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Ohjelmassa muun muassa ”Onnistuuko sukujuhlat?” Ko-
kemuksia ja kokemusten vaihtoa sekä SSK ry:n kevätko-
kous. Koposten Sukuseuraa edusti Hannu K. Koponen 
Helsingistä. Kuva: Elina Kuismin.
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Puheenjohtajalta

Koposten sukuseura on toiminut 35 vuoden ajan sukututkimuksen ja yh-
dessäolon hyväksi.

On kaunis huhtikuinen sunnuntai, ulkona on 15 lämpöastetta ja ilma tun-
tuu kovasti kesäiseltä. Liekö koskaan jäät lähteneet kallavedestä näin aikaisin, 
ainakin kolme viikkoa ennen keskimääräistä ajankohtaa. Valoisat aurinkoi-
set päivät ovat saaneet luonnon heräämään kukoistukseensa, linnut rakenta-
vat uusia pesiä, koko tienoo on täynnä ääniä. Uudeksi luova elämä kertoo va-
pautumisesta talven hyisistä kahleista. Luonto verhoutuu pian hääpukuunsa.

Meillä sukuseurassamme valmistellaan tulevan kesän sukupäiviä Loma-
keskus Huhmariin Polvijärvelle heinäkuun 26.–27. päivinä. Tapahtuma on 
meidän yhteinen sukuseuramme 35-vuotisjuhla Pohjois-Karjalan kauniis-
sa maisemissa. Viralliset kokoukset ja sukujuhla on tarkoitus pitää lauantai-
na, sunnuntaina on laivaretki johon sisältyy ruokailu matkanvarrella rosvo-
paistin merkeissä retken aikana. Vapaaseen yhdessäoloon ja seurusteluun jää 
paljon aikaa juuri sunnuntaina.

On kulunut nopeasti viisi vuotta siitä, kun Rauhalahdessa Kuopiossa vie-
timme 30-vuotisjuhlaa. Vuonna 1978 Yrjö Koponen sanoi veljelleen Väinö 
Koposelle, että pitäisi perustaa koko maata käsittävä Koposten sukuseura. 
Ajatus jäi elämään Väinö Koposen mielessä, hän alkoi miettiä, miten asias-
sa voitaisiin edetä. Sukuseuramme perustettiin 22.9.1979 Varkaudessa Ho-
telli Taipaleen tiloissa. 

Tieto siitä, että ellei ihmisellä ole kiinnostus ja kunnioitus menneisyyttä 
kohtaan, eivät sellaiset henkilöt osaa arvostaa myöskään nykyaikaa. Sukum-
me ja esi-isiemme sukujuurien etsiminen on tästä näkökulmasta katsottu-
na arvokasta työtä. Useimmilla ihmisillä on tarve jossakin elämän vaiheessa 
selvittää kuka minä olen ja mistä olen tullut, millaiset ovat taustani. Meidän 
velvoittava tehtävämme on jatkaa sitä työtä minkä perustajajäsenet ja muut 
myöhemmin tulleet ovat tehneet.

Olen kuullut tarinan metsurista joka teki työtä, välineinään pokasaha ja 
kirves. Kauppias sai myydyksi hänelle moottorisahan kertomalla kuinka pal-
jon nopeampi ja tehokkaampi tämä työväline on ja kuinka paljon sen avulla 
voi säästää lihas energiaa. Mies vei sahan metsään ja aloitti työnteon, sahaa-
minen ei oikein onnistunut ja hän palasi kauppiaan luo moittien välinettä 
aivan kelvottomaksi ja tehottomaksi. Myyjä alkoi neuvoa sahan käyttöä, lai-
ta polttoainetta tankkiin ja teräketjuöljyä öljysäiliöön ja vedä narusta saha 
pyörimään, sitten ala sahaamaan. Me joskus saatamme olla menneisyydes-
sä opittujen toimintatapojemme vankeja ja emme huomaa käyttää olemassa 
olevia mahdollisuuksia hyödyksemme.

Sukuseuran työ on eräänlaista joukkue toimintaa, työn tuloksellinen toi-
minta tukeutuu täysin jäsenistön aktiivisuuteen. Joskus tekeminen vaatii tu-
levaisuuden uskoa ja kärsivällisyyttä. Työn kokonaisuus rakentuu pienistä 
osatekijöistä. Meillä on sukupolven vaihdos menneillään, tarvitsemme uu-
sien jäsenten mukaantuloa ja vastuun ottamista. Meillä on paljon ilon aihei-
ta tehdystä työstä sukututkimuksen ja toiminnan organisaation puitteissa, 
olemme saaneet Kopsa lehden sisältöä uusittua ja painoasua parannettua, 
kehitys jatkuu. Kiitämme myös Lassi Koposta kaikesta siitä työstä mitä hän 
on sukuseuramme hyväksi tehnyt.

Kaikille jäsenillemme ja työmme tukijoille sydämelliset kiitokset 35 vuo-
den työpanoksesta ja yhteisestä ajasta. Tapaamisiin heinäkuun 26.–27. Lo-
makeskus Huhmariin sukupäiville.

Aulis Koponen
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UNELMIEN  SAARI

Valssi, omistettu Väinö Koposelle 27.11.1947
Sanat ja sävel: Aarne Hatara
 
 
Yksin polkuani kuljen miettien.
Mieleheni muistuu aika entinen.
Ystäväni parhain missä kulkenet?
Vieläkö sä mua koskaan muistanet?
 
        Yhdessä silloin
        hämyssä illoin,
        retkiä teimme
        saareen unelmain.
        Haaveeksi jääneet,
        sydämen äänet,
        kaikotkoon kauas,
        vaan ei unholaan.
 
 Onnen pilvilinnat silloin kangasti.
 Haavein kultasiltaa sinne kuljimme
 särkyneekö kaikki nuoruusunelmat?
 Mielessäni säilyy muistot ihanat.
 
 Teksti löytyy Väinö Koposen kirjasta
”Metsän poika tahdoin olla” sivulta 116

Koposten Sukuseuran perustavan kokouksen osanottajia vuonna 1979, Hotelli Taipale, Varkaus. 
Istumassa vasemmalta: Leena Koponen, Marja Koponen, Helmi Räisänen, Anna Karvinen, Väinö Koponen, Aune Ko-
ponen ja Eila Koponen. Seisomassa vasemmalta: Kyösti Koponen, Sakari Vepsäläinen, Martti Koponen, Samuli Kopo-
nen, Toivo Koponen, Martti O. Koponen, Erkki Koponen, Paula Koponen, Pekka Hiltunen, Onni Koponen, Vilho Ko-
ponen, Aarne Koponen ja Eljas Koponen. Kuvaaja: Markku Koponen.



KOPOSTEN SUKUPÄIVÄT LOMAKESKUS HUHMARISSA 26.–27.7.2014 
Huhmarisentie 43, Polvijärvi 

SUKUPÄIVIEN OHJELMA 

Lauantaina 26.7.2014 

12.00 Kokoontuminen Lomakeskus Huhmarissa ja lounas (16 €) noutopöydästä. 

13.00 Hallituksen kokous auditoriossa. 

14.00 Kahvit 

14.30 Sukuseuran vuosikokous auditoriossa. 

17.00 Ruokailu 

19.00 Ohjelmallinen sukujuhla auditoriossa. 
 Sukujuhlassa juhlapuheen pitää Ulla Jolkkonen 
 Konsertti, laulaja Jorma Koponen 
 Koposten 35-vuotishistoriikki, esitelmän pitää Kyösti V. Koponen 
 Huomionosoitukset 
 Arpajaiset 

Sunnuntai 27.7.2014 

8.00 Aamiainen majoittuneille 

9.00 Käynti ja seppeleenlasku sankarihautausmaalla. Puhe Hannu K. Koponen

11.00 Laivaristeily M/S Tuulalla, kesto n. 3,5 tuntia katetussa tilassa. 
 Risteilyn hintaan kuuluu lounas, kuuluisa ”rosvopaisti”. 
 Osallistumismäärä vähintään 20 henkilöä. 
 Asu vapaa, sään mukaan. 

OSALLISTUMISPAKETIN, joka sisältää lauantaina ja sunnuntain kahvit, ruokailun, laivaristeilyn, johon kuuluu 
lounas sekä majoitus 2 hengen huoneessa Huhmarissa, hinta 130 €/hlö. 
OSALLISTUMISMAKSU 22 €/ hlö jos osallistut vain lauantaina kahviin ja ruokailuun. 
Sunnuntain lounas 16 €/hlö ja kahvi 6 €/hlö. 

Ennakkoilmoittautumiset 4.7.2014 mennessä: Ulla Jolkkonen, p. 040 7061 177 
Osoite: Taipaleentie 9 K 25, 83400 Viinijärvi 
Maksu tilille: OP 551803-29719 

Henkilöt, jotka eivät voi osallistua risteilylle, mutta haluavat yöpyä, voivat tilata huoneen Lomakeskus 
Huhmarista, huonehinta 55 €/2 hengen huone. Varaukset: myynti@huhmarisvaaranloma.fi, p. 0207 691 230 tai: 
www.lomakeskushuhmari.com 

Iltaohjelmassa on arpajaiset, toivomme hyviä arpajaistavaroita juhlavuoden kunniaksi. 

Sydämellisesti tervetuloa viettämään Koposten Sukuseuran 35-vuotisjuhlia!



AJO-OHJEET
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Esi-isiemme käsityksen mukaan tauti uhkasi kaikkialla 
ja sitä vastaan oli kaikin tavoin varauduttava jo ennakol-
ta. Mutta millä tavoin menneiden vuosisatojen aikana 
sairaita parannettiin ja tauteja torjuttiin, kun koko maas-
sa oli vain harvoja lääkäreitä ja apteekkeja?

Kyllä sairaat ja vammautuneet silloinkin saivat hoi-
toa ja lääkitystä vaivoihinsa. Kullekin taudille oli oma 
parannuskeinonsa. Kuuluisien kansanparantajien luo-
na käytiin pitkienkin matkojen takaa, pystyivätpä jotkut 
parhaat parantajat aikaansaamaan todellisia ihmeparan-
nuksia, joihin nykyajan lääketiede korkeasta tasostaan 
huolimatta ei ehkä aina kykene.

Poppamiehistä Tyrvään Mantaan 

Vanhimmat tiedot maamme kansanomaisista lääkintäta-
voista sisältyvät laajaan ja rikkaaseen kansanrunouteem-
me. Ne sisältävät neuvoja pääasiallisesti erilaisten yrttien 
käytöstä tautien ja vaivojen hoitoon, mutta kasvirohtojen 
ohella ovat myös taikuus ja noituus, loitsut, rukoukset 
ja henkiparantaminen olleet kansanparantajien paljon 
käyttämiä keinoja. Näiden lisäksi ei sovi unohtaa myös-
kään saunomisen, hieronnan ja kuppauksen merkittä-
vää osuutta kansanomaisina hoito- ja parannuskeinoina.

Parantavat yrtit ovat kaikkialla maailmassa olleet tär-
keimpiä apukeinoja sairauksien hoidossa ja parantami-
sessa. Luonnonkansoilla on ollut poppamiehensä ja noi-
tatohtorinsa, jotka ovat tienneet, mitkä kasvit ovat hyö-
dyllisiä ja parantavia, mitkä myrkyllisiä. Tämän tiedon 
ovat monien eri kulttuurien ihmiset sittemmin ainakin 
osittain menettäneet. Lisäksi on monien lääkinnällisten 
kasvilajien määrä meillä aikojen mittaan vähentynyt sii-
tä, millainen se on nykyisin esimerkiksi Keski-Euroo-
passa tai Välimeren maissa. Syynä voivat olla vaikkapa 
teollisuuden päästöt ja ilmaston muutokset.

Kun apteekkeja oli maassamme 1800-luvun lopulle 
asti harvassa ja lääkäreitä ainoastaan suuremmissa asu-
tuskeskuksissa, oli lääkkeiksi kelpaavien kasvien kerää-
minen kotitarpeiksi tavallista. Jokainen isäntä ja emäntä, 
joka tahtoi pitää taloudestaan ja huollettavistaan hyvää 
huolta, katsoi velvollisuudekseen kerätä kesäisin yrtte-
jä, joita vuoden varrella saattoi tarvita joko sellaisenaan 
erilaisiin vaivoihin tai sitten lääkkeiden valmistukseen.

Monien kasvien vanhat kansanomaiset nimet osoit-
tavat niitä käytetyn lääkkeinä tiettyyn vaivaan. Tällaisia 
ovat mm. ajosheinä, alvejuuri, hammasruoho, hökähei-
nä, keuhkolehti, leiniruoho, ruttojuuri, vatsaruoho ja ys-
käheinä. Monesti käytettiin yrttien ja veden ohella erilai-
sia ”lisäaineita”, kuten viinaa, tervaa, suolaa, pihkaa, hä-
mähäkin verkkoa, tuhkaa, talia, ihraa, sian rakkoa ja jo-
pa sammakon mätiä -esimerkiksi tähän tapaan:

”Koiruohoa, pirunpaskaa ja paloviinaa pantiin mus-
taan kahviin. Sitten sytytettiin tulitikulla tähän valkea ja 
ryypättiin, jos oli vilustuttu.” (Lammi)

”Verenvuoto saadaan suuresta haavasta estettyä siten, 
että asetetaan haavan päälle hämähäkin verkkoa ja kyl-
mä aitan avain niskaan.” (Viljakkala)

Tämäntapaisista lääkintä- ja hoitotavoista johtuen 
farmasiamme ensimmäistä jaksoa on kutsuttu kansan-
lääkinnän kaudeksi, sillä se oli yksinomaisena lääkintä-
muotona aina 1200-luvulle asti.

Luostarifarmasian aikakausi

Tätä ensimmäistä kansanlääkinnän kautta seurasi toi-
nen jakso, jota voidaan luonnehtia luostarifarmasian ai-
kakaudeksi. Se alkoi ensimmäisten luostareiden perus-
tamisesta maahamme 1200-luvun puolivälissä. Suomeen 
syntyi katolisena aikana kuusi luostaria (Kökariin, Naan-
taliin, Raumalle, Turkuun ja Viipuriin, viimeksi mainit-
tuun kaksi luostaria).

Kaikissa luostareissamme harjoitettiin sairaanhoi-
toa ja lääkekasvien viljelyä, mutta erityisen kuuluisa täl-
lä alalla oli Naantalin luostari. Nunnien velvollisuuksiin 
kuului muun muassa opiskella kasvi- ja lääketiedettä. 
Luostarilla oli oma oppikirjansakin, ”Nadhendals clos-
ters book” (Naantalin luostarin kirja), jossa ei tosin mai-
nita kovinkaan monia lääkkeitä, mutta tunnettujen lääk-
keiden käyttöä selostettiin sitäkin laajemmin.

Keskiajalla, suurten ruttoepidemioiden kaudella, 
omaksuttiin luostareista opittu ruttojuuren viljely ainakin 
Varsinais-Suomen kartanoihin ja suuriin maalaistaloihin-
kin. Tätä kasvia käytettiin ruttolääkkeenä joko kuorittuna 
tai keitettynä sisällisesti nautittuna tai ruttojuurietikaksi 
valmistettuna. Ruton raivotessa kiedottiin tähän etikkaan 
kastettu liina suun ja nenän ympärille ulos mentäessä.

Kansanparantajilta apu 
ennen vanhaan 
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Lääkinnällinen tieto ei rajoittunut pelkästään luos-
tareiden seinien sisälle, sillä myös monet katolisen ajan 
seurakuntapapit olivat tunnettuja lääkintätaidoistaan.

Seurasi linna-apteekkien kausi 

Luostarifarmasian ajanjaksoa seurasi suhteellisen lyhyt 
aikakausi, joka alkoi ensimmäisen linna-apteekin perus-
tamisesta Turun linnaan vuoden 1560 tienoilla ja päättyi 
1680-luvulla, jolloin annettujen lääkintäasetusten poh-
jalta kehittyi nykyinen lakisääteinen apteekkilaitos.

Aika 1500-luvun puolivälistä noin sata vuotta eteen-
päin oli maassamme monella tavoin sekasortoista. Lää-
kintätaitoakin harjoitti ja lääkkeitä yritti valmistaa mil-
tei kuka tahansa. Lakkautetuista luostareista pois ajetut 
munkit ja nunnat, ulkomaalaiset kisällit, jopa petkut-
tajat, myivät toreilla ja markkinoilla usein ala-arvoisia 
lääkkeitään ja muita rohtojaan. Maaseudulla toimivat 
usein papit ja lukkarit kansanparantajien rinnalla. Muu-
tamat papit pitivät parantamistointa seurakunnassaan 
jopa yksinoikeutenaan.

Kokonaisuutena pappien harjoittamaa lääkitsemis-
tointa on kuitenkin pidettävä arvokkaana aikakaudel-
la, jolloin lääkäreitä ja apteekkeja ei ollut maassa kuin 
nimeksi. Lisäksi monet papit olivat taidoissaan korkeal-
la tasolla. Esimerkiksi Pohjanmaalla kulki 1600-luvulta 
alkaen käsinkirjoitettuja lääkintäohjeita pappissuvuissa 
perintönä isältä pojalle.

Vasta sitten kun apteekkeja alkoi olla enemmän, kas-
voi vastaavasti apteekkarien osuus myös kansanlääkin-
nässä. Niinpä esimerkiksi Juuan apteekkari yllytti pitä-
jäläisiä keräämään alvejuurta apteekin tarpeisiin mato-
lääkkeen valmistusta varten. Matoja taas ihmiset saivat 
huonosti kypsytettyä kalaa usein syötyään, ja kala oli en-
nen vanhaan ehkä tärkeämpi ja useammin käytetty ruo-
ka-aine kuin nykyisin.

Ensimmäinen suomenkielinen lääkärikirja oli Elias 
Lönnrotin vuonna 1839 ilmestynyt teos ”Suomalaisen Ta-
lonpojan Koti-Lääkäri”, joskin se perustui suureksi osaksi 
ulkomaisiin lähdekirjoihin. Ehkä moni ei muista sitä, että 
Elias Lönnrot oli paitsi kansanrunouden kerääjä myös pä-
tevä, tutkinnon suorittanut lääkäri ja myöhemmin profes-
sori. Hänen suurtyönsä ”Flora Fennica, Suomen Kasvisto” 
(1860) sisältää kaikista silloin tunnetuista rohto- ja muista 
hyötykasveista yksityiskohtaiset selonteot niiden ominai-
suuksista ja käyttötavoista. Kuitenkin vain pieni osa näistä 
Elias Lönnrotin selostuksista lienee peräisin kotimaisesta 
kansanperinteestä, suurin osa on ilmeisesti kansainvälis-
tä tietoa, joka vielä 1800-luvulla sisältyi osittain lääkärien 
ja apteekkarien opintoihin. Nämä tiedot ovat epäilemät-
tä olleet suureksi hyödyksi myös omille kansanparantajil-
lemme, joiden tietojen ja taitojen varassa oli paljolti niin 
ihmisten kuin kotieläintenkin lääkintähoito vuosisatojen 

ajan. Kansanlääkintään turvautuminen kun oli tuolloin 
pakko eikä vaihtoehto niin kuin nykyään.

Vielä 1900-luvun alkukymmeninä oli kansanparanta-
jien joukossa yrttien tuntijoita, jotka kasvirohdoilla hoi-
tivat vaikeitakin sairauksia. Useat heistä olivat naisia, ku-
ten muun muassa Viekin mummo, Forssin Sanna ja Tyr-
vään Manta.

Viimeksi mainitulle Tyrvään Mantalle eli Aman-
da Jokiselle (1853–1922) on jopa pystytetty muistopat-
sas vuonna 1981 Vammalaan. Lieneekö ensimmäinen 
kansanparantajan patsas maailmanhistoriassa? Patsaan 
Manta istuu pönäkkänä tuolissa kaatamassa rohtoa pie-
nestä pullosta suurempaan.

Tyrvään Manta edustaa niin sanottua rationaalista 
kansanlääkintää ja Mantan taidot olivat sukuperintöä 
isältä ja siirtyivät tyttärelle, joka vuorostaan jatkoi toi-
mintaansa kuolemaansa asti. Tyrvään Mantan jäämis-
töön sisältynyt kirjeenvaihto käsitti muun muassa noin 
3000 kirjettä, joista on sittemmin tehty laaja yhteenveto 
Kansanrunousarkiston kokoelmiin.

Myrrysmiehiä ja jäsenkorjaajia 

Usko Tyrvään Mantan ja muiden hänen kaltaistensa 
kuuluisien kansanparantajien taitoihin ja kykyihin oli 
niin suuri, että heiltä tultiin hakemaan apua ulkomail-
ta saakka. Eräät heistä olivat niin sanottuja ”myrrysmie-
hiä”, eräänlaisia velhoja, yliaistillisia kykyjä omaavia tie-
täjiä, jotka esimerkiksi tiesivät etukäteen, kuka kulloin-
kin heidän luokseen oli tulossa ja mikä häntä vaivasi. 
Jotkut kykenivät seisauttamaan hengenvaarallisen ve-
renvuodon peninkulmien päästä, jos saivat siitä tiedon. 
Jotkut tarvitsivat šamaanien tavoin transsitilan, ”lanke-
sivat loveen”, tai joivat viinaa, jotta alitajunta pääsi toi-
mimaan ja selvittivät sairauden syyt ja parannuskeinot.

Kansanlääkinnän piiriin kuuluvat ilmiöt jakautuvat 
siten sekä kokemusperäisiin käsityksiin ja menettelyta-
poihin että taianomaiseen magiaan. Kokemusperäisen 
kansanlääkinnän tärkeimmät apukeinot ovat olleet ensi 
sijassa lääkekasvit, mutta myös monia muita aineita käy-
tettiin sen ohessa kuten edellä jo tuli mainituksi. 

Eipä enää nykyaikana turvauduta hammassäryssä esi-
merkiksi seuraavanlaiseen, aikoinaan Kiihtelysvaarassa 
muistiinmerkittyyn parannuskeinoon: ”Hampaanpako-
tus lähtee, ettei enää ikinä pakota, jos kaivaa hammas-
ta mustan- ja valkeankirjavan käärmeen hampaalla, et-
tä veri lähtee.”

Tai tällaiseen, Saarijärvellä vatsavaivoihin käytettyyn 
reseptiin: ”Hyvä vatsalääke on, kun kastelee silakan ter-
vassa, paistaa sen ja sitten syö.”

Suomalaiset parantajat eivät ehkä ole tunteneet luon-
nonhenkiä tai ”etiäisiä” yhtä paljon kuin saamelaiset, joi-
den perinteessä ne olivat tärkeitä. Mutta loitsuja monet 
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heistä ovat lukeneet monenlaisiin vaivoihin. Niiden vai-
kutus on epäilemättä ollut kahdenlainen: potilaisiin ne 
ovat vaikuttaneet suggestiona, joka on tärkeä hoitotapa, 
ei vain psyykkisissä ja psykosomaattisissa tautitiloissa, 
vaan fyysisissäkin sairauksissa. Parantajaa taas loitsut 
ovat auttaneet keskittymään ja kohdistamaan paranta-
van energiansa parannettavaan.

Kuten tunnettua Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kansanrunousarkisto on kerännyt ja julkaissut loitsuja 
suuren määrän. Esimerkiksi pahasta yskästä kärsiville 
kanssaihmisille luettiin seuraavat ”Yskän sanat”:

”Kun sie, yskä, liet tuulen tuoma,
tuulen tuoma, vein vetämä,
vilun ilman viskoama,
mäne tuonne, kunne käsken,
tuonne tuulen teitä myöten,
ahavan rekiratuja, ehtyä teloamasta,
ristittyä rikkomasta,
kastettua kuatamasta!
Riko ristimättömiä,
tekemättömii teloa” (Kitee)

Jotkut kuuluisat parantajat olivat jäsenkorjaajia eli ”jä-
senkorjareita”, kuten heitä Pohjanmaalla nimitettiin. 
Heidän erikoisalanaan oli luunmurtumien ja sijoiltaan 
menneiden nivelien ja nikamien hoito. Luun, rusto-
jen, verisuonten ja hermokudosten sekä lihasten moni-
mutkaiseen järjestelmään voidaan vaikuttaa kosketuk-
sen kautta, toisin sanoen tiettyjä kehon kohtia käsittele-
mällä. Jotkut näistä jäsenkorjaajista olivat niin taitavia, 
että lääkärit käyttivät heitä apunaan. Niinpä he joutui-
vat usein korjaamaan sairaaloissa väärin kipsattuja luun-
murtumia. Nykyisin nämä entisaikojen ”niksauttajien” 
kaltaiset kehon käsittelijät ovat ulkomaisen koulutuksen 
myötä saaneet aivan uudet ja suomalaisille oudot am-
mattinimikkeet. He ovat nyt opin saaneita kiropraktik-
koja ja naprapaatteja. Suurin osa nikamakäsittelyä anta-
vista terapeuteista on kuitenkin itseoppineita tai toisilta 
taitajilta valmiutensa saaneita henkilöitä.

Hieronnat ja kuppaukset 

Tämänlaatuisista kansanomaisista hoitomuodoista eh-
dottomasti yleisimmin käytetty on edelleen tavallinen 
hieronta, jota myös nikamanniksauttajat käyttävät hy-
väkseen. Kansanparantajiin kuuluvat myös kupparit, 
jotka ovat muista ”kollegoistaan” erottuneet selvimmin 
työmenetelmiensä takia ja myös siksi, että heitä on ol-
lut miltei joka kylässä. Taitonsa kupparit olivat oppineet 
vanhemmilta kuppareilta, joko äidiltä tai isoäidiltä tai 
seuraamalla jonkun muun vanhemman kupparin työs-
kentelyä.

Kupparit olivat joko kyläkuppareita tai kiertäviä. Kup-
parien ammattikunta on Suomessa melko vanha. Var-
moja tietoja heistä on jo 1600-luvun alkupuolelta silloi-
sissa tuomiokirjoissa. Vielä 1800-luvun loppupuolella 
ja 1900-luvun alkupuolella kupparit paransivat ihmisiä 
ja heidän mitä erilaisimpia vaivojaan poistamalla pahaa 
verta kehosta. Kupparit eli sarvittajat olivat yleensä nais-
henkilöitä, miespuoliset kupparit olivat harvinaisia.

Kupparin käyttämät kotitekoiset työvälineet olivat 
lehmän tai sonnin sarvesta valmistettu kupparinsarvi, 
jolla imettiin verta haavoista, sekä kupparinkirves, jol-
la iskettiin haavoja ihoon. Menetelmä perustuu vanhaan 
antiikin ajalta peräisin olevaan ajattelutapaan, jonka mu-
kaan ihmisessä olevat nesteet saattoivat joutua epätasa-
painoon. Se taas aiheutti erilaisia sairauksia ja vaivoja, 
joiden katsottiin ilmenevän pahan veren esiintymisenä 
ihmisen kehossa. Kuppauksessa kehosta imetään verta, 
ja sen seurauksena luuydin aktivoituu kehittämään run-
saasti uusia verisoluja. Kuppauskohdat, mihin sarvet ta-
vallisesti kiinnitetään, osat osaltaan samoja mitä käyte-
tään akupunktio-hoidossa.

Kuppausta harrastetaan toki vieläkin, joskin kuppa-
rinsarvet ovat nykyisin lasista ja varustetut kumipallon 
tapaisella pumpulla. Perustettiinpa joitakin aikoja sitten 
Kaustisiin erityinen hoitolaitos, jossa eräs kansanlääkin-
tää tutkiva lääkäri, pari tunnettua kupparia ja jäsenkor-
jaaja sekä hieroja ja lääkintävoimistelija hoitivat potilaita 
näillä vanhoilla kansanomaisilla menetelmillä.

Erikoinen verenimemiskeino oli ennen vanhaan myös 
iilimatojen eli verijuotikkaiden käyttö. Eläviä iilimatoja 
myytiin ympäri Eurooppaa apteekeissa 1500-luvulta al-
kaen ja Suomessakin 1900-luvun alussa, Pietarissa kai 
vielä ainakin toistakymmentä vuotta sitten. Niitä on käy-
tetty lääkärin määräyksestä mm. verenpurkaumien pois-
tamisessa, paikallisesti paiseen ympärillä,

kuppaamistarkoituksessa, hammassäryssä sekä pai-
kallisissa tulehduksissa. Iilimatojen uskottiin imevän 
pois pahan veren. Sitä paitsi iilimato erittää uutetta, jol-
la on tulehduksia ja veren hyytymistä estäviä ominai-
suuksia.

Näitä iilimadon toimintamekanismeja ja iilimatouut-
teen mahdollisia muita sovellutuksia on myöhemmin 
ryhdytty oikein tieteellisesti ja perusteellisesti tutkimaan 
Länsi-Saksassa Erfurtin Lääketieteellisessä Akatemiassa. 
Tuskin meillä iilimadot kuitenkaan enää palaavat takai-
sin apteekkien hyllyille. Vaan kukapa tietää.

Jos ei sauna, viina ja terva auta… 

Saunaa ei ole suotta sanottu ”köyhän apteekiksi”, niin 
huomattava asema sillä on ollut suomalaisessa kansan-
parannuksessa. Olisi kuitenkin väärin pitää sitä pelkäs-
tään tautien poistajana, se on ollut myös yleinen kun-
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toutuslaitos ja puhtauden peruslaitos. Saunan lämmös-
sä hiki irrotti lian ja vihtominen vielä tehosti ihon puh-
distumista. Työn kovettamat lihakset pehmenivät ja niitä 
saattoi paremmin hieroa.

Saunaan mentiin myös varta vasten parantamaan tau-
teja. Sauna on ollut luonnollinen hoitopaikka etenkin 
kansanparantajan apuun turvauduttaessa. Lisäksi sau-
naan on liittynyt uskomuksia ja tietty

kunnioitus, mikä on virittänyt ihmismielet sopivaan 
mielentilaan. Saunan eristyneisyys, hiljaisuus ja hämä-
ryys ovat altistaneet parannettavaa suggestiolle ja käsit-
telijänsä vaikutuksille. Vanhaan aikaan erityiset kylve-
tyssanat ovat olleet hyvin yleisiä, tavallisesti silloin käy-
tettiin kullekin taudille ominaisia taudin sanoja.

Kupattavat ihmiset käytettiin myös ensin saunassa, 
jotta iho puhdistuisi ja lämpenisi niin, että kaikki kehon 
kohdat olisivat pehmeät ennen kuppaussarvien kiinnit-
tämistä ihoon.

Yleisimpiä saunassa parannettuja tauteja lienevät en-
nen vanhaan olleet kuume, yskä ja kolotus. Lisäksi sau-
nassa on hoidettu ainakin ruusua, struumaa, kaatuma-
tautia ja jopa mielisairautta. Löylyn vaikutusta on te-
hostettu voiteilla, joista tärkein on tietenkin ollut terva. 
Erilaisia kolotuksia ja reumatismia on monin paikoin 
lääkitty voitelemalla koko keho tai vain sairaat kohdat 
tervalla ja menemällä sen jälkeen kuumaan löylyyn. 
Kuumentamalla padassa eläinten luita on taas saatu voi-
detta, jolla saunassa on sivelty kipeitä paikkoja. Koko ke-
ho tai kipeä jäsen saatettiin myös kääriä koivunlehti-¬ 
tai yrttihauteeseen, istuttiin muurahaispesäkylvyssä ja 
niin edelleen.

Muurahaisten tervehdyttävään vaikutukseen uskot-
tiin yleisesti. Niinpä Luhangassa oli tapana, että ennen 
kuin karja keväällä laskettiin laitumelle, sille juotettiin 
muurahaispesämehua. Sen katsottiin vahvistavan eläin-
ten talven aikana heikentyneitä raajoja. Ja Jokioisissa us-
kottiin, että:

”Jos syö yhdeksän kusiaista ennen käen kukuntaa, 
niin paranee yhdeksästä taudista.”

Suomen kansan vanhimpia sananlaskuja on ”Vesi 
vanhin voitehista”. Yhdistettynä saunan lämpöön veden 
vaikutus on vain tehostunut. Samaa on sanottava tervas-
ta, pikiöljystä ja paloviinasta.

”Jos ei sauna, terva ja viina auta, niin tauti on kuole-
maksi” on ollut ”lentävä lause” kansan suussa vanhois-
ta ajoista nykypäiviin. Sanottiinpa myös että ”pikiöljyllä 
paranoo vaikk’ olis keskeltä poikki”.

Saunan suosio on meillä säilynyt horjumattomana, 
ja tallella on myös usko sen hyvää tekevään vaikutuk-
seen. Suomessa on mm. Saunaseuran toimesta harjoi-
tettu tuloksellisesti saunaperinteen ja saunomisen tie-
teellistä tutkimusta ja sauna-nimi tunnetaan kaikkialla 
maailmassa, vaikka naapurimme Ruotsi on siitä hyöty-

nyt merkittävästi saunantapaisilla tuotteillaan. Tosin on 
myönnettävä, että samalla kun saunan parannusperinne 
on meillä aikojen kuluessa vaipunut suurelta osin unho-
laan, on itse saunakin vanhassa olomuodossaan koke-
nut muodonmuutoksen – ainakin se on uudenaikaistu-
nut sähkökiukaineen ja kaakeliseinineen. Siitä on tullut 
valitettavan monissa tapauksissa eräänlainen pelkän pe-
seytymispaikan sekä olut- ja makkarabaarin yhdistelmä.

Mahti ei ole mennyt maan rakoon 

Kansanlääkintätietoutta alettiin järjestelmällisesti tallet-
taa maassamme vasta 1900-luvun lopulla, vaikka jo Hen-
rik Gabriel Porthan ja Elias Lönnrot olivat olleet kiin-
nostuneita taikuudesta ja sen ohessa myös tautien eh-
käisystä ja parantamisesta. Samoin kuin maisteri ja pap-
pi Kristfrid Ganander (1741–1790), joka jo vuonna 1788 
laati kirjaset ”Maan-Miehen Huone- ja Koti-Aptheek” 
sekä ”Eläinten Tauti-Kirja”, perimätietoa on sittemmin 
kerätty pienin erin vuosikymmenien kuluessa ja aineis-
tosta on muodostettu kansanrunousarkistoon erityinen 
”Kansanlääkintäkortisto”, joka sisältää nykyisin runsaas-
ti yli 100 000 muistiinpanoa. Sitä kartutti suuresti vuon-
na 1978 järjestetty keruukilpailu.

Arkistoissa niihin talletettu perinnetietous säilyy, 
mutta onko se kuollutta tietoa, jolla ei ole mitään merki-
tystä nykyajan oppi-lääketieteelle? Onko mahti mennyt 
maan rakoon ja vanhojen tietäjien ja taitajien parannus-
keinot jääneet unohduksiin tämän päivän lääketieteessä?

Näin ei toki ole käynyt, päinvastoin on kaikissa teollis-
tuneissa länsimaissa havaittavissa kasvavaa kiinnostus-
ta kansanlääkintää, luontaishoitoa, erilaisia vaihtoehtoi-
sia hoitomuotoja tai ”pehmeää” lääketiedettä kohtaan. 
Kansojen vanhat parannusperinteet ovat kaikkialla tul-
leet lääketieteellisen tutkimuksen kohteiksi. Monissa yh-
teyksissä on todettu, että huomattava osa modernin far-
makopean tuntemista lääkeaineista on keksitty jo kan-
sanlääkinnän piirissä. Nykyisenä ”vihreänä aikana” kaik-
ki vanha perimätieto on yhtäkkiä tullut käyttötavaraksi. 
mitä osoittaa muun muassa

luontaistuotekauppojen valtava lisääntyminen viime 
vuosikymmenien aikana.

Perinteen tutkijoille kansanlääkintä on keskeinen ja 
arvokas osa kulttuurihistoriaamme. Se kertoo, millaisia 
keinoja ihmisillä oli ennen käytössään heidän pyrkies-
sään elämään sopusoinnussa luonnon ja yliluonnollisten 
voimien kanssa eli millaisen maailmankuvan varaan hei-
dän elämänsä aikoja sitten rakentui. Siinä on ollut run-
sain mitoin rakennusaineita meidän nykypäivienkin ih-
misten hyvinvoinnille.

Mikko Vänttinen
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PAAVILLINEN TARINA
 
Aikoinaan aikaisempi paavi Johannes Paavali II oli Amerikan-vierailullaan saanut autonkuljet-
tajaksi nuoren papin, jota oli kehotettu varovaisuuteen liikenteessä – olihan mukana arvokas 
lasti. Niinpä paavillinen dollarihymy eteni hitaasti, vaikka alla oli leveä highway, (moottoritie). 
Paavi istui takapenkillä ja alkoi käydä kärsimättömäksi: ”Eikö moottorista irtoa enempää?” 

Kuljettaja oli vaiti ja noudatti saamiaan ohjeita, kolmeakymmentä mailia tunnissa ei ollut 
lupa ylittää. 

”Eikös nuori veli uskalla ajaa kovempaa?” 
Hiljaisuus eikä mitään vaikutusta. Lopulta paavi hermostui, käski pysäyttää auton, siirtyi it-

se rattiin ja käski papin taakse. Nyt auto kulki. Mentiin jo lähemmäs sataa mailia tunnissa, kun 
eteen ilmaantui poliisipartio, joka pysäytti auton. Toinen poliiseista nousi ja meni ankarana 
auton viereen, mutta palasi pian kaverinsa luo ja sanoi synkkänä: ”Nyt siellä on niin iso herra, 
ettei me voida sakottaa.” 

”Kuka nyt sellainen on, ettei muka voida?”
”No, on vain sellainen viskaali, ettei meikäläisen rahkeet riitä.”
”Onko siellä osavaltion kuvernööri?”
”Ei, vielä suurempi.” 
”Clintonko itse?”
”Joku vielä arvokkaampi, mutta en tarkkaan tiedä kuka, kun en nähnyt takapenkille, mutta 

Paavi sillä oli autonkuljettajana.”
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Juokse sinä humma,
Kun tuo taivas on niin tumma.

ja tiuku on aisan alla…

Jos lehmät olivat naisten valtakuntaa, niin he-
voset kuuluivat miehille. Anna Eliinan pojat 
opetettiin jo pienestä pitäen käsittelemään he-
vosia. Pojista esikoinen, 1916 syntynyt Mart-
ti suoritti myöhemmin asepalveluksensa rat-
suväessä.

Torvelassa oli aina 4–5 hevosta, joita tarvittiin 
talon töissä – kesäisin pelloilla ja talvisin tuk-
kimetsässä, kun kaadettua puuta vietiin laiva-
rantaan Ahvenlahteen, missä ne rautalangal-
la niputettiin. Keväällä ammattilaiset uittivat 
puut Leppävirran kirkolle tai suoraan Varkau-
teen paperitehtaalle. Tukkien kuljettaminen oli 
hevosille raskasta puuhaa ja ne olivat väsynei-
tä työn jälkeen. Oli tärkeätä, että myös talli py-
syi hevosille riittävän lämpimänä; sen varmis-
tamiseksi kannettiin kiehuvalla vedellä täytettyjä maito-
tonkkia useampia kerralla talliin lämpöä luovuttamaan. 

Paras juomavesi Anna Eliinan keittiöön löytyi mäen alta 
lähteestä. Kerran hakiessaan vettä lähteeltä isoissa ton-
kissa, isäni oli saanut ne jo mäen päälle, kun oli hevonen 
hermostunut, ja tonkat kaatuivat itkevän pojan katselles-
sa lumeen valunutta vettä. Hevosia tarvittiin myös kul-
kemiseen, sillä matkat kirkonkylälle taittuivat hevosilla 
joutuisasti. Joulukirkkoon ajettiin hevosilla talolta myl-
lyn ohi kirkkotielle ja sieltä kylätien kautta Ahvenlah-
den rantaan, mistä jatkettiin jäätietä pitkin kirkolle. Tal-
ven olosuhteet vaihtelivat ja usein jouluväen edellä oli jo 
muutamaa tuntia aikaisemmin yksi hevonen käynyt au-
raamassa lumia talolta rantaan. Kirkkomatkan hienoin 
kokemus liittyi paluumatkaan, jolloin kymmenet hevo-
set kilvoittelivat kotimatkalla.

Talossa oli monenlaisia rattaita ja rekiä eri käyttöön; oli 
kuormaratasta, vankkuria ja rekiratasta tai lohnaa (mur-
realueesta riippuen). Eliinan perheellä oli kolme rekeä. 
Kirkkoreki oli erikseen ja siinä perässä rekiryijy. Reet 
valmistettiin talossa itse. Rekien jalaksia kuivattiin ta-
lon tuvan kattoparruilla. Jalaksen teossa käytettiin kie-
huvaa vettä apuna, kun jalasta pehmitettiin ennen tu-

kille laittoa. Aina ei pehmitys eikä puun muokkaami-
nen onnistunut, ja silloin taidettiin enemmänkin kuulla 
vahvoja sanoja… ”voihan jukolauta!!!” Tämä hyvä har-
min ilmaisu on varmaan syntynytkin juuri reen jalaksi-
en teossa, sillä jukolauta on reen etupään jalaksia yhdis-
tävä poikkipuu.

Kesäkäyttöön oli pieniä avokärryjä. Kyläilyyn ja kirkossa 
käyntiin oli hienommat niin sanotut kirkkokiesit. Kär-
ryjen pyörien rautaheloitukset Anna Eliinan puoliso Ju-
ho valmisti omassa ahjossaan. Isä muistelee, kuinka jo 
pienenä poikana paineli palkeita Heikki-veljensä kans-
sa, kun isommat veljet olivat koulussa. Talven jäljiltä kär-
ryjen kuivuneet pyörät aina liotettiin ja renkaiden rauta-
vanteiden naulaukset tarkistettiin. Sepän töistä isommat 
veljet saivat mallia Juho-isältään. Pojista Heikki ja Kal-
le olivatkin myöhemmin kunnan järjestämässä metalli-
työkoulutuksessa.

1920-luvulla puinnissa saatiin lisäapua hevoskierros-
ta. Torvelan hevoskiertoa pyöritti 2 hevosta muutaman 
tunnin kerrallaan, jolloin tehtiin vaihto hevosissa. Hevo-
set palkittiin ylimääräisillä leipäpaloilla ja kaurapusseilla 
kierrossa oltuaan. Hevoskierto oli aikuisten työtä, mut-
ta hevosten ”patistamiseen” isäni ja hänen sisarensa oli-

Tuokiokuvia Anna Eliina Koposen elämästä: osa 10
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Artikkelin valokuva hevoskierrosta on osa suurempaa kuvaa 
Suomalaisesta perinnekuvastosta (Savon Sanomain Kirjapaino 
Oy, Kuopio 1984).

vat aina kyllin vanhoja. Kierrossa oli voiman vä-
littäjänä 5–6 metrin mittainen vaaka-asennossa 
pyörivä ratas, josta voima johdettiin remmin tai 
köyden välityksellä puimakoneeseen. Remmit ja 
johdot voivat olla myös kohtalokkaita. Hevos-
kierto-onnettomuudessa kuoli äitini isoisä syys-
kuussa 1921. 

Mutta jos hevonen oli ennen kaikkea tärkeä apu 
ja hyöty maatalossa, niin huviakin niihin liittyi. 
Isäni muistelee, että oman kylän raveja järjestet-
tiin muutama kerta vuodessa, eivätkä ne tieten-
kään samanlaisia olleet kuin nykyisin, sillä he-
voset olivat työhevosia vailla nykyajan koulutuk-
sia. Veikko ja Leimu-hevoset osallistuivat kilpa-
ajoihin. Ainakin viikkoa aikaisemmin hevosen 
ruokinnassa annettiin kauraa enemmän ja juok-
supäivänä ylimääräiset leipämäärät pusseissaan. 
Kesällä piti kilpakärryjen renkaat pumpata ker-
ran viikossa ilmaa täyteen ja se oli myös perheen 
poikien puuhaa. Enemmän kilpa-ajoja oli kuitenkin tal-
vella, jolloin hevoset menivät ravia maantietä pitkin Pet-

romäeltä Konnuslahteen tai toista aurattua tietä Roppo-
sen kaupalta Kaipolanmäen hautaus maalle. Palkinnok-
si hyvät juoksijat pääsivät sitten mukaan astutuksiin (he-
vosjalostusta!). 

Hevosten vapaapäivä oli aina sunnuntaina, jolloin ne ke-
säisin saivat olla vapaana. Tämä tarkoitti, että pyhäpäi-
vää vietettiin, eikä töitä tehty. Metsäniityltä, minne isä 
oli salaa vienyt apulantaa, ne haettiin maanantaina aa-
mupäivän aikana. Joskus, kun isä oli hevosia hakemassa, 
niin ne ”juksasivat” olemalla paikallaan aivan hiljaa. Ne 
tiesivät työnteon alkavan, ja olisivat halunneet olla vielä 
vapaana. Hevoset juoksuttivat isää, mutta hiljalleen isä 
oppi niiden piilot. Salaa annetut porkkana ja leipäherkut 
takasivat yhteistyön isäni ja hevosten välillä.

Hummani hei, hummani hei 
hopotiti hummani hei

Eliina Saarinen,
Anna Eliina Koposen Hannes-pojan tytär
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Runo: Inkeri Tikanmäki o.s. Koponen, runokirjasta ”Sammalpolku”.
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Äitini Vilhelmiina – Miina – Kontkanen syntyi Tuusnie-
men Otramäessä maanviljelijä Taavetti Koposen ja Ma-
ria o.s. Koistisen suurperheen toiseksi nuorimpana tyt-
tärenä 26.5.1904.

Hän aloitti kiertokoulun Tuusniemellä, mutta myöhem-
min perhe muutti Kuusjärven (nyk. Outokumpu) Varis-
lahteen. Varislahden kansakoulusta äitini sai päästöto-
distuksen, jonka keskiarvo oli tasan 9. Ei ihme, että hän 
pyysi vanhemmiltaan lupaa päästä oppikouluun. Lupaa 
ei kuitenkaan hellinnyt taloudellisista syistä. Niinpä hän 
kävi Joensuun talouskoulun. Tuosta ajasta hän kertoi, et-
tä kun matka oli pitkä ja yleisiä kulkuneuvoja vähän, hän 
kävi pääsiäislomallaan 70 km kotimatkan Varislahteen 
potkurilla. Kun talouskoulun päästötodistuksen keskiar-
vo oli 8.5, hän päätti jatkaa koulua tarkoituksenaan val-
mistua suurtalouden emännäksi. Opintojen loppupuo-
lella hän oli suorittamassa vaadittavaa työharjoittelua Li-
perin sairaalassa, jossa sattuma muutti suunnitelmia.

Hän kertoi, kuinka hän oli alustamassa suurta ruisleipä-
taikinaa sairaalan väelle, kun kätilö tuli keskeyttämään 
puuhan. Synnytyssalissa oli meneillään vaikea synnytys, 
jossa sekä äidin että vauvan henki oli vaarassa. Kun hen-
kilökuntaa oli vähän, lääkäri oli lähettänyt kätilön hake-
maan emännöitsijää avustajaksi, ”kun hän on niin topa-
kan tuntuinen”. Ei kun käsien pesulle ja synnytyssaliin. 
Siellä äitini joutui pitelemään synnyttäjän toista reittä le-
vällään sillä aikaa kun lääkäri murskasi syntyvän lapsen 
pään, koska se ei mahtunut tulemaan ulos synnytyska-
navasta. Vauva pantiin emalisessa pesuvadissa pönttö-
uunin eteen, jossa se äitini mukaan liikutteli vielä jon-
kun kerran jalkojaan. Olisi luullut, että tämä traaginen 
tapahtuma olisi pitänyt emännöitsijä-Miinan loppuiäksi 
pois synnytyssaleista. Mutta kävikin päinvastoin. Tapaus 
sai hänet hakeutumaan kätilökurssille. Tragedia kertau-
tui kuitenkin hänen omassa elämässään, kun hän menet-
ti oman esikoisensa talvisodan kynnyksellä lokakuussa, 
kun samaisessa sairaalassa 5,5-kiloista poikavauvaa lää-
kärin piti vetää pihdeillä synnytyskanavasta maailmaan. 
Lääkäri puristi pihdit liian tiukkaan, jonka seurauksena 

vauva sai aivoverenvuodon ja kuoli hätäkasteen saanee-
na 7,5 tunnin ikäisenä.

Junamatka Joensuusta Helsinkiin, jossa kätilöopisto si-
jaitsi sopivasti Neitsytpolun päässä, kesti tasan 24 tun-
tia, koska matka jouduttiin tekemään Viipurin kautta, 
kun Joensuu–Varkaus-rataa ei vielä ollut. Joka tapauk-
sessa Miina-neito tunsi olevansa kätilöopistossa oikeas-
sa opinahjossa ja paneutui innolla opintoihinsa. Vapaa-
aikanaan hän luonnossa viihtyvänä ihmisenä liikuskeli 
usein Kaivopuiston rannassa ja Tähtitorninmäen kalli-
oilla, jotka sopivalla säällä toimivat myös tenttiin luku-
paikkoina. Valmistuttuaan kätilö-Miina toimi Kotkan 
ja Joensuun synnytyssairaaloissa, mutta varsinaisen elä-
mäntyönsä hän teki Taipaleen, nykyisen Viinijärven, kä-
tilönä. Tähän virkaan hänet valittiin 14 hakijan joukos-
ta 30.12.1929. Työnsä hän aloitti 1.3.1930 ja toimi viras-
sa eläkkeelle jääntiinsä 26.5.1964 saakka.

Viinijärvelle muutettuaan hän asui aluksi rautatiease-
man radanvarsitalossa, kunnes osti elokuussa 1932 ny-
kyisen S-marketin parkkipaikalla sijainneen punaisen 
talon, jossa hän asui sisarensa ja äitinsä kanssa naimi-
siinmenoonsa saakka. Vaikka talo on purettu, niin tuol-
ta ajalta on vielä muistona S-marketin edessä äitini is-
tuttama kuusi ja kolme lehtikuusta. Valitettavasti kaup-
pa kaivoi ylös samaan aikaan istutetun komean sireeni-
pensaan uusien pihlajan taimien tieltä.

Tuohon aikaan kätilöt hoitivat usein myös sairaanhoita-
jan, terveyssisaren jopa joskus lääkärinkin hommia. Tä-
mä koitui Miina-kätilön kohtaloksi. Isäni Väinö Kont-
kanen oli menettänyt kolmivuotiaana vasemman käden 
keskisormensa kirnun rattaiden väliin. Suvun perintei-
den mukaan isäni oli kova pesäpallomies. Jossain pesä-
pallo-ottelussa pallo oli osunut sormiaukkoon sillä seu-
rauksella, että vanha leikkaushaava oli auennut. Sitä hän 
meni sitten ompeluttamaan kätilö-Miinan luokse. Isälle-
ni kävi siinä kuin Rosvo-Roopelle. Haava tuli ommeltua, 
mutta samalla myös sydän kiinnitettyä ompelijaan. Nai-
misiin Miina ei kuitenkaan suostunut menemään ennen 

Kätilö-Miina
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kuin oli hoitanut vanhan äitinsä hautaan. Miina ja Väinö 
vihittiin elokuussa 1935. Siitä alkoi Miinan toinen työura 
maatalon emäntänä, nyt Kontkanen-nimisenä.

Jatkosodan ajoilta minulla on jo omakohtaisia muisto-
jakin äitini toiminnasta. Muistan esimerkiksi, kun hän 
hoiti sodassa haavoittuneen ison ruskean Juppe-ruu-
nan jalkaa sen aikaisilla lääkkeillä ja vaihtoi siihen sitei-
tä. Heinäntekoaikaan ja elonkorjuuaikaan meillä oli suo-
jeluskuntalaisia Viinijärven suojeluskuntatalolta talkoo-
töissä upseeristoa myöten. Luulen, että ainakin osaksi he 
olivat ruokapalkalla. Työt piti tehdä illalla ja iltayöstä, 
koska päivällä niin miehet kuin äitinikin olivat töissä – 
miehet suojeluskuntatalolla ja äitini synnytyksissä, koti-
käynneillä tai rokotusmatkoilla aina Kokonvaaraa myö-
ten. Muistan, kun hän sitoi kätilölaukkunsa pyörän ta-
rakalle työmatkoja varten. Kesällä 1944 parin suojelus-
kuntaupseerin vaimot ja lapset asuivatkin meillä toisessa 
yläaitassa, toisessa majaili sotavanki. Läksiäisiksi rouvat 
järjestivät erityisesti meille lapsille mieleen jääneet let-
tukestit. Perunannostoaikaan meillä oli Tampereen Pis-
palaksikin kutsutusta Viinijärven keskustassa olevasta 
Kirkkosärkästä äitini haalimia naisia perunapellolla.

Äitini oli innokas ruokapakettien lähettäjä rintamalla 
olleelle isälleni. Muistan, kuinka ennen paketin lähet-
tämistä meillä leivottiin aina vehnäleipää lähetettäväk-
si vatsahaavasta kärsivälle isälleni. Me lapset rupesim-
me kutsumaankin vehnäleipää isän eväsleiväksi. Paket-
tiin hakattiin myös aina saunan takana kasvatettua kes-
sua, isäni kun oli kova tupakkamies. Samoin mukaan 
läksi aina kahvin vastiketta korviketta.

Erään paketin saannistaan isäni kertoi näin: ”Paketit 
jaettiin talvi-iltana pimeään korsuun. Avasin toivorik-
kaana paketin toivoen löytäväni sieltä kirjeessä pyytä-
määni kessulähetystä. Pettymykseni oli suuri, kun kes-
sua ei ollut, vaan hyvin pakattu korvikepussi. Minulla 
oli tapana herätä aamulla viiden aikaan keittämään ko-
ko porukalle teevesi ja herätyllä aseveljet aamuteelle. Pa-
ketin saannin jälkeisenä aamuna päätin keittää itselleni 
korvikkeet. Ripottelin pakkiini uudesta paketista pak-
kiini korvikejauhoa. Vasta puolipimeässä korsussa kor-
viketta hörpättyäni huomasin, että korvikejauhon sijas-
ta olinkin laittanut pakkiin kessusilppua. Porukka herä-
si siihen, kun mekastaen kävin kaatamassa pakin sisällön 
lumihangelle. Mekastuksen syynä ei ollut ylimääräinen 
vaiva vaan se, että näin tuhoutui tuiki arvokasta kessua.”

Sodan aikana ja sen jälkeen kotonani kävi monenlais-
ta väkeä synnyttämässäkin aina 1950-luvun taitteeseen 
saakka, koska asunnot olivat pieniä ja niissä saattoi asua 
lisäksi evakoita. Osan muistan itse, osasta synnyttäjät 

ovat kertoneet minulle jälkikäteen. Pari tapausta on jää-
nyt mieleeni erityisesti. Sodan jälkeen ollessani viisi- tai 
kuusivuotias heräsin siihen, kun tuvasta kuului kovaa 
huutoa. Yritin mennä katsomaan huudon syytä, mutta 
isä oli makuukamarin ovella estämässä aikeeni. Ihmet-
telin sitä suuresti. Syy selvisi aamulla. Tuvan pöydällä oli 
taas uusi vauva nähnyt päivänvalon. Kyseessä oli SM-mi-
talistien painija Tuure Virtasen ja pyöräilijä Vieno Vir-
tasen poika, Pertiksi myöhemmin ristitty. Äiti Vieno oli 
kotoisin kilometrin päässä kodistani, ja perhe oli vierai-
lulla hänen lapsuuskodissaan, kun synnyttämisen aika 
tuli. Ei muuta kuin Rauanmäelle synnyttämään. Synny-
tys oli vaikea, koska lapsi oli perätilassa ja syntyi siksi va-
lekuolleena. Äitini sai vauvan henkiin kastamalla häntä 
vuoroin kylmässä vuoroin kuumassa vedessä ja pääsi tie-
tysti myöhemmin lapsen kummiksi.

Toinen tapaus on tyystin erilainen. Elettiin vuoden 1949 
kesää. Meillä oli apulaisena Kuusankoskelta kotoisin ole-
va kaunis nuori nainen. Hän oli mukanamme heinätöis-
sä vajaan puolen kilometrin päässä olevalla pellolla. Ih-
mettelin, kun hän eräänä päivänä läksi kolmen jälkeen 
kotiin, kun yleensä syömään mentiin vasta viideksi. Kun 
sitten muut kotiuduimme viideksi, hänellä oli sylissään 
vastasyntynyt poikavauva.

Eräs äiti kertoi minulle hiljattain, kuinka hän oli makail-
lut yläkerran huoneessamme, lämmittänyt pönttöuunia 
synnytystä odottaessaan ja saanut sinne äitini tarjoile-
maa jänispaistia. Lapsi syntyi kahdeksan aikoihin illal-
la. Seuraavana päivänä tuore isä saapui hakemaan rak-
kaitaan kotiin. Mutta kuinka ollakaan, hän oli unohtanut 
ottaa mukaansa vauvan vaatteita. Jälleen kerran kätilö-
Miinan, niin kuin häntä kutsuttiin, auttavainen luonne 
tuli esiin. Vauva sai meidän entisiä vaatteita Käsämän 
kotimatkaa varten.

Äitihän ei koskaan kertonut mitään potilaistaan koto-
na vaitiolovelvollisuudesta johtuen, mutta lukuisat ovat 
ne tarinat, joita äidit tai muut omaiset ovat jälkikäteen 
kertoneet minulle kätilö-Miinan toiminnasta. Milloin 
hän oli pannut silloin tavallisten kotisynnytysten aika-
na muun perheen siivoamaan huushollia, milloin leipo-
nut kesken jääneen taikinan tai pessyt likoamassa olleen 
pyykin synnytystä odotelleessa. Samoin hän oli järjestä-
nyt suurperheiden lapsille tai puutteessa eläville ruoka-, 
vaate- ja sänkyvaateavustuksia. Lapsiperheiden ohella 
hän lähetti meidät lapset viemään leipomispäivänä läm-
pimäisiä yksinäisille vanhuksille.

Sodan jälkeen synnytyksiä oli paljon, useimmat kotisyn-
nytyksiä, vain vaikeimmissa tapauksissa synnytys tapah-
tui Liperin sairaalassa tai lääkäri kutsuttiin apuun koti-
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synnytyksiin. Niistä äitini kertoi yleisellä tasolla, kuinka 
jos kyseessä oli nuori kokematon sijaislääkäri, tämä pel-
käsi kokenutta kätilöä enemmän tapauksen kulkua. Työ-
tä oli siis paljon. Lisää toivat Ristissä, Juojärvellä ja Ylä-
myllyllä olevat sivuneuvolat. Niihin matka taittui linja-
autossa. Muuten työmatkat taittuivat pyörällä, hevosel-
la tai myöhemmin jo taksilla tai omalla mopedilla, jonka 
tarakalle äitini köytti kätilölaukkunsa.

Eräs harmituksen aihe minulla oli lapsena ja nuorena 
tyttönä. Joulun alla odottavat äidit olivat ahertaneet jou-
lusiivousten, leipomisten ja jouluruokien valmistelujen 
kanssa. Sitten käytiin tietysti joulusaunassa. Kaikki tämä 
riitti siihen, että vauva ilmoitti tulostaan jouluyönä, ja äi-
ti joutui lähtemään kotisynnytykseen. Näin jouduimme 
lähtemään jouluaamun joulukirkkoon usein ilman äitiä.

Vaikka useimmiten kaikki sujui hyvin, ongelmiakin oli. 
Kerran talvipimeällä äitini putosi kotijokemme avan-
toon mennessään joen toiselle puolelle kotikäynnille. 
Onneksi paksu lammasnahkaturkki esti häntä solahta-
masta kokonaan avantoon. Kerran hän oli synnytykseen 
hakeneen isän kanssa eksynyt sumussa Viinijärven jääl-
lä. Aamun sarastaessa selvisi, että hevonen oli yön aika-
na kiertänyt jäällä ympyrää. Kesäisenä iltayönä oli syn-
tynyt heikon elämänlangan varassa olevat kaksoset. Kun 
muuta apua ei ollut, minun piti lähteä 13-vuotiaana tyt-
tönä äitini avuksi viemään heitä Kuopion sairaalaan tak-
silla. Matka sairaalaan sujui hyvin, mutta paluumatkal-
la tuli ongelmia. Minä nukuin takapenkillä, mutta kus-
ki Kalle Lavikainen oli ollut jo edellisenä yönä ajossa, jo-
ten hän oli ymmärrettävästi väsynyt. Äitini oli yrittänyt 
pitää häntä hereillä jututtamalla häntä. Kolmen aikoihin 
heräsin siihen, kun pysähdyimme tuusniemeläisen jär-
ven rantaan ja äitini komensi Kalle-kuskin kasvojen pe-
suun aamuviileään järviveteen. Lepotauon jälkeen koti-
matka jatkui ongelmitta. Lasten henkilöllisyyttä en tie-
tenkään saanut tietää.

Samainen Kalle Lavikainen oli kuskina, kun silloin Vii-
nijärvellä asuneiden Anu ja Osmo Kaipaisen Petri-poi-

kaa kiidätettiin Joensuun keskussairaalaan. Lääkäri-isä 
oli kotikäynnillä, kun vauva oli imaissut sängyssä ol-
leen muovisuojuksen kasvoilleen ja ollut jo tukehtumis-
vaaran merkkinä sinisenä. Anu Kaipainen hälytti äitini 
apuun, kätilöhän osaa myös elvytystoimet. Pillit soiden 
ajettiin keskussairaalaan huomattavaa ylinopeutta myös 
kaupunkialueella äitini antaessa tekohengitystä pienelle 
potilaalle. Sairaala hoiti pojan loppuelvytyksen, ja poi-
ka selvisi elävien kirjoihin. Paluumatkalla taksikuski kä-
vi poliisilaitoksella ilmoittamassa syyn ylinopeuteen ja 
torven soittoon.

Kahden vaativan ammatin, kätilön ja maatalon emän-
nän töiden lisäksi äidiltäni riitti intoa myös järjestö-
toimintaan. Hän oli useassa järjestössä puuhanaisena, 
hallintoelimissä ja usein myös niiden puheenjohtajana. 
Hän kuului ainakin Lotta- ja Martta-järjestöihin, maa-
talousnaisiin ja Pelastakaa Lapset -järjestöön, harras-
ti näyttelemistä ja käsitöitä sekä lauloi kirkkokuorossa. 
Myös kunnalliset luottamustoimet kuuluivat arsenaa-
liin. Näistä toimistaan hän sai monia kunniamerkkejä 
ja mitaleja. Niistä muutamia mainitakseni: marsalkka 
Mannerheimin myöntämän 1. luokan vapaudenmita-
lin, kunnallisliiton kultaisen ansiomitalin, erilaisia Lot-
ta Svärd -ansiomitaleja, tuvansisustuksen 1. palkinnon 
ja urheilumitaleja.

Miina Kontkanen oli aikansa merkkihenkilö Viinijär-
ven kylällä työnsä, harrastustensa ja avuliaan luonteen-
laatunsa takia. Kuten kirjoituksesta on käynyt ilmi, hän-
tä kutsuttiin yksinkertaisesti kätilö-Miinaksi, ja monet 
vanhat ihmiset puhuttelevat minua vieläkin kätilö-Mii-
nan tyttärenä. Hautajaisissa saattojoukko oli suuri, mu-
kana myös kaksi silloista kansanedustajaa, Esko Joki-
niemi ja Reino Jyrkilä ja entiseltä kansanedustajalta Alli 
Vaittinen-Kuikalta tuli osanottoadressi. Oma arvostuk-
seni äitiäni kohtaan nousee entisestään sitä enemmän, 
mitä paremmin tutustun hänen jäämistöönsä ja kuulen 
ihmisten kertomuksia hänen työstään.

Ulla Jolkkonen
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Juha Koponen
Kauppatieteiden maisteri Juha Koponen valittiin Veik-
kaus Oy:n toimitusjohtajaksi syyskuussa 2013. Aikai-
semmin hän työskenteli konsernijohtajana lääketukku 
Tamrossa. 

Juha Koponen syntyi 26.6.1966 Turussa. Perheeseen 
kuuluu aviopuoliso Terhi-Anna Wilska ja neljä tytär-
tä. Veljiä on yksi. Isoisä syntyisin Leppävirralta, harras-
ti paljon urheilua, kuten pikajuoksua ja pituushyppyä. 
Ansiokkaan elämäntyönsä ansioista hänelle myönnet-
tiin Turussa muun muassa kiinteistöneuvoksen arvo. lsä 
Vesa Koponen työskenteli Valmet Oy:ssä diplomi--insi-
nöörinä. Työuralle mahtui myös muita yhtiöitä sekä pit-
kä ura yrittäjänä. Äiti, o.s. Heinonen, oli lastentarhan-
opettaja. Asuvat edelleen Turun seudulla. 

Juha Koposen koulukaupunki oli Turku. Koulut muun 
muassa Åbo Akademissa ja sitten viisi vuotta työelämäs-
sä Englannissa ja Belgiassa. Muutto pääkaupunkiseudul-
le tapahtui 2002 Tuusulaan. 

Vaativan työn vastapainoksi Juha Koponen harrastaa 
paljon urheilua, kuntoilua ja maratonia sekä kovimmas-
ta päästä jopa vuorikiipeilyä. Kiipeäminen neljä vuotta 
sitten Kilimanjarolle on myös koettu. Aviopuoliso Terhi-
Anna soittaa huilua ja nuoruudessaan hän oli maajouk-
kuetason judoka. Urheilu ja musiikki on lähellä molem-
pien sydäntä, kuten yhteiset oopperamatkat Savonlinnan 
oopperajuhlille. Juha Koponen on myös kovan tason pe-
laaja, kilpailumielessäkin, shakissa. Yhdessäolo perheen 
kanssa on tärkeää ja akkuja ladataankin ja rentoudutaan 
kesäpaikassa saaristossa Luvialla, paikkoja kunnostaen.

Veikkaus Oyn historiaa hiukan. Veikkaus Oy perustet-
tiin välirauhan aikana 1940. Malli tuli Ruotsista. Suo-
messa Veikkausta olivat perustamassa muun muassa 
Työväen Urheiluliitto ja Suomen Palloliitto. Ensimmäi-
nen kohde oli yleisurheilun maaottelu Suomi-Ruotsi-
Saksa ja muina kohteina oli jalkapallo ja pesäpallo-otte-
lut. Paavo Nurmi täytti ensimmäisen veikkausrivin täyt-
tämismallin ja sarakemaksu oli kaksi markkaa. 

Veikkaus Oy on suomalainen rahapeliyhtiö, jonka 
tuotantojaosta päättää eduskunta ja toteutus on opetus- 
ja kulttuuriministeriön kautta. Lotto alkoi vuonna 1971.
Veikkaus Oy:n pääkonttori on Vantaalla ja henkilökun-
taa on noin 340. Veikkauksen myyntipisteitä on noin 
3500 ympäri maan. 

Veikkauksen liikevaihto oli viime vuonna 1,9 miljar-
dia euroa. Kulujen jälkeen tuotto oli viime vuonna 506 
miljoonaa euroa. Opetus-ja kulttuuriministeriö jakaa 
tuoton kokonaisuudessaan suomalaiselle tieteelle, tai-
teelle, liikunnalle ja nuorisotyöhön. Veikkaus on tar-

jonnut rahapelin jännitystä ja iloa yli seitsemän vuosi-
kymmenen ajan. Nyt voi pelata myös älypuhelimella ja 
tablettitietokoneilla mobiilisivujen uudistusten ansiosta. 
Pienistä puroista se potti kasvaa, ja kuinka moni on saa-
nut (jaettu yli 3000 päävoittoa) elämäänsä iloa, kun se oi-
kea rivi osuu kohdalle. Veikkaus on laatupalkittu raha-
peliyhtiö jonka toiminnassa yhdistyvät vastuullisuus, te-
hokkuus ja innovatiivisuus. 

Veikkauksen motto onkin ”Iloa elämään” ja sitä toivo-
tamme myös toimitusjohtaja Juha Koposelle vaativassa 
työssään.

Teksti ja kuva: Hannu K. Koponen

KOPOSIA MAAILMALLA
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Juhlamarssi

Kylä hallainen, kaskien sauhu ja työ
oli kehtomme äärellä tuttu.
Käsi känsäinen, puute ja pakkasten yö,
viluvauippana karhea nuttu.
Meidät kasvatti tuo isäin raivaama suo,
kerran kirposi kourastaan rauta.
:,: Nyt tiedämme sen, syyn äidin kyynelten
 rakkaitamme kun peittävi hauta. :,:
 
Meidän syntymämaa, karu, kaunis on tää,
työn rikkaudet sille me soimme.
Kerran jäntevät kouramme uupuvat nää,
työn jo nuorille jättää me voimme.
Meitä rohkaisi tuo isäin raivaama suo,
heitä paljosta tahdomme kiittää,
:,: mutta vaurauden loimme yhdessä sen
 sukupolvien työ yhteen liittää. :,:
 
Meille tuttu on työ, sekä tie elämän,
ilon raitoja löytyvi harvaan.
Meillä yhteinen ollut on määrämme pää,
rintarinnan vain saa elon parhaan.
Meidät karkaisi tuo isäin raivaama suo,
vielä laulaka siskot ja veljet.
:,: Kesken työmme jos jää, aina muistakaa tää,
 Pois me tahdoimme puuttehen teljet. :,:

TALENT SUOMI -kilpailussa 2012 menestynyt 
tenori Jorma Koponen Kuopiosta konsertoi 
sukujuhlien iltajuhlassa.

ULLA JOLKKONEN
Biologian ja maantieteen lehtori

Joulukuun numerossa nimi oli väärin,
pahoittelemme virhettä!
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