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Suomen ensimmäinen Amrita-jooga kurssi järjestettiin Helsingissä Steiner-koululla 24.-
25.10. Osallistujia oli lähes neljäkymmentä, naisia ja miehiä, niin nuoria kuin 
kypsempiäkin joogasta kiinnostuneita. Opettajana toimi Rebekka Roininen ja hänen 
assistenttinaan Pertti Jääskä.  

Kurssi alkoi esittelyllä, jossa jokainen kertoi itsestään ja lyhyesti omasta suhteestaan 
joogaan ja odotuksistaan kurssin suhteen. Osa oli joogannut jo vuosikymmenien ajan 
(mukana oli muutama jooga-opettajakin), osa oli vasta ensimmäistä kertaa tutustumassa 
joogaan. Kaikilta toivottiin kuitenkin vasta-alkajan asennetta.  

Kurssin suhteen oli monenlaisia toiveita: osa halusi lisätä kehonsa notkeutta, osa etsi 
välineitä mielen hallintaan, olipa jollain vaatimattomasti tähtäimessä valaistuminenkin ☺. 
Kurssin opetus oli hyvin lempeää, kannustavaa ja hyväksyvää. Ohjaajat näyttivät ja 
selittivät asanat huolella moneen kertaan, ja kotiin mukaan saatu aineisto toimi hyvin 
muistitukena niin että sarja oli helppo oppia. Sekä Repekka että Pertti toivat useasti esiin, 
sen että elämä on jatkuvaa harjoitusta; välillä on helpompia, välillä haasteellisempia 
jaksoja – jopa kymmenen ashram-vuoden jälkeenkin. Repekka painotti sitoutumisen 
tärkeyttä: vaikka joogaaminen ja meditoiminen välillä arjessa tahtovatkin jäädä, olisi hyvä 
sitoutua tekemään vaikka vain pari asanaa joka päivä. 

Lauantain runsaan ja erinomaisen herkullisen lounaan jälkeen oli Pertin pitämä henkinen 
puhe, jonka otsikkona oli ”Ulkoisesta sisäiseen maailmaan”. Puheessaan hän valaisi omaa 
joogapolkuaan 1970-luvun puolivälistä aina nykypäivään asti havainnollistaen esitystään 
useilla käytännön esimerkeillä. Puhe oli hauska ja koskettava ja sen jälkeen oli mahdollista 
tehdä myös kysymyksiä.  



Aikaisemmin Amritapurin ashramissa ei järjestetty pitkiä jooga-kursseja eikä siellä oikein 
ollut kunnon tilojakaan joogan harjoittamiseen. Amrita-jooga-kursseja on järjestetty 
vuodesta 2009 eteen päin ja nyt on rakenteilla jo toinen joogasali ashramissa asuvia ja 
vierailevia varten. Amrita-joogan tarkoitus on syventää asanoiden avulla jooga henkiseksi 
harjoitukseksi. Liikkeiden ja hengityksen yhteensovittaminen on tuttua jo muistakin 
joogamuodoista, Amrita-joogassa hengitykseen liitetään Ma–Om -mantra.  

Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös omaa Ammalta saamaansa mantraa, mutta sen 
sovittaminen hengityksen rytmiin voi olla vaikeampaa, varsinkin jos mantra on pitkä. 
Amrita-joogaharjoitus myös aloitetaan ja lopetetaan mantralla. Oma kokemukseni nyt 
viikon joogaamisen jälkeen on, että mieleni jatkuvasti vekkuleita temppuja keksivä apina 
rauhoittuu mukavasti liikkeen, hengityksen ja mantran yhteisvoimin. Kehotietoisuuden 
kautta läsnäolo voimistuu ja keskittymisen myötä mielen hiljaisuus syvenee. Myös 
mantrojen ja harjoituksen vahvistama yhteys Ammaan tuntuu taivaalliselta.  

Kirjoittanut: Eija Sri Kripa Guttormsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amritajoogaopettaja Rebekka Roininen 


