
Asanoita neuvottelu-
huoneessa
Miten joogaa voidaan tuoda työpaikoille ja millaisia haasteita siinä voisi olla?
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Mitä on työpaikkajoogaa? Sanalla voidaan
tarkoittaa työpaikalla itsekseen tehtyjä har-
joituksia (ks. kainalojuttu), muttayleensä
sillä viitataan ryhmään tietyssä työpaikassa,
joka ulkopuolisen opettajan johdolla työ-
ajalla säännöllisesti kokoontuu joogaamaan.

Tästä on tutkitusti hyötyä sekä työnantajalle
että työntekijöille, muttavoiko se olla oikea-
ta joogaa? Työpaikkajoogaan erikoistunut
Jenny Lauronen hymähtää §symykselle.

- Joogassa on §se siitä, että lisäämällä tie-
toisuutta kehosta ja sen toiminnasta tietoi-
suus siirtyy myös sisäistenprosessien tark-
kaamiseen. Missä ja milloin se tapahtuu ei
ole olennaista.

Ok, mutta miksi kukaan haluaisi tehdä
joogaa juuri tflipaikallaan? Eikö joogassa
nimenomaan haluta päästä irti työn ja arjen
kuvioista?

- Usein tyiipaikkajooga teh&iin neuvotte-
luhuoneessa, josta tyhjentäm;llä saadaan oi-

kein hyväjoogasali aikaiseksi. On totta, että
joogakoulun tunnelma, tuoksu ja energia
puuttuvat tällaisesta paikasta, mutta monil-
le ihmisille tämä on ainoa mahdollisuus har-
rastaajoogaa. Jooga alkaa nyt, ei sitä kannata

Joogakoulu ei ole tietty tila,
vaan se onyhteen asiaan
keskittynyt ryhmä.

lykätä myöhempään. Sitä paitsi tällaisessa

ryhmässä jäsenet yleensä tuntevat toisiaan
ennestään. Tämä antaa monesti paremman
mahdollisuuden opettaa joogan filosofi aa.

Jenny huomauttaa myös, että suurin osa
ihmisistä ei suinkaan tee joogaajoogakou-
lussa vaan koulun liikuntatilassa tai jossain
muussa väliaikaisesti j oogaan järj estetyssä

tilassa. Perinteisesti joogaa onmyös opetet-
tu temppeleissä, kodeissa ja pihoilla. Jooga-
koulu ei ole tietty tila, vaan se onyhteen asi-
aan keskittynyt ryhmä.

- Vaatii kuitenkin opettajalta taitoaja roh-
keutta viedäjoogaa uuteen paikkaan. Itse
rikonjään tekemisen kautta. Eijooga ole pe-
lottavaa tai vaikeata: joogaa kutsutaan har-
joitukseksi siksi että se onharjoitus. Yksi
asento johtaa toiseen, emmekä opi niitä nii-
den itsensä takia. Jokaisessa asennossa on
tietty hyötyjoka säteilee koko elämääsi. Ja
jos huomaat osaavasi jotain mitä et uskonut
ikinä oppineesi, se vapauttaaja innostaa si-
nua j oogankin ulkopuolella.

Jenny opettaa iyengarjoogaa. Sitä tehdään
tunnetusti apuvälineillä, mutta näiden
välineiden ei taryitse olla valmiita palikoita
tai remmejä, ne voivat myös koostua ikkuna-
laudasta, kirjahyllyn reunasta tai työpöydäs-
tä. Jenny pitää apuvälineiden käyttöä hyö-

VIRKISTÄVÅN JÅ ENERGISOIYAN
TYöPAIKKÅJOOGÄN
I{ARJOITUSSARJÄ

Kyljen venytys
Seiso ryhdikkäästi ja tuo kädet suorina ylös

sisään hengityksen aikana. Ota oikealla kä-

dellä vasemmalla ranteesta kiinni, venytä
molemmat kyljet ylös ja suoraan oikealle. Vie
painoa myös enemmän oikealle jalalle. Toista

toiselle puolelle. Harjoitus venyttää koko kyl-

keä ja parantaa ryhtiä. Se virkistää ja lisää

aineenvaihd u ntaa.

'Voima-asento
Tuo kädet suorina ylös kämmenet kohti toisi-

aan. Koukista jalat ja istu alaspäin niin pitkälle
kuin mahdollista. Pidä koko jalkapohja lattiassa ja
polvet kiinni toisissaan. Ojenna käsiä ylöspäin
kohottaen myös kylkiä ylös, vie käsivarsia myös

taaksepäin. Harjoitus lisää voimaa ja kestävyyttä,
se Iämmittää ja virkistää tehokkaasti.

PoMrintaan
Seiso ryhdikkäästija vie paino toiselle jalalle.

Nosta vastakkainen polvi Iähelle rintaa. Halaa

käsil[ä polven ympäri, pidä samalla tuk'rjalka

suorana ja vahvana. Pidä ryhti suorana ja rinta
avoimena. Tämä harjoitus parantaa tasapainoa-

si ja lisää keskittymisky§äsi. Yhden jalan tasa-
paino keskittää mielen ja tuo sinut tähän

hetkeen.

Rintakehän kierto
lstu tuolil la sivuttain. Tuo sisäänhengityksellä
kädet ylös ja kierrä rinta kohti tuolin selkä-

nojaa uloshengityksen aikana. Tuo kädet sel-

känojalle ja auta kiertoa käsillä lempeästi.
Pidä olkapäät rentoina, selkä suorana ja nau-

ti kierrosta. Toista toiselle puolelle, kääntyen
tuolilla vastakkaiselle sivulle. Voit toistaa
liikkeen. Kierrot puhdistavat ja virkiståvät
tehokkaasti. Tämä kierto parantaa myös ryh-
traJa hengrtysta.

lstu lopuksi hetki hiljaa ja kuulostele keho-
asija mielentilaasi.

Jenny Lauronen
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dyllisenä, koske ne voivat sekä helpottaa lii-
kettä tai tehdä siitä haastavamman.

- Kokemukseni on, että opetamme sitten

mitä joogalajia tahansa, työpaikkajooga ei

saisi olla liianvaativaa, koska sen tulisiyhdis-
tää eikä erottaa. Jooga voiyhdistää meitä mo-

nella tavalla, mutta samalla jokaisenharjoi-

tus on henkilökohtainen. Joogassa ensimmäi-

nen taso on se, että saamme terve)rtemme

kuntoon ja meillä on parempi olo omassa ke-

hossamme. Se johtaa energiatason kohoami-
seen, ja siitä taas koko elämänlaatu paranee.

Jennyllä on ollut paljonhauskoja koke-

muksia opetuksessaan.

- Yhdessä paikassa melkein koko osasto

osallistuu harjoitukseen. Minulle kerrottiin
puolen vuoden jälkeen, että §seinen osasto

on siirtänyt viikoittaisen palaverinsa j ooga-

harjoituksen jäIkeen, koska sen j älkeen kai-

killa on niin hyvä olo, että keskusteluja
päätösten teko sujuu paljon tavallista hel-

pommin.*

Jenny Laurosen tarjoamasta joogasta lisää osoitteessa

www.pune.fi.

JOOGÅKOKEI LU TYöPÅI KALLA
Minäkö kaupallisen joogan harjoittaja? Eeeii,

no jaa, ehkäpä! Olisi toki hienoa tavoittaa

asennetta ja välttää stressiä ja jännittyneitä

hartioita. Tiedän. llman muuta voimistelu,

venyttely, työpaikkajooga ja kaikki muu hyvin-

vointia ja terveyttä parantava olisi järkevä

valinta myös minulle. Minulle. tyycilliselle

keskituokkaiselle miehelle. joka alna seisoi ta-

karivissä kun treenien jälkeer valitirr jalka-

pal lojoukkuetta.

Mutta mitä tehdä kun !i"a c^ 'erx<c ja |.ah-

to seuraa pienimmär' !as:-j(s:^ 3k'3. vaikka

puhtaasti järjel lä a-a:er:-'a :'=:ä^- eiä minun

pitäisi osallistua :r'åc='<':= ::3ea-? t1:ren me

viimeiset n'oc='- : : -:ie---ts=: :=<:slq're

mitään arklte-, er:=--: 
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suoritin joitain yksinkertaisia harjoituksia

tarkkojen ohjeiden mukaisesti, ei ehkä ollut

täysin epämiellyttävä kokemus. Vaikka tunsin

olevani norsu posliinikauPassa.

Missä pallot, missä mailat, äijäjutustelu ja

tulokset? Liian paljon keskittymistä itseen,

kehoon ja hengitykseen, jotta voisin luopua

moderneista villityksistäni.

Mutta ahl miten ihanalta tuntuikaan jäl-

keenpäin. Olin haltioitunut. Kävin ylpein as-

kelin lounasjonoon. Heitin pois modernit

kahleeni ja olin huomaavinani katseita,jotka

sanoivat: "Tuossa menee mies,joka uskalsi

ottaa harppauksen postmoderniin aikaan.

Mies, joka on avoin uusille vaikutteille ja joka

myös näkee itsensä ja elää tasapainoisesti."

Joten ehkä, ehkäpä ei kannata koskaan

sanoa ei. Kuka tietää, ehkä myös minä jonain

kauniina päivänä soitan henkilöstöpäällikölle

ja vaadin henkilökunnan työpaikkajoogaa
(yhdistettynä jalkapalloon).

Jan S'anberg, uskontotieteen lehtori, Åbo Akademi
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