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Saunahoitoja

uomalaisille sauna on pyhä paikka.
Siellä on synnytty ja sieltä on lähdetty
viimeiselle matkalle. Saunaa on aina
myös pidetty parantavana paikkana: jos
sauna viina ja terva ei auta, niin... Jo lämpö
ja puhtaus ovat hoitavia, mutta saunassa on
aina tehty myös erilaisia hoitoja. On haudottu yrteillä, hierottu ja kupattu.
Konsan Kartanossa on nyt nostettu vanhat konstit kunniaan. 130 v. vanha pihasauna on kunnostettu nykyajan vaatimusten
mukaiseksi niin, että siellä sujuu kuppaus
ja turvehoito. Lopuksi voi pistäytyä vaikka
poreammeessa.

Turvesauna – kokonaisvaltainen elämyshoito

T

urvehoito on Suomessa kansanperinteistä hoitoa, jota on käytetty vuosisatoja. Hoitoturpeen terapeuttinen vaikutus
perustuu turpeessa olevien bioaktiivisten aineiden aktivoivaan ja antiseptiseen vaikutukseen sekä syvälämpövaikutukseen.
Turvesauna rentouttaa, puhdistaa, hoitaa ja virkistää koko kehoa. Sen rentouttavat
vaikutukset ulottuvat myös mieleen. Lämpö
tehostaa turpeen vaikutusta. Hoitoturve sopii kaikenikäisille, eikä sillä tunneta allergisoivaa vaikutusta.
Huvilammen hoitoturve, jota hoidoissani käytän, sisältää turpeen lisäksi neljää eri
Aloe vera-geeliä, neljää eteeristä öljyä, 5 %
sinistä savea, seesamiöljyä, jojobaöljyä sekä
mehiläisvahavoidetta. Tämä Liisa Kinnusen kehittelemä koostumus takaa parhaan
mahdollisen hoitotuloksen. Aloe vera vie
hoitovaikutuksen solutasolle saakka ja sininen savi vaikuttaa jin ja jang-tasapainoon.
Huvilammen hoitoturve on parhaiten maatunutta, joten sitä ei tarvitse jauhaa, eikä se
sisällä raskasmetalleja. Se on niin sanotusti
kymmenen pisteen turvetta.
Hoitoturve pistää aineenvaihdunnan ja hormonitoiminnan voimakkaasti liikkeelle. Siksi

sitä suositellaan laihduttajille sekä selluliitistä
ja vaihdevuosista kärsiville. Turve avaa verisuonia, puhdistaa maksaa, munuaisia ja haimaa
sekä avaa ihohuokosia (Ihminen hengittää
koko kehollaan, ei ainoastaan keuhkoilla).
Turvesaunassa käynti syvärentouttaa lihakset, lievittää tulehduksia ja parantaa vastustuskykyä. Kehosta poistuu hoidon aikana
runsaasti nesteitä ja kuona-aineita, siksi on
tärkeää juoda nestettä jo saunomisen aikana. Ihoa ei tarvitse rasvata hoidon jälkeen,
vaan se tuntuu samettisen pehmeältä.
Turvesaunaa kannattaa kokeilla stressin hoitoon, unettomuuteen, erilaisiin ihoongelmiin (psoriasis, atooppinen iho jne.),
lihassärkyyn, nivelvaivoihin, reumaattiseen
kipuun, hormonaalisiin vaivoihin, turvotukseen ja verenkiertohäiriöihin, puhumattakaan sen ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta.
Turvesaunassa käynti voi olla hyvin
sosiaalinen mukava tapahtuma esim. polttari- tai kaveriporukalle tai sinne voi tulla
yksin nautiskelemaan ja hiljentymään. Turvesaunaan voidaan yhdistää myös hieronta,
joka tehokkaasti poistaa tukoksia sekä avaa
kehon lukkoja.
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Paha veri pois

K

uppaus lienee nykykansanparannuksen
yksi kiehtovimmista hoitomuodoista.
Modernin maailman eläjälle se voi toimenpiteenä olla jopa pelkoja herättävä. Onhan
nisäkkäälle veren menettäminen normaaliolosuhteissa kriisireaktion paikka. Kupparin pöydällä nisäkäsaivot kuitenkin hyllytetään ja keskitytään tekemään hyvää keholle ja mielelle.
Kaikki tarpeeton kansanperinteestä unhoittuu tai muuntuu muuksi, mutta toimivaksi
koettu kuppaus on ja pysyy osana vuodenkiertoon kuuluvaa kehon hoitoa. Ammattikunta
on ollut perinteisesti naisvaltainen. Viime
vuosisadalla jopa muutamille miehille jaettu
kokemusperäinen tieto on edelleen käyttökelpoista, sillä ihminen elintoimintoineen,
sairauksineen, syvine mielenmaisemineen ja
synnytyksineen on sama. Nykyään tapaa sekä
mies- että naiskuppareita.
Suulliseen ja kädestä käteen siirtyvään
tietoon sisältyy paljon muutakin kuin taito
tehdä pintahaavat ja purkaa kudospaine veren ja lymfanesteiden muodossa. Kuppaus ei
onnistu, ellei ohjaa ihmistä tilaan, jossa voi
päästää irti, olla vapaa vaivoista. Kupparin
omasta kunnosta ja ’väestä’ riippuu hoidon
voimakkuus. Ei ole tarkoituksenmukaista
hoitaa muita vajaakuntoisena tai voimakkaan
henkilökohtaisen muutosprosessin alaisena.
Usein kupparin pöydällä olevan tarpeet sekä
luottamuksen määrä kuppariin sanelevat
kuitenkin hoidon voimakkuuden ja sen, mille tasoille hoito ulottuu. Toisinaan apua huutaa fyysinen keho, jos elämä on keskittynyt
liiaksi henkisen maailman asioihin. Joskus
luottamusta pitää rakentaa hetki, jotta hoidolla olisi hyvät edellytykset tehdä tehtävänsä.
Näkymätön maailma on mukana ja puuttuu
hoitoon, jos siihen on tarve ja lupa.
Perinteiset kuppausajat ovat syys- ja
kevätkausi. Yleensä kupataan nousevan
kuun aikaan, jolloin nesteet liikkuvat ja veri
lähtee uudistumaan voimallisemmin. Ihon
pintaan tehdään kuppauskirveellä pienet
pintahaavat, jotka tuskin vuotavat ilman alipaineista sarvea. Perinteiset sonnin sarvet
ovat vaihtuneet helposti steriloitaviin muovisiin kuppaussarviin. Hoito vastaa nykyajan
hygieniasäädöksiä, joten tartuntatauteja ei
tarvitse pelätä saavansa. Kuppaus tapahtuu
aina saunassa tai pesuhuoneessa. Alkulöylyjen jälkeen keho käsitellään lempeästi,

Turvesauna, turvesauna ja hieronta,
shiatsuhoidot ja seitai shiatsu -kurssit
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kipeät paikat löytyvät ja sormet muistavat
hyvät kuppauspaikat. Jos saunomiskunto on
hyvä, sarvet asetellaan iholle heti. Sopivan
ajan kuluttua jokaisen sarven alle nippaistaan pienellä kuppauskirveellä 8-12 haavaa
ja sarvi asetetaan takaisin. Jos kudoksissa
on paljon painetta ja veri paksua, olo saattaa keventyä jopa puolella litralla verta. Veren liiallista menettämistä ei tarvitse pelätä,
sillä keho itse määrää, kuinka paljon verta
se kuppari-eukolle antaa ja tätä kehon itsemääräämisoikeutta kupparin kuuluu kunnioittaa. Puolikin desiä riittää käynnistämään
kuppauksen vaikutusmekanismit. Kiire
kuppauksessa ei ole. Saunominen tehdään
kehon ehdoilla ja tarpeen tullen vilvoitellaan ennen sarvien laittamista.
Kuppaus vaikuttaa mm. verenkiertoon,
aineenvaihduntaan, kroonisiin kiputiloihin ja
hormonitasapainoon. Sillä on hyvä puhdistaa
esim. amalgaamisaneerauksen jäljiltä raskasmetalleja. Sarvien asettelulla määrätään hoidon tarkoitus. Tietyt vaivat hoidetaan vatsan
puolelta. Kuppauspisteet vastaavat suurilta
osin akupunktiopisteitä, joten kuppauksella
voi vaikuttaa kaikkiin elintoimintoihin. Joskus ihmisen kehossa on näkymätön häiriötilan ylläpitäjä. Sen poistamisella voi olla
suurempi vaikutus kuin millään muulla teknisellä hoitotoimenpiteellä.
Pohtiessasi kuppauksen sopivuutta itsellesi, kuuntele vaistojasi. Voit myös kysyä
neuvoa kupparilta. Vertansa pihisteleviä ja
kuppauskirvestä pelkääviä hoidan muilla
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konsteilla! Jos sinulla on vaikea sokeritauti, hyytymisenestolääkitys (esim. Marevan),
liian alhainen verenpaine tai ohut veri, kannattaa tunnustella muita keinoja. Kupparit
ovat harvoin keskittyneet pelkästään kuppaamaan. Ihmisen hoitamisessa ei saunan
puolellakaan olla liiaksi uskollisia yhdelle
autuaaksi tekevälle tekniikalle, vaan työkaluksi otetaan tarpeen tullen jalkojen ja
käsien heijastuspisteet, kivunsiirto ja sisäelinhieronta. Vaiettu aihe on joidenkin
synnytyksiin ja naistenvaivoihin erikoistuneiden kuppareiden taito avata ns. lantiopohjan lukko. Idän kansanparannuskulttuureissa näidenkin vaivojen hoitamiseen
suhtaudutaan luontevammin. Eniten käytän
kuppauksen ohella kalanruototekniikkaa,
joka muistuttaa akupunktiota, mutta on
peräisin kotoisen saaristomme taitajilta.
Alkeelliset kalanruodot ovat vaihtuneet
steriileihin neuloihin, mutta suomalaiseen
perimään ja olosuhteisiin mukautunut hoitomuoto on ennallaan. Vaikeammat kehon
poikkeustilat ja krooniset vaivat vaativat
hoitosuunnitelman, joka tehdään yhdessä
sinun avustuksellasi. Tukena hoidossa on
erilaisia kansanperinteen rohtoja pihkavoiteesta koivuntuhkaan.
Tervetuloa tutustumaan elävään kansanparannusperinteeseen. Hyvää terveyttä ja keveää poljentoa talven lumikeleille!
Kuppari-Hanna Livonsaarelta
Suomen Kansanparantajaseuran jäsen

