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– Essential Motionissa oma 
keho on pääasiallinen liik-
keen ohjaaja. Siinä kuu-
lostellaan kehon viestejä ja 
impulsseja, kuvailee Essen-
tial Motion -ohjaaja Riitta 
Saarikko uudenlaista body-
mind-lajia. Kirkkonummen 
Palvelukeskuksessa on al-
kamassa kansalaisopiston 
Avaava hyvän olon tunti, 
jossa Saarikko käyttää pal-
jon myös Essential Motio-
nista tuttuja harjoitteita. 

Essential Motionissa 
kuunnellaan kehoa ja liiku-
taan pehmein liikkein. Liik-
keitä ei suoriteta vaan nii-
den annetaan tapahtua.

– Jokainen tekee täällä 
liikkeitä omalla käsialal-
laan, Saarikko kuvailee tun-
nin alussa. Hän on suoritta-
nut Essential Motion ohjaa-
jan nelivuotisen koulutuk-
sen, jossa kehitetään omaa 
kehotietoisuutta ja luodaan 
uusia hermoratoja, tai ku-
ten Saarikko asian leikki-
mielisesti ilmaisee - opitaan 
liikkumaan kuin lapsi.

– Nyt kiinnitetään huo-
miota omaan kehoon ja huo-
kaistaan pois päivä rasituk-
set, Saarikko toteaa ja tun-
ti aloitetaan tutustumal-
la omaan kehoon. Aluksi 
tervehditään jalkapohjia ja 

siirretään painoa eri kohdil-
le jalanpohjia. Jaloista siir-
rytään pikku hiljaa ylem-
mäs ja kuljetaan koko ke-
ho läpi keskittyen vartalon 
eri kohtiin ja kuunnellen 
niiden antamia impulsse-
ja. Rauhallinen musiikki 
soi taustalla, kun tuntilai-
set koukistelevat polviaan 
ja pyörittävät olkapäitään 
- kaikilla on silmät kiinni 
jossain vaiheessa, se saat-
taa helpottaa oman kehon 
kuuntelussa. 

Tämän jälkeen kaikki 
kulkevat hetken omalla tyy-
lillään. Saarikko muistuttaa 
hengittämään välillä, sil-
lä jännittyessään ihminen 
usein pidättää hengitystään 
- rauhallinen uloshengitys 
rentouttaa.

– Täytyy muistaa ettei 
ole olemassa oikeaa tai vää-
rää tyyliä, on vain se tyyli 
joka syntyy tästä hetkestä, 
Saarikko muistuttaa välillä 
ja kannustaa päästämään 
sisäisen lapsen ulos. Ryh-
mä on tänään pieni ja Saa-
rikko kertoo senkin vaikut-
tavan tunnin kulkuun, sil-
lä vaikutamme aina toinen 
toisiimme. 

Essential Motionissa 
käytetään paljon parityös-
kentelyä ja liikkeiden pei-

laamista. Saarikko toteaa, 
että tärkeintä on oman ke-
hon impulssien seuraami-
nen, joskus ne saattavat oh-
jata istumaan tuolille ja sil-
loin istutaan – vaikka kes-
ken tunnin. 

Tunneilla liikutaan mu-
siikin soidessa taustalla ja 
välillä täydessä hiljaisuu-
dessa. 

– Ihmiset ovat tottuneet 
liikkumaan musiikin tah-
dissa ja musiikki ikään kuin 
vie liikettä eteenpäin, mut-
ta hiljaisuudessa liikutta-
essa ihminen joutuu kuun-
telemaan vartalonsa vies-
tejä tarkemmin, Saarikko 
kertoo. 

Tunnin päätteeksi veny-
tellään ja rauhoitutaan hä-
märässä tilassa. Kun valot 
sytytetään nousee lattialta 
pirteän näköisiä kasvoja, 
jotka hymyilevät leveästi.

– Tämä antaa voimaa 
päivään. Yleensä minulla 
on energinen olo tunnin jäl-
keen, Kaarina Karlsson ker-
too tuntemuksiaan tunnin 
jälkeen. Anne-Maj Skogberg 
nyökkää vierellä ja kertoo 
hänellekin tulevan harjoit-
teista pääasiallisesti aina 
hyvin levollinen olo.

– Arjen murheet unohtu-
vat täällä, hän miettii.

Opi kuuntelemaan 
kehosi viestejä

– Kehomme on hirveän re-
hellinen ja kehotietoisuutta 
tarvitsemme kaikki. Essen-
tial Motionin avulla voit op-
pia kuuntelemaan oman ke-
hosi viestejä ja reagoimaan 
niihin, Saarikko kuvailee. 
Ryhmätuntien lisäksi lajia 
on mahdollista harjoittaa 
yksityistunneilla, jolloin oh-
jaajan kanssa kahden kes-
ken päästään tulkitsemaan 
kehon lähettämiä vieste-
jä. Saarikko kuvailee yksit-
täistyöskentelyä hyvin te-
rapeuttiseksi kokemuksek-
si monelle.

Essential Motion tuo 
luottamusta kehoon, va-
pauttaa tunteita ja opet-
taa tunnistamaan omia ten-
denssejä ja rajoja. Saarikko 
kuvailee lajin sopivan mai-
niosti esiintyville taiteilijoil-
la, itsensä etsijöille ja arjes-
ta stressaantuneille.

– Tämä ei ole koskaan 
tylsää, sillä liikummehan 
kuin lapsi, Saarikko nau-
rahtaa.

Essential Motion on ame-
rikkalaisen Karen Roeperin 
kehittämä lähestymistapa 
liikkumiseen. Suomessa Es-
sential Motion aloitettiin 

vuonna 2006 ja lajilla on oh-
jaajia Suomessa noin kym-
menen. 

Essential Motioniin pää-
see tutustumaan Kirkko-
nummen kansalaisopiston 
kurssilla Essential Motion 
– vapautta ja iloa liikku-

miseen. 5 kertaa kokoontu-
va kurssi alkaa ensi keski-
viikkona. Ilmoittautuminen 
tapahtuu kansalaisopiston 
kautta.

HANNI NYQVIST

Essential Motion antaa virtaa arkeen

ESSENTIAL Motionissa uskalletaan liikkua vapau-
tuneesti kuin lapsi. Ohjaaja Riitta Saarikko näyt-
tää mallia.

Kansallinen Lastenliitto 
järjesti koululaisten hiihto-
lomaviikolla Heikkilän kou-
lussa Talvimysteeri -nimi-
sen leirin. Koulun iltapäi-
väkerholaisista koostunei-
den leiriläisten tehtävänä 
oli tutustua Talvivarkaa-
seen, joka on päättänyt su-
lattaa lumen ja jään, koska 
ei pidä talvesta. 

Kolmipäiväisellä leiril-
lä lapset ovat esitelleet oh-
jaajiensa Sari Silvennoi-
sen ja Julia Hagstedtin joh-

dolla Talvivarkaalle mitä 
kaikkea mukavaa talvella 
voi ulkosalla tehdä. Lapset 
ovat tutustuttaneet Talvi-
varkaan muun muassa luis-
teluun, metsäretkeilyyn ja 
pulkkailuun. Viimein Tal-
vivaras oli oppinut lasten 
avustuksella mikä talves-
sa viehättää.

Viimeisenä leiripäivä-
nä lapset viettävät aamu-
päivän pihalla pulkkail-
len. Rinteestä kuuluu ilois-
ta naurua ja näkyy lumisia 

kasvoja, kun pulkat eivät 
joka kerta tottele ohjaa-
jansa. 

Iltapäiväksi saavutaan 
sisälle jatkamaan askarte-
lua. Leiriläiset ovat muun 
muassa tehneet väritystöitä 
ja ommelleet huovasta eri-
laisia käsitöitä kiinnostuk-
siensa mukaan. 

– Tämä askartelu on ol-
lut ehkä mukavinta. Olen 
ommellut huovasta käsi-
nukkeja ja pehmolelun, ker-
too Melody. Sini taas ker-

too tehneensä jo useam-
man pipon.

– Mutta ne ovat kaikki 
liian pieniä mun päähän, 
hän huokaa ja lähtee hake-
maan lisää huopaa vielä yh-
tä pipoa varten. Käsinom-
pelu näyttää sujuvan ty-
töiltä, sillä he ovat saaneet 
paljon aikaan muutaman 
päivän aikana.

Leiriläisten käytössä on 
iltapäiväkerhon tilat, jois-
sa on tilaa leikkiä ja askar-
rella. Leiri on Heikkilän 

koulun iltapäiväkerholaisil-
le ilmainen ja he nauttivat 
viiden tunnin leiripäivä-
nään myös lämpimän lou-
naan koululla. Ulkopuolisil-
ta osallistujilta Lastenliitto 
perii pienen leirimaksun.

Kansallinen Lastenliit-
to ry on vuonna 1972 pe-
rustettu lapsi- ja varhais-
nuorijärjestö, joka saa vuo-
sittain avustusta opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä. Yh-
distyksen visio on järjestää 
laadukasta kerho- ja leiri-

toimintaa lapsille, nuorille 
ja lapsiperheille koko Suo-
messa.

Lastenliitto järjestää ke-
säkuun kahdella ensimmäi-
sellä viikolla päiväleirejä 
Kirkkonummella. Suunni-
telmissa ovat ainakin ”Ou-
dot olympialaiset” sekä ”In-
tiaanikylän arvoitus” -lei-
rit.

HANNI NYQVIST

Heikkilässä ratkaistiin talvimysteerialvimysteeri
Koululaiset hiihtolomaleirillä:

SINI näyttää Talvivar-
kaallekin, että lumi on 
ihan hauska elementti.

HUOVASTA askarreltiin käsinukkeja ja heppakin sai pirteän värisen loimen. 
Kuvassa Melody ja Sini.

PULKKAMÄESSÄ saa hyvät vauhdit, Roosa näyt-
tää mallia.

Lauantaina, 9.3.2013 klo 11 
alkaen paperiaskartelijat ja 
korujen tekijät pääsevät jäl-
leen Leimailutaivaaseen ja 
Helmiplaneetalle, kun Ma-
salan Aktia Sport Centeris-
sä järjestetään messut alan 
harrastajille, 8/4 euron si-
säänpääsyllä.

Paikalla on mahdollista 
tehdä tarvike- ja työkaluos-
toksia, seurata demoja, osal-
listua työpajoihin ja tutus-
tua toisiin alan harrastajiin. 
Toki paikalle ovat tervetul-

leita myös ne, jotka haluavat 
vain tutustua leimailuun tai 
koruihin ihailemalla valmii-
ta töitä. Mutta varoitus on 
paikallaan, tämä harrastus 
vie mennessään!

Askartelu- ja kädentai-
tomessuja on ollut Suomes-
sa jo pitkään, mutta nämä 
harrastajien tarvikemessut 
ovat ensimmäiset lajissaan. 
Leimailutaivas – messuil-
la on myös oma blogi osoit-
teessa http://leimaajat.vuo-
datus.net/ ja Helmiplanee-

talla http://helmiplaneetta.
vuodatus.net

Mielikuvitus rajana

Askartelu on perinteisesti 
katsottu lasten puuhaste-
luksi, mutta taideleimailu on 
harrastus, joka vie mennes-
sään niin nuoren kuin van-
han, miehen tai naisen. Har-
rastuksen paras puoli on, et-
tei tarvitse osata piirtää tai 
maalata, lopputulos on silti 
täydellinen. Leimaajat teke-

vät esim. kortteja, pakkaus-
laatikoita ja – pusseja, kirja-
sia, koristelevat kynttilöitä, 
jopa seinänkin. 

Koruja on käytetty jo ai-
kojen alusta ja helmiä on 
kirjottu myös vaatteisiin. 
1200 -luvulla alettiin val-
mistaa lasihelmiä ja 1700 
-luvulla ala oli huipussaan. 
Monet ovat harakan tavoin 
kiiltävän perään ja koruis-
sa niin kuin leimalussakin 
vain mielikuvitus on rajana 
lopputuloksille.

Harrastajat asialla
Yleensä messut ovat myyji-
en järjestämä myynninedis-
tämistapahtuma, mutta Lei-
mailutaivas syntyi harrasta-
jien toimesta. Vantaalainen 
Taava Ahonniska päätti syk-
syllä vuonna 2008 leimailu-
ystävänsä kannustamana, 
että nyt on aika panna tuule-
maan. Ensimmäinen tapah-
tuma oli 15.3.-09. Helmipla-
neetta syntyi rinnalle kos-
ka suurin osa askartelijoista 
tykkää kaikesta kauniista ja 

näin korut ovat ikään kuin 
sopiva jatkumo. 

Messujen tarkoitus on 
nähdä kasvot nettikauppo-
jemme takaa ja tavata mui-
ta alan harrastajia hukku-
matta isoille kädentaitomes-
suille. Näistä messuista on 
tullut jo perinne, Leimailu-
taivas järjestetään nyt seit-
semättä ja Helmiplaneetta 
viidettä kertaa.

– Tervetuloa! toivottaa 
Taava.

Leimailutaivas ja Helmiplaneetta
 – askartelijoiden ja koruilijoiden messut Aktia Sport Centerissä
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