
0 
 

 

 

 

 

 

Sisäisyyden äärellä - 

Tarkkailijaposition kehitys S. N. Goenkan 

Vipassana-meditaatioretriitillä 

 

 

 

 

 

 

 
Essi Kemppainen 

Helsingin yliopisto  
Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 
Maisterintutkielma 

  
 



1 
 

Tiivistelmä 

Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma 

Opintosuunta: Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 

Tekijä: Essi Kemppainen 

Työn nimi: Sisäisyyden äärellä – Tarkkailijaposition kehitys S. N. Goenkan Vipassana-meditaatioretriitillä 

Työn laji: Maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: Marraskuu 2021 

Sivumäärä: 

Avainsanat: Meditaatio, itseys, subjektiviteetti, autoetnografia, sisäisyys 

Ohjaaja tai ohjaajat: Anni Kajanus 

Säilytyspaikka: 

Muita tietoja: 

Tiivistelmä:  

Tämä maisterintutkielma käsittelee yksilön subjektiviteetin ja itseyden kokemuksen 

muutosta S. N. Goenkan Vipassana-meditaatiokurssin johdosta. Kyseistä 

meditaatiotekniikkaa opetetaan 10 päivän alkeiskurssila retriittikeskuksissa ympäri 

maailmaa. Kurssille osallistujat henkilöt sitoutuvat jaloon hiljaisuuteen, joka tarkoittaa 

kaikenlaisesta kommunikoinnista pidättäytymistä 10 päivän ajan. Tämän tutkielman 

tarkoitus on selvittää, kuinka kyseinen kurssi vaikuttaa yksilön suhtautumiseen sisäiseen 

maailmaansa. Sisäisellä maailmalla tarkoitan kaikenlaisia yksilön sisäisiä kokemuksia: 

tunteita, ajatuksia, muistoja ja kehollisia aistimuksia sekä kokemuksia. 

Tutkimukielman aineisto pohjautuu antropologisesti perinteisen 

haastattelututkimuksen lisäksi autoetnografialle. Autoetnografisessa tutkimuksessa 

tutkija toimii itse kenttänä, eli tässä tapauksessa analysoitavana on myös tutkijan 

henkilökohtainen Vipassana-meditaatiokurssikokemus. Autoetnografisen aineiston 

keruu suoritettiin osallistumalla Vipassana-meditaatiokurssille Meksikossa San Bartolon 

kylässä marraskuussa 2019. Semistrukturoidut haastattelut pidettiin aikavälillä 

marraskuu 2019 - helmikuu 2020. Haastatteluaineisto koostuu yhdeksästä 

haastattelusta ja kaikki haastateltavat ovat osallistuneet yhdelle tai useammalle 10 

päivän Vipassana-meditaatiokurssille. Haastateltaviin kuului neljä meksikolaista ja viisi 

suomalaista.  

Tutkielman analyysivaiheessa tarkastellaan, kuinka yksilön subjektiviteetti muuttuu 

meditaation harjoittamisen pohjalta tarkkailijapohjaisemmaksi. Merkittävässä osassa 

ovat meditaatiota tutkineiden Culadasa et al vastaavat havainnot (2015) sekä Karl 

Smithin teoria huokoisesta itseydestä (2012). Vertaistutkimuksena toimii muun muassa 
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Julia Cassanitin etnografinen tutkimus arkielämän buddhalaisuudesta thai-yhteisössä 

(2015) sekä Michal Pagiksen etnografia Vipassana-meditaatiosta (2009 & 2019). 

Tutkielman mukaan S. N. Goenkan meditaatioretriitille osallistuvan yksilön 

subjektiviteetti muuttuu tarkkailijapohjaisemmaksi. Retriitillä painotettu mielentyyneys 

opettaa suhtautumaan kaikenlaisiin tuntemuksiin neutraalisti: haluamatta ikävien 

tuntemuksien poismenoa tai takertumatta positiivisina koettuihin tuntemuksiin. Lisäksi 

kurssilla harjoitellaan todistamaan ohimenevyyttä niin kehollisella kuin mentaalisella 

tasolla. Näiden oppien ja itse meditaatiotekniikan harjoittaminen intensiivisesti 10 

päivän ajan näkyy lopulta yksilön muuttuneena suhtautumistapana sisäistä 

maailmaansa kohtaan. Subjektiviteetin muuttuessa myös yksilön itseys alkaa nojata 

autonomisempaan, maltillisesti toimivaan ja objektiivisesti analysoivaan eli 

huokoisemman itseyden suuntaan. Näin ollen yksilö ei enää identifioidu erilaisiin tunne- 

ja mielentiloihin yhtä vahvasti. 

 

Lisäksi tutkielman johtopäätelmä on, että yksilön sisäisyyden tutkimus voi lisätä tietoa 

yksilön omasta olemassaolon kokemuksesta. Tätä voidaan pitää merkittävän 

inhimillisen ilmiön äärellä olemisena tuoreella tavalla, joka ei liene helpoimmasta päästä 

antropologisen tutkimustavan huomioiden. Tutkielma ehdottaakin, että klassisen 

antropologian, vieraiden kulttuureiden tutkimisen lisäksi, antropologisella otteella 

voidaan tarkastella myös modernin yhteiskunnan ilmiöitä omassa kulttuurisessa 

ympäristössä tai globaalisti. Toisaalta myös ihmisten välisten ilmiöiden sijasta yksilön 

sisäisyyttä tutkimalla voidaan tarkastella sitä, kuinka kulttuurinen ja yhteiskunnallinen 

toimii yksilössä.  
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1. Johdanto 
 

Meditaatio ja mindfulness eli tietoinen läsnäolo ovat kasvattaneet suosiotaan niin 

Suomessa kuin myös etenkin muissa länsimaissa. Samalla kiinnostus ihmisen sisäisyyttä 

kohtaan on kasvanut. Tutkimusten mukaan meditaatio ja mindfulness lisäävät 

positiivisia tuloksia monella elämän osa-alueella, ne voivat vaikuttaa muun muassa 

mielenterveyteen, yleiseen hyvinvointiin, fyysiseen terveyteen, itsesäätelyyn ja 

sosiaalisten suhteiden laatuun (Brown et al 2015, 219-222). Antropologisena 

tutkimuskohteena meditaatio ja yksilön sisäisyys eivät liene helpoimmasta päästä, 

mutta tarjoavat toisaalta mielenkiintoisen tarkastelupinnan ihmisyyteen. Mitä on 

vastassa, kun huomio kääntyy ulkoisen maailman sijaan sisäiseen maailmaamme?  

 

Buddhalaisiin oppeihin pohjaavaa Vipassana-meditaatiotekniikkaa opetetaan 10 päivän 

alkeiskurssilla, johon osallistutaan retriittikeskuksessa hiljaisuuden alaisuudessa. Tässä 

tutkielmassa tutkin sitä, kuinka osallistuminen S. N. Goenkan Vipassana-

meditaatioretriitille muuttaa yksilön suhtautumista sisäiseen maailmaansa. Keräämäni 

aineiston pohjautuen ehdotan, että kyseinen meditaatiotekniikka kehittää yksilön 

subjektiviteetista tarkkailijapohjaisemman, mikä johtaa etääntyneempään ja 

huokoisempaan tapaan kohdata itsessä tapahtuvat tunne- ja mielentilat. 

Etääntyneemmällä tarkoitan tässä yhteydessä objektiivisuutta ja 

indentifioimattomuutta. Tunteiden ja itsen väliin tulee tilaa. Suhtautumistavan 

muuttuessa yksilö ei enää samaista itseään alati muuttuviin mielenprosesseihin, täten 

voidaan myös osoittaa, että tarkkailijapositio luo huokoisemman subjektiviteetin tai 

itseyden. 

 

Tämä tutkielma etenee seuraavasti. Tämän johdannon jälkeen esittelen 

tutkimuskysymykseni, keskeiset käsitteet ja tutkimustavan. Seuraavaksi siirryn S. N. 

Goenkan Vipassanameditaatiokurssin taustoitukseen sekä lopuksi tutkielman 

antropologiseen relevanssiin. Toisessa luvussa käsittelen tutkielman metodologiaa, 

esittelen aineistoa sekä pohdin tutkielman etiikkaa ja rooliani tutkijana. Kolmas luku 
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käsittää tutkielman teoreettisen taustan, joka koostuu itseyden ja subjektiviteetin 

teoriasta, buddhalaisesta yksilön käsitteestä, meditaation tutkimuksesta ja tunne- ja 

mielentilojen tutkimuksesta. Neljännessä luvussa käsittelen tutkimusaineistoa ja 

vertaan sitä teoriataustaan.  Aineiston tarkastelu jakautuu kolmeen eri osaan: 

subjektiviteetin muutos ja tarkkailijapositio, suhtautuminen tunne- ja mielentiloihin 

sekä kokemukset yleisen mielentilan muutoksesta. Tutkielman lopuksi esitän 

johtopäätökset ja viimeisenä löytyvät tutkielman lähteet.  

 

1.1 Tutkimuskysymys 
 

Tässä tutkielmassa tutkin S.N. Goenkan Vipassana-meditaatiokurssin vaikutusta 

yksilöön. Tarkoitukseni on kuvata ja ymmärtää, kuinka kurssi vaikuttaa erityisesti yksilön 

suhtautumistapaan omaa sisäisyyttä kohtaan. Kyseistä meditaatiokurssia kuvataan 

usein matkana itseen, sillä osallistujat omistautuvat eristäytyneissä olosuhteissa 

intensiivisesti meditaatiolle kymmenen päivän ajan. 

 

Tutkimuskysymykseni on seuraava: Kuinka 10 päivän Vipassana-meditaatiokurssi 

vaikuttaa yksilön suhtautumiseen sisäiseen maailmaansa? Sisäisellä maailmalla 

tarkoitan kaikenlaisia yksilön sisäisiä kokemuksia: tunteita, ajatuksia, muistoja ja 

kehollisia aistimuksia sekä kokemuksia.  

 

1.2. Keskeiset käsitteet ja tutkimustapa 

 

Buddhalaisuus, itseys, sekä yksilön suhde mielen- ja tunnetiloihin ovat keskeisessä 

asemassa tutkimuksessani. S.N. Goenkan opit, joille Vipassana-meditaatiokurssi nojaa 

perustuvat osin buddhalaisuuteen, ja siksi perehdyn buddhalaisuuteen ja itseyden 

antropologiaan buddhalaisessa kontekstissa. Vipassana-harjoitus ei ole uskonnollinen 

harjoitus eikä kurssia järjestävällä taholla ole uskonnollisia kytköksiä. Toisinaan 

buddhalaisuuteen viitataan uskonnnon sijaan filosofiana, sillä se keskittyy valaistumisen 

saavuttamiseen tässä elämässä. Valaistumisen sijasta voitaisiin myös puhua hyvästä 

elämästä tai yksilön persoonan tai henkilökohtaisen olemuksen kehityksestä. 
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Buddhalaisuus määrittää valaistumisen yksilön havahtumisena omaan 

buddhaluontoonsa.  

 

Sosiaalitieteissä yksilön minuuden on katsottu muodostuvan pitkälti sosiaalisesti. 

Tutkimuskulmani ei keskity kuitenkaan sosiaaliseen aspektiin, vaan tarkastelen 

erityisesti yksilön suhdetta itseensä ja osin sen kautta tapahtuvaa subjektiviteetin 

muutosta. En tarkastele itseyden syntyprosessia tai toimintaa, vaan enemmänkin sen 

muutosta ja hahmotusta meditaation ja introspektion kautta. Itseys mahdollistaa 

laajemman tarttumapinnan kuin identiteetin käsite. Itseys voidaan nähdä alati elävänä 

ja prosessinomaisena ulottuvuutena, joka kuitenkin kantaa läpi elämän eräänlaisena 

alustana identiteettien rakentumiselle. (Sökefield 1999, Smith 2012) Tutkimukseni 

rakentuu siis yksilön kokemuksen analyysille. Teen etnografiaa yksilön sisäisyydestä, 

toisin sanoen suhtautumisesta omaan sisäiseen maailmaan. 

 

Yksilön suhtautumistavan omaan kokemukseensa muuttuessa keskeisiä aspekteja ovat 

mielentilat ja tunnetilat, jotka liittyvä läheisesti itse meditaatioharjoitukseen. Tässä 

tutkielmassa tarkoitan mielentilalla yksilön mielessä koettua tilaa, eli viittaan termillä 

yksilön kognitiiviseen ja mentaaliseen ulottuvuuteen, kun taas tunnetilalla painotan 

enemmän tunteeseen tai emootioon kokonaisvaltaisesti liittyvää tilaa. Tunne- ja 

mielentilojen erottelu ei ole kuitenkaan keskeisessä roolissa tutkimuksessani ja 

useimmiten viittaan yhteisesti tunne- ja mielentiloihin. Sisällytän tunne- ja mielentilojen 

käsitteeseen emootiot, ajatukset, olotilat ja erilaiset mielen prosessit kuten muistelu, 

mielikuvittelu, haaveilu, tulevaisuuden suunnittelu ja huolehtiminen, oikeastaan 

kaikenlaiset erilaiset fyysiset tai henkiset tuntemukset, aistimukset tai kokemukset, 

jotka aktualisoituvat yksilön sisäisessä kokemusmaailmassa. Viittaan tässä tutkielmassa 

tunne- ja mielentilojen lisäksi sisäiseen maailmaan, tarkoittaen näillä kutakuinkin samaa 

asiaa. Tutkin melkolailla samaa yksilöllistä, inhimillisesti tunnistettavaa, ulottuvuutta 

kuin Nummenmaa et al (2018) tutkivat yksilön subjektiivisia tunteita kartoittavassa 

tutkimuksessa, eli viittaan tunne- ja mielentiloilla, sekä sisäisellä maailmalla yksilön 

subjektiivisesti saavutettavaan fenomenologiseen tilaan (2018, 9198). Sisäistä maailmaa 

ei voida objektivoida sellaisenaan, vaan se on yksilön ensikäden kokemus, josta voidaan 
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kielen eli tekstin tai puheen kautta tuottaa artefakti, joka on kuitenkin aina eräänlainen 

heijastuma yksilön alkuperäisestä sisäisestä kokemuksesta.  

 

Tutkimukseni pohjautuu antropologisesti perinteisen haastattelututkimuksen lisäksi 

autoetnografialle, eli toimin itse kenttänä ja analysoin myös omaa kokemustani. Näin 

ollen haastattelujen lisäksi henkilökohtainen Vipassana-meditaatioretriitti kokemukseni 

toimii kenttämateriaalina, jota analysoimalla työstän etnografiaa. Aiheeni huomioiden 

autoetnografinen tutkimusote sopii tutkimukseeni erityisen hyvin. Vipassana-

meditaatiokurssin aikana ei voi suorittaa haasatteluja tai muutoin olla kontaktissa 

kurssille osallistuvien yksilöiden kanssa. Tästä syystä omasta kokemuksestani 

kirjoittaminen nousee merkittävään asemaan.  

 

Tarkoitukseni on käydä vuoropuhelua teoreettisen käsitteistön ja keräämäni materiaalin 

välillä. Tarkastella sitä, minkälaisia yhtäläisyyksiä näiden välille muodostuu, ja kuinka 

teoreettiset termit sijoittuvat suhteessa toisiinsa ja suhteessa yksilön kokemukseen, 

johon haastatteluissa ja autoetnografiassa keskityn. En siis ole muodostanut teorian 

pohjalta hypoteesia, jota testaan aineiston avulla, vaan kontekstoin tutkimusaineistoa 

teorian avulla. Käsitteitä avaan lisää teorian yhteydessä luvussa kolme. 

 

Tutkimusaineistona toimivat haastatteluilla kerätty materiaali sekä autoentografiset 

muistiinpanot omasta kurssikokemuksestani. Analysoin materiaalin temaattista 

analyysiä käyttäen. Temaattinen analyysi koostuu aineiston läpikäynnistä, siitä 

havaittujen teemojen koodaamisesta, teemoihin liittyvän materiaalin niputtamisesta 

koodattujen teemojen alle, teemojen suhteiden tarkastelusta ja lopulta 

tutkimusraportin koostamisesta teemoitteluprosessissa tehtyjen havaintojen pohjalta.  

 

1.3. S.N. Goenkan Vipassana-meditaatiokurssin taustaa 
 

Tarkastelen S.N. Goenkan opetuksiin pohjautuvaa Vipassana-meditaatiokurssia. 

Meditaatiota opetetaan 10 päivän alkeiskurssilla, jolle kenellä tahansa on mahdollisuus 

hakea. Kurssit ovat kasvattaneet suosiotaan ja niitä opetetaan ympäri maailmaa. 358 
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keskuksesta 191 sijaitsee Aasiassa, 72 Amerikassa, 57 Euroopassa, 25 Afrikassa, ja 13 

Oseaniassa. Suomessa S.N. Goenkan Vipassana-meditaation alkeiskursseja järjestetään 

kesäisin Liesjärvellä. Suomenkielisillä Vipassana-meditaatioon liittyvillä nettisivuilla 

kerrotaan seuraavasti: 

 

Vipassana tarkoittaa asioiden näkemistä sellaisina kuin ne todella ovat. Se 

on yksi Intian vanhimmista meditaatiotekniikoista. Buddha löysi tekniikan 

uudelleen yli 2500 vuotta sitten ja opetti sitä yleismaailmallisena apuna 

yleismaailmallisiin ongelmiin,  elämisen taitona. Tämän ei-uskonnollisen 

tekniikan tavoite on mielen epäpuhtauksien hävittäminen, mistä seuraa 

täydellinen vapautuminen kärsimyksestä. Vipassana on itsetarkkailun avulla 

tapahtuvaa itsensä kehittämistä.  

 

(https://www.dhamma.org/fi/about/vipassana) 

 

Vipassana-meditaatiokurssi poikkeaa sosiaalisesta arkielämästä askeettisuutensa, 

eristäytyneisyyden, lähes olemattoman kommunikaation ja ärsykkeettömyytensä 

vuoksi. Osallistujat sitotutuvat noudattamaan kurssin ohjeistusta: keskittyvät 

meditoinnin harjoittamiseen, eivät puhu, kirjoita, lue, urheile tai käytä teknologiaa. 

Retriittikeskukset sijaitsevat usein etäällä kaupunkien hälinästä ja niitä pyörittävät 

vapaaehtoiset kurssiavustajat ja opettajat. Toiminta ylipäätänsä pyörii täysin 

vapaaehtoisvoimin ja kurssilaisten lahjoituksin. 

 

Vaikka kurssi keskittyykin vahvasti yksilön kokemukseen, eikä kommunikaatiota muiden 

kanssa juurikaan ole, on sosiaalinen aspekti kuitenkin läsnä kurssilla. Muiden 

kurssilaisten läsnäolo saattaa tuoda tietynlaista motivaatiota kurssin suorittamiselle. 

Kuinka moni pystyisi harjoittamaan samanlaista kurinalaisuutta ja jaksaisi sitoutua yhtä 

intensiiviseen meditointiin ja hiljaisuuteen kotioloissa ilman kurssin tuomaa rakennetta 

ja toisia osallistujia, jotka osallistuvat myös meditaatioihin? Tätä kysymystä pohdin lisää 

teoriataustaa käsittelevässä luvussa 3.1. Itseys ja subjektiviteetti. 

 

https://www.dhamma.org/fi/about/vipassana
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Kurssilla päivärytmi on aikataulutettu meditaatioharjoitusten ympärille. Yhteensä 

päivittäin meditoidaan noin 10 tuntia. Kurssilaiset sitoutuvat jaloon hiljaisuuteen, joka 

tarkoittaa kehon, kielen ja mielen hiljaisuutta. “Kaikenlainen viestiminen muiden 

kurssilaisten kanssa, ilmeet, eleet ja kirjalliset viestit on kielletty. -- Kurssilaisten on 

asennoiduttava työskentelemään kuin he olisivat eristyksissä muusta maailmasta. --

Omien ponnistelujensa ansiosta kurssilaiset oivaltavat asioita, kukaan ei voi tehdä sitä 

heidän puolestaan. -- Kymmenen päivää on varsin lyhyt aika päästä syvälle alitajuntaan 

ja oppia poistamaan siellä piileviä komplekseja.” (Mitä on Vipassana? 

https://fi.dhamma.org/fi/tietoa/kurssin-saeaennoet/ <haettu 20.4.2021>) Toisaalta 

kurssi on intensiivinen ja ajallisesti melko laajakin kokemus meditaatiosta. Kymmenessä 

päivässä kurssilaisilla on mahdollisuus kokea meditaatiotekniikan tuomat hyödyt ja 

sisäistää tekniikka. Vipassana-meditaatio ei lupaa poistaa henkilökohtaisia ongelmia, 

mutta nettisivuilla todetaan Vipassana-meditaatio universaalina työkaluna. Nettisivujen 

videomateriaalissa kurssin käyneet henkilöt kuvaavat Vipassana-meditaatiokurssia 

mullistavana kokemuksena.  

 

 

1.4. Tutkielman antropologinen relevanssi 
 

Perinteisesti sosiaali- ja kulttuuriantropologia on tarkastellut ihmisten välisiä ilmiöitä: 

toimintamalleja, rakenteita, yhteiskuntia ja kulttuuria. Yksilön kokemuksen analyysille 

pohjaava tutkielmani tarkastelee ihmisten välisyyden sijasta yksilön sisäisyyttä. Tämä 

liittyy ontologiseen kysymykseen ihmisenä olemisen kokemisesta. Heiss ja Piette 

esittävät, että oikeastaan yksilöitä tutkimalla antropologia palaisi lähemmäs sanan 

alkuperäistä merkitystä, kreikan kielen sanaa anthropos eli ihminen (2015, 5-6).  

 

Vieraiden yhteiskuntien ja kulttuurien lisäksi antropologit tutkivat myös usein omaa 

yhteiskuntaansa ja kulttuurista ympäristöään. Tunnetaitojen tärkeydestä on puhuttu 

mediassa ja vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiaineen lisäämiseksi peruskouluun on 

tehty kansalaisaloite. Tarkastelen siis jokseenkin omassa yhteiskunnassani ajankohtaista 

ilmiötä antropologisen tutkimusotteen kautta.  

https://fi.dhamma.org/fi/tietoa/kurssin-saeaennoet/


7 
 

 

Antropologiassa ihminen on usein käsitetty joko individuaalina tai dividuaalina, ja 

länsimaiseen yksilöön on usein liitetty individuaalin, eli itsenäisen yksilön käsite i tii tiit 

tii käsite(lähde). Tässä tutkielmassa olen kuitenkin kiinnostunut tarkastelemaan 

ihmisyyttä ja yksilöä joustavampana ja huokoisempana itsenä (Smith 2012) muuttaen 

individuaalin käsitettä dynaamisemmaksi ja prosessinomaisemmaksi. Keskittymällä 

yksilön kokemuksen analyysiin individualistisina pidetyt kulttuurit saattaisivat ymmärtää 

paremmin jäseniään ja toisaalta myös sitä kokemusta, jolle kulttuurinen ja 

yhteiskunnallinen yksilössä rakentuu ja toimii.  

 

Mindfulnessista ja meditaatiosta on tehty kohtuullisesti tutkimusta. Erityisesti 

Vipassana-meditaatiosta ei ole tehty kovinkaan paljon tutkimusta, joten oma 

kiinnostukseni osallistua 10 päivän alkeiskurssille ja tutkimusaiheen valinta nivoutuivat 

sopivasti yhteen. Olin miettinyt kurssin käymistä muutaman vuoden ajan ja kuultuani 

ystävältäni, joka oli suorittanut 10 päivän kurssin kahdesti, suosituksen ilmoittautua 

kurssille sen suurempia huolehtimatta tai valmistautumatta, koin olevani valmis 

koitokseen. Mindfulnessin, meditaation ja joogan suosion kasvu voidaan yhdistää 

kasvavaan hyvinvointialaan, joka puolestaan voidaan nähdä vastauksena lisääntyville 

mielenterveysongelmille ja pahoinvoinnille ja/tai laadukkaan vapaa-ajan arvostuksena 

ja elintason kasvuna. 

 

Milleniaaleista puhutaan burnout-sukupolvena (Työuupumuksesta on tullut vaarallisen 

normaalia – silti sitä ei ymmärretä työpaikoilla: “Sitä ei oteta vakavasti, kun nälkäisiä 

tulijoita on jonossa” https://yle.fi/uutiset/3-11015514 <haettu 15.9.2021>). Voisiko 

riittämättömyyden tunteen hillintään auttaa meditointi ja turhan karsiminen, itsensä 

äärelle pysähtyminen kymmenen päivän ajaksi? Vipassana-meditaatio lupaa vapauttaa 

meditaation harjoittajan lopulta kärsimyksestä ja erityisesti kärsimystä aiheuttavasta 

haluamisesta, sekä auttaa näkemään todellisuuden sellaisena kuin se on yksilön 

lakatessa samastumasta ajatuksiin ja tunteisiinsa (Mitä on Vipassana? 

https://fi.dhamma.org/fi/tietoa/kurssin-saeaennoet/ <haettu 20.4.2021>) Voisiko tästä 

olla apua mielenterveysongelmiin kuten uupumukseen? Tätä en ratkaise 

tutkimuksessani, eikä kurssia suositella ensisijaisena hoitona mielenterveysongelmiin, 

https://yle.fi/uutiset/3-11015514
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eikä se korvaa lääkkeitä tai psykiatrista hoitoa. Moni haastateltava toteaa kuitenkin 

hakeutuneensa Vipassana-meditaatiokurssille vaikeamman elämänvaiheen aikana tai 

henkisen etsiskelyn tiimoilta. 

2. Metodologian ja aineiston esittely sekä 

tutkimuksen etiikka 
 

Tässä luvussa keskityn tutkimuksen metodologian ja aineiston esittelyyn sekä 

tutkimusetiikan pohtimiseen. Ensimmäisenä tarkastelen autoetnografiaa 

tutkimusmenetelmänä ja seuraavaksi taustoitan tutkielman haastatteluaineiston 

keräämistä. Seuraavaksi pohdin tutkijan roolia ja etiikkaa suhteessa tutkimuksen 

tekoon. Lopuksi avaan varsinaista Vipassana-meditaatiotekniikkaa ja 10 päivän 

alkeiskurssin rakennetta. 

2.1. Autoetnografia tutkimusmenetelmänä 
 

Suoritin kenttätyöni autoetnografisena tutkimuksena, eli osallistuin kymmenen päivän 

Vipassana-meditaatiokurssille itse ja kirjoitin jälkikäteen omasta kokemuksestani 

kenttämuistiinpanot. Yksilön kokemukseen keskittyvän aiheen tiimoilta ja lisäksi kurssin 

tarkoituksen (sisäänpäin kääntyminen, itsensä tarkastelu meditaation kautta) ja 

muodon (hiljentyminen eristäytyneissä oloissa) huomioiden koin autoetnografian 

erityisen sopivaksi lähestymistavaksi. “Autoetnografia on tutkimuksellinen 

lähestymistapa kirjoittamiseen ja tutkimukseen, joka pyrkii kuvaamaan ja 

systemaattisesti analysoimaan henkilökohtaista kokemusta ymmärtääkseen 

kulttuurista kokemusta.” (Adams et al 2000, 273)  

 

Autoetnografiaa kuvataan usein myös päiväkirjaan pohjautuvana tai 

omaelämäkerrallisena tutkimuksena. Tutkimustavassa keskiössä ovat juuri tutkijan 

omat kokemukset, joita hän muistelee. Kenttämuistiinpanot koostuvat siis omista 

kokemuksista kirjatuista kenttämuistiinpanoista, joita analysoidaan samoin kuin 

laadullista aineistoa muutoinkin. (Kallinen, Timo; Kinnunen, Taina. Etnografia. Teoksessa 

Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: 
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Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 

<https://www.fsd.tuni.fi/palvelut/menetelmaopetus/>. <haettu 25.08.2021>) Analyysi-

luvussa käsittelen siis sekä autoetnografista dataa, että haastatteluaineistoa. Tässä 

tutkimuksessa käytän aiemmin kuvaamaani temaattista analyysia aineiston 

analysointiin. 

 

Kurssilla vetäydytään itseen, eli keskitetään huomio yksilön omaan sisäiseen 

kokemusmaailmaan. Aihetta olisi vaikea tutkia tavanomaisella muiden havainnointiin 

perustuvalla kenttätyöllä, siispä juuri autoetnografinen ote sopii tutkimusaiheeseeni. 

Autoetnografiassa siis henkilökohtainen yhdistyy kulttuuriseen. “Etnografinen katse 

etsii henkilökohtaisesta kokemuksesta ulkoisia sosiaalisia ja kulttuurisia aspekteja ja 

samalla kääntyy sisäänpäin ja tarkastelee, kuinka yksilö kokee, muuntaa, vastustaa ja/tai 

liikkuu näiden ilmiöiden läpi.” (Adams et al 2000, s. 739) Autoetnografia  ei  siis keskity 

pelkästään yksittäisen yksilön kokemukseen, vaan se pyrkii saavuttamaan 

paremman ymmärryksen 

ympäröivästä  kulttuurista  yksilön  henkilökohtaisten  kokemuksien  kautta. Niin 

retriittikokemusta kuin myös yksilön sisäisen maailman kokemuksia voidaan pitää 

ilmiönä, jotka ovat hankalasti saavutettavissa, niimpä autoetnografia valikoitui sopivaksi 

tutkimustavaksi klassisen ja tavanomaisen etnografian ja kenttätyön sijaan.  

 

Autoetnografiassa käytetään monesti kronologista järjestämistä, kontekstualisointia tai 

tarinallistamista. (Adams et al 2000; Uotinen 2014; Didion 2005; Frank 1995) Itse 

kirjoitan kurssista kronologisessa järjestyksessä, niin että aloitan kurssille saapumisesta 

ja lopetan kurssin loppumisen jälkeisiin tunnelmiin. Tässä tutkielmassa en kuitenkaan 

käsittele haastatteluaineistoa kronologisessa järjestyksessä vaan teemoittain. Näin 

kronologinen kirjoittaminen toimii oikeastaan ainoastaan aineiston keruun, eli 

autoetnografisten kenttämuistiinpanojen kirjaamisen kehyksenä.  

 

Tapa, jolla antropologi kirjaa kenttähavaintonsa vaikuttaa tutkimusmateriaalin 

syntymiseen. Yleensä tutkija ja kenttä ovat eräänlaisessa jatkuvassa kaksivaiheisessa 

prosessissa: tutkijan kontakti kenttään ja toisaalta vetäytyminen kirjaamaan 

havaintojaan. Vipassana-meditaatioon kuuluu oleellisena osana ‘jalo hiljaisuus’, joka 
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kieltää myös kirjoittamisen. En ajatellut, että se sulkisi aiheen antropologisen 

tutkimuksen ulkopuolelle, vaan koin sen seikkana, joka osaltaan vaikuttaa niin oman 

kurssikokemukseni syntyyn, kuin myös siihen millaisen kuvauksen siitä koostan, 

kirjoittaessani kaikesta kurssin aikana kokemastani vasta kurssin loputtua. On 

mahdollista, että kuvaan kurssin alkua osittain lopun läpi. Pyrin kuitenkin jälkikäteen 

kirjaamissani kenttähavainnoissa palaamaan kurssin alkuvaiheisiin mahdollisimman 

neutraalisti ja kokonaisvaltaisesti. Toisaalta osa tapahtumista ei ole täysin täsmällisessä 

aikajärkestyksessä, sillä kymmenen päivän tapahtumien, tuntemusten ja ajatusten 

kuvaaminen jälkikäteen täysin todellisuutta vastaavalla tavalla ei liene mahdollista, 

josko kenttähavainnot ikinä muodostuvat täysin realistiseksi tai neutraaliksi kuvaelmaksi 

koetusta todellisuudesta. Kenttähavainnot ovat aina antropologin läpi suodattunutta 

materiaalia: mitä, miksi ja miten kirjataan ylös? Tutkimusaiheeni, näkökulmani, sekä 

autoetnografisen tutkimusmenetelmän huomioon ottaen, voin todeta, että kentän 

kokijan lisäksi olen oikeastaan toiminut myös itse kenttänä autoetnografisen 

tutkimustavan vuoksi.  

 

Autoetnografiassa usein muistellaan jollain tapaa menneitä hetkiä. Käytän menetelmää 

samoin kuin esimerkiksi Hintsala käyttää tutkimuksessaan ”Vanhoillislestadiolaisuus ja 

sukupuoli verkossa autoetnografisesti tarkasteltuna” (2012). Hintsala tarkestelee 

tutkimuksessaan omaa kokemustaan sisäpiiriläisenä verkkokeskusteluissa. Tutkimus pohjaa 

osittain tutkijan päiväkirjamerkinnoille ja samaan tapaan osallistuin itse Vipassana-

meditaatiokurssille ja kirjoitan kenttäpäiväkirjan tästä omasta kokemuksestani. 

 

Kävin Vipassana-meditaatiokurssin Meksikossa San Bartolon kylässä marraskuussa 

2019. Päätin olla huolehtimatta materiaalin syntymisestä kurssin aikana, jottei fokukseni 

olisi huolehtimisessa, kuinka muistan kaiken, vaan itse kurssin kokemisessa. Tiheä 

kuvaus kurssista syntyi siis kurssin jälkeen palattuani takaisin Meksiko Cityyn.  

 

Tarkoitukseni oli mahdollistaa itselleni kaikin puolin mahdollisimman autenttinen 

Vipassana-kurssikokemus. Kurssille saavutaan tavallisesti vain itseään, ei tutkimusta 

varten. Mainittakoon, että olin suunnitellut kurssin suorittamista muutoinkin, joten olin 

myös kiinnostunut osallistumaan ilman tutkimuksellista otetta. Kuitenkin on 
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huomioitava, että kokemukseeni voi osin vaikuttaa se, että olin kurssilla tässä 

tapauksessa myös tutkijana. 

 

Ei voida olettaa, että autoetnografinen selonteko, eli oma kertomukseni Vipassana-

meditaatioretriitistä  olisi täysin samanlainen kuin muilla samanlaiseen kokemukseen 

osallistuneilla. Tämän todistaa jo haastatteludatan ja autoetnografian erot. Toisaalta 

myös haastattelut eroavat keskenään, enkä toisaalta pyrikään todistamaan aineistojen 

samanlaisuutta, vaan enemminkin löytämään yhteneviä nyansseja oman kokemukseni 

ja haastateltavieni kokemusten välillä sekä haastateltavien kokemusten kesken. Vaikka 

haastaeltavien kokemukset eivät olisi täysin samanlaisia sisällöltään voi haastateltavien 

suhtautumistavan muutoksessa olla samankaltaisuutta, tässä tapauksessa kallistumista 

huokoisempaan ja kiinnittymättömämpään suhtautumiseen, toisin sanoen 

objektiivisesti tarkastelevampaan tapaan, kuten S. N. Goenkan opit ohjaavat. Siten se, 

mitä yksilössä herää koettavaksi, ei ole tutkimukseni kannalta yhtä oleellista kuin se, 

kuinka yksilöt näihin kokemuksiin suhtautuvat. Tutkielmani päähavaintona onkin 

meditaatiotekniikan avulla kehittyvä tarkkailijapositio, joka mahdollistaa tämän 

muuttuneen suhtautumistavan yksilön omaa sisäistä maailmaa kohtaan.  

 

2.2. Haastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Haastatteluaineistoni koostuu yhdeksästä haastattelusta. Kaikki haastateltavista ovat 

osallistuneet yhdelle tai useammalle 10 päivän Vipassana-meditaatiokurssille. Keräsin 

haastattelut aikavälillä marraskuu 2019- helmikuu 2020. Semistrukturoidut haastattelut 

kestivät noin 30-60 minuuttia. Haastateltaviin kuului neljä meksikolaista ja viisi 

suomalaista ja haastateltavat olivat käyneet kurssin aikaisimmillaan kuukausi ennen 

haastattelua ja myöhimmillään kaksi vuotta ennen haastattelua. Yksi haastateltavista oli 

keskeyttänyt kurssin, mutta koin sen mielenkiintoisena, en poissulkevana seikkana, 

vaikka alunperin etsinkin haastateltaviksi kurssin kokonaan suorittaneita henkilöitä. 

Suomalaiset haastateltavat löytyivät tuttujeni kautta, kun taas meksikolaiset olivat 

kanssani samalla retriitillä ja tutustuin heihin kurssin jälkeen. Voidaan olettaa, että 

haastateltavat ovat kokeneet kurssin jokseenkin hyödyllisenä suostuessaan 
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haastateltaviksi ja vaikka en varsinaisesti kurssin hyötyjä tutkitaan, tai vaatinut 

haastateltavilta muuta kuin kurssille osallistumisen, saattaa tämä osaltaan vaikuttaa 

keräämäni materiaalin sisältöön.  

 

Taustaltaan haastateltavat olivat keskiluokkaisia Helsingin tai Mexico Cityn asukkaita. 

Suomen ja Meksikon välillä voidaan monesta näkökulmasta katsottuna nähdä suuria 

eroja, mutta Vipassana-meditaation pariin hakeutuneet ja haastateltaviksini 

valikoituneet yksilöt olivat taustoiltaan yllättävän samankaltaisia: suurin osa 

korkeastikoulutettuja, iältään 27-34 vuotiaita, pääkaupungissa asuvia, työssäkäyviä tai 

opiskelevia kansalaisia. Meksikolaisia haastattelin englanniksi ja suomalaisia suomeksi. 

Tämä saattaa osaltaan hieman vaikuttaa haastatteluihin. Helpointa ja kaikkein sujuvinta 

haastattelu oli omalla äidinkielellä. En koe tässä kuitenkaan olleen kovinkaan suurta 

eroa englanniksi tehtyihin haastatteluihin. Koen päässeeni niissä yhtä syvälle ja asian 

ytimeen. Kuitenkin varsinkin alussa hieman jännittävässä tilanteessa toimiminen sujui 

luonnollisemmin omalla äidinkielellä. Haastatteluissa esille nousseet teemat ja aiheet 

ovat samankaltaisia niin meksikolaisten kuin suomalaisten haastatteluissa. Käytin 

kaikissa haastatteluissa samaa haastattelurunkoa kysyen ensiksi tunnelmista, 

ajatuksista ja kokemuksista ennen kurssia, sitten kurssin aikana ja lopuksi kurssin 

jälkeen. 

 

Haastateltavien syyt osallistua kurssille ovat myös melko samankaltaisia: meditaatiosta 

avun hakeminen vaikeampaan vaiheeseen elämässä, kavereiden kautta aiheesta 

kiinnostuminen, kiinnostus itsetutkiskeluun ja meditaatioon, hyvinvoinnin ja 

mielenrauhan lisääminen, ajan ottaminen itselleen, vastauksien etsiminen elämän 

isoihin kysymyksiin sekä henkilökohtaisten asioiden kohtaaminen ja käsittely. Kaikki 

haastateltavat mainitsevat enemmän kuin yhden syyn. Haastateltavien kokeneisuus 

meditaation parissa vaihtelee: osa on meditoinut pitkään ennen kurssia ja osa ei 

juurikaan ennen kurssille osallistumista. 

 

Se, että kurssin käymisestä on kulunut aikaa, vaikuttaa osaltaan tutkittavien muistoihin. 

Kurssista on jäljellä eräänlainen abstraktio, muistettu ja tulkittu heijastuma menneestä 

kokemuksesta, jota yksilö kantaa mukanaan ja myöskin jäsentää ehkä eri hetkissä 
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hieman eri tavoin. Osan haastattelukysymyksistä jätin sen verran avoimiksi, että 

haastateltaville jäi paljon valinnanvaraa sen suhteen, mihin seikkoihin he 

kokemuksessaan keskittyvät. Kysymällä ensin laveammin, ja vasta myöhemmin 

yksityiskohtaisemmin tai tietyistä aihepiireistä, jätin haastateltaville mahdollisuuden 

ankkuroida osittain itse oman kokemuksensa painopisteen.  

 

Haastattelujen ollessa semistukrutoituja, on osa kysymyksistä ja etenkin tarkentavat 

lisäkysymykset syntyneet haastateltaessa. Ymmärrykseni substanssin suhteen on 

kehittynyt tutkimuksen teon etenemisen mukana: ensimmäisiä haastatteluja tehdessä 

ymmärsin ja tiesin aiheesta paljon vähemmän kuin viimeisiä haastatteluja tehdessä. 

Myös oma roolini haastattelijana kehittyi prosessin aikana, ja huomasin kuinka tärkeää 

voi olla pelkkä tilan ja hiljaisuuden antaminen haastateltavalle haastattelun aikana. 

Huomasin myös, kuinka harvoin selitämme asioita juurta jaksaen auki, vaan sen sijaan 

nojaamme yhteiseen ymmärrykseen asioista tai tavoista ilmaista ja jäsentää asioita. 

Huomasin myös, kuinka tärkeää on olla haastattelutilanteessa rennosti läsnä ja esittää 

tarkentavia kysymyksiä päästääkseen syvempiin merkityssuhteisiin kiinni. Huomasin 

eräällä tavalla itsensä yksinkertaistamisen haastattelijana palvelevan erityisen hyvin. 

Tällä tarkoitan lisäkysymyksiä kuten, “Mitä tarkoitat asialla x?” Usein näiden 

lisäkysymysten vastaukset johtivat hedelmällisiin asioiden, tapahtumien tai ajatusten 

merkitysten, määritelmien ja kontekstien avaamisiin. 

 

2.3. Tutkijan rooli ja etiikka 

 

Oman kokemukseni taltioimiseen liittyi muutamia haasteita, sillä muistiinpanovälineet 

ovat kielletty kursseilla ja taltioiminen ei ole sallittua. Vipassanan yhteydessä käytetty 

termi jalo hiljaisuus kieltää puhumisen, eli myös yksinpuhelun nauhuriin. On otettava 

huomioon, että kirjoittamalla muistiinpanoni vasta kurssin jälkeen suhtaudun kurssin 

alkuun ehkä hieman eri tavoin, kuin jos olisin kirjoittanut muistiinpanoni päivittäin. 

Muistettu voi olla erilaista, kun olen kokenut kurssin jo kokonaisuudessaan, kuin jos 

kirjoittaisin päivä kerrallaan. 
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Päätin tehdä suurimman osan haastatteluista vasta osallistuttuani itse Vipassana-

meditaatiokurssille. Ajattelin, että kurssin käytyäni tiedän paremmin, mitä ja miten 

kysyä ymmärrykseni aiheeseen laajennuttua omakohtaisen kokemukseni kautta. Päätin 

kuitenkin tehdä kaksi haastattelua ennen kurssia, ikään kuin alkuun päästäkseni. 

Toisaalta pohdin, että ennen kurssin käymistä voin keksiä kysymyksiä heijastamatta 

niihin omaa kokemustani, joten oli myös mielenkiintoista laatia haastattelurunko 

valmiiksi ennen kurssikokemustani. Pyrkimys mahdollisimman objektiiviseen 

tutkijuuteen on tarkoituksenmukaista, joten pyrin kartoittamaan mahdolliset omat 

ennakko-oletukset ja muodostamaan haastattelukysymyksiä, joihin liittyy 

mahdollisimman vähän annettuja merkityksiä tai syy-seuraussuhteita.  

 

Vipassana-meditaatiokurssi on yksilökeskeinen, sisäänpäin kääntyvä kokemus. Siten se 

on subjektiivinen ja voi nostaa pintaan henkilökohtaisesti kipeitä tai ikäviä muistoja, 

asioita ja tuntemuksia. Kurssilla on aikaa ja tilaa muistella ja ajatella asioita ja tapahtumia 

eri tavalla kuin arkitodellisuudessa. Haastateltaville on lähetetty haastattelukutsu ja 

haastattelupyynnön yhteydessä kerron tutkimukseni tarkoituksesta ja haastattelun 

teemasta. Vielä ennen haastattelun alkua olen kertonut haastateltaville 

mahdollisuudesta keskeyttää haastattelu tai olla vastaamatta kysymyksiin tai jakaa sen 

verran, mikä itsestä tuntuu sopivalta. Kaikki haastateltavat ovat tutkimuksessa mukana 

anonyymisti, ja heillä on myös ollut mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta vielä 

haastattelun jälkeen tai pyytää haastattelun osioita poistettavaksi.  

 

Vipassana-meditaatioon ei liity uskonnollista tai poliittista sitoutumista, vaikka se onkin 

alunperin lähtenyt liikkeelle buddhalaisuudesta.  Olisi vaikeaa kuvitella tutkimuksesta 

koituvan minkäänlaista haittaa henkilölle, joka vapaaehtoisesti suostuu kertomaan 

Vipassana-meditaatiokurssi kokemuksestaan. Tutkimus ei liity vipassana-

meditaatiokursseja järjestävään organisaatioon eikä vaikuta kurssien tarjontaan 

tulevaisuudessa. Olen pyytänyt etukäteen luvan kurssin järjestäjiltä tehdä kurssin aikana 

autoentografista tutkimusta ja tarkentanut, että en ole havainnoimassa muita kurssin 

osallistujia. 
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Autoetnografisessa materiaalissa viittaan tutkimuksen ulkopuolisiin, omaan elämääni 

kuuluviin ihmisiin. Olen yleistänyt nämä maininnat niin, ettei niiden takaa ole 

pääteltävissä kenenkään tarkkaa henkilöllisyyttä. Haluan tuoda ihmissuhteisiin liittyvät 

maininnat esille, sillä ne kuvastavat haastatteluissakin esiintyvää ihmissuhdeteemaa, 

sitä kuinka sisäisen maailman kokemukset ovat linkittyneet sosiaalisiin suhteisiin ja 

niihin liittyviin tuntemuksiin, kokemuksiin ja muistoihin. Autoetnografisessa 

materiaalissa esiintyvät henkilöt esiintyvät kuitenkin ainoastaan oman kokemukseni tai 

tuntemuksieni kautta. Haastateltavien mainitsemat henkilöt ovat haastateltavien 

anonymiteetin suojissa.  

 

2.4. Meditaatiotekniikasta ja kurssin rakenteesta 
 

Vipassana-meditaatiokurssi kestää kymmenen päivää josta ensimmäiset yhdeksän 

päivää vietetään hiljaisuudessa. Päivän aikataulu rytmittyy ryhmämeditaatioiden 

ympärille. Kokonaisuudessaan päiväaikataulu on seuraavanlainen, 

 

Herätys klo 4.00 

Meditaatiota omassa huoneessa tai salissa 4.30-6.30 

Aamupala klo 6.30 

Ryhmämeditaatio klo 8.00-9.00 

Meditaatiota omassa huoneessa tai salissa klo 9.00-11.00 

Lounas klo 11.00 

Apuopettajan kyselytunti klo 12.00-13.00 

Meditaatiota omassa huoneessa tai salissa klo 13-14.30 

Ryhmämeditaatio 14.30-15.30 

Meditaatiota omassa huoneessa tai salissa klo 15.30-17.00 

Tee ja hedelmiä klo 17.00 

Ryhmämeditaatio klo 18.00-19.00 

Keskustelu klo 19.00-20.15 

Meditaatio salissa klo 20.30-21.00 
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Hiljaisuus klo 22.00 

 

Päivittäin on kolme yhteistä meditaatiohetkeä ja sen lisäksi neljä meditaatiota, jotka 

kurssilaiset voivat suorittaa joko meditaatiosalissa tai omassa huoneessaan. Päivän pisin 

vapaahetki on lounaan jälkeen. Jos apuopettajille ei ole kysymyksiä jää vapaa-aikaa noin 

1,5 tuntia. Tällöin kurssilaisilla on mahdollisuus kävellä piha-alueella.  

 

Kurssi järjestetään samalla kaavalla kurssipaikasta tai maasta riippumatta. Varsinaisena 

opettajana pidetään yhä S. N. Goenkaa, jonka meditaatio-ohjeistukset soitetaan 

nauhalta meditaatioiden alussa ja lopussa. Gongi soi aina 10 minuuttia ennen 

meditaation alkamista kutsuen kurssilaiset saliin. Kurssilla paikan päällä olevia opettajia 

kutsutaan apuopettajiksi. Apuopettajat ovat tavanomaisesti harjoittaneet meditaatiota 

monia vuosia ja suorittaneet ainakin yhden 30 päivän meditaatioretriitin. Kurssin 

ruokailut ovat aikaisemmin Vipassana-meditaatiokurssille osallistuneiden 

vapaaehtoisten järjestämiä. Vapaaehtoiset osallistuvat myös ryhmämeditaatioihin.  

 

Päiväohjelmasta löytyvä keskustelu tarkoittaa S. N. Goenkan puheiden katselua 

nauhalta. Keskustelut järjestettiin iltaisin ja niissä Goenka kertoo meditaatiosta ja sen 

herättämistä tyypillisistä pohdinnoista ja tuntemuksista, sekä opettavaisia tarinoita 

jotka kertovat ihmismielen toiminnasta. Kurssi on osallistujille ilmainen ja toiminta 

pyörii lahjoitusten varassa. 

 

Kuvaan meditaatiotekniikoita kenttämuistiinpanoissani seuraavasti: 

 

“Ensimmäiset kolme päivää meditaatiossa keskitytään nenän kautta 

kulkevan hengityksen tiedostamiseen. Kolmantena päivänä on 

tarkoitus keskittyä erityisesti nenän ja ylähuuleen väliseen alueeseen 

ja huomioida millaisia tuntemuksia tällä alueella on: kutinaa, 

ilmavirtaa, lämpöä, viileyttä, mikä tahansa fyysinen tuntemus. 

Myöhemmin kurssilla selviää, että ensimmäiset kolme päivää ovat 

valmistaneet meitä varsinaisen meditaatiotekniikan opetteluun. 

Neljäntenä päivänä ohjelma on hieman erilainen ja klo 14-15 

ryhmämeditaation jälkeen opettelemme varsinaisen vipassana-

tekniikan klo 15-17. Pyydämme padin kielellä virallisen luvan oppia 
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tekniikan. Toistamme nauhalta kuulemamme sanat, joita tuskin 

kukaan ymmärtää. Uudessa tekniikassa käymme koko kehon läpi pala 

palalta. Samoin kuin kiinnittäessä huomion ylähuuleen, kiinnitämme 

nyt huomiomme ensimmäisenä päälakeen, sitten pään takaosaan, 

sivuihin ja kasvoihin. Näin liikumme käyden koko kehon läpi päästä 

varpaisiin ja sitten aloitamme uudestaan päälaelta. Tarkoitus on 

huomioida tuntemuksia tai tunnottomuutta. Vipassanaan kuuluu 

myös vahva omistautuminen eli Adhittana. Tunnin ajan olisi 

toivottavaa istua vaihtamatta asentoa tai liikuttamatta jalkoja ja käsiä 

laisinkaan. Kehon hiljentyessä mielikin hiljenee, meille opetetaan. 

Tekniikan ei ole tarkoitus olla kidutusta, vaan tarkoitus on oppia 

suhtautumaan kaikenlaisiin tuntemuksiin tyyneydellä ja niiden 

ohimenevyyden ymmärtäen. “Anicca, Anicca, Anicca”, Goenka toistaa 

meditaationauhojen lopussa. Anicca tarkoittaa kaiken väliaikaisuutta, 

ohimenevyyttä.”  

-Autoetnografiset kenttämuistiinpanot 

3. Tutkimuksen teoriatausta  
 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni teoreettista taustaa. Muodostan tutkielmalleni 

teoreettisen kehyksen, jota käytän seuraavassa luvussa aineiston 

analysoinnissa.  Teoriatausta jakautuu neljään osioon: Itseys ja subjektiviteetti, 

buddhalainen käsitys yksilöstä, meditaatio tutkimuskohteena ja tunne- ja mielentilat 

tutkimuksessa.  

 

3.1. Itseys ja subjektiviteetti 
 

Ensimmäinen teoreettinen tarkastelukulmani on itseys ja subjektiviteetti. Avaan 

itseyden ja subjektiviteetin teoriaa melko pääpiirteisesti, sillä ne muodostavat yhden 

kolmesta teoriakehyksestä.  

 

Klassinen sosiaali- ja kulttuuriantropologia on tarkastellut ihmisten välillä ilmeneviä 

ilmiöitä: toimintamalleja, rakenteita, yhteiskuntia ja kulttuuria. Siten tutkimusaiheeni ei 

ole tyypillisimmästä päästä, mutta osin myös sen vuoksi se voi tarjota mielenkiintoisen 
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risteämäkohdan tutkimukselle. Toisaalta ihmisen sisäisyys on myös paikka, jossa 

kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ilmentyy.  

 

Antropologiassa on erilaisia tapoja käsittää yksilö. Yksilö voidaan nähdä staattisena tai 

dynaamisena, yksittäisenä yksikkönä tai osana komposiittista sosiaalista todellisuutta, 

niin että sosiaaliset suhteet, joiden osia yksilöt ovat, tuottavat nämä yksilöt (Strathern 

1988, 13). 

 

Subjektiviteetti liittyy tutkimuskysymykseeni yksilön kokemuksen muutoksesta. 

Subjektiviteetillä viittaan siis tässä yhteydessä juuri yksilön kokemuksen analyysiin. 

Subjektiviteetin rinnalla toimii buddhalaisuuden käsitystä yksilöstä avaava teoria, joka 

osaltaan selittää myös yksilön kokemusta suhteessa itseensä ja maailmaan. 

Ontologisesti ajatellen sen, miten ajattelemme olevamme olemassa, voidaan myös 

katsoa kertovan todellisuuden kokemisen luonteesta.  

 

Sosiaalitieteissä yksilön itseyden on katsottu muodostuvan pitkälti sosiaalisesti. 

Kiinnostus itseydestä sosiaalitieteellisenä tutkimuskohteena kasvoi 1970- ja 1980-

luvuilla postmodernismin synnyn ja refleksiivisyyden kehittyessä. (Cohen 1994, 3) 

Tutkimuskulmani ei keskity niinkään sosiaaliseen aspektiin, vaan tarkastelun kohteena 

on erityisesti yksilön suhde omaan itseensä ja kokemukseensa. Tässä tutkielmassa 

tarkastelen itseyttä subjektina, johon oma kokemus ankkuroituu. Itseys terminä 

palvelee paremmin kuin esimerkiksi identiteetti. Yksilöllä voi olla erilaisia identiteettejä, 

mutta itseys (self) koetaan yhtenä jatkumona, jolle esimerkiksi identiteetit asettuvat. 

(Sökefield 1999, 242) Samoin tutkimuksessani itseys esittäytyy eräänlaisena sisäisen 

maailman pohjana, jolle myös yksilön subjektiviteetti hahmottuu. Itseys sallii myös 

tietynlaisen joustavuuden, sillä juurikin siihen liittyvät identiteetit voivat vaihtua. 

Sosiaalitieteissä yksilön itseyden katsotaan olevan vahvasti kytköksissä ympäröivään 

yhteiskuntaan ja sosiaalisiin ryhmiin, joihin yksilö kuuluu ja toisaalta myös ryhmät joiden 

ulkopuolinen yksilö on, voivat määrittää yksilön itseyttä, identiteettejä ja asemaa 

yhteiskunnassa. Itseyden sosiaalinen aspekti saattaa näkyä myös yksilön sisäisen 

maailman sisällöissä: monet retriitin aikana mieleen nousevat muistot, tunteet, 

kokemukset ja ajatukset liittyvät suorasti tai epäsuorasti toisiin ihmisiin.  Tämän 
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perinteisen sosiaalisuutta painottavan näkökulman lisäksi käsittelen myöhemmin tässä 

luvussa toisenlaista, hieman individualistisempaa tapaa käsittää iteys itsenäisempänä 

yksikkönä.  

 

Vaikka Vipassana-meditaatiokurssi tapahtuukin retriittikeskuksessa, erillään 

arkipäiväisestä sosiaalisuudesta ja yhteiskunnasta, ei se silti irrota yksilöä tyhjiöön, jossa 

sosiokulttuurinen aspekti lakkaisi olemasta yksi vahvasti yksilön kokemusta määrittävä 

aspekti. Vipassana-meditaatioretriitillä sisäänpäin kääntyminen tapahtuu 

kollektiivisesti, muiden kurssilaisten läsnäollessa, jonka voidaan nähdä tuovan 

turvallisen rakenteen yksilön meditaatiolle eli yksilölliselle kokemukselle. Toisten 

meditoijien läsnäolo voi rauhoittaa ja auttaa asettumaan oman sisäisyyden äärelle. 

Kollektiivisesti meditaation harjoittelu voi olla helpompaa kuin yksin kotona harjoittelu. 

(Pagis 2019, 46-47) 

 

Yksilöt voidaan nähdä olevan olemassa transaktioina ihmisten välillä. (Mauss 1985 

[1938], Strathern, 1988) Vipassana-meditaatio keskittyy kuitenkin vain yksilön sisäisen 

maailman kokemiseen ja sille huomion antamiseen. Sosiaaliset kontaktit ovat kurssilla 

minimoitu ja lähes olemattomia. Vuorovaikutusta kuitenkin tapahtuu, sillä tekniikka 

opitaan nauhoitteiden kautta ja apuopettajat ovat tarvittaessa vastaamassa kysymyksiin 

sekä seuraavat omalla tavallaan kurssilaisten harjoitusta ja etenemistä. Näin ollen 

voitaisiin sanoa, että opettajan ja oppilaan välillä tapahtuu transaktio ja tämä transaktio 

mahdollistaa yksilön muuttuvan suhteen omaan kokemukseensa. Moni 

sosiaalitieteellinen teoria, käsittää itseyden epästabiilina. Prosessinomaisuus sopii myös 

buddhalaiseen käsitykseen itseydestä, johon perehdyn seuraavassa alaluvussa. 

 

Antropologiassa tyypillisen individuaali ja dividuaali jaon sijasta, Smith esittää, että 

ihminen tulisi käsittää huokoisena subjektina. Tällaista yksilöä kuvaa läpäisevyys ja 

vuorovaikutuksellisuus. Näin ollen kulttuuriset normit, roolit, merkitykset sekä luonto ja 

maailma lävistävät yksilön. (Smith 2002, 60) Smithin mukaan myös puskuroitu itseys 

(Taylor 2007) voidaan saavuttaa, koska sen taustalla on huokoinen subjekti, johon 

kulttuurinen ympäristö vaikuttaa. Puskuroidussa itseydessä korostuu itsenäinen yksilö, 

jolla on kyky analysoida objektiivisesti ja toimia maltillisesti kaikissa tilanteissa (tässä 
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Smith 2002, 58). Voisiko olla, että Vipassana-meditaatioharjoitus kehittää tai vahvistaa 

tällaisen objektiivisesti analysoivan ja maltillisesti toimivan autonomisen itsen 

kehittymistä? Toisaalta eikö juuri huokoisuus, eli läpäisevyys, tässä tutkielmassa yksilön 

joustava ja ilmava suhde omaan sisäisyyteensä, näyttäydy Vipassana-meditaatiossa 

tärkeässä roolissa mielentyyneyden ja ohimenevyyden oppien kautta? Näitä kysymyksiä 

tarkastelen lisää analyysiluvussa 4.1 subjektiviteetin muutos ja tarkkailijapositio.   

 

Samoin dialoginen itseys (Taylor 2007) mahdollistuu huokoiseen subjektiin pohjaten. 

Dialogisen itseyden keskiössä on narratiivi, jolle itseys rakentuu: se keitä kerromme 

itselle ja muille olevamme, määrittää itseytemme. Toisaalta myös se, mitä muut 

kertovat meidän olevan, määrittää itseyttämme. (Smith 2002, 56-57) Kuitenkin niin, että 

yhteiskunta synnyttää yksilönsä, oli kyseessä sitten egosentrinen tai sosiosentrinen 

kulttuuri. (Smith 2002, 56-61) Smith esittää vielä, että yksilön autonomian aste itsensä 

määrittämisessä tai itsen määrittämisen mahdollisuuksia navigoidessa, saattaa olla 

suurempi egosentrisissä kulttuureissa. 

 

Voisiko Vipassana-meditaation alkuperä juuri kollektiivisessa kulttuurissa liittyä myös 

haluun vahvistaa yksilön autonomiaa ja pyrkimystä itsenäisemmäksi subjektiksi? Cohen 

(1994) argumentoi yksilön suhteen itseensä olevan heijastus suhteesta yhteiskuntaan. 

Itsen äärelle asettuva Vipassana-meditaatio sopisi siinä mielessä erityisen hyvin 

länsimaisiin individualistisiin kulttuureihin.  

 

Meditaatiossa itseyden voidaan nähdä liittyvän kahteen aspektiin: narratiivisen mieleen 

itseyden ympärille rakentuneille tarinoille ja toisaalta erilaisiin mielenprosesseihin, 

joihin itseys kulloinkin samaistuu. Culadasa, Immergut ja Graves (2015) argumentoivat, 

että ei ole olemassa yhtä minää vaan tämä itseys on narratiivisen mielen toimintaa. 

Narratiiviinen mieli on osa erottelevaa mieltä, joka taas on osa alitajuista mieltä. 

Kaikkien eri mielten osien käsitelemä informaatio yhdistyy mielekkääksi tiivistelmäksi tai 

tarinaksi narratiivisen mielen avulla. Narratiivin keskiössä on “minä” joka pitää tarinat 

kasassa. Oikeastaan emme ikinä koe mitään vastaten kyseessä olevaan objektiin, vaan 

kokien mielen luoman kuvan, konseptin, tunteen, joka heräsi tietoisuudessamme. 

Aiemmista narratiiveista ja menneistä kokemuksista syntyy erottelevan mielen 
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koostama ego-mielen henkilökohtainen historia ja kuvaus maailmasta. Meditaatiota 

tutkikeet Culadasa et al esittävät, ettei ole olemassa yhtä minää tai itseyttä, joka 

hallitsee mieltä, vaan erilaisia mielenprosesseja, jotka vuorotellen samaistavat itsensä 

minäksi. (2015, 207-211)  

 

Culadasa et al esittävät, että meditaatiotaharjoitusta voi helpottaa, mikäli on 

mahdollista päästää irti käsitteistä “minä” ja “minun mieleni”. Toisaalta täyden irti 

päästämisen sijaan, voi olla helpompaa aloittaa identifioimattomuudesta, kuten 

Vipassana-meditaatiokurssilla opetetaan. Näin yksilö tulee ensin tietoisiksi ja oppii 

tunnistamaan nämä mielen sisäiset tarinat ja erilaiset vaihtuvat mentaaliset prosessit. 

Analyysiluvuissa 4.1. subjektiviteetin muutos ja tarkkailijapositio sekä 4.2. 

suhtautuminen tunne- ja mielentiloihin tarkastelen sitä, kuinka tämä 

identifioimattomuus voi johtaa tarkkailijaposition kehitykseen ja toisaalta, kuinka 

tarkkailijapositio ylläpitää tätä identifioimattomuutta. Esitän myös, että tämä 

muuttunut subjektiviteetti näkyy ja toimii myös muuttuneena suhtautumisena tunne- ja 

mielentiloihin, jolloin yksilön itseydestä tulee huokoisempi.  

 

3.2. Buddhalainen käsitys yksilöstä 

 

Vipassana-meditaatio ei ole uskonnollinen harjoitus, mutta sen syntyperä on 

buddhalaisuudessa. Siksi perehdyn teoriaosuudessa buddhalaiseen filosofiaan yleisesti 

ja erityisesti buddhalaiseen käsitykseen yksilöstä. Buddhalaisuuteen viitataan toisinaan 

myös filosofiana, ei uskontona.  

 

Brian Morris kuvaa kirjassaan Anthropology of the self (1994) buddhalaisuuden 

todellisuutta dialektiseksi, holistiseksi, praktiseksi ja individualistiseksi filosofiaksi. 

Buddhalaisuus kieltää sielun, jumalan ja kuolemanjälkeisen elämän ja keskittyy sen 

sijaan yksilön valaistumiseen tässä elämässä. Buddhalaisuus on siten hyvin 

individualistinen filosofia. (1994, 50-51) Voitaisiin ajatella, että buddhalaisuus sopiikin 

filosofiamaisuutensa vuoksi hyvin tiede ja järki edellä toimiviin länsimaihin. 
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Buddhalaisuuden opit pohjaavat 624–544 eaa Eläneen Siddhartha Gautaman, 

myöhemmän Buddhan, oppeihin. Morris kuvaa kyseistä aikaa väkivaltaiseksi 

epäjärjestyksen ajaksi. Juuri tätä ajan laatua onkin moni Marxilainen tutkija pitänyt 

laukaisevana tekijänä Dukhan, eli universaalin kärsimyksen oppien synnylle. Varhaisia 

teokraattisia osavaltoja määritti ryöstely, hyväksikäyttö ja despotismi. ((Chattopadhyaya 

1970, 32-33 tässä Morris 1994, 52) Buddhan kolmeen pääkäsitteeseen kuuluvat dukha, 

anicca ja anatta. Ne kaikki liittyvät myös Vipassana-meditaatioretriitin opetuksiin 

läheisesti. 

 

Buddhan oppien mukaan kaikki asiat ovat jatkuvassa virrassa, yksilöt mukaan lukien. 

Mikään ei ole pysyvää tai staattista, kaikki on jatkuvassa muutoksessa. Mitään pysyvää 

itseyttä ei siis ole olemassa. (Morris 1994, 53-54) Ihminen on yhdistelmä jatkuvasti 

muuttuvia fyysisiä ja psyykkisiä voimia tai energioita. Keho, mieli tai itseys eivät siis ole 

pysyviä, vaan ohimeneviä ilmiöitä. (Morris 1994, 59) Anatta (no-self) on käsite ei-

itseydestä. Olemassa on ainoastaan muuttuvia, ohimeneviä mentaalisia ja kehollisia 

ilmiöitä. Buddhalaisuuden mukaan näiden prosessien sisäistä tai ulkopuolista sielua tai 

yksilöllistä ego-identiteettiä ei ole olemassa. (Morris 1994, 64) Vipassana-

Meditaatioretriitillä tutuksi tulee aikaisemmin mainitsemani termi anicca, joka liittyy 

anattaan. Anicca tarkoittaa ohimenevyyttä ja on yksi keskeisimpiä oppeja retriitillä. 

Jokaiseen ajatukseen ja/tai kokemukseen tulisi suhtautua kiinnittymättömästi, 

ohimenevyyden ymmärtäen. Tarkkailemalla itseään meditaation aikana yksilö todistaa, 

kuinka kaikki itsessä tapahtuva aluksi kasvaa ja aina lopulta menee ohi.  

 

3.3. Meditaatio tutkimusaiheena 

  

Meditaatiota on tutkittu jonkun verran myös sosiaalitieteissä, vaikka harjoitteena se 

onkin varsin yksilökeskeinen. Antropologiassa aihe ei ole klassinen tai tyypillinen ja 

aihetta käsitteleviä pro gradu -tutkielmia löytyy vain yksi kappale Helsingin yliopiston 

antropologian laitokselta. Vuonna 2017 julkaistussa tutkielmassa Hilja Aunela tutkii 

mindfulness-meditaatiota vastauksena neoliberalismin vaatimusten aiheuttamalle 

stressille. Hyvinvointiin liittyvien pro gradu -tutkielmien suosion kasvu on havaittavissa, 
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mikä lienee seurausta yleiselle kiinnostukselle hyvinvointia kohtaan. Meditaation 

voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi henkisen hyvinvoinnin kategorian alle.  

 

Meditaation tutkimukseen on sosiaalitieteissä yhdistetty muun muassa 

buddhalaisuuden/ buddhalaisen filosofian, identiteetin, itsereflektiivisyyden, itseyden, 

intersubjektiivisuuden, kehollisuuden ja kulttuurisen psykologian tutkimusta. 

Tarkastelen meditaatioon ja buddhalaisuuteen liittyvää tutkimusta, joissa keskeisenä 

seikkana ovat itseyden lisäksi suhtautuminen tunnetiloihin. 

 

Buddhalaisuudessa meditaatio liittyy mentaaliseen vaivannäköön ja keskittyneisyyteen 

sekä tietoisuuteen kaiken tyylisistä kehollisista tuntemuksista. Meditaatio ei liity 

transsiin vajoamiseen, vaan juuri tietoisuuden kultivoiminen on oleellista. (Morris. 1994, 

54-55) Olemalla tietoinen fysiikastaan, tuntemuksistaan, mielentiloistaan ja 

ajatuksistaan yksilö lakkaa samaistamasta itseään näihin väliaikaisiin ilmiöihin. (1994, 

56) Olemassaolon ydin on siis väliaikaisuus ja prosessinomaisuus, jonka voi hahmottaa 

ja kokea meditoinnin avulla. (1994:59)  

 

Meditaation kautta voi huomata, kuinka vähän mieltään voi hallita ja kuinka paljon 

keskittymisemme oikeastaan vaeltaa aiheesta toiseen. Mielen vaeltelun täydellinen 

estäminen on lähes mahdotonta. Jatkuvasti aiheesta toiseen liikkuvalla huomiolla on 

ollut aikoinaan tärkeä tehtävä selviytymisen kannalta. Sen ansiosta mahdollinen vaara 

tulee huomatuksi nopeammin, siten se on ollut tärkeämpää hengissä säilymisen 

kannalta kuin vakaasti yhteen objektiin keskittynyt huomio. (Culadasa et al 2015, 81) 

 

Kun meditoidessa jokin kiinnittää huomion hengityksen tarkkailun sijasta, alkaa mieli 

itsestään vaeltaa ajatuksesta ja aiheesta toiseen. Meditaatio opettaa kuitenkin juuri 

vakaata keskittymistä, eli huomiota, joka pysyy yhdessä objektissa pidemmän aikaa. 

Yhtä lailla vakaa huomio on liikkuvan huomion lisäksi synnynnäinen kyky. (Culadasa at 

al 2015, 81). Tätä kykyä vahvistaa erityisesti hengityksen tarkkailumeditaatio, jota 

Vipassana-meditaatiokurssilla harjoitellaan ensimmäiset kolme päivää. 

Intentionaalisesti ohjaamalla huomion yhä uudestaan takaisin hengitykseen alitajunta 
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oppii tekemään tämän prosessin automaattisesti. Lopulta meditaatioharjoittelun 

jatkuttuessa huomio karkaa muualle yhä harvemmin. (Culadasa et al 2015, 82-83) 

 

“Ei ole olemassa itseä, joka hallitsee mieltä, ja siten ei myöskään ketään, jota syyttää sen 

vaeltelusta!” (Culadasa et al 2015, 88), Meditaation ei tarvitsekaan olla täyttä 

hiljaisuutta, ajatuksettomuutta, vaan harjoitus voi olla tapa valaista sitä, mitä juuri nyt 

tapahtuu, toisin sanoen tulla tietoiseksi siitä, millaisia mielenprosesseja on tällä hetkellä 

käynnissä. (Culadasa et al, 2015, 88) Yksi meditaation tehtävistä on tuoda harmoniaa 

mielen eri osien välille, joka puolestaan johtaa mielen yhdistymiseen. (Culasada et al 

2015, 93)  

 

Thich Thien-An käsittelee kirjassaan Zen practise, Zen philosophy zenin harjoittamista ja 

sen taustalla olevaa filosofiaa. Thien-Anin mukaan zen on metodi, jossa meditaation tai 

mietiskelyn avulla säilytetään hiljainen ja rauhallinen mieli. Nirvana ei ole yksilön 

ulkopuolella vaan sisällä. (1975, 1-4) Hiljaisuus löytyy sisältä ja zen auttaa saavuttamaan 

tämän hiljaisuuden hiljentämällä ajatteluun addiktoituneen mielen. “Itsensä 

pelastaessa” joutuu kohtaamana oman laiskuutensa ja ottamaan vastuun, sillä mikään 

ulkopuolinen luoja ei armahda tai pelasta. (1975, 10)  

 

Sosiaalipsykologi Michal Pagis on tutkinut Vipassana-meditaatioretriittejä ja erityisesti 

sitä, kuinka meditaation harjoittajien kehotietoisuus toimii ankkurina 

itsereflektiivisyydelle. Pagis määrittelee artikkelissaan itsereflektiivisyyden yksilön 

tietoisena itseensä kääntymisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilö on samanaikaisesti 

sekä observoiva subjekti että observoitu objekti. (Mead, 1934. Rosenberg, 1979. Gecas 

and Burke 1995: tässä Pagis 266.) Pagis painottaa kehollistunutta itsereflektiota 

diskursiivisen itsereflektion sijaan, mutta näkee näiden välillä toisaalta kulttuuriin ja 

yhteiskunnan perustaman yhteyden. Pagis viittaa kehon tuntemuksiin somaattisena 

karttana itsestä. (267) Eli varsinaisen Vipassana-meditaatiotekniikan harjoittamisen 

voitaisiin katsoa muodostavan tätä somaattista karttaa. Kyseinen tutkimus esittää 

meditaatiota harjoittavien yksilöiden autonomisuuden lisääntyvän. 
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Keholliset kokemukset voitaisiin nähdä myös edeltävinä ja siten erillisinä 

itsereflektiivisyydestä. Toisaalta päästäkseen reflektiiviseen tilaan sisäistä keskustelua 

vaaditaan. Pagis esittääkin vipassana-meditaation tuovan erilaisen kehollistuneen 

itsereflektiivisyyden, jota meditaatiotekniikka itsessään opettaakin. (2009, 270) 

 

Tutkimuksessani katselen retriittiä kokonaisuutena, enkä pelkkiä meditaatiohetkiä. 

Kokonaisuuteen kuuluu meditaatioiden lisäksi yksilön kaikki hetket itsensä kanssa, eli 

koko kymmenen päivän jatkumo ja osaltaan myös sen jälkeinen aika. Voi olla vaikeaa 

erottaa mikä on meditaatiotekniikan herättämää tai aikaansaamaa ja mikä puolestaan 

johtuu erisäytymisestä ja hiljaisuudessa elämisestä sekä ärsykkeettömyydystä. 

Kuitenkin kaikesta tästä muotoutuu yksilön kokemus Vipassana-retriitistä, joka lopulta 

myös kehollisesta fokuksesta huolimatta rakentuu kielen kautta eräänlaiseksi 

narratiiviksi ja kertomukseksi, niin informantin abstrakteissa muistoissa kuin myös 

kertomuksina haastatteluhetkellä.    

 

Pagis esittää, että juuri tarkkailemalla kehon tuntemuksia, eli niin sanottuihin 

somaattisiin kuviin keskittymällä voidaan saavuttaa tietoisuus itsestä, joka ei ankkuroidu 

abstrakteihin konsepteihin (self-concepts) kuitenkin niin, että kehollistunut itseys tai 

minuus säilyy. Tämän Pagis tiivistääkin Vipassana-meditaation tarkoitukseksi: “muuttaa 

itsen somaattinen kartta kokonaisuudeksi ytimettömiä, persoonattomia tuntemuksia” 

(2009, 270). Vaikka ei-itseys nähdäänkin meditaation taustalla vallitsevana 

periaatteena, liittyy se tavanomaisesti hyvin kehittyneisiin meditaation harjoittajiin ja 

siten Pagis keskittyy tutkimuksessaan ennemmin siihen, kuinka yksilö muuttaa 

tuntemuksiin piilotettuja merkityksiä. Tässä prosessissa ei ole tarkoitus valaistua, vaan 

hankkia tietämystä itsestä ja kehittää itsekontrollia. (2009, 270)  

 

Samaan tapaan tutkimukseni fokus on siinä, mitä Vipassana-meditaatio opettaa yksilölle 

itsestään todellisuutensa kokijana ja kuinka muuttamalla suhdetta tuntemuksiinsa, tai 

tulemalla ylipäätänsä tietoiseksi niistä ja niihin liittyvästä suhteesta, suhde tuntemuksiin 

tulee näkyväksi ja voi muuttua yleisesti neutraalimmaksi, paremmin yksilöä palveleksi. 

Vipassanan opit kuvaavat tavoiteltavaa suhdetta tuntemuksiin mielentyyneytenä, eli 
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yleisenä itseään tuomitsemattomana, sallivana ja hyväksyvänä asenteena kaikkia 

olotiloja, ajatuksia ja tunteita kohtaan.  

 

Kulttuuri auttaa jäsentämään yksilön sisäisen maailman kokemuksia antamalla niille 

merkityksiä, jotka puolestaan luovat suhtautumistapoja, toisin sanoen annettuja 

reaktioita tuntemuksia (sensaatioita) kohtaan eli siis toisinaan myös tuottamalla näitä 

tuntemuksia reaktiotapoina toisiin tuntemuksiin tai esimerkiksi yksilön ulkoisiin 

muuttujiin tai tapahtumiin tai meditoidessa ilmaantuviin ajatuksiin. Mielentyyneyden 

sijaan saatamme kokea esimerkiksi ärsyyntymistä kivusta tai turhautumista 

väsymyksestä. (Jäger & Bänninger-Huber 2014) Metatunteet voivat liittyä tunteiden 

sosialisaatioon, eli esimerkiksi jo lapsena vanhemmilta opittuihin ajattelutapoihin, 

asenteisiin ja uskomuksiin erilaisia tunteita kohtaan (Hunter et al, 2011).  

 

3.4. Tunne- ja mielentilat tutkimuksessa 

 

Halu ymmärtää tunteiden roolia ja merkitystä niin henkilökohtaisessa kuin myös 

yhteiskunnallisessa elämässä on kasvanut ja korostunut entisestään myös 

yhteiskuntatieteissä. Aiemman vallitsevan käsityksen ihmisestä mekaanisena tiedon 

käsittelijänä rinnalle on noussut tulkinnallisia lähestymistapoja ja halu ymmärtää 

sosiokulttuurisia kokemuksia näiden kokemusten kokijoiden perspektiivistä. Aiemmin 

“psykologisena” pidettyä on alettu nähdä merkityksellisenä myös antropologialle. (Lutz 

& White. 1986)  

 

Tunne -ja mielentilat liittyvät tässä tutkielmassa yksilön kokemukseen sisäisestä 

maailmastaan. Tunne- ja mielentilojen tutkiminen ei liene antropologisena 

tutkimuskohteena yksinkertaisimmasta päästä. Tunteiden tutkimiseen on liitetty monia 

kahtiajakoja, kuten keho ja mieli, luonto ja kulttuuri, rakenne ja toimijuus, materialismi 

ja idealismi. Täydellisen erillisen kahtiajaon lisäksi nämä aspektit voidaan nähdä olevan 

keskinäisessä suhteessa yhtenevän janan vastakkaisina päinä. (Hahn & Kleinman 1983) 

Vipassana-meditaatiossa keho on keskeisessä osassa meditaatiota, mutta samalla on 
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tarkoitus harjoittaa myös yksilön mieltä: suhtautumista kehollisiin ja mentaalisiin 

tuntemuksiin.  

 

Subjektiivisia tunteita kartoittavassa tutkimuksessa Nummenmaa et al (2018) lähestyvät 

tunteita yksilön subjektiivisen kokemuksen kautta samaan tapaan kuin lähestyn tässä 

tutkielmassa. Tutkimuksensa päähavaintoina Nummenmaa et al argumentoivat, että 

subjektiivisten tunteiden tärkeimpiä ulottuvuuksia ovat tunnearvo ja mentaalinen 

osallisuus (valence and mental involvement). Näiden lisäksi subjektiiviset tuntemukset 

ovat kategorisoituja ja kehollistuneita, eli niiden pohjana ovat keholliset tapahtumat, 

jotka ovat potentiaalisesti hyviä tai huonoja. (Nummenmaa et al 2018, 9202). Vipassana-

meditaatio näyttäisi opettavan mielentyyneyden teesin ja kehollisuuteen pohjaavan 

meditaatiotekniikan eli kehoskannauksen kautta suhtautumistavan, joka ei määritä 

näitä kehollisia tapahtumia hyvinä tai huonoina, kuten esitän analyysiluvussa  4.2. 

Suhtautuminen tunne- ja mielentiloihin. Nummenmaa et al nimesivät tutkimuksessaan 

100 erilaista ydintunnetta ja nämä vaihtelivat kognitiivisista ja affektiivisista prosesseista 

somaattisiin tuntemuksiin. Tutkimuksessa kaikki subjektiivisesti koetut tunteet olivat 

emotionaalisesti latautuneita ja korreloivat kehollisten ja mentaalisten kokemusten 

kanssa. (2018, 9198) 

 

Retriitillä kuullaan yhteisten meditaatiohetkien alussa lyhyt opastus nauhalta. Ohjeistus 

painottaa suhtautumaan kaikenlaisiin tuntemuksiin mielentyyneydellä ja 

ohimenevyyden tiedostaen. Sen lisäksi, että Vipassana-meditaatio opettaa tyynen ja 

neutraalin tavan kohdata subjektiivisia tuntemuksia, tarjoaa retriitti kokonaisuudessaan 

aikaa ja tilaa ylipäätänsä tulla tietoiseksi erilaisista mielen- ja tunnetiloista. 

Psykoterapeutti ja kirjailija Katja Myllyviita esittää, että tunteiden tunnistaminen ja 

hyväksyminen lisää yksilön hyvinvointia. Epämukavat tunteet saattavat olla vaikeammin 

lähestyttäviä, kuin positiivisena koetut tunteet, herättää pelkoa tai häpeää, ja siksi olla 

myös vaikeammin hyväksyttäviä. (Myllyviita 2016) “Tunteiden hyväksymisen harjoittelu 

tarkoittaa tilan raivaamista tunteelle ja uudenlaisen suhteen rakentamista suhteessa 

tunteeseen ja omaan itseen.” (Myllyviita 2016, Lukijalle) Myllyviita painottaa myös 

läsnäoloa ja pysähtymisen taitoa tunteiden säätelyssä: “Rauhallinen, tyyni tunnetila on 

pohja kaikille muille tunnetiloille.” (Myllyviita 2016) 
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Tunteet voivat olla henkilökohtaisia ja jaettuja, sekä hetkessä tapahtuvia, että 

pidempälle aikajanalle asettuvia. Siksi niitä voi olla vaikea analysoida. Beattyn mukaan 

kirjallisuudessa käytetty narratiivinen lähestymistapa esittää tunteet paremmin 

täydessä merkityksessään kuin ensimmäisessä persoonassa kerrotut kuvaukset tai 

tunnustukselliset selostukset. Tunteiden taustalla on tarina, jonka ymmärtämiseksi ei 

riitä empatian ja kulttuurisen kontekstin tunteminen. Vaaditaan hahmojen ja 

olosuhteiden tuntemista tasolla, joka ylittää Beattyn mukaan antropologisen otteen. 

(Beatty, 2010)   

 

Toisaalta voitaisiin ehdottaa, ettei ensimmäisessä persoonassa kerrotuilla kuvauksilla ja 

kirjallisuuden narratiivisella lähestymistavalla ole niin suurta eroa. Eikö narratiivinen 

rakenne elä, ainakin jollain tasolla, myös ensimmäisen persoonan ja tunnustuksellisissa 

kuvauksissa? Vahvasti tarinoiden ja kertomusten maailmassa kasvaneina haemme 

luonnostaan kokemuksiimme tarinallisuutta ja narratiivin rakennetta, sillä se helpottaa 

meitä hahmottamaan kokemuksiamme ja jäsentämään niitä. “Narratiivi muodostaa 

olemistamme, se on tapa olla olemassa, tapa jolla muodostamme itsemme.” (Carr 2001, 

198)  

 

Esitän, että Vipassana-meditaatio voi opettaa yksilöä irrottautumaan mielen 

koostamista narratiiveista ja tulkinnoista neutraalin suhtautumistavan avulla. Retriitillä 

koetut tunteet voidaan nähdä monesta eri näkökulmasta, eikä niiden monimuotaisuutta 

tutkimuskohteena voida kiistää. Tunteet saattavat olla ikään kuin jäävuoren huippuja: 

ne ovat jäänteitä jostain tai kuvastavat vain pientä osaa siitä merkityssuhteiden, 

kokemusten ja ajatusten verkosta, joka niiden taustalla vaikuttaa tai josta käsin ne ovat 

syntyneet. Kuitenkaan näiden tunteiden läpivalaisu, määrittäminen tai 

kokonaisvaltainen ymmärtäminen ei ole tutkielmani tarkoitus, vaan näihin tunteisiin 

suhtautumisen muutoksen tutkiminen. Tämä suhtautumisen muutos ilmenee 

mentaalisella tasolla, vaikka meditaatiotekniikka itsessään on melko kehollinen. 

Toisaalta kehoon keskittyvää meditaatiota johdetaan kuitenkin mentaalisesti, 

keskittymällä hengitykseen tai kehon eri osiin tietoisen mielen kautta. 
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Suhtautuminen tunnetiloihin on keskeisssä osassa Julia Cassanitin tutkimusta. 

Teoksessa Living Buddhism: Mind, Self and Emotion in a Thai Community (2015) Cassaniti 

esittää arkista kuvausta siitä, kuinka buddhalaisuus elää Thai-yhteisössä. Cassanitin 

tavoitteenaan oli tutkia buddhalaisuutta tavallisten ihmisten elämässä munkkien sijasta. 

Cassanitin tutkimus painottaa buddhalaisuuteen liittyvää elämänfilosofiaa ja 

traditioiden merkityksiä. Kantavina teemoina ovat irti päästäminen, tunteiden 

hyväksyminen, kiintymyksistä luopuminen ja ‘viileäsydämisyys’ (cool-heartedness).  

 

Cassaniti kuvaa, kuinka edeltävät teemat toimivat esimerkiksi läheisen kuoleman 

kohtaamisessa tai pienemmissä arkielämän vastoinkäymisissä. Hautajaisissa tai muissa 

rituaaleissa tunnelma on rauhallinen eikä tunteiden ilmauksia juurikaan ole 

havaittavissa. Thain kielessä emootiolle ei ole olemassa vastinetta. Cassaniti kuitenkin 

reflektoi, etteivät kyläläiset tukahduta tunteitaan, vaan hyväksyvät ne ja kokevat ne 

enemmänkin huokoisina, liikkuvina, ohimenevinä energioina kehossa, jotka eivät 

välttämättä vaadi ilmaisua. (2005, 32-45) Tämä yhtenee niin buddhalaisuuteen ja 

meditaatioon liittyvän teorian, kuin tämän tutkielman havaintojen kanssa, joita 

käsittelen myöhemmin luvussa 4. Aineiston käsittely ja analyysi.  

 

Kyläläisten käyttämät ilmaisut “making the heart” ja “cool-heartedness” viittaavat 

oikeastaan hyväksymiseen ja rauhallisuuten, eikä niinkään kylmyyteen tai viileyteen. 

Myöskin ajatus muutoksesta ja sen hyväksymisen vaikutuksesta elämänlaatuun löytyy 

Cassanitin kirjasta: “--kaikki maailmassa muuttuu (aniccan opista, ohimenevyydestä), ja 

siten jumiin jääminen jonkun idean, asian tai ihmisen kanssa tuo kärsimystä koska se ei 

tule kestämään; olemalla tietoinen tästä ohimenevyydestä ja irtautuessaan näistä 

asioista voi siten tuoda positiivisia tuloksia, ja tätä irrottautumista harjoitetaan 

kultivoimalla rauhallista tunteisiin liittyvää suuntautumista. (2005, 179) Irti päästäminen 

on ennen kaikkea harjoitus mielelle. 

 

Cassanitin teoksessa keskiöön nousee yksilön oma sisäinen tila eli ‘sydämen 

rauhallisuus’. Ehkä tämä tila rinnastuu Vipassana-meditaatiossa harjoitettuun 
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mielentyyneyteen. Thai-yhteisön opit yhtenevät S.N. Goenkan oppeihin 

mielentyyneydestä ja ohimenevyydestä, eli juurikin buddhalaisessa filosofiassa.  

 

Cassanitin mukaan buddhalaisuus rakentaa kulttuurista psykologiaa, joka käsittää 

tunteiden ja käyttäytymisen harjoitteita tai käytäntöjä (2005, 155-160). Ohimenevyyden 

ymmärtäminen myös tunnetasolla auttaa yksilöä kohtaamaan erityisesti vaikeita 

tilanteita ja ikäviä tunteita, kuten Cassaniti kuvaa kirjassaan.  

 

4. Aineiston käsittely ja analysointi 
 

Tässä luvussa käsittelen aineistoa, eli haastatteluja ja autoetnografisia 

kenttämuistiinpanoja ja yhdistän niitä teoreettiseen taustaan. Ensimmäisenä 

tarkastelen subjektiviteetin muutosta ja tarkkailijapositiota. Toisessa alaluvussa 

tarkastelen tunne- ja mielentiloihin suhtautumisen muutosta. Kolmannessa luvussa 

esittelen kokemusta yleisen mielentilan muutoksesta. 

 

4.1. Subjektiviteetin muutos ja tarkkailijapositio 

 

Vipassana-meditaatiokurssin aikana osallistujat keskittyvät tarkkailemaan 

meditaatioiden aikana kehoa ja mieltään. Tarkoitus on havainnoida niin kehollisten kuin 

henkistenkin tilojen ohimenevyyttä ja kehittää niitä kohtaan kiinnittymätön 

suhtautumistapa. Näin yksilö voi kokea samaistumattomuutta väliaikaisiin, jatkuvasti 

muuttuviin ilmiöihin kuten ajatuksiin ja tunteisiin. 

 

Kurssi opettaa siis käytännössä ja hyvin kokemuksellisesti havaitsemaan ja todistamaan 

ohimenevyyttä. Retriittikeskuksen olosuhteet tukevat sisäänpäin kääntymistä. 

Eristäytyneisyys ja ärsykkeettömyys minimoivat ulkoiset tekijät, joihin uppoutua. 10 

päivän kurssin aikana monet seikat saattavat vaikuttaa kokemuksen muodostumiseen: 

ympäristö, eristäytyneisyys, ohjatut meditaatiot, hiljaisuus ja esimerkiksi S.N. Goenkan 

puheet. Kuten olen aiemminkin todennut, tarkastelen kurssia kokonaisuutena. 
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Ajallisesti kurssi muodostaa jatkumon ja prosessin, jonka alkua ja loppua voidaan 

verrata, tai ainakin nähdä kurssilla tietynlainen kehitys tai syveneminen harjoituspäivien 

edetessä. Moni haastateltava kuvaakin olemisen syvenevän tai mielen hiljenevän ja 

samalla suhteen omiin ajatuksiin muuttuvan väljemmäksi tai vähemmän samaistuvaksi. 

Tässä alaluvussa kuvailen kyseistä subjektiviteetin muutosta. Samat periaatteet voidaan 

nähdä toteutuvan arkisessa elämässä Cassanitin tutkiman Thai-yhteisön parissa. 

Viileäsydämisyys on omanlaistaan kiinnittymättömyyttä, ohimenevyyden hyväksymistä, 

ja samastumattomuutta tunne- ja mielentiloihin.  

 

Eräs haastateltava kuvaa tätä prosessimaisuutta ja oman olemisensa muutosta 

ajatusten syvenemisenä, niiden teeman vaihtumisena sekä yleisen suhtautumistavan 

muutoksena. Alkukurssista kyseisellä haastateltavalla ilmeni enemmän itseä 

tuomitsevia ajatuksia, kun taas loppukurssista suhtautumistapa muuttui kaikenlaisten 

ajatusten hyväksymiseen eli myötätuntoisempaan suhtautumistapaan, sekä huomio 

keskittyi muiden tarkkailusta itseen. Syvenemisellä haastateltava viittaa pinnallisista 

ajatuksista syvempiin siirtymistä, ja myötätuntoisella suhtautumisella lopulta kaiken 

hyväksymistä ja sallimista. Samainen haastateltava kertoo myös tulleensa tietoiseksi 

mielensä koostamista narratiiveista ja yleisestä selostuksesta.  

 

“Lopulta kaikessa oli kyse itsestäni, kuinka olen olemassa, mitä kerron itselleni, 

kuka olen. Opin paljon siitä, kuinka käsittelen asioita elämässäni, kuinka olen 

olemassa. Ajattelen koko ajan, kuten kaikki ajattelevat, mutta mitä sanon 

itselleni ajatellessani, käydessäni suihkussa, harjatessani hampaita, kuinka 

kerron asiat itselleni, kuinka suunnittelen tekeväni sitä ja tätä tulevaisuudessa. 

Loppu erosi hyvin paljon kurssin alusta, ikään kuin hyppäsin itseeni ajatuksiin 

hukkumisen sijasta. Aloinkin tarkkailla ajatuksiani.” 

-Nainen, 28, Mexico City 

 

Tietynlainen tarkkailijan rooli, tai hieman etääntynyt suhde itseen tai koettuihin 

tunnetiloihin tai mielenprosesseihin mainitaan useasti haastatteluissa. Käytän 

tutkimuksessani termiä tarkkailijapositio, jolla kuvaan juuri tätä sisäisyyttä objektiivisesti 

tarkkailevaa suhtautumistapaa. Tarkkailijapositio muodostuu juuri siitä, ettei yksilö 
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samaistu sisäiseen maailmaansa, vaan erottaa sen eräänlaisena itsessä tapahtuvana 

jatkuvasti muuttuvana prosessina. Meditaation kautta yksilö tulee entistä 

tietoisemmaksi tästä jatkuvasta ajatusvirrasta, vaihtuvista tunne- ja mielentiloistaan, 

eli erilaisista sisäisistä kokemuksistaan ja lakkaa samaistumasta niihin. Tarkkailijapositio 

ei ole yksilön uusi itseys, vaan tapa havainnoida itseyttä tai itsessä tapahtuvaa ja 

koettua. Näin ollen se voitaisiin esittää muuttuneena subjektiviteettina.  

 

Toinen haastateltava kuvaa, kuinka minuuden kokemus ei muutu, mutta juuri 

suhtautumistapa itseään kohtaan muuttuu. 

 

“Meditoidessa mä ehkä ite koen et se minuuden kokemus ei ole sinänsä 

muuttunut, et ehkä enemmän et pystyy ottaa askeleen taaksepäin omasta 

itsestään ja katsoa omaa tilannettaan vähän rauhallisemmin.” 

         -Nainen 27 -vuotta, Helsinki  

 

Hiljaisuus, meditaatio ja arkisista asioista etääntyminen kuvataan mielentilaan 

vaikuttavana tekijänä. Pelkästään tämä mielentilan muutos koetaan arvokkaana ja 

tärkeänä, sekä sen tuoma väljyys suhteessa omaan välittömään kokemusmaailmaan ja 

sen tulkitsemiseen. Meditaation myötä kyky havaita, mitä itsessä tapahtuu lisääntyy 

haastateltavien mukaan. Juuri tämä havainnointi on tarkkailijapostion toimintaa 

käytännössä. 

 

Haastateltavat kuvaavat subjektiviteetin muutosta tarkkailijapohjaisemmaksi muun 

muassa seuraavasti: 

 

“Meditaatio antaa kykyä havaita mitä itsessä tapahtuu. -- Sitä jotenki 

näki miten vahvasti meidän mieli niinku vaikuttaa tähän meidän 

kokemukseen ja miten erilainen ihmisen mieli voi olla verrattuna 

siihen, mitä se yleensä arjessa on.”  

-Mies 27-vuotta., Helsinki 

 

“Kaikilla niillä kursseilla viimeistään siinä neljännes viidennes päivä kun 

siinä vaihdetaan tekniikoita niin kyllä siinä vaiheessa alkaa juurtumaan 
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siihen hiljaisuuteen ja siihen istumiseen ja se alkaa pikkuhiljaa sellanen 

takertuminen siihen arkipäivän aistinautinnot alkaa hälvetä, tai 

päästää irti, niin tota siinä mulle tulee yleensä, suunnilleen viidentenä 

tai neljäntenä päivänä yks sellanen kokemus jossa mun keho tuntuu 

erittäin kevyeltä, ja mun henkilökohtaisen agenssin tuntu niinku 

kevenee, musta tuntuu et mä niinku enemmän seuraan sitä, miten 

asiat tapahtuu, enkä tee itse, mikä on hyvin sellanen vapauttavan 

tuntuinen elämys, tuntuu et keho niinku tanssii koko ajan, on hyvin 

semmonen ilmava meininki ja sillä ekalla kurssilla vaikutuin siitä tosi 

paljon, se tuli myöhemmin samalla kurssilla uudestaankin.” 

 -Mies, 34-vuotta, Helsinki  

 

Sama haastateltava kuvaa itseyden muuttuvan solidista huokoisemmaksi. Hän kuvaa 

mieltä tyhjänä tilana, jossa on erilaisia ääniä ja kertoo havahtuneensa siihen, ettei 

oikeastaan ole olemassa yhtä minää joka ajattelisi kaikki nämä ajatukset. Erilaisten 

mielenprosessien tunnistaminen voikin auttaa toisaalta juuri väljentämään, tekemään 

itseydestä huokoisemman, tai toisaalta yhdistämään erilaiset mielenprosessit ja osat, 

jolloin kokemus omasta itsestä tai mielestä saattaa eheytyä ja yhdistyä, kuten Culadasa, 

Graves ja Immergut ehdottavatkin yhtenä meditaation tarkoituksena (2015, 93). 

 

”--viime vipassanassa mulla tuli todella vahva sellanen 

oivalluskokemus yhden istunnon jälkeen, missä mä tajusin et tosiaan 

mun mielessä ei ole ketään, et mun mieli on vaan semmonen tila jossa 

on kasa, ei randomia, mut erilaisia ääniä jotka vaan risteilee siellä ja 

kommunikoi keskenään ja kaikilla niillä on oma agendansa ja ne tulee 

omasta paikasta. Joku ääni voi vaikka sanoo et tää on ihan tyhmä 

juttu, mut sit joku ääni voi sanoo et täs on kyl tää hyvä juttu, mut sit 

joku kolmas sanoo et niin kyl on mut täs on myös tää huono juttu. Se 

on sellasta niinku kommunikaatioo. Sellasta minua joka ajattelee ne 

kaikki ni ei oikeestaan ole, et siel ei oo ketään kotona, se on vaan 

semmonen tila missä on ääniä ja ne äänet kuuntelee toisiaan mut 

mikään niistä äänistä ei oo minä, koska ne kaikki on niinku semmosia 

mitä minä vaan katson, mutku ei oo ketään ees joka katsoo, se on vaan 

se tila. Se oli mulle tosi semmonen voimakas kokemus siitä, et jollakin 

tavalla minua ei oo olemassa, et se on jotenkin riemastuttavakin, hyvin 

mielenkiintoinen asia.” 

-Mies 34-vuotta. Helsinki  
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Edeltävien kuvauksien kaltaisesti tarkkailijapositio voi muuttaa käsitystä ja/tai suhdetta 

itseyteen. Erilaisten ajatusten ja tuntemusten havainnoinnin kuvataan rakentavan 

väljempää subjektiviteettia. Havainnoimalla ja todistamalla sisäisen tilan vaihtelevuutta 

ja muutoksia haastateltavat oppivat etäisemmän ja väljemmän tavan katsella itseään ja 

suhtautua tuntemuksiinsa. Havainnoiminen onkin oikeastaan juuri tietoisuuden 

lisääntymistä. Sitä että meditoija pystyy erottamaan itsensä ajatuksistaan ja mielensä 

tarinoista ja asettumaan ikään kuin niiden taustalle tai sivuun. Neutraali havainnoiminen 

vapauttaa kokijan näkemään samaistumatta sapluunoihin, joiden läpi mieli suodattaa, 

tulkitsee ja värittää elämää. “Havainnoi todellisuutta sellaisena kuin se on, älä sellaisena 

kuin haluaisit sen olevan.”, S. N. Goenka toistaa meditaatio-ohjeissa. Toisaalta voitaisiin 

kysyä, mitä todellisuuden havainnoiminen “sellaisena kuin se on” sitten tarkoittaa? 

Onko objektiivista todellisuutta olemassa subjektiivisen yksilön havaitsemana? Voiko 

yksilö havaita tai kokea todellisuutta täysin neutraalisti? Ehkä oleellista ei ole edes onko 

havainnointi neutraalia tai voiko se olla, vaan ylipäätänsä havainnointikyvyn 

kehittäminen ja tietynlainen samaistumaton asenne suhteessa tehtyihin havaintoihin.  

 

Meditaation opettaessa kykyä havaita mitä itsessä tapahtuu, sekä näkemään 

samaistumatta tunnetiloihin tai mielenprosesseihin, voidaan esittää yksilön autonomian 

kasvavan (Pagis 2009). Voitaisiin ajatella, että Vipassana-meditaatio siis vahvistaa tai 

kehittää puskuroitua itseyttä, eli juurikin kykyä analysoida ja toimia maltillisesti kaikissa 

tilanteissa. (Smith 2002, 58). Siinä määrin kuin perimmäisen inhimillisyyden voidaan 

nähdä antropologian mukaan olevan syntynyt kytköksissä sosiaaliseen ja kulttuuriseen 

maailmaan (Eriksen 2004, 64), voitaisiin ehkä myös sanoa, että Vipassana-meditaatio 

opettaa tarkastelemaan kaikkea opittua hieman etäämmältä. Yksilöstä saattaa tulla 

tietoisempi kulttuurista ja sosiaalisista normeista, jotka käyttäytymisen ja ajattelun 

taustalla vaikuttavat, eli autonomisempi, puskuroitu subjekti. Seuraavassa alaluvussa 

käsittelen lisää sitä, kuinka havainnointikyvyn kehittyminen eli tarkkailijapositio 

vaikuttaa mielen- ja tunnetiloihin suhtautumiseen. 
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4.2. Suhtautuminen tunne- ja mielentiloihin 

 

Tässä alaluvussa käsittelen suhtautumista tunne- ja mielentiloihin ja seuraavavassa 

alaluvussa kokemuksia mielentiloista ja niiden muutoksista. Osittain näiden lukujen 

aiheet ja havainnot limittyvät. Toisaalta myös edeltävässä alaluvussa käsittelemäni 

tarkkailijaposition kehitys liittyy muuttuneeseen suhtautumistapaan. Mielen- ja 

tunnetilojen tarkkailu neutraalisti, eli tarkkailijaposition toiminta käytännössä, 

mahdollistaa muuttuneen suhtautumistavan sisäisyyttä kohtaan.  

 

Kuten aiemmin huomioin, Vipassana-meditaatioretriitillä koetut ja sen herättämät 

tunteet voivat olla osittain myös ikäänkuin jäävuoren huippuja kätkien sisälleen tai 

taaksen monisyisen ajatusten, merkitysten ja tapahtumien verkoston. Tarkoitukseni on 

tarkastella sitä, kuinka yksilö tulee tietoisemmaksi sisäisestä maailmastaan ja kuinka 

yksilön suhde sisäiseen maailmaansa muuttuu.  

 

Vipassana-meditaatiokurssilla meditaatioiden alussa toistetaan nauhalta S.N. Goenkan 

lyhyt ohjeistus, jolla kurssilaiset ohjataan meditaatioon. Goenka kehottaa: “Havainnoi 

todellisuutta sellaisena kuin se on, älä sellaisena kuin haluaisit sen olevan. Säilytä täysi 

mielentyyneys, täysi mielentyyneys.” Mielentyyneys on läpi kurssin kantava ohjenuora. 

Kehon ja mielen liikkeitä ja tuntemuksia on tarkoitus tarkkailla kiinnittymättä ja 

arvottamatta. Miellyttäviin tuntemuksiin ei tulisi pyrkiä, eikä toisaalta myöskään ole 

suotavaa toivoa ikävien tuntemuksien poismenoa. Kaikkea tapahtuvaa on tarkoitus 

tarkkailla säilyttäen täydellinen mielentyyneys. S.N. Goenkan oppien mukaan 

meditaatioharjoituksen tarkoitus on harjoittaa juuri tätä mielentyyneyttä ja samalla 

puhdistaa alitajunnasta vanhoja tapoja ja reaktioita, jotka usein syntyvät juuri 

haluamisesta eli reagoimisesta. S. N. Goenkan oppien mukaan suhtautumalla 

neutraalisti kehon kaikkiin tuntemuksiin ja observoimalla niiden ohimenevyyttä ihminen 

voi saavuttaa lopulta kärsimyksestä vapautumisen. (autoetnografiset 

kenttämuistiinpanot) 

 

S.N. Goenkan opit pohjaavat myös buddhalaisuuteen ja yleisesti buddhalaisuudessa 

meditaatio liittyykin juuri menaaliseen vaivannäköön. Tietoisuuden harjoittaaminen 
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tarkoittaa keskittyneisyyttä ja tietoisuutta erilaisistaa kehollisista tuntemuksista. 

(Morris. 1994, 54-55) Vipassana-meditaatio opettaa yksilön tietoisemmaksi omasta 

sisäisestä maailmastaan ja olemalla tietoinen fysiikastaan, tuntemuksistaan, 

mielentiloistaan ja ajatuksistaan yksilö lakkaa samaistamasta itseään näihin väliaikaisiin 

ilmiöihin. 

 

Moni haastateltava kuvaa retriitin opettaneen pysähtymään tunteiden äärelle. 

Pysähtyminen ja kurssin opit ovat tuoneet mukanaan tilaa ja sallivuutta sekä halua ja 

kärsivällisyyttä kuunnella tunnetiloja. Näin lempeys ja myötätunto kaikenlaisia olotiloja 

kohtaan on kehittynyt. Mielentyyneys tarkoittaa osaltaan myös neutraalia 

suhtautumista: ikävistä tunnetiloista ei haluta päästä eroon eikä positiivisiin takerruta. 

Vipassana-meditaatio opettaa yksilön tietoisemmaksi omasta sisäisestä maailmastaan 

ja olemalla tietoinen fysiikastaan, tuntemuksistaan, mielentiloistaan ja ajatuksistaan 

yksilö lakkaa samaistamasta itseään näihin väliaikaisiin ilmiöihin. Eräs haastateltava 

korostaa takertumattomuutta mielen tarinoihin: 

 

“Opin myös, että jos jää kertomaansa tarinaan jumiin, silloin tuntee 

itsensä loukatuksi ja silloin sattuu. Kyse ei ole niinkään fyysisestä 

kivusta, sillä keho paranee ja olet taas kunnossa, mutta se kipu jonka 

aiheutamme toisillemme ja itsellemme mielillämme. Se on suurin kipu, 

koska silloin voit olla hetkessä takaisin kivussa, ja voit olla takaisin 

mentaalisessa kivussasi joka päivä, koko päivän, vuosia tai kuukausia.” 

-Nainen 28-vuotta, Mexico City 

 

Toinen haastateltava kuvaa muuttunutta suhdetta tunnetiloihin riitatilanne-esimerkin 

kautta: 

 

“Olen tiedostanut että ei se, miten omat aistit on kokenut sen riidan ja 

miten on reflektoinut sitä omassa mielessä, mutta jossain vaiheessa 

keho tuo epämiellyttävän tuntemuksen, joka on jotenki se 

epämiellyttävä osuus siinä koko jutussa. Asialle voi tehdä jotain 

ulkopuolista, mutta voi myös työstää kehollista tuntemusta jotka 

siihen liittyy. Se sisäinen suhtautuminen ulkoiseen tapahtumaan on 

niinku ankkuri siihen, jos pääsee sinuiksi kehollisen tuntemuksen 

kanssa ilman että ymmärtää, ilman et jäsentää korjaa tai mitään, jos 
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vaan pystyy olee rauhassa sen tuntemuksen kanssa, joka herää niin 

pystyy olee rauhassa sen koko asian kanssa, ja pystyy jotenkin 

tasapainosesti suhtautumaan siihen ja toimimaan, pystyy rauhassa 

miettiä ilman et on ihan kiinni siinä, ilman et on jotenkin 

alkukantaisella tasolla tosi tuskissaan siitä.” 

-Mies 32-vuotta, Helsinki 

 

Sama haastateltava tiivistää meditaatiosta saamiaan hyötyjä: 

 

“Paljon enemmän tilaa ja sallivuutta, halua ja kärsivällisyyttä 

kuunnella tunnetiloja, on kokenut retriitillä kun ei tee muuta kun 

kuuntelee tuntemuksia ja sit saa kokee niin voimakkaat hyödyt siitä, se 

kokemus on vaikuttanut syvästi, että ymmärtää että se on arvokasta 

vaan olla niiden kaa eikä oo pakko reagoida niihin, tai et ne ei oo 

vihollisia, et voi vaan olla ja antaa niille tilaa ja kuunnella niitä, ja jollain 

tapaa mieli sitten integroi, sulattaa ja käsittelee niitä asioita jotka 

liittyy siihen tuntemukseen, sillain alitajuisesti.” 

-Mies 32-vuotta, Helsinki 

 

 

Moni haastateltava kuvaa suhtautumisen kipuun muuttuneen neutraalimmaksi tai kivun 

kokemisen mentaalisen puolen hahmottumista: kuinka toistamalla tarinoita mielessään, 

voi toistaa kipujaan. Välttelyn, pelon tai ahdistuksen sijasta kipuun saatettiin suhtautua 

jopa “fiilistellen neutraalisti”. Kun kivusta ei haluttu päästä eroon, se saattoikin 

menettää merkityksensä. Etenkin pidemmissä meditaatioissa paikallaan istumisen 

aikana tämä suhtautumistavan muutos on koettu helpottavana. Kivun kokeminen sai 

erilaisen merkityksen.  

 

Vipassana-Meditaatiota harjoittaessa kivun tai kärsimyksen kokeminen helpottuu. 

Kohtaaminen ja hyväksyntä luovat pohjan uudelle suhtautumistavalle. Kohtaamisen 

taustalla on neutraalimmaksi muuttunut suhtautumistapa, eli mielentyyneys, niin 

sanottuja ikäviä tunnetiloja kohtaan: 

 

“Kun pysähtyy kärsimyksen ja kivun äärelle, niin se on paljon 

helpommin koettu kun sitä pystyy jotenkin lähtee eteenpäin, 

verrattuna sit siihen et sitä koittaa vältellä ni se jotenkin jää siihen 
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niinku kiusaamaan sinne taka-alalle ja aiheuttaa ärtymystä ja 

hankalaa oloa, eli just se kohtaaminen niinku itellä on semmonen joka 

tosi paljon helpottaa, et se on varmaan semmonen asia joka sit lähti 

muuttumaan sieltä vipassanasta et oppi jotenkin paremmin 

pysähtymään semmosten vaikeiden tunteiden äärelle mut ei se ollu 

siellä opittu eikä se ole opittu nytkään vaikka sitä osaa tehdä pikkasen 

enemmän.” 

-Nainen 28-vuotta, Helsinki 

 

Eräs haastateltava kuvaa mielentyyneyttä muuttuneena suhtautumistapana. 

Meditaation johdosta mieli ei takerru kärsimykseen. Takertuminen ja vastustus 

esitetään kärsimystä lisäävinä seikkoina:  

 

“...ihan vaan se tullu se fiilis siitä että monet kärsimys ja 

kipukokemukset tulee siitä kun mieli takertuu siihen et tämä ilmiö on 

jotenkin vaarallinen, haitallinen tai siitä pitää päästä eroon, tai joka on 

niinku tosi huono juttu, sit kun se takertuminen ikään kuin hälvenee ni 

se suurin osa siitä kivustakin lieventyy. Ei oo kaikkien kipujen kans 

helppoa, ja etenkin ruumiillinen kipu on sellanen mikä edelleenkin 

häiritsee kovasti mut sellanen oma henkinen kärsimys on lieventyny 

ihan tosi paljon ja siihen on tullu semmosta ilmaa et jos mä vaikka 

loukkaannun tai suutun tai joku muu tila joka tuntuu epämiellyttävältä 

ni mä tiiän et se ei oo vaarallinen, mä tiiän et se tulee väistymään, ja 

jos mä haluan ni mä voin astua siitä pois ja se oikeestaan on ihan 

tervetullu ja hyvä juttu koska se on herännyt, se on syntynyt ni se 

todennäköisesti sillon sillä on myös joku funktio, et vastustus vähenee 

ja sitä kautta kärsimys vähenee.” 

-Mies 34-vuotta, Helsinki 

 

Vipassanan opettama mielentyyneys voitaisiin tulkita myös metatunteiden poissaolona: 

minkään tunne- tai mielentilan ei tarvitse herättää reaktiota, vaan se saa olla olemassa 

niin sanotusti kytköksettä, neutraalisti. Näin ollen metatunteiden tilalla olisi neutraali 

suhtautuminen kaikenlaisia sisäisen maailman kokemuksia kohtaan, toisaalta jos 

ajatellaan metatunteita alitajuisina, automaattisina reaktioina ensikäden tunteisiin, voisi 

neutraali suhtautuminen koskea myös niitä. Ehkä myös metatunteet, eli esimerkiksi 

pelkoa kohtaan tunnettu häpeä voitaisiinkin kohdata neutraalisti ja siihen 

identifioitumatta. Neutraalin suhtautumistavan lisäksi haastateltavat kuvaavat 
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suhtautuvansa esimerkiksi vihaisuuden tunteeseen uudella tavalla: huvittuneena tai 

tiedostavalla mielenkiinnolla. 

 

Kulttuuri toimii olennaisena tekijänä laatimassa skriptejä, eli eräänlaisia käsikirjoituksia 

siitä, millaisia sisäisen maailman kokemuksia tietyissä tilanteissa on mahdollista tai 

suotavaa kokea ja mikä näiden kokemusten merkitys on. Näiden kytkösten voidaan 

nähdä liittyvän sosialisaatioon ja siihen, mitä yhteiskunta ja kulttuuri pitävät hyvänä, 

toivottuna, tavoiteltavana tai hyväksyttynä kokemuksena. Vipassananmeditaatiokurssin 

myötä yksilö saattaa suhtautua itseensä ja sisäiseen maailmaansa väljemmin ja 

huokoisemmin sekä identifioitumatta erilaisiin tunne- ja mielentiloihin. Kaikkien 

tunnetilojen salliva ja läsnäoleva kohtaaminen saattaa johtaa myös hyväksyvämpään 

suhtautumistapaan. Tämä hyväksyvä suhtautuminen tunteita kohtaan voi listätä yksilön 

hyvinvointia (Myllyviita 2016). Yksilön tarkkailijapohjaisemmaksi muuttunut 

subjektiviteetti ja puskuroitunut itseys ei ole välttämättä yhtä altis vertaamaan itseään 

yhteiskunnan ihanteisiin. Kuitenkin myös ne voivat lävistää puskuroidun itseyden 

taustalla toimivan huokoisen itseyden. (Smith 2002, 58)   

 

4.3 Kokemukset yleisen mielentilan muutoksesta 

 

Melko tavanomaisesti Vipassana-meditaatioretriitille hakeudutaan vaikeamman 

elämänjakson jälkeen tai jonkinlaisen henkisen etsiskelyn tiimoilta. Muutama 

haastateltava kertoo suorittaneensa retriitin pidemmän matkustelun yhteydessä, jolloin 

reissaamisen teemana on osittain ollut itsensä etsiminen, tutkiminen tai syvemmän 

viisauden löytäminen. Matkalta omaan itseen odotetaan usein vastauksia henkiseen 

hyvinvointiin tai onnellisuuteen liittyen. Millainen mielentilan muutos kurssin aikana 

sitten saavutetaan? Löytyykö mielenrauha meditoimalla? 

 

Moni haastateltava kuvaa yleistä retriitin aikana kokemaansa mielentilan muutosta 

hiljaisemmaksi, toisin sanoen ajatuksia on vähemmän tai keskittyminen on helpompaa 

tai vahvempaa. Myöskin läsnäolevan hetken kokeminen voimistuu ja havaintojen 

tekeminen käsillä olevasta hetkestä lisääntyy. Läsnäoloa kuvataaan intensiiviseksi ja 



40 
 

aistikokemuksia voimakkaiksi. Osa haastateltavista kertoo myös itseä koskevien 

ajatusten vähentyvät retriitin kuluessa. Haastateltavat kuvaavat myös mielen 

mekanismien tutuksi tulemista niitä havainnoidessa. Kuvaan kenttämuistiinpanoissa 

yhtä meditaatiotuokiota seuraavasti: 

”Suoritan yleensä yhden tai kaksi ryhmämeditaatiota liikkumatta. 

Annan itseni vaihtaa asentoa yksi tai kaksi kertaa, koska se tuntuu 

hetkellisesti helpottavan istumista. ‘Vahvan päättäväisyyden’ 

meditaatioissa on hetkittäin hiiren hiljaista. Aivastuksia kuuluu silloin 

tällöin, joskus tyynyjen kahinaa kun joku vaihtaa asentoaan. Syviä 

henkäisyjä kuuluu, joskus turhautuneen sävyisiä. Kuulen 

vierustovereideni nielaisun muutaman kerran tunnin aikana. Toisinaan 

hallin katolta kuuluu kumahduksia tai kaukaisuudesta kirkonkellon 

kajahduksia. Hyvän tovin istuttuani tuumaan itselleni meditaatioiden 

aikana puolen välin olevan ohi tai että, nyt on kulunut ainakin 20 

minuuttia. Joskus pitkään istuttuani avaan silmäni nähdäkseni 

näyttääkö miesopettaja alkavan laittaa ääninauhan pian päälle. 

Joskus meditaation lopettava nauha yllättää minut ajatuksistani, 

joskus keskeyttää meditaationi. Kuitenkin lopussa alkava Goenkan 

laulu tuntuu helpotukselta. Tunnin työ on ohi.” 

-Autoetnografiset kenttämuistiinpanot 

 

Kurssin alussa arkiset asiat tai erilaiset ajatusvyyhdit hallitsevat usein meditaatioita. 

Itselleni kurssin alkua nimitti hämmennys ja epäusko. Muistan ensimmäisen päivän 

tauoilta epätoivoisen ja -uskoisen tunnelman. Olin tässä vaiheessa osallistunut kahteen 

ryhmämeditaatioon. Tarkkaillut siis omaa hengitystäni kahden tunnin ajan. Harjoitus 

herätti minussa tylsistymistä ja turhautumista. Kuvaan tuntemuksiani 

kenttämuistiinpanoissa seuraavasti: 

 

“Huomaan, kuinka vaikeaa on keskittyä hengitykseen. Löydän kerta 

toisensa jälkeen itseni vaeltamassa ajatusteni poluilta. Toisaalta se 

tuntuu viihdyttävältä ja täysin luonnolliselta. Helpommalta kuin 

hengityksen tarkastelu, johon tylsistyy helposti. Asioita juolahtaa 

mieleen, josta toisia asioita juolahtaa mieleen ja niistä kolmansia. 

Joskus havahdun nopeammin takaisin hengityksen tarkkailuun ja 

joskus olen pidempään matkalla mieleni kuvissa. Mieleeni juolahtaa 

muistoja, suunnitelmia tulevaisuuteen liittyen, huolia siitä, mitä tulee 
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tapahtumaan. Fantasioin, mitä teen ensimmäisenä kaupunkiin 

palattuani.” 

-Autoetnografiset kenttämuistiinpanot 

 

Moni haastateltava kuvaa vanhojen tapahtumien muistelua, erilaisten vyyhtien 

läpikäyntiä oleellisena osana retriittiä. Teemoina näille vyyhdeille mainitaan muun 

muassa peliaddiktio, työelämä sekä perhe- ja ihmissuhteet. 

 

“Niin monia muistoja tuli esiin, asioita menneisyydestä jotka olin 

unohtanut tai päättänyt unohtaa, draamoja, vaikeuksia, vaikeita 

ihmissuhteita, nämä näyttäytyivät paljon meditaatioissani. Nämä 

tietyntyyliset ajatukset, mieleni demonit, jahtasivat minua eikä minulla 

ollut muuta vaihtoehtoa kuin kohdata ne. Joka  päivä mieleeni nousi 

aihe ja työstin kyseistä aihetta. Joskus äitisuhteen ongelmia, 

seksuaalisuuteen tai uraan liittyviä ongelmia. Jokaisella päivällä oli 

oma aihe, jonka kanssa minun oli työskenneltävä. Lopulta tunsin oloni 

paljon kevyemmäksi, todella huomasin muutoksen.” 

-Nainen 31-vuotta, Meksiko City 

 

”Ehkä se isoin pihvi oli se kun se retriitti päättyi, niin mikä oli fiilis sen 

jälkeen, kun tota...oli niin hiljaista. Jotenkin se oli tosi hämmentävää, 

kun sen kurssin jälkeen oli niin älyttömän hiljaista korvien välissä, ni 

kaiken koki sillain tosi intensiivisesti. Et se tuntu jotenki 

hämmentävältä miten kirkkaalta kaikki värit näyttää, miten vahvasti 

kaikki ruoka maistuu ja kuulee. Siis kaiken vaan kokee niinku 

suurennuslasin läpi ja täällä (osoittaa päätä) on hiljaista. Se että miten 

erilaisia olemisen tiloja voi, miten eri tavalla voi olla tässä maailmassa, 

ni se oli jännää.” 

-Mies 27-vuotta, Helsinki 

 

“Ehkä tavallaan mieli tuli pois kaikista arkisista loopeista ja totutuista 

ajattelumalleista, varsinkin sellasista arkiseen sosiaalisuuteen liittyen 

ja pärjäämiseen ja oman elämän suunnitteluun. Sillä tapaa jotenkin 

mieli asettui ja sai sulatella kans juttui rauhassa ja tyyntyi siin 

pikkuhiljaa ja kävi niinku vakaammaksi. Sit toisaalta aistit kävi 

herkemmiksi ja se läsnäolevan hetken kokeminen kävi 

voimakkaammaksi ja herkemmäksi.” 

-Mies 32-vuotta, Helsinki 
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Sama haasateltava kuvaa tietoisuuden tilan muutosta meditaation kautta 

arkitodellisuudesta syvään vaipuneeseen tilaan: 

 

“-syvät vaipuneet tilat ilman että tietoisuus sammuu, välillä tuntu et ei 

ois niinku olemassa mut jollain tapaa oli siel, oli melkeen täysin tyhjä 

tietoisuus, kehotuntemuskin oli vaan sulanut pois ja oli vaan semmost 

tyhjää, mut kuitenkin oli tietoisuus, kun sitä harjoitetaan siellä ni se jää 

aika vahvaksi.” 

-Mies 32-vuotta, Helsinki 

 

Useat haastateltavat kuvaavat yleisen mielentilan tai olemisen muuttuvan retriitillä 

viidentenä tai kuudentena päivänä. Tätä kuvataan hiljaisuutena ja huomion 

keskittymisenä ympäröivästä maailmasta omaan sisäiseen tilaan ja nykyhetkeen. Niin 

sanottujen ajatusvyyhtien, oman elämän käännekohtien, menneiden tai nykyisten 

kipukohtien tai haasteiden läpikäyminen on usein tapahtunut ennen tämän syvemmän 

hiljaisuuden heräämistä.  

 

“Mutta mä oon huomannu niinku retriiteistä ylipäätään niin siinä 

jossain kohtaa tulee joku semmonen, ensin on niinku hyvää vahvaa 

keskittymistä ja sit jossain kohtaa tulee semmonen vahva ajatusvyyhti, 

joku semmonen juttu jota alkaa myllätä, liittyen johonki teemaan ja 

sitten sitä myllyttää jonkun aikaa sitten se päättyy ja pystyy taas 

keskittymään ja sitten nousee toinen vyyhti ja sitä myllytetään ja näin 

menee ehkä joku viisi tai kuusi päivää ja sitten seitsemäntenä päivänä 

alkaa olla oikeesti aika hiljasta.” 

 

Sama haastateltava jatkaa: 

 

“Tällä jälkimmäisellä kerralla huomas tosi selkeesti sen myllytyksen, 

että niinkun mä muistan että eka myllytys oli pelaaminen. Mä oon ollu 

tosi vahvasti videopeliaddikti mun nuoruudessa, niin oiskohan ollu 

kolmas päivä meni lähes koko päivä aamusta johonki alkuiltaan sen 

ympärillä että haaveili metalgearsolidin pelaamisesta tai jotain 

vastaavaa, oikein sillain mehusteli ja fiilisteli jotain nuoruuden 

lempipelin pelaamista, ja jossain kohtaa sitten se menee ohi. Sit tulee 

seuraava päivä ja sitten koko päivä aamusta iltaan menee 

seksuaalisten ajatusten ympärillä, tosi vahvasti. Todella hiton 

intensiivistä. Ja sitten se vyyhti menee ohi. Ja tota kolmantena päivänä 
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se on semmonen lyhyempi vyyhti, mä tunnen tosi vahvaa vihaisuutta 

mun äitiä kohtaan, ja mä en ihan tarkkaan tiedä että miksi ja sitten se 

menee ohi ja sitten se myllyttäminen loppuu ja sit on aika hiljasta. 

Mutta siinä oli kolme sellaista selkeää vyyhtiä jotka piti jotenki myllätä 

läpi ja sitten mieli suostu oleen hiljaa.” 

-Mies, 27-vuotta, Helsinki 

 

Myös autoetnografisissa kenttämuistiinpanoissa kuvaan, kuinka käsittelen erilaisia 

teemoja tai ajatusvyyhtejä retriitin aikana. Suunnittelen jotakin tulevaa tapahtumaa 

aiheeseen liittyen tai pohdiskelen sitä, kuinka toivoisin asioiden menevän, toisinaan taas 

toistan minua ärsyttävää tilannetta päässääni ja koen vihaisuutta kokemastani 

epäoikeudenmukaisuudesta. Mietin ihmissuhteita, perhesuhteita ja mennyttä tai 

tulevaa työelämää. Kirjoitan kenttämuistiinpanoissaani muun muassa auki sitä, kuinka 

eräs kumppanini entiseltä kumppanilta näyttävä nainen herättää minussa ärsytystä 

ensimmäisinä päivinä. Kuitenkin muutaman päivän kuluttua tuo ärsytys on unohtunut 

itsekseen: 

 

“Huomaan, että eri päivinä mieleni kiinnittyy erilaisiin teemoihin. 

Ensimmäisenä päivänä epäusko koko Vipassana-kurssiin ja 

graduaiheeseen on vahvasti läsnä. Minkälaisen gradun tästä 

istuskelusta voi saada aikaan? Mitään ei oikeastaan edes tapahdu, 

mistä siis kirjoitan? Huomaan kurssilla olevan naisen joka näyttää 

poikaystäväni eksältä. Ensimmäisenä ja toisena päivänä naisen 

läsnäolo herättää minussa suurta epävarmuutta, mietin 

poikaystävääni ja hänen eksäänsä paljonkin. Jossain vaiheessa koitan 

hieman reflektoida ärsyyntymistäni. Kurssilla oleva nainenhan toimii 

laukaisijana  epävarmuudelleni, eikä hänellä todellisuudessa ole 

mitään tekemistä poikaystäväni kanssa, mutta silti asiat joita hän 

nostaa minussa pintaan saavat minut ärsyyntymään. Parin päivän 

kuluttua huomaan unohtaneeni tämän ärsyyntymiseni ja oikeastaan 

koko teeman. Havahdun siihen, että pidänkin jotenkin tämän naisen 

läsnäolosta ja habituksesta.” 

-Autoetnografiset kenttämuistiinpanot 

 

Kiinnittymättömällä suhtautumistavalla asia tuntuu ikään kuin rauenneen itsekseen. 

Olen hyväksynyt ärtymykseni naista kohtaan, enkä ole tehnyt sille yhtään mitään ja 

seuraavaksi huomaankin jo suhtautumiseni häntä kohtaan muuttuneen aivan 
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toisenlaiseksi. Myöhemmin kuvaan, kuinka ajatusvyyhdit hiljenevät ja läsnäolon 

kokemus lisääntyy, kun en mieti tulevaa tai mennyttä vaan annan itseni enemmänkin 

levätä tässä hetkessä: 

 

“Mitään maagista ei ole noussut tai alkanut tapahtua, mutta huomaan 

jonkinlaisen keveyden hiipivän olemiseeni. Minun ei tarvitsekaan 

käyttää aikaani sen pohtimiseen, mitä parisuhteelleni käy, tai minne 

tulen työllistymään. Voin antaa asioiden olla juuri niin kuin ne ovat, ja 

tuntea itseni kevyeksi ja onnelliseksi juuri nyt. Koska oikeastaan kaikki 

tuntuukin olevan hyvin tässä hetkessä. En ole löytänyt mitään suurta 

totuutta tai vastauksia. Kysymykset eivät enää tunnukaan niin 

oleellisilta.” 

-Autoetnografiset kenttämuistiinpanot 

 

Eräs haastateltava kuvaa samantyylistä havahtumista, kuinka onnellisuus löytyykin 

paljon vähemmän kautta, yksinkertaisemmin. Itsensä äärelle asettuminen, sisäisten 

kamppailujen kohtaaminen tai niistä irtaantuminen ja läsnäolon antaminen itselleen, 

luo tyyneyttä ja rauhaa, jopa onnellisuutta.  

 

“Sekin oli tosi transformatiivinen kokemus, että täällä mä oon juossu 

ympäriinsä ja jahdannu onnellisuutta tavalla tai toisella, yrittäny sitä 

ja tätä ja eläny mun elämääni. Sit se että mä istun jossain hämärässä 

huoneessa tuntikausia paikallani onkin tehokkaampi tapa. Se oli aika 

iso kokemus joka vaikutti mun elämään aika paljon.”  

-Mies, 32-vuotta, Helsinki 

 

Transformatiivisuus saattaa olla juuri siinä kokemuksellisessa havahduksessa, että hyvä 

olo tai onnellisuus ei välttämättä vaadikaan ponnisteluja, saavutuksia tai mitään 

ulkopuolisia tapahtumia tapahtuvaksi. Vipassana-meditaatioretriitti antaa 

mahdollisuuden huomata, kuinka onnellisen mielentilan voi saavuttaa meditoimalla, eli 

istumalla hiljaisuudessa kehon tuntemuksiin keskittyen. Meditaatio saattaakin olla ikään 

kuin jatkuvaa oman mielen resetointia: siitä etäisyyden ottoa, sille tilan antoa ja toisaalta 

sen uudelleen opettamista orientoitumaan kohti tätä hetkeä, toisin sanoin oman 

kehollisen olemuksen tarkkailun kautta nykyhetken kokemista ja aistimista. Toisaalta 

kyseisen mielentilan muutoksen voisi nähdä myös mieleen samastumisen vaihtumisena 
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kehollisempaan tietoisuuteen. Tarkkailijapositio toimii tämän mahdollistajana, sen 

kautta yksilö voi saavuttaa samastumattoman suhteen ajatuksiinsa, kehollisiin 

tuntemuksiin, mentaalisiin tunnetiloihiin ja itseensä. Tämän prosessin kautta 

mahdollistuu myös aiemmin kuvaamani autonomisemman, puskuroidun itseyden 

kehitys.  

 

Meditaation yhtenä tarkoituksena voidaan pitää mielen yhtenemistä, sen eri osien 

integraatiota. Tämä tarkoittaa sitä, että erilaiset mielen sisäiset prosessit ja alitajunnan 

eri osat (subminds) sulautuvat yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi. (Culadasa et al, 2015, 

210-213) Ehkä Vipassana-meditaatioretriitin aikana koettu mielentilan muutos 

tyynemmäksi, läsnäolevammaksi ja rauhallisemmaksi johtuu tästä mielenprosessien ja 

alamielien sulautumisesta. Michal Pagis kuvaa melkolailla samaa ilmiötä meditaation 

avulla saavutettavana tietoisuutena itsestä, joka ei ankkuroidu abstrakteihin 

konsepteihin. Pagis korostaa kuitenkin kehollisen itsereflektion teoriassaan kehollisen 

minätunteen säilymistä kuitenkin niin, että tuntemukset koetaan persoonattomina. 

(Pagis 2009, 270) 

 

Useamman Vipassana-retriitin käynyt haastateltava (Mies, 34-vuotta, Helsinki) kuvaa 

kurssin aloittaneen säännöllisen meditaatioharjoitteen, joka käynnisti prosessin, joka on 

pikkuhiljaa muuttanut melkein kaiken. 

 

E: Koitko että jokin muuttui elämässäsi kurssin jälkeen? 

S: Joo kyllä, se alotti semmosen säännöllisen meditaatioharjoitteen. Se 

ei ehkä välittömästi aiheuttanu niin paljon muutosta, mutta se 

käynnisti semmosen prosessin, mikä on sit muuttanu about niinku 

kaiken. 

E: Mikä se prosessi on, jos sun pitäis yrittää kertoo? 

S: Emmä voi sitä oikeen muuna sanoo ku se on semmonen polku. 

Tietoisuustaitojen harjoittelua, syvemmän ymmärryksen ja 

kosketuksen saamista siihen niinku et miten oikeestaan oma mieli 

toimii ja mitä se tekee, missä sen namikat on ja miten sitä voi ajaa ja 

ohjata, ja milloin sitä ei kannata ohjata ollenkaan ja kaikkee 

tämmöstä. Se on semmosen itsetutkiskelun, se on se buddhalainen 

polku, jotenki kaikki mitä siihen liittyy, pysymättömyys ja itsettömyys 
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ja sen kaiken niinku epämääräisyyden ja tietynlaisen tyhjyyden 

kauneus siitä, et mikään ei oikeestaan oo ihan niinku miltä se näyttää. 

 

5. Johtopäätökset 
 

S.N. Goenkan Vipassana-meditaatiota opetetaan lukuisissa retriittikeskuksissa ympäri 

maailmaa, myös Suomessa. Intensiivisellä meditaatiokurssilla yksilöt sitoutuvat 

hiljaisuuteen ja meditoivat noin 10 tuntia päivässä eristetyissä olosuhteissa. Tutkielman 

aihe ei ole antropologisesti kovinkaan tyypillinen, mutta ei silti varsin mielenkiintoinen.    

 

Tutkimustulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä pienen otannan vuoksi. 

Analyysilukuihin pohjautuen ehdotan kuitenkin tutkielman johtopäätöksenä, että S.N. 

Goenkan Vipassana-meditaatiotekniikka mahdollistaa tarkkailijaposition kehittymisen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että yksilön suhde sisäiseen maailmaansa, eli erilaisiin tunne- ja 

mielentiloihin muuttuu hieman etääntyneemmäksi, tarkkailijapohjaisemmaksi ja 

samalla yksilön subjektiviteetti muuttuu huokoiseksi. 

 

Teoriapohjana olen käyttänyt itseyden ja subjektiviteetin teoriaa, buddhalaisuuden ja 

meditaation tutkimusta, sekä tunne- ja mielentilojen tutkimusta. Antropologisesti aihe 

ja näkökulmani ovat tuoreita, ja siksi käytän tutkimuksessani myös esimerkiksi 

neuropsykologista ja psykologista tutkimusta.  

 

Kiistän Beattyn (2010) näkemyksen henkilökohtaisten kuvausten vajaavuudesta 

tunteiden tutkimuksessa ja ehdotan, että narratiivinen rakenne elää myös 

ensimmäisessä persoonassa kerrotuissa kuvauksissa, eli esimerkiksi autoetnografissa ja 

haastatteluissa ja esitän ne siten yhtä sopivina tunteisiin liittyvän tutkimuksen 

materiaalina. Toisaalta Vipassana-meditaatio saattaa tehdä yksilöstä tietoisemman 

mielensä tarinoista ja osaltaan jopa hillitä tai ainakin etäännyttää yksilöä tästä opitusta 

tavasta tarttua todellisuuteen narratiivien kautta.    
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Meditaatiota tutkineen Michal Pagiksen (2009) tavoin ehdotan myös, että yksilön 

autonomia saattaa kasvaa, kun yksilö ei samaistukaan tunnetiloihin tai 

mielenprosesseihin. Tällöin yksilön voitaisiin nähdä edustavan puskuroitunutta itseyttä, 

eli itsenäistä yksilöä, jolla on kyky analysoida objektiivisesti ja toimia maltillisesti kaikissa 

tilanteissa (tässä Smith 2002, 58) 

 

Ehdotan, että tarkkailijaposition kehittyminen, eli muuttunut suhtautumistapa sisäistä 

maailmaa kohtaan, muuttaa yksilön subjektiviteettia huokoisemmaksi. Tämä muutos ei 

välttämättä ole yksisuuntainen, eli toisaalta huokoinen subjektiviteetti tai itseys 

vaikuttaa suhtautumistapaan. Tarkkailijapositio, huokoisempi subjektiviteetti tai itseys, 

johtavat rauhallisempaan, tyynempään suhtautumiseen erilaisia tunne- ja mielentiloja 

kohtaan. Tämä saattaa realisoitua lisääntyneenä mielentyyneytenä. Tarkkailijapostition 

kehitys lisää läsnäolon kokemusta.  

 

Vipassana-meditaatio tarjoaa omanlaisensa lähestymistavan hyvinvoinnin tavoitteluun. 

Tarkoitus ei ole varsinaisesti tehdä mitään ulkoisia tekoja tai asioita tai tehdä oikeastaan 

mitään sisäisille asioillekaan, toisin sanoen esimerkiksi pyrkiä ratkomaan mahdollisia 

ongelmia tai ikäviä tunne- tai mielentiloja. Tarkoitus on ainoastaan huomata tapahtuvat 

asiat, olla takertumatta niihin ja muistaa niiden ohimenevyys. Tämä haastaa melkolailla 

suoritus- ja menestyskulttuurin ajatuksen onnellisuuden tai sisäisen rauhan 

saavuttamisesta tekojen ja saavutusten kautta. Vipassana-meditatioretriitillä 

hyvinvointi tai sisäinen rauha ilmenee sallivana suhtautumisena omaa sisäisyyttä 

kohtaan, mielen hiljentymisenä ja läsnäolon lisääntymisenä. 

 

Toisaalta myös vipassana itsessään on eräänlainen suoritus, vaikkakin melko erilainen. 

Vipassana-meditaatioharjoitteen voidaan nähdä tarjoavan vaihtoehtoisen ajatusmallin 

sille, kuinka hyvinvointi tai onni syntyy. Keskittämällä huomiotaan yhä enemmän 

sisäänpäin ulkoisten asioiden sijasta, yksilö tulee yhä tietoisemmaksi omasta 

mielestään, sen eri osista ja niiden toiminnasta. Tarkastelemalla mielen- ja tunnetilojaan 

10 päivän ajan hiljaisuudessa yksilö lakkaa samastumasta niihin ja omaksuu 

huokoisemman itseyden. Usein tämä johtaa hyvinvoinnin tai onnellisuuden 

lisääntymiseen. Yksilön tietoisuus siirtyy kehollisemmaksi ja retriitillä ohjenuorina 
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toimivat ohimenevyys ja mielentyyneys integroituvat eräänlaisiksi arvoiksi ja 

tavoiteltaviksi suhtautumistavoiksi. Kaiken kaikkiaan Vipassana-meditaatio haastaa 

käsitystä siitä, kuinka hyvinvointi syntyy, ei itsen ulkoisista atribuuteista vaan 

suhtautumalla omaan sisäiseen maailmaan, omaan inhimillisyyteensä, hieman 

huokoisemmin, tarkkailevammin ja hyväksyvästi. Siten meditoimalla saavutettu 

hyvinvointi ei ole ulkoisten attribuuttien tulosta, vaan oman sisäisen ulottuvuuden 

kohtaamista ja toisaalta siihen neutraalisti suhtautumista ja tämän suhtautumistavan 

aktualisoitumista arjessa. 

 

Vipassana-meditaatio retriitti on arjesta poikkeava kokemus. Sen jälkeen tavallisimmin 

palataan hyvin eri lailla rytmittyneeseen ja suuntautuneeseen arkielämään, jossa 

huomio kohdistuu pääsääntöisesti ulospäin: työ, sosiaaliset suhteet ja arkiset askareet 

täyttävät elämän. Kurssilla juuri intensiivisellä arjesta irrottautumisella ja pysähtymisellä 

luodaan tila sisäisyyden tarkastelulle. Muutokset omassa olemisessa eivät välttämättä 

tapahdu silmänräpäyksessä, vaan ne hahmottuvat pikkuhiljaa ajan kanssa. Hektisyyteen 

tottunut mieli ja keho ottavat aikansa ennen rauhoittumista ja saattavat jopa pyrkiä 

vastustamaan läsnäoloa, hiljentymistä ja kehon tarkkailua. Sisäinen meteli saattaa 

voimistua tai yksilö saattaa ylipäätänsä tiedostaa sen olemassaolon, kun sille on viimein 

aikaa ja tilaa. Tutkimusaineisto pohjalta ehdotan, että kurssilla voidaan kuitenkin 

huomata tapahtuvan eräänlainen mielentilan muutos, toisin sanoen hyvinvoinnin, 

tyyneyden, hiljaisuuden tai onnellisuuden kokemuksen lisääntyminen tyypillisesti 

kurssin puolivälin jälkeen. 

 

Siten tarkkailijapositio ja huokoisempi subjektiviteetti saattavat muuttaa yksilön 

olemisen tapaa kokonaisvaltaisesti, ja sitä kautta elämäntapaa ja arvoja. Kun huomion 

oppii kääntämään ulkoisten asioiden sijaan omaan sisäisyyteen, saattaa tuntomaailman 

ja läsnäolon kokeminen vahvistua. Yksilö saattaa alkaa kyseenalaistaa länsimaisen 

kultuurin tarjoamia ihanteita, elämäntapaa tai käsitystä siitä, mistä hyvä elämä 

ylipäätänsä kumpuaa. Loppu viimein tämä olemisen muutos voi olla ihmisenä olemisen 

muutosta ja hyvän elämän merkityksen muutosta. Esimerkiksi jatkuvan kuluttamisen ja 

mielihyvän sijasta arvokkaaksi nousee todellisuuden kokeminen itsessään, toisin sanoin 

todellisuuden kokeminen juuri sellaisena, kuin se nykyhetkessä ilmenee ja toisaalta sen 
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kokeminen, kuinka elämä virtaa yksilön läpi alati muuttuvina prosesseina ja kuinka yksilö 

itsessään on myös alati muuttuva prosessi.  

 

Sisäisyyden ja meditaation tutkimus antropologisen linssin läpi voi tuoda tietoa yksilön 

omasta olemassaolon kokemuksesta ja siihen suhtautumisesta, kuten olen tässä 

tutkimuksessa esittänyt. Tätä voidaan pitää merkittävän inhimillisen ilmiön äärellä 

olemisena tuoreella tais mindfulsvalla, joka ei liene helpoimmasta päästä 

antropologisen tutkimustavan huomioiden. Tämä tutkielma ehdottaakin, että klassisen 

antropologian, vieraiden kulttuureiden tutkimisen lisäksi, antropologisella otteella 

voidaan tarkastella myös modernissa yhteiskunnissa esiintyviä ilmiöitä omassa 

kulttuurisessa ympäristössä, tai myös globaalisti. Ihmisten välisten ilmiöiden lisäksi 

yksilön sisäisyyttä tutkimalla voidaan tarkastella sitä, kuinka kulttuurinen ja 

yhteiskunnallinen toimii yksilössä ja kuinka kokemus omasta inhimillisyydestä 

näyttäytyy ja muuttuu yksilössä.  
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