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!
NÄIN LÄHETÄT
TEKSTIT
JA KUVAT
YLÄKERTAARTIKKELIT
Kaleva, Yläkerta
PL 170,
90401 Oulu tai
artikkelit@kaleva.fi
Puhelin 044-7995 834
Tekstin pituus on 4 700
merkkiä otsikoineen, välilyönteineen ja kirjoittajaesittelyineen. Tekstin voit lähettää
joko sähköpostina tai liitetiedostona.
MIELIPIDEKIRJOITUKSET
Kaleva, Lukijalta,
PL 170, 90401 Oulu
tai mielipide@kaleva.fi
Puhelin 044-7995 755
Tekstin pituus enintään
3 000 merkkiä välilyönteineen.
Kirjeissä on oltava kirjoittajan
nimi, osoite ja puhelinnumero.
Kaleva hyväksyy nimimerkit
vain poikkeustapauksissa.
Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.
Mielipiteitä julkaistaan myös
verkossa kaleva.fi/mielipiteet
Kaleva.fi:ssä voidaan julkaista
myös tekstejä, joita ei julkaista
Kalevassa.
Lähetä kuvat ja tekstiviestit numeroon 13222.
KUVAT
Kännykällä: Kirjoita tekstikenttään LUKIJAKUVA, KUVAAJAN NIMI, TILANNETEKSTI
ja lähetä kuva numeroon 13222.
Viestin hinta normaalin MMSviestin hinta. Toimii Elisan,
Saunalahden, Telian ja DNA:n
liittymillä.
Tietokoneelta: Lähetä kuva
–lomake löytyy osoitteesta
www.kaleva.fi/lukijakuva
Lähetä vain itse ottamiasi
kuvia. Muistathan, että kuvassa olevilta tunnistettavilta
henkilöiltä on pyydettävä lupa
julkaisemiseen.

Rauhallinen joogatunti
sopisi myös koululaisille
M
etsäjoogan jälkeen
saunajoogaa, sitten
valinnan mukaan
skumppa-, olut- tai
viininmaistelujoogaa, jonka jälkeen onkin nakujoogan vuoro, ja
aamulla vielä darrajoogan kautta
joogabrunssille.
Jooga on muodikasta. Lisäsitpä
siihen minkä tahansa liitteen, se
myy – ainakin hetken aikaa.
Olipa kerran sellainenkin aika,
jolloin Suomessa harrastettiin joogaa ilman sen kummempia liitteitä. Tuo ajanjakso alkoi 1950-luvulla ja jatkui aina vuosituhannen taitteeseen. Jooga tuli Suomeen, ensin
Viittakiven opistolle Hauholle ja sittemmin, kun Suomen Joogaliitto oli
perustettu 1967, Suomen Joogaopistolle Saarijärvelle. Sieltä jooga levisi
kansalaisopistoihin ja työväenopistoihin ympäri Suomen.
”Suomalaisen joogan” juuret ovat
vankasti Intiassa, Krishnamacharyan
traditiossa. Euroopan Joogaunionin
perustaja Gérard Blitz (1912–1990)
oli Krishnamacharyan oppilas, kuten olivat muun muassa K. Pattabhi Jois, Indra Devi ja B. K. S. Iyengar.
Blitz oppilaineen vieraili 1982 lähtien vuosittain Suomen Joogaopistolla opettamassa. Joogaliiton opettajista Arvo Tavi oli hänen henkilökohtainen oppilaansa.
Pikkuhiljaa Suomeen alkoi tulla
muitakin joogalajeja, kuten astangajooga, iyengarjooga, kundaliinijooga ja yin-jooga.
Suomen Joogaliitossa oli määritelty liiton edustama jooga hathajoogaksi, jolla on myös meditatiivinen
ulottuvuus, rājajooga. Uusien joo-
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”Lempeä joogaharjoitus oman
luonnollisen hengityksen rytmissä on
eheyttävä kokemus.”

galajien tulon myötä syntyi tarve
nimetä Joogaliiton edustama jooga
tarkemmin. Päädyttiin nimikkeeseen SJL-jooga, Suomen Joogaliiton jooga. Nimikettä ja sen tarpeellisuutta on myös kritisoitu.
Suomen Joogaliiton toiminta on
aina perustunut ja perustuu edelleen vapaaehtoistyöhön. Jooganopettajien kouluttajat tekevät työtään palkatta ja näin kurssimaksut
on voitu pitää kohtuullisina. Euroopan Joogaunionin hyväksymä jooganopettajakoulutus on pitkä, vähintään viisivuotinen. Minä käytin
opintoihin välivuosineen 11 vuotta
ja olen kiitollinen jokaisesta vuodesta: sain rauhassa kypsyä opettajaksi. Tosin edelleen tuntuu siltä, että
tämä matka on vasta alussa.

Lukijan kuva

TEKSTIVIESTI
Viestin pitää alkaa kirjaimilla
MP, sen jälkeen lyödään yksi
tyhjä merkki.
Teksti ja nimimerkki on erotettava pisteellä.
MALLI: MP Minusta verotus on
liian kovaa. Matti Meikäläinen.
Merkkejä saa olla enintään
200. Toimii Elisan, Saunalahden, Telian ja DNA:n liittymillä.
Viestin hinta on 0,70 euroa.
Toimitus valitsee julkaistavat
viestit.

!13222
Lähetä meille kuvia, tekstiviestejä ja uutisvinkkejä.

ICQC 2018-20

Vanhaa tuohityöperinnettä. Nämä työt on tehty noin 70–80 vuotta sitten.

Valmistuttuani jatkoin opintoja
yin-joogan parissa. Päätin kokeilla
intensiivistä opiskelua Espanjassa,
100 tunnin opinnot englanniksi 11
päivässä. Mielenkiintoista asiaa kauniissa miljöössä, mutta opiskelutahti ei sopinut minulle fyysisestikään.
Kotiin päästyäni selkä oli niin jumissa, että hyvä kun sain kammettua itseni sängystä lattialle ja seinää pitkin pystyyn. Nyt opiskelen yin-joogaa Helsingissä, sentään vain 40
tuntia neljässä päivässä kerrallaan.
Selkä on kestänyt.

Suomessakin on nykyään tarjolla monenlaisia ja monen mittaisia
ohjaaja- ja opettajakoulutuksia. Minun näkökulmastani lyhyitä, mutta toki, jos on harrastanut joogaa,
lyhytkin koulutus voi olla riittävä.
Ja onpa olemassa ”guruja”, joilla ei
ole lainkaan tai on vain vähän muodollista koulutusta. Joskus innostus
ja halu opettaa voi riittää. Ja päinvastoin, kaikista pitkän koulutuksen
käyneistä ei tule opettajia. Tasapainon nimissä olisi kuitenkin hyvä, että miehetkin innostuisivat opiskelemaan jooganopettajiksi.
Suomen Joogaliiton jooga sopii lähes kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille, sillä kantavana ajatuksena on
tehdä harjoitusta omaa kehoa kuunnellen ja kunnioittaen.
Joogaharjoitus on opettajan suunnittelema, yhteinen matka, jonka
aikana kuvaannollisesti kiivetään
vuorelle (valmistellaan kehoa) saavutetaan vuorenhuippu (tavoiteasana eli -asento) ja laskeudutaan alas
(tehdään palauttavia ja rentouttavia harjoituksia). Se ei ole akrobatiaa, eikä sen tarvitse näyttää kau-

niilta, kunhan se vain tuntuu hyvältä ja oikealta.
Joogassa on pitkälti kysymys
omien rajoitusten hyväksymisestä
ja ottamisen halusta luopumisesta, antautumisesta. Lempeä joogaharjoitus oman luonnollisen hengityksen rytmissä on eheyttävä kokemus. Se on hyvinkin tarpeellinen
nykymaailmassa, joka vaatii jatkuvaa suorittamista pienestä pitäen.
Olen vakioryhmieni ohessa ohjannut näytetunteja yläkoululaisille ja
lukiolaisille. Alun hihittelyn ja levottomuuden jälkeen on ollut kiva
seurata, kuinka rauhallinen harjoitus tekee tehtävänsä ja lopuksi salillinen nuoria pötköttelee rentoina joogamatoillaan. Olisi upeaa, jos
koululaisille voitaisiin tarjota tällaista joogaa viikoittain.
Olen myös ohjannut joogaa mielenterveyskuntoutujille vapaaehtoistyönä Hyvän mielen talolla. Hekin pitivät harjoituksista kovasti.
Olisi upeaa, jos kuntoutujille voitaisiin tarjota tällaista joogaa viikoittain.
Innostus vapaaehtoistyötä kohtaan tuntuu viime vuosina hiipuneen. Joogan parissa sitäkin pääsisi tekemään, ja tämä karmajooga on
edelleen olennainen osa suomalaista joogakulttuuria. Paikalliset joogayhdistykset ottavat avuntarjouksia ilomielin vastaan.6
Minna Arvila on jooganopettaja
SJL® ja medianomi (AMK). Hän
on opetustyön ohessa toiminut
Oulun Jooga ry:n tiedottajana
2003–2012 ja Suomen Joogalehden
toimitussihteerinä 2013–2015.
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