
  



 
Turun linnan puistossa voi törmätä harjoitukseen, joka on hypnoottista katsottavaa. 
Kiinalainen terveysliikunta ja kamppailulaji voi vaikuttaa kevyeltä, mutta vaatii 
sinnikästä harjoittelua. 
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Tämä ei ole tähän mennessä ollut suurten massojen laji, sanoo 
yi quania Turussa ohjaava Petri Norri . 
 
Hän tutustui harjoitukseen ensimmäistä kertaa vuonna 1998, jolloin kiinalainen mestari Zhang Changwang vieraili Turussa. 
 
Norrin laji oli niihin aikoihin taiji, joka edelleen tunnetaan Suomessa paremmin kuin yi quan. Uusi laji sai hänet pauloihinsa, ja joitakin vuosia myöhemmin hän 
pääsi mestari Zhangin oppilaaksi. 
 
Harjoitukset pidetään Shaolin-salilla Linnankadulla. Ryhmässä on noin kymmenen aktiivista harrastajaa, joista yksi on Rainer Tuominen . 
 



Sisäisen voiman laji vei hänen sydämensä vuonna 2008. Sen jälkeen harjoittelu on jäänyt väliin vain kahtena päivänä, vaikka harjoitus kestää kerrallaan 
vähintään puolitoista tuntia. 
 
Yi quan on tehnyt Tuomisen olosta terveen, vahvan ja keskittyneen. Selän rappeuma on myös pysynyt kurissa. 
 
– Harjoittelen yleensä iltapäivän aikana ja sovitan muut menot sen mukaan, Tuominen kertoo. 
 
Päivittäistä harjoittelua vaaditaan, koska tapa käyttää kehoa ja mieltä on uusi. 
 
– Laji alkaa perusseisonnasta eli zhan zhuangista. Siinä opitaan perusteet ja sitä tehdään pitkään. Kiinassa saatetaan jopa tehdä ainoastaan seisomisharjoitusta 
koko ensimmäisen vuoden ajan, Norri kertoo. 
 
Myöhemmin mukaan tulee liikkuvampia harjoitteita ja parin kanssa harjoittelua. 
 
Ajan myötä kehon oikea kannattelu löytyy, eikä asennon säilyttäminen vaadi enää yhtä paljon voimankäyttöä kuin alussa. Keskeistä on opettaa hermostoa 
ohjaamaan kehoa ja aktivoimaan se kokonaisvaltaisesti. Käyttöön otetaan isojen lihasryhmien lisäksi myös ei-tahdonalaiset lihakset, faskiat ja jänteet. 
 
– Slogan voisi olla: rento keho, keskittynyt mieli ja luonnollinen hengitys. 
 
Suomeksi yi quan tarkoittaa mielen- tai intentionnyrkkeilyä. 
 
– Lajissa käytetään paljon motorisia mielikuvia. Se yhdistää mielen kehoon ja saa aikaan rennon, luonnollisen voiman, Norri kertoo. 
 
Esimerkkinä hän mainitsee ison paperipallon kannattelun. Mielikuvaharjoituksilla kehitetään hermostoa ja kasvatetaan voimaa, vaikka liikkeet näyttävät 
ulospäin kevyiltä. Sisäisten mielikuvien käyttö tekee hitaista kädenliikkeistä hypnoottista katseltavaa. 
 
– Lajin parissa puhutaan ristiriitavoimasta. Kun otat mielikuvaksi jonkin esineen työntämisen ja se tuntuu raskaalta, niin luot mielessäsi sekä työntävän voiman 
että vastavoiman. Kun käytät näin mielessäsi kehoa kahteen suuntaan, se vahvistaa kehoa. 
 
Laji alkaa yleensä avautua 100 ensimmäisen harjoittelutunnin jälkeen, eikä oppiminen lopu koskaan. Yi quania jo 40 vuotta harjoitellut mestari Zhang on 
kertonut edelleen kehittyvänsä perusseisomaharjoituksessa. 
 
Tärkeintä on määränpään sijasta matka, kuten Tuominen ilmaisee. 
 
– Itselläni ajatukset vielä täyttävät mielen. Kun jossain vaiheessa pääsen ajatuksettomaan tilaan, niin lajissa aukeaa taas uusia ovia, hän kuvailee edistymistään. 
 
Yi quanissa ei harjoitella tekniikoita tai liikesarjoja. Norrin mukaan ulkoisen muodon puuttuminen on tärkeimpiä eroja taijin ja yi quanin välillä, vaikka 
molemmat kuuluvatkin kiinalaiseen sisäisten kamppailulajien koulukuntaan. 
 
Shaolinissa kokoontuvaan ryhmään otetaan uusia osallistujia milloin vain, vaikka suositeltavaa on tulla kauden alussa, jolloin oppiminen lähtee 
johdonmukaisesti alkeista. Myönteisten vaikutusten huomaaminen ja pitkäjänteinen harjoittelu vievät aikaa, mikä monella nykyihmisellä lopettaa harrastuksen 
alkumetreille. 
 
– Vaatii asennetta, että malttaa olla paikoillaan, Tuominen toteaa. 
 
– Pääosa tulee mukaan terveysvaikutusten vuoksi, saamaan lisää mielen keskittymiskykyä ja kehon hyvinvointia, joka syntyy rentoudesta. Laji tuo hyvän 
rakenteen kehoon, jolloin voimankäyttö ihan arkielämässä on tehokkaampaa ja parempaa, Norri kertoo. 
 
Osa ihmisistä harjoittaa yi quania saadakseen tukea muiden kamppailulajien harrastamiselle. 
 
– Alkuperäistä, eläimen kaltaista räjähtävää voimaa opetetaan muissa lajeissa aika vähän, kun taas yi quanissa se on keskeistä, Norri sanoo. 
 
Lajin johtohahmot Kiinassa ovat todistaneet yi quanin toimivuuden myös ottelemalla haasteotteluita eri kamppailulajeissa koskaan häviämättä. 
 
Tuominen kertoo harrastavansa näyttelemistä, johon yi quan tuo keskittymiskyvyn lisäksi itsevarmuutta. 
 
– Sisäisen voiman löytäminen ja sen ulos saaminen eivät ole hyödyllisiä pelkästään kamppailulajeissa, vaan myös arjessa äkkinäisissä vaaratilanteissa, Norri 
lisää. 
 
Hän kertoo esimerkin matkastaan Lapissa, kun keskeltä pimeyttä auton eteen hyppäsi poro. Vuosikausien yi quan -harjoittelun ansiosta Norri reagoi nopealla ja 
hallitulla väistöliikkeellä, välttäen törmäyksen täpärästi. 
 
– Mestari Zhang puhuu tiikerin mielestä ja siitä, mikä on se henki, joka harjoituksessa on läsnä. Vaikka näet tiikerin nukkuvan, sinun ei tee mieli mennä sen 
luokse, Norri kuvailee valppauden olotilaa, joka yi quanissa vallitsee. 
 
3 faktaa yi quanista  
 
1 Kehitetty Kiinassa 1920-luvulla toisen sisäisen kiinalaisen taistelulajin xingyi quanin pohjalta. 
 
 
2 Lajin kehittäjä mestari Wang Xiangzhai (1885–1963) kyseenalaisti taistelulajien vanhat harjoitteluperinteet luopuen ulkoisesta muodosta ja yksittäisten 
ruumiinosien mekaanisesta harjoittamisesta. 
 
 
3 Rantautui Suomeen ja Turkuun vuonna 1998, jolloin kiinalainen mestari Zhang Changwang vieraili Turussa ensimmäisen kerran. 
 
Yi quan eli 
”mielen nyrkkeily”  
 
Kiinalainen terveysharjoitus ja kamppailulaji, joka kehittää kehotietoisuutta ja keskittymiskykyä. Voidaan suomeksi kääntää mielen nyrkkeilyksi. 
 



Kuuluu kiinalaiseen sisäisten kamppailulajien gong fu -koulukuntaan ja sisältää yhtymäkohtia myös meditaatioon, mindfulnessiin ja jopa akupunktion 
periaatteisiin. 
 
Keskeinen tavoite on kehon ja mielen yhdistäminen sekä sisäisen voiman kehittäminen. 
 
Tavallisin harjoitus on seisominen tietyissä asennoissa, joissa hyödynnetään mielikuvia. Lisäksi lajiin kuuluu liikkuvia harjoitteita sekä pari- ja 
kamppailuharjoitteita. 
 
Rentouteen sekä rentouden ja jännityksen vuorotteluun perustuva harjoittelu vahvistaa hermostoa ja lihaksistoa sekä tehostaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. 
Laji kehittää kehon räjähtävää voimaa sekä mielen keskittymiskykyä. 
 
Turussa harjoituksia pidetään Shaolin dojolla Linnankadulla Petri Norrin ohjauksessa. 
 
Lisätietoa muun muassa Zhang Changwangin teoksesta Tie terveyteen ja hyvinvointiin. 

 


