
Apua dinetle ja
keho kuntoon
Meistii jokainen on tuskastellut oman
laulamisenso ja soittonsa kanssa. Mistii
johtuu, ettei iiiini kanna? Mistii apua
siihen, ettei ilma riitti eikti happi kulje?
Kirsi Vaolio ja Kirsti 'Kicko" Leppiinen
osaovot auttsa. He ovat kehittiineet
VoiceWell^ -metodin.

Metodin takana K ja K

Kirsi Vaatio on atun perin lautaja ja oti jo
opisketuaikoinaan kiinnostunut ihmisen ana-
tomiasta. Tdstd innostuneena hdn vatmistui
vuonna 1990 hierojaksi ja on siitii asti keskit-
tynyt hengitys- ja iiiiniasiakkaisiin. HiinelLii on
myds osteopaatti- ja Breathing Coordination
-koulutukset. Vaalio tytiskentetee Hetsingissi
ja Jiirvenpddssii.
Kicka Leppiinen on vatmistunut alun perin
vuonna 1997 hieroja-kuntouttajaksi ja omaa
musiikkitera-peutin tutkinnon. Ljsiiksj hiin
on valmistunut logonomiksi el.i puhetekniikan
opettajaksi vuonna 2006 Tampereen ytiopis-
ton puheopin laitoksetta, jonne vatmistetee
parhai[[aan vbitiiskirjaa. Leppiinen tytisken-
telee Tampereetla. Molemmilta on mycis Voice
Massage -tausta.

Misti metodi sai alkunsa?

"Kahden vuosikymmenen tydkokemus tiitl.ii sa-
ratla ja sinii aikana kiiydyt asiaan Liittyvbt kou-
lutukset ovat jyttdnneet mielessdni koko ajan
ja samatla pistdneet mjnut miettimiiiin, miki
ihminen oikein on hengittiivdnd ja diintelevli-
nii otiona", sanoo Kirsi Vaalio ja jatkaa: "Koko

ajan oten soveltanut eritaisia tekniikoita ja
ajatuksia tydssdni. Tutustuttuanj Kickaan asia
sai varsinaisen atkusysiyksen ja siitd tiihtien
pitkiittiset keskustelut ja kokeitut Kickan kans-
sa ovat vihdoin siind vaiheessa, ettii VoiceWell
on syntynyt".

Kicka Leppiinen jatkaa koLtegansa per55n:
"Oten hatun nut jo pitkiiiin hyddyntdii osaamis-
tani laaja-alaisemmin ja nyt viiitdstutkimuk-
sen edetessii kohti [oppuaan, tuntui sopivalta
hetkeltii laittaa kiiytiintiiijn se. miti opintojen
mycitii on saanut oppia. Asiakkaani ovat moti-
vojneet m inut pohti maan syy-seuraussuhteita.
Heidlin kanssaan kdytyjen keskustelujen jdt-
keen on itselle tu[[ut rohkeutta tehdii asiatle
jotain mytis kbytdnniissli. Lislksi oikean yh-
teistydkumppanin ldytyminen on otlut aarre.
Joten 'tyci tekijliiinsii opettaa' ja se prosessi
jatkukoon."

Mitii VoiceWett'" tarkoittaa?

VoiceWeL[ on perinteistd hierontaa, jonka
yhteydessii tai til.aLLa kiiytetiiiin [iikkuvuutta
lisiiSviiii menetetmii ja lisiiksi erilaisja ren-
toutumjs- ja ddnenkuntoutusharjoituksia.
Asiakasta hoidetaan hlnen omista tiihtrtkoh-
distaan kutloisenkin ti[anteen mukaan. thmi-
nen on kokonaisuus, ja yleensd ns. tavaLtiseen
hierontaan tuttaan niska-hartiaongetmien ta-
kia, mutta metodi huomioi ihmisen kokonai-
suutena. Hoito liihtee asjakkaan tarpeen ja
til.anteen mukaan ja asiakkaan kireydet hoide-
taan motemmilta puolitta kehoa. Kurkunpiiiin,
hengityksen ja purennan tarkka hoito ovat
VoiceWelt -iidnihierojien vattteja.
Hoito painottuu erityisesti niihin tihaksiin ja
rakenteisiin, joitla on viilitcin yhteys hengittii-
miseen ja diinenkiiyttdcin. Hoidettavia alueita
ovat keski- ja ytiivartato, niska ja kauta. My<is

piiiin ja kasvojen aLue hoidetaan unohtamatta
hengitystihaksia, purentaLihaksia ja kieLtd.
Harjoitusten tavoitteena on Lisdtd tietoisuut-
ta omasta iiiinenkiiyttiitavasta, kehosta ja sen

toimjnnasta. Tarvittaessa vojdaan opastaa
setlaiseen diinenkiiyttcibn, joka mahdottistai-
si terveen ddnentuoton puheessa ja Laulussa.
" La ula m jseen j a soitta mi seen Liittyvet h arj oit-
teet [iittyviit patjolti siihen, miten hengitys
toimii ihmisessd: miten sisdiinhengitys kiiAn-
tyy uLoshengityksen yhteydessd iiSneksi ja mi-
ten kurkunpSi, kieti, teuat asettuvat [autaessa

tai soittaessa. Hoidon yhteydessi tehtdvit
harjoitukset ovat lijhinnii hengitys- ja into-
naati o h a r.1' oitu ksia", kuvai Lee Vaa tio h a rjoitu k-
sia. Hoidon yhteydessii on mahdoltista antaa
myris perusdd nen kliyttdii n Liittyviii o hj eita ja
iidnenhuottovinkkejii. asentoon ja hengityk-
seen liittyviib ohjausta sekii eritaisia ddnihar-
joitu ksia.

Kuka tarvitsee hoitoa?

VojceWetl -hoidosta on hycityii kaikitte, sit-
tii kaikki ihmiset hengittdvdt ja ddntel.evdt.
Kicka Leppiisen ja Kirsi Vaation mietestii liintli
kannattaa huottaa. kuten koneitakin. Hoitoon
kannattaa hakeutua jo ennen vars'inaisten on-
getmien syntyd. Hoidon tavoitteena on op-
timaalinen diinentuotto eti mahdotlisimman
vaivattomasti tuoLettu dbni.
Moni tarvitsee helpotusta lihasten kireyteen
ja rentouttamiseen, ryhtiin ja tasapainoisen
asennon liiytymiseen sekd hengitysvaikeuk-
siin ja -sairauksiin. Metodista on hydtyii myiis
njil.Le ihmisiLl"e, jotka tuntevat kireyttii ja
tiukkuutta kurkun tai kautan alueetta, ddnen
kiiheyttii ja rasittumista tar' diinen viisymistii
esimerkjksi tycipiiivdn aikana.
H o jdosta hydtyviit erityi sesti dii niala n a m mat-
tiLajset, kuten taulajat. muut muusikot (erityi-
sesti puha[tinsoittajat), opettajat, [uennoit-
sijat, myynti-ihmiset, puhetin- tai radiotyiitii
tekevdt, papit, asiakaspatvetutytintekijiit ja
ytipiiStiiiin kaikki, jotka puhuvat tydssiiiin
patjon. Sekii ne, jotka soittavat tai lautavat
h arrastu ksenaa n.

Koulutus ja ktinikka

"Meiltii moLemmilta on kyseLty pitkin vuosia,
ettd miksi emme koututa itsellemme jatkajia.
No, nyt vasta asia kypsyi ja lciytyi tarpeeksi
piitevii hakijoita. 0lemme siis atoittaneet
koulutuksen", sanovat Vaatio ja Leppiinen.
VoiceWel[ kehittyy koko ajan ja Leppiinen on
avannut Tampereelte VoiceWet[ -kLinikan, jos-
sa koututuksessa olevat Siinihierojaopiskelijat
voivat antaa hoitoja ohjatusli. Hanna Kolai

Lv4,uL-',

['-ht( e i*,i-1.{ ,lr
N

Kirsi VaaLio ja Kirsti Lepprinen

4 . tyovaen SAVEL i'l. lr


