”Annapas ajan kulua,

päivän mennä, toisen tulla,
taas minua tarvitahan,

katsotahan, kaivatahan,

uuen Sammon saattajaksi,
uuen soiton suorijaksi,

uuen kuun kulettajaksi,

uuen päivän päästäjäksi,
kun ei kuuta, aurinkoa
eikä ilmaista iloa.”

KUUSAMON

KANSANPARANNUSPÄIVÄT 25.-28.7.2018
Kuusamon
Kansanparannuspäivän juuret löytyvät Suomen
Kansanparantajaseuran hoitajien tapaamisista Kuusamossa
kesäisin asuvan Heikki Aallon
luona. Heikki tunnetaan valtakunnallisesti jänne- ja hermoratahieronnan taidoistaan ja
hänen käsiensä kautta on apua
välitetty jo kymmenien vuosien
ajan. Nykyisellään Kuusamon
Kansanparannuspäivät ovat ainutlaatuinen kansainvälinen tapahtuma.
Tänä kesänä Kuusamon Kansanparannuspäivien keskiössä
ovat erilaiset kansanparannuksen hoitomuodot sekä kohtaamiset kansanparantajien kanssa. Kuusamo tarjoaa harvinaisen
mahdollisuuden päästä kokeile-

maan monipuolisesti perinteisiä
kansanparannuksen hoitomuotoja kahden hoitopäivän aikana.
Kuusamoon saapuu muun muassa hoitavan vihdonnan taitajia, turvesaunottaja, kalanruototekniikan osaajia, jäsenkorjaajia,
näkijöitä ja käsillä parantajia.
Hoitojen lisäksi Kuusamon Kansanparannuspäivien
aikana
pääsee vaivattomasti keskustelemaan Suomen Kansanparantajaseuran hoitajien kanssa eri
hoitomuodoista. Ensimmäinen
mahdollisuus kohtaamiseen on
Kuusamotalolla torstaina 26.7.
järjestettävässä kaikille avoimessa tapahtumassa. Luonnontuotetori on auki klo 10-19 ja
Suomen Kansanparantajaseuran jäsenet esittelevät eri hoito-

muotoja ja antavat näytehoitoja.
Kuusamotalolla avataan Suo
parantaa moniaistinen näyttely
26.7.
Varsinaiset hoitopäivät ovat 27.28.7. Koillismaalaisen luonnon
keskellä Pohjanseidalla.

Tervetuloa!
Heikki Aalto
Kansanparantaja

Anne Murto
Toiminnanjohtaja

Healing as art - art as healing
Parantaminen taiteena ja taide parantamisena
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PÄIVÄMATKA
VIENAN KARJALAAN
ke 25.7.2018, Vienan Karjala, Venäjä

Kurkistus rajan taakse Pääjärven ja Suvannon kyliin ja Paanajärven kansallispuiston opastuskeskukseen.
Rukalta lähdetään autokuljetuksella Kuusamon raja-asemalle ja sieltä kohti Vienan Karjalaa. Matkan
aikana vieraillaan Suvannon kylässä, Mari Timosen
luona. Saavutaan Sohjanankoskelle, missä vietetään perinteinen teehetki Kulttuuritalolla. Sohjanankoskelta palataan takaisin kohti Pääjärveä Kananaisten kylän kautta. Pääjärvellä nautitaan lounas,
jonka jälkeen käydään tutustumassa Paanajärven
kansallispuiston opastuskeskukseen. Mahdollisuus
tuliaisostoksiin Pääjärven torilla ja kaupoissa. Paluu
Kuusamoon noin klo 20.00
Hinta: 230 €/hlö, sis ryhmäviisumin, kuljetukset Rukalta, opastuksen ja ohjelmassa mainitut palvelut.
Ryhmäkoko vähintään 5 henkilöä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Anne Murto, 040 77 00 259, anne.murto@kuusamo.fi

Healing as art - art as healing
Parantaminen taiteena ja taide parantamisena
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VASTAVOIMAA - HOITAVA SAUNOTUS
TO 26.7.2018 klo 19-21, Pohjanseita Metsäkylpylä

Puut kantavat mukanaan parantavaa voimaa. Ne auttavat meitä herättelemään myötätuntoamme ja palauttamaan mieliimme esivanhempiemme viisautta.

VASTAVOIMAA -perinnesaunotuksessa luonnon ja
kansanperinteen viisaus ohjaavat meitä vahvistamaan
yhteyttä omiin juuriimme ja toisiimme. Tervetuloa kokemaan perinteisen saunotuksen rauha, kiireettömyys ja
hoitava yhdessäolo.
Saunottajat: Maaria Alén ja Mari Keski-Korsu
Hinta: 75 e / hlö

Ilmoittautuminen: Maaria Alén, maaria@travellamo.fi, 040 719 2848

Healing as art - art as healing
Parantaminen taiteena ja taide parantamisena

KUUSAMON KANSANPARANNUSPÄIVÄT 25.-28.7.2018

HOITAVAT YRTIT
ke 25.7.2018, Pohjanseita

Suomalaisessa kansanperinteessä yrttejä on käytetty ammoisista
ajoista lähtien monenlaisten vaivojen hoitoon. Ihminen on oppinut
käyttämään kasvien tehoaineita hyväkseen lääkkeinä, mausteina
sekä tuoksu - ja väriaineina. Puhtailla, pohjoisen valossa kasvaneilla yrteillä, on loistava tulevaisuus niin luontaislääketieteen, ravinnon
kuin hyvinvoinninkin saralla. Yrttien käyttäminen ei ole salatiedettä
vaan ikiaikaista perinnettä jota on harjoitettu kaikkialla maailmassa.

Päivän ohjaajana toimii yrttineuvoja, villiruokakouluttaja Anu Tossavainen.

Yrttipäivä

8.00 - 9.00 Yrttien esittely

9.30 - 12.30 Villiyrttien keruu
12.30 - 13.30 Yrttityöpaja

Tehdään yrteistä hoitotuotteita.

Osallistumismaksu yrttipäivään:
55 €/hlö.
Sisältää luennon, luentomateriaalin
ja opastuksen.

”Mene kipu kiven kolohon,
alle paaen paakkuraisen;
ei kivi kipuja itke,
paasi vaivoja valita!”

Ilmoittautumiset: Anu Tossavainen, 045 695 3883, anuktossavainen@gmail.com

Healing as art - art as healing
Parantaminen taiteena ja taide parantamisena
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KANSANPARANTAJIEN HOITOPÄIVÄT
pe 27. ja la 28.7.2018, Pohjanseita, Metsäkylpylä

Healing as art - art as healing
Parantaminen taiteena ja taide parantamisena
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VIHTA JA PERINNESAUNA
pe 27.7.2018 klo 10-18, la 28.7. klo 10-18.2018, Pohjanseita, Metsäkylpylä

Hoitava
vihtominen

Tervetuloa ropsuteltavaksi, ripsuteltavaksi,
hopsittavaksi, läpsyteltäväksi, huiskittavaksi,
haudottavaksi, vihdoteltavaksi, vastottavaksi,
kylytettäväksi Pohjanseidalle perinteiseen malliin.

Hoitava vihtominen on hyvin kokonaisvaltainen hoito. Fyysisellä tasolla
hoitava vihtominen kuntouttaa lihaksistoa, elvyttää aineenvaihduntaa ja
verenkiertoa sekä puhdistaa ihoa.
Vihtomisella voidaan myös aktivoida
tai rentouttaa hermostoa, ja helpottaa
stressin sietoa Vihtomisessa on myös
henkisen puhdistautumisen ulottuvuus, joka voi auttaa eheytymään sisäisesti.

Maaria Alén on perinnesaunottaja ja
ammattivihtoja. Hän on myös kuppari
sekä kansanomaisen hieronnan ja jäsenkorjaaja.
Hoitava vihdonta ja perinteinen kylytys. Hinta 50 €. Hoitoaika 45 minuuttia
(sis. alkuhaastattelu, yrttijuoma, virutus,
lämmittely, hoitava vihdonta ja kylytys,
vilvoittelut ja valelut).

Ilmoittautumiset: Maaria Alén, 040 719 2848, maaria@vellamonperinnehoidot.fi

KUUSAMON
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Tervetuloa näyttelyn avajaisiin
26.7.2018 klo 17-19!
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Parantaminen taiteena ja taide parantamisena
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LUONNONTUOTETORI
TO 26.7.2018 klo 10-19, Kuusamotalo

Tori joka tuoksuu, maistuu ja tuntuu
Kuusamon Kansanparannuspäivien tori tuoksui pakurille, pihlajalle, ruusunjuurelle, mesiangervolle ja uunituoreille kirjoille. Se maistui mustikkavaahtokarkeille, havujuomalle ja väinönputkisiirapille ja tuntui innoittavalle ja parantavalle.
Joukko luonnontuotealan osaajia ja kädentaitajia esitelee tuotteitaan Kuusamon Kansanparannuspäivillä.
Koettavaa, opittavaa, maisteltavaa ja imeltävää tarjoavat mm. kansanparantajien hoitonäytökset,

Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Anne Murto, 040 77 00 259, anne.murto@kuusamo.fi

