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Kansanparannuspäivät elää
perinteen ja uudenlaisen
merkittävyyden rajalla.

Kansanparannustaito ja siihen uskominen on osa suomalaista identiteettiämme ja se kuuluu ikään
kuin meidän mielenmaisemaamme.
Kuusamon Kansanparannuspäiville kokoonnuttiin heinäkuussa kuudetta kertaa. Tänä vuonna
teemana oli Parantaminen taiteena, taide parantamisena. Päivien
tehtävänä oli jälleen kerran viedä suullista muistia ja käytännön
parantamisen taitoja sukupolvelta toiselle, opettajalta oppilaalle. Kuusamoon oli kokoontunut
myös arvovaltaisia asiantuntijoita
ja lääkäreitä eri puolilta Suomea.
Yksi heistä on naistentautien
erikoislääkäri Leena Larva, jonka Aino klinikat Valkeakoskella
ovat käsite etenkin sen tajoamien turvesaunapalveluiden myötä. Larvalla on vastaanotto myös
Helsingissä Mechelininkadulla.
Viime kesänä hän lanseerasi ensi kertaa maailmassa Suomaa turvetelttasaunansa Kuusamon Kansanparennuspäivillä. Suosio oli
taattu. Siksi Larva oli mukana tänäkin vuonna.

Kuvatekstit:
3 palstaa: Leena Larva sivelee asiakkaansa iholle turvetta telttasaunan
lämmössä.
2 palstaa: Tuo ikiaikainen parantava
turve.
1 palsta: Maapohjalla makaaminen
pilviä tuijotellen vahvistaa rentoutumista turvesaunan jälkeen.

LARVA luottaa täysin luontaishoitoihin lääketieteen rinnalla. Hänen tutkimustensa mukaan kiputilat ovat tukirankaperäisiä. Niihin
myös suurin osa kansan parantajien hoidoista on suunnattu.
Jos hoidettavalla ei ole kuumetta ja verikokeet (tulehdusarvot ja
hemoglobiini, jotka voi itse itselleen määrätä laboratoriossa otettavaksi maksua vastaan) ovat
normaalit, voi rauhassa mennä
jäsenkorjaajan vastaanotolle vaivansa kanssa.
”Kuulopuheiden perusteella
ei ensiavussakaan anneta muuta
hoitoa, kuin Buranaa ja sairaslomaa jos tulehdusarvot eivät ole
poikkeavia. Taitava jäsenkorjaaja voi yhdellä kerralla helpottaa
kipua. Kansanparannukseen suhtaudun kuin käsikaupassa myytäviin lääkkeisiin. Jos kansanparannus ei auta, mene sitten lääkäriin”,
kehottaa Larva.

Tuo ikiaikainen parantava turve.

”LÄHDIN mukaan kansanparan-

nuspäiville, koska olen kiinnostunut itsehoidosta ja siitä, miten
itsehoitoja voitaisiin kehittää ja
opettaa ihmisille. On paljon vaivoja, jotka haittaavat kovasti ja
joita hoidetaan tulehduskipulääkkeillä. Diagnoositkin sisältävät sanan- patia tai -algia, vaiva
tai kipu- suomeksi. Vaivan aiheuttajasta se ei kerro mitään”, Larva kertoo.
”Kansanparannus perustuu
käytännön kokemukseen. Perimätiedon mukaan jokin hoitotapa on parantanut. Kuinka osuva
hoito on ollut, kuinka moni on
saanut apua, ei tiedetä, ei sitä ole
tutkittu ja luotettavan tutkimuksen tekeminen vaatii paljon työtä.
Huuhaa on helppo nimike kaikelle sille hoidolle, jota ei ole tutkittu. Samalle nimike välittää pilkallisen arvolatauksen,” sanoo Larva
hiukan tuohtuneena.
FYSIKAALISISTA hoidoista ei
myöskään ole Larvan mukaan

tää tehostavan turvotusta poistavaa vaikutusta. Turvotusten väheneminen on näkyvin vaikutus
turvehoidolla.”
”Erämaatelttasaunassa kylmässä luonnonvesialtaassa peseytyminen ja uiminen saa aikaan toisen
lämpötilamuutoksen iholle. Maapohjalla makaaminen turvesaunan jälkeen pilviä tai maisemaa
tuijotellen vahvistaa rentoutumisen tunnetta. Rentoutuminen, keventyminen ja kolotusten helpottuminen sekä virkistyminen ovat
kylpijöiden kertomia kokemuksia”. kertoo naistentautien erikoislääkäri Leena Larva.

Leena Larva sivelee asiakkaansa iholle turvetta telttasaunan
lämmössä.

Maapohjalla makaaminen
pilviä tuijotellen vahvistaa
rentoutumista turvesaunan
jälkeen.

vaikuttavuustutkimuksia. Turvehoidot kuuluvat fysikaalisten
hoitojen ryhmään niiden alaryhmänä, jota kutsutaan balneologiaksi eli kylpylähoidoksi. Ne olivat
tunnustettuja ja laajalti käytettyjä lääketieteellisiä hoitoja sataan
vaivaan, mutta perustuivat vain
kokemukseen ja osaamiseen. Kos-

kuttavan parhaiten lämmitettynä.
Turvettahan on käytetty kuumana ammehoitona tai lämmitettynä haudehoitona Keski-Euroopan
kylpylöissä vuosisatoja. Saunoessa voidaan hoitoon yhdistää kuuman ja kylmän vaihtelut. Kuuman
saunan jälkeen jääkaappikylmän
turpeen siveleminen iholle näyt-

ka näillä hoidoilla ei ole enää virallista arvoasemaa lääketieteessä,
myös turvehoidot ja sauna sopivat
Larvan mukaan paremmin kansanparannuksen piiriin kuuluviin
perinnehoitoihin.
Larva uskoo turpeen ja saunomisen yhteisvaikutukseen.
”Turvemudan on uskottu vai-
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TURVESAUNAN vaikutukset ovat
Leena Larvan mielestä moninaiset.
”Olen kylvettänyt ihmisiä 15
vuotta turvesaunassa seuraten
mielenkiinnolla heidän reaktioitaan ja kerännyt saunotusten jälkeen kommentteja. Suurin osa sanoo saunan olleen erinomainen,
virkistäneen ja rentouttaneen.
Kylvetin vuonna 2008 18 naista
kahdesti viikossa kolmen viikon
ajan. He täyttivät vaihdevuosioirekaavaketta joka kylvetyskerta.
Oireet helpottivat, mutta helpotusta tuli myös kipuihin, uneen ja
mielialaan, jopa ei tulehduksellisiin virtsavaivoihin. Olin todella
hämmästynyt. On kuitenkin helpompaa käyttää lääkehoitoa kuin
juosta turvesaunassa, vaikka vaikutukset kestivät ainakin kaksi kuukautta. Helsingissä ei tällä
hetkellä ole säännöllistä turvesaunamahdollisuutta. Suunnitteilla
on, kunhan sopiva sauna löytyy.”

