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1 Johdanto 
Suomalainen kulttuuri kytkeytyy vahvasti kristinuskoon ja etenkin evankelisluterilaisuuteen. 

Kristillisyys ja luterilainen leima on ollut jo 1500-luvulta saakka osa suomalaisten 

identiteettiä.1 Luterilaisuudella on ollut kansallista yhteisöllisyyttä lisäävä rooli suomalaisten 

historiassa.2 Luterilainen kirkko ja sen uskontulkinta mielletään edelleen osaksi perinteistä 

suomalaisuutta. Perinteinen kristillisyys elää kuitenkin 2020-luvulla murrosaikaa. Vaikka 

jäsenmäärien mittauksissa Suomi on edelleen yksi maailman luterilaisimmista maista3,  

Kirkon Tutkimuskeskuksen tekemien tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että 

suomalaisten perinteinen uskonnollisuus on muuttunut 2000-luvulla selvästi. Tutkimukset 

osoittavat, että uskonnollisuus näyttäytyy jo epätavallisena identifikaationa ja aikuisväestöstä 

etenkin nuoret aikuiset, jotka ovat syntyneet 1980-luvulta 1990-luvun puoliväliin asti, ovat 

vähiten uskonnollisia.4   

Vaikka tutkimukset kertovat perinteisen uskonnollisuuden harjoittamisen vähentyneen 

etenkin nuorten aikuisten keskuudessa, uskonnollisuus tai henkisyys ei ole katoamassa 

kokonaan, vaan se on muuttunut. Uskonnon tutkimuksessa on nykyajan uskonnollisuutta 

kuvattu käsitteellä ”subjektiivinen käänne”. Sillä tarkoitetaan suurta kulttuurista käännettä, 

jonka myötä ihmiset kääntyvät pois ulkoisista, objektiivisista kohteista subjektiivisia 

kokemuksia kohti, sekä ulkoisista odotuksista omaa sisäisyyttä kohti5. Eli uskonnollinen 

toimijuus lähenee yksilöä, etääntyen perinteisistä instituutioista, jolloin uskonto saa entistä 

löyhempiä ja yksilöllisempiä muotoja. Uskonnontutkimuksissa samaa uskonnollisuuden 

muutosta on selitetty myös individualisaation käsitteillä. Individualisaation teorian 

näkemyksen mukaisesti yksilöiden uskonnollisuus irtaantuu uskonnollisista instituutioista ja 

yksilöllinen uskonnollisuus korostuu.6 Ihmiset etsivät itselleen merkityksellisiä, hengellisiä 

vastauksia oman elämänsä tarpeisiin yksilölähtöisesti, sillä etenkin nuoremman sukupolven 

keskuudessa yksilöllisten elämäntapavalintojen merkitys on korostunut.7 Itselle 

merkityksellisten, henkisten/hengellisten tarpeiden tyydyttämiseen usein liittyy myös oman 

itsensä kehittäminen ja/tai kokemuksellisuuden löytäminen.8 Koska individualistinen 

 
1 Tervonen 2014, 143. Anttonen 2010,156. 
2 Hellqvist 2020, 187. 
3 Riikonen 2019, 1. 
4 Salomäki 2020, 43-44. 
5 Heelas & Woodhead 2005, 2-3. 
6 Salomäki 2019, 102-103. 
7 Salomäki 2020, 43-44. 
8 Riikonen 2019, 2-4. Hellqvist & Komulainen 2020, 13.  
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uskonkäsitys voimistuu ja etenkin nuoret etääntyvät kirkosta ja seurakunnista, herääkin 

kysymys, miten spiritualiteettia harjoitetaan ja miten henkisyyttä koetaan 2020-luvulla.  

Suomessa evankelis-luterilaisen kirkon asema on vielä pääosassa maata varsin vahva, 

mutta on huomioitava, että enenevässä määrin myös muiden uskontojen näkyvyys on 

lisääntynyt. Luterilainen yhtenäiskulttuuri on siis murtumassa ja kristillisyys vain yksi 

katsomus useiden eri katsomusten joukossa. Uskonnollisuus on monitahoisempi ilmiö kuin 

aiemmin. 2020-luvulla myös Suomessa idän uskonnolliset vaikutteet ovat tulleet osaksi 

länsimaista myöhäismodernia uskontokenttää.9 Tutkimusten mukaan trendinä on se, että 

”lainattu” henkisyys kiinnostaa, eli omaan katsomukseen ammennetaan aineksia ja vaikutteita 

erilaisista perinteistä. 

 Samaan aikaan modernissa yhteiskunnassa, kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävänä 

kehonhuolto- ja liikuntamenetelmänä jooga on saavuttanut suuren suosion. Kirkon 

tutkimuskeskuksen teettämissä kyselytutkimuksissa on kerätty tietoa myös joogan ja 

meditaation harjoittamisesta.10 Suomalaisista yli 15-vuotiaista noin prosentti harjoittaa joogaa 

päivittäin, joka viikko joogaa harrastavia on 4,2 prosenttia ja muutaman kerran kuukaudessa 

joogaa harrastavia on 5.9 prosenttia. Tutkimuksen mukaan Suomessa on lähes puoli 

miljoonaa yli 15-vuotiasta joogan harrastajaa.11 Vaikka modernille ihmiselle jooga on 

harrastuksena etenkin terveyttä ja kehon hyvinvointia lisäävä metodi, ei sitä kuitenkaan pidä 

tulkita yksinomaan terveysliikunnaksi, sillä ihmiset voivat saada joogan harjoittamisen myötä 

myös pyhyyden kokemuksia.12 Ei pidä jättää myöskään huomiotta sitä tosi seikkaa, että 

itämaistaustaiset tekniikat kurottautuvat nykyaikaamme tietyistä uskontoperinteistä13, joissa 

se on osa uskonnollista perintöä ja pyhyyttä.  

Uskonnontutkija TT Jyri Komulaisen mukaan länsimaisen uskonnollisuuden muuttuvaa 

tulevaisuutta pohdittaessa ei ole syytä aliarvioida Aasian perinteiden merkitystä. On myös 

syytä muistaa, että länsimaiden esoteerisista traditioista ja kristillisestä mystiikasta löytyy 

samankaltaisia painotuksia.14 Idän uskonnoista ja Aasiasta lähtöisin olevista perinteistä, kuten 

joogasta, mutta myös länsimaisesta kristillisyydestä löytyy kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, 

itsensä kehittämisen ja kokemuksellisuuden elementtejä.15 Ehkä juuri siksi jooga kiinnostaa 

niin monia. Joogan voidaankin sanoa vakiinnuttaneen 2000-luvulla paikkansa osana 

 
9 Komulainen 2020, 108-113. 
10 Gallup Ecclesiastica 2019. 
11 Ketola 2020, 23-26. 
12 Ketola 2020, 43-44. De Michelis 2008, 250. 
13 Hellqvist & Komulainen 2020, 10. 
14 Komulainen 2020, 111.  
15 Hellqvist & Komulainen 2020, 13.  



3 

 

Suomalaista hyvinvointikulttuuria, jossa fyysisen harjoituksen avulla voi kohdata myös oman 

henkisyytensä.  

Modernissa yhteiskunnassa joogaa on jo kaikkialla, myös kirkossa. Jooga ja uskonto, 

joogan henkisyys, jooga ja kristillisyys jne. ovat ajankohtaisia teemoja, joiden ympärillä 

käydään keskustelua niin joogasaleilla harrastajien keskuudessa, mediassa16  ja jopa 

kirkolliskokouksissa.17 Siksi olenkin kiinnostunut tarkastelemaan joogan yksilölle piirtämä 

vaikutusta eletyssä elämässä ja sen henkistä tai hengellistä merkitystä harjoittajalleen. 

Olen kiinnostunut joogasta tutkimusaiheena myös siksi, että joogaa on aiemmin tutkittu 

lähinnä sen fyysisten vaikutusten ja terveyshyötyjen näkökulmasta, mutta henkinen ja etenkin 

hengellinen tutkimus on ollut vähäisempää. Omassa tutkimuksessani olen erityisen 

kiinnostunut suomalaisesta kristillisestä joogasta ilmiönä ja siitä, mitä merkityksiä kristillisen 

joogan harrastajat antavat harjoitukselleen. Onko kristillinenkin jooga ennemmin terveys- ja 

hyvinvointikulttuuria, vai liittyykö sen harrastamiseen mahdollisesti myös henkisiä ja/tai 

hengellisiä ulottuvuuksia. Pohdin voisiko kristillisen joogan harjoittaminen olla kirkon 

perinteisistä palveluista etääntyneille, esimerkiksi nuorille aikuisille kiinnostava tapa lähestyä 

ja lähentyä kirkkoa, jos kristillistä joogaa olisi tarjolla seurakuntien toiminnassa.  

Jotta tutkielmani sisältö avautuisi myös niille, joille jooga on vierasta, katson 

tarpeelliseksi avata hieman joogan aiempaa historiaa. Taustoitan myös sitä, miten kristillinen 

joogan sijoittuu aikamme uskonnolliseen kehykseen, sekä määrittelen mitä modernilla 

joogalla tarkoitetaan. 

 

 
16 Hyvärinen 2020, Kylätasku 2021, Linnankivi 2021, Miettinen 2019, Pennanen 2021, Puurunen 2019, Rosvall 

2021. Özcan 2020.  
17 Zitting 2020.  
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2 Moderni jooga ja aikamme uskonnollisuus 

2.1 Joogan juuret ja historia asketismista moderniksi joogaksi  

Joogan juuret ulottuvat kauas menneisyyteen. Täyttä tieteellistä tietoa siitä, miten joogan 

menetelmät ovat saaneet alkunsa ei ole, mutta jo Veda-kirjoituksia vanhemmista, Indus-

kulttuurin kaudelle 2600-1900 eKr. ajoitetuista savisista sinettileimoista on löydetty kuvia, 

joissa miehiä kuvaavat hahmot näyttävät istuvan joogisessa asennossa. On mahdollista, että 

joogan alkuperä voisi löytyä Veda-kulttuurin ulkopuolelta ja se olisi vasta vaiheittain 

hyväksytty sen piiriin.18  

Varhaisimmassa tiedetyssä hindulaisuuden tekstistä Rgvedasta löydetään maininta 

joogan harjoittajien tapaisista, yhteiskunnan liepeillä elävistä askeeteista n.1200 eKr. 19 

Askeetit olivat todennäköisesti oppineet kehon ja mielen hallintaa luontoa ja eläimiä 

seuraamalla, sekä kehoaan tutkimalla ja havainnoimalla itseään.20 Joogan historian 

varhaisimmista alkuvaiheista tähän päivään on kuljettu pitkä polku, mutta vielä tänä 

päivänäkin joogaharjoituksissa käytössä olevat asennot, eli asanat ovat käytössä. 

Vuosituhansien kuluessa ja kehon fysiikka tietämyksen lisääntyessä asanat ovat kuitenkin 

hienovaraisesti kehittyneet askeettien aikanaan kehittämistä asennoista, vuosituhansien takaa 

nykypäivään asti. Perinteessä, joka on peräisin askeeteilta, on olennaista käsitys ihmisestä 

kehon, mielen ja hengen muodostamana kokonaisuutena, jossa kaikki osa-alueet ovat 

yhteydessä toinen toisiinsa. Jooga mainitaan nimeltä Upanisad-teksteissä (800-200 eKr.), 

joissa joogan todetaan olevan ”aistien vakaata hallintaa” ja teksteissä puhutaan myös ”joogan 

koko säännöstä”.21 

Nykyaikana joogan historiallisista dokumenteista keskeisenä pidetään kirjoitusta, jonka 

nimi on Patanjalin Yoga-sutra. Se on yli 1500 vuotta vanha kirjoitus ja siinä kuvataan joogan 

kahdeksanosainen menetelmä, joka pitää sisällään joogan eettisen perustan: väkivallattomuus, 

totuudellisuus, varastamattomuus, pidättyväisyys, omistamattomuus, noudattamiset, puhtaus, 

tyytyväisyys, itsekuri, pyhien kirjoitusten lukeminen ja Jumalalle omistautuminen. Joogan 

eettiset periaatteet painottavat myös arvostavaa asennetta itseä, muita ihmisiä ja luontoa 

kohtaan, sekä Jumalan varaan jättäytymistä.22 Suomeen nykyisin jo vakiintuneista 

moderneista joogan muodoista SJL-jooga, astangajooga, Iyengar-jooga ja Sivanandajooga 

 
18 Broo 2010, 11. 
19 Broo, 2010, 10. 
20 Harjunpää 2017, 11. 
21 Broo 2010, 10. 
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perustuvat pohjimmiltaan Patanjalin kahdeksanosaiseen menetelmään. Ja vaikka nämä joogan 

muodot ovat osittain hyvinkin erilaisia ja painotukset kohdistuvat niissä eri asioihin, on niiden 

taustalla kuitenkin enemmän samankaltaisuutta kuin erilaisuutta.23 

Kun erilaiset kulttuurit kohtaavat, kaikki kulttuuriset ja uskonnolliset traditiot 

muokkaantuvat ja uudistuvat ajan saatossa. Vaikka harjoituksien juuret ulottuisivat tuhansien 

vuosien taakse Intian muinaisiin joogeihin, nykyään harjoitettava ruumiinasentoihin, 

hengitysharjoituksiin ja mentaaliseen keskittymiseen perustuva harjoite on ns. modernia 

joogaa.24 Moderni jooga kehittyi, kun intialaiseen perinteeseen kuuluneet asentoharjoitukset 

liitettiin 1800-luvulla osaksi uutta ruumiinkulttuuria.25 Modernin joogan syntyä voidaan pitää 

yhtenä esimerkkinä siitä, kuinka uskonnolliset ja kulttuuriset traditiot ovat historian kuluessa 

muovautuneet uudenlaisiksi erilaisten kulttuurien kohdatessa.26 Useimmat aiemmin aasialaisia 

uskonnollisia vaikutteita sisältäneet henkisyyteen liittyvät ilmiöt ovat globalisaation 

muokkaamia uudenlaisia synteesejä varhaisemmista traditioista.27  

Länteen joogan on katsottu lähteneen levittäytymään vuonna 1893, jolloin Chicagossa 

järjestettiin Maailman uskontojen parlamentti, jossa oli tuolloin pitämässä puhetta intialainen, 

bengalilaisiin älymystöpiireihin kuulunut munkki Swami Vivekananda (1863-1902). Bengalin 

älymystöpiireissä hän oli tutustunut länsimaisiin filosofioihin ja uskonnollisiin suuntauksiin ja 

ammensikin opetuksiinsa aineksia länsimaalaisilta ajattelijoilta ja filosofeilta.28 Vivekandan 

pitämän puheen ansiosta, maine hänestä levisi laajalle ja hän jäi Yhdysvaltoihin kiertämään ja 

luennoimaan lisää. Vivekanda kirjoitti luentojensa pohjalta ja länsimaalaisten seuraajiensa 

kysymysten innoittamana kirjan Raja Yoga (1896), joka on yksi vanhimmista ja 

vaikutusvaltaisimmista modernin joogan kehittymiseen vaikuttaneista teoksista.29 

Kiertäessään luennoimassa Swami Vivekanda huomasi kuulijoidensa janoavan abstraktin 

filosofian sijasta käytännöllisiä menetelmiä, joiden avulla olisi mahdollista saavuttaa 

konkreettisia vaikutuksia kehon hyvinvoinnille, joten hän ryhtyi opettamaan joogaa. Joogan 

historiaa tutkineiden näkemyksen mukaan on mahdollista, että ensimmäinen länsimainen 

joogaretriitti pidettiin New Yorkin Thousand Island Parkissa Vivekandan ohjaamana 1895. 

Vivekananda ei elämänsä aikana ehtinyt luoda joogasta vielä selkeää systemaattista 

harjoitusjärjestelmää, joka pohjautuisi määrättyihin ruumiinasentoihin, eli asanoihin, sillä hän 

 
22 Harjunpää 2017, 11. 
23 Harjunpää & Rönkä 2014, 18. 
24 Ketola 2020, 17. 
25 Ketola 2020, 21. 
26 Ketola 2020, 17. 
27 Komulainen 2020, 110. 
28 Ketola 2020, 39. 
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kuoli ollessaan vasta 40-vuotias. Hän toimi kuitenkin innoittavana esimerkkinä lukuisille 

intialaisille joogan opettajille 1900-luvun alussa, jotka alkoivat painottaa opetuksessaan 

joogan terapeuttisia mahdollisuuksia ja fyysistä harjoitusta, meditatiivisen jumalayhteyden 

sijaan. Vivekandan inspiroimat intialaiset joogit alkoivat kehittää 1920-luvulle tultaessa 

ohjaajan opastuksella tehtäviä ryhmävoimistelun mallin mukaista harjoituskokonaisuuksia, 

jotka he profiloivat kenelle tahansa sopivaksi ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen tai 

uskontoon katsomatta, joogan itsekasvatusmenetelmäksi.30  

Jo 1800-luvun aikana kehittyi ruumiinkulttuurin eri muodot ja elettiin aikaa, jolloin 

ihannoitiin fyysistä kehollisuutta. Erilaiset urheilun ja voimistelun muodot tulivat yhä 

suositummiksi. Useiden joogan tutkijoiden mukaan, modernilla ruumiinkulttuurilla oli 

merkittävä vaikutus modernin asentojoogan syntyyn1900-luvun alussa.31 Intiassa tunnettiin 

laajalti ruotsalaisen Per Henrik Lingin 1800-luvun alussa kehittämä terapeuttinen 

voimistelujärjestelmä, jossa pyrittiin yhdistämään keho, mieli ja henki (body, mind, spirit) 

kokonaisvaltaisen kristillisen elämäntavan edistämiseen.32 Myös kristilliset järjestöt 

vaikuttivat merkittävästi uuden ruumiinkulttuurin maailmanlaajuisen leviämisen ja sen 

merkityksen kasvamiseen 1900- luvun alun intialaisessa yhteiskunnassa. Mainittakoon että 

intialaisessa yhteiskunnassa mm. NMKY:n tarjoaman ruumiinkulttuurin taustalla oli ajatus, 

jonka mukaan fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvu ovat kaikki yhtä tärkeitä ihmisen 

kehitykselle ja viime kädessä liikunnan tehtävä oli palvella sitä moraalista uudistumista, jonka 

arvot ovat peräisin protestanttisesta kristillisyydestä. Tutkijat ovat ajoittaneet 1950-luvulle 

joogan historiassa vaiheen, jolloin joogaharjoituksia alettiin popularisoida kaikille sopivaksi 

liikunnaksi myös länsimaissa. Näin joogasta tuli osa maailmanlaajuista kulutuskulttuuria. 

Länsimaalaisessa ympäristössä, jonne modernin joogan opetus ja sen harjoittaminen levisi, 

jäivät syrjään joogaan aiemmin liitetyt eksoottiset, esoteeriset ja vastakulttuuriset piirteet.33 

Suomeen joogan tiedetään tulleen n.1900-luvun alkupuolella, kun teosofiset ryhmät 

kiinnostuivat joogan keskittymis- ja meditaatioharjoituksista. Tiettävästi ensimmäisenä joogaa 

opetti Suomessa 1940-luvulla oopperalaulaja Tuure Ara (1903-1979).34 Teologi ja Viitakiven 

opiston ensimmäinen rehtori Elvi Saari (1910-1985) oli naisteologina ja kristittynä 

jooganharjoittajana edelläkävijä. Saari näki omaksi tehtäväkseen sopeuttaa jooga 

suomalaiseen kulttuuriin ja mielenmaisemaan. 1950-luvulla Elvi Saari avasi Suomessa oven 

 
29 Hellqvist & Komulainen 2020, 8, Ketola 2020, 18. 
30 Ketola 2020, 18-21. 
31 Ketola 2020, 20. 
32 Ketola 2020, 39. 
33 Ketola 2020 19-21. 
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joogalle ja toi sen kosketuksiin täällä vaikuttavan kristillisyyden kanssa.35 Viitakiven opistolta 

kiinnostus joogaan levisi laajemmalle, työväenopistoihin ympäri Suomea. Ajatus siitä, että 

jooga kuuluu kaikille, vahvistui ja joogaa alettiin kehittää yhä enemmän kaikille suomalaisille 

ihmisille sopivaksi harrastukseksi, niin että joogan ikiaikaisia metodeja pohdittiin laajasti 

kehon ja mielen kokonaisuuden hahmottamiseksi myös länsimaisen tieteen ja suomalaisen 

kulttuurin näkökulmasta. Jooga antoi ihan tavallisille ihmisille antoisan ja innostavan 

liikuntamenetelmän, jonka metodeilla saattoi ottaa uudella tavalla vastuun omasta 

hyvinvoinnistaan, löytää uusia mahdollisuuksia itsestään, sekä oppia tuntemaan ja 

kehittämään itseään.36  

Suuri suosio terveellistä elämäntapaa kohtaan kasvoi 1960-luvulla, jolloin kiinnostus 

myös joogaa kohtaan lisääntyi huimasti. Suomen Yogayhdistys (nykyisin Suomen Joogaliitto) 

perustettiin vuonna 1967 joogaajien kotimaiseksi taustatueksi ja lajin kattojärjestöksi. 

Joogaliitto järjesti kursseja ja levitti tietoutta ja auttoi paikallisyhdistysten perustamisessa.37 

Joogan innostusta ja leviämistä kokokansan harrastukseksi saattoi lisätä myös vuonna 1968 

Suomen television ja Suomen Yogayhdistyksen yhdessä tekemä ohjelmasarja, johon liittyi 

myös oppikirja joogasta. Kirjassa sanottiin: ”Toivomme, että tämä kirja ja televisio-ohjelmat 

tuottavat paljon hyötyä, terveyttä ja onnellisuutta kaikille ihmisille. Toivokaamme myös, että 

ne edistävät veljeyden tunnetta maailman kaikkien kansojen välillä uskontoon, 

kansallisuuteen tai ideologiaan katsomatta.” Joogasta kirjoitettu kirjallisuus tuo esille, että 

edelleen tänäkin päivänä joogan rauhanomainen, hyviä terveysvaikutuksia edistävä merkitys 

on suuri.38 

Vuonna 1973 perustettiin Suomen Joogaliiton koulutuskeskus, jossa alettiin 

ensimmäisenä Suomessa kouluttamaan jooganopettajia (SJL-jooganopettajia). Suomen 

Joogaliiton aktiivinen toiminta, sekä laaja opettajakoulutus jatkuu edelleen ja se on 

Pohjoismaissa ainoa koulutus, jonka Euroopan Joogaunioni on hyväksynyt. Euroopan 

Joogaunioni on perustettu vuonna 1971 ja sen tehtävänä on huolehtia Euroopan 

opettajakoulutuksien standardien asettamisesta, jotka varmistavat jooganopettajien keho 

tietämyksen osaamisen korkean laadun.  

Vaikka suomalaista joogan historiaa tarkastellessa voidaan huomata, että vielä 1970-

luvulla länsimaissa itäiset vaikutteet olivat osa normeja vastustavaa vastakulttuuria, niin 

 
34 Harjunpää & Rönkä 2014, 14. 
35 Harjunpää 2017, 24. 
36 Harjunpää 2017, 25, Harjunpää & Rönkä 2014, 15. 
37 Repo 2011, 33. 
38 Harjunpää & Rönkä 2014, 14. 
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viimeistään 1990-luvulla nopea valtavirtaistuminen alkoi ja joogasta tuli yleisesti hyväksytty 

fyysinen harjoitus.39 2000-luvulla joogan suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Joogaa 

harrastetaan mitä moninaisemmin ympäri maata, yksin ja yhdessä toisten kanssa, sisällä tai 

ulkona, kuntosaleilla ja kirkoissa. 

2.2 Kirkko Suomessa 2000-luvulla ja jooga kirkossa 

Etenkin länsimaissa, moderneissa yhteiskunnissa uskonnollisuuden luonne on muuttunut 

2000-luvulla. Viimeisimmässä Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisemassa, Kirkon 

nelivuotiskertomuksessa Uskonto arjessa ja juhlassa Suomen evankelisluterilainen kirkko 

vuosina 2016-2019 kerrotaan, että suomalaisten uskonnollisuudessa ja suhteessa kirkkoon on 

meneillään sukupolvien murros ja kirkolla on nyt haasteena saada etenkin nuoret aikuiset 

kiinnittymään kristilliseen uskoon. Viimeisimpien tarkastelujen mukaan, kirkko toimii 

Suomessa nyt haasteellisessa tilanteessa, kun jäsenmäärä vähenee ja erityisesti nuoret ja 

nuoret aikuiset (20-39-vuotiaat) irtautuvat kirkosta ja perinteisistä uskonnonharjoituksen 

tavoista kasvavassa määrin. Tuoreen nelivuotiskertomuksen mukaan kirkossa puhutaan usein 

tavoittavasta toiminnasta, mutta se jää toteutumatta, koska kasvavalla joukolla ei ole enää 

yhteyttä kirkkoon tai se on hyvin ohut.40 

Trendinä on, että omaan katsomukseen ammennetaan aineksia ja vaikutteita monista 

erilaisista perinteistä, eikä kiinnittyminen kristilliseen uskoon tai perinteisiin ole enää 

itsestään selvää.41 Kirkon tutkimuskeskuksen tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että joka 

kolmannella suomalaisella ei ole minkäänlaista rukouselämää42 ja kuitenkin suuri joukko 

suomalaisia harjoittaa tavalla tai toisella meditaatiota. Tutkimuksen mukaan Suomalaisten 

henkilökohtaiseen ja yksityiseen rukouselämään liittyy osalla suomalaisista (15%) kristillinen 

tai muunlainen meditaatio, (11%) jooga, (6%) hiljaisuuden retriitit ja/tai (4%) 

pyhiinvaellukset.43 Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan joogan suosio kertoo, että 

ihmiset ottavat yhä enemmän itse vastuuta niin fyysisestä kuin henkisestä hyvinvoinnistaan. 

Hengellisen kulttuurin muutoksessa, jossa ruumiillisuuteen ja kokemuksellisuuteen 

kiinnitetään yhä enemmän huomiota, on joogalla oma paikkansa, sillä joogalle voidaan antaa 

myös hengellisiä sisältöjä.44  

 
39 Hellqvist & Komulainen 2020, 9. 
40 Salomäki et al. 2020, 65-66. 
41 Salomäki et al. 2020, 262. 
42 Salomäki et al. 2020, 152. 
43 Sointula 2021. 
44 Salomäki et al. 2020, 162. 
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Myös Kirkolliskokouksen täysistunnossa 4.11.2020 käytettiin puheenvuoro, jossa 

kuultiin pappisedustaja Heidi Zittingin mielipide joogasta ja meditaatiosta. Hänen mukaansa 

nuori sukupolvi kokee joogan ja meditaation turvallisena. Zittingin mukaan joogaan ja 

meditaatioon liittyy mielikuvia rauhasta, levosta, hyvinvoinnista ja henkisyydestä. Sen sijaan 

sana kristillinen on pääsääntöisesti epäilyttävä. Hän sanoo puheenvuorossaan, että jos 

puhutaan kristillisestä joogasta, hänen sukupolvelleen siinä yhdistelmässä käsite jooga on 

turvallinen, sen sijaan sana kristillinen on epäilyttävä.45 Peilaten tätä Zittingin 

kirkolliskokouksen täysistunnon puheenvuoroa Kirkon tutkimuskeskuksen teettämien 

tutkimusten tuloksiin, voidaan ajatella, että kyseessä ei ole vain yhden ihmisen mielipide, 

vaan laajempi ilmiö. 

Kirkon tutkimuskeskuksen raportin mukaan kirkon olisikin pidettävä aktiivisemmin 

esillä erilaisia kristillisen spiritualiteetin käytäntöjä, jotta se voisi paremmin vastata ihmisten 

hengelliseen ja henkiseen etsintään.46 Nelivuotiskertomus toteaa, että kirkon on tarjottava 

tähän päivään sopivia käytäntöjä kristillisen spiritualiteetin ja mystiikan perinteitä. Jotta 

kirkko saisi kosketuspintaa nuoren sukupolven ihmisiin, sen on etsittävä tartuntapintaa 

dialogiin, tavoittamiseen ja kohtaamiseen perinteisen kirkollisen ympäristön, toiminnan ja 

kulttuurin ulkopuolelta. Mission tulisi olla aidosti mielekästä, sekä puhuttelevaa. Sen tulisi 

tapahtua ajanmukaisin keinoin ja uusin näkökulmin uudessa, muuttuneessa moniarvoisessa ja 

yksilöllisiä valintoja painottavassa toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa.47 

Tutkimusten mukaan moni kristitty harjoittaa aasialaistaustaisia tekniikoita 

(esimerkiksi. Zen-budo lajit ja Jooga48) löytääkseen sisäistä hiljaisuutta ja rauhaa, valjastaen 

näitä tekniikoita käyttöönsä sekularisoituina versioina, osana kokonaisvaltaista 

hyvinvointiaan. Koska jooga yhdistetään henkisyyteen ja se on moderneissakin 

yhteiskunnissa erittäin suosittua, sen ja kristinuskon suhde puhuttaa. Suomen 

evankelisluterilaisen kirkon piirissä onkin siis myönteisiä pyrkimyksiä siihen, että 

joogaharjoitukset voitaisiin ottaa osaksi kristillistä spiritualiteettia.49 

Suomalaisen kristillisen joogan Hiljaisuuden joogan kehittäjä TM Heli Harjunpään 

mielestä, hengellisyyden ja kristillisyyden liittäminen joogaharjoitukseen on luontevaa ja 

helppoa. Harjunpää perustelee asiaa sillä, että koska jooga on ollut pitkän historiansa aikana 

monenlaisten elämänkatsomusten, näkemysten ja uskontojen osana ja se on modernissa ajassa 

 
45 Zitting, 2020. 
46 Salomäki et al. 2020, 266. 
47 Salomäki et al. 2020, 261, 263. 
48 Koski 2000. 
49 Komulainen 2020, 129-131. 
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yleisnimitys kokonaisvaltaiselle harjoittelumetodille, jooga soveltuu hyvin myös kristilliseen 

elämään.50 Myös kristityn elämänkatsomuksen omaavalle ihmiselle jooga voi olla 

liikuntamenetelmä, jolla voi kohentaa kokonaisvaltaisesti omaa hyvinvointia ja elämänlaatua. 

Joogan avulla voi Harjunpään mukaan rauhoittaa mieltä ja hiljentyä,51  jolloin ruumiillisen 

harjoituksen kautta voidaan kokea saavutettavan myös henkistä ja hengellistä hyvinvointia. 

Kristillisellä joogalla tarkoitetaan kehoa ja mieltä tasapainottavaa joogaharjoitusta, 

johon liitetään kristillinen sisältö. Kristillisessä joogassa on (henkisessä mielessä) 

tarkoituksena kulkea kohti sisäistä tilaa, jossa voi asettua rauhallisella mielellä, levollisesti 

rukoilemaan ja hiljentyä Jumalan edessä. Joogan kehollisten liikkeiden avulla avataan kehoa 

ja mieltä sielun yhteydelle ja tehdään tilaa Jumalan läsnäololle omassa elämässä.   

2.3 Kristillisen joogan historia länsimaissa ja Suomessa 

Kristillisen joogan ensimmäinen kehittäjä länsimaissa oli ranskalainen benediktiinimunkki 

Jean-Marie Déchanet (1906-1992). Hän oli lapsuudestaan asti kärsinyt elämäänsä rajoittavasta 

sairaudesta ja alkoi jo nuorena etsiä jotakin, joka auttaisi häntä. Déchanet tutki 1100-luvulla 

eläneen benediktiinimunkki William of Saint-Thierryn teologiaa, josta tuli vakuuttuneeksi 

kehon, mielen ja sielun tiiviistä yhteydestä. Etsintä, millä nämä kolme osa-aluetta voisi saada 

harmoniaan, johti hänet tutustumaan joogaan. Déchanet koki saavansa paljon hyviä 

vaikutuksia joogan harjoittamisen avulla, ja omien sanojensa mukaan lopulta parantui täysin. 

Hän myös huomasi joogaharjoituksen rauhoittavan mielen ja antavan hyvän pohjan 

kontemplatiiviselle rukoukselle.52 Joogan hindulaisen taustan suhde kristinuskoon kuitenkin 

arvelutti häntä ja hän alkoikin selvittää voisiko joogan ja kristillisyyden yhdistää. Déchanet 

päätyi tutkimustensa jälkeen siihen lopputulokseen, että jooga on itsessään vain tekniikka ja 

metodi, jolla ihminen voi parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Hän irrotti hindulaisesta 

viitekehyksestä joogan fyysiset harjoitukset sovittaen ne kristilliseen traditioon ja jopa 

innostui ajatuksesta ottaa jooga-asennot ja liikkeet osaksi jumalanpalveluksen liturgiaa, sekä 

koko kristillistä hengellistä elämää.53 

Déchanet oli omista hyvistä kokemuksistaan ja terveytensä paranemisesta niin 

innoissaan, että hän alkoi opettaa myös muita kristittyjä joogaamaan. Kun Déchanet oli 

harjoittanut joogaa seitsemän vuoden ajan, hän kirjoitti kirjan, jossa hän pyrki 

hahmottelemaan joogaa, joka sopi kristityille. Kirja oli ranskaksi La Voie du Silence ja 

 
50 Harjunpää 2017, 9.  
51 Harjunpää 2017, 12. 
52 Harjunpää 2017, 20. 
53 Harjunpää 2017, 21. 
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englanniksi Christian Yoga (1956). Kirjoillaan hän ei halunnut ”kristillistää” joogaa, vaan 

tarjota mahdollisuuden joogan harjoittamiseen sellaisille kristityille, jotka kokivat joogan 

hindulaisen taustan vuoksi sen harjoittamisen vieraaksi.54 Déchanet halusi pitää joogan 

keholliset harjoitukset sellaisina kuin hän oli niihin tutustunut ja halusi yhdistää ne 

sellaisenaan kristillisyyteen, tuoden näin joogan järjestelmän kristillisen rukouselämän 

käyttöön.55 Déchanet’n kristillisen joogan perustana oli vanha alkukristillinen näkemys siitä, 

että ei pelkkä sielu, vaan myös ruumis on lunastettu. Raamatusta perusteita tälle käsitykselle 

on mm. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä (1. Kor. 15:37-38, 40, 42-44.) Raamatunteksti tuo 

Déchanet’n mukaan esille holistisen ihmiskäsityksen, jonka Jumala on luonut.56 Kristillisessä 

joogaharjoituksessa on keskeistä oman itsensä lempeä kohtaaminen ja kokemus Jumalan 

rakastavasta läsnäolosta. Kuten joogassa ylipäätään, myös joogaharjoituksissa, joissa on 

kristillinen ulottuvuus, huomioidaan ihmisen kokonaisvaltainen olemassaolo ja pyritään 

löytämään yhteys ja tasapaino kehon, mielen ja hengen tasolla.57 

Suomessa kristillisen joogan pioneeri oli teologi Elvi Saari (1910-1985). Saarelle 

itselleen läheinen kristillisyyden muoto oli kveekariliike, jonka teologia painottaa 

rukouselämän hiljaisuutta ja kristityn rauhanomaisuutta. Saari toimi sodan jälkeen perustetun 

kansainvälisen Viitakiven opiston rehtorina 1951-1974 ja koska Viitakiven opisto oli 

kansainvälinen, sen kautta Suomeen tuli ihmisiä eri puolilta maailmaa ja heidän mukanaan 

vaikutteita muualta maailmasta. Kansainvälisten ihmisten joukossa olleet intialaiset 

opiskelijat ja vierailijat vaikuttivat siihen, että joogan harjoittaminen alkoi lisääntyä 

Suomessa. Viitakiven opiston intialaisista vierailijoista yksi oli sosiologi Dhiren Datta, joka 

oli ollut myös Mahatma Gandhin työtoveri. Hän oli itse oppinut joogaa ollessaan kaksi vuotta 

vangittuna englantilaisten toimesta, taisteltuaan väkivallattomin keinoin Intian vapaudesta 

englantilaisia vastaan. Hän oli kertomansa mukaan kärsinyt monista vaivoista vankilaan 

mennessään, mutta joogan ansiosta tervehtynyt niistä. Tätä tarinaa kerrottuaan monet 

suomalaiset halusivat, että Datta opettaisi myös heille joogaa. Hän opetti joogaa ennen 

kaikkea terveyttä edistävänä psykofyysisenä harjoituskeinona. Joogan hengellisestä puolesta 

kiinnostuneille Datta kertoi, että jokaisen tulee säilyttää oman kulttuurinsa ja perinteensä 

mukainen elämänkatsomus ja uskonto. Kristittyjä intialainen joogan opettaja kehotti 

rukoilemaan kristillisen tradition mukaan.58 

 
54 Harjunpää 2017, 21. 
55 Harjunpää 2017, 23. 
56 Harjunpää 2017, 21-22. 
57 Harjunpää 2017, 9-10. 
58 Harjunpää 2017, 24. 
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1900-luvun puolenvälin paikkeilla kehittynyt kristillinen jooga on Suomessa 

viimeistelty ja rekisteröity 2019 omaksi viralliseksi joogalajiksi, Hiljaisuuden joogaksi. 

Suomessa sairaalapappi, työnohjaaja ja jooganopettaja Heli Harjunpään kehittämä ja 

rekisteröimä harjoituskokonaisuus Hiljaisuuden jooga perustuu kristilliseen arvopohjaan59 ja 

se pohjaa fyysiseltä perustaltaan lempeään ja levolliseen perusjoogaan, eli hathajoogaan.60 

Hiljaisuuden joogassa yhdistyvät kehollinen harjoitus, mielen rauhoittuminen ja hengellisyys. 

Harjoituksella hoidetaan kehoa mielen hiljentymisen ja keskittymisen kautta, sekä samalla 

vahvistetaan uskoa, toivoa ja rakkautta. Harjoitus on apuväline, jonka myötä voi asettua 

levolliseen rukoukseen Jumalan edessä.61 Hiljaisuuden joogassa harjoitukseen yhdistetään 

hiljaista rukousta, jotka voivat olla ihan vain omia ”huokauksia” Jumalan puoleen tai 

Raamatun tekstejä ja virsien sanoja. Kristillisen joogan hengellisyydessä yhdytään 

hiljaisuuden viljelyyn ja ikiaikaiseen kristilliseen mystiikkaan. Kuten joogaharjoituksissa 

yleisesti, niin myös Hiljaisuuden joogaharjoituksessa opetellaan oman kehon ja mielen 

kuuntelua, sekä harjoitellaan läsnäolon kokemista elämässä.62 Kun opetellaan hengityksen 

seuraamista, sekä kehon tiedostamista sisältäpäin ja opetellaan syvää rentoutumista, jossa 

voidaan päästää irti kaikesta suorittamisesta ja voidaan kokea läsnäolon lisääntymistä omassa 

elämässä. Läsnäolon kokemuksen vahvistuessa joogaharjoituksen myötä, voi oppia 

vahvemmin näkemään jokaisen hetken ja jokaisen päivän arvon.63 

 

Mitä enemmän olen itse harjoitellut läsnäoloa ja hyväksynyt kehoni hoitamalla sitä 

lempeällä joogaharjoituksella, sitä kiitollisemmaksi olen tullut Jumalalle koko 

elämästä. Olen samalla tullut hetki hetkeltä tietoisemmaksi Pyhän Hengen 

vaikutuksesta ja rukouksen voimasta.64  

 

Kristillisen Hiljaisuuden joogan kehittäjän mukaan, jooga ei ole kristitylle tie valaistumiseen, 

eikä kristityn tarvitse kehittää itseään joogan, tai minkään muunkaan menetelmän avulla 

päästäkseen Jumalan yhteyteen. Kristinuskossa on keskeistä armo-oppi, jonka mukaisesti 

ihminen on pelastettu sellaisenaan, omana itsenään. Jooga onkin kristitylle muuta, kuin 

pyrkimys tulla paremmaksi ihmiseksi Jumalan edessä tai pelastuakseen. Jooga on kristitylle 

yksi liikuntamenetelmä muiden joukossa, jolla voi kokonaisvaltaisesti parantaa kehonsa 

kuntoa, lisätä hyvinvointia, sekä elämänsä laatua, rauhoittaa mieltään hiljentymiseen ja 

 
59 Sointula 2021. 
60 Harjunpää 2017, 10. 
61 Sointula 2021. 
62 Harjunpää 2017, 10. 
63 Harjunpää 2017, 13. 
64 Sairaalapappi, työnohjaaja jooganopettaja ja suomalisen kristillisen joogan kehittäjän oma kokemus, 

Harjunpää 2017, 13. 
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mahdollisesti myös rukouksen tilaan.65 Kristitylle joogaharjoitus ei suoraan luo yhteyttä 

Jumalaan, mutta voi auttaa avautumaan sitä kohti.66 

Keho on Jumalan lahja ja tehtävämme on arvostaa ja pitää siitä huolta. Harjunpään 

mukaan tämä tarkoittaa joogaan liitettynä, että kehon ja mielen harjoitustekniikat ovat 

parhaimmillaan mahdollisuus pitää huolta Jumalan luomistyöstä, omasta kehosta ja 

olemuksesta.67 Henkinen polku ei välttämättä lähde liikkeelle elämän tarkoituksen 

etsimisestä, vaan se voi alkaa niskakivuista tai ylipäätään liikunnantarpeesta.68 (lat.) Mens 

sana in corpore sano69, eli terve mieli terveessä ruumiissa. Ruumiin liikkeitä harjoittaessa 

myös mieli kehittyy. Kristillistä joogaa voidaan siis lähestyä ja tarkkailla sekä kehollisen että 

henkisen näkökulman kautta. 

 

 
65 Harjunpää 2017, 12. 
66 Harjunpää 2017, 23. 
67 Harjunpää 2017, 23. 
68 Sointu & Woodhead 2008. 
69 Juvenalis n.60–135jKr. 
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3 Aiempi tutkimus, taustakirjallisuus ja teoreettinen 

näkökulma 
Joogaan ja sen harrastamiseen liittyvää tutkimusta on tehty niin kansainvälisesti kuin 

kansallisestikin. Joogatutkimus on suurimmalta osaltaan keskittynyt terveysvaikutuksiin ja 

huomio on ollut ensisijaisesti fyysisissä tuloksissa. Jooga ja henkisyys/hengellisyys ovat 

tehdyissä tutkimuksissa vähemmistönä. Uskonnontutkija FT Kimmo Ketolan mukaan 

uusimmissa tutkimuksissa tutkijat ovat painottaneet vahvasti joogan ja meditaation 

kontekstuaalista tutkimusta. Tehdyssä tutkimuksessa ei ole nojauduttu pelkästään 

tekstilähteisiin jäljittämällä mm. joogailmiön olemusta ja alkuperää, vaan joogaa on pyritty 

tutkimaan ihmisen konkreettiseen elämäntilanteeseen liittyvänä käytänteenä ja tapana 

sosiokulttuurisessa ympäristössä.70 Suomalaisten uskonnollisuutta tutkittaessa, Kirkon 

Tutkimuskeskus on kerännyt tutkimusaineistoa, josta löytyy myös tietoa joogan 

harrastamisesta. 

Tutkimusaihettani avaava Kirkon Tutkimuskeskuksen tekemä kyselytutkimus on Gallup 

Ecclesiastica-kysely, joka on toteutettu vuonna 2019. Se toteutettiin koko Suomen väestöä 

edustavana otoksena (pois lukien Ahvenanmaa) 15-79 vuotiaiden ikäryhmässä.71 Tutkimus 

toteutettiin kyselyaineiston pojalta ja sen tutkimusote oli kvantitatiivinen. Kyselyssä ihmisiltä 

tiedusteltiin mm. kuinka usein he harjoittavat joogaa, jolloin vastausten perusteella tehtiin 

päätelmiä siitä, kuinka yleistä joogan harjoittaminen on Suomessa. Tehdyssä kyselyssä oli 

myös arvoihin, katsomuksiin, sekä uskonnollisuuteen liittyviä kysymyksiä, joiden pohjalta 

tutkijat tekivät päätelmiä siitä, mitä jooga merkitsee harjoittajilleen.72 Kvantitatiiviset 

kyselytutkimukset antavat yleisluontoisia vastauksia mm. siitä, miten ja miksi joogaa 

harrastetaan. Aihe kaipaisi kvalitatiivisempaa näkökulmaa, ihmisten todellisia kokemuksia ja 

siksi omassa tutkimuksessani olenkin halunnut saada joogaavien yksilöiden kokemista 

kokemuksista tietoa. 

Tarkastelen tutkimuksessani myös Tapio Kosken väitöskirjaa: Liikunta elämäntapana 

ja henkisen kasvun välineenä. Filosofinen tutkimus liikunnan merkityksestä, esimerkkeinä 

jooga ja zen-budo. Koski kirjoittaa väitöskirjassaan tutkineensa sitä, mitä muita kuin biologis-

fyysisiä vaikutuksia liikunnalla on. Tutkimuksessa ihmistä on lähestytty ottamalla huomioon 

yksilön henkilökohtaiset kokemuksensa ja huomioimalla liikunnan tuottamat hienovireiset 

tuntemukset. Koski sanoo väitöskirjansa tutkimus tulosten palvelevan suomalaista 

 
70 Ketola 2020, 16. 
71 Gallup Ecclesiastica 2019. 



15 

 

liikuntakulttuuria tarjotessaan liikkuvaan ihmiseen kohdistuvan kokonaisvaltaisen 

näkökulman. Lisäksi tutkimus auttaa ymmärtämään ihmisen syvähenkisyyttä ja sitä 

hiljaisuutta sekä sisäistä rauhaa, jota ihmiset ovat aina tavoitelleet. 

Yksi viime aikoina julkaistuista maisterintutkielmista, joka linkittyy tutkimusaiheeseeni, 

on Matti Rautaniemen: Henkisyys, hyvinvointi, yksilöllisyys ja sosiaalisuus Helsingin Astanga 

Joogakoulussa. Tutkielma käsittelee suomalaisten Astangajoogan harjoittajien käsityksiä 

joogan merkityksistä. Rautaniemi on pyrkinyt tutkimuskysymyksiensä kautta tarkastelemaan 

sitä, miten Astangajooga asettuu nykypäivän uskonnolliseen kenttään ja mitä sen harjoittajien 

näkemykset kertovat uskonnon asemasta ja luonteesta nykyaikana. Tutkimuskysymyksiä 

ovat: liittävätkö Astangajoogan harjoittajat joogaan uskonnollisiksi tai henkisiksi tulkittavia 

merkityksiä, millaisia nämä merkitykset ovat ja miten ne liittyvät harjoituksen muihin 

ulottuvuuksiin (esimerkiksi terveydellinen, sosiaalinen, psykologinen). Aineistona 

Rautaniemi on käyttänyt haastatteluaineistoa, jota hän on analysoinut aineistolähtöisen 

sisältöanalyysin keinoin. Analyysillä esiin nousseita teemoja Rautaniemi on rinnastanut Paul 

Heelasin holistisen henkisyyden teoriaan. Tutkielmassa todetaan, että haastatteluaineiston 

analyysin pohjalta Astangajoogalla on usein harjoittajilleen henkisenä pidetty ulottuvuus. 

Tutkimuksen mukaan henkisyyttä määrittävät sisäisyys, omaehtoisuus ja holistisuus. 

Tuloksien perusteella Astangajoogasta ”uskontovapaana henkisyytenä” etsittiin mm. 

vaihtoehtoa dogmaattiseksi koetulle kristinuskolle.73 Joogaajien henkisyyttä koskien ei voida 

kuitenkaan tehdä yleistystä, sillä on syytä ottaa huomioon, että kyseinen Rautaniemen 

tutkimus on suuntautunut vain yhteen joogan suuntaukseen (astangajoogaan), eikä joogan 

harjoittajien henkisyyttä koskevat näkemykset uskonnon asemasta nyky-yhteiskunnassa ole 

ajantasaisia, koska tutkimus on tehty yli kymmenen vuotta sitten. 

Toinen maisterintutkielma, johon kiinnostuksella suuntasin huomioni, on Mea 

Sinersaaren: ”Poistetaan tämmöiset turhat höpönlöpöt ja kohdataan elämä suoraan” Joogan 

henkisyys ja rajankäynti traditioon suomalaisten jooganohjaajien käsityksissä. Tuoreessa 

tutkimuksessaan Sinersaari tarkastelee modernin asentojoogan eri muotoja edustavien 

jooganopettajien ja jooganopettajakouluttajien käsityksiä joogan henkisyydestä ja 

hengellisyydestä. Lisäksi hän on kiinnostunut siitä, millaista rajankäyntiä joogaopettajat 

tekevät käsityksissään joogasta henkisen ja uskonnollisen, sekä tradition ja subjektiivisen 

merkityksen korostamisen välillä. Tutkielmansa aineistona Sinersaari on käyttänyt 

puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Litteroitujen haastattelujen analysointina hän on 

 
72 Ketola 2020, 23. 
73 Rautaniemi 2010. 
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käyttänyt fenomenografista tutkimusotetta, jonka tavoitteena on ollut tuoda esiin käsitysten 

variaatioita. Tutkimuksen tuloksena näkyi kolme käsityskategoriaa, joilla voidaan ymmärtää 

joogan henkisyyttä: tasapaino ja hyvinvointi, tietoisuus ja mielenhallinta, sekä yhteys ja 

muodonmuutos. Tutkimus tuo myös esille, että haastateltavat suhtautuivat traditioon kolmella 

tavalla: positiivisesti, kriittisesti ja ristiriitaisesti. Tutkimustuloksista käy ilmi, että 

haastateltavat jooganopettajat kuvaavat joogaa sekulaariksi harrastukseksi ja heidän suhteensa 

uskontoon on neutraali tai etäännyttävä. Haastateltujen käsityksissä joogan henkisyydessä 

korostuu henkilökohtainen, kokemuksellinen ja kehollinen merkitys, eikä joogan henkisyys 

liity traditioihin, teksteihin eikä guruihin.74 Sinersaaren tutkimus kohdistuu jooganopettajiin ja 

heidän näkemyksiinsä joogasta. Vastaava tutkimus jooganharrastajien parissa on oman 

tutkimukseni keskiössä, keskittyen kristillisen joogan harrastajien kokemuksiin joogasta. 

Lisäksi etsin tutkielmaani varten kansainvälisiä ja kansallisia tiede artikkeleita, jotka 

käsittelevät joogaa ja siihen liittyvää henkisyyttä ja/tai hengellisyyttä. Nostan tässä esille 

esimerkiksi artikkelin The Role of ”spirituality” in Religion-secular Relational 

Discourse:The Case of Yoga in Britain, joka tarkastelee henkisyyden roolia, suhteessa 

uskonnolliseen ja maalliseen. Artikkelissa puhutaan siitä, että hengellisyys on toiminut ensin 

uskonnon puolella erottuen maallisesta. Myöhemmin hengellisyys on erotettu uskonnosta ja 

liitetty maalliseen keskusteluun esimerkiksi joogan tapauksessa.75 Toinen mielenkiintoinen 

artikkeli on Application of Yoga as a Spiritual Praktice to Enhance Counselor Wellness and 

Effectiveness tarkastelee joogan mahdollisia hyötyjä henkiselle kasvulle ja kehitykselle.76 

Artikkelissa Modern Yoga: History and Forms käsittelee sitä, kuinka moderni jooga löytyy 

kaikkialta maailmasta, mutta silti sen historiasta, ominaisuuksista ja sisäisestä dynamiikasta 

on edelleen olemassa laajaa tietämättömyyttä. Artikkelin kirjoittaja Elizabeth De Michelis 

sanoo kirjoituksessaan, että koska jooga on ankkuroitunut kehittyneimpiinkin yhteiskuntiin ja 

sen on todettu useissa tutkimuksissa olevan terveydelle ”lääkettä” ja ”terapeuttista”, niin sitä 

ja sen hyötyjä, sekä ominaisuuksia pitäisi voida tutkia monitieteellisesti.77 Haluan omalla 

tutkimuksellani myös kartoittaa, onko joogan harrastamisella mahdollisia hyötyjä henkiselle 

kasvulle ja kehitykselle. Tutkimukseni viitekehyksenä kirkkososiologinen tutkimus 

poikkitieteellisenä oppiaineena vie eteenpäin monitieteellistä tutkimusta tarkastellen 

tutkimusaihetta sekä sosiologian että teologian näkökulmista käsin. 

 
74 Sinersaari 2020. 
75 Vollmer 2021. 
76 Rakesh et al. 2021. 
77 De Michelis 2008. 
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Kirja Henkisyyttä ja mielenrauhaa. Aasian uskonnollisuus länsimaissa (2020) on TT 

Elina Hellqvistin ja TT Jyri Komulaisen toimittama teos, jossa peilataan joogaa ja 

mindfulnesia kristilliseen teologiaan ja esitellään länsimaisen henkisyyden aatehistoriaa. 

Kirjassa myös tarkastellaan henkisyyden ja mielenrauhan ilmiöitä uskontotieteen 

näkökulmasta ja pohditaan niiden kristillisiä sovelluksia sekä selvitetään, kuinka 

kokemuksellisuus on nykyaikana korostunut yhtenä henkisyyden tuntomerkkinä.78 

Tutkimukseni merkittävimpinä, joogasta taustatietoa antavina lähteinä toimivat kirjat 

Joogan Filosofia ja Hiljaisuuden tie, kristillisiä joogaharjoituksia. Åbo Akademin 

uskontotieteellisen laitoksen dosentti FT Måns Broo on kirjoittanut kirjan Joogan Filosofia, 

joka taustoittaa joogan taustalla olevaa filosofiaa ja ikiaikaisia perinteitä, sekä toimii 

suomenkielisenä kommentaarina joogan perustekstinä pidettävälle Patanjalin Yoga-Sutralle 

(n.350jaa.).79 Suomalaista kristillistä joogaa ja sen taustoja valottaa kirja Hiljaisuuden tie, 

kristillisiä joogaharjoituksia (2017). Kirja antaa taustateoriaa ja -teologiaa kristillisen joogan 

harjoittamisen tavalle. Kirjan on kirjoittanut sairaalapappi, jooganohjaaja, työnohjaaja ja 

retriittiohjaaja TM Heli Harjunpää. Hän kertoo kirjassaan myös joogan ja kristillisyyden 

yhdistymisestä kristillisen joogan keinoin.80 Suomalaisen Hiljaisuuden joogan kehittäjänä, sen 

rekisteröijänä sekä kouluttaja, Harjunpäällä on vankka tieto suomalaisen kristillisen joogan 

nykytilasta. Harjunpää opettaa kristillistä joogaa ja kouluttaa Hiljaisen joogan ohjaajia muun 

muassa seurakuntiin. Siksi olen tässä tutkielmassani käyttänyt hänen kirjoittamia teoksia 

taustoittamassa sitä, mitä on rekisteröity kristillinen jooga Suomessa 2020-luvulla. 

Tutkimukseni teoreettinen näkökulma on McGuiren eletyn uskonnon käsiteessä. Sen 

mukaan uskonnon ja henkisyyden toteuttamista tarkastellaan käytännön tasolla, yksilön 

arkielämässä. Eletyn elämän teoriaa tarkastelemalla tutkimuksessani pääsen käsittelemään 

aihetta joogaavan yksilön omista lähtökohdista, tarpeista sekä kokemuksista käsin. 

Uskontososiologian professori Meredith B. McGuire on yksi tunnetuimmista eletyn 

uskonnon teoreetikoista. Hänen mukaansa eletyn uskonnon käsite kohdistaa huomion 

tavallisen ihmisen ilmaisemaan, tuottamaan ja harjoittamaan uskonnollisuuteen.81 Yksilön 

uskonto on aina hänen oman elämänsä tarpeisiin mukautettu versio erilaisista, enemmän tai 

vähemmän virallisista aineksista.82 Eletty uskonnollisuus on yleensä toimintaa, jota leimaa 

itseohjautuvuus, yksilöllinen kokemus ja ruumiillisuus. McGuiren mukaan eletty 

 
78 Hellqvist & Komulainen 2020. 
79 Broo 2010. 
80 Harjunpää 2017. 
81 MCGuire 2008, 12. 
82 Kupari 2020, 178. 
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uskonnollisuus on uskonnollisten ihmisten kokema aito kokemus ja ihmiset määrittelevät itse, 

minkä kokevat uskonnolliseksi tai hengelliseksi. Ihmisen kokemus ja yksilöllinen ulottuvuus 

ovat olennaisesti eletyn uskonnollisuuden osia ja yksilöllisyys nousee ihmisen subjektiivisista 

kokemuksista tehden uskosta merkityksellisen juuri kyseiselle henkilölle, ottaen kuitenkin 

huomioon myös jaettujen kokemusten ja käytänteiden merkityksen.83   

Eletyn uskonnollisuuden tarkastelussa painotetaan, instituutioiden määrittelemien 

uskomusten tai uskonnonharjoituksien sijaan, ihmisten omaa hengellisyyttä ja 

uskonnollisuutta, eivätkä ne siten ole useinkaan linjassa virallisten oppien tai instituutioiden 

teologian kanssa.84 Eletyn uskonnon tutkimuksessa uskontoa lähestytään osana ihmisen 

elämää ja sen todellisuutta, eli yksilön näkökulmasta käsin uskonto on ote maailmasta ja 

eletty kokemus, ei abstrakti oppijärjestelmä tai rituaalien kokonaisuus.85 Eletyn uskonnon 

tutkimus voidaan nähdä myös kritiikkinä uskonnontutkimuksessa aiemmin vallinneelle 

käsitykselle uskonnosta, sekä asenteelle, jonka mukaan kansanomainen uskonnollisuus 

nähtäisiin hierarkisesti alempiarvoisena kuin institutionaalinen uskonto.86 Eletyn elämän 

tutkimusperinteessä siis tarkastellaan uskonnollisten käytänteiden näkökulmasta käsin 

ihmisen arkista elettyä elämää.  

Joogan harrastamiseen liittyy ruumiillisena liikuntana korostuneesti ruumiillisuus. 

Eletyn uskonnon näkökulmaa voidaan hyvin soveltaa erilaisten henkisyyden muotojen 

harjoittajiin87, kuten joogeihin.88 Eletyn uskonnollisuuden tutkimuksessa uskonnon 

ruumiillisia ja materiaalisia ulottuvuuksia voidaan tuoda esiin, ja niissä korostuvat uskonnolle 

omaehtoisesti annetut merkitykset sekä eri toiminnoille asetettujen tavoitteiden 

käytännöllisyys.89 Yhtenä käsitteellisenä työkaluna McGuiren mukaan eletyn 

uskonnollisuuden tutkimuksessa käytetään ruumiillisuuden käsitettä, jonka kautta uskonto 

nähdään ruumiillistuneina käytänteinä. Ruumiillistuneiden käytänteiden avulla uskonto tulee 

yksilölle todeksi ja ruumiillisten käytänteiden kautta uskonto myös asettuu osaksi arkista 

elämää.90 McGuiren teorian mukaan kaikki uskonnot tarvitsevat kehollisuutta, koska 

kehollisuus tuottaa ja heijastaa spirituaalisia kokemuksia.91 Myös uskontoetnografi Terhi 

Utriainen on kirjoittanut kirjassa Uskontososiologia, että kehollisuutta voidaan pitää yhtenä 

 
83 McGuire 2008, 12-13. 
84 McGuire 2008, 12. 
85 Kupari 2020, 182. 
86 McGuire 2008, 4. Utriainen 2018, 3. 
87 Kupari 2020, 182. 
88 joogi, eli joogan harjoittaja. 
89 Kupari 2020, 182. 
90 McGuire 2008, 13. 
91 McGuire 2007, 187-200. 
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uskonnontutkimuksen merkityksellisistä osa-alueista, sillä ilman ihmisten kehoja ja niihin 

liittyviä ruumiillisia tuntemuksia, ei myöskään uskontoa voi olla olemassa.92 Länsimaisessa 

kontekstissa uskonnollisuus ja hengellisyys erotetaan herkästi erilleen ruumiillisesta 

todellisuudesta. McGuiren mukaan henkisyyden ja kehollisuuden välillä on kuitenkin vahva 

linkki. Kehollisuus ei rajoitu vain ruumiiseen, vaan liittyy myös ihmismieleen saakka. 

McGuire on vahvasti sitä mieltä, että kehollisuutta ei pidä väheksyä, sillä kehollisuus 

itsessään tuottaa ja heijastaa erilaisia hengellisiä kokemuksia.93  Eletyn uskonnollisuuden ja 

siihen liittyvän McGuiren teorian mukaan hengellisyys on täysin läsnä ihmisen fyysisessä 

todellisuudessa ja arkipäivän uskonnolliset rituaalit kuten rukous, liittää kehon ja mielen 

yhteen.94 

Eletyn uskonnon tutkimuksessa on asenteita avartavaa myös se, että sen parissa 

suhtaudutaan kriittisesti oletukseen, jonka mukaan henkilön uskonnollinen sitoumus 

määrittäisi hänen uskonnollisuutensa. Uskonnollisuuden määrittämisestä McGuire on 

kirjoittanut, että etenkin vallalla ovat olleet oletukset, joiden mukaan esimerkiksi katolinen ei 

voi harjoittaa buddhalaista meditaatiota, tai kristitty ei voi harjoittaa alkuperältään hindulaista 

joogaa osana uskonnollisuuttaan tai hengellisyyttään. Mutta se että jonkin tietyn, valitun 

uskonnon tulisi määrittää koko uskonelämää on kapea, länsimainen ja erityisesti 

protestanttinen näkökulma uskonnosta.95  

Eletyn uskonnon tutkimuksesta tekee kiinnostavan myös se, että sen myötä pyritään 

pääsemään pois kapeista oletuksista ja yksilön uskonnollinen elämä pyritään näkemään 

monimuotoisena. Eletyn uskonnon tutkimuksessa pyritään pääsemään pois myös kapeasta ja 

kaksijakoisesta ajatuksesta, jossa pyhä ja profaani tai yliluonnollinen ja luonnollinen 

erotellaan toisistaan. Sen sijaan eletyn uskonnon tutkimuksessa keskitytään käytäntöihin ja 

koitetaan nähdä uskonnollisen entiteetit luonnollisena ja erottamattomana osana jokapäiväistä 

elämää.96  

Eletyn elämän, jokapäiväisen ja arkisen uskonnollisuuden tutkiminen on johtanut siihen, 

että uskonnon käsitteestä on tehty uusia tulkintoja. Uskonto ei ole enää vain tietynlainen 

stabiili ja instituutioiden sanelema, vaan se on alettu nähdä jatkuvassa muutoksessa olevana 

prosessina. Eletyn uskonnon teorian pioneeri, professori Robert Orsin mukaan uskonnolliset 

käytänteet ovat eletyssä elämässä elämän eri vaiheissa jatkuvassa muutoksessa. Hänen 

 
92 Utriainen 2018, 116. 
93 McGuire 2008, 187-188, 190, 197-198. 
94 McGuire 2008, 97-98. 
95 McGuire 2008, 11-12. 
96 Kupari 2016, 12. 
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mukaansa uusia uskonnollisia ideoita syntyy mm. lainaamalla vaikutteita ympäröivästä 

maailmasta ja niitä kopioimalla sekä muokkaamalla. Siksi Orsin mukaan ihmisten 

uskomuksia ei voida tarkastella, kiinnittämättä huomiota ihmisen aktiiviseen toimintaan.97 

Eletyn uskonnon tutkimus on mahdollistanut sen, että uskonnon tutkimusta on ollut 

mahdollista laajentaa eri elämän osa-alueille ja erilaisiin toimintoihin, myös joogaan, jonka 

sitä harjoittava henkilö kokee uskonnolliseksi, hengelliseksi tai henkiseksi. Joogaa harrastava 

ihminen saattaa kokea itselleen läheisemmäksi ja omassa elämässään merkityksellisemmäksi 

joogan kautta saamansa hengellisen kokemuksen, kuin mitä instituutionaalinen uskonto voi 

hänelle tarjota. Useammille 2020-luvun ihmisille meditaatio ja jooga ovat trendikkäämpiä 

keinoja etsiä mielenrauhaa ja henkistä hyvinvointia, kuin esimerkiksi perinteinen rukous tai 

virsien laulaminen.98 Instituutiosta huomion pois siirtämällä ja elettyä uskontoa tutkimalla 

voidaan löytää uudenlaisia ja nykyajassa elinvoimaisia puolia uskonnosta. 

 

 
97 Orsi 1997, 8. 
98 Riikonen 2019, 8-9. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

4.1 Tutkimustehtävä  

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella joogaa suhteessa elettyyn uskonnollisuuteen. 

Koska joogalajien kirjo on moninainen ja eri joogalajien katsomuksellinen ulottuvuus voi olla 

hyvinkin vaihteleva,99 olen rajannut tämän tutkimukseni kristilliseen joogaan. Kristillisellä 

joogalla tarkoitan siis joogalajia, joka on kehoa ja mieltä tasapainottava fyysinen 

joogaharjoitus, johon on liitetty kristillinen sisältö ja hengellisyys.  

 

Tutkin tässä työssäni: 

Millaisena kristillistä joogaa harjoittavat ihmiset kokevat kristillisen joogan?  

 

Tutkimuksessani olen kiinnostunut erityisesti siitä, mitä kristillistä joogaa harrastavat ihmiset 

kokevat saavansa kristillisestä joogasta ja tarkastelen, millainen uskonnollinen, hengellinen 

tai henkinen merkitys kristillisellä joogaharjoituksella on yksilölle itselleen. Koska eletyn 

uskonnollisuuden voidaan nähdä heijastuvan suoraan monien ihmisten henkiseen, mutta myös 

fyysiseen hyvinvointiin, haluankin selvittää miten ja minkälaisena henkisyyden ja/tai 

hengellisyyden motiivina kristillinen jooga koetaan osana elettyä elämää. Voidaanko joogaa 

pitää uskonnollisena, hengellistä tai henkistä elämää ylläpitävänä ja/tai sitä voimistavana 

ilmiönä. Tutkimukseni avulla halusin saada selvyyttä muun muassa myös siihen, kokeeko 

mahdollisesti kirkosta ja perinteisestä uskonnon harjoittamisesta etääntynyt ihminen 

toteuttavansa toiminnallisen ja ruumiillisen harjoituksen, eli kristillisen joogan avulla, 

itselleen sopivalla tavalla omassa arjessaan hengellisyyttä. 

Tutkielmassani käytän seuraavia käsitteitä: spiritualiteetti, hengellisyys, henkisyys ja 

uskonnollisuus. Käsitteet ovat arkikielessäkin tuttuja, mutta samalla niiden tosiasiallinen 

määrittely ja erottaminen toisistaan voi olla haastavaa. Sen vuoksi määrittelen käsitteet 

seuraavaksi siten, miten ne tässä tutkimuksessa ymmärretään: 

Spiritualiteetti käsitteenä palautuu latinankieliseen sanaan hengellinen, spiritualis100  ja 

sen myötä painottaa kokemuksellisuutta, joka kuuluu uskoon.101 Hengellinen elämä – 

spiritualiteetti – on jotakin sellaista, joka läpäisee olemassa olevan ja vaikuttaa yksilön 

 
99 Ketola 2020, 15. 
100 Pitkäranta 2018, 16. 
101 Komulainen 2007, 101-105, Haikarainen 2018, 325-326, 349-351. 
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kokemuksiin tunnetasolla siinä kaikessa mitä hän tekee.102  Termillä spiritualiteetti voidaan 

tarkoittaa sekä hengellisyyttä että henkisyyttä. Sen voidaan ajatella olevan avoimuutta 

arkitodellisuutta ylittäviä elämänkokemuksia kohtaan.103 

Hengellisyys on käsite, joka on sidoksissa perinteiseen uskontoon ja uskonnollisuuteen. 

Siihen liittyy oman kulttuurin hengellisen perinteen arvostaminen, sekä perinteeseen liittyvät 

hengelliset harjoitukset ja toimitukset, kuten rukous ja yhteisölliset rituaalit. Hengellisyydessä 

usko Jumalaan ja yliluonnolliseen on merkittävässä asemassa. Hengellisyyttä luonnehtii myös 

pitäytyminen oman perinteen uskonnollisessa opissa.104  

Henkisyys on käsitteenä haastava määritellä, sillä sille ei ole olemassa selkeää eikä 

yleisesti jaettua määritelmää. Haaste henkisyyden määrittelyssä on hahmottaa mitä henkisyys 

pitää sisällään ja mikä on sen suhde uskonnolliseen ja sekulaariin. Henkisyys ja hengellisyys 

(uskonnollisuus) on käsitetty pitkään merkitykseltään samaksi, mutta viimeisten 

vuosikymmenten aikana yleinen suuntaus tutkimuksissa on ollut erottaa ne joko osittain tai 

kokonaan toisistaan.105 Henkisyyden voidaan katsoa olevan yhteydessä universalismiarvoihin 

pohjaavaan poliittiseen liberalismiin.106 Henkisyyden on ajateltu olevan yksilöityä ja 

improvisoitua ja sillä viitataankin usein persoonallisiin ulottuvuuksiin, kuten esimerkiksi 

kokemukseen transsendenssista, eli käsityskyvyn ylittävästä mysteeristä ja 

merkityksellisyydestä. Henkisyyteen voidaan liittää mm. arvoihin pohjautuva ajattelu, elämän 

merkityksen ja tarkoituksen etsintä, sisäisen tasapainon tavoittelu, ykseys luonnon kanssa, 

kauneuden arvostus esim. luonnossa ja taiteessa. Henkisyyden toteuttamistavat ovat yksilön 

kasvuun ja nykyhetkeen suuntautuneita.107 

Uskonnollisuuden on katsottu olevan perinteistä, yhteisöllistä ja organisoitua. 

Uskonnolla viitataan instituutioihin, yhteisöön kuulumiseen, teologisiin oppijärjestelmiin, 

sekä rituaaleihin. Uskonnollisuus on yhteydessä autoritaarisuuden arvostamiseen ja 

poliittiseen konservatiivisuuteen. Hengellisyydessä keskitytään perinteiden ohella nykyhetken 

lisäksi myös tulevaan elämään (esim. taivaassa).108   

Kuten jo aiemmin tässä työssäni kävi ilmi, että eletyn uskonnon tutkimuksesta tekee 

kiinnostavan se, että elämää pyritään näkemään monimuotoisena, onkin mielekästä tarkastella 

myös eri käsitteiden valossa aihetta laveammin ja pyrkiä ymmärtämään uskonnollista elämää 

 
102 Komulainen 2020, 127. 
103 Pajunen 2020, 138-139. 
104 Sillfors 2017, 109. 
105 Sillfors 2017, 100. 
106 Hirsh et al. 2013, 14-19. 
107 Sillfors 2017, 100,109. 
108 Sillfors 2017, 100-101, 105, 111. 
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monimuotoisena kokonaisuutena. Uskonnon sosiologian professori Nancy T. Ammermanin 

mielestä ihmisten arkitodellisuuden valossa ihmiset ovat useimmiten sekä henkisiä että 

uskonnollisia, eivätkä vain jompaakumpaa. Eli empiirisesti henkisyys ja uskonnollisuus ovat 

yhteydessä toisiinsa, ne voivat olla kietoutuneita toisiinsa ja osittain päällekäisiä.109  Sosiologi 

ja antropologi Paul Heelas sekä sosiologi ja uskonnontutkija Linda Woodhead puhuvat 

teoksessaan kahdesta toisistaan selkeästi erottuvasta uskonnollisuuden muodosta: ”Life as”- 

uskonnollisuus ja ”Subjective-life”- henkisyys. Heelasin ja Woodheadin mukaan 

uskonnollisuus on ulkoapäin määrittynyttä, itsestä poispäin kurottautuvaa, sekä 

auktoriteetteihin luottavaa. Henkisyys taas on sisäisesti määräytyvää, kohti omia muistoja 

kääntyvää, tunteita sisältävää, kehollisia kokemuksia ja moraalitajua.110  Heelas on määritellyt 

henkisyyttä hyvin laajasti ja hän on tunnettu holistisen henkisyyden käsitteestään.111 

Holistinen henkisyys on kuitenkin erittäin laaja kattokäsite ja sen sisälle mahtuu paljon mm. 

erilaisia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtääviä harjoitteita, kuten esimerkiksi moderni 

jooga. Siksi holistisen henkisyyden käsitettä kohtaan on syytä esittää myös kritiikkiä muun 

muassa siitä, missä määrin holistisen henkisyyden ilmiöt kuten meditaatio ja jooga edustavat 

uskonnollisuuden uusia muotoja, eivätkä ole ainoastaan vain kiinnostusta fyysistä ja 

psyykkistä hyvinvointia kohtaan.112 Tältä osin tutkimuksessani tarkastelenkin, millainen 

holistinen merkitys kristillisellä joogaharjoituksella on sitä harjoittavalle yksilölle itselleen. 

4.2 Tutkimuksen toteutus ja aineiston käsittely 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatteluin. 

Ladullisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston tekstiä voidaan tulkita monin eri tavoin ja siksi 

tutkimukseen valittu eletyn uskonnon teoria viitoittaa tekstistä nousevaa tulkintaa sekä 

johtopäätöksiä.113 Kvalitatiivisessa, eli laadullisessa tutkimuksessa teoreettinen viitekehys 

toimii taustana, jota vasten tutkimusaineiston tekstiä luetaan.114 Eletyn uskonnon 

tutkimuksessa huomio kohdistetaan ihmisten narratiiveihin ja siihen, kuinka he sanallistavat 

omaa uskoaan, hengellisyyttään tai henkisyyttään. Olennaista on keskittyä ihmisten itsensä 

antamiin merkityksiin eletystä uskonnosta ja sen harjoittamisesta.115 

 
109 Ammerman 2013, Sillfors 2017, 101. 
110 Heelas &Woodhead 2005, 2-4. 
111 Heelas 1996, Heelas & Woodhead 2005, Heelas 2008. 
112 Bruce 2017, 143. 
113 Eskola & Suoranta 1998, 81. 
114 Eskola & Suoranta 1998, 81. 
115 Utriainen 2018, 116. 



24 

 

Tässä tutkimuksessani käytän tutkimusmetodina empiiristä lähestymistapaa. Empiirinen 

tutkimus, eli kokemusperäinen tutkimus perustuu tutkimuskohteiden haastatteluihin. 

Haastateltavien narratiivit ja käytännön esimerkit tuovat teoreettisen tarkastelun 

todellisuuteen ja toisaalta aiheen teoreettinen tarkastelu eletyn uskonnollisuuden 

näkökulmasta taas vahvistaa empiirisen aineiston käyttökelpoisuutta. Hermeneuttisen, eli 

ymmärtävän näkökulman kautta haastateltavien yksilöiden yksilöllistä toimintaa ja toiminnan 

tuloksia tarkastelin erilaisia merkityksiä sisältävinä ja ilmaisevina.116 Tutkimuksessani olen 

pyrkinyt ymmärtämään ja nostamaan aineistosta esiin kristillistä joogaa harjoittavien ihmisten 

kokemuksia sellaisena, kuin he ne kertovat kokeneensa ja siinä merkityksessä, jonka he itse 

harjoitukselleen ovat antaneet. 

Haastattelu on erinomainen keino saada kysymyksiin vastauksia, kun halutaan tietää 

mitä ihminen ajattelee, kokee tai miksi hän toimii tietyllä tavalla. Tutkimusaineistoa varten 

haastattelin teemahaastatteluin kuutta (6) kristillistä joogaa harrastavaa henkilöä. 

Teemahaastattelun runkoa suunnitellessani en lyönyt lukkoon kysymyksiä, vaan 

haastatteluissa käytiin läpi tutkimuksen kannalta keskeisiä etukäteen valittuja teemoja, joiden 

varassa haastattelu eteni ja tarvittaessa oli mahdollisuus esittää teemoihin liittyviä tarkentavia 

kysymyksiä.117 Teemarunko koostui kahdesta pääteemasta; teemat liittyen joogaan ja suhde 

kirkkoon/uskonelämään. Haastattelussa käyttämäni teemarunko on nähtävissä liitteenä 

tutkielman lopussa.  

Haastattelujoukko löytyi haastattelupyyntökyselyn kautta, jonka lähetin Hiljaisuuden 

Ystävät ry:n jäsenille. Hiljaisuuden Ystävät ry on perustettu vuonna 1986. Yhdistys toimii 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta ekumeenisessa hengessä ja vaalii 

kristillistä spiritualiteettia, edistäen hiljaisuuden retriittien tunnettavuutta, sekä kirkon 

vanhasta rukoushiljaisuuden perinteestä nousevaa hengellistä elämää. Hiljaisuuden Ystävät ry 

kouluttaa retriitinohjaajia, hengellisiä ohjaajia, Hiljaisuuden joogan ohjaajia, 

luontohengellisyyden ohjaajia ja pyhiinvaelluksen taitajia.118 Haastateltavaksi valikoitui ne 

kuusi (6) henkilöä, jotka ilmoittivat ensimmäisenä halukkuutensa osallistua tutkimukseen. 

Tutkimukseni kohortti koostui sekä miehistä että naisista, joiden ikähaarukka oli n. 35-70v. 

Maantieteellisesti haastateltavat löytyivät Uudenmaan, Satakunnan, Pirkanmaan ja 

Pohjanmaan maakunnista.  

 
116 Tuomivaara 2005, 28-29. 
117 Hyvärinen 2017, 20-24. 
118 Hiljaisuuden Ystävät ry 
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Haastattelut toteutettiin pääasiassa Teams-istunnossa, joulu- ja tammikuun aikana 2021-

2022. Yksi haastatteluista tehtiin haastateltavan toiveesta johtuen puhelinkeskusteluna. 

Haastattelut kestivät keskimäärin n. 60 minuuttia. Yksi haastatteluista oli muita pidempi ja 

kesti n. 110 minuuttia. Haastateltaville kerrottiin tutkimukseen liittyvät, haastateltavalle 

merkitykselliset taustatiedot, jotta haastateltavat olivat haastattelun alkaessa tietoisia siitä, 

mihin he osallistuvat ja mihin heidän haastatteluaan tullaan käyttämään. Haastateltaville 

kerrottiin myös, että heillä on milloin tahansa oikeus ilmaista, etteivät he haluakaan olla 

osallisia tutkimuksessa.  

Teemahaastatteluissa haastateltavat saivat kertoa omia kokemuksiaan siitä, millaisena 

he kokevat kristillisen joogaharjoituksen (keho, mieli, henkisyys, hengellisyys), sekä siitä 

miten he ovat kokeneet kristillisessä joogaharjoituksessa koettujen vaikutusten, tunteiden, 

ajatusten heijastuvan elämäänsä. Haastateltavat pohtivat muun muassa, mistä ovat kuulleet 

kristillisestä joogasta, mitä ajattelivat ennen oman harrastuksen aloittamista, miksi he 

aloittivat kristillisen joogan harjoittamisen, mitä odottivat/toivoivat saavansa harjoituksesta, 

miten odotukset/ajatukset ovat muuttuneet tai toteutuneet ja mitä he ovat kokeneet saaneensa 

kristillisten joogaharjoitusten myötä elämäänsä. Metodologisesti haastattelujen aineistoissa 

siis keskityin haastateltavien omiin tulkintoihin kristillisestä joogasta ja aineistossa korostuu 

heidän ajatuksilleen ja tuntemuksilleen antamat merkitykset sekä se, miten heidän 

muodostamansa merkitykset ovat syntyneet.119 Teemahaastattelujen antaman materiaalin 

avulla, kartoitin millaisena haastatellut ihmiset kokevat kristillisen joogan. Tutkimuksessa 

keskityttiin kristillistä joogaa säännöllisesti harjoittaviin ihmisiin.  

Haastattelut nauhoitettiin, jonka jälkeen nauhoitteet litteroitiin ja ääninauhat tuhottiin. 

Litteroinnit ovat tallennettuina tutkijan koneella, josta ne ovat tarvittaessa tarkastettavissa. 

Litterointeja on yhteensä 32 sivua. Haastattelut litteroitiin sanasta sanaan, vai joitakin sanojen 

peräkkäisiä toistoja jätettiin pois. Aineisto pseudonymisoitiin, eli aineistoon ei kirjattu 

haastateltavien nimiä, eikä ikää, aineistosta poistettiin puheessa esille tulleet paikkakunnat ja 

paikkojen nimet, yksittäisten tilaisuuksien nimet, sekä joitakin mahdollisesti tunnistettavia ja 

paikkakuntiin liitettäviä murre sanoja. Eli litteroinneissa ei ole mitään henkilötietoja, eikä 

selkeästi henkilöihin liitettäviä tietoja nähtävillä, eikä haastatellut henkilöt ole siten 

tunnistettavissa. 

 

 
119 Tuomi & Sarajärvi 2013, 75. Eskola & Suoranta 2008, 86. 
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4.3 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineistoa analysoin induktiivisen, eli aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. 

Valitsin tämän analyysi keinon, koska sisällönanalyysin keinoin on mahdollista tutkia 

yksilöiden inhimillisiä kokemuksia, käsityksiä ja elämäntapaa.120 Koska tässä tutkimuksessa 

on tavoitteena kuulla ja ymmärtää tutkittavia heidän omista lähtökohdistaan ja 

merkityksistään käsin, olen välttänyt etukäteen asettamasta hypoteeseja ja luokituksia. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaankin lähteä liikkeelle ilman ennakkoasettamuksia tai 

määritelmiä, jolloin aineisto ohjaa analyysin tekoa rakentuen ikään kuin alhaalta ylös päin 

aineistolähtöisesti.121 Sisällönanalyysin avulla aineisto pyritään järjestämään tiiviiseen ja 

selkeään muotoon ja järjestellään johtopäätösten tekoa varten.122 Sisällönanalyysin 

tarkoituksena on nostaa aineistosta esiin kaikki haastateltujen henkilöiden kokemukset 

kristillisen joogan harjoittamisesta, sekä niiden merkityksistä, riippumatta siitä mitä, tai 

minkälaisia ne ovat.  

Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään siis tematisoimaan, eli teemaan liittyen 

nimeämään, käsitteellistämään tai narratiivisesti, eli kerronnallisesti yleistämään tietyt 

kuvaukset. Analyysissä aineisto jaotellaan erilaisiin merkityskokonaisuuksiin, joista 

synteesivaiheessa luodaan kokonaisuus.123 Induktiivisen aineiston analyysin voidaan kuvata 

karkeasti olevan kolmivaiheinen prosessi. Ensimmäinen työvaihe on aineiston pelkistäminen, 

eli redusointi. Toisessa vaiheessa aineisto ryhmitellään eli klusteroidaan ja kolmanneksi 

abstrahoidaan, eli luodaan teoreettiset käsitteet.124  

 Koska tutkielmassani tarkastelin kristillisen joogan harjoittajien kokemuksia ja halusin 

tutkia minkälaisena henkisyyden ja/tai hengellisyyden motiivina kristillinen jooga koetaan ja 

voidaanko kristillistä joogaa pitää uskonnollisena, hengellistä tai henkistä elämää ylläpitävänä 

ja sitä ravitsevana holistisena ilmiönä, koin perustelluksi ottaa henkisyyden, hengellisyyden ja 

uskonnollisuuden kokemukset tyypittelyn keskeisiksi kriteereiksi. Luin haastatteluaineiston 

läpi useaan kertaan ja tarkastelin tutkimuskysymyksen kannalta oleellisia asioita, eli keskityin 

muistiinpanoja tehden aineistossa kerrottuihin kokemuksiin. Etsin aineistosta ennen kaikkea 

kokemuksia, joissa mainittiin sanat: henkinen, hengellinen ja/tai uskonnollinen. Tein 

aineistoon värikoodattuja merkintöjä, jäsennellen tekstiä. Aineistosta löytyi tarkastelun aikana 

myös kokemuksellisia merkityksen antoja hengellisille teksteille, oman henkisyyden 

 
120 Eskola & Suoranta 2008, 19. Tuomi & Sarajärvi 2018, 20. 
121 Eskola & Suoranta 2008, 19. 
122 Tuomi &Sarajärvi 2013, 103. 
123 Tuomi & Sarajärvi 2013, 103. Eskola & Suoranta 2008, 174-188. 
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löytymiselle/rakentumiselle sekä sille, miten kehollisuus koetaan merkityksellisenä osana 

hengellisyyden harjoittamista. Ensimmäisessä vaiheessa luokittelin haastatteluaineiston 

neljään luokitukseen: 1. Henkinen/hengellinen/uskonnollinen, 2. Tekstit/Raamattu, 3. Itseä 

rakentava ja 4. Kehollinen. Nämä tutkimuksessa käytettävät luokitukset ja käsitteet siis 

nousivat induktiivisesti aineistosta. Luokituksia ei ollut yksiselitteisen helppo tehdä, sillä eri 

teemat kietoutuivat toisiinsa ja tiettyjä kokemuksia olisi voinut sijoittaa useaan eri 

luokitukseen.  

Ensimmäisen vaiheen, eli pelkistämisen (redusointi) jälkeen aineistoista karsiutui pois 

tutkimuskysymyksen kannalta epäoleellinen aineiston sisältö. Seuraavassa vaiheessa luin läpi 

haastatteluaineistoa neljän luokittelun pohjalta. Huomasin että narratiivit kokemuksista 

kuvasivat laajempia ilmiöitä yksittäisten, jo luokittamieni sanojen ympärillä. Tutkimus 

saturaatio toteutuu, jos aineisto toistaa itseään.125 Tässä aineistossa saturaatio toteutui. 

Kristillistä joogaa harrastavien yksilöiden kertomukset kietoutuivat koko tutkimus kohortin 

osalta vahvasti toisiinsa ja kristillistä joogaa harrastavien ihmisten kokemukset olivat hyvin 

samankaltaisia kaikkien vastaajien osalta. Tätä todennäköisesti selittää se, että kun tutkimus 

on rajattu kristilliseen joogaan ja haastateltaviksi etsittiin säännöllisesti kristillistä joogaa 

harrastavia yksilöitä, haastateltaviksi päätyi elämänkatsomukseltaan ja taustaltaan hyvin 

homogeeninen joukkio ihmisiä.  

Koska samankaltaiset kokemukset toistuivat jokaisen haastateltavan kohdalla, oli 

mahdollista saada aineisto tiivistäen yksittäisistä kokemuksista yleisimpiin kokemuksiin 

selkeästi luokitelluksi. Luokitteluvaiheessa (klusterointi) jäsentelin aineistoa pelkistetyistä 

ilmauksista laajempiin asia yhteyksiin. Samalla aineisto tiivistyi entisestään. Sisällönanalyysi 

perustui koko prosessin ajan aineiston tulkintaan ja päättelyyn ja empiirisestä aineistosta, 

yksittäisistä haastattelumateriaaleista etenin kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta 

ilmiöstä.126 Tutkimusaineistostani nousevien ilmiöiden ja teemojen mukaan muodostin 

tutkimuksen tuloksia esittelevät käsitteellistävät (abstrahointi) kategoriat, eli pääluokat. 

Käsitteellistämistä voidaankin kuvata prosessina, jossa tutkija rakentaa kuvauksen 

tutkimuskohteesta muodostamiensa käsitteiden avulla.127 Pääluokat ovat suoraan yhteydessä 

tutkimustehtävääni. 

 
124 Tuomi &Sarajärvi 2013, 108-113. 
125 Tuomi & Sarajärvi 2013, 87-90. 
126 Tuomi & Sarajärvi 2013, 112. Tuomi & Sarajärvi 2018, 127. 
127 Tuomi & Sarajärvi 2018, 127. 
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4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus tarkastelussa nousevat usein esiin kysymykset 

tutkimuksen totuudesta ja objektiivisuudesta. Aineistolähtöisessä analyysissä on täydellisen 

objektiivisuuden tavoittaminen mahdotonta.128 Tutkimuksen luotettavuuden kannalta 

kuitenkin on erittäin tärkeää, että kaikki tutkimuksen eri vaiheet ja käytetyt menetelmät 

kuvataan totuudenmukaisesti ja mahdollisimman tarkasti.129 Tämän tutkielmani jokaisessa 

vaiheessa olen pyrkinyt toimimaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti ja olen pyrkinyt 

huomioimaan ja noudattamaan kaikissa tutkimuksen eri vaiheissa tutkimuseettisiä periaatteita.  

Tutkimukseen osallistuneille haastateltaville kerrottiin jo haastattelupyynnössä ja vielä 

uudelleen haastattelun alussa, kuka ja mistä oppilaitoksesta kyseistä tutkimusta tekee ja kuka 

on tutkimuksesta vastaava professori. Haastateltaville myös kerrottiin mikä tutkimus on 

kyseessä, mihin heidän haastattelujaan käytetään ja kuinka haastatteluja tullaan käsittelemään. 

Tutkimukseen osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen. 

Kun tutkimus aineisto kerätään yksilöitä haastatellen, on tutkimuksen lopputulosten 

kannalta tarpeen tarkastella aihetta myös hieman kriittisesti. Ihmistutkimuksessa ei ole 

lopullisia totuuksia.130 Yksilön kertomaa ajatusta, tunnetta, kokemusta ei voida pitää yleistäen 

täysin oikeana, yhtenä totuutena (tutkimustuloksen) kokonaisuuden kannalta. On 

huomioitava, että haastateltava yksilö on inhimillisen todellisuutensa keskiössä ja siksi 

hänelle hänen omat ajatukset, tunteet ja kokemukset ovat täysin totta. Yksilön osalta saadaan 

selville kyseisen henkilön todellisia sisäisiä tunteita ja merkityksiä, mutta toisen yksilön 

totuus voi olla täysin erilainen. Tutkija joutuu tyytymään todellisuuteen sellaisenaan kuin se 

hänelle ymmärtämisen ja tulkitsemisen prosessissa on tässä tutkimuksessa ilmentynyt131 aina 

kunkin yksilön kohdalla. Tämä on hyvä pitää mielessä tutkimuksen tuloksia yleistettäessä ja 

luotettavuutta arvioitaessa. Tämä tutkimukseni ei ole yleistävä. 

Myös tutkijan näkökulmaa tulee tarkastella kriittisesti. Ei ole olemassa täysin 

objektiivisia ja puhtaita havaintoja, vaan tutkimusasetelma, käytetyt käsitteet ja 

analyysimenetelmät ovat tutkijan asettamia vaikuttaen aina lopullisiin tuloksiin ja 

johtopäätöksiin. Analyysivaiheessa etenin tarkasti vaiheittain aineistolähtöisen analyysin eri 

teoreettisten prosessivaiheiden mukaisesti ja poimin puhtaasti aineistosta esiin nousevia 

vallitsevia teemoja. Keskityin siihen mistä haastateltavat puhuivat ja mitä aiheita ja teemoja 

toistuvasti nousi esiin. Pyrin välttämään eksymistä yksityiskohtiin löytämällä yleisempiä 

 
128 Tuomi & Sarajärvi 2013, 134-137. 
129 Tuomi & Sarajärvi 2018, 158-166. 
130 Eskola & Suoranta 2008, 249. 
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yleistyksiä, joiden mukaan luokittelin haastatteluaineiston, jotta kokonaisuus pysyisi selkeänä 

kokonaisuutena. Tutkimustulosten pohdinnassa olen pyrkinyt peilaamaan kvalitatiivista 

aineistoa laajaan kirjallisuuteen ja olen ottanut monipuolisesti huomioon, aiemman aihetta 

sivuavan Kirkon tutkimuskeskuksen tekemän kyselyn, sekä kokonaisuutta hahmottaessani 

ajan hengen 2020-luvulla.  

Tutkimuseettisestä näkökulmasta käsin on myös tiedostettava oma positio tutkijana.132 

Tutkielmaa aloittaessani ei itselläni ollut kristillisestä joogasta mitään kokemusta ja tietoakin 

oli varsin vähän. Mutta moderni jooga on ollut jo pitkään minulle erittäin tuttu harrastus 

liikuntalajina. Olen myös SJL-jooganopettaja koulutukseltani ja olen toiminut yli kahdeksan 

vuoden ajan kansalaisopistossa opettaen joogaa eri ikäisille harrastajille. Suhtautumiseni 

joogaan on hyvin myönteistä. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessani mietin miten oma 

joogataustani vaikuttaa tutkimusta tehdessä. Olen tiedostanut, että haastattelu teemoja ja 

tarkentavia kysymyksiä laatiessani oli erityisesti syytä miettiä mitä ja miten kysyy 

haastateltavilta, etteivät kysymykset ole johdattelevia. Oli myös syytä kiinnittää huomioita 

siihen, etten tutkijana ennakolta olettanut tai luullut jotain aiheesta, vain sen takia, että 

itseltäni löytyy omia kokemuksia joogasta ja sen harjoittamisesta. Huomioitavaa oli myös se, 

että analyysi tapahtui haastateltujen ehdoilla, eikä tutkijan ennakkoluulojen sanelemana.  

Toisaalta koen, että oma joogataustani on ollut hyödyksi tutkielmaa tehdessäni. Useat 

haastateltavat suhtautuivat minuun haastattelijana ensin varsin varauksellisesti ja halusivat 

tietää, mikä on oma suhteeni joogaan, koska kristilliseen joogaan saatetaan suhtautua 

epäilevästi ja etenkin joogan ja kirkon välinen suhde voidaan joidenkin ihmisten 

näkökulmasta käsin nähdä jännitteisenä. Kun kerroin omasta joogataustastani ja siitä, että 

suhtautumiseni joogaa kohtaan on myönteinen, he rentoutuivat ja alkoivat kertoa omia 

kokemuksiaan vapautuneesti. Kiinnostukseni joogaa kohtaan on myös antanut innostusta 

tutkielman tekoon. Tekemäni huomiot joogasaleilla käydyistä keskusteluista ovat olleet 

tutkimuksen alkuinnostuksen antajana ja eteenpäin työntävänä voimana. Olen kokenut 

tarvetta tutkia joogaa uskontososiologisesta näkökulmasta ja harrastajien omista kokemuksista 

käsin enemmän, kuin mitä sitä on tähän asti tutkittu.  

Koen edukseni myös sen, että itselleni tuttujen termien, tilanteiden tai asioiden kohdalla 

voin tutkijana ymmärtää enemmän mitä jokin sana, asia, teko tai kokemus joogan parissa 

haastateltavalle merkitsee, kuin tutkija, jolla ei ole joogasta mitään aiempaa tietoa tai 

omakohtaista kokemusta. Teemahaastatteluissa osasin kysyä tarkentavia kysymyksiä teemoja 

 
131 Eskola & Suoranta 2008, 138. 
132 Tuomi & Sarajärvi 2018, 163. 
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syventäen, uskoakseni paremmin kuin haastattelija, jolla ei ole joogasta taustatietoja tai 

kokemusta. Eli pystyin haastattelutilanteissa ymmärtämään mistä joogan harrastajan puhuivat 

ja samaistumaan haastateltavien kokemuksiin joogan harjoittajina. Samalla olen kuitenkin 

tiedostanut, että tutkijan tulee ottaa tutkimuksessa huomioon ainoastaan haastateltujen 

kertomat asiat sellaisena kuin haastateltavat ovat ne kertoneet.  
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5 Kristillisen joogan kokemukset  

5.1 Motiivi hengellisyyden etsimisessä ja vahvistumisessa 

Tutkimusaineistosta nousevien neljän ydinteeman ja niistä muodostuneiden luokitusten 

tarkoituksena on esitellä jäsennellysti haastatteluista löytyneitä, tutkimuskysymyksen kannalta 

keskeisiä sisältöjä. Ensimmäisenä havaintonani tuon esiin, että tutkimukseni mukaan 

kristillinen jooga voidaan nähdä motiivina, eli vaikuttimena henkisyyden ja hengellisyyden 

etsimisessä ja vahvistumisessa. Aineistosta käy ilmi, että kristillinen jooga nähdään 

mahdollisuutena lähestyä hengellisyyttä ja keinona, jonka kautta tutustutaan omaan 

hengelliseen identiteettiin. Kristillinen jooga koetaan ikään kuin välineenä, jonka kautta 

henkisyyttä, hengellisyyttä ja itselle sopivaa kristillisyyttä voidaan kokea ja jonka pariin 

voidaan hakeutua matalalla kynnyksellä.  

Aiemman tutkimuksen mukaan kokemuksellinen kosketuspinta kirkkoon tai 

kristinuskoon ei synny enää nykyään vain hartauselämän tai traditioiden kautta. 

Spiritualiteetin kannalta merkityksellistä on konkreettinen tekeminen. Tehdyt havainnot 

Suomalaisten uskonnollisuuden ja spiritualiteetin ilmenemismuodoista painottavat yksilön 

henkilökohtaisen kokemuksellisuuden merkitystä.133 Ihmisille ei enää riitä se mitä kirkko 

sanoo, vaan ihminen haluaa uskoakseen ja ymmärtääkseen itse kokea ja nähdä.134 Yksityinen 

ja yksilöllinen uskonnonharjoitus on yleistynyt, uskonnollisten opetusten valikoiva 

soveltaminen ja yhteisöistä riippumaton henkisyys ovat yleistyneet.135 Useiden tutkijoiden 

mukaan uskonnollisuuden muutokset liittyvät individualismin kasvuun.136 Individualistisessa 

uskonnollisuudessa ulkoisten auktoriteettien sijasta, henkisyyttä määrittävät itsetuntemus, 

itseilmaisu ja itseohjautuvuus, eli individualistinen henkisyys palvelee yksilön tarpeita ja 

perustuu yksilön omiin valintoihin.137  

 

Etsin kristillisestä joogasta oman hengellisyyden löytymistä ja tilaa, jossa 

voi kokea hengellisyyden itselleen sopivalla ja luontevalla tavalla. Olen 

löytänyt kristillisestä joogasta hengellisen ilmapiirin, jonka koen omakseni 

ja johon on luonteva tulla. (H1)  

 

Tavoittelen joogalla henkistä tilaa. Ja kokemusta siitä, että mieli rauhoittuu. 

Tärkeää on se, että harjoituksessa on mahdollisuus rauhoittumiselle. Mää 

ajattelen, että kokonaisvaltaisen keho-mieli rauhoittumisen kautta, jotenkin 

 
133 Salomäki et al. 2020, 259-260. 
134 Riikonen 2019, 59. 
135 Puustinen et al. 2013, 23. 
136 Heelas & Woodhead 2005, Taira 2006, Sointu & Woodhead 2008. 
137 Heelas & Woodhead 2005. 
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myös tilan luominen sille, että on läsnä on tärkeää ja että sille omanlaiselle 

hengellisyydelle on tilaa. (H4) 

 

Kristillisestä joogasta lähdin hakemaan hengellistä ravintoa ja hengellistä 

sisältöä elämääni. Koen että kristillisestä joogasta lähdetään aina levollisina 

ja rentoutuneina ja uskossa vahvistuneina. (H5)  

 

Kyl tää kristillinen jooga niinku vahvistaa sitä omaa uskonelämää ja antaa 

siihen sellaisen ihan erilaisen tunnelman ja ulottuvuuden. (H6) 

 
 

Se ettei perinteisten traditioiden tai perinteisen hartauselämän kautta enää välttämättä löydetä 

itselle sopivaa kokemuksellista linkkiä kirkkoon tai kristinuskoon138  ja että virallinen, 

institutionaalinen hengellisyys koetaan itselle vieraana näyttäisi olevan ajan henki 2020-

luvulla. Tutkimukseni tutkimusaineistossa näkyy tämä sama näkökulma. Jumalanpalvelukset 

tai hengelliset kokoukset eivät tuntuneet haastateltavista siltä, että niihin olisi ollut luontevaa 

osallistua.  

Kun kristillinen traditio on tullut joogan avulla osaksi harjoittajansa jokapäiväistä 

elämää, kristillisyyskin on avautunut uudella tavalla. Ihmisten arjessa, jooga läsnä olevana 

elämäntyylinä ja kristillisyys maailmankatsomuksena ovat kohdanneet ja vahvistaneet 

toisiaan. Kristillisen joogan kautta hengellinen elämä ja yhteys kirkkoon on saattanut löytyä 

uudenlaisena ja jopa vahvempana kuin aiemmin. 

Epävirallisen, eletyn uskonnollisuuden luonnetta Linda Woodheadin mukaan voisi 

luonnehtia niin, että termi insginaatio tarkoittaisi ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa, eli 

tavallisten ihmisten toiminnasta ja kokemuksista lähteviä uskonnollisuuden muotoja ja 

sisältöjä.139 Jooga näyttäisi olevan tutkimukseen osallistuneille insginaatio hengellisyyteen. 

Haastatteluaineistosta nousevien kokemusten mukaan, joogan kautta kristillisyyteen on 

helpompi tutustua kuin esimerkiksi rukouspiiriin liittymällä.  Tutkimukseni aineistosta kävi 

ilmi, että haastateltavat myös käyttävät kristillistä joogaa keinona vahvistaa omaa, oman 

näköistään henkisyyttä tai hengellisyyttään elämässään. Moni kertoi, että kristinusko oli 

vahvistunut joogakokemusten myötä.  

 

Etsin kristillisestä joogasta niin kuin omaa hengellisyyttäni. Ja etsin itseäni. Etsin 

hengellisyydessä sitä omaa paikkaani. Menin eri seurakuntiin, kävin erilaisissa 

paikoissa ja tutustuin erilaisiin juttuihin. Totesin et ei tää hallelujaa huutaminen oo mun 

juttu, tai et kerrotaan uskoontulo juttuja. Hain syvästi jotain mikä kannattelisi, jotain, 

joka ympäröisi ja missä saisin olla. Et kyllä se oli sellaista jonkun luottamuksen, 

vahvuuden ja jonkun hyvyyden hakemista, siihen pahaan maailmaan ja hankalaan 

elämän tilanteeseen, jossa olin. Hiljaisuuden joogasta löysin oman paikkani ja totesin et 

ei mun täydy mennä joka viikko johonkin rukouspiiriin, vaan et se rukous voi olla mun 

 
138 Salomäki et al.2020, 259-260. 
139 Riis & Woodhead, 2010, 102-108. 
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sisälläni, kotona tai missä ja milloin vaan, ilman et mä menen sinne rukouspiiriin. Eli 

löysin sen oman hengellisyyteni paikan kristillisestä Hiljaisuuden joogasta. (H2) 

 

 

Oman uskonnollisuuden ja hengellisyyden etsintä näkyi kaikkien haastatteluun 

osallistuneiden kertomuksissa. Hengellisyyden, joka on itselle sopivaa ja luontevaa kuvattiin 

löytyvän kristillisen joogan kautta. Haastatteluaineistosta saatu tulos tukee aiempia 

tutkimuksia ja selvityksiä, joiden mukaan yhä suurempi osa suomalaisista haluaa harjoittaa 

uskoa mahdollisimman omaehtoisesti.140 Oman uskonnollisuuden ja hengellisyyden 

löytämistä pidetään merkityksellisenä osana elämää. Ajan henkeen kuuluva yksilöiden 

individualisuus siis näkyy myös tässä tutkimusaineistossa yksilöllisen henkisyyden ja 

hengellisyyden etsinnässä, sekä itselle sopivan ja oman näköisen kristillisyyden 

harjoittamisessa. 

5.2 Kristillisen joogan spirituaalisuus 

Kristillinen joogaharjoitus avaa niin kehon kuin mielenkin aistimaan ja kokemaan. 

Kristillinen jooga koetaan porttina tilaan, jossa uskonnollisuudelle ja sen kokemiselle on 

paremmat edellytykset. Kristillisen joogan koetaan valmistelevan keho ja mieli tilaan jossa, 

hengellisyyden kokeminen on syvällisempää ja vaikuttavampaa. Haastateltavat kertoivat 

joogan keinoin etsivänsä mielen rauhoittumista ja ajatusten seesteisyyttä, jotta hengelliset 

tekstit avautuvat paremmin.  

 

Mun mielestäni joogan vaikutukset palvelee kovasti hengellistä lukemista. Kun tekee 

jooga liikkeitä, vaikka unohtais kokonaan kaikki Raamatun ja kristinuskon kohdat, 

tekis vaan liikkeitä vaikka sen puoli tuntia ja saa siitä sen hirmu levollisen ja hyvän 

olon ja sitten sen jälkeen vaikka lukee Raamattua tai ihan mitä tahansa hengellistä 

kirjaa, niin se tila missä on joogaharjoituksen jälkeen, niin huomaa että se teksti resonoi 

ihan toisella tavalla. Jos niinku kiireessä tai muuten vaan lukee jotain, niin eihän se 

mee yhtään samalla tavalla. (H3)  

 

Eletyn uskonnon näkökulmasta katsottuna käsitys uskonnosta kattaa elämän alueen tai 

toiminnan, jonka sen harjoittajat itse mieltävät uskonnolliseksi, henkiseksi, pyhäksi tai 

tärkeäksi elämänalueeksi 141. Haastatteluissa kävi ilmi, että kristillistä joogaa voidaan pitää 

hengellisenä kokemuksena, sekä uskonnon kaltaisena, harjoittajiensa omaa hengellistä elämää 

ylläpitävä ja sitä vahvistavana keinona. Kristillisellä joogaharjoituksella hoidetaan kehoa 

mielen hiljentymisen ja keskittymisen kautta, sekä samalla vahvistetaan uskoa, toivoa ja 

rakkautta. Jooga harjoituksen sanotaan olevan apuväline, jonka myötä voi asettua levolliseen 

 
140 Utriainen, 2018, 113. 
141 Utriainen 2018, 115. 
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rukoukseen Jumalan edessä.142 Kristillisen joogan tavoitteena voi olla keskittyminen 

kuulemaan sielun ääntä kirkkaammin. Myös antautuminen syvemmin yhteyteen Jumalan 

kanssa, joka vankentaa suhdetta Jeesukseen voi olla tavoitteena, sekä ottaa vastaan Pyhän 

Hengen siunaus.143  Tästä näkökulmasta katsoen kristillinen jooga ei millään tavalla vähennä 

Kristuksen keskeistä merkitystä tienä Jumalan luo eikä luottamusta Pyhän Hengen uutta 

luovaan toimintaan. Sen sijaan joogan keinoin on mahdollisuus syventää omaa hengellistä 

tietään.144 Joogan avulla on mahdollista elää omaa uskonnollisuuttaan todeksi sisäisenä 

kokemuksena, eikä vain ulkoisena oppina. 

Kun esimerkiksi saarnassa liikutaan tietoisella tasolla, kun taas esimerkiksi Raamattu 

meditaatio vie etäämmälle päästä, alas sydämeen ja siten voi viedä hiljaiseen 

rukoukseen Jumalan edessä. Sellaiseen Jumalan katselemiseen. Ja joogassa siihen 

otetaan vielä keho mukaan, niin mennään vahvasti tietoisuuden tasolta sinne sydämen 

tasoon. Sanat ja liike, ne niin kuin tukee toisiaan. Hengelliset harjoitukset ja joogan 

liikkeet, ne niin kuin syventää toinen toisiaan. Joogan liikkeiden kautta jotenkin 

ymmärrän asioita, tai koen, tai ei ole oikein sanoja sille mitä siinä tapahtuu. Mutta siinä 

tapahtuu semmoista syvempää ymmärrystä. Se kokemus on enemmän kuin älyllinen 

oivallus, se on toki älyllinen mutta myös hengellinen oivallus ja se tapahtuu siinä 

hetkessä, mutta sittenhän se tavallaan jää myös päälle. (H1) 

 

Se tunne joogan, kehon ja sen kristillisyyden yhteen liittymä oli mulle jotenkin 

sellainen kokemus, että jos joku joskus puhuu uskoon tulosta, niin mulle se 

Hiljaisuuden jooga oli semmoinen kokemus, että mä olen jonkun semmoisen 

ympäröimänä ja kannattelemana, jossa mun on ihan oikeasti hyvä olo ja et mä saan olla 

siinä sellaisena kuin mä olen. (H2) 

 

Kristillisen joogan tehtävä on olla yksi hengellisyyden muoto. Mä ajattelen, että se on 

yhdenlainen tapa hengellisyyteen, yhdenlainen tapa löytää se hengellinen ulottuvuus 

itsestä. Yksi väylä muitten joukossa tarjoamassa sitä väylää itseen ja Jumalaan ja siihen 

hyvinvointiin. (H5)  

 

Kristillisen joogan pariin tutkimusaineiston perusteella näyttäisi hakeutuvan erityisesti 

kristillisen taustan omaavia henkilöitä. Kaikki haastateltavat, jotka päätyivät tähän 

tutkimukseen, kertoivat käyvänsä, osa säännöllisesti ja osa satunnaisesti myös kirkossa ja 

osallistuvansa seurakunnan toimintaan. Eletyn uskonnon näkökulmasta asiaa tarkasteltaessa, 

on hyvin tavanomaista, että yksilöt usein osallistuvat eri syistä, eri tavoin ja eri tarkoituksissa 

sekä virallisempaan että epävirallisempaan uskontoon. Virallinen uskonto, 

jumalanpalvelukset ja juhlapyhien tilaisuudet voi tarjota esimerkiksi perinteitä ja jatkuvuutta, 

kun sen sijaan epävirallisesta, kuten kristillisestä joogasta voidaan hakea omaan hengelliseen 

muutokseen tähtääviä henkilökohtaisia kokemuksia.  

 
142 Sointula 2021. 
143 hiljainentila.fi.  
144 Harjunpää 2017,12, 19. 
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Onkin syytä huomioida, että kun virallista ja epävirallista uskontoa tarkastellaan 

uskontotieteen tai uskontososiologian näkökulmista, kyse on monin tavoin rinnakkaisista, 

sisäkkäisistä ja toinen toisiinsa vaikuttavista ilmiöistä ja prosesseista. Eli vaikka ilmiöt tai 

prosessit ovat enemmän tai vähemmän jännitteisiä toisiinsa nähden, ne eivät ole toisiaan 

poissulkevia. Yksilön uskonto voi olla hyvin monimuotoista ja muuntuvaa.145  

Tässä tutkimuksessa tekemäni havainnot vahvistavat sitä, että henkilökohtaisen 

kokemuksellisuuden merkitys yksilön spirituaalisessa elämässä on tärkeää. Kristillistä joogaa 

harrastavat henkilöt kertoivat, että joogasta he ovat voineet löytää sellaisen metodin, jonka 

avulla he voivat harjoittaa ja syventää kristillisyyttä elämässään ja kokea sitä käytännön 

tasolla eläen sitä todeksi omasta kehostaan lähtien.  

 

5.3 Kristillisen joogan kokonaisvaltaisuus ja kehollisuus 

Kristillisitä joogaa harrastavien, haastateltujen yksilöiden mielestä joogan kehollisuus ja 

kokonaisvaltaisuus tuo henkisen tai hengellisen elämän osaksi arkea. Haastateltavien mukaan 

joogalla on heidän arjessaan kokonaisvaltaisesti koko elämään ja omaan hyvinvointiin 

vaikuttavat vaikutukset. Joogan holistinen, kehollisiin menetelmiin painottuva hyvinvointi, 

jossa itsensä toteuttamisen, toimijuuden ja oman kontrollin teemat ovat keskeisiä, voidaan 

myös nähdä yhtenä osa-alueena individuaalisessa uskonnollisuudessa. Holistisen 

hyvinvoinnin taustalla voidaan nähdä yksilöiden halu kehittää itseään (niin fyysisesti kuin 

psyykkisestikin), voimaantua, ottaa vastuu elämänsä muuttamisesta, sekä ottaa aktiivinen 

rooli omassa elämässään.146 Kehon katsotaan toimivan väylänä ihmisen yksilöllisyyteen ja 

sisäiseen ytimeen, kehoon ja ruumiillisuuteen liittyvissä käytännöissä.147 

Tutkimuksessani haastateltavat kokivat kristillisen joogan olevan tärkeä, arkeen 

säännöllisesti kuuluva, terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävä keino. Sen lisäksi, että kristillisen 

joogan koettiin lisäävän fyysistä hyvinvointia, sen kerrottiin myös rakentavan ja syventävän 

harjoittajiensa henkistä ja hengellistä elämää. Kristillisen joogan siis koettiin vaikuttavan 

holistisesti yksilöiden hyvinvointiin. 

 

No sellainen päivä, kun en oo tehnyt mitään joogaharjoitusta, mulla on pää täynnä vaan 

kaikkea et mitä mun pitäis tehdä tänään, mitä mä oikeesti teen ja mitä mä ehdin, sitä tätä 

ja tota, sydän sykkii ja kaikkee. Se ei ole varsinaisesti stressiä mutta se on 

rauhattomuutta. 

Siinä ei oo pysähtymistä se on vaan yhtä menoa. Jooga harjoituksesta saan elämääni 

 
145 Utriainen 2018, 113-114, 116. 
146 Puustinen et al.2013, 24-25. 
147 Sointu & Woodhead 2008. 
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rauhallisuutta, pysähtymistä Jumalan eteen, joka on sen äärelle pysähtymistä, mikä on se 

mun perusta mistä mä lähden. Muistutan itseäni siitä et mikä on elämän lähde ja mikä 

on elämän tarkoitus. Ja se pysähtyminen harjoituksen äärelle on mahdollisuus tulla 

muistutetuksi Jumalan armosta ja rakkaudesta. Mun on vähän vaikee ottaa sitä vastaan 

muuten ja siksi mä luulen et senkin takia mun täytyy olla retriitissä ja joogassa, et mä 

tarvitsen apuvälineitä siihen, että muistuttaa Jumalan rakkaudesta ja armosta ja elämän 

ilosta.” (H1) 

 

Sen (joogan) vaikutus oli heti aivan erinomaista, niinku omaan kehoon. Rupesin 

opiskelemaan lisää niitä juttuja, koska siitä tuli niin hyvä olo. Mulle se oli niinku, en ole 

kyllä koskaan huumeita käyttänyt, mutta voisin kuvitella, että joku sellainen 

samanlainen fiilis, että mä jäin vähän koukkuun siihen kristilliseen joogaan. Se kokemus 

oli sekä kehollinen että henkinen, kyllä, vaikka se ei ollut vielä aluksi kovinkaan 

kristillinen. Kristillisyys vahvistui harjoitusten myötä, kun niiden liikkeiden tultua 

tutummaksi, kerkesi enemmän kuuntelemaan. Kristillinen jooga tasapainottaa. Keho, 

mieli ja henki on se kokonaisuus, jonka saan Hiljaisuuden joogasta. Ja ihme juttu on se, 

et jokapäiväisessä olemisessa sen tasapainoisen tunteen huomaa. Että sen takia, just sen 

takia se on erittäin nautinnollista, se mitä olen joogasta saanut. (H3) 

 

Toisilla kristillisen joogan harjoittajilla alkusysäys harjoittamisen aloitukseen on ollut 

kiinnostus joogasta, toisilla kristillisyydestä. Kristillisessä joogaharjoituksessa nämä kaksi 

lähtöpistettä ovat kuitenkin lähentyneet ja joogan harjoittajat ovat huomanneet, että ne myös 

vahvistavat toinen toisiaan. Haastatteluaineistosta käy selkeästi ilmi, että kristillisestä 

joogaharjoituksesta haetaan henkistä tai hengellistä kokemusta, johon oleellisena osana liittyy 

myös keho. Ruumiillisuuteen liittyvissä käytännöissä keho on kuin väylä, joka johdattaa 

ihmisen mielen oman itsensä ytimeen ja omaan yksilöllisyyteen.148 Uskonnollisuuden 

institutionaalinen ja perinteinen harjoittaminen on typistynyt hyvin pitkälle vain ajattelun 

tasolle. Järkiperäiseksi typistynyt uskonnon harjoittaminen ei vastaa ihmisen tarpeeseen saada 

kokemuksia ja tunne-elämyksiä uskonnon tai hengellisen harjoituksen kautta, eikä 

mahdollista sitä, että fyysinen harjoitus ja hyvinvointi liittyisi osaksi uskonnollista elämää.149 

Kuitenkin juuri kehollisuuden avulla uskonto todentuu yksilölle ja asettuu osaksi arkista 

elämää.150 Jooga tarjoaa harjoittajilleen uskonnollisia kokemuksia, jotka eivät jää ainoastaan 

perinteisten kirkon tarjoamien rituaalien varaan. Kristillisen joogan kautta ihmisten on 

mahdollista kehollisten harjoitteiden kautta saada pyhyyden kokemuksia, joista tulee osa 

heidän elettyä elämäänsä. Jooga mahdollistaa yksilön oman uskonnollisuuden elämisen 

sisäisenä ja kehollisena kokemuksena siinä hetkessä, jolloin hän kristillistä joogaa harjoittaa. 

Kehollisen harjoituksen eduksi koetaan se, että hengellisyys ja uskonnollisuus eivät ole vain 

ajatuksina päässä vaan niitä koetaan laajemmin koko kehossa. Eräs haastateltava kuvasi 

 
148 Sointu & Woodhead 2008. 
149 Pajunen 2020, 197. 
150 McGuire 2008, 13. 
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joogassa saamaansa kokemusta ikään kuin siilona, joka johdattaa ajatukset päästä, aivojen 

tasolta sydämeen ja sen myötä tekoihin.  

 

Meditaatiot joogassa, usein ne on Raamatun tekstejä tai rukouksia, vaan niin kun vie 

ajatukset kuin suppilossa pois tästä tietoisesta, niinku alas tähän sydämeen ja siihen 

hiljaiseen rukoukseen Jumalan edessä, semmoiseen Jumalan katselemiseen Tää on 

niinku yks tapa, jossa otetaan keho mukaan, se on todellakin hiljaisuuden joogaa et 

mennään tietoisuuden tasolta sinne sydämen tasoon (H1) 

 

Kristillisessä joogassa olen kokenut, että se antaa ulottuvuuden kehon läsnäololle, 

jolloin on helpompi olla myös avoin hengellisyydelle. Ja saa vain olla siinä, mitä 

kristillisessä joogassa erilaisten tekstien tai rukouksien äärellä on ja osittain jotenkin 

niiden kannattelemana. (H4)   

 

Mulle on aikaisemmin muodostunut hirveän tärkeäksi hiljaisuuden viljelystä tuttu, niin 

kuin retriitin omainen, meditaation omainen hengellisyys, jossa välttämättä ei sanoteta 

ihan hirveästi sitä hengellisyyttä, vaan sitä ennemminkin koetaan ja eletään. Olen myös 

harrastanut kristillistä meditaatiota. Mutta kaipasin jotain kehollista. Kaipasin jotain et 

mä saan tän mun pään lisäksi siihen hengellisyyteen tän mun kehon mukaan. Kun sitä 

on hirveän paljon paikallaan koko ajan, kun mää rukoilenkin, mä istun. Sit mä kaipasin 

niin kuin jotakin muutakin. Et mä voisin liikuttaa mun kehoa ja ottaa ja jotenkin ottaa 

itseni kokonaisuutena mukaan siihen hengellisyyteen, et ei vaan tätä pään aluetta ja sitä 

ajattelua mikä liittyy siihen hengellisyyteen. (H5)  

 

 

McGuiren eletyn uskonnon teorian mukaan kehollisuus tuottaa ja heijastaa spirituaalisia 

kokemuksia, siksi uskonnot tarvitsevat kehollisuutta151. Kristillisessä joogassa siis yhdistyy 

kehollisuus ja hengellisyys, jotka tukevat toinen toisiaan. Kokonaisvaltainen tasapainon tunne 

syntyy joogan harjoittajalle, kun jooga harjoituksessa on läsnä niin fyysinen olemus, 

psyykkinen olemus kuin myös hengellisyys.  

Hengellinen elämä tai hengellisyyden harjoittaminen on merkityksellinen osa ihmisen 

elämää ja vaikuttaa yksilön kaikkeen tekemiseen. Hengellisen tai uskonnollisen ihmisen 

mielestä elämää ei siis voida jakaa erikseen hengelliseen tai maalliseen osaan, vaan ne 

molemmat ovat limittäin ja suhteessa toisiinsa. Haastateltavien puheissa toistui 

kokonaisvaltaisuuden tärkeys ja sen merkitys heidän jokapäiväisessä elämässään. 

Kristillisessä joogassa, joka on vahvasti kehollinen hengellisyyden harjoittamisen 

muoto ja tosi kokonaisvaltainen, voin valita semmoisen tietyn näkökulman siihen 

harjoittamiseen, vaikka et jos kaipaan uutta voimaa elämään tai kaipaa erityisesti jotain 

aamun herättelyä tai heräämistä siihen päivään, illan lopettamista tai niinkun päivän 

klousaamista tai jos kaipaa jotain tietynlaista vahvistumista johonkin. Et jos on vaikka 

hirvittävän raskas olo ja kaipaa jotain kevyempää, helpompaa oloa, niin silloin se 

näkökulma voi olla olemassa siellä harjoituksessa. Eli sillä voidaan tavoitella 

elämäänsä, arkeensa tietynlaista näkökulmaa, ihan tietoisesti. (H5) 

Kristillinen jooga tasapainottaa. Keho, mieli ja henki on se kokonaisuus, jonka saan 

Hiljaisuuden joogasta. Ja ihme juttu on se, et jokapäiväisessä olemisessa sen 

tasapainoisen tunteen huomaa. Että sen takia, just sen takia se on erittäin nautinnollista, 

 
151 McGuire 2007, 187-200. 
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se mitä olen joogasta saanut. (H3) 

 

Eletty uskonnollisuus on yksilön kokema kokemus, jonka ihminen itse määrittelee 

hengelliseksi. Eletty uskonnollisuus on itseohjautuvaa toimintaa, johon usein liittyy 

kehollisuus.152 Yksilö sopeuttaa omaan elämäänsä itsensä ja oman elämänsä kannalta 

merkityksellisiä, sekä oman elämänsä tarpeisiin mukautuvia hengellisyyden harjoittamisen 

tapoja. Joogan keinon ihmisen on mahdollista yhdistää henkisiä ja hengellisiä tunne-

elämyksiä fyysiseen harjoitukseen ja saada näin kokonaisvaltainen hyvinvointi osaksi 

hengellistä elämää.  

Kristillisen joogan kokonaisvaltaisuus ja etenkin sen kehollisuus antaa harjoittajalleen 

kokemuksen, joka kantaa itse harjoitushetken ulkopuolelle. Tutkimukseen osallistuneet 

kristillisen joogan harjoittajat kertoivat harjoituksen vaikutusten vaikuttavan vahvasti myös 

harjoituksen jälkeen, sekä elämän eri alueilla, kuten työ, vapaa-aika, kohtaamiset ihmisten 

kanssa ja vuorovaikutus perheen muiden jäsenten kanssa. 

 

Kun tulee vaikka tauko, ettei joogaa tai ei meditatiivisesti rukoile, niin mä oon paljon 

levottomampi, mä en ole läsnä, suhde Jumalaan jää paljon ohuemmaksi. Sillä on ihan 

suora vaikutus mun hyvinvointiini. Minä voin huomattavasti paremmin, kun minä 

joogaan tai meditoin kristillisessä hengessä. Joogan tai meditaation antama voima 

vaikuttaa tietysti myös mun lähisuhteisiin. Kun mä jaksan mun työpäiväni hyvin, mulla 

on voimavaroja vielä illalla läheisilleni ja itsellenikin. Et sillä on niinku valtava 

merkitys. (H5)  

 

Harjoituksen aikana levoton mieli rauhoittuu. Siitä saa voimaa elämään. Joogan 

vaikutukset jää hyvin vahvasti olemiseen ja muuhun tekemiseen. Ihan oma kokemus on 

se, että illalla se rauhottaa, antaa sulle levollisemman unen, se vie sellaiseen seesteiseen 

tilaan. Tai sit vaikka aamulla, sieltä saa sit myös energian jos sun täytyy jatkaa päivää 

niin sä et oo enää unelias ja väsynyt. Ja saa siitä semmoisen mielenrauhan ja sellaisen 

seesteisen olotilan ihan siihen koko päivään ja seuraavaankin päivään. (H6) 

 

Joogaharjoitus rauhoittaessaan ja rentouttaessaan kehon ja mielen, voi johtaa syvään 

tietoisuuteen hetkessä, sekä kiitollisuuteen omaa kehoa ja sen luojaa kohtaan. Jooga harjoitus 

voi olla harjoittajalleen keino syventyä hiljaiseen rukoukseen, kontemplaatioon. Kristillisen 

Hiljaisen joogan kehittäjä pappi Heli Harjunpää sanookin kirjassaan, että joogaharjoitus jo 

itsessään on hiljaista, kuin kuuntelevaa rukousta, olemista Jumalan edessä juuri sellaisena 

kuin on.153  

Tutkimusaineistosta kävi ilmi, että minä -kuvaa sekä kehopositiivisuutta on mahdollista 

rakentaa joogan avulla. Kristillisen joogaharjoitus saattaa tuoda harjoittajalleen uudenlaisia 

merkityksiä ja näkökulmia omaan kehonkuvaan ja oman kehonsa arvostamiseen.  

 
152 McGuire 2008, 12-13. 
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Niin kuin todetaankin, että ”Teidän kehonne on Pyhän Hengen temppeli” (1.Kor.6), 

niin se kehon merkitys on noussut paljon suuremmaksi tekijäksi kuin niin sanotussa 

normijoogassa tai jumppatunneilla, joissa en osannut kunnioittaa tai arvostaa kehoani 

sillä tavalla kuin nyt tän kristillisen joogan sanoman myötä. Et mulla on tää yks keho, 

jota arvostan nyt erilailla. Se oman kehon arvostaminen muutenkin kuin terveys 

mielessä tai siis sellaisen kokonaisvaltaisen terveyden näkökulmasta on vahvistunut, et 

siihen kuuluu muutakin kuin tosiaan se miltä näyttää. (H2)  

 

 

Haastatteluihin osallistuneet kristillistä joogaa harjoittavat yksilöt pitävät joogaa sekä 

henkisenä että fyysisenä liikuntamenetelmänä, jonka avulla he voivat parantaa tai pitää yllä 

kokonaisvaltaisesti omaa hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan. Holistisen käytännön käsitetään 

joogaharjoituksessa yhdistävän mielen, kehon ja hengen yhdeksi kokonaiseksi 

kokonaisuudeksi. 

5.4 Kristillinen jooga yksilöä vahvistavana ja voimaannuttavana 

Tämän tutkimukseni, haastatteluaineistosta käy ilmi, että kristillistä joogaa käytetään myös 

vahvistavana ja voimaannuttavana työkaluna vaikeissa elämänvaiheissa. Joogan 

harjoittaminen on koettu sekä kehollista että henkistä terveydentilaa hoitavana ja 

itsetuntemusta vahvistavana. Joogan koetaan rauhoittavan mieltä, vähentävän levottomuutta, 

pelkotiloja ja joogan koetaan lisäävän henkisiä voimavaroja. Nämä aiemmat oletukset joogan 

vaikutuksista ja joogaan kohdistuvat positiiviset ennakko odotukset ovat olleet osalle 

haastatelluista motivaationa kristillisen jooga harrastuksen aloitus vaiheessa. 

Epävirallisen tai eletyn uskonnon ajatellaan usein korostavan konkreettisia tavoitteita, 

kuten esimerkiksi terveyttä, onnea, vaurautta, sosiaalisten suhteiden hoitoa, sekä 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tätä voidaan kutsua myös coping-uskonnoksi (engl. coping 

religion), jolla pyritään huolehtimaan arjen asioista. Taustalla on ajatus siitä, että yksilö voi 

rituaalisen toiminnan avulla kokea, ilmaista tai saada aikaan jotain itselleen tärkeää ja itseensä 

tai omaan elämäänsä tuntuvaa muutosta. Eletyn uskonnon näkökulmasta katsottuna yksilöt 

ovat toimijoina luovia ja aktiivisia, he rakentavat henkisyydellä tai uskolla, sekä rituaaleilla 

uudenlaista suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan.154 

Tutkimusaineiston perusteella kristillisen jooga harjoituksen kerrotaan antavan tunteen 

siitä, että saa voimia, ymmärrystä elämään ja apuvälineitä tunnetilojen käsittelyyn. 

Haastateltavien mukaan joogan kautta itsetuntemus ja elämänhallinta ovat lisääntyneet. 

Haastatelluilla oli myös joogasta saatuja kokemuksia siitä, että voi olla oma itsensä juuri 

sellaisena kuin on. 

 
153 Harjunpää 2017, 19. 
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Mulle jooga on kokonaisvaltaista terveyden ja hyvinvoinnin saavuttamista ja 

ylläpitämistä. Hiljaisuuden joogan löytyminen oli minulle iso iso tie työuupumuksesta 

ja masennuksesta toipumiseen. Koen joogan olevan minulle se väline, joka toimi 

työuupumuksesta ja masennuksesta parantavana. Ja mulla oli myös erillisyyden 

”paikattomuuden” tunne, sekin on korjaantunut, kun olen harrastanut kristillistä joogaa. 

(H2) 

 

Mä saan henkistä turvallisuuden ja vahvuuden tunnetta. Mua ei ole pelottanut korona 

eikä ees kuolemanpelko oo haitannu yhtään. Ja mää oon sanonut, että tällä Hiljaisuuden 

joogalla on ollut suuri apu. Se on niinku kartakaikkiaan voimaannuttanut mua, se on 

luonut sellaisen fiiliksen ja olotilan et sillä kyllä pystyy oleen missä vaan. Ja oon 

huomannu et jooga tunneilta tullaanki usei hakee irti päästämistä ja rauhoittumista. 

(H3) 

 

Kun tulee vaikka tauko, ettei joogaa tai ei meditatiivisesti rukoile, niin mä oon paljon 

levottomampi, mä en ole läsnä, suhde Jumalaan jää paljon ohuemmaksi. Sillä on ihan 

suora vaikutus mun hyvinvointiini. Minä voin huomattavasti paremmin, kun minä 

joogaan tai meditoin kristillisessä hengessä. (H5) 
 

Haastateltavat kertovat, että säännöllinen kristillisen joogan harjoittaminen selkiyttää 

ajatuksia, avaa mielen hengellisille ajatuksille ja antaa voimaa elämään. Kristillisessä jooga 

harjoituksessa koetaan pyhyyden tunnetta, eli tunnetta siitä, että ollaan yhteydessä Pyhä 

hengen ja/tai Jumalan kanssa. 

 

Kokemukseni on, koska jooga on niin voimallisen itseä rakentava tapa olla tässä 

elämässä ja suhteessa itseen ja sitten se tietenkin vaikuttaa siihen, miten mä olen 

suhteessa Jumalaan. Ja kun mä rakennan yhteyden siihen Jumalaan sen mun kehollisen 

liikkeeni, rukouksen, sellaisen meditatiivisen läsnäolon kautta, niin mä rakennan 

yhteyden siihen kaikkivaltiaaseen voimalliseen Jumalaan ja mä hyvällä tavalla asetun 

siihen omaan pieneen paikkaani tässä maailmankaikkeudessa. (H5) 

Joogalla on se vaikutus, että se koostaa minut siihen päivään niin että olen läsnä. Ja 

jaksan olla läsnä koko päivän läpi. Se siis antaa mulle valtavasti voimaa ja 

voimavaroja, kohdata myös välillä hyvin haastavia tilanteita työssä. Ja se liittyy siihen 

että mä en koe olevani omien voimieni varassa. Vaan mä koen valtavaa johdatusta ja 

kuljetusta sen päivän läpi niin kuin Jumalalta. Et mä tietyllä tavalla pyydänkin, se on se 

mun rukoukseni siinä joogatessa tai meditaatiossa, et ”Pyhä Henki oo mun kanssani se 

päivä” ja niin kuin siinä Hiljaisuuden joogassa sanotaan, et keskitytään siihen mikä on 

totta ja hyvää ja eletään siinä totuudessa ja hyvässä, niin se on se näkökulma, joka 

johdattaa mua sen koko päivän. (H5) 

 

Jooga koetaan kokonaisvaltaisena itsekasvatusmenetelmänä. Se eroaa liikunnasta erityisesti 

siksi, että sitä harrastavien ihmisten tavoitteena on fyysisten vaikutusten lisäksi usein myös 

henkinen, sisäinen kasvu. Erityisesti nykypäivän ihmisen tarpeisiin joogan koetaan sopivan 

hyvin, sillä se huomioi ihmisen kokonaisuutena.155 Holistinen hyvinvointi voimaannuttaa 

yksilöitä ja saa yksilöt kantamaan vastuuta ja ottamaan aktiivisempaa roolia hyvinvoinnistaan 

 
154 Utriainen 2018, 117-118. 
155 Hannula 2008, 68-70. 



41 

 

omassa elämässään. Tämän tutkimukseni aineisto kertoo samankaltaisista ilmiöistä kuin 

aiempi tutkimus - kristillisestä joogasta etsitään vahvistusta ja voimia omaan olotilaan ja 

elämäntilanteisiin. Haastateltavat kertoivat, että kristillisen joogan keinoin hengellinen elämä 

tulee lähemmäs itseä, kuin se muutoin tulisi ja harjoituksen uskonnollista merkitystä 

tarkastelemalla yksilön on mahdollista tulkita kokemuksiaan, sekä muokata käyttäytymistään. 

Kristillisen joogan kautta saamiensa kokemusten, sekä sitä seuraavien tulosten kautta, 

haastateltavat kertoivat kokeneensa muutosta elämässään parempaan suuntaan. Jooga toimii 

ikään kuin metodina, jossa oma maailmankatsomus ja elämäntyyli hiovat ja myös tukevat sitä 

prosessia, joka on ihmiselle välttämätöntä pyrkiessään löytämään elämässään tasapainoa ja 

välttämään kaaosta. 
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6 Johtopäätökset ja pohdinta 
Muuttuva maailma haastaa kirkkoa. Uskontososiologi Meredith McGuire on asettunut sille 

linjalle, jonka mukaan uskontoa ei tulisi käsittää historiattomana ilmiönä vaan asiana, joka 

ymmärretään eri tavoin eri yhteiskunnissa, eri aikakausina ja eri konteksteissa.156 Kuten jo 

tutkielmani johdannossa mainitsin, 2000-luvun muuttunutta uskonnollisuutta on kuvattu 

subjektiivisen käänteen termillä, jolla siis tarkoitetaan sitä, että uskonnollinen toimijuus on 

etääntynyt perinteisistä uskonnon harjoittamisen tavoista ja lähentynyt yksilöä. Yksilöt etsivät 

itselleen sopivimpia vaihtoehtoja erilaisten uskomusten joukosta ja pyrkivät niiden myötä 

muokkaamaan uskonnollisuuttaan omannäköisekseen. Tätä samaa kieltä puhuu myös 

tutkimusaineistoni. Ihmisten rakentaessa itse omaa uskonnollista orientaatiotaan ja 

elämänkatsomustaan, jossa yksilöllinen uskonnollisuus korostuu, perinteisen kirkon opit eivät 

ole enää yksilön uskoa määrittävässä roolissa.157  

Tätä tutkimusta tehdessäni, olin kiinnostunut saamaan selville, mitä kristillistä joogaa 

harrastavat ihmiset kokevat saavansa kristillisestä joogasta ja halusin tarkastella, millainen 

uskonnollinen, hengellinen tai henkinen merkitys kristillisellä joogaharjoituksella voi 

yksilöille itselleen olla. Tutkin siis, millaisena kristillistä joogaa harjoittavat ihmiset kokevat 

kristillisen joogan.  

Löysin kokemuksia ja merkityksiä, joiden sisällä kehon, mielen ja sielun aistimukset 

yhdistyivät yksilöstä itsestään lähtien, myös hänen koko elämäänsä kokonaisvaltaisesti. 

Kristillinen jooga nähdään ja koetaan mahdollisuutena ja keinona niin löytää kuin kokea, 

mutta myös vahvistaa itselle mieluisalla tavalla henkisyyttä, hengellisyyttä ja kristillisyyttä. 

Kiristillisen joogan koetaan olevan keino, jonka avulla omaa spiritualiteettia voidaan elää 

käytännön tasolla todeksi. Ihmiset harjoittavat kristillistä joogaa yleensä säännöllisesti ja 

usein osana päivärutiinejaan. Joogaharjoitus voi olla harjoittajalleen tärkeä, mieltä hiljentävä, 

rauhoittava, sekä voimia antava hetki missä ja milloin vain, myös esimerkiksi omassa 

kodissaan tavallisena arkena.  

Ihmiset kaipaavat kokonaisvaltaisuutta ja kehollisuuden ulottuvuutta hengellisiin 

harjoituksiinsa. Fyysinen harjoitus, kokonaisvaltainen kehollisuus koetaan luontevana ja 

merkityksellisenä osana hengellistä elettyä elämää. Kristillinen jooga vahvistaa harjoittajiensa 

fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, sekä rakentaa ja ylläpitää henkistä ja hengellistä elämää. 

Kristillisen joogan kautta on etsitty ja löydetty vahvistusta ja voimia niin yksilöiden omiin 

 
156 Utriainen 2018, 115. 
157 Salomäki 2019, 102-103. 
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olotiloihin kuin myös haastaviin elämäntilanteisiin. Kristillisen joogan on koettu vahvistavan 

itsetuntemusta, itsetuntoa ja voimavaroja elämässä. 

Eletyn uskonnollisuuden tutkimuksissa on siis todettu, että uskontoa ei nähdä enää 

pelkästään instituutioiden sanelemana, eikä uskonto ole pelkästään dogmista teoriaa. Se on 

jatkuvassa muutoksessa olevaa ja vahvasti vuorovaikutuksessa sitä harjoittavien yksilöiden 

kanssa. Uskonnollinen orientaatio ja motivaatio vaikuttaa yhä useamman kohdalla 

henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tunteisiin, sekä siihen miten henkisyys ja hengellisyys ovat 

eletyssä elämässä sisällä olevia elementtejä. Ihminen voi nykyään harjoittaa hengellisyyttään 

ja/tai uskonnollisuuttaan varsin monimuotoisesti ja muuttuen. Kristinuskolla voi olla edelleen 

tärkeä rooli yksilön koostaessa omaa uskonnollisten kokemusten ja käytäntöjen 

kokonaisuuttaan, mutta tämä ei silti sulje pois kiinnostusta myös muita katsomuksia 

kohtaan.158 Yksilön harjoittama hengellisyys voi olla hybridi versio institutionaalista traditiota 

ja muualta, jopa muista uskomusperinteistä poimittuja rituaaleja.  

Uskonto nähdään nykyään mielellään monin tavoin elettyyn elämään sekoittuneena, 

osana arkea ja sen normaaleja toimintoja. Robert Orsin mukaan uskonnollisia ideoita ja tapoja 

toteuttaa uskonnollisuutta syntyy esimerkiksi lainaamalla, kopioimalla ja muokkaamalla 

vaikutteita ympäröivästä maailmasta.159 Koska institutionaalinen uskonnollisuus on 

luterilaisessa teologiassa pääosin järkiperäistä, jää kokemusten ja tunne-elämysten saaminen 

perinteisessä kristillisyydessä varsin vähäiseksi. Se saattaa olla yksi syy sille, miksi muun 

muassa kristillinen jooga on lisännyt suosiotaan koko ajan myös luterilaisten keskuudessa. 

Moni kaipaa osaksi hengellistä elämäänsä myös fyysisiä harjoituksia. Kristillisen mystiikan, 

joogan sekä meditaation perinteet voivat olla vastauksia kokemuksellisuuden ja tunteiden 

kaipuulle, jotka ovat olennaisia osia ihmisyyteen kuuluvassa kaipuussa.160  

Kiinnostus kristillistä joogaa kohtaan on jo aiempienkin tutkimusten perusteella ollut 

ilmeistä.161 Myös tässä tutkimuksessa kristillisen joogan kasvava suosio nousi esiin. 

Kristillisen joogan ohjaajia koulutetaan koko ajan enenevässä määrin ja koulutettavina on 

usein seurakuntien työntekijöitä. Erityisesti kristilliseksi nimetty jooga on koettu kristillisissä 

yhteisöissä turvalliseksi tavaksi harjoittaa joogaa, eli sitä ei ole paheksuttu samalla tavalla 

kuin joogaa, jota ei ole nimetty kristilliseksi. 2020-luvulla onkin jo monin paikon, useissa 

seurakunnissa sallittua, että kristityt harjoittavat esimerkiksi kristillistä Hiljaisuuden joogaa 

osana kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Maantieteellisiä eroja toki vieläkin löytyy. 

 
158 Salomäki 2019, 102-103. 
159 Orsi 1997, 8. 
160 Hellqvist 2020, 188-189. 
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Konservatiivisimmilla alueilla, seurakunnat eivät välttämättä voi tarjota kristillistä joogaa tai 

jos tarjoavat, seurakunnissa joudutaan vastaanottamaan runsaasti negatiivista palautetta 

aiheesta ja joogamyönteisiä ihmisiä kohtaan saatetaan olla ilkeämielisiä. Tämä johtuu siitä, 

että joogan itämaista taustaa edelleen vierastetaan. Tästä huolimatta useat seurakunnat ovat 

kuitenkin jo jonkin aikaa ilmoittaneet tarjoavansa kristillistä joogaa osana toimintaansa, koska 

kysyntää kristilliselle joogalle ilmenee yhä enemmän. Tutkimushaastatteluun osallistuneet 

henkilöt kertoivat, että monissa paikoissa kristillisiin joogaryhmiin olisi tulossa paljon 

enemmän harrastajia kuin mitä voidaan ottaa vastaan. Kuten aiempi tutkimus on todentanut, 

että aikamme uskonnollisuudessa ominaista on omanlaisen hengellisyyden etsiminen ja 

kristillisen joogan kautta moni Suomalainenkin on löytänyt itselleen sopivan tavan harjoittaa 

omaa spiritualiteettiaan, tämä tutkimukseni tukee näitä näkemyksiä. 

Tutkimukseni toi siis esiin, että kristillisellä joogalla voidaan vahvistaa omaa kristillistä 

hengellisyyttään. Vaikka joogan tausta on itämaisiin uskontoihin pohjaava, voidaan kristillistä 

perinteistä ja joogan periaatteista löytää yhtymäkohtia toinen toisiinsa. Kristillisyydessä, sen 

traditioissa ja Raamatussa on paljon aineksia, joiden kanssa voi olla vuorovaikutuksessa 

itämaisen uskonnollisuuden kanssa.162 Kristillisestä perinteestä ja joogasta löytyy muun 

muassa samankaltaisia eettisiä periaatteita. Kristillisessä perinteessä puhutaan kultaisesta 

säännöstä ja rakkauden kaksoiskäskystä. Joogan eettisissä periaatteissa niin ikää korostuvat 

rakkaudellisuus ja myötätunto, sekä elämän kunnioitus. Joogan kahdeksanosaisen 

menetelmän eettiset ohjeet ja muun muassa kristillisen opin 10-käskyä ovat monelta osin 

samansuuntaisia.163 Joogan arvot elämän kunnioittamisesta ja kohtuullisuudesta ovat yhteen 

sopivia myös ekoteologian ja luomistyön merkityksen näkevän teologian kanssa. Raamatun 

teksteistä nousevasta holistisesta ihmiskäsityksestä ja luomakunnan merkityksestä ja sen 

arvokkuudesta, Jumalan luomistyön kunnioittamisesta kumpuaa samat kristillisyyden arvot, 

joita joogakin kunnioittaa.164 Joogaan on liittynyt varhaisimpina aikoina tiukkaa asketismia, 

ankaraa harjoittelua ja itsekuria. Myös kristittyjen historiaan ja kristillisiin traditioihin on 

kuulunut alkuajoista lähtien kilvoittelua, hengellisiä harjoituksia ja paastoamista.165 Myös 

valaistumista painottavia ajatuslinjoja löytyy niin joogasta kuin kristillisestäkin perinteestä. 

Raamatusta voidaan mainita useita kohtia, mm. Johanneksen evankeliumi (Joh. 1:9), 

 
161 Gallup Ecclesiastica, 2019. 
162 Komulainen 2020, 137. 
163 Harjunpää 2017, 12. 
164 Harjunpää 2017 21-23. 
165 Harjunpää 2017, 12. 
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Heprealaiskirje (Hepr. 6:4), Kolossalaiskirje (2:2-3) ja Paavalin kirjeet (2.Kor. 5:17), joiden 

pohjalta voidaan rakentaa kristillistä valaistumisen teologiaa.166  

Merkittävänä tutkimustuloksena voidaankin pitää sitä, että kristillinen jooga on 

harjoittajilleen merkityksellinen tapa elää kristillisyyttään todeksi. Kristillinen joogaharjoitus 

on harjoittajalleen yksi hengellisyyden muoto, joka kautta on mahdollista kokea yhteyttä 

esimerkiksi Pyhään Henkeen tai Jumalaan. Haastateltavat kertoivat joogaharjoituksen 

toimivan rukouksen tapaan. Tutkimusaineistostani kävi ilmi, että kristillisen joogan koetaan 

kuljettavan harjoittajansa kokonaisvaltaisesti tilaan, jossa uskonnollisuudelle ja sen 

syvemmälle kokemiselle on edellytykset. Haastateltavat kertoivat kokevansa, että 

joogaharjoituksen myötä, hengelliset tekstit avautuvat ja syvenevät mielessä paremmin, 

Raamatun tekstit, virsien sanat tai muu hengellinen kirjallisuus resonoi mielen tasolla 

paremmin, kuin ilman joogaharjoitusta luettu tai kuultu teksti. Kristillinen jooga ikään kuin 

valmistelee kehon ja mielen tilaan jossa, hengellisyyttä on helpompi tarkastella, huomioida ja 

kokea. Näin kristinuskon teemat, opetukset ja sanoma vahvistuu ja yksilön hengellisyys voi 

syventyä.  

Kristillinen jooga siis mahdollistaa harjoittajilleen tilan, jossa on mahdollista olla rento, 

mutta valpas ja jossa voi esimerkiksi havainnoida ja sisäistää asioita tehokkaasti. 

Harjoituksella saadaan aikaan mielen ja ajatusten rauhoittuminen, levollisuuden tunne, tunne 

että on huolenpidossa, että on Jumalan edessä, tai että on Jumalan kannateltavana. 

Joogaharjoitus voi olla rukouksen kaltainen tunne tai tila, jonka kristillistä joogaa harrastava 

henkilö voi saavuttaa harjoittaessaan kristillistä joogaa.  

Tutkimuksen tuloksia pohtiessani voikin todeta, että ihmiset etsivät itselleen kristillisen 

joogan avulla oman näköistä ja itselle hyvän tuntuista tapaa harjoittaa uskontoa. Kuten aiempi 

tutkimus167 kertoo, myös tämän tutkimuksen haastatteluaineistosta käy ilmi, että 2020-luvulla 

moni suomalainen harjoittaa spiritualiteettiaan joogan ja meditaation keinoin ja hyödyntää 

niitä kristillistettyinä versioina, osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Tutkimuksestani käy 

vahvasti ilmi, että kristillinen jooga on harjoittajilleen uskonnon kaltaista, hengellistä elämää 

ylläpitävä ja sitä ruokkiva keino. Kristillisestä joogasta haetaan hengellisyyttä, joka on yksilöä 

henkilökohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti koskettavaa ja merkityksellistä. Haastateltavat 

käyttävät kristillistä joogaa keinona kokea ja vahvistaa omaa, itselleen mieluisaa henkisyyttä 

tai hengellisyyttään elämässään.  Kristillisen joogan keinoin myös etsitään itseä ja tutustutaan 

omaan hengelliseen identiteettiin. Kristillisestä joogasta saadut kokemukset vaikuttavat 

 
166 Komulainen 2020, 127-128. 
167 Ketola 2020, 14-44. Callup Ecclesiastica 2019. 
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yksilöiden elämässä niin fyysisellä, psyykkisellä kuin hengelliselläkin tasolla. Tutkimukseni 

mukaan kristillisen joogan voidaan sanoa kuuluvan harrastajiensa arkeen merkittävänä osana 

elämää. Kristillisen joogan koetaan olevan osa elettyä uskonnollisuutta. 

Kuten McGuiden mukaan uskontoa tulee ymmärtää eri aikoina ja eri konteksteissa 

erilaisena ilmiönä, myös Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan ja teologian tohtori Jyri 

Komulaisen mukaan, toimintaympäristön teologinen muutos tulee aina ottaa vakavasti 

teologiassa. Tällä hän tarkoittaa sitä, että on huomioitava ne tosi seikat, että 2020-luvun 

Suomessa, jopa useimmille luterilaisille valaistuminen on sopivampi ja ymmärrettävämpi 

ilmaus uskonnollisen pelastuksen kuvaamisessa kuin perinteiseen luterilaisuuteen kuuluva 

vanhurskauttaminen. Samoin meditaatio on ehkä tutumpi tapa kurottautua itsensä 

ulkopuolelle- tai itsensä syvimpään olemukseen, kuin rukous.168  Joogaharjoituksen 

meditatiivisuus johdattaa kristillistä joogaa harjoittavan henkilön itselle mieluisaan tapaan 

harjoittaa henkisyyttään ja/tai hengellisyyttään.  

Tulevaisuuden kehityslinjoja tarkasteltaessa, uskontososiologisten tutkimusten ja kirkon 

jäsenyydestä kertovien mittareiden mukaan, uskonnolliseen toimintaan ja uskon sisältöihin 

kiinnittymisessä sekä uskonnollisessa identifikaatiossa, kirkon asema tulee edelleen 

voimakkaasti muuttumaan. Nyt tiedossa olevien tietojen pohjalta voidaan sanoa, että kirkosta 

irtautumiskehitys tulee jatkumaan tulevina vuosina. Tutkijoiden mukaan uskonnollinen elämä 

saa 2020-luvulla yhä enemmän ja entistä monimuotoisempia muotoja. Uskonnollisuudesta 

tulee entistä laaja-alaisempaa.169 Tutkimuksista on käynyt ilmi, että uusilla sukupolvilla ei 

olla saatu korjattua vanhojen sukupolvien kirkossakävijöitä. Siksi kirkon toimintaan 

osallistuminen ja kirkkoon kiinnittyminen on vähentynyt.170 Nyt olisikin hyödyllistä pohtia, 

millaiseksi kristillisen kirkon ja uusien henkisten virtausten välinen suhde voisi 2020-luvun 

suomalaisessa todellisuudessa kehittyä.171 Kirkon ja seurakuntien toiminnan kannalta olisikin 

tärkeää miettiä miten nuoriin sukupolviin, sekä ryhmään, jolle hengellinen pohdinta on 

tärkeää, mutta jotka eivät koe kirkon perinteisiä palveluita omakseen, saataisiin rakennettua 

yhteys, joka on vuorovaikutteinen molempiin suuntiin.172 Henkiset ja hengelliset etsijät 

haluavat elämäänsä moninaista ja elävää hengellisyyttä, jonka kautta uskonto voidaan nähdä 

uudella tavalla. 2020-luvun sosiologisessa kontekstissa olisi otettava yksilöiden subjektiiviset 

kokemukset huomioon ja luoda monipuolisemmat edellytykset yksilöiden omakohtaisille 

 
168 Komulainen 2020, 137. 
169 Salomäki 2019, 107-108, 113. 
170 Voas &Watt 2014, 1,17. 
171 Komulainen 2020, 113. 
172 Salomäki 2019, 104. 
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henkisille poluille. Kuten aiemmat tutkimukset ovat jo osoittaneet, myös tämä 

joogatutkimukseni osoittaa, että kristillinen jooga voisi olla yksi tapa tavoittaa niiden ihmisten 

huomio, jotka etsivät omaa tapaa harjoittaa hengellisyyttä henkisten kokemuksien ja 

kehollisuuden kautta. 

Jatkotutkimuksena olisikin mielenkiintoista selvittää, onko kristillinen jooga kirkon 

perinteisistä palveluista etääntyneille kiinnostava tapa lähestyä ja lähentyä kirkkoa. Tarjoaako 

kristillinen jooga yhteyden henkiseen etsintään, tai avaimen hengellisyyden löytymiseen, 

yksilöille, jotka eivät ole kirkon perinteisestä hengellisyydestä löytäneet itselleen 

yhtymäkohtaa tai itselleen sopivaa hengellisyyden muotoa. 

 

 



48 

 

Kirjallisuus ja lähdeluettelo 

 
Ammerman, N. T. (2013). Spiritual, but not Religious? Beyond binary choices in the Study of 

Religion. Journal for the Scientific Study of Religion 52(2), 258-278. 

Anttonen, V. (2010). Uskontotieteen maastot ja kartat. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura. 

Broo, M. (2010). Joogan filosofia Patanjalin Yoga-sutra. Helsinki: Gaudeamus. 

Bruce, S. (2017). Secular Beats Spiritual: The Westernization of the Eastternization of the 

West. Oxford: Oxford University Press. 

De Michelis, E. (2008). Modern Yoga: History and Forms. Teoksessa M. &. Singleton, Yoga 

in the Modern World. Contemporary Perspectives (ss. 17-35). Lontoo. 

Eskola, J. &. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vasta- paino. 

Eskola, J. &. (2008). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Osuuskunta Vastapaino. 

Gallup Ecclesiastica. (2019). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 

Haikarainen, R. (2018). Mystinen maestro. Seppo A. Teinosen pitkä pyhiinvaellus. Helsinki: 

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura & Kirjapaja. 

Hannula, K. (2008). Pro gradu -tutkielma: Jooga voimavarana - Tarinallinen tutkimus joogan 

ohjaajien kokemuksista. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Harjunpää, H. &.-M. (2014). Suomalainen joogakirja. Helsinki: Minerva Kustannus Oy. 

Harjunpää, H. (2017). Hiljaisuuden tie. Kristillisiä jooganharjoituksia. Kirjapaja. 

Heelas, P. &. (2005). The Spiritual Revolution: Why Religion Is Giving Way to Spirituality. 

Malden: Blackwell. 

Heelas, P. (1996). The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralization 

of Modernity. Oxford: Blackwell. 

Heelas, P. (2008). Spiritualities of Life: New Age Romanticism and Consumptive Capitalism. 

Malden: Blackwell. 

Hellqvist, E. &. (2020). Henkisyyttä ja mielenrauhaa. Aasian uskonnollisuus länsimaissa. 

Helsinki: Gaudeamus. 

Hellqvist, E. (2020). Toisen uskonnon pyhää kohtaamassa. Teoksessa E. &. Hellqvist, 

Henkisyyttä ja mielenrauhaa. Aasian uskonnollisuus länsimaissa (ss. 169-198). 

Tallinna: Gaudeamus. 



49 

 

Hiljainen Tila. (18. marraskuu 2021). Noudettu osoitteesta 

http://www.hiljainentila.fi/kristillinen-jooga 

Hiljaisuuden Ystävät ry (HYS). (3. marraskuu 2021). Noudettu osoitteesta 

https://www.hiljaisuudenystavat.fi/hiljaisuuden-ystavat-ry/ 

Hirsh, J. B. (2013). Spiritual Liberals and Religious Conservatives. Social Psychological and 

Personality Science 4(1), 14-20. 

Hyvärinen, M. (2017). Haastattelun maailma. Teoksessa M. N. Hyvärinen, 

Tutkimushaastattelun käsikirja (ss. 11-45). Tampere: Vastapaino. 

Hyvärinen, V. (27. toukokuu 2020). Hiljennä hetkeksi, ihminen. Noudettu osoitteesta 

Kirkkotie: https://kirkkotie.net/2020/05/27/hiljenna-hetkeksi-ihminen/ 

Ketola, K. (2020). Jooga ja meditaatio Suomessa. Teoksessa E. &. Hellqvist, Henkisyyttä ja 

mielenrauhaa. Aasian uskonnollisuus länsimaissa (ss. 14-44). Gaudeamus. 

Komulainen, J. (2007). Uskontojen kohtaaminen ja spiritualiteetti. Teologisia 

reunahuomautuksia. Teoksessa A. Visala, Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa (ss. 

101-123). Helsinki: Suomalinen Teologinen Kirjallisuusseura. 

Komulainen, J. (2020). Valaistuminen aikamme uskonnollisena kielenä. Teoksessa E. &. 

Hellqvist, Henkisyyttä ja mielenrauhaa. Aasian uskonnollisuus länsimaissa (ss. 108-

137). Tallinna: Gaudeamus. 

Koski, T. (2000). Liikunta elämäntapana ja henkisen kasvun välineenä. Filosofinen tutkimus 

liikunnan merkityksestä, esimerkkeinä jooga ja zen-budo. Tampere: Tampereen 

yliopisto. 

Kupari, H. (2016). Lifelong Religion As Habitus: Religious Praktice Among Displaced 

Karelian Orthodox Women in Finland. Boston.: Brill. 

Kupari, H. (2020). Eletty uskonto. Teoksessa H. &. Pesonen, Uskontotieteen ilmiöitä ja 

näkökulmia (ss. 176-277). Gaudeamus. 

Kylätasku, T. (25. elokuu 2021). Hanna Vuollon ohjaamassa hiljaisuuden joogassa keho 

osallistuu rukoukseen. Noudettu osoitteesta Kirkko ja kaupunki: 

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/hanna-vuollon-ohjaamassa-hiljaisuuden-joogassa-

myos-keho-osallistuu-rukoukseen#1a6867cd 

Linnankivi, M. (4. kesäkuu 2021). Radio Dein Viikon debatti kysyi: Voiko joogaa 

kristillistää? Noudettu osoitteesta Seurakuntalainen: 

https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/kristillinenjooga/ 

McGuire, M. (2007). Embodied Practices: Negotiation and Resistance. Teoksessa T. N. 

Ammerman, Everyday religion: Observing modern religious lives.  



50 

 

McGuire, M. (2008). Lived Religion: Faith and Practice in Everdyday Life. Oxford 

University Press. 

Miettinen, S. (19. huhtikuu 2019). Nuoret naiset istuvat mieluummin lootusasennossa kuin 

kirkon penkissä – Espoon uuden piispan mielestä kirkon pitää katsoa peiliin. Noudettu 

osoitteesta YLE Uutiset: https://yle.fi/uutiset/3-10733561 

Orsi, R. (1997). Everyday Miracles: The Study of Lived Religion. Teoksessa D. Hall, Lived 

religion in America: Toward a history of practice (ss. 3-21.). Princeton University 

Press cop. 

Pajunen, M. (2020). Hiljaisuuden viljely ja kristillinen spiritualiteetti. Teoksessa E. &. 

Hellqvist, Henkisyyttä ja mielenrauhaa. Aasian uskonnollisuus länsimaissa (ss. 138-

168). Tallinna: Gaudeamus. 

Pajunen, M. K. (2020). Hiljaisuuden viljely ja kristillinen spiritualiteetti. Teoksessa E. &. 

Hellqvist, Henkisyyttä ja mielenrauhaa. Aasian uskonnollisuus länsimaissa. (ss. 138-

198). Tallinna: Gaudeamus. 

Pennanen, T. (31. heinäkuu 2021). Piispa Mari Leppänen harrastaa joogaa ja 

pyhiinvaelluksia:"Kaipaan kokonaisvaltaista hengellisyyttä". Noudettu osoitteesta 

Anna: https://anna.fi/ihmiset/piispa-mari-leppanen-harrastaa-joogaa-ja-

pyhiinvaelluksia-kaipaan-kokonaisvaltaista-hengellisyytta 

Pitkäranta, R. (2018). Suomi-Latina-Suomi Sanakirja. Tallinna: Gaudeamus. 

Puurunen, T. (21. joulukuu 2019). Shamanismia, joogaa, enkeli-iltoja ja luonnon mystiikkaa: 

Erityisesti nuoret naiset hakevat hyvinvointia uushenkisyydestä. Perinteisistä 

kirkkouskonnoista poikkeava henkisyys kiinnostaa naisia koko ajan enemmän. 

Noudettu osoitteesta Yle Uutiset: https://yle.fi/uutiset/3-11125626 

Puustinen, L. R. (2013). Enemmän kuin liikuntaa. Jooga kaupallisessa mediakulttuurissa. 

Media & viestintä 36(2), 22-39. 

Rakesh, M. D. (huhtikuu 2021). Application on Yoga as a Spiritual Practice to Enhance 

Counselor Wellness and Effectiveness. Noudettu osoitteesta Counseling and Values 

66: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cvj.12144 

Rautaniemi, M. (2010). Pro gradu-tutkielma. Henkisyys, hyvinvointi, yksilöllisyys ja 

sosiaalisuus Helsingin Astanga Joogakouluissa. Helsinki: Helsingin Yliopisto. 

Repo, V. (marraskuu 2011). Pro gradu -tutkielma. Jooga-ilmiö 1960-luvun lopun ja 1970-

luvun Suomessa. Turku: Turun yliopisto. 



51 

 

Riikonen, A. (2019). Pro gradu. Jäsen kirkossa, usko Buddhassa - tutkimus Suomen 

evankelisluterilaisen kirkon buddhalaisuutta harjoittavista jäsenistä. Helsinki: 

Helsingin Yliopisto. 

Riis, O. &. (2010). Sociology of Religious Emotion. 

Rosvall, M. (6. marraskuu 2021). Piispa Mari Leppänen harrastaa ja ohjaa hiljaisuuden 

joogaa: "Se hoitaa kehoa ja sielua ja on kuin miniretriitti". Noudettu osoitteesta YLE 

Uutiset: https://yle.fi/uutiset/3-12174155?fbclid=IwAR27tqcll-

cUL2w4_BHcXwQwVdXklk5bzkgWimGIwXlrb6wA5t-pWp810ak 

Salomäki, H. &.-M. (2020). Uskonto arjessa ja juhlassa Suomen evankelisluterilainen kirkko 

vuosina 2016-2019. Kirkon tutkimuskeskus. 

Salomäki, H. (2019). Kirkon ja kristinuskon asema Suomessa 2020-2030 - luvuilla - 

uskontososiologinen tarkastelu. Iustia 36, 102-118. 

Sillfors, M. (2017). Väitöskirja: Jumalattomuus ja hyvä elämä. Ateistinen henkisyys 

vaihtoehtona monoteistiselle uskonnolle 2000-luvun länsimaissa. Helsinki: Helsingin 

yliopisto. 

Sinersaari, M. (11. toukokuu 2020). Pro gradu -tutkielma. "Poistetaan tämmöiset turhat 

höpönlöpöt ja kohdataan elämä suoraan" Joogan henkisyys ja rajankäynti traditioon 

suomalaisten jooganohjaajien käsityksissä. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Sointu, E. &. (2008). Spirituality, gender, and expressive selfhood. Journal for the scientific 

study of religion 47(2), 259-276. 

Sointula, J. (1. tammikuu 2021). Rukouksen polulla - Heli Harjunpää on tuonut kristillistä 

rukousperinnettä joogaan. Noudettu osoitteesta Henkilehti.fi: 

https://henkilehti.fi/2021/01/01/kristillinenjooga/ 

Taira, T. (2006). Notkea uskonto. Turku: Eetos. 

Tervonen, M. (2014). Kotiseutu ja kansakunta: Miten suomalaista historiaa on rakennettu. 

Teoksessa P. H.-C. Markkola, Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. 

(ss. 137-162.). Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura. 

Tuomi, J. &. (2013). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Vantaa: Hansaprint Oy. 

Tuomi, J. &. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. 

Tuomivaara, T. (2005). Tieteellisen tutkimuksen perusteet.  

Utriainen, T. (2018). Epävirallinen eletty uskonto. Teoksessa K. T. Ketola, 

Uskontososiologia. (ss. 113-124.). Turku: Eetos ry. 

Voas, D. &. (2014). Numerical Change in Church Attendance: National, lical and individual 

factors. University of Essex. 



52 

 

Vollmer, L. (2. tammikuu 2021). The Role of "Spirituality" in Religion-secular Relational 

Discourse: The Case of Yoga in Britain. Noudettu osoitteesta Brill. Journal of 

Religion in Europe: https://brill.com/view/journals/jre/13/3-4/article-p325_325.xml 

Zitting, H. (4. marraskuu 2020). Puheenvuoro. Noudettu osoitteesta Kirkolliskokous: 

http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/puheet_tweb.htm 

Özcan, F. (19. marraskuu 2020). kotimaa.fi. Noudettu osoitteesta Jooga sytytti paneelissa 

piispaehdokkaat Mari Leppäsen ja Jouni Lehikoisen: 

https://www.kotimaa.fi/artikkeli/jooga-sytytti-paneelissa-piispaehdokkaat-mari-

leppasen-ja-jouni-lehikoisen/ 

 

 



53 

 

Liite 1. Aineistonkeruu/haastatteluteemat 

Aluksi:  

Ikä? Asuinpaikkakunta? Koulutus? Ammatti? 

Teemat liittyen joogaan: 

Kuinka kauan olet harjoittanut kristillistä joogaa? 

Miten päädyit kristillisen joogan pariin? Miten kuulit tai mitä kautta tutustuit kristilliseen 

joogaan? 

Oletko harjoittanut/harjoitatko myös jotain muuta joogalajia? 

 Jos, niin miten vertaisit kokemuksiasi (kristillinen jooga/jokin muu joogalaji)  

Miksi aloitit joogan harjoittamisen? / Miksi teet kristillisiä joogaharjoituksia? Mitä 

odotit/toivoit saavasi harjoituksesta? 

Kuinka usein teet kristillisiä joogaharjoituksia? 

Mitä ajattelit joogasta ennen kuin aloitit kristillisenjoogan? 

Miten odotuksesi/ajatuksesi ovat toteutuneet tai muuttuneet? 

Mitä kokemuksia (keho, mieli, henkisyys, hengellisyys) olet saanut? 

 Kerrotko tarkemmin mitä saat/koet/tunnet/aistit kristillisessä 

joogaharjoituksessa? 

Mitä koet, että olet saanut joogaharjoituksista elämääsi? 

Oletko kertonut muille harrastavasi kristillistä joogaa?  Miksi / miksi et? 

 Millaisia ajatuksia olet saanut kuulla harrastuksestasi? 

Suhde kirkkoon/uskonelämään: (Jos ei ole tullut esille haastattelussa jo orgaanisesti) 

Kuulutko kirkkoon? 

Käytkö kirkossa? Teetkö/osallistutko johonkin henkiseen/hengelliseen toimintaan? 

Uskotko Jumalaan? / Uskotko johonkin? 

Lopuksi: Onko mielessäsi vielä jotain, jonka haluaisit sanoa, mikä ei ole vielä tullut esille? 


