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Äänimaljat kumppaneina
Materiaalisuus ja aistit uushenkisyydessä

Linda Annunen
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Johdanto

Tässä luvussa tarkastelen materian merkitystä holistisessa henki-
syydes sä. Tutkimuskohteena toimivat äänimaljahoidot siinä muodos-
sa kuin niitä harjoitetaan tämän päivän Suomessa hyvinvoinnin tuke-
na. Luvun pääasiallinen tarkoitus on etnografisen tutkimusaineiston 
avulla tarjota esimerkki materian merkityksestä ja käytöstä uushen-
kisyydessä. Tarkemmin sanottuna tutkin, kuinka äänimaljoihin tu-
tustutaan ja miten harjoittajat muodostavat henkilökohtaisia suhtei-
ta maljoihin sanattomasti. Analyysin pääasiallinen hypoteesi on, että 
äänimaljahoidot edustavat uushenkistä hyvinvointiharjoitetta, jossa 
nykysuomalaiset moniaistillisten kokemusten ja harjoitteiden kautta 
osallistuvat sanattomaan kommunikaatioon materian kanssa. Keskei-
sessä osassa tässä prosessissa ovat erityisesti tuntoaisti, kuuloaisti ja 
intuitiiviset kokemukset. Näin ollen tämän luvun tarkoitus on kuvail-
la kyseistä prosessia ja valottaa sanattoman moniaistillisuuden mer-
kitystä suhteessa materiaan äänimaljahoidossa.

Äänihoidot Suomessa

Nyky-Suomessa monet joogastudiot, kansanopistot tai terveys- ja 
kau neusalan yrittäjät tarjoavat erilaisia äänimaljoja hyödyntäviä 
palveluita. Tämän lisäksi äänimaljoihin saattaa törmätä osana työ-
paikkojen hyvinvointipäiviä tai joidenkin evankelis-luterilaisten 
seura kuntien toimintaa. Äänimaljoilla tehtävät hoidot, meditaatiot, 
hieronnat ja muut vastaavat voidaan lukea osaksi laajempaa globaalia 
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äänihoitokenttää, jossa holistista terveyttä hoidetaan erilaisten niin 
kutsuttujen terapeuttisten soittimien ja parantavaksi ymmärrettyjen 
äänten avulla. Esimerkkejä soittimista, joita hyödynnetään  erilaisissa 
äänihoidoissa, ovat muun muassa tiibetiläiset metallista valmistetut 
äänimaljat, kristalliset äänimaljat, gongit, didgeridoot, tuulikellot, 
erilaiset rummut ja äänihaarukat. Tämän lisäksi monet äänihoitojen 
harjoittajat hyödyntävät myös omaa ääntänsä holistiseen parantami-
seen.

Yhteistä näille harjoitteille on ajatus tiettyjen äänitaajuuksien, -vä-
rähtelyiden ja -aaltojen hyvinvointia luovasta tai vähintäänkin ylläpi-
tävästä vaikutuksesta. Useimmiten tämä vaikutus nähdään tulokse na 
äänten resonoinnista ihmiskehon nesteissä. Toinen yhdistävä teki-
jä on ajatus syvärentoutuneesta tilasta, johon äänihoidot tähtäävät. 
Unen ja valvetilan välimaastoon sijoittuvan kehon ja mielen rentoutu-
misen tilan kuvaillaan käynnistävän kehon omat hyvinvointia tukevat 
ja parantavat prosessit.1 Yleisimmin äänimaljoja käytetään Suomessa 
ääni-/sointukylvyissä, joissa osallistujat kuuntelevat ja kehollisesti ko-
kevat maljojen soittoa yhdessä lattialla maaten. Toinen yleinen tapa 
käyttää äänimaljoja on äänimaljahieronta, jossa äänimaljoja soitetaan 
kehon päällä eri kohdissa erilaisten henkisten ja fyysisten vaikutus-
ten, ennen kaikkea rentoutuksen, saavuttamiseksi.

Äänihoitoja, erityisesti äänimaljojen avulla saavutettavia biolääke-
tieteellisiä ja terapeuttisia hyötyjä, on aiemmin lähestytty  tieteellisis sä 
julkaisuissa (esim. Fernández 2016; Goldsby 2017; Stanhope & 
Weinstein 2020), sekä sivuttu laajemmissa musiikkia tai vaihtoehto-
terapioita käsittelevissä teoksissa (esim. Gioia 2006; Barcan 2011). 
Maljojen käyttöä länsimaissa on kuitenkin käsitelty vähäisesti kult-
tuuritieteiden näkökulmasta, mukaan lukien uskontotieteellinen tut-

1 Kaikki toimijat eivät kuitenkaan kuvaile toimintaansa parantavana. Täl-
löin parantamisen sijaan puhutaan usein rentoutumisesta ja vaivan hoita-
misen sijaan hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Lähestyn tutkimiani äänimalja-
harjoitteita kuitenkin globaalin äänihoitokentän osana tai seurauksena, 
toimintoina, joissa ääntä käytetään hyvinvoinnin tueksi ja edistämiseksi. 
Kentän moninaisuuden korostamiseksi on kuitenkin tärkeää tuoda esiin 
myös tämä tapa varsin tietoisesti kieltäytyä käyttämästä sanaa parantami-
nen, joka usein myös mielletään osaksi perinteisemmän terveydenhuollon 
sanastoa.
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kimus (poikkeuksena mainittakoon Snow 2011 ja Brown 2020). Tä-
män luvun tarkoituksena on lähestyä äänimaljahoitoja kulttuurisena 
ilmiönä ja henkisenä harjoitteena, jotka kuvastavat ja toimivat  osana 
sitä ympäristöä ja kontekstia, jossa niitä harjoitetaan. Tämä tarkoit-
taa, että tulkitsen Suomessa tehtävät äänimaljahoidot osaksi suo-
malaista uushenkisyydestä ammentavaa vaihtoehtoista/täydentävää 
hyvinvointikenttää. Vastaavanlaisia ilmiöitä on esimerkiksi kuvattu 
holistisena tai hyvinvointi henkisyytenä (ks. esim. Woodhead 2007; 
Heelas 2009).

 Suomessa kiinnostus vaihtoehtohoitoja kohtaan näyttäisi  tilastojen 
valossa vähentyneen vuosien 2008 ja 2018 välissä (Vuolanto ja muut 
2020). Reet Hiiemäe ja Terhi Utriainen (2021, 46) ehdottavat hoito-
jen suosion laskun selitykseksi etabloituneen terveydenhuollon julki-
sesti esittämää kritiikkiä vaihtoehtoisia hoitomuotoja kohtaan (katso 
esim. Vuolanto 2013) sekä suureen suosioon nousseiden harjoitus-
ten, kuten joogan, mindfulnessin tai muiden mieli–keho- ja energia-
hoitojen puuttumisen kyselyistä (katso esim. Vuolanto ja muut 2020; 
Kemppainen ja muut 2018). Näin ollen vaihtoehtohoitojen suosio 
saattaa todellisuudessa olla laajempi kuin kyselyiden tulokset antavat 
ymmärtää. Tähän suuntaan viittaa myös Kirkon tutkimuskeskuksen 
hiljattain toteuttama Gallup Ecclesiastica, jonka mukaan  kiinnostus 
vaihtoehtoisia terapiamuotoja kohtaan on suurempi nuoremman 
suku polven kuin iäkkäämpien osallistujien keskuudessa.  Gallupissa 
puolet 15–29-vuotiaista osallistujista kertoi uskovansa vaihtoehto-
terapioihin, kun taas luku yli 70-vuotiailla oli 38 %. Yhteensä 43 % 
kaikista Gallupiin osallistuneista (N 4 065) koki, että ”vaihtoehtoiset 
terapiat ja itsensä kehittämismenetelmät voivat auttaa meitä eheyty-
mään ihmisinä” (Ketola 2020).

Aineisto

Luvun analyysi pohjautuu etnografisten tutkimusmenetelmien avul-
la kerättyyn aineistoon Suomessa harjoitettavista  äänimaljahoidoista. 
Aineisto koostuu osallistuvien havainnointien  kenttäpäiväkirjoista, 
yksilö- ja ryhmähaastatteluista, sekä tutkimukseen osallistuvien koos - 
tamista päiväkirjoista ja temaattisista kirjoituksista. Tutkimusta var-
ten tein osallistuvia havainnointeja Medi-Sound Ky:n Helsingissä 
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järjestämällä Peter Hess -äänimaljahieronnan alkeiskurssilla (14.–
15.3.2020) sekä Turussa talvella 2020 toimineen Myötävärähtely- 
kollektiivin viikottaisessa syvärentouttavassa äänikylvyssä, joka 
järjestettiin turkulaisen joogastudion tiloissa. Ryhmähaastattelut to-
teutettiin erilaisiin äänimaljakoulutuksiin osallistuneiden henkilöi-
den kanssa, kun taas yksilöhaastattelut tehtiin kurssien opettajien 
kanssa. Vuonna 2020 vallinneen covid-19-pandemian vuoksi kaikki 
haastattelut yhtä lukuun ottamatta toteutettiin virtuaalisesti. Aineisto 
on kerätty osana tutkimushanketta LeNeRe: Learning from new reli-
gion and spirituality 2019–2023 SA 325148 hankkeen aineistonkeruu-
mallin mukaisesti, ja se muodostaa myös yhden hankkeen neljästä ta-
paustutkimuksesta2.

Materiaalinen uskonto

Materiaalisuuden voidaan ajatella tuovan konkreettisen  ulottuvuuden 
uskonnon harjoittamiseen. Varsinaisten esineiden, tai artefaktien, li-
säksi muun muassa paikat ja tilat, kuvat, äänet, kehot sekä luon-
nonilmiöt ovat esimerkkejä aineellisiksi mielletyistä  elementeistä 
uskonnoissa. Uskontoantropologi Birgit Meyerin (2013) mukaan us-
konnolliset ajatukset ovat kehollisesti koettuja ja ne välittyvät  aistien, 
esineiden, harjoitteiden, diskurssien tai instituutioiden kautta. Näin 
ollen uskonnon harjoittamiseen liittyy lähestulkoon aina materiaali-
nen ulottuvuus. Aineellista uskontoa on tutkittu 1990-luvulta lähtien 
(Bergholm & Hämäläinen 2017, 239). Yksi materialistisesti orientoi-
tuneen tutkimussuuntauksen tärkeimmistä tehtävistä on ollut pyrki-
mys nähdä keho–mieli-dikotomian ohitse. Materiaalisen uskonnon 
tutkimuksissa huomio pyritäänkin usein siirtämään sisäisen uskon 
tutkimisesta uskonnon koettuun, fyysiseen ja konkreettiseen puoleen. 
Tällainen huomion suuntaaminen sisältää myös kritiikin protestant-
tisen teologian tuottamaa näkemystä kohtaan, jossa ”yksilön henkilö-

2 Äänimaljahoidoista oppimisen näkökulmasta yhdessä mindfulness-harjoi-
tusta ja antroposofista oppimista käsittelevien tapaustutkimusten kanssa 
katso Annunen, Butters, Husgafvel & Mahlamäki tässä teoksessa.
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kohtainen usko ja perinteen opillinen ulottuvuus olisivat uskonnon 
keskeisimpiä määreitä.” (Bergholm & Hämäläinen 2017, 238.) Uskon 
ylikorostuminen uskontotieteen ”suuntaa näyttävä nä konseptina” on 
johtanut tilanteeseen, jossa uskonnon konkreettinen puoli oli pitkään 
tutkijoiden huomion ulkopuolella (Houtman & Meyer 2012, 2).

Aiemmissa tutkimuksissa on myös kiinnitetty huomiota materian 
relationaaliseen luonteeseen (Barad 2003; Coole & Frost 2010; Utriai-
nen ja muut 2012). Materiaa ei tulisi nähdä staattisena tai  valmiin si-
sällön omaavina objekteina. Sen sijaan aineellinen ulottuvuus raken-
tuu kokonaisuuksista, jotka muodostuvat ja muokkaantuvat suhteessa 
ympäröivään maailmaan sekä määrittyvät alati muuttuvina prosessei-
na (Fox & Alldred 2017, 4). Tämän näkemyksen seurauksena merkit-
täväksi muodostuu huomion siirtäminen materian ominaisuuksista 
materian toimintaan eli sen tutkiminen, ”mitä assosiaatiota se [ma-
teria] tuottaa, mikä kapasiteetti sillä on vaikuttaa tai vaikuttua näis-
tä [assosiaatioista]” (Fox & Alldred 2017, 24). Toisin sanoen aineel-
lisuus on sekä aktiivista että toimijuuden omaavaa ja vaikuttaa sitä 
ympäröivään maailmaan.

Eri ympäristöissä aineellisuutta voidaan tulkita eri tavoin.  Lisäksi 
materia voi saada uusia tulkintoja ja sisältöjä tilanteiden  vaihtuessa. 
Suomessa uskontotieteilijä Terhi Utriainen (2017) on osoittanut, 
kuinka perinteisestä uskonnosta lähtöisin oleva objekti, enkeli, saa 
uushenkisessä ympäristössä uuden tulkinnan ja muodon. Tämä on 
olennainen havainto myös äänimaljahoitojen kannalta, sillä  harjoite 
on ottanut vahvasti vaikutteita itämaisista perinteistä, samalla kun 
maljat suomalaisessa kontekstissa saavat uuden käyttötavan ja tulkin-
nan3. Mielenkiintoista on siis pohtia, kuinka maljat aineellisina tuot-
teina muuttuvat ja rakentuvat tämän kaltaisten hyvinvointiharjoitus-

3 Niin tutkijat kuin harjoittajatkin ovat kuitenkin kyseenalaistaneet ääni-
maljahoitojen itämaisen alkuperän (Brown 2020; Congdon 2007). Tutki-
mushenkilöistä useat problematisoivat haastatteluissaan äänimaljoihin 
liitettyä itämaisuutta, erityisesti suhteessa Tiibetiin, tai suhtauivat siihen 
jokseenkin välinpitämättömästi. Vastaavaa itämaisen alkuperän kyseen-
alaistavaa retoriikkaa on havaittavissa myös äänimaljarentoutuksen kurssi - 
oppaissa (kurssikirjojen sisällöstä, mukaan lukien itämaisen taustan neu-
vottelusta, ks. Annunen & Utriainen 2023).
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ten matkatessa kontekstista toiseen (vrt. Salmenniemi ja muut 2019) 
sekä kuinka ne operoivat yksilöiden, yhteisöjen, perinteiden ja laa-
jemman yhteiskunnan välissä (Hutchings & McKentzie 2017, 9).

Esteettinen uskonto ja aistien merkitys suhteessa materiaan

Näkemys esteettisestä tiedosta ja uskonnosta tarjoaa välineitä sanat-
toman kommunikaation ja aistien käytön tutkimiseen. Esteettinen 
suuntaus uskonnontutkimuksessa keskittyy ymmärtämään aistillis-
ten, kognitiivisten ja sosio-kulttuuristen aspektien vuorovaikutusta 
sekä uskonnon ilmenemistä kyseisessä dynamiikassa. Lähtökohtana 
toimii kreikkalainen termi aisthesis, jolla viitataan aistilliseen koke-
mukseen eli ihmisen kykyyn hahmottaa ja tulkita maailmaa aistien 
kautta (Grieser & Johnston 2017, 2). Esteettisen näkökulman  avulla 
haluan tässä luvussa erityisesti kiinnittää huomiota siihen, kuinka 
esineet (äänimaljojen muodossa) äänihoidoissa ymmärretään, tulki-
taan ja konstruoidaan sanattoman, aisteihin perustuvan toiminnan ja 
kommunikaation avulla.

Uskonnon, aistien ja materian yhteyttä on korostettu usein. Us-
konnontutkija Sonia Hazard (2013, 63) kuvaa uskontoa tunnettu-
na, kosketettuna, kuultuna, haistettuna ja nähtynä, ei pelkästään tul - 
kittuna tai kognitiivisesti hahmotettuna. Semioottisen sijaan esinei-
den ja ihmisten suhdetta voidaankin ensisijaisesti kuvailla somaat ti - 
sena,  Hazard jatkaa. Vastaavalla tavalla pyrin tässä luvussa ymmär-
tä mään ihmisten ja äänimaljojen välille muodostettavaa  suhdetta 
nimenomaan somaattisena ja aisteihin tiiviisti kytkeytyvänä  ko - 
kemuksena, jota sekä välitetään että tulkitaan kehon avulla.  Sally 
M. Promey (2017) käyttää ilmiöstä termiä ”uskonnolliset aistikult-
tuurit”  (sensory cultures of religion). Käsitteen tarkoitus on siirtää 
huomio  ”aistien, ideologioiden, arvojen, affektien ja harjoitusten 
kulttuuriseen konstruktioon, sekä [tutkia] kuinka ne kohtaavat, muo-
dostavat ja aktivoivat aineellisia objekteja” (Promey 2017, 3). Ymmär-
rän  aistien ja materian olevan kyseisellä tavalla kytköksissä toisiinsa, 
minkä vuoksi materiaan liitettävien aistikokemusten tarkastelu voi 
kertoa, kuinka äänimaljahoidoissa luodaan ja ylläpidetään henkilö-
kohtaista  suhdetta materiaan ja näin ollen myös opitaan tulkitsemaan 
aineellisuutta uudella lumotulla tavalla.
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Alexandra K. Grieser ja Jay Johnston (2017, 16) tekevät  erottelun 
uskonnollisen estetiikan (religious aesthetics) ja uskontoestetiikan 
(aesthetics of religion) välille. Heidän tulkinnassaan näistä ensim-
mäinen käsittää uskonnollisissa tilanteissa muodostuvat aistilliset 
toiminnat, kuten näön, kuulon ja keholliset harjoitteet, sekä niis-
sä ilmenevät objektit, kuten kuvat, arkkitehtuurin, tekstit tai tanssit. 
Uskontoeste tiikka toisaalta viittaa Greiserin ja Johnstonin jaottelussa 
teoreettiseen lähestymistapaan, jossa päämääräksi puolestaan muo-
dostuu akateemisen näkökulman kehittäminen (Grieser & Johnston 
2017, 16). Käytännössä nämä kaksi kategoriaa kuitenkin kulkevat 
usein limittäin. Tässä luvussa kiinnostukseni on erityisesti uskon-
non esteettisessä, erityisesti aisteihin kytkeytyvässä ilmaisussa samal-
la kuitenkin toteuttaen ja edistäen uskontoesteettistä katsontakantaa 
myös teoreettisena viitekehyksenä. Tutkimuksen pääasiallinen tar-
koitus ei kuitenkaan ole uskontoesteettisen teorian kehittäminen. Sen 
sijaan pyrin analyysilläni lisäämään uskontoesteettistä ymmärrystä 
etnografiaan pohjautuvalla tutkimustiedolla materian ja aistien yh-
teydestä äänimaljahoidoissa, tai laajemmin ajateltuna, tarjoamalla 
yhden esimerkin siitä, kuinka esteettisiä prosesseja ja käsitystä mate-
riasta konstruoidaan ja muokataan suhteessa toisiinsa uushenkisesti 
värittyneissä vaihtoehtohoidoissa.

Äänimaljoihin tutustuminen ja oikean maljan valinta 
moniaistillisena toimintana

Monet tutkimuksen osallistujista kertoivat muodostaneensa erityi-
sen suhteen omiin äänimaljoihinsa. Luvun seuraavissa osioissa kä-
sittelen tällaisten suhteiden muodostumista tuntoaistin, kuuloaistin 
ja intuition kautta. Suhde maljoihin näyttäytyy aineistossa usein mo-
nitahoisena. Vaikka maljoihin muodostetaan määrätietoisesti vah-
vaa henkilökohtaista yhteyttä, painotetaan samaan aikaan usein myös 
inhimillisten ystävyyssuhteiden ja maljoihin muodostettavien suh-
teiden välisiä eroja. Äänimaljahierontaa opiskeleva ”Onerva” toimii 
hyvänä esimerkkinä tästä. Ryhmähaastattelussa ”Onerva” tiedusteli 
muilta osallistujilta, kokevatko he, etteivät he maljojen kanssa ole yk-
sin. ”Onerva” syvensi ajatustaan seuraavasti: 
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Että se on semmonen joku, en halua sanoa että se on niinku kaveri… 
Mutta se kiteytyy siihen, että maljojen kanssa en ole koskaan yksin. – – 
En mä ajattele sitä sillai, että ilman maljoja olisin yksinäinen. Että en tar-
kota sitä. Mutta ehkä se liittyy johonkin yhteyteen, semmoseen syvem-
pään eksistentiaaliseen yhteyteen. (TKU/A/22/50.)

Maljat muodostavat ”Onervalle” tärkeän kumppanin  jokapäiväisessä 
elämässä. Samalla ”Onerva” kokee maljojen myös mahdollistavan sy-
vän yhteyden tunteen, jolloin ne muuntuvat siten tavallisesta tuot-
teesta esineeksi, joka ylittää maljojen arkipäiväiset käyttötarkoituk-
set ilmentämällä ”elävyyttä” (Bennett 2010). Päiväkirjassaan ”Onerva” 
kuvailee syventävänsä suhdettaan maljoihin samalla tavalla kuin ih-
misten kanssa, jolloin ”pikkuhiljaa tunnustellen tehdään  tuttavuutta” 
(TKU/O/22/43, s. 11). Esimerkiksi liian luja soitto voi ”Onervan” 
mielestä häiritä maljan ja ihmisen välisen kommunikaation onnis-
tumista toivotulla tavalla. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan, kuinka 
”Onerva” ja viisi muuta tutkimushenkilöä kuvailivat muodostavansa 
ja ylläpitävänsä omaa suhdettaan äänimaljoihin sanattomasti koske-
tuksen, kuulon ja intuition avulla.

Kosketus

Tässä osiossa kuvailen, kuinka äänimaljoihin tutustutaan kosketusta, 
ja tätä kautta laajemmin tuntoaistia, hyödyntäen. Hyvänä esimerkki-
nä tästä toimii havainnoimallani äänimaljahieronnan alkeiskurssil-
la tehty harjoite, jossa osallistujat harjoittelivat opastetusti kokemaan 
äänimaljat kehollisesti sekä havainnoimaan maljojen yksilöllisiä omi-
naispiirteitä ja keskinäisiä eroja. Tehtävän tavoite oli maljojen yksilöl-
lisen värähtelyn huomioiminen erityisesti kehon tuntemusten kautta. 
Tehtävän alussa osallistujat jaettiin pareihin, joita neuvottiin reflektoi-
maan maljojen eroja ja ominaispiirteitä. Harjoitteen aluksi jokainen 
osallistuja sai valita yhden maljan, joka asetettiin omalle kämmenelle. 
Maljoja soitettiin kevyesti lyömällä pehmeällä  malletilla. Samaan ai-
kaan ohjaaja kannusti kaikkia tunnustelemaan, kuinka maljasta läh-
tevä värähtely matkasi kämmenestä lähtien kättä pitkin ja siitä  koko 
kehoon. Ohjaaja kertoi silmien sulkemisen auttavan osallistujia ais-
timaan, kuinka värähtelyt liikkuivat kehossa. Kun maljoja oli het-
ken aikaa soitettu näin, jokainen vaihtoi maljaa oman vierustoverinsa 
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kanssa. Toista maljaa soitettiin samalla tavalla  kämmenellä tunnus-
tellen siitä lähteviä värähtelyjä, samalla kun ohjaaja opasti meitä huo-
mioimaan, kuinka samanlaisten maljojen värähtelyt tuntuvat kehossa 
eri tavoin. Kun parien molemmat osapuolet olivat soittaneet kum-
paakin maljaa kämmenellä ja vatsalla, ohjaaja opasti kaikkia keskus-
telemaan parinsa kanssa, miltä eri maljat olivat tuntuneet, ja lopuk-
si valitsemaan, kumpi maljoista miellytti itseä eniten.  Opettaja myös 
kannusti hakemaan kurssipaikan hyllystä lisää maljoja, jos omaa hen-
kilökohtaista suosikkia ei heti löytynyt. Harjoitteen jälkeen maljat 
merkittiin omalla nimellä, ja ohjaaja kertoi, että ne voisi myös viedä 
yöksi kotiin, jossa niihin saisi tutustua kaikessa rauhassa. Seuraava-
na kurssipäivänä maljat olisi mahdollista vaihtaa tai hankkia omaksi. 
Moni osallistujista siirtyikin ohjeiden mukaisesti tunnustelemaan eri 
maljojen sointia ja valitsemaan omaa kokonaisuuttaa, johon voisi sy-
vemmin tutustua kurssin edetessä ja kotona.

Kyseinen harjoitus tuo hyvin esille sen, kuinka tärkeää juuri oi-
kean maljan löytäminen äänimaljahoitojen harjoittajille on. Proses-
siin käytetään paljon aikaa ja oikean maljan valintaa puntaroidaan 
tarkasti. Vastaavalla tavalla monet haastatelluista kertoivat suosivansa 
käsityönä valmistettuja maljoja tehdasvalmisteisten maljojen sijaan. 
Esimerkiksi yksi tutkimushenkilö kertoi käsin tehdyissä äänimaljois-
sa kuvastuvan elämän ”erilaisuus ja monimuotoisuus” (TKU/A/22/44, 
s. 2). Näin äänimaljojen yksilöllisten piirteiden tulkittiin heijastavan 
ympäröivää maailmaa. Myös äänimaljahierontakurssin manuaali si-
sältää maljojen valmistusta käsittelevän luvun, jossa niiden yksilöl-
listä valmistustapaa korostetaan ja kuvaillaan erityisen arvokkaana.

Yllä kuvatussa esimerkissä käy ilmi myös tuntoaistin merkitys it-
selleen sopivien äänimaljojen valinnassa. Keskeistä materian aistimi-
selle kosketuksen kautta on iho. Artikkelissa ”The skin of religion” 
Brent Plate (2012, 166) kuvailee ihoa liminaalisena tilana, jonka kaut-
ta keho, identiteetti ja suhde ulkopuoliseen maailmaan määrittyvät. 
Yllä kuvaillussa harjoitteessa äänimaljat johdatetaan osaksi omaa ke-
hoa kämmenen ihon kautta. Värähtelyjen siirtyessä kämmenen ihos-
ta kehon sisälle, ohjaajan ohjeistuksen saattelemana,  tavoitteena on 
oppia tuntemaan ja kokemaan äänimaljat oman kehon  puitteissa. 
Näin luodaan eräänlaista kehollista tietoa (body knowledge) maljo-
jen ominaispiirteistä (Koch 2017). Toisen keskeisen elementin muo-
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dostaa käsitys äänestä värähtelevänä ja sen myötä koskettavana ja 
kosketettavana. Musiikkitieteilijä Nina Sun Eidsheimin mukaan 
musiikin ja äänen hahmottaminen ensisijaisesti värähtelynä mahdol-
listaa käsi tyksen musiikista koskettamisena ja kosketuksi tulemisesta 
 (Eidsheim 2015, 183).

Yllä kuvailtujen aspektien lisäksi harjoitus tuo näkyväksi yhden ta-
van, jolla maljoihin luodaan henkilökohtainen suhde ja kuinka mate-
riaan äänimaljahoidoissa suhtaudutaan ja tutustutaan kehollisesti 
tuntoaistin kautta. Oleellista suhteen luomiselle ei yksinomaan ole 
tehtävä harjoite, vaan myös ohjaajan kehotus toistaa harjoitetta valit-
tujen maljojen kanssa itse kotona. Näin kurssilaiset opastetaan löytä-
mään ja harjoittelemaan kehon kautta yhteyden luomista maljoihin.

Kuulo

Toinen keskeinen aisti, jota ahkerasti käytetään maljoihin tutustuessa, 
on kuuloaisti. Äänimaljat ovat ensisijaisesti auditiivinen  objekti, jon-
ka yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa ääntä. Aiemmassa osios-
sa kuvailin, kuinka äänen värähtely äänimaljahoidoissa koetaan tun-
toaistia hyödyntäen. Tämän lisäksi äänimaljahoidoissa opitaan myös 
tulkitsemaan eri maljoista lähteviä ääniä kuuloaistin avulla. Tässä 
osiossa tarkastelen siis, kuinka äänimaljoja harjoitellaan kuuntele-
maan ja ymmärtämään auditiivisesti.

Keskeistä tässä yhteydessä on näkemys siitä, että äänimaljat autta-
vat harjoittajia käyttämään kuuloaistiaan uudella tavalla. He opette-
le vat toisin sanoen kuuntelemaan tietyllä tavalla. Yhden ryhmähaas-
tattelun osallistujat ajautuivat keskustelemaan omien maljojensa 
valinnasta. Yksi osallistujista, jota tässä kutsun ”Viljaksi”, kuvaili va-
lintaansa näin:

Itselläni kun ei ole taustaa musiikin kanssa, niin sitä ääntä on oppinut 
kuuntelemaan ihan uudella tavalla ja myöskin rytmittämään. – – Samoin 
oon oppinut kuuntelemaan noit maljojen soimista eri tavalla, koska ne 
resonoi jokaisen ihmisen keholla ihan eri tavalla. Niistä lähtee ihan eri-
lainen ääni. Ja sen huomaa siinä vaiheessa kun valitsi sitä omaa settiä  
– –, niin miten vaikeata se oli löytää semmonen setti, että kun yritti löy-
tää itselleen sen, että ne soi kauniisti yhteen. Siinä oli ihan järkyttävä te-
keminen. Ja sitten sitä veivas ees ja taas, et ”ei kun tämä malja, ei kun tuo 
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malja, ei kun tämä, ei kun nuo.” Ja vieläkin tulee vähän semmosta epä-
röintiä, mut kyl nää on ollut ne … mitkä on toiminut kaikkein parhaiten. 
(TKU/A/21/311.)

Vaikka ”Viljalla” ei ollut musiikillista taustaa, hän koki  äänimaljojen 
soittamisen kehittävän hänen rytmitajuaan ja ymmärrystään siitä, 
mitkä äänet soivat parhaiten ja harmonisesti yhteen. Huomion ar-
voista on myös, että ”Viljan” kuvailussa maljojen kuuntelu näyttäytyy 
yksilöllisenä prosessina, joka saattaa vaihdella suurestikin eri maljo-
jen ja myös eri soittajien/kuulijoiden kohdalla. Tästä kertoo erityises-
ti ajatus siitä, että maljat resonoivat jokaisen keholla eri tavalla.

Myös äänimaljahoitoa harjoitellut ”Teijo” kertoi opetelleensa 
kuuntelemaan ja tulkitsemaan juuri omia maljojaan:

Mut se et osaa kuunnella niitä omia maljoja, et miten ne soi, niin se tu-
lee vaan siinä tekemällä. [– –] kun se on tietyllä paikkaa henkilöllä, niin 
jos se soi huonosti… Kaikki tietää miten se oma tietty malja pitää soida, 
jos se soi huonosti, niin tietää et siinä on niinku työstettävää, et se energia 
ei virtaa niinku sen kuuluis virrata. Et se jostain, jonkun takia sit tökkää. 
(TKU/A/22/49.)

”Teijo” kertoo itselleen tuttua maljaa kuuntelemalla selvittävänsä, mi-
kä kohta kehoa tarvitsee hoitoa. Näin maljojen oikeanlainen tulkinta 
kuuloaistia hyödyntäen muodostuu tärkeäksi osaksi hoitotilanteessa. 
”Teijon” kuvailu osoittaa, kuinka kyky kuunnella ja tulkita maljojen 
ääniä ja erityisesti niissä tapahtuvia muutoksia muodostuu äänimal-
jahoidoissa keskeiseksi taidoksi.

Monen muun tutkimukseen osallistuneen tavoin ”Vilja” korostaa 
myös maljojen yhteissoinnin merkitystä eli sitä, kuinka  useammista 
maljoista lähtevät äänet mielletään asettuvan suhteessa toisiinsa. Osa 
haastateltavista kertoi jopa vaihtaneensa tai palauttaneensa itselleen 
muuten mieluisan maljan, jos sen sointi ei sopinut yhteen muiden 
itselle tärkeiden äänimaljojen kanssa. Näin ollen materian  merkitys 
äänimaljahoidoissa ei yksinomaan muodostu relationaalisesti ih-
misen ja materian välillä, vaan myös suhteessa muuhun materiaan. 
Tämä aspekti tulee erityisen hyvin esille maljojen auditiivista koke-
musta tarkasteltaessa, sillä nimenomaan maljojen harmoninen yh-
teissointi tulkitaan merkiksi maljojen keskinäisestä kommunikaa-
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tiosta. Huomionarvoista tässä yhteydessä on myös, ettei esimerkiksi 
maljojen visuaalinen yhteensopivuus noussut aineistossa esille. Myö-
hemmin haastattelussa ”Vilja” palasi kuvailemaan maljojen yhdistä-
misen vaikeutta:

Oon kyllä itse huomannut ja tossa kun kurssikavereiden kanssa oon kes-
kustellut, niin kyllä niihin kiintyy sen verran, et jos siitä alkuperäisestä 
meinais vaihtaa jotain, niin se ei kyllä onnistu kauheen helposti, koska sii-
hen, ne on jotenkin niinku juurtunut, juurtunut ja jäänyt. Et sit jos siihen 
tulee joku uus mielenkiintonen malja, jonka haluis ehkä ottaa siihen ja se 
ei soikaan siinä, niin kyl se, kyl ne vanhat pysyy, se vanha juuri siinä aika 
hyvin. (TKU/A/21/311.)

”Viljan” kommentti kiteyttää paitsi maljojen äänellisen yhteensovitta-
misen merkityksen ja sen vaikeuden myös sen, kuinka vahvan siteen 
monet äänimaljahoitojen harjoittajista muodostavat omiin maljoi-
hinsa. Maljat muodostuvat kumppaneiksi, joita kohtaan ”Vilja” kokee 
vahvaa uskollisuutta. Suhtautumisen äänimaljoihin aineellisina ob-
jekteina ja niiden kuuntelun voidaan siis todeta sisältävän relationaa-
lisen, inhimillisen ja emotionaalisen ulottuvuuden.

Intuitio

Kolmantena esimerkkinä nostan esille intuition merkityksen maljo-
jen valinnassa. Liitän intuition tähän keskusteluun äänimaljojen va-
linnasta moniaistillisena toimintana erityisesti kolmesta syystä. 
Ensinnäkin intuitio vaikuttaisi äänimaljahoitoa harjoittavien kes-
kuudessa olevan jossain määrin kytköksissä fyysiseen ja aistittuun 
kokemukseen. Tästä esimerkkinä toimii ”Marjan” kuvailu intuition 
osuudesta hänen tutustuessaan omiin äänimaljoihinsa ja valitessaan 
oikeaa kokonaisuutta: 

Minusta se oli silloin ihan helppoa, et intuitiivisesti vaan ne maljat valitsin, 
mitkä tuli sitten. – – Ja jotenkin sitten sen resonanssin perusteella menen, 
mikä resonoi kehossa, niin sen mukaan sitten maljan. (TKU/A/21/311.)

”Marjan” kertomassa maljojen intuitiivinen valinta liittyy nimen-
omaan maljojen keholliseen kokemiseen. Intuitio voidaan tässä yh-
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teydessä ensisijaisesti tulkita sanattomaksi toiminnaksi, joka tunne-
taan ja hahmotetaan nimenomaan oman kehon puitteissa. Toisin 
sanoen maljat viestivät ”Marjalle” olemuksestaan juuri kehollisina 
aistikokemuksina, jotka vuorostaan johtivat intuitiivisesti koettuun 
tietoon sopivista maljoista. Vastaavanlainen prosessi on havaittavissa 
myös aiemmin kuvailussa äänimaljakurssin harjoitteessa, jossa mal-
joja opeteltiin tunnustelemaan ja tunnistamaan kehon avulla.

Toiseksi, intuitiosta puhutaan arkikielessä monesti  nimityksellä 
kuudes aisti. Tämä yleinen ajatus intuitiosta aistin kaltaisena koke-
muksena on saattanut vaikuttaa myös tutkittavien käsitykseen intui-
tiosta. Vaikka tutkimukseen osallistuvat eivät kerätyssä aineistossa 
suoraan määritelleet, kuinka ymmärtävät intuition, voi heidän ker-
ronnastaan kuitenkin tulkita, että kyseessä on eräänlainen sisäi nen, 
johdatusta muistuttava, kyky päätyä oikeaan ratkaisuun ilman ana-
lyyttistä tai tietoista ajatustyötä. Intuitio näyttää tutkittavien tulkin-
noissa toimivan eräänlaisena lisänä aistikokemuksille, johon tur-
vaudutaan, kun analyyttistä päättelykykyä ei koeta sopivaksi tai 
riittäväksi ongelmanratkaisuun. Intuitiivista ajattelua onkin  kuvailtu 
holistisena ja moniaistillisena toimintana (Pohjanheimo 2018, 30; 
Lindeman 2011, 347; Denes-Raj & Epstein 1994). Intuitio voidaan 
siis ymmärtää prosessina, joka on vahvasti kytköksissä ympäristöstä 
saataviin vihjeisiin, joita käsitellään erilaisten aistikokemusten kaut-
ta. Tähän viittaa myös haastateltavien tapa puhua siitä, kuinka he in-
tuitiivisesti etsivät itselleen oikeita maljoja. ”Pilvi” kuvailee intuition 
osuutta sopivan maljan valinnassa näin:

Mäkin hyvin intuitiivisesti oon valinnut ne maljat, ihan  kokeilemalla, 
soittamalla ja mikä on tuntunut omalta, niin sit sen mä oon ottanut. 
Et ei mulla siinä oo mitään sen tieteellisempää valintakriteeriä ollut. 
(TKU/A/21/311.)

”Pilvin” kommentissa intuitio näyttäisi käsittävän jotain selittämä-
töntä, mutta myös jotain joka ”Pilvin” sanoin nimenomaan tuntuu 
omalta. Toisaalta tätä kyseistä tunnetta tavoitellaan ja harjoitellaan 
konkreettisen tekemisen ja aistikokemusten kautta, eli maljoja soitta-
malla ja kuuntelemalla.

Kolmanneksi intuitio näyttäisi olevan taito, jota äänimaljahoitajat 
aktiivisesti kehittävät ja harjoittavat. Toisin sanoen kyse ei ole syn-
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nynnäisestä piirteestä vaan kyvystä, jossa voi kehittyä ja jonka har-
joittelu ja jalostaminen mielletään tärkeäksi osaksi toimintaa (ks. 
myös Pohjanheimo tässä teoksessa). Esimerkiksi ”Teijo” koki oman 
intuitiivisuutensa kehittymisen mahdollistavan hänelle äänimalja-
hoitojen vapaamman ja yksilöllisemmän harjoittamisen, varsinkin, 
koska intuitio mahdollisti poikkeamisen kurssilla opitusta soitto-
kaavasta:

Reagointi ja soittaminen on muodostunut koko ajan enemmän intui-
tion varaiseksi ja olenkin lopettanut noudattamasta oppimaani ”soitto-
kaavaa”. Käyn jokaisen asiakkaan kohdalla kaikki 12 chakraa [koko  keho] 
läpi, mutta järjestys ja soittoaika/chakra voivat vaihdella suurestikin. 
(TKU/O/22/45.)

Intuition kannalta oleellista ”Teijon” kirjoituksessa on erityisesti se, 
kuinka hän kuvailee intuitiota taitona, joka on parantunut samalla 
kun hänen kokemuksensa äänimaljahoitojen tekemisestä on kasva-
nut. Saadessaan enemmän itsevarmuutta äänimaljahoitajana ”Teijo” 
turvautuu vahvemmin intuitioon ja irtautuu opiskelemastaan soitto-
kaavasta. Näin intuition harjoittaminen mahdollistaa äänimaljahoi-
doissa suuremman rituaalisen vapauden ja luovuuden.

Lopuksi

Äänimaljahoidoissa sanatonta yhteyttä materiaan kehitetään ja har-
joitellaan pääasiassa moniaistillisten tekniikoiden avulla.  Aineiston 
valossa erityisesti tuntoaisti, kuuloaisti ja intuitio osoittautuivat kes-
keisiksi taidoiksi äänimaljoihin tutustuttaessa. Tutkimukseen osal-
listujat kertoivat harjoittavansa ja kehittävänsä kyseisiä aisteja 
luodakseen ja syventääkseen omaa henkilökohtaista suhdettaan ääni-
maljoihin.

Tärkeäksi muodostui esimerkiksi maljojen soinnin ja sen variaa-
tioiden tarkkailu, kun maljoista lähteviä ääniä opeteltiin tuntemaan, 
tulkitsemaan ja ymmärtämään suhteessa ihmiskehoon sekä muihin 
äänimaljoihin. Aistikokemusten avulla tehdään ja harjoitetaan ke-
hollista tietoa, jonka avulla opetellaan tulkitsemaan ja vuorovaikutta-
maan materian kanssa. Äänimaljoihin tutustuminen on tässä luvussa 
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toiminut havainnollistavana esimerkkinä materian ja moniaistillisen 
toiminnan yhteen nivoutumisesta yhdessä holistisen henkisyyden 
harjoitteessa.

Lopuksi on vielä tärkeä huomioida, että tässä luvussa kuvaillut 
äänimaljoihin liitetyt aistikokemukset keskittyvät erityisesti äänen 
tulkitsemiseen, sisäistämiseen ja kokemiseen. Äänimaljahoidoissa 
auditiivinen ulottuvuus on väistämättä toistuvasti läsnä ja harjoitta-
jien tulkinnan kohteena. Myös tämä liittyy harjoitteen materiaaliseen 
ulottuvuuteen, sillä ääni on yleisesti tulkittu aineellisen kulttuurin il-
mentymäksi. Historioitsija Karen Bijsterveld on tutkimusryhmänsä 
kanssa todennut niin kutsuttujen äänitaitojen (sonic skills) olevan tär-
keässä osassa lääkäreiden, luonnontieteilijöiden ja insinöörien tie-
donhankintaprosesseissa (Bijsterveld 2018).

Tässä luvussa esitetyn analyysin valossa äänitaidot ovat tärkeitä 
myös äänimaljahoidoissa aisteihin perustuvan, ei-verbaalisen kanssa-
käymisen kannalta. Aistien avulla äänimaljoihin muodostettava suh-
de toimii näin ollen yhtenä esimerkkinä äänimaljahoidoissa jalostet-
tavista äänitaidoista ja kuvailee, kuinka kyseisiä taitoja aktivoidaan ja 
kehitetään ei-verbaalisessa kommunikaatiossa materian kanssa sekä 
laajemmin suhteessa henkisyyteen, hyvinvointiin ja terveyteen. Pää-
tän tämän luvun ehdottamalla, että tämän kaltaisilla elämään lumoa 
tuottavilla äänitaidoilla on äänihoidoissa – ja potentiaalisesti uushen-
kisyydessä laajemminkin – tärkeä osa. Ne muodostavat mielenkiin-
toisen ilmiön, joka ansaitsee lähempää tarkastelua lisäämään ym-
märrystämme aistien merkityksestä ja funktiosta (uus)henkisyyden 
alueella.
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