
”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 11.-17.7.2016
Kansanparantajat kokoontuvat 
Kuusamossa jo viidennennen 
kerran Pohjanseidan upeas-
sa ympäristössä. Kuusamon 
kansanparannuspäivät järjes-
tää Rukapalvelu Oy ja Suomen 
kansanparantajaseura ry. Päivät 
pidetään 11. – 17. 7.2016. Osa-
na tapahtumaa järjestetään Fin-
Relax-Akatemia torstaina 14.7. 
Kuusamotalolla.
Kuusamon kansanparannus-
päivät on kaikille avoin helposti 
saavutettava tapahtuma, jossa 
ovat luonnollisella tavalla vuo-
ropuhelussa perinteinen lää-
ketiede ja kansanparannus. 
Kokemuksen ytimessä ovat 
kohtaamiset kansanparantajien 
ja luonnon kanssa.

Kansanparantajien hoidot ja 
luonnontuntijoiden luennot 
henkivät kansanperinteestä ja 
kulttuurista kumpuavaa arvo-
kasta tietoa. Kuusamon Kan-
sanparannuspäiville saapuu eri 
puolilta Suomea 15 kansanpa-
rantajaa, joilta on mahdollista 
varata hoitoaikoja. Tutkijoiden 
sekä lääkäreiden esitelmät vä-
littävät osallistujille tietoa terve-
ydestä ja ihmistä parantavista 
mekanismeista.
Päätapahtumapaikka, Pohjan-
seita, on rakennettu metsäsaa-
melaisten vanhalle asuinsijalle 
paikan henkeä ja kulttuuria kun-
nioittaen. Luontokaupunki Kuu-
samo toimii tapahtuman näyt-
tämönä niin majoituksen, tilojen 
kuin palveluidenkin puolesta.

Tarjoamme syväsukellusta hy-
vinvointiin, luontoon, kansanpe-
rinteeseen ja myyttiseen maail-
mankuvaan.
Kalevalaa, mytologiaa, filosofiaa 
luonnon ymmärtämiseksi. 

Tervetuloa!

Heikki Aalto
Kansanparantaja

Anne Murto
Pohjanseidan emäntä
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PÄIVÄMATKA 
VIENAN KARJALAAN

ma 11.7.2016, Vienan Karjala, Venäjä

Ilmoittautumiset: Rukapalvelu Oy, 010 2710 500, safarihouse@rukapalvelu.fi
Lisätiedot:  Anne Murto, 040 77 00 259, anne.murto@rukapalvelu.fi

Kurkistus rajan taakse Pääjärven ja Suvannon ky-
liin ja Paanajärven kansallispuiston opastuskeskuk-
seen.
Rukalta lähdetään autokuljetuksella Kuusamon ra-
ja-asemalle ja sieltä kohti Vienan Karjalaa. Matkan 
aikana vieraillaan Suvannon kylässä, Mari Timosen 
luona. Saavutaan Sohjanankoskelle, missä viete-
tään perinteinen teehetki Kulttuuritalolla. Sohjanan-
koskelta palataan takaisin kohti Pääjärveä Kana-
naisten 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 Ru-
kalta, opastuksen ja ohjelmassa mainitut palvelut.
Ryhmäkoko vähintään 5 henkilöä.
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VILLIYRTTIPÄIVÄ | RUOKA
ti 12. ja ke 13.7.2016, Kainuun Ammattiopisto, Kuusamo

YRTTIENKERUU, LUENTO JA  
KOKKAUS AMMATTILAISTEN KANSSA
Päivien vetäjät: yrttikouluttaja, keruutuoteneuvoja/tarkastaja Toini 
Kumpulainen ja villiruokamestari Jarmo Pitkänen.
Yhteistyössä Päivi Koivisto, Kainuun Ammattiopisto.

TIISTAI 12.7.2016
09.00 - 11.00 Luento: Yrttien keruu ja käyttö / Toini Kumpulainen. 
Jokamiehen oikeudet, ohjeistus yrttien keräämiseen, myrkkykasvit
Lounas 11.00
11.45 – 16.30 Kasvikohtainen keruunohjeistus, kasvien tunnistusta, 
kasvienkäsittely säilöntää varten (pakastus, kuivaus, hiostus). Tu-
tustumme ja keräämme yhdessä muutamia yleisiä villiyrttejä joita 
tarvitsemme seuraavan päivän ruuanlaitossa. Sisältää kahvitauon ja 
autokuljetuksen keruupaikalle.
(Ne joilla on poimijakortti voivat täydentää korttiaan tenttimällä puut-
tuvia kasveja).

KESKIVIIKKO 13.7.2016
09.00- 10.00 Kertaus edellisen päivän teemoihin
10.00 – 15.00 Ruokien valmistus yrteistä ja ruokailu
Osallistumismaksu yrttipäiviin: 180 €/hlö, sisältää luennon, ruokai-
lun, materiaalit, kuljetukset, opastuksen
Ilmoittautuminen erjantaina 15.5.2016 mennessä, mukaan mahtuu 
30 henkilöä.

Ilmoittautumiset: Rukapalvelu Oy, 010 2710 500, safarihouse@rukapalvelu.fi
Lisätiedot:  Anne Murto, 040 77 00 259, anne.murto@rukapalvelu.fi



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 kasvaneil-
la 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 yrttihoitaja Jenni Laitinen.

9 - 10 Luento: yrttien keruu ja  
käyttö
10 - 12.30 Villiyrttiretki
12.30 - 13.30 Lounas  
Kasvisravintola Karpalo
14 – 16  Yrttityöpaja 
Tehdään yrteistä hoitotuotteita ja 
hoito.
Osallistumismaksu yrttipäivään:  
85 €/hlö.  
Sisältää luennon, ruokailun, luento-
materiaalin ja opastuksen.

”Mene kipu kiven kolohon, 
alle paaen paakkuraisen;
ei kivi kipuja itke, 
paasi vaivoja valita!”
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PARANTAVAT YRTIT
la 16.7.2016, Pohjanseita

Ilmoittautumiset 2.7.2016 mennessä jenni Laitinen, 040 556 1807, laitje@gmail.com



HEIKKI AALTO, KUUSAMO/KEMPELE
Kansanparannuksen mestari, hermorato-
jen ja -jänteiden hieronta ja korjaus. Heikki 
kertoo paikan päällä omasta hoidostaan ja 
tekee näytöshoitoja.
HANNA ARO-HEINILÄ, LIVONSAARI
Syvärentoutus vaistonvaraisella hieronta-
tekniikalla. Hoitotekniikka valitaan vaivan 
mukaan asiakkaan kanssa yhdessä. 
kuppari.fi, kuppari.fi/blogi, hanna.aro-heini-
la@yhteisokyla.net, 040 590 5379
MAARIA ALÈN, LAHTI
Perinnesaunottaja-kuppari, ammattivihtoja, 
kansanomainen hieroja ja jäsenkorjaaja. 
Perinnesaunotus; hoitava vihtominen ja 
perinteinen kylytys.  
Kokonaishoitoaika 45 min. (sis. alkuhaastat-
telu, yrttijuoma, virutus, lämmittely, hoitava 
vihdonta ja kylytys, vilvoittelut ja valelut).  
maaria@vellamonperinnehoidot.fi,  
040 719 2848
TEEMU ILOLA, ESPOO
Energiahoito, käsillä parantaminen.  
teemu.ilola@gmail.com, 045 262 7288
MAURI ILOLA, ESPOO
Perinteinen kansanomainen käsillä paranta-
minen.  
040 835 1231

JANNE NISSI, HÄMEENLINNA
Jäsenkorjaus, hermoratojen ja -jänteiden 
käsittely.  
jannenissi.com, nissijanne74@gmail.com, 
044 556 2074
RUUT MARTENSON-NUMMELA,  
HELSINKI
Jäsenkorjaus, hermoratojen ja -jänteiden 
käsittely. 
ruutuma@gmail.com, 044 549 2282
SINIKKA PULLA, HELSINKI
Jäsenkorjaus, energiahoito. 
pulla.sinikka@gmail.com, 0400 770 485
PÄIVI SOHLSTEN, KOUVOLA
Jäsenkorjaus, energiahoito. 
aurinkokivi1@gmail.com, 044 533 8542
RAUNO RINNE, PORI
Jäsenkorjaus, energialla katsominen ja 
hoitaminen.  
hierojaraunorinne.fi, info@hierojaraunorinne.
fi, 040 596 1021
PENTTI SALMELA, HAAPAJÄRVI
Kehon tasapainotus, jäsenkorjaus. 
040 759 4125
ANTERO KOIVUNEN, LAPPAJÄRVI
Käsillä parantaminen. 
0400 571 374

SEPPO PASANEN, HELSINKI
Perinteinen kaustislainen jäsenkorjaus, tuki- 
ja liikuntaelinvaivojen erikoisosaaminen. 
seppopasanen.fi, seppo.pasanen@kolum-
bus.fi, 0400 894 631
ARTO MONTONEN, MIKKELI
Energiahoito, käsillä parantaminen.  
artomontonen.com, art.monthan@gmail.
com, 040 745 5180
PEKKA BERG, ROVANIEMI
Kuppaus, syvärentoutus vaistonvaraisella 
hierontatekniikalla.  
044 253 8399
JAAKKO RUOTSALAINEN, KIURUVESI
Jäsenkorjaus.  
050 530 3729
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KANSANPARANTAJIEN HOIDOT
pe 15. ja la 16.7.2016, Pohjanseita, Metsäkylpylä

Hoidon kesto 45 minuuttia, hinta 50 €

Ilmoittautumiset kansanparantajien hoitoihin www.kuusamonkansanparannus.com tai
Ruut Martenson-Nummela, 044 549 2282, ruutuma@gmail.com tai

Rukapalvelu Oy, 010 2710 500, safarihouse@rukapalvelu.fi



MUUT HOIDOT
MARKKU MÄKINEN, KEMIJÄRVI
Syvähieronta, jonka aikana lihasten kuonat 
poistuvat, jännitykset laukeavat ja niin 
lihasten kuin nikamienkin lukot avautuvat. 
Keho saa samalla syvävenytyksen ja sen 
energiataso vahvistuu. Lopuksi tehdään 
energiatasapainotus ja -puhdistus.  
040 729 3651
EERO PELTONEN, HÄMEENLINNA
Teemme matkan luonnon keskelle. An-
taudumme metsän väreille, tuoksuille ja 
tunnelmille. Käymme vuoropuhelua metsän 
kanssa runolaulun ja rituaalien avulla. 
Saamme vastakaikua ajatuksillemme, 
tunteillemme ja kysymyksillemme. Annam-
me luonnon herättää taiteellisen luomisvoi-
mamme, eheyttää elämäämme ja parantaa 
hyvintointiamme. 
eeropeltonen.fi, eero@eeropeltonen.fi,  
040 585 0358
MIRJA METSÄKELLIJÄ NYLANDER
Elinvoimankeskusten puhdistaminen ja  
metsäyhteyden syventäminen. 
mirja.nylander@gmail.com, 040 752 6727
KAISU MOKKILA, RITVALA
Saunottaja-vihtoja 
kaisu@hoitolatasapaino.fi, 040 727 8710 
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KANSANPARANTAJIEN HOIDOT
pe 15. ja la 16.7.2016, Pohjanseita, Metsäkylpylä

Hoidon kesto 45 minuuttia, hinta 50 €

Ilmoittautumiset kansanparantajien hoitoihin www.kuusamonkansanparannus.com tai
Ruut Martenson-Nummela, 044 549 2282, ruutuma@gmail.com tai

Rukapalvelu Oy, 010 2710 500, safarihouse@rukapalvelu.fi

Pentti Salmela & Mauri Ilola Heikki Aalto & Seppo Pasanen



Kuusamon kansanparannuspäivillä järjestet-
tävässä Puuhengitys© koulussa käymme läpi 
Metsäkellijän elinvoiman keskukset (13 elinvoi-
man keskusta), jotka pohjautuvat muinaisten 
egyptiläisten käyttämään elinvoimankeskusjär-
jestelmään. Tämän jälkeen asettaudumme pui-
den aallonpituuksille ja opimme miksi sekä miten 
puut vaikuttavat ihmiseen. Opimme myös kuinka 
metsäluonto vaikuttaa ihmisen syvätajuntaan. 
Metsät terveyden lähteenä tietoiskun jälkeen 
syvennymme Metsäkellinnän harjoitteisiin käy-
tännössä. 
Tämä ohjelma on Sinulle, jos kaipaat tietoa kuin-
ka hyödyntää puiden sekä metsäluonnon terve-
ys- ja hyvänolon vaikutuksia elämässäsi ja oman 
elinvoimasi ylläpitämisessä. 
Kesto:  2 tuntia  
Hinta Kuusamon kansanparannuspäivien aika-
na:  38 € / hlö 
Sisältää: Tietoisku puiden ja metsien hy-
vänolon- ja terveysvaikutuksista, metsäkellinnän 
tietoisuusharjoitteet ja peruskoulutus puuhen-
gitykseen.
Henkilömäärä: max 16 hlö

Mahdollistaja: Mirja Metsäkellijä Nylander
Huomioi: Mahdollisuus varata oma henkilö-
kohtainen hoitoaika elinvoimankeskusten puh-
distamiseen ja metsäyhteyden syventämiseen 
perjantaina 15.7. klo 17 alkaen sekä lauantaina 
16.7. klo 13 alkaen. 
Kesto 45 min 
Hinta 50 € / hlö. 

KUUSAMON KANSANPARANNUSPÄIVÄT 11.-17.7.2016

PUUHENGITYS
pe 15. klo 14 ja la 16.7.2016 klo 10, Pohjanseita, Metsäkylpylä

Ilmoittautumiset: Rukapalvelu Oy, 010 2710 500, safarihouse@rukapalvelu.fi
mirja.nylander@gmail.com



LÖYLYN LÄMMIN 
KOSKETUS
Suomalainen kansanparannus pohjautuu 
luonnon parantavaan ja eheyttävään voi-
maan, johon liittyvät olennaisesti pysähtymi-
nen, hiljaisuus ja kuunteleminen – niin kuin 
saunaankin. 
Vihtominen ja kylytys ovat olennainen osa 
perinnesaunaa. Hoitava vihtominen erilaisilla 
luonnonkasveilla rentouttaa ja tuottaa fyysis-
tä mielihyvää sekä elvyttää ja tasapainottaa 
koko elimistöä ja henkistä kuntoa. Löylyn 
lämpimässä kosketuksessa hoidetaan ko-
konaisvaltaisesti mieltä, sielua ja kehoa. Tule 
kokemaan ikiaikaisen hoitavan vihdonnan 
paluu maahamme. 

Maaria Alén on perinnesaunottaja ja am-
mattivihtoja. Hän on myös kuppari sekä 
kansanomaisen hieronnan ja jäsenkorjaaja. 
Hoitava vihdonta ja perinteinen kylytys. 
Hinta 50 €. Hoitoaika 45 minuuttia (sis. al-
kuhaastattelu, yrttijuoma, virutus, lämmitte-
ly, hoitava vihdonta ja kylytys, vilvoittelut ja 
valelut). 

Tervetuloa ropsuteltavaksi, ripsu-
teltavaksi, hopsittavaksi, läpsyteltä-
väksi, huiskittavaksi, haudottavaksi, 
vihdoteltavaksi, vastottavaksi, kyly-
tettäväksi Pohjanseidalle perintei-
seen malliin. 
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VIHTA JA PERINNESAUNA
pe 15. ja la 16.7.2016, Pohjanseita, Metsäkylpylä

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




