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Käsillä, aivoilla ja sydämellä

”Palvelkaa ihmisiä
käsillä, aivoilla ja sydämellä.”

Kun KHL:n hallitus ensimmäisen kerran vuonna 1995 keskusteli 50-vuotis juhlavuoden viettämisestä, päätettiin yksimielisesti juhlistaa merkkivuotta kaikin mahdollisin tavoin. Yhdeksi tärkeimmäksi
tehtäväksi hallitus koki liittomme historian keräämisen yksiin kansiin kaikkien luettavaksi. Kirjan
nimeksi valittiin ajatus pitkäaikaisen puheenjohtajamme Kauko Juntusen lempilauseesta: ”Palvelkaa ihmisiä käsillä, aivoilla ja sydämellä.”
Sodanjälkeinen Suomi oli otollinen ammattikunnan yhdistymiselle ja yhteisten asioiden
eteenpäin viemiselle. Kansa taisteli olemassaolostaan sodan raunioilla ja yhteiskunnassa tapahtui
muutoksia nopeassa tahdissa kaikilla alueilla.
Sokeain hieromalaitoksen huoneistoon Helsinkiin kokoontui joukko aktiivisia ja aikaansa
seuraavia hierojia taustavoimineen perustaakseen hierojien valtakunnallisen keskusjärjestön,
koska näin he uskoivat paremmin edistävänsä sydäntään lähellä olevaa asiaa. Näistä ajatuksista
syntyi Koulutettujen Hierojain Liitto Ry, jonka tarkoituksena oli kohottaa jäsentensä ammattitaitoa
ja tietoa esitelmien, luentojen ja jatkokurssien avulla. Myös edunvalvonta kuului tavoitteisiin. Liitto
valvoi jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia ja pyrki kohottamaan hierojien henkistä ja taloudellista asemaa.
Monet asiat ovat kuluneiden vuosikymmenien aikana muuttuneet, mutta yhdistyksemme
perustavoitteet ja tehtävät ovat säilyneet. Koulutettujen Hierojien Liiton jäsenet ovat yhdessä
näiden vuosien aikana tehneet suuren määrän työtä hieronnan ja hierojien hyväksi niin liitossa
kuin omilla vastaanotoillaankin.
Kiitän filosofian lisensiaatti Mikko Laaksoa työstä, jonka hän on tehnyt kirjatessaan tietoa
liittomme historiasta. Työ ei ole ollut helppoa, johtuen osittain joidenkin aikakausien niukasta
tapahtumien kirjaamisesta tai asiakirjojen täydellisestä häviämisestä. Erityisesti haluan vielä kiittää
kaikkia niitä liiton jäseniä ja heidän omaisiaan, jotka ovat auttaneet minua tässä kirjassa olevien
kuvien etsinnässä.
Nyt kädessäsi on Koulutettujen Hierojien Liiton historiikki. Kirjan tavoitteena on välittää
Sinulle tunnelmia hierojan ammatillisesta kehittymisestä, hieronnasta, hierojana olemisesta,
yhteistyöstä, asioista jotka ovat muuttuneet ja asioista, jotka ovat säilyneet. Maailmasta, jossa työtä
tehdään käsillä, aivoilla ja sydämellä.
Kaija Vestervik, puheenjohtaja
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uomalaisten hierojien järjestötoiminta saavuttaa piakkoin 95 vuoden kunniakkaan iän. Vuonna
1906 sai alkunsa ensimmäinen hierojien yhteenliittymä, Suomen Kansanomainen Hieromaseura. Ennen toista maailmansotaa perustettiin useita samankaltaisia, paikallisia tai jäsenistöltään
muuten rajattuja hierojaseuroja. Vuonna 1947 näki päivänvalon kaikille hierojille avoin näiden
yhdistysten yhteenliittymä, alan keskusjärjestöksi tarkoitettu Koulutettujen Hierojain Liitto (KHL),
joka merkittiin yhdistysrekisteriin kolme vuotta myöhemmin. Näin KHL on perustellusti viettänyt
50-vuotisjuhliaan vuonna 2000 monin juhlavin menoin, joihin myös tämä historiateos hieman viime
tingassa liittyy.
Kirjoittamani kirja ei pyri olemaan seikkaperäinen esitys KHL:n historiasta. Vielä vähemmän se
on tieteellinen tutkimus suomalaisen hieronnan vaiheista. Tavoitteeni ovat olleet paljon vaatimattomammat: olen halunnut kuvata KHL:n vaiheita ja sen suomalaisen hieronnan hyväksi tekemää
työtä. Silti rohkenen sanoa, että tämä teos on uraauurtava. Suomalaisen hieronnan historiasta ei ole
kirjoitettu muutamaa lehti- ja tietosanakirja-artikkelia lukuun ottamatta oikeastaan yhtään mitään.
Nämä sanani olen valmis pyörtämään, jos joku innokas onnistuu löytämään Helsingin yliopiston
kirjaston uumenista jonkin pienpainatteen tai vaikkapa vaarin matka-arkusta ullakolta nuhruisen
vahakantisen vihon. Minä kun en ponnisteluista huolimatta saanut käsiini niitäkään. Niinpä jouduin rekonstruoimaan suomalaisen hieronnan varhaisvaiheita sangen fragmentaarisen ja viitteellisen aineiston pohjalta.
Olen kiitollinen Riitta Juntunen-Proctorille, joka lähetti käyttööni suomalaisen hieronnan
varhaisvaiheita sivunneen fysioterapiaopintojensa lopputyön. Iloinen yllätys oli myös löytää
Kansallisarkistosta Koulutetut Hierojat ja Lääkitysvoimistelijat ry:n koko arkistomateriaali. KHL:n
oma menneisyys on 1950-luvun lopulta lähtien varsin hyvin taltioituna mappeihin ja kansioihin,
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joskin pöytäkirjoihin kirjatun tiedon määrä vaihteli suurestikin ajan myötä. Paljon hyödyllistä
aineistoa tarjosi myös jo noin 30 vuoden ikään ehtinyt Hieroja-lehti.
Sananen historian sisällöstä ja painotuksista lienee paikallaan. Kirjan pääpaino on KHL:n
historian ensimmäisissä 30 vuodessa, joiden ymmärtämiseksi oli välttämätöntä käyttää kokonaisuuteen nähden melko runsaasti tilaa kohtalaisen vähän tunnettujen suomalaisen hieronnan varhaisvaiheiden kuvailuun. Tämän ratkaisun sanelivat kirjoittajan hektinen aikataulu, sangen rajallinen
sivutila sekä halu dokumentoida unhoon painumassa olevat KHL:n historian ensimmäiset vuosikymmenet mahdollisimman tarkkaan. Näiden ehtojen niin salliessa koetin sijoittaa liiton menneisyyden siihen ympäristöön, johon se luontevasti kuuluu. En tiedä, miten hyvin olen siinä onnistunut.
Uupuneen mutta onnellisen kirjoittajan lienee tässä vaiheessa aika kiittää kaikkia häntä
auttaneita. Edesmenneen isäni puolison Anneli Suhonen-Laakson ansiota on, että sain tehdäkseni
tämän mielenkiintoisen mutta raskaan urakan. Anneli jaksoi herkeämättä kysellä työn etenemisen
perään ja avustaa käytännön asioissa. Tuula Lindén ja Kaija Vestervik tarjosivat tervetullutta apua
aivan työn viime metreillä. Helsingin yliopiston kirjaston ja Kansallisarkiston henkilökunnan
asiantuntemukseen olen tässäkin projektissa voinut luottaa.
Sallittakoon minun tehdä näin lopuksi pari henkilökohtaista huomautusta. Jokaisella ammatikseen kirjoittavalla lienee jokin tavalla tai toisella murheenkryyniksi muuttunut, silti kiehtova ja
läheinenkin kirjaprojekti. Minun rakkaaksi surunlapsekseni tuli juuri KHL:n historia - tämän kirjan
kun piti olla valmis jo pari vuotta sitten. Historiantutkijan etiikkaani asiantila koetteli kovasti, sillä
aikatauluni eivät koskaan aiemmin ole näin pettäneet. Selitykset sikseen, mutta enemmän tai
vähemmän uskomattomat yhteensattumat onnistuivat viivästyttämään tätä hanketta kohtuuttoman
kauan. Kiitän KHL:n väkeä suorastaan enkelimäisestä kärsivällisyydestä!
En malta lopuksi olla heittämättä ilmaan koepalloa, johon toivoisin jonkin innokkaan tahon
tarttuvan. Suomalaisen hieronnan historian kokonaisesitys on vielä kirjoittamatta, ja epäilemättä
ammatin menneisyys olisi tutkimisen arvoinen. Mennyt aika on nykyhetkessä itsearvoisesti edelleen olemassa, välitämme me siitä tai emme, ja se vaikuttaa ratkaisuihimme joka tapauksessa.
Itselle läheisen ja tärkeän menneisyyden tuntemuksesta on näin aina hyötyä ohi sinänsä viehättävän nostalgiankin.
Toivotan omasta puolestani 50-vuotiaalle KHL:lle vielä kerran onnea ja menestystä omalla
taipaleellaan.

Espoossa 20.11.2000
Mikko Laakso
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KEVENNYSTÄ VUOSIEN VARRELTA
Kaksi hierojaa keskustelee kylpylän odotustilassa vuoroaan
odottavasta potilaasta, jolla oli polviin asti ulottuva parta.
”Älä ole typerä, totta kai se oli hänellä tänne tullessaan”.
Kiropraktikon vastaanotolla:
”Saisinko ajan vaimolleni, hänen leukansa on pois sijoiltaan.
Asialla ei ole mikään kiire”.
Äskeinen hieronta maksaa 450,-, sanoi hieroja neiti Sieviselle.
Kuinka? Ihmetteli neiti.
– Minä luulin, että taksa on 150 markkaa.
– Yleensä kyllä, vastasi hieroja, mutta teidän kiljuntanne
pelotti pois kaksiseuraavaa asiakasta.
Mitä eroa on hierojalla ja Jumalalla?
Jumala ei koskaan oleta olevansa hieroja.
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Mauri Hartea
• Syntyi Turussa 12. heinäkuuta 1865
• Ylioppilaaksi 1887
• Filosofian kandidaatin tutkinto 1890
• Apulaisena yliopiston sairasvoimistelulaitoksella 1890 – 1894
• Perusti Suomen Kansanomaisen Hieromaopiston 1893
• Tutkimusmatkoja kansanomaisen hieromataidon tiedon
kokoamiseksi kesäisin 1892 – 1895
• Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran stipendi 1897
• Tutustumismatkoja muiden maiden hierontataitoon ja
luonnonmukaisiin parannusmenetelmiin
vuosina 1907, 1911 ja 1912
• Perusti Suomen Hieromaseuran 25. helmikuuta 1906
• Useita julkaisuja hieronnasta 1900 – luvun alkupuolella
• Kuoli Helsingissä 3. elokuuta 1941

Hieroja-ammatin synty Suomessa

H

ieronta on maailman vanhimpiin kuuluva hoitomuoto. Sen kansainvälinen termi on ranskan
kielinen “massage”, joka on todennäköisesti peräisin arabian sanasta “painaa pehmeästi”.
Hieronnan tarkka määrittely on vaikeaa. Sitä on lähdekirjoissa tyydytty monesti kuvaamaan pehmeiden kudosten käsittelyksi. Hieronta on myös tieteellinen ja järjestelmällinen hoitomenetelmä,
jota on 1900-luvulla luonnehdittu seuraavasti: “käsin suoritettu, erilaisten toimintojen joukko, joka
kohdistuu kehon uloimpiin kudoksiin ja jonka tarkoitus on parantava, korjaava tai terveyttä edistävä” (Douglas Grahm). Toinen hieronnan määritelmä kuuluu seuraavasti: “Hieronta on termi, jota
käytetään kuvaamaan tietynlaista pehmeiden kudosten käsittelyä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa
hermo-, lihas- tai hengitysjärjestelmiin tai saada aikaan paikallinen tai yleinen vaikutus verenkiertoon ja imunestekiertoon.” (amerikkalainen Gertrud Beard, 1951). Suomessa on yleisesti hyväksytty E. A. G. Kleinin määritelmä: “Hieronnalla ymmärretään hoitotarkoituksessa suoritettua pehmeisiin kudoksiin kohdistuvaa liikkuvaa painamista, joka tapahtuu sivelyjen, hankausten, pusertelujen
ja erilaisten taputusten muodossa.”1
Terveydenhoito- ja parannuskeinona hieronta lienee yhtä vanha kuin ihmiskunta. Erilaisiin liikuntaan perustuneisiin hoitoihin liittyneenä siitä löytyy lähteitä sekä Kiinasta että Intiasta jo 3000
vuotta ennen Kristusta. Länsimaisessa antiikissa hieronta oli tärkeimpiin kuuluva sairaiden hoito- ja
parantamistapa. Jo Hippokrates korosti sen merkitystä. Rooman valtakunnan tuhon jälkeen klassisen lääketieteen tutkiminen jäi arabien tehtäväksi: Avicenna kirjoitti 1000-luvulla lääketieteen
kaanonissaan myös hieronnasta. Lihan iloja halveksuvalla keskiajalla ei juurikaan harrastettu
hierontaa: vasta 1500-luvulla ranskalaisen lääkärin, Ambroise Parén (1510-1590), työn myötä siitä
kiinnostuttiin uudelleen. 1800-luvulla ruotsalainen Per Henrik Ling kehitti hierontamuodon, jossa
hän yhdisti voimistelua ja fysiologiaa koskevat tietonsa ikivanhoihin kiinalaisiin, egyptiläisiin ja
roomalaisiin tekniikkoihin. Tukholmaan perustettiin vuonna 1913 ensimmäinen hierontaa opettava
laitos, ja sen jälkeen samanlaisia laitoksia ja kylpylöitä alkoi ilmaantua joka puolelle Eurooppaa.
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Mauri Hartea
(Kuva Museovirasto)

”

Vartio E. 1987. Näkövammaisten hierojien pitkä marssi.
Näkövammaisten Keskusliiton kirjapaino. Helsinki

Yksityisistä hieromaopistoista tärkein oli vuonna 1893 aloittanut Mauri Hartean (18651941) Suomen Kansanomainen Hieromaopisto. Sen tarkoituksena oli “Suomen kansalle
ominaisten terveydenhoitotapojen, ennen kaikkea suomalaisille ominaisen hieroma- ja
kylpytavan vaaliminen, kotimaisten hierojien yhteiskunnallisen aseman parantaminen ja
opin tasamukainen levittäminen”. Aluksi oppilaina oli vain voimistelunopettaja- ja lääkärikokelaita ja opetus oli pääasiassa käytännöllistä, mutta vuodesta 1897 mukaan tuli myös
tietopuolinen osuus.
Juntunen, Riitta. 1993. Lääkintävoimistelija Kauko Juntusen näkemys hieronnasta osana kuntoutusta vuosina 1947 – 1984. Lahden Terveydenhuolto-oppilaitoksen painamaton tutkielma. s.12.
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Toinen alan kansainvälinen uranuurtaja oli hollantilainen G. Metzger. Nykyisin hieronnan arvo
hoitomenetelmänä tunnustetaan kaikkialla maailmassa.2
Suomessa hieronta on ollut kansanomainen hoitomenetelmä, jonka taitaminen siirtyi isältä pojalle
ja äidiltä tyttärelle. Kiertävät hierojat olivat aina tervetulleita ja odotettuja vieraita maaseudun
kylissä. Hieronta ja siihen olennaisesti liittynyt kylpeminen tapahtui saunassa. 1900-luvun alkupuolella kukoistaneessa suomalaisessa kylpyläkulttuurissa oli hieronnalla tärkeä osa. Kylpylöiden
hierojina oli sekä perinteisiä kansanhierojia että hierontaopetusta saaneita lääketieteen opiskelijoita, jotka hankkivat näin opiskeluvaroja.
Hieronnan opetus maassamme alkoi vuonna 1882. Silloin siitä tuli vapaaehtoinen aine voimistelunopettajaksi Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella opiskeleville. Vakinaiseksi aineeksi hieronta
tuli uranuurtaja W. L. Bergholmin ansiosta sekä tuleville voimistelunopettajille että lääkitysvoimistelijoille. Vuonna 1904 valtiovalta päätti, että hierontakurssi oli pakollinen lääkäriksi opiskeleville
kandeille. Lääkintöhallituksen määräämänä opettajana toimi yliopistossa ensin LL K. V. Hällberg
(1904-1908) ja hänen seuraajanaan tri Dodo Rancken. Virkanimikkeenä oli vuoteen 1919 hieroja,
jonka jälkeen se muutettiin “mekanoterapeutiksi”. Vuodesta 1936 toimintaa jatkoi tri Saima TawastRancken, jota voidaan pitää sekä suomalaisen hieronnan että lääkintävoimistelun uranuurtajana.
Merkittävä suomalainen hierontametodien kehittäjä oli myös Alma Sahlstén.3
Lääkintävoimistelijakoulutus alkoi Suomessa vuonna 1908 maamme silloin ainoan yliopiston
voimistelulaitoksella; tämä opetus päättyi vuonna 1942. Oppiainetta oli mahdollista opiskella myös
yksityisissä hieromaopistoissa jo viime vuosisadan puolella.4 Tärkein näistä opistoista oli vuonna
1893 aloittanut Mauri Hartean (1865-1941) Suomen Kansanomainen Hieromaopisto, jonka tarkoituksena oli “Suomen kansalle ominaisten terveydenhoitotapojen, ennen kaikkea suomalaisille
ominaisen hieroma- ja kylpytavan vaaliminen, kotimaisten hierojien yhteiskunnallisen aseman
parantaminen ja opin tasamukainen levittäminen”. Aluksi oppilaina oli vain voimistelunopettaja- ja
lääkärikokelaita ja opetus oli pääasiassa käytännöllistä. Vuodesta 1897 opetukseen liitettiin myös
tietopuolinen osuus. Opiston johtaja Hartea oli perehtynyt kansanomaiseen hierontaan ja hän
yhdisti tämän tietämyksen ajan lääketieteellisiin oppeihin.5
Toinen suomalainen merkittävä yksityinen hieromaoppilaitos avasi ovensa vuonna 1921, jolloin tri
Kaarlo Taskinen (1876-1953) perusti Helsinkiin ruotsalaiseen Lingin järjestelmään perustuvan
koulun. Se majoittui paikallisen työväenyhdistyksen perinteikkään talon suojiin Hakaniemeen.
Kaksi vuotta myöhemmin Lempi Juntunen (1888-1947) aloitti hierojien koulutuksen yksityisessä
hieromaopistossaan Lahdessa. Opistoon oli yhdistettynä myös luontaishoitola.6
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Suomen Kansanomainen Hieromalaitos, mahdollisesti 1915, johtaja maisteri Mauri Hartea.
(Kuva Museovirasto)

”

Hierojakoulutusta 1900-luvun alussa
Olin muuttanut tänne Helsinkiin. Sattui niin, että Suomen Hierojaseura järjesti arpajaiset jonkun juhlansa yhteydessä, arpajaisissa oli voittona muutama hierojakurssi. En itse ollut mukana
niissä juhlissa, mutta eräs hieromakurssin voittanut neiti ilmoitti lehdessä, ja niin siinä sitten
kaupat tehtiin, sain sen tosi halvalla kuin mitä se muuten olisi tullut maksamaan.
Ja sitten tammikuulla 1910 menin silloin alkavalle maisteri Mauri Hartean
hieromakouluun. Kurssi oli kaksi osainen, ensin kevättalvella luettiin lihaksista, tai mieluumminkin kuunneltiin, sillä eihän silloin vielä ollut suomen kielellä mitään anatomian kirjaa.
Opettaja oli vielä niin tarkka ettei antanut tehdä mitään muistiinpanoja luentojen aikana, välitunnilla toisiltamme kyselimme , että mihin se ja se jänne kiin
Kun potilaat eivät parantuneet. Hulda Nurmen haastattelu. Laillistettu Hieroja 1 / 1971
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Suomalaiset hierojat ja sairasvoimistelijat - kuten lääkintävoimistelijoita silloin kutsuttiin - olivat
näin itsenäisyytemme alkuvuosikymmeninä kasvavia ammattikuntia. Alan koulutusta oli tarjolla,
mutta ammatinharjoittajien järjestäytyminen oli pitkään vaatimatonta. Vuonna 1916 perustettu
Turun hierojayhdistys syntyi Turun Hieromaopistosta valmistuneiden hierojien piirissä.7 Sen
vaikuttajahahmoihin kuului opiston johtaja J. A. Roiha, joka oli yhdistyksen puheenjohtaja vuosien
ajan. Useimmat maamme vanhimmista hierojayhdistyksistä ovat saaneet alkunsa tietyn hieromaopiston oppilaiden piirissä, jolloin niistä lähes väistämättä tuli suljettuja, pieniä seuroja. Osa niistä
tosin avasi myöhemmin ovensa muuallakin koulutetuille kollegoilleen. Turun Hierojayhdistykseen
kuuluvat oli jaoteltu “jäseniin” ja “ammattilaisjäseniin”, joista jälkimmäiset olivat suorittaneet
jonkin hieromaopiston - yleensä Turun - kurssin.8
Vaikka näiden yhdistysten merkitys olikin lähinnä paikallinen, ei ainakaan Turun Hierojayhdistys
ollut pelkkä yhdessäolojärjestö, vaan se muun muassa painosti lähikuntia perustamaan kunnallisia
hierojanvirkoja.9 Yhdistys otti kantaa myös hierontataksoihin sekä painatti hierojaluetteloita ja
jakoi niitä yleisön saataville, erityisesti apteekkeihin, hotelleihin ja matkustajakoteihin. Se toimeenpani myös hierontakursseja jäsenistönsä täydennyskoulutusta varten ja hankki kertaostona hierontavälineitä, joita se sitten myi edelleen jäsenilleen.10 Turun Hierojayhdistys toimi silti vain
muutaman innokkaan varassa: näiden tarmon laannuttua sen toiminta taukosi välillä jopa vuosiksi.
Osasyy yhdistyksen hiljaiseloon saattoi piillä myös paikallisen hieromaopiston talousvaikeuksissa,
jotka saivat opiston oppilaat perustamaan yhdistyksen suojassa opistolle kannatusyhdistyksen.11
Muitakin hierojayhdistyksiä syntyi vähitellen. Sokeat hierojat perustivat vuonna 1928 Suomen
Sokeiden Hierojayhdistyksen. Mauri Hartean opiston ympärille syntyi Suomen Kansanomainen
Hieromaseura vuonna 1906.12 Toinen merkittävä paikallinen hieromayhdistys oli Hämeen hierojayhdistys. 1930-luvulla paikallisia yhdistyksiä oli syntynyt myös Viipuriin ja Kuopioon.

Hierojamerkki, hopeaa. Y5=1928. Suomen Kultasepät Turku.
Omistaja Anna Salmela, o.s. Höijer, synt. 6.11.1903, kuoli
21.7.1997, valmistui hierojaksi vuonna 1928.

”

Olen iloinen että elän ja olen terve!
Seuraillessani nykyistä kuntohoitajakoulutusta olen huomannut sen mitä suuremmassa
määrin muistuttavan maisteri Mauri Hartean koulutusohjelmaa 64 vuotta sitten. Meillähän koulutus kesti koko kalenterivuoden tammikuusta tammikuuhun. Itse asiassahan
meitä opetettiin sairaaloissa työskentelyä varten, josta johtuen harjoitusta ja opetusta
annettiin myöskin sairaaloissa.

1973. 90-vuotiaan Hulda Nurmen haastattelu.
Laillistettu Hieroja No 4, 1973.
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Vartio E. 1987. Näkövammaisten hierojien
pitkä marssi. Näkövammaisten Keskusliiton kirjapaino. Helsinki

Savonlinnan kylpylaitoksen lääk. ja sairasvoimistelijat
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”Lippunne symboliikka on teologisesta näkökulmasta
äärettömän mielenkiintoinen ja haastava. Kristillisessä
symboliikassa sydän ja risti muodostavat yhdessä Kristuksen vertauskuvan. Kristus on toisin sanoen
Lippunne keskipiste. Risti kertoo pääsiäisviikon sanomasta, ristiinnaulitsemisesta, hetkestä, jolloin Pilatus
katsoessaan kärsivää Kristusta sanoo : Ecce homo katso ihmistä! Kristillisessä ajattelussa Kristus on aidon ihmisyyden mitta ja kriteeri. Siksi Kristuksen
myötä juuri ihminen on lippunne keskipisteessä; sekä
hieroja ihmisenä että hänen asiakkaansa ihmisenä.
”Vertauskuva sydän ja risti ovat siis äärettömän
hyvin valittu vertauskuva. Risti kertoo aina ihmisen
ristiriitaisuudesta, keskeneräisyydestä, rajallisuudesta.
Siksi ihminen tarvitsee apua, siksi ihminen usein etsii
myös hierojan hoitoa. Mutta risti kertoo myös auttajan
rajallisuudesta. Me emme osaa kaikkea, me emme
jaksa kaikkea, emme myöskään auttajina. Siksi meillä
auttajina ja toisen hoitajinakin on oikeus - niin jopa
velvollisuus - välittää itsestämme, levätä, myöntää
rajamme”.
”Sydän on viisaasti ristin, ihmisen keskeneräisyyden keskellä. Se kertoo, että me kaikki olemme rakkauden arvoisia ihmisiä, myös vajavaisina. Mutta se
kertoo lisäksi sen, että vajavaisina, rajallisina ihmisinä
me myös voimme rakastaa toista ihmistä, auttaa häntä, ymmärtää ja kuulla hänen kipunsa, aavistaa hänen
kivuntarpeensa. Me voimme tulla aidoiksi ihmisiksi,
lähimmäisiksi toisillemme. Tässä merkityksessä
hieronta on lähimmäisen rakastamista, hänestä välittämistä. Ja juuri se on hieronnassa kaikkein tärkeintä
ja arvokkainta”.
Pastori Kai Henttonen, 14.4.2000 KHL:n lipun vihkimispuhe 50vjuhlapäivillä Paasitornissa, Helsingissä
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Kaarlo Taskinen
KHL:n puheenjohtaja 1947-1953
• Syntyi Juvalla 29. syyskuuta 1876
• Ylioppilaaksi 1896
• Lääketieteen kandidaatiksi 1902
• Lääketieteen lisensiaatiksi 1906
• Tohtoriksi 1909
• Opintoja ulkomailla
• Lääkitysvoimistelijoiden opettajaksi Helsingin
yliopiston voimistelulaitokselle 1909
• Fysiologian ja lääkitysvoimistelun
opettajaksi 1923 –1946
• Yliopettajan virka ja yksityispraktiikka Helsingissä 1907
• Hieronta ja fysikaalinen hoitolaitos, jossa koulutti noin
2000 oppilasta hierojiksi ja fysikaalisiksi hoitajiksi
• Tautiopin ja fysikaalisten hoitojen opettajana
Sokeain Heromaopistossa 1940
• Kuoli 20. joulukuuta 1953

2
Lain suojaan:
Koulutettujen Hierojien Liitto Ry. syntyy

T

ohtori Kaarlo Taskisen Helsingissä sijainneen hierontaopiston oppilaat panivat alkuun Koulu
tettujen hierojien ja sairasvoimistelijoiden Seuran vuonna 1936, jolloin tohtorista tuli seuran
itseoikeutettu ensimmäinen puheenjohtaja. Hän käytti perustavassa kokouksessa puheenvuoron
“selvitellen mahdollisesti perustettavan seuran tehtäviä ja merkitystä hieronnan ja sairasvoimistelun kohottamiseksi nykyisestä laskutilastaan samalla valittaen, ettei aiemmin ole yhteen liitytty.”13
Aloitteentekijänä perustamiseen ryhdyttäessä oli herra Paavo Örnmark, joka luonnollisesti kuului
opiston oppilaisiin.
Seura oli pitkään vain Taskisen opiston käyneiden hierojien ja sairasvoimistelijoiden yhdistys, jolla
oli selvästi ammatillinen leima. Kaarlo Taskinen itse esitelmöi lääketieteellisistä, ammattikuntia
kiinnostavista aiheista yhdistyksen kokouksissa ja muut seuran johtokunnan jäsenet alustivat
muista ammatinharjoittajille ajankohtaisista teemoista. Seuran ensimmäiseen johtokuntaan valittiin vuodeksi 1937 tri Taskisen ohella jäseniksi rouva Elli Hakulinen (s. 1889), neiti Anni Pohjanen (s.
1887), herrat Allan Lohikari (s. 1899) ja Paavo Örnmark (s. 1908) sekä varajäseniksi tohtorinrouva
Lyyli Nikula (1891-1942) ja herra August Ståhlberg (s. 1898), joista jälkimmäisen mainitaan olleen
yhdistyksen toisen alullepanijan.14 Vastaperustettu johtokunta valitsi saman tien keskuudestaan
Lohikarin varapuheenjohtajaksi, Hakulisen sihteeriksi ja Örnmarkin rahastonhoitajaksi.15 Yhdistys
hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 22.3.1937 nimellä Koulutetut hierojat ja sairasvoimistelijat ry.16
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Kaarlo Taskinen

Lähde Vartio E. 1987. Näkövammaisten hierojien pitkä marssi.
Näkövammaisten Keskusliiton kirjapaino. Helsinki

”

Kaarlo Taskinen käytti Koulutettujen hierojien ja sairasvoimistelijoiden Seuran kokouksessa
vuonna 1936 puheenvuoron, jossa hän selvitti tehtäviä ja merkityksiä hieronnan ja sairasvoimistelun kohottamiseksi nykyisestä alemmuustilasta.
Yhdistyksen johdon näkemyksen mukaan alalla toimi suuri joukko väkeä, jotka ilman mitään koulutusta tarjosivat palveluksiaan hyväuskoisille potilailleen. Hieroja-ammatin arvoa
alensivat kaikenlaiset ihmeparantajat, “puhumattakaan niistä monista, jotka hierojakilven turvin harjoittavat muuta hämärää toimintaansa”.
Koulutettujen Herojien ja Sirasvoimistelijoiden Seura. 1941.
Yhdistyksen 5-vuotistoimintakertomus.
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Mikä sitten oli syynä Koulutettujen hierojien ja sairasvoimistelijoiden seuran perustamiseen?
Yhdistysrekisteriin jättämänsä anomuksen mukaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksena oli
“hierojien ja sairasvoimistelijoiden yhteenliittäminen ja kehittäminen ammattialallaan keskusteluja esitelmäkokouksia toimeenpanemalla”. Kaikkein tärkein syy lienee kuitenkin ollut opinkäyneiden hierojien ja sairasvoimistelijoiden aseman parantaminen, vaikka seuran tilaisuuksissa pidettiinkin esitelmiä ajankohtaisista asioista. Vaativaan ammattiin kouluttautuneilla väellä ei näet ollut
minkäänlaista lainsäädäntöä turvanaan. Kuka tahansa saattoi vielä 1930-luvullakin julistautua
“hierojaksi” ja ryhtyä tarjoamaan palveluitaan. Taskisen perustavassa kokouksessa mainitsema
hieronnan “laskutila” viittasi juuri tähän asiaintilaan. Hierojien ja sairasvoimistelijoiden aseman
parantaminen oli ollut vireillä jo vuosikymmeniä Lääkintöhallituksessa, mutta asia tuntui toivottomalla tavalla juuttuneen byrokratiaan. Tri Taskinen muisteli perustamansa yhdistyksen kokouksessa, kuinka viranomaiset olivat jo vuonna 1910 kutsuneet hänet yhdessä toisen lääkärikunnan
edustajan kanssa suunnittelemaan “hieronta-asetusluonnosta”.17
Koulutetut hierojat ja sairasvoimistelijat ry:n perustamisen jälkeen hierojia ja sairasvoimistelijoita
koskevan lainsäädännön luominen sai uutta vauhtia. Olemassa olevat hierojien yhdistykset päättivät yhdistää voimansa ja tätä tarkoitusta varten ne kokoontuivat 25.3.1937 Helsinkiin. Kutsun
saapua pääkaupunkiin saivat Koulutetut hierojat ja sairasvoimistelijat ry., Suomen Sokeiden Hieromayhdistys, Suomen Kansanomainen Hieromaseura sekä paikallistason hieromaseuroista Turun,
Tampereen, Viipurin ja Kuopion yhdistykset. Puuhamiehenä näyttäisi olleen Einar Juvonen, joka oli
tuolloin Suomen Sokeiden Hieromayhdistyksen puheenjohtaja - ainakin hän kävi Kaarlo Taskisen
isännöimän yhdistyksen johtokunnan kokouksessa asiasta ilmoittamassa.18 Kokous päätti perustaa
“Hieromaseurojen Komitean”, johon valittiin kaikkien kolmen tärkeimmän yhdistyksen puheenjohtajat: tri Taskinen, Juvonen ja Suomen Kansanomaisen Hieromaseuran puheenjohtaja Ukko
Havukka, jonka tilalla oli ajoittain Mauri Hartea. Tämä komitea sai viranomaisten silmissä puolivirallisen aseman: seuraavan vuoden helmikuussa Lääkintöhallituksen lääkintäneuvos Porthan
lähetti sille kauan toivotun lakiesityksen. Hierojayhdistysten yhteisesiintyminen näytti siis johtavan
toivottuihin tuloksiin. Talvisota ehti kuitenkin alkaa ennen kuin mitään näkyvää oli saatu aikaan.19
1930-luvun lopulla Suomen hierojajärjestöissä esitettiin ajatuksia, joiden mukaan kaikkien Suomen
hierojien olisi ollut syytä järjestäytyä yhden kattojärjestön alle. Yhdistysten yhteistyö ammattikuntaa koskevan lainsäädännön aikaansaamiseksi oli tätä kehitystä vauhdittava tekijä. Yhdistymishankkeita vastaan puhuivat puolestaan historialliset ja aatteelliset tekijät. Kun sekä Suomen Sokeiden
Hieromayhdistyksessä että Koulutetut hierojat ja sairasvoimistelijat ry:ssä toiminut Einar Juvonen
ehdotti lokakuussa 1938 jälkimmäisen yhdistyksen hallituksen kokouksessa, että järjestön tulisi
liittyä Hieromaseuraan, sai hän vastaukseksi epäilyn, ettei asianomainen seura kuitenkaan hyväk-
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Roihan
hieromaopisto
(Kuva Museovirasto)

”

Hierojana vuosisadan alussa
Tri Kaarlo Taskinen aloitti juuri silloin hierojien koulutuksen, minäkin onnistuin pääsemään.
Muistanpa juuri nyt sen että se koulu ei leikkiä ollut. Aamuisin meillä siellä aina oli luennot, luimme paksun anatomian kirjan ja tautiopin sekä luentoina meni muutamia aineita. Anatomian kirjasta puheen ollen, niin sitä oli aikalailla vaikea siihen aikaan saada suomenkielisenä.
Ensimmäinen paikka jossa olin oli Heinolan Reumakylpylä, olin siellä 7 vuotta, siellä jouduin
hoitamaan yksin kokonaisen osaston. Aloin väsymään pyysin apua. Jostain ihmeellisestä syystä
minulle tarjoutui tilaisuus matkustaa Ranskaan, siellä vietin kolme vuotta. Siihen aikaan olivat kylpylät kaikkialla suurta muotia.
Kerran tohtori Kaarlo Taskinen kuulutti kokouksen ja siinä kokouksessa sitten perustimme
yhdistyksen jonka nimeksi päätettiin antaa Koulutetut Hierojat ja Sairasvoimistelijat Ry. Tämä tapahtui vuonna 1936. Tri Taskinen oli hyvin ankara mies, hän piti huolta siitä, että jokainen kävi kokouksessa. Meitähän oli vain kuusi hierojaa siinä perustavassa kokouksessa, siitä johtuen meillä
oli yhdistystoiminta hyvin vilkasta alkuaikoina, silloin opittiin pitämään velvollisuutena olla toiminnassa, pienen alkuvauhdin saatuamme meillä oli pitkän aikaa kokoukset kuukausittain.
Asuin kapinapäällikön kanssa. 1971. Ida Maria Seppäsen haastattelu.
Laillistettu hieroja Numero 4 1971.
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syisi muita kuin “hartealaisia” jäsenekseen. Suomen Kansanomainen Hieromaseura antoikin
penseän vastauksen Taskisen johtamalle yhdistykselle ja näin kumpikin etujärjestö mm. painatti
omat hierojaluettelonsa. Yhteistyön siemen oli silti kylvetty, vaikka sen itäminen otti vielä aikansa.20
Talvi- ja jatkosota eivät olleet otollisia aikoja sen koommin koulutettujen hierojien ja sairasvoimistelijoiden aseman parantamiselle kuin monelle muullekaan sinänsä tärkeälle asialle. Kansakunta
taisteli jopa olemassaolostaan ja monet uudistukset etenivät näin vitkaan. Kun Koulutetut hierojat
ja sairasvoimistelijat ry. juhli 5-vuotistaivaltaan vuonna 1941, olivat äänenpainot ehkäpä sodankin
johdosta apeat. Yhdistyksen johdon näkemyksen mukaan alalla toimi suuri joukko väkeä, jotka
ilman mitään koulutusta tarjosivat palveluksiaan hyväuskoisille potilailleen. Hieroja-ammatin arvoa
alensivat kaikenlaiset ihmeparantajat, “puhumattakaan niistä monista, jotka hierojakilven turvin
harjoittavat muuta hämärää toimintaansa”.21
Asemasodan aikana otettiin kuitenkin askel eteenpäin hierojille ja sairasvoimistelijoille tärkeässä
asiassa. 29.4.1942 antoivat kolme maanlaajuista hierojayhdistystä kannanottonsa Lääkintöhallituksen asetusluonnokseen. Nämä yhdistykset olivat Suomen Hierojaseura, Koulutetut hierojat ja
Sairasvoimistelijat ry. sekä Suomen Sokeain Hierojain Yhdistys ry. Kauan toteutumistaan odottaneen asian eteenpäinmeno kirvoitti hierojien edusmiehiltä innostuneen puoltavia sanoja: “On
erittäin ilahduttavaa, että tämä vuosikymmeniä vireillä ollut kysymys on vihdoin saanut tämmöisen
muodon, jota mekin satoja hierojia käsittävien seurojen valitsemina edustajina voimme hyvällä
syyllä toteutettavaksi puoltaa.” Yhdistysten muistutukset lakiesitystä kohtaan olivat vähäisiä ja
käsittivät lähinnä kielellisiä täsmennyksiä ja muotoseikkoja.22
Asetusluonnoksen avainkohtiin kuuluivat sen 1. ja 2. pykälä, joissa määriteltiin, kuka oli oikeutettu
harjoittamaan koulutetun hierojan tointa. Yleinen kriteeri oli, että ammattiin tuli saada koulutus
Lääkintöhallituksen hyväksymässä oppilaitoksessa. Ulkomailla oppinsa saaneiden hierojien tuli
hierojaoikeudet saadakseen jättää suorittamistaan opinnäytteistä ja tutkinnoista asiakirjat Lääkintöhallitukseen. Jo ammatissa toimivien hierojien piti esityksen mukaan myös todistaa pätevyytensä
liittämällä sitä koskevaan anomukseensa tarvittavat liitteet. Koulutettujen hierojien oppikurssia
ehdotettiin kuuden kuukauden mittaiseksi; lääkitysvoimistelijoiden kurssi olisi luonnoksen mukaan ollut kaksivuotinen. Laajemman koulutuksen saaneet lääkitysvoimistelijat olivat oikeutettuja
toimimaan laillistettuina hierojina, mutta päinvastainen käytäntö ei ollut mahdollinen.
Pykälässä 4 velvoitettiin sekä lääkitysvoimistelija että koulutettu hieroja ilmoittamaan toimipaikkansa läheiselle terveydenhoitolautakunnalle ja piirilääkärille. Näin ammattikunnat olisi saatu
paikallistenkin terveydenhoitoviranomaisten valvonnan alle. Muissa pykälissä asetettiin ehdot alan
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KHL:n logon tausta

”

Liiton merkki on keskusteluttanut KHL:n hallitusta.
Logohan on vanha. Valitettavasti sen verran kuitenkin
on vanhoja papereita hukassa, etten osaa sanoa, onko
aivan vuodesta 1950 ollut käytössä. Painoasultaan varsinkin mustavalkoinen merkki on hieman sekava. Merkin selitystäkään ei löydy mistään papereista. Sen verran olen vanhoilta hierojilta kuitenkin saanut selville,
että punainen rengas, jonka puoliskot eivät mene aivan
kohdakkain, kuvaa pientä ja suurta verenkiertoa. Risti,
jonka kuuluu olla valkoinen, kuvaa yleisesti terveydenhuoltoa. Sydän on aina ollut paikallaan hierojista puhuttaessa, tavalliselle kadunmiehelle se ei ehkä heti
tuo mieleen hierojaa. Senkin vielä kuulin, että tähti
merkin yläreunassa on aina ollut hierojan symboli.
Lindèn Tuula. 1996. Toiminnanjohtajan palsta. Hieroja 3 / 96
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opetusta jakavien opistojen perustamiselle ja oppilaaksi pääsystä. Koulutetun hierojan toimeen
haluavan tuli olla 18 vaan ei 40 vuotta täyttänyt, terve ja ylemmän kansakoulun kurssin suorittanut.
Tulevan lääkitysvoimistelijan piti täyttää muuten samat kriteerit, mutta hänen tuli olla keskikoulun
käynyt. Lääkintöhallitus tulisi ylläpitämään rekisteriä koulutetuista hierojista ja lääkitysvoimistelijoista, jonne opistojen johtajien piti viipymättä lähettää tiedot vuosittain ammatteihin valmistuneista.23
Asetusluonnos eteni eduskuntakäsittelyyn vuonna 1945, jolloin siihen tehtiin muutosesityksiä
valiokuntakäsittelyssä. Ongelmana koulutettujen hierojien ja lääkitysvoimistelijoiden ammattikunnan laillistamisessa oli monien kansanedustajien mielestä se, että sairaan tarvitseman hieronnan
saaminen vaikeutuisi maaseudulla. Kansan edusmiehiltä riitti ymmärrystä maalla toimiville “kansanomaisille hierojamummoille”, joita asetuksen jälkeen voitaisiin ryhtyä “hätyyttämään”. Valiokuntavaiheessa lakitekstiin tuli lisäys, jonka mukaan he saivatkin lääkärin kussakin sairastapauksessa erikseen antaman luvan nojalla hieroa potilaita. Eduskunnassa toivottiin hierojakoulutuksen
nopeaa uudistamista ja lisäkurssien järjestämistä, jotta riittävä määrä päteviä hierojia olisi hoitoa
tarvitsevien käytettävissä maan eri puolilla. Laki hyväksyttiin kolmannessa käsittelyssä täysistunnossa 14.12.1945 ja sen toimeenpanoasetus tuli voimaan 1.3.1947 lähtien.24

Uusi aatteellinen keskusjärjestö määritteli toimintansa tarkoituksen ensimmäisissä säännöissään
siten, että sen tuli kohottaa jäsentensä ammattitaitoa ja tietoja esitelmien, luentojen ja jatkokurssien avulla sekä “mahdollisesti” myös huolehtimalla uusien hierojien koulutuksesta. Myös edunvalvonta kuului perustajien mukaan Koulutettujen Hierojien Liiton (KHL) tehtäviin: liiton tuli valvoa
jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia ja pyrkiä nostamaan hierojien “henkistä ja
taloudellista” asemaa. Organisaatiosta tuli kaksiportainen: yksittäinen hieroja kuului jäsenenä
johonkin hierojayhdistykseen, joka oli puolestaan KHL:n jäsen.27 KHL jätti kuitenkin perusilmoituksensa yhdistysrekisteriin vasta vuonna 1949: hitaanpuoleiseen menettelyyn lienee ollut syynä
halu taivutella lääkitysvoimistelijoita liiton jäseniksi. Tähtäimessä oli tuolloin jopa lääkitysvoimistelijoiden etujärjestön ottaminen liiton jäsenjärjestöksi. Kun näissä pyrkimyksissä epäonnistuttiin,
rekisteröitiin vuonna 1950 suppeammasta jäsenistöstä kertova nimi käyttöön. Lääkitysvoimistelijat
järjestäytyivät 1940- ja 1950-lukujen mittaan omaan yhdistykseensä, Suomen Lääkitysvoimistelijoiden Yhdistykseen. KHL:n jäseninä oli silti yksittäisiä lääkitysvoimistelijoita.28

Maamme hierojaseurat reagoivat nopeasti ammattikunnan aseman vahvistumiseen. Kun asetus oli
tulossa voimaan maaliskuussa 1947, lähettivät kolme suurinta hierojayhdistystä paikallisille järjestöille kutsun saapua suunnitteilla olleen “hierojien liiton” perustavaan kokoukseen. Vanhat erimielisyydet haluttiin haudata, koska jo olemassa olleet hierojaseurat eivät yksittäisinä olisi kyenneet
toimimaan tehokkaasti koko ammattikunnan hyväksi. Aloitteentekijänä oli Suomen Sokeiden
Hierojien Yhdistys ry. (SSHY), joka neuvotteli Suomen Kansanomaisen Hieromaseura ry:n sekä
Koulutetut hierojat ja lääkitysvoimistelijat ry:n kanssa. Lopulta perustavan kokouksen päivämääräksi saatiin sovittua 16.3.1947.
Tuona päivänä Helsingin Sokeain hieromalaitoksen huoneistoon Pengerkatu 11:een kokoontui 11
hierojaseurojen edustajaa. Kolmen valtakunnallisen järjestön ohella kutsuun olivat vastanneet
Turun ja Hämeen hierojayhdistykset. Kokous päätti yksimielisesti perustaa uuden hierojien keskusjärjestön: lääkitysvoimistelijoita yritettiin saada mukaan sen toimintaan alusta asti. Valittu
väliaikainen hallitus, johon kuuluivat puheenjohtajana prof. Taskinen ja jäseninä mm. Einar Juvonen sekä Ukko Havukka25 , saikin tärkeimmäksi tehtäväkseen ottaa yhteyttä lääkitysvoimistelijoihin, jotta nämäkin olisi saatu yhteiseen rintamaan. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu: yhdistyksen
nimeksi tuli Koulutettujen Hierojain Liitto ry, kun laajemman järjestön nimeksi oli kaavailtu Lääkitysvoimistelijain ja Hierojain Liitto ry:tä.26
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Einar Juvonen
Puheenjohtaja 1953-1959

3
KHL:n alkutaival: vuodet 1947 - 1959
KHL:n toiminnasta vuosina 1947 - 1957 ei ole olemassa kovinkaan paljon tarkkoja tietoja, koska
yhdistyksen arkisto ei näiltä vuosilta ole säilynyt kuin katkelmallisesti. Kaikki uuteen keskusjärjestöön suunnatut toiveet eivät ainakaan näytä toteutuneen, koska Koulutetut hierojat ja lääkitysvoimistelijat ry. kaavaili keväällä 1953, että “kaikki maassamme toimivat hierojayhdistykset yhtyisivät
Suomen Koulutetut Hierojat ja Lääkitysvoimistelijat -nimiseksi yhdistykseksi”. Hankkeen puuhamiehiin kuului tämän KHL:n jäsenjärjestön puheenjohtaja Allan Lohikari. Koska suunnitelma
toteutuessaan olisi merkinnyt kilpailevan keskusjärjestön syntymistä KHL:n rinnalle, ei sen toimintaan ainakaan Lohikarin johtamassa yhdistyksessä voitu olla kovin tyytyväisiä. Toinen mahdollinen
selitys on, että KHL:n toiminta lamaantui juuri vuonna 1953 sattuneen puheenjohtajansa Kaarlo
Taskisen kuoleman vuoksi. Vielä saman vuoden syksyllä jäsenjärjestö joutui kuitenkin toteamaan,
ettei rinnakkaisjärjestön perustaminen onnistunut. Koulutetut hierojat ja lääkitysvoimistelijat ry.
pyrki silti laajentamaan jäsenkuntaansa: vuodesta 1953 lähtien sen jäseneksi saattoi liittyä muunkin
kuin prof. Taskisen opiston kurssin käynyt hieroja.29 Edesmenneen Kaarlo Taskisen tilalle KHL:n
puheenjohtajaksi valittiin vuonna 1954 myöhempi sosiaalineuvos Einar Juvonen, varapuheenjohtajaksi Allan Lohikari ja sihteeriksi Ukko Havukka. Näin jokainen kolmesta maanlaajuisesta hierojayhdistyksestä sai edustajansa liiton johtopaikoille.30
KHL ei kuitenkaan ollut 1950-luvun alussa pelkkä paperijärjestö. Liitto piti vuodesta 1950 lähtien
joka vuosi hierojien luentopäivät lukuun ottamatta vuotta 1959, jolloin sen taloudellinen tilanne oli
niin heikko, ettei tilaisuutta voitu järjestää. Luentopäivien pitopaikaksi vakiintui Helsingin yliopiston anatomian laitos, jossa asiantuntijoiden esitelmiä istui 1950-luvun lopulla kuulemassa toistasataa laillistettua hierojaa. Vuonna 1954 20 suomalaista sairasvoimistelijaa sai Lääkintöhallituksen
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• Syntyi Tohmajärvellä 6. huhtikuuta 1898
• Merimiehenä vuoteen 1918, jolloin
harhaluoti vei näön
• Sokeain miesten työkoulu Helsingissä 1921,
harjanteonopissa
• Hieromakurssi Taskisen opistossa 1923
• Viipurin Sokeain Yhdistyksen puheenjohtaja
• Suomen Sokein Liiton puheenjohtaja 1927 - 1931
• Suomen Sokeain Hierojain Yhdistyksen
puheenjohtaja 1928 – 1929, 1931 – 1967
• Esperantoyhdistys Steleton puheenjohtaja 1928 – 1954
• Sokeain keskusliiton puheenjohtaja
1928 – 1948, 1953 – 1961
• Sokeain Airuet päätoimittaja 1927 – 1928, 1930 – 1945
• Opettajana Sokeain Hieromaopistossa eläkeikään asti
• Sosiaalineuvoksen arvonimi 1956
• Kuoli 23. maaliskuuta 1979 Helsingissä
Einar Juvonen
Lähde Vartio E. 1987. Näkövammaisten hierojien pitkä marssi. Näkövammaisten Keskusliiton kirjapaino. Helsinki

”

KHL jätti vuonna 1952 Lääkintöhallitukselle perustamansa hieromaopistokomitean suunnitelman uuden hieromaopiston perustamisesta. Viimeistellyssä ehdotuksessa oli mukana opetussuunnitelma, tarvittavien kalusteiden luettelo ja talousarvio, jonka mukaan
opiston perustaminen olisi maksanut noin 6 miljoonaa markkaa.

KHL:n vuosikertomus 1966-67, KHL:n arkisto
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kautta kutsun saapua Tanskaan kolmen kuukauden opintomatkalle tutustumaan polio-myelitiksen
jälkihoitoon. Näistä prof. Taskisen kurssin käyneitä oli viisi ja loput “Ruskeasuolaisia” (ts. Ruskeasuolla oppinsa saaneita). Rouva Monica Baltscheffsky (ilm. ent. Sabell) piti Koulutetut Hierojat ja
Lääkitysvoimistelijat ry:n jäsenkokouksessa matkasta esitelmän yhdistyksen pyynnöstä. Suomalaiset opettelivat matkan aikana hoitamaan poliopotilaita hieromalla ja totuttamalla heitä voimisteluja kävelyharjoituksiin. Työtahti oli tiukka, sillä kukin suomalaisoppilas sai hoidettavakseen 10-12
potilasta päivässä. Oppilaat vaihtoivat kolmen kuukauden aikana työ- ja harjoittelupaikkaa pariin
otteeseen ja saivat näin melko hyvän kuvan tanskalaisista hoitomenetelmistä. Suurin ongelma oli
tanskankielen ymmärtäminen - kaikki matkalle lähteneet kun eivät osanneet ruotsiakaan.31
Toinen tärkeäksi koettu työsarka oli valtakunnallisten hierojaluetteloiden painattaminen; niitä
jaettiin Helsingin apteekkeihin yleisöä varten. Valistustoimintaakin merkittävämpää oli työ, jota
liitossa tehtiin uuden hieromaopiston synnyttämiseksi maahamme. Suomessa oli vanhastaan
koulutettu hierojia Turussa ja Viipurissa sijainneissa yksityisissä hieromaopistoissa, joiden rinnalle
tulivat 1920-luvulla edellä mainitut Kaarlo Taskisen ja Lempi Juntusen perustamat oppilaitokset.
Erillinen näkövammaisten hierojien koulutus oli alkanut vuonna 1940 näkövammaisten ammattikoulussa.32 Monen perinteisen opinahjon toiminta oli kuitenkin jo 1950-luvulle tultaessa lakannut
vetäjiensä kuoltua. KHL jätti vuonna 1952 Lääkintöhallitukselle perustamansa hieromaopistokomitean suunnitelman uuden hieromaopiston perustamisesta. Viimeistellyssä ehdotuksessa oli
mukana opetussuunnitelma, tarvittavien kalusteiden luettelo ja talousarvio, jonka mukaan opiston
perustaminen olisi maksanut noin 6 miljoonaa markkaa. Lääkintöhallitus ei kuitenkaan suostunut
anomukseen, jolloin KHL lähti keräämään sitä varten varoja arpajaisilla. Liiton aktiiveihin kuuluneen Vilho Ahreen toimeenpanemilla arpajaisilla saatiinkin jonkin verran varoja kerättyä, vaikka
viranomaiset eivät myöntäneetkään lupia kovin suurten arpajaisten pitoon.33
Hieromaopistohanke ajautui vastatuuleen KHL:sta riippumattomista syistä. Lääkintävoimistelijoiden - joiksi lääkitysvoimistelijoita alettiin 1950-luvulla kutsua - koulutus oli käymistilassa: Invalidisäätiö oli vuonna 1945 jatkanut Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen lääkintävoimistelijakoulutusta. Kun valtio aloitti omat lääkintävoimistelijakurssinsa vuonna 1956, oli ammatista kiinnostuneille tarjolla kaksi rinnakkaista koulutusväylää. Asiaintila ei valtiovaltaa miellyttänyt ja se pyrki
1950- ja 1960-luvuilla ratkaisemaan lääkintävoimistelijoiden ja koulutettujen hierojien koulutuskysymyksen eräänlaisena kokonaispakettina, jolloin KHL:n aloite jäi syrjään. Liitto oli pitkin 1950lukua kerännyt varoja opiston perustamiseen arpajaisia järjestämällä. Niinpä vielä vuonna 1958
KHL:ssa suhtauduttiin optimistisesti siihen, että hieromaopisto saataisiin perustettua ilman lääkintöhallituksen suoranaista myötävaikutustakin. Marraskuussa 1959 KHL:n hallitus päätti “toistaiseksi” luopua opistohankkeesta: sen suunnittelussa kiinteästi mukana olleen Ukko Havukan kuolema
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Rajalan lepokoti/parantola

Työskentelyolot

”

Hierojan työ on aina ollut raskasta ja vaatinut tekijältään innostuksen ohella hyvää fysiikkaa. Työn saanti oli alkuvuosikymmeninä ajoittain hyvin satunnaista, sillä hierontaa ei
tunnettu, eivätkä apua tarvitsevat osanneet sellaista kysellä.
Hartea suositteli oppilailleen perehtymistä myös johonkin toiseen ammattiin; etenkin kylvettäjäksi, kätilöksi ja sairaanhoitajaksi rupeaminen näyttivät hänestä helpoilta
yhdistää hierojan toimeen.
Vartio E. 1987. Näkövammaisten hierojien pitkä marssi.
Näkövammaisten Keskusliiton kirjapaino. Helsinki
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lienee osaltaan vaikuttanut tähän ratkaisuun. Opistohankkeen päättymisen sinetti oli KHL:n hieromaopistokomitean lakkauttaminen vuonna 1960.34
KHL:n arpajaistoiminta tuotti loppujen lopuksi pettymyksen. Jo vuoden 1956 arpajaisissa oli omat
hankaluutensa, sillä kaksi arpojen myyjää kavalsi myyntitulonsa ja niitä jouduttiin perimään oikeusteitse.35 Kun KHL kaksi vuotta myöhemmin ryhtyi samaan myyntityöhön, koitui arpajaisista sille
raskaat tappiot: siihen syypäänä pidettiin “epäedullista ja täynnä pettymyksiä ollutta myynnin
organisointia”. 1950-luvun lopulla sattui myös arpajaisten ja rahankeräysten yhteydessä suuria
kavalluksia, mikä liiton hallituksen mielestä lisäsi yleisön epäluuloja kaikkea arpojen myyntiä
kohtaan.36 Tämä epäonnistuminen heikensi liiton taloutta siinä määrin, että sen luentopäivät jäivät
rahanpuutteen vuoksi järjestämättä vuonna 1959. KHL:n vuosittaiset talousarviot oli 1950-luvun
lopulla laadittu jälkiviisaasti ajatellen ylioptimistisiksi: arpajaisilla ja lahjoituksilla uskottiin voitavan
vuosittain koota 2,5 miljoonaa uutta hieromaopistoa varten. Tavoitteesta jäätiin hyvin kauas. Taloutta pyrittiin vakauttamaan korottamalla reilusti jäsenmaksua. Jäsenyhdistysten rahallisella tuella
luentopäivät kyettiinkin vuonna 1960 järjestämään totuttuun tapaan.37
Toiminnan positiivisiksi tuloksiksi voitiin sentään kirjata vuonna 1958 valmistunut liiton jäsenmerkki, joka oli tunnetun taiteilijan Aukusti Tuhkan suunnittelema. Merkkiä myytiin 400 markan
kappalehintaan, jolla valmistuskustannukset saatiin peitettyä.38 KHL hoiti myös edunvalvontaa jo
tuohon aikaan: liitto otti 1950-luvulla kantaa hierontataksoihin antamalla hintasuosituksia sekä
pyrkien yhtenäistämään näitä taksoja, koska maan eri osissa veloitettiin hierontatyöstä vaihtelevia
hintoja.39 Yhdistyksen johto vaihtui 1950-luvun lopulla, kun sosiaalineuvos Einar Juvonen ei enää
monien tehtäviensä vuoksi suostunut KHL:n puheenjohtajaksi. Hänen tilalleen valittiin varapuheenjohtaja Allan Lohikari. Kun liiton pitkäaikainen sihteeri Ukko Havukka vielä kuoli samana
vuonna, uusiutui KHL:n johto kokonaan: uudeksi sihteeriksi valittiin lääkintävoimistelija Alpo
Lauho.40

KEVENNYSTÄ VUOSIEN VARRELTA
Hierojalla oli uusi potilas, jonka ongelmia hän kuunteli
pitkään ja perusteellisesti.
Sitten hän huusi viereisessä huoneessa olevalle vaimolleen:
”Tuula, sinä taidat sittenkin saada sen turkin”.
Rouva Virtanen sanoi ystävälleen rouva Jokiselle:
”Kyllä sinunkin pitää mennä minun hierojalleni”!
”Miksi? Ei minua mikään vaivaa”.
”Hän on niin hyvä hieroja, että löytää kyllä sinustakin jotain vikaa”.
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4

KHL kokee vastoinkäymisiä:
1960-luvun murroskausi

K

HL oli perustamisestaan lähtien toiminut jäsentensä edunvalvojana ja ottanut kantaa hierojien
toimeentuloon liittyviin asioihin. Silti pääosa sen huomiosta oli 1950-luvulla keskittynyt koulutuskysymyksiin: opistohanke ja luentopäivät veivät valtaosan yhdistyksen pienen aktiivijoukon
voimavaroista. Jo 1950- ja 1960-lukujen taitteessa KHL:ssa aavisteltiin aikojen olevan muuttumassa.
Hallitus esitti liittokokoukselle, että henkilöjäsenet ryhtyisivät maksamaan suoraan liitolle tuhannen markan suuruista jäsenmaksua. Näillä tuloilla KHL olisi saanut palkattua kokopäivätoimisen
puheenjohtajan, jonka tehtäviin olisivat sihteerin töiden ohella kuuluneet raha-asioiden hoito,
alan koulutuksen ja tiedottamisen hoitaminen sekä yhteydenpito päättäjiin ja muihin alan järjestöihin. Näin hierojat olisivat nostaneet edunvalvontansa tasoa ja muovanneet yhdistystään entistä
enemmän etujärjestön suuntaan, loitommalle aatteellisesta, vapaaehtoisvoimin hoidetusta yhdistystoiminnasta.41 Myös KHL:n talous olisi ehdotuksella saatu kuntoon. Muutos entiseen olisi ollut
huikea, sillä siihen asti jäsenjärjestöt olivat tilittäneet liitolle 25 vanhaa markkaa jäsentä kohti.
Liittokokous siirsi asian uudelle hallitukselle, joka ei kuitenkaan ottanut asiaa käsittelyyn. Ilmeisesti hanke herätti liian suurta vastustusta ja näin asia hautautui vähin äänin.42
Hieromaopistohankkeen kokemaa takaiskua lievensi 1960-luvun alussa Helsingin kaupungin
myöntämä tuki pääkaupungin hieromalaitosten remontointiin. Laitoksia ylläpiti KHL:n jäsenyhdistyksistä suurin ja vaurain, Sokeiden Hierojain Yhdistys, joka avusti maaseudun sokeita hierojayrittäjiä puhelimen hankinnassa ja palvelujen markkinoinnissa. Valtio puolestaan varasi 1,5 miljoonan
vanhan markan määrärahan vuoden 1962 budjettiin uusien hieromalaitosten perustamiseen, joten
sysimustalta ei alan tulevaisuus sentään näyttänyt, vaikka koulutuskysymykset aktiivien mieltä
painoivatkin.
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Allan Lohikari
Puheenjohtajana 1959 - 1971
• Syntyi 1. Helmikuuta 1899
• Menetti näkönsä keski – ikäisenä kansakoulunopettajana, teoreettiset aineet ja veisto
• Hieromakurssi
• Puusepäntöiden opettajana Sokeain
ammattikoulussa talvisodan jälkeen
muutaman vuoden
• Hierojana
• Sokeain Airut päätoimittajana 1946 – 1948
• Sokeain Kristillinen Yhdistys puheenjohtaja

Lähde Vartio E. 1987. Näkövammaisten hierojien
pitkä marssi. Näkövammaisten Keskusliiton kirjapaino. Helsinki

”

Allan Lohikari

Jo 1950- ja 1960-lukujen taitteessa KHL:ssa aavisteltiin aikojen olevan muuttumassa. Hallitus esitti liittokokoukselle, että henkilöjäsenet ryhtyisivät maksamaan suoraan liitolle tuhannen markan suuruista jäsenmaksua. Näillä tuloilla KHL olisi saanut palkattua kokopäivätoimisen puheenjohtajan, jonka tehtäviin olisivat sihteerin töiden ohella kuuluneet
raha-asioiden hoito, alan koulutuksen ja tiedottamisen hoitaminen sekä yhteydenpito
päättäjiin ja muihin alan järjestöihin. Näin hierojat olisivat nostaneet edunvalvontansa tasoa ja muovanneet yhdistystään entistä enemmän etujärjestön suuntaan, loitommalle aatteellisesta, vapaaehtoisvoimin hoidetusta yhdistystoiminnasta.
KRK:n vuosikertomus (1960) KHL:n arkistossa.
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Yrityksiä koulutusasioiden kuntoon saamiseksi toki tehtiin. KHL yritti jo vuonna 1960, Alpo Lauhon
esityksestä, hieromaopistohankkeen rauettua tuoreeseen ammattioppilaitoksista annettuun lakiin
vedoten saada Lääkintöhallituksen innostumaan hierojakoulutuksen uudelleenjärjestelyyn, mutta
laihoin tuloksin. Lääkintöhallituksen kortistossa oli noin 2 000 koulutettua hierojaa, eikä lisäkoulutukseen ollut viranomaisten mielestä tarvetta. KHL painotti, että kortistossa oli runsaasti kuolleita
ja yli-ikäisiä hierojia, joten se antoi harhaanjohtavan kuvan alan ammatinharjoittajien määrästä.
Kortistoa ryhdyttiinkin pian saattamaan ajan tasalle. KHL oli tässä työssä aktiivinen, koska hierojakoulutuksen lisääminen vaati tarkkaa tietoa ammattikunnan koosta. Kahdestatuhannesta kortistoidusta hierojasta jäi karsinnan päätyttyä jäljelle noin 1100.43

Pikkujoulu – syyskokous
Iltaan kuuluu joulupäivällinen, myyjäiset, arvontaa
ym. ym. sitovat ilmoittautumiset + illalliskortti
(25mk) 12.11.73 mennessä.

Laillistettu Hieroja N:o 3 1973

Aviopuoliso tai ystävä mukaan. Lisäksi pieni nimetön joululahja matkaan.

Vastoinkäymiset terävöittivät KHL:n edunvalvontaa selvästi. Keskusjärjestö pyrki aiempaa tarmokkaammin luomaan yhteyksiä päättäjiin ja tuomaan näkökantojaan esille. Vuoden 1961 lopulla
maaperää yritettiin päättäjien keskuudessa muokata hierojakoulutukselle suopeiksi ottamalla
yhteyksiä kansanedustajiin. Sihteeri Alpo Lauho innoittamana KHL lähestyi koulutuskysymyksessä
myös alan suomalaista uranuurtajaa, tri Saima Tawast-Ranckenia, jonka mielestä paras tapa asian
eteenpäinviemiseksi oli valtion komitean aikaansaaminen. Liitolle yritettiin myös saada kannattajajäseniä terveydenhuoltoalan vaikuttajahahmoista, kuten pääjohtaja Niilo Pesosesta ja professori
Kaarina Karista (s. 1888), joka oli naisten terveydenhoidon ja liikuntakasvatuksen pioneereja
Suomessa. Välittömiä tuloksia eivät nämä aloitteet tosin tuottaneet.44
Koulutetuilla hierojilla oli syytä tuntea asemansa uhatuksi. Suomalainen terveyden- ja sairaanhoito
koki monia mullistuksia 1960- ja 1970-luvuilla, ja pienenä ammattikuntana hierojilla oli vaikeuksia
etujensa valvomisessa. Tämän murroksen syyt olivat yhteiskunnalliset. Kasvava muuttovirta maaseuduilta asutuskeskuksiin johti teollistuvan Suomen syntyyn. Myös 1940-luvun lopulla syntyneet
suuret ikäluokat olivat aikuistumassa, mikä sekin asetti uusia vaatimuksia kansanterveystyölle:
vanha sairaalakeskeinen järjestelmä ei enää sellaisenaan riittänyt. Vuonna 1960 aloitti työnsä
lääkintöhallituksen pääjohtajan Niilo Pesosen johtama komitea, jonka tarkoitus oli valmistella
avohoitoon painottuvaa kansanterveyslakia. Vuonna 1962 astui voimaan uusi sairaanhoitolaki, joka
ei ottanut hierojia lainkaan huomioon. Lääkintöhallituksen mielestä heidän kuuden kuukauden
mittainen pohjakoulutuksensa oli liian suppea, jotta nämä voisivat toimia muun sairaalahenkilökunnan apuna. Käytännössä tilanne olikin tämä ja vain muutama hieroja oli edes tilapäisesti päässyt töihin sairaalaan. Laki kaatoi käytännössä myös hierojien toiveet valtion hieromakoulusta.
Sokeiden hierojien edunvalvontajärjestö puki sanoiksi koko ammattikunnan huolen vuoden 1963
alussa apealla toteamuksella: “Jos hierojaimme koulutusta ei saada nykyistä kestävämmälle pohjalle, eivät tulevaisuutemme näkymät ole suinkaan valoisat.” KHL:n piirissä epäiltiin, että vuonna 1947
saavutettu lakisääteinen asema oli vähitellen murentumassa: vuoden 1962 sairaanhoitolaki lopetti
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Hierojakoulutuksen ja -ammatin aseman heikentyminen sai KHL:n rivijäsenistä osan aktivoitumaan.
Erityisen tarmokas oli pieni 80 jäsenen Hämeen Hierojayhdistys, joka ryhtyi vuodesta 1963 julkaisemaan monistettua tiedotuslehteä nimeltä Koulutettujen Hierojain Yhdysviesti. Itse liitolla ei vielä
tähän aikaan ollut omaa jäsenlehteä, mutta hämäläiset toivoivat oman aloitteellisuutensa johtavan
kattavamman julkaisun syntyyn. Myös liiton toiminta ja organisaatio joutui suurennuslasin alle.
Helmikuussa 1964 Kauko Juntunen ehdotti KHL:n luentopäivillä, että liiton jäsenyhdistykset lakkautettaisiin ja KHL:sta muodostettaisiin hierojien suoraan jäsenyyteen perustuva järjestö. Jäsenistö
suhtautui kuitenkin ajatukseen torjuvasti, ja kun Juntunen sai toukokuussa 1964 esityksensä taakse
vain hämäläiset kollegansa, jäi liiton organisaatio entiselleen.46 Epäilemättä kaksiportainen malli oli
runsaan 500 jäsenen ammattijärjestölle hankala: sen jäsenyhdistykset olivat aikojen kuluessa
syntyneet tiettyjen opistojen käyneiden hierojien ympärille. Pienimmissä niistä oli 1960-luvun
puolivälissä vain muutama kymmenen jäsentä, kun taas sokeiden hierojien yhdistyksessä oli yli 300
koulutettua hierojaa eli yli puolet koko KHL:n jäsenistöstä. Todennäköisesti Juntusen ehdotuksen
taustalla oli halu vähentää ammattikunnan sisäisiä kiistoja ja vastakkainasetteluja sekä sitä kautta
lisätä KHL:n yhtenäisyyttä ja voimaa painostusjärjestönä. Aika ei kuitenkaan ollut siihen vielä kypsä.
KHL:n edunvalvontatyö tehostui 1960-luvun mittaan, ja liitto otti kantaa toimintaympäristönsä
muutoksiin. Suomalaisen terveydenhuoltolainsäädännön huomattaviin saavutuksiin kuuluu sairausvakuutuslaki, jonka kaikille tarjoamat etuudet tulivat voimaan kahdessa vaiheessa vuosina 1964 ja
1967. Niinpä koulutetut hierojat lähestyivät vuonna 1965 Sosiaaliministeriötä kirjelmällä, jossa
toivottiin, että lääkärin määräyksen mukainen hieronta otettaisiin sairausvakuutuksen korvaamien
hoitomuotojen joukkoon. Anomuksen tueksi kerättiin lääketieteen professorien ja tohtorien
allekirjoituksia liitteeseen, jossa todettiin hierontahoidon tehonneen monien potilaiden vaivoihin.
Nimiä anomukseen saatiin ympäri Suomea, ja “hyvin myötämielisesti” asiaan suhtauduttiin muun
muassa Lääkäriliitossa ja Kansaneläkelaitoksessa. Sympatiasta huolimatta KHL oli pakotettu kirjaamaan happamansävyiset sanat vuosien 1965-1966 toimintakertomukseensa: “Asian myönteiseen
ratkaisuun vaikuttaa estävästi tietenkin valtiomme kroonillinen rahapula.” Valtiovallan muut tarpeet
ohittivat siis jälleen hierojien edun. Liitto etsi sinnikkäästi yhteistyömahdollisuuksia lääkintävoimistelijoiden ja hieromaopistojen opettajien kanssa, koska sen omat ponnistelut hierojien aseman
parantamiseksi eivät tuntuneet tuottavan tulosta.47
Vastatuuli jatkoi 1960-luvun puolivälissä edelleen puhaltamistaan. Valtion vuoden 1965 talousarvi-
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Sirkka Kammio,
Laillistetut Hierojat ja
Kuntohoitajat, sihteeri v.
1971, 1981 -1983

”
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Lääkintöhallituksen siihen asti harjoittaman laillistettujen hierojien kortistoinnin ja muun valvonnan, mikä hermostutti KHL:n kenttäväkeä. Liiton johto lohdutti jäsenistöään toteamalla, ettei
vuoden 1947 lakia ja asetusta koulutetun hierojan pätevyysvaatimuksista sentään ollut kumottu.45

Hei hierojat!
Minua kiinnostaa teidän aktiivisuutenne kokouksissa käynnin muodossa. Ilokseni olen huomannut nuorten ja varttuneimpienkin aktiivisuuden kokouksissa. Monet tulevat pitkien taipaleiden
takaa. Sehän on oikein. Tarkoitushan on, että henkilö, joka saapuu kokoukseen, on päätösvaltainen esilläolevista asioista. Saapukaamme monilukuisina kokouksiin. Älköön olkoon työ,
pitkä matka yöpymispaikka esteenä.
Kammio Sirkka 1971. Hei hierojat. Sihteerin palsta. Laillistettu Hieroja numerot 11-12. 1971.
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oon otettiin määräraha uuden ammattikunnan, apuliikuntahoitajien, opiston perustamista ja
käyttökuluja varten. Apuliikuntahoitajien arvioitiin sijoittuvan sairaaloiden ohella yksityislääkärien
ja kansanterveysjärjestöjen palvelukseen. Koulutettujen hierojien enemmistö oli perinteisesti
työskennellyt joko hieromalaitoksissa tai itsenäisinä yrittäjinä. KHL yritti syksyllä 1964 laajentaa
jäsenistönsä työnsaantimahdollisuuksia lähestymällä kansanedustajia kirjelmällä, jossa korostettiin, että määräraha oli tarpeeton: tehtävään sopiva, koulutettu hieroja-ammattikuntahan oli jo
olemassa. Helmikuussa 1965 oli jo käynyt selväksi, ettei kirjelmä ollut tuottanut tulosta.48
1960-luvun lopulla valtiovalta alkoi suunnitella hierojakoulutuksen ottamista valtion haltuun.
Tähän vaikuttivat sekä ajankohdan yleiset aatevirtaukset että yksityisen hieromaopetuksen tila.
Monet perinteiset hieromalaitokset olivat 1950- ja 1960-luvuilla lopettaneet toimintansa, eikä
Helsingissä kevään 1967 jälkeen ollut enää toiminnassa yhtäkään näkeville oppilaille tarkoitettua
alan opistoa. Vuoden 1969 mittaan nämä suunnitelmat tarkentuivat siinä määrin, että valtio ryhtyi
kaavailemaan oman, pätevää opetusta antavan hieromaopiston perustamista. KHL:n kolmihenkinen delegaatio kävi helmikuussa 1969 sosiaaliministeri Anna-Liisa Tiekson puheilla ja ojensi kirjelmän, jonka avulla hierojat toivoivat lyövänsä kolme kärpästä yhdellä iskulla: siinä esitettiin vielä
kerran hierontamaksujen sisällyttämistä sairausvakuutuslain korvaamien hoitopalkkioiden joukkoon sekä näkeville tarkoitetun hieromaopiston perustamista ja yksityisyrittäjinä toimivien hierojien kunnollisen eläketurvan järjestämistä. Liiton toimintakertomus 1968-1969 päättyikin optimistisiin sanoihin: “Ensi toimintakaudella [edunvalvontatyön] tulokset saattavat jo näkyä.”49 Valtion
suunnitelmat etenivät siten, että syksyllä 1969 hierojakoulutus oli siirtymässä sairaaloiden yhteyteen: ensimmäisenä hierojia oli tarkoitus ryhtyä opettamaan Kajaanin keskussairaalassa. KHL
toivoi, että sen edustaja pääsisi mukaan koulutuksen suunnitteluun, mitä varten pyrittiin ottamaan
yhteyttä avainhenkilöihin, kuten Ammattikasvatushallituksen pääjohtajaan Reino Kuuskoskeen.50
Muutoksia oli tapahtumassa myös hierojien yhdistystoiminnassa. Koulutettujen hierojien rivit
alkoivat 1960-luvun lopulla rakoilla, koska jäsenistön asemaa ei onnistuttu parantamaan. Toinen syy
järjestötoiminnan murrokseen oli KHL:n vanhanaikaisen rakenteen ja monien perinteisten hierojayhdistysten soveltumattomuus tehokkaaseen edunvalvontaan: tämä asiaintila oli pantu merkille
jo 1960-luvun alussa, mutta totunnaisesta aatteellisesta yhdistystoiminnasta ei vielä tuolloin haluttu
siirtyä ammattimaisempaan edunvalvontaan. Ehkäpä kuvaavaa oli kokopäivätoimisesta toiminnanjohtajan tehtävästä käyty keskustelu, joka tuntui polkevan paikoillaan. Syksyllä 1969 KHL:n johtokunta pohti toimen perustamista, “koska asiat jatkuvasti paisuvat ja leviävät”, mutta mitään konkreettista ei asian suhteen tehty. Sama keskustelu käytiin johtokunnassa vielä monta kertaa ilman
tuloksia.51

Päätoimittajalta

”

Teknisten vaikeuksien vuoksi lehden ensimmäinen numero on vähän myöhässä,
koitamme ottaa ajan kiinni vähitellen. Ääninauhatilauksia on tullut yksi ainoa, tämä on
Loimaalle. Odotamme lisää ääninauhatilauksia. Kylläkin halvemmaksi tulee, jos jokaiselle löytyy lukija. Sokeain Keskus Liitto on
luvannut kumminkin osittain äänittää lehtemme, tilauksen paljoudesta riippuu kuinka paljon se tulee maksamaan. Odotamme kirjoituksia. Kaikenlaiset kirjoitukset huomioidaan aikanaan. Jos olet järjestäytymätön laillistettu
hieroja, niin ota yhteyttä lähimpään yhdistykseen, nykyisin kannattaa olla järjestäytynyt ammatti-ihminen.

Lämsä Vilho H. 1971. Lehden ensimmäinen
numero. Laillistettu Hieroja numero 1 1971.
Vilho Lämsä

Vilho Lämsä
Laillistetut Hierojat ja Kuntohoitaja, puheenjohtaja v. 1972-1973
Koulutetut Hierojat ja Lääkitysvoimistelijat ry, puheenjohtaja

Osa järjestökentässä tapahtuneista muutoksista oli hyvin luonnollisia. Suomen Kansanomainen
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Hieromaseura päätti lopettaa toimintansa vuonna 1970, koska sen jäsenistö oli supistunut pieneksi
ikäihmisten toveripiiriksi.52 Saman päätöksen teki kuusi vuotta myöhemmin Koulutetut Hierojat ja
Lääkitysvoimistelijat ry., jonka jäsenistö oli valtaosin jo siirtynyt toisiin, aktiivisempiin hierojayhdistyksiin.53
Mitkä olivat syyt näiden yhdistysten kuihtumiseen? Kumpikin niistä oli perustettu tietyn hieromaopiston käyneiden hierojien järjestöksi, eivätkä ne kyenneet vuosien mittaan saamaan uusia,
nuorempia jäseniä mukaan toimintaansa. Yhdistykset olivat aatteellisia yhdessäolojärjestöjä,
joiden toiminta saattoi muista hierojista vaikuttaa sisäänpäinkääntyneeltä. Ennen kaikkea Suomen
Kansanomainen Hieromaseura ja Koulutetut Hierojat ja Lääkitysvoimistelijat kuitenkin kuolivat
siksi, etteivät ne kyenneet millään lailla parantamaan hierojien asemaa 1960-luvun murroskautena.
Yhdistysten jäsenistö ikääntyi ja eläköityi, eivätkä niiden johtohenkilöt enää jaksaneet hoitaa
edunvalvontaa nuorten hierojien toivomalla tavalla.
Luutuminen uhkasi myös koko KHL:oa 1960-luvun lopulla, eivätkä sisäiset erimielisyydet parantaneet liiton tilaa, koska epäkohdat jäivät korjaamatta. Suomen Sokeiden Hierojain Yhdistys oli
ajautunut kiistaan liiton ja muiden hierojayhdistysten kanssa yhdistyksen liitolle maksamista
jäsenmaksuista. 1960-luvun viime vuosina jäsenyhdistykset maksoivat liitolle yhden markan kutakin henkilöjäsentään kohti - kaikilla mittapuilla mitattuna siis hyvin vaatimattoman summan.
Sokeiden hierojien järjestö suostui kuitenkin maksamaan kertakaikkisena maksuna vain 150
markkaa, kun sen olisi jäsenmääränsä perusteella pitänyt tilittää liitolle 360 mk. Tämän vuoksi KHL
katsoi vuonna 1967, että yhdistys oli oikeutettu lähettämään liittokokoukseen vain kolme edustajaa
eli yhden kutakin alkavaa 50 jäsentä kohti, joista sokeat hierojat olivat liiton mielestä jäsenmaksunsa maksaneet. Sama käytäntö hyväksyttiin myös vuonna 1968.54
Suomen Sokeiden Hierojien Yhdistyksen ja KHL:n muiden jäsenjärjestöjen välisessä kiistassa oli
kuitenkin pohjimmiltaan kyse muusta kuin vähäisistä rahasummista. Sokeat hierojat, jotka muodostivat KHL:n rivijäsenten enemmistön, eivät tunteneet KHL:n toimintaa enää omakseen. Osin
tämä johtui siitä, että sokeiden ja näkevien hierojien edut kävivät ristiin. Hieronta oli yksi harvoista
sokeille soveltuvista ammateista, ja heitä varten oli SSHY onnistunut rakennuttamaan kolme
hieromakoulutusta tarjoavaa hoitolaitosta Helsinkiin. Suurimpana järjestönä yhdistys oli myös
vaurain, ja näin se oli pitkään maksanut yli 50% KHL:n toiminnan kustannuksista saamatta siitä
mielestään vastaavaa hyötyä. Niinpä SSHY ajoikin jäsenkuntansa asiaa vuosikertomuksen 1969
mukaan “suoran toiminnan lisäksi Sokeain Keskusliiton kautta” - KHL:sta ei tässä yhteydessä
mainita mitään.55
KHL:n toimintaan ei siis kovin moni hieroja ollut enää 1960-luvun lopulla tyytyväinen. Edunvalvon-
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”

Iltapäivän aikana piti jokainen yhdistys kokouksen ja illanvietossa keskusteltiin jatkokoulutuksesta, pidettiin arpajaiset, paistettiin makkaraa ja iloittiin tanssin merkeissä.
Koulutuspäivät. 1981. Hieroja N:o 1 1981.
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tatyön tehostamisen esteenä oli ennen kaikkea vanhoillisten jäsenyhdistysten haluttomuus
korottaa maksujaan liitolle. KHL:n vuoden 1969 liittokokous keskusteli pitkään jäsenyhdistysten
liitolle suorittaman jäsenmaksun suuruudesta. Uudistusmielisten kärkihahmoihin kuuluneen
Kauko Juntusen mielestä sen olisi pitänyt olla vähintään 5 markkaa henkilöjäseneltä, kun taas
sokeiden edusmiehet olisivat olleet valmiita laskemaan sitä 50 penniin hierojaa kohti. Lopulta
liittojäsenmaksun suuruudeksi saatiin sovittua 1 markka/jäsen, johon myös sokeat hierojat olivat
valmiita suostumaan. Aktiivijäsenten piirissä oli mielipiteitä, joiden mukaan juuri SSHY oli sekä
jäsenmaksukorotusten että KHL:n muuttumisen pahin este.56

KEVENNYSTÄ VUOSIEN VARRELTA
Hieroja tutki potilastaan pitkään ja hartaasti.
”On todella vaikeaa tietää miksi kävelynne on niin haparoivaa,
mutta epäilen, että syynä on alkoholi”.
”Vai niin”, totesi asiakas, ”siinä tapauksessa tulen
uudelleen kun olette selvä”.
Nieminen valitti hierojalla hartiakipujaan.
Hieroja: ”Missä paikassa ensin tunsitte kipua”?
Nieminen.” Siellä se oli hotelli Jazzin baarissa”.
Lampinen: Mieluummin kuolen kuin suostun nikamakäsittelyyn!
Älkäähän nyt, joskus nämä asiat voidaan yhdistääkin.
Koskinen: Katohan, ole hankkinut itsellesi keinutuolin.
Lahtinen: Joo, oli pakko. Hieroja määräsi minulle liikuntaa.
Lahtinen potkittiin pois kursseilta lunttaamisen vuoksi.
Kuinka niin, mitä hän sitten teki?
Hänet saatiin kiinni kylkiluittensa laskemisesta anatomian tentissä.
Hieroja tutkii hemaisevan vaaleaverikön saamaa lähetettä.
- En oikein saa selvää, mitä siinä sanotaan, mutta näyttäisi olevan
”Miten olisi pikku illallinen tänä iltana?”
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Kauko Juntunen
KHL:n puheenjohtaja 1972 – 1975

5
Ammattimaisempaan edunvalvontaan:
väistämätön muutos 1970-luvulla

1

960-luvun lopun ja 1970-luvun alun yhteiskunnallisesti aktiivinen ilmapiiri vaikutti monien
pienten ammattijärjestöjen toimintaan. Koulutettujen Hierojien Liitolle 1970-luku merkitsi
luopumista vanhasta puhtaan aatteellisesta, yhdessäoloon ja ammatilliseen seurusteluun painottuneesta yhdistyselämästä. KHL:n edellisellä vuosikymmenellä edunvalvonnassaan kokemat pettymykset saivat erityisesti nuoremman polven hierojat liikkeelle, mikä ei muutenkaan ollut yllätys:
muun muassa iäisyyskysymys nimeltä hierojakoulutus oli vielä vuonna 1970 ratkaisematta. Hierojat
saattoivat vuonna 1971 sentään iloita tiedotustoimintansa kohenemisesta. Hämeen Hierojayhdistyksen julkaiseman Yhdysviestin rinnalla aloitti tuolloin Koulutetut Hierojat ja Lääkitysvoimistelijat
ry:n puheenjohtajan Vilho Lämsän toimittama Laillistettu Hieroja -lehti.57
Hierojien koulutuskysymys nytkähti 1970-luvun alussa eteenpäin. Ammattikasvatushallitus oli
perustanut komitean, joka sai toukokuuhun 1971 mennessä valmiiksi suunnitelman näkevien
hierojien ammattikoulutuksesta; heidän sokeiden ammattitovereidensa koulutustasoa komitean
jäsenet pitivät jo tarpeeksi korkeana. Esityksen mukaan laillistetuksi hierojaksi kouluttautuminen
kestäisi kaksi 20 opetusviikon mittaista lukukautta eli noin 1400 oppituntia. Tästä ajasta yli puolet,
780 tuntia käytettäisiin hieronnan opetteluun.58 Tämä esitys ei kuitenkaan koulutettujen hierojien
suurta enemmistöä tyydyttänyt, koska koulutukseen kuului osana myös harjoittelu sairaalassa.
Näiden “hieroja-kuntohoitajien” - niin kuin ammattikunnan nimike tulisi Ammattikasvatushallituk-
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Kauko Juntunen

”

• Syntyi Lahti 1924
• Ylioppilaaksi 1946
• Koulutetuksi hierojaksi 1947
• Lääkintävoimistelijaksi 1951
• Opintomatka Tanskaan 3kk (Polio-yhdistys) 1954
• Kuntokouluohjaaja/testaaja kurssi 1971
• Luontaishoitola Juntusen johtajana 1947-1984
• Hieromaopisto Juntusen rehtorina 1947-1984
• Koulutettujen Hierojien Liiton
puheenjohtajana 1972-1975
• Hieroja - lehden päätoimittajana 1973-1977
• Lääkintävoimistelijaliiton tilintarkastajana
1957-1962
• Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan
ansiomerkki
• Kuoli Lahti 1984

Kun puhutaan hieronnasta on siitä kautta aikojen havaittu sekä nousu- että laskuaikoja.
Nyt elämme hieronnan valtavaa nousukautta. Enää ei hierojan ammattia pidetä sellaisena
johon ryhdytään kun ei enää muuhun ammattiin pysty. Niinpä nykyään lakiasetuksenkin
mukaan se on lailla suojattu ammatti ja ennen kaikkea tarkoitettu nuorille henkilöille
elämäntehtävä hierojan ammattiin.
Niinpä ennen hierojat sanoivat, että he ovat vain hierojia, nykyään voivat nuoret valmistuneet hierojat sanoa ylpeästi, että he ovat hierojia, sillä siihen ammattiin ei
pääsekkään kuka vain, vaan karsinnan jälkeen runsaasta hakijamäärästä valittuna.
Juntunen Kauko.1972. Puheenjohtajan palsta.
Laillistettu Hieroja Numero 1 1972
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”

Laillistettu Hieroja-lehden tilaajalle.
Esiin tulleista syistä Arvoisille vuositilaajille annamme
tiedoksi seuraavaa: Koska Hämeen Hieroja yhdistyksen ja
Suomen Sokeain Hierojain yhdistyksen eräät hallinnon
jäsenet ovat muuttaneet mieltään niin, että
Lehdestämme aivan todennäköisesti tulisikin vain
hierojien sisäinen riitelylehti.
Näytenumeron ilmestymisen jälkeen alkoi Liiton
naiset toimia. Saatuani tästä tiedon olisin jättänyt koko
toimituksen siihen näytenumeroon, mutta kun oli jo
ehtinyt tehdä ilmoitussopimuksen jonka rikkominen ei
käynyt päinsä. Nyt edellämainittu sopimus on toteutettu
ja uusia ei toistaiseksi tehdä syystä, että Liitto kokouksessa tuli edellä mainittujen yhdistysten hallitusten muutamien jäsenten kielteinen kanta niin selvästi esille. Sanoin: mu u t a m i e n. Tällainen menettely asettaa koko
Liiton toiminnan kyseenalaiseksi, nimenomaan tulevaisuutta ajatellen.
Edelläolevan perusteella olen päättänyt aloittaa
toimittamis LAKON. Olen kyllä käytettävissä mikäli edellä mainitut yhdistykset muuttavat mieltään (tarkoitan ne
henkilöt joista edellä mainitsin). Asia on niin, että meillä
ei ole taloudellista huolta jos jotenkuten kaikki Liiton
jäsenet tilaisivat vuosittain lehden ja tietysti myös maksaisivat tilauksensa.
Lämsä Vilho H. 1971.
Laillistettu Hieroja-lehden
tilaajalle.
Laillistettu Hieroja 11- 12. 1971

Armas Angelin
KHL:n puheenjohtaja 1975 – 1976
• Syntynyt 1947 Suonenjoella
• Metallialan yksityisyrittäjä
• Koulutettu hieroja, Juntusen
hieromaopisto 1975
• Hieronnan opettaja
• Olympiajoukkueen hieroja 6 - vuotta
• Hoitolan ja majatalon pitoa vuoteen 1998

Armas Angelin

”

”Kaiken maailman ihmisiä koulutetaan työvoimapolitiikan nimissä. Esimerkiksi hierojille ei aukene monta uutta työpaikkaa vuosittain, silti heitä koulutetaan satoja. Koulutukset ovat muuttuneet bisnekseksi. Vain ja ainoastaan
järjestävä taho voittaa. 15 – 20 vuotta sitten, 1970 – luvulla, jokainen hieroja
sijoittui työelämään, nyt eivät.”
”Liikakoulutus puolestaan pönkittää harmaata taloutta. Hierojat hierovat
muun leipätyönsä ohella. Näin he vaikeuttavat hinnanpoljennalla niidenkin
toimeentuloa, jotka hierovat työkseen. Koska koulutetaan liikaa, ei kaikilla
ole edellytyksiä pärjätä.”
Eläkepäivät kuluvat harrastusten parissa. Armas
Angelinin haastattelu. 1999. Hieroja 1 / 1999
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sen kaavailujen mukaan vastaisuudessa kuulumaan - pelättiin syrjäyttävän aiemmat koulutetut
hierojat. Sen vuoksi KHL:n kenttäväki aktivoitui ja halusi varmistaa, että jo ammatissa toimivat
hierojat tulisivat samanarvoiseen asemaan uuden koulutuksen saaneiden nuorempien kollegojensa kanssa.59 KHL:n jäsenkenttää harmitti erityisesti se, etteivät hierojat päässeet lain valmisteluvaiheessa lausumaan suunnitelmasta mielipidettään. Monien hierojien mielestä varsinainen hierontaopetus oli koulutussuunnitelmassa jätetty liian vähälle huomiolle. KHL:n eräitä aktiiveja huolestuttivat myös ehdotuksen seuraukset: pelättiin, että hieroja-ammattikunta tulisi kokonaisuudessaan
tulevaisuudessa siirtymään sairaaloiden ja muiden laitosten palvelukseen, ja yksityisyrittäjänä
toimivien hierojien joukko katoaisi.60 Nämä huolenaiheet toimivat alkusysäyksenä uuden hierojajärjestön perustamiselle.
1970-luvun alussa hierojien järjestökenttä ajautui melkoiseen myllerrykseen monen muun ammattialan tavoin. KHL:n vanhahtavan toimintatavan aiheuttama pettymys purkaantui siten, että marraskuussa 1971 syntyi uusi hierojien ammattijärjestö, Laillistetut Hierojat ry. Ensimmäinen vuosikertomus kuvailee sangen hyvin tunnelmaa, joka synnytti Laillistetut Hierojat -yhdistyksen: “Oli tullut
aika, että eräänlainen kyllästyminen (“Ompelu-rupatteluseura”) ei tyydyttänyt useita hierojia ja
jotain uutta täytyy tapahtua.” Järjestön puuhamiehiin lukeutunut Vilho Lämsä esitti Helsingissä
ravintola Primulassa pidetyssä perustamiskokouksessa 21.11.1971 katsauksen niihin syihin, joiden
vuoksi uusi etujärjestö oli hierojille tarpeen: vanhat alan yhdistykset polkivat paikallaan ja ammattitaitoisena pysyminen nopeasti muuttuvissa uusissa olosuhteissa edellytti myös hierojilta muutoshalua. Laillistettujen Hierojien puheenjohtajaksi valittiin Kauko Juntunen, joka oli pyrkinyt jo
vuosikausia muuttamaan KHL:n toimintaa uudenaikaisen edunvalvontajärjestön suuntaan.61
Uuden yhdistyksen ensimmäinen tehtävä oli kirjelmöidä Ammattikasvatushallitukselle hierojien
koulutusasiasta. Laillistetut Hierojat ry. toivoi, että tuoretta koulutussuunnitelmaa muokattaisiin
siten, että laillistetuista hierojista voitaisiin lyhyellä lisäkoulutuksella tehdä hieroja-kuntohoitajia.
Ammattikasvatushallitus vastasi kirjeellä, jossa kerrottiin uuden opetussuunnitelman mukaista
koulutusta annettavan eräissä sairaanhoito-oppilaitoksissa syyslukukaudesta 1972 lähtien. Lähettäjä rauhoitteli hierojakunnan mieliä toteamalla, ettei aikaisemmin koulutuksensa saaneiden hierojien asema muutoksen myötä muuttuisi mitenkään. Jos koulutetut hierojat pitäisivät sitä tarpeellisena, voisi ammattikasvatushallitus järjestää täydennyskoulutusta.62 Elokuussa 1972 hieroja-kuntohoitaja -koulutus käynnistyi kolmessa valtion sairaanhoito-oppilaitoksessa Helsingissä, Porissa ja
Savonlinnassa yhden lukuvuoden mittaisena. Tämän kurssin suorittaneiden ammattinimikkeeksi
vakiintui pian kuntohoitaja. Uutena ammattikuntana kuntohoitajilla ei vielä ollut omaa ammattijärjestöä, joten moni heistä liittyi alaa lähinnä olevaan aktiiviseen hierojayhdistykseen Laillistettuihin
Hierojiin ja sitä kautta myös KHL:oon.63
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Hyvää hierontaa

”

Monesti kuulee kysyttävän paikkakunnalle muuttaneesta
hierojasta. Onkohan se hyvä hieroja?
Tein kokeen tai kokeita, läksin aamupäivisin kiertämään, vain
noin salavihkaa ja vakoilumielessä, että kuinka muut taitavat ammattinsa. Läksin kierrokselle, turvauduin päivälehdissä oleviin
ilmoituksiin ja liikkeelle vain. Nämä eivät kehukaan
koulutuksellaan, mutta hyvin eteviä ovat kuulemma ”omalla alallaan”.
Niin sitten hyvä hieronta aloitettiin, enimmäkseen kehumalla
kuinka arvovaltaista kävijää hänellä kaikenkaikkiaan on. Mennessäni ajattelin: kuinka tämä voi olla mahdollista, alkaa vain ilmoittamaan lehdessä ja tekemään sellaista työtä josta ei ole pienintäkään
aavistusta, ei tietoa mitä ihmisen pinnan alla oikein on.
Meissä on monenlaista , on monenlaista koulutusta ja vielä
jokainen omaksuu oman tyylinsä joten hieronnan tarvitsijoilla on
valinnan varaa. Kaikkein korvaa repivin piirre on näissä laittomissa
”poppaukoissa ja mummoissakin” se, että juuri he ovat koko maailman parhaita parantajia, muut eivät olekkaan mitään. Meissäkin,
laillistetuissa muutamia hunsvotteja on ilmaantunut, mutta heistä
juttua erikseen.
Palikka I. 1971. Rummut. Laillistettu hieroja Numero 4 1971
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Uuden yhdistyksen ensimmäinen saavutus oli oman lehden julkaiseminen: edellä mainittu Laillistettu Hieroja muuttui pian samannimisen yhdistyksen jäsenlehdeksi. Vuoden 1972 päättyessä
tähän Kauko Juntusen johtamaan järjestöön kuului runsaat viisikymmentä hierojaa, jotka maksoivat vuosijäsenmaksuna yhdistykselleen 50 markkaa: vastineeksi hierojayhdistykselle poikkeuksellisen korkeasta jäsenmaksusta sai kotiinsa kannettua Laillistettu Hieroja -lehden. Laillistetut Hierojat
ry:n ilmiselvä tarkoitus oli herättää sekä yksityiset hierojat että passiiviseksi ja riitojen halvaannuttamaksi koettu KHL valvomaan paremmin kaikkien hierojien etua.64 Näin hierojien vanha keskusjärjestö joutui kovien muutospaineiden eteen.
KHL joutui reagoimaan myös muihin toimintaympäristönsä muutoksiin. Pitkään valmisteltu suomalaisen kansanterveystyön suuruudistus, kansanterveyslaki, astui voimaan huhtikuun alussa
1972. Laki synnytti ehkäisevään terveydenhoitoon pohjautuvan terveyskeskusten verkon. Lainsäätäjät toivoivat uuden lain hillitsevän sairaalakustannuksien jatkuvaa nousua, luovan tehokkaan
organisaation jo olemassa olleiden äitiys- ja lastenneuvolaverkon tavoin sekä terveystarkastusten
ja -neuvonnan turvin parantavan Suomen synkkiä aikuisväestön sairaus- ja kuolleisuustilastoja.
Kansanterveystyötä tekevän henkilökunnan toivottiin lain myötä olevan mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti käytettävissä terveyskeskuksissa mitä moninaisimmissa terveydenhoitotehtävissä. Koulutetuille hierojille uusi laki oli kuitenkin jälleen uusi pettymys. Koko hieroja-ammattia ei
kansanterveyslaissa mainittu, joten viimeistään nyt oli hierojien tiivistettävä rivejään. Tämän
johdosta KHL:n iäkäs puheenjohtaja Allan Lohikari ilmoitti liiton johtokunnan kokouksessa maaliskuussa 1972 jättävänsä tehtävänsä seuraavassa liittokokouksessa. Johtokunta päätti yksimielisesti
tukea viranomaisiin hyvät suhteet luonutta Kauko Juntusta uudeksi puheenjohtajaksi.65
Vuosi 1972 muodostui toisellakin tapaa vedenjakajaksi KHL:lle. Suomen Sokeain Hierojain Yhdistys
ilmoitti maaliskuussa 1972 kirjeitse eroavansa liitosta 1.1.1972 lukien ilmoittamatta eropäätöksessään varsinaista syytä toiminnalleen. KHL:n johtokunta totesi “vuosien varrella sattuneiden asioiden” johtaneen tähän tilanteeseen. Sokeiden hierojien eron syyt olivat yksinkertaiset: SSHY oli
monella tavoin eri asemassa kuin muut KHL:n jäsenliitot, eikä se enää tuntenut KHL:n toimintaa
omakseen. Välirikko näkyi heti myös käytännössä siten, että sokeiden hierojien järjestämille
luentopäiville ei enää kutsuttu näkeviä hierojia. Hierojien kattojärjestön suurimman jäsenliiton
erottua johtokunta päätti, että toukokuussa 1972 pidettäisiin varsinaisen liittokokouksen lisäksi
ylimääräinen liittokokous, jossa pohdittaisiin liiton toiminnan uudelleen organisointia.66
Toukokuussa 1972 Koulutettujen Hierojien Liiton ylimääräinen liittokokous pidettiin Helsingissä
Marttatalossa osoitteessa Uudenmaankatu 24. Tässä KHL:n historian kannalta merkittävässä kokouksessa olivat edustettuna Hämeen Hierojayhdistys, Turun Hierojayhdistys ja Koulutetut Hierojat
ja Lääkitysvoimistelijat ry. Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Kauko Juntunen pyysi läsnäolijoilta
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Oiva Silander
KHL:n puheenjohtaja 1978 - 1981
• Syntynyt 17. toukokuuta 1924 Pusulassa
• Metsätöitä
• Liikealan palveluksessa
• Palveli sodassa kirjurina
• Koulutettu hieroja, Helsingin Hieromaseura 1967
• Lohjalla Toipilakoti Jokela 10 vuotta
• 1978 – 1982 hierojana eduskunnassa
• Laillistetut Hierojat ja Kuntohoitajat Ry:n
kunniapuheenjohtaja

Oiva Silander

Liiton kunniapuheenjohtaja Oiva Silander, 60 v. 1984
Silanderin haastattelu. Hieroja N:o 2/1984

”

Hierojien yhteiset tärkeät asiat eivät ole menneet niin kuin olin ajatellut. Olen kuitenkin
iloinen siitä, että yhdentymistä on tapahtunut. Ammattiyhdistysasiakin on vireillä ja
kirjelmät on postitettu sekä TVK:lle että SAK:lle. Kirjelmien sisältö koskee liittomme liittymistä jompaankumpaan edellä mainituista järjestöistä. Kirjelmissä tiedustellaan mm., mitä
k.o. järjestöt voivat hyväksemme tehdä ja myöskin mitä vaatimuksia ne liittymisemme ehdoksi asettavat. Oma kantani on, että mihinkään ei liitytä, ellei vastaus meitä tyydytä, tai
liittyminen tuottaa meille tavalla tai toisella vahinkoa.
Silander Oiva
Sihteerin näkökulmasta. 1973.
Laillistettu Hieroja N:o 3 1973
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ehdotuksia siitä, miten KHL:n toimintaa tulisi jatkaa. Keskustelussa nousi esille jopa KHL:n purkaminen, koska liitto ei enää - Laillistetut Hierojat ry:n perustamisen jälkeen - ollut ainoa kaikille
hierojille avoin järjestö. Syntyneessä keskustelussa jäsenistö kannatti KHL:n toiminnan jatkamista:
Laillistetut Hierojat ry:n varapuheenjohtaja, joskin eri hierojajärjestön mandaatilla läsnä ollut Vilho
Lämsä ehdotti tosin KHL:n purkamista, koska hänen edustamansa yhdistyksen ja liiton rinnakkaistoiminta tuli hänen mielestään kalliiksi. Näin KHL säilyi hierojien keskusjärjestönä, mutta sen
toiminnassa tapahtui olennainen muutos. Aktiivisempaa linjaa kannattaneesta Kauko Juntusesta
tuli yksimielisesti KHL:n puheenjohtaja, ja toimintaa lähdettiin reivaamaan selkeästi ammatilliseen,
edunvalvontatyötä painottavaan suuntaan. Laillistettujen Hierojien aktiiveista nousivat liiton
hallitukseen myös Oiva Silander (sihteeriksi) ja Vilho Lämsä (varapuheenjohtajaksi). Koska KHL
lähti nyt toiminnassaan uusille urille, suostui myös Laillistetut Hierojat ry. liittymään sen jäseneksi
kesäkuussa 1972.
KHL:n varsinaisessa liittokokouksessa toukokuussa 1972 siunattiin lopullisesti myös Laillistettu
Hieroja -lehden siirtyminen koko liiton äänenkannattajaksi. Uudistuva KHL päätti poistaa henkilöjäsentensä päällekkäiset jäsenyydet: vuoden 1973 alusta kukin järjestäytynyt hieroja kuuluisi enää
vain yhteen jäsenjärjestöön, joiden kaikkien jäsenmaksu olisi samansuuruinen. KHL:n edunvalvontaa korostava uusi linja ei ollut kaikkien hierojayhdistysten mieleen. Suomalaisten hierojaseurojen
nestori, Turun Hierojayhdistys, erosi liitosta pian toukokuun 1972 jälkeen, joskin vain palatakseen
KHL:n riveihin vuonna 1976. Kun vain muutaman kymmenen jäsenen seuraksi kutistunut Koulutetut Hierojat ja Lääkitysvoimisteiljat päätti vähän myöhemmin erota KHL:stä ja lopettaa toimintansa,
jäivät liiton jäseniksi muutaman vuoden ajaksi vain Hämeen Hierojayhdistys ry. ja Laillistetut
Hierojat ry., joista edellisenkin toiminta oli päättyä innostuneen vetäjän puutteeseen.67
Muutoksen tuulien puhallettua toden teolla uudistunut KHL tarttui ripeästi alansa epäkohtiin.
Epäpätevien hierojien ilmoitteluun liitto oli puuttunut jo 1950-luvulta lähtien, mutta nyt tämä työ
sai uutta potkua. Toinen edunvalvonnan tehostamisen kannalta keskeinen kysymys oli se, mihin
ammatilliseen keskusjärjestöön KHL tulisi liittymään. Vuosien 1973-1974 aikana liitto lähestyi
järjestöpoliittista kotiaan etsiessään muun muassa SAK:ta ja TVK:ta, mutta “omaa” keskusjärjestöä
ei KHL:lle löytynyt. Näin kävi lähinnä hieroja-ammattikunnan heterogeenisyyden vuoksi. Osa
hierojista oli julkisen vallan palveluksessa ja osa toimi yksityisyrittäjinä, joten hierojien intressit
eivät olleet aina yhteiset.68
KHL:n jämäköityminen näkyi myös muiden hierojia pitkään vaivanneiden asioiden vyyhden
asteittaisena purkautumisena. Hierojien koulutusta koskevissa kysymyksissä päästiin viimein
eteenpäin KHL:n jäsenkunnan toivomalla tavalla. Tähän myötävaikutti uuden valtion komitean,
Terveydenhuollon koulutuskomitean (toiselta nimeltään ns. Noron komitea) perustaminen arvioi-
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HIEROJA-lehden tarkoituksena on toimia ammatillisena tiedonvälityskanavana koko maassa. Sen
tehtävänä on olla lukijalleen hyödyllinen, ajankohtainen ja aikaansa seuraava tiedonvälittäjä.
Tässä tehtävässä se huomioi erityisesti Koulutettujen Hierojien Liitto Ry:n jäsenten tarpeet. Lehti
noudattaa eettisesti korkeatasoista julkaisuperiaatetta.
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maan eri terveydenhuoltoalan eri ryhmien koulutustarvetta ja -tavoitteita.69
Ammattikasvatushallituksen avulla järjestetyt koulutettujen hierojien opintopäivät helmikuussa
1973 antoivat nekin koulutusasialle uutta vauhtia. Päiville osallistuneet 140 hierojaa ja hierojaoppilasta, jotka valitsivat keskuudestaan työryhmän. Sen tehtäväksi tuli laatia muistio Lääkintöhallitukselle ja Terveydenhuollon koulutuskomitealle hierojien koulutusasiasta. Työryhmä - johon kuuluivat muun muassa Kauko Juntunen, Oiva Silander ja Vilho Lämsä sekä joukko muita ammatissa
toimivia hierojia - esitti lukuisia uudistuksia sekä hierojakoulutukseen että yleensäkin hierojien
asemaan. Kirjava eri oppilaitoksissa annettava hierojakoulutus tuli yhtenäistää, jotta kaikissa
kouluissa noudatettaisiin samaa opetusohjelmaa. Työryhmän mukaan jo ammatissa toimivia
hierojia piti täydennyskouluttaa ja hierojille tulisi järjestää sekä lisä- että ammatillista jatkokoulutusta samaan tapaan kuin osalla terveydenhuoltohenkilöstöä jo oli tarjolla. Hierojien paljon keskustelua herättänyt ammattinimike oli syytä pikaisesti ratkaista. Muihin työryhmän tekemiin
ehdotuksiin kuuluivat esitys, jonka mukaan Lääkintöhallituksen tuli asettaa toimikunta “kartoittamaan lääkinnälliseen kuntouttamiseen osallistuvien hoitohenkilöiden tehtäviä sekä että Lääkintöhallitus ryhtyisi tarvittavien virkojen perustamiseen”. Lääkintöhallituksen toivottiin myös liittävän
hierojat sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettävään luetteloon ja lukevan hierojien antama hoito
sairausvakuutuslaissa tarkoitetuksi korvattavaksi hoidoksi. KHL valitsi muistiota Ammattikasvatushallitukseen vieväksi lähetystöksi Vilho Lämsän, Oiva Silanderin ja Hämeen hierojayhdistyksen
puheenjohtajan Veijo Alangon.70 Hierojien ensimmäinen konkreettinen edistysaskel toteutui pian,
sillä jo vuonna 1973 Lääkintöhallitus merkitsi hierojat terveydenhoitajien kanssa samaan luetteloon.71
KHL:n edustajien käynti Ammattikasvatushallituksessa tuotti hierojille mieluisan tuloksen. Kävi
selväksi, että hierojien täydennyskoulutusta alettaisiin antaa vuoden 1974 alusta lähtien jossakin
kolmesta uudesta hierojia valmistavasta oppilaitoksesta Helsingissä, Savonlinnassa ja Porissa;
näistä kouluista olivat ensimmäiset koulutetut hierojat saamassa todistuksensa pikapuoliin eli
toukokuussa 1973. KHL:n delegaatio sai myös lupauksen siitä, että se voisi nimittää kaksi edustajaa
täydennyskoulutuksen opetusohjelmaa suunnittelevaan komiteaan, jonka oli tarkoitus kokoontua
ensi kerran syksyllä 1973.72
Osana KHL:n edunvalvontatyön tiivistymistä kävi sihteeri Oiva Silander sosiaali- ja terveysministeri
Seija Karkisen luona puhumassa laitoksissa ja sairaaloissa työskentelevien hierojien alhaisiksi
koetuista palkoista. Myös yhteydenpito lääkintävoimistelijoihin alkoi, joten KHL ryhtyi toden teolla
vuosina 1973-1974 kohentamaan yhteiskuntasuhteitaan. Tämä oli tarpeen siksikin, että liitto yritti
saada mahdollisimman moneen sairaalaan ja terveyskeskukseen perustettua hierojien virkoja
omia jäseniään varten. Menestystä saavutettiin kuitenkin lähinnä eri hoitolaitoksien lisääntyvinä
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työpaikkoina. KHL:n puheenjohtaja Kauko Juntunen saattoi Hieroja-lehdessä vuonna 1974 ilolla
todeta, kuinka hierojille oli tarjolla työpaikkoja laitoksissa ja hoitoloissa aivan eri mitassa kuin vielä
5-10 vuotta aiemmin.73 Näin hierojien aloittama edunvalvontatyö osoitti merkityksensä: 1950luvulta saakka puhuttaneet koulutus- ja palkkauskysymykset oli 1970-luvun puolivälissä saatu
viimeinkin edes jotenkin tyydyttävälle tolalle. Silti monet vanhat ongelmat olivat vielä ratkomatta.
Sairausvakuutus korvasi potilaalle annetun hoitavan hieronnan vain harvoin ja tapauskohtaisesti.
Fysiatrian ja kirurgian erikoislääkäreiden puoltavista kannanotoista huolimatta hierojien virkoja ei
saatu perustettua sairaaloihin ja terveyskeskuksiin lääkintöhallituksen penseyden vuoksi.74
Suurten kysymysten ratkettua KHL:lle myönteiseen suuntaan vakiintui liiton toiminta merkittävästi
1970-luvun lopulla. Arkinen edunvalvontauurastus - hierontataksojen vahvistaminen, palkkausluokkasuositusten antaminen, hierojien täydennyskoulutuksen seuraaminen ja Hieroja-lehden
toimittaminen - täyttivät liiton aktiivien ajan yhdessä hierontatyön kehityksen seuraamisen kanssa.
Muutoksiakin toki ajan virrassa tapahtui. Syksyllä 1975 Siilinjärven ammatillisen kurssikeskuksen
kolmen kuukauden urheiluhierojakurssin suorittanut hieroja Arto Hagelberg perusti yhdessä
kurssitoveriensa kanssa urheiluhierontaan erikoistuneille hierojille oman yhdistyksen, Urheiluhierojat ry:n. Hagelberg kävi seuran perustamisen jälkeen, keväällä 1976 KHL:n hallituksen kokouksessa lukemassa otteita uuden yhdistyksen säännöistä ja tiedustelemassa, hyväksyisikö KHL Urheiluhierojat ry:n jäsenekseen. Yhtä soraääntä lukuun ottamatta hallitus suhtautui asiaan alustavasti
myönteisesti. Uudelle seuralle tuntui olevan tarvetta, koska yhä useammat hierojat olivat erikoistumassa juuri urheilijoiden hoitoon. Urheiluhieronta oli saamassa yhä enemmän arvostusta osakseen, sillä vuonna 1976 Helsingissä järjestettiin korkeatasoinen, kolme kuukautta kestänyt urheiluhierojakurssi 20 KHL:oon kuuluneelle hierojalle. Sen ohella Laillistetut Hierojat ja Kuntohoitajat ry.
- entinen Laillistetut Hierojat ry. - piti saman vuoden toukokuussa Kuortaneen Urheiluopistolla
“urheiluhenkisen” seminaarin, joten kiinnostus urheiluhierontaa kohtaan oli nopeassa kasvussa.75
Taustalla tässä urheiluhieronnan statuksen nousussa oli urheilulääketieteen suhtautuminen
hierontaan, jota edellinen piti tärkeänä hoitokeinona. Erään sysäyksen uuden hierojayhdistyksen
perustamiseen antoi myös urheiluhieronnan tuolloinen tila. Oli yleistä, että huippu-urheilijaakin
saattoi hieroa henkilö, jolla ei ollut koulutetun hierojan pätevyyttä. Eri syistä Urheiluhierojat ry:n
lopullinen liittyminen KHL:n jäseneksi venyi vuoteen 1980.76
KHL:n edunvalvonnan puhti ei tietystä tasaantumisesta huolimatta kadonnut. Keväällä 1977 liitto
antoi erään seminaarinsa yhteydessä julkilausuman, jossa puututtiin vanhoihin kiistakysymyksiin:
KHL toivoi edelleen hierojien virkoja terveyskeskuksiin ja sairaaloihin, itse hierontaa sairausvakuutuksen piiriin ja lisää jatkokoulutusta, jonka turvin koulutetut hierojat saattoivat pätevöityä kuntohoitajiksi tai urheiluhierojiksi. Jatkokoulutuksen kysyntä oli KHL:n jäsenistön keskuudessa suurta,
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sillä toukokuussa 1977 Karttulassa järjestettyyn jatkokoulutusseminaariin eivät kaikki halukkaat
mahtuneet mukaan.77 Hierojakoulutuksen kehittäminen osoittautui kuitenkin 1970- ja 1980-lukujen
taitteessa hankalaksi, koska oman liittonsa perustaneet, pitemmän pohjakoulutuksen saaneet
kuntohoitajat sekä lääkintävoimistelijat vastustivat ajatusta peläten oman työtilanteensa vaikeutuvan.78
KHL jakoi tietoa koulutettujen hierojien työstä myös suurelle yleisölle 1970-luvun jälkipuoliskolla.
Syyskuussa 1976 järjestetyillä Työ ja Taito -messuilla oli KHL:n väen edustaja jakamassa hierontatietoutta ja antamassa tarpeen tulleen pienen työnäytteen. Tällaisilla esiintymisillä pyrittiin tuomaan
julki hieronnan tärkeys fysikaalisena hoitomuotona.79
Sitkeästä myyräntyöstä huolimatta lääkintöhallitus ei vielä vuonna 1977 noteerannut sairaaloille
lähettämässään, hoitohenkilöstön tarvetta tiedustelevassa kirjelmässään hierojia lainkaan, mikä
kirvoitti KHL:n entisen, vuonna 1975 tehtävänsä jättäneen puheenjohtajan Kauko Juntusen hämmästyneisiin kommentteihin: lääkintöhallitus oli hänen mukaansa jo 30 vuoden ajan ollut velvoitettu valvomaan hierojien toimintaa, mutta ilmeisesti kyseisessä keskusvirastossa ei ollut ajan tasalla
olevaa tietoa yhä lisääntyneestä hierojien tarpeesta.80 KHL:n 1970-luvulla tekemät ponnistelut
hierojien hyväksi tuottivat näistä vastoinkäymisistä huolimatta hyvää hedelmää myös kasvavan
jäsenmäärän muodossa. Vuonna 1978 liittoon kuului 360 jäsentä, mikä oli sentään 30% enemmän
kuin kymmenen vuotta aiemmin. Silti hierojien järjestäytymisaste oli vielä perin alhainen, sillä
toista tuhatta jäsentä uinui edelleen Hieroja-lehden sanoin “Ruususen unta”.81
KHL:n 1970-luvun lopulla kokemat takaiskut johtuivat lähinnä liiton heikentyneestä taloudesta.
Vuonna 1978 hierojien etujärjestöllä ei ollut varaa luento- ja opintopäivien järjestämiseen, ja
Laillistetut Hierojat ja Kuntohoitajat ry. otti tilaisuuden hoitaakseen. Vielä ikävämpi asia oli Hierojalehden ilmestymisen lakkaaminen kyseisenä vuonna samojen maksuvaikeuksien vuoksi. Tämä
asiantila onneksi korjaantui nopeasti, ja vuonna 1979 Hieroja-lehdestä ilmestyi jo kolme numeroa.
Lehden taival oli kuitenkin vielä parin vuoden ajan sangen ohdakkeinen, koska sen toimitus ei
saanut tarpeeksi materiaalia julkaistavakseen.82 Paljon työsarkaa jäi siis KHL:lle vielä tehtäväksi
liiton siirtyessä 1980-luvulle.
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Jarmo Huttunen
KHL:n puheenjohtaja 1981 – 1998

6

• Ylioppilaaksi 1976, Tiirismaan lukio, Lahti
• Koulutettu hieroja 1980, Juntusen hieromaopisto
• Hieronnan opettaja 1980- , Juntusen hieromaopisto
• Lääketieteen lisenssiaatti 1985, Tampereen yliopisto
• Työterveyslääkäri 1989• KHL.n kunniapuheenjohtaja 2000

Kasvavan hieroja-ammattikunnan
etujärjestö 1980-luvulla

K

oulutettujen Hierojien Liitolle 1980-luku merkitsi jälleen uutta vaihetta järjestön historiassa.
Liiton edunvalvontatyö tiivistyi jatkuvasti: epäpätevien hierojien ilmoitteluun puututtiin yhä
enemmän, sillä nämä olivat ryhtyneet hieronnan ohella antamaan halukkaille myös hieronnan
opetusta. Myös jo ammatissa toimivien hierojien täydennyskoulutusta ajettiin määrätietoisesti
eteenpäin, sillä 1970-luvulla hierontapalvelujen kysyntä ja toisaalta alan koulutustarjonta olivat
merkittävästi kasvaneet. Koska hieronta myös kehittyi hoitomuotona jatkuvasti, olivat varttuneemmat hierojat vaarassa pudota kehityksen kärjestä ilman jatkuvaa kurssitarjontaa.83
Uudistumista tapahtui myös liiton johdossa. Huhtikuussa 1981 KHL:n liittokokous teki kauaskantoisen päätöksen valitessaan järjestön puheenjohtajaksi koulutetun hierojan ja lääketieteen
opiskelijan Jarmo Huttusen.84 Lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1985 valmistuneesta Huttusesta
tuli sangen pitkäaikainen KHL:n puheenjohtaja, sillä hän luotsasi yhdistystä vuoteen 1998 saakka.
1980-luvun alkuvuosina KHL pyrki laajentamaan yhteiskuntasuhteitaan ja parantamaan jäsenistönsä palvelua erilaisissa ammatillisissa ja juridisissa ongelmissa. Tämän vuoksi järjestö liittyi vuonna
1982 jäseneksi Suomen Fysikaalisten Hoitolaitosten Liittoon (SFHL). SFHL:oon kuului tuolloin yli
600 hoitolaitosta, ja kyseisen liiton tarkoituksena oli järjestää koulutustilaisuuksia sekä kehittää ja
parantaa laitoksissa toimivien lääkintävoimistelijoiden, kuntohoitajien ja hierojien ammattitaitoa.

58

1950 – 2000

KÄSILLÄ, AIVOILLA JA SYDÄMELLÄ

”

Erikoishieronnat ovat tehneet jo muutaman vuoden
maihinnousuaan Suomeen. Vahvimpia näyttöjä näistä kurssin pitäjien, sanoisinko
ajattelemattomuudesta, ovat
sidekudoshierontakurssit, joita pidetään lähes ympäri
maata ja maallikot ovat mukana sankoin joukoin.
Kursseilta päästyään he alkavat harrastaa
sidekudoshierontaa ”ammatikseen” mutta millä
indikaatioilla ja diagnooseilla. Lääkärit eivät ko.
hierontaan ketään lähetä ja diagnoosin teko jää tällaisen ”hierojan” omalle kontolle. Mettään mennään ja
vahvasti, valitettavasti taas uhrataan yksi hyvä terapiamenetelmä turhuuden markkinoille. Kun tuoli kaatuu
alta niin ihminen löytyy lattialta.

Jarmo Huttunen

Puheenjohtaja Huttunen Jarmo. 1989.
Erikoishierontakurssit. Hieroja 2 / 1989
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Vuodesta 1982 lähtien KHL tarjosi jäsenistölleen myös oikeusapua, jota ryhtyi antamaan tehtävään
palkattu varatuomari Pekka Pohja. Käytännössä hänen tärkeimmiksi tehtävikseen muotoutuivat
epäpätevien hierojien toiminnan seuranta ja kirjelmöinti heidän toimistaan viranomaisille. Suurta
merkitystä ei tällä seurannalla kuitenkaan lopulta ollut, sillä yksikään KHL:n esille nostama tapaus
ei edennyt lakitupaan saakka. 1990-luvulla liitto keskittyikin hierojien oman ammatti-identiteetin
nostamiseen, minkä uskottiin olevan tehokkain ase kamppailussa epäpäteviä kilpailijoita vastaan.85

”

Miksei liitto tee mitään
huijarihierojien
saattamiseksi oikeuden eteen?

Kaikki nämä muutokset olivat osa sangen luonnollista kehitystä. Hieronta oli alkanut vuosien
saatossa kiinnostaa yhä suurempaa joukkoa ihmisiä, jotka hakivat apua moniin elintasovaivoihinsa.
Koulutettujen hierojien työ hyötyi myös ns. vaihtoehtoisen lääketieteen, luonnonlääkinnän ja
homeopatian suosion noususta, koska kansan silmissä hieronta - sinänsä monessa mielessä aivan
oikein - rinnastettiin kansanomaisen lääkintätaidon hoitotapoihin. Kehityskulku ei silti ollut hieroja-ammattikunnan kannalta ongelmaton, sillä kaikkien näiden hoitomuotojen liepeillä toimi myös
ammattitaidotonta väkeä, jopa suoranaisia puoskareita.86 Yhtä kaikki KHL:n jäsenmäärä kasvoi
1980-luvun alkupuolella - vuonna 1983 liitolla oli 472 jäsentä -, ja sen toimintaan tuli mukaan
muitakin uusia elementtejä kuin oikeuspalvelut ja jäsenyys SFHL:ssa. Mistään kovin mullistavista
uudistuksista ei kuitenkaan ollut kyse. KHL ryhtyi 1980-luvun alussa hankkimaan varoja jäsenmaksujen ohella myös jäsenmerkkejä, liiton t-paitoja ja lahjakortteja myymällä. Näillä tuloilla oli merkitystä pienehkölle keskusjärjestölle, sillä yhdessä Hieroja-lehden ilmoitustulojen kanssa ne muodostivat 1980-luvun puolivälissä kolmanneksen liiton vuosituotoista.

Liitto on tehnyt ilmoituksia eri paikkakunnilla toimivista huijareista, jotka eivät ole koulutettuja eivätkä laillistettuja, eivät maksa
veroja, eivät maksa eläkemaksuja, eivät anna
asiakkaalle kuittia. Tutkimattomat ovat
oikeuden jakajien mielet, sillä tuloksia on
tullut, joskin kitsaalla kädellä.
Matti Varpila

KHL:n tiedotus- ja suhdetoiminta otti 1980-luvulla askeleita eteenpäin. Vuonna 1983 Hieroja-lehden
kolmesta numerosta yksi julkaistiin laajemmalle yleisölle tarkoitettuna erikoisnumerona, jota
jaettiin terveydenhuoltoalan henkilökunnalle sekä hierojien asiakkaille. Jäsenhankintaa ryhdyttiin
tehostamaan vierailemalla hieromaopistoissa kertomassa tuleville hierojille liiton toiminnasta.
KHL:n jäsenmäärä jatkoikin rivakkaa kasvuaan: vuonna 1984 sen jäsenyhdistyksissä oli 565 henkilöjäsentä, joista 342 kuului Laillistetut Hierojat ja Kuntohoitajat ry:een. Liiton kokonaisjäsenmäärän
kasvun taustalla oli näin muiden syiden ohella parantunut tiedotustoiminta.87

Lääkintöhallituksen vastaus liiton kyselyyn
oli, että Lääkintöhallituksen tehtävänä ei ole
valvoa kouluttamattomia hierojia, ainoastaan
koulutettuja, kouluttamattomien hierojien
valvoja on kuulemma poliisi!!!

Matti Varpila, KHL:n sihteeri 1983 – 1992
Sihteerin palsta.1987. Hieroja 2/1987

Hierojien vilkastunut järjestöaktiivisuus johti myös uuden, alueellisen hierojajärjestön perustamiseen. Helmikuussa 1984 kokoontui 17 pohjoissuomalaista koulutettua hierojaa Oululaisissa käynnistääkseen Pohjois-Suomen Hierojat ja Kuntohoitajat -nimisen yhdistyksen toiminnan. Uuden
hierojaseuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin hieroja Aaro Haikola, ja sen säännöiksi
hyväksyttiin soveltuvin osin Laillistetut Hierojat ja Kuntohoitajat ry:n säännöt. KHL:n johdon
pitkään toivoma alueellisen toiminnan vilkastuminen pääsi näin alkuun. Uusi paikallinen hierojajärjestö hyväksyttiin pikavauhtia, jo toukokuussa 1984, KHL:n jäsenjärjestöksi.88
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Valitettavasti yhdistyksestä ei kuitenkaan tullut pitkäikäistä. Pohjois-Suomen Hierojat ja Kuntohoitajat ry:n puheenjohtaja Aaro Haikola jätti tehtävänsä vuonna 1989, ja koska uutta vetäjää ei aktiivisuuden puutteesta kärsineelle yhdistykselle löytynyt, päätettiin se pian tämän jälkeen lopettaa.
Suurin osa pohjoissuomalaisista hierojista liittyi oman paikallisjärjestön kuoltua Laillistetut Hierojat ja Kuntohoitajat ry:n jäseniksi, joten KHL ei joutunut kärsimään jäsenpaosta.

Teemavuotena viestintä

”

Vaikka Pohjois-Suomen yhdistyksen tarina päättyikin lyhyeen, kuvasti episodi kuitenkin hierojien
yhä lisääntyvästä kiinnostuksesta alansa etujärjestötoimintaan. 1980-luvun lopulla KHL:lla oli jo yli
900 jäsentä, minkä selitti liiton tehokkaan jäsenhankinnan ohella myös vuosittain valmistuvien
hierojien määrän raju kasvu: 1980-luvun alkupuolella kymmenkunnasta hierojia kouluttaneesta
laitoksesta valmistui vuosittain toista sataa koulutettua hierojaa. 1990-luvulla tämä luku vielä
moninkertaistui, ja 2000-luvun alussa hierojia valmistuu vuosittain noin viisisataa.89
Moni jo vuosikymmeniä vireillä ollut asia seurasi KHL:oa halki 1980-luvunkin. Tärkeimpiin näistä
kuului kysymys hieronnan korvattavuudesta fysikaalisena hoitona sairausvakuutuksen kautta.
Pääsääntöisesti hierojan asiakas ei saanut Kansaneläkelaitokselta mitään korvausta hierontalaskuistaan: vain suhteellisen harvoissa yksittäistapauksissa valtiovalta ojensi vaivoistaan kärsivälle asiakkaalle auttavan kätensä. Ongelma oli hierojille ollut iät ajat varsin keskeinen, sillä jos koulutetun
hierojan palvelut olisi saatu sairausvakuutuksen piiriin, olisi mahdollisten asiakkaiden kynnys
hakeutua hierottavaksi luonnollisesti madaltunut. KHL jaksoi pommittaa päättäjiä tässä asiassa
lannistumatta koko 1980-luvun ajan. Sen edustajat lähestyivät niin kansanedustajia, ministereitä
kuin virkamiehiäkin kirjelmin ja vierailukäynnein, mutta mitään ratkaisevaa ei vuosikymmenen
aikana tapahtunut. 1990-luvulla KHL ei ajanut hierojan työn korvattavuusasiaa eteenpäin, vaan se
keskittyi kohottamaan hierojakoulutuksen tasoa. Liiton johdon mielestä korvauskysymykseen olisi
syytä palata vasta sen jälkeen kun hierojien ammattipätevyys olisi niin korkeaa luokkaa että viranomaisten olisi vaikea evätä korvausta hierojan asiakkaalta. Tätä päätöstä helpotti se tosiasia, että
Kansaneläkelaitokselta tällaisista hoidoista saatava korvaus ei enää 1990-luvulla ollut taloudellisesti
yhtä merkittävä kuin ennen.90
KHL:n näkökulmasta katsottuna moni muu vuosikymmenet vaivannut epäkohta onneksi korjaantui
1980-luvun nousukaudella. Hierojien toinen vanha murheenkryyni, hierojakoulutus, suorastaan
mullistui tuona aikana. Koulutustarjontaa oli rutkasti enemmän kuin parikymmentä vuotta aiemmin, joskin annettu opetus oli kovin kirjavaa: yhtenäistä hierojan opetussuunnitelmaa ei vielä
1980-luvulla ollut. Liiton ja Laillistetut Hierojat ja Kuntohoitajat ry:n kaksi kertaa vuodessa järjestämät koulutuspäivät keräsivät runsaasti liiton jäseniä, ja varsinaista hierojakoulutusta antoi jo
parisenkymmentä kurssikeskusta ja hoitolaitosta. KHL:n koulutuspäivien ja kurssien aiheet vaihte-

62

1950 – 2000

KÄSILLÄ, AIVOILLA JA SYDÄMELLÄ

Kalervo Laakso

Liittomme satsaa tänä vuonna henkeä ja ainetta
jatkokoulutukseen. Onnekkaimmat kävivät maaliskuussa Tukholman kaupungissa vyöhyketerapian
ja naprapathian ”opissa”.
Teemavuotemmehan on viestintä, anna
tiedonhalusi kasvaa ja uudistu ammatillisesti,
viestitä työssäsi terveitä elämäntapoja, osallistu!
Laakso Kalervo. Toimituksen tiimoilta. 1983.
Hieroja N:o 1 1983
Kalervo Laakso

Särkylääkkeet vai hieronta?

”

Särkylääkkeiden kulutus on kaksinkertaistunut 15 vuodessa. Tärkein syy käytön lisääntymiseen
on tuki- ja liikuntaelinsairauksien kasvu. Kulutusta on lisänneet myös lääkkeiden voimakas
mainonta.
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat myös hierojien tärkein hoitokohde. Miksi ihmiset ovat
päätyneet särkylääkkeellä hoitamiseen hieronnan sijasta? Lääkefirmat tuovat mainonnassaan
selvästi ilmi indikaatiot. ”Niskasäryn iskiessä Mobilat auttaa ”tietävät kaikki”, jotka katsovat
televisiota tai lukevat lehtiä.
Hierontamainoksista oppii hierojien nimet ja osoitteet, ne on selkeästi näkyvissä, mutta
hieronnan indikaatiot jäävät edelleen mysteeriksi. Tänä helpon informaation aikana asiakkaat
ovat tottuneet valmiiksi pureskeltuun tietoon. He haluavat tietää, auttaako hoito niskakipuun,
iskiasvaivaan tai yleensäkin johonkin selkeästi määriteltävään kipuun. Selkeästi määriteltyjä
kipuja eivät ole hierojan nimi, lihasongelma tai edes lihasjännitys. Asiakkaamme ensisijainen
mielenkiinto ei kohdistu nimeemme, vaan kykyymme hoitaa häntä. Hän kääntyy puoleemme
kun tietää, missä konkreettisessa ongelmassa voimme häntä auttaa.
Kolutuksemme täyttäessä tänä vuonna 100 vuotta, on korkea aika meidän hierojienkin
siirtyä mainonnassamme tälle vuosisadalle.
Vestervik Kaija.1993. Pääkirjoitus. Hieroja 2 / 1993
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Valtakunnalliset opinto- ja virkistäytymispäivät
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Anatomian kertausta ja terapiaa

”

”

Erkkilä Minna. 2000. Elämisen sietämätön keveys. Hieroja 4 / 2000
Hierojalehden päätoimittaja 19980-

Ja luennolla olijat töihin. Hieromaan edellä seisovan
hartioita. Tosin en anatomiasta tiedä ehkä kaikkea
mutta onko Minnan hartiat siinä mistä Birgitta hieroo??? Toivottavasti aivot ovat sentään siellä missä
niiden on luultu olevan!

Aamupäivällä kerrattiin ”Ekin” opastuksella anatomiaa ja fysiologiaa. Irmeli kertoi yhdistykselle tulleen jo tavaksi antaa aamupäivä ”kovalle” lääketieteelle ja iltapäivä pehmeämmälle tieteelle. Tänä vuonna valitsimme aiheeksi Suomi täynnä terapiaa. Tutustuimme tarkemmin Kajava-hierontaan, osteopatiaan sekä magneettiterapiaan. Aiheet valittiin sen mukaan mitä ammattitaitoa löytyi omasta joukostamme. Irmeli sanookin pitävänsä tärkeänä, että yhdistyksen
voimavarat tulevat näin esille ja kaikkien hyödyksi.
Hämeen hierojien koulutuspäivä Ylihärmässä. 1991. Irmeli Pahtela-Sorjosen haastattelu. Hieroja 2 / 1991
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livat laidasta laitaan: erityisen suosittuja olivat 1980-luvulla puheenjohtaja Jarmo Huttusen ja
hieroja Kimmo Lindénin vetämät hermoratahierontakurssit. Liitto tarjosi ennakkoluulottomasti
jäsenistölleen myös mahdollisuuden tutustua moniin uusiin fysikaalisiin hoitotapoihin, kuten
lymfa- ja akuhierontaan. Koulutuspäivien luennoitsijoiden skaalaa laajennettiin niinikään oman
ammattikunnan ja perinteisesti esitelmöineiden lääkärien ohella muihin ihmisen terveydestä
huolehtiviin asiantuntijoihin, kuten teologeihin sekä liikunta- ja kasvatustieteilijöihin. Näin järjestäytyneet hierojat saivat laaja-alaista tietoa suomalaisesta terveydenhoidosta, mikä oli ammatissa
kehittymisen kannalta hyvin hyödyllistä.91
Tätä hierojien ammatillista pätevöitymistä edesauttoi 1980-luvulla uudistunut, taloudellisesti
edullisimpaan tabloidkokoon siirtynyt Hieroja-lehti. Se muuttui tuona aikana yhä ammatillisemmaksi, hierojan työhön liittyviä artikkeleita sisältäväksi julkaisuksi, jossa järjestöasioita oli selvästi
entistä vähemmän. Huomattavan osan kahdeksansivuiseksi vakiintuneesta lehdestä täyttivät myös
erilaiset täydennyskurssi-ilmoitukset ja hierojien ammattityövälineitä esittelevät mainokset. 1980luvun Hieroja-lehti oli lähinnä KHL:n sihteerin Matti Varpilan aikaansaannos, sillä liiton jäsenyhdistykset eivät toiveista huolimatta kyenneet toimittamaan julkaisulle sen tarvitsemaa materiaalia.92
Kaiken kaikkiaan 1980-luku oli suomalaisen hieronnan nousukautta: koulutetut hierojat saivat
nauttia kasvavasta arvostuksesta, ja heillä oli edeltäviä polvia huomattavasti paremmat mahdollisuudet kehittyä ammatissaan asiakkaidensa hyödyksi.

Koulutetun hierojan
ammattisormuksen
symboli

Kädet suojelevasti sydämen ympärillä symbolisoivat hierojan auttavia, elämää parantavia käsiä, sekä sydän luottamuksellista, ihmisläheistä ja potilaskeskeistä hoitotapaa.
Risti taustalla kuvaa hoitoalaa.
Tunnuksen idea. Hieroja Tapani Korpi
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Kaija Vestervik

7
Uutta kohti 1990-luvulla

P

äättyvän 1900-luvun viimeinen vuosikymmen alkoi hierojien osalta alakuloisissa tunnelmissa.
Syy tähän melankoliaan oli vuoden 1990 syksyllä alkanut poikkeuksellisen syvä talouslama,
jonka vertaista synkkyydessään ei Suomi ollut kokenut sitten 1860-luvun nälkävuosien. Suomalaisessa elämänmenossa tapahtui 1980- ja 1990-lukujen taitevuosina muutoksia, jotka ravistelivat
likimain jokaista suomalaista.
Pula-aika näkyi myös hierojien kukkarossa. Ahdinkoon joutuneet asiakkaat säästivät missä voivat,
ja näin hierottavien määrä väheni 1990-luvun alussa voimakkaasti. Samoin kävi myös heitä palvelevalle ammattikunnalle, sillä ammatissa toimivien hierojien määrä kääntyi pahimpina lamavuosina
laskuun. Koulutettujen Hierojien Liitto tunsi omassakin rahapussissaan noidankehään ajautuneen
kansantalouden vaikutukset: liiton jäsentulot alkoivat pienetä. KHL kuvaili syntynyttä tilannetta
osuvilla sanoilla “laman kouraisu tuntuu lihaksissakin”.93
Vaikeat olosuhteet eivät halvaannuttaneet KHL:n toimintaa. Monet liiton jo aikoja sitten esille
nostamat kysymykset etenivät lamavuosina merkittävästi, ja uudistumistakin tapahtui. KHL:llä oli
myös takavuosia kiinteämmät yhteydet päätöksentekijöihin. Liiton puheenjohtaja Jarmo Huttunen
oli usean hieronnan asemaa pohtivan työryhmän jäsen, ja hänen asiantuntemustaan kuultiin myös
eduskunnan sosiaalivaliokunnassa.94
Talouden syöksykierre sai koulutetut hierojat tiivistämään rivejään. Kesäkuussa 1992 KHL päätti
vedota opetus- sekä sosiaali- ja terveyshallitukseen saadakseen hierojakoulutusta supistettua.
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KHL:n puheenjohtaja 1998 –
• Syntyi 18. huhtikuuta 1957 Porissa
• Koulutettu hieroja, Juntusen hieromaopisto 1979
• Ammatinharjoittajana Porissa1979 –
• Hämeen hierojayhdistyksen sihteeri 1991 – 1996
• Hieroja – lehden pätoimittaja1993 – 1998
• Koulutettu osteopaatti, Kairon – instituutti 1994
• Fysioterapiaopinnot 1998 – , Espoo -instituutti
• Hierojan erikoisammattitutkinnon
perustetyöryhmä 1999 – 2000
• Hierojien tutkintotoimikunta 1995 – 2001
Kaija Vestervik

”

KHL:n hallitus teki edellisessä kokouksessaan päätöksen perustaa rahaston
hieronnan ja siihen läheisesti liittyvän toiminnan tutkimuksen tukemiseksi.
Meillä hierojilla ei juurikaan ole perinteitä ammattimme sisältöön liittyvästä
tieteellisestä keskustelusta. Terveydenhuollon ammattilaisina tarvitsemme
tutkittua tietoa työmme vaikuttavuudesta pystyäksemme markkinoimaan itseämme ja työtämme yhä enemmän tieteelliseen tutkimukseen nojaavassa yhteiskunnasamme. Tulevaisuudessa pelkkä minusta tuntuu ja käytännön kokemuksesta
tiedän kommentit eivät riitä vakuuttamaan ympäristömme vaikuttajia heidän
tehdessä yhteiskunnallisiin linjauksiin liittyviä päätöksiä.
Hieronta on tulevaisuutta. Ja siitä olemme vastuussa me, tämän päivän
ammattilaiset.
Vestervik Kaija. 2000. Puheenjohtajalta. Hieroja 4 / 2000
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Hieronnan hinnat

Hieronnan tarjonta oli suurempaa kuin sen kysyntä, ja vastavalmistuneet hierojat sijoittuivat perin
huonosti työelämään. Saadakseen sanoilleen tukea liitto teetti vuonna 1993 Lohjan Kauppaoppilaitoksessa selvityksen vuonna 1990 ja sen jälkeen valmistuneiden hierojien työllisyystilanteesta.
Kyselyyn vastasi 155 hierojaa, joista 76% ilmoitti tekevänsä hierontatyötä. Nuorien hierojien heikosta työllisyystilanteesta kertoi karua kieltään se, että 51% vastanneista ilmoitti hieronnan ohessa
tekevänsä myös muuta työtä. KHL:n mukaan tutkimus osoitti, että vain 48% valmistuneista kykeni
elättämään itsensä hankkimallaan hierojan ammatilla. Puolet vastanneista ilmoitti työtilanteensa
heikentyneen vuosien 1990-1993 aikana. Selvitykseen nojautuen liitto katsoi, ettei ollut olemassa
perusteita uusien hierojakoulujen perustamiseksi ja että jo toimivienkin oppilaitosten jatkolupahakemuksia tulisi tarkkaan harkita. Selvitys antoi KHL:lle muutakin tietoa nuoremmasta jäsenkunnastaan: muutamaa harvaa hierojaa lukuun ottamatta nämä työskentelivät yksityisyrittäjinä. Liiton
kannalta oli kuitenkin harmillista, etteivät viranomaiset tehdystä selvityksestä huolimatta ryhtyneet
supistamaan paisunutta hierojakoulutusta.95
Hieronnan opetus otti merkittäviä askeleita eteenpäin 1990-luvun alkuvuosina. Eri puolilla Suomea
annettu hierojakoulutus harmonisoitui vuoden 1992 alusta lähtien, sillä opetushallitus hyväksyi
hierojien opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet ja ne tulivat voimaan 1.1.1992. Tästä
ajankohdasta lähtien kaikki hierontaa antavat oppilaitokset rakensivat koulutusohjelmansa tämän
opetussuunnitelman mukaisiksi.96 Kaikkiaan suunnitelma oli tuntimäärältään 1 330 opetustunnin
laajuinen: niistä 770 käsitti varsinaista hierontatyön opetusta. Opetussuunnitelmassa varattiin
laajahkoja tuntimääriä myös anatomian ja fysiologian, käyttäytymistieteiden, liikunta- ja terveystiedon, sosiaali- ja terveydenhuollon perusteiden, fysikaalisen hoidon sekä viestintätaitojen opetukseen. Tämä myönteinen kehitys jatkui vielä seuraavinakin vuosina, sillä vuonna 1994 astui voimaan
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Sen mukaisesti hierojan tutkinnosta tuli ammattitutkinto, joka suoritettiin näyttötutkintona. Hierojakokelaan on siitä lähtien pitänyt tutkinto läpäistäkseen esittää hyväksyttävä työnäyte asiantuntijoiden läsnäollessa. Hierojakoulutus on näin saanut
kaikkialla Suomessa yhdenmukaiset muodot ja tutkintovaatimukset, ja samalla se on syventynyt
sekä täsmentynyt.97 KHL:n koulutuksellinen edunvalvonta sai vakiintuneet puitteet 1990-luvulla,
sillä liitto sai yhden edustajan hierojan ammattitaitovaatimuksia valmistelevaan toimikuntaan ja
kaksi opetushallituksen hierojantutkintotoimikuntaan.98 Liiton jäsenistön intoa täydennyskoulutukseen pyrittiin puolestaan lisäämään perustamalla vuosittain myönnettävä täydennyskoulutusstipendi ja 2000 luvun alussa tutkimusrahoitusstipendi.99
Fysikaalisen hoidon saralla annettava ammattikoulutus koki muitakin muutoksia 1990-luvulla.
Muutama kymmenen vuotta aiemmin aloitettu kuntohoitajien koulutus päättyi vuosikymmenen
loppupuolella, jolloin terveydenhuoltoalan kenttä muuttui muutenkin voimakkaasti. Hierojan
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Tuula Lindén

”

Hieronnan hinnat ja niiden rajukin vaihtelu mietityttää. On jopa pyydetty liitolta suuntaa –
antavaa hinnastoa jäsenistölle. Kilpailuvirasto kuitenkin kieltää kaikenlaiset hinnastot. Toki
jokaisen tulisi osata laskea, paljonko omasta työstä täytyy saada tuloja, että saa välittömät kulut maksetuksi ja leipään ja asumiseenkin jäisi vähän rahaa. Välillä ihmetyttää todella alhaiset
hinnat, niillä ei kaikkea lakisääteistä makseta. Epäilenpä, että runsas koulutus tekee myös ”pimeitä hierojia”. Tuskin kovinkaan moni asiakas vaivaa päätään sillä, mitä kuluja hieroja maksaa
tuloistaan, pääasia on, että on koulutettu ja halpa.
Tuula Lindèn
KHL:n sihteeri1993Laillistetut Hierojat ja kuntohoitajat ry, sihteeri 1983 - 1996
Toiminnanjohtajan palsta. 1995. Hieroja 3 / 95
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Opintopäivät

”
Yhteydenpito Ruotsissa toimivaan hierojaliiton Svenska
Kroppsterapeutes Riksförbundiin

”

Koulutettujen Hierojien Liitto ry on aloittanut säännöllisen yhteydenpidon Ruotsissa toimivan hierojaliiton Svenska Kroppsterapeutes Riksförbundin kanssa. Ensimmäinen tapaaminen pidettiin Naantalin kylpylässä 13.9.1997. Tapaamisten tarkoitus on kartoittaa kokemuksia molemminpuolisesti hierojakoulutuksesta, työtavoista ja menetelmistä sekä näitä säätelevistä laeista ja niiden erilaisuudesta. Tavoitteena on tulevaisuudessa löytää yhteisiä linjoja
sekä kolutukseen että lainsäädäntöön. Tällä kertaa kartoitimme lähinnä European Association of sport Massagen, Koulutuettujen Hierojien Liiton sekä Svenska Kroppsterapeutes
Riksförbundin toimintaa sekä Stakesin roolia hierojien ammattikunnalle Suomessa.

Opintopäivät ovat ohi. Läsnä oli lähes
150 hierojaa ja hierojaopiskelijaa. Toisen päivän ohjelmassa olleet
ryhmätyöskentelyt saivat ehkä muutamat jättämään päivät tällä kertaa käymättä. Käytännössä kahteen ryhmään
jakaminen ja etiikan osalta ryhmätyöskentely osoittautuivat toimivan
oikein hyvin. Palautelomakkeiden
mukaan aktiiviset venyttelyt piristivät
ja ettikan pohdinta oman ammatin
puitteissa oli mukavaa

Tuula Lindèn. 1999.
Toiminnanjohtajan palsta.
Hieroja 2 / 1999.

Peltonen Armi. Elämisen sietämätön keveys. 1998. Hieroja 1 / 1998
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ammattitutkinnon synty ja käynnistynyt lähihoitajakoulutus tekivät osaltaan kuntohoitajakoulutuksen tarpeettomaksi.100
Ammattitaitoinen hieronta on jo sukupolvien ajan ollut Suomessa pienehkö mutta tärkeä terveydenhuollon osa-alue, joskaan viranomaiset eivät aina ole osoittaneet kovin suurta ymmärrystä
hierojien tekemälle työlle. Silti terveydenhuollon kentässä tapahtuneet muutokset ovat vuosien
saatossa heijastuneet myös hieronnan asemaan. Kun laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
astui voimaan vuonna 1994, kumoutui samalla vuoden 1945 laki ja asetus koulutetun hierojan
pätevyysvaatimuksista: tutkinnon suorittaneita hierojia ei enää laillistettu tehtäväänsä, vaan heidät
merkittiin nimikesuojattuna ammattiryhmänä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylläpitämään rekisteriin. Lakiteksti puhui edelleen koulutetuista hierojista, vaikka KHL toivoi ammattinimikkeeksi ytimekkäästi pelkästään hierojaa. Nimikkeen käytön valvonta oli 1980-luvun alusta
lähtien kuulunut Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle, jolla ei kuitenkaan käytännössä ollut
resursseja tehokkaaseen valvontaan. Tämä tehtävä jäi käytännössä edelleen KHL:n ja sen jäsenistön hoidettavaksi.

Opintopäivät

Hieroja-ammatin statuksen nostamiseksi tehty määrätietoinen työ kantoi 1990-luvulla hedelmää,
sillä hierojien mielipiteitä alettiin viranomaistaholla ottaa yhä enemmän huomioon. 1900-luvun
lähestyessä loppuaan KHL:n edunvalvonnan painopiste siirtyi opetushallituksen ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Liitto pyrkii edelleen samaan alan
ammattinimikkeeksi hierojan. Liitto teki asiasta kirjallisen kyselyn ministeri Terttu Huttu-Juntuselle
helmikuussa 1999 ja maaliskuussa 2000 silloinen KHL:n puheenjohtaja Kaija Vestervik kävi keskustelemassa asiasta peruspalveluministeri Eva Biaudet‘n kanssa , mutta toistaiseksi viranomaiset ovat
pitäneet nimikkeen koulutettu hieroja käyttöä helpompana valvoa.101
Eräs KHL:n pitkäaikainen tavoite alkoi 1990-luvun jälkipuoliskolla toteutua. Jo vuosikymmeniä
aiemmin liiton sisällä oli ollut mielipiteitä, joiden mukaan alayhdistykset olisi syytä lopettaa ja
kaikkien hierojien tulisi kuulua liittoon henkilöjäseninä. Tämä ajatus saavutti vuosien mittaan yhä
enemmän kannatusta, ja vuonna 1996 sekä Hämeen hierojayhdistys että Laillistetut Hierojat ja
Kuntohoitajat ry. päättivät lopettaa toimintansa. Näiden yhdistysten jäsenet siirtyivät KHL:n henkilöjäseniksi, ja niiden omaisuus luovutettiin liiton haltuun. Vuonna 1997 päättyi myös suomalaisten
hierojayhdistysten nestorin, Turun hierojayhdistyksen, tarina: tämä päätös tosin johtui myös
toiminnan lamaantumisesta eikä pelkästään halusta seurata kahden muun jäsenyhdistyksen
esimerkkiä. Urheiluhierojat ry. muuntui puolestaan KHL:n urheilutoimikunnaksi, joskin se säilyi
vielä teknisesti omana yhdistyksenään.102 KHL:n jäsenyhdistysten toiminnan lopettamiselle oli
selkeät taloudelliset perusteet. Liiton jäsenmaksuvaroja oli vuosikausia jaettu minimaalista toimin-
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Hoivaa arvostetaan

”

Suomen kuvalehden teettämän tutkimuksen mukaan hierojan ammatin arvostus on kuluneen viiden vuoden aikana noussut 166 sijalta 125 sijalle. Tutkimuksessa oli mukana 365
ammattia, joista arvolistan kärjessä keikkuu peräti kuusi eri lääkäriammattia. Yleensäkin
kaikki lääketieteeseen ja hoivaamiseen liittyvät ammatit ovat nostaneet arvostustaan. Eniten
arvon alennusta ovat kärsineet poliitikot, esim. kansanedustajat ovat pudonneet sijalta 106
sijalle 186.
Vestervik Kaija. 1997. Pääkirjoitus. Hieroja 1 / 97
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taa harrastaneille jäsenyhdistyksille, joiden tileillä KHL:n toimintansa tehostamiseksi kipeästi
kaipaamat rahat makasivat. Toimintansa lopettaneiden jäsenyhdistysten varat siirrettiin Hierojalehden käyttöön, josta kehittyi 1990-luvun loppupuolella aiempaa sisältörikkaampi aikakauslehtityyppinen julkaisu. Sen kehittämisessä on ollut merkittävä osa hieroja Kaija Vestervikillä.103
1990-luvun jälkipuolisko oli KHL:lle myös kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön laajentamisen
aikaa. Liitto loi toimivat yhteydet Euroopassa perustettuun kansainväliseen hierojien järjestöön
EAS:iin urheilutoimikuntansa kautta. Aktiivisena yhteyshenkilönä EAS:n suuntaan toimi Urheiluhierojat ry:n sihteeri Anneli Suhonen-Laakso, joka muun muassa osallistui liiton edustajana EAS:n
yleiskokoukseen Hollannissa vuosina 1995 ja 1997. Toinen merkittävä kansainvälinen kontakti
syntyi 1990-luvun puolivälissä Viron aloittelevan hierojayhdistyksen kanssa, jota KHL pyrki tämän
alkutaipaleella kaikin puolin tukemaan. Syksyllä 1997 liitto ryhtyi keskustelemaan yhteistoiminnasta myös KHL:oa vastaavan Ruotsin hierojayhdistyksen kanssa, ja tämä kanssakäyminen sai 1990luvun päätösvuosina jo vakiintuneita muotoja.104 KHL:n kotimaisia yhteyksiä parannettiin 1990luvun aikana käynnistämällä yhteistyö muun muassa Suomen Kuntohoitajat ry:n, Suomen Kupparit
ry:n ja Suomen Jalkojenhoitajayhdistys ry:n kanssa.105 1990-luvun loppupuolella tiivistettiin myös
yhteistyötä hieronnan opettajien kanssa vuosittain opettajien koulutuspäiville.

KHL:n lipun vihkimissanat

KHL:n arkinen edunvalvontatyö organisoitiin uudelleen 1990-luvun loppupuolella. Liiton sisälle
perustettiin eri asioita hoitamaan toimikuntia, joille nimettiin määrätyt vetäjät: näin aloittivat
työnsä lehtitoimikunta, urheiluhierojatoimikunta, koulutustoimikunta, yhteyshenkilötoimikunta ja
kansainvälinen toimikunta. Näistä yhteyshenkilötoimikunnan tehtäväksi muodostui paikallisen
yhteyshenkilöverkoston luominen jäsenhankinnan tehostamiseksi. Toimikuntatyöhön asetetut
odotukset eivät kuitenkaan 2000-luvun alkuun mennessä olleet toteutuneet.106
Uuden vuosituhannen lähestyminen toi mukanaan muutoksia KHL:n toimintaan. Liittoa 17 vuotta
luotsannut Jarmo Huttunen väistyi puheenjohtajan paikalta syksyllä 1998, jolloin liiton syyskokous
valitsi uudeksi puheenjohtajaksi KHL:n toiminnassa vuosia aktiivisesti mukana olleen hieroja,
osteopaatti ja fysioterapiaopiskelija Kaija Vestervikin Porista. 2000-lukua kohden tähysi näinä
aikoina myös KHL:n tulo internetiin, jonka käyttö yleistyi Suomessa räjähdysmäisesti 1990-luvun
jälkipuoliskolla. KHL:n ja suomalaisten hierojien kohonnutta ammatti-identiteettiä kuvastivat 1990luvulla syntyneet liiton pöytästandaari, lippu, hierojan ammattisormus ja uusi perinne Vuoden
hierojan nimittäminen. KHL:n vanha tunnus säilyi entisellään, vaikka keskusteluja sen muuttamiseksi käytiinkin.107
2000-luvun alussa suomalaisen hieronnan ja KHL:n tulevaisuus näyttää valoisalta. Hierojilla on
lähitulevaisuudessa mahdollisuus suorittaa jatkotutkinto, hierojan erikoisammattitutkinto, joka on
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”

”Tämä lippu on valittu Koulutettujen Hierojien Liiton tunnukseksi. Se on tarkoitettu
ilmentämään kaikkea sitä hyvää ja arvokasta, sitä tietoa ja taitoa, jota Te koulutetut hierojat
tahdotte omassa työssänne, toisen ihmisen kohtaamisessa ja hoitamisessa edistää.
Yhdistäköön tämä lippu Teitä, liiton jäsenistöä. Auttakoon se nyt ja tulevina aikoina Teitä kasvamaan ihmisenä olemisen vastuuseen ja toisen hoitamiseen, tukemiseen ja auttamiseen.
Nostettakoon se aina uudelleen silmienne eteen, niin että saisitte voimaa työhönne ja iloa
elämäänne niin, että palvelisitte rohkeasti lähimmäistänne omassa työssänne ja
kutsumuksessanne ja samalla Jumalaamme, elämän antajaa ja siunaajaa”.
Pastori Kai Henttonen, 14.4.2000 KHL:n lipun vihkimispuhe 50v-juhlapäivillä Paasitornissa, Helsingissä
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tätä kirjoitettaessa vielä kehitteillä. KHL:llä edustajina tutkinnon sisältöä laativassa toimikunnassa
on Kaija Vestervik ja Tuula Lindèn. Uusi tutkinto tulee vahvistamaan hierojan asemaa terveydenhuollon hyväksyttynä ammattilaisena.108 Vielä 1970-luvun alussa koulutetut hierojat eivät saaneet
viranomaisilta juuri huomiota osakseen, mutta 2000-luvulla tilanne on toinen. Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen rekisteröimät hierojat istuvat samoissa virallisissa toimielimissä muiden
terveydenhuoltoalan edustajien kanssa. Tämän kehityksen myötä KHL on löytänyt uusia yhteistyökumppaneita: opetushallitus on niistä tällä hetkellä tärkein, mutta yhteydenpito on tiivistä myös
hieroja-ammattia lähellä toimivien alojen edustajien kanssa. KHL:n tekemä sinnikäs työ hierojaammatin hyväksi on vuosikymmenien uurastuksen jälkeen tuottanut tulosta. 1970-luvulla alkanut
moderni edunvalvontatyö on vahvistanut hierojien ammatti-identiteettiä, ja luonut arvoisensa
jatkon Mauri Hartean, Kaarlo Taskisen sekä muiden suomalaisen hieronnan pioneerien työlle.

Kansainvälistä yhteistyötä

”

Viron hierojayhdistyksen puheenjohtaja Üllari Ots
haluaa kuriin kaiken kirjavat yrittäjät, jotka käyttävät itsestään nimeä hieroja. Hänen mielestään
ammattikunnan maine on vaarassa, kun hierojien
koulutukseen ei kiinnitetä huomiota eikä heidän
pätevyyttään arvioida.
Leena Hietanen. 1997. Üllari Otsin haastattelu. Hieroja 3 / 1997

On asiaa

”

Viimeisimmässä Hieroja-lehdessä kerrottiin EAS:n kokouksesta ja
passista. Minulle jäi kuitenkin epäselväksi, mitkä maat siihen
kuuluvat. EAS:n passista jäi epäselväksi sen tarkoitus. Mitä hyötyä
passista on? Saanko sen avulla hierojan töitä helpommin muista
Euroopan maista? Mistä sitä saa ja kenelle se annetaan? Saisinko
vastauksen seuraavaan Hieroja-lehteen.
Hierojaksi Eurooppaan
Nimimerkille ”hierojaksi Eurooppaan”

”

EAS:n jäsenyhdistykset tulevat Belgiasta, Hollannista, Itävallasta,
Sveitsistä, Englannista ja Suomesta. E.A.S. on urheiluhierojayhdistysten yhteistyöelin Euroopassa. E.A.S:n passin on tarkoitus
toimia eräänlaisena työtodistuksena ja sen tarkoitus on tulevaisuudessa olla vaikuttamassa myös työnsaantiin jäsenmaissaan.
Työnsaannin helppoutta ei E.A.S::kaan voi taata – se riippuu
kokonaan muista viranomaisista.
Suhonen – Laakso Anneli
Urheiluhierojat Ry:n sihteeri 1980Hierojilla on asiaa. 1997. Hieroja 3 / 978
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Hallitus toimii

”

Hallitus on päättänyt, että KHL tukee
hierojien lisäkoulutusta pienillä
stipendeillä. Sillä
pyritään innostamaan hierojia hankkimaan lisätietoa.
Stipendiä voi hakea
jokainen liittoon
kuuluva vähintään
kolme jäsenmaksua
maksanut jäsen.
Lisäksi ehtona on
saada pieni juttu
lehteen käydystä
koulutuksesta.

Tuula Lindèn.
Toiminnanjohtajan palsta., Hieroja 1 / 1998
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Tangoillen
”

Tänä vuonna tangomarkkinoiden miljoonas tangoilija asteli lauantai-iltana tangokadulle ja
vaikka tämän vuoden kävijämäärä oli yli 130 000 vierailijaa, löytyi sieltä ruuhkasta tuttuja kasvoja hierojien koulutuspäiviltäkin. Se mikä kaikille tapaamilleni hierojille oli yhteistä, eli lupasivat tulla taas ensi vuonna. Olisikin kiva jos ensi vuonna tehtäisiin treffit vaikka lauantai-iltana klo 22.00 naistenhakuteltan taakse. Tunnuksena jotain valkoista, vaikka servietti.

”

Porin
Kaija Vestervik. 1998. Elämisen sietämätön keveys.
Hieroja 3 / 1998

Timo Koskenranta. 1999. Elämisen sietämätön keveys. Hieroja 3 / 1999

Porin jazzjuhlat pidettiin heinäkuussa 33:n kerran. Vuosien varrella olen tavannut konserteissa ja kaduilla usein kollegoitani. Tänäkin vuonna hierojia ja hierottavia vilahteli kaduilla milloin missäkin.
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HIEROJAT
VUODEN

Vuoden hierojat
Liiton hallitus julkaisee jäsenistön ehdotusten perusteella vuoden hierojan syyskokouksessaan
vuodesta 1994. Valinnan kriteereinä korostuvat hierojan koulutus, hieronnan ajatuksen
eteenpäin vieminen käytännössä ja teoriassa, toiminta liitossa ja kaikki toiminta, mikä liittyy
hieronnan markkinointiin meidän kaikkien hyväksi.

1998

HIEROJAT
VUODEN

1995

1997

1996
Kimmo Lindèn

Leena Ekman

Markku Leppänen

1999
Raija Telkkinen

Jarmo Huttunen

1993

1994

2000

Kalervo Laakso

Leena Koskinen
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Heikki Kovanen
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Valoisalle vuosituhannelle!
Koulutettujen Hierojien Liitto Ry 50 v

50

Meillä on ilo kutsua teidät 50-vuotisjuhlamme kunniaksi Coctail-tilaisuuteen
Kongressikeskus Paasitorniin, Helsinkiin,
Paasivuorenkatu 5 13.4 .2000 klo 15.00 – 17.00
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Juhlan aika

”

Tänä iltana onkin aika pysähtyä kunnioittamaan sitä
panosta, mitä menneiden sukupolvien hierojat ovat
yhteisen asiamme eteen tehneet. Tänään on juhlan
aika. Kohottakaamme nyt malja Koulutettujen
Hierojien Liiton viidelle vuosikymmenelle ja ennen
kaikkea kaikille meille, koulutetuille hierojille.
Vestervik Kaija 2000. Koulutettujen hierojien liiton valtakunnallinen 50-vuotisjuhlatilaisuus. 14.4.2000, iltajuhlan
avauspuhe, Kongressikeskus Paasitorni, Helsinki

Arvoisa juhlayleisö!

Toivottavasti tapaamme jälleen

”

Koulutetuilla hierojilla on tämän päivän
terveydenhuollossamme arvostettu ja vakiintunut asema. Koulutettujen hierojien liitto ry:n
täyttäessä 50 vuotta, haluan paitsi onnitella ja
kiittää liittoa tähänastisesta panoksesta suomalaisessa terveydenhuollossa, myös toivottaa
menestystä kaikille liiton jäsenille siinä yhä
vaativammassa työssä, jota he kentällä päivittäin suomalaisen terveyden ja hyvinvoinnin
eteen tekevät.

Peruspalveluministeri Eva Biaudet.

”

Parhaat kiitokset teille äitienpäivälahjasta. Se oli ihana yllätys. Te olette olleet minua kohtaan erittäin
huomaavaisia.
Liitonne 50-vuotisjuhlassanne
oli iloinen ja lämmin tunnelma. Minusta oli hienoa, että sain osallistua
juhlaanne. Juhlapuheen pito oli
minulle kunnia-asia.
Sain juhlastanne hyvän idean.
Ostin miehelleni syntymäpäivälahjaksi lahjakortin hierontaan. Hän oli
erittäin tyytyväinen.
Toivottavasti tapaamme jälleen.
Terveisin Päivi Lipponen

2000. Koulutettujen hierojien liiton
valtakunnallinen 50-vuotisjuhlatilaisuus. 14.4.2000 Kongressikeskus

Lipponen Päivi. 2000.
Kiitoskirje 14.5.2000. Helsinki

Paasitorni, Helsinki
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50

Virkeä viisikymppinen
Koulutettujen Hierojien liitto toivottaa Sinut sydämellisesti tervetulleeksi liiton 50-vuotisjuhlatilaisuuteen Helsinkiin Kongressikeskus Paasitorniin.
Nyt on juhlan aika! Hellitetään hetkeksi, unohdetaan uurastus, tavataan tuttuja ja
rentoudutaan!
Juhlaviikonlopun tarjontaan kuuluu monia mielenkiintoisia luentoja. Avauspuheen
pitää peruspalveluministeri Eva Biaudet ja juhlapuheen maisteri Päivi Lipponen. Vauhdikkaan iltajuhlan ohjelmasta vastaa mm. Laura Voutilaisen Prinsessa show.
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Ansiomerkkejä
ja viirejä
50-vuotisjuhlapäivillä
jaettiin myös KHL:n
ansiomerkkejä ja ansioviirejä liiton toiminnassa
toimineille. Ansiomerkin
saivat alle viisi vuotta
toimineet sihteerit ja
puheenjohtajat ja yli viisi
vuotta järjestötyössä
toimineet saivat myös
viirin. KHL:n 50-vuotisjuhlan kunniaksi muistettiin kaikkia aikoinaan
jäsenyhdistyksissä
toimineitakin joita ei
vielä ollut muistettu.
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Ansiomerkkejä - ja viirejä vastaanottamassa olivat Jarmo Huttunen, hänet
julistettiin liiton kunniapuheenjohtajaksi 18-vuotisenpuheenjohtajuuden
kunniaksi ja lisäksi hän sai puheenjohtajan nuijan kaiverruksineen
Anneli Suhonen-Laakso sai tasavallan presidentin myöntämän Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan mitalin ansiokkaasta järjestötyöstä 20 vuoden ajalta
Pahtela-Sorjonen Irmeli
Vestervik Kaija
Koskenranta Timo
Saalasti Leena
Harju Pertti
Kammio Sirkka
Peltonen Armi
Jokela Anja
Tuula Lindén
Ekman Leena
Korpi Tapani

Hämeen Hierojayhdistyksen (HÄ) puh.joht. 91-96
HÄ sihteeri 91-96, KHL puh.joht. 99-, HIEROJA-lehden uudistaja
Laillistetut Hierojet ja Kuntohoitajat ry:n(LA) ja KHL hallitus 85KHL:n sihteeri 78-79
LA puh.joht. 78-81
LA sihteeri 82-83
Turun Hierojayhdistyksen (TU) sihteeri -94, KHL:n hallitus 94-95
KHL:n sihteeri 80-82, LA sihteeri 78-80,
LA siht. 83-96, KHL siht. 94KHL hallitus 94LA ja KHL hallitus 84-

Lisäksi seuraavat saivat liiton tunnustuksen, mutta eivät päässeet noutamaan sitä
Angelin Armas
KHL:n puh.joht. 75-76, LA hallituksen jäsen n. 5 vuotta
Angelin Ritva
KHL:n sihteeri75-76,
Hagelberg Arto
URH. sihteeri 75-80 KHL:n sihteeri 82-83,
Jääskeläinen Taisto
URH puh.joht. 85-97
Järvinen Seppo
LA puh.joht. 81-86
Pahlama Auli
HÄ puh.joht. 81-90
Kivijärvi Paula
HÄ sihteeri 78-81
Palmroos Helena
HÄ sihteeri, 81-83, 87-90,
Kivimäki Eeva-Liisa
HÄ sihteeri 83-85
Jaakkola-Kemppainen
HÄ sihteeri 86-87
Riitta Järvelä Tuula
TU puh.joht. 81-87, 90-93
Koskinen Leila
TU puh.joht. 88-89, 94-97
Blomberg Taimi
TU sihteeri 81-85
Suokas Gabrielle
TU sihteeri 89-93
Lindholm Anne-Maarit
TU sihteeri 95-97
Haikola Aaro
Pohjois-Suomen Hierojat ja Kuntohoitajat ry, perustaja, puh.joht. 84-89
Tikkanen Kari
Pohjois-Suomen Hierojat ja Kuntohoitajat ry, perustaja,sihteeri 84-89
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työympäristöissä esimerkiksi hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kylpylöissä, liikuntakeskuksissa, asiakkaiden työpaikoilla ja kodeissa. Työtä tehdään sekä terveiden että sairaiden,
enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa. Lapsiasiakkaita ja nuoria kohdataan esimerkiksi
valmennusryhmissä, joissa hierojat toimivat lihashuollon tehtävissä.
Itsenäinen työ edellyttää hierojalta eettisesti kestävän yrittäjyyden omaksumista. Hierojan työssä
painottuu vastuullinen vuorovaikutus ja kommunikaatiotaitojen hallinta sekä palveluammattiin
soveltuva asenne. Koulutettu hieroja on välittömässä kosketuksessa asiakkaan kanssa, ja hän toimii
myös oman työnsä asiantuntijana erilaisissa sosiaali-, terveys- ja liikuntaterapian työ- ja huoltoryhmissä.

Kansanomaisesta hierojamummusta
terveydenhuollon ammattilaiseksi

K

un KHL 1950-luvun vaihteessa aloitti toimintansa hierojat olivat vain muutamaa vuotta
aiemmin saaneet ammattikuntana lain suojan ja heidät oli merkitty lääkintöhallituksen
laillistamaksi koulutetuksi hierojaksi. Yleiseksi kriteeriksi henkilölle, joka oli oikeutettu harjoittamaan koulutetun hierojan tointa, määriteltiin kuuden kuukauden koulutuksen saaminen
Lääkintöhallituksen hyväksymässä oppilaitoksessa. Koulutukseen pyrkivän piti olla 18, vaan ei 40
vuotta täyttänyt, terve ja ylemmän kansakoulun kurssin suorittanut. Myös laillistamattomilla
”kansanomaisilla hierojamummuilla” oli oikeus hierontatyöhön. He saivat lääkärin kussakin
sairastapauksessa erikseen antaman luvan nojalla hieroa potilaita.
Viisikymmentä vuotta myöhemmin koulutettu hieroja rekisteröitiin terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteriin. Hierojakoulutus on laskennallisesti 40 opintoviikkoa ja kuuluu
aikuiskoulutusta säätelevän lain piiriin. Koulutusta valvotaan valtakunnallisesti ja tutkinnot
suoritetaan valtakunnallisten kriteereiden mukaan. Hierojan erikoisammattitutkintoon tähtäävän
koulutusten ammattitaitovaatimukset ovat tekeillä ja ensimmäiset koulutukset alkavat vuonna
2001.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan asiakaslähtöinen palvelu ja tutkimustiedon karttuminen
mahdollistavat hierontatyön kehittämiseen. Tulevaisuudessa voidaan ajatella erilaisten manuaalisten erikoismenetelmien sekä asiakkaan kuntoutumiseen liittyvin toimintojen painottuvan.
Hierojan ja hieronnan asema sosiaali- ja terveydenhuollossa on vuonna 2000 tiedostettu ja
aikaisempaa vahvempi.
12.12.2000
Kaija Vestervik
puheenjohtaja

Tämän kirjan kuva- ja kuvanomaiset tekstit ovat lainauksia vuosien
varrella julkaistuista Hieroja – lehdistä, yksityisistä
valokuvakansioista ja museoviraston arkistosta. Kiitoksemme
tekstien alkuperäisille ajattelijoille ja kirjoittajille.

Vuonna 2000 koulutettu hieroja tekee työtä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa erilaisissa
sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja vapaa-ajan yhteisöissä. Hieroja työskentelee vaihtelevassa
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Näkövammaiset Hierojat ja
Kuntohoitajat ry

Koulutettujen Hierojien Liito Ry:n sekä sen
jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja
sihteeri-rahastonhoitajat
kautta aikojen vuodesta 1947 vuoteen 2000:

Perustettiin alunperin nimellä Suomen
Sokeain Hierojien Yhdistys 1927-

Koulutettujen Hierojien Liitto ry
Puheenjohtajat:
Kaarlo Taskinen
Einar Juvonen
Allan Lohikari
Kauko Juntunen
Armas Angelin
Kaija Korhonen
Oiva Silander
Jarmo Huttunen
Kaija Vestervik

1947-1953
1953-1959
1959-1971
1972-1975
1975-1976
1976-1978
1978-1981
1981-1998
1998-

Sihteerit-rahastonhoitajat:
Ukko Havukka
Alpo Lauho
Seppo Lohikari
Oiva Silvander
Ritva Angelin
Veera Martiskin
Leena Joki (Miettinen)
Leena Blinnikka
Anja Jokela
Arto Hagelberg
Matti Varpila
Tuula Lindèn

1947-1959
1959-1963
1963-1972
1972-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1980
1980-1982
1982-1983
1983-1992
1993-

Puheenjohtajat:
Einar Juvonen
Atte Virtanen
Jorma Heide

1927-1968
1968- 1969
1972-

Sihteerit:
Kerttu Hyvönen
Anja Lehtinen

1959-1967
1969-1972

Hämeen Hierojayhditys ry 1963-1996
Puheenjohtajat:
Kalle Ruottinen
Gunnar Sirkkola
Maija Kemppainen
Aleksi Röppänen
Veijo Alanko
Pirkko Laikkamaa
Veijo Alanko
Liisa Hietanen
Auli Pahlama
Irmeli Pahtela-Sorjonen

?-1960
1961-1968
1969-1970
1970-1972
1972-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1981
1981-1990
1991-1996

Sihteerit:
Lyydia Kettunen
Maija Kemppainen
Pirkko Laikkamaa
Lea Kivikangas
Paula Kivijärvi
Helena Aaltonen
Eeva-Liisa Kivimäki
Riitta Jaakkola
Helena Palmroos
Kaija Vestervik

1960-1969
1969-1973
1973-1976
1976-1977
1978-1981
1981-1983
1983-1985
1986-1987
1987-1990
1991-1996

Vuodesta 1995 sihteeri-rahastonhoitajan nimike muuttui toiminnanjohtajaksi.
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Koulutetut Hierojat ja
Lääkitysvoimistelijat ry
Yhdistys lopetti toimintansa
1970-luvun alussa
Puheenjohtajat:
Kaarlo Taskinen
Allan Lohikari
Vilho Lämsä
Sihteerit:
Esko Karjalainen
Oiva Silander

Turun hierojayhdistys 1916-1996

Laillistetut Hierojat ja
Kuntohoitajat 1971-1996

Puheenjohtajat:
Joh A. Roiha
E. A Marjanen
Joh A. Roiha
Hilda Valtanen
Joh. A Roiha
Emmy Silver
Agnes Samppa
Helna Aaltonen
Tuula Järvelä
Leila Koskinen
Tuula Järvelä
Leila Koskinen

Perustettiin alun perin nimellä
Laillistetut Hierojat; nimenvaihdos 1974

Sihteerit:
Tatu Väänänen
E. A. Marjanen1918-1919
Hulda Jalas
Hilma Salminen
Emmy Silver
Valma Nakkila
August Hj Hongisto
Hille Lingren
Helga Nieminen
Esteri Saarni
Aune Toukoniitty
Hillevi Artikari
Helvi Vesala
Irja Haveri
Taimi Blomberg
Markku Raitio
Gabrielle Suokas
Armi Peltonen
Anne-Maarit Lindholm
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1916-1918
1918-1919
1920-1921
1925-1932
1932-1939
1939-1958
1958-1979
1979-1981
1981-1988
1988-1990
1990-1994
1994 -1997

1916-1918
1919-1920
1920-1925
1925-1932
1940-1946
1946-1955
1955-1958
1958-1961
1960-1963
1963-1965
1965-1976
1976-1978
1978-1981
1981-1985
1985-1989
1989-1993
1994-1995
1995-1997

Urheiluhierojat ry 1976-

Puheenjohtajat:
Kauko Juntunen
Vilho Lämsä
Anna Kuusinen
Kalervo laakso
Pertti Harju
Seppo Järvinen
Markku Leppänen

1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1977
1978-1981
1981-1986
1987-1996

Sihteerit:
Oiva Silander
Sirkka Kammio
Veera Martiskin
Claudia Martiskin
Kaija Korhonen
Anja Jokela
Veera Martiskin
Sirkka Kammio
Tuula Kalaniemi( Lindèn)

1971
1971 ns. II sihteeri
1974-1976
1974 ns. II sihteeri
1976-1977
1978-1980
1980-1981
1981-1983
1983-1996

Puheejohtajat:
Juhani Valli
Tapio Marjamaa
Taisto Jääskeläinen
Juhani Kärkkäinen

1977-1982
1982-1983
1983-1998
1999-

Sihteerit:
Arto Hagelberg
Anneli Suhonen-Laakso

1977-1980
1980-

Pohjois-Suomen Hierojat ja
Kuntohoitajat ry 1984-1989
Puheenjohtaja:
Arto Hakala

1984-1989

Sihteeri:
Kari Tikkanen

1984-1989
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Uskomuksia, jotka liittyvät korkeaan työtyytyväisyyteen
ja onnistumiseen hierojan ammatissa
• ”Minä olen hyvä hieroja. Hierojan työ on minulle erityisen sopiva, koska
minulla on erityisominaisuuksia.”
• ”Asiakkaat suhtautuvat myönteisesti minuun. Saan pääsääntöisesti myönteisiä
hoitotuloksia. Minulla on erityisosaamista ja lisäksi omaan persoonallisuuteen
liittyviä taitoja.”
• ”Epäonnistuminen ei ole katastrofaalista. Useimmat epäonnistumiset voi
kokea myös oppimistapahtumina.!
• ”Oppiminen ja jatkuva kehittyminen ovat tärkeitä paitsi ammatissa menestymiseen,
myös oman hyvinvoinnin takia.”
• ”Kykenen selviytymään vaikeistakin tilanteista, liittyivätpä ne sitten työ- tai
yksityiselämään. Vaikeita tilanteita ei tarvitse vältellä.”
• ”Työni on haastavaa ja mielenkiintoista. Minä olen hierojana paitsi taitava,
myös oppimiskykyinen.”
• ”Hierojan ammatti on minulle vain yksi mahdollisuus muiden joukossa. Voisin yhtä
hyvin ajaa taksia tai tehdä jotain muuta ja olla silti onnellinen.”
• ”Viihdyn hierojan työssä. Hierojan työ on hauskaa, kehittävää ja vastaa useimpia
niistä tarpeista, joita työltäni haluan.”
• ”Ihmisten auttaminen on palkitsevaa. Pidän ihmisten auttamisesta.”
• ”Osaan auttaa ihmisiä myös kepeästi ja kykenen pitämään rajani myös hoitotilanteissa.”
• ”Ihmiset haluavat pääsääntöisesti parantua ja ihmisillä on voimavaroja, jotka auttavat
terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä.”
• ”Hierojan yksi tärkeä tehtävä on auttaa ihmisiä tunnistamaan ja hyödyntämään entistä
tehokkaammin voimavarojaan.”
• Minulla on lupa ja taito nauttia työstäni. Minulla on lupa ja taito levittää mielihyvää
myös muille ihmisille.”
Jokila Markku. 1995. Taitavilla hierojilla monia yhteisiä ominaisuuksia. Hieroja 3/95.
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VIITEET
1 Juntunen, Riitta: Lääkintävoimistelija Kauko Juntusen näkemys hieronnasta osana kuntoutusta vuosina 1947 - 1984,
Lahden Terveydenhuolto-oppilaitoksen painamaton tutkielma 1993, s.12.
2 Juntunen, mts.13; Lindell & Thomas & Cooke & Porter: Hieronta: ohjeet tavalliseen hierontaan, shiatsuun ja vyöhyketerapiaan, 1986; Otavan Iso Tietosanakirja, artikkeli Hieronta; Porvoo 1963.
3 Juntunen, mts.14; Arponen & Valtonen 1988.
4 Juntunen, mts.14; Arponen & Valtonen 1988; Otavan Iso Tietosanakirja, em. artikkeli.
5 Tuovinen, Jane: Tietäjistä kuppareihin: kansanparannuksesta ja -parantajista Suomessa, Porvoo 1984; Juntunen, mts.14.
6 Tuovinen, mts.?; Juntunen, mts.15, 25; Maailman vanhin parantajanammatti - 20-vuotias. Käsikirjoitus KHL:n arkistossa
[1967], kirjoittaja E. K. (= Esko Karjalainen?).
7 Turun Hierojayhdistyksen ensimmäinen johtokunnan pöytäkirja 15.10.1916. -Yhdistys rekisteröitiin vasta vuonna 1921.
8 Turun Hierojayhdistyksen johtokunnan pöytäkirja 1.2.1920.
9 Turun Hierojayhdistyksen johtokunnan pöytäkirja 28.3.1921.
10 Turun Hierojayhdistyksen pöytäkirjat 5.1.1917, 30.12.1921 ja 6.1.1932.
11 Turun hieromayhdistyksen johtokunnan pöytäkirja 19.12.1920.
12 Mauri Hartea 50 vuotias. Suomen Hierojaseuran julkaisuja 2, 1915.
13 Tästä laskutilasta ks. esim. yhdistyksen 5-vuotistoimintakertomus vuodelta 1941!
14 Koulutettujen hierojien ja Sairasvoimistelijoiden Seuran perustavan kokouksen pöytäkirja 25.10.1936.
15 Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 25.10.1936.
16 Perusilmoitus yhdistysrekisteriin vuodelta 1937.
17 Koulutetut hierojat ja sairasvoimistelijat ry:n säännöt 1936, KA. Lehdistössä asiasta käyty keskustelu, ks. esim. HS
26.1.1945.
18 Koulutetut hierojat ja sairasvoimistelijat ry:n johtokunnan pöytäkirja 16.3.1937. KA.
19 Koulutetut hierojat ja sairasvoimistelijat ry:n johtokunnan pöytäkirjat 3.10.1937 ja 6.2.1938. KA.
20 Koulutetut hierojat ja sairasvoimistelijat ry:n johtokunnan pöytäkirja 19.10.1938; vuosikertomus 1938. KA.
21 Koulutetut hierojat ja sairasvoimistelijat ry:n 5-vuotiskertomus 1941. KA. -Verhottu sanontatapa viitannee prostituutioon.
22 Asetusluonnos Lääkitysvoimistelijan ja koulutetun hierojan toimesta ja koulutuksesta vuodelta 1942. KHL:n arkisto.
23 Asetusluonnos “Lääkitysvoimistelijan ja koulutetun hierojan toimesta ja koulutuksesta”, KHL:n arkisto.
24 Valtiopäiväasiakirjat 1945, s.1809-1810; talousvaliokunnan mietintä n:o 12.
25 Muut väliaikaisen hallituksen jäsenet olivat Vilho Ahre ja Arvo Lehtinen (Suomen Sokeiden Hieromayhdistyksen
edustajat), Sylvi Toivonen (Koulutetut hierojat ja lääkitysvoimistelijat) ja Ida Katajainen (Suomen Kansanomainen Hieromaseura). Toispaikkakuntalaiset - siis maaseudun hierojia edustavat - yhdistykset pidättyivät vielä tässä vaiheessa käytännön
syistä hallituspaikan vaatimisesta.
26 Perustavan kokouksen pöytäkirja 16.3.1947. KHL:n arkisto. -Lääkintävoimistelijain Yhdistystä yritettiin saada KHL:n
jäsenjärjestöksi perustamisvaiheessa; ks. liiton toimintakertomus vuosilta 1966-1967, jossa lyhyt kuvaus sen 20-vuotisesta
taipaleesta.
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27 KHL:n 17.5.1949 päivätyt ensimmäiset säännöt; KHL:n arkisto.
28 KHL:n perusilmoitus yhdistysrekisteriin 11.6.1949; KHL:n vuosikertomukset 1958-59; 1966-67, KHL:n arkisto.
29 Koulutetut hierojat ja lääkitysvoimistelijat ry:n johtokunnan pöytäkirja 19.4.1953, KA.
30 KHL:n muutosilmoitus yhdistysrekisteriin 19.6.1954. KHL:n arkisto.
31 Monica Baltscheffskyn esitelmä em. kokouksessa 10.10.1954. KHL:n arkisto.
32 KHL:n vuosikertomukset 1958-59; 1966-67; KHL:n arkisto; Juntunen, mts.15.
33 KHL:n vuosikertomus 1966-67, KHL:n arkisto.
34 Juntunen, mts.8; KHL:n vuosikertomus 1957-58, KHL:n arkisto.
35 KHL:n hallituksen pöytäkirja 18.5.1958, KHL:n arkisto.
36 KHL:n hallituksen pöytäkirja 5.6.1959, KHL:n arkisto.
37 KHL:n vuosikertomukset 1958-59 ja 1959-60. KHL:n arkisto. -Jäsenyhdistysten liitolle maksama jäsenmaksu kohosi 25
markasta 50 markkaan vuonna 1960.
38 KHL:n vuosikertomus 1957-58, KHL:n arkisto. -Liiton jäsenmerkissä oli kullattu sydän, josta lähti punaisia ja sinisiä
verisuonia. Kun sen ympärille liitettiin kultainen tammenlehväseppele, tuli siitä liiton kunniamerkki. Ks. liiton vuosikertomus 1966-67.
39 KHL:n vuosikertomus 1959-60, KHL:n arkisto.
40 KHL:n liittokokouksen pöytäkirja 24.5.1959, KHL:n arkisto.
41 Tätä aatteellisuus näkyi mm. siinä, että KHL oli ainakin vuodesta 1960. Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliiton (KRK) jäsen. Ks. esim. KRK:n vuosikertomus (1960) KHL:n arkistossa.
42 KHL:n vuosikertomus 1959-60.
43 Kertomus Suomen Sokeain Hierojain Yhdistys r.y:n kolmanneltakymmenenneltäneljänneltä toimintavuodelta 1961;
KHL:n toimintakertomus 1960-1961. KHL:n arkisto. -Yhdistys mm. tilasi yhteisostona yrittäjien tarvitsemia mainoskilpiä ja kortteja ja varusti ne omalla merkillään sekä järjesti paikallisjäsentensä alueellista yhteisilmoittelua.
44 KHL:n johtokunnan pöytäkirja 17.12.1961. KHL:n arkisto.
45 KHL:n liittokokouspöytäkirja 6.5.1962 liitteineen; KHL:n toimintakertomukset 1961-1962 ja 1962-1963; Suomen Sokeain
Hierojain Yhdistys r.y:n toimintakertomus vuodelta 1962, KHL:n arkisto; Joutsivuo, Timo - Laakso, Mikko: Terveydenhoitajatarjaostosta ammatilliseksi etujärjestöksi. Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry. 60 vuotta. Joensuu 1998 s.30.
46 KHL:n toimintakertomus 1963-1964; liittokokouksen pöytäkirja 24.5.1964, KHL:n arkisto.
47 KHL:n toimintakertomus 1965-1966. KHL:n arkisto.
48 KHL:n hallituksen kokouspöytäkirja 29.11.1964; liiton toimintakertomus 1964-1965.
49 KHL:n johtokunnan pöytäkirja 23.2.1969; liiton toimintakertomukset 1967-1968 ja 1968-1969. KHL:n arkisto.
50 KHL:n johtokunnan pöytäkirja 26.10.1969.
51 KHL:n johtokunnan pöytäkirja 26.10.1969.
52 Laillistettu Hieroja -lehti 1/1971, Hulda Nurmen haastattelu.
53 Koulutetut Hierojat ja Lääkitysvoimistelijat ry:n johtokunnan pöytäkirja 23.2.1975; yhdistyksen purkautumisen johdosta
pidetyn selvitysmiestoimikunnan kokous 1.10.1976; purkamisilmoitus yhdistysrekisteriin 1976. KA. -Yhdistyksen varat
päätettiin siirtää Suomen Sokeain Hierojain Yhdistykselle.
54 SSHY:n kirje KHL:lle 30.3.1967; KHL:n toimintakertomukset 1967-1968 ja 1968-1969. KHL:n arkisto.
55 SSHY:n vuosikertomuksen 1969 kopio, KHL:n arkisto.
56 KHL:n toimintakertomukset 1968-1969 ja 1969-1970, KHL:n arkisto; allekirjoittamaton ja päiväämätön muistio “Ajatuksia
liittokokouksesta 1969” Koulutetut hierojat ja lääkitysvoimistelijat ry:n arkistossa, KA. -On hyvin mahdollista, että muistion
on kirjoittanut yhdistyksen myöhempi puheenjohtaja (1970-1972) Vilho Lämsä, joka näyttää muutenkin ajaneen KHL:n
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toiminnan muuttamista ammatillisen edunvalvonnan linjalle.
57 KHL:n toimintakertomus 7.5.1970 - 9.5.1971.
58 KHL:n toimintakertomus 7.5.1970 - 9.5.1971. -Komiteaan lukeutui edustaja mm. Helsingin Lääkintävoimistelijaopistosta ja
Sokeiden ammattikoulusta; asiantuntijana kuultiin myös professori Saima Tawast-Ranckenia.
59 Laillistettu Hieroja 11-12/1971, s. 5.
60 Laillistettu Hieroja 1/1972: Vilho Lämsän artikkeli Nyt se kannattaa (s. 3).
61 Laillistetut Hierojat ry:n toimintakertomus 21.11.1971 - 31.12.1972.
62 Yhdistyksen kirjelmä Ammattikasvatushallitukselle 1.12.1971 (julkaistu Laillistettu Hieroja -lehdessä 1/1972, s. 6); Akh:n
vastaus samassa numerossa.
63 Laillistettu Hieroja 4/1973: Kuntohoitajien koulutus, s. 9.
64 Laillistetut Hierojat ry:n toimintakertomus 21.11.1971 - 31.12.1972.
65 Joutsivuo - Laakso, mts. 35-36; KHL:n johtokunnan pöytäkirja 26.3.1972; varsinaisen liittokokouksen pöytäkirja 11.5.1972.
66 KHL:n johtokunnan pöytäkirja 26.3.1972.
67 KHL:n ylimääräisen liittokokouksen pöytäkirja 11.5.1972; liiton johtokunnan järjestäytymiskokouksen pöytäkirja
11.5.1972; Laillistetut Hierojat ry:n jäsenanomus KHL:oon 30.5.1972; KHL:n johtokunnan kokouksen pöytäkirja 10.6.1972;
KHL:n toimintakertomukset 11.5.1972 - 29.4.1973 ja 30.4.1973 - 21.4.1974; Hieroja-lehti 1/1976: Kauko Juntusen pääkirjoitus
Voimistuvaa toimintaa, s. 3.
68 Ks. mm. KHL:n hallituksen pöytäkirja 16.9.1972; kirjelmät SDP:lle ja SKDL:lle koskien myötävaikuttamista KHL:n liittymiselle SAK:n jäseneksi 21.10.1974.
69 Joutsivuo - Laakso, mts. 65.
70 LH-lehti 1/1973: “Yhtenäiseen koulutukseen ja jatkokoulutukseen” (s. 6-7); KHL:n johtokunnan pöytäkirja 11.3.1973.
71 LH-lehti 2/1973, s. 3.
72 KHL:n vastaus Koulutetut Hierojat ja Lääkitysvoimistelijat ry:n tiedusteluun 26.3.1973; KHL:n kirjelmä Ammattikasvatushallitukselle 26.3.1973.
73 KHL:n toimintakertomus 30.4.1973 - 21.4.1974; liittokokouspöytäkirja 21.4.1974; Laillistettu Hieroja 3/1973: Anna Kuusisen
artikkeli Edessä olevat tehtävät, s. 10; Hieroja 4/1974: Kauko Juntusen pääkirjoitus Arvostusta, s. 3.
74 KHL:n julkilausuma viikonloppuseminaarinsa 13.5. - 15.5.1977 yhteydessä.
75 KHL:n toimintakertomus 1976; Hieroja 3/1976, s. 4; KHL:n hallituksen kokouspöytäkirja 22.5.1976.
76 Hieroja 1/1975: Aarne Launeen artikkeli “Oppinut hieroja”, s. 11; KHL:n hallituksen kokouspöytäkirja 29.3.1980.
77 KHL:n em. julkilausuma vuodelta 1977. -Saadakseen hieronnan sairausvakuutuksen korvaamaksi hoidoksi kääntyi KHL
jopa tasavallan presidentin puoleen, mutta ilman tulosta.
78 KHL:n hallituksen kokouspöytäkirja 7.2.1981.
79 Hieroja-lehti 3/1976: Kauko Juntusen pääkirjoitus Messut, s. 3.
80 Hieroja 4/1976: Kauko Juntusen otsikoimaton pääkirjoitus, s. 3.
81 KHL:n toimintakertomus 1978.
82 KHL:n toimintakertomukset 1978-1980.
83 Esim. KHL:n kirje Itä-Uudenmaan ammatilliselle kurssikeskukselle 5.11.1981, jossa toivotaan ao. keskuksen järjestävän
hierojien täydennyskurssin.
84 KHL:n liittokokouksen pöytäkirja 25.4.1981.
85 KHL:n toimintakertomus vuodelta 1982; liiton hallituksen kokouspöytäkirja 4.6.1982; Tuula Lindénin puhelinhaastattelu
19.11.2000.
86 KHL:n sihteeri Matti Varpilan kirjoitus Hieronta, lainsäädäntö, tiedotusvälineet ja ns. yleinen käsitys [vuodelta 1985?].
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87 KHL:n toimintakertomukset 1983, 1985.
88 Pohjois-Suomen Hierojat ja Kuntohoitajat -yhdistyksen perustavan kokouksen pöytäkirja 4.2.1984; KHL:n hallituksen
kokouspöytäkirja 20.5.1984.
89 KHL:n hallituksen kokouspöytäkirjat 18.11.1989 ja 10.2.1990; toimintakertomukset 1989-1990; Keskisuomalainen 4.9.1983,
artikkeli Yksityinen hieronta paitsioon: hierojat huolissaan korvaussäännöksistä; Tuula Lindénin puhelinhaastattelu
19.11.2000.
90 Esim. sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaan vastauskirje KHL:lle korvausasiassa 13.5.1985; KHL:n aloite
eduskunnalle 1980; Tuula Lindénin puhelinhaastattelu 19.11.2000.
91 Ks. esim. Hieroja-lehdessä esiteltyä kurssitarjontaa 1980-luvulla; Tuula Lindénin puhelinhaastattelu 19.11.2000.
92 Tuula Lindénin haastattelu 19.11.2000.
93 KHL:n toimintakertomus 1991.
94 KHL:n toimintakertomus 1991.
95 KHL:n hallituksen kokous 6.6.1992; kiertokirje hierojakoulutusta antaville oppilaitoksille [ei päivämäärää, elokuu 1993?];
lehdistötiedote hierojien työllisyystilannetutkimuksesta [ei päivämäärää, joulukuu 1993?] sekä 1.12.1993 päivätty tutkimusraportti; Tuula Lindénin puhelinhaastattelu 19.11.2000.
96 KHL:n kirje työministeriölle 19.1.1994.
97 Opetushallituksen vahvistamat hierojan opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet, s. 3; Tuula Lindénin haastattelu
19.11.2000.
98 KHL:n toimintakertomus vuodelta 1995; KHL:n hallituksen pöytäkirja 8.3.1997. -KHL:oa edustivat ao. toimikunnassa
pitkään Kaija Vestervik ja Leena Ekman.
99 KHL:n hallituksen pöytäkirja 13.9.1997 ja sen liitteenä olevat stipendin saamisen ehdot.
100 Tuula Lindénin puhelinhaastattelu 19.11.2000.
101 KHL:n toimintasuunnitelma vuodelle 1999; Tuula Lindénin haastattelu 19.11.2000.
102 Laillistetut Hierojat ja Kuntohoitajat ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 17.2.1996; Hämeen Hierojayhdistyksen johtokunnan
pöytäkirja 3.2.1996; Turun Hierojayhdistyksen vuosikertomus 1996; KHL:n hallituksen kokous 15.11.1996, liiton toimintakertomus 1995; Tuula Lindénin puhelinhaastattelu 19.11.2000.
103 Tuula Lindénin haastattelu 19.11.2000.
104 KHL:n toimintakertomukset vuosilta 1995-1996; Hieroja 3/1997: Leena Hietasen kirjoittama otsikoimaton artikkeli Viron
hierojayhdistyksestä (s. 15); KHL:n hallituksen kokouspöytäkirjat 8.3.1997 ja 8.3.1998.
105 KHL:n toimintakertomus vuodelta 1996.
106 KHL:n hallituksen kokouspöytäkirja 8.3.1998; liiton toimintasuunnitelma vuodelle 1999; Tuula Lindénin puhelinhaastattelu 19.11.2000.
107 KHL:n syyskokouksen pöytäkirja 6.11.1998; Tuula Lindénin haastattelu 19.11.2000.
108 Tuula Lindénin puhelinhaastattelu 19.11.2000.
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