omalla tiellään Hyvinvoinnin asiantuntijat kertovat työstään ja elämänpolustaan.
Viidessätoista vuodessa
Jarno on kulkenut
pitkän matkan kauppatieteiden opiskelijasta
jooga- ja hengitys
opettajaksi.

Etsijän
vuodet

Jarno Mäkelä valitsi nuorena kaupallisen
alan, mutta ei koskaan kokenut sitä
omakseen. Työ markkinoinnissa sai jäädä.
Tilalle tulivat jooga ja hengittäminen.
Teksti Liisa Kuittinen Kuvat Johanna Myllymäki

O

n vuosi 1996 ja järvenpää
läinen ylioppilas ja yrittäjä
perheen poika Jarno Mäkelä
on päätynyt opiskelemaan
markkinointia Lontooseen.
Kaupallinen ala ei tunnu
omalta valinnalta, mutta Jar
no ei tiedä, mikä tuntuisi. Niinpä hän on iso
veljiensä vanavedessä valinnut bisnesopin
not, joista ei kaiken järjen mukaan voi olla
ainakaan mitään haittaa.
Jarnolla on Suomessa ystävä, joka on sa
mana vuonna herännyt kasvissyöntiin ja hen
kisyyteen. Jonkin aikaa ystävän puheet hu
vittavat Jarnoa, mutta vähitellen ne alkavat
puhutella häntä.
Jarno on ystävänsä kanssa tiiviissä kirjeen
vaihdossa. Hän kiinnostuu chakroista, medi
taatiosta, astrologiasta ja monista muista ai
heista ja alkaa ahmia niitä käsittelevää kirjal
lisuutta. Hän havahtuu ymmärtämään myös
luontoa ja ryhtyy kämppiksensä kanssa vetä
mään yliopistossa patikointiseuraa.
Eräällä patikointiretkellä vuonna 1998
ryhmän autonkuljettaja alkaa puhua Jarnol
le ajatuksestaan kokeilla joogaa. Jarno ei saa
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koskaan tietää, toteutuuko kuljettajan suun
nitelma, mutta Jarno tarttuu ideaan ja ilmoit
tautuu yliopiston urheilukeskuksen jooga
tunneille. Tunnit ovat iyengarjoogaa.
Elämä on ajelehtimista

Viisitoista vuotta myöhemmin Jarno istuu
helsinkiläisessä kahvilassa ja pohtii elämän
olleen monessa vaiheessa ajelehtimista sinne
ja tänne.
– En tiennyt, mitä halusin. Olin jo kou
lussa aika hyvä vähän kaikessa ja mielenkiin
nonkohteita oli laidasta laitaan, mutta en
oikein tiennyt, minkä jutun kokisin eniten
omakseni, hän sanoo.
Vaikka vuosien saatossa moni asia on
muuttunut, yksi on pysynyt matkassa: jooga.
Se kolahti Jarnoon vuonna 1998 saman tien.
Hän ryhtyi tekemään asanoita kotona päivit
täin. Sittemmin joogasta on tullut hänelle
ammatti.
– En olisi kyllä arvannut, että näin käy.
Tie on vienyt eteenpäin.
Kun Jarno valmistui yliopistosta vuonna
1999 ja palasi Suomeen, hän sai koulutus- S

Jarno Mäkelä
Ikä: 38

Ammatti: iyengarjoogaopettaja
Kotipaikka: Helsinki
Perhe: läheiset ja rakkaat ihmiset
Inspiraation lähteet: tietoinen
hengitys, liikkuminen, rakkaus
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Itseluottamus kohdilleen

Jarno on joogannut vuodesta 1998.

Etsintä vaihtuu löytämiseksi

On vuosi 2002 ja Jarno muuttaa Kangasalle.
Siellä asuu samainen ystävä, jonka kanssa
Jarno kirjoitteli Lontoon-vuosinaan kirjeitä.
Ystävä on muuttanut isänsä kotitilalle ja ryh
tynyt luomuviljelijäksi.
Kangasalle kerääntyy pieni ystäväporukka,
jonka suunnitelmissa on oma retriittikeskus.
Ajatuksena on, että retriittikeskuksessa jär
jestettäisiin joogakursseja, meditaatiota ja
luontomatkailua. Ruoka kasvatettaisiin mah
dollisuuksien mukaan itse.
Samaan aikaan Jarno käy Kokemäellä si
jaitsevassa Räisälän kansanopistossa luovan
elämäntaidon linjaa. Linjalla opiskellaan lai
dasta laitaan erilaisia vaihtoehtohoitoja, tera
pioita ja meditaatiota.
Jarno tutustuu netin välityksellä maail
manlaajuiseen henkiseen yhteisöön nimeltä
Crimson Circle. Sen viesti tuntuu heti omal
ta. Vuosia kestänyt henkinen etsintä alkaa
hiljalleen kääntyä kohti löytämistä.

Tätä on
iyengarjooga
y Iyengarjooga on intialaisen B. K. S.

Iyengarin (synt. 1918) kehittämä jooga
suuntaus. Iyengarilla on ollut tärkeä
osa joogan leviämisessä länsimaihin.
Nuorena hän oli kuuluisan jooga
mestarin Tirumalai Krishnamacharyan (1888–1989) oppilas.
y Iyengarjoogassa korostuvat joogaasanoiden fyysinen tarkkuus ja anatomi
sesti tasapainoinen linjaus.
y Tunneilla kiinnitetään paljon
huomiota jalkaterien, käsien ja lantion
sijaintiin sekä selkärangan, käsivarsien ja
jalkojen linjaukseen.
y Tyypillistä iyengarjoogalle on se, että
tunneilla käytetään erilaisia apuvälineitä,
kuten palikoita ja vöitä.
Lähde: iyengarjooga.fi

Ihmissuhdesolmuja ja egon ongelmia

Kangasalla suunnitelmat eivät kuitenkaan
lopulta edenneet siten kuin ystävykset olivat
unelmoineet, ja vuonna 2003 Jarno jätti pai
kan myrskyisissä merkeissä.
Kun Jarno katselee aikaa nyt taaksepäin,
hän ymmärtää tilannetta paremmin.
– Olimme aika nuoria miehiä, joiden ih
missuhdetaidot, viisaus tai ego eivät riittä
neet, hän sanoo.
Jarno kertoo, ettei ollut kaverinsa kanssa
tekemisissä moneen vuoteen, mutta nyt vä
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”Olen päässyt
irti liiallisesta
draamasta, joka on
jatkuvaa energioilla
ja tunteilla pelailua.”

laan varovaisia, mutta Intiassa edetään sie
kailematonta tahtia.
Kolmen kuukauden jälkeen Jarno pa
laa Suomeen tienaamaan rahaa, mutta
lähtee muutaman kuukauden päästä ta
kaisin Intiaan.Tällä kertaa kohteena on
Rishikeshissä sijaitseva Parmarth Niketan

-ashram, jossa järjestetään intensiivistä kol
men kuukauden joogaopettajakoulutusta.
Jarno osallistuu koulutukseen.
Kun hän palaa Suomeen vuonna 2005,
hän alkaa opettaa joogaa helsinkiläisille.

taan vastaavan työpaikan elektroniikka-alan
yrityksestä Vaisalasta. Se oli hyvä työpaikka,
mutta Jarno alkoi kaivata seikkailua.
– Ajatus matkaamisesta oli jäänyt mieleen
Englannista, jossa moni lähtee opintojen jäl
keen välivuodeksi maailmalle. Vuonna 2001
otin lopputilin ja lähdin yhdeksäksi kuukau
deksi reppureissaamaan Aasiaan.
– Tuntui, että jätin taakseni paljon muuta
kin kuin vain työn.
Vielä silloin Jarno tosin ajatteli, että reis
sulta palattuaan hän menisi takaisin kaupal
lisen alan hommiin. Töitä ei kuitenkaan enää
löytynyt.
– Ehkä se johtui siitä, että työhistoriassa
ni oli aukko. Työnantajat varmaan ajattelivat,
että tuo ei sitoudu pitkäksi aikaa vaan lähtee
taas ulkomaille, kun on saanut rahat kasaan.
Jälkikäteen tuo seinä tuntuu siunaukselta,
Jarno pohtii.

lit ovat palautuneet hyviksi eikä kumpikaan
tunne kaunaa toista kohtaan.
Joogaelämää Intiassa

On vuosi 2004 ja Jarno lähtee joogaamaan
Intian Rishikeshiin. Hän löytää monen vuo
den astangajoogaharjoittelun jälkeen uu
destaan iyengarjoogan. Tunnit ovat antoisia
mutta hurjia. Länsimaissa joogatunneilla ol

Opetus sujui alusta lähtien hyvin, vaikka jäl
keenpäin ajatellen Jarno tiesi opettajaksi ryh
tyessään opettamisesta aika vähän. Hän sai
myös huomata, että Suomessa arvostetaan
koulutusta ja todistuksia. Niinpä hän aloitti
vuonna 2008 iyengarjoogan opettajakoulu
tuksen. Vaativassa nelivuotisessa koulutuk
sessa käsiteltiin niin joogafilosofiaa, anato
miaa kuin asana- ja opetustekniikoita.
– Viime maaliskuussa olleen loppukokeen
jälkeen joku juttu opettamisessa naksahti vii
mein sisällä. Nyt on varmempi olo opettaa –
vaikka tietysti opettelu jatkuu koko ajan.
Viime elokuussa Jarno vietti kuukauden
iyengarjoogan ytimessä iyengarjoogainstituu
tissa Intian Punessa. Iyengarjoogainstituutissa
Jarno tapasi itse B. K. S. Iyengarin, 94-vuo
tiaan iyengarjoogan kehittäjän ja mestarin.
Vaikka Iyengar on virallisesti eläkkeellä, hän
saattaa osallistua tunneille ja jakaa ohjeita.
Tyyli on intialaisen tiukka ja kurinalainen.
– Intialaiseen opetukseen liittyy jonkin
lainen kärsimättömyys ja ankaruus. Se on
tapa saada ihmiset tekemään parhaansa. Mo
nille länsimaalaisille joogaopiskelijoille se
on haastavaa. Minun oli vain suhtauduttava
asiaan niin, että päästän tietyt jutut mene
mään ja otan opetuksesta itselle hyvät asiat.
Yksi hyvä asia, joka opetuksesta tarttui
Jarnon matkaan, oli reippaus: tapa edetä tun
nilla nopeammassa rytmissä, takertumatta ja
jumittumatta liikaa yksityiskohtiin.
Tietoisen hengittämisen tie

On vuosi 2013 ja Jarno opettaa iyengarjoogaa
ja tietoista hengittämistä. Tietoinen hengit
täminen on hänen oma ”luomuksensa”, joka
on kypsynyt vuosien saatossa.
– Olen vuosien varrella pitänyt erilaisia
hengittelytunteja ja kokenut aiheen elin
tärkeäksi. Tietoinen hengitys on eri asia
kuin se, että vain hengittää. Se on suora tie

Vuosien varrella Jarno on löytänyt elämäänsä erilaisia tärkeitä yhteisöjä kuten kontakti-improvisaation
harrastajat.

omaan itseen, voimaantumista parhaimmil
laan. Kun hengittää tietoisesti, ei voi ajatella
muuta. Silloin pystyy kuuntelemaan itsestä
lähteviä syvempiä ääniä, jotka kertovat, mitä
minulle kuuluu ja millaisia valintoja haluan
syvemmällä tasolla tehdä.
Jarno itse on oppinut tietoisen hengittä
misen avulla kuuntelemaan omia tuntemuk
siaan. Tietoinen hengittäminen on opettanut
myös hyväksymistä.
– Se ei tarkoita mitään jatkuvassa autuu
dessa olemista, vaan sitä, että hyväksyn elä
män, itseni ja muut sellaisina kuin ne nyt
ovat, hän sanoo.
– Meistä jokainen on oman elämänsä luo
ja. Tietoisilla valinnoilla pystyy muokkaa
maan omaa elämäänsä ja päästämään irti
umpisolmuista.
Mitä Jarnon omat umpisolmut ovat sitten
olleet?
– Olen aina ollut aika rauhallinen luonne,
mutta minulla on ollut omia rakenteellisia
toimintamalleja, lähinnä uhriutta ja marttyy
riutta, hän vastaa.
– Olen päästänyt irti liiallisesta draamasta,
joka on jatkuvaa energioilla ja tunteilla pelai
lua. Se ei enää yksinkertaisesti kiinnosta.
Mitä tulee tulevaisuuteen, sen suhteen
Jarnon mieli on tyyni ja avoin.
– Tunnen, että jotakin uutta on tulossa,
enkä välttämättä ole joogaopettaja loppu
elämääni, hän sanoo. M

