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Taukoiooga rantautuu
toimtstoihtn
0n perjantai, Olen kirjoittanut koko aamupäivän. Vatsan kurina kertoo lähestyvästä lounastauosta.

Tiedän varsin hyvin, ettö istumista tuIisi tauottaa 0n taukojoogan aika,

uomaan, että edellisestä
tauosta on kulunut jo yli
kaksi tuntia, Kupinpohjalle
haalistuneet maitokahvin
jiimät kertovat, että aamiai-

sesta on aikaa. Klikkaan itseni inteme-
tissä toimivaan YogaMe-taukojoogapal-
veluun. Nyt on oikea hetki.

Nostan kädet suorina eteen ja palau-
tan sivuilta takaisin alas. Painan kädet
takaraivolle, vien k1rynärpäitä taakse ja
avaan rintakehää. Liike tuntuu autuaal-
ta vastaiskr-rlta etukumaralle kirjoitus-
asennolle. Nostelen polvia kohti rintaa
ja tasapainoilen yhdellä jalalla. Lopuksi
vielä venyttelen niska-hartiaseutua tai-
vuttamalla päätä sivuille ja etuviistoon.
Reilun viiden minuutin mittainen harjoi-
tus raikastaa mielen ja ojentaa kehon.

- Halusin tuoda joogan osaksi ihmis-
ten arkea. Menin työpaikoille, opetin
joogaa videoneuvottelun kautta ja tein
videotallenteita työpäivän tarpeisiin.
Kehitin ha{oitteista helppokäyttöisen,
ihmisten omat toiveet, tarpeet ja edis-
nrmisrytmrn huomioivan, intemetissä
toimivan joogapalvelun, kertoo keväällä

2013 lanseeratun YogaMe:n luoja, iyen-
garjoogaopettaja Jenny Lauronen.

Seuraava alkuviikko sujuu liikunnal-
Lisissa merkeissä. Keskiviikkona iltapäi-
vällä jämähdän kuitenkin taas koneen
ääreen kahvilassa. Timnin kirjailujen
jälkeen kirjaudun YogaMe:hen. Toi-
nen ohjelma tarjoilee seisten tehtäviä
liikkeitä. Ensimmåiisessä liikkeessä ke-
hotetaan taivuttamaan selkää suorana
eteenpäin ja asettamaan kädet seinårlle.

Vilkaisen latteja ja smoothieita nauttivia
kaupunkilaisia ja tunnen estojen pul-
pahtavan pintaan, Seiniin nojailu tässä

ympäristössä herättäiisi huomiota, jota
en juuri nyt kaipaa.

Selailen palvelusta kahvilaympä-
ristöön sopivia liikkeitä. Päätän tois-
taa ensimmäisen ohjelman hartiave-
nytykset ja käsivarsien kiertoliikkeet.
Ponnistan sitten ylös ja koukistan pol-
veni voima-asentoon, joka pistää ve-
ret tosissaan kiertämään, YogaMe:n
alapalkissa juokseva teksti lupaa, että
asento vahvistaa myös tahdonvoimaani
ja päättäväispttäni. Rauhoitan hen-
gitykseni ja päätän vahvistaa tahdon-

voimaani pysymällä asennossa hiemal
kauemmin kuin ohjelmassa, Kun ojen-
nan polveni, tunnen lämmön nousevar
syväItä sisältäni, Vilkaisen ympärilleni.
Kaksi nuorta naista katsoo uteliaana te-
kemisiäni. Muita harjoitteluni ei näytä
kiinnostavan.

Pienikin tauko tuo hyvinvointia
EIäke-Fenniassa asiakaspalvelijana
työskentelevä Marianne Lietsalmi tes-
tasi kanssani YogaMe:n taukojump-
pia kahden viikon ajan. Liikunta on
tervetullut lisä hänen työrutiineihinsa,
sillä Marianne istuu noin B0 prosenttia
työajastaan. Marianne teki ohjelman
mukaisia harjoituksia kerran tai kaksi
päivässä.

- Oloni oli selkeäsf stressittömämpi
ja rennompi silloin, kun ehdin tekemäiir
harjoituksen kaksi kertaa päiivässä. On
uskomatonta, miten paljon pienikin tau-
koliikunta vaikuttaa hyvinvointiin.

YogaMe-palvelu ehdottaa aina au-
tomaattisesti seuraavaa tasonmukaista
ohjelmaa, mutta harjoituksia voi halu-
tessaan räätälöidä kuhunkin tilaan ja
tarpeeseen sopivaksi. Valittavana on
rentouttavia tai energisoivia ohjelmia.
Harjoituksen voi myös kohdentaa esi-
merkiksi niska-hartiaseudulle. Yoga-
Me:n taukojoogaharjoitukset ovat noin
5-7 minuutin mittaisia. Ajan puutteella
ei voi siis selitellä taukojoogan välttä-
mistä, Palvelussa on myös pidempiä
harjoitusohjelmia, jotka soveltuvat ko[-
harjoitteluun.

- Suosikkiharjoitukseni oli selän ve-
nytys, jossa vartaloa taivutettiin suorana
eteenpiiin tukemalla käsillä tuolin reu-
noista, Marianne hehkuttaa. Olemme
yhtä mieltä myös siitä, että voima-asen-
to sai veret toden teolla kiertämään.
Marianne on vakuuttunut taukojumpan
hyvää tekevistä vaikutuksista:

- Aion todellakin jatkaa taukojoo-
gaamista aina kun työt vain sallivat. tr

MARIANNEN KOMMENTIT JA ARVIO
YOGAME:STA

Harjoitusten aikana veri alkaa virrata
ja harjoitusten jälkeen on paremmin

läsnä, aivan kun olisi käynyt pikkuno

kosilla Ajan löytäminen taukojump
paan oli välillä haastavaa, Kuitenkin

on selkeästi oma valinta, kuinka voi

työpäivän aikana Kun harjoittelun

aloitti, niin välillä olisi voinut jatkaa pi-

dempääkin. 0hjelmat olivat toimivia ja

niitä oli helppo käyttää, Olisi mahtavaa,
jos esimerkiksi taukotilassa voisi tehdä

harjoituksia yhdessä muiden kanssa
ja seurata ohjeita isommalta näytöltäl
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Kahdesti päivässä tehtynä
harjoitus todella vaikuttaa
hyvinvointiin.

Katjanarvio
YogaMe:stä
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