin myös 
niille, joilla on vammoja tai jotka ovat jo 
iäkkäitä tai hyvin jäykkiä. voit myös jooga-
ta omalla tasollasi, sillä liikkeistä tehdään 
tunnilla eritasoisia versioita. aikaa, joka 
yhdessä asanassa viivytään, pidennetään 
sen myötä, kun joogaaja kehittyy. Harjoi-
tus on fyysiseltä rankkuudeltaan yleensä 

hieman astangajoogaa kevyempää.
iyengarjoogassa ollaan etenkin pidem-

mälle mentäessä hyvin tarkkoja sen suh-
teen, missä suhteessa nivelet ovat asennos-
sa toisiinsa nähden. Seisoma-asennot ovat 
varsinkin alussa hyvin tärkeitä. ne vahvis-
tavat ja notkistavat kehoa ja korjaavat vir-
heasentoja. Harjoitus alkaa yleensä mant-
ralla, sitten tulevat asanat ja loppurentou-
tuminen. Harjoitukseen voi myös kuulua 

erilliset hengitysharjoitukset. 
Joogattaessa ajatukset kohdistetaan ke-

hon eri osiin. tämä opettaa tekemään har-
joitusta juuri tässä hetkessä. näin eri asen-
noista uskotaan lopulta tulevan meditaa-
tiota. Keho käsitetään välineeksi henkisen 
elämän ilmaisulle ja hengitysharjoitukset 
sillaksi kehon ja mielen välillä. Laji on ni-
metty intialaisen kehittäjänsä B.K.S. Iyen-
garin mukaan.
Asiantuntija iyengarjooga.fi ja sertifioitu iyengarjoogaohjaaja 

Päivi Vastela

Keskitien fyysisyyttä: 
sivanandajooga
sivanandajooga on nimetty 1800-luvun 
lopussa eläneen mestari Sivanandan mu-
kaan. tämä joogamuoto sopii sinulle, jos 
haluat kokeilla toiminnallista ja fyysisesti 
monipuolista joogaa, joka on kuitenkin as-
tangajoogaa kevyempää eikä esimerkiksi 
sisällä tähän kuuluvia hyppyjä.

Harjoitus kestää 90 minuuttia, ja siihen 
kuuluvat aina hengitysharjoitukset, asanat 
ja loppurentoutuminen. taukojen ja asa-
noissa viipymisen kestot vaihtelevat ryh-
män tarpeiden mukaan. Liikkeitä neuvo-
taan ja korjataan usein vain sanallisesti. 
Kukaan ei siis tule ohjaamaan sinua kä-
sin, ellet sitä pyydä. Joskus opettaja saat-
taa lausua lyhyitä mantroja. Jotkut joogaa-
jat tekevät meditointiharjoituksia fyysisten 
harjoitusten ulkopuolella. 

Sivanandajoogassa pyritään siihen, et-
tä harjoitus on mahdollisimman kokonais-

valtainen eikä mitään kehon aluetta kuor-
miteta muita enemmän. Yhteen suuntaan 
tehtyä venytystä seuraa venytys vastak-
kaiseen suuntaan. Jokaisessa harjoituk-
sessa liikutetaan selkärankaa kaikkiin eri 
suuntiin. tunnilla tarjoilet kehollesi eteen-, 
taakse- ja sivutaivutuksia sekä kiertoliik-
keitä. astangajoogaan verrattuna alkeis-
tasolla on vähemmän eteentaivutuksia ja 
hengitys on asanoissa oltaessa vapaampaa. 

Sivanandajoogassa keskitytään fyysisiin 
harjoituksiin, ja niiden uskotaan vaikutta-
van mielentilaan. Harjoituksen tulisi olla 
mahdollisimman stressitöntä. tavoitteena 
on lisääntynyt positiivisuus, taito olla läs-
nä ja sen ymmärrys, mikä on tärkeää hy-
vinvoinnin, sisäisen rauhan ja onnellisuu-
den saamiseksi. 

Perustason harjoitus on aina samanlai-
nen. Se on helppo tehdä itsenäisesti, kun-
han ensin opit ohjatulla tunnilla tekemään 
harjoituksen oikein. tähän joogamuotoon 
kuuluu myös suosituksia oikeanlaisesta 
ravinnosta: monipuolisesta, puhtaasta ja 
mahdollisimman vähän ympäristöä kuor-
mittavasta kasvisruoasta. Ravinto on yk-
si sivanandajoogan viidestä pääkohdasta: 
hyvä fyysinen harjoitus, hyvä ravinto, hyvä 
rentoutuminen, hyvä hengitys sekä positii-
vinen ajattelu ja meditointi. 
Asiantuntija fysioterapeutti ja sivanandajoogaohjaaja 

Iita-Mari Herva 

Joogassa voit harjoitella omalla 
tasollasi. Opettajat näyttävät

liikkeistä tarvittaessa myös
helpompia versioita. 
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Muita joogamuotoja: 
joogaa äijille, äideille,
vilukissoille… 
toivotko joogasta sinun ja mie-
hesi yhteistä harrastusta? Äijäjoo-
ga saattaa olla monelle miehelle hel-
poin väylä aloittaa jooga. tunnille 
ovat erityisen tervetulleita äijät, jot-
ka eivät ole koskaan kokeilleet mi-
tään venyttävää tai joogaa kaukai-
sestikaan muistuttavaa liikunta-
muotoa. 

Äitiysjooga valmentaa synny-
tykseen ja äitiyteen. Se avaa kehoa 
fyysisesti, ja hengitys-, rentoutus- 
ja keskittymisharjoituksilla valmis-
taudutaan synnytykseen. 

Äiti-vauvajoogatunnille otetaan 
lapsi mukaan. Harjoitus auttaa pa-
lautumaan synnytyksestä, ja vuoro-
vaikutus lapsen kanssa kehittyy. 

Bikramjoogassa, saunajoogassa 
ja hotjoogassa joogataan lämmössä. 
Joogapilates yhdistää nimensä mu-
kaisesti molempia menetelmiä. 
Asiantuntija joogaopettaja SJL Ritva Kuure, Suomen 

Joogaliitto


