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Kuppaus 
 
 Kuppausta suositeltiin mm. päänsärkyyn, korva- ja hammassärkyyn, 

finneihin, verenpainetautiin, niska- ja hartiakipuihin sekä 
erilaisiin selkävaivoihin. 
 

 Tulehduksiin hengityselinsairauksiin ja sisäisiin vaivoihin 
kuppausta ei käytetty.  
 

 Sen sijaan kuppauksen hoitokohteena olivat usein reumaattiset- ja 
hermosäryt. Näihin samoihin vaivoihin haetaan edelleen apua 
kupparin luota.  
 

 Kuppaamista pidettiin eräänlaisena ennalta ehkäisevänä hoitona ja 
siksi monet antoivat kupata itseään kaiken varalta parikin kertaa 
vuodessa. 
 

 Kun verta poistetaan, ihmisen luuydin aktivoituu tuottamaan 
verisoluja ja samalla aineenvaihdunta vilkastuu ja elpyy. Myös 
verenkierron uskotaan vilkastuvan. Se piristää ihmistä. Kuppaukseen 
tehoon vaikuttaa myös tapahtuman rentouttava vaikutus.  
 

 
 
 

 
Nurmijärvi. Vapaa-aika ja kulttuuri.http://www.nurmijarvi.fi/vapaa-

aika_ja_kulttuuri/museo/ohjelmaa_kouluille/oppimateriaalia/kuppaussarvet. 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Kansanperinne. 

http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/kansanperinne/polku.html#alku. 

http://www.nurmijarvi.fi/vapaa-aika_ja_kulttuuri/museo/ohjelmaa_kouluille/oppimateriaalia/kuppaussarvet
http://www.nurmijarvi.fi/vapaa-aika_ja_kulttuuri/museo/ohjelmaa_kouluille/oppimateriaalia/kuppaussarvet
http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/kansanperinne/polku.html#alku
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Kassaaminen eli rassaaminen 

 

 Kassaaminen eli rassaaminen oli ainoastaan Suomessa tunnettu 

hoitomuoto. 

 

 Kassata = laskea verta ihmisestä hakkaamalla kupparinkirveellä 

pitkiä haavoja, joita tikulla kaavittiin, jotta verta juoksisi 

tarpeeksi 

 

 Pohkeisiin iskettiin haavakoneella tai partaveitsellä pieniä 

haavoja.  

 

 Vuotava veri kaavittiin pois puulastalla, mitään kuppaussarvia ei 

käytetty.  

 

 Kassaamalla hoidettiin särkeviä, puutuvia, turvonneita jalkoja.  

 
 

 

Kuva:Kupparinkirves. Kansanparantajan perillinen. 

http://lapcream.blogspot.fi/2010/04/. 

 

 

 

 

Lähde: Kansanperinne. 
http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/kansanperinne/polku.html#alku. 

http://lapcream.blogspot.fi/2010/04/
http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/kansanperinne/polku.html#alku
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Iilimadot 
 
 Iilimatoja on käytetty myös poistamaan pahaa verta.  

 
 Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten otuksia sai ostaa apteekista 

tätä tarkoitusta varten.  
 

 Elias Lönnrot neuvoi Suomalaisen talonpojan kotilääkärissä 
iilimadoista eli verimadoista seuraavaa: "…ovat tarpeelliset 
silloin, koska verta tahdotaan joltakulta pienemmältä alalta 
vähenemään ei yli koko ruumiin taikka jos sairasta varotaan liiaksi 
suonenlyönnistä heikentyvän." 
 

 Iilimadoista tiedettiin että ne tarttuvat paremmin aamu- kuin 
iltapäivällä. Jos ne eivät tahtoneet muuten tarttua,niitä piti 
ensin pudistella sahtiastiassa ja hieroa villavaatteella sitä 
kohtaa ihossa, mihin madot aiottiin laittaa.  
 

 Verenimemisen jälkeen madoista piti veret lypsää ulos suun kautta.  
 

 Matoja säilytettiin seuraavaa kertaa varten rievulla peitetyssä 
lasipurkissa. 
Iilimadot imevät verta tasaisesti ja tutkimusten mukaan ne samalla 
erittävät pureman kautta hirudiini - nimistä ainetta.  
 

 Nykyisin tähän parannuskeinoon tunnetaan uudelleen kiinnostusta ja 
sen mahdollisuuksia tutkitaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Geo-lehti. Heinäkuu 2011 
 
 
 
Lähde: Kansanperinne. 
http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/kansanperinne/polku.html#alku 

http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/kansanperinne/polku.html#alku
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Suoneniskentä 
 
 Suoneniskennässä terävällä suoniraudalla eli nällärillä tai 

näppärillä tehtiin kipeän paikan lähellä oleviin laskimoihin haava.  
 

 Nykyinen verikokeenotto on vastaavan kaltainen toimenpide.  
 

 Suoneniskennän ohjeet ovat pääsääntöisesti periytyneet keskiajalta.  
 

 Neuvoja suoneniskemiseen julkaistiin mm. almanakoissa, niissä 
mainittiin suoneniskennälle otolliset kohdat. 
 

 Suoneniskentää käytettiin kuumetautien, tulehdusten ja kouristusten 
hoidoissa. Siten alennettiin verenpainetta, mutta hoidettiin myös 
vesipöhöä, sydänvaivoja ja halvauksiia sekä virtsatauteja. 
Suoneniskennässä noudatettiin samaan tapaan kuun kiertoa kuin 
kuppauksessakin. 

 
 
Lönnrot piti 1800-luvun puolivälin tienoilla suoneniskentää suotavana mm. 
kovissa pistoksissa, pääkivuissa rinnan- ja vatsanpoltteissa. 
Vaarattomana hoitokeinona sitä ei kuitenkaan pidetty, vaan Lönnrotkin 
huomautti, että suoneniskentä oli jätettävä lääkärin hoidettavaksi. 
Minään heikkokuntoisten hoitokeinona sitä ei myöskään voinut pitää; sitä 
ei suositeltu lapsille eikä myöskään hyvin vanhoille tai 
heikkoluonteisille. 
 
 
 

 
Kuva: Suonirauta Ilmajoelta. Kansallismuseo>Kokoelmat>Kuukauden esine 2004 
http://www.kansallismuseo.fi/fi/kansallismuseo/kokoelmat/kuukauden-esine-

2004/suonirauta. 
 
Lähde:Kansanperinne. 
http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/kansanperinne/polku.html#alku 

http://www.kansallismuseo.fi/fi/kansallismuseo/kokoelmat/kuukauden-esine-2004/suonirauta
http://www.kansallismuseo.fi/fi/kansallismuseo/kokoelmat/kuukauden-esine-2004/suonirauta
http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/kansanperinne/polku.html#alku
http://www.kansallismuseo.fi/fi/Image/1627/suonirauta1.jpg
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Hieronta 
 
 Taudin puristaminen ja hierominen ulos sairaasta on ikivanha 

parannuskeino.  
 
 Hieronta on ainoa kansanlääkinnän hoitomuoto, jonka lääketiedekin 

hyväksyy.  
 

 Kipeän paikan siveleminen, painelu ja puhaltaminen ovat usein 
vaistonvaraista.  
 

 Hieronnalla pyritään poistamaan lihas-, nivel-, ja hermokipuja sekä 
lihasjännitystä.  
 

 Hierominen kiinteyttää lihaksia ja elvyttää verenkiertoa, sekä 
edistää aineenvaihduntaa.  
 

 Hieronta on säilynyt samankaltaisena vuosituhansia.  
 

 Hieronta on liikkuvaa painamista, joka tapahtuu sivelyjen, 
hankausten, pusertelun ja taputtelun muodossa.  
 

 Kyse ei ole fyysisestä voimasta vaan enemmänkin oikeasta 
tekniikasta.  
 

 Hieronnan tehostamisessa toiset hierojat käyttivät saippuaa tai 
öljyä, toisen mielestä parhaan otteen sai puhtaasta ihosta.  
 

 Hieroma-aineena voitiin käyttää myös kamferttia, muurahaisviinaa 
tai tavallista viinaa. 

 
Kansanomainen hierontataito on siirtynyt perintöä isältä pojalle tai 
äidiltä tyttärelle. Koulutettuja hierojia on ollut vuosisadan vaihteesta 
alkaen. Tuolloin lääketieteen opiskelijat saattoivat hankkia 
opiskelurahoja hieromalla.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuva: Terveysklinikka Pisara.http://www.klinikkapisara.com/fi/klinikka. 

Lähde:Kansanperinne. 
http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/kansanperinne/polku.html#alku. 

http://www.klinikkapisara.com/fi/klinikka
http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/kansanperinne/polku.html#alku
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Kalevalainen jäsenkorjaus (kansanparannus) 

 Perustuu vanhoihin kansanparannusperinteisiin, jotka esiintyvät 

kuvakielellä kirjoitettuna myös Kalevalassa. Pääosin Pohjanmaalla 

nämä parannustaidot ovat säilyneet sukupolvilta toisille. 

Parannustaitoihin kuuluvat mm. jäsenkorjaus ja kuppaus. 

 Yleisin hoitomuoto on jäsenkorjaus, joka on saanut eri muotoja 

viimeisen vuosikymmenen aikana. Kokonaisvaltaisinta osaamista 

edustaa Kalevalainen jäsenkorjaus. 

 Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen 

ketjun tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. 

Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan 

mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen 

kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. 

 Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lihastasapainoista sekä 

hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä 

hoitamaan pelkästään kipukohtaa, vaan myös itse ongelman 

aiheuttajaa hoidetaan. Em. tutkimuksin on osoitettu, että 

kalevalainen jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen 

aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämän laatuun. 

 
 

 
Kuva: Kalevalaista jäsenkorjausta Ylöjärvellä. YLÖJÄRVEN UUTISET.21.8.2017. 

http://ylojarvenuutiset.fi/laheta-lukijan-kirjoitus-tai-kuva/. 

 
Lähde: Kansanlääkintäseura ry. Kalevalainen jäsenkorjaus. 
http://www.kansanlaakintaseura.fi/esittely.php. 

http://ylojarvenuutiset.fi/laheta-lukijan-kirjoitus-tai-kuva/
http://www.kansanlaakintaseura.fi/esittely.php


 

7 
 

YRTIT OIREITTAIN 

Suomessa luonnonkasvien käyttöön ravintona ja rohtoina on pitkät 
perinteet. Kansanlääkintä, jossa kasveilla on tärkeä rooli, hallitsi 
terveydenhoitoa Suomessa 1800-luvun loppuun asti. Villiyrteistä muun 
muassa siankärsämöä on käytetty rohtona kotioloissa ja siitä on 
valmistettu ”lääkettä” Jopa monet nykyään arkiset mausteet, kuten 
pippurit ja inkivääri, olivat pitkään lääkkeiksi miellettyä 
apteekkitavaraa 

Yrtit on jaoteltu rohtovaikutustensa mukaan ryhmiin.  

YLEISKUNTO 

Kehoa vahvistamaan:  nokkonen, sinimailanen, ruusunmarja 

Vastustuskyvyn lisäämiseen: auringonhattu, kamomilla, kehäkukka, 
hurtanminttu, siankärsämö 

Aineenvaihduntaa vilkastuttamaan:  juolavehnä, kataja, koivut, 
kultapiisku, lehmus, nokkonen, peltokorte, persilja, puolukka 

"Verta puhdistamaan": apilat, hierakka, kanerva, mansikan lehdet, 
nokkonen, takiainen, vadelma, voikukka 

RUUANSULATUSELIMISTÖN VAIVAT 

Ruuansulatusvaivoihin ja ruuansulatusta edistämään: - anis, basilika, 
fenkoli, kamomilla, koiruoho, korianteri, kumina, liperi, mintut, pujo, 
siankärsämö, sitruunamelissa, tilli, valkosipuli, väinönputki 

Suolen toimintaa edistämään: apilat, fenkoli, juolavehnä, kumina, 
kynteli, mäkimeirami, siankärsämö, voikukka 

Maksa- ja sappivaivoihin: koiruoho, maarianohdake, siankärsämö, voikukka 

Ripuliin: ahomansikan lehdet, ketohanhikki, kuivatut mustikat, 
poimulehti, rantakukka, rätvänä, vadelman lehdet 

Ummetukseen:  hierakat, liotetut luumut, pellavan siemenet, ratamoiden 
siemenet 

Ruokahaluttomuuteen:  basilika, humala, islanninjäkälä, koiruoho, 
persilja, pujo, siankärsämö, voikukka, väinönputki 

 

Lähde: http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/rohdot/oireet.html. 

http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/rohdot/oireet.html
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MUNUAIS- JA VIRTSATIEVAIVAT 

Virtsaneritystä lisäämään: ahomansikka, fenkoli, juolavehnä, kanerva, 
kataja, koivut, kultapiisku, liperi, mesiangervo, mustaherukka, mänty, 
nokkonen, peltokorte, persilja, pihatähtimö, pihlaja (marjat), 
punaherukka, selleri, sianpuolukka, tyräruoho, valkopeippi, voikukka 

Virtsatietulehduksiin 
- auringonhattu, kanerva, koivut, koristekrassi, kultapiisku, peltokorte, 
puolukka, sianpuolukka 

Virtsaamis- ja eturauhasvaivoihin: haapa, juolavehnä, nokkonen, 
siankärsämö, sianpuolukka 

SYDÄN JA VERENKIERTO 

Sydämentykykseen: mäkikuisma, nukula, orapihlaja, sitruunamelissa 

Verenpainetta alentamaan: rohtoemäkki, orapihlaja, valkosipuli 

Verenkiertoa edistämään: siankärsämö, valkosipuli 

Verisuonia vahvistamaan: mustaherukka 

VILUSTUMISOIREET, HENGITYSTIEVAIVAT 

Hengitysteiden tulehduksiin ja yskään: anis, auringonhattu, fenkoli, 
hurtanminttu, iisoppi, islanninjäkälä, inkivääri, kangasajuruoho, 
kihokit, krassi, kuusi, lehtosinilatva, malvat, mäkimeirami, mänty, 
perilla, pillikkeet, piparjuuri, piparminttu, ratamot, salvia, sinappi, 
sitruunamelissa, sipulit, suopayrtti, timjami, ukontulikukka, 
valkosipuli, väinönputki 

Korvatulehduksiin: ukontulikukka, valkosipuli  

Kuumeeseen: auringonhattu, kamomilla, lehmus, mesiangervo, 
mustaviinimarja 

Poskiontelon tulehduksiin: piparjuuri 

SUUN JA NIELUN TULEHDUKSET 
- auringonhattu, kamomilla, kehäkukka, maitohorsma, mustikka, peltokorte, 
piparminttu, ratamot, rätvänä, salvia, siankärsämö, timjami 

SILMÄTULEHDUKSET 
- kamomilla, ratamot, ruiskaunokki, silmäruoho 
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HAAVAT JA IHOTULEHDUKSET 

Haavoihin: auringonhattu, kamomilla, kehäkukka, kuismat, peltokorte, 
pihatähtimö, poimulehti, ratamot, rohtoraunioyrtti, siankärsämö 

Hyönteisten pistoihin: auringonhattu, kuismat, ratamot 

Verenvuotoa tyrehdyttämään: lutukka, peltokorte 

Tulehduksiin: auringonhattu, mesiangervo, ratamot, siankärsämö, timjami 

Mustelmiin, ruhjeisiin ja nyrjähdyksiin:arnikki (ulkoisesti) 

IHOTTUMAT JA ALLERGIAT 

Iho-ongelmia parantaa hyvän yleiskunnon ylläpitäminen, terveellinen 
ruokavalio ja liikunta ulkoilmassa. A- ja E-vitamiinien sekä piin saanti 
(esim. nokkosesta, peltokortteesta, porkkanasta, vehnänalkioista ja 
helokkiöljystä) on tärkeää. Pastöroituja maitotuotteita, valkoista 
sokeria ja valkoisia vehnäjauhoja kannattaa välttää.  

Ihottumiin; ihoa puhdistamaan ja hoitamaan sekä sisäisesti että 
ulkoisesti 
- auringonhattu, kamomilla, kehäkukka, keto-orvokki, niittyhumala, 
nokkonen, peltokorte, pihatatar, pihatähtimö, puna-apila, ratamot, 
rohtoraunioyrtti (vain ulkoisesti), takiainen, voikukka 

Kutisevalle iholle: kamomilla, kehäkukka, kuismat, niittyhumala, ratamo, 
pihatähtimö, piparminttu, timjami 

HERMOSTOPERÄISET VAIVAT 

Hermostoperäisiin jännitystiloihin ja vahvistamaan hermoja: humala, 
kauranversot, laventeli, kuismat, rohtovirmajuuri, sitruunamelissa  

Masentuneisuuteen: kuismat ja sitruunamelissa 

Unettomuuteen: humala, kamomilla, laventeli, rohtovirmajuuri, 
sitruunamelissa,  

SÄRYT JA KIVUT 

Reumaattisiin kipuihin, lihas- ja nivelvaivoihin 
- arnikki (ulkoisesti), kataja, koivu, kuismat, laventeli, mesiangervo, 
mintut, mustaherukka, mänty, nokkonen, paju, peltokorte, rohtoraunioyrtti 
(ulkoisesti), rosmariini, siankärsämö, suopursu (ulkoisesti) 

Päänsärkyyn: meirami, mesiangervo, paju, reunuspäivänkakkara 
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KUUKAUTISKIERTO JA VAIHDEVUOSIEN ONGELMAT 

Kuukautisia edistämään: persilja, puolanminttu, rohtorautayrtti - yleensä 
kuukautisia kiihottava vaikutus saadaan aikaan pienillä määrillä 
rohdosta; suurina annoksina näillä kasveilla on abortoiva vaikutus 

Kuukautisvaivoihin: poimulehti, siankärsämö, valkopeippi 

Turvotuksen poistamiseen: apilat, nokkonen, koivut, kultapiisku, liperi, 
peltokorte, siankärsämö, voikukka 

Ärtyneisyyteen ja masentuneisuuteen: kauranverso, kuismat 

Kuumiin aaltoihin ja yöhikoiluun: salvia 

RASKAUS JA IMETYS 

Odottavalle äidille: apilat, kumina, nokkonen (vähäisessä määrin), 
vadelma 

Maidonerityksen lisäämiseen: anis, fenkoli, kumina, nokkonen, tilli 

Imetyksen lopettamiseen: salvia 

DIABEETIKOILLE 
- apilat, mustikan lehdet, nokkonen, siankärsämö, voikukka  

 

Lähde: http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/rohdot/oireet.html. 

http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/rohdot/oireet.html

