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Isin puoleisessa suvussani on kulkenut muisti-
tietona, ettii er6s esi-isiini olisi ollut kansan-
parantajana Suodenniemella ja Mouhij6rvell6.

Kun kuulin tlistti, heriisi kiinnostukseni ja
aloin etsiii tietoon kirjallista vahvistusta, mutta
eihiin sellaista vastaani tullut. Sen sijaan ke-
r66ntyi pdytiilaatikkooni juhlallinen pino kan-
sanparannukseen liittyviii muistiinpanoja ja tie-
donmurusia. Tama johti ajatukseen, ettii olisiko
Tampereen seudun sukututkimusseuran j6se-
nisto kiinnostunut kuulemaan, mitA kummalli-
suuksia kansanparannukseen kuului. Niinpii
kysdisin seuran puheenj o htaj alta Pekka Nuotta-
j arvelta kannattaisiko keriiiimiistiini aineistosta
muokata esitelma jdsenkokouksessa esitetta-
vliksi. Pekka Nuottajiirvi suhtautui esitykseen
myonteisesti ja tdssii se nyt sitten tulee.

Tulkoon myOs mainittua, ettd en milldiin
muotoa ole asiantuntija ko. asiassa, vaan aivan
tavallinen Matti Meiktilainen, joka on kiinnos-
tunut kansanparannuksesta. Mitiibn koulutusta
tai kokemusta ei minulla liioin ole aiheeseen,
mita joskus pikkupoikana niiin jossain saunassa
kupparin sarvineen ja kuppauskirveineen tyon
touhussa. Samoin muistan isoisdni keriinneen
suopursuja, joista pappa sitten laittoi kylvyn ja
liotti reumaattisia jalkojaan siin6. En kylla
muista oliko siita mitaan apua. Sen muistan,
ettii hyvii tuoksu niistd ainakin tuli kun varpuja
haudutettiin kuumassa vedessii.

Suopursu onkin koonnut itseensii suon sy-
vistii ja salaisista syovereistdiin varpuihinsa ja
lehtiinsd kirpeimmbt myrkkyns6 ja huumaa-
vimmat tuoksunsq joita kasvi sitten henkdilee
ympiiristoonsd. Itse asiassa tdmii rdmeiden kas-
vi onkin jalon rhododendronin eli alppiruusun
kaukainen sukulainen. Suopursu on yksi mo-
nista kansanparannuksessa kaytetyi$a yrteistii.

Muistanpa senkin, kun pappa teki saunavih-
dan itselleen nokkosista. Vihta hauduteuiin
kuumassa vedessii, jolloin sen polttiaisvaikutus
hdvisi.

Kuten eliim4ssi yleensii, oli kansanparanta-
jien joukossa sekii hyviti ettii huonoja paranta-
jia. Jotkut kdyttiviit asemaansa hyviiksi tietyistii
itsekktiistii syistii. Eriis tiillainen syy oli arvo-
valta. Parantajat olivat arvostettuja kansalaisia
kyliiyhteisossti tai vieliikin laajemmalti, josta
esim. Tyrvtiiin Mantan elama on oiva todiste.
Huonoista j a hyvi stti parantaj i sta antaa kuvauk-
sen myOs seuraava kansanrunouden sie:

A1a on noita tietiijiii,
tervehen parantajia,
vihiin on noita tietiijiii
vikahisten voittajia
vammahisten paestiij ia.

Itse asiassa kansanparantajat olivat ainoita Eu-
roopan vdestrin parantajia aina 1800-luvulle
asti. Viel6 1800-luwn lopussa liiiikiiripalvelu-
jen saanti oli hyvin harvinaista. Ehkii vain kol-
masosa potilaista voi piiiistii liiiikiiriin. Loput
saivat hoidattaa itsensii kansanparantajilla tai
omine poppakonsteineen.

Perinteisen kansanlaakinnan tuntemus on
avain teweydenhuollon tuntemiseen ja sen ke-
hittamiseen. Kansanparannus on ikivanhaa pe-
rua, josta itse asiassa nykyinen ns. koululddke-
tiede on oppinsa ammentanut. Kansanparannus
on nykyisin periaatteessa laitonta terveyden tai
sairauden huoltoa, jossa asiakkaat itse hakeutu-
vat parantajan luo apua hakemaan, jolloin ta-
vallaan moraalisesti "laillistetaan" heidin toi-
mintansa. Parantaja on yhta riippuvainen poti-
laastaan kuin ttimii hanesta. Niiin ei ehkii ta-
pahdu viralli sessa liiiikinndssii.



Kansanparantajat, poppamiehet ja Samaanit
parqntwqt tehokkoasti varsinkin psyykkisiti ja
psykosomaatti sia tautej a.

Voidaan vielii mainita, ettii vieli tiilliikin het-
kellii kaksi kolmasosaa maailman vdestostii saa
apunsa kansanparantajilta, poppamiehilta tai
Samaaneilta. Hyvin suuri osa taudeista on si-
doksissa paikalliseen kulttuuriin ja ekologiaan.
Etenkin psyykkisten ja psykosomaattisten tau-
tien hoitamisessa on poppamiehillii merkittavd
osuus.

Viisaat vaittdvaL eft6 kansanparannuksella
on kokonaisvaltaisempi kiisitys potilaastaan
kuin ns. koululadketieteella (T. Vaskilampi).
Kansanparantajat pystyvtit paremmin asettu-
maan potilaan asemaan. He eiviit paranna sai-
rauksia, vaan vaivoja. He eiviit tiedii mitiiiin
hienoista latinalaisista sairauden nimistii, mutta
pystyvat hyvin asennoitumaan vaivojen pois-
toon. TiimS luokin aivan erikoislaatuisen hoi-
tosuhteen parantajan ja potilaan vdlille.

Lauri Honko kertoo esimerkin eriiiistli 60-
vuotiaasta naisesta, jolle sydiinvaivojen yhtey-
dessii oli tullut vettii keuhkoihin. Niiin htinelle
kerrottiin. Vaikka sydiinoireita ei eniiii esiinty-
nyt, muuttui naisen kiiytos: hdn alkoi oksennel-
la ja kastella vuoteensa. Kun hantii ttistti moitit-
tiin, hiin vihastui tavattomasti. Paikalle kutsut-
tiin psykiatri, jolle nainen kertoi olevansa sekii
putkimiehen qfir efiA sellaisen aviovaimo. H6-
nen kasityksens6 oli, ett6 ihmisen rinnasta l6hti

kaksi putkea, toinen suuhun ja toinen alas virt-
saelimeen. Kun hiinelle kerrottiin taudin olevan
"vettd keuhkoissa", oli hiin tietenkin pyrkinyt
oksentamaan ja virtsaamaan mahdollisimman
paljon, jotta vesi poistuisi.

Ihmisen tulee oppia loytiimiiiin se "sanoma",
jonka luonto katkee itseensii ja soveltamaan si-
te elaman ja sairauden hoitoon. Kansanparan-
nuksen keskeinen idea on sen kokonaisvaltai-
suus, se ettii ihminen on sielun ja ruumiin jaka-
maton yhteys. Se esiintyykin monissa tervefta
edistdvissii hoitomuodoissa. Esimerkiksi joo-
gassa ja meditaatiossa sekii taide- ja tanssitera-
piassa yhdistyviit holistinen terveydenhoito ja
sen aatemaailma. Mainitut hoitomuodot eiv6t
ole perinteisii meillii Suomessa kaytettyja kan-
sanparannuskeinoja, joskin hyvin vanhoja In-
tiassa ja kaukoidiissli kaytettyja tapoja. Kan-
sanparannuksessa korostuu enemmdn humaani-
suus, lempeys ja hyvyys kuin mita koululaake-
tiede yleensd antaa. Kansanomaisissa hoito-
muodoissa tavoitteena on luonnonlakien huo-
mioonottaminen ja jumaluuden seka vdkivaltai-
suuden valttaminen. Pyrittitin ottamaan ihmisen
omat parantavat voimat esille ja siten vahvis-
tamaan sairauden poistumista. Tiedatte koke-
muksesta, ett6 yleensii hyvin vitaaliset henkilot
ovat verraten harvoin sairaana.

Usein toistuvana selitysmallina kansanpa-
rannuksessa kaytetaan voiman ja henkisen
energian sekii henkien siirtamista parantajasta
tai sanotaanko parantajan kautta potilaaseen.
Parantajan on saatava potilaan luottamus taval-
la tai toisella puolelleen. Parantajan kykyihin
liittyy aina irrationaalinen, ei jirjella ymmdr-
rettdvii ja mystinen ominaisuus. Jos potilas ei
usko parantajaan ja hlinen kykyihinsa, ei han
myoskiiiin todenndkoisesti parane. Meita ham-
mtistyttiiii, miten voimakas usko on henkiloillii,
jotka poistavat maasdteilyii patjan alle pistetyllii
kuparilankakierukalla tai saavat apua vaivoi-
hinsa magneettisten rannekkeiden pitamisella
kAsivarsissaan tai ranteissaan.

Vanha viisaus on, ettd usko siirtaa vuoria.
Joka uskoo niiihin asioihin niin miksei myos
parantuisi vaivoistaan. Ihminen ei ole kone,
vaan herkka, tunteva ja tiedostava, kiinte0sti
luontoon liittyva olio. Suurin osa ihmisten tau-
deista ovat ns. psykosomaattisia, joka tarkoit-
taa, eItd" taudin syntymekanismiin vaikuttaa se-
kii henki ettii aine. Viiitetliiin, ettii ertiissii primi-
tiivisissii kulttuureissa ihmiset saattavat hen-
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kensii voimalla johtaa itsens6 kuolemaan ilman
mitiiiin liiiikitystii tai viikivaltaa.

Seuraavassa siirrymme tarkastelemaan Suo-
messa esiintyneita tai viela nykyisinkin esiinty-
vi6 kansanparannuksen menetelmiii. Katsotaan
ensin taulukosta mita parannusmenetelmiii
esiintyi. Seuraava taulukko on Antti Hernes-
niemen laatima.

Kansanparannuksen luokittelu :

Menetelmid, jossa tarvitaan instrumentteja
- kuppaus
- suoneniskentii
- hampaan poisto
- sikionlahdetys

Menetelmiii, joissa ei tarvita instrumentteja
- synnytysavustus
- vieraan esineen poisto silmdstii

Kemiallisten aineiden avulla suoritettavat hoi-
dot

- liiiikehoito
- ihon sairauksien hoito (myds haavat)

Fysikaaliset hoidot
- hieronta
- jiisenkorjaus
- valaminen, saikaptaminen (neurologiassa)
- maasiiteilyn poisto

Psykologiset hoidot
- verenpysdytys
- henkiparantaminen
- parantavan kiiden antama hoito

Kuppaus

Kansanparannuksessa ovat kupparit erottuneet
ehka muita parantajia selvemmin veristen ty6-
menetelmien vuoksi. Lisiiksi kuppari oli varsin
yleinen ja kylayhteis6ssi nlkyva persoona.
Voidaan sanoa, ett6 miltei joka kyliissti oli oma
kupparinsa. Vielii vuosisadan vaihteen jiilkeen
kuppari paransi ihmisiii mita erilaisimmista
vaivoista. Htin poisti "pahaa verta" kehosta,
koska uskottiin. ettii se oli vaivan syy.

Kupparit olivat usein vanhempia naisia ja
ympdristdnsd arvostamia. Varmoja tietoja kup-
pauksen keftiimisesta parantamiseen Suomes-
sa on jo 1600-luvun alkupuolelta.

Kuppari poi stamassa pahaa verta.

Seuraavassa on H. Stranbergin kokoama tau-
lukko vanhoista kuppausohjeista:

Sarvien kiinnityspaikka

ohimot

paalaki

silmien aluset, posket,
leukapielet
kaula
niska

hartiat

selkii

ristiluu

Sairaus tai vaiva

piiiinsiirky, hammas-
stirky, liiallinen
nukkuminen
huimaus, hammas-
siirky
heikot silm!it,
hammassiirky
finnit
pdiinsdrky, ham-
massdrky, huimaus,
silm6sairaudet, sdr-
keviit hartiat, reu-
matismi, korkea ve-
renpaine
korkea verenpaine,
p66ns6rky, vdsyneet
kdsivarret, paiseet,
hammassiirky
selk6sairaudet, sdr-
keviit hartiat, paan-
siirky
sivupakotus, lonk-
kahermopakotus



kasivarsi

jalat

hammassdrky, vii-
syneet kiidet
sivupakotus

Kuppauksessa tarvittavat vdlineet kuppari teki
itse. Sarvet olivat tavallisemmin lehmiin sarvis-
ta valmistettu ja kuppauskirves oli sepiin tako-
ma. Sen piti olla hyvin hiottu ja teriivti, jotta
iskukohta parani hyvin eika jattanyt pahoja
arpia.

Sarven piitihiin laitettiin reikii ja sen piiiille
sian rakosta tehty kalvo. Kun kuppari imi ilman
sarvesta, tuli sinne alipaine, jolloin kirveellti
tehdystti haavasta alkoi sarveen tulla verta ja
kuppauksen tarkoitus oli saavutettu. Saiko ih-
minen apua vaivoihinsa vai ei, on sitten toisen
messun arvoinen. Lienee auttanut, koska niin
monet ihmiset sita kaFtivtit. Aikaa myoten se
olisi kuollut omaan mahdottomuuteensa, ellei-
viit sairaat olisi siita apua saaneet. Arvatenkin
verenpaineesta ja ehkii myos piiiinsiirystd kiirsi-
net saivat vaivoihinsa helpotusta.

Suonen iskentd

Suonen iskentiid harjoitettiin Suomessa vielA
1800-luvun loppupuolella keskiajalta periiisin
olevilla stiiinnoillii ja ohjeilla (H. Strindberg).
Taivassalon kunnasta on ldytynyt ohjekirjanen
nimeltiian "Suonen Auas Ohieita". Kirjasessa
selostetaan veren tuntomerkit sekii miten suoni
piti tietyissii sairauksissa avata. Ohjeisiin kuu-
lui lisiiksi piirros ihmisestii, jossa osoitetaan eri
sairauksien suoneniskukohdat. Alkupertiisessii
piirroksessa on 42 iskukohtaa, mutta oheiseen
taulukkoon olen niistii ottanut vain muutaman
esimerkinomaisen kohdan. Alkuperiiisessd oh-
jetaulukossa tautien nimet ovat niin merkillisiii,
etten aina tiennyt mita mikin tarkoitti.

Iskentiiohjeet:

l. pikku varpan juokseva [: laskimo?] suoni
lankeavataudisa sydlinkouristuksesa
10. pohkesa selkii ia reisisdrysii
12. polvenpiiiisd luun murrosa ia raatelus haa-
voisa
13. pikku sormesa mahan pinkotuksesa piu-
kotuksesa vattavdintesd ia pahemisa sivuvai-

vosa ionka ohesa otetan sisiist iotakin veren
selvitys troppia saksanviinasa
21. neniinpiiiisii keskelii ioksevile silmile
24. silmiin alla pdtin ia silmisiirysii sekti kella-
teudisa
27. kiisivanen taittesa keskisuoni sydan maha
ia keuhkotiidy taudisa silmiin siirys avan mie-
lusti syyskuun 15. piiiviin aikana
34. reiden sisdpuolella kivitaudisa [:sappi?]
seka vedenheittovaivasa
38. kannan takana selkii ia hammassiirvsii

Elias Lonnrot kirjoitti laakarikirjaansa, ettii
suonenly6nti on hy6dyllistd "kowissa pistoksis-
sa, pii,iinkiwuissa, waikiossa rinnan ja watsan
poltteissa, weri-yskissii ja muissa werikohtauk-
sissa, wihotaudeissa ja waarallisissa polttohaa-
voissa". Hlin ei kuitenkaan suositellut iskentiiii
kafettavan nuorten ja kovin vanhojen ihmisten
vaivoihin.

Hampaan poisto

Tiimii oli monessa kyltissii sepdn hommia, sill6
hdnellii oli monipuolinen valikoima pihtejii.
Jokaiseen hampaaseen ei sopinut mika pihti
tahansa.

Jos hammasmiitii oli edennyt jo niin pitkiille,
ettd hampaan hermo piidsi kosketukseen ymp6-
rist0n (ilman) kanssa, alkoi hammassiirky ja
m6rk66 muodostua hampaan juureen. Ikenet ja
poski turposivat ja siirky kiivi sietiimiitt0miiksi.
Tiilloin oli hammas poistettava ja matka kiivi
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sepiin luo.
Poisto oli useasti varsin kivulias toimenpi-

de, koska mitaan puudutusaineita ei ollut. Mie-
het ryyppdsiviit aika mojaukset paloviinaa, jotta
kipu ei tuntuisi niin pahalta, mutta naiset sen
sijaan kestiviit poiston urheasti, niin kuin he
muutenkin kestiiviit kipua paremmin kuin mie-
het.

Siki6n ldihdetys

Siki6n lbhdetys on kautta aikain ollut poikke-
uksellinen, paheksuttava ja usein rangaistava
teko. Ttimiin vuoksi kansanparannukseen liitty-
viin tietoihin ei juurikaan ole ko. asiaan liitty-
viii ohjeistoja ja menetelmiii kertynyt. Ainoa
mikii on varmaa, ett6 niiitii ns. enkelintekij6ita
on ollut maailman sivu.

Synnytysavustus

Turkuun perustettiin vuonna 1784 ensimmiii-
nen anatomian, kirurgian ja lapsenp66st0n pro-
fessorin virka. Tiita ennen ja vielti pitkiilti tii-
miin jiilkeenkin lapset syntyiviit kyliin oman
lapsenpiitistiijan avustamana talon tai torpan
saunassa. Vuonna 1886 oli maassamme hieman
alle 400 katilOa ja niistti maaseudulla vain 169,
joten ei sitd asiantuntija-apua kovin helposti
ollut saatavilla. Mutta lapsia syntyi, joskin lap-
sikuolleisuus oli silloin huomattavasti suurem-
pi, samoin my6s tiitien lapsivuodekuolleisuus
Tiimii ei kyllakbiin ollut lapsenpddstbjien vika
siniinsti, vaan yleinen tietotaso ennen kaikkea
hygienian osalta ei ollut kovin korkea.

Silmien hoito

Vieraan esineen poisto oli luultavasti seuraa-
vanlainen. Tikun avulla kiiiinnettiin luomi ym-
pari ja auttajan kielenkarjellii tai kankaan kul-
malla otettiin roska silmiist6 pois. Kipeisiin tai
miirkiviin silmiin kaytettiin kuppausta tai yrtti-
hauteita, joista eriis oli seuraavanlainen: Kerdt-
tiin malvan juuria, jotka raastettiin ja tiihtin
silputtiin tuoreita ratamon lehti6 ja ruusun te-
riilehtiii. Tiimti haude pantiin silmiin p66lle ja
paranemisia tapahtui.

Yrttihoito

Yrttihoito perustuu ihmisen uskoon kasvien pa-
rantavaan voimaan. Tiimii on ikivanhaa perua.
Itse asiassa nykyaikainen koulultliiketiede ja
farmakologia perustuu paljolti juuri yrniliiiik-
keiden kayftoon kansanparannuksessa.

Tottuneina saamaan maasta kaiken tarvitse-
mansa, he pitivtit luonnollisena, ettii maa tuot-
taa heille myos liitikkeet. Sukupolvesta toiseen
on ihminen sailyftanyt muistissaan "hyvia re-
septeja", joista heillii on ollut myonteisiii koke-
muksia. Jos esim. ihmiseen alkoi keriiiintyii
nestettd, tiedettiin, ettii minttu, nokkoset ja sal-
via kylpyvedessd saivat aikaan ylimii6riiisten
nesteiden poistumisen kehosta.

N6in kirjoittaa ranskalainen yrttiparantaja
M. Mess6gve. Digitalis, belladonna ja akonitii-
nia tuottavat ukonhatut lieneviit teidtinkin
muistissanne olevia tuttuja nimia. Digitalis on
edelleen kiiytetty sydanlaake, belladonna vat-
sahaavalidke ja akonitiinin johdannaiset kes-
kushermostoa lamauttava aine.

Yrttihoidon yhteydessii jouduttiin harkitse-
maan my6s paastoa tai ruokavaliota. Itse ruoka-
valio ei ollut kyll6 vanhan kansanparannushoi-
don (usein) kaftama menetelmii. Sen sijaan
voidaan sanoa, ettii virallinen liiiiketiede on al-
kanut kiinnittiiii ruokavalion runsaasti huomio-
ta. Tuskin viikkoa menee, ettei jokin tutkimus
ilmoita sen tai sen ruoka-aineen aiheuttavan
milloin mitakin sairautta puhumattakaan suo-
lan, sokerin ja rasvan turmiollisista vaikutuk-
sista ihmispoloiseen. Pysyilksemme totuudessa,
kylla kai rakkaassa Suomenmaassa on monia
miljoonia kiloja ylimtiiirtiistii ldskia ja selluliit-
tia kulkemassa pitkin mantuja hengiistyksestti
puuskuttaen.

Eik6 ruokavalio ole yksinomaan naisia var-
ten, jotka ovatkin joka toinen viikko laihdutus-
kuurilla. Kylla tama koskee myds kaljamahai-
sia miehi6 tai muuten patukkaisia varenpai-
neesta kiirsivi4 luomakunnan kruunuja. Muis-
telkaapa vain parisenkymmenti vuotta sitten
aloitettua Pohjois-Karjala-projektia, jossa ih-
misten ruokavaliota ja tupakointitottumuksia
muuttamalla saatiin sydiin- ja verisuonitaudit
aivan romahdusmaisesti v6h6nem66n. Kansan-
terveyslaitoksen mukaan viime wonna vain jo-
ka kymmenes mies levitti leivdlleen voita, kun
vielti25 wotta sitten teki riin 6-7 miestd kvm-
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menesta. Kolesterolitaso on laskenut roimasti
ja sen myotd tyoikiiisen vaestOn kuolleisuus se-
pelvaltimotautiin on vdhentynyl 7 0 Yo.

Paasto on myos vanha parannusmenetelmA,
johon liittyy myos psykologisia, uskonnollisia
ja jopa poliittisia aspekteja. Paastossa viiitettiiin
elimist6n polttavan pois kuona-aineita, n6in
puhdistaen kehon myrkyllisistii aineista. Tul-
koon mainittua, ettd antiikin ajalla jo itse pappa
Pythagoras noudatti ruokavaliota ja oli harras
kasvisruoan ystiivii.

lhon parantaminen

Ihon parantamiseen liittyi monenlaisia menetel-
miii kuten loitsuista kuppauksen kautta yrtti-
l66kkeisiin ja yrttihauteisiin tai -kylpyihin. Seu-
raavassa loitsu, jolla parannettiin akamia eli
paiseita ja kuuluu:

Akeme, pukama, putken polttama
siirri sijas, muuta majas.
T,ineiin kuin kirkko,
huomenna kuin kirppu.
Painu paha, ild paisu,
alene, iilii ylene.
Puun juuret puhetkoon,
koivun j uuret katketkoon,
lepdn juuret levitkodn,
haavan juuret hajotkoon,
pajun juuret paksutkoon,
iho ihmisen parantukoon.
Yhdeksiin, kahdeksan, seitsemiin,
kuusi, viisi, neljd, kolme, kaksi,
yksi, ei yhtiiiin

Kuuluisa Tyrvii6n Manta eli kansanparan-
taja Amanda Jokinen k?iytti ihosairauksien hoi-
toon ruokaoljyn ja glyseriinin sekii hiusOljyn
sekoitusta (K. Rinne). Tiihiin perusrohtoon han
sitten lisasi homehtuneista mansikoista val-
mistettua sosetta.

Manta oli jo tuolloin huomannut, ettii ho-
meella on parantavia vaikutuksia. Meni vielii
kymmenia vuosia, kunnes tohtori Fleming kek-
si penisilliinin.

My0s lyijyvalkoinen oli suosittu ihon saira-
uksiin kiytetty aine. Amanda sekoitti lyijyval-
koista erilaisiin salvoihin ja hauteissa kaytefiA-
viin aineisiin. Muistan omasta lapsuudestani,
ett6 isii laittoi venahtiineisiin ja tdstd turvonnei-
siin kohtiin lyij yvesiktitireen.

Hieronta

Seuraavassa kiisitellaan ehkti vanhinta kan-
sanparannuksen menetelmdii, nimitt6in hieron-
taa. Hierojalla on lAheinen fyysinen yhteys po-
tilaaseensa. Se on samalla tunnustelevaa, mutta
mycis hoitavaa koskettelua. Hierominen tapah-
tuu kasille ja ennen kaikkea sormenptiillii ja
kiimmenpiikitin avulla, ensin alkuun kevyesti
lyhyita painalluksia, sitten vahitellen kovem-
min ja kovemmin, mutta ei milloinkaan vau-
rioittaen potilasta. Joskus hierottava atrkyi ja
ehki huusikin hierojan kiisittelyssii, mutta
yleistunne siita huolimatta oli miellyttivd. Ko-
vettuneet lihakset ja jdnteet saatiin hieronnalla
kuntoon. Niveliin muodostuneet rustopaikat
voitiin poistaa, jolloin liikeradat lisiiiintyiviit ja
verenkierto parani, kun kuivuneet lihakset vet-
reytyiviit.

Nykyihminen kayftaa vielti paljon hieronta-
palveluja. Painopiste lienee siirtymlssd maa-
seudulta kaupunkeihin, joissa hierontapalvelu-
jen kysyntii on listiiintynyt aivan oleellisesti.
Tavanomaisen hieronnan oheen on tullut kai-
kenlaisia muotivirtauksia kuten esim. vyohyke-
ja lymfahierontaa.

Jotkut hierojat saattavat hallita myos jiisen-
korjauksen, jota tavataan eri puolilla maailmaa
eriidni kansanparannuksen osana. Virallinen
laaketiede on hyvtiksynyt ainakin osittain kiro-
praktikot ja naprapaatit hoitotyOhOn mukaan.

Jisenparantaja hoiti sijoiltaanmenoja, selkti-
rangan kiputiloja, liikuntavaikeuksia tai raajo-
jen toimintahtiiriOitii. Jisenkorjaaja parantaa
tikillisilla koukistamisilla, nyk,iyksilla tai oikai-
semisilla vaurioituneen nivelen tai nikaman
kohdalleen. Taitava niksauttaja asettaa vielti j6-
senen tueksi lastan, joka estiiii jiisentii liikku-
masta ja aiheuttamasta kipua. Kun kipukohta
on parantunut, otetaan lasta pois ja nivel toimii
taas moitteettomasti. Joissakin tapauksissa j6-
senkorjaaja on saattanut lastoittaa murtuneen
luun paikoilleen.

Valaminen ja siii kyttiiminen

Valaminen tarkoitti sita, efta vesiastiaan pantiin
eri metalleja, jotka "liittyivat" yhteen. My0s
tinaa valettiin veteen, jolloin vesi sai parantavia
ominaisuuksia.

Neurologiass
tetty hoitomuot
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Neurologiassa peltistyttiiminen oli eriis k6y-
tetty hoitomuoto."Kyll6 se hullu paranee, kun
peliistytiit hiinet niin, etta on paskat housuissa."
Lieneeko jotakin yhteyksiii nykyptiiviin hoke-
maan "kylla Siperia opettaa". Eli ellet tee jota-
kin hyviillii, teet sen pakon edessii.

Maasdteilyn poisto

Monia aikalaisia varmaan hymyilytt66 pu-
huminen maasiiteilyst6 ja sen haitallisista vai-
kutuksista ihmisen terveyteen. Voi olla, etti
kuparilankakierukka patjan alla tai singyn
siirto toiseen asentoon parantaa jonkun ihmisen
hyvdnolon tunnetta tuntuvasti. Kysymys onkin
siita, mihin tiimii ihmispolo uskoo. Ennen van-
haan kansa uskoi maahisiin ja erilaisiin haltioi-
hin; nykyihminen tuskin edes joulutonttuun.
Maahiset ne liihettivtit kaikenlaista riesaa maan
uumenista nukkuvaan ihmiseen.

Aiemmin oli jo puhe siita, efiei ihminen ole
mikiiiin robotti, vaan kokonaisvaltainen kirsivti
ja tunteva olento. Jos hiin tuntee saavansa s6n-
gyn siirrosta tai ns. magneettirannekeista hel-
potusta oloonsa - niin mita sitten. Annetaan h6-
nen tehdd niin, eika osoiteta hymyilemiillii hii-
nelle ylimielisyfta.

Psykologiset hoidot

Verenseisaus tulee ensimmiiiseni mieleen pu-
huttaessa psykologisista hoidoista. Harva meis-
t6 on itse niihnyt tai vieliipd kokenut veren-
seisautuksen. T0ssd hoidossa on mahdollista
lopettaa sanoin tai tahtoon sis?iltyviillii voimalla
ilman siteita tai laastareita joko liihelta tai kau-
kaa verenvuoto. Tiimd taito oli kanssa tiysin
yleismaailmallinen ja on siita lukuisia naftoja.

Olavi Riisiisen mukaan seisauttamisessa on
viisi perussiiiintdti joita on noudattava:
l) seisauttamista ei saa milloinkaan harjoittaa
leikillii6n tai pilanptiiten,
2) seisauttamista ei tule yrittaa mitattomin pie-
niin vuotoihin,
3) seisauttaminen tehoaa kaikkiin muihin paitsi
niihin, joiden aika on jo t6ysi,
4) luonnollisiin vuotoihin ei saa puuttua ja
5) sanat saa opettaa vain itseiiin nuoremmille,
koska taito ei saa menn6 hukkaan.

Serkkuni, joka on minun ikiiiseni, on kerto-
nut iiidinisiistiiiin seuraavan tarinan:

Eemeli Kallio oli perheensil ja joidenkin su-
kulaistensa kanssa Nisijirven Harvassalossa
viettdmdssii kesiistd viikonloppua telttaretken
muodossa. Kun leiri oli saatu pystytettyd, liihti
Eemeli Kallio mielipuuhaansa - ongelle. Mel-
ko lehella leirisaarta olikin mainio kalapaikka,
jonne ukko suunnisti soutuveneensii. Leiripuita
lahtivat tekem66n serkkuni Kaarlo ja hanen
enonsa Viiin6. Kaarlo oli ehkti noin kymmen-
wotias, 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 ka-
lasta seisauttamaan Viiinon kirveen nirhautta-
man haavan verenvuoto. Ukko huusi takaisin:
"Tuokaa Viino rantaan ja olkaa hiljaa!" Niiin
tehtiin. Viiino istahti isolle rantakivelle: ukko
Eemeli tuijotti kohti rantaa ja Vtiinoii eikli kes-
tiinyt kuin hetken, kun Viiin0n haavan veren-
vuoto pysiihtyi. Serkkuni ei osannut sanoa
kaptiko Eemeli veneessd jotakin loitsua.

Tutkija Olavi Rasanen kertoo tapauksen,
jossa eriis huulensa tiirvellyt mies sai verenpy-
sdyttdjdltii avun, jolloin paha verenvuoto py-
siihtyi ja itse haavakin parantui umpeen.

Jotkut seisauttajat kAyttivtit sanoja pysay-
tyksessii. Tiimii lienee varsin yleinen tapa. Esi-
merkiksi

Seisata veri niinkuin Jortanin meri,
josta Israelin lapset yli meni.

N6mii sanat on todettu olevan germaanista lai-
naa ja ne esiintyviit samansisdltOiseni niin
Norjassa kuin Ruotsissakin.

Henkiparantaminen

Henkiparannus juontaa juurensa hamasta mui
naisuudesta. Ttimii ilmio mainitaan jo Raama-
tussa. Joskus parantaja voi siirtaa omaa elin-
voimaansa potilaaseensa (M. Kivela). Parantaja
ei kayta mittiiin ntikyvdii apuviilinettii kuten
laakkeita, hierontaa tai leikkaamista. Hin ei
myosk6iin turvaudu sanan voimaaq hdn ei loit-
su tai kiiytii mitaan puhekaavaa. Hiin vain toi-
mii parantavan voiman, rakkauden v6littdjdnii.
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Joissain tapauksissa parantaja voi olla transsis-
s4 jolloin kyseessd on henkiolentoja kayttava
parantaja.

Uskolla parantamisessa on potilaan oltava
itse uskossa. Rukouksella parantamisessa joh-
taa parantumiseen noyrd ja vilpitOn pyytaminen
ja potilas voi sen tehdii itsekin. Muistanette
kuuluisan henkiparantajan Niilo Yli-Vainion,
joka kymmenkunta wotta sitten paransi hen-
gen voimalla lukuisia ihmisi6.

Entiseen aikaan henkiparantamiseen liittyi
runsaasti Samanismin piirteita. Tiilloin kaytet
tiin myris kiitten pti6llepainamisia. Muistanette,
ettii Jeesuskin paransi ihmisiii kdtten piiiille-
painamisella.

Edella oli jo puhe loitsuista. Jatketaan niistii
vielii hieman. Parantaja, joka kayftaA sanaa eli
loitsuja apuna oli hyvin yleinen kansanperin-
teeseen liittyva parantajahenkiki. Joskus loitsi-
jalla saattoi olla joitakin apuviilineitd mukana,
useasti jokin teraase.

Esimerkkini kerrottakoon erain vaimon
tarina (M. Kdiva). H6nen olkapiiinsii oli kipey-
tynyt siihen muodostuneen muhkuran vuoksi.
Vaiva oli varsin kipeii ja haitallinen. Loitsija
tuli taloon ja pyysi potilasta paljastamaan olka-
piiiinsii j a kyyristymiiiin kynnykselle. Parantaja
oli potilaan takanq otti esiin vanhan kirveente-
riin ja paineli sill6 kipeytynytti kohtaa mutisten
samalla loitsun:

Vanhalle varikselle vaiva,
harakalle kipeii,
mustan linnun muu tauti.
Tulkoon sinun olkapddsi terveeksi minun sa-
nastani,
minun kidestini niinkuin Jumalan merkki tai-
vaasta,
niin ettei kiisi eniiii ole kiped.

Tiimd sanottiin kolme kertaa. Sitten siirryttiin
toisen oven kynnykselle ja rituaali toistettiin
taas kolmasti. Jos talossa oli l6sn6 muita ihmi-
siii, pyysi loitsija kysymtitin hanelta, mita han
teki, johon hdn vastasi: "Hakkaan potilaan o1-
kapiiatii" etta se terveeksi tulisi minun sanasta-
ni, minun kiidestdni. "

Paitsi tautien parantamiseen kaytettiin loit-
suj a myos seksuaalisten ongelmien vaivaamille
henkilOille. Ttillainen henkilo pantiin "lemmen-
kylpyyn" ja loitsuttiin tarkoituksella saada kyl-
vetettlvdn naimaonni, puoleensavetiivyys eli
lempi lisiiiintymiitin (K. Sallamaa). Sana lempi

tarkoitti aikanaan nuoren naisen henkilokoh-
taista vetovoimaa tai viehdtysvoimaa, miten nyt
halutaan sanoa. Periaatteessa timi tarkoitti nei-
don kiiyptiii arvoa avioliittomarkkinoilla.

Kylvylld ja loitsulla oli maineen ja tunne-
tuksitekemisen merkitys, kuten seuraava loitsu
antaa ymmdrtdi:

Nouse lempi liehumaan,
kunnia kukoistamaan.
Yli kuuven kirkkokunnan.
yli kappelin kaheksan.

Tiissii yhteydessd ei kunnialla ole neitsyyden
eli koskemattomuuden merkitysti! vaan puh-
taasti merkitys on kuuluisuuden stivy.

Miehille tehtiin kylvetyksid impotenssin
parantamiseksi - ei ollut vielii Viagraa. Niissti
tapauksissa kylvetettiivii johdatettiin pihlaj asta
kierretyn renkaan tai kolmesta viikatteesta
muodostetun kehiin ltipi. Naita kehia pidettiin
maagisina ja niiden uskottiin auttavan mies-
kuntoisuuteen. Siften potilas asetettiin kylpyyn,
jossa oli joitakin yrffeja ja loitsuttiin. Loitsut
saattoivat olla hyvinkin rivoja tai ainakin tun-
tuvat nykyihmisista silt6. Voipa olla, ett6 sil-
loin seksi oli luonnollisempaa, eikti ollut kau-
palliseen pornografi aan viittavaa tekopyhiii
asennoitumista.

Seuraava Rautalammilta muistiinmerkitty
loitsu on siitii siistimmtistti ptl6sti:

Nouse nokka,
Seiso seikka,
Tiimiin likan lillukoille.
Ilman nyririn nostamatta,
Tervak<iyden tempomatta.

(K. Sallamaa)

Sauna on koyhdn apteekki

Hyvdt naiset ja henat! Olemme kiiyneet 16pi
useita kansanparannukseen liittyvia menetel-
miii, mutta yksi viel6 puuttuu. Tunnette var-
maan sanonnan: "Jos ei viina, terva ja sauna
auta, niin se on kuolemaksi." Meidan esi-
isillemme sauna oli koyhiin apteekki tai nyky-
kielelle kiiiinnettynii ktiyhiin terveyskeskus.
Paitsi tautien parantajana ja synnytyshuoneena
sauna oli ja on edelleen yleinen kuntoutuslaitos
sekii puhtauden kulmakivi.

Ennen vanhaan kylvettiin saunassa monta
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Kuvat: Eino Ko
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kertaa viikossa ja raskaiden tyoperiodien aika-
na jopa paivittain (P. Hakamies). Ttilldin voi-
tiin saunan limmossii pehmittiU tyon kovetta-
mia lihaksia ja poistaa hikoilun avulla likaa
vihtomisella sita viela tehostaen. On nimittiiin
otettava huomioon, etta ennen vanhaan saippu-
aa ja vettdt ei ollut kovinkaan paljon kiiytettii-
viss6. Ldmmin vesi saatiin siten, ettii puu-
tiinuun kerAttiin kylmiiii vett6, johon sitten
nostettiin kiukaalta kuumia kivia. Nama sitten
Itimmittiviit veden. Ei meidiin esivanhemmil-
lamme ollut kiytettlivissii valurautaisia patoja
tai muita suurehkoja metalliastioita saunaveden
kuumentamiseen. Ne olivat viel6 1800-luvun
alussa ylellisyyttii.

Yleisimpiti saunassa parannettavia tauteja
olivat kuume, yska, ruusu, struuma, kaatuma-
tauti ja mielisairaus. Loylyn vaikutusta on viela
tehostettu yrftivoiteilla tai tervalla. Nokkosista
ja suopursuista, katajista sekii tietenkin koi-
vuista tehtiin vihtoja, joilla oli parantavia vai-
kutuksia kehoon.

Ntiin se on meidiin katajainen kansamme
pystynyt tervehtymddn ja pysymdtin terveena
vuosisadasta toiseen ja jatkanut kansakuntana
kansakuntien j oukossa olemassaoloaan.

Kuvat: Eino Koskinen
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