
”Halusin 
normaalin 

nuoruuden”
Teini-ikäisenä rakkausvalmentaja Jenniemilia 

Kauppila häpesi hippiperhettään. 
Nykyään hän ja hänen isäpuolensa, joogaohjaaja 

Magnus Appelberg ovat työtovereita.
LIISA KUITTINEN KUVAT KIRSI  TUURA JA JENNIEMILIA KAUPPILAN KOTIALBUMI

1. Yhteentörmäys
Magnus alkaa seurustella Jenni
emilian äidin kanssa vuonna 1992 
ja muuttaa heidän luokseen.

JENNIEMILIA: Olin 11-vuotias, kun Mag-
nus tuli elämääni. Hän oli tavannut äitini 
Riitan kehoterapiakoulutuksessa.
MAGNUS: Olin silloin 32-vuotias. Olin 
juuri tehnyt sopimuksen ranskalaisen 
tanssiryhmän kanssa. Jouduinkin ilmoit-
tamaan Riitalle heti tutustuttuamme, että 
"sori kulta, lähden nyt Ranskaan".
JENNIEMILIA: Muistan sen, kun tulit  
Ranskasta. Kävelit sisään ovesta, etkä  
lähtenyt enää. Asuimme silloin Nokialla.
MAGNUS: Tulin suoraan Ranskan-lennol-
ta yöbussilla. Minulla oli yksi laukku. 
JENNIEMILIA: Olihan se aika kova sokki. 
Biologiset vanhempani olivat eronneet, 
kun olin yksivuotias, ja olin asunut sen 
jälkeen äidin kanssa kahdestaan kymme-
nen vuotta ilman riitoja. 
MAGNUS: Ja nyt ristiriita oli saapunut.
JENNIEMILIA: Meidän luonteet ovat sel-
laiset, että ne joutuvat helposti keske-
nään hankaukseen. Minä olen haaveilija 
ja otan asiat vastaan hitaasti fiilistellen. 
Magnus taas ottaa tilan haltuun nopeasti.
MAGNUS: Olen aika äänekäs. 
JENNIEMILIA: Asuimme rivitalossa, jossa 
minulla oli oma huone. Te nukuitte olo-
huoneessa. Teitte äidin kanssa kaiken yh-
dessä. Olin muukalainen omassa kodissa. 
Kun Magnus oli ollut meillä kolme viik-

Jenniemilia Kauppila 
on nyt vuoden van
hempi kuin Magnus 
Appelberg oli silloin, 
kun hän tuli Jenni
emilian elämään.

koa, pakkasin tavarani matkalaukkuun ja 
ilmoitin, että muutan pois.
MAGNUS: Kysyit ensin minulta, että 
"koska sä Magnus lähdet täältä". Sitten 
kysyit äidiltäsi, paljonko tililläsi on rahaa. 
Lopulta kuitenkin peruit lähtösi.

2. Hippivanhemmat
Magnus ja Riitta alkavat opettaa 
meditaatiota ja vaihtavat nimensä 
intialaisen gurunsa mukaan. Teini
ikäinen Jenniemilia kapinoi.
JENNIEMILIA: Jo ennen Magnukseen 
tutustumista äiti oli kiinnostunut vaihto-
ehto hoidoista ja päättänyt ryhtyä astrolo-
giksi. Magnuksen mukana henkisyys tuli 
perheeseemme vieläkin voimakkaam-
min. Magnus toi myös kasvisruoan.
MAGNUS: Jenniemilia söi mitä tahansa 
muuta kuin kasvisruokaa.
JENNIEMILIA: Halusin kovasti normaalia 
perhettä ja nuoruutta.
MAGNUS: Minä en sovi normaaliin roo-
liin. Joskus Jenniemilia totesi spontaa-
nisti Riitalle ja minulle, että "ettekö te 
edes voisi yrittää olla normaaleja".
JENNIEMILIA: Kun olin 15-vuotias, äiti ja 
Magnus muuttivat nimensä intialaisen 
gurunsa mukaan. Jouduin kutsumaan 
heitä intialaisilla nimillä kavereiden 
kuullen. Se oli kaiken häpeän huippu.
MAGNUS: Kun Jenniemilian ja minun 
välillä oli kireää, Riitta sanoi, että "mieti 

nyt Magnus, kumpi teistä on aikuinen".
Ei ollut helppoa huomata omia ikäviä 
puoliaan. Suutuin lapselle siitä, ettei tämä 
käyttäytynyt kuten halusin. En nähnyt 
tilannetta silloin siunauksena, mutta nyt 
kyllä näen: kasvoin silloin aikuiseksi.
JENNIEMILIA: Muutimme Tampereelle 
Pispalaan. Menin siellä yläasteelle.
MAGUNUS: Perustin Riitan kanssa 
Tampereelle Elävä keho -keskuksen, 
jossa opetimme Osho-meditaatiota  
ja pidimme kehoterapiavastaanottoa.
JENNIEMILIA: Kun järjestin meillä koti-
bileitä, kiikutin Oshon kuvat salaa 
komeroon.

3. Kapina helpottaa
Vuonna 1997 Jenniemilia menee 
lukioon, ja Magnuksen ja Jennin 
suhteessa alkaa seesteisempi kausi.
JENNIEMILIA: Pääsin Tampereella il-
maisutaidon lukioon, jossa oli avoin 
ilmapiiri. Kasvissyöntiä pidettiin siellä 
trendikkäänä. Olin kyllä yhä sitä mieltä, 
etten ikinä ala kasvissyöjäksi. Lukio-
aikana suhteemme kuitenkin muuttui ja 
välimme alkoivat helpottaa.
MAGNUS: Läksyt yhdistivät meidät: kun 
matematiikan ja fysiikan tai englannin 
ja ranskan tehtävät tulivat liian vaikeik-
si Riitalle, Jenniemilia kääntyi minun 
puoleeni. Olen aina ollut hyvä kielissä ja 
matemaattisissa aineissa. S
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Kapinan jälkeen.

Riitta ja Magnus.
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”Oli sokki palata harmaaseen, syksyiseen Suomeen.”

4. Maailmalle lähtö
Lukion jälkeen maailma kutsuu 
Jenniemiliaa. Magnus tukee häntä.
JENNIEMILIA: Pääsin Up with people 
-nimiseen kansainväliseen musikaali-
ryhmään, joka kiersi maailmaa. Ulko-
maille lähtöni oli äidille tosi kova paikka, 
mutta Magnus kannusti. Se oli hienoa. 
Puoli vuotta maailmalla kasvatti hyvällä 
tavalla. Pääsin ympäristöön, jossa kukaan 
ei odottanut minulta yhtään mitään.
MAGNUS: Siinä iässä se on siunaus. Olen 
itsekin lähtenyt nuorena monta kertaa.
JENNIEMILIA: Äiti on myöhemmin sano-
nut, että "sinä lähdit maailmalle angsti-
sena teininä ja tulit takaisin maailmaa 
syleilevänä aikuisena".
MAGNUS: Kun tulit takaisin Suomeen, 
olimme vastassa lentokentällä. Syöksyit 
meidän syliin ja sanoit: "Kiitos, että olette 
olemassa!" Se oli herkistävä hetki.

5. Surffaus yhdisti
Vuonna 2005 Jenniemilia lähtee 
vaihtoopiskelijaksi Australiaan.
Magnus ja Riitta vierailevat Jennin 
luona.
JENNIEMILIA: Alun perin minun piti olla 
Australiassa vain viisi kuukautta, mutta 
reissu venyi lopulta puolitoistavuotiseksi. 
Ihastuin australialaisen kulttuuriin avoi-

JENNIEMILIA KAUPPILA
Ikä: 33
Ammatti: rakkausvalmentaja 
ja joogaopettaja, valokuvaaja
Perhe: seurustelee
Ajankohtaista: WSOY 
julkaisi toukokuussa Jenni
emilian kirjan Rakastan siis 
olen – 30 askelta sisäiseen 
voimaan.

MAGNUS APPELBERG
Ikä: 54
Ammatti: jooga ja meditaa
tioopettaja, tanssija
Perhe: puoliso Riitta
Ajankohtaista: Uusi Asanat 
käsittelyssä workshopien  
sarja Rööperin Aamu
joogassa.

muuteen ja rentouteen. Se avasi erilaisia 
lukkoja tosi paljon.
MAGNUS: Minun ja Riitan veikkaus oli, 
että lähdit Australiaan, koska se oli tar-
peeksi kaukana Suomesta.
JENNIEMILIA: Kun viisi kuukautta oli tu-
lossa täyteen, juttelin puhelimessa Mag-
nuksen kanssa ja kerroin, etten haluaisi 
palata vielä Suomeen. Magnus oli rohkai-
seva. Hän kysyi, miksen jäisi sinne.
MAGNUS: Me tulimme jouluksi ja olimme 
Australiassa yhteensä kuusi viikkoa.
JENNIEMILIA: Lähdimme yhdessä surf aa-
maan. Surfauksesta tuli meidän kahden 
yhteinen juttu. Olimme molemmat siinä 
yllättävän hyviä.
MAGNUS: Teimme kolmistaan viikon 
auto reissun Tasmaniaan.
JENNIEMILIA: Sellainen reissu ei olisi ol-
lut  aiemmin suhteessamme mahdollinen.
MAGNUS: Aika Australiassa oli myös 
minulle ja Riitalle tosi hienoa. Asuimme 
Sidneyssä suomalaisen astangajooga-
opettajan luona. Hän piti joogakoulua, 
jossa sain olla vierailevana opettajana.

6. Kohti uutta
Jenniemilia muuttaa Helsin
kiin vuonna 2006 ja työskentelee 
valo kuvaajana. Hän etsii omaa 
 pol kuaan.

JENNIEMILIA: Oli sokki palata har-
maaseen, syksyiseen Suomeen. Kun 
tuskailin tilannetta puhelimessa äidille, 
hän suositteli minulle perhetuttum-
me, Helsingissä asuvan Lauri Siiralan 
meditaatio iltoja. Menin kokeilemaan. 
Lauri totesi, että minulla olisi nyt mah-
tava tilaisuus löytää itsestäni sisäinen 
aurinko. Oivalsin, kuinka kiitollinen 
olen vanhemmistani. He osaavat ohjata 
minua oikeaan suuntaan.
MAGNUS: Minä työskentelin silloin 
kiertävänä joogaopettajana. Vuonna 
2008 muutin Riitan kanssa Helsinkiin.
JENNIEMILIA: Vanhempien muutto 
Helsinkiin lähensi meitä ja toi lukuisia 
yhteisiä ystäviä. Vuonna 2010 lähdin 
kokeilemaan siipiäni New Yorkiin. 
Työskentelin muotikuvaajana. New 
Yorkissa alkoi kasvaa tarve tuoda omaa 
sisintäni esiin. Muotikuvausmaailma 
alkoi tuntua pinnalliselta. Tärkeä kään-
ne oli osallistuminen Ruth Denisonin 
hiljaisuusretriitille. Ruth puhui, kuinka 
tärkeää on löytää se, mikä on itselle 
kaikkein luontaisinta ja jakaa se maail-
malle. Sanat koskettivat ja synnyttivät 
oivalluksen. Lopetin kaupalliset valo-
kuvaustyöt ja aloin vetää Brooklynissa 
meditaatioita. Päätin palata Suomeen. 
Tunsin kutsumuksen alkaa ohjata Hel-
singissä rakkauskursseja.

7. Aikuiset ystävät
Vuonna 2010 Jenniemilia ja 
Magnus osallistuvat yhdessä 
mentaali valmennukseen, jonka 
aikana he käyvät läpi suhdettaan.

JENNIEMILIA: Susan Hedmanin  
valmennus puhdisti ilmaa tosi paljon. 
Ensimmäistä kertaa aikuisina olimme 
täysin rehellisiä toisillemme. Se oli 
tärkeä kokemus.
MAGNUS: Jenniemilia puhui avoimesti 
siitä, miltä hänestä oli lapsena tun-
tunut. Kunnioitukseni häntä kohtaa 
kasvoi. 
JENNIEMILIA: Minä taas avauduin  
ensimmäistä kertaa sille, että Magnuk-
sellakin oli ollut tosi haastavaa. 
MAGNUS: Jenniemilia ymmärsi, miten 
minusta oli tullut se 32-vuotias, joka 
tuli hänen elämäänsä.
JENNIEMILIA: Minulla oli Helsingissä 
oma työhuone, mutta kun tilan omista-
ja halusi tilan takaisin itselleen vuonna 
2012, aloin etsiä uutta. Intuitioni sanoi, 
että uudesta tilasta tulisi ihan erilainen 
ja paljon isompi kuin vanhasta. Kysyin 
vanhempiani mukaan siihen.
MAGNUS: Jenniemilia löysi yhden 
mahdollisen työtilan Kruununhaasta 
ja pyysi minua katsomaan sitä. Hän 
kysyi, voisinko kuvitella pitäväni siellä 
joogatunteja. Vastasin, että "ei, Jenni, 
en voisi". Se tila ei kutsunut minua.
JENNIEMILIA: Lopulta sopiva tila löytyi 
Punavuoresta. Äiti oli heti mukana, 

mutta Magnusta joutui vielä vähän 
suostuttelemaan.
MAGNUS: Se oli lokakuuta. Sanoin,  
että olen mukana tammikuusta alkaen.
JENNIEMILIA: Aloimme yhdessä  
vetää Rööperin aamujoogaa.
MAGNUS: Siitä kasvoi kolmessa kuu-
kaudessa iso juttu.
JENNIEMILIA: Olen alkanut arvostaa 
vanhempiani viime vuosina uudella 
tavalla. Vanhempani ovat nyt minun 
parhaat ystäväni. Se on uskomaton 
tilanne.
MAGNUS: Minä ja Riitta visioimme 
aina kaikenlaisia tulevaisuuden juttuja, 
mutta olen huomannut, että lopulta 
tilanteet yllättävät aina – eikä se ole 
huono asia. Kaksi vuotta sitten en olisi 
pystynyt kuvittelemaan sitä, mitä meil-
lä on nyt. Jos nyt pystyisin kuvittele-
maan, missä olen 20 vuoden kuluttua, 
en olisi kasvanut sinä aikana yhtään. 
Odotan innolla, mihin elämä vie. 
JENNIEMILIA: Nuorempana minulla 
oli haave, että kun olen 40-vuotias, 
minulla on hyvinvointikeskus Austra-
liassa. Nyt elän päivä kerrallaan, enkä 
niinkään ajattele tulevaisuutta. Ei ole 
väliä, missä muodossa tulevaisuudes-
sa teemme yhteistyötä. Tärkeintä on 
luottamus, että tämä meidän suhteem-
me, jonka olemme isolla työllä saaneet 
aikaan, ei koskaan katoa.
MAGNUS: Ponnistukset, joita olemme 
yhdessä tehneet, ovat elämän tärkein 
sisältö. ♥

70  VOI HYVIN 7  | 2014 VOI HYVIN 7  | 2014  71

4

5

6

7

Kollegat työssä.

Innokkaat surffaajat.
Jenniemilia Amerikassa.
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