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muod miksiniiin ei ole
mitkiiovatnimien
Ltapuhekielessti
on
nimetovatsuomen*din esim.teoksen
olleetvieraskieliset

Tampereenseudunsukututkimusseura
ry

Vuosihrya1999XX:2

Eino Koskinen

KansanltarantaJat entisaiftojen fciciftoireitoi
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Isin puoleisessa
suvussanion kulkenutmuistitietona, ettii er6s esi-isiini olisi ollut kansanja Mouhij6rvell6.
parantajana
Suodenniemella
Kun kuulin tlistti, heriisi kiinnostuksenija
aloin etsiiitietoonkirjallista vahvistusta,mutta
eihiin sellaistavastaanitullut. Sen sijaan ker66ntyi pdytiilaatikkoonijuhlallinen pino kanja tieliittyviii muistiinpanoja
sanparannukseen
ettii olisiko
donmurusia.Tamajohti ajatukseen,
j6seTampereenseudun sukututkimusseuran
nisto kiinnostunutkuulemaan,mitAkummallikuului. Niinpii
suuksia kansanparannukseen
kysdisinseuranpuheenj
ohtajalta PekkaNuottaj arveltakannattaisikokeriiiimiistiiniaineistosta
esitettamuokata esitelmajdsenkokouksessa
vliksi. Pekka Nuottajiirvi suhtautuiesitykseen
ja tdssiisenyt sittentulee.
myonteisesti
Tulkoon myOs mainittua, ettd en milldiin
vaan aivan
muotoaole asiantuntijako. asiassa,
tavallinenMatti Meiktilainen,joka on kiinnosMitiibn koulutusta
tunut kansanparannuksesta.
tai kokemustaei minulla liioin ole aiheeseen,
mitajoskuspikkupoikananiiin jossainsaunassa
tyon
kupparin sarvineenja kuppauskirveineen
touhussa.Samoinmuistanisoisdnikeriinneen
joista pappasittenlaittoi kylvyn ja
suopursuja,
liotti reumaattisiajalkojaan siin6. En kylla
muista oliko siita mitaan apua. Sen muistan,
ettii hyvii tuoksuniistd ainakintuli kun varpuja
haudutettiinkuumassa
vedessii.
Suopursuonkin koonnut itseensiisuon syvistii ja salaisistasyovereistdiinvarpuihinsaja
lehtiinsd kirpeimmbt myrkkyns6 ja huumaavimmat tuoksunsqjoita kasvi sitten henkdilee
ympiiristoonsd.
Itse asiassatdmii rdmeidenkasvi onkin jalon rhododendronineli alppiruusun
kaukainensukulainen.Suopursuon yksi mokaytetyi$ayrteistii.
nistakansanparannuksessa

Muistanpa senkin, kun pappa teki saunavihdan itselleen nokkosista. Vihta hauduteuiin
kuumassavedessii,jolloin sen polttiaisvaikutus
hdvisi.
Kuten eliim4ssi yleensii, oli kansanparantajien joukossa sekii hyviti ettii huonoja parantajia. Jotkut kdyttiviit asemaansahyviiksi tietyistii
itsekktiistii syistii. Eriis tiillainen syy oli arvovalta. Parantajat olivat arvostettuja kansalaisia
kyliiyhteisossti tai vieliikin laajemmalti, josta
esim. Tyrvtiiin Mantan elama on oiva todiste.
Huonoista j a hyvi stti parantaji sta antaa kuvauksen myOsseuraavakansanrunoudensie:
A1a on noitatietiijiii,
tervehenparantajia,
vihiin on noita tietiijiii
vikahistenvoittajia
paestiijia.
vammahisten
Itse asiassakansanparantajatolivat ainoita Euroopan vdestrin parantajia aina 1800-luvulle
asti. Viel6 1800-luwn lopussaliiiikiiripalvelujen saanti oli hyvin harvinaista. Ehkii vain kolmasosa potilaista voi piiiistii liiiikiiriin. Loput
saivat hoidattaa itsensii kansanparantajilla tai
omine poppakonsteineen.
Perinteisen kansanlaakinnan tuntemus on
avain teweydenhuollon tuntemiseenja sen kehittamiseen. Kansanparannuson ikivanhaa perua, josta itse asiassanykyinen ns. koululddketiede on oppinsa ammentanut. Kansanparannus
on nykyisin periaatteessalaitonta terveyden tai
sairaudenhuoltoa, jossa asiakkaatitse hakeutuvat parantajan luo apua hakemaan,jolloin tavallaan moraalisesti "laillistetaan" heidin toimintansa. Parantaja on yhta riippuvainen potilaastaan kuin ttimii hanesta. Niiin ei ehkii tapahduviralli sessaliiiikinndssii.

kaksiputkea,toinen suuhunja toinenalasvirtsaelimeen.
Kun hiinellekerrottiintaudinolevan
"vettd keuhkoissa",oli hiin tietenkin pyrkinyt
ja virtsaamaanmahdollisimman
oksentamaan
paljon,jotta vesipoistuisi.
Ihmisentuleeoppialoytiimiiiinse "sanoma",
jonka luonto katkeeitseensiija soveltamaan
site elamanja sairaudenhoitoon.Kansanparannuksenkeskeinenidea on sen kokonaisvaltaisuus,seettii ihminenon sielunja ruumiinjakamatonyhteys.Seesiintyykinmonissatervefta
edistdvissiihoitomuodoissa.Esimerkiksijoogassaja meditaatiossa
sekiitaide-ja tanssiterapiassayhdistyviit holistinenterveydenhoitoja
sen aatemaailma.Mainitut hoitomuodoteiv6t
kaytettyjakanole perinteisiimeillii Suomessa
joskin hyvin vanhoja Insanparannuskeinoja,
tiassaja kaukoidiisslikaytettyjatapoja. Kankorostuuenemmdnhumaanisanparannuksessa
Kansanparantajat,poppamiehetja Samaanit suus,lempeysja hyvyyskuin mita koululaakeparqntwqt tehokkoastivarsinkinpsyykkisitija
hoitotiede yleensd antaa.Kansanomaisissa
psykosomaatti
sia tauteja.
muodoissatavoitteenaon luonnonlakienhuoja jumaluudensekavdkivaltaimioonottaminen
suudenvalttaminen.Pyrittitinottamaanihmisen
Voidaanvielii mainita,ettii vieli tiilliikin hetomat parantavatvoimat esilleja siten vahviskellii kaksi kolmasosaa
maailmanvdestostiisaa tamaansairaudenpoistumista.Tiedattekokepoppamiehiltatai
apunsa kansanparantajilta,
muksesta,ett6yleensiihyvin vitaalisethenkilot
Samaaneilta.
Hyvin suuri osa taudeistaon siovatverratenharvoinsairaana.
doksissapaikalliseenkulttuuriinja ekologiaan.
Usein toistuvanaselitysmallinakansanpaEtenkinpsyykkistenja psykosomaattisten
taurannuksessakaytetaan voiman ja henkisen
tien hoitamisessa
on poppamiehilliimerkittavd energiansekii henkiensiirtamistaparantajasta
osuus.
tai sanotaankoparantajankautta potilaaseen.
Viisaat vaittdvaLeft6 kansanparannuksella Parantajan
on saatavapotilaanluottamustavalon kokonaisvaltaisempikiisitys potilaastaan la tai toisella puolelleen.Parantajankykyihin
(T. Vaskilampi). liittyy aina irrationaalinen,ei jirjella ymmdrkuin ns. koululadketieteella
Kansanparantajat
pystyvtit paremmin asettu- rettdviija mystinenominaisuus.
Jos potilasei
ja
maanpotilaanasemaan.
He eiviit parannasaiparantajaan
hlinen
kykyihinsa,
ei han
usko
rauksia,vaan vaivoja. He eiviit tiedii mitiiiin
parane.Meita hammyoskiiiintodenndkoisesti
hienoistalatinalaisistasairauden
nimistii,mutta
mtistyttiiii,mitenvoimakasusko on henkiloillii,
pystyvat hyvin asennoitumaan
jotka poistavatmaasdteilyii
vaivojen poispatjanalle pistetyllii
hoitoon. TiimS luokin aivan erikoislaatuisen
tai saavatapua vaivoikuparilankakierukalla
ja potilaanvdlille.
tosuhteenparantajan
pitamisella
rannekkeiden
hinsa magneettisten
Lauri Honko kertoo esimerkineriiiistli 60kAsivarsissaan
tai ranteissaan.
jolle sydiinvaivojenyhteyvuotiaastanaisesta,
Vanha viisaus on, ettd usko siirtaa vuoria.
dessiioli tullut vettii keuhkoihin.Niiin htinelle Joka uskoo niiihin asioihin niin miksei myos
kerrottiin.Vaikka sydiinoireitaei eniiii esiintyparantuisivaivoistaan.Ihminen ei ole kone,
nyt, muuttuinaisenkiiytos:hdnalkoi oksennel- vaan herkka, tuntevaja tiedostava,kiinte0sti
la ja kastellavuoteensa.
Kun hantiittisttimoititluontoonliittyva olio. Suurinosaihmistentaujoka tarkoittiin, hiin vihastuitavattomasti.Paikallekutsutdeistaovat ns. psykosomaattisia,
tiin psykiatri,jolle nainenkertoiolevansasekii taa, eItd"
vaikuttaasetaudin syntymekanismiin
putkimiehenqfir efiAsellaisenaviovaimo.H6kii henkiettii aine.Viiitetliiin,ettii ertiissiipriminenkasityksens6
oli, ett6 ihmisenrinnastal6hti
tiivisissii kulttuureissaihmiset saattavathen-

kensiivoimallaj
mitiiiin liiiikitysti
Seuraavassa
t
messaesiintyne
vi6 kansanpara
ensin taulukos
esiintyi. Seuraa
niemenlaatima.

Kansanparann

Menetelmiii,joss
- kuppaus
- suonenisken
- hampaanpoir
- sikiOnlahdet

Menetelmiii,jois
- synnytysaws
- vieraanesine

Kemiallistenain
dot
- liitikehoito
- ihon sairauks

Fysikaalisethoid
- hieronta
- jiisenkorjaus
- valaminen,sd
- maas0teilynp

Psykologisethoi
- verenpysiyty
- henkiparanta
- parantavanki

Kansanparann
ehkamuitapara
menetelmien
vur
yleinenja kyli
Voidaansanoa"I
kupparinsa.
Viel
kuppari parans
vaivoista.Htin
koskauskottiin,

ja toinenalasvirtottiintaudinolevan
tietenkinpyrkinyt
n mahdollisimman
rm6inse"sanoma",
rja soveltamaan
si;oon.Kansanparansenkokonaisvaltaiunja ruumiinjakan monissa
tervefta
, Esimerkiksijootaide-ja tanssiteraja
r terveydenhoito
hoitomuodot
eiviit
)ssakaytefiyjakanhyvin vanhojaIn:ttyjii tapoja.Kanhumaanianemman
in mitakoulul66kehoitoanomaisissa
huouonnonlakien
lensekavdkivaltaiI ottamaan
ihmisen
lle ja sitenvahvissta.Tiediittekoker vitaalisethenkilot
m.
rmallinakansanpaiman ja henkisen
iimistiiparantajasta
kauttapotilaaseen.
an luottamus
tavalrarantajan
kykyihin
ei jtirjella ymmiirluus.Jospotilasei
kykyihinsri,ei han
larane.Meitii hdmrskoon henkiloilla.
ratjanallepistetyllii
mvat apuavaivoipitamisella
Creiden
fl.

rskosiirtiiAvuoria.
niin mikseimyos
dnenei ole kone,
kiinte6sti
odostava,
n osaihmistentauttisia,joka tarkoit.smiinvaikuttaaser,ettiieriiissiiprimiiset saattavathen-

kensii voimalla johtaa itsens6kuolemaanilman
mitiiiin liiiikitystii tai viikivaltaa.
Seuraavassasiirrymme tarkastelemaanSuomessaesiintyneitatai viela nykyisinkin esiintyvi6 kansanparannuksenmenetelmiii. Katsotaan
ensin taulukosta mita parannusmenetelmiii
esiintyi. Seuraava taulukko on Antti Hernesniemenlaatima.

Kupparit olivat usein vanhempia naisia ja
ympdristdnsdarvostamia.Varmoja tietoja kuppauksen keftiimisesta parantamiseenSuomessa on jo 1600-luvunalkupuolelta.

Kansanparannuksen luokittelu :
Menetelmid,jossa tarvitaaninstrumentteja
- kuppaus
- suoneniskentii
- hampaanpoisto
- sikionlahdetys
Menetelmiii, joissa ei tarvita instrumentteja
- synnytysavustus
- vieraan esineenpoisto silmdstii
Kemiallisten aineiden avulla suoritettavathoidot
- liiiikehoito
- ihon sairauksienhoito (myds haavat)
Fysikaalisethoidot
- hieronta
- jiisenkorjaus
- valaminen, saikaptaminen (neurologiassa)
- maasiiteilyn poisto
Psykologisethoidot
- verenpysdytys
- henkiparantaminen
- parantavankiiden antamahoito

Kuppari poi stamassapahaa verta.

Seuraavassaon H. Stranbergin kokoama taulukko vanhoista kuppausohjeista:

Sarvien kiinnityspaikka Sairaus tai vaiva
ohimot

paalaki
silmien aluset,posket,
leukapielet
kaula
niska

Kuppaus
Kansanparannuksessa
ovat kupparit erottuneet
ehkamuita parantajiaselvemminveristenty6hartiat
menetelmienvuoksi.Lisiiksi kupparioli varsin
yleinen ja kylayhteis6ssinlkyva persoona.
Voidaansanoa,ett6miltei joka kyliisstioli oma
kupparinsa.Vielii vuosisadanvaihteenjiilkeen
selkii
kuppari paransi ihmisiii mita erilaisimmista
vaivoista. Htin poisti "pahaa verta" kehosta,
koskauskottiin.ettii seoli vaivansyy.
ristiluu

piiiinsiirky, hammasstirky,
liiallinen
nukkuminen
huimaus, hammassiirky
heikot silm!it,
hammassiirky
finnit
pdiinsdrky,hammassdrky,huimaus,
silm6sairaudet,sdrkeviit hartiat, reumatismi, korkeaverenpaine
korkea verenpaine,
p66ns6rky,vdsyneet
kdsivarret, paiseet,
hammassiirky
selk6sairaudet, sdrkeviit hartiat, paansiirky
sivupakotus,lonkkahermopakotus

kasivarsi

hammassdrky,viisyneetkiidet
sivupakotus

jalat

Kuppauksessa
tarvittavatvdlineetkuppari teki
itse.Sarvetolivat tavallisemminlehmiinsarvista valmistettuja kuppauskirves
oli sepiintakoma. Sen piti olla hyvin hiottu ja teriivti,jotta
iskukohta parani hyvin eika jattanyt pahoja
arpia.
Sarvenpiitihiinlaitettiin reikii ja sen piiiille
sianrakostatehtykalvo.Kun kuppariimi ilman
sarvesta,
tuli sinne alipaine,jolloin kirveellti
tehdysttihaavastaalkoi sarveentulla verta ja
kuppauksentarkoitusoli saavutettu.Saiko ihminenapuavaivoihinsa
vai ei, on sittentoisen
messunarvoinen.Lienee auttanut,koska niin
monetihmisetsita kaFtivtit. Aikaa myoten se
olisi kuollut omaanmahdottomuuteensa,
elleiviit sairaatolisi siita apua saaneet.Arvatenkin
ja ehkii myospiiiinsiirystdkiirsiverenpaineesta
net saivatvaivoihinsahelpotusta.

vosa ionka ohesaotetan sisiist iotakin veren
selvitystroppiasaksanviinasa
21. neniinpiiiisiikeskeliiioksevilesilmile
24. silmiin alla pdtinia silmisiirysiisektikellateudisa
27. kiisivanentaittesakeskisuonisydanmaha
ia keuhkotiidytaudisasilmiin siirys avan mielusti syyskuun15.piiiviinaikana
34. reidensisdpuolella
kivitaudisa[:sappi?]
sekavedenheittovaivasa
38. kannantakanaselkiiia hammassiirvsii

Elias Lonnrot kirjoitti laakarikirjaansa,ettii
suonenly6nti
on hy6dyllistd"kowissapistoksiswaikiossarinnan ja watsan
sa, pii,iinkiwuissa,
ja muissawerikohtaukpoltteissa,
weri-yskissii
ja
polttohaasissa,wihotaudeissa waarallisissa
Hlin
kuitenkaan
voissa".
ei
suositellutiskentiiii
kafettavan nuortenja kovin vanhojenihmisten
vaivoihin.

sepdn
luo.
Poistooli us
de,koskamitiia
hetryyppiisiviitr
kipu ei tuntuisi
sijaankestiviit 1
muutenkinkest
het.

S

Sikionlahdety
uksellinen,pah
teko.Tdmdnvur
viin tietoihinei
vi6 ohjeistojaj r
mikii on varma
on ollutmaailm

Sy
poisto
Hampaan

Suoneniskentd

Tiimii oli monessakyltissii sepdnhommia, sill6
hdnellii oli monipuolinen valikoima pihtejii.
Suoneniskentiidharjoitettiin SuomessavielA
Jokaiseen hampaaseen ei sopinut mika pihti
1800-luvunloppupuolellakeskiajaltaperiiisin tahansa.
olevilla stiiinnoilliija ohjeilla(H. Strindberg).
Jos hammasmiitiioli edennytjo niin pitkiille,
Taivassalonkunnastaon ldytynyt ohjekirjanen ettd hampaanhermo piidsi kosketukseenymp6nimeltiian"SuonenAuas Ohieita". Kirjasessa rist0n (ilman) kanssa, alkoi hammassiirky ja
selostetaan
verentuntomerkitsekiimiten suoni
m6rk66 muodostua hampaanjuureen. Ikenet ja
piti tietyissiisairauksissa
avata.Ohjeisiinkuuposki turposivat ja siirky kiivi sietiimiitt0miiksi.
lui lisiiksi piirrosihmisestii,jossaosoitetaaneri
Tiilloin oli hammas poistettava ja matka kiivi

sairauksiensuoneniskukohdat.
Alkupertiisessii
piirroksessaon 42 iskukohtaa,mutta oheiseen
taulukkoonolen niistii ottanutvain muutaman
esimerkinomaisen
ohkohdan.Alkuperiiisessd
jetaulukossa
tautiennimet ovatniin merkillisiii,
ettenainatiennytmita mikin tarkoitti.

{

Iskentiiohjeet:
l. pikku varpanjuokseva[: laskimo?]suoni
lankeavataudisa
sydlinkouristuksesa
10. pohkesaselkiiia reisisdrysii
12. polvenpiiiisdluun murrosaia raatelushaavoisa
13. pikku sormesamahanpinkotuksesapiukotuksesavattavdintesdia pahemisasivuvai-
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saunassa.
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alle400 katiloa
joten ei sitA as
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pi, samoinmyO
Tiimii ei kyllakt
sindnsii,vaanyl
hygienianosalta

Vieraanesinee
vanlainen.Tikur
pdri ja auttajan
mallaotettiinro
miirkiviinsilmii
hauteita,joista€
tiin malvanjuu
silputtiintuorei
rtilehtiti.Tiimii
paranemisia
tapi
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a rinnanja watsan
ruissawerikohtaukpolttohaarallisissa
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suositellut
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iepdnhommia,sill6
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sopinut mika pihti
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sepiinluo.
Poistooli useastivarsinkivulias toimenpiei ollut. Miede, koskamitaanpuudutusaineita
het ryyppdsiviitaika mojauksetpaloviinaa,jotta
kipu ei tuntuisi niin pahalta,mutta naisetsen
sijaan kestiviit poiston urheasti,niin kuin he
muutenkinkestiiviitkipua paremminkuin miehet.

Yrttihoito

Yrttihoito perustuuihmisenuskoonkasvienparantavaanvoimaan.Tiimii on ikivanhaaperua.
Itse asiassanykyaikainenkoulultliiketiedeja
farmakologiaperustuupaljolti juuri yrniliiiikkeidenkayftoonkansanparannuksessa.
Tottuneinasaamaanmaastakaikentarvitsemansa,he pitivtit luonnollisena,ettii maatuottoiseen
taa heille myos liitikkeet.Sukupolvesta
Siki6nldihdetys
on ihminen sailyftanytmuistissaan"hyvia rejoistaheillii on ollut myonteisiiikokeSiki6nlbhdetyson kauttaaikainollut poikke- septeja",
muksia.
Jos esim. ihmiseenalkoi keriiiintyii
ja
uksellinen,paheksuttava usein rangaistava
nestettd,
tiedettiin,
ettii minttu,nokkosetja salliittyteko. Ttimiinvuoksi kansanparannukseen
kylpyvedessd
saivat aikaan ylimii6riiisten
via
juurikaan
liittyole ko. asiaan
viin tietoihin ei
poistumisen
kehosta.
nesteiden
ja
Ainoa
kertynyt.
menetelmiii
viii ohjeistoja
N6in kirjoittaa ranskalainenyrttiparantaja
mikii on varmaa,ett6 niiitii ns. enkelintekij6ita
ja akonitiiDigitalis,belladonna
M. Mess6gve.
on ollut maailmansivu.
nia tuottavat ukonhatut lieneviit teidtinkin
olevia tuttujanimia.Digitalison
muistissanne
kiiytetty
sydanlaake,belladonnavatedelleen
Synnytysavustus
sahaavalidkeja akonitiinin johdannaisetkeslamauttavaaine.
Turkuun perustettiinvuonna 1784 ensimmiii- kushermostoa
yhteydessiijouduttiin harkitseYrttihoidon
pronen anatomian,kirurgianja lapsenp66st0n
paastoa
Itseruokamy6s
tai ruokavaliota.
maan
fessorinvirka. Tiita ennenja vielti pitkiilti tiikyll6
kansanparannushoiollut
vanhan
valio
ei
miin jiilkeenkin lapset syntyiviit kyliin oman
don (usein) kaftama menetelmii.Sen sijaan
lapsenpiitistiijanavustamanatalon tai torpan
voidaan
sanoa,ettii virallinenliiiiketiedeon alhieman
saunassa.
Vuonna1886oli maassamme
kanut
kiinnittiiii
ruokavalionrunsaastihuomiovain 169,
alle400 katilOaja niisttimaaseudulla
menee,etteijokin tutkimus
Tuskin
viikkoa
ta.
joten ei sitd asiantuntija-apua
kovin helposti
ilmoita sen tai sen ruoka-aineenaiheuttavan
ollut saatavilla.Mutta lapsiasyntyi,joskin lappuhumattakaan
suosikuolleisuusoli silloin huomattavastisuurem- milloin mitakin sairautta
ja rasvanturmiollisistavaikutuklan,
sokerin
pi, samoinmy6s tiitien lapsivuodekuolleisuus
Pysyilksemme
totuudessa,
sistaihmispoloiseen.
vika
Tiimii ei kyllakbiin ollut lapsenpddstbjien
on monia
kylla
kai
rakkaassa
Suomenmaassa
siniinsti,vaan yleinen tietotasoennenkaikkea
ja selluliitylimtiiirtiistii
ldskia
kiloja
miljoonia
hygienianosaltaei ollut kovin korkea.
tia kulkemassapitkin mantujahengiistyksestti
puuskuttaen.
Eik6 ruokavalioole yksinomaannaisiavarSilmienhoito
ten,jotka ovatkinjoka toinenviikko laihdutuskuurilla.Kylla tama koskeemydskaljamahaiVieraan esineenpoisto oli luultavasti seuraa- sia miehi6 tai muuten patukkaisiavarenpaivanlainen.Tikun avulla kiiiinnettiinluomi ymneestakiirsivi4 luomakunnankruunuja.Muispari ja auttajankielenkarjelliitai kankaankultelkaapavain parisenkymmentivuotta sitten
jossa ihmallaotettiinroskasilmiist6pois.Kipeisiintai
aloitettuaPohjois-Karjala-projektia,
miirkiviin silmiin kaytettiinkuppaustatai yrttimisten ruokavaliota ja tupakointitottumuksia
Kerdthauteita,joista eriis oli seuraavanlainen:
muuttamallasaatiin sydiin- ja verisuonitaudit
tiin malvan juuria, jotka raastettiinja tiihtin
Kansanv6h6nem66n.
aivan romahdusmaisesti
silputtiin tuoreita ratamonlehti6 ja ruusuntemukaanviimewonna vainjoterveyslaitoksen
riilehtiii. Tiimti haudepantiin silmiin p66lleja
ka kymmenesmieslevitti leivdlleenvoita,kun
paranemisia
tapahtui.
vielti25 wotta sittenteki riin 6-7 miestdkvm-

ll

menesta.Kolesterolitasoon laskenutroimasti
ja senmyotdtyoikiiisenvaestOn
kuolleisuus
seHieronta
pelvaltimotautiin
on vdhentynyl70 Yo.
Paastoon myos vanhaparannusmenetelmA, Seuraavassa
kiisitellaanehkti vanhinta kanjohon liittyy myos psykologisia,
uskonnollisia sanparannuksen
menetelmdii,
nimitt6in hieronja jopa poliittisiaaspekteja.
Paastossa
viiitettiiin taa.Hierojallaon lAheinenfyysinenyhteyspoelimist6n polttavan pois kuona-aineita,n6in
tilaaseensa.
Seon samallatunnustelevaa,
mutta
puhdistaenkehon myrkyllisistii aineista.Tulmycishoitavaakoskettelua.Hierominentapahkoonmainittua,ettdantiikinajallajo itsepappa tuu kasille ja ennenkaikkea sormenptiilliija
Pythagorasnoudattiruokavaliotaja oli harras kiimmenpiikitinavulla, ensin alkuun kevyesti
kasvisruoan
ystiivii.
lyhyita painalluksia,sitten vahitellenkovemmin ja kovemmin,mutta ei milloinkaanvaurioittaen potilasta.Joskushierottavaatrkyi ja
lhonparantaminen
ehki huusikin hierojan kiisittelyssii, mutta
yleistunnesiita huolimattaoli miellyttivd. KoIhon parantamiseen
liittyi monenlaisiamenetel- vettuneetlihaksetja jdnteetsaatiinhieronnalla
miii kuten loitsuistakuppauksenkautta yrttikuntoon. Niveliin muodostuneetrustopaikat
l66kkeisiinja yrttihauteisiintai -kylpyihin.Seuvoitiin poistaa,jolloin liikeradatlisiiiintyiviitja
raavassaloitsu, jolla parannettiinakamia eli
verenkiertoparani,kun kuivuneetlihaksetvetja kuuluu:
paiseita
reytyiviit.
Nykyihminenkayftaavielti paljon hierontaAkeme,pukama,
putkenpolttama
palveluja.Painopistelienee siirtymlssd maasiirri sijas,muutamajas.
seudultakaupunkeihin,joissa hierontapalveluT,ineiinkuinkirkko,
jen kysyntii on listiiintynyt aivan oleellisesti.
huomenna
kuinkirppu.
Tavanomaisen
hieronnanoheenon tullut kaiPainupaha,ild paisu,
kenlaisia
muotivirtauksia
kutenesim.vyohykealene,iilii ylene.
ja
lymfahierontaa.
Puunjuuretpuhetkoon,
Jotkuthierojat saattavathallita myosjiisenkoivunj uuretkatketkoon,
korjauksen,jota tavataaneri puolilla maailmaa
lepdnjuuretlevitkodn,
juurethajotkoon,
haavan
eriidni kansanparannuksen
osana. Virallinen
pajunjuuretpaksutkoon,
laaketiedeon hyvtiksynytainakinosittainkiroihoihmisen
parantukoon.
praktikotja naprapaatithoitotyOhOn
mukaan.
Yhdeksiin,
kahdeksan,
seitsemiin,
hoiti sijoiltaanmenoja,
Jisenparantaja
selktikuusi,viisi,neljd,kolme,kaksi,
rangankiputiloja, liikuntavaikeuksiatai raajoyksi,ei yhtiiiin
jen toimintahtiiriOitii.Jisenkorjaajaparantaa
tikillisilla koukistamisilla,nyk,iyksillatai oikaiKuuluisa Tyrvii6n Manta eli kansanparan- semisilla vaurioituneennivelen tai nikaman
taja AmandaJokinenk?iyttiihosairauksien
hoikohdalleen.Taitavaniksauttajaasettaavielti j6toon ruokaoljynja glyseriinin sekii hiusOljyn
senentueksi lastan,joka estiiiijiisentii liikkuhan
sekoitusta(K. Rinne).Tiihiin perusrohtoon
mastaja aiheuttamasta
kipua. Kun kipukohta
sitten lisasi homehtuneistamansikoistavalon parantunut,otetaanlastapoisja nivel toimii
mistettuasosetta.
j6taas moitteettomasti.Joissakintapauksissa
Manta oli jo tuolloin huomannut,ettii hosenkorjaajaon saattanutlastoittaa murtuneen
meella on parantaviavaikutuksia.Meni vielii
luunpaikoilleen.
kymmeniavuosia,kunnestohtoriFlemingkeksi penisilliinin.
My0s lyijyvalkoinenoli suosittuihon sairaja siiikyttiiminen
Valaminen
uksiin kiytetty aine.Amandasekoitti lyijyvalkoistaerilaisiinsalvoihinja hauteissakaytefiApantiin
tarkoitti sita,eftavesiastiaan
viin aineisiin.Muistan omastalapsuudestani, Valaminen
jotka "liittyivat" yhteen. My0s
metalleja,
eri
ja tdstdturvonneiett6isii laittoi venahtiineisiin
tinaavalettiinveteen,jolloin vesi sai parantavia
siin kohtiin lyij yvesiktitireen.
ominaisuuksia.
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k6 vanhintakan, nimitteinhieronrysinenyhteyspomutta
nnustelevaa,
tapahFlierominen
ja
a sormenpiiillii
n alkuunkevyesti
vahitellenkovemmilloinkaanvauierottavaatrkyi ja
asittelyssa,mutta
li miellyttiivii.Kosaatiinhieronnalla
tuneet rustopaikat
adatlisiiintyiviitja
uneetlihaksetvetln paljonhierontasiirtymisstimaan hierontapalveluaivanoleellisesti.
leenon tullut kaitenesim.vyOhykehallitamyosjdsenpuolillamaailmaa
osana.Virallinen
nakinosittainkiromukaan.
ltyOh0n
selktiItaanmenoja,
dkeuksiatai raajonkorjaajaparantaa
lkiiyksilltitai oikai
selentai nikaman
vieli jii,ajaasettaa
stii6jtisentiiliikkuua.Kun kipukohta
poisja niveltoimii
jiikin tapauksissa
stoittaa murtuneen
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peltistyttiiminenoli eriis k6yNeurologiassa
tetty hoitomuoto."Kyll6
se hullu paranee,kun
peliistytiithiinetniin, etta on paskathousuissa."
Lieneekojotakin yhteyksiii nykyptiiviin hokemaan"kylla Siperiaopettaa".Eli ellet teejotakin hyviillii, teet senpakonedessii.

poisto
Maasdteilyn
Monia aikalaisiavarmaanhymyilytt66 puja sen haitallisistavaihuminenmaasiiteilyst6
kutuksistaihmisen terveyteen.Voi olla, etti
kuparilankakierukkapatjan alla tai singyn
siirto toiseenasentoonparantaajonkun ihmisen
hyvdnolontunnettatuntuvasti.Kysymys onkin
siita, mihin tiimii ihmispolouskoo.Ennenvanhaankansauskoimaahisiinja erilaisiinhaltioihin; nykyihminen tuskin edes joulutonttuun.
Maahisetne liihettivtitkaikenlaistariesaamaan
ihmiseen.
uumenista
nukkuvaan
Aiemminoli jo puhesiita,efiei ihminenole
kirsivti
mikiiiin robotti,vaankokonaisvaltainen
ja tuntevaolento.Joshiin tunteesaavansa
s6nhelgyn siirrostatai ns. magneettirannekeista
potustaoloonsa- niin mita sitten.Annetaanh6nen tehddniin, eika osoitetahymyilemiilliihiinelleylimielisyfta.

hoidot
Psykologiset

Serkkuni,joka on minun ikiiiseni, on kertonut iiidinisiistiiiinseuraavantarinan:
Eemeli Kallio oli perheensilja joidenkin sukulaistensa kanssa Nisijirven Harvassalossa
viettdmdssii kesiistd viikonloppua telttaretken
muodossa. Kun leiri oli saatu pystytettyd, liihti
Eemeli Kallio mielipuuhaansa- ongelle. Melko lehella leirisaarta olikin mainio kalapaikka,
jonne ukko suunnisti soutuveneensii.Leiripuita
lahtivat tekem66n serkkuni Kaarlo ja hanen
enonsa Viiin6. Kaarlo oli ehkti noin kymmenwotias, joten htin toimi vain apupoikana. Eno
Vdino sen sijaan kliytteli kirvestii; ja kayttikin
niin, ettii iski sill6 aikamoisen palkeenkielen
s66reens6.Tiimii alkoi tietenkin vuotaa oikein
runsaasti.
Huudettiin Eemelille, ettti tule pois sieltli kalasta seisauttamaanViiinon kirveen nirhauttaman haavan verenvuoto. Ukko huusi takaisin:
"Tuokaa Viino rantaanja olkaa hiljaa!" Niiin
tehtiin. Viiino istahti isolle rantakivelle: ukko
Eemeli tuijotti kohti rantaaja Vtiinoii eikli kestiinyt kuin hetken, kun Viiin0n haavan verenvuoto pysiihtyi. Serkkuni ei osannut sanoa
kaptiko Eemeli veneessdjotakin loitsua.
Tutkija Olavi Rasanen kertoo tapauksen,
jossa eriis huulensa tiirvellyt mies sai verenpysdyttdjdltii avun, jolloin paha verenvuoto pysiihtyija itse haavakinparantuiumpeen.
Jotkut seisauttajat kAyttivtit sanoja pysaytyksessii. Tiimii lienee varsin yleinen tapa. Esimerkiksi

Verenseisaus
tulee ensimmiiisenimieleenpuSeisataveri niinkuin Jortaninmeri,
psykologisista
hoidoista.Harvameishuttaessa
josta Israelinlapsetyli meni.
t6 on itse niihnyt tai vieliipd kokenut verenT0ssdhoidossaon mahdollista N6mii sanat on todettu olevan germaanistalaiseisautuksen.
lopettaasanointai tahtoonsis?iltyviilliivoimalla
naa ja ne esiintyviit samansisdltOiseniniin
joko liiheltatai kauilman siteitatai laastareita
Norjassakuin Ruotsissakin.
kaa verenvuoto.Tiimd taito oli kanssatiysin
ja on siitalukuisianaftoja.
yleismaailmallinen
on
Olavi Riisiisenmukaanseisauttamisessa
Henkiparantaminen
viisi perussiiiintdtijoita on noudattava:
l) seisauttamista
ei saa milloinkaanharjoittaa
Henkiparannus juontaa juurensa hamasta mui
leikillii6ntai pilanptiiten,
naisuudesta.Ttimii ilmio mainitaan jo Raama2) seisauttamista
ei tule yrittaamitattominpietussa. Joskus parantaja voi siirtaa omaa elinniin vuotoihin,
voimaansa potilaaseensa(M. Kivela). Parantaja
3) seisauttaminen
tehoaakaikkiin muihin paitsi
ei kayta mittiiin ntikyvdii apuviilinettii kuten
niihin,joidenaikaonjo t6ysi,
laakkeita, hierontaa tai leikkaamista. Hin ei
4) luonnollisiinvuotoihinei saapuuttuaja
myosk6iin turvaudu sananvoimaaq hdn ei loit5) sanatsaaopettaavain itseiiin nuoremmille,
su tai kiiytii mitaan puhekaavaa.Hiin vain toikoskataito ei saamenn6hukkaan.
mii parantavan voiman, rakkauden v6littdjdnii.
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Joissaintapauksissa
parantajavoi olla transsis- tarkoitti aikanaannuoren naisen henkilokohs4 jolloin kyseessdon henkiolentojakayttava taistavetovoimaatai viehdtysvoimaa,
mitennyt
parantaja.
halutaansanoa.Periaatteessa
timi tarkoitti neiUskolla parantamisessa
on potilaan oltava
don kiiyptiiiarvoaavioliittomarkkinoilla.
johitse uskossa.Rukouksellaparantamisessa
Kylvylld ja loitsullaoli maineenja tunnetaaparantumiseen
noyrdja vilpitOnpyytaminen tuksitekemisen
merkitys,kuten seuraavaloitsu
ja potilas voi sen tehdii itsekin. Muistanette antaaymmdrtdi:
kuuluisanhenkiparantajan
Niilo Yli-Vainion,
joka kymmenkuntawotta sitten paransihenNouselempiliehumaan,
kunniakukoistamaan.
genvoimallalukuisiaihmisi6.
Yli kuuvenkirkkokunnan.
Entiseenaikaan henkiparantamiseen
liittyi
yli kappelin
kaheksan.
runsaastiSamanismin
piirteita. Tiilloin kaytet
tiin myriskiittenpti6llepainamisia.
Muistanette,
Tiissiiyhteydessd
ei kunniallaole neitsyyden
ettii Jeesuskinparansi ihmisiii kdtten piiiilleeli koskemattomuuden
merkitysti! vaanpuhpainamisella.
taasti
merkitys
kuuluisuuden
on
stivy.
Edellaoli jo puheloitsuista.Jatketaan
niistii
Miehille tehtiinkylvetyksidimpotenssin
joka kayftaAsanaaeli
vielii hieman.Parantaja,
loitsuja apunaoli hyvin yleinen kansanperin- parantamiseksiei ollut vielii Viagraa.Niissti
johdatettiinpihlajasta
tapauksissa
kylvetettiivii
teeseenliittyva parantajahenkiki.
Joskusloitsikierretyn
renkaan
tai
kolmesta
viikatteesta
jalla saattoiolla joitakin apuviilineitdmukana,
muodostetun
kehiin
ltipi.
Naita
kehiapidettiin
useastijokin teraase.
ja
niiden
maagisina
uskottiin
auttavan
miesEsimerkkini kerrottakoon erain vaimon
potilas
kuntoisuuteen.
Siften
asetettiin
kylpyyn,
tarina(M. Kdiva). H6nenolkapiiinsiioli kipeyjossa
joitakin
ja
yrffeja
oli
loitsuttiin.
Loitsut
tynyt siihen muodostuneen
muhkuranvuoksi.
saattoivatolla hyvinkinrivoja tai ainakintunVaiva oli varsin kipeii ja haitallinen.Loitsija
tuvat
nykyihmisistasilt6.Voipaolla, ett6silja
tuli taloon pyysipotilastapaljastamaan
olkaeikti ollut kaupiiiinsiij a kyyristymiiiinkynnykselle.Parantaja loin seksioli luonnollisempaa,
oli potilaantakanq otti esiin vanhankirveente- palliseenpornografiaanviittavaatekopyhiii
riin ja painelisill6 kipeytynytti kohtaamutisten asennoitumista.
Rautalammiltamuistiinmerkitty
Seuraava
samallaloitsun:
loitsu on siitii siistimmtisttiptl6sti:
Vanhalle
varikselle
vaiva,
Nousenokka,
harakallekipeii,
Seisoseikka,
mustanlinnunmuutauti.
Tiimiin
likanlillukoille.
Tulkoon sinun olkapddsiterveeksiminun saIlmannyririnnostamatta,
nastani,
Tervak<iyden
tempomatta.
minunkidestini niinkuin Jumalanmerkki tai(K. Sallamaa)
vaasta,
niin etteikiisieniiiiolekiped.
Tiimd sanottiinkolme kertaa.Sittensiirryttiin
toisen oven kynnykselleja rituaali toistettiin
taaskolmasti.Jostalossaoli l6sn6muita ihmisiii, pyysi loitsija kysymtitinhanelta,mita han
teki, johon hdn vastasi:"Hakkaanpotilaano1kapiiatii"etta seterveeksitulisi minun sanastani, minunkiidestdni.
"
Paitsitautienparantamiseen
kaytettiin loitsuja myosseksuaalisten
ongelmienvaivaamille
henkilOille.Ttillainenhenkilopantiin"lemmenkylpyyn" ja loitsuttiintarkoituksellasaadakylvetettlvdn naimaonni,puoleensavetiivyys
eli
lempi lisiiiintymiitin(K. Sallamaa).Sanalempi
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Saunaon koyhdnapteekki
Hyvdt naisetja henat! Olemmekiiyneet 16pi
useita kansanparannukseen
liittyvia menetelmiii, mutta yksi viel6 puuttuu. Tunnettevarmaan sanonnan:"Jos ei viina, terva ja sauna
auta, niin se on kuolemaksi."Meidan esiisillemmesaunaoli koyhiin apteekkitai nykykielelle kiiiinnettynii ktiyhiin terveyskeskus.
ja synnytyshuoneena
Paitsitautienparantajana
saunaoli ja on edelleenyleinenkuntoutuslaitos
sekiipuhtauden
kulmakivi.
Ennen vanhaankylvettiin saunassamonta

kertaaviikoss
na jopa piiivit
tiin saunanliir
mia lihaksia
vihtomisellas
otettavahuom
aaja vett6 ei
viss6. Ldmm
tiinuun keriit
nostettiinkiuk
liimmittiviit vt
lammeollut k
tai muitasuur
kuumentami
alussa
ylellisy
Yleisimpii
olivat kuume
tautija mielis
tehostettuyrtti
ja suopursui
vuistatehtiinI
kutuksiakehoo
Ndin se on
pystynytterve
vuosisadasta
tc
kansakuntien

Kuvat:EinoKo

raisenhenkilokohmitennyt
svoimaa,
r tiim6tarkoitti neirarkkinoilla.
ja tunnemaineen
loitsu
ten seuraava

a oleneitsyyden
itystii,vaanpuhdensbvy.
li6 impotenssin
Ntiissii
ItiViagraa.
latettiinpihlajasta
ta viikatteesta
itakehiapidettiin
miesr auttavan
kylpyyn,
asetettiin
'itsuttiin.
Loitsut
jatai ainakintunripaolla,ettdsilua,eikaollut kauavaatekopyhiiii
muistiinmerkitty
rdiisti:

kertaaviikossaja raskaidentyoperiodienaikana jopa paivittain(P. Hakamies).Ttilldin voitiin saunanlimmossii pehmittiUtyon kovettamia lihaksiaja poistaahikoilun avulla likaa
vihtomisellasita viela tehostaen.
On nimittiiin
otettavahuomioon,etta ennenvanhaansaippuaa ja vettdtei ollut kovinkaanpaljon kiiytettiiviss6. Ldmmin vesi saatiin siten, ettii puutiinuun kerAttiin kylmiiii vett6, johon sitten
nostettiinkiukaaltakuumia kivia. Nama sitten
Itimmittiviit veden. Ei meidiin esivanhemmillamme ollut kiytettlivissii valurautaisiapatoja
tai muitasuurehkojametalliastioitasaunaveden
kuumentamiseen.
Ne olivat viel6 1800-luvun
alussaylellisyyttii.
Yleisimpiti saunassaparannettaviatauteja
olivat kuume,yska, ruusu, struuma,kaatumatautija mielisairaus.
Loylyn vaikutustaon viela
tehostettuyrftivoiteilla tai tervalla.Nokkosista
ja suopursuista,katajista sekii tietenkin koivuistatehtiin vihtoja, joilla oli parantaviavaikutuksiakehoon.
Ntiin se on meidiin katajainenkansamme
pystynyt tervehtymddnja pysymdtinterveena
vuosisadasta
toiseenja jatkanut kansakuntana
j oukossaolemassaoloaan.
kansakuntien

Kuvat: Eino Koskinen

n apteekki
emmekbyneet16Pi
L liittyvia menetelttuu. Tunnettevariin4 tervaja sauna
aksi."Meidan esiI apteekkitai nykyhin terveyskeskus.
l synnytyshuoneena
inenkuntoutuslaitos
monta
iin saunassa
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