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■ Hanna Aro-Heinilän ura 
kansanparannuksen parissa 
lähti liikkeelle kirjaimellisesti 
veret seisauttavasta kokemuk-
sesta. 2000-luvun alussa tuol-
loin parikymppinen nainen 
matkusti rajan taakse Karja-
laan, missä hän sai jalkaansa 
pahan haavan.

Ambulanssin ja valkotak-
kisten lääkäreiden sijaan Aro-
Heinilän avuksi riensi perin-
teisiin hoitomuotoihin pereh-
tynyt kansanparantaja, joka 
pysäytti haavasta virranneen 
veren.

– Se oli käänteentekevä ko-
kemus. Tilanne laittoi mietti-
mään, mikä voima meissä it-
sessämme on. Omassa pää-
tösvallassamme on enem-
män asioita, kuin mitä usein 
uskallamme ajatella, Aro-Hei-
nilä toteaa.

TÄNÄ päivänä Kuppari-Han-
nana tunnettu Aro-Heinilä aut-
taa itse apua tarvitsevia van-
han kansan keinoin. Hän on 
perehtynyt eri hoitomuotojen 
taitajien opissa muun muassa 
kalanruototekniikkaan eli suo-
malaiseen akupunktioon, sisä-
elimiä ja alaselkäkipuja hoita-
vaan vatsan hierontaan sekä 
vaistonvaraiseen hierontaan.

Viimeksi mainittu on oiva 
esimerkki siitä, kuinka eri kan-
sanparannustekniikoihin pe-
rustuvissa hoitotilanteissa on 
tapana toimia.

– Se on käsillä parantamista, 
pehmeää hierontaa. Sitä teh-
dään minun vaistoni varassa, 
sen mukaan, mitä näen ihmi-
sestä ja mitä hänen elimistös-
tään löytyy. Minä olen se, jon-
ka täytyy ottaa vastuu ja nähdä 
ihminen sellaisena kuin hän 
on, ja joskus auttaa ihmistä it-
seään näkemään itsensä, Aro-
Heinilä selvittää.

VASTUUTA ottavan ja asiak-
kaansa kehon ja mielen luk-
koja hoitavan kansanparanta-
jan on osattava olla luontevas-
ti omissa nahoissaan. Aro-Hei-
nilän mukaan hoidon onnis-
tuminen riippuu pitkälle siitä, 
kuinka hyvä suhde parantajal-

Itselläni ei ole ollut muuta vaihtoehtoa, kuin ottaa yliluonnolliset kokemukset osaksi omaa maailmankuvaani, kansanparantaja Hanna Aro-Hei-
nilä sanoo.

KS Fakta

Luomutilallinen 
Livonsaaresta
■ Hanna Aro-Heinilä, 35-
vuotias kansanparantaja.

■ Tunnetaan Kuppari-
Hannana, mutta tekee 
kuppauksen lisäksi myös 
muita perinteisiä hoitoja 
kuten kalanruototekniikkaa 
ja vaistonvaraista hierontaa.

■ Perehtynyt lisäksi 
raskauteen ja synnytykseen 
valmistautumisen sekä 
synnytyksestä eheytymisen 
luonnonmukaisiin 
tekniikoihin.

■ Asuu Varsinais-Suomessa 
Livonsaaren yhteisökylässä. 
Yhteisökylä on 11 perheen 
omistama luomutila.

■ Perheeseen kuuluvat 
mies ja kolme lasta.

■ Harrastaa räsymattojen 
kutomista, kehräämistä 
käsin ja eri maiden 
kansanmusiikkia.

”Omassa päätösvallassamme on enemmän asioita, 
kuin mitä usein uskallamme ajatella”

Kuppari-Hanna luottaa pienen 
ihmisen suureen voimaan
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Kuppari-Hanna eli Hanna Aro-Heinilä hallitsee kuppauk-
sen lisäksi joukon muita kansanparannukseksi laskettavia 
hoitotekniikoita. Haastattelun yhteydessä minulle selvisi, 
että hän taitaa muun muassa kalanruotohoidon eli suo-
malaisen akupunktion.

Saaristossa vaikuttaneiden kansanparantajien aika-
naan käyttämä hoitomuoto vaikutti niin mielenkiintoisel-
ta, että sitä oli pakko päästä kokeilemaan.

KOSKA Aro-Heinilä asuu Varsinais-Suomessa ja saapuu 
Kuusamoon vasta kansanparannuspäivien alkaessa tors-
taina, testasin kalanruotohoidon toisen parantajan hoito-
pöydällä. Rovaniemeläisen Pekka Bergin taitoihin saattoi 
onneksi luottaa, sillä hän on opiskellut kalanruototeknii-
kan itsensä Rauno Saunanojan opissa.

Saunaoja kiersi pitkin saaristoa 1960-luvulla ja nyky-
ään toteutettava kalanruotohoito perustuu pitkälle hä-
nen kokoamiinsa tietoihin.

MILTÄ kalanruotohoito sitten tuntui? Yhteensä 13 kasvoi-
hini ja vatsaani painettua 0,18 millimetrin paksuista neu-
laa eivät ainakaan tuottaneet kipua. Puolituntisen hoidon 
aikana kehossani ja mieles-
säni vilisti joukko mitä mo-
ninaisimpia tunteita, joista 
päällimmäisenä miellyttävä 
rentous. Sen pitäisi sitä pait-
si vain lisääntyä hoitoa seu-
raavina päivinä.

Ehkä ilmassa oli myös hie-
noista helpotusta siitä, et-
tei hoitoa tehty niin kuin pel-
käsin eli perinteiden mukaan 
kuivatuilla kalanruodoilla.
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13 piikkiä lihassa

la on itseensä ja häneltä apua 
hakevaan.

– Jos ihminen ei saa apua 
esimerkiksi yhdeltä kalanruo-
tohoitoa antavalta parantajal-
ta, se ei tarkoita, ettei hän voi-
si saada ollenkaan apua kalan-
ruotohoidosta. Se on kiinni pa-

rantajasta, että onko hän hok-
sannut juuri sen ihmisen vai-
van alkusyyn.

Jos parantajan ja hoidetta-
van yhteistyö saadaan pelaa-
maan parhaalla mahdollisel-
la tavalla, hoitokokemus voi 
ylittää arkijärkeen perustuvan 

ymmärtämyksemme rajat.
– Se, miten vaikeaa niin sa-

notun yliluonnollisen kohtaa-
minen on, riippuu ihmisen 
mielen joustavuudesta. Itsel-
läni ei ole ollut muuta vaihto-
ehtoa, kuin ottaa yliluonnolli-
set kokemukset osaksi omaa 

maailmankuvaani, Aro-Heini-
lä sanoo.

Hanna-Aro Heinilä luennoi 
ja tekee hoitoja Kuusamon 

kansanparannuspäivillä 10.-
12.7.2014.
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