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1. JOHDANTO 

Viime vuosikymmenien aikana kognitiotieteessä on tapahtunut paradigman muutosta kohti erilaisia 

kehollisen kognition (engl. embodied cognition tai grounded cognition) malleja (Barsalou, 2008). 

Varela, Thompson ja Rosch (1991) määrittelevät termin kehollistunut seuraavasti: 1) kognitio on 

riippuvainen kehon sensorimotoristen ominaisuuksien kautta tulevista kokemuksista ja 2) 

yksilölliset sensorimotoriset ominaisuudet ovat sidoksissa laajempiin biologisiin, psykologisiin ja 

kulttuurillisiin tekijöihin. Heidän mukaansa ihminen on kehollistunut olento, jonka kognitiivisia 

toimintoja ei voida täysin ymmärtää ottamatta huomioon fyysistä kehoa ja ympäristöä. Varelan ym. 

(1991) käsitystä tukee uusin tutkimustieto, jonka mukaan aivojen motoriset alueet, jotka ovat 

vastuussa liikkeestä, osallistuvat moniin keskeisiin korkeantason kognitiivisiin toimintoihin 

(Pulvermüller, Moseley, Egorova, Shebani ja Boulenger, 2014).  Daniel Wolpertin (Wolpert 2011) 

mukaan tärkein syy, miksi ihmisille ja muille eläimille on kehittynyt aivot, on se, että aivot 

mahdollistavat kyvyn tuottaa monimutkaisia ja mukautuvia liikkeitä. Kyky liikkeeseen on 

Wolpertin mukaan keskeisessä asemassa evoluutiossa, sillä liike on lähes ainoa tapa, jolla ihminen 

tai eläin voi vaikuttaa ympäristöönsä. Samankaltaisia ajatuksia on esittänyt esimerkiksi Melvyn 

Goodale (katsaus Goodale 2011). Goodalen mukaan näköaistijärjestelmä ei ole alun perin 

muodostunut ympäristön havainnointia varten, vaan mahdollistamaan motorinen liike. 

Tämän vuosituhannen aikana länsimaisessa kulttuurissa on ollut kasvavaa mielenkiintoa erilaisia 

meditatiivisen liikkeen harjoitteita kohtaan. Tämä näkyy selkeästi esimerkiksi erilaisten 

joogatyylien suosion kasvuna, sillä pelkästään USA:ssa arvioidaan olevan yli 20 miljoonaa joogan 

harrastajaa (Schmalzl, Powers ja Blom, 2015). Tutkimusmetodien asettamista haasteista johtuen 

joogan, qigongin ja taijiquanin kaltaisten liikkuvien meditatiivisen harjoitusmuotojen tutkimus on 

ollut vähäisempää kuin liikkumattomien meditaatiomenetelmien kuten mindfulnessin (Schmalzl, 

Crane-Godreau & Payne, 2014). Sekä meditaation että liikunnan positiiviset vaikutukset ovat 

yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä, mutta harjoitusmuodot, joissa nämä kaksi asiaa yhdistyvät, ovat 

vähän tutkittuja ja huonosti ymmärrettyjä (Payne ja Crane-Godreau, 2013). Olisi kuitenkin tärkeää 

tutkia liikkuvia meditatiivisia harjoitusmuotoja, sillä kehollisen kognition näkökulmasta ihmisen 

keho, mieli ja liike ovat erottamattomasti sidoksissa toisiinsa.  

Tässä tutkielmassa tarkastellaan meditatiivisen liikkeen harjoittelumuodon qigongin vaikutusta 

tunnetiloihin ja flow-kokemukseen. Kirjallisuudessa ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää 

tunnetilalle, vaan usein termejä tunnetila, affekti, emootio ja tunne käytetään vaihtelevasti eri 

tutkijoiden keskuudessa joko synonyymeinä tai eri merkityksissä. Tässä tutkielmassa termillä 

tunnetila tarkoitetaan tunnekokemuksia, joista henkilö on tietoinen ja joita hän kykenee sanallisesti 

kuvailemaan. Tässä tarkoitettujen tunnekokemusten aikaskaala kestää joitain minuutteja tai 
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muutaman tunnin, eli tässä ei tarkoiteta hyvin nopeita, muutaman sekunnin mittaisia akuutteja 

tunnekokemuksia eikä myöskään hyvin pitkiä, päivä- tai viikkokausia jatkuvia tunnetiloja. 

Tunnetiloja tutkitaan yleensä erilaisilla itseraportointimenetelmillä kuten kyselytutkimuksilla, sekä 

nykyään myös psykofysiologisilla menetelmillä, kuten aivokuvantamismenetelmillä.  

 

Flow-kokemus on subjektiivinen virtauskokemus vaivattoman tuntuisesta toiminnasta, johon 

henkilö on täysin uppoutunut, joka on itsessään palkitsevaa, ja jossa toiminta virtaa spontaanisti 

ilman tietoista ponnistusta (Csikszentmihalyi, 1975).  Kiinalaisperäisen qigongin ja flow-

kokemuksen yhteyden tutkiminen on mielenkiintoista, koska flow-teorian kehittäjän Mihaly 

Csikszentmihalyin mukaan itämaiset meditatiivisen liikkeen harjoitusmuodot ja kamppailulajit ovat 

itsessään pitkälle kehittyneitä flow-kokemusta tuottavia menetelmiä (Csikszentmihalyi, 1990), 

mutta asiasta ei ole juurikaan tehty tutkimusta. Flow-kokemusta on tutkittu perinteisesti erilaisilla 

itseraportointimenetelmillä, sekä nykyään myös psykofysiologisilla menetelmillä, kuten 

sykevälivaihtelulla tai ihon sähkönjohtavuusmittauksella.  

 

1.1 Meditatiivinen liike  

Tieteellisessä kirjallisuudessa ei ole vakiintunutta täsmällistä määritelmää sille, mitä on 

meditatiivinen liike (Payne ja Crane-Godreau, 2013). Myös kirjallisuudessa käytetty terminologia 

vaihtelee. Larkey, Jahnke, Etnier ja Gonzalez (2009) esittävät, että meditatiivinen liike (engl. 

Meditative Movement) tulisi olla uusi kategoria sellaiselle liikunnalle, joka koostuu seuraavista 

komponenteista: a) liikkeestä tai kehon asennosta b) tietoisesta hengityksestä c) tyynestä 

mielentilasta, joka tähtää d) syvään rentoutumisen tilaan. Heidän mukaansa meditatiivinen liike on 

kehomieli (engl. mind-body tai body-mind)-harjoitus, joka eroaa tavanomaisesta liikunnasta siten, 

että mieli keskitetään kehontuntemuksiin ja hengitykseen syvän rentoutuneisuuden tilan 

aikaansaamiseksi. Tällaisia liikuntamuotoja ovat esimerkiksi jooga, taijiquan ja qigong. Lisäksi 

Larkey ym. mukaan meditatiivinen liike tulisi olla samanlainen sateenvarjokategoria eri tyyppisille 

kehomieli-harjoitteille, kuten aerobinen liikunta on monille eri tyyppisille aerobisille 

liikuntamuodoille. 

 

Myös Payne ja Crane-Godreau (2013) käyttävät termiä meditatiivinen liike, jonka he määrittelevät 

harjoitusmuodoiksi, jossa meditatiivinen tarkkaavaisuus suunnataan kehollisiin tuntemuksiin, 

mukaan lukien proprioseptiset, interoseptiset ja kinesteettiset tuntemukset. Tämän kaltaisiin 

harjoituksiin he laskevat perinteiset kiinalaiset metodit qigongin ja taijiquanin, tietyt joogatyylit ja 

muut itämaalaiset harjoitteet sekä tietyt länsimaalaiset somaattiset harjoitteet.  
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Johansson ja Hassmen (2013) käyttävät qigong-tutkimuksessaan termiä kehomieli terapiat (engl. 

mind-body therapies), joihin he laskevat esimerkiksi qigongin, taijiquanin, meditaation ja joogan. 

Schmalzl, Crane-Godreau ja Payne (2014) taas käyttävät termiä liikeperustaiset keholliset 

mietiskelevät harjoitukset (engl. Movement-based embodied contemplative practices), joihin he 

lukevat perinteisiä itämaisia lajeja kuten joogan, qigongin, taijiquanin sekä moderneja somaattisia 

terapeuttisia menetelmiä kuten Aleksanteri-tekniikan ja Feldenkrais-menetelmän. 

 

Tässä tutkielmassa käytän termiä meditatiivinen liike kuvaamaan tätä erityistä kehomieli-

liikuntamuotojen ryhmää kuten Larkey ym. (2009) ehdottavat. Meditatiivisen liikkeen 

tutkimuskohteenani on kiinalainen qigong-harjoitusmuoto. 

 

1.2 Qigong 

Qigong (äännetään chi kung) on kiinalainen multimodaalinen meditatiivisen liikkeen 

harjoitusmuoto (Osypiuk, Thompson ja Wayne, 2018). Se pitää sisällään liikettä, staattisia asentoja, 

hengityksen säätelyä sekä erilaisten kognitiivisten taitojen harjoittelua, kuten somaattista 

tiedostamista, mielikuvaharjoittelua sekä huomion keskittämistä.  

Kiinassa on vuosituhansia vanha rikas perinne lukuisille erilaisille liikkuville kehollisille 

meditatiivisille harjoituksille, joista nykyään käytetään yleisnimitystä qigong (Cohen, 1999). 

Qigong-harjoitteiden alkuperä juontaa kauas kiinalaiseen esihistoriaan, aikaan ennen kirjoitustaidon 

kehittymistä, joten tarkkaa tietoa harjoitusmuodon syntyvaiheista ei ole. Yli kaksituhatta vuotta 

vanha Huangdi Neijing (suom. keltaisen keisarin sisätauti klassikko), joka on kiinalaisen 

lääketieteen vanhin ja vaikutusvaltaisin teksti, on vanhimpia kirjallisia teoksia, jossa puhutaan 

qigong-harjoituksista. Mawangduin arkeologisesta kaivauksesta, jonka iäksi arvioidaan yli 

kaksituhatta vuotta, on löytynyt silkkimaalaus, joka esittää qigongia harjoittelevia ihmisiä.  
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Kuva 1. Rekonstruoitu kuva Mawangduin hautalöydöksen silkkimaalauksesta (Lähde: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tao_yin, lisenssi CC BY 4.0). 

Termi qigong muodostuu kahdesta kiinankielisestä sanasta, qi ja gong. Sanalla qi on lukuisia eri 

merkityksiä riippuen asiayhteydestä, jossa sitä käytetään. Lauseesta riippuen qi voi tarkoittaa ilmaa, 

säätilaa, kaasua, höyryä, elinvoimaa tai hengitystä. Gong tarkoittaa kykyä tai taitoa, joka on 

muodostunut sinnikkäällä tekemisellä pitkän ajan kuluessa. Qigong voidaan siis kääntää termiksi 

hengitysharjoitukset (engl. breathing exercises) tai elivoimaa lisäävät harjoitukset (engl. cultivation 

of vital energy) joita on tarkoitus tehdä säännöllisesti. 

 

1.2.1 Aikaisempi qigong tutkimus 

Tieteellistä tutkimusta kiinalaisperäisistä meditatiivisen liikkeen harjoitusmuodoista on tehty sekä 

qigongista ja taijiquanista erikseen sekä yhdessä (katsaus Jahnke ym., 2010). Jahnke ym. mukaan 

qigong ja taijiquan ovat terveysvaikutuksiltaan niin samanlaisia, että niitä tulisi käsitellä 

tutkimuksessa yhtenä kategoriana. Lisäksi he huomauttavat, että monissa tutkimuksissa on hieman 

epätäsmällisesti käytetty harjoitusmenetelmästä nimitystä taijiquan, vaikka tosiasiassa termi qigong 

olisi ollut osuvampi valinta. Näin ollen tässä tutkielmassa noudatetaan Jahnken ym. (2010) 

suositusta ja käsitellään kaikkia näitä tutkimuksia yhden kategorian alla qigong-tutkimuksina, kuten 

on tehty useissa viimeaikaisissa katsauksissa, kuten Payne ja Crane-Godreau, 2013; Klein, 

Schneider ja Rhoads sekä 2016; Osypiuk, Thompson ja Wayne, 2018.  
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Koska qigong-harjoittelu on multimodaalista, Osypiuk ym. (2018) pitävät todennäköisenä, että 

tutkimuksissa havaitut qigong-harjoittelun hyödyt tulevat useista eri vuorovaikutuksessa olevista 

kausaalisista tekijöistä. Toisin sanoen kehollinen liike yhdessä hengityksen säätelyn ja mielen 

keskittämisen kanssa aikaansaavat yhteisvaikutuksena qigong-harjoittelun positiiviset hyödyt.  

 

Tunnetiloihin liittyvissä qigong-tutkimuksissa on saatu näyttöä qigong-harjoittelun hyödystä 

depressioon, ahdistuneisuuteen sekä muihin mielialan häiriöihin. Lee ym. (2004) tutkimukseen 

osallistui 53 tervettä miespuolista koehenkilöä. Tämän tutkimuksen tuloksena yhden tunnin qigong-

harjoitus alensi ahdistuneisuutta 26% verrattuna kontrolliryhmään, jossa ahdistuneisuus aleni 9%.  

Jahnke ym. (2010) katsausartikkeli jaotteli tutkimuskohteet useaan eri kategoriaan, joista yksi oli 

qigong-harjoittelun vaikutukset psykologisiin oireisiin kuten ahdistuneisuuteen, depressioon ja 

stressiin. Katsaukseen valikoitui 27 tutkimusta, joista saadun näytön perusteella qigong-

harjoittelulla oli vaikutusta erityisesti ahdistuneisuuteen ja depressioon. Wang ym. (2010) 

katsausartikkelissa ja meta-analyysissä tutkittiin qigong-harjoittelun vaikutusta stressiin, 

ahdistuneisuuteen, depressioon ja mielialan häiriöihin. Analyysiin valikoitiin 40 tutkimusta (n = 

3817) joiden perusteella saatiin näyttöä harjoittelun hyödystä stressiin, ahdistuneisuuteen, 

depressioon, mielialan häiriöihin sekä itsearvostukseen. Johannsson, Hassmen ja Jouper (2011) 

tutkivat yhden 30 minuutin mittaisen qigong-harjoituksen akuuttia vaikutusta mielialaan ja 

ahdistuneisuuteen. Tutkimukseen osallistui 59 tervettä ja kokenutta qigong-harrastajaa (8 miestä ja 

51 naista). Tulosten mukaan qigong-ryhmän ahdistuneisuus-, depressio-, viha- ja uupumuspisteet 

vähenivät selkeästi, toisin kuin kontrolliryhmällä. Johannsson ja Hassmen (2013) tekivät 

pilottitutkimuksen, jossa he tutkivat yhden 30 minuuttia pitkän qigong-harjoitussession vaikutusta 

terveiden qigong-harrastajien (46 naista) tunnetiloihin. He mittasivat tunnetiloja ennen 

harjoitussessiota, kahdesti harjoitussession aikana 10 minuutin välein sekä kerran harjoitussession 

jälkeen. Heidän tutkimuksensa mukaan yksi qigong-harjoitussessio aiheutti koehenkilöissä 

positiivisen muutoksen tunnetiloihin, ja merkittävä muutos tunnetiloissa tapahtui 20 minuutin 

mittauspisteen kohdalla. Wang ym. (2013) katsausartikkelin mukaan qigong-harjoittelun vaikutus 

psykologiseen hyvinvointiin on suhteellisen tuntematon. He valitsivat 15 tutkimusta vuosilta 2001–

2011, joiden pohjalta suoritettiin meta-analyysi. Wang ym. mukaan qigong-harjoittelulla voi olla 

positiivisia vaikutuksia erilaisiin psykologisen hyvinvoinnin alueisiin, kuten ahdistuneisuuteen, 

stressiin, depressioon sekä mielialaan. Yin ja Dishmanin (2014) katsaus- ja metaregressio-analyysin 

tulosten mukaan qigong-harjoittelun vaikutukset depressio- ja ahdistuneisuusoireisiin vaihtelevat 

pienestä keskisuureen. Heidän mukaansa nämä tulokset ovat samansuuntaiset kuin mitä muissa 

viime aikoina tehdyissä kokeellisissa tutkimuksissa ja katsausartikkeleissa on saatu. 
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1.2.2 Qigong harjoittelun kolme keskeistä periaatetta 

Kaikkia qigongiksi laskettavia lajeja ja harjoitusmuotoja yhdistää kolme keskeistä periaatetta: 1. 

tietoinen liike 2. hengityksen säätely 3. mielen keskittäminen. Jokaisella näistä kolmesta erikseen 

on voimakkaita vaikutuksia ihmiseen ja yhdistettynä ne muodostavat tämän erityisen kehomieli-

harjoitusmuodon, meditatiivisen liikkeen.  

 

Ensimmäinen periaate: tietoinen liike 

Liikuntafilosofi Timo Klemolan mukaan qigongin tapa liikkua, jota hän kutsuu nimellä tietoinen 

liike, poikkeaa täysin länsimaisen urheilulähtöisen liikuntakulttuurin tavasta liikkua (Klemola, 

2014; 2016). Hänen mukaansa kiinalaisissa meditatiivisissa liikuntamuodoissa kuten qigongissa 

käytetty hidas liike mahdollistaa tietoisuuden kohdistamisen kehon hienomotorisiin toimintoihin 

sekä liikkeen tietoisen ohjaamisen sen liikeradan jokaisen pisteen läpi. Tietoisen liikkeen käsitteen 

mukainen hidas liike mahdollistaa koko kehon aistimisen aina yksityiskohtaisiin kehollisiin 

tuntemuksiin saakka. Liikkeen hitaus pakottaa irtautumaan pois automatisoiduista liikemalleista ja 

vaatii koko huomiokyvyn keskittämisen, jotta kokonaisvaltainen ja synkronisoitu koko kehon liike 

olisi mahdollista. Tämä tuottaa voimakkaan sisäisen kokemuksellisen yhteyden omaan kehoon ja 

kehittää harjoittajan kehotietoisuutta. Lisäksi Klemolan mukaan kehotietoisuus on paikka, jossa 

keho ja mieli yhtyvät. Hänen mukaansa kehotietoisuuden harjoittaminen on länsimaalaisessa 

kulttuurissa vierasta, sillä se poikkeaa länsimaisesta suorituskeskeisestä tavasta liikkua. 

Suorituskeskeisessä liikunnassa suhtautuminen kehoon ja liikuntaan on usein mekanistinen, 

ulkonäkökeskeinen ja voittamiskeskeinen.  

Qigong-harjoitteissa liikkeiden koko vaihtelee suuresta koko kehon liikkeestä aina pieneen 

mikroliikkeeseen, jota on ulkoapäin tarkkailemalla lähes mahdoton havaita (Cohen, 1999; Zhang, 

2011; Schmalzl, 2014). Qigong-harjoittelussa on olemassa taidon progressio, jossa taidon 

lisääntyessä edetään suuresta ulkoisesta liikkeestä yhä pienempään liikkeeseen, kunnes ulkoinen 

havaittava liike katoaa. Tällaista liikettä kutsutaan sisäiseksi liikkeeksi, ja tällaisia harjoitteita 

kutsutaan myös liikkumattomiksi harjoitteiksi. Liikkumattomia harjoitteita voidaan tehdä seisten, 

istuen tai maaten. Liikkumattomissa qigong-harjoitteissa harjoittelijan huomio ja tarkkaavaisuus 

suunnataan kehon sisäisiin interoseptisiin, proprioseptisiin ja kinesteettisiin tuntemuksiin. Tällä 

metodilla on useita eri funktioita kuten kehotietoisuuden lisääminen sekä kehon asennon ja 

tasapainolinjauksen tiedostaminen ja korjaaminen. Tällaisia liikkumattomia sisäisen liikkeen 

harjoituksia ovat esimerkiksi erilaiset kehon skannaus (engl. body scan)-metodit, jossa qi:tä 

pyritään johtamaan ja liikuttamaan kehoa pitkin mielikuvien ja/tai hengityksen avulla, sekä 
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staattinen seisoen tehtävä ”seisova meditaatio” (kiin. zhan zhuang), joka käyttää liikemielikuvia 

koko kehon hermoston, pehmytkudosten ja lihaksiston yhdistämiseen ja aktivointiin. Näin ollen itse 

asiassa myös liikkumattomat qigong-harjoitteet pitävät sisällään liikettä, vaikka se onkin 

äärimmäisen pientä.  

Schmalzl ym. (2014) mukaan tällaiset äärimmäisen pienet liikkeet sekä myös mielikuvat liikkeestä 

tulisi laskea mukaan liikkeiksi osana liikkuvia meditatiivisia harjoituksia sen perusteella, mitä 

nykyisin tiedämme motorisen kontrollin neuraalisesta perustasta ja motorisista mielikuvista. 

Jokaista primaarin motorisen aivokuoren suorittamaa ulkoista liikettä edeltää neuraalinen aktivaatio 

premotorisessa aivokuoressa sekä suplementaarisessa motorisessa aivokuoressa, jotka 

valmistautuvat liikkeeseen lataamalla suoritukseen tarvittavia motorisia ohjelmia. Motorinen 

mielikuva aktivoi premotorisen aivokuoren, suplementaarisen motorisen aivokuoren samoin kuin 

pikkuaivot silloinkin, kun ei suoriteta mitään todellista fyysistä liikettä (Gerardin ym., 2000). 

Motorisella mielikuvaharjoittelulla voidaan mm. kehittää motorisia taitoja ja lisätä voimaa 

(Schuster, 2011). Tällaista mielikuvien avulla tapahtuvaa harjoittelua pidetään qigongissa kaikkein 

kehittyneimpänä harjoittelumuotona. Tätä kuvataan sanonnalla: ”Pieni liike on parempi kuin iso 

liike, liikkumattomuus on parempi kuin pieni liike” (Zhang, 2011). 

 

Toinen periaate: hengityksen säätely 

Qigongissa kuten kaikissa muissakin meditatiivisen liikkeen harjoitusmuodoissa hengitystä 

pidetään keskeisenä tekijänä sekä kehon että mielen toimintoihin (Cohen, 1999). Hengitys vaikuttaa 

voimakkaasti kehoon, mieleen ja tunnetiloihin sekä toimii näitä yhdistävänä siltana. Qigongissa 

käytetään useita erilaisia hengitystekniikoita, joista yleisimmin käytetty on luonnollinen 

vatsahengitys (engl. natural abdominal breathing). Tämä hengitystekniikka pyrkii tekemään 

tietoisesta hengityksestä mahdollisimman pitkän, tasaisen, jatkuvan ja syvän aktivoimalla pallean 

sekä rentouttamalla vatsan alueen siten, että hengityksen voi aistia alavatsassa. Mielen 

keskittäminen hengityksen säätelyyn rauhoittaa mieltä ja hapettaa kehoa (Ladawan ym., 2017). 

Boiten, Frijda ja Wientjes (1994) katsausartikkelin mukaan hengityksen ja tunnetilojen välinen 

yhteys on todennettu useilla eri tutkimusalueilla. Heidän mukaansa kiihtynyt hengitys pelon, raivon 

tai seksuaalisen kiihtymyksen johdosta, tylsyydestä haukottelu tai melankolinen huokailu ovat 

yleisesti tunnettuja hengityksen ja tunnetilojen yhteyden ilmentymiä. Boiten ym. (1994) mukaan 

useissa tutkimuksissa on todettu yhteys negatiivisten tunnetilojen ja kiihtyneen hengitysryhmin, 

lisääntyneen rintakehä hengityksen (engl. thoracic breathing), sekä epäsäännöllisen hengitysrytmin 

välillä. Tunnetilojen siirtyessä positiivisempaan suuntaan hengityksen on havaittu siirtyvän 
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rintakehähengityksestä kohti lisääntynyttä vatsahengitystä (engl. abdominal breathing). Philippot, 

Chapelle ja Blairyn (2002) tutkimusten mukaan erityisillä hengitystekniikoilla voidaan tuottaa 

koehenkilöissä selkeästi erilaisia tunnetiloja kuten iloa, kiukkua, pelkoa ja surua.  

 

Kolmas periaate: mielen keskittäminen 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että meditaatio on aktiivista mentaalista harjoittelua, joka 

modifioi aivojen ja mielen toimintaa, kehittää huomiokykyä, lisää kognitiivista kapasiteettia ja 

emotionaalista säätelyä (Sampaio, Lima ja Ladeia, 2017). 

Cardosoa, Souzaa, Camanoa ja Leiteb (2004) määritelmän mukaan meditaatio pitää sisällään 

seuraavat tekijät: 1) selkeästi määritellyt tekniikat 2) psykofyysinen rentoutuminen, joka johtaa 

lihasten rentoutumiseen, henkiseen rentoutumiseen sekä loogisen ajattelun (arvottamisen, odotusten 

ja selittämisen tarpeen) vähenemiseen 3) on itse käynnistetty ja ylläpidetty tila 4) kohteeseen 

(mielikuvaan, hengitykseen, kehoon yms.) ankkuroitu keskittyminen, joka avulla huomio pysyy 

fokusoituna.  

Meditatiivisen liikkeen harjoitusmuodoissa kuten qigongissa mieli keskitetään liikkeeseen sekä 

erilaisiin kehotuntemuksiin. Schmalzl, Crane-Godreau ja Payne (2014) näkemyksen mukaan 

meditaation mekanismeja koskevat teoriat todennäköisesti koskevat myös meditatiivista liikettä, 

mutta on mahdollista, että meditatiiviseen liikkeeseen liittyy myös muita, erillisiä mekanismeja. 

Koska meditatiivisessa liikkeessä proprioseptinen stimulus on voimakkaampaa kuin istuvissa 

meditaatiomuodoissa, on mahdollista, että meditatiivinen liike kehittää voimakkaammin 

kehotietoisuutta ja itsen tunnetta. 

 

1.3 Flow-kokemus 

Flow-tutkimuksen pioneerin ja flow-konstruktin pääasiallisen kehittäjän psykologi Mihaly 

Csikszentmihalyin mukaan Flow-kokemus eli virtauskokemus on erityinen subjektiivinen 

positiiviseksi koettu tila, jossa tehtävän haasteet ja omat kyvyt ovat tasapainossa (Csikszentmihalyi, 

1975; Nakamura ja Csikszentmihalyi, 2002). Flow-kokemuksessa henkilö on niin voimakkaasti 

keskittynyt tässä hetkessä tapahtuvaan toimintaan, että toiminta ja tietoisuus ovat sulautuvat yhdeksi 

kokonaisuudeksi, jolloin toiminta virtaa spontaanisti ilman tietoista ponnistusta (Csikszentmihalyi, 

1975). Samanaikaisesti henkilö kokee hallitsevansa tilannetta sekä taitojensa olevan riittävät 

tehtävän suorittamiseen. Kun keskittyminen on riittävän intensiivistä, merkityksettömät asiat eivät 

pääse häiritsemään toimintaa, ja siitä tulee luontevaa ja vapaata, jolloin tekeminen tuntuu 
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miellyttävältä ja jopa nautinnolliselta (engl. enjoyment). Tämän vuoksi henkilö haluaa toistaa tätä 

aktiviteettia myös tulevaisuudessa ja kehittyä siinä edelleen paremmaksi.  

 

Csikszentmihalyi lähti alun perin tutkimaan mikä saa ihmiset tekemään omistautuneesti sellaista 

asiaa, josta ei ole saatavilla mitään ulkoista palkintoa tai hyötyä (Csikszentmihalyi, 1975). Hän 

aloitti tutkimalla mm. taiteilijoita, kalliokiipeilijöitä, säveltäjiä, tanssijoita, shakinpelaajia ja 

koripallonpelaajia. Hänen tuloksensa osoittivat, että tutkittaville aktiviteetin tekeminen oli itsessään 

palkitsevaa ja hän nimesi tällaisen tilan autoteliseksi kokemukseksi. Flow-teoriaa on tutkittu ja 

kehitetty yli 40-vuoden ajan useiden tutkijoiden ja monien eri menetelmien avulla (Engeser ja 

Schiepe-Tiska, 2012). 

 

 

1.3.1 Flow-kokemuksen komponentit 

 

Nakamuran ja Csikszentmihalyin (2002) mukaan Flow-kokemus muodostuu kuuden komponentin 

yhdisteestä, jotka ovat:  

1. toiminnan ja tietoisuuden yhteensulautuminen, jolloin yksilö ei koe itseään erillisenä toiminnasta, 

vaan on itse toiminta.  

2. Intensiivinen keskittyminen vain siihen mitä on juuri sillä hetkellä tekemässä ja mitä tapahtuu.  

3. Reflektiivisen itsetietoisuuden häviäminen: ikään kuin egon katoaminen, yksilön transkendenssi 

tai yhteensulautuminen maailman kanssa.  

4. Hallinnan ja kontrollin tunne: tunne siitä, että kykenee hallitsemaan omia toimintojaan ja 

vastaamaa tilanteen asettamiin haasteisiin mitä tahansa tuleekin tapahtumaan.  

5. Ajan vääristyminen, aika tuntuu kulkevan tavallista nopeammin tai hitaammin. 

6. Toiminta on itsessään palkitsevaa jolloin ei ole tarvetta ulkopuolisille palkkioille tai tavoitteille. 

Tästä Csikszentmihalyi käyttää nimitystä autotelinen kokemus (kreikasta autos = itse, telis = 

päämäärä. 

On huomattava, että flow-kokemuksen syntymiseen ei mikään yksittäinen komponentti riitä, sillä 

esimerkiksi rutiininomaista työtehtävää suorittaessa saattaa olla täydellinen kontrollin tunne, vaikka 

ollaan kaukana flow-kokemuksesta (Keller ja Landhaußer, 2012).  
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1.3.2 Flow-kokemus suorituskeskeisissä ja ei-suorituskeskeisissä aktiviteeteissa 

 

Flow-kokemuksen tutkimus on alusta alkaen perustunut sellaisten aktiviteettien tutkimiseen, joissa 

pyritään huippusuorituksiin ja joissa on selkeät tavoitteet sekä yksiselitteinen palaute (Nakamura ja 

Csikszentmihalyi, 2002; Engeser ja Schiepe-Tiska, 2012). Tällaisia aktiviteettejä ovat esimerkiksi 

urheilusuoritukset, shakki, kalliokiipeily ja kirurgia, joissa menestyminen perustuu tarkasti 

mitattaviin, tunnettuihin ja määriteltyihin tekijöihin. Tällöin flow-kokemus on usein operatinalisoitu 

haasteiden ja taitojen tasapainotilaksi siten, että jos sekä haasteet että taidot ovat suuret, oletetaan 

että flow-kokemus syntyy (Tiska ja Engeser, 2012). Tilanteissa, joissa on selkeät tavoitteet ja 

yksiselitteinen palaute, ihmiset kykenevät selkeästi määrittelemään tehtävän vaikeustason (haasteet) 

ja oman kykynsä (taidot) suhteessa tehtävään. Lukuisissa tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, 

että ihmiset saavat flow-kokemuksia myös sellaisissa aktiviteeteissa, joihin ei sisälly tarkasti 

määriteltyjä tavoitteita eikä pyrkimystä huippusuoritukseen (Engeser ja Schiepe-Tiska, 2012). 

Tällaisia aktiviteetteja ovat esimerkiksi tv:n katselu tai kirjojen lukeminen, fyysinen liikunta kuten 

kävely, tai sosiaalinen interaktio kuten ystävien tapaaminen (Csikszentmihalyi, 1975). Näin ollen 

flow-kokemuksen operationalisointi haasteiden ja taitojen tasapainotilaksi on mielekästä ainoastaan 

sellaisissa aktiviteeteissa, joissa pyritään huippusuorituksiin, ja joissa on selkeästi määritellyt 

tavoitekriteerit ja palautejärjestelmät (Engeser ja Schiepe-Tiska, 2012).   

 

Csikszentmihalyi (1975) ei alun perin kuitenkaan puhunut haasteiden ja taitojen tasapainosta, vaan 

toimintamahdollisuuksista (eng. opportunities for action). Csikszentmihalyin mukaan ihminen 

valitsee sellaisia aktiviteetteja, joita hän olettaa voivansa tehdä ilman stressiä tai tylsistymistä. 

Tällöin henkilö tietää voivansa suoriutua tehtävän jokaisesta vaiheesta, joista henkilölle muodostuu 

selkeät toiminnan tavoitteet eli ymmärrys siitä, minkä toimintamahdollisuuden hän valitsee 

seuraavaksi. Tällä tavoin toiminalle muodostuu rakenne, jonka avulla henkilö voi täysin heittäytyä 

toimintaan ilman, että hänen täytyy tietoisesti ajatella mitä hänen tulee seuraavaksi tehdä, ja näin 

ollen flow-kokemus syntyy. Lisäksi Csikszentmihalyin (1975) mukaan lähes mikä tahansa 

aktiviteetti voi tuottaa flow-kokemuksen, mutta erityisesti pelit, taide ja rituaalit vaikuttavat olevan 

suunniteltuja flow-kokemuksen tuottamiseen, kuten myös itämaiset meditatiivisen liikkeen 

harjoitusmuodot sekä kamppailulajit. 
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1.3.3 Flow-malleja 

 

8-kanavainen flow-malli 

Viime vuosikymmenten keskeisin flow-malli on 8-kanavainen flow-malli. Sen perusideana on, että 

flow-kokemus voi syntyä silloin kun sekä taidot että haasteet ovat keskimääräistä korkeammat ja 

tasapainossa.  

 

 

Kuva 2. kahdeksan kanavainen flow-malli (Csikszentmihalyi ja Nakamura, 2002). Mallin mukaan flow-kokemus 

syntyy, kun haasteet (challenges, y-akseli) ja taidot (skills, x-akseli) ovat suuret ja tasapainossa.  

 

Kellerin ja Landhäußerin tarkistettu flow-malli (2012) 

Keller ja Landhäußer esittävät kritiikkiä 8-kanavaista flow-mallia kohtaan (Keller ja Landhäußer, 

2012). Heidän mukaansa 8-kanavaisen mallin ongelmana on sen vaatimus keskimääräistä 

suuremmista haasteista ja taidoista. Tämä vaatimus on heidän mukaansa monin tavoin 

ongelmallinen esimerkiksi siitä syystä, että viimeaikaiset kokeelliset tulokset puhuvat tätä oletusta 

vastaan. Heidän mukaansa flow-kokemus voi syntyä esimerkiksi tetriksen pelaamisessa, eikä voida 

olettaa, että taitojen ja vaatimusten taso olisi siinä keskimääräistä suurempi. Kellerin ja 

Landhäußerin mukaan flow-kokemuksen syntymisen keskeisin tekijä on taitojen ja vaatimusten 

yhteensopivuus-faktori, joka itsessään pitää sisällään myös selkeät tavoitteet ja yksiselitteisen 

palautteen. Kuvassa 3 nähdään kuva Kellerin ja Landhäußerin flow-mallista, jossa taitojen ja 

vaatimusten faktori on yhdistetty Higginsin (2006) ehdottamaa subjektiivinen arvo-faktoriin. 

Subjektiivinen arvo kuvaa sitä, kuinka voimakkaasti jokin asia vetää puoleensa tai työntää luotaan, 

ja näin ollen Kellerin ja Landhäußerin malli sisältää tunnetila ulottuvuuden nautinnon ja kivun 

jatkumon muodossa.  Lisäksi Kellerin ja Landhäußerin malli mahdollistaa myös flow-kokemuksen 

intensiteetin ennustamisen. 
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Kuva 3. Kellerin ja Landhäußerin tarkistettu flow malli (2012). X-akselilla on taitojen ja vaatimusten yhteensopivuus, 

y-akselilla aktiviteetin subjektiivinen arvo. Väritys kuvaa flow-kokemuksen intensiteettiä siten, että väri tummuu 

intensiteetin kasvaessa. 

 

1.3.4 Flow ja tunnetilat 

 

Engeserin ja Schiepe-Tiskan (2012) mukaan flow-tilan määritelmä ei sano mitään tunnetiloista ja on 

mahdollista, että flow-tila liittyy joihinkin tunnetiloihin, mutta asiaa ei ole toistaiseksi paljon 

tutkittu. Csikszentmihalyin mukaan flow-tilassa ollessaan ihminen on niin keskittynyt toimintaan, 

ettei hän sillä hetkellä kykene reflektoimaan omia tunnetilojaan, ja tunnekokemukselle 

antautuminen johtaisi vain flow-tilan rikkoutumiseen (Csikszentmihalyi, 1999).  

 

Usein flow-kokemuksen saavuttaneet henkilöt kuvailevat kokemustaan fyysisesti ja/tai henkisesti 

vaivattomaksi, vaikka kyseessä saattaa olla hyvinkin suuria ponnistuksia vaativa tehtävä kuten 

kalliokiipeily (Csikszentmihalyi, 1975). Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että subjektiivisen 

vaivattomuuden kokemuksen takana on kuitenkin kohonnut positiivinen kiihtyneisyyden tila sekä 

kohonnut mentaalinen rasitustila, joita voidaan mitata objektiivisesti esimerkiksi sykevälivaihtelusta 

(Harris, Vine ja Wilson, 2017).  

 

Toisaalta taas Ullén, Manzano, Theorell ja Harmat (2010) esittävät, että aktiviteetin nautinnollisuus 

on keskeinen osa flow-kokemusta, ja heidän mukaansa tunnetilat moduloivat suurta määrää flow-

kokemukseen liittyvistä elementeistä, kuten tarkkaavaisuutta. He esittävät näkemyksen, jonka 

mukaan positiiviset tunnetilat yhdessä tarkkaavaisuuden kohdistamisen kanssa tuottaisivat 

subjektiivisen kokemuksen vaivattomasta tarkkaavaisuudesta. Heidän mukaansa positiivinen 

tunnetila vie huomion pois suorituksen raskaasta ja jopa kivuliaasta osasta, jonka johdosta kokemus 

tuntuu vaivattomalta.  
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Csikszentmihalyi erottaa toisistaan käsitteet pleasure ja enjoyment (Csikszentmihalyi, 1990), jotka 

molemmat voidaan suomentaa sanalla nautinto. Sanaan pleasure Csikszentmihalyi liittää asioita 

kuten hyvä ruoka, seksi ja matkustelu uuteen paikkaan. Ne eivät kuitenkaan tuo Csikszentmihalyin 

mukaan onnellisuutta. Sen sijaan sanalla enjoyment hän kuvaa saavutuksia, jotka saavat henkilön 

kasvamaan ihmisenä ja laajentamaan hänen kokemuspiiriään.  Näistä henkilö voi olla tyytyväinen ja 

ylpeä jälkeenpäin, vaikka kokemus itsessään olisikin ollut epämiellyttävä. Pleasure ja enjoyment 

eivät kuitenkaan ole toisiaan pois sulkevia, vaikkakin ne ovat laadultaan erilaisia.  

 

Vaikka flow-kokemus on positiivinen ja miellyttävä tila, flow-kokemuksen ja onnellisuuden välillä 

ei ole havaittu voimakasta korrelaatiota (Engeser ja Tiska, 2012). Csikszentmihalyi ilmaisi asian 

siten, että mikäli kalliokiipeilijä suorituksen aikana antautuisi liiaksi onnellisuuden tunteen valtaan, 

hän saattaisi pudota kuolemaansa (Csikszentmihalyi, 1997). Sen sijaan onnellisuuden tunne tulee 

usein flow-kokemuksen jälkeen. Henkilöt, joilla on autotelinen persoonallisuus, tekevät usein 

asioita niistä saamansa sisäisen tyydytyksen vuoksi eivätkä ulkoisen palkkion takia, ja näin ollen 

saavat usein flow-kokemuksia (Nakamura ja Csikszentmihalyi, 2002). He kokevat yleisesti ottaen 

usein positiivisia tuntemuksia sekä kokevat elämänsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi.  Näin 

ollen onnellisuus on flow-kokemuksen seurausilmiö, ei flow-tilan komponentti.  

 

1.4 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

Tämä tutkielma pyrkii tuomaan lisävalaistusta qigong-harjoittelun vaikutuksista sekä tunnetiloihin 

että flow-kokemukseen. Qigong-harjoittelun vaikutuksista tunnetiloihin on tehty jonkin verran 

tutkimusta, mutta kirjoittajan tiedossa ole yhtään tieteellistä tutkimusta, jossa olisi kokeellisesti 

tutkittu qigong-harjoittelun vaikutusta flow-kokemukseen.  

Tutkimuskysymys 1: Kuinka qigong-harjoittelu vaikuttaa koehenkilön positiivisiin ja negatiivisiin 

tunnetiloihin?  

Hypoteesi 1: qigong-harjoittelu muuttaa koehenkilöiden tunnetilaa positiiviseen suuntaan. 

Tutkimuskysymys 2: voiko qigong-harjoittelu synnyttää flow-kokemuksen?  

Hypoteesi 2: qigong-harjoittelu on flow-kokemusta tuotavaa. 
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2. MENETELMÄT 

2.1 Koehenkilöt 

Tutkimukseen osallistui alun perin 21 koehenkilöä, joista 7 oli naisia ja 14 miehiä, ja heidän ikänsä 

vaihteli 26–78 välillä. Koehenkilöt rekrytoitiin suomalaisista qigong-harrastajista, joilla oli 

kokemusta useiden eri qigong-tyylien harjoittelusta. 

Koehenkilöt osallistuivat kokeeseen vapaaehtoisesti ja olivat tietoisia tutkimuksen kulusta, mutta 

eivät tutkimuskysymyksistä. Tutkimusta varten haluttiin saada koehenkilöiltä vähintään kolme 

mittauspistettä tulosten ajallisen analyysin vuoksi. Sen avulla voitiin seurata muuttuvatko tulokset 

harjoittelun myötä. Tämän johdosta koeasetelmaan sisällytettiin neljä harjoitussessiota, koska oli 

oletettavissa, että kaikki koehenkilöt eivät pääse osallistumaan kaikkiin harjoitussessioihin erilaisten 

esteiden takia. Ennen kokeen alkua koehenkilöille oli esitetty toivomus osallistua kaikkiin neljään 

harjoitussessioon ja kerrottu, ettei yhden kerran poissaolo estäisi aineiston keruuta. 9 koehenkilöä 

osallistui kaikkiin neljään harjoitussessioon ja 10 koehenkilöä osallistui kolmeen harjoitussessioon. 

2 koehenkilöä osallistui vain kahteen harjoitussessioon sairastumisen vuoksi, ja heidät jätettiin pois 

aineiston analyyseista. Näin ollen lopullinen koehenkilömäärä oli 19. Heistä 7 oli naisia ja 12 

miehiä, ja heidän ikänsä vaihteli 26–78 välillä (ka = 50.00, kh = 15.03).  

Aineiston analyysissä koehenkilöiden qigong harjoittelukokemus vuosissa pyöristettiin lähimpään 

ei-nolla kokonaislukuun. Koehenkilöiden harjoittelukokemus vaihteli muutamasta kuukaudesta 

kahteenkymmeneen vuoteen (ka = 6.5, kh = 5.65). Koehenkilöiltä kysyttiin myös viikoittaista 

harjoittelukertojen lukumäärää, joka vaihteli nollasta kahdeksaan (ka = 3.47, kh = 2.67).  

 

2.2 Arviointimenetelmät 

Ennen ensimmäisen harjoituskerran alkua koehenkilöt täyttivät tutkimukseen suostumus -

lomakkeen sekä taustatietolomakkeen, jossa kysyttiin ikää, sukupuolta sekä harjoittelukokemusta. 

Tutkimuksessa käytettiin kahta erilaista mittaria: PANAS (Positive And Negative Affect Schedule) 

arvioimaan harjoitussession aikana tapahtunutta tunnetilojen muutosta verrattuna harjoitussessiota 

edeltävään tilaan, sekä FSS (Flow Short Scale) arvioimaan Flow-kokemusta harjoitussession 

aikana. Lisäksi jokaisen harjoitussession lopuksi osallistujat täyttivät loppukyselylomakkeen, joka 

piti sisällään flow-kokemukseen liittyviä lisäkysymyksiä, koejärjestelyihin liittyviä 

kontrollikysymyksiä sekä tunnetiloihin liittyviä vapaamuotoisia kysymyksiä. 
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2.2.1 PANAS 

PANAS on itsetäytettävä kyselylomake, joka mittaa positiivisia ja negatiivisia tunnetiloja. Se 

koostuu kahdestakymmenestä kysymyksestä, joista kymmenen mittaa negatiivista tunnetilaa ja 

kymmenen positiivista tunnetilaa. Koska virallista suomenkielistä PANASin käännöstä ei ole 

olemassa, tutkimuksessa käytetty suomenkielinen käännös perustuu 29.10.2015 tehtyyn 

epäviralliseen PANASin suomennokseen, jota tarkennettiin joidenkin kysymysten kohdalta.  

PANASin sisäinen yhteneväisyys positiiviselle tunnetilalle on (.86–.90) ja negatiiviselle tunnetilalle 

(.84–.87) sekä yhden viikon test-retest reliabiliteetti positiiviselle tunnetilalle on (.79) ja 

negatiiviselle tunnetilalle (.81) (Watson, Clark ja Tellegen, 1988). Validiteetti: PANASin 

korrelaatio HSCL:ään on negatiiviselle tunnetilalle (.74) ja positiiviselle tunnetilalle (-.19), 

PANASin korrelaatio BDI:hin on negatiiviselle tunnetilalle (.65) ja positiiviselle tunnetilalle (-.29) 

(Watson ym., 1988). Lomakkeessa on 20 erilaista tunnetilaa kuvaavaa adjektiivia, joista 10 kuvaa 

positiivisia tunnetiloja (kuten innostuneisuus, tyytyväisyys) ja 10 kuvaa negatiivisia tunnetiloja 

(kuten vihamielisyys, pelokkuus). Koehenkilöt täyttivät lomakkeen 5-portaisen Likert-asteikon 

mukaisesti (1= ei ollenkaan tai hyvin vähän, 5 = erittäin paljon) koskien tunnetilaansa ennen kokeen 

alkua (”Laita rasti ruutuun sen mukaan miltä sinusta on tuntunut viimeisen muutaman tunnin 

aikana keskimäärin”) sekä välittömästi kokeen jälkeen (”Laita rasti ruutuun sen mukaan miltä 

sinusta tuntuu juuri nyt”). Tunnetilaa ennen harjoitussessiota mittaava PANAS summamuuttuja 

saadaan laskemalla yhteen positiivisten tunnetilojen Likert-asteikolliset pisteet sekä negatiivisten 

tunnetilojen pisteet ja vähentämällä ne toisistaan. Positiivinen summamuuttuja kertoo positiivisesta 

tunnetilasta, kun taas negatiivinen summamuuttuja kertoo negatiivisesta tunnetilasta. Samalla 

tavalla saadaan laskettua myös harjoitussession jälkeinen PANAS summamuuttuja. 

Harjoitussession aikaansaama tunnetilan muutos on PANAS summamuuttujien välinen erotus. Mitä 

suurempi erotuksen itseisarvo on, sitä suurempi tunnetilan muutos on ollut. Positiivinen arvo 

tarkoittaa, että harjoitussessio on kohottanut koehenkilön tunnetilaa, negatiivinen arvo tarkoittaa, 

että harjoitussessio on madaltanut sitä. 

 

2.2.2 Flow Short Scale (FSS) 

FSS on itsetäytettävä kyselylomake, joka mittaa flow-kokemusta. Sen ovat kehittäneet Rheinberg, 

Vollmeyer ja Engeser (2003). Se koostuu kymmenestä kysymyksestä, joita mitataan asteikoilla 1–7 

(1 = ei laisinkaan, 7= erittäin paljon). FSS on yhdiste kahdesta skaalasta: tekemisen virtaavuus 

(engl. fluency of performance), jota mittaa 6 kysymystä (kuten ”liikkeeni olivat sujuvia ja 

virtaavia”) sekä toimintaan uppoutuminen (engl. absorption by activity), jota mittaa 4 kysymystä 

(kuten ”uppouduin täysin harjoitteluun”). Analyysia varten otettiin keskiarvo tekemisen virtaavuus- 
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sekä toimintaan uppoutuminen-skaalojen pistemääristä. Lopullinen flow-faktori muodostettiin 

yhdistämällä tekemisen virtaavuus ja toimintaan uppoutuminen yhteen kuten Rheinberg, Vollmeyer 

ja Engeser (2003) suosittelevat. Cronbachin alfa tekemisen virtaavuudelle ja toimintaan 

uppoutumiselle on (.92). Koska virallista suomenkielistä FSS:n käännöstä ei ole olemassa, 

tutkimuksessa käytetty suomenkielinen käännös perustuu Frantsi, Inkilä, Lehtonen, Pölönen, 

Tammi ja Toikka (2018) tekemään suomennokseen, jonka sanamuotoja on edelleen muokattu tähän 

tutkimukseen sopiviksi. 

 

2.2.3 Loppukyselylomake 

Jokaisen harjoitussession lopuksi koehenkilöt täyttivät loppukyselylomakkeen, jossa he arvioivat 

harjoitussessiota kokonaisuudessaan. Loppukyselylomakkeessa oli FSS:iin liittyviä kysymyksiä, 

jotka arvioitiin asteikolla 1–7, sekä avoimia kontrollikysymyksiä. Kolme kysymystä liittyi FSS:n 

toiminnan tärkeys -faktoriin (engl. perceived importance), toiset kolme kysymystä liittyi FSS:n 

taitojen ja vaatimusten tasapainoon (engl. skills and demands) ja neljä kysymystä oli koeasetelmaan 

liittyviä kontrollikysymyksiä, joilla haluttiin saada tietoa mittareiden ja koejärjestelyiden 

toimivuudesta. Toisin kuin Rheinberg, Vollmeyer ja Engeser (2003) käyttämässä flow-

lomakkeessa, sekä kolme toiminnan tärkeys -faktorin kysymystä, että kolme taitojen ja vaatimusten 

yhteensopivuus kysymystä esitettiin ainoastaan jokaisen harjoitussession lopussa koskemaan koko 

harjoitusta kokonaisuudessaan. Tärkein syy tähän oli se, että näin haluttiin pitää tauko eri qigong-

osioiden välillä mahdollisimman lyhyenä, jotta harjoituksen aikaansaama meditatiivinen tila ei 

rikkoontuisi. Lisäksi oli epäselvää, kuinka hyvin toiminnan tärkeys -faktorin kolmesta 

kysymyksestä kaksi (”Minusta tuntui siltä, etten saisi tehdä yhtään virhettä” ja ”Pelkäsin 

epäonnistuvani”) soveltuvat tähän tutkimukseen, koska koehenkilöitä ohjeistettiin ennen harjoitusta 

tutkimuksessa käytetyn Dynamis qigong-harjoittelun yleisen käytännön mukaisesti löytämään oma 

yksilöllinen tapansa tehdä harjoitteita, jolloin varsinaista eksplisiittistä virheiden tekemisen tai 

epäonnistumisen mahdollisuutta harjoitussession aikana ei ollut. 

 

2.2.4 Sisällönanalyysi  

Loppukyselylomakkeessa olevien vapaamuotoisten vastauksien perusteella tehtiin lisäksi 

kvalitatiivinen sisällönanalyysi lisäinformaation saamiseksi. PANAS mittaa positiivisen ja 

negatiivisen tunnetilan kokonaismuutosta ennen ja jälkeen qigong-harjoitussession, mutta se ei 

kykene erottelemaan tunnetilan muutoksen laatua. Koska myös tästä laadullisesta muutoksesta 
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haluttiin tietoa, koehenkilöitä pyydettiin vapaan palautuksen menetelmällä kuvaamaan tunnetilaansa 

välittömästi harjoitussessioiden 2, 3 ja 4 jälkeen kysymyksellä: ”Mitkä sanat tai lauseet kuvaavat 

mielestäsi parhaiten tunnetilaasi juuri nyt harjoituksen jälkeen?”.  

Luokittelin vastauksissa esiintyneitä sanoja ja lauseita relevantteihin luokkiin MOT 

synonyymisanakirjan avulla. Yhdessä vastauksessa saattoi olla useita eri sanoja tai lauseita, jotka 

luokittelin yhteen tai useampaan kategoriaan. Kategorioita nousi esiin yhdeksän kappaletta, ja ne 

nimettiin sen synonyymin mukaisesti, joka mielestäni alan asiantuntijana kuvasi parhaiten kyseistä 

tunnetilaa.  

 

2.3. Tutkimuksen kulku 

Pitkittäistutkimus toteutettiin neljänä 90 minuutin pituisena harjoitussessiona, jotka pidettiin viikon 

välein Helsingin Rudolf Steiner -koulun liikuntatiloissa. Jokaisen harjoitussession aikana 

koehenkilöt tekivät ryhmäohjauksessa kolme erilaista qigong-osiota, joista jokaisen pituus oli noin 

20 minuuttia. Tutkimuksessa käytetyt qigong-harjoitteet olivat peräisin kirjoittajan kehittämästä 

Dynamis qigong -tyylistä. Jokainen qigong-osio päättyi noin viisi minuuttia kestäneeseen 

reflektiohetkeen. Reflektiohetket alkoivat muutaman minuutin introspektiivisella 

tunnustelutuokiolla, jonka aikana koehenkilöitä ohjeistettiin aistimaan omia kehollisia ja 

tunnetilallisia tuntemuksiaan. Välittömästi tunnustelutuokion jälkeen koehenkilöt täyttivät FSS-

lomakkeen sekä viimeisen qigong-osion jälkeen myös PANAS-lomakkeen ja 

loppukyselylomakkeen. 

Kuva 4. Kaavakuva koeasetelman kulusta. 
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Jokaisen harjoitussession kulku oli seuraava: 

1. Ennen harjoitussession alkua koehenkilöt täyttivät PANAS-kyselylomakkeen. 

2. Ensimmäinen qigong-osio: ”Kehoa avaavat ja rentouttavat harjoitteet”, jossa on erityyppisiä 

hitaasti tehtäviä heilutus-, ravistus-, venytys- ja pyörittelyliikkeitä, samanaikaisesti kun huomio 

kohdistetaan aistimaan erilaisia kehontuntemuksia. 

3. Ensimmäinen reflektiohetki, jonka aikana koehenkilöt täyttävät ensimmäisen FSS-lomakkeen. 

4. Toinen qigong-osio: ”Kurki levittää siipensä”, jossa yhdistyvät liike, hengitys ja huomion 

kohdistaminen liikkeen ja hengityksen harmonisointiin. 

5. Toinen reflektiohetki, jonka aikana osallistujat täyttävät toisen FSS-lomakkeen. 

6. Kolmas qigong-osio: ”Maan ja taivaan yhdistäminen”, jossa liike, hengitys ja erityiset mielikuvat 

sulautuvat huomion kohdistamisen avulla toisiinsa.  

7. Kolmas reflektiohetki, jonka aikana osallistujat täyttävät kolmannen FSS-lomakkeen, PANAS-

lomakkeen sekä loppukyselylomakkeen. 

8. Harjoitussessio loppuu. 

 

2.4 Koeasetelman valinta 

Kaikista harjoitussessiosta pyrittiin tekemään mahdollisimman identtiset keskenään: jokainen vaihe 

kesti yhtä kauan ja kaikki harjoitteet toistettiin aina samassa järjestyksessä. Tähän koeasetelmaan 

päädyttiin, jotta harjoitussessiot olisivat vertailukelpoisia keskenään. Jo ennen kokeen alkamista oli 

tiedossa, ettei osa koehenkilöistä tule osallistumaan jokaiseen neljään harjoitussessioon. Kun 

jokaisesta harjoitussessiosta tehtiin identtiset keskenään, sillä ei ollut merkitystä, että eri 

koehenkilöt olivat poissa eri harjoitussessioilta. Toinen keskeinen syy liittyy qigong-harjoittelussa 

yleisesti käytettyyn harjoitusmetodologiaan, jossa harjoitus etenee ajallisesti suurikokoisesta ja 

”ulkoisesta” liikkeestä yhä pienempään ja hienovaraisempaan ”sisäiseen liikkeeseen”, jota pidetään 

kaikkein tehokkaimpana, mutta vaativimpana harjoittelutapana. Osioissa käytetyt kolme Dynamis-

qigong sarjaa oli suunniteltu juuri tätä prosessia ajatellen, jolloin sarjojen esiintymisjärjestys oli 

olennaista. Tätä hyväksi havaittua harjoitusperiaatetta ei haluttu lähteä tässä tutkimuksessa 

muuttamaan tasapainottamalla osioita. 
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Koeasetelman luomisessa ja harjoitussessioiden toteuttamisessa oli pyritty siihen, että eri osioiden 

välillä täytettävät FSS-lomakkeet eivät keskeyttäisi qigong-harjoittelun aikaansaamaa meditatiivista 

keskittyneisyyden tilaa. Loppukyselylomakkeessa oli vapaaehtoinen kontrollikysymys ”Millaisena 

koit harjoituksen aikana pidetyt itsereflektiotuokiot, joiden aikana täytit kyselylomakkeet?”, jolla 

haluttiin saada tietoa siitä, kuinka tässä onnistuttiin. Vastauksissa (N = 60) vain kolme koehenkilöä 

raportoi keskeytymisen kokemuksia (vastauksista 9.67%). Valtaosa koehenkilöistä koki 

itsereflektiotuokiot positiivisesti kokemusta syventävinä ja parantavina tekijöinä (vastauksista 

67.74%). Loput vastauksista (22.58%) olivat neutraaleja.    

 

3. TULOKSET 

Aineisto1 analysoitiin IBM SPSS Statistics 25.0 -ohjelmalla. Aineiston ensivaiheen analyysissä 

koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko heillä aikaisempaa kokemusta 

koeasetelmassa käytetystä Dynamis-qigong harjoittelusta vai ei. Kuten etukäteen oletettiin, ryhmien 

välillä ei ollut mitään eroja PANAS- ja FSS-tuloksissa, joten kaikissa myöhemmissä analyyseissa 

tästä jaottelusta luovuttiin. Aineiston analyyseissä sukupuolella, iällä, viikoittaisella 

harjoittelumäärällä tai harjoittelukokemuksen pituudella ei ollut vaikutusta PANAS- tai FSS-

tuloksiin.  

 

3.1 Qigong-harjoittelun vaikutus tunnetiloihin 

3.1.1 PANAS-tulokset 

Qigong-harjoittelun aikaansaamaa muutosta positiiviseen ja negatiiviseen tunnetilaan mitattiin 

PANAS-mittarilla, jonka asteikon vaihteluväli on [-40, 40]. Harjoitus sekä laski koehenkilöiden 

negatiivista tunnetilaa että nosti positiivista tunnetilaa. Harjoittelu kohensi koehenkilöiden PANAS-

tulosta keskimäärin + 8.85 eli yli 10% asteikon vaihteluvälistä, mitä voidaan pitää selkeänä 

muutoksena. Näin ollen tulos tukee ensimmäistä hypoteesia, jonka mukaan qigong-harjoittelu 

muuttaa tunnetilaa positiiviseen suuntaan. 

                                                 
1 Täydentävää numeerista- ja tekstiaineistoa saatavilla osoitteesta: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7181963.v1 
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Kuva 5. Koehenkilöiden kaikkien harjoitussessioiden keskimääräiset PANAS-pistemäärät ennen qigong-

harjoitussessiota (sininen) ja qigong-harjoitussessioiden jälkeen (punainen), ryhmän keskiarvot on merkitty 

vaakaviivoilla. 

Taulukko 1. Keskeiset PANAS tunnusluvut ennen ja jälkeen harjoitussession.  

Koko ryhmän PANAS tunnusluvut ennen ja jälkeen harjoitussession 

 keskiarvo N hajonta keskiarvon keskivirhe 

Pari 1 PANAS ennen neg. 15.20 66 6.29 .77 

PANAS jälkeen neg. 10.77 66 2.64 .33 

Pari 2 PANAS ennen pos. 25.67 66 8.51 1.05 

PANAS jälkeen pos. 30.09 66 9.71 1.20 

Pari 3 PANAS ennen tot. 10.47 66 9.95 1.22 

PANAS jälkeen tot. 19.32 66 9.36 1.15 

 

 

Negatiivisen, positiivisen ja totaalisen tunnetilan muutokset olivat merkitseviä Wilcoxonin testillä 

kuten taulukosta 2 nähdään. 

 
Taulukko 2. Wilcoxon testin tulokset.  

PANAS muutosten merkitsevyys Wilcoxon testillä

 negatiivisen tunnetilan muutos positiivisen tunnetilan muutos totaalinen tunnetilan muutos 

Z -5.98 -4.22 -5.57 

p-arvo <.001 <.001 <.001 
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Kuva 6. koehenkilöiden kaikkien harjoitussessioiden PANAS-pistemäärien muutoksen keskiarvot, ryhmän keskiarvo 

merkitty vaakaviivalla. Kaikkien koehenkilöiden tunnetilat muuttuivat positiivisemmiksi kahta lukuun ottamatta. 

Tunnetila laski koehenkilöllä 5 ja koehenkilöllä 9 tunnetila ei muuttunut.  

 

PANAS-tuloksissa ei ollut eroa eri harjoitussessioiden 1–4 välillä Friedmanin testin mukaan df (3), 
p = .95. 

 

3.1.2 Sisällönanalyysi 

Koehenkilöt vastasivat vapaamuotoisesti kysymykseen ”Mitkä sanat tai lauseet kuvaavat mielestäsi 

parhaiten tunnetilaasi juuri nyt harjoituksen jälkeen?”, jonka vastausten perusteella tehtiin 

sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin tulokset olivat seuraavat: Kysymyksiin vastausprosentti oli 

95.74 %, N = 116. Vastausten yhteenlasketuista adjektiiveistä positiiviseksi luokiteltuja adjektiiveja 

oli yhteensä 87.93 % (n = 102), negatiiviseksi luokiteltuja adjektiiveja oli yhteensä 3.44 % (n = 4) 

ja ambivalenteiksi luokiteltuja adjektiiveja oli yhteensä 8.62 % (n = 10). Vastaukset luokiteltiin 

yhdeksään kategoriaan, joista suurin nimettiin rauhallinen-kategoriaksi, ja johon laskettiin sanoja 

kuten rauhallinen, levollinen, tyyni ja seesteinen. Tällaisia sanoja oli 33.62 % kaikista lasketuista 

adjektiiveistä. Toiseksi suurin ryhmä oli hyväntuulinen-kategoria, johon laskettiin positiivisen 

tunnetilan adjektiiveja, kuten hyväntuulinen, tyytyväinen, iloinen ja onnellinen, joita oli 22.41 % 

kaikista adjektiiveistä. Kolmas ryhmä oli energisoitunut-kategoria, johon kuului sanoja kuten 

energinen, virkistynyt, voimaantunut ja latautunut, ja käsitti 14.66 % vastauksista. Neljäs ryhmä oli 
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rento-kategoria, joka koostui ainoastaan sanoista rento ja rentoutunut, jotka toistuivat 12.07% 

kaikista adjektiiveista. Nämä neljä suurinta kategoriaa kattoivat yhteensä 72% aineistosta.  

Taulukko 3. Adjektiivien kategorisointi yhdeksään luokkaan. 

Kategoria N osuus 

Rauhallinen 39 33.62 % 

Hyväntuulinen 26 22.41 % 

Energisoitunut 17 14.66 % 

Rento 14 12.07 % 

Raukea 9 7.76 % 

Tasapainoinen 4 3.44 % 

Jännittynyt 4 3.44 % 

Läsnäoleva 2 1.72 % 

Ambivalentti 1 .86 % 

 

 

3.2 Qigong-harjoittelun vaikutus flow-kokemukseen 

Flow-kokemusta mitattiin FSS-mittarilla, jonka asteikon vaihteluväli on [1.00, 7.00].  

3.2.1 Koko ryhmän FSS-tulokset 

Koko ryhmän kaikkien osioiden ja harjoitussessioiden yhteenlasketut keskeiset FSS-pisteiden 

tunnusluvut olivat seuraavat: N = 66, ka = 5.66, kh = .63 

 
Kuva 7. Koehenkilöiden kaikkien harjoitussessioiden FSS-pisteiden keskiarvot. Koko ryhmän keskiarvo merkitty 

poikkiviivalla. 
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3.2.2 Kolmen qigong-osion FSS-tulokset 

 

Kolmen qigong-osion FSS-pisteiden keskeiset tunnusluvut näkyvät alla olevasta taulukosta. 

 

Taulukko 4. Koko ryhmän kolmen qigong-osion kaikkien harjoitussessioiden keskiarvoistetut FSS-pisteet 

 N Min Max ka kh 

1. osio “Kehoa avaavat ja 
rentouttavat harjoitteet” 

66 3.63 6.75 5.45 .77

2. osio: “Kurki levittää siipensä” 66 3.33 6.79 5.70 .70

3. osio: “Maan ja taivaan 
yhdistäminen” 

66 2.83 6.83 5.82 .81

 

 

ANOVA analyysin mukaan qigong-osioiden FSS-pisteiden keskiarvot erosivat merkitsevästi 

toisitaan, F(2,130) = 9.10, p < .001.  Kontrastivertailusta havaitaan, että ensimmäinen osio poikkeaa 

toisesta F(1, 65) = 9.56, p = .003 ja kolmannesta F(1,65) = 9.16, p > .001 osiosta. Toisin sanoen 

FSS-pisteiden keskiarvot olivat korkeammat toisessa ja kolmannessa osiossa kuin ensimmäisessä 

osiossa. 

 

 
Kuva 8. Kolmen qigong-osioiden FSS pisteet. x = koehenkilö, y = FSS-pistemäärän keskiarvo. Värilliset pisteet ovat 

keskiarvo kaikista harjoitussessioista 1–4. Värilliset vaakaviivat kuvaavat kyseisen osion ryhmän keskiarvoa.  
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3.2.3 Neljän harjoitussession FSS-tulokset 

Harjoitussessioiden 1, 2, 3 ja 4 FSS-tunnusluvut näkyvät taulukosta 6. 

Taulukko 5. Harjoitussessioiden tunnusluvut 

 
 N min max ka kh 

Harjoitussessio 1 FSS 19 4.83 6.32 5.69 .51 

Harjoitussessio 2 FSS 19 4.43 6.44 5.54 .57 

Harjoitussessio 3 FSS 19 4.08 6.60 5.84 .65 

Harjoitussessio 4 FSS 9 3.42 6.49 5.43 .90 

 

 

Harjoitussessioiden 2 ja 3 keskiarvot erosivat toisistaan, t(18) = -2.65, p = .016. 

 

 
Kuva 9. Koehenkilöiden harjoitussessioiden 1–4 FSS-pisteet. Sessioiden keskiarvot merkitty vaakaviivoilla. 
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Kuva 10. Harjoitussessioiden normalisoidut FSS-pistemäärät 
 

3.2.4 Taitojen ja vaatimusten yhteensopivuus 

Kellerin ja Landhäußerin flow-mallin (2012) mukaan taitojen ja vaatimusten yhteensopivuus on 

tärkein flow-kokemuksen tekijä. Aineistossa tätä kysyttiin seuraavalla tavalla: 

 

Luokat olivat numeroitu 1–7, jossa numero 4 oli luokka ”sopiva”. Tulokset olivat seuraavat: 

Taulukko 6. Luokiteltu taitojen ja vaatimusten yhteensopivuus muuttuja. 

Harjoittelun vaativuus on 
tällä hetkellä minulle 

1  
liian 
matala 

2 3 4 sopiva 5 6 7  
liian 
korkea 

Yhteensä 

N 1 3 5 57 0 0 0 66
% 1.5 4.5 7.6 86.4 0 0 0 100

 

Kuten taulukosta 6 voidaan havaita, koehenkilöt kokivat valtaosan (86.4%) harjoitussessioista hyvin 

yhteensopivaksi vaatimusten ja taitojen suhteen. Kellerin ja Landhäußerin flow-mallin (2012) 

pohjalta tämä tulos tukee käsitystä, että harjoitussessiot olivat koehenkilöille valtaosin flow-

kokemusta aikaansaavia. 
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4. POHDINTA 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli tutkia itseraportoinnin avulla qigong-harjoittelun vaikutusta 

tunnetiloihin sekä flow-kokemukseen. Tässä tutkimuksessa sukupuolella, iällä, viikoittaisella 

harjoittelumäärällä tai harjoittelukokemuksen pituudella ei todettu olevan vaikutusta tunnetiloihin 

eikä flow-kokemukseen. Tämä ehkä osin yllättävä tulos selittynee sillä, että qigongissa käytetyt 

harjoitteet ovat teknisesti helposti ja nopeasti opittavissa sellaiselle tasolle, joka mahdollistaa 

meditatiivisen liikkeen kokemuksen. Tässä mielessä qigong eroaa monista muista meditatiivisen 

liikkeen harjoitusmuodoista, joissa monimutkaisten koreografioiden tai fyysisesti vaativien 

liikkeiden oppiminen on aikaavievä, jopa vuosikausia kestävä prosessi. Kaikilla koehenkilöillä oli 

takanaan ainakin muutaman kuukauden harjoittelukokemus, joka ilmeisesti riitti meditatiivisen 

liikkeen kokemuksen saamiseksi.  

Sekä tunnetiloissa että flow-kokemuksessa oli yksilöllistä vaihtelua eri koehenkilöiden välillä. 

Myös eri harjoitussessioiden välillä oli joillakin koehenkilöillä suurta sisäistä vaihtelua. PANAS 

tuloksissa koehenkilö numero 5:n tunnetila muuttui sessioiden aikana ainoana negatiiviseen 

suuntaan. Tämä tulos selittyy koehenkilön itsensä mukaan hänen koejärjestelyn aikana olleesta 

poikkeuksellisen haastavasta elämäntilanteestaan. 

 

4.1 Qigong harjoittelun vaikutuksesta tunnetiloihin 

PANASilla mitattuna qigong-harjoittelu sai aikaan selkeän muutoksen koehenkilöiden tunnetilassa, 

sillä harjoitussessio sekä vähensi koehenkilöiden negatiivista tunnetilaa että lisäsi positiivista 

tunnetilaa. Nämä tulokset tukevat ensimmäistä hypoteesia, jonka mukaan qigong-harjoittelu 

muuttaa tunnetilaa positiiviseen suuntaan. Tämä tulos on näin ollen samansuuntainen aikaisempien 

tutkimustulosten kanssa ja antaa lisävahvistusta näkemykselle, että qigong-harjoittelu lisää 

harjoittelijan positiivista tunnetilaa. 

Sisällönanalyysin mukaan qigong-harjoittelu tuotti olon, jota voidaan kuvata rauhalliseksi, 

hyväntuuliseksi, energisoituneeksi ja rennoksi. Tämä muutos tapahtui tunnin mittaisen 

harjoitussession aikana. On mahdollista, että tunnetilan muutos tapahtuu nopeammin kuin tunnissa. 

Tähän viittaa Johannssonin ja Hassmenin tutkimus (2013), jossa merkittävä tunnetilan muutos 

tapahtui 20 minuutin harjoittelun jälkeen.   

Koska qigong-harjoittelu on jo määritelmällisesti multimodaalia, ei voida erottaa millä tavoin 

qigong-harjoittelun eri aspektit moduloivat tunnetiloja. Aikaisemmasta tutkimuksesta kuitenkin 

tiedetään, että sekä hengitystekniikoilla (Boiten, Frijda ja Wientjes, 1994; Philippot, Chapelle ja 
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Blairyn, 2002; Ladawan ym., 2017) että mielen keskittämisellä (Sampaio, Lima ja Ladeia, 2017) on 

voimakkaita vaikutuksia tunnetiloihin. 

 

4.2 Qigong-harjoittelun vaikutus flow-kokemukseen 

Csikszentmihalyi ja muut flow-tutkijat eivät ole halunneet määritellä mitään selkeää pisterajaa 

mihinkään käytössä olevaan flow-mittariin, joka yksiselitteisesti kertoisi onko flow-kokemus 

saavutettu. Näin ollen pelkästään FSS-tulosten perusteella ei voida sanoa saivatko koehenkilöt flow-

kokemuksia tässä tutkimuksessa. Useat seikat yhdessä FSS tulosten kanssa kuitenkin viittaavat 

siihen, että flow-kokemuksia syntyi harjoitussessioiden aikana.  

Tarkastelemalla FSS-mittarin asteikkoa [1.00, 7.00] voimme ensinnäkin todeta, että tässä kokeessa 

koehenkilöiden FSS-pisteet olivat yleisesti ottaen korkeat, sillä koko ryhmän kaikkien osioiden ja 

harjoitussessioiden yhteenlaskettu keskiarvo oli 5.65 ja mediaani 5.76. Mikäli tarkistellaan 

yksittäisiä qigong-osioita ja otetaan mielivaltainen FSS-mittarin arvon 6.00 kynnysarvoksi 

huomataan, että 19:sta koehenkilöstä 17 saavutti kyseisen kynnysarvon ainakin yhden kerran 

kokeen aikana. Näin korkeat FSS-pisteet indikoivat flow-kokemusta. 

Kellerin ja Landhäußerin mallin (2012) mukaan flow-kokemuksen syntymisen keskeisin tekijä on 

taitojen ja vaatimusten yhteensopivuus. Suurin osa harjoitussessioista (86.4%) oli taitojen ja 

vaatimusten yhteensopivuuden kannalta koehenkilöillä hyvä.  Näin ollen tämä tulos osaltaan tukee 

FSS-tuloksia flow-kokemuksen syntymisestä. 

Lisäksi flow-kokemus on todennäköisesti ilmiönä ei-dikotominen eli henkilöllä voi olla 

voimakkuudeltaan eri asteisia flow-kokemuksia (Engeser, 2012). Edeltä mainittujen seikkojen 

pohjalta voidaan perustellusti olettaa, että ainakin osa koehenkilöistä on saanut flow-kokemuksen 

harjoitussessioiden aikana. Tätä käsitystä tukevat myös joidenkin koehenkilöiden vapaasti 

kirjoittamat kommentit harjoittelukokemuksesta joissa kuvataan flow-kokemuksen kaltaista tilaa, 

esimerkiksi näin: ” Tänään lähtökohtana olo oli hieman väsynyt. Vaikka toisaalta keskittynyt ja 

rauhallinen. Harjoitus piristi ja toi hyvin nautinnollisen syventymisen kehoon, jopa flow-maisia 

tiloja, joissa keho liikkui kuin automaatiolla”. Näin ollen voidaan sanoa, että tutkimuksen tulokset 

tukevat toista hypoteesia, eli voidaan olettaa, että qigong-harjoittelu on flow-kokemusta tuottavaa. 

Tämä tulos on yhdenmukainen Csikszentmihalyin (1990) näkemyksen kanssa, jonka mukaan 

itämaiset meditatiivisen liikkeen harjoitusmuodot ovat itsessään pitkälle kehittyneitä flow-

kokemusta tuottavia menetelmiä. 
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4.2.1 Pohdintaa flow-kokemukseen liittyvistä tavoitteista ja palautteesta qigongin yhteydessä 

Qigong-harjoittelu on luonteeltaan ei-suorituskeskeinen aktiviteetti, jota voi tehdä ryhmässä 

opettajan ohjauksessa tai yksin. Ryhmäliikuntatilanteessa harjoituksen ohjaaja demonstroi ja kertoo 

harjoittelijoille mitä seuraavaksi tehdään, toimii mallina liikkeiden oikeaoppiselle suoritukselle sekä 

toimii esimerkkinä tietoisen liikkeen ja hengityksen rytmittämisessä ja synkronoinnissa. Näkisin, 

että tästä harjoittelijalle muodostuu Csikszentmihalyin (1975) kuvailema toimintamahdollisuuksien 

rakenne, johon hän voi uppoutua, ja joka mahdollistaa flow-kokemuksen synnyn. Tilanne on 

toisenlainen silloin, kun qigongia harjoitetaan yksin ilman ohjaajaa. Tällöin keskiöön nousevat 

kehotietoisuus (Klemola, 2014; 2016) sekä harjoittelijan subjektiivisesti kokemat keholliset, 

tunnetilalliset ja mentaaliset kokemukset, jotka toimivat sekä tekemisen tavoitteena että palautteena. 

Mitä kokeneempi harjoittelija on, sitä vähemmän riippuvainen hän on ulkoisesta mallista ja sitä 

enemmän tavoitteet ja palaute siirtyvät harjoittelijan subjektiiviselle tasolle. 

 

4.3 Pohdintaa pitkittäis- ja toistomittausasetelmasta 

Harjoitussessioiden välillä ei ollut merkittäviä eroja tunnetilan muutoksessa eikä flow-

kokemuksessa. Toisin sanoen jo ensimmäisellä harjoitussessiolla saavutettiin sekä tunnetilan 

positiivisen muutoksen että flow-kokemuksen maksimaalinen hyötytaso, joka ei toistojen myötä 

enää kohonnut. Tämä ilmiö selittynee samalla tavoin kuin aikaisemmin mainittu havainto siitä, ettei 

harjoittelukokemuksen pituudella ollut vaikutusta. Kaikilla koehenkilöillä oli riittävästi kokemusta 

qigong-harjoittelusta sen positiivisten vaikutusten aikaansaamiseksi heti ensimmäisestä 

harjoitussessiosta lähtien eikä oppimisvaikutusta tapahtunut. 

Harjoitussessioiden sisäisissä flow-kokemuksen toistomittauksissa havaittiin, että jo ensimmäisen 

qigong-osion aikana saatiin flow-kokemuksia. Flow-kokemus kuitenkin voimistui toisessa ja 

kolmannessa qigong-osiossa verrattuna ensimmäiseen osioon mikä voi johtua ainakin kahdesta eri 

syystä. Ensimmäinen mahdollisuus on, että qigong-harjoittelussa flow-kokemus lisääntyy ajan 

funktiona harjoitusajan pidentyessä. Toinen vaihtoehto on, että toinen ja kolmas qigong-osio olivat 

sisällöllisesti voimakaamin flow-kokemusta tuottavia kuin ensimmäinen. Koeasetelmasta johtuen 

tämä tutkimus ei pysty selvittämään mistä vaihtoehdosta oli kyse, vaan sen selvittäminen vaatii 

erilaisen koeasetelman. 
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4.4 Tutkimuksen rajoitteet ja vahvuudet 

Tämän tutkimuksen tulosten luotettavuutta arvioitaessa on syytä ottaa huomioon ainakin seuraavia 

asioita. Tutkimuksen rajoituksena voidaan pitää sitä, että koehenkilöistä valtaosa (89.47%) oli 

osallistunut aikaisemmin kirjoittajan ohjaamiin meditatiivisen liikkeen harjoituksiin. Koska 

kirjoittaja oli koehenkilöille tuttu henkilö, on mahdollista, että koehenkilöillä oli tiedostamaton halu 

miellyttää kirjoittajaa, mikä saattoi vääristää vastauksia. Koska tämä ilmiö oli etukäteen tiedossani 

koeasetelmaa suunnitellessani, pyrin kontrolloimaan sitä esittämällä kaikki suulliset ja kirjalliset 

ohjeet mahdollisimman neutraalisti ja ei-johdattelevasti, ja siten minimoimaan kyseisen 

vaikutuksen. En kuitenkaan pysty objektiivisesti arvioimaan kuinka tässä onnistuin ja oliko tällä 

ilmiöllä vaikutusta vastaustuloksiin. 

Positiivisia ja negatiivisia tunnetiloja mittaavalle PANAS-mittarille ei ole olemassa virallista 

suomenkielistä käännöstä. Tätä tutkimusta varten PANAS suomennettiin tutkijan toimesta ohjaajan 

avustuksella käyttäen lähteinä alkuperäistä englanninkielistä PANAS-mittaria, sekä epävirallista 

vuonna 2015 tehtyä PANAS-suomennosta. Kirjoittaja koki, että vuoden 2015 suomennoksessa oli 

joitakin ongelmakohtia, joita pyrittiin korjaamaan paremmin alkuperäistä merkitystä vastaaviksi. 

PANASin suomentamisessa on kuitenkin sekä kielellisiä että kulttuurillisia vaikeuksia. Esimerkkinä 

PANASin suomentamisen haasteellisuudesta on sanojen ”excited” ja ”enthusiastic” erottaminen 

toisistaan siten, että niiden välille syntyisi mielekäs tunnetilallinen ero suomeksi ilmaistuna. 

PANAS mittarin ongelmakohtien vuoksi pidän todennäköisenä, että mittaustuloksissa on 

ylimääräistä kohinaa. Tunnetilan muutos oli kuitenkin niin selkeä, että en usko mittarin mahdollisen 

epätarkkuuden vaikuttavan itse tulokseen ja siitä tehtyihin johtopäätöksiin. 

On myös epäselvää, kuinka hyvä mittari PANAS on mittaamaan meditatiivisen liikkeen 

aikaansaamaa tunnetilan laadullista muutosta. Tunnetilat, joita PANASin kysymykset mittaavat, 

ovat laadultaan yleisluontoisia ja näin ollen PANAS toimii ehkäpä parhaiten arkielämän tunnetilan 

muutosten mittaamisessa. Sen sijaan meditatiivisen liikkeen aikaansaamat tunnetilan muutokset 

vaikuttavat sisällönanalyysin perusteella olevan hienosyisempiä sekä ehkä jopa laadultaan erilaisia. 

On todennäköistä, että tällaisten hienovaraisempien tunnetilojen mittaamiseen tarvittaisiin tätä 

tarkoitusta varten suunniteltu, parempi tunnetilamittari.  

Tutkimuksen vahvuuksiin voidaan lukea pitkittäistutkimusasetelma yhdistettynä riittävään 

koehenkilömäärään. Näin saatiin kerättyä kokeellisen käyttäytymistutkimuksen puitteissa 

suhteellisen suuri määrä datapisteitä analyysejä varten. Tutkimuksen vahvuudeksi voidaan lukea 

myös vahva asiantuntijuuteni tutkittavasta alasta. Käytin hyväkseni omaa yli kahdenkymmenen 

vuoden harjoittelu- ja opetuskokemustani meditatiivisesta liikkeestä tutkimuksen suunnittelu-, 
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toteutus- ja analysointivaiheissa. Asetelman suunnitteluvaiheessa pyrin ottamaan huomioon 

ekologisen validiteetin siten, että koeasetelma vastaisi mahdollisimman tarkasti todellista qigong-

harjoitustilannetta ilman, että vastaaminen itseraportointilomakkeisiin häiritsisi harjoitusta. 

Ottamalla huomioon meditatiivisen liikkeen harjoittelun erityispiirteet sain rakennettua 

tutkimusasetelman siten, että tutkittavana oleva herkkä ilmiö ei kadonnut. Sisällönanalyysissa 

peilasin koehenkilöiden vastauksia niihin keskusteluihin, joita olen vuosien varrella käynyt qigong-

harrastajien kesken opettajan roolissa, sekä omakohtaisiin harjoituskokemuksiini. Kuten 

asiantuntijuudessa yleensäkin, myös tässä asiantuntijanäkemykseni saattaa aiheuttaa vinoumaa 

tulkintoihin. 

 

4.5 Tulevaisuuden tutkimuskysymyksiä 

Meditatiivinen liike on uusi tutkimuskategoria ja monet sen tutkimukseen liittyvistä menetelmistä 

ovat vielä kehitysvaiheessa. Tässä tutkimuksessa käytettiin kahdessa eri vakiintuneessa 

tutkimuslinjassa, flow-tutkimuksessa sekä tunnetilojen tutkimuksessa, käytettyjä mittareita. On 

kuitenkin todennäköistä, että parhaiden tulosten saamiseksi tarvittaisiin erityisesti meditatiiviseen 

liikkeeseen kehitettyjä mittareita sekä arviointimenetelmiä, joissa huomioidaan meditatiivisen 

liikkeen harjoittelun erityispiirteet. Tällaisia arviointimenetelmiä on kehitteillä, kuten Larkey ym. 

(2012) kehittämä Meditative Movement Inventory (MMI). Tämä 17 kohdan kysymyspatteristo 

pyrkii tavoittamaan meditatiivisen liikkeen eri osa-alueita, kuten meditatiivisen mielentilan, 

hengityksen, liikkeiden virtaavuuden sekä tunnetilan laadun. MMI on kuitenkin vielä 

kehitysvaiheessa, joten on ennenaikaista arvioida, kuinka hyvin se kykenee täydentämään 

meditatiivisen liikkeen tutkimusmenetelmiä. 

Flow-kokemusta mitattiin tässä tutkimuksessa jokaisen harjoitussession aikana kolme kertaa. Jo 

ensimmäisessä mittauspisteessä 20 minuutin harjoittelun jälkeen FSS-pisteet indikoivat flow-

kokemuksen syntymistä. Tämä on mielenkiintoista, kun otetaan huomioon Johannssonin ja 

Hassmenin (2013) tutkimustulos, jossa qigong-koeryhmän tunnetilan muutos positiiviseen tapahtui 

juuri 20 minuutin mittauspisteen kohdalla. Vaikuttaisi siis siltä, että jo yksittäinen 20 minuutin 

mittainen qigong harjoitussessio riittäisi positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi tunnetilassa ja 

tuottamaan flow-kokemuksia qigong-harrastajien parissa. Tätä asiaa olisi mielenkiintoista 

tarkastella tarkemmin tulevissa tutkimuksissa. Tämä saattaa olla tärkeä tieto ajatellessa qigong-

harjoittelun käytännön hyödyntämistä esimerkiksi henkilöstön työuupumuksen ehkäisyssä.  

Lisäksi sisällönanalyysissa mielenkiintoa herättivät vastaukset, joissa samanaikaisesti ilmeni sekä 

rauhoittumista ja/tai rentoutumista että energisoitumista kuvaavia adjektiiveja, kuten ”rentoutunut, 
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mutta valpas ja aktiivinen” tai ”rento, rauhallinen, hereillä”. Tällaisia vastauksia piti sisällään 

26.67 % kaikista annetuista vapaan palautuksen vastauksista. Tilaa, jossa yhdistyvät yhtäaikainen 

rentoutuminen sekä aktivaatio pidetään kokemuksellisesti tunnusomaisena qigong-harjoittelulle. 

Meditatiivisen liikkeen lisäksi olen ohjannut erilaisia ei-liikkuvia mielikuviin ja/tai hengitykseen 

perustuvia rentoutumisharjoituksia 1990-luvulta lähtien. Kokemukseni mukaan meditatiivisen 

liikkeen aikaansaama samanaikainen rento ja aktiivinen tila poikkeaa laadullisesti useimpien 

rentoutumisharjoitusten aikaansaamasta tilasta, jota voidaan luonnehtia mukavan rennoksi ja 

raukeaksi, mutta harvoin aktiiviseksi tai valppaaksi. Meditatiivisen liikkeen ja 

rentoutumisharjoitusten vaikutusten välistä eroavaisuutta kognitioon ja tunnetiloihin olisi 

mielenkiintoista tutkia tulevaisuudessa tarkemmin senkin johdosta, että tuoreen aivokuvantamiseen 

perustuneen tutkimuksen mukaan rentoutumisharjoittelulla ja mindfulness-meditaatiolla on osittain 

erilainen aivoperusta (Sevic ym., 2018). Sevic ym. tutkimuksen mukaan rentoutumisharjoittelu 

lisäsi yhteyksiä suplementaarisen motorisen aivokuoren ja oikean alemman etuotsapoimun välillä. 

Tämä alue on tärkeä keskus tahdonalaiselle inhibitiolle ja kontrollille. Mindfulness-harjoittelu 

puolestaan voimisti pihtipoimun etuosan yhteyttä oikeanpuoleiseen etummaiseen 

aivosaarekkeeseen, joka on tärkeä keskus sensoriselle tietoisuudelle. 

 

4.6 Lopuksi 

Tässä tutkimuksessa qigong-harjoittelu lisäsi sekä positiivisen tunnetilan määrää että tuotti flow-

kokemuksia. Tällä hetkellä ei ole selkeää käsitystä siitä, mikä on positiivisen tunnetilan, flow-

kokemuksen ja qigongin suhde toisiinsa. Pohtiessani meditatiivisen liikkeen vaikutusmekanismeja 

sekä niiden suhdetta tunnetiloihin ja flow-kokemukseen, esitän lopuksi omakohtaisen, lajin 

harjoittelijan näkökulmasta katsotun, kokemuksellisen kuvauksen erilaisten syy-seuraussuhteiden 

verkostosta. Tämä yksinkertaistettu fenomenaalinen kuvaus muistuttaa monin tavoin Nakamuran ja 

Csikszentmihalyin (2002) flow-kokemuksen kuutta komponenttia. 

Qigong-harjoittelu, jossa yhdistyvät tietoinen liike, hengitys ja syvä keskittyminen kehon 

liikkeeseen sekä kinesteettisiin, interoseptisiin ja proprioseptisiin aistimuksiin, saa aikaan 

voimakkaan kehollisen kokemuksen, joka herättää kehotietoisuuden syntymisen. Kehotietoisuus 

toimii fokuksena mielelle ja tarkkaavaisuudelle ja näin pitää huomion keskittyneenä nykyhetkeen, 

jolloin mielen sisältöön ei mahdu ylimääräisiä häiritseviä ajatuksia. Syvä ja rauhallinen hengitys, 

joka yhdessä hitaiden liikkeiden kanssa hapettaa verta, saa aikaan kehossa vähitellen lisääntyvän 

sisältäpäin kumpuavan lämmön tunteen. Tunne muistuttaa saunomisen jälkeistä miellyttävää, rentoa 

ja lämmintä olotilaa. Samanaikaisesti lämmön tuntemuksen kanssa kehossa koetaan eräänlaista 
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sisäistä kihelmöintiä tai värähtelyä, jonka johdosta keho tuntuu energisoituneelta ja elävältä. Nämä 

miellyttävät, jopa nautinnolliset kehontuntemukset saavat aikaan positiivisen tunnetilan 

esiinnousemisen. Positiivinen tunnetila puolestaan syventää jo alkanutta rentoutumiskokemusta, 

joka edelleen mahdollistaa yhä kokonaisvaltaisemman kehon käytön ja sen kautta yhä 

virtaavamman liikkeen synnyn. Kokemuksen syventyessä itsetietoisuus saattaa kadota, jolloin 

jäljelle jää vain virtaavasti ja nautinnollisesti itsekseen liikkuva ja hengittävä kehotietoisuus.  

 

 

 

 

LÄHTEET 

 

Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. Ann. Rev. Psychol. 59, 617–645.  

Boiten, F.A., Frijda, N.H., Cornelis & Wientjes, C.JE. (1994). Emotions and respiratory patterns: 

review and critical analysis. International Journal of Psychophysiology 17 (1994) 103–128. 

Cardosoa, R., Souzaa, E., Camanoa, L. & Leiteb, J.R. (2004). Meditation in health: an operational 

definition. Brain Research Protocols, 14 (2004) 58 – 60. 

Cohen, K. (1999). The Way of Qigong. Los Angeles, CA: Ballantine Wellspring. 

Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety: Experiencing fl ow in work and play. 

San Francisco: Jossey-Bass. 

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper & 

Row. 

Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding flow. The psychology of engagement with everyday life. New 

York: Basic Books. 

Csikszentmihalyi, M. (1999). If we are so rich, why aren’t we happy? American Psychologist, 54, 

821–827. 

Csikszentmihalyi, M., & LeFevre, J. (1989). Optimal experience in work and leisure. Journal of 

Personality and Social Psychology, 56, 815–822.  

Engeser, S. & Schiepe-Tiska, A. (2012). Flow in Nonachievement Situations. Teoksessa S. Engeser 

(toim.), Advances in flow research (s. 87 – 108), Springer New York, New York, NY, 2012. 



33 
 

Engeser, S. & Schiepe-Tiska, A. (2012). Historical Lines and an Overview of Current Research on 

Flow. Teoksessa S. Engeser (toim.), Advances in flow research (s. 1–22), Springer New York, New 

York, NY, 2012. 

Engeser, S. (2012). Theoretical Integration and Future Lines of Flow Research. Teoksessa S. 

Engeser (toim.), Advances in flow research (s. 187–200), Springer New York, New York, NY, 

2012. 

Frantsi, Inkilä, Lehtonen, Pölönen, Tammi & Toikka (2017). Flow group 2017–18 lab reportLDA-

C5005. Helsingin Yliopisto, kognitiotieteen oppiaine, kurssi LDA-C5005. 

Gerardin, E., Sirigu, A., Lehéricy, S., Poline, J. B., Gaymard, B., Marsault, C., ym. (2000). Partially 

overlapping neural networks for real and imagined hand movements. Cereb. Cortex 10, 1093–1104. 

Goodale, M.A. (2011). Transforming vision into action. Vision Research 51 (2011) 1567–1587. 

Harris, D. J., Vine, S. J., & Wilson, M. R. Is Flow Really Effortless? The Complex Role of Effortful 

Attention. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 2017, Vol. 6, No. 1, 103–114. 

Higgins, E. T. (2006). Value from hedonic experience and engagement. Psychological Review, 113, 

439–460. 

Jahnke, R., Larkey, L., Rogers, C., Etnier, J. & Lin, F. (2010). A comprehensive review of health 

benefits of Qigong and Tai Chi. Am. J. Health Promot. 24, 1–25. 

Johannsson, M., Hassmen, P. & Jouper, J. (2011). Acute Effects of Qigong Exercise on Mood and 

Anxiety. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 2011, Vol. 1, 60–65. 

Johansson, M. & Hassmen, P. (2013). Affective responses to qigong: A pilot study of regular 

practitioners. Journal of Bodywork and Movement Therapies, Volume 17, Issue 2, 177 – 184. 

Keller, J. & Landhaußer, A. (2012). The Flow Model Revisited. Teoksessa S. Engeser (toim.), 

Advances in flow research (s. 51–64), Springer New York, New York, NY, 2012. 

Klein, P. J., Schneider, R., and Rhoads, C. J. (2016). Qigong in cancer care: a systematic review and 

construct analysis of effective Qigong therapy. Support Care Cancer 24, 3209–3222. 

Klemola, T. (2014). Asahi – tietoisen liikkeen taito. Jyväskylä, Docendo. 

Klemola, T. (2016) Asahi 2 - syväsukellus kehomieleen. Jyväskylä, Docendo. 

Ladawan, S., Klarod, K., Philippe, M., Menz, V., Versen, I., Gatterer, H. & Burtscher, M. (2017). 

Effect of Qigong exercise on cognitive function, blood pressure and cardiorespiratory fitness in 



34 
 

healthy middle-aged subjects. Complementary Therapies in Medicine, Volume 33, 2017, Pages 39–

45. 

Landhäußer, A., & Keller, J. (2012). Flow and its affective, cognitive, and performance-related 

consequences. Teoksessa S. Engeser (toim.), Advances in flow research (s. 65–86), Springer New 

York, New York, NY, 2012. 

Larkey, L., Jahnke, R., Etnier, J. & Gonzalez, J. (2009).  Meditative Movement as a Category of 

Exercise: Implications for Research. Journal of Physical Activity and Health, 2009, 6, 230–238. 

Lee, M. S., Kang, C. W., Lim, H. J., and Lee, M. S. (2004). Effects of Qi-training on anxiety and 

plasma concentrations of cortisol, ACTH, and aldosterone: a randomized placebo-controlled pilot 

study. Stress Health 20, 243–248. 

Nakamura, J. & Csikszentmihalyi, M (2002). The concept of flow. In Snyder, C. R. & Lopez, S. J. 

(eds.) Handbook of positive psychology, (s. 89–105). Oxford University Press, New York (NY), 

2002. 

Osypiuk, K., Thompson, E. & Wayne, P.M. (2018). Can Tai Chi and Qigong Postures Shape Our 

Mood? Toward an Embodied Cognition Framework for Mind-Body Research. Front. Hum. 

Neurosci., 01 May 2018. 

Payne, P. & Crane-Godreau, M. A. (2013). Meditative movement for depression and 

anxiety. Frontiers in psychiatry, vol. 4, 71.  

Philippot, P., Chapelle, G. & Blairy, S. (2002). Respiratory feedback in the generation of emotion. 

Cognition & Emotion, 16:5, 605–627. 

Pulvermüller, F., Moseley R., Egorova, N., Shebani, Z. & Boulenger, V. (2014). Motorcognition–

motor semantics: Action perception theory of cognition and communication. Neuropsychologia 55 

(2014), 71–84. 

Rheinberg, F., Vollmeyer, R. & Engeser, S. (2003). Die Erfassung des Flow-Erlebens. In J. 

Stiensmeier-Pelster & F. Rheinberg (Eds.), Diagnostik von Selbstkonzept, Lernmotivation und 

Selbstregulation (s. 261–279). Göttingen: Hogrefe. 

Sampaio, C.V.S., Lima, M.G. & Ladeia, A.M. J. (2017). Meditation, Health and Scientific 

Investigations: Review of the Literature. Journal of Religion and Health, April 2017, Volume 56, 

Issue 2, 411–427. 



35 
 

Schmalzl, L., Crane-Godreau, M.A. & Payne, P. (2014). Movement-based embodied contemplative 

practices: definitions and paradigms. Front. Hum. Neurosci. 8, 205.  

Schmalzl, L., Powers, C., & Blom, EH. (2015). Neurophysiological and neurocognitive 

mechanisms underlying the effects of yoga-based practices: towards a comprehensive theoretical 

framework. Front. Hum. Neurosci., vol 9, 08 May 2015. 

Schuster, C., Hilfiker, R., Amft, O., Scheidhauer, A., Andrews, B., Butler, J., et al. (2011). Best 

practice for motor imagery: a systematic literature review on motor imagery training elements in 

five different disciplines. BMC Med., vol. 9, 75. 

Sevinc, G., Hölzel, BK., Hashmi, J., Greenberg, J., McCallister, A., Treadway, M., Schneider, ML., 

Dusek, JA., Carmody, J., & Lazar., SW. Common and Dissociable Neural Activity After 

Mindfulness-Based Stress Reduction and Relaxation Response Programs. Psychosomatic medicine, 

80(5), June 2018. 

Stein, G.L., Kimiecik, J.C., Daniels, J., & Jackson S.A. (1995). Psychological Antecedents of Flow 

in Recreational Sport. Personality and Social Psychology Bulletin Vol 21, Issue 2, 125 – 135. 

Tiska, A-S. & Engeser, S. (2012). Flow in nonachievement situations. Teoksessa S. Engeser 

(toim.), Advances in flow research (s. 87–107), Springer New York, New York, NY, 2012. 

Ullén, F., Manzano, Ö., Theorell, T. & Harmat, L. (2010). The Physiology of Effortless Attention: 

Correlates of State Flow and Flow Proneness. Teoksessa B. Bruya (toim.), Effortless Attention: A 

New Perspective in the Cognitive Science of Attention and Action (s. 205–218), MIT press, London, 

2010. 

 Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and 

Human Experience. Cambridge, MA: MIT Press. 

Wang, C., Bannuru, R., Ramel, J., Kupelnick, B., Scott, T. & Schmid, C. H. (2010a). Tai Chi on 

psychological well-being: systematic review and meta-analysis. BMC Complement. Altern. Med. 

10:23. 

Wang, C., Schmid, C.H., Fielding, R.A., Harvey, W.F., Reid, K.F., Price, L.L., Driban, J.B., Kalish, 

R., Rones, R. & McAlindon, T. (2018). Effect of tai chi versus aerobic exercise for fibromyalgia: 

comparative effectiveness randomized controlled trial. BMJ 2018;360:k851 

Wang. F., Man, J.K.M., Lee, E-K.O., Wu, T., Benson, H., Fricchione, G.L., Wang, W. & Yeung, A. 

(2013). The Effects of Qigong on Anxiety, Depression, and Psychological Well-Being: A 



36 
 

Systematic Review and Meta-Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 

vol. 2013. 

Watson, D., Clark, L. A., Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of 

positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 

(54), 1063–1070. 

Wolpert, D. (2011). TED-Talks, Daniel Wolpert: The real reason for brains. Julkaistu 3.11.2011, 

haettu 5.7.2018 https://www.youtube.com/watch?v=7s0CpRfyYp8. 

Yin, J. & Dishman, R.K. (2014). The effect of Tai Chi and Qigong practice on depression and 

anxiety symptoms: A systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled 

trials. Mental Health and Physical Activity 7 (2014), 135–146. 

Zhang, C. (2011). Yiquan - tie terveyteen ja hyvinvointiin, toinen laitos. Tampere, FutuVision 

Media Oy. 

 


