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Sirpa Riekkolan elämän suunta 
muuttui vuonna 2010 hänen astut-
tuaan joogamatolle. Tuolloin Riek-
kola työskenteli vielä Nokian Ren-
kailla vuorotyössä.

– Ennen olin kova jumppaamaan 
ja kävin salilla lähes päivittäin. Liik-
kuminen tuntui lähes pakonomai-
selta. Jätin itseni kuuntelemisen ta-
ka-alalle treenatessa ja arjessa, Riek-
kola kertoo.

– Elämäni tienviitat kääntyivät 
ensimmäisen joogakosketuksen jäl-
keen. Se iski saman tien, sain hyvää 
virtausta kehooni ja rupesin käsitte-
lemään ajatuksieni tulvaa. Kehon le-
puuttaminen on aivan yhtä tärkeää 
kuin treenaaminen. Sen oivaltami-
nen sai minut päästämään irti itseni 
rääkkäämisestä.

– Valitsemani tien kannatellessa 
minua eteenpäin astuin enemmän 
ulos mukavuuskuplastani. Aloin 
päästää sisälleni enemmän hyviä 
juttuja, uusia ajattelutapoja ja mi-
nua motivoivia asioita. Rupesin ym-
märtämään, mikä on kasvulleni pa-
rasta.

Riekkolan mieleen alkoi pikkuhil-
jaa nousta ajatus joogaopettajaksi 
ryhtymisestä. Pelkojen ja tekosyi-
den muuri oli aluksi kuitenkin kor-
kea.

– Jälkeenpäin ajatellen valintani 
ansiosta elämääni on tullut ainakin 
yhtä korkea määrä onnistumista ja 
onnea. 

Vuorotyön ohella Riekkola päätti 
hakeutua joogaopettajakoulutuk-
seen. Päätös muutoksesta oli tuol-
loin monta kertaa vaakalaudalla. 

– Ajattelin paljon muiden mieli-
pidettä valitsemastani polusta. Kek-
sin jatkuvasti tekosyitä, miksi mi-
nusta ei tulisi hyvää opettajaa. Jän-
nitin paljon esimerkiksi mantrojen 

laulamista, sillä en ole koskaan ko-
kenut olevani hyvä laulaja.

Koulutuksen alkaessa Riekkola 
huomasi kuitenkin olevansa oikeas-
sa paikassa ja pelkojensa olleen tur-
hia. Hän oli löytänyt oman juttunsa. 

– Koulutukseni loputtua helmi-
kuussa 2015 seuraava siirto oli opet-
tamisen aloittaminen. Halusin jakaa 
muille samaa hyvänolon tunnetta, 
joka minulta puuttui aikoinaan. Tie-
sin, kuinka moni sitä tiedostamat-
taankin on vailla kiireen keskellä.

Ensimmäisen tunnin Sirpa ohja-
si heti maaliskuun taitteessa samai-
sena keväänä. Tästä lähtien hän on 
ohjannut eri joogalajeja Nokialla, 

Pirkkalassa ja Tampereella.
– Kävijöitä on riittänyt. On hienoa 

nähdä kuinka monet nokialaiset 
ovat lähteneet tunneille mukaan, 
myös miehet ovat tulleet rohkeasti 
kokeilemaan.

Monilla on joogasta sellainen ku-
va, että salissa istutaan pitkiä aikoja 
risti-istunnassa ja hymistään. 

– Sitä se ei kuitenkaan ole, vaan 
ihan rankkaa treeniä, Riekkola nau-
rahtaa.

Riekkolan yrityksen nimi on Joo-
gaHymy. Tarjolla on astanga ja viny-
asa fl ow -joogaa, jotka ovat aika dy-
naamisia ja fyysisiä harjoituksia, se-
kä lempeämpää alkeis- ja yin joogaa, 
jotka tuovat arjen keskelle pientä 

hengähdystä.

Riekkola etsii tällä hetkellä sopivaa 
liiketilaa Nokian keskustasta, jossa 
hän voisi ruveta järjestämään tunte-
jaan vakituisesti. Myös lajivalikoi-
man laajentaminen olisi tällöin hel-
pompaa.

– On ollut huikeaa katsella joo-
gaajien kehitystä ja kuinka ihmiset 
ylittävät itsensä. Jokainen oppilas 
toimii myös opettajana minulle, 
kaikki ovat toistensa opettajia. 

– Lämmin kiitos ja tervehdys kai-
kille, jotka ovat tunneille tulleet ker-
ran tai sitten saaneet joogakipinän 
ja käyneet säännöllisesti. On ilo ja-
kaa hyvää oloa teidän kanssanne.

A 

Kehon 
lepuutta-
minen 

on aivan yhtä tärke-
ää kuin treenaami-
nen. Sen oivaltami-
nen sai minut pääs-
tämään irti itseni 
rääkkäämisestä.”

Sirpa Riekkola epäröi 
ryhtymistä jooga-
opettajaksi, mutta 
päätös on tuonut on-
nea ja onnistumista.

Muutoksesta löytyi oma kultakaivos

Joogassa kaikki tekevät harjoitusta oman tasonsa ja kehon senhetkisen tilan mukaan. Sirpa Riekkola kertoo, että jooga voi olla paitsi rauhoittumista myös 
rankkaa treeniä, itseä kuunnellen.
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Pirkanmaan talvipihapinnakisan 
voittajaksi selviytyi Jouni Riihimä-
ki keräämillään 36 lintulajilla mök-
kipihallaan Leukaluissa.

Toisen sijan saavuttivat Tiina ja 
Mikko Vuoristo Siurossa. He onnis-
tuivat näkemään 34 lajia.

Jarmo Koivisto sijoittui kuuden-
neksi Lukkisalmen pihassa nähdyil-

lä 30 lintulajilla.

Kisaan osallistui 54 pihaa eri puo-
lilla Pirkanmaata. Kaikkiaan eri la-
jeja nähtiin 74.

Harvinaisimpia talvilajeja olivat 
maakotka, valkoselkätikka, musta-
pääkerttu, pikku-uikku, turkinkyyh-
ky, sarvipöllö ja piekana.

Sari Lehtinen Kattilaisissa johtaa 
12.3. tilanteen mukaan Pirkanmaan 
ekopinnakisaa 42 lajilla. Tavoittee-

na on havaita vuoden aikana mah-
dollisimman monta eri lintulajia il-
man moottoriajoneuvojen käyttöä.

Alkukevään mieluisimpia ääniä it-
selleni on ollut uuttukyyhkyjen soi-
dinhuhuaminen ”uu-hu uu-hu” Kul-
jun Kesäniemen haavikoissa.

Uuttukyyhky palaa muutolta en-
simmäisten lajien joukossa, usein jo 
helmikuussa.

Laji pesii puun koloissa, erityises-
ti palokärjen vanhoissa pesäkolois-

Uuttukyyhky palasi 
Kesäniemeen, 
talvipihapinnakisassa 
kaksoisvoitto Nokialle

Harmaapäätikan kirkas vihellys 
”kjyy-kjyy-kjyy” ja uuttukyyhkyn 
pöllömäinen huhuilu ovat Kaunias-
ten ja Kesäniemen lehtomaisten 
lehti- ja sekametsien tunnusomaisia 
varhaiskevään ääniä pikkutikkojen 
ja palokärkien rummutuksien ohel-
la.
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