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muistilista
Aloittelevan joogaajan

1 AloitA AlkeistA

Mietitkö, minne ja minkälaiselle tunnil-
le mennä kokeilemaan joogaa? Joogas-

sa, kuten monessa muussakin lajissa, on 
tärkeä löytää itselle sopiva tunti. Jos olet 
aloittelija, etsi sali tai keskus, jossa on al-
keiskursseja tai -tunteja. Näin olet samalla 
viivalla muiden tunnille osallistuvien kans-
sa ja saat perusteellista opastusta alkei-
siin. Jos sinulla on fyysisiä rajoitteita, ku-
ten vanhoja vammoja, kerro niistä ohjaa-
jalle ennen ensimmäistä tuntia. 

2 tiedä, minne olet menossA

Tutustu etukäteen eri joogamuotoihin, 
jotta tiedät, mitä odottaa tunnilta. Va-

litse ikääsi, kuntoosi ja elämäntilanteesee-
si sopiva joogamuoto. Ota selvää ohjaajan 
koulutuksesta. Parasta olisi, että ohjaajalla 
on joogaopettajan koulutus. 

3 opi liikkeet vArmAsti oikein 

Paras tapa aloittaa jooga on mennä oh-
jatulle tunnille. Joogassa polvet, alasel-

kä ja olkapäät ovat alueita, jotka kipeytyvät 
helposti, jos teet liikkeet väärin. Ohjatulla 
tunnilla harjoitukset tehdään turvallisesti 
ja huomioidaan kehon linjaukset eli se, että 
nivelet ovat suotuisassa kulmassa toisiinsa 
nähden. Alkuvaiheessa et välttämättä tie-
dosta kehoasi kovin hyvin etkä tunne joo-
galiikkeitä eli asanoita, joten saatat helpos-
ti yrittää liikaa. Jos teet aloittelijana liian 
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voimakkaita harjoituksia etkä huomioi liik-
keiden yksityiskohtia, saatat rikkoa kehosi.  

4 kuuntele itseäsi

Tunnustele joogatunnilla, mikä tuntuu 
sinusta hyvältä ja oikealta. Yksi joogan 

tarkoituksista on opettaa joogaajaa kuun-
telemaan kehonsa viestejä. Jos jokin liike 
tai harjoitus tuntuu pahalta tai ei jostain 
syystä sovi sinulle, pyydä ohjaajalta roh-
keasti vaihtoehtoa. Luota oman kehosi tun-
temuksiin. Joogatessa ei saa esimerkiksi 
tuntua ollenkaan kipua. Joogassakin on hy-
vin tärkeää käyttää maalaisjärkeä.

5 Juo JA syö hyvissä AJoin 

Joogatunnin aikana ei pidetä juoma-
taukoja, ellet sitten joogaa lämmitetys-

sä salissa, jossa hikoilu on erittäin runsas-
ta. Juomista vältetään harjoituksen aika-
na, jotta aineenvaihdunta ei aktivoituisi ja 
keho pystyisi keskittymään harjoitukseen 
täysillä. Nauti iso ateria viimeistään kak-
si tuntia ennen harjoitusta. Tuntia ennen 
voit halutessasi syödä pienen välipalan, esi-
merkiksi banaanin tai jogurtin. Älä kiireh-
di syömään tai juomaan harjoituksen jäl-
keen, jotta harjoitus saa vaikuttaa ja keho 
olla edelleen rauhallisessa tilassa.  

6 mene tunnille Avoimin mielin 

Pue joogatunnille rennot vaatteet. Pa-
ras jooga-asu ei ole kuitenkaan liian › 

Tuo jooga elämääsi 
näillä vinkeillä tuot arkeesi, kehoo-
si ja mieleesi rauhaa. 
i	mene aikaisin nukkumaan. olisi hyvä, 

että saisit unta 7–8 tuntia. 
i	kiitä päivästä. Jotain hyvää löytyy aina.
i	Jos vain ehdit, tee aamulla joogaharjoi-

tus tai koeta löytää aikaa edes pieneen 
venyttelyhetkeen.  

i	aamuinen meditaatiohetki vahvistaa 
olemustasi. kuvittele itsesi hoitamas-
sa päivän velvollisuudet iloisena, hyvän-
tuulisena ja energisenä. Yritä löytää kai-
kesta jotain hyvää. 

i	Jos huomaat hosuvasi tai hermoilevasi, 
pysähdy! kysy itseltäsi kiireen keskel-
lä, mikä on oikea tapa toimia. vastaus 
saattaa auttaa sinua ymmärtämään it-
seäsi paremmin.

i	syö mahdollisimman puhdasta ruokaa. 
vältä pitkälle jalostettuja tuotteita.

i	Yritä löytää aikaa mieleiseen harrastuk-
seen työn, kodin ja perheen vaatimuk-
sista huolimatta. kaksi joogatuntia vii-
kossa ja lyhyet kotiharjoitukset muut-
tavat, miten näet elämäsi: positiivisesti.

i	tunne joogaharjoituksen jälkeen, kuin-
ka kehosi ja mielesi ovat rentoutuneet. 
tunnet uudistuneesi ja näet maailman 
eri silmin.

i	katso maailmaa ja etenkin itseäsi lem-
pein silmin. naura paljon.

Asiantuntija sertifioitu iyengarjoogaopettaja Päivi Vastela

K&T:n joogakoulu on verkossa osoitteessa 

kauneusjaterveys.fi/terveys/k
tn-joogakoulu: 

i	 aloittelija testaa eri joogamuotoja

i	 joogakoulun ohjaaja Liisa Erika Taivasmaan vinkit

i	 video joogan klassisesta liikesarjasta aurinkotervehdyksestä.



väljä. Asun tulisi pysyä päälläsi, kun kur-
kottelet ja venyttelet. Löysät verryttely- tai 
collegehousut ja melko napakka toppi toi-
mivat mainiosti. Ota pitkähihainen yläosa 
mukaan tunnille, jos salista ei saa lainata 
vilttiä loppurentoutumisen ajaksi. Sukkia, 
tossuja tai kenkiä et tarvitse, sillä jooga-
harjoitus tehdään paljain jaloin. Jos sinulla 
ei ole omaa mattoa, kysy salilta, onko ma-
ton lainaaminen mahdollista. Mene tunnille 
avoimin ja rauhallisin mielin. Anna etukä-
teen harjoitukselle mielessäsi jokin tarkoi-
tus, sillä siten saat vahvistettua motivaa-
tiotasi ja lujitettua sen pysyvyyttä. Tunnin 
tarkoitus voi olla jokaiselle erilainen. Ha-
luatko sinä ensisijaisesti rentoutua, kehit-
tää kuntoasi tai notkeuttasi taikka rauhoit-
taa mieltäsi? 

7 älä vAAdi mieleltäsi liikAA

Älä odota liikoja mielenrauhaltasi joo-
gatunnillakaan. Mieltä ei voi käskeä 

rauhoittumaan, vaan sitä voi rauhoittaa 
keskittymällä johonkin tiettyyn asiaan, esi-
merkiksi hengitykseen. Harjoituksen aika-
na mieleen saa virrata ajatuksia – ei nii-
tä voi estää eikä niiden pompsahtelusta 

kannata harmistua. Jos keskityt harjoituk-
seen ja kuuntelet tarkasti ohjaajaa, ajatus-
ten virralle jää vähemmän tilaa. Anna aja-
tusten tulla, seuraa niiden kulkua, mut-
ta älä jää harjoituksen aikana pohdiskele-
maan mitään arkista huolta sen syvemmin.  

8 muistA loppurentoutuminen

Loppurentoutuminen on harjoituksen 
suola. Sen aikana kehosi imee harjoi-

tuksen hyödyt itseensä ja mielesi ja her-
mostosi rauhoittuvat. Vaikka sinulla olisi-
kin joogatunnilta jo kiire seuraavaan paik-
kaan, älä jätä loppurentoutusta väliin. ren-
toutuminen kestää usein noin kymmenen 
minuuttia. Sen jälkeen olo on virkeä ja po-
sitiivinen. 

9 älä suoritA

Anna joogatunnin olla suorittamisesta 
vapaa alue elämässäsi. Älä yritä edetä 

joogassa liian nopeasti. Liika suorittami-
nen pitää kehosi jatkuvassa vireystilassa 
ja vaikuttaa hengityksesi laatuun. Jooga-
harjoituksessa tulisi päästä rentouden, tyy-
neyden ja rauhan tilaan. Silloin hengityk-
sesi on tasaista ja vapaata eivätkä lihakset 

jännity. Älä pakota kehoasi mihinkään älä-
kä vertaile toisiin. Tee omaa harjoitustasi 
omalla tasollasi. Jooga ei ole jumppaa, ei-
kä siinä kuulu hengästyä. Jos hengästyt tai 
pidätät hengitystäsi, työskentelet todennä-
köiseesti senhetkisten rajojesi ulkopuolella. 
Joogassa ei saa harjoitella jatkuvasti mak-
simiteholla. Pidä mielessä ohjenuora, jonka 
mukaan voit käväistä maksimissa, kunhan 
tulet takaisin optimiin. 

10 kokeile uudestAAn 

Jos ensimmäinen joogatunti ei lu-
nastanut odotuksiasi, kokeile uudes- 

taan. ehkä jokin tietty liikesarja ei sopinut 
sinulle, ja jokin toinen tunti tuntuisi paljon 
paremmalta. Joogaa kannattaa kokeilla ai-
nakin pari kolme kertaa. ellei sinulla ole 
jotain fyysistä estettä, anna joogalle, joo-
gasuuntaukselle ja ohjaajalle uusi mahdol-
lisuus. Muista, että joogaa on hyvin monta 
erilaista muotoa ja samankin joogalajin si-
sällä ohjaajilla on oma opetustyylinsä. Vain 
kokeilemalla voit löytää sen juuri sinulle so-
pivan ohjaajan ja joogamuodon.
Asiantuntija sertifioitu iyengarjoogaopettaja Päivi Vastela

a. kolmio (Trikonasana)

seiso leveässä haara-asennossa. 
anna varpaiden osoittaa suoraan 
eteenpäin. nosta kädet sivuille, 
hartioiden korkeudelle. pidä käsi-
varret suorina ja käännä kämme-
net kohti lattiaa. käännä oikeaa 
jalkaterää 90 astetta oikealle. ve-
nytä seuraavalla uloshengityksellä 
”pituutta” vartaloosi ja lähde tai-
pumaan kohti oikeaa jalkaa. pidä 
selkä suorana. muista, ettet kään-
nä rintakehää tai vatsaa oikean ja-
lan suuntaan. aseta oikean käden 
kämmen kevyesti nilkalle, polven 
alapuolelle tai esimerkiksi tuolin 

selkänojalle ja vasen käsi vyötä-
rölle. käännä kasvot kohti kattoa. 
pysy asennossa yhdestä kolmeen 
minuuttia.

b. helppo marichin asento 
(Marichyasana)

istu lattialla ja pidä jalat suorina. 
koukista vasen polvi ja tuo kanta-
pää lattialle lähelle itseäsi. kierrä 
oikea käsi vasemman polven ym-
pärille. aseta vasemman käden 
sormet tai kämmen lattialle va-
semman pakaran taakse. pidä nis-
ka pitkänä ja suorana, selkärangan 
jatkeena. älä nojaa taakse. katso 

vasemman hartian yli kohti taka-
seinää. pysy asennossa yhdestä 
kolmeen minuuttia.

c. kobra (Bhujangasana)

asetu vatsallesi huovan tai joo-
gamaton päälle. aseta kyynär-
päät hartioiden alapuolelle ja kä-
det kohtisuoraan eteen kämme-
net vasten lattiaa. nosta samalla 
ylävartaloa kevyesti ylös ja katso 
suoraan eteenpäin tai yläviistoon. 
pidä jalat yhdessä ja suorista var-
paat kohti takaseinää. pysy asen-
nossa yhdestä kolmeen minuut-
tia. tehtyäsi liikkeen asetu lepää-

mään lapsen asentoon (katso oh-
jeet k&t 12/2011).

d. helppo silta (Setu 

Bandhasana) 

asetu selinmakuulle. koukista pol-
vet. nosta häntäluu lattiasta ja jat-
ka selän nostamista nikama nika-
malta kohti lapaluita, kunnes olet 
yläselän ja hartioiden varassa. 
paina jalkapohjia vasten lattiaa ja 
nosta pakaroita kohti polvia. kat-
so, että reidet, polvet ja nilkat ovat 
suorassa linjassa. paina kämme-
niä lattiaa vasten. pysy asennos-
sa yhdestä kolmeen minuuttia. ›
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5.
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nämä liikkeet vahvistavat selkääsi Ja liikuttavat selkärankaasi. 

Selkää hoitavat liikkeet

a.
c.

b.
d.

Tässä sarjassa perehdytämme sinut joogan maailmaan.


