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Magdalena trivs
då hon får röra på sig
Det händer något runt
Magdalena Sigg hela
tiden. Som trebarnsmamma finns det ständigt någon liten som ska
bekräftas, tröstas eller
uppmuntras. Redan
efter en kort stund märker man att hon ständigt har koll. Hennes
simultankapacitet gör
att hon utstrålar lugn
mitt i småbarnskaoset.

Bilda familj
Magdalena lärde känna Eric Storsved
från Petalax i samband med att hon
sålde vitaminer inom ett nätverk.
Han var hennes handledare och tycke
uppstod.
– Vi flyttade ihop i Vasa och så blev
jag småningom gravid med Victoria.
När hon var nio månader flyttade vi
till ungdomslokalen i Sundom, där vi
var vaktmästare.
När Magdalena var mammaledig
med Victoria passade hon på att studera företagsekonomi. Eric hade sett
reklam i TV om en ny slags motionsdans som kallades Zumba®.
– Han föreslog att jag kunde prova
på det där. Så en höstdag 2009 råkade
jag få syn på en lapp på en anslagstavla, där man bjöd deltagare att börja
på Zumba® i Vasa. Jag for på mitt
livs första pass och blev från första
stund ohjälpligt fast. Så underbart
roligt och härligt – en vändpunkt i
mitt liv!

– Jag har lärt mig att prioritera,
säger hon. Allt behöver inte vara
perfekt hemma! Det viktigaste är att
våra barn mår bra och att vi trivs i
familjen.
Magdalena föddes i Pjelax,
Närpes, för tjugonio år sedan. Hon
växte upp med två äldre systrar.
– När jag frågade mamma hurudan jag var som liten, så mindes hon
att jag var lugn och mest iakttog vad
som hände runtom mig, berättar
Magdalena. Då jag frågade samma
sak av mina kompisar mindes de
däremot att jag var sprallig och spontan. Kanske är det så att jag var lugn
som liten och blev mer utåtriktad när
jag blev större?

Rytmisk dansträning

Tog hand om hushållet
Magdalenas föräldrar hade växthus,
där de båda äldre systrarna ibland
fick hjälpa till. Själv ville hon helst
slippa arbetet i växthus, så redan
som femåring erbjöd hon sig istället
att koka mat åt de andra.
– Det var inte så invecklad meny
i början, utan det blev väl lite mer
avancerat vartefter jag blev större.
Mamma värdesatte i alla fall min
matlagning. Då kunde hon jobba
färdigt och så kom de alla in och åt.
Småningom fick även Magdalena
börja hjälpa till i växthus, men hon
visste från början att växthusnäringen inte skulle bli hennes egen framtid.

Redskapsgymnastik till
först
– Som många andra småflickor var
jag intresserad av musik och idrott.
Jag spelade tvärflöjt ända upp i högstadieåldern. Men mitt stora intresse
var redan tidigt idrotten.
Magdalenas ena syster höll på
med redskapsgymnastik, så lillasyster
introducerades redan som treåring.
Hon balanserade på en bom, som i
början är rätt bred och inte så högt
upp i luften. Med ökande skicklighet började hon göra piruetter och
balansövningar på bommen.
– Barr innebär att man rör sig
mellan två räcken på olika höjder.

Magdalena Sigg nås via hennes webbsida: www.motionshuset.fi Där beskriver hon de motionstjänster som
hon erbjuder både enskilda och grupper.
Gymnasten svingar, vänder, står på
händerna och flyttar sig från ena
räcket till det andra.
Hon tävlade även i hopp och på en
matta med svikt under, vilket kallas
för parkett. Då utför man en serie
hopp och smidiga rörelser på mattan. Som bäst tävlade hon i den näst
högsta klassen.

Friidrotten lockade
– Jag skadade mig aldrig vad jag
kommer ihåg under åren som jag
höll på med redskapsgymnastiken.
En gång ramlade jag på bommen
och fick en rejäl fläskläpp, men om
det egentligen var orsak till att jag
därefter slutade med redskapen i tioårs åldern, det kan jag inte säga idag.

Så tog intresset för friidrott över.
Alla grenar var roliga och lockade, så
hennes mamma föreslog att hon skulle bli mångkampare. Därförinnan
hade Magdalena också provat alla
möjliga idrotter, bland annat dans.
– Jag lyckades bra i höjdhopp, med
ett personbästa på 165 centimeter
som 15-åring. Det harmar ännu idag
att mitt rekord inte kom under en
FM-tävling...
Från att hon var 15 år började
Magdalena leda olika gymnastikgrupper och hålla kurser för medborgarinstitutet.
Arbete inom media och service
Efter högstadiet hade Magdalena
svårt att bestämma vad hon vill utbilda sig till. En alldeles nystartad,
treårig utbildning till medieassistent

lockade, med målsättningen att jobba
med film. Under en praktikperiod vid
teatern blev hon även intresserad av
den genren.
– Så fick jag sommarjobb vid en
fotoaffär och blev kvar där i flera år
efter att jag avslutat min utbildning.
Efter några år nappade jag på en
tvåveckors bartenderutbildning på
Mallorca.
Tyvärr erbjöds inget arbete som
bartender då, men däremot började
Magdalena jobba som servitör kvällstid, efter dagsjobbet i fotoaffären.
– Jag tycker att man lär sig så
mycket genom att arbeta. De erfarenheterna bär man ju med sig också
framöver, oberoende vad man börjar
arbeta med senare. Det är något jag
har värdesatt.

Magdalena insåg direkt att detta var
hennes passion, så hon tog genast
reda på hur man kunde utbilda sig till
instruktör för denna latininspirerade
dansträning, samtidigt som hon blev
företagare inom motionsbranschen.
Zumba® innebär rytmiska rörelser där instruktören gör sin egen
koreografi utgående från deltagarnas
förmåga och önskemål. Det går att
träna vissa muskelgrupper, träna koordination och smidighet samt höja
konditionen och bli ordentligt svettig.
Enkel grund för nybörjare och mer
utmaning åt de som är erfarna.
– Det är så roligt, så därför kallas
det för ”dold träning”. Man tänker
inte ens på att det är träning.
Att leda Zumba® och övriga
grupptimmar har varit huvudsyssla
för Magdalena sedan hon började
som instruktör, samtidigt som hon
från år 2011 även jobbar halvtid i
kundsupporten på Fixura. Genom
företaget håller hon ledda timmar,
bland annat Pole dance, Zumba®,
Aqua Zumba® och Bailamama® för
möhippor/svensexor, privatpersoner,
företag och föreningar. I samband
med sina två senaste graviditeter började hon känna att det blev för tungt
för kroppen med så intensiv träning.
Idag försöker hon hålla ner antalet
ledda grupper till omkring åtta pass
i veckan.

Bailamama
– Jag har alltid hållit på med gymnastik också under mina tre graviditeter,
berättar Magdalena. Bailamama® är
ett finländskt koncept, där man fokuserar på kvinnans muskler i bäckenbottnen. Under en Må Bra-timme
tränas ändå hela kroppen.
Magdalena är en Master Trainer,
vilket innebär att hon i sin tur utbildar nya instruktörer. Bailamama®
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Klipp ur och sätt i plånboken!

Gösta Holmqvist

0500-369 369
Övermalax

Eric och Magdalena trivs i Petalax, dit de flyttade förra hösten, för att
Victoria (6 år), Emil (2 år) och Elisa (11 månader) ska få växa upp nära
naturen och med den trygghet som landsbygden ger.

Taxi
Kenneth Bergfolk

riktar sig till alla kvinnor, oberoende
av ålder och kondition. Det finns även
grupper för gravida och för kvinnor
som vill träna tillsammans med sin
baby.
– Jag anser att bäckenbottenmusklerna förbises idag, suckar
Magdalena. Vi kvinnor borde träna
de här musklerna redan som unga.
Och absolut inte vänta tills man
fått problem, exempelvis i samband
med att man varit gravid och fött
barn. Därför känns det logiskt att
Bailamama® utsågs till Årets motionsprodukt år 2014.

Instruktör för
babyberöring
I vintras gick Magdalena en utbildning om babyberöring, som anordnades av Folkhälsan. Det handlar
om att man stryker, masserar och
kommunicerar med barnet.
– Det fungerar lika bra efter
babyåldern, intygar Magdalena.
Målsättningen är skapa växelverkan mellan föräldern och barnet - en
känsla av samhörighet.
Beröringen syftar till att ge barnet en kroppsmedvetenhet, man lär
känna sin kropp och får redan som
liten baby höra vad de olika kroppsdelarna heter.
– Det har visat sig att babyberöring
har lugnande effekt, både för den
vuxna och för barnet. Beröringen är
synnerligen bra för de barn som har
svårt att komma till ro och somna.

Stroke under graviditeten
När Magdalena sedan berättar vad
som hände när hon var gravid med
Emil, som idag är drygt två år, förstår
man inte hur det är möjligt. Hon,
som alltid rört på sig, levt hälsosamt
och varit mån om att ta hand om sin
kropp, hon fick mitt i allt en blodpropp i hjärnan!
– Jag hade varit trött på jobbet
under dagen och hade vaknat med
huvudvärk. Så fick jag synbortfall till
höger och började drabbas av domningar. Lyckligtvis reagerade mina
underbara arbetskamrater direkt och
ringde ambulans.
Hon låg på sjukhus i tio dagar och
fick propplösande mediciner för att
begränsa skadan efter proppen. Den
ständiga oron för babyn varvades
med frågan hur det är möjligt att
hon drabbades av en stroke. Läkarna
hittade ingen förklaring, varken genetiskt eller i samband med att hennes
kropp undersöktes.
– Jag tror själv att min stroke berodde på kombinationen graviditet
och stress. Än idag har jag ett visst
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Bilden är från en pole dance
koreografi som Magdalena gjorde
år 2012.
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synbortfall, men har lärt mig att leva
med det.

Närvarande förälder
Emil föddes helt frisk och drygt ett
år senare blev Magdalena gravid med
familjens minsting Elisa.
– Det som jag var med om under
graviditeten med Emil gjorde att jag
började känna en ny tacksamhet för
livet! Då lärde jag mig att sådant som
översvämmade diskbänkar får vänta.
Magdalena strävar till att vara en
närvarande förälder. Hennes målsättning är att tillsammans med Eric skapa en trygg miljö för de tre barnen.
– Vi flyttade till ett egnahemshus
mitt i Petalax i oktober ifjol. Det
var ett genomtänkt val, för vi vill att
barnen ska få växa upp nära djur och
natur. De ska veta varifrån maten
kommer.
Magdalena försöker inspirera och
uppmuntra barnen att röra på sig.
Hon vill förmedla glädjen att röra sig,
men undviker att skapa stress genom
programlagda aktiviteter för barnen.
Däremot har familjen gemensamma
aktiviteter, som att fara på cykelutfärd och leka tillsammans.
– Trettioårskris? Nää, jag förstår mig inte på sådant! skrattar
Magdalena förtjust. Mitt i de intensiva småbarnsåren upplever jag att
mina kvällskurser och beställningstimmar för motionstimmar ger mig
en värdefull frizon som gör att jag
mår bra.
Text:
Carina Nordman-Byskata
Foto:
Carina Nordman-Byskata och
privata foton
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