JOOGA
Liisa Kuittinen harjoittelee astangajoogan ykkössarjaa ja
tuskailee Utthita Parsvakonasana -liikkeen kanssa.

INNOSTU NÄISTÄ
Juttusarjassa tunnetut ihmiset kertovat suhteestaan
joogaan. Vuorossa
Aija Puurtinen.

1

VÄRIÄ TREENIIN

Värejä rakastava joogi iloitsee:
joogahousuissa nähdään
nyt eri värejä. Esimerkiksi nämä joogakauppa Shankarassa
myynnissä olevat Hard Tailin
leggingsit (59 e) ihastuttavat
batiikkikuvioinnillaan.
Joogakauppa Shankara, Eerikinkatu 8,
Helsinki, shankara.fi.
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JOOGAA SUOMALAISITTAIN

Jooga saapui Suomeen
1960-luvulla, jolloin perustettiin Suomen Joogaliitto.
Suomalaisen joogakirjan (27,90 e)
perusta on tässä perinteessä.
Kirjan toinen tekijä, joogaopettaja Ulla-Maija Rönkä on
Joogaliiton kasvatti.

Addiktoiduin joogaan

"
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Aloitin astangajoogan vuonna 1998.
Se tuntui heti omalta lajilta, koska se
tarjosisopivassa suhteessa lihasvoimaa
ja rauhoittumista. Ensimmäisen vuoden
opiskelin asanoita ohjatuilla tunneilla.
Sen jälkeen siirryin tekemään omaa
harjoitusta.
Addiktoiduin joogaan, ja tein tiukkaa
treeniä. Heräsin harjoittelemaan aikaisin
aamulla, vaikka olisin tullut keikalta ko
tiin yöllä. Vuonna 2001 synnytin pojan,
mutta synnytyksenkään vuoksi minulle
ei tullut harjoituksessa taukoa.

OmNam, Annankatu 29 B, Helsinki,
avoinna ark. klo 9–17, la brunssikattaukset
klo 11 ja 13.

Aijan
jooga
oivallus

Harjunpää, Heli & Rönkä, Ulla-Maija:
Suomalainen joogakirja. Minerva
Kustannus 2014.

NAM NAM!

Tässä uusi suosikkilounaspaikkani: Helsingin Astangajoogakoulun yhteyteen avattu
OmNam tarjoaa monipuolista
kasvisruokaa, joka vie kielen
mennessään. Ei voisi kasvisruoka
olla enää parempaa!

KUVAT SATU KEMPPAINEN, HANNA LINNAKKO JA JOONAS VUORINEN

JOOGAMATOLL A

{

Jossain vaiheessa ymmärsin, että mi
nun pitäisi kunnioittaa kehoani ja uni
rytmiäni. Rupesin hidastamaan tahtia.
Minulla oli myös selkäongelmia, ja luu
lin, että joudun jättämään joogan koko
naan. Onneksi sain selän kuntoon.
En voisi kuvitella elämääni ilman joo
gaa. En kuitenkaan enää tee täysimittai
sia harjoituksia kuudesti viikossa. Olen
ymmärtänyt, että joogan pitää tukea
muuta elämää, ei viedä jotain pois." ♥
Aija Puurtisen Honey B & T-Bones -yhtye
viimeistelee tulevaa albumiaan.

”Koska ensisijainen työni on laulaminen, olen halunnut
tehdä joogasta asian, joka palvelee minua laulajana.
Joogan ansiosta pysyn ryhdikkäänä ja jäntevänä.
Se myös poistaa stressiä ja tuo mielenrauhaa.”

Virkistävät kiertoliikkeet

Tee nämä kehoa puhdistavat asanat osana muuta joogaharjoitusta.

Hengitä liikkeissä
hetken aikaa ja
tee sama toiselle
puolelle.
1. Seiso haara-asennossa jalat samaan
suuntaan. Käännä oikea jalka sivulle,
koukista polvi. Vasen jalka saa kääntyä. Vie ylävartalo kohti reittä.

2. Istu ryhdikkäästi. Ojenna oikea jalka suoraksi ja kierrä ylävartalo oikean
käden kanssa vastasuuntaan, myös
kasvot kääntyvät.

P. S. Katso tarkat liikeohjeet netistä osoitteesta voihyvin.fi!

3. Vie oikea jalka vasemman reiden yli.
Uloshengityksellä halaa oikeaa jalkaa.
Oikean käden sormet koskettavat
lattiaa, käsi on suora. Selkä on pitkä.

Ohjeet antoi Jutta
Niala, joka on tuonut
Vijnana joogan
Suomeen. Jutalla on
Joogastudio OloTila Kruununhaassa
Helsingissä.
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