
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMMASTA SÄRKEE 
 

 

 



 
 

    

  



 
 

 
                   Airi Pekkola 
 

 

 

 

 

 

 

HAMMASTA SÄRKEE 

Tutkimus hammassäryn kansanomaisesta parantamisesta ja 

hammasmädän ehkäisystä Suomessa ja Virossa 
      
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansi  

Mika Wist 

 

Takakannen teksti 

TYKL kys46/40 – Ahlainen. V. J. K. s. 1912. 

 

Viron käännös  

Maiu Juurik 

 

Englannin käännös  

Kati Salo 
 

ISBN 978-951-51-2059-5 (nid.) 

ISBN 978-951-51-2060-1 (sid.) 

ISBN 978-951-51-2061-8 (PDF) 

UNIGRAFIA 

HELSINKI 2016 

 



 
 

SISÄLLYS 
TIIVISTELMÄ ................................................................................................................. 7 

KOKKUVÕTE ................................................................................................................. 9 

ABSTRACT .................................................................................................................... 11 

KIITOKSET ................................................................................................................... 13 

1 JOHDANTO ................................................................................................................ 15 

HAMMASSÄRYN KANSANOMAINEN PARANTAMINEN SUOMESSA JA VIROSSA ................. 15 
Hammas ........................................................................................................................................... 17 
Reikä hampaassa ............................................................................................................................. 18 
Hammassärky .................................................................................................................................. 19 
Säryn syy hampaan vieressä ............................................................................................................ 20 
Hammassärky kansan suussa .......................................................................................................... 21 

TUTKIMUSTAVOITTEET ................................................................................................... 25 
Tutkimusaineisto .............................................................................................................................. 26 

TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT ....................................................................................... 42 
Aikaisempi kansanlääkinnän tutkimus Suomessa ja Virossa........................................................... 42 
Kansanlääkintä – etnomedisiina ...................................................................................................... 51 
Tauti ja vaiva ................................................................................................................................... 53 
Perheparannus ................................................................................................................................. 53 
Tutkimusmenetelmä ......................................................................................................................... 55 

YHTEISKUNNALLISET OLOT JA HAMMASTAUDIT ............................................................. 59 
Piirilääkärit ja lukkarit, parturit ja välskärit, liikkuvat hampaanhoitajat ...................................... 60 
Hammaslääketieteellisen opetuksen alkutaival Suomessa ja Virossa ............................................. 63 
Apteekkilaitos ................................................................................................................................... 65 
Hammasmätä – sitkeä seuralainen .................................................................................................. 69 
Koululaisten hammashoidon aloittaminen ...................................................................................... 71 

2 PARANTAMISEEN LIITTYVÄ KANSANUSKO ................................................. 73 

TAUDIN ALKUPERÄN SELVITTÄMINEN ............................................................................ 73 
Jumala taudin takana ...................................................................................................................... 74 
Kalma tarttuu – kalma auttaa .......................................................................................................... 76 
Maanvihat ........................................................................................................................................ 78 
Paha silmä ja kateus ........................................................................................................................ 79 
Säikähtäminen .................................................................................................................................. 80 
Hammasmato ................................................................................................................................... 81 

MAAGISET MENETELMÄT PARANTAMISEN YHTEYDESSÄ ................................................ 86 
Taikaperiaatteet ............................................................................................................................... 86 
Taakseen ei saa katsoa .................................................................................................................... 87 
Sylki ja sylkeminen ........................................................................................................................... 89 
Ennen käen kukkumaa ..................................................................................................................... 89 



 
 

Numerologia .................................................................................................................................... 90 
Pohjoinen pahan asuinpaikka.......................................................................................................... 92 

HUMORAALIPATOLOGIA -OPPI ........................................................................................ 94 

3 HAMMASSÄRYN PARANTAMINEN .................................................................... 96 

SÄRKEVÄN HAMPAAN KAIVAMINEN ............................................................................... 96 
Tikku elävästä puusta ja taudin sulkeminen puuhun ....................................................................... 98 
Tikku salaman iskemästä puusta ................................................................................................... 102 
Parannusvoima vainajista ............................................................................................................. 104 
Tikku ruumislaudasta..................................................................................................................... 105 
Ummistusneula .............................................................................................................................. 109 
Tikku hautarististä, ruumisarkusta tai kirkon liepeiltä .................................................................. 109 
Taikavoimainen tikku ..................................................................................................................... 111 
Naulat ............................................................................................................................................ 112 
Eläinten hampaat, kynnet, luusälöt ............................................................................................... 113 

3.1 PARANNUSAINEET LUONNOSTA JA KOTIELÄIMISTÄ .......................... 117 

PUUT ............................................................................................................................ 117 
PENSASKASVIT ............................................................................................................. 120 
YRTIT ........................................................................................................................... 124 
PARANNUSAINEET LUONNONELÄIMISTÄ ....................................................................... 135 
HYÖNTEISET ................................................................................................................. 138 
PARANNUSAINEET KOTIELÄIMISTÄ ............................................................................... 140 

3.2 OSTOLÄÄKKEET JA KOTOISET PARANNUSAINEET ............................. 141 

Kamferi, ruusuntipat ...................................................................................................................... 142 
Hammasjää, pyhän puun lastut, hermovanu ................................................................................. 144 
Neilikka, neilikkaöljy ..................................................................................................................... 145 
Hota pulveri ................................................................................................................................... 146 
Hapot ............................................................................................................................................. 147 
Kreosootti, lipeä, lysoli, aluna ....................................................................................................... 149 
Arsenikki ........................................................................................................................................ 150 
Suola .............................................................................................................................................. 151 
Viina ............................................................................................................................................... 154 
Tupakka, piipunterva ..................................................................................................................... 157 
Terva .............................................................................................................................................. 160 
Piki, pikiöljy ................................................................................................................................... 162 
Tökötti, tärpätti, paperiöljy ............................................................................................................ 163 
Vesi parannusaineena .................................................................................................................... 165 
Mumiaaliset aineet ......................................................................................................................... 166 

3.3 HAMMASSÄRYN FYSIOLOGISET PARANNUSKEINOT ........................... 167 

Lämmintä ja kylmää ...................................................................................................................... 167 
Yrttikääreet .................................................................................................................................... 172 
Ruusukääreet ................................................................................................................................. 174 



 
 

Höyryhengitys, sauna, jalkojen hautominen .................................................................................. 176 
Hierominen .................................................................................................................................... 177 
Kuppaus ......................................................................................................................................... 178 
Suonenisku ..................................................................................................................................... 182 
Iilimato ........................................................................................................................................... 186 
Kuumennettu metallipiikki ............................................................................................................. 189 
Särkevän hampaan poistaminen .................................................................................................... 189 

4 SUUN SAIRAUKSIEN EHKÄISEMINEN JA TERVEYSKASVATUS ............ 200 

Taiat entisajan ehkäisyä ................................................................................................................ 200 
Varoituksista ja valistuksesta terveyskasvatukseen ....................................................................... 204 
Hampaiden harjaaminen ja suun puhdistaminen .......................................................................... 210 
Hammaspeikko terveyskasvatuksen tukena ................................................................................... 215 

5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ............................................................................................... 218 

Taikuutta tarpeen mukaan ............................................................................................................. 221 
Vaiva parani, tauti jäi .................................................................................................................... 223 
Itsehoidon ja hammaslääketieteen kehityksen välimaastossa ....................................................... 223 
Perheparannus – kansanlääkintää ja koululääketiedettä .............................................................. 224 

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS ................................................................................ 228 

ARKISTOAINEISTO ........................................................................................................ 228 
KIRJALLISUUS .............................................................................................................. 232 
AINEISTOLÄHTEET INTERNETISSÄ ................................................................................ 254 



7 
 

TIIVISTELMÄ 

HAMMASTA SÄRKEE 

Tutkimus hammassäryn kansanomaisesta parantamisesta ja hammasmädän ehkäisystä 

Suomessa ja Virossa 

Odottavat vanhemmat saavat nykyisin neuvolassa suunterveyteen liittyvää opastusta jo ennen lapsen 

syntymää. Tietoa tulvii lehtien, radion, television ja netin kautta. Ihmiset tietävät hyvin, millaiset 

ruoka- ja nautintoaineet ja elämäntavat ovat hampaille turmiollisia. Tästä huolimatta hammasmätä 

(hammaskaries) on kansantauti ja sen hoitaminen aiheuttaa yhteiskunnalle ja yksilöille suuria 

kustannuksia. Hammasmätä ei kuitenkaan ole vain teollistuneen yhteiskunnan riesa, vaan sen 

aiheuttamat säryt on todettu viheliäisiksi vaivoiksi niin antiikin kirjoituksissa kuin omassa 

kansanrunoudessammekin.  

Selvittelen tutkimuksessani hammassäryn kansanomaista parantamista ja ehkäisyä. Keskeisenä 

teemana on kotona ja kotiympäristöstä saadun avun turvin tapahtunut perheparannus eli 

populaarimedisiina. Tutkimuksen aikaväli on 1750-luvulta 2000-luvulle, mikä merkitsee sitä, että 

siihen sisältyy aika, jolloin lääketieteellisen koulutuksen saanutta hammaslääkäreiden ammattikuntaa ei 

ollut olemassakaan. Tutkimusalue käsittää Suomen ja Viron. Tutkimuksen teoreettisena perustana on 

vertailu ja hermeneutiikka.      

Pääaineisto on koottu arkistoista, joihin on kerätty tietoja hammassäryn parantamisesta ja sen 

ehkäisystä keräysten, kyselyiden ja kilpakirjoitusten avulla. Lisäksi tutkimusaineistoon sisältyy 

suomalaisten ja virolaisten lähettämiä kirjeitä, joita sain lehti-ilmoituksella, jossa pyysin ihmisiä 

kertomaan kotoisista hammassäryn parannuskeinoista. Tutkin myös millaista kirjatietoa on ollut tarjolla 

suun terveyden- ja sairaanhoidosta. Hyödynnän lääkäri- ja itsehoitokirjoja, lääkintäoppaita, 

lääkekasvikirjoja sekä ammatti-, sanoma- ja aikakausjulkaisuiden ja -lehtien artikkeleita. 

Tutkimuksessani osoitan, että entisajan lääkintäkirjallisuudessa on otettu hyvin huomioon suun tautien 

ehkäisy. 

Hammasmätä on tauti, joka ei parane itsestään. Alun lievien oireiden jälkeen säryt voimistuvat ja 

tihenevät. Taudin edetessä sen luonne muuttuu, kun tulehdus leviää leukaluuhun ja kehittää sinne 

märkäpaiseen. Tutkimuksessa tarkentuu se, että entisajan ihmiset ovat tienneet hammassärkyä olevan 

monen tyyppistä ja osanneet valita sellaisia parannuskeinoja, joiden avulla särky lakkasi ja hampaasta 

tuli ”terve” seuraavaan särkyyn asti.  Hammassäryn parantamisessa kotipiirissä ei kansanparannukseen 
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liittynyt taikuus ole ollut pääosassa, vaan taudin kulloiseenkin vaiheeseen on osattu käyttää tehokkaita 

täsmävälineitä ja aineita, mikä ei ole ollut mahdollista yhtä ankaria särkyjä aiheuttavissa sisätaudeissa.  

Tuskin mitään sairautta on hoidettu kotioloissa niin monenlaisten parannusvälineiden, -aineiden ja 

keinojen avulla kuin hammassärkyä. Toistuviin särkyihin tuli lopullinen helpotus vasta sen jälkeen, kun 

hammas poistettiin tai se murentui vahvojen parannusaineiden käytön seurauksena.  

Suomalaisilla ja virolaisilla on ollut saatavilla hammaslääketieteeseen perustuvaa suun 

terveystietoa ja valistusta 1800-luvun lopusta alkaen. Tutkimusaineiston ja nykytiedon valossa 

suomalaisten suunterveyteen liittyvät omahoitotavat ovat kohentuneet sadan vuoden aikana, vaikkakin 

verkkaisesti.  

Entisaikaan ehkäisevä hammashoito aloitettiin kuten nykyisinkin – odottavasta äidistä. Hänen piti 

noudattaa tiettyjä sääntöjä, ettei lapsen kehittyviin hampaisiin syntyisi pysyviä vaurioita. Heti 

syntymän jälkeen jatkettiin ehkäisyä taikojen avulla. 

Vastuu lapsen suunterveydestä on entiseen tapaan perhepiirillä. Hammaslääketieteen asiantuntijat 

ovat katsoneet tarpeelliseksi kirjata sen ”Käypähoito -suositukseen”. Esivanhemmillemme tämä oli 

itsestään selvä asia, koska muunlaista hammashoitoa ei ollut saatavilla. 

Tämä tutkimus hammassäryn parantamisesta on yksi osa siitä suuresta ja moniulotteisesta 

kotiparantamisen kentästä, jota ei vielä ole kokonaisuutena kartoitettu.  

 

Avainsanat: kansanlääkintä, hammassärky, taikuus, perheparannus, valistus, ehkäisy   
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KOKKUVÕTE 

HAMMAS VALUTAB 

Uurimus hambavalu ravimisest ja hambakaariese vältimisest Soome ja Eesti rahvameditsiinis. 

Last ootavad vanemad saavad tänapäeval suuterviseteemalist koolitust nõuandlas juba enne lapse 

sündimist. Vastavaid teadmisi levib nii ajalehtedes, raadios, televisioonis kui ka internetis. Inimesed 

teavad hästi, missugused toiduained ja -naudingud, samuti elukombed on hammastele ohtlikud. Sellest 

hoolimata on hambakaaries laialt levinud haigus, mille ravimine tekitab ühiskonnale ja üksikisikutele 

suuri kulutusi. Hambakaaries pole siiski üksnes tööstusühiskonna nähtus, vaid sellest põhjustatud valu 

on peetud hirmuäratavaks vaevuseks nii antiikteostes kui meie omas rahvaluules. 

Oma uurimistöös käsitlen hambavalu ravimist ja ennetamist rahvameditsiinis. Keskse teema 

moodustab kodus ja kodustes tingimustes teostatud kodu- ehk alternatiivmeditsiiniline ravi. 

Uurimistöö hõlmab ajaperioodi, mis ulatub 1750. aastatest kuni 21. sajandini, niisiis käsitlemist leiab 

seegi aeg, mil meditsiiniliselt koolitatud hambaarste veel polnud. Paikkondlikeks uurimisobjektideks 

on Soome ja Eesti. Uurimismeetoditena on kasutatud võrdlemist ja hermeneutikat.  

Uurimistöö ainestik on kokku pandud arhiivimaterjalidest, millesse on kogutud hambavalu 

ravimist puudutavad teadmised, mis omakorda on saadud andmete kogumise, küsitluste ja 

kirjutamisvõistluste kaudu. Lisaks sisaldab uurimisainestik soomlaste ja eestlaste kirju, mis saadeti 

vastuseks ajalehekuulutustele, kus palusin inimestel rääkida kodustest hambavaluvastastest 

ravivõtetest. Uurisin ka vastavateemalisi suuhügeeni ja-ravi käsitlevaid raamatuid. Uurimismaterjalina 

olen kasutanud ka arsti- ja eneseabiraamatuid, raviõpetusi, ravimtaimeraamatuid ning nii erialastes 

perioodilistes väljaannetes kui ajalehtedes-ajakirjades leidunud vastavasisulisi artikleid. Oma 

uurimuses jõudsin järeldusele, et endiste aegade meditsiinikirjanduses on suutõbede vältimisele 

pööratud suurt tähelepanu.  

Hambakaaries on haigus, mis iseenesest ei parane. Haiguse algstaadiumi kergetele süptomitele 

järgnevad valud on tugevamad ja esinevad tihedamini. Tõve arenedes selle iseloom muutub, kui 

põletik levib lõualuusse ja tekitab sina mädäpaise. Uurimuses selgub, et endisaegsed inimesed on 

osanud eristada eri tüüpi hambavalusid ja valida selliseid ravivõtteid, mille abil valu lakkas ja hammas 

oli võimalik ”terveks” ravida kuni järgmise valukorrani.  
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Hambavalu kodustes tingimustes ravides pole kasutatud rahvameditsiinile iseloomulikku 

tõrjemaagiat, vaid haiguse kõikides etappides on osatud kasutada tõhusaid lokaalseid vahendeid ja 

aineid - seda polnud võimalik teha samu ränki valusid põhjustavate sisehaiguste puhul. Vaevalt üldse 

mingit muud haigust on ravitud kodustest tingimustes nii mitmete ravivahendite, -ainete ja -võtete abil 

kui hambavalu. Korduvate valude puhul tuli lõplik kergendus küll alles siis, kui hammas eemaldati või 

see kangete raviainete kaustamise tagajärjel murenes.  

Eestlastele ja soomlastele on juba 19. sajandi alguses jagatud valgustavaid stomatoloogilisi 

suutervishoiu-alaseid teadmisi. Uurimisainestiku ja tänapäevase info põhjal soomlaste 

hambaravivõtted on saja aasta jooksul arenenud üsnagi jõudsalt. 

Vanal ajal alustati ennetavat hambaravi nii nagu tänapäevalgi – last ootava ema õpetamisega. 

Emalt oodati kindlate tervishoiusoovituste täitmist, et lapse arenevasse hammastikku ei tekiks püsivaid 

vigastusi. Kohe sündimise järele jagati õpetust nõidussõnade kaudu.  

Lapse suuhügeeni eest vastutas ka toona perekond. Hambaravi oskustega asjatundjad on pidanud 

vajalikuks panna kirja ”Praktilised soovitused” (”Käypähoito-suositukset”). Meie esivanemad suhtusid 

neisse iseenesestmõistetavusega, sest teistsugust hambaravi polnudki võimalik saada.  

Hambavalu ravimeetodite uurimine on vaid üks osa suurest ja mitmekesisest kodumeditsiini 

valdkonnast, mida pole veel kaugeltki tervenisti kaardistatud.  

 

Võtmesõnad:  

Kansanlääkintä – rahvameditsiin 

Hammassärky – hambavalu 

Taikuus – maagilised tõrjevahendid, nõidus, nõidussõnad 

Perheparannus – kodumeditsiin, ravi kodustes tingimustes 

Valistus – valgustus 

Ehkäisy – vältimine, profülaktika 
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ABSTRACT 

THE AGONY OF TOOTHACHE 

On the use of folk medicine to cure toothache and prevent tooth decay in Finland and Estonia  

Today, Finnish parents-to-be receive guidance on oral health at maternity clinics even before their child 

is born. An abundance of information is also available via newspapers, radio, television and the 

Internet. Although people know full well which foods, stimulants and lifestyles damage their teeth, 

tooth decay (caries) is an endemic disease, and its treatment is a major cost to both society and 

individuals. However, tooth decay is not the scourge of industrialised societies alone; rather, the aches 

and pains it causes have been deplored in texts ranging from the writings of classical antiquity to 

Finnish folk poetry.  

This study explores the use of folk medicine to cure and prevent toothache. The central theme is 

popular medicine as practised at home and in the domestic environment. The study spans from the 

1750s to the 21st century, thus encompassing a period when no profession of medically trained dentists 

even existed. The research area covers Finland and Estonia, and the theoretical foundation is based on 

comparative research and hermeneutics.      

The primary research material has been obtained from archives which contain information on 

curing toothache, gathered through data collection, surveys and writing competitions. The research 

material also includes letters sent by Finns and Estonians in response to my newspaper advertisement 

requesting people to describe how they cure toothache at home. In addition, I examine the literature 

that has been available on oral healthcare and medical treatment, including laymen’s medical and self-

help books, medication guides, publications on medical plants and articles in professional journals, 

newspapers and magazines. This study demonstrates that the prevention of oral disease was effectively 

considered in past literature on medication.   

Dental decay is a disease that does not heal itself. The initially mild symptoms gradually get worse 

and become more frequent. As the disease progresses, its nature changes when the infection spreads to 

the jaw bone and an abscess is developed there. This study shows that people used to know about the 

many different types of toothache and could choose ways to cure toothache that stopped the pain and 

made the tooth “healthy” until the following pain episode. 
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The magical elements involved in folk medicine did not play a key role in curing toothache in the 

domestic environment. Instead, efficient instruments and substances were employed to target each 

stage of the disease. This was impossible with internal diseases, which caused equally severe pain.  

It is unlikely that any other disease has been treated in the home environment with as many 

instruments, substances and methods as toothache. The recurring pain did not stop until the tooth was 

removed or it disintegrated as a result of the strong remedies used.  

Finns and Estonians have had access to knowledge and training on oral health based on the science 

of dentistry since the 19th century. My research material and current knowledge indicate that the 

methods Finns use for dental care have improved over the past 100 years, albeit slowly.  

Preventive dental care used to begin in the same way as at present – with pregnant women. They 

had to comply with certain rules to prevent permanent damage to their unborn child’s developing teeth. 

Preventive measures continued immediately after delivery with the use of magical spells.   

The responsibility for children’s oral health remains in the family. Modern dental experts have 

found it necessary to record this basic tenet in the Finnish Current Care Guidelines, but it was self-

evident for our ancestors because no other type of dental care was available. 

This study on curing toothache explores an extensive and multidimensional field of popular 

medicine that has not yet been comprehensively charted.   

 

Keywords: folk medicine, toothache, magic, popular medicine, education, prevention  
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KIITOKSET 

”Liike on tärkeämpi kuin päämäärä.” Eduard Bernsteinin lausumaa on käytetty ja selitetty milloin 

missäkin tilanteessa. Lauseen sisältö sopii muuhunkin yhteyteen kuin aatteiden historiaan.  

Tutkimustyöni on ollut liikettä, mikä ajoittain hidastui uhkaavasti, mutta alkupuoli oli miellyttävän 

tasaista eteenpäin menoa eikä varsinainen päämäärä mieltä painanut. Nautin arkistojen tunnelmasta ja 

kansanihmisten kertomusten lukemisesta. Tarton kirjastossa ja arkistossa oli mukava vierailla ja istua 

entisen vuokraemännän keittiön pöydän ääressä Annelinnassa. Vietin pitkiä aikoja vanhojen 

lääkärikirjojen ja terveydenhoitolehtien parissa. Elias Lönnrotin, Konrad ReijoWaaran (ent. Relander) 

ja Matti Äyräpään kirjoitukset ja kielenkäyttö lumosivat minut.    

Varsinainen tutkimustyö on ollut hidasta ponnistelua. Siihen on sisältynyt vakavaa itsekritiikkiä, 

saamattomuutta, kirjoittamista ja yliviivaamista. Milloinkaan en ajatellut luopua, sillä rakkauteni 

tutkimusaineistoon kesti loppuun saakka ja antoi tutkimisen hehkua. Tärkein tekijä väitöskirjan 

päämäärään saattamisessa on ohjaajat, jotka kädestä pitäen ovat taluttaneet kompuroivaa tutkijaa. Ilman 

heidän vaativuuttaan, kannustustaan ja innostustaan tutkimusaiheeseeni ei väitöskirjaa olisi koskaan 

syntynyt.  

FT Mervi Naakka-Korhosta kiitän lämpimästi saamastani ohjauksesta. ”Tämä on väitöskirja”, 

kaikuu korvissani. Puhelinsoitot Mikkelistä osuivat monesti juuri sellaiseen hetkeen, kun solmut 

tuntuivat liian vaikeilta avata. Yksikin lause saattoi saada ajatukset juoksemaan. Vasta nyt, kun työ on 

valmis, ymmärrän enemmän tutkimuksen teoriaa, minkä tärkeyttä ohjaajani väsymättä painotti minulle. 

Mervi Naakka-Korhonen on saatellut maaliviivoille saakka. Kaupan päälliseksi olen saanut hyvällä 

huumorilla maustettua ohjausta.  

Dosentti, HLT Miira Vehkalahtea kiitän jämttistä ohjauksesta ja pitkistä, opastavista ja hauskoista 

sähköposteista, joita säännöllisin välein lennähti Espanjasta. Sain ajatuksen pyytää Vehkalahtea 

ohjaajakseni Helsingin kaupungin hammashuollon koulutuspäivänä, kun hän aloitti esityksensä 

persoonallisella tavallaan ja herätti uneliaan kuulijan. Vertaan Miira Vehkalahtea entisajan laajasti 

oppineisiin lääkäreihin, sillä hän ei katso ainoastaan pimeään suuhun, vaan näkee myös, mitä suun 

ulkopuolella on.  

Professori Riho Grünthalia kiitän joviaalista ja kärsivällisestä suhtautumisesta suomalais-ugrilaisen 

laitoksen kirjoilla viipyilevään jatko-opiskelijaan. Tosin folkloristiikan alaan kuuluva tutkimukseni 

hieman hipaisee kielitiedettäkin. Olipa kieli mikä tahansa, niin virheettömään äänteiden tuottamiseen 

tarvitaan hampaita. Toinen yhdistävä tekijä on ollut viron kieli ja kulttuuri.  
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FT Ulla Pielaa kiitän tutkimukseni esitarkastuksesta ja hyödyllisestä palautteesta. Kiitän myös 

lupautumisesta vastaväittäjäksi. 

PhD Ave Goršič ansaitsee kiitoksen tutkielman huolellisesta esitarkastuksesta ja tarpeellisesta 

palautteesta.  

Entisiä esimiehiäni Helsingin terveyskeskuksen hammashuollosta kiitän joustavuudesta ja 

avarakatseisuudesta suhtautumisessa opintoihini ja työaikajärjestelyihini. Kontulan hammashoitolan 

kahvihuoneen keskustelut, naurut ja itkutkaan eivät koskeneet hampaita ja vielä vähemmän 

tutkimustani. Nuo hetket olivat terapiaa, mikä auttoi jaksamaan yksinäisessä tutkijan huoneessa. Kiitos 

työtovereilleni!  

Kaiken perustana on perhe ja tiivis sukuyhteisö. Kiitos!   

 

 

Vuosaaressa Ukon päivänä 4.4.2016   Airi Pekkola 
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1 JOHDANTO 

Hammassäryn kansanomainen parantaminen Suomessa ja Virossa 

Alkaneella kolmannella vuosituhannella saamme nauttia lääketieteen jatkuvan kehityksen tuomista 

eduista. Arkista elämäämme eivät varjosta vakavat taudit samalla tavalla kuin esivanhempiamme vain 

muutama sukupolvi taaksepäin. Enää ei tarvitse pelätä kaikkialla piileskelevää tuberkuloosin uhkaa tai 

muita usein kuolemaan johtaneita tartuntatauteja.1 Huolimatta lääketieteen kehityksestä ja sivistystason 

noususta on tauteja, jotka ovat aina vaivanneet ihmiskuntaa ja joiden lopullisesta häviämisestä ei ole 

mitään merkkejä. Hammasmätä on juuri tämänkaltainen tauti. Se ei tartu dramaattisesti eikä aiheuta 

kansakuntia kohahduttavia epidemioita, vaan asettuu hampaistoon huomaamattomasti ja alkaa hiljaa 

tehdä tuhoaan ilmoittaen itsestään erilaisten oireiden kautta, jotka aluksi ovat lieviä ja taudin edetessä 

voimistuvat.  

Maapallon vauraissa osissa siirryttiin 1900-luvulla yltäkylläisyyden aikaan, mistä oli myös 

terveydellisiä vaikutuksia. Kaikilta osin kehitys ei kuitenkaan ollut positiivista, mistä yksi parhaiten 

osoitettu seuraus on hammasmädän yleistyminen.2 Hammasmädän rajun lisääntymisen aikoihin 1800-

luvun puolessa välissä oli tietämys hampaan reikiintymisen syntymekanismista vähäistä, 3 

puhumattakaan hampaiden vieruskudosten sairauksista, jotka ovat olleet ja ovat edelleen vakavia ja 

salakavalia tauteja aiheuttaen särkyjä ja peruuttamattomia tuhoja hampaiden kiinnityskudoksissa.  

Tutkimuksessani selvittelen hammassäryn itsehoitoa ja hammasmädän ehkäisyä kotipiiristä ja 

lähiympäristöstä saadun avun turvin. Tutkimusalue on Suomi ja vertailukohteena on Viro siinä määrin 

kuin tutkimusaineisto antaa siihen mahdollisuuden. Tutkimuksen aikaväli on 1700-luvun puolesta 

välistä 2000-luvulle.  

Vähiten tunnettu osa lääketieteellistä historiaa on potilaan historia, jota on alettu tutkia laajemmin 

vasta viime vuosikymmeninä. Ensisijaisesti ihmiset ovat hoitaneet vaivansa itse tai läheistensä kanssa 

yhdessä. Kun jokin ongelma terveydessämme vaivaa meitä, emme edelleenkään käänny ensimmäisenä 

lääkärin tai muun lääketieteen edustajan puoleen.4  

                                                      
 
1 Pullat 1980: 152; Vuorinen 2006: 210–218; Tiitta 2009: 50–54. 
2 Vuorinen 2002: 61. 
3 Tala 2005: 140. 
4 Vuorinen 2010: 15. 
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Yksittäisillä ihmisillä, ihmisryhmillä ja kansoilla on ollut tarve löytää menneisyydestä omat 

juurensa ja sitä kautta identiteettinsä. Romantiikan aikakaudella 1800-luvulla Suomen kansalliseepos 

Kalevala ja Viron Kalevipoeg antoivat kunniakkaan myyttisen taustan kansoillemme, joilla ei ole kauas 

ulottuvaa yhtenäisen kansakunnan historiaa. Myös eri ammattiryhmät hakevat juuriaan 

mahdollisimman kaukaa historiasta. Hammaslääkärit vahvistavat identiteettiään antiikin ajan 

saavutuksilla erityisesti menetettyjen hampaiden korvaamisen eli proteettisten ratkaisuiden alueella.5 

Myös käsillä olevasta tutkimuksesta voi heittää linkin aikaan ennen ajanlaskua, sillä hippokrateelainen 

lääketieteen koulukunta rajoitti parannustyönsä ainoastaan vapaisiin kreikkalaisiin miehiin, eikä 

lääkäreitä kiinnostanut orjien ja työtätekevien terveys. 6  Voidaan siis todeta, että omatoimisella 

parantamisella on ollut sijansa antiikin ajoista asti. 

Tutkimukseni hammassäryn itseparantamisesta sijoittuu arkielämän tutkimusten joukkoon. Miltei 

jokaisen ihmisen kokemuspiiriin kuuluvan arkisen tutkimusaiheeni edelläkävijänä ja suunnan 

näyttäjänä on ollut Mervi Naakka-Korhosen väitöskirja lapamadon häätöön liittyvästä 

kansanlääkinnästä.7 Jokapäiväisessä elämässämme arkielämä on se itsestään selvä alue, johon emme 

välttämättä kiinnitä mitään huomiota. Sitä ei ajatella miksikään erityiseksi, koska se yksinkertaisesti 

muodostaa jokapäiväisen elämämme todellisuuden.8 Tutkimusongelmani ei ole pelkkä menneisyydestä 

esiin nostettu ja sinne takaisin laitettava aihe, vaan suun sairauksiin, hoitoon pääsemiseen ja 

terveysneuvontaan liittyvät asiat ovat nykyisin mitä ajankohtaisimpia, toisinaan jopa tunteita 

nostattavia keskustelujen aiheita. 

  

                                                      
 
5 Guerini 1909: 17–119; Hedin & Söremark 1969: 8–34; Kela 2001: 31–40: Nieminen 2009: 173–183. 
6 Vuori 1979: 50; Nissinen & Kauhanen & Myllykangas 1994: 52–53. 
7 Ks. Naakka-Korhonen 1997.  
8 Sääskilahti 1999: 153.  
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Hammas 

Ymmärtääksemme hammasmädän ja kiinnityskudossairauksien etenemistä, oireita ja parannustapoja on 

aluksi tutustuttava hampaan ja sitä ympäröivien kudosten rakenteeseen. 

 

 

Kuva 1. Halkileikkaus poskihampaasta. 

Hampaan (dens) näkyvää osaa kruunua (corona dentis) peittää kiille (enamel), mikä on elimistön 

kovinta ainetta. Kiillekerros päättyy ikenen alla olevaan hampaan kaulaan (collum dentis). Pääosa 

hampaasta on hammasluuta (dentine), mikä kovuudeltaan vastaa elimistön muuta luustoa. Hampaan 

ytimen (pulpa) muodostavat ydinontelo ja juurikanavat. Hammas on yhteydessä muun elimistön 

verenkiertoon ja hermotukseen juurten kärkien aukosta ytimeen tulevien verisuonten ja hermosäikeiden 

välityksellä. Hammasta ympäröiviin kudoksiin (parodontium) kuuluvat ien (gingiva), 

kiinnityskudossäikeet (desmodontium), juurisementti (cementum) ja alveoliluu (os alveolare). 

Hammasta ympäröivä ien koostuu vapaasta ikenestä ja kiinnittyneestä ikenestä. Vapaan ikenen ja 

hampaan välissä on ientasku, minkä normaali syvyys on alle 4 millimetriä. Hampaan juuriosan 

kalvomaisesti peittävästä juurisementistä lähtevät kiinnityskudossäikeet kiinnittyvät toisesta päästään 
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hammasta ympäröivään luukuoppaan, joka on liikkuvaa kudosta ja mukautuu siihen kohdistuviin 

purentavoimiin. Täysi-ikäisen ihmisen hampaistoon kuuluu 32 hammasta: etuhampaat (Dentes 

incisivi), kulmahampaat (Dentes canini), väliposkihampaat (Dentes premolaris), poskihampaat (Dentes 

molaris) ja viisaudenhampaat (Dens serotinus). Lapsen suussa on kaksikymmentä maitohammasta – 

viisi hammasta leukapuoliskoa kohti. Ensimmäiset pysyvät poskihampaat ”kuutoset” puhkeavat 

maitoposkihampaiden taakse. 9  Oppikirjassa välskäreille kuvataan täysi-ikäisen ihmisen hampaisto 

seuraavasti:  

Hampaat, luvultansa 32, ovat erimuotoisia. Etumaiset eli etuhampaat, 4 kummassakin leukaluussa, ovat 

aivotut nakertamaan ja rikki puremaan, 4 silmähammasta kärjekkäämpiä ja sopivia kiinni pitämään sekä 20 

taka- eli syömähammasta rouhimaan ruokaa.10  

Reikä hampaassa 

Hammasmätä (karies) on krooninen infektiotauti, minkä kehittyminen riippuu ensi sijassa ravinnosta, 

suun mikrobikasvuston koostumuksesta sekä erittyvän syljen määrästä ja laadusta. Kariogeenisillä 

mikrobeilla (Streptococcus mutans) on kyky kiinnittyä hampaan pintaan ja ne pystyvät tuottamaan 

sokereista kiillettä liuottavia happoja. Arkikielessä käytämme sanaa happohyökkäys, mikä seuraa 

jonkin asteisena jokaista ateriaa ja välipalaa. Normaalitilanteessa sylki korjaa nopeasti alkavat 

mikroskooppisen pienet vauriot, mutta jos hapontuotto on jatkuvaa, järkkyy tasapaino suussa ja 

käynnistyy demineralisaatio eli kiille alkaa liueta. Lapsen bakteeriston kehittyminen ensimmäisten 

elinkuukausien aikana on avainasemassa tämän myöhemmän terveyden kannalta, joten ei ole 

yhdentekevää, millaiseen mikrobimaailmaan lapsi syntyy. Vastasyntyneen vauvan suussa ei ole 

mutans-streptokokkeja. Tartunta tapahtuu tavallisesti lapsen kanssa kosketuksessa olleiden läheisten 

syljen välityksellä. Mitä kauemmin lapsi säilyy tartunnalta, sitä epätodennäköisempi on tartunta enää 

kouluiässä, sillä suuhun on ennättänyt muodostua yksilöllinen mikrobifloora, mikä hylkii uusia 

tulokkaita. Suussa olevien mikrobien määrään pystytään vaikuttamaan, mutta niitä ei enää täysin voi 

poistaa suusta. Karieksen syyt voidaan esittää yksinkertaisimmillaan ns. Keysin ympyröiden avulla, 

joiden idea on siinä, että ympyrät ovat eri ihmisillä erikokoiset ja ympyröiden pienentäminen tai jopa 

                                                      
 
9 White 1991: 101–128; Therapia Odontologica 2003: 460–462; 2008: 46–47. 
10 Edholm 1879: 4. 
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irrottaminen toisistaan estää kariesta. Kaikkiin ympyröihin voidaan vaikuttaa ehkäisevästi ja estää näin 

karieksen syntyminen.11 

 

                               
Kuva 2. Keysin ympyrät. Hammasmädän syntymisen ehtona on, että mukana on kolme tekijää – hammas, ravinto ja 

bakteerit. 

Läpäistyään kovan kiillekerroksen karieksen eteneminen nopeutuu pehmeämmässä hammasluussa 

tehden tuhoaan kiilteen alla. Tämän takia kariespesäke on usein todellisuudessa suurempi kuin 

hampaan pinnalla kiilteessä oleva reikä, mikä toisinaan saattaa olla niin pieni, että sen havaitsee vain 

hammaslääkärin instrumentilla. Hampaan välipinnan kautta hampaaseen tunkeutunut karies löytyy 

monasti ainoastaan röntgenkuvien avulla.  

Hammassärky 

Hammassärky on monenlaatuista ja useammasta kuin yhdestä syystä johtuvaa kipua. Elävässä 

hampaassa lyhytkestoinen kipu on terävää ja kestää niin kauan kuin hammasta ärsytetään (kosketus, 

lämmin, kylmä, makea, hapan). Tavallisimpia lyhytkestoisen säryn syitä ovat hiushalkeama 

(mikrofraktuura), syvä reikä (karies) tai eri syistä johtunut hampaan kuluminen (attritio, abraasio) ja 

kiilteen syöpyminen (eroosio). Pidempikestoinen tai jatkuva särky johtuu hampaan ytimeen ulottuvan 

                                                      
 
11 Therapia Odontologica 1996: 481–486; 2008: 372; Huovinen 2012: 82. 
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karieksen aiheuttamasta ytimen tulehduksesta (pulpiitti) tai hammasydinkuoliosta (pulpagangreena). 

Lämmön aktivoima särky tai spontaani kipu ovat tyypillisiä palauttamattomasti vaurioituneen 

hammasytimen tulehduksen oireita. Infektion levitessä ympäröiviin kudoksiin voi särky olla jatkuvaa ja 

oireen voimakkuus vaihtelee lievästä kovaan ja sietämättömään kipuun. 12  Turvotusta muodostuu 

silloin, kun hampaan ydin alkaa märkiä tai kun hampaan vieruskudokseen kehittyy märkäpesäke 

(absessi). Paikallinen infektio, mikä voi olla seurausta iensairaudesta, karieksesta, hampaan poiston 

jälkitilasta tai puhkeavan viisaudenhampaan ympärille kehittyneestä tulehduksesta (perikoroniitti), voi 

levitä leukojen infektioksi ja edelleen pään ja kaulan alueelle ja lopuksi koko kehon infektioksi 

(sepsis).13  

Säryn syy hampaan vieressä  

Vanhoista valokuvista huomaa usein, että melko nuorilla ihmisillä saattavat posket olla lommolla 

hampaattomuudesta johtuneen leukaluun näivettymisen takia. Se ei aina kerro hammasmädän takia 

poistetuista hampaista, vaan syynä on voinut olla kiinnityskudossairaus eli krooninen parodontiitti. 

Tulehdus etenee hammaskiven myötä kohti juuren kärkeä, tuhoten lopullisesti kiinnityskudossäikeitä, 

minkä seurauksena hammas alkaa heilua ja lopulta se irtoaa kuopastaan. Paha maku ja pahan hajuinen 

hengitys, hampaiden liikkuminen, hammasvälien suureneminen ja märkäpesäkkeiden muodostuminen 

kiinnityskudoksen alueelle ovat jo melko pitkälle edenneen parodontiitin oireita. 14  Parodontiitti -

nimitys vakiintui käyttöön 1970-luvulla, kun sairauden tulehdusluonne selvisi. Nykyisin 

kiinnityskudossairaudet ovat useissa maissa nousseet suurimmaksi syyksi hampaiden menetykseen.15 

Ientulehdus (gingiviitti) on ikenen tulehdus, mikä kehittyy muutamassa päivässä bakteeripeitteen 

eli plakin kertyessä hampaan pinnalle. Oireena on verenvuoto ienreunasta, ien on arka, punottava ja 

turvonnut. Akuutissa nekrotisoivassa ientulehduksessa esiintyy kivuliaita haavaisia ienreunoja. 16 

Jokainen parodontiitti alkaa ientulehduksesta, mutta jokainen ientulehdus ei kuitenkaan etene 

kiinnityskudoksiin. Ientulehduksen oireet ovat siis myös kiinnityskudostaudin ensioireita.17  

Tutkimuksessani en erittele hampaan särkyä vieruskudosten säryistä, vaan käytän informanttien 

tapaan hammassärky -nimitystä kaikenlaatuisista hampaisiin liittyvistä säryistä.   
                                                      
 
12 Therapia Odontologica 1996: 1182–1183; 2003: 56; 2008: 56. 
13 Therapia Odontologica 2003: 459–528; 771–772. 
14 Therapia Odontologica 1996: 591–601; 2003: 338–339.  
15 Therapia Odontologica 2008: 460; Nieminen 2009: 192–194; Nieminen & Knuuttila & Uitto 2012: 64–74.  
16 Therapia Odontologica 1996: 597; Therapia Odontologica 2008: 483–484. 
17 Therapia Odontologica 1996: 601. 
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Hammassärky kansan suussa 

Hammassäryllä on kirjoitettua historiaa yhtä kaukaa kuin ihmiselläkin, mistä osoituksena on 

muinaisessa Babyloniassa neljätuhatta vuotta sitten kiveen hakattu kuvaus hammasmadon syntymisestä 

universumin luomisen yhteydessä.18 Se on todiste myös siitä, että hammasvaivat ovat olleet ihmisen 

ikiaikainen seuralainen. Suomalaisten ei kuitenkaan tarvitse lähteä etsimään hammassäryn syntyjä 

muualta, sillä hammasmadon synty selitetään myös omassa kansanrunoudessamme. Suomalaiselle 

kansanrunoudelle ominainen piirre on syntyloitsut, joiden avulla on selvitetty taudin synty ja vasta 

sitten, kun taudin alkuperä (etiologia) on saatu selville, on voitu käynnistää parannustoimet.19  

Elias Lönnrotin Kalevalaan sovittamassa tautien syntyloitsussa ei ole mainittu hammastautia20, 

mutta se on muun muassa Savosta 1700-luvulla muistiin kirjoitetussa toisinnossa: 

 Louhietar vanha vaimo  

 Teki poikoa yhexän 

 Yhestä vattan väestä 

 Yhen kukon kuuluville, 

5  Yhen saunan saapuilla. 

 Nimitteli poikojansa: 

 Mingä pannut paisehexi, 

 Minkä luonut luuvaloxi, 

 Mingä rijt’alt’a rakensi,  

10  Mingä pisti pistosexi, 

 Mingä hammasten kivuxi. 

 Teräxestä tietän jousen. 

 Piljiä vaskesta v’aleta’n, 

 Jolla ammun tuonen toukan, 

 Haluisista hambaista (jne.)21  

Suomalaiset syntyloitsut -tutkimuksessa Kaarle Krohn selvittelee hammasmadon syntyloitsuja. Yhdessä 

toisinnossa ”Uros mullasta yleni”, toisessa ”Pikku mies merestä nousi”, kolmannessa rinnasta pudonnut 

vaskinen neula muuttuu madoksi ja neljännessä lattian lakaisijan luutaan tarttuu rikka muuttuen 

                                                      
 
18 Hautala 1960: 28; Gerabek 1993: 162–154.  
19 Krohn 1917; Siikala 1992: 76–83. 
20 Kalevala 1983: 453. Tuulen tiineeksi tekemä ”Tuonen tyttö” Loviatar synnyttää yhdeksän poikaa, joista kahdeksan hän 
ristii taudeiksi: pistos, ähky, riisi, luuvalo, syöjä, rutto sekä paiseet ja ruvet. 
21 Suomen Kansan Vanhat Runot VI. 2. 4486: 1936. 
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madoksi. On myös toisinto, missä lattian lakaisija löytää lautojen raosta ”Tuonen toukan”, jonka hän 

laittaa huulelleen ja lipaisee kielelleen ja siitä syntyi ”suuret syöjät.” 22 Tästä voimme päätellä, että 

hammassärky ei ole ollut turha vaiva muinaisille esi-isillemmekään.  

Suomen kielessä on runsaasti hammassäryn kuvaamiseksi sen moni-ilmeistä luonnetta vastaavia 

verbejä. Eteläpohjalaisen hammasta on porottanut, kun särky on ollut kovaa.23 Porottaa-verbi merkitsee 

muun muassa kivistämistä, pakottamista ja särkemistä. Toisaalta se voi merkitä myös paahtamista, 

polttamista ja voimakasta tuulemista. Agricolan kielessä se on esiintynyt merkityksessä rikkoa. 24 

Satakunnassa hammasta on polttanut.25 Se kolotti ja pakotti niin kovasti, aina se vaan jomotti, kuvailee 

itäsuomalainen informantti.26 Suomen kirjakielessä kipua, velvollisuutta ja välttämättömyyttä ilmaiseva 

pakko on esiintynyt Agricolasta alkaen. Sanan johdos pakottaa on mainittu ensimmäisen kerran vuoden 

1642 raamatussa.27 Jomottaa on johdos jatkuvan ja jyskyttävän kivun tunnetta kuvaavasta vartalosta. 

Suomen kirjakielessä se on otettu käyttöön 1800-luvulla ja on edelleenkin käypä ilmaisu tietyn 

tyyppisestä hammassärystä. 28  Lönnrot käyttää lääkärikirjassaan ilmaisuja kolottaa ja pakottaa. 29 

Hammasta saattoi kivistää, mikä on johdos samasta vartalosta kuin kipeä ja kipu.30 Edellisten lisäksi 

tutkimusaineistossa esiintyviä hammassäryn nimityksiä ovat hammasvaiva, hammastuska, hampaan 

jämötys, hampaan ottaja, hammaskipu, hammastauti, hammaskoi ja hammasmato, hammasta on 

juilinut tai siihen on koskenut.  

Viron kielessä hammassäryn oireiden kuvailu ei ole ollut yhtä monipuolista kuin suomen kielessä. 

Särky on virossa valu ja kovaa hammassärkyä kuvaillaan adjektiiveilla kõva tai kange valu. Kipeä 

hammas on haige. 31 Tuimendama -verbillä on ilmaistu vähäisiä oireita. 32  

Aikojen kuluessa tautisanasto on suuresti muuttunut ja täsmentynyt. Tautien nimitykset ovat olleet 

riippuvaisia siitä, millainen käsitys kyseisessä yhteisössä on ollut niiden syistä.33 Samaa epämääräistä 
                                                      
 
22 Krohn 1917: 179–181.  
23 SKS KRA. Ilmajoki. Pirilä, S. 131. 1886. Eemeli Färmi, 50 v.; SKS KRA. 616/2002 – Jalasjärvi, Y. L. s. 1928; SKS 
KRA. Kurikka. Paulaharju, Samuli 2899. 1907; SKS KRA. Ylihärmä. Paulaharju, Samuli 21832. 1933. – Matti Järvi, 77 v. 
24 Häkkinen 2004: 947. 
25 SKS KRA. Harjavalta. Ruusunen, N. 157. 1903. - yl. parantaja; SKS KRA. Merikarvia. Kotikoivu, Hilma VK 44: 8. 
1923. – Maria Koskinen, 49 v.; SKS KRA. Noormarkku. Ollinen, F. J. 291. 1889. – Nestori Salanius, 27 v.; SKS KRA. 
Pori. Friman, J. 34. 1889. – J. Laurila, 20 v.; SKS KRA. Tyrvää. Äijälä, H. VK 115: 224. 1895. – Musteliini.; SKS KRA. 
Viljakkala. Mattila, Martti E. 1102. 1933. – Miina Silman 71 v. 
26 SKS KRA. Kitee. Vauhkonen, P. VK 107: 21:23. 1921 (341) 
27 Häkkinen 2004: 859. 
28 Häkkinen 2004: 283.  
29 Lönnrot 1981 [1839]: 94; Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992; 172. 
30 Häkkinen 2004: 447. 
31 RKM II 72, 399 (9)< Antsla l. [Urv.]  Ehe Tragel 1960; EknS 49, 53 (72)< Kadrina, Palmse. 
32 KKJ, KS< Jõhvi, Kohtla, E. Mets (1961). 
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nimitystä on entisaikaan voitu käyttää useasta eri taudista. Ruusu-nimityksen käyttäminen 

kansanomaisessa parantamisessa erilaisista turvotusta ja punoitusta aiheuttaneista vaivoista on ollut 

yleistä. Suomessa ruusu on mainittu kirjallisesti taudin nimenä ensimmäisen kerran vuonna 1637 

ilmestyneessä Ericus Schroderuksen sanakirjassa.34 Herkästi tarttuva ruusu (erysipelas) on ollut ennen 

antibiootteja vaarallinen usein kuolemaan johtanut tauti. Edelleen siihen pitää suhtautua vakavasti ja 

hakeutua nopeasti lääkäriin, sillä hoitamattomana ruusu on hengenvaarallinen. Oireena on 

tarkkarajainen ihon punoitus, turvotus ja kuumotus, sekä yleisoireina korkea kuume, pahoinvointi ja 

voimakas sairauden tunne. Ruusun aiheuttava streptokokki tunkeutuu ihon alle pintanaarmun kautta. 

Tavallinen tartuntakohta on varpaiden väli, mutta myös nenän limakalvosta alkanutta kasvoruusua on 

esiintynyt yleisesti. 35 Ruotsissa ilmestynyt ja vasta hiljakkoin suomeksi käännetty Benedictus Olain 

lääkärikirja vuodelta 1578 selittää ruusun (ignis sacer, pyhä tuli) johtuvan kuivasta, kuumasta ja 

koleerisesta verestä.36 Virkansa puolesta kansan tapoihin tutustunut piirilääkäri toteaa lääkärikirjassaan 

seuraavasti:  

Ruusuksi sanoo kansa monenlaisia sekä ulkonaisia että sisällisiä vaivoja, joilla useimmilla ei ole oikean 

ruusun kanssa mitään tekemistä. Monenlaisia ihotauteja sanotaan ruusuksi, ja jos iho paranee ja sairas 

sattuu samaan aikaan vilustumaan ja saamaan kuumetta, sanotaan ruusun ”painuneen sisään”. Monella on 

mielestään ruusu veressä, joka tavan takaa puhkeaa ulos, kun hänellä todellisuudessa onkin kuppa- tai joku 

muu kroonillinen vaiva. Ja kun lääkäri tällaisissa tapauksissa uskaltaa väittää vastaan ja selittää asian oikean 

laidan, saa hän ehkä kuulla, etteivät lääkärit useinkaan tunne ruusua ollenkaan. Siinä sitä silloin ollaan.37 

Hammassärkyä niin Suomessa kuin Virossakin on usein pidetty ruusuna, jota on uskottu olevan 

yhdeksää eri lajia, joista luuruusu tai hammasruusu vaivasi hampaita. 38  On ymmärrettävää, että 

hammastulehduksen on ajateltu olevan yhden lajin ruusua, koska oireet olivat samankaltaisia ja 

                                                                                                                                                                                      
 
33 Vuorinen 2002: 23–24.  
34 Häkkinen 2004: 1079. 
35 Schönenberger – Siegert 1911: 336–337; Arppe 1922: 359–360; Kotilieden lääkärikirja 1943: 268–271; Suuri lääkärikirja 
1964: 630–631; Palo 2001: 144; Suhonen 2003: 421–422.    
36 Benedictus 1578: 226. 
37 Arppe 1922: 359. 
38 Koppel 1904: 72–73; Forsblom 1927: 14; Veidemann 1983: 206–208; Punttila 1990: 132; Kõivupuu 2000: 32–33. 
Pekkola 2000: 31–33; SKS KRA. Nurmes. Partanen, Jorma 411. 1936. – Katri Rantonen, 45 v.; H IV. 4, 633. P. Troon. 
Rõngu 1887; SKS KRA. Tuusniemi. Korkonen, Sirkka 597. – Olli-Ville Laukkanen, s. 1882; E. 9176. N. 23. Viljandi. H. 
Jaanson 1894; SKS KRA. Viron Inkeri, Hanikke. Laiho, A. 2410. 1937.  – Varpu Pajunen, 79 v.  
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hammastauti on toisinaan saattanut päätyä kuolemaan. Uhrströmin Kotilääkäri -kirjastakin on saatu 

lukea 1800-luvun lopulla, että ruusu saattoi alkaa vioittuneen hampaan juuresta.39  

Toinen hammasvaivoihin liitetty tauti on D-vitamiinin puutteesta johtuva riisitauti (rachtis). Se on 

lapsen kolmen ensimmäisen vuoden aikana esiintyvä tauti, jossa luuston normaali kehitys estyy 

kalsium- ja fosforiaineenvaihduntahäiriön takia. Hampaiden puhkeaminen on myöhässä, ja ne saattavat 

puhjeta poikkeavassa järjestyksessä. 40  Riisitauti tunnistettiin uutena tautina 1600-luvulla, jolloin 

kaupungistuminen ja teollistuminen alkoivat levitä, mikä toi mukanaan myös tietynlaista kurjistumista. 

Tauti tuli ”Englannin taudin” nimellä tunnetuksi Euroopassa kuitenkin vasta seuraavina vuosisatoina.41 

Vuonna 1921 lääkäri Armas Ruotsalainen julkaisi kirjasen Riisitauti pienokaistemme vaarana, sen 

karttaminen ja hoito, minkä alkusanoissa hän toteaa, että nykyaikana riisitauti on yleisimmin levinneitä 

tauteja ja tavallisimpia lastentauteja. 42  Riisin, kansanomaisesti ”kuivataudin”, tuntomerkkejä olivat 

Lönnrotin mukaan iso pää, koukku selkä ja terävä rinta. Hän teki havainnon, että pelkästään 

äidinmaidolla pitkään ruokittujen lasten hampaistoissa esiintyi ”riisivikoja”.43  

Kansanomaisessa tautiopissa ”riidellä” on paljon laajempi merkitys kuin riisitaudilla nykyisin, sillä 

myös aikuisilla ajateltiin olevan riisiä, joka pakotti eri puolilla kehoa. Pahaa hammastautia on Itä-

Suomessa sanottu hammasriideksi.44 Virossa riis on tarkoittanut ainoastaan lasten riisitautia, jota on 

kutsuttu myös sööja-nimellä.45 Ruusun tapaan riisitaudilla on ollut useita nimityksiä riippuen siitä, 

missä ruumiinosassa taudin oireet lapsessa selvimmin vaivasivat. Vatsan seutua vaivasi ”mahariisi” tai 

”napariisi” tai nivusia kalvoi ”ohimoriisi”. Aikuisilla hampaiden vieruskudosten tulehduksia ja 

hampaiden irtoamista on varsin hyvin voitu pitää riisinä, olipa vaikeisiin tulehduksiin syynä sitten 

parodontiitti, tuberkuloosi, syfilis tai C-vitamiinin puutteesta johtunut keripukki, jota Olaus Magnus 

kuvaa tautina, jossa hampaat heltiävät ja meinaavat pudota suusta limakalvon alle kertyneen märän 

takia.46 Pohjoissuomalaisen informantin mielestä hammastauti on oikeastaan sama kuin ”luuriisi”.47   

Hiilihydraattien lisääntynyt kulutus oli 1800-luvun lopulta alkaneen elintason nousun myötä yksi 

hammasmädän leviämisen syy, mutta osuutensa suun sairauksien leviämiseen on ollut yleisesti 

                                                      
 
39 Uhrström 1893–1894: 673. 
40 Arppe 1922: 94–98; Suuri lääkärikirja 1964: 49–53; Palo 2000: 687–688.  
41 Schönenberg & Siegert 1911: 385; Vuorinen 2010: 211; 229. 
42 Ruotsalainen 1921: 7. 
43 Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992; 146, 201. 
44 Manninen 1933 b: 143–146.  
45 Manninen 1933 b: 150. 
46 Olaus Magnus 1973: 102. 
47 SKS KRA. Muonio. Duodecim E 190: 428. 1950.  
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esiintyneellä riisitaudilla. Huonosti kalkkeutunut hammasluu on altis hammasmädälle ja epätäydellisen 

juuren kehityksen seurauksena hampaat ovat saattaneet irrota ennen aikojaan.  

Tällaisissa hampaissa tekee hammasmätä usein suurta tuhoa. On muistettava, että maitohampaitten jälkeen 

tulevat hampaat ovat muodostumassa jo varsin aikaisin ja että riisitauti saattaa jättää näihin pysyviin 

hampaisiin jälkiään.48  

Edellisen perusteella voi todeta, että kansanihmiset ovat olleet oikeilla jäljillä pitäessään 

hammasvaivoja yhden lajin riisinä. 

Tutkimustavoitteet  

Alkusysäyksen hammassäryn kansanomaisen parantamisen tutkimiseen sain kuunnellessani Mervi 

Naakka-Korhosen Suomalainen kansanlääkintä -luentoja Helsingin yliopiston folkloristiikan 

laitoksella. Opiskelin suomalais-ugrilaisella laitoksella Viron kielen ja kulttuurin linjalla ja kartutin 

opintoviikkoja folkloristiikan luennoilla. Koska opiskelu oli ensi sijassa harrastus ansiotyön ohessa, 

suunnitelmani oli valita lopputyöksi sellainen aihe, mikä liittyisi leipätyöhöni suun terveydenhuollossa 

ja mistä olisin aidosti kiinnostunut. Ehdotukseni tehdä pro gradu -tutkielma hammassäryn 

kansanomaisesta parantamisesta Suomessa ja Virossa hyväksyttiin. Tutkielman Hammassärkyä on 

yheksää lajia (2000) aineiston poimin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston 

kansanlääkintäkortiston hammassärkyä koskevista tiedoista ja vuonna 1978 Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran ja aikakauslehti Suur-Seuran järjestämästä kansanparannusta koskevasta kilpakirjoituksesta 

sekä Tartu Kirjandusmuuseumin Eesti Rahvaluule Arhiivin hammassärkykortistosta. Työ valmistui, 

mutta se oli vain pintaraapaisu aiheeseen ja päätin jatkaa tutkimustyötäni. 

Tutkimuksen perustan muodostaa suomalaisen ja virolaisen aineiston pohjalta tehty analyysi 

hammassäryn parantamisesta kotipiirissä. Tutkin millaisessa muodossa arkiseen elämään ja 

kansanparannukseen luontevasti liittynyt taikuus esiintyy hammassäryn parantamisessa ja millaista 

uskomuksellista ainesta liittyy taudin alkuperän arvuutteluun ja parantamistoimiin. Selvittelen millaisia 

parannuskeinoja hammassärkyyn käytettiin, mitä aineita ja välineitä oli käytössä ja miksi juuri 

määrätynlaista parannustapaa käytettiin tietynlaatuiseen särkyyn. Tarkastelen myös sitä, mitä 

ehkäiseviä toimenpiteitä tehtiin hampaiden terveyden takaamiseksi, miten suun terveyttä hoidettiin vai 

                                                      
 
48 Suuri lääkärikirja 1964: 52. 
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hoidettiinko sitä kotioloissa, sekä minkälaista hammaslääketieteeseen perustuvaa tietoa suun 

terveydenhoidosta on ollut ja mistä sitä sai.  

Yhtenä tavoitteena on tuoda hammassäryn itseparantaminen osaksi hammaslääkinnän historiaa. 

Paitsi että hammassäryn kansanomaista parantamista ei juuri ole tutkittu, on se myös hammaslääkinnän 

historiassa sivuun jäänyt alue ja sen takia tutkimisen arvoinen asia. Hammassäryn omatoiminen 

parantaminen, aikana jolloin se ei ollut vaihtoehto vaan usein välttämättömyys, ei voi olla 

marginaalissa, josta hammaslääketieteellisten esitysten mausteeksi saatetaan mainita kauhistuttavalta 

kuulostava parannuskeino.  

Tutkimusaineisto  

Tutkimuksen pääaineisto on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston (SKS KRA.) 

lääkintäkortiston hammaslääkintäkortistosta, mikä on koostettu eri aikoina tehtyjen keräysten 

hammassäryn parantamista koskevista tiedoista. Vanhimmat tiedot on kerätty vuonna 1885, 

vanhimman informantin syntymävuosi on 1797 49 ja viimeisimmät tiedot on kirjattu vuonna 1952. 

Suurin osa korteista, joita on 709 kappaletta, sisältää luettelomaisesti esitettynä parannustapoja, aineita 

ja välineitä, joita on tiedetty käytetyn hammassäryn parantamisessa. Tästä syystä parannuskeinojen 

lukumäärä ei ole sama kuin korttien. Erittäin lyhytsanaisia tietoja sisältää muun muassa Kaarle Krohnin 

keräämä kortiston vanhimpiin kuuluva aineisto. Silloin kun parannuskeinot sisältävät maagisia toimia, 

niitä on kirjoitettu muistiin tarkemmin.    

Arkistoihin kerättyä perinnettä on kritisoitu tietojen vajavaisuuden, eritoten kontekstin puuttumisen 

takia. Alun perin kansanperinteen keräämisessä ei ensisijaisesti ajateltu tutkimusta, vaan perinteen 

kokoaminen ja arkistointi oli tärkeämpää.50 Satu Apon mukaan 1960–1970 -luvuilla ei juuri arvostettu 

arkistotekstien käyttämistä tutkimukseen. Tuolloin painotettiin, että kansanperinnettä voi ymmärtää 

vain silloin, kun tutkijalla on mahdollisuus omin silmin nähdä ja kysellä niiltä, jotka perinnettä vielä 

hallitsevat. Apo toteaa tämänkaltaisen suhtautumisen arkistoihin olevan menneisyyttä. Historian 

tutkimuksen uudistumisen myötä mikrohistorian esille nouseminen painotti tavallisen ihmisen ja 

arkielämän tutkimista. Arkistojen valtavat tietomäärät ovat saaneet uutta arvostusta ja ne antavat 

todellisen mahdollisuuden jäljittää kokemusperäisesti kansanomaista ajattelutapaa kahdensadan vuoden 

                                                      
 
49 SKS KRA. Halikko. Lindqvist, A. 399.1891. – Maria Listi, synt. 1797.  
50 Honko 1980: 30–31: Paal 2004: 14. 
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aikaväliltä. 51  Pelko arkistoaineistojen käyttökelvottomuudesta on osoittautunut turhaksi. Vanhatkin 

aineistot on saatu elämään kehittämällä teoriaa ja oppimalla kysymään toisin.52   

Kansanrunousarkisto, WSOY ja aikakauslehti Suur-Seura julistivat vuonna 1977 

kansanlääkintätietojen keruukilpailun (KL). Kilpailuohjeessa painotetaan, että on tärkeää tietää, mistä 

sairauden on arveltu johtuneen, miten hoito ja parantaminen tapahtuivat, missä ja milloin ja kuka on 

hoitanut, millaisia lääkkeitä on käytetty ja miten ja mistä niitä valmistettiin ja oliko parannuskeino 

auttanut. 53  Kirjeistä on neljätoista nidettä ja mikrofilmikortisto, joita säilytetään Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistossa. Hampaanparannusaineet ja -tavat on esitetty tavallisesti 

vain luettelona, mutta on myös kirjoittajia, jotka kertovat yleisestä suhtautumisesta hampaiden 

terveydenhoitoon, omia tai läheistensä kokemuksia hammassäryn parantamisesta, yhteiskunnallisista 

oloista ja huonojen hampaiden aiheuttamista kärsimyksistä. Hammassäryn parantamisesta 

kirjoittaneista vanhimman syntymävuosi on 1888 ja nuorimpien 1942. Vastaajista suurin osa on 

syntynyt 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana.  Tietoja olen poiminut 93 kirjeestä.  

Tutkimusaineistoon sisältyy otos Turun yliopiston kansatieteen laitoksen järjestämästä keräyksestä 

”Kysely 46 kansanparantajista ja kansanomaisista parannustavoista 1972” (TYKL kys46). 

Hammassäryn kohdalla kysyttiin, millaisia lääkkeitä käytettiin ja kuka poisti särkevät hampaat ja millä 

tavoin? Kysyttiin myös, miten entisaikaan hampaita hoidettiin? Etupäässä omista kokemuksistaan ja 

havainnoistaan kertovien tiedonantajien syntymäajat ovat vuosien 1882 ja 1926 välillä. Otos sisältää 

tietoja 68 kirjeestä.   

Vuonna 2002 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomen Hammaslääkäriliiton järjestivät 

hammashoidon perinteen kirjoituskilpailun ”Maitohampaat Naimahampaat Tekohampaat” (HP). 

Keruukilpailun avulla haluttiin kerätä muistoja, tietoja ja käsityksiä hampaista ja niiden hoitamisesta. 

Koska kirjoittajille ei ollut laadittu tarkasti rajattuja kysymyksiä, ovat kirjoitukset laajoja, tavallisesti 

omakohtaisia kokemuksia hammaslääkäreistä ja hammaslääkäripelosta, hampaiden kotihoidosta tai 

hoitamattomuudesta sekä hammassäryn parantamisesta kotioloissa. Poimin 53 kirjoituksesta tietoja 

hammassäryn kotiparannuksesta, paikallisista parantajista ja hampaan poistajista sekä suun hygienian 

hoidosta ja siihen liittyvästä valistustyöstä. Kilpakirjoitukseen osallistuneiden tiedonantajien 

syntymävuodet jakautuvat 1910–1960 -lukujen väliin.   

                                                      
 
51 Apo 2003: 218–219. 
52 Lehtipuro 2006: 2. 
53 Suur-Seura 25/1977:20–21. 
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Täydensin aineistoani sanomalehti Karjalaisen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

Kansanrunousarkiston järjestämän ”Kansa parantaa – lukijat kertovat: lukijakilpailu kansanlääkinnästä 

2002” kirjoituskilpailun tiedoilla (LK). Kysymykset on laadittu terveyden- ja sairaanhoidon alueilta. 

Hammasvaivojen parantamisesta ei kysytty erikseen. Hammassäryn parantamista sivusivat 

kysymykset: ”Kerro tavallisimmista taudeista ja vaivoista perheessäsi ja lähiympäristössäsi? Miten 

niitä hoidetaan?” ja ”Miten erilaisia kipuja lievitetään ja hoidetaan kotona?”. Vastaajien syntymäaika, 

jos se oli merkitty, on 1901–1929 välinen aika. Suurimmassa osassa vastauksista ei hammasvaivoja 

käsitellä ollenkaan. Ne jotka niistä kirjoittavat, kertovat omia ja lähiympäristössä asuneiden 

kokemuksia. Aineisto täydentyi 12 informantin kertomuksella.  

Tutkimuskysymykseen suun hoidosta ja terveyskasvatuksesta sain lisää aineistoa Museoviraston 

vuonna 1966 järjestämästä kyselystä ”Henkilökohtainen puhtaus, siisteys ja kauneudenhoito” (MV:K). 

Suun hoitoa koskevat kysymykset ovat: Miten usein puhdistettiin suu ja hampaat? Miten se tapahtui ja 

mitä aineita ja välineitä siinä käytettiin? Koska ruvettiin käyttämään hammasharjoja? Vastauskirjeet on 

arkistoitu paikkakunnittain Museoviraston perinnearkistoon. Tutkimuksessani on 69 eri puolilta 

Suomea lähetettyä vastausta. Vanhimman syntymävuosi on 1885 ja nuorimman 1936. Suurin osa 

vastaajista on syntynyt vuosisadan vaihteen molemmin puolin. 

Arkistoista kerätyn aineiston lisänä ovat vuosina 2001–2002 saamani kirjeet (K). Pyysin 

kainuulaisen, pohjoissavolaisen, eteläsavolaisen, itäsuomalaisen ja eteläpohjalaisen paikallislehden 

lukijoita kertomaan omakohtaisia kokemuksia hammassäryn parantamisesta kotioloissa ja parantajan 

luona käymisestä. Tulos ei ollut mainittava, mutta aineistoni karttui kuitenkin viidellä erinomaisesti 

kirjoitetulla kertomuksella informanttien omista hammassärkykokemuksista ja parannustavoista. 

Kirjeiden lähettäjät ovat syntyneet 1922–1950 välisenä aikana. Säilytän kirjeitä omassa arkistossani.   

Arkisto-otos Virosta on huomattavasti pienempi kuin suomalainen. Virossa ei neuvostoaikana 

järjestetty hammassäryn kansanomaista parantamista käsitteleviä keräyksiä. Tämän takia 

tutkimusaineistoa virolaisesta parannusperinteestä on Suomen aineistoa vastaava otos vain 1800-luvun 

lopulta ja 1900-luvun alkupuoliskolta. Tutkimusaineiston runkona on Tartu Kirjandusmuuseumin Eesti 

Rahvaluule Arhiivin hammassärkykortistosta tietoja 507 kortista. Tiedot ovat aikaväliltä 1860–1968. 

Kortisto on koottu eri aikoina tehtyihin keräyksiin sisältyneistä hammassäryn parantamista koskevista 

tiedoista. Parantamisen ohessa tehdyt taikatoimet on kirjattu tarkemmin kuin rationaalinen osuus.  

Saadakseni nykyaikaisempaa tietoa hammassäryn itseparantamisesta panin vuonna 2002 

ilmoituksen kuuteen virolaiseen sanomalehteen ja yhteen aikakauslehteen. Pyysin kirjoittajia 
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kertomaan omakohtaisia kokemuksia hammassäryn kotihoidosta. Sain eri puolilta Viroa 14 kirjettä 

(Kirje), joissa lueteltiin hammassäryn parannuskeinoja ja kerrottiin omista kokemuksista. Lisäksi 

etelävirolaisen Rõngun keskkoolin 11–14 -vuotiailta oppilailta tuli 16 kirjoitusta, joissa kuvailtiin omia 

kokemuksia hammassäryn kotihoidosta ennen hammaslääkäriin menoa. Säilytän kirjeitä omassa 

arkistossani.  

Erityyppiset ja eri aikakausina tehdyt kansanlääkintää koskevat keruut, kyselyt ja 

kirjoituskilpailuiden vastaukset täydentävät toisiaan ja ovat tasaveroista tutkimusmateriaalia. 

Huolimatta niukkasanaisuudesta ja luettelomaisuudesta Kansanrunousarkiston samoin kuin Eesti 

Rahvamuuseumin kortistotiedot antavat tukevan vertailupohjan myöhemmin järjestettyjen kyselyiden 

ja kirjoituskilpailuiden tiedoille. Kyseisiä kortistoja voi luonnehtia myös sukupolvesta toiseen 

kulkeneen kollektiivitiedon aarreaitoiksi. Muun muassa eteläsavolainen kolmetoistavuotias poika on 

osannut kertoa vuonna 1900, että hammassärky lähtee, kun ottaa vettä suuhunsa ja sylkäisee sen 

”porstuvan” ovelta ulos ja sanoo: ”Mene sinne mistä olet tullutkin”.54 Molemmissa maissa on tiedetty 

neuvoa hammassärystä kärsivää ottamaan kylmää vettä suuhun ja istumaan kuuman lieden päällä niin 

kauan kuin vesi alkaa kiehua suussa.55 

Kilpakirjoituksiin ja kyselyihin osallistujat ovat kuvailleet tavallisesti omia tai läheistensä 

kokemuksia hammassärystä ja sen parantamisesta kotioloissa. Suurin osa vastaajista on syntynyt 1900-

luvun alkukymmeninä. Moni heistä aloittaa kirjoituksensa viemällä lukijan parilla lauseella siihen 

aikaan ja paikkaan, mistä hän kertoo. ”Monilla oppikoululaisilla ei ollut rahaa mennä 

hammaslääkäriin”56, on viesti 50-luvusta, jolloin oppikoululaiset eivät vielä kuuluneet kunnallisen 

hammashoidon piiriin.  Maalaiskodin kasvattina tiedän, mitä hammassärky on. Ei tullut mieleenkään 

lähteä lääkäriin hammassäryn takia, kirjoittaa Karjalan kannakselta evakuoitunut informantti. 57 

Kiteeläinen vastaaja toteaa, että sodan aikana eikä senkään jälkeen ollut suuressa pitäjässä 

hammaslääkäriä.58 Omakohtaisissa kertomuksissaan kirjoittajat eivät pohdi hammastaudin alkusyitä, 

mikä on ollut tärkeä kysymys ”hammassärkytaikojen” keräyksissä.     

Maantieteellisesti tutkimusalue käsittää koko Suomen ja Viron. Keräystietoja on myös Pohjois-

Ruotsin suomalaisalueilta sekä Karjalan kannakselta, Laatokan Karjalasta ja Itä-Karjalasta, joista tiedot 

                                                      
 
54 SKS KRA. Juva. Schackwitz, Martti 126. 1900. Aukusti Hämäläinen, 13 v.   
55 ERA II 42, 642 (4)< Märjamaa khk. v., Vanamõisa; SKS KRA. Räisälä. Heikki Lallukka 286. 1937. 
56 SKS HP 2002/648 – Johannes. A. L. s. 1943. 
57 SKS HP 2002/1233 – Pyhäjärvi Vpl [Raahe]. A. S. s. 1919. 
58 SKS HP 2002/1314 – Kitee. M. T. s. 1933. 
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on kerätty ennen sotia paikan päällä tai myöhemmin alueelta kotoisin olevat kirjoituskilpailuun 

osallistuneet informantin kertovat entisen kotipaikkakuntansa parannustavoista. 

Kysymykseen, millaista tietoa on ollut tarjolla hampaiden ja suun terveyden- ja sairaanhoidosta 

etsin vastauksia hyödyntämällä lääkäri- ja itsehoitokirjoja, lääkintäoppaita, lääkekasvikirjoja sekä 

ammatti-, sanoma- ja aikakausjulkaisuiden ja -lehtien artikkeleita.  

Ensimmäisiä suomen kielellä kirjoitettuja ohjeita terveydenhoidosta lukutaitoiset suomalaiset 

saivat vuonna 1544 ilmestyneestä Agricolan Rucouskirian kalenteriosasta, josta osa oli kirjoitettu 

suomeksi ja osa latinaksi. Agricolan aikaan terveydenhoidossa ja koko elämänhallinnassa astrologia oli 

arvostettua tiedettä. Ensimmäiset painetut kalenterit olivat ensisijaisesti suoneniskutaulukoita. Erityisen 

tärkeää oli kuun vaiheiden seuraaminen, koska oli tiedettävä, milloin oli otollinen aika iskeä suonta 

mistäkin kohdasta kehoa. Kalenteriosan jokaisen kuukauden kohdalla on kyseiseen vuodenaikaan 

soveltuvia terveydenhoito-ohjeita: milloin oli sovelias aika kupata ja iskeä suonta tai mitä ruokaa, 

juomaa tai mausteita saattoi kulloinkin nauttia ja mitä piti välttää. 59  Agricola opastaa yrttien ja 

maustekasvien käyttöä hyvinvoinnin takaamiseksi ja neuvot koskevatkin pääasiassa ehkäisevää 

terveydenhoitoa. Muun muassa lokakuussa olisi hyvä nauttia pippurilla ja neilikalla maustettua tuoretta 

vuohen tai lampaan maitoa sekä uutta tuoretta viiniä, mikä puhdistaa ruumiin.60 Terveydenhoidon 

auktoriteetteina Agricola mainitsee antiikin tiedemiehet Hippokrateen, Senecan ja Galenoksen. 61 

Suomalaisen talonpojan käsissä ei Rucouskiria kulunut, kuten eivät muutkaan terveyden- ja 

sairaanhoitoa käsittelevät painotuotteet, mitkä olivat vieraskielisiä ja tarkoitettu sivistyneistön käyttöön. 

Seuraavan parin sadan vuoden aikana välittyi uutta kirjoista opittua tietoa lukutaitoisen sivistyneistön, 

kirkon työntekijöiden ja kartanoiden herrasväen kautta. Vielä 1900-luvun vaihteessa oli pappeja, jotka 

olivat suorittaneet lääkärin- tai välskärintutkinnon tai opiskelleet sellaista varten.62  

Piispan- ja rovastintarkastuksissa seurakuntalaisten lukutaitoon kiinnitettiin huomiota ja annettiin 

ohjeita ja määräyksiä, jos havaittiin puutteellisuuksia lukutaidon opetuksen järjestämisessä. Sysmän 

pitäjässä, itäisessä Hämeessä, vuonna 1797 järjestetyssä piispantarkastuksessa on todettu osan 

nuorisosta oppineen oikean tavaamismenetelmän ja sisälukua. Taito oli saavutettu vanhempien tai 

lukkarin ja hänen kahden poikansa opastuksella papiston valvoessa opetusta.63 Kirkon ponnistelujen 

                                                      
 
59 Häkkinen 2007: 30–53. 
60 Häkkinen 2007: 48–49. 
61 Häkkinen 2007: 25.   
62 Reinilä 1983: 131; Häkkinen 2007: 9–11.  
63 Juvelius 2006: 598. 
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tuloksena maaseutupitäjissä oli ”kirjanoppineita”, jotka ovat pystyneet lukemaan painettua sanaa ja 

heidän kauttaan kirjatieto on saavuttanut niitäkin, joilla ei lukutaitoa ole ollut.  

Vuonna 1866 Suomessa tuli voimaan kansakouluasetus, minkä noudattaminen maaseudulla oli 

aluksi vapaaehtoista. Kiertokoulu oli suomalaisten lasten pääasiallinen opinahjo 1800-luvun lopulla. 

1900-luvun ensimmäisen kymmenen jälkeen Suomen maaseudun kouluikäisistä lapsista lähes puolet ei 

ollut käynyt kansakoulua. Tuonaikaisten laskelmien mukaan läheskään kaikki lapset eivät olisi 

mahtuneet olemassa oleviin kouluihin. Tiheimmin kouluja oli Uudenmaan, Hämeen ja Viipurin 

lääneissä. Uusia kouluja tarvittiin satamäärin. 64 Kinkereille oli lasten sekä aikuisten pakko tulla ja 

osoittaa lukemisessa taitonsa tai taitamattomuutensa. Kirkko oli asettanut lukutaidon rippikouluun 

pääsemisen ehdoksi. Rippikoulun pääsyvaatimuksiin kuului selvä sisälukutaito, tärkeimpien 

raamatunhistorian kertomusten tunteminen ja Lutherin Vähän katekismuksen ulkoa osaaminen. 

Rippikoulun suorittamisen jälkeen sai luvan solmia avioliiton.65 Oppivelvollisuuslaki säädettiin vuonna 

1921.  

Ensimmäinen suomen kielellä toimitettu varsinainen lääkintäopas on Christfrid Gananderin, 

vuonna 1788 ilmestynyt, maaseudun asukkaille osoitettu Maan-miehen Huone- ja Koti-Aptheeki.66 

Teos on nimenomaan lääkintäopas, jossa kerrotaan lääkkeen sisällöstä ja useiden lääkkeiden kohdalla 

on myös valmistusohjeet ja taudit, joihin lääkettä saattoi käyttää. Lääkkeet ovat useaan eri tautiin 

sopivia yleislääkkeitä. Nimestään huolimatta kirjan ohjeissa on runsaasti apteekista ostettavia aineita ja 

työläine lääkkeiden sekoitusohjeineen se on sopinut paremmin asiaan vihkiytyneelle parantajalle kuin 

tavalliselle kansanihmiselle. 

Piirilääkäri Johan Haartmanin laatimasta ensimmäisestä kotimaisesta lääkärikirjasta Tydelig 

underrättelse, om de mäst gångbara sjukdomars kännande och botande (1759) on peräisin käsillä 

olevan tutkimuksen vanhin lähdeaineisto. Teoksessa on seitsemän sivun verran erilaisia hammassäryn 

lieventämiseen tarkoitettuja parannuskeinoja. 67  Haartman on kirjoittanut teoksensa erityisesti 

maaseudun sivistyneistöä varten. Hyvän vastaanoton saanut kirja levisi kautta maan maaseutupitäjien 

pappien ja lukkarien käyttöön.68 

                                                      
 
64 Mantere 1912: 230–231; Suomen historian pikkujättiläinen 1987: 498–500. 
65 Juvelius 2006: 597; Kaila 1916: 72.  
66 Reinilä 1983: 134. 
67 Haartman 1759: 287–294. 
68 Reinilä 1983: 133–134. 
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Suomenkielisen lääkintäkirjallisuuden lisääntymiseen vaikutti 1800-luvulla alkanut 

suomalaistuminen. Suurin osa oli käännöksiä, joista merkittävimmät olivat kaksi rinnakkaisteosta, 

ruotsalaisen Karl Nordbladin opaskirjasta käännetyt Terveyden Opetus-Kirja yhteiselle kansalle (1837) 

ja Elias Lönnrotin Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri (1839). 69  Nordblad kehottaa sairauden 

sattuessa mitä pikimmin ottamaan yhteyttä lääkäriin ja kysymään neuvoa tai pahimmissa tapauksissa 

kutsumaan lääkäri sairaan luokse. Lääkärin apua odotellessa tai sen puutteessa hän kehottaa 

kääntymään säätyläisten tai herrasväen puoleen varoittaen nauttimasta tuntematonta lääkettä 

taitamattoman henkilön kädestä. 70  Lönnrotin teoksessa kansanläheinen ote näkyy lyhyessä 

hammassäryn parantamista käsittelevässä kappaleessa, jossa on omakohtaisen kokemuksen kautta 

saadun tiedon tuntua. Ohjeissa ei ole neuvottu käyttämään mitään sellaisia parannuskeinoja eikä 

apteekista ostettavia aineita, jotka olisivat olleet ihmisten tavoittamattomissa. Nordbladin teoksessa ei 

tällaista hammassärkykappaletta ole. Kirjansa esipuheessa Lönnrot toteaakin, että käännöstyö on ollut 

suomentamista, mukailua ja parantelua.71  

Hammaslääketieteen kehityksen ja hammaslääketieteellisen opetuksen aloittamisen myötä Suomi 

siirtyi hammastautien hoidossa ja valistustyössä uuteen aikakauteen, jolloin lääkärikirjoilla on ollut 

oma osuutensa hammaslääketieteeseen perustuvan tiedon jakamisessa. Ruotsalaisen Timoleon 

Wistrandin suomen kielelle käännetty Wistrand´in Kotilääkäri eli Kodin lääketieteellinen käsikirja 

ilmestyi vuonna 1897. Kansilehden mukaan se on ”Johdatus sisällisten ja ulkoisten tautien tuntemiseen 

ja yksinkertaisimpaan parannuskeinoon, ynnä lyhyt Terveys- ja Lääkeoppi.” Hampaista ja 

hammastaudeista on kappale, jossa kuvaillaan erityyppisiä hammassärkyjä, mistä särky johtuu ja 

millaisia ihmisiä se vaivaa eniten. Humoraalipatologinen näkökulma on voimakkaasti mukana, sillä 

ruumiin nesteillä ja niiden liikkuvuudella on tärkeä sijansa niin diagnoosissa kuin parannuskeinoissakin 

(ks. 94–95). Lukijoita varoitetaan monilukuisista rohdoista ja kotilääkkeistä, joista ei ole muuta hyötyä 

kuin, että ne hävittävät hampaat. 72  Wistrandin lääkärikirjan uusintapainoksista ei voi havaita 

hammaslääketieteen 1800-luvun lopulla alkanutta kehitystä, mutta henkilökohtaiseen suun 

terveydenhoitoon on annettu päteviä ohjeita.  

Samaan aikaan 1800-luvun lopulla ilmestyneessä ruotsalaista alkuperää olevassa Vilhelm 

Uhrströmin Kotilääkäri -teoksessa näkyy hammaslääketieteen kehitys. Teos on tarkoitettu etenkin 
                                                      
 
69 Reinilä 1983: 135. 
70 Nordblad 1837: 70–71. 
71 Lönnrot 1981 [1839]: III; Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 172. 
72 Wistrand 1897: 271–273. 
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kodeille ja merenkulkijoille ennen kuin lääkärin apua voitiin saada. Hampaita käsittelevässä osuudessa 

ensisijaisena keinona neuvotaan hammassäryn ehkäisemiseksi kääntymään hammaslääkärin puoleen 

heti, kun hampaaseen ilmestyy reikä, mutta annetaan myös ensiapuohjeita hammassäryn lievittämiseksi 

kotona sekä muistutetaan siitä, ettei pidä uskoa sanomalehdissä mainostettuihin ”pettämättömiin 

hammasrohtoihin”, sillä hammasta ei voida parantaa ennen kuin se on puhdistettu. Kirjassa 

tähdennetään, että minkäänlaisia matoja ei hampaassa ole, vaan särky saa alkunsa hammasmädän 

vaurioittamasta hampaasta.73   

Suomessa on 1900-luvulla ilmestynyt monisatasivuisia lääkärikirjoja, joista on otettu uusia 

painoksia säännöllisin välein. Vuonna 1913 ilmestyneessä Kodin Lääkärikirjan (2. painos) 

erinomaisessa hampaita koskevassa osiossa on neuvoja, valistusta ja varoituksia, joista suuri osa pätee 

vielä nykyisinkin. Hammassäryn itseparannusohjeita ei anneta, mutta sitäkin enemmän hampaiden 

kotihoito-ohjeita. Hammasvaivojen ilmaantuessa kehotetaan viipymättä menemään hammaslääkäriin. 

Kovin toiveikkaita ei tuolloin vielä oltu hampaiden säilymisen suhteen, mistä kertoo toteamus, että 

hyvästä hoidosta huolimatta ikenet vetäytyvät hampaista erilleen ja hampaat tulevat hataroiksi ja 

putoavat lopulta pois, mitä pidetään vanhuuden merkkinä, joka ilmaantuu muutamilla jo 40-

vuotiaana. 74  Seuraavissa uusintapainoksissa tietoja on päivitetty. Lukijat ovat saaneet uutta tietoa 

suusairauksien ehkäisevästä hoidosta sekä hampaita ja vieruskudoksia uhkaavista taudeista. 

Toinen lääkärikirja, josta 1900-luvulla ilmestyi useita painoksia, on Kotilieden lääkärikirja. 

Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1929, mutta vasta 10. painoksessa vuodelta 1953 ovat kirjan 

tiedot suunterveyden osalta päivitetyt hammaslääketieteen kehitystä vastaavaksi. Erityisesti korostetaan 

vanhempien vastuuta lastensa hampaiden hoidosta. Hammassäryn vaivatessa kehotetaan menemään 

hammaslääkäriin, mutta samalla otetaan huomioon, ettei kaikilla ehkä ole mahdollisuutta päästä 

lääkäriin puhumattakaan hammaslääkäristä. Kirjassa annetaan ensiapuohjeita säryn lievittämiseksi 

ennen lääkäriin pääsyä. 75 Yli tuhatsivuinen Suuri lääkärikirja on 1950- ja 1960 -luvuilla tarjonnut 

suomalaisille perheille seikkaperäistä tietoa suun terveydenhoidosta, hammasmädän synnystä ja sen 

seurauksista. 

Satoja sivuja käsittävä lääkärikirja on ollut kallis ostos ja se on saattanut siirtyä seuraavan polven 

käyttöön. Lääketieteen kehittyminen on ollut nopeaa ja tieto on osittain vanhentunutta ehkä jo kirjan 

                                                      
 
73 Uhrström 1893–94: 75. 
74 Kodin lääkärikirja 1913: 319. 
75 Kotilieden lääkärikirja: 1929: 774; 1953: 262–263.  
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ilmestymisen aikoihin puhumattakaan päivittämättömistä uusintapainoksista. Hammaslääketieteen 

kohdalla tämä on helposti havaittavissa, mutta vanhimmissakin teoksissa on kuitenkin painotettu 

ihmisten omaa vastuuta hampaistaan ja annettu käyttökelpoisia hoito-ohjeita suunterveyden 

ylläpitämiseksi. 

Kansalaisten valistamisessa ja opastamisessa terveydenhoidossa ja sairauksien ehkäisemisessä 

tienraivaajana on Suomessa ollut vastavalmistuneiden lääkäreiden vuonna 1881 perustama Duodecim-

seura, jonka perusajatuksena oli suomenkielisen lääketieteellisen sanaston laatiminen.76 Seura alkoi 

julkaista vuonna 1885 Duodecim -nimistä aikakauskirjaa, minkä päätoimittajaksi valittiin yksi 

suomalaisen terveysvalistuksen uranuurtajista, silloinen Kymin tehtaiden lääkäri Konrad Relander.77 

Ensimmäisen tilausilmoituksen laati päätoimittaja itse. Hän luonnehtii uutta lehteä seuraavasti:  

Tämän vuoden alusta tulee Helsingissä kerran kuukaudessa ilmestymään aikakauskirja DUODECIM 

kirjoituksia lääketieteen ja lääkäritoiminnan aloilta. Sen tarkoitus on etupäässä olla yhdyssiteenä 

lääketiedettä harrastavien ylioppilasten kesken perustetun Duodecim-seuran nykyisten ja entisten jäsenten 

välillä, vaan toivoo se myös voittavansa ystäviä ja suosiota vanhempien lääkärien ja muidenkin kansalaisten 

joukossa.. – Aikakauskirja tulee sisältämään pienempiä tieteellisiä kirjoitelmia, tiedonantoja käytännöllisen 

lääkäritoiminnan alalta, sekä helppotajuista lukemista terveydenhoidosta.78 

Lehti toimi myös hammaslääketieteellisen tiedon välittäjänä. Duodecim-seuran perustajajäsen ja sen 

ensimmäinen puheenjohtaja, hammaslääketieteen isäksi kutsuttu, Matti Äyräpää kirjoitti siihen 

ahkerasti. Artikkeleista voi havaita hänen seuranneen aktiivisesti hammaslääketieteen kehitystä 

maailmalla. Samalla hän piti yllä esitystä hammaslääketieteellisen koulutuksen aloittamiseksi 

Suomessa. 79 Duodecim oli lääkäreiden ammattilehti eikä sitä ollut osoitettu laajalle lukijakunnalle. 

Lehden kautta saivat eri puolilla Suomea toimineet lääkärit ja hammaslääkärit uutta ammatillista tietoa 

ja tukea. 

Ensimmäinen suomalainen terveydenhoitoa käsittelevä aikakauslehti Suomen Terveydenhoitolehti, 

Duodecim seuran toimittama ja kustantama alkoi ilmestyä vuonna 1889. Päätoimittaja Konrad 

Relanderin mukaan lehden päämääränä tuli olemaan Suomessa vallitseviin omituisiin olosuhteisiin ja 

                                                      
 
76 Kajava 1921: 321–335.  
77 Vuodesta 1906 Konrad Relanderin sukunimi on ollut ReijoWaara.  
78 Kajava 1921: 321–335. 
79 Ks. Äyräpää: Mitenkä meillä on hammaslääketieteen opetus asetettava? Duodecim 8 & 9/1885. Vol 1.; Toimenpiteitä 
kariestautia vastaan. Duodecim 1/1895. Vol. 11.; Ennakkohoitoa hammaslääkärin toiminnan alalla. 4/1910. Vol. 26.; 
Ameriikkalainen hälyytys koskeva pulpatautisten ja n.s. kuolleitten hampaitten konservatiivista hoitoa. Duodecim 9/1921. 
Vol. 37.   
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tapoihin soveltuvien tietojen levittäminen siitä, miten tauteja voitiin välttää ja säilyttää terveys sekä 

lisätä työkykyä. Tarpeellisena pidettiin myös neuvojen antamista tavallisten tautien kotihoitoa varten.80 

Lehdessä toimi kirjelaatikko, johon huolestuneet kansalaiset saivat lähettää terveyden- ja yleistä 

sairaanhoitoa koskevia kysymyksiä. Ihmiset olivat saattaneet kärsiä vuosikausia hampaiden 

aiheuttamista vaivoista, joihin kyseltiin hoitokeinoja.81 Bakteereiden löytäminen 1800-luvun lopulla 

vaikutti suuresti terveydenhoidolliseen ajatteluun. Terveydenhoitolehdissä tämä uutuus esitellään 

kansantajuisessa muodossa ja väsymättömästi toistetaan, että suuri osa taudeista on tarttuvia tai ainakin 

mahdollisesti tarttuvia. Päämääränä oli kitkeä usko siihen, että taudit tulisivat ”sallimukselta”. Sairaus 

ei ollut kohtalo vaan sen kulkuun ja tulemiseen voitiin vaikuttaa.82 

Terveydenhoitolehden vuosikertoja selaillessa voi todeta, että valistavia artikkeleita hampaiden 

hoidosta ensimmäisinä vuosikymmeninä on kirjoitettu runsaasti, mikä todennäköisesti oli Äyräpään 

ansiota. Tuolloinkin huolta aiheuttaneiden tupakan ja alkoholin haittavaikutukset sekä suunsairaudet ja 

hygienian hoito ovat edelleen lehtiartikkeleiden kestoaiheita. Lehden toimitussihteerin piirilääkäri 

Oskari Heikelin artikkeli Huonot hampaat on oiva esimerkki nykyaikaan sopivasta kirjoituksesta, 

joskin kirjoitustyyli on ollut huomattavasti räväkämpää kuin nykyisin:  

Jos hampaiden omistaja näkisi ruoka-astiassaan semmoista siivottomuutta, kuin hänen omassa suussaan on, 

niin hän varmaan inholla työntäisi ruuan pois luotaan. Kaikki suut eivät tietysti ole yhtä huonossa kunnossa, 

mutta melkein kaikissa huomaa ihmeteltävän välinpitämättömyyden merkkejä.83 

Seuraava lainaus Äyräpään artikkelista osoittaa, että 1800-luvun lopulla ihmisten ulottuvilla on ollut 

ajanmukaista hammaslääketieteellistä tietoa: 

Hampaitten koloissa kasvaa ja kehittyy nimittäin suunnaton määrä pieniä olentoja, joita tiedemiehet 

nimittävät baktereiksi ja jotka ovat niin pieniä, että tarvitsee suurinta suurennosta, ennenkuin niitä voi 

nähdä. Niitä löytyy eri lajeja, joista toiset ovat hyvänluontoisia ja vaarattomia, toiset taas tautia tuottavia. Ne 

lisääntyvät hyvin nopeaan, ja jos sitten pääsevät hampaan ytimeen ja sieltä leukaluuhun, syntyy 

turpoaminen ja märänteko, joka voi olla hyvinkin vaarallista laatua, aina sen mukaan, mitenkä vaarallisia ja 

myrkyllisiä bakterit olivat, jotka pääsivät tunkeutumaan leukaan.84 

  
                                                      
 
80 Ruotsalainen 1921: 344. 
81 Halmesvirta 1998: 80–81. 
82 Lehtonen 1995: 227. 
83 Heikel 1900: 134. 
84 Äyräpää 1895: 5–6.     
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Päätoimittaja Relanderin huoli ihmisen kokonaisvaltaisesta terveydenhoidosta käy ilmi hänen 

artikkeleistaan. Esimerkiksi Terveydenhoitolehden kesäkuun numerossa vuodelta 1905 on artikkelit 

suun, hampaiden ja jalkojen päivittäisestä hoidosta.85  

Lukutaitoisille kansalaisille jaettiin tietoa myös sanomalehtien kautta. Turun Lehti julkaisi vuonna 

1884 kirjoituksen, jossa selvitellään hampaan anatomiaa ja selitetään reikien syntymekanismi, johon 

sanotaan ”mahdottoman pienten eläinten” vaikuttavan, mutta ei yksinään, sillä tiedetään, että syljestä ja 

leivästä syntyvä happo erottaa kalkin hampaasta ja pehmentää kiilteen. Ellei hampaita pidetä puhtaina, 

niin nuo pienet elävät tunkeutuvat hampaaseen ja kaivavat siihen hienoja kanavia. Yhteenveto on, että 

sen joka tahtoo säilyttää hampaansa terveenä, pitää pestä suunsa usein.86 Aiemmin samana vuonna 

julkaisi Waasa Lehti saman artikkelin, jossa ”pieniä eläwiä” nimitetään bakterioiksi.87   

Tuskin mitään julkaisua on niin ahkerasti lehteilty ja luettu suomalaisissa kodeissa kuin 

almanakkaa. 88  Ensimmäinen kokonaan suomenkielinen almanakka alkoi ilmestyä Turun yliopiston 

julkaisemana vuonna 1705. Suomenkielisen almanakan tekstiosan toimittaminen siirtyi vuonna 1749 

Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemia huoleksi. Artikkeleiden sisältö muuttui välittömästi 

aikaisemmasta uskonnollis-historiallisesta aihepiiristä pelkästään jokapäiväisiä käytännön kysymyksiä 

koskevaksi. Sama päämäärä näkyy myös niistä lääketieteellisistä kansanvalistusta palvelevista 

kirjoituksista, joita aika ajoin julkaistiin almanakan lehdillä.89 Muun muassa vuoden 1904 almanakassa 

on valistava artikkeli ”Kulkutaudeista”, jossa selvitetään, että taudit eivät johdu Jumalan vihasta tai 

muista yliluonnollisista voimista, eikä niitä voi parantaa hurskailla rukouksilla tai kaikenlaisilla 

salaperäisillä tempuilla ja noitien avulla. Myöskään ei pidä luulla taudin aiheutuneen pahasta hengestä 

tai ilmaan levinneestä myrkyllisestä kaasusta, vaan ”tarttuma-aine” on muodostunut pienistä silmälle 

näkymättömistä sienimäisistä pikkuolennoista, joita sanotaan ”bakterioiksi”.90 Äyräpää on käyttänyt 

myös almanakkaa sanomansa perille saamiseksi. Vuoden 1913 almanakassa on hänen kirjoituksensa 

Miksi hampaat rappeutuvat, jossa hän suoraviivaisesti toteaa, että voidaksemme säilyttää hampaamme 

terveinä, tulee ne pitää puhtaina.91  

                                                      
 
85 Relander 1905: 85–86; 94. 
86 Turun Lehti. Torstaina 4 p. Syyskuuta 1884. N:o 103. 
87 Waasan Lehti. Lauantaina Helmikuun 2 p. 1884. N:o 10. 
88 Nykyinen nimi on Yliopiston almanakka. 
89 Soininen 1957: 97. 
90 Almanakka 1904.  
91 Äyräpää 1913. 
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Viron kirjakieli alkoi muotoutua 1500-luvulla, jolloin tiedetään ilmestyneen vironkielisiä tekstejä 

sisältäviä kirjoja.92 Virolaisen rahvaan tie kohti omankielistä kirjallisuutta on kulkenut samantapaisia 

reittejä kuin Suomessa alkaen yhteisestä ajasta Ruotsin suurvallan osana. Kirkon osuus lukutaidon 

levittämisessä on ollut varsin merkittävä myös Virossa. Ruotsin kruunun politiikkaan kuului 

maalaisrahvaan valistaminen valtakunnan yhtenäisyyden lujittamiseksi. Taustatukea antoi Ruotsissa 

vuonna 1686 säädetty kirkkolaki, jossa velvoitettiin lukkareita opettamaan lukutaitoa.93 Virolaisten 

lukemisen opetuksen voi katsoa alkaneeksi 1687–1697, jolloin Viron kaikissa maakunnissa saaria 

lukuun ottamatta oli kansakouluja (vir. rahvakool). 94  Lukutaidossa virolaiset päihittivät 

pohjoisnaapurinsa, sillä 1800-luvun puolessavälissä lähes 90 prosenttia yli 10-vuotiaista lapsista osasi 

lukea.95 Uusia tapoja ja tietoa rahvaan piiriin levisi saksalaisten omistamien moisioiden herrasväen ja 

niissä työskentelevän virolaisen palveluskunnan kautta sekä pappilan väen ja lukkareiden myötä.96 

Ensimmäiset kalenterit, joiden julkaiseminen alkoi 1600-luvulla, olivat saksankielisiä. 

Vironkielisiä kalentereita alettiin painaa tiettävästi 1720-luvulla. Kalentereista saivat lukijat käytännön 

neuvoja, opetusta ja uutisia muualta maailmasta. Kuten muutakin kirjallisuutta niitä sai ostaa 

kirjapainoista, kirjansitojilta, kapakoista, markkinoilta, koulumestareilta, pastoreilta tai 

kulkukauppiailta. 97  1700-luvun alkupuolella julkaistuissa kalentereissa oli terveyttä koskevia 

kansantajuisia kirjoituksia, mutta lääketieteellistä pohjaa näissä kirjoituksissa ei ollut. Vanhimmassa 

jäljellä olevassa kalenterissa Eesti Ma-Rahva Kalender ehk Täht-Ramat (1730) on vain luettelo niistä 

kuukaudenpäivistä, jolloin oli paras hetki tehdä terveyteen liittyviä toimenpiteitä.  

Suositut terveydenhoitoa käsittelevät saksankieliset kirjaset oli suunnattu moisioiden asukkaille. 

Virossa lukijakunnan laajenemisesta lukutaidon myötä on osoituksena vironkielisen terveydenhoitoa 

käsittelevien kirjoitusten lisääntyminen. Talonpojille tarkoitettujen valistavien kalentereiden määrä oli 

kolmannes painotuotteista. Kirjoittajina olivat moisioiden kanssa tiiviissä yhteydessä olevat pastorit ja 

lääkärit. Moisioiden edun mukaista oli, että huolehdittiin myös työntekijöiden terveydestä.98  

Pastori ja kirjailija Otto Wilhelm Masing alkoi toimittaa 1820-luvulla Marahwa Kalenderia, mikä 

oli sisällöltään monipuolisempi kuin aikaisemmin ilmestyneet kalenterit. Kalenterien sisältö parani 

                                                      
 
92 Suhonen 1996: 208. 
93 Zetterberg 2007: 237.  
94 Andresen 1995: 53. 
95 Zetterberg 1996: 68. 
96 Veidemann 1983: 214. 
97 Martsoo 2007: 8. 
98 Kalnin 1959: 63–64.  
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entisestään 1800-luvun toisella puoliskolla, jolloin niihin kirjoittivat muun muassa lääkärit Friedrich 

Reinhold Kreutzwald ja Friedrich Faehlman. Nämä Lönnrotin aikalaiset ja monella tapaa 

samankaltaisen elämäntyön tehneet valistivat kansaa aivan uudelta pohjalta. Yliopiston opettaja ja 

keskeinen kulttuurihenkilö Faehlman huomasi käytännön lääkärintyössään ihmisten tietojen 

alkeellisuuden tarttuvista taudeista. Kirjoituksissaan hän kritisoi rahvaan passiivisuutta ja tuomitsi 

vallitsevan luulon, että taudit ovat Jumalan lähettämiä.99   

Aikansa tunnetuimpia ja lajissaan ensimmäinen omakielinen aikakausjulkaisu on lääketieteellisiä 

kirjoitelmia ja tiedonantoja sisältänyt Lühhikke õpetus, mis sees monned head rohhud täeda antakse 

(1766–1767). Sitä toimitti saksalaissyntyinen Peter Wilde, joka oli syntynyt Pommerissa ja opiskellut 

lääkäriksi Köningsbergin yliopistossa. Asetuttuaan Viroon Põltsamaalle hän perusti oman kirjapainon. 

Saksaksi kirjoitetut artikkelit vironsi tunnettu pastori ja sanomalehtimies saksalaissyntyinen August 

Hupel. Lühhikke õpetus sisälsi pääasiassa neuvoja levinneimpien tautien hoitamisesta. Erityistä 

huomiota Wilde kiinnitti lääkekasvien kokoamiseen ja niiden valmistamista rohdoksiksi, joita hän piti 

maarahvaalle kaikkein sopivimpana parantamiskeinona. Hän opasti pyytämään moisiosta apua ja 

lääkkeitä sekä toimimaan saatujen ohjeiden mukaisesti varoitellen lääkkeiden liikakäytöstä ja 

naapureiden sekä noitamuorien neuvoista. 100  Lääkintäkirjallisuudessa oli tuolloin vahvasti 

uskonnollinen ja moralisoiva sävy. Myös Wilde opetti, että ihmisen kohtalosta päätti viime kädessä 

Jumala, joka lähetti tauteja rankaisukeinona ihmisten epäuskon takia.101 Edellä mainittu Masing toimitti 

1820-luvulla kalenterin ohella viikkolehteä Marahwa Näddala-Leht, joka sisälsi runsaasti kirjoituksia 

maanviljelystä, karjankasvatuksesta, terveydenhoidosta ja kaupankäynnin alalta.102 Lehden vaikutus 

säteili paljon kauemmaksi kuin ilmestymisajankohtaansa, sillä vuosikerrat kirjoiksi sidottuina olivat 

vuosikymmenten ajan kansan saatavilla.103   

Ensimmäinen vironkielinen sanomalehti, vuonna 1857 perustettu Perno Postimees, sisälsi osaston 

Terwisse hoidmissest, jonka kirjoittajat olivat Pärnun seudun lääkäreitä ja apteekkareita. Lehdessä 

suositeltiin tutustumista kansanomaisen terveydenhoidon käsikirjaan Ma-rahva Koddo-Arst.104 Tämän 

teoksen ensimmäisessä luvussa annetaan terveydenhoito-ohjeita. Toinen luku käsittelee perusteellisesti 

Virossa kasvavien lääkekasvien keräämistä ja niiden käyttöä erilaisissa vaivoissa. Luvun lopussa on 
                                                      
 
99 Kalnin 1996:54; Martsoo 2007: 14. 
100 Norman 1926: 617; Kalnin 1996: 9; Kutsar 1991a: 57. 
101 Kalnin 1959: 65. 
102 Hennoste 1997: 31. 
103 Nirk 1986: 45. 
104 Kutsar 1991b: 439. 
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luettelo myrkyllisistä lääkekasveista. Kolmannessa osassa käydään läpi Virossa yleisimmin esiintyvät 

taudit. Myötämielisyys rahvasta kohtaan heijastuu muun muassa toisen luvun alussa, jossa todetaan 

lääkekasvien tuntemisen, keräämisen ja käyttämisen olevan edullista, koska ei tarvitse maksaa kalliista 

apteekkilääkkeestä, eikä sen takia kulkea pitkiä matkoja. Paljon tuottoisampana pidetään lääkekasvien 

myymistä hyvästä hinnasta apteekkiin.105    

Virolainen sivistyneistö oli saksankielistä. Ensimmäisten vironkielisten lääkäreiden valmistuttua 

1800-luvun toisella neljänneksellä alkoi lääketieteen saavutusten popularisoiminen ja kansanomaisten 

parannuskeinojen vastustaminen. 106  Lääkärinä, kirjailijana ja Viron Kalevipoeg -kansalliseepoksen 

kokoojana elämäntyönsä tehnyt Kreutzwald toimi lääkärinä neljä vuosikymmentä etelävirolaisessa 

Võrun kaupungissa nähden käytännön työssään, kuinka tarpeellista valistustyö oli. Faehlmanin tavoin 

hän painotti, että kaikki taudit syntyvät luonnollista tietä, eikä niissä ole mitään yliluonnollista. 

Kreutzwaldin kirjoituksista voi havaita vastenmielisyyden erilaisia parantajia kohtaan. Hänen 

mukaansa suonenisku, jota tehtiin jopa imeväisille unettomuuden tai itkuisuuden karkottamiseksi, vei 

lapsia enemmän hautaan kuin paransi.107 Eläkkeellä ollessaan Kreutzwald sai valmiiksi pitkään vireillä 

olleen lääkärikirjan Kodutohter (1879), mikä oli tarkoitettu käsikirjaksi Viron rahvaalle, jolle 

lääkäriapu oli kaukana tai sitä ei ollut saatavilla.108    

Suurten luonnontieteellisten keksintöjen myötä 1800-luvun lopulla alkaneen biolääketieteen 

nopean kehityksen seurauksena alkoi terveysvalistuksessa näkyä tieteellisyys. Vuosina 1891–1894 

Virossa ilmestyi niteinä Terviseõpetus, jossa perusteemana oli sairauksien välttäminen ja niiden 

ehkäisy. Kirjoittaja oli lääkäri Peter Hellat, jonka mielestä ainoastaan haavojen hoidossa maallikoiden 

oli tarpeellista saada opetusta. Teos oli ensimmäinen oman aikansa tieteellisellä tasolla oleva 

vironkielinen lääkärikirja. 109 Tämän voi havaita myös teoksen hammaslääketieteellisen tiedon tasosta. 

Suomalaisia vuosisadan alun lääkärikirjoja vastaava teos on saksalaista alkuperää oleva Loomulik 

arstimise õpetus. Teejuhataja tervetele ja tõbistele. Vuoden 1911 painoksessa korostetaan, että 

hammasvaivoissa on viipymättä otettava yhteys hammaslääkäriin, mutta annetaan myös ensiapuohjeita 

hammassärkyyn. Hammasmätä selitetään happojen ja bakteereiden aikaansaamaksi samalla, kun 
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todetaan sokerin muodostavan kaikkein eniten happoja.110 Tervis-lehden ja Eesti Tervishoiu Muuseumi 

yhteistyönä ilmestyi 1940-luvun vaihteessa laaja ja ajanmukainen kolmiosainen lääkärikirja Tervise 

käsiraamat.  

Antoisaa tutkimusaineistoa ovat sisältäneet virolaiset aikakauslehdet Tervis ja Eesti 

Arst/Nõukogude Eesti Tervishoid. Vuonna 1903 alettiin julkaista Terwis-lehteä kerran kuussa 

perhelehti Lindan ohessa. Päätoimittajana toimineen korva-, nenä- ja kurkkusairauksiin erikoistuneen 

lääkäri Heinrich Koppelin lisäksi lehteen kirjoitti joukko muiden alojen lääkäreitä. Toisesta 

vuosikerrasta lähtien lehteä alettiin toimittaa laajemmalle lukijakunnalle ulottuvan Postimees -

sanomalehden kanssa. Lehden tavoitteeksi asetettiin ihmisten tutustuttaminen terveyden- ja 

sairaanhoidon perusasioihin ja niiden tärkeyteen, mikä tarkoitti tautien syiden selittämistä ja ehkäisyä. 

Korkeatasoisina pidetyissä artikkeleissa käsiteltiin hygieniaa, tuberkuloosin, tartunta- ja hammastautien 

välttämistä, lääkkeiden käyttöä, ensiapua, mielisairauksien leviämistä, pienten lasten ja äitien 

terveydenhoitoa sekä sairastuneiden hoitamista. Lisäksi päämääränä oli omakielisen lääketieteellisen 

terminologian täydentäminen. Lehden toimittaminen lopetettiin vuonna 1910 osittain siitä syystä, että 

saksankielinen lääkärikunta koki hankalaksi kirjoittaa vironkielistä tekstiä. Vuodesta 1912 Tervis 

ilmestyi aika ajoin eri kustantajien toimesta. Ennen kuin sota katkaisi lehden ilmestymisen, toimitettiin 

sitä vuonna 1941 kuusi numeroa nimellä Rahva Tervishoid.111 

Aikakausjulkaisu Eesti Arst perustettiin vuonna 1922. Duodecim-lehden tapaan lehden päämääränä 

oli julkaista Viron terveydenhoidollisia tietoja ja lääketieteellisiä kirjoituksia sekä vakiinnuttaa viron 

kielen asemaa ja nostaa esille Viron lääkäreiden tieteellisen työn tuloksia. 112  Vuosien 1940–1957 

välisenä aikana lehti ilmestyi epäsäännöllisesti, minkä jälkeen sitä alettiin julkaista nimellä Nõukogude 

Eesti Tervishoid. Vuosien mittaan lehdessä on ollut runsaasti terveydenhoitoon, hammaslääketieteeseen 

ja hammaslääkinnän historiaan liittyviä artikkeleita. Vuodesta 1989 julkaisu on ilmestynyt 

alkuperäisellä nimellä Eesti Arst.  

Neuvosto-Viron aikana Virossa julkaistiin etupäässä itsehoito-oppaita ja lääkekasvikirjoja, joista 

on otettu useita painoksia. Jaan Läätsin kokoamasta 1930-luvulla ilmestyneestä Kodumaan 

ravimtaimed -käsikirjasta otettu parannettu ja täydennetty painos on vuodelta 2003. Kirjassa opetetaan 

lääkekasvien keräämistä, kuivattamista ja selvitetään kasvien vaikuttavien aineiden koostumusta ja 
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opetetaan valmistamaan erityyppisiä lääkesekoituksia sekä esitellään lääkekasvit ja niiden käyttötavat. 

Kirja lopussa on aakkosellinen tautiluettelo ja kuhunkin tautiin sopivat lääkekasvit.   

Vuonna 1939 julkaistusta kirjasesta Tervistav jõud kodumaa taimedes on otettu uusi painos 

vuonna 1992. Kirjassa esitellään tunnetuimpia lääkekasveja ja selvitetään niiden kasvupaikkoja ja 

lääkinnällisiä ominaisuuksia sekä millaisiin vaivoihin mikäkin kasvi sopii. Lukijalle annetaan ohjeita 

lääkekasvien kokoamiseksi ja opetetaan valmistamaan uutteita, mehuja, siirappeja, pulvereita, salvoja, 

teetä, tinktuuraa ja liuoksia.  

Yleiskatsaus Viron luonnossa kasvavista ja viljeltäviksi sopivista lääkekasveista löytyy teoksesta 

Eesti NSV ravimtaimed (1975). Kirja sisältää tietoja kasvien vaikuttavista aineista ja millaisiin 

vaivoihin ja millaisessa muodossa niitä käytetään lääkkeeksi.   

Aed kui apteek (1991) vihkosessa Aili Paju esittelee lääkekasveina tunnettuja puutarhakasveja. 

Kirjan alkuosa sisältää yleistietoa kasvien vaikuttavista aineista sekä neuvoja kasvien varastoimiseksi. 

Puutarhasta saatavat lääkekasvit on jaettu hedelmiin, marjoihin, vihanneksiin, yrtteihin ja 

rikkaruohoihin. Kunkin kasvin kohdalla kerrotaan sen historiaa ja millaisiin vaivoihin sitä käytetään. 

Kirjassa Sootaimed, maaema ravimid (1999) Paju käsittelee suolta saatavien kasvien historiaa ja 

lääkintäkäyttöä.  

Laajassa teoksessaan Eesti taimenimetused (1993) Gustav Vilbaste selvittelee Virossa kasvavien 

kasvien kansanomaisia nimityksiä sekä lääkintään käytettyjen kasvien kohdalla niiden käyttöä 

tähdentäen että eri puolilla maata samaa kasvia on usein nimitetty aivan eri nimillä.113  

Linda Hennon kirjassa Rahvameditsiini käsiraamat (1994) annetaan neuvoja ja ohjeita Virossa 

kasvavien lääkekasvien käytössä. Taudit ja niiden parantamiseen sopivat lääkekasvit on lueteltu 

aakkosjärjestyksessä.  

Kaire Talvisten Kodused viisid haiguste raviks (2012) teoksesta löytyy nykyaikaisen 

terveyskasvatustiedon lisäksi ohjeita niin hammassäryn kuin kiinnityskudosvaivojenkin kotoiseksi 

ensiavuksi.114  
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Teoreettiset lähtökohdat 

Aikaisempi kansanlääkinnän tutkimus Suomessa ja Virossa  

Vaikka hammassäryn kansanomaista parantamista ei juuri ole tutkittu, on aikaisempia tutkimuksia, 

jotka antavat perustan ja rakennusaineita käsillä olevalle tutkimukselle. Suomessa kansanlääkinnän 

tutkimuksen voidaan sanoa alkaneen Christian Lencqvistin suomalaisten teoreettista ja käytännöllistä 

taikauskoa käsittelevästä väitöskirjasta De superstitione veterum Fennorum theoretica et practica 

(1782). Hänen opettajansa Henrik Gabriel Porthan oli kiinnostunut monien muiden tieteen alueiden 

lisäksi myös kansanrunoudesta. Tuona aikana ei tutkimuksen omintakeisuutta koskeva vaatimustaso 

ollut kovin korkea ja monissa tapauksissa työ oli opettajan itsensä kirjoittama. Väitöskirja pohjautuu 

Lencqvistin isän, Ruoveden kirkkoherra Erik Lencqvistin, tutkimuksiin ja kirjoituksiin. Christian 

Lencqvistin oletetaan kirjoittaneen ainoastaan väitöskirjansa esipuheen. 115  Esipuheessa Lencqvist 

toteaa, että kunkin kansan pakanallisien menojen kuvaaminen ei ole muuta kuin typerien joutavuuksien 

kuvaamista, eikä tuollaiseen työhön ryhtyminen näyttäisi vaivan arvoiselta, mutta historiallinen tieto 

viehättää sivistyneistöä, ja tutkija haluaa omalta osaltaan auttaa vanhoista asioista kiinnostuneita 

asianharrastajia tuomalla päivänvaloon vanhojen suomalaisten jumaluusoppia ja taikuutta, vaikka se ei 

muuta olekaan kuin typerää taikauskoa.116 Useimmat taudit uskottiin pahojen ihmisten aiheuttamiksi, ja 

muinaisten suomalaisten taikauskon mestareita olivat tietäjät, jotka olivat samalla myös lääkäreitä ja 

saattoivat sairasta näkemättäkin parantaa taudin. Yhteenvedossa ei esi-isiämme kuitenkaan tuomita 

paholaisen ystäviksi, vaan todetaan, että yksinkertaiset, oppimattomat ja typerät ihmiset eivät tiedä 

mitään hyvästä ja ansaitsevat rangaistusten sijasta ennemminkin sääliä, ojennusta ja opetusta.117   

Kansanlääkinnän ja tautikäsitysten tutkiminen Suomessa sai alkunsa Lönnrotin väitöskirjasta Om 

Finnarnes magiska medicin (1832), jossa hän siirsi näkökulmaa pois vallalla olleesta uskonnon, 

mytologian ja historian tutkimuksesta. Häntä pidetäänkin Suomen kansanlääkinnän tieteellisen 

tutkimisen pioneerina. 118  Suomalaisten maagisia parannuskeinoja sisältävä väitöskirja on 

kansanlääkinnän alueen siteeratuimpia tutkimuksia siitä huolimatta, että se on vain kuudentoista sivun 

mittainen. Tutkielmansa alussa Lönnrot selvittelee parantajista käytettyjen nimitysten etymologiaa ja 

tietäjien toimintatapoja. ”Loihtijan” tuli osata maagiset luvut, joilla oli kaksi alalajia synnyt ja sanat. 
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Väitöskirjan loppuosa on tietäjän toimittaman parantamisen kuvaamista. Lönnrotin näkemys oli, että 

kansa piti tautia elimistölle pahana ja vihamielisenä, ja että se oli joko jonkun jumalan lähettämä 

jumalan tauti eli oma tauti tai sitten mahdollisesti pahantahtoisen ihmisen aiheuttama panentatauti. 

Jumalantauti kohtasi elimistöä väistämättömästi ennemmin tai myöhemmin ja sen poistamisyritykset 

olivat tehottomia. Se päättyi aina kuolemaan, mikä jokaista elävää olentoa ajallaan odottaa. 

Panentatauti voitiin parantaa asiaankuuluvilla luvuilla yhdistettynä tiettyihin seremonioihin ja ohessa 

käytettäviin lääkkeisiin. Huolimatta siitä oliko taudilla rationaalinen alkuperä, esimerkiksi haava, 

hyttysen tai eläimen purema, täytyi parantajan saada selville aiheuttajan alkuperä. Vahingollisten 

olentojen lukumäärää lisäsivät mielikuvitukselliset oliot, kuten kalma, hammasmato, koi tai painaja.119  

Panentatauti -käsitettä Lönnrot laajentaa Suomen kansan muinaisia loitsurunoja -teoksen 

esipuheessa (1880). Panentataudit olivat vihamiesten, kateiden ja muiden pahansuopien aiheuttamia 

tauteja noitien ja velhojen avulla tai ne saattoivat olla myös soita, maita, metsiä, kalmistoja, hetteitä, 

vesiä, ilmaa, tuulta tai muita ”elustavain haltiain” laittamia. Loitsijoiden mielestä useimmat taudit 

olivatkin sellaisia, joita he kerskuivat parantavansa, mutta saattoi käydä niin, että tauti vastoin heidän 

luuloaan oli jumalantauti tai sitten sairaalla oli joku väkevä vihamies. Kuolevaa ei jätetty oman 

onnensa nojaan, vaan hänen tuskiaan yritettiin lievittää taikakeinoin.   

Tarkkasilmäisesti Lönnrot on havainnut, että erilaisten vikojen ja tautien parantamisessa on 

käytetty myös tavanomaisista poikkeavia parannustaikoja, kuten hammastaudin parantamisessa 

tikkua.120 Päinvastoin kuin Lencqvist, Lönnrot pysyttelee tutkijan roolissa, eikä kauhistele esi-isien 

tapoja, joita hän kuitenkin lääkärinä kritisoi ankarasti vuonna 1839 ilmestyneessä Suomalaisen 

Talonpojan Koti-Lääkäri -teoksessaan. Lönnrot valistaa, että tyhmästi luullaan monien tautien ja 

kohtausten tulevan joistain tavattomista syistä, kuten pahoista hengistä, vedestä, maasta ja ilmasta. 

Kaikenlaista apua haetaan velhoilta ja tietäjiltä, minkä seurauksena tauti vaan pahenee. Ainoastaan 

uutteran lukemisen, tarkan tutkimisen ja hartaan oppimisen kautta saadaan tieto terveydestä ja 

sairaudesta sekä lääkkeitten luonteesta ja vaikuttamisesta.121  

Maantieteellis-historiallisen tutkimusmenetelmän kehittäjä Kaarle Krohnin pääteos on Suomalaiset 

syntyloitsut (1917), jossa on selitetty myös hammasmadon synnyt. Krohnin ansiota on ainakin osittain, 

että tuolloin kerättiin suuri määrä hampaanparannustaikoja. Krohn teki myös kenttätyötä, joten 
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tutkimukseni aineistossa on hänen Pohjois-Karjalasta ja Savosta keräämiään tietoja vuodelta 1885. Hän 

ohjeisti kerääjiä aloittamaan ”utelemisensa” jokapäiväisemmillä pintapuolisemmilla taioilla, 

esimerkiksi hammastaudilla, minkä jälkeen saattoi vähitellen siirtyä tiedustelemaan ”syvempiä 

taikoja”.122  

Frans Akseli Hästeskon väitöskirjaa Länsisuomalaisten tautien loitsut (1910) pidetään etevänä ja 

siihenastisista merkittävimpänä loitsututkimuksena. 123  Hästesko osoittaa kansan uskoneen tautien 

olevan kehon ulkopuolelta tulevia voimia, kuten maan, veden tai lähteen haltiat, jotka tartunnaisilla 

ihotaudeilla rankaisivat ihmisiä. Taudin saattoi nostattaa myös toinen ihminen joko loitsimalla, 

kadehtimisella, silmäämisellä tai jonkun taikatoimen taikka välikappaleen avulla. Hästesko arvosteli 

Lönnrotin jumalantautiteoriaa, sillä hänen mukaansa kaikkia tauteja voitiin parantaa ja parannettiin 

loitsuilla, taioilla ja lääkkeillä. Taudit käsitettiin eläviksi olennoiksi, jotka liikkuivat, juoksivat, kulkivat 

tai söivät. Usein taudin olomuoto on ollut vaikeasti määriteltävissä, mutta joissain tapauksissa se on 

ajateltu madoksi, kuten hammasmato ja koi. 124  Hästeskolta ilmestyi väitöskirjaa täydentävä teos 

Länsisuomalainen loitsurunous (1918), jossa hän pohtii hammassäryn olemusta havaiten, että kansa 

erotti hampaan pakotuksen kaksi eri muotoa. Toinen hammassärkytyyppi esiintyi särkynä ja toisessa 

säryn lisäksi turposi poski. Parannustavat olivat kahteen eri tautityyppiin sovitetut.125  

 Viljo Johannes Mansikka on väitöskirjassaan Über russische Zauberlieder mit Berücksichtigung 

der Blut- und Versenkungssegen (1909), tutkinut venäläisiä verensulkuloitsuja ja niukahduksen sanoja. 

Artikkelissaan Virolaisten ”maa-aluset” tautien lähettäjinä (1935) Mansikka tarkastelee maan-alusia 

tautien ja demonien merkityksessä, niitä vastaan tehtäviä varokeinoja ja tartunnasta johtuneiden tautien 

parantamista.  Artikkeli Virolais-suomalaisia pahan karkotuslukuja (1937) käsittelee suomalaisten ja 

virolaisten yhteisiä piirteitä, joita löytyy muun muassa tautien parantamisen yhteydessä käytetyistä 

loitsuista. Tauti ja paha on kuulunut palauttaa karkotusluvun avulla sinne mistä se on lähtöisin tai sille, 

joka sen on lähettänyt.126   

Albert Hämäläisen tutkimus Ihmisruumiin substanssi suomalais-ugrilaisten kansojen taikuudessa 

ilmestyi vuonna 1920. Se on ensimmäisiä, ellei ensimmäinen kansanlääkintää koskeva tutkimus, jossa 

toteutetaan etnohermeneuttista lähestymistapaa, jossa tutkija eläytyy tutkittavien maailmaan ja taikojen 
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kuvastelemiin mielikuviin. 127  Hämäläisen mukaan luulojen ja taikuuden maailman tutkimuksen 

edellytyksenä on syventyminen siihen kansanpsykologian valossa ja sen ajatusmaailman ja mielikuvien 

selvittely, joita se kuvastaa. 128  Hämäläinen osoittaa, että ihmisruumiin eritteiden, osien tai niiden 

kanssa tekemisiin joutuneiden esineiden avulla on pyrkimys rakentaa yhteys johonkin maagisen 

voiman lähteeseen ja projisoida siihen kohteeseen, johon voiman pitää ulottua. Hampaat eivät ole niin 

laajasti ”taikakäytännössä” mukana kuin esimerkiksi kynnet ja hiukset, lukuun ottamatta taikaa, jossa 

irronnut maitohammas heitetään määrättyyn paikkaan ja tilalle pyydetään kovempia hampaita.129  

Ilmari Manninen teki elämäntyönsä esineellisen kansatieteen parissa museoalalla, mutta tutki sen 

ohessa kansanomaista lääkintää Suomessa ja Virossa, jossa hän toimi 1920-luvulla Tarton yliopiston 

opettajana ja Eesti Rahva Muuseumin johtajana. Vuonna 1922 ilmestyneessä väitöskirjassaan Die 

dämonistischen Krankheiten im finnischen Volksaberglauben Manninen ei juuri puutu kansanomaiseen 

parantamiseen vaan tarkastelee tautien kansanomaista etiologiaa. Hän paneutuu muun muassa Itä-

Suomesta lännen suuntaan levinneen kalma-käsitteen selvittelemiseen.130 Kansanomaista parantamista 

Manninen käsittelee Suomen kulttuurihistorian (1933) ensimmäiseen osaan kirjoittamassaan 

artikkelissa Kansanomaisesta tautiopista ja taikaparannuksista. Tautiopin alalta hän julkaisi suomen- 

ja vironkielisiä artikkeleita.131 Mannisen tutkimusten ansiosta yleiskuva kansanomaisesta tautiopista 

tarkentui etenkin nimitysten ja parannustapojen osalta. 132   Viron lääkärilehteen Eesti Arst 

kirjoittamassaan artikkelissa Sündmine ja lapsepõlv eesti rahva raditsioonis Manninen tarkastelee 

odotusaikaan liittyviä varokeinoja ja synnytykseen liittyviä tapoja. Pikkulasten taudeista ja vioista hän 

tutki niitä, joiden syntyyn löytyi kansanomainen selitys.133  

Lönnrotin jälkeen merkittävä suomalaisen lääkärin kirjoittama tutkimus kansanlääkinnästä on 

Erkki Pelkosen kansanomaisista synnytystavoista tekemä tutkimus Über volkstümliche Geburtshilfe in 

Finnland (1931). Artikkelissa Lääkintätaidon varhaisemmasta kehityksestä (1935) Pelkonen 

tarkastelee kansanomaisen lääkintätaidon suhdetta ammatilliseen lääkintäoppiin. Tutkimuksellaan 

Pelkonen on halunnut osoittaa, että kansanomainen lääkintäoppi ei ole vain irrallista kansan 

taikauskoon ja tapoihin perustuvaa mielikuvituksen tuotetta, sillä keskeisimmillä kansan käyttämillä 
                                                      
 
127 Naakka-Korhonen 1997: 70. 
128 Hämäläinen 2005 [1920]. Alkulause. 
129 Hämäläinen 2005 [1920]: 56–58. 
130 Manninen 1922: 23–29. 
131 Ks. Paar seletust rahvaomase patoloogia alalt. – Eesti Kirjandus 5. 1924, 210–220; Üldjooni meie rahvameditsiinist. – 
Eesti Kirjandus 11. 1925, 453–459; Riisi. – Kalevalaseuran vuosikirja 13. 1933, 141–152. 
132 Laaksonen 1983: 17. 
133 Manninen 1924 a; 1924 b. 



46 
 

hoitotoimilla ja periaatteilla on vastineensa koululääketieteen kehityskausien aikana vallinneissa 

opeissa ja teorioissa.134    

Lääkäri Armas Ruotsalainen toimi näkyvästi 1900-luvun alkupuoliskolla lasten terveyden 

edistämiseksi ja oli kiinnostunut lastentautien kansanomaisesta parantamisesta. Artikkelissaan Lapsen 

ensi hampaat (1950) hän selvittelee maitohampaisiin liittyviä ennakkokeinoja varauksia, joiden avulla 

yritettiin varmistaa, että hampaista tulisi vahvat, jotta pelätty ”mato” tai ”ruoste” ei niitä vioittaisi. 

Ruotsalainen jakaa taiat vastasyntyneelle tehtäviin ja hampaiston vaihduntavaiheessa tehtyihin 

taikoihin todeten, että lasten hampaisiin kohdistuvat varaukset ja vahvistuskeinot ovat olleet moninaisia 

ja niitä on käytetty ympäri Suomea.135  

Lauri Honko siirsi kansanlääkinnän tutkimuksen uuteen vaiheeseen. 136  Väitöskirjassaan, 

Krankheitsprojektile Untersuchung über eine urtümliche Krankheitserklärung (1959), hän tarkastelee 

varhaiskantaisia taudinselityksiä, joita ovat taburikosselitys, sielunmenetysselitys, 

hengentunkeutumisselitys, projektiiliselitys ja matoselitys. Hammastauteihin liittyvissä 

matouskomuksissa Honko katsoo olevan sekä realistista että myyttistä pohjaa. 137  Hongolta on 

ilmestynyt lukuisa määrä kansanomaista parantamista koskevia artikkeleita.   

Toivo Vuorelan tutkimus Paha silmä suomalaisen perinteen valossa (1960) on suomalaisista ja 

virolaisista pahaan silmään liittyvistä uskomuksista.  

Anna-Liisa Siikala on paneutunut tutkimuksissaan parantamisnäytelmän ongelmiin. Siikala on 

lähestynyt šamanistista mielikuvamaailmaa sekä kansanomaisen ajattelun ilmauksena, että kulttuuri-

ilmiönä, mikä asettuu maantieteellisesti ja historiallisesti laajaan kehykseen.138 Suomalainen šamanismi 

(1992) on kuvaus suomalaisesta mielikuvamaailmasta ja tietäjätraditiosta. Se mitä on 1800- ja 1900-

luvuilla tallennettu Savosta, Karjalasta ja Pohjanmaalta, on aikaisemmin ollut tunnettu koko 

Suomessa. 139  Siikalan mukaan yksityisten parantajien tautioppi on kokonaisuus, vaikka se on 

muodostunut erilaisista keskenään ristiriitaisistakin käsityksistä ja selitysmalleista.140 

                                                      
 
134 Pelkonen 1933: 446. 
135 Ruotsalainen 1950: 20.  
136 Laaksonen 1983: 21. 
137 Honko 1959: 33–34. 
138 Siikala 1992: 9–10. 
139 Siikala 1992: 287. 
140 Siikala 1992; 76–83.  



47 
 

Ruotsalaisen Carl-Herman Tillhagenin tutkimus Folklig läkekonst (1958) sivuaa kansanomaista 

lääkintää myös Suomessa. Vertailuaineistona hän on käyttänyt Suomen ruotsinkielisiltä alueilta 

kerättyä kansanlääkintäperinnettä (Svenska Litteratursällskapets Folkkultursarkiv i Finland).141   

Lääkärikuntaa edustava Antti Hernesniemi on kerännyt viime vuosikymmenien aikana 

kansanlääkintäaineistoa Pohjanmaalta ja selvitellyt erityisesti jäsenkorjaajien toimintatapoja. Alan 

oppikirjaksi tarkoitettu teos Jäsenet paikalleen ja paha veri pois. Kansanlääkintä terveydenhoidon 

kentässä ilmestyi vuonna 1995. Useissa artikkeleissaan Hernesniemi pohtii virallisen terveydenhuollon 

ja kansanlääkinnän keskinäisiä suhteita.     

Mervi Naakka-Korhosen väitöskirja Vaivasta taudiksi (1997) on ensimmäinen laaja 

perheparannusta käsittelevä tutkimus Suomessa. Väitöskirja käsittelee lapamatoon liittyvää 

kansanlääkintää erityisesti pohjoiskarjalaisen aineiston valossa. Naakka-Korhosen yksi 

lähestymiskulma on etnohermeneuttinen ja hän sijoittaakin tutkimuksensa jatkumoon, minkä 

Hämäläinen aloitti. Naakka-Korhosen tutkimuksen mukaan kotiparannus on ollut yleisin terapiamuoto 

lapamadosta aiheutuvien vaivojen hoidossa. Uskomuksellisella aineksella on ollut aikaisemmin vankka 

sijansa lapamadon synnyn arvelussa. Lapamadon tarpeellisuudesta ja vahingollisuudesta sekä 

otollisesta häätöajankohdasta, häätöaineiden nautinta- ja vaikutustavasta on kansalla ollut omat 

uskomuksensa. Naakka-Korhonen selvittää, milloin vaivaa alettiin pitää tautina. Lapamadon 

aiheuttamat oireet, vaikka ne vaikeuttivat ihmisten jokapäiväistä elämää, pysyivät vaivan tasolla 

ihmisten mielissä siihen saakka, kunnes voimallisen valistuksen myötä 1950-luvulla tiedostettiin 

madon aiheuttavan suuria kansantaloudellisia ja -terveydellisiä tappioita, ja että sen seurauksena saattoi 

kehittyä vaarallinen anemiatauti (pernioosa anemia). Hongon asettamaan kysymykseen, onko olemassa 

sairauksia, joiden hoitoon kansanomaiset menetelmät soveltuvat erityisen hyvin, vastaa Naakka-

Korhonen, että suomalaisten ikiaikainen vitsaus lapamatotauti on juuri sellainen.  

 Viimeisimpiä tutkimuksia kansanparannuksen alueella on Ulla Pielan väitöskirja 

Kansanparannuksen kerrotut merkitykset Pohjois-Karjalassa 1800- ja 1900-luvuilla (2010) Piela 

tarkastelee, miten parantamiseen liittyvät perinnetekstit ilmentävät pohjoiskarjalaisten tulkintoja 

terveydestä ja sairaudesta sekä niissä tapahtuneita muutoksia agraarisen Suomen modernisoituessa. 

Tutkimus tuo esille terveys- ja sairauskäsityksissä tapahtuneita muutoksia kahdensadan vuoden ajalta ja 

osoittaa, miksi riittiparannus loitsuineen menetti merkityksensä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.  

                                                      
 
141 Tillhagen 1977: 159. 
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Väitöskirjassaan Kuoleman voimat (2011) Kaarina Koski selvittelee 1900-luvun alun 

maalaisyhteisöjen elämässä kuoleman läsnäoloa ja voimaa, jota oli vainajiin liittyvissä esineissä ja 

paikoissa. Tutkimus antaa uutta tietoa sairastumiseen ja parantamiseen liittyvästä kuoleman voimien 

läsnäolosta ja erityisesti kalmasta ja siihen liittyvästä, kansanuskon mukaiseen taudin etiologiaan 

olennaisena osana liittyvästä tartunta-käsitteestä. 

Ensimmäinen hammassäryn kansanomaista parantamista koskeva tutkimus Suomessa on Antti 

Valven vuonna 1912 julkaisema artikkeli Hammastaudin kansanomaisia parannustapoja Suomessa. 

Valven tutkimusmetodi on maantieteellis-historiallinen, joten hän pohtii, mistä hammassäryn 

parantamistaiat ovat kulkeutuneet Suomeen. Vastauksia Valve hakee ruotsalaisesta ja germaanisesta 

kansanperinteestä otaksuen, että kulttuurimme on lainaa lännestä eikä idästä. Valve päättelee, että 

hammastaudin taiat eivät suinkaan ole tilapäisesti tekaistuja keinoja, vaan siellä missä on näyttänyt 

vallitsevan vain mielivaltaisuus, sattuma tai järjettömyys, on kuitenkin säännöllisyyttä, lainmukaisuutta 

ja järjellisyyttä, mutta moni asia on jäänyt hänen mielestään vielä hämärän peittoon.142  

Käsillä oleva tutkimus on jatkoa pro gradu -tutkielmalleni, Hammassärkyä on yheksää lajia (2000), 

jossa vertailin suomalaisten ja virolaisten kansanomaisia hammassäryn parannustapoja.    

Viron itsenäistyttyä vuonna 1918 muutettiin saksankielinen Tarton yliopisto vironkieliseksi. 

Seuraavana vuonna perustettiin Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, jolloin ilmeni tarve koota 

yhtenäinen kansanrunousarkisto. Vuonna 1927 avatun Eesti Rahvaluule Arhiivin perustana olivat Jagob 

Hurtin järjestämien kansanrunouden keräysoperaatioiden mittavat kokoelmat. Arkiston perustaminen 

vaikutti voimakkaasti kansanperinteen keräykseen ja tutkimukseen. Kansanlääkintä ei tuolloin enää 

kuulunut suosituimpiin tutkimusaiheisiin. Edellisellä vuosisadalla siitä olivat kiinnostuneet 

lääkärikunnan edustajat.143     

Tunnettu ja edelleenkin siteerattu on embryologina kansainvälistä tunnustusta saaneen Karl Ernst 

von Baerin väitöskirja Eestlaste endeemilistest haigustest (1814). Virolaisten kotoperäisiin sairauksiin 

von Baer löytää syitä ihmisten elintavoista ja luonnonoloista. Lopputeeseissä von Baer tähdentää, että 

on väärä käsitys, että paikallinen luonto tarjoaisi kaikkialla sellaisia parannusaineita, joilla voidaan 

                                                      
 
142 Valve 1912: 46–48. 
143 Viires 1997: 11–20; Zetterberg 2007: 422; Tupits 2009: 47; 114–115. Jagob Hurt oli pappismies ja väitellyt filosofian 
tohtoriksi Helsingin Yliopistossa v. 1886. Hän oli aikansa oppineimpia virolaisia ja oli mukana kaikissa keskeisissä 
kansallisissa riennoissa, joihin kuului myös kansanrunouden kerääminen. Ks. Zetterberg 2007: 420–425.   
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kaikkein parhaiten parantaa juuri sillä seudulla esiintyviä sairauksia. Hän muistuttaa myös, että ei ole 

yhtäkään lääkettä, mikä auttaisi tasaveroisesti kaikkiin vaivoihin.144   

Saarenmaalla vaikuttaneen lääkärin Johann von Lucen teos Heilmittel der Ehsten auf der Insel 

Oesel (1829) antaa yleiskuvan saarenmaalaisten senaikaisista kansanlääkintä- ja terveysoloista. 

Perustana on kolmenkymmenen kahdeksan vuoden aikana kerätyt tiedot saarelaisten omatoimisesta 

lääkinnästä. Parantamisessa on uskottu yliluonnollisiin voimiin ja käytetty konkreettisia välineitä ja 

parannusaineita, joita on saatu kivi-, kasvi- ja eläinkunnasta.145   

Suomalaisten tutkijoiden yhteydessä esitelty Ilmari Manninen oli Virossa ensimmäinen 

varteenotettava kansanomaisen lääkinnän tutkija ja suunnannäyttäjä, jolla ei ollut lääketieteellistä 

koulutusta.146  

Vuonna 1924 julkaistiin Eesti Arst -lehdessä lääketieteen kandidaatti Jüri Grünthalin kirjoittama 

artikkelisarja Eesti rahvameditsiin, eriti sünnituse ning naistehaiguste puhul ja laste arstimisel, 

vanavara valgustusel. Synnytykseen ja naistentauteihin liittyvän kansanperinteen lisäksi tutkimuksessa 

tarkastellaan lasten tauteja, joihin löytyy kansanomaisia hoitokeinoja ja joiden alkuperästä on kansan 

uskomusten mukainen selitys. Tärkeällä sijalla on tautien ja vikojen ehkäisy varokeinoin. Kun lapsi 

sairastui, eikä tiedetty, oliko hänet noiduttu vai oliko tauti tullut jostain muusta syystä, käytettiin yleisiä 

parantamiskeinoja, mutta silloin, kun sairauden syy tiedettiin, käytettiin juuri siihen tarkoitettuja 

keinoja.  

Hammassäryn kansanomaista parantamista käsittelevä tutkimus Hambaravi eesti rahvameditsiinis 

on Tarton yliopiston opiskelijan Salme Kuusikun seminaarityö vuodelta 1948. Tutkimusaineisto on 

Tartu Kirjandusmuuseumin lääkintäkortistosta. Kuusikun mukaan saksalaisen kulttuurin vaikutus on 

ollut olennainen tekijä Virossa päätyen lopputulokseen, että suuri osa Virossa käytössä olevista 

parannuskeinoista on lainattu Saksasta. 147  

Neuvosto-Virossa kansanlääkinnän tutkiminen oli pysähdyksissä aina 1980-luvulle saakka. 

Elpyminen lähti käyntiin, kun etnologi Andra Veidemann ja loitsututkimukseen paneutunut folkloristi 

Mare Kõiva alkoivat julkaista omia tutkimuksiaan.148 Veidemannin artikkeli Ruusutaudin hoitokeinot 

Virossa (1983) käsittelee ruusutaudin nimityksiä ja taudin kansanomaista etiologiaa ja parantamista. 

                                                      
 
144 Baer 1976: 56; Ks. Tupits 2009: 45. 
145 Luce 1829. 
146 Tupits 2009: 50. 
147 Kuusik 1948: 56. 
148 Kõivupuu 2000: 172; Ks. Kulasalu 2013.   
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Veidemann toteaa laina-aineksen vallitsevan ruusun parannuskeinoissa samalla tavalla kuin kansan 

keskuuteen levinneissä taudinnimityksissä ja kansanomaisissa taudinselityksissä. Ruusun 

parantamisessa erottuvat lukuisat yhteydet entisajan ammattilääkinnän käsityksiin ja 

hoitomenetelmiin.149 

Reet Hiiemäen tutkimus virolaisesta ruttoperinteestä Eesti katkupärimus (1997) osoittaa, että ruton 

aiheuttajana pidettyä mytologista olentoa vastaan on käytetty ensisijaisesti maagisia parannuskeinoja. 

Rohdoksista ja rationaalisten parannustapojen käytöstä Hiiemäen mukaan on hyvin vähän tietoja. 

Marju Kõivupuu selvittelee tutkimuksessaan Rahvaarstid Võrumaalt (2000) rahvaan uskomuksia 

taudeista ja tautien synnystä, kansanomaisia parannustapoja sekä parantajan asemaa ja toimintaa Etelä-

Viron Võrumaalla sekä koululääketieteen ja kansanlääkinnän asemaa 1800-luvun loppupuoliskolla ja 

1900-luvulla. 

Piret Paal tarkastelee pro gradu -työssään Eesti ja Soome-Karjala halltõvepärimus (2004) ja 

aiheeseen liittyvässä artikkelissa Horkka ja uskomustarinat (2007) ensisijaisesti malariaan eli 

”horkkaan” liittyvää tarinaperinnettä, mutta hän selvittelee myös kansanomaista parannusperinnettä. 

Tutkimuksissaan Paal on käyttänyt suomalaista aineistoa.  

Renata Sõukand on paneutunut kansanomaisen tautiopin luokitteluun artikkeleissa Haiguste 

etioloogia pärimusmeditsiinis (2000) ja Pilguheit haiguspoõhjuste süstemaatikatele (2003).  

Stella Martsoo käsittelee artikkelissaan Ravimitest 18. ja 19. sajandi eestikeelses 

kalendrikirjanduses (2003) vironkielisessä kalentereissa ilmestyneitä kansanomaista parantamista 

koskevia sekä koululääketieteen pohjalta laadittuja kirjoituksia.  

Kristel Kivari tutkii pro gradu -työssään Maa-alused Eesti rahvapärimuses (2008) ”maanalusiin” 

liittyviä uskomuksia ja niiden aiheuttamia vaivoja, jotka etupäässä ilmenivät ihosairauksina. Oleellinen 

osa parantamisessa on ollut monipuolisella lääkekasvien käytöllä. Kivarin mukaan kasveja ei voi 

suoralta kädeltä jakaa sellaisiin, joilla tosiaan on ollut lääkinnällisiä ominaisuuksia ja niihin, joita on 

käytetty kansan uskomuksista kumpuavin perustein.150  

Väitöskirjassa Käsitlusi rahvameditsiinist: mõiste kujunemine, kogumis- ja uurimistöö kulg Eestis 

20. sajandil (2009) Ave Tupits selvittelee perusteellisesti Viron kansanperinteen kokoamishistorian 

kulkua ja kansanlääkintää käsitteleviä ja sitä sivuavia tutkimuksia. Lisäksi hän tarkastelee 

kansanlääkintäkäsitteen muodostumisen eurooppalaisessa kontekstissa. 

                                                      
 
149 Veidemann 1983: 203–215. 
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Kansanlääkintä – etnomedisiina 

Kansanlääkintä ei muodosta yhtenäistä jäsennettyä lääkintäjärjestelmää. Suomalaisessa tutkimuksessa 

käsite kansanlääkintä tarkoittaa yleensä sitä, että kysymys on erikoistuneiden maallikoiden 

lääkinnällisestä tietämyksestä ja toimenpiteistä sekä itsehoidosta. Kansanlääkinnälle ominainen piirre 

on, että sen hoitomuodot, tiedon siirtyminen ja säilyminen on ensisijaisesti suullisen perinteen ja 

käytännössä opitun taidon varassa. Suomessa kansanlääkinnän synonyymina käytetty etnomedisiina 

merkitsee amerikkalaisessa kielenkäytössä ainoastaan kirjoituksettomien kulttuurien lääkinnän 

tutkimusta. Eurooppalaisessa terminologiassa etnomedisiinan synonyymi on lääkintäantropologia eli 

medikaaliantropologia, mikä tuottaa tietoa terveyskäyttäytymisestä eri yhteisöissä ja kulttuureissa. Se 

tutkii sairastumiseen ja paranemiseen liittyviä ilmiöitä niiden sosiokulttuurisessa yhteydessä, sillä 

kulttuurissa on lähes mahdotonta lukea sairauden merkitystä ja asemaa, ellei tunne sen taustalla 

toimivaa perinnejärjestelmää. Lääkintäantropologiaan sisältyy rajaton historiallinen ja maantieteellinen 

ulottuvuus, oppilääketiede ja kansanlääkintä sekä yleinen terveydenhuolto ja valistustoiminta. 

Etnomedisiina -termillä ei kuitenkaan läheskään aina tarkoiteta koko medikaaliantropologian kenttää, 

vaan ainoastaan kansanomaista parannustaitoa, minkä ulkopuolelle jäävät oppilääketiede ja 

terveydenhuolto. Näin on rajautunut etnomedisiina -termi myös suomalaisessa tutkimuksessa.151  

Lauri Honko muistuttaa, että vastakohta tieteellisen ja kansanomaisen lääkintätaidon välille on 

syntynyt varsin myöhään, sillä vielä 1600-luvulla eurooppalaisella talonpojalla ja afrikkalaisella 

alkuasukkaalla oli samankaltaiset mahdollisuudet saada sairautensa parannetuksi. Honko sisällyttää 

varhaiskantaiseen lääkintään parannustekniikat, joita on käytetty sekä kirjoituksettomissa kulttuureissa 

että kansanomaisen lääkintätaidon alueella. Lääketieteen ja kansanlääkinnän vuorovaikutuksen tulevan 

esille etenkin farmakopean alalla, koska useat lääkkeet ovat peräisin kansanomaisista tai 

kirjoituksettomien kulttuurien tuntemista lääkeaineista.152  

Heikki Vuori jakaa lääketieteen kolmeen päätyyppiin: varhaiskantainen lääketiede kansanomainen 

lääketiede ja tieteellinen lääketiede. Varhaiskantaisessa lääketieteessä sairauksien uskottiin aiheutuvan 

yliluonnollisista voimista. Elimistöön tuli lisää tai siitä poistui jotain tai sairaan oma varomattomuus 

saattoi aiheuttaa taudin. Terapia riippui sairauksien syitä koskevista käsityksistä, ja hoitotoimenpiteet 

keskittyivät taudin aiheuttajaan. Parantajina toimivat sairauksien hoitoon erikoistuneet ihmiset, jotka 
                                                      
 
151 Pfleiderer & Bichmann 1985: 224–226; Naakka-Korhonen 1997: 47–67; Perinteentutkimuksen terminologia 1998: 31–
32. 
152 Honko 1966: 16; 1972: 53; 1978: 2655. 
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ajoivat taudin pois manaamalla tai käyttivät apunaan vielä voimakkaampaa henkeä. Vuoren 

määritelmän mukaan kansanomainen lääketiede on palasista koostuvaa kokemusperäistä tietoa, jossa 

sairaudet selitetään luonnollisilla tekijöillä, sairauksia koskeva tieto on koko ryhmän käytettävissä ja 

kaikkien yhteistä omaisuutta. Kansanomaisessa lääketieteessä on mukana maailmanlaajuisia 

uskomuksia, kuten elimistön nesteiden tasapainoon liittyvä humoraalipatologiaoppi. 153  Ilkka 

Niiniluodon mielestä ei ole olemassa epätieteellistä tiedettä, vaan kysymys on lääkintätaidon lajeista.154 

Folkloristiikassa ja siihen kiinnittyvässä kansanuskon tutkimuksessa sana uskomus, ellei toisin mainita, 

viittaa traditioihin, joihin sisältyy yliluonnollista tai väljemmin selittämätöntä.155  

Ulla Piela kiteyttää kansanomainen -käsitteen tarkoittavan parantamisen yhteydessä kansan 

keskuudesta ja sen tarpeista lähtöisin olevia selityksiä ja tulkintoja terveydestä, sairaudesta ja niiden 

hoitamisesta.156    

Humanistisessa tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden sisältö on askarruttanut myös virolaisia 

tutkijoita. Virossa on käytössä tieteellisissä ja populaaritieteellisissä teksteissä etnomeditsiin -termin 

kanssa samanarvoisina rahvameditsiin ja pärimusmeditsiin -termit, joiden alle mahtuu myös tämän 

päivän vaihtoehtolääkintä. 157  Renata Sõukand toteaa rahvameditsiin -käsitteen olevan laajempi ja 

globaalimpi kuin sen synonyymeina käytetyt traditsiooniline meditsiin, alternatiivmeditsiin, pärimuslik 

meditsiin tai mitteakadeemiline meditsiin, joilla kaikilla on omat painotuksensa ja vivahteensa. 

Sõukandan mielestä laaja kansanlääkintä -käsite on globaalisti vaikeasti määriteltävissä, minkä takia 

pitäisikin lähteä konkreettisesti kansan omasta lääkinnästä ja puhua kansan lääkinnästä, koska 

yksittäisen kansan lääkintään ovat vaikuttaneet muun muassa  paikkakuntakohtainen koululääketieteen 

muuntelu, kirjallisuus ja naapurikansat. Kysymyksessä oleva kompleksinen ilmiö koostuu yksittäisistä 

tapahtumista, joista tutkijan välityksellä muodostuu yleistävä kansanlääkintä -käsite, mikä on ennen 

kaikkea perheen tai yhteisön katkeamattoman perinteen osa, jossa käytetään kulttuurisesti hyväksyttyjä 

ja luonnonmukaisella tavalla tavoitettavissa olevia välineitä arvostaen ympäristön ehtoja ja tapoja.158 

Ave Tupits määrittelee kansanlääkinnän erilaisista yksilöllisistä tai kollektiivisista tietokerroksista 

rekentuneeksi perimätiedoksi, mikä on synkronista, muuntuvaa ja kulttuurisesta kontekstista 
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riippuvaista. Sen päämääränä on rationaalisten ja/tai irrationaalisten keinojen avulla torjua terveyttä 

uhkaavia tekijöitä tai auttaa silloin, kun terveyden kanssa on ongelmia.159  

Tauti ja vaiva 

Hoitotieteellisessä keskustelussa on erotettu yläkäsite sairaus (sicness) ja sen sisällä kaksi 

komponenttia tauti (disease) ja vaiva (illness). Tauti viittaa lääketieteellisen diagnostiikan tuntemaan 

sairauteen, jonka lääkäri on määritellyt ja vaiva on sellainen kuin potilas ja häntä ympäröivä 

sosiaalinen ryhmä sen havaitsevat ja arvioivat. 160 Kaikista vaivoista ei lääketiede löydä tautia, mutta se 

ei hälvennä niiden ongelmallisuutta. Toisaalta taas oireettomien tautien kantajat alkavat potea ”vaivaa“ 

sen jälkeen, kun lääketiede on paljastanut sairauden.161  

Tautia ja sairautta pidetään usein toistensa synonyymeina, mutta käsitteistöä voidaan edelleen 

määritellä siten, että varataan sairaus yläkäsitteeksi, jonka alakäsitteeksi kuuluisi yhteisön kokemusta 

kuvaava vaivan käsite. Tauti on jotain objektiivista ja mitattavaa. Sairaus sisältää taudin lisäksi ihmisen 

subjektiivisen tilan ja edellyttää yleensä, että ihminen tiedostaa kärsivänsä taudista.162 ”Ei sitä ole 

särkenyt”, kuulee usein potilaan suusta, kun hammastarkastuksessa löytyy reikä. Jos hampaaseen 

pesiytynyt hammasmätä ei oireile, eikä reikä ole silmin havaittavissa, tuntuu hammas terveeltä. Aina ei 

käy yksiin lääketieteen objektiivinen käsitys siitä, milloin ihminen on ”terve” ja ihmisen subjektiivinen 

käsitys siitä, milloin hän on ”sairas”. 163  

Perheparannus  

Arthur Kleinmanin mukaan eri terveydenhuoltojärjestelmien sisäiset rakenteet yli kulttuurirajojen ovat 

suunnilleen samanlaisia. Sisältö vaihtelee riippuen kunkin järjestelmän sosiaalisista, kulttuurisista ja 

ympäristöllisistä olosuhteista. Jokaisessa kompleksisessa yhteiskunnassa voidaan tunnistaa kolme 

lääkintäjärjestelmän sektoria: perheparannus, ammattimainen kansanlääkintä ja virallinen lääkintä.164 

Perheparannus on ikivanha, vaikka se vasta äskettäin on saanut nimen ja aseman parantamisen 

teoriassa. 165  Valtaosa lääkinnästä on kulkenut eteenpäin kodin piirissä, sillä perheparannus, 
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161 Honko 1983: 42. 
162 Vuorinen 2002: 21–22.  
163 Honko 1977: 92. 
164 Kleinman 1980: 49–50. 
165 Honko 1983: 48. 



54 
 

anglosaksisessa terminologiassa populaarimedisiina, ilmaisee tälle parantamissektorille ominaisen 

piirteen. Perheestä löytyy miltei aina joku lääkintätaitoa omaava henkilö, useimmiten nainen, jolla on 

enemmän kykyä arvioida vaivan laatua ja taitoa lieventää ensimmäisiä tautioireita. Perheparantaminen 

ei ole ammattimaista, vaan maksutonta maallikoiden toimintaa, minkä keskeinen toimintaympäristö on 

koti. Apua ei pyydetä kansanparantajalta eikä käännytä lääkärin puoleen. Itsehoidon tai itselääkinnän ja 

perheenjäsenten tietojen ja taitojen lisäksi voidaan turvautua sukulaisten, naapureiden, ystävien tai 

työtovereiden apuun. Sairas ja hänen läheisensä käyttävät hyväkseen niitä arvoja ja uskomuksia, joita 

heidän yhteisönsä liittää sairauteen, sillä sairaus on osa suurten kansankerrosten kokemusperäistä 

järjestelmää.166 Virolainen lääkäri ja Eesti Arst -lehden ensimmäinen päätoimittaja Siegfried Talvik 

nimittää perheenäitiä alkulääkäriksi ennustaen tämän pysyvän sillä paikalla vielä pitkään. 167 

Perhepiirin parantajat auttavat ensihädässä ja tietävät keiden puoleen käännytään, jos heidän oma 

asiantuntemuksensa ei riitä ongelman selvittämiseen.168 Kylissä oli viisaita ja kokeneita ihmisiä, jotka 

jossain sairaudessa kykenivät antamaan neuvoja, valmistivat lääkkeitä ja osasivat hoitaa sairaita, 

kuitenkaan heitä ei pidetty tietäjinä. 169  Jokainen ihminen tietää, mitä tarkoittaa huono vointi. 

Tällaisessa olotilassa kaikki ihmiset muodostavat erilaisia arveluja, tekevät havaintoja ja hankkivat 

tietoja, mitkä liittyvät kyseessä olevaan vaivaan. Siksi voidaan sanoa, että kaikilla on tietyssä määrin 

tietoa terveydestä, sairauksista ja parantamisesta, joista merkitsevä osa pohjautuu perimätietoon ja 

loput yksilöllisiin kokemuksiin.170   

Perheparannus on ollut nykypäiviin asti varsin vähän tutkittu parantamisen alue.171 Hammassäryn 

omatoiminen parantaminen onkin mitä antoisin kohde tutkia juuri perheparantamista. Hampaista ja 

suun vaivoista puhuminen ja lääkitseminen ovat kuuluneet ja kuuluvat edelleen ihmisten arkisen 

elämän kulkuun. Lähipiirin neuvot alkavat heti, kun huolestuneet nuoret vanhemmat odottelevat 

esikoisensa ensimmäisten hampaiden puhkeamista punoittavien ikenien alta.  
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Tutkimusmenetelmä 

Keskeisenä tavoitteenani on tehdä eri lähteistä ja eri aikakausilta olevan aineiston perusteella 

mahdollisimman kattava tutkimus hammassäryn parantamisesta ja hammasmädän ehkäisystä 

kotioloissa. Se käsittää parantamiseen liittyvien uskomusten, parannusaineiden, -välineiden ja -tapojen 

selvittelyä ja perustelua, sekä vastausten etsimistä kysymykseen, millä tavalla taudin ja vaivan käsitteet 

heijastuvat suun sairauksiin suhtautumiseen ja parantamiseen ihmisten arkielämässä ja lopuksi, miten 

uutta lääketieteeseen perustuvaa oppia on otettu vastaan ja hyödynnetty.   

Satu Apo on kuvannut ansiokkaasti Viinan voima -teoksensa tutkimusprosessia. Hän toteaa, että 

empiirisen kulttuuritutkimuksen yleisin vakuuttamistapa on aineistoargumentointi, jossa esitellään 

lukijalle riittävällä tarkkuudella se aineisto, josta tulkinta on tehty. Se toteutetaan liittämällä 

tutkimukseen riittävästi aineistonäytteitä ja referaatteja, siteeraamalla aineistoa tutkimustekstissä, 

nostamalla esiin avainilmaisuja ja varustamalla tutkimus riittävän runsain ja täsmällisin lähdeviittein.172    

Tutkimuksen perustan muodostaa arkistokortistoista, kyselyistä ja kilpakirjoituksista saadusta 

materiaalista tehty analyysi siitä, millainen tauti hammassärky ihmisten mielestä oli, mistä se johtui ja 

minkälaisin menetelmin sitä parannettiin ja mitä keinoja oli taudin ehkäisemiseksi.  Kansanlääkinnän 

luonnetta arvioitaessa on pidettävä mielessä, että se on ollut vuosisatoja vuorovaikutuksessa niin 

sanotun virallisen lääketieteen kanssa, joka sekin oli kauan eräänlaista kansanlääkintää.173  

Tutkimuksen metodisena lähtökohtana on laadullinen, selittävä tutkimusote, jossa yksittäistapausta 

tutkitaan yhteydessä ympäristöönsä, josta se on osa. Tarkastelen uskomusten, asenteiden ja toimintojen 

vaikutusta parantamiseen ja hammastaudin ehkäisyyn. 174  Etsin sen tiedon taustaa, mikä ohjaa 

valitsemaan kulloiseenkin hammassärkyvaiheeseen tehokkaaksi tiedetyn keinon. Oikeiden vastausten 

saamiseksi ja ymmärtämiseksi pitää tuntea konteksti, missä parantaminen tapahtuu. Tutkimuskohteen 

kontekstualisointi tarkoittaa kohteen ymmärtämistä. Tämä pitää sisällään historiallisen ja 

maantieteellisen näkökulman, kansanlääkinnän kehityksen, lääketieteen ja hammaslääketieteen 

edistymisen ja vaikutukset, apteekkilaitoksen kehittymisen sekä tiedon levittämisen kanavat ja 

valitustyön. 175  Sisältöluokat eivät koskaan ”nouse” omalla voimallaan tutkimusaineistosta vaan 
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analyysiprosessissa tarvitaan päättelyä ja tulkintaa. Tutkija tunnistaa ja pelkistää niitä käyttäen 

hyväkseen tietoaan, jota hänellä on tekstien ilmaisemista asioista.176  

Tutkimusprosessin ensimmäisessä vaiheessa poimin aineistosta kaikki hammassäryn 

parannuskeinot, -aineet ja -välineet ja lajittelin ne seuraaviin ryhmiin: särkevän hampaan kaivaminen, 

puut, pensaat, yrtit, luonnoneläimet, hyönteiset, kotieläimet, ostolääkkeet, kotoiset parannusaineet ja 

fysiologiset parannuskeinot. Tässä kohtaa oli tehtävä päätös, vaikuttiko parannustoimen ohessa tehty 

taikuus kategoriointiin. Kokeilun jälkeen päätin sivuuttaa sen, koska luokittelusta olisi tullut sekava. 

Toinen vaihe tutkimusprosessissa on parannustapojen jakaminen temaattisiksi alaryhmiksi. Se 

tarkoittaa sitä, että muun muassa kotiympäristöstä ja luonnosta otetut parannustarvikkeet on jaettu 

alkuperän mukaisiin ryhmiin kuten kotieläimet tai yrtit. Alaryhmiin jakaminen ei suinkaan mene saman 

kaavan mukaan. Kasveista ja eläimistä otettujen parannusaineiden ja -välineiden luokittelu on 

useampaan alaryhmään jakamista verrattuna fysiologisten parannustapojen tai ostolääkkeiden ja -

aineiden jaotteluun. Luetteloinnin ja luokittelun yhteydessä selviää automaattisesti parannuskeinojen 

tunnettavuus ja käytön yleisyys. Näin toteutuu kvantitatiivisuuden vaatimus ja tulkintoja voi perustella 

myös kollektiivitiedon hallitsemisen ja parannuskeinojen käytön yleisyyden avulla.177  

Hammassäryn ”omalaatuisuus” ja arkistoaineisto, vaikka se on heterogeenista ja sisältää runsaasti 

erityyppisiä parannuskeinoja, antoivat avaimet työn jäsentelemiseksi ymmärrettäväksi 

kokonaisuudeksi. Vaivaa aiheuttanut hammas on ollut silmin nähtävissä ja siihen on pystytty 

vaikuttamaan suoraan erilaisilla parantamisen tekniikoilla, jotka ovat helposti ryhmiteltävissä.   

Informanttien ja virallisen lääketieteen edustajien käsityksiä, uskomuksia ja tietoa hampaiden 

terveyden ja -sairaanhoidosta tutkin lähiluvun avulla. Käytännössä lähiluku merkitsee saman tekstin 

lukemista useaan kertaan. Se on vaihe, jossa tarkennetaan ja korjataan omia tulkintoja tekstistä, jotta 

myöhemmät tekstien väliset tulkinnat olisivat luotettavalla pohjalla. Paluut tekstin pariin ovat 

luonteeltaan ensimmäisen lukukerran tuottamaa tulkintaa syventäviä tai jopa kiistäviä. 178 

Esseemuotoon laadittujen kilpakirjoitusten ja kirjeiden samoin kuin vuosikymmenien aikana 

ilmestyneiden lääkärikirjojen lähilukeminen ja vertailu on hedelmällistä. Myöskään hammassäryn 

parannuskeinojen luettelomaiset ja lyhyet tiedot eivät ole vailla sisällön merkityksiä ja tulkinnan 

mahdollisuuksia. Esimerkiksi vuonna 1848 syntyneen informantin lyhyestä tiedosta löytyy useita 
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olennaisia asioita, kun hän toteaa: ”Joku sortti hampaankolotusta on semmost, että se helepottaa ku 

ryypää kylymää vettä suuhunsa.”179 ”Talonvanhus” on havainnut oman kokemuksensa kautta, että 

hammassärkyjä on eri sorttisia, ja että kylmä vesi helpottaa tietyn laatuista särkyä. Syntymävuosi 

osoittaa hänen eläneen osan elämästään aikana, jolloin lääketieteellisen koulutuksen saaneita 

hammaslääkäreitä ei ollut olemassakaan.  

Sekä Suomen että Viron lääkintäkirjallisuuden avulla piirtyy kuva siitä ajasta ja ympäristöstä, 

missä ne on julkaistu. Entisajan lääkäreiden koulutukseen on kuulunut pakollisena osana maisterin 

opinnot. Laaja yleissivistys heijastuu muun muassa Konrad ReijoWaaran ja Matti Äyräpään 

kirjoituksista. He elivät juuri sitä murrosvaihetta, jolloin lääketiede alkoi kehittyä moderniksi 

biolääketieteeksi uusien keksintöjen ja bakteerien löytämisen myötä. He ja useat muut lääkärit 

valistivat kansalaisia selväsanaisten kirjoitustensa avulla. Nämä historian lehdille jääneet henkilöt 

tunsivat pitkien välimatkojen päässä asuvien ihmisten vaikeudet päästä lääkäriin. Todennäköisesti juuri 

se on ollut johtoajatuksena, kun lääkärikirjoja, joissa valistettiin, neuvottiin ja varoiteltiin, alettiin 

julkaista tavallisten ihmisten tarpeisiin. Võrun kaupunginlääkärinä uran tehnyt Kreutzwald suhtautui 

kielteisesti kansanparantajiin ja näiden tarjoamiin epämääräisiin rohtoihin, mutta se ei merkinnyt sitä, 

että hän olisi ylenkatsonut perheparannusta. Kodutohter -teoksensa alkuluvussa Kreutzwald painottaa, 

että jokaisen ihmisen velvollisuus on hoitaa sairasta, mutta kirjassa annettuja neuvoja pitää noudattaa. 

Sen, joka astuu puolikin askelta kielletylle alueelle, on itse vastattava teostaan.180  

Ymmärtääkseni ihmisten käyttäytymistä tuossa ajassa ja kulttuurisessa ympäristössä lähestyn 

tutkimusongelmaa hermeneutiikan keinoin. Tupits muistuttaa, että arkistomateriaalin analysoinnissa 

tulee tietää, että kysymykset tiedonantajille on laadittu keräyksen järjestäjien näkemysten mukaisesti 

eikä välttämättä otettu huomioon vastaajien omia käsityksiä parantamisesta. 181  On etsittävä sitä 

maailmaa, jossa teksti on mielekäs, sillä kontekstin muodostaminen jää tulkitsijan vastuulle, jos ei 

muuten niin näkökulman valinnan kautta.182 Tulkinta alkaa ennakkokäsitteillä, jotka sitten korvataan 

sopivimmilla käsitteillä. Ensin on tutkittava nimenomaan ennakkonäkemyksensä oikeutusta eli 

alkuperää ja pätevyyttä. Oikean tulkinnan pitää kohdistaa katse asioihin itseensä ja suojautua 

mielivaltaisilta päähänpälkähdyksiltä ja huomaamattomilta sekä rajoittuneilta ajattelutottumuksilta.183 

                                                      
 
179 SKS KRA. Perho. Väinö Laajala E 137, 830. 1937. Liisa Lassila, talonvanhus, s. 1848. 
180 Kreutzwald 1879: 6. 
181 Tupits 2006: 255. 
182 Issakainen 2004: 118. 
183 Gadamer 2004: 29–39. 



58 
 

Sairas, sairastuminen ja sairausselitykset eivät ole irrallisia osia yhteisön asenteista, tiedoista ja 

uskomuksista, vaan ne heijastavat sairaiden ja parantajien kulttuurista viitekehystä ja ovat 

erottamattomassa yhteydessä siihen aikaan ja maailmankuvaan, missä ne esiintyvät. 184 

Parannusprosessia on tulkittava kulttuuriyhteydessään, jolloin tarkasteltavan ilmiön sisältö tulee 

ymmärrettäväksi. Vaikka nykyhetki väistämättä kietoutuu menneisyyteen, on päämääränä se, että 

tutkittavassa yhteisössä noudatettuja parannuskeinoja tulkitaan tutkittavan näkökulmasta.185  Tutkija 

tunnistaa merkityksiä ja yleistää niitä käyttäen hyväkseen tietoaan, jota hänellä on tekstien ilmaisemista 

asioista.186    

Koska olen hoitotyön ammattilainen, tulevat painopisteet tutkimuksessa olemaan hoitajan 

näkökulmasta valittuja. Valintoihini vaikuttaa hammashoitajan työssä saamani tieto sekä kokemukset 

suun vaivojen eri muodoista ja parantamistavoista, joiden avulla hammassärky on saatu kotioloissa 

taltutettua. Kokemusteni piiriin kuuluu myös tietoa itsehoidosta 1950–1960- luvun maaseutuyhteisössä. 

Kuitenkaan omaan esiymmärrykseen perustuvien johtopäätösten avulla ei kansanomaisia 

parannustapoja voi ymmärtää kokonaisuutena, etenkään silloin, kun niihin on sisältynyt maagisia 

menetelmiä, joita ilmankin säryn pois saaminen olisi ollut mahdollista. Se merkitsee siirtymistä 

hermeneuttisessa spiraalissa eteenpäin, jolloin parantamisen kokonaisuutta täytyy tarkastella 

kansanuskoon liittyvien periaatteiden ja uskomusten kautta.  

Maantieteellisesti tutkimusalue on laaja käsittäen Suomen ja Viron. Alan Dundes on todennut, että 

toisilleen läheisten kulttuureiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä voidaan selittää vain vertailevan 

tutkimuksen periaatteilla. 187  Läheisestä naapuruudesta ja melko samantyyppisestä maantieteellis-

ekologisesta asemasta huolimatta sisältävät Suomen ja Viron historia ja yhteiskunnalliset rakenteet 

muuttujia. Virossa moisiolaitos ja sen suorat yhteydet saksalaiseen sivistykseen ja kulttuuriin ja toisen 

maailmansodan jälkeinen neuvostoaika heijastunevat tutkimustuloksiin.188 Sekä Suomen että Viron 

sisäisen vertailun mahdollistaa pitkä aikaväli. Vain vertaamalla onnistuu samanlaisuuden ja 

erilaisuuden sekä jollekin alueelle, ilmiölle tai ajanjaksolle tyypillisten piirteiden etsiminen. Apuna 
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voidaan käyttää eri aikajanoissa tapahtuvaa historiallista tai samanaikaista vertailua sekä erilaisia 

alueellisia ja saman ilmiön eri ilmenemismuotoja etsiviä vertailuja.189  

Yhteiskunnalliset olot ja hammastaudit 

Kaukaa ulottuvasta historiastaan huolimatta eivät hammasvaivat todellakaan ole verrattavissa tauteihin, 

jotka kylvivät kuolemaa ja kuormittivat taloudellisesti yhteiskuntaa pitkälle 1900-lukua. Punatauti, 

isorokko, sukupuolitaudit, kulkutautiepidemiat ja ennen kaikkea tuberkuloosi työllistivät vähäistä 

lääkintähenkilöstöä. Suurena kuolinvuotena 1868 Suomessa tarttuvien tautien, lavantaudin ja muiden 

suolistosairauksien osuus oli 65 %, minkä lisäksi ihmisiä kuoli nälkään. Tuona vuonna kuolleiden 

määrä oli yhteensä 137 720. Tarttuvien tautien merkitys kuitenkin väheni tultaessa kohti 1900 lukua.190 

Isorokkoa vastaan aloitettiin rokotukset vuonna 1856, mutta vielä 1874 se tappoi maassamme 18 000 

henkilöä.191 Isorokon ja punataudin väistyttyä nousi tautitilastojen kärkeen tuberkuloosi, mikä 1900-

luvun alussa oli pelottava tauti. 192  Suomi välttyi pahalta koleraepidemialta Lääkintöhallituksen 

määräämän tiukan rajavalvonnan ansiosta, mutta Virossa idästä tullut kolera teki pahaa jälkeä. 

Kuolevuus oli syntyvyyttä suurempi useina vuosina 1840-luvulla. Katovuosia oli alle kymmenen 

vuoden välein, joista pahimmat olivat, samoin kuin Suomessa, vuosina 1867–1869. Sen sijaan 

aikaisemmin riesana olleet rokot alkoivat Virossakin väistyä rokottamisen ansiosta.193  

Vuonna 1916 ensimmäisen maailmansodan aikaan riehui Suomessa lavantautiepidemia ja 

vesikauhu. Talvi- ja jatkosodan jälkeen muodostivat vakavan kansanterveydellisen ongelman 

tuberkuloosi, hinkuyskä, kurkkumätä, sukupuolitaudit sekä lapsihalvauksen voimakas yleistyminen.194 

Itsenäistyneessä Suomessa kansantaudin määritelmän olivat saaneet tuberkuloosi ja mielisairaudet, 

mikä näkyi myös suurten parantoloiden rakentamisen määrässä.195 Tätä taustaa vasten hammastauti oli 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna vähäinen vaiva, mutta yksittäiselle ihmiselle se on ollut 

kärsimyksiä tuottanut sairaus ja pahimmillaan kuolemaan johtanut ankara piina. 

  

                                                      
 
189 Mikkeli & Pakkasvirta 2007: 93.  
190 Vauhkonen 1992: 249; Tiitta 2009: 31–34. 
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192 Tiitta 2009: 156. 
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Piirilääkärit ja lukkarit, parturit ja välskärit, liikkuvat hampaanhoitajat 

Ruotsissa alkoi lääkäreiden ammattikunta muodostua vuonna 1663 perustetun Collegium Medicorum 

lääkäriyhdistyksen seurauksena. Yhdistys myönsi luvat lääkäritoimen harjoittamiseen pääkaupungissa 

ja valvoi kaikkien sellaisten henkilöiden toimintaa, jotka tavalla tai toisella harjoittivat lääkitsemistä. 

Vuonna 1688 lääkärikollegion erioikeudet laajennettiin käsittämään koko valtakunnan ja siitä tuli 

valtakunnan lääkintävirasto Collegium Medicum, joka valvoi lääkintähuoltoa myös Suomessa.  Tähän 

aikaan Suomessa ei toiminut muutaman välskärin lisäksi kuin Turun yliopistossa lääketieteen 

professori.196 Suomeen perustettiin vuonna 1749 piirilääkärin virka, jonka haltijalle lähes sadan vuoden 

ajan kuuluivat lääkäriavun antaminen ja terveyden- ja sairaanhoidon valvontatehtävät. Sairasvuoteen 

ääreen eivät piirilääkärit aina voineet lähteä, sillä autonomian aikaan vuonna 1832 annetun 

ohjesäännön mukaan, ainoastaan mikäli muut virkatoimet sallivat, oli piirilääkärikin velvollinen 

antamaan apua ja neuvoja yksityisille sairaille. Piirilääkärin päätehtävänä oli yleisen terveydenhoidon 

valvonta piirissään, hänen tuli tutkia tautien syitä, sekä toimia terveydenhoidollisten epäkohtien 

poistamiseksi kulku- ja tartuntatautien ehkäisemiseksi. Hänen velvollisuutenaan oli huolehtia myös 

siitä, etteivät laillistamatonta lääkintätoimintaa harjoittavat henkilöt eli puoskarit, harjoittaneet 

terveydelle vaaralliseksi katsottavaa ammattiaan.197   

Paikallisesti ei lääkintähallinto uuden lain myötä juuri muuttunut. Seurakuntaa ja kirkon 

työntekijöitä velvoitettiin antamaan tarpeen vaatiessa lääkinnällistä apua. Vielä pitkään oli seurakunnan 

lukkari eniten käytetty lääkintähenkilö paikallisten parantajien ohella. Ei myöskään pidä unohtaa 

pappiloiden emäntiä, jotka huolehtivat piirilääkäreiden ohjeiden mukaan lääkkeiden jakelusta 

sairaille. 198  Vuonna 1755 annetulla kuninkaallisella käskykirjeellä velvoitettiin lukkarien viroissa 

olevien ja niihin pyrkivien hankkimaan suoneniskemistaito. Autonomian alkupuolella lukkarit oppivat 

suoneniskun ja lääkinnälliset taitonsa lääkäriltä. Etenkin maaseudulla oli lukkareiden haavurin taidoista 

todellista hyötyä. Virkaan nimitettävän lukkarin piti esittää tuomiokapitulille todistus 

lääkintätaidostaan. Isorokkoa vastaa 1800-luvun alkupuolella aloitetun rokotustoiminnan kantajoukko 

muodostui lukkareista. Ammattiin aikovan oli opiskeltava ja harjoiteltava taitojaan sairaalassa 

keskimäärin kolme kuukautta. Opetukseen kuului muun muassa tuoreiden ja mätähaavojen hoitaminen 

ja sitominen, tulehdusten, paleltumien, märkäpaiseiden, kuolioiden ja palovammojen hoitaminen, 
                                                      
 
196 Tietosanakirja V 1913: 1385–1386; Tillhagen 1977: 1–2; Tiitta 2009: 16. 
197 Koskimies 1915: 595–596; Vauhkonen 1992: 210. 
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samoin luunmurtumien hoitaminen, sijoiltaan menneiden jäsenten paikalleen asettaminen, päähän, 

rintaan, silmiin, niveliin sattuneiden vammojen hoitaminen sekä erilaisten hoitomenetelmien 

tunteminen, kuten peräruiskeiden antaminen ja iilimatojen asettaminen. Jos suoneniskutaitoa ei vielä 

ollut, niin sekin opetettiin muun opiskelun ohessa.199  

Suomessa toimi 1800-luvulla lääkäritoimen harjoittajina välskäreitä, partureita ja kylvettäjiä.200 

Välskärit olivat perehtyneet enemmän sodassa saatujen vammojen hoitamiseen kuin esimerkiksi 

hammassäryn parantamiseen. Vuonna 1879 painetussa vihkosessa Oppikirja Välskäreille selvitetään 

ihmisen anatomia ja opetetaan ampuma- ja muiden haavojen hoitamista.201 Hammaslääkärin tointa 

saivat Suomessa harjoittaa parturit, välskärit ja kylvettäjät aina 1800-luvun puoleenväliin saakka. 

Heidän tuli noudattaa tiettyjä säädöksiä, jolloin esimerkiksi kylvettäjällä piti olla asianmukaiset 

saunatilat ja hänen tuli taitaa kuppaaminen, suonenisku ja iilimatojen asettaminen.202 Täällä kierteli 

myös ulkomaalaisia dentistejä, sekä luvattomasti toimivia ”hampaan hoitajia”.203   

Sairaan- ja terveydenhoidon kehitystyö alkoi edetä Suomen maaseudulla 1880-luvulta lähtien, 

jolloin voimaan tuli keisarillinen asetus terveydenhoidosta. Aiemmin pappien hoitamat asiat, kuten 

vaivaishoidon ja terveydenhuollon järjestämisen, sai vastuulleen kunnallislautakunta ja myöhemmin 

kunnallishallitus. Julkinen terveydenhuoltojärjestelmä alkoi laajentua maaseudulle 1880-luvun lopulla 

valtionavun turvin. Vuosisadan viimeisten vuosikymmenten aikana lisättiin piirilääkäreiden määrää ja 

rokotusvelvollisuutta siirrettiin lukkareille ja kuntien palkkaamille kätilöille. Suomessa oli 53 

piirilääkäriä 1800-luvun lopulla, jolloin jokaista lääkäriä kohden lähes 40 000 asukasta.204 Vuonna 

1881 perustettiin Ruovedelle Suomen ensimmäinen kunnansairaala ja seuraavana vuonna palkattiin 

Viitasaarelle ensimmäinen kunnanlääkäri. Verkkaisen alun jälkeen uusia virkoja perustettiin nopeaan 

tahtiin, niin että vuoden 1904 lopussa joka toinen kunta oli saanut oman lääkärin. 205     

Suomen lääkärikunta oli 1800-luvulla pääasiassa ruotsinkielistä. Ruotsia äidinkielenään puhunut 

Haapaveden piirilääkäri Konrad Relander kirjoittaa Duodecim-lehdessä kollegoilleen seuraavasti:  

Jos kukaan niin joutuu lääkäri mitä likeisempään tekemiseen kansan kanssa opettajana ja neuvojana, joll´ei 

hän käsitä tehtäväänsä aivan ahtaalta ja itsekkäältä kannalta. Kuinka saattaa hän toivoa niiden monessa 
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suhteessa tärkeiden uusien katsantotapojen, mitkä lääketiede on, etenkin terveydenhoidon alalla, luonut ja 

joiden totuudesta hän itse on elävästi vakuutettu, milloinkaan juurtuvan kansaan, joll´ei hän itse opi 

tuntemaan kansan katsantotapaa ja tarpeita ja käytä rakkaudesta tähän kansaan kaikkia voimiansa sen 

edistymisen hyväksi. Mutta tämä kaikki on ihan mahdotonta, ell´ei hän hyvin perehdy kansan kieleen ja ota 

sitä toimissaan käytettäväksi.206  

Virossa läänityslaitoksen ajalla jakaantuivat kaupunkien lääkintähenkilöt kolmeen luokkaan: 

saunamiehet, parturit ja koulutetut lääkärit. Partureiden työnkuvaan kuului särkevien hampaiden 

lääkintä ja poistaminen. Ensimmäiset maininnat Tallinnassa toimineista partureista löytyvät 1300-

luvulta. Myöhemmin parturit perustivat oman ammattikunnan ja 1500–1600-luvulla heillä oli jo 

vakiintunut asema, mikä perustui Tallinnan raadin antamaan määräykseen ammattikunnan oikeuksista 

ja velvollisuuksista, joihin kuului myös tentti sisältäen pakollisen hampaanpoistokokeen.207 Etenkin 

1700-luvun loppupuolella tuli Viroon kiertäviä dentistejä Venäjältä, Saksasta, Italiasta, Ranskasta sekä 

Englannista. Tallinnassa ilmestyneessä viikkolehdessä Revalische Wöchentliche Nachtrichten dentistit 

mainostivat itseään monisanaisesti. Ilmoituksissa luvattiin hampaanpoiston lisäksi parantaa 

hammassärky, kiinnittää heiluvia hampaita, oikoa vinoja hampaita, hoitaa keripukin vaurioittamia 

ikeniä, poistaa hammaskivi, viilata pitkiä hampaita ja leikata kasvaimia suusta. Paikkauksessa 

käytettiin kultaa, hopeaa, lyijyä ja tinaa. Viroon saapunut joukko oli taustoiltaan varsin sekalaista, 

mutta mukaan mahtui myös todellisia hammasvaivojen hoidon taitajia. Spesialistit kuuluivat pääasiassa 

ranskalaisten dentistien koulukuntaan, jonka oli perustanut entinen parturi, dentisti ja kirurgi 1700-

luvun alkupuolella vaikuttanut Pierre Fauchard. Ulkomaalaiset pystyttivät väliaikaisen vastaanottonsa 

suurempiin kaupunkeihin. Vuonna 1816 vieraili Tallinnassa berliiniläinen naisdentisti, joka tuon ajan 

mittapuun mukaan on ollut varsin hyvin ammattiinsa kouluttautunut.208   
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Hammaslääketieteellisen opetuksen alkutaival Suomessa ja Virossa 

Hammaslääketiede erosi omaksi tieteenhaarakseen 1800-luvulla. Lääkintöhallituksen julkaiseman 

luettelon mukaan vuonna 1893 Suomessa oli 20 luvan saanutta hammaslääkäriä. Yhtä hammaslääkäriä 

kohti oli tuolloin yli 100 000 asukasta. Vuoteen 1900 mennessä toimi maassamme 30 laillistettua 

hammaslääkäriä.209 Suomessa annettiin lääkäritoimesta yhtenäinen normisto vuonna 1890. Sen mukaan 

maassa sai harjoittaa lääkärintointa Suomen kansalainen, joka oli suorittanut maan yliopistossa 

lääketieteen lisensiaatin tutkinnon, esittänyt todistuksensa lääkintöhallitukselle ja antanut lääkärivalan. 

Myös keisarikunnassa lääkärintutkinnon suorittaneet ja venäläiset sotaväen sotilaslääkärit saivat toimia 

lääkäreinä. Laillistetulla lääkärillä oli oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia. Hammaslääkärin 

ammatin harjoittamisesta annettiin samansisältöinen asetus vuonna 1893.210     

Samoihin aikoihin, kun Suomeen alettiin perustaa kunnanlääkärilaitosta, alkoi toiminta 

hammaslääketieteellisen opetuksen saamiseksi yliopistoon. Suomen hammaslääketieteen isänä pidetty 

lääkäri, professori Matti Äyräpää ajoi asiaa monia vuosia. Vuoden 1885 Duodecim-lehdessä hän 

kirjoittaa seuraavasti:  

Kotimaista hammaslääketiedettä meillä tätä ennen tuskin nimeksikään on ollut olemassa. Pian kaikki, jotka 

täällä ovat hammaslääkärin tointa harjoittaneet, ovat olleet ulkomaalaisia, jotka jonkun aikaa täällä oltuansa 

ovat jättäneet maamme ja vieneet ansaitun omaisuutensa ja taitonsa muassaan. Harvat näistä edes ovat 

olleet oikeita hammaslääkäreitä, useimmat vaan seikkailijoita, jotka hankittuaan hiukan aavistusta asioista 

ovat antautuneet tälle uralle.211  

Vihdoin vuonna 1891 annettiin keisarillinen asetus hammaslääkäritaidon opetuksen järjestämisestä 

Suomessa.212 Opetus alkoi vuonna 1892 Helsingin yliopistossa varsin vaatimattomissa puitteissa, sillä 

käytössä oli Kirurgisen sairaalan yksi huone, jossa oli neljä ”operatsionituolia” hammashoitoa 

varten.213   

Vuonna 1925 säädettiin uusi laki lääkäritoimesta. Olennaisin muutos edelliseen verrattuna oli, että 

Lääkintöhallituksella on valta rajoittaa tai peruuttaa määräajaksi tai kokonaan lääkärin oikeus 

ammattinsa harjoittamiseen. Lääkärillä oli yleinen ilmoittamisvelvollisuus tarttuvista taudeista ja 
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hoitamiensa henkilöiden kuolinsyistä, velvollisuus ensiavun antamiseen ja hänen tuli antaa 

Lääkintöhallituksen määräyksestä erilaisia tilastoja. Soveltuvilta osiltaan hammaslääkäritoimesta 

vuonna 1934 annettu laki on samansisältöinen. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittanut 

Suomen kansalainen oli oikeutettu harjoittamaan ammattiaan vasta sitten, kun oli saanut 

Lääkintöhallitukselta siihen oikeudet.214   

Viron hammaslääkärikoulutuksen alkutaival poikkeaa suomalaisesta vastaavasta. Saksankielinen 

Tarton yliopisto avattiin sadan vuoden tauon jälkeen vuonna 1802. Lääketieteellisessä tiedekunnassa 

annettiin alkuvuosista lähtien jonkin verran myös hammaslääketieteellistä opetusta. Vuosisadan lopulla 

saivat anoa hammaslääkäri -nimitystä ne lääketieteen opiskelijat, jotka olivat tenttineet 

hammaslääketieteen alaan kuuluvia aineita ja osoittaneet tekniset taitonsa hampaiden paikkauksessa ja 

protetiikassa. Hammaslääkäri -nimikkeen lisäksi oli käytössä myös ammattinimike dentisti. Tulevat 

dentistit oppivat ammattinsa 1800-luvun loppupuolelle asti samalla tavalla kuin käsityöläiset. 

Vastaanottoa pitävällä dentistillä tai hammaslääkärillä oli oikeus ottaa oppilaita, jotka 2–3 vuoden 

kuluttua tenttivät yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja saivat oikeuden itsenäiseen 

työskentelyyn. Ensimmäinen gradum medici dentarii -diplomi Tarton yliopistosta annettiin vuonna 

1814. Vaikka yliopistossa oli mahdollisuus suorittaa dentistin koe, ei se merkinnyt sitä, että Viron 

hammaslääkäritiheys olisi siitä juuri parantunut. Enemmistö tenttijöistä oli ulkomaalaisia, jotka tulivat 

Tarttoon ainoastaan kokeen suorittamista varten.215   

Tarton yliopistossa ei opetettu hammaslääketiedettä 1900-luvun kolmella ensimmäisellä 

vuosikymmenellä.216 Vuonna 1914 tehty esitys hammaslääketieteellisen laitoksen perustamisesta ei 

saanut kannatusta. Tänä ajanjaksona muutamat lääketieteellisestä valmistuneet virolaiset opiskelivat 

hammaslääkäriksi muun muassa Berliinissä, Wienissä tai Pietarissa.217 Tartossa oli kuitenkin tilaisuus 

saada 1900-luvun alkupuolella yksityistä hammaslääkärikoulutusta. Vuonna 1891 annetun asetuksen 

mukaan sai yliopistokaupunkeihin perustaa hammaslääkärikouluja. Tällainen keskiasteen koulutus 

kesti 2,5–3 vuotta. Opiskelijat olivat pääasiassa naisia ja ensimmäiset kurssilaiset tulivat muutamaa 

lukuun ottamatta ympäri Venäjän valtakuntaa. Venäjällä ei naisilla tuolloin vielä ollut oikeutta 

opiskella yliopistossa lääketiedettä, mutta vuodesta 1891 lähtien oli heillä mahdollisuus hankkia 

hammaslääkärin pätevyys keskiasteen koulutuksen kautta. Lopputentti pidettiin yliopiston 
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lääketieteellisessä tiedekunnassa tai sotaväen lääketieteellisessä akatemiassa, minkä jälkeen sai luvan 

käyttää hammaslääkäri -nimikettä.218   

Viron itsenäistymisen (1918) jälkeen alkoi lääkäreiden määrä kasvaa ja vuonna 1919 rekisterissä 

oli 370 lääkäriä ja 87 hammaslääkäriä. Vuonna 1926 toimi Virossa 197 hammaslääkäriä, joista 21 

työskenteli maaseudulla. Muun muassa Saarenmaalla ei ollut yhtään hammaslääkäriä. Vuonna 1928 oli 

Virossa suunnilleen sama määrä lääkäreitä kuin Suomessa. Lääkäreiden suhteellinen määrä Virossa oli 

tuolloin korkeimpia Euroopassa. 219  Vuonna 1935 perustettiin Tarton yliopiston lääketieteelliseen 

tiedekuntaan suu- ja hammastautien dosentuuri, mikä muutettiin professuuriksi 1938. Luentoja pidettiin 

nyt viron kielellä.220 Varsinainen korkeakoulutasoinen hammaslääkäreiden koulutus aloitettiin vuonna 

1939 Tarton yliopistoon perustetussa stomatologian osakunnassa, josta valmistui stomatologeja.221 

Keskiasteen hammaslääkärikoulusta valmistui edelleen hammaslääkäreitä ja -teknikoita. Tämä 

koulutusmuoto lopetettiin vuonna 1965.222 

Apteekkilaitos 

Hammassäryn parantaminen kotoisin keinoin ei merkitse sitä, että parannusaineet olisi hankittu 

pelkästään kotipiiristä. Apteekista ostetuilla parannusaineilla on ollut merkittävä sija hammassäryn 

omatoimisessa parantamisessa.   

Suomen nykyisen apteekkilaitoksen perustana ovat vuonna 1683 Ruotsissa annettu kuninkaallinen 

säädös apteekkareille sekä vuonna 1688 apteekkilaitokselle säädetyt tarkat lääkintäasetukset. 223  

Ruotsin ensimmäinen farmakopea, Pharmakopoeia Holmiensis, ilmestyi vuonna 1686. 224  Samat 

säädökset koskivat myös tuolloin Ruotsin suurvaltaan kuuluneen Viron apteekkeja. Painoasun säädös 

E. E. Raths der Königstadt Reval eingeführte Apothekerordnung und Taxa sai Virossa vuonna 1695. Se 

sisältää aakkosellisen luettelon lääkeaineista ja hinnaston, sekä 36 pykälää käsittävän luettelon 

apteekkarin oikeuksista, velvollisuuksista ja apteekkitoimen valvonnasta. Ohjeisto on varsin 

yksityiskohtainen ja ankara. Apteekkarin velvollisuutena oli itse valmistaa lääkeaineet ohjekirjan 

mukaisesti eikä raaka-aineita saanut ostaa satunnaisilta kauppamiehiltä. Hänellä ei ollut lupa lääkitä 
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sisätauteja eikä muuttaa lääkärin kirjoittamaa reseptiä. Myrkyllisten aineiden myynti tuntemattomille 

oli kielletty. Myrkky piti myydä sinetöidyssä paketissa, jonka päällä oli potilaan nimi, käyttöohje ja 

päivämäärä. Säädös velvoitti kirurgit, saunanpitäjät, kätilöt ja sairaiden hoitajat pitäytymään ainoastaan 

ulkoisten vaivojen hoitamisessa. Hintaluettelo heijastaa tuon aikaisen lääketieteen tasoa. Luettelossa on 

74 erilaista spriivalmistetta, 54 vesilajia, 306 kuivattua kasvia, öljyjä, mineraaleja, esansseja, teelajeja, 

salvoja ja mausteita sekä lukemattomia muita rohdoksia.225 Myynnissä on ollut aineita, joita pidämme 

kansanomaiseen parantamiseen tai jopa magiaan kuuluvina. Hinnastosta löytyvät muun muassa 

sammakonkutuvesi, käärmeenrasva, mäyrän hampaista tehty jauhe, hevosen känsät, preparoidut 

kastemadot, muumion liha ja ketun suoli. Sammakoita, käärmeitä ja kastematoja on käytetty rohdosten 

lähtöaineina.226  

Ennen lakisääteistä apteekkilaitosta Turun linnaan vuonna 1558 Juhana Herttuan perustaman linna-

apteekin apteekkari toimi myös parturina.227 Tallinnassa Raatihuoneen torin varrella edelleen toimiva 

Raeapteek kuuluu Euroopan vanhimpien apteekkien joukkoon. Ensimmäinen kirjallinen maininta siitä 

on vuodelta 1422, mutta luultavasti apteekki on ollut toiminnassa jo sitä ennen. 228  Ensimmäiset 

säädösten mukaiset apteekit perustettiin Suomessa Turkuun ja Viipuriin vuonna 1689. 229  Viron 

ensimmäinen maa-apteekki avattiin Põltsamaalla Keski-Virossa vuonna 1766.230 Suomessa se toteutui 

seuraavalla vuosisadalla, kun Liperin kuntaan perustettiin apteekki vuonna 1834.231  

Ruotsin vallan aikaan apteekkareiden tärkeimpiin velvollisuuksiin kuului lääkekasvien kerääminen 

ja viljely, jota tuli tehdä vaivojaan säästämättä.232 Ulkomaisten raaka-aineiden tuominen oli kallista, 

eikä maksuhelpotuksia myönnetty sellaisille lääkekasveille, joita voitiin viljellä kotimaassa. Collegium 

medicorumin vuonna 1753 laatimassa luettelossa mainitaan 189 kotimaista luonnonvaraista 

lääkekasvia, sekä 90 sellaista lääkekasvia, joita voitaisiin omatoimisesti viljellä. Oman ryytimaan sadon 

lisäksi apteekit ostivat 1800-luvulla paikkakuntalaisten keräämiä lääkekasveja. Vuosisadan vaihteeseen 

mennessä apteekkien oma viljely oli hiipunut.233   
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Samalla periaatteella toimittiin myös Virossa, jossa apteekkarit kasvattivat omissa tarhoissaan 

lääkeyrttejä. Narvan apteekin yrttitarhasta on tieto vuodelta 1677, jolloin siellä on kasvatettu 95 yrttiä, 

33 kukkalajia sekä 24 kasvia, joiden juurta on käytetty rohdoksen valmistamiseen.234 Apteekit ostivat 

paikallisten asukkaiden keräämiä lääkeyrttejä. Hyöty oli molemminpuolista, sillä samalla annettiin 

ohjeita niiden kokoamiseksi. Näin sukupolvesta toiseen kulkeutunut tieto ja aikansa uusin kokemus 

muodostivat kokonaisuuden. Suuri osa rohdoksista hankittiin kuitenkin kauppiailta, joilla oli 

liikesuhteita ulkomaisiin toimittajiin. Tallinnan apteekkareiden vaikutus on ollut merkittävää koko 

maassa, sillä enemmistö syrjäistenkin seutujen apteekkareista vietti oppilas- ja kisällivuotensa 

pääkaupungissa ja vei mukanaan uusinta tietoa perustaessaan maaseudulle oman apteekin.235 

Suomessa uusia apteekkeja perustettiin keskimäärin yhden apteekin vuosivauhtia vuoteen 1856 

saakka, jolloin Lääkintöhallituksen esityksestä perustettiin 24 uutta apteekkia.236 Samoihin aikoihin 

kuin käsillä olevan tutkimuksen aineistona käytettyjä vanhimpia tietoja kerättiin, on apteekkeja ollut 

harvakseltaan ympäri maata. Lukumäärä kasvoi erityisesti 1880-luvulla, jolloin alettiin perustaa 

kunnanlääkärien virkoja ja sairaaloita. Vuonna 1890 Suomessa toimi 118 apteekkia eli yksi apteekki 

20 200 asukasta kohti. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin vuonna 1920 yhtä apteekkia kohden oli 

12 000 asukasta. 237  Paikkakunnalle perustetun apteekin vaikutus säteili ympäristöönsä, sillä 

asiakkaiden kysyessä neuvoja se toimi myös uuden tiedon välittäjänä. Apteekin kynnys oli 

kansanihmiselle matalampi kuin lääkärin, eikä lääkäriä tai hammaslääkäriä ollut läheskään aina 

saatavilla.   

Apteekin valmistivat 1800-luvun alussa kaikki lääkkeet ja kemialliset tuotteet omissa 

laboratorioissaan, joiden varustetaso kehittyi nopeasti. Kasvirohdokset ja niistä valmistetut lääkkeet 

muodostivat suurimman osan lääkevalikoimasta. Lisäksi apteekista saattoi ostaa väriaineita, 

voitelurasvoja, kosmeettisia aineita ja tuholaismyrkkyjä. Suomen apteekkeihin kehittyi laajamittainen 

”tippakauppa”, spriipitoisten käsikauppavalmisteiden (Hoffmanin tipat, anistipat, mentholisprii) 

myynti, mikä aiheutti huomattavia kiistoja useilla paikkakunnilla apteekkarin ja viranomaisten välille. 

Muutama apteekin valmistama ”tippalääke” nousi todelliseen kansansuosioon eikä väärinkäytöstä 

vältytty. 238  Kieltolain aikaan (1919–1932) apteekkien asiakaskunta kasvoi huomattavasti, sillä 
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235 Gustavson 1972: 215–216. 
236 Peldán 1967: 708–711; Olli 2010: 46. 
237 Peldán 1967: 172; Vauhkonen 1992: 240–241.  
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alkoholia sai ainoastaan apteekista lääkärin määräyksestä. 239  Kieltolain aikana kiihtynyt 

alkoholipitoisten lääkkeiden myynnin kasvu nosti apteekkien kannattavuutta niin paljon, että 

apteekkioikeuksista käytiin kilpailua. Apteekkien talous heikkeni nopeasti, kun Lääkintöhallitus poisti 

myynnistä runsaasti alkoholia sisältäviä lääkkeitä ja vähensi myynnissä olleitten spriitä sisältävien 

lääkkeiden määrää.240  Apteekkien kehitys ei muutenkaan ole ollut jatkuvasti etenevää, sillä sota- ja 

pula-ajat ovat vaikuttaneet lääkeaineiden saatavuuteen ja ihmisten ostokykyyn. 241  Suomessa 

määriteltiin lääkkeen käsite apteekkitavaralaissa vuonna 1936. Sen mukaan lääkettä on sellainen tavara, 

jonka tarkoituksena on joko ulkonaisesti tai sisäisesti käytettynä estää, parantaa tai helpottaa sairautta 

tai sen oireita ihmisissä ja eläimissä. Laissa kumottiin vanha rohdoskauppajärjestelmä.242    

Apteekkien ulkopuolinen lääkkeiden myynti oli yleistä, eivätkä viranomaiset pystyneet valvomaan 

laitonta lääkkeiden valmistamista ja myyntiä. Vuoden 1912 almanakassa varoitetaan lehti-ilmoitusten 

ja lentolehtisten välityksellä myytävistä ihmelääkkeistä, joiden ostamiseen etenkin köyhimmät 

kansanluokat käyttivät melkoisia summia. Tämänkaltainen myyntityö on ollut 1900-luvun alussa niin 

laajaa, että viranomaiset ovat puuttuneet asiaan ja Helsinkiin perustettiin ”Toimisto tiedonantoja warten 

lääkeilmoituksista”, jossa tutkittiin sanomalehdissä ilmoitettuja lääkkeitä.243  

Laittomilla myyjillä oli kansan tuki, sillä he toimittivat lääkkeitä myös niille paikkakunnille, joissa 

ei ollut apteekkia eikä lääkäriä. 244  Niin Suomea kuin Viroakin kiertävien laukkukauppiaiden 

tavaravalikoimaan 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kuului apteekkilääkkeitä, jopa myrkkyjä, kuten 

arsenikkia. 245  Laajoja alueita kiertäessään laukkukauppiaat omaksuivat uutta tietoa levittäen sitä 

syrjäseuduille. Pyydettäessä heiltä löytyi neuvo lähes jokaiseen vaivaan, sellaisiinkin, joissa ei tarvittu 

myynnissä olevia rohtoja.246  

  

                                                      
 
239 Olli 2010: 25; Eskelinen & Korhonen & Leimio 2007: 12.  
240 Tiitta 2009: 186. 
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244 Olli 2010: 17. 
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Hammasmätä – sitkeä seuralainen  

Viime vuosisatojen teollistuvassa yhteiskunnassa hammasmätä alkoi yleistyä. Sokerin käytön 

yleistyessä karieksesta kehittyi lähes jokaisen ihmisen vaiva. 247  Hammassairauksien tilastointia 

aloiteltiin Suomessa 1800-luvun lopussa tarkastamalla koululaisten hampaita, joten sitä edeltävältä 

ajalta ei ole täsmällistä tietoa. Tietoa ovat kartuttaneet osteologien tutkimukset vanhoissa kalmistoissa 

lepäävien vainajien luista. Rengon Pyhän Jaakon kirkon kalmistosta 1500–1800 -luvuille ajoitetuista 

haudoista tehdyn tutkimuksen mukaan yleisimpiä sairauksia ovat olleet suunsairaudet. Tutkimuksen 

kohteena olleista vainajista lähes kaikilta aikuisilla oli kariesta. Ennen kuolemaa on menetetty paljon 

hampaita, jokaisella on ollut hammaskiveä ja leukaluu on ientulehduksen seurauksena vetäytynyt, 

toisin sanoen hammasta kuopassaan kiinnipitävän luun reuna on madaltunut.248 Noin 20–30-vuotiaan 

naisen hampaiston tila osoittaa nuoren ihmisen tautihistoriaan kuuluneen runsaasti suunterveyteen 

liittyviä vaivoja. Ennen kuolemaansa tämä on menettänyt yhdeksän hammasta, kahden ylähampaan 

kohdalla on leukaluuhun asti edennyt tulehduspesäke ja neljässä hampaassa on reikiä. Madaltunut 

leukaluu on ientulehduksen ja hammaskiven seurausta. 249  Tutkituista vainajista lähes kymmenellä 

prosentilta aikuisista on löydetty tulehduspesäkkeitä. 1800-luvulla haudatun, keski-ikäisen miehen 

kuolinsyy ei ole tiedossa, mutta ennen kuolemaansa hän oli menettänyt jo viisitoista hammasta ja 

leukaluussa on ollut tulehduspesäke viiden hampaan juuren kohdalta.250    

Viimeisintä tietoa menneiden sukupolvien hammassairauksista on saatu Helsingissä Senaatintorin 

alle jääneen Ulrika Eleonooran kirkon kalmistoon 1640–1790 välisenä aikana haudattujen vainajien 

luututkimuksista. Hammassairaudet, nivelmuutokset ja puutostaudit ovat yleisimpiä luista havaittavia 

tautien aiheuttamia jälkiä. Hampaiden perusteella selvisi, että helsinkiläisistä aikuisista 61 % sairasti 

hammasmätää. Samana ajanjaksona Porvoossa eläneistä ihmisistä 55 % on kärsinyt hammasmädästä. 

Sen sijaan Lappeenrannassa samoin kuin Rengossa vastaava luku on noin 90 %.251 Turussa Julinin 

tontilla tehdyn arkeologisen kaivauksen yhteydessä tutkituissa vuoden 1600 tienoilla haudatuista 

turkulaisista on 54 % sairastanut hammasmätää.252  
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Kuva 3. Alaleuka Rengon Pyhän Jaakon kirkon kalmistosta. Vasemmassa leukapuoliskossa on ensimmäisen poskihampaan 

”kuutosen” tulehdus edennyt leukaluuhun(absessi). Toinen poskihammas ja viisaudenhammas on poistettu ennen kuolemaa. 

Toisesta väliposkihampaasta on juuri jäljellä. Ensimmäinen väliposkihammas ja etuhampaat ovat pudonneet hautaamisen 

jälkeen. Oikeassa leukapuoliskossa on jäljellä toinen poskihammas ja viisaudenhammas, jossa on kariesta. Ensimmäinen 

poskihammas on poistettu ennen kuolemaa. Hampaat ovat kuluneet ja niissä on hammaskiveä kiillereunan alapuolella. 

Leukaluu on vetäytynyt ientulehduksen takia.    
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Koululaisten hammashoidon aloittaminen 

Ensimmäinen kansakoululaisten hammasterveyden tutkimus tehtiin Helsingissä 1894–1895. Silloin 

tarkastettiin 2000 lasta, joista lähes kaikilla oli kariesta.253 Ennen kouluhammasklinikan perustamista 

Tampereella kansakoululaisille järjestetyn maksuttoman sairaanhoidon (1902–1908) kaikista 

sairaskäynneistä yli kaksikymmentä prosenttia johtui hammastaudeista. 254  Helsinkiläisten 7–10-

vuotiaiden koululaisten hampaita tarkastanut hammaslääkäri murehtii vuoden 1911 Duodecim-

lehdessä: ”Koloisia, särkeviä hampaita ja kuolioon menneitä juuria on joka puolella. Usein on 

leukaluun sisällä tai periostin alla mätäpesäke ja leuan alusrauhaset turvonneet. On itsestään selvää, että 

tällainen asian tila vaikuttaa haitallisesti lapsen terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin”.255 Hammasmädän 

on todettu olleen yleisintä varakkaiden perheiden lapsilla,256 mutta tilastoissa ei ole mukana kaikkein 

huono-osaisimpien perheiden lapsia, koska Suomessa ei vielä tuolloin ollut pakollista 

oppivelvollisuutta.  

Tallinnassa avattiin ensimmäinen kouluhammashoitola syksyllä 1914. Loppuvuoden aikana kävi 

tarkastuksessa 989 lasta, joista 36 prosentilla oli hoidon tarvetta. Tuolloin dentistin vuotuisiin 

velvollisuuksiin kuului käydä pitämässä kouluissa ja kaupungille kuuluvassa lastenkodissa tilaisuus 

hampaiden ehkäisevästä hoidosta. Kahden vuoden päästä kaupunki palkkasi naishammaslääkärin, joka 

alkoi hoitaa koulutyttöjen hampaita.257 Tarton koululaisille ja opiskelijoille 1921–1922 toteutetussa 

hammastarkastuksessa terveimmät hampaat olivat maalta kotoisin olevilla koululaisilla, vaikka 

maalaislasten yleisterveys Viron maakunnissa tehtyjen terveystarkastusten mukaan oli huonompi 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen kuin kaupunkilapsilla. Vuosien 1930–1935 tarkastuksissa 

virolaisten lasten hampaat olivat edellistä huonommassa jamassa, sillä koululaisista 50–70 prosentilla 

todettiin kariesta. Kouluhammashoitoloissa hoidettiin ainoastaan Viron kaupunkien alakoululaisten 

hampaita. Keskikoululaisilla ja maalaislapsilla ei ollut mahdollisuutta saada maksutonta 

hammashoitoa.258 

Suomessa koululaisten hammashoito rajoittui aluksi suurimpiin kaupunkeihin. Vuonna 1920 

perustettu Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja seuraavana vuonna perustettu 
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suomenruotsalaisen väestön henkistä ja ruumiillista terveyttä edistävä kansanterveysjärjestö Samfundet 

folkhälsan i svenska Finland liitti toimintaansa kansakoululaisten hammashoidon laajentaen sitä 

maaseudulle. Suomen Hammaslääkäriseura hyväksyi vuonna 1926 kansakouluhammaslääkärin 

ohjesäännön. Tuolloin keskusteltiin siitä, onko valtion kustantama hammashoito katsottava terveyden- 

vai sairaanhoidoksi. Hammaslääkäriseuran kannan mukaan hammaslääkärintyö ei ollut ainoastaan 

sairaanhoitoa, vaan myös ehkäisevää terveydenhoitoa. Kouluhallitus puolestaan tulkitsi lakia niin, että 

lasten hampaiden tarkastus, maitohampaiden poistot ja paikkaukset ovat terveydenhoitoa.259 

Vuonna 1952 säädetty laki kansakoulujen lääkäri- ja hammaslääkäritoimesta velvoitti kunnat 

huolehtimaan kansakoulujen terveydellisten olojen valvonnasta ja oppilaiden terveydenhoidon 

järjestämisestä.260 Uusi kansanterveyslaki astui voimaan vuonna 1972, mistä lähtien koko väestö on 

oikeutettu kunnalliseen hammashoitoon. Toteutus tapahtui asteittain ja alkoi nuoremmista ikäryhmistä. 

Heidän lisäkseen kunnalliseen hammashoitoon olivat oikeutettuja rintamaveteraanit, odottavat äidit ja 

määrättyjä yleissairauksia sairastavat. Pienimmillä paikkakunnilla koko väestö oli terveyskeskuksen 

piirissä, koska yksityisiä hammaslääkäreitä ei ollut. Sen sijaan suurimmissa kaupungeissa 

terveyskeskusten palvelujen avaaminen aikuisille oli hidasta, koska niissä oli 

yksityishammaslääkäreiden palveluja runsaasti tarjolla.261 Siirtymävaihe kesti kolmekymmentä vuotta. 

Vuonna 2002 kansanterveyslakiin ja sairausvakuutuslakiin tehtyjen muutosten jälkeen koko väestö 

kuuluu kunnallisen hammashoidon piiriin.262  

Virossa suun terveydenhoito oli neuvostoaikana valtion kustantamaa. Nykyisin maksuton 

hammashoito on 19-vuotiaaksi saakka. Sairasvakuutuskassa kompensoi eläkeläisten, odottavien ja alle 

1-vuotiaiden lasten äitien sekä lisääntyneen sairaanhoidon tarpeessa olevien henkilöiden 

hammashoitokustannuksia. 263 
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2 PARANTAMISEEN LIITTYVÄ KANSANUSKO 

Taudin alkuperän selvittäminen  

Kansanomaiseen parantamiseen kuului taudin aiheuttajan selvittäminen aina ennen parannustoimien 

aloittamista. Toisin sanoen taudinselitys (etiologia) on ollut tärkeämpi kuin taudinmääritys (diagnoosi). 

Entisaikaan tauteja nimitettiin ja luokiteltiin miltei yksinomaan niiden alkuperän mukaan, sillä sairaus 

ja sen aiheuttaja samaistettiin. Vanhimmassa uskomusperinteessä tauteja aiheuttavista voimista 

tärkeimpiin kuuluivat vainajat, joiden piiriin voidaan johtaa maan-, metsän-, veden- ja kodinhaltijoiden 

lähettämät sairaudet. 264  Tautien ei ajateltu kehittyvän ihmisen kehossa, vaan ne tulivat jostain 

ulkopuolelta, ja sinne ne tahdottiin myös palauttaa, jotta sairas pääsisi irti vaivastaan.265 Tauti saattoi 

tarttua, ottaa, ruveta, ryhtyä, heittyä, nakkautua, karata tai hinkautua kaatumisen, säikähtämisen tai 

muun odottamattoman tilanteen seurauksena. Tartunta-käsite ei ole sama, mitä se nykyisin pitää 

sisällään.  Tartunnan saattoi saada ilmasta, maasta, vedestä, saunasta, vainajista tai vaikka veräjän 

pielestä. Tarttumuksella ei ole ymmärretty yhtä määrättyä tautia, vaan sen aiheuttamia olivat muun 

muassa ihotaudit, rokot, kalma, paiseet ja ajokset.266  

Maaginen ja rationaalinen eivät kansanomaisessa ajattelussa asetu vastakohdiksi tai sulje 

toisiaan pois. Maagisesti ajatteleva ihminen ei aina erota uskomuksellisia ja reaalisia syy- ja 

seuraussuhteita. Maagiselle ajattelulle on luonteenomaista, ettei syyn ja seurauksen välissä olevaa 

prosessia tarkemmin eritellä ja pohdita, taikuus on kätkeytynyt jokapäiväiseen elämään, eikä siinä 

nähdä mitään yliluonnollista. Rationaalinen ja irrationaalinen katsomuspa, kokemusperäinen tieto ja 

myyttiset uskomukset sekaantuivat ihmisen mielessä vyyhdeksi, jonka lankoja ei ole helppo seurata 

teorian eikä käytännön näkökulmasta. 267  Jos parannustaikoja tarkastelee vain yksittäisinä 

parannuskeinoina, näyttävät ne sattumanvaraisilta ja sekavilta. Kuitenkin niiden takaa voi erottaa 

selvää ajattelua ja johdonmukaisuutta. Katolisella kirkolla oli keskiajalla suuri merkitys taikuuden 

kehittymisessä, kun muun muassa kirkon myymien amulettien ja paavin kirjoittamien ”taikakirjeiden” 

uskottiin ehkäisevän onnettomuuksia ja noituutta sekä parantavan sairauksia. Niin ikään 

pyhäinjäännöksillä ja pyhimyksillä on uskottu olleen ihmeitä tekevää voimaa. 268  Tutkijoiden 
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näkökulma on toinen kuin magiaa käyttävän ihmisen, kun he puhuvat taikuudesta, magiasta ja 

uskomuksista. Tämän takia on muistettava, että sana on vain termi, jolla on todellisuusvastine 

tutkijoiden ajattelussa, mutta ei välttämättä siinä ajattelussa, jota tutkitaan. Kansanomaisen käsitystavan 

mukaan on tuskin mitään ihmiselämän yksityiskohtaa, jossa ei ole tarpeellista turvautua taikuuteen, 

mutta sitä ei käsitetä taikuudeksi.269  

Kansanperinteen tutkimus osoittaa suomalaisen maailmanselityksen olevan ajallisesti 

monikerroksista. Varhaisimmat taudinselitykset pohjautuvat mitä todennäköisimmin samanismiin ja 

vainajauskoon, myöhemmät tietäjyyteen ja kristinuskoon ja näkyvillä on myös uuden lääketieteen 

vaikutusta. Nämä kaikki eri käsitykset voivat esiintyä kansalta kerätyissä tautitiedoissa rinnakkain.270 

Kautta kristillisen ajan on esiintynyt ajatuksia, että sairaus on synnin palkka ja nämä ajatukset ovat 

luultavasti yhtä pysyviä kuin uskonnot. 271  Terveyteen ja sairastumiseen liittyy nykyihmisenkin 

mielessä uskontoa ja magiaa. Sairautta voidaan pitää Jumalan rangaistuksena ja pahojen henkien sijaan 

puhutaan huonoista energioista.272  

Jumala taudin takana  

Väitöskirjassaan Suomalaisten maagisista parannuskeinoista (1832) Lönnrotin päättelee, että kansa piti 

tautia elimistölle pahana ja vihamielisenä, ja että se oli joko jonkun jumalan lähettämä jumalan tauti eli 

”oma tauti” tai sitten mahdollisesti pahantahtoisen ihmisen aiheuttama panentatauti. Oppia tautien 

kahdesta päälajista on kritisoitu, ja muun muassa Hästesko piti sitä Lönnrotin perustamana ja suurelta 

osin erehdyttävänä teoriana. Hästeskon kanta on, että kaikkia tauteja yritettiin parantaa, ja että tauti 

muuttui vasta sitten jumalantaudiksi, kun se päättyi kuolemaan. Hän arvelee, että Lönnrotin ajatus 

jumalantaudista on myöhäsyntyinen kristillisen ajatustavan seuraus, mihin syynä on kansan tapa kutsua 

Jumalan sallimaksi tautia, jota ei voitu parantaa. 273  Hindrik Strandberg mielestä Lönnrotin teoria 

tautien jakamisesta jumalantauteihin ja panentatauteihin perustuu tämän keräämiin lähdetietoihin, eikä 

hän ole sitä itse perustanut, kuten Hästesko väittää. 274  Luonnollisesti Lönnrotilla on ollut myös 

käytännön lääkärin työn antama kokemus oman aikansa ihmisten Jumalan tauti -käsityksestä. 

Suomalaisen talonpojan Koti-Lääkäri -kirjassa ei kuulu kansanrunouden tutkijan vaan lääkärin ääni, 
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kun hän opastaa, että tautia ei pidä luulla Jumalan puolelta määrätyksi. 275  Edellisestä huolimatta 

Lönnrot on suhtautunut ymmärtävästi kansanihmisten uskomuksiin, mikä tulee ilmi eräässä hänen 

matkakertomuksessaan. Kliinikkona Lönnrot näkee heti, että kysymyksessä on ”Jumalantauti”:  

Tullessani Arhipalle, muuan talon pikkulapsista oli viimeisillään. Niin hyvin minä kuin hekin pitivät 

kaikkea lääkkeiden nauttimista jo turhana. Minulta kysyttiin, miksi luulin tautia, Jumalantaudiksi vai poiken 

luomaksi (ilkeiden ihmisten noitumisen aikaansaamaksi). Sanoin luulevani sitä edelliseksi, ja siihen luuloon 

he itsekin näyttivät kallistuvan. Nukuttuani vähän aikaa minut herätti kimakka, syvästi liikuttava ja korvia 

vihlova itkulaulu, jonka äiti viritti lapsen heitettyä henkensä.276 

Muutama vuosikymmen myöhemmin joutui piirilääkäri Konrad ReijoWaara (ent. Relander) Lönnrotin 

tapaan tekemisiin potilaidensa käsitysten kanssa. Hän kirjoittaa seuraavasti: 

Kuinka syvästi sanottu käsitys taudeista on ollut ja vielä kansamme polveen juurtunut, huomasin v. 1880 

jouduttuani lääkäriksi Kymijoen varrelle. Varsinkin alkuaikoina tuli hyvinkin usein äitejä luokseni apua 

etsimään sairaille pienokaisilleen jotenkin myöhäisessä tautivaiheessa, ja kun heitä siitä nuhteli, sain miltei 

poikkeuksetta vastaukseksi: ”Luultiin tautia jumalantaudiksi, vaan kun ei ollutkaan kuolemaksi, täytyi tulla 

lääkärin apua etsimään”.277   

Juha Pentikäisen mukaan vienalaisen Marina Takalon tautiopissa jumalantaudit (rokot) ovat Jumalan 

lähettämiä, jolloin niiden parantamisen katsottiin olevan inhimillisten mahdollisuuksien 

ulkopuolella.278 Vahva usko Jumalan tahtoon on kiteytynyt kansan suussa sananlaskun muotoon: ”Ei 

tauti tartu eikä rutto rupee jos ei Jumala salli”. Sananlaskua on viljelty muun muassa silloin, kun 

perheessä toiset sairastuivat ja toiset säilyivät terveinä tai kun taudin ajateltiin olevan Jumalan sallima, 

jolle ei mahtanut mitään.279 Lääketieteen historian tutkija neuvostovirolainen Viktor Kalnin uskoo, että 

kristinuskopohjaiseksi muuttunutta käsitystä Jumalan lähettämästä taudista on pidetty yllä 

yhteiskunnan ja kirkon taholta. Lääkintäkirjallisuudessa on opetettu uskonnolliseen ja moralisoivaan 

sävyyn, että ihmisen kohtalosta päätti viime kädessä Jumala, joka lähetti tauteja rankaisukeinona 

ihmisten epäuskon takia, ja että kohtalonuskolla on ollut passivoiva vaikutus ja uusia oppeja ei kyetty 

                                                      
 
275 Lönnrot 1981 [1839]: 60; Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 153–154.  
276 Lönnrot 1902: 225. 
277 ReijoWaara 1908: 49.   
278 Pentikäinen 2010: 348.  
279 TYKL 46/16 – Pertunmaa. E. M. s. 1901; TYKL 46/50 – Rantsila, kokemuksia Siikajokilaakson eri pitäjistä.  E. L. s. 
1902.  
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tätä taustaa vasten omaksumaan.280 Jumalantauti -käsitys on kuitenkin universaali ilmiö, sillä myös 

antiikin kulttuurissa uskottiin, että koko yhteisöä koskevien epidemioiden ja parantumattomilta 

vaikuttavien tautien takana oli jumalan vihastuminen tai jokin muu jumalallinen mielenilmaus.281  

Hammastautia ei jumalantaudiksi ole tutkimusaineistossa nimitetty, mutta sellaiseksi sen 

muuttuminen ei ole ollut mahdotonta eikä edes harvinaista, sillä yleismyrkytykseksi kehittyneen 

kuolemaan johtavan hammastulehduksen oireet ovat ankarat.  

Kalma tarttuu – kalma auttaa 

Kalma-sanalla on vastineet kaikissa suomen lähisukukielissä, joissa se merkitsee hautaa ja kuolemaa. 

Suomen kirjakielessä kalma on mainittu ensimmäistä kertaa kalmanhajun merkityksessä Laurentius 

Petrin hartauskirjassa vuonna 1644.282 Virossa kalma on tunnettu käsitteenä, ja eri puolilla maata on 

nimeen liittyviä vanhoja hautapaikkoja, kalmakukkuloita ja -mäkiä. Virolaiselle vainajauskolle on 

luonteenomaista että hauta, hautausmaa ja vainaja sulautuvat käsitteistöltään yhdeksi samaksi 

hengeksi.283 Tillhagenin tutkimuksesta käy ilmi, että Ruotsin kansanperinteessä tunnetaan kuolleen 

kanssa kosketukseen joutuminen yhtenä tauteja aktivoivana tekijänä, mutta kalman kaltaisena 

käsitteenä sitä ei tutkimuksessa esiinny.284   

Kuoleman voimat väitöstutkimuksessaan Koski selvittää, oman tutkimusaineistonsa raameissa, 

tarkoittavansa tartunnalla vaivoja ja oireita, jotka ovat peräisin yhteydestä johonkin ihmiskehon 

ulkopuoliseen ainekseen tai olentoon kuten kuolemaan, vainajiin ja niiden kanssa kosketuksissa 

olleisiin aineksiin. Toiseksi tartuntamuodoksi Koski määrittelee tapahtuman, jossa vieras asia tai tauti 

tulee ihmiseen. Kuolemasta tulevaa tartuntaa on yleensä kutsuttu kalmaksi. Kalmaksi tulkittuja 

sairauksia ja vaivoja ovat kokeneet tavalliset ihmiset arkielämässään, sillä kuvaukset kalman 

aiheuttamista tartunnoista ovat usein arkisia ja henkilökohtaisia. 285  Kosken mukaan kalma-sanan 

keskeisenä merkityksenä voidaan pitää kuolemassa piilevää näkymätöntä voimaa tai kuolleista 

tarttuvaa tai aiheutuvaa sairautta.286  

                                                      
 
280 Kalnin 1959: 65. 
281 Joutsivuo 1998: 59. 
282 Häkkinen 2004:331; Waronen 2009: 3–4.  
283 Eisen 1996: 36–38; Loorits 1990: 67; Paulson 1997: 147. 
284 Tillhagen 1977: 22. 
285 Koski 2010: 220–227.  
286 Koski 2010: 151–154. 
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 Kalmanväen uskottiin asuvan paikoissa, joihin vainajia oli haudattu. Välittömästi tai välillisesti 

vainajista johtunut tauti esiintyi monissa eri muodoissa, kuten hammassärkynä. 287 Itä- ja 

pohjoissuomalaisella kulttuurialueella vainajista saaduksi arveltua tartuntaa on kutsuttu kalmaksi, mikä 

on esiintynyt myös suomalaisessa loitsurunoudessa yleisenä tartunnan aiheuttajana.288  

Kovassa hammassäryssä on itse kalma käynyt kimppuun. 289  Vainajiin suhtautumisen 

kaksijakoisuus tulee esille pelkona kalman tarttumisesta, josta seurasi sairaus tai muu onnettomuus. 

Toisaalta kuolleilta toivottiin apua ja parantamisessa käytettiin vainajiin liittyviä esineitä jopa vainajaa 

itseään ennen hautaamista tai hautausmaalta löytyneitä luunkappaleita. Kalmanmullan välityksellä on 

tahdottu lähimmäiselle pahaa, mutta se on ollut myös yleislääke erilaisiin vaivoihin. Hammassäryssä 

hautausmaan mullalla on hierottu poskea tai hammasta on paineltu pienellä kivellä. 290  Vainajan 

ruumiinosien käyttö parantamisessa tuntuu miltei makaaberilta toiminnalta, mutta siihen oli 

mahdollisuuksia vielä 1800-luvulla yllin kyllin. Kosken mukaan näitä tilaisuuksia käytettiin myös 

hyväksi:   

Taikojen teko ruumiiden osilla. Kun ajatellaan nykyaikaisia hautausmaita syvine maa-aineksella peitettyine 

hautoineen, ajatus luiden hakemisesta haudoista tuntuu mielikuvitukselliselta. Kuitenkin hautausmaat olivat 

vielä 1800-luvulla aivan toisenlaisia. Epäsiistit hautauskäytännöt, salvotut talvi- tai perhehaudat ja 

kotipiirissä säilytetyt ruumiit antoivat taikojen tekijöille käytännössä runsaasti tilaisuuksia saada haltuunsa 

vainajien ruumiinosia.291  

Hammastaudissa on painettu kuolleen poskiluulla kipeätä kohtaa. Kirkkotarhaan piti mennä silloin, kun 

haudankaivaja oli siellä, että sai poskiluun käsiinsä.292 Kuolleen sormella hampaan painamisen on 

sanottu auttavan hammassärkyyn, ja vainajan suussa kolmen päivän ajan pidetyillä kolmella 

hopearahalla on tiedetty olleen sama vaikutus.293 Virolaisessa hammassäryn parantamisperinteessä ei 

kalma-käsitettä esiinny, mutta vainajiin ja hautausmaahan liittyviä parannustapoja on runsaasti. Virossa 

on uskottu, että ei ainoastaan kuolleen jäsenissä ollut maagista väkeä, vaan kaikki, mikä oli ollut 

kuolleen kanssa kosketuksissa omasi samanlaista voimaa. Vainajan luiden, käden, sormien avulla 
                                                      
 
287 Manninen 1933a: 230; Waronen 2009: 5. 
288 Hästesko 1918: 101; Manninen 1922: 229; Pentikäinen 2010: 348–359. 
289 SKS KRA. Kitee. Vauhkonen, P. VK 107: 21–23. 1921. 
290  Klemettinen 1997: 109–111; SKS KRA. Juva. Tarkiainen, V. 561. 1898. – Juho Summanen, 31 v.; SKS KRA. 
Kuhmoinen. Pennanen, Eila 590. 1939. – Ida Enqvist, s. 1868. 
291 Koski 2010: 230.  
292 SKS KRA. Eräjärvi. Tyyskä, Jouko 2268. 1908. 
293 SKS KRA. Haapavesi. Tervo, Hanna KRK 225: 3. 1935, s. Haukipudas; SKS KRA. Kauhava. Jussila, Matti 627. 1937. – 
Nikolai Vehkaoja. 
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parannettiin kaikenlaisia sairauksia. Vainajan jäsenellä on paineltu kipeää kohtaa samalla pyydetty tätä 

viemään hätä ja vaiva mukanaan maan alle ja antamaan entinen terveys takaisin.294  

Maanvihat 

Jos olet tarttunut maasta, ota itse vihasi pois, sinä voit paremmin kärsiä kuin minä, on pyydetty 

painellessa savenpalasella särkevää hammasta.295 Maanvihat -käsitteen takana on maan alla asuvat 

ihmisen kaltaiset olennot maahiset, manalaiset, maanalaiset, jotka tartuttavat taudin ihmiseen. 

Tarttumuksella ei ymmärretty yhtä määrättyä tautia, vaan yleisesti arveltiin taudin tulleen tarttumalla. 

Tarttumuksen tavallinen nimitys oli maahinen, mikä alkujaan on merkinnyt maan henkiä muuttuen ajan 

kuluessa tarkoittamaan näiden maasta lähettämiä tauteja. 296  Maan alla asuvan ja usein tautien 

tartuttajiksi kuviteltujen uskomusolentojen maahisten vastineita ovat inkeroisen mahiin, karjalan 

moahine ja lyydin muahińe. Maahinen on johdos, jossa kantana on ikivanha maa ja tämän perässä 

paikallisuutta ilmaiseva -h-aines ja lopussa on monimerkityksinen -inen-johdin. Sananmukaisesti se 

merkitsee maassa olevaa. Maahinen on ensimmäisen kerran mainittu vuonna 1658 Suomen 

kirjakielessä kansanrunousaineistossa. 297  Suomalaisessa kuten virolaisessakin perinteessä maahiset 

maa-alused ovat olleet etenkin ihotautien lähettäjiä.298 Käsitys taudin alkuperästä on ilmennyt sen 

nimityksissä, tartunta, ryhtymä, maahinen, maanviha ja savipuoli, jotka esiintyvät myös Lönnrotin 

lääkärikirjassa.299 

Nämä eläviksi kuvitellut olennot olivat herkkiä suuttumaan ja rankaisivat maan päällä asuvia 

ihmisiä tautien muodossa. Maanalaisen väen lepyttämiseksi uhrattiin suolaa, hopeaa tai leipää ja myös 

sylkeminen on voinut olla eräänlainen lepyttämisuhri. Uhrauspaikkoja ovat olleet muun muassa 

rakennusten seinät ja nurkat, sekä permannon ja kynnyksen aluset, sillä maanalaista väkeä asui 

oikeastaan missä tahansa. Vainajien henkien uskottiin asuvan suvun maiden rajojen suojelushaltijoina, 

minkä takia aidan nurkkaus ja tukiseipään alus ovat olleet suosittuja uhrauspaikkoja, joista on haettu 

myös parannusvälineitä. 300 Vaikka maanvihojen aiheuttamiksi uskottuja sairauksia olivat erityisesti 

                                                      
 
294 Eisen 1996: 25; ERA I 4 60 (28)< Halliste, Abja ja Laatre v. E. Pintsak; ERA II 254, 229 (4)< Emmaste, Emmaste v., 
Harju k. Enda Ennist. (1939). 
295 SKS KRA. Luhanka, Tammijärvi. Torsti, Reino KRK 67:74. 1935. – Heikki Rauhala. 
296 Hästesko 1918: 98; Manninen 1933 a: 230–231. 
297 Häkkinen 2004: 660. 
298 Hästesko 1918: 98; Kivari 2008: 35; Hiiemäe 2012: 200–202. 
299 Lönnrot 1981 [1839]: 89; Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 170.  
300 Mansikka 1935: 131–137; Waronen 2009; 5; Paulson 1997: 83; Eisen 1995 [1919]: 57–58; Veidemann 1983: 203. 
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ihosairaudet, niin hammassäryn parannusperinteessä parannustavat ja -välineet viittaavat siihen, että 

maanvihojen uskottiin aiheuttavan myös hammassärkyä.  

Paha silmä ja kateus  

Toisen ihmisen paha silmäys on laajalle levinnyt universaali, arkinen ja yleinen taudin alkuperän 

selitys. Uskomusta ruokkii tieto, että yksi ainoa katse riittää pahan aikaan saamiseksi. 301  Pahaa 

silmäystä, pahan toivotusta ja kiroja on suomalaisessa kansanperinteessä nimitetty kateudeksi, mikä 

voidaan tulkita ihmisessä itsessään olevan voiman ja väen ulottumaksi. 302  Aito kateus liittyy 

primitiivisen ajattelutavan mukaiseen käsitykseen elämän onnesta eli jokapäiväisestä leivästä, joka 

kuvitellaan rajalliseksi kokonaisuudeksi. Oman edun mukaista oli, että lähimmäinen koki epäonnea, 

koska silloin omat mahdollisuudet vastaavasti paranivat.303  

Virolaisessa perinteessä painotetaan pahan silmän omistajan ulkoisia tuntomerkkejä. Kierot, 

punertavat tai keltaiset silmät, mustat kulmakarvat ja epäjärjestyksessä olevat rikkinäiset hampaat ovat 

olleet pahan silmän omistajan tunnusmerkkejä. Etenkin vastasyntynyttä lasta piti varjella pahan silmän 

vaikutukselta. Jotkut vanhemmat ovat pelänneet lääkäreiden katsovan lasta pahalla silmällä, minkä 

takia sairasta lasta ei ole viety vastaanotolle.304  

Paha silmä antoi selityksen äkillisille sairauksille, joiden syntyä ei osattu perustella. Selitys auttoi 

tulemaan toimeen odottamattoman epäonnen kanssa ja samalla se antoi mahdollisuuden käyttää sitä 

vastaan apuneuvoja ja ihmisille tunteen, että elämässä tapahtuvia asioita on mahdollisuus 

kontrolloida. 305  Pahan silmän on uskottu aiheuttavan kramppeja, halvaantumista, paiseita, 

kaatumatautia, päänsärkyä, unettomuutta, keuhkotautia, silmävaivoja ja hammassärkyä tai jopa 

kuoleman. 306  Toisen ihmisen vaikutus sairastumiseen saattoi tapahtua pahan hengen tai kirojen 

voimalla ilman pahan silmän tai kateellisen katseen suoraa vaikutusta. Toisen lähettämän taudin 

                                                      
 
301 Kuriks 1930: 265; Tillhagen 1977: 22; Kõivupuu 2000: 26; Pentikäinen 2010: 348; SKS KRA. Pyhämaa. Laiho, Lauri 
3473. 1936. – Otto Kouki, 68 v. 
302 Kurki 1996: 27. 
303 Vuorela 1960: 10–13. 
304 Manninen 1924b: 150; Vuorela 1960: 102–103;  Kõivupuu 2000: 25–26. 
305 Hiiemäe 2012: 182. 
306 Eisen 1927: 38–39; Kurki 1996: SKS KRA. Kouta. Meriläinen, H. 1112. 1889. – Mihhei Vassiljef, 68 v.; SKS KRA. 
Kuopio. Moilanen, Matti 4245. 1937. – Hilda Hyvärinen 40 v. 
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uskottiin tarttuvan tuulen mukana myös viattomaan ihmiseen, jos tämä ei ollut varustettu asiaan 

kuuluvilla suojeluskeinoilla.307  

Säikähtäminen  

Lauri Hongon mukaan suomalaisessa kansanperinteessä on runsaasti muistumia samanistiseen 

kulttuuriin johdettavista sielunmenetyskuvitelmista. Sielu voidaan menettää muun muassa säikähdys- ja 

kohtaustaudeissa. Sielunmenetys on tuttu käsite useimmille kansoille. Elinvoiman kannalta arvokkaan 

sielun voi menettää esimerkiksi unen tai säikähdyksen vuoksi, jolloin sielu joutuu omille teilleen ja 

ihminen sairastuu.308 Ihmisen piti tuntea vastuuta ja varovaisuutta kaikkia väellisiä paikkoja kohtaan, 

joissa säikähtäminen altisti tartunnalle. 309  Vainajan näkeminen tai hautausmaa saattoi säikäyttää 

ihmisen. 310  Hautausmaalla ja kalmapaikoissa ei yleensä ajateltu pelkän kosketuksen aiheuttaneen 

tartuntaa, vaan olennaista on ollut säikähtäminen ja siihen rinnastettava usein pelonsekainen ajatus 

tartunnan mahdollisuudesta. 311  Vainajan näkeminen saattoi pelästyttää niin, että asianomainen sai 

”kalmat”, minkä seurauksena oli hammassärky.312 Erittäin tärkeätä oli, että odottava äiti ei säikähtänyt, 

sillä sen seurauksena lapsi sai jonkun vian tai vaivan.  Lapsen syntymävikoja onkin selitetty äidin 

säikähtämisellä odotusaikana. 313  Saamelaisten lääkintätaitoa kuvanneen Johan Turin mukaan 

säikähdys, mitä tapahtuu myös unessa, ei tule kovin herkästi muille kuin odottavalle tai juuri 

synnyttäneelle naiselle. 314   

Virolaisessa perinteessä on säikähtämistä ja pelästymistä pidetty entisaikaan ihmisiä piinanneen 

ruusutaudin perimmäisenä syynä.315  Rahwa tohter -kirjasessa todetaan ruusutaudin olevan ankaran 

vihastumisen tai säikähtämisen seuraus.316 Suomessa oli 1940-luvulla tarve muistuttaa lääkärikirjan 

lukijoita, ettei säikähtäminen tai kylmettyminen vaikuta ruusun ilmestymiseen.317  

                                                      
 
307 SKS KRA. Juva. Pasanen, T. 564. 1899. – Maijastiina Pankkonen, 60 v.; ERA II 129, 472 (1)< Märjamaa, E. Poom; 
SKS KRA. Savonlinna. Seppänen, Aleks 4924. 1937; SKS KRA. Venäjän Karjala. Meriläinen, H. II 92. 1888. 
308 Honko 1960: 71; 1959: 27–29; Honkasalo & Hinkkanen 2003: 40; Ks. Tillhagen 1977. 
309 Honkasalo & Hinkkanen 2003: 40. 
310 Manninen 1933 a: 229; Kurki 1996: 32. 
311 Koski 2010: 222.  
312 SKS KRA. Kuhmalahti. Helminen, H. 922. 1940. – Kustaa Vikman, 64 v.; SKS KRA. Kesälahti, Savonranta. Käyhkö 
Hanna. VK 48:42. 1921. 
313 Grünthal 1924: 338–339; Manninen 1924 b: 78. 
314 Turi 1979: 145. 
315 Koppel 1904: 72–73; Veidemann 1983: 207; Kõivupuu 2000: 30. 
316 Jaanus 1905: 42. 
317 Kodin lääkärikirja 1943: 268. 
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Säikähtämistä on pidetty yleisesti hammassäryn alkusyynä.318 Tavallisimmin on kerrottu, miten 

säikähdystä seurannutta särkyä parannetaan tai ainoastaan on todettu, että hammassärky johtuu 

säikähdyksestä. Jos jonkun hammasta pakotti, hän oli varmasti säikähtänyt jotenkin, toteaa informantti 

Karjalan kannakselta.319 Pohjanmaalla on tiedetty, että hampaita ei pakota muuten kuin silloin, kun 

ihminen on säikähtänyt.320    

Säikähtämisen kautta sairastumisen uhka on ollut koko ajan läsnä. Hammassärkyä säikähtämisen 

tai pelästymisen seurauksena ei ole yhdistetty samanaikaisesti tapahtuvaksi, vaan vasta säryn alettua ja 

parantamisen yhteydessä on yritetty muistaa, missä tai mitä asianomainen on säikähtänyt. 321  

Kertojan oli kerran ollut hampaat kovasti kipeät. Niitä oli polttanut kuin valkeassa. Hän oli mennyt Vahviin 

Saltun tykö. Tämä oli sanonut, että ne olivat tulleet unessa pelästymisestä kipeeksi. Hän muistikin 

pelästyneensä sellaista unta, että oli kuullut kirkon kellojen soivan ja tapulin katto oli tulessa.322  

Andra Veidemann toteaa, että säikähtämisestä johtuvan sairauden voi selittää myös 

humoraalipatologian kaudelta peräisin olevan opin mukaan, jossa sairastuminen on seurauksena 

ihmisen elämännesteiden epätasapainoon joutumisesta. Säikähtäminen, suuttuminen ja vilustuminen 

ovat sellaisia tekijöitä, jotka voivat häiritä organismin luonnollista tasapainoa ja sopivat näin ollen 

sairauden ilmenemisen perusteluiksi.323  

Hammasmato  

Teoria madosta hammastaudin aiheuttajana on universaali ilmiö.324 Maskarna ha ätit upp mina tänder! 

ovat ruotsinmaalaiset valittaneet loitsussa, jossa Jeesusta pyydetään parantamaan hammassärky.325  

                                                      
 
318 SKS KRA. Alavus. Vetämäjärvi. Pitkämäki, Taimi 188. 1938. – Amanda Saarimäki, s. 1857; SKS KRA. Evijärvi. 
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320 SKS KRA. Perho. Paulaharju, Samuli 21801. 1933. – Heikki Vähämöttönen, 35 v. 
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Virrat. Mäkinen, Eino 1548. 1936. – Janne Raunioniemi, s. 1874. 
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Hampaan kolottajainen ei ole mikään tauti, vaan hammasta syövä jäytävä mato, hammasmato.326 Amma 

sees on ussid, need valutama ajavad. Hampaan sisässä olevat madot olivat hammassäryn syynä 

Virossakin.327  

Lönnrotin mukaan mielikuvituksellisista olioista kalman lisäksi ihmisiä kiusasivat tautien 

muodossa myös hammaskoi ja -mato. 328  Hästesko toteaa ihmisten uskomuksiin liittyvien tautien 

olomuotojen määrittelemisen olevan vaikeaa, mutta joissakin tapauksissa ne on ajateltu madoksi, kuten 

hammasmato ja koi.329 Hongon paljon siteerattujen varhaiskantaisten taudinselitysten joukkoon kuuluu 

matoselitys, minkä mukaan taudin aiheuttaa jossain jäsenessä tai elimessä oleva mato, joka liikkuessaan 

saa aikaan potilaan tuntemat kivut. Matoselitystä sovellettu koviin paikallisiin kipuihin ja monissa 

kulttuureissa on tunnettu hammasmato, joka syö hampaan olemattomiin. 330 Sisätauteja on selitetty 

ihmisen sisälle tunkeutuneen madon, tavallisesti käärmeen aiheuttamaksi.331 Mannisen mielestä taudit, 

joihin liittyy kalvava ja kolottava tunne, johtivat luonnollisesti ajatukseen, että kivun aiheuttaja oli 

jokin elävä olio, mikä yleisimmin kuviteltiin madoksi. Vanhojen haltiatautien tuskat saatettiin 

ruumiillistaa madoksi, jolloin kalma muuttui kalmankoiksi eli kalmanmadoksi. Hammassäryn on 

tiedetty johtuvan hammasmadosta tai kuten länsisuomalaisen parantajan mukaan kysymyksessä on 

ollut koisopolte.332 Arno Forsius ihmettelee, että hammasmatouskomus on elänyt sitkeästi, vaikka jo 

1700-luvun alkupuoliskolla vaikuttaneet uuden ajan hammaslääketieteen perustajat Pierre Fauchard ja 

Philipp Pfaff ilmoittivat, etteivät olleet nähneet matoja hampaissa.333 Honko pohtii, olisivatko ihmisten 

kokemukset, esimerkiksi suolistoloiset tai luonnossa tavattujen tuhohyönteisten tekemät vahingot 

pohjana uskomuksiin elävän madon aiheuttamista kivuista. Hän ei usko, että rationaaliset kokemukset 

olisivat ainoana pohjana matoselitykseen, eikä myöskään sitä, että hampaan matomaista hermoa olisi 

luultu madoksi. Viimeksi mainittua hän perustelee sillä, että hermo katkeaa, eikä se näy, kun hammas 

poistetaan alkeellisilla välineillä, sillä australialaisten heimojen keskuudessa on initiaalimenoihin 

kuulunut hampaan poisto, eikä siellä tunneta hammasmatoa. 334  Hammashoitotyössä saamani 

                                                                                                                                                                                      
 
325 Tillhagen 1977: 162. 
326 SKS KRA. Iisalmi. Rissanen, Santeri 146. 1936. – Ulla Myllynen, 65 v. 
327 RKM II 176, 358 (30)< Audru khk, Uruste k. S. Rätt< Maria Kõlvart 79 a. 
328 Lönnrot 1984 [1832]:192. 
329 Hästesko 1910: 322–324. 
330 Honko 1960: 80.  
331 Pentikäinen 2010: 356. 
332 Manninen 1933:236; SKS KRA. Harjavalta. Ruusunen, N. 157. 1903. – yl. parantaja; SKS KRA. Virrat. Harvia, Teuvo. 
120a. 1907. – Juho Ruohonen, 40 v. 
333 Forsius 1991: 2452. 
334 Honko 1960: 80 
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kokemuksen perusteella voin todeta, että hampaan poiston yhteydessä hermot katkeavat juuren kärjen 

kohdalta, joskin toisinaan saattaa havaita pienen lankamaisen hermon pään tulevan esiin juuren 

kärjessä olevasta reiästä. Hongon mainitseman initiaation yhteydessä poistetusta nuorukaisen terveestä 

hampaasta ei ole voinut nähdä juurikanavissa olevia hermoja. Hammasmadon olemassa olosta ovat 

kansanihmiset ottaneet selvää lyömällä poistetun hampaan halki ja hampaan sisällä on ollut ”mato”, tai 

kaivaessaan särkevän hampaan sisustaa on hermo saattanut tarttua kaivimeen. 335  Hammassärystä 

pääsemiseksi täytyi saada valkoinen ohut mato pois hampaasta. 

 

                                     
  Kuva 4. 

Saksalaisen biologi ja pastori Jacob Cristian Schafferin kuvaus hammasmadosta vuodelta 1757: a) head, b) brow spot or 

mouth, c) body, d) apparent opening or anus, ee) single or double tail, brow spot of the tail; also an apparent opening.336  

  

                                                      
 
335 SKS KRA. Muurla. Saariluoma, Vilho 232. 1915. – Gabriel  Lindholm, 86 v.; SKS KRA. Ruovesi. Saariluoma, Vilho 
3639. 1919; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Marketta. Paulaharju, Samuli 33990. 1937. – Kallan Pekan Priita Marja, 78 v. 
336 Guerini 1909: 306–308. 
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                      Kuva 5. 

Särkevästä hampaasta paikallispuudutuksessa poistettu elävän hampaan hermo on miltei identtinen Schafferin kuvaaman 

”hammasmadon” kanssa 

Hammasmatoa on pidetty yleisesti hammassäryn aiheuttajana.337 Seuraava tieto osoittaa, että madon on 

uskottu kuolevan muillakin keinoilla kuin sen pois kaivamisella:  

  

                                                      
 
337 RKM II 175, 8617 (61)< Audru khk., Võlla v. Kihlepa k. Mall Proodel< Jelisaveta Yoldmann, 90 a.; RKM II 176, 358 
(30)< Audru khk, Uruste k. S. Rätt< Maria Kõlvart 79 a.; SKS. Iisalmi. Rissanen, Santeri 146. 1936. – Ulla Myllynen, 65 v.; 
SKS KRA. Juuka. Kron, Kaarle 11766. 1885. – Heikku Haminen, 51 v. Hali; ERA II 167. 169 (3) Järva-Madise, Albu v. 
Peederk; SKS KRA. Kankaanpää. Ollinen, J. F. 744. 1890. – Leskivaimo Rosnäll, 46 v.; ERA II 164, 507/8 (33)< 
Kihelkonna, Kiirasaare t. L. Köökardal; KL 13/1978 – Kiikala. T. P. s. 1908; E 50986 (i)< Mihkli. A. Leppik; H III 1, 
639/41 (8)< Lüganuse; RKM II 346, 282 (3)< Muhu khk., Mäla k. Krist Salve< Kristiina Metsaalt, 88 a. (1976); ERA II 77, 
663/4 (43)< Nissi, Varbola v. R. Põldmäe; SKS KRA. Perho. Paulaharju, Samuli 22056. 1933. – Aleksi Kukkapuro, talon 
tuhva, 68 v.; SKS KRA. Perho. Laajala, Väinö 588. 1937. – Marjaana Pajuoja, s. 1860; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, 
Nattavaara. Paulaharju, Samuli 33987. 1937. – Olli Öhman, 74 v.; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Korpilompolo. Paulaharju, 
Samuli 21808. 1933. – Iida Mikko, Sivakkamaan emäntä, 52 v.; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Korpilompolo, Paulaharju, 
Samuli 21833. 1933. – Albin Järvenpää, 48 v. ERA II 78, 190 (18 a)< Puhja, Kavilda v.; SKS KRA. Pöytyä. Vihervaara, 
Eemil. 5035. 1919. – Maria Heikkilä, 51 v.; ERA II 56, 405 (56)< Rannu v., Uniküla; SKS KRA. Sodankylä. Paulaharju, 
Samuli 39354. 1941. – Kustu Korvanen, talon vanha isäntä, 73 v.; SKS KRA. Somero, Hirsijärvi. Urajärvi-Zimmerman, 
Artturi. KRK 68:50. 1936. – Marjaana Storm, 95 v.; H IV 8, 136/7 (6)< Tarvastu v. Ülekse k. Tossu t.; ERA I 4 153 (13)< 
Tori v. Tohera k. Tohki t.. A. Toht; ERA II 39 (12)< Viljandi, Puiatu v.; SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti E. 3733. 
1935. – Taavetti Hakala, 65 v.; AES, MT 94, 6 < Vändra, Lüüste k. 1972   J. Arike. 
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Hambavalu peetakse iseäralise ussi süüks, kes hamba ära närib. Sellepärast katsutakse hamba sisse auku 

puurida, et ussi välja lasta. Tuleb uss välja, on hammas terve. Ussi püütakse ka hamba tulise tuhaga muuga 

haudumise teel ära tappa. 338 

Hammassäryn syynä pidetään erikoista matoa, joka jyrsii hampaan hajalla. Sen takia hampaan sisälle 

kaivetaan aukko ja lasketaan mato ulos. Mato tulee pois ja hammas on terve. Mato voidaan tappaa myös 

kuuman tuhkan tai muun hautomisen avulla.  

Nykyaikaa kohti tultaessa on hammasmato suomen kielessä neutralisoitunut hammassärky -sanan 

synonyymiksi, missä merkityksessä osa tiedonantajista on sitä käyttänyt. 339  Hammassäryn 

synonyymina on käytetty myös hammaskoi -nimitystä. 340  Lönnrot käyttää lääkärikirjassaan 

hammasmato- nimitystä. 341  Pohjois-Karjalassa ”hammasmadossa” on lyöty suonta ja kupattu, ja 

Lapissa kylmän tiedetään aiheuttaneen ”pahaa verta”, mistä seurasi ”hammasmato”.342  

  

                                                      
 
338 EKnS 49, 53 (72)< Kadrina, Palmse. 
339 Pekkola 2000: 98; SKS KRA. Juuka. Krohn, Kaarle 11521 d. 1885; SKS KRA. Kempele. Rautell, E. F. 757. 1891. – Olli 
Koistinen, 62 v.; SKS KRA. Kestilä. Krohn, Kaarle 1140 1884. – Myllykangas Jaakko, 69 v.; SKS KRA. Punkalaidun. 
Heino, A. 1029. 1935. – Juho Lähdemäki; SKS KRA. Taivalkoski. Paulaharju, Samuli 19729. 1932. – Leena Lasanen, 55 v. 
Mp. 1917. 
340 SKS KRA. Virrat. Harvia, Teuvo. 120 a. 1907. – Juho Ruohonen, 40 v. 
341 Lönnrot 1981 [1839]: 94; Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 172. 
342 SKS KRA. Kitee. Lönnbohm, O. A. F. 1710. 1894; SKS KRA. Taivalkoski. Paulaharju, Samuli 19729. 1932. – Leena 
Lasanen, 55 v. Mp. 1917. 
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Maagiset menetelmät parantamisen yhteydessä 

Taikaperiaatteet 

Hammassäryn kansanomaiseen parantamiseen liittyvien toimenpiteiden ymmärtämiseksi on tunnettava 

rationaalisiin keinoihin liitetyn taikuuden tarkoitus. Taikojen noudattaminen parantamisessa on juuri 

sitä materiaalia, jota perinteen kerääjät kirjasivat tarkasti muistiin rationaalisten toimenpiteiden ja muun 

parannustilanteen selvittämisen kustannuksella. Magiaa sisältävien parannustoimien perustana on usein 

analogiaa käyttävä ajattelutapa, joista tunnetuimmat ovat pars pro toto eli osa edustaa kokonaisuutta, 

similia similibus eli sama aiheuttaa samaa, kerran kosketuksissa olleilla on jatkuva yhteys 

(kontigviteetti) ja mikä tapahtuu kuvalle, tapahtuu kuvatulle. 343  Hammastaudin kansanomaisessa 

parantamisesta on löydettävissä kaikki edellä mainitut periaatteet. Yksittäisiä parannuskeinoja ei 

kuitenkaan voi ryhmitellä selvärajaisiksi ryhmiksi, sillä toimenpiteessä saattaa olla elementtejä 

useammasta edellä mainitusta periaatteesta ja lisäksi kristillistä ainesta sekä humoraalipatologia -opin 

mukaisia toimenpiteitä.344 

Pars pro toto -taikaperiaatteessa osa taudista vietiin tiettyyn paikkaan ja piilotettiin visusti, ettei 

tauti karannut. 345  Viemällä tautia paikkoihin, missä liikkui paljon ihmisiä, nämä saivat taudin 

mukaansa. Tautiainetta piilotettiin tikuissa maantien laidassa olevan puun kuoren alle, tai kuten 

Virossa, pureskeltiin sellaisen oven kahvaa, josta kulki paljon ihmisiä. 346  

Kui ambad valutavad, siis tuleb ammastega niisugust ukse linki (käepide) ammustada, mida õige rohkeste 

käsa on katsunud, nagu näituseks kõrtse ukse linki. Saab seda tehtud, siis saab ammavalu varsi kaduma. 347 

Kun hampaita särkee, tulee purra sellaista oven kahvaa, jota monet kädet ovat koskettaneet, esimerkiksi 

kapakan oven kahvaa. Kun sen on tehnyt, pian lakkaa hammassärky.  

Samaa parannetaan samalla -periaatteen mukaisessa parantamisessa on käytetty taudin näköistä 

esinettä tai ainetta. Usein toisteltu esimerkki on, että keltatautista on hoidettu keltasirkun höyhenillä tai 

keltaisilla kukilla ja paisetta on paineltu puun pahkalla.348 Hammassäryn parannusvälineinä on käytetty 

                                                      
 
343 Hästesko 1910: 41; Hako 1957: VI; Perinteentutkimuksen terminologia 1998: 33. 
344 Pekkola 2000: 35–44. 
345 SKS KRA. Pielavesi. Tikkanen, Fr. 129. 1899. – Abel Kolehmainen, 23 v. 
346 SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti E. 4518. 1936. – Oskari Mikkola, 71 v.; H III 30, 406 (3)< Halliste; H II 43, 250 
(5)< Paistu, Kaarli; E 46967 (1)< Saarde, Volveti. J. P. Söggel. 
347 E 3895 (15)< Paistu. 
348 Hästesko 1918: 18. 
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ihmisten ja eläinten hampaita. 349  Säikähtämisen seuraukseksi arveltua tautia yritettiin parantaa 

säikäyttämällä erilaisilla keinoilla. Hammastautia on karkotettu vaikkapa saunassa heittämällä salaa 

kylmää vettä päälle tai karjaisemalla pahalla äänellä.350  

Kerran kosketuksissa olleilla on jatkuva yhteys -periaatteen mukaisessa parantamisessa käytetty 

väline tai aine on otettu samasta paikasta, mistä taudin on arveltu tarttuneen ja palautettu se 

parannustoimen jälkeen takaisin paikoilleen.351 Jos hammastauti oli tarttunut kirkkomaan rististä, niin 

hampaan parantamisessa käytetty tietäjän tekemä vesi piti viedä saman ristin juurelle. 352  Maasta 

tarttunutta tautia paineltiin maalla. 353  Virolainen on painellut särkevää hammastaan maan sisässä 

elelevän myyrän käpälällä tai laittanut myyrän kulkuaukosta multaa suuhunsa.354   

Mikä tapahtuu kuvalle, tapahtuu kuvatulle -periaatteen mukaisessa parantamisessa poistettu 

hammas lyötiin moukarilla rikki. Toinen tapa on ollut laittaa hammas talteen ja seuraavan säryn 

yhteydessä paahtaa sitä tulessa.355 Virossa on särkevän hampaan kaivamisessa käytetty tikku pantu 

sellaiseen paikkaan, jossa se mätäni nopeasti. Tikun maaduttua oli hammassärkykin kadonnut.356   

Taakseen ei saa katsoa  

Hammassärystä pääsemiseksi on menty metsään tai hautausmaalle hakemaan parantamisessa käytettyjä 

välineitä, joiden kanssa toimittiin edellä kuvattujen taikaperiaatteiden mukaisesti. Parantamispaikalta 

palatessa ei saanut katsoa taakseen. 357  Katseen voimaa on pidetty niin suurena, että yhteys 

                                                      
 
349 Pekkola 2000: 38. 
350 Manninen 1933 a: 241; SKS KRA. Juva. Schackwitz, Martti 116. 1900; SKS KRA. Inari. Heilala, Pentti 5. 1948. – Matti 
Jaukkila, 50 v.; SKS KRA. Kivennapa. Taponen, Juho. VK 96:13. 1934. Mp. 1910; SKS KRA. Kivennapa. Karjalaisten 
Heimoseuran keräys E 212: s. 798. 1951. – Hilma Leppänen; SKS KRA. Kokemäki. Kallio, Kaarlo 61. 1914; SKS KRA. 
Rautavaara. Krohn, Kaarle 10359. 1885. – Tahvo Korkolainen, 40 v. Yläluosta; SKS KRA. Rovaniemi. Paulaharju, Samuli 
19531. 1932. – Heikki Lohiniva, 60 v. 
351 Manninen 1933 a: 238; 244. 
352 SKS KRA. Ylihärmä. Paulaharju, Samuli 21832. 1933.  – Matti Järvi, 77 v. 
353 Hästesko 1918: 16; SKS KRA. Marketta. Hildén, A. VK 18:89. 1892. – Eva Kankare, n. 60 v. äidiltään.  
354 E VIII 15 (83)< M. J. Eisen; ET 271 (22)< Johvi, M. J. Eisen; EVR 40, 272 (49)< Peetri, Koigi; ERA II 193, 580 (2) 
Põltsamaa, U-Põlts. v.; H II 33, 839 (17)< Suhhum-Kalu< Vändra; H III 20, 339 (2)< Tarvastu. 
355 SKS KRA. Weteli. Lång, E. 289. 1889. Gröös Kaisa 68 v.; SKS KRA. Kaavi, Sivakka. Krohn, Kaarle 12389. 1885. – 
Kalle Tukiainen, 23 v. 
356 H III 18, 221 (9)< Tallinn<  Kullamaa; H II 38, 589 (21)< V-Maarja. 
357 SKS KRA. Juva. Schackwitz, Martti. 116. 1900; SKS KRA. Loimaa. Lindqvist, A. 300. 1889. – Juhan Astala, 91 v.; 
SKS KRA. Mouhijärvi. Laitakari, Kaarle 819. 1937. – Niilo Järvinen, s. 1909 (Kotoisin Suodenniemeltä); SKS KRA. 
Muhos. Marttinen, J. 1629. 1931. – Hilma Korpikallio, 58 v; SKS KRA. Nilsiä. Krohn, Kaarle 13642 b. 1885. – Mies 
Korpijärveltä; SKS KRA. Pori. Friman, J. 34. 1889. – J. Laurila, 20 v.; SKS KRA. Pyhäjärvi. Krohn, Kaarle 2394. 1884. – 
Heikki Rätteli, 29 v.; HP 298–290/2002 – Valtimo. J. H. s. 1922. 
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tautiolentoon saattoi syntyä uudelleen ja se lähti perään. 358  Suomenlahden molemmin puolin on 

menetelty samalla tavalla:   

Mato kun syöpi hammasta, pitää männä sitte semmoseen paikkaan, jossa ei käy millonkaan. Haapaan 

kaivoo reikä ja hampaasta verta panna ja panna reikään ja lyyvä pihjala-naula ja sittä kun lähtöö pois, niin 

ei pie kahtoo jälelleen ennen kun huoneen lämpimään mänöö.359  

 

Pihlaka puu kild võttab hamba valu ära, kui sellega hamast torkida ja kild senna tagasi panna, kust võetud, 

ja mitte senna poole enam vaadata. 360 

Pihlajatikku vie hammassäryn, kun sillä kaivaa hammasta. Tikku pannaan takaisin samaan paikkaan, mistä 

se on otettu ja siihen suuntaan ei enää saa katsoa.  

Pohjois-Karjalassa mentiin metsään silmät ummessa ja takaisin tullessa piti varoa katsomasta 

taakseen.361 Hammassäryn parantamistoimien salassa tekeminen ei ole ollut olennainen asia, mutta 

pahitteeksi ei ollut, että metsään lähdettiin kenenkään näkemättä. 362  Hammassärky alkoi vaivata 

uudelleen, jos särystä päässyt ihminen palasi takaisin puun luokse, tai jos joku kaatoi puun tai poisti 

tikut, siirtyi tauti häneen.363 Uudelleen tarttumisen ehkäisemiseksi puu olikin etsittävä mieluummin 

kaukaa yksinäiseltä paikalta tai hautausmaalta, jolloin ei ollut suurta vaaraa, että se kaadettaisiin ja 

kaataja saisi hammassäryn.364  
  

                                                      
 
358 Hästesko 1910: 26–27. 
359 SKS KRA. Juuka. Krohn, Kaarle 11766. 1885. – Haminen, Heikku, 51 v. Hali.  
360 H II 53, 499 (439)< Simuna – H. Böckler. 
361 SKS KRA. Kiihtelysvaara. Karhu, J. 4991.1936. – (Iivanan Mari) Maria Parviainen, 70 v. 
362 SKS KRA. Sortavala. Hyvärinen, J. 2710. 1946. – Maria Ilves, s. 1870. 
363 SKS KRA. Enontekiö. Alaranta, Päiviö 1097. – Armas Niemelä, s. 1894; SKS KRA. Kiihtelys. Marttinen, J. 1450. 1915. 
– Mutanen; SKS KRA. Kiihtelysvaara. Karhu, J. 4991. 1936. – (Iivanan Mari) Maria Parviainen, 70 v.; SKS KRA. Kittilä. 
Paulaharju, Samuli 19758. 1932. – Pötsön emäntä, n. 40 v. Mp. 1920; Mouhijärvi, Hyynilä. Heinäkoski, Aili 255. 1937. – 
Kalle Selin, s. 1865; SKS KRA. Pyhäjärvi Ol. Leino, Evert 110. 1903. – Hilta Ekström, s. 1856; SKS KRA. Rovaniemi. 
Salminen, Väinö 318. 1904. – Alatapio, 38 v.; SKS KRA. Sääksmäki. Sirkkala, Matilda 638. 1928. – Karoliina Tähtinen, n. 
50 v.; SKS KRA. Vuokkiniemi. Meriläinen, H. 1989. 1892. – Kirilä Riikonen, 50 v. 
364 SKS KRA. Juuka. Krohn, Kaarle 11766. 1885. Heikku Haminen 51 v.; SKS KRA. Pori. Friman, J. 34. 1889. J. Laurila; 
SKS KRA. Rovaniemi. Salminen, Väinö 318. 1904. Alatapio 38 v.; SKS KRA. Sääksmäki. Sirkkala, Matilda 638. 1928. – 
Karoliina Tähtinen, n. 50 v. 
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Sylki ja sylkeminen 

Syljellä ja sylkemisellä on ollut laaja merkitys mitä erilaisimmissa taioissa, joissa se ei ole kuitenkaan 

ollut taian keskeisimpänä osana, vaan sillä on ollut taikaa vahvistava merkitys. Säikähtämisen 

vastakeinona oli sylkeminen, ja siten on ehkäisty myös selvästi tajuttavaa tartunnan vaaraa, sekä 

torjuttu pahaa silmää. Sylkeminen tapahtuu usein sellaisten loitsujen yhteydessä, joissa loitsija pyrkii 

ironian, herjauksen, ylenkatseen tai säikäyttämisen avulla saamaan taikavaikutuksen.365  

Suomalaisessa ja virolaisessa perinteessä hammassäryn parantamisessa on sylki ja sylkeminen 

olleet mukana yhtenä elementtinä. Omaa sylkeä on käytetty nesteenä hampaaseen laitettavia 

parannusaineita sekoitettaessa.366 Syljen päälle on ”luettu” samalla tavoin kuin viinaan tai suolaan ja 

tämän jälkeen sitä levitetty kipeän hampaan päälle. Parantamisen päätteeksi on sylkäisty tai sylkeä on 

ollut mukana, kun tauti suljettiin tiettyyn paikkaan.367 Sylkemällä hammassärystä kärsivän suuhun tai 

kasvoihin on tarkoituksena ollut säikäyttää ja saada tällä tavalla hammassärky lakkaamaan.368    

Ennen käen kukkumaa  

Parantamiseen käytettyjen välineiden ja aineiden hankinnan kohdalla esiintyy kansanomainen 

aikamääre ennen käen kukkumaa. Kipeätä ientä voideltiin ennen käen kukkumaa tapetun käärmeen 

rasvalla ja kuivatulla päällä paineltiin poskea. Pälvien aikaan käärmeen sai helposti kiinni. 369 

Hammassärkylääkkeenä käytettyjä ”ampiaissuoloja” valmistettiin ennen käen kukkumaa sekoittamalla 

ampiaisia suolojen sekaan.370 Hauki, jonka hampaalla parannettiin hammassärkyä, pyydystettiin jäiden 

lähdön aikaan ennen käen kukkumista.371 Itäsuomalaisen perinteen mukaan hauen kuteminen alkaa 

Yrjön päivän aikaan, jolloin haukisaaliit ovat runsaita.372 Kaikkialla Euroopassa tunnettu 200-luvulla 

eläneen marttyyrin Pyhän Yrjänän mukaan nimetty Yrjön päivä 23. 4. on ollut tärkeä päivä 

                                                      
 
365 Lönnrot 1880: XIII; Hästesko 1910: 28; Sirelius 1921: 560; Hämäläinen 2005: 75–81; Ks. myös Tillhagen 1977; SKS 
KRA. Virrat. Mäkinen, Eino 1939. 1936. – Olavi Rauhanen, s. 1920;  
366 LK 254/2002 – Raja-Karjala. Lyyli Home.   
367 SKS KRA. Kauhava. Jussila, Matti 569. 1937. – Kaisa Näykki; H III 27, 318 (7)< Kullamaa; SKS KRA. Loimaa. 
Lindqvist, A. 300. 1889. – Juhan Astala, 91 v.; SKS KRA. Luhanka, Tammijärvi. Torsti, Reino K. R. K 67:74, 1935. – 
Heikki Rauhala.  
SKS KRA. Uskela. Lindqvist, A. 401. 1891. – Antti Renval, 40 v.; ERA II 3, 616 (1)< Saarde. 
368 ERA II 202, 513 (70)< Paistu, Tuhalaane v.; SKS KL 9/1978 – Keuruu S. P. s. 1939. 
369 SKS KRA. Kaavi. Teräsvuori, K. 389. 1910. – Paavo Miettinen. 
370 SKS KRA. Temmes. Paulaharju, Samuli 5901. 1913. – Juho Halonen, 70–80 v. 
371 SKS KRA. Virolahti. Alava, Vihtori. IV. B. 296. 1889. – Karoliina Koukki. Maijaliisa Koukki; SKS KRA. Oulujoki. 
Meriläinen, H. 1725. 1892. – Riitta Kaisa Raappana, 78 v. 
372 Vilkuna 2002: 112. 
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vuodenkierrossa. Suomessa päivä osuu aikaan ”ennen käen kukkumaa” jollaista määritelmää ei ole 

Viron aineistossa. Kummassakin maassa on Yrjön päivänä tehty erilaisia taikoja karjan hyvinvointia ja 

tulevaa kesää silmällä pitäen. Tärkeällä sijalla ovat olleet tauteja ehkäisevät taiat.373  

Numerologia 

Numerologiaa on voitu soveltaa hyvin juuri hammastaudin parantamisessa, jossa numeroiden käyttö 

erilaisten menetelmien ja välineiden lukumäärän mittana on ollut monipuolista. Lukumäärien 

käyttäminen on tuonut myös täsmällisyyttä hoitotoimenpiteeseen.374 Vanhimmissa arkistotiedoissa on 

hampaan kaivamisessa käytettyjen tikkujen lukumäärä selvitetty tai tikut piti ottaa numeroin 

määritellyistä paikoista. 375  Taikaparantamisessa on pidetty erityisen tärkeinä lukuja kolme ja 

yhdeksän.376 Numero kolme on kristikunnassa tunnettu täydellisyyden lukuna, mutta ennen kaikkea se 

on tärkeä jumaluuden luku. Yksi Jumala ilmaisee itsensä kolmiyhteytenä Isä, Poika ja Pyhä Henki.377 

Hammassärky on lakannut, kun hampaan kaivamisessa käytetty verinen naula on lyöty puuhun 

kolmiyhteisen nimeen lausuen.378 

Hammassärystä ensimmäistä kertaa kärsivälle on neuvo laittaa kolme raetta suoloja kangaspalan 

sisään ja hieroa sillä ien verille.379 Etelä-Pohjanmaalla on hammassärkyyn vuoltu kirkon ovesta kolme 

tikkua, Savossa ja Karjalassa on menty metsään ja otettu tikku kolmesta puusta ja Keski-Suomessa 

etsittiin tikkupuuksi kolmihaarainen koivu. 380  Pohjois-Suomessa otettiin tikut kolmesta 

kannosta.381Yksikin tikku kävi, jos se oli otettu kolmasti siirretyn huoneen seinästä tai sellaisesta 

                                                      
 
373 Hiiemäe 1998: 122–136 ja 2012: 140; Vilkuna 2002: 106–112. 
374 Lönnrot 1880: IX; SKS KRA. Kalajoki. Risku, F. S. VK 81:34. 1886; H II 32, 475 (62)< Kanepi; SKS KRA. Kokemäki. 
Kallio, Kaarlo 61. 1914; SKS KRA. Koski Hl. Leino, A. 96. 1891; SKS KRA. Koski Tl. Kesälä, Eelis 103. 1910. – Siina 
Kallioinen; SKS KRA. Nivala, Järvikylä. Santavirta, K. O. 26. 1903. – Ville Konttila, n. 23 v.; SKS KRA. Rautavaara. 
Krohn, Kaarle 10231. – Juhani Miettinen, 81 v. Matti Huotarilta; HII 53, 500 (445)< Simuna – H. Böckler; SKS KRA. 
Viljakkala. Mattila, Martti 4518. 1936. – Oskari Mikkola, 71 v. 
375 SKS KRA. Kalajoki. Risku, F. S. VK 81:34. 1886; SKS KRA. Mouhijärvi, Hyynilä. Heinäkoski, Aili 255. 1937. – Kalle 
Selin, s. 1865; E 38395/6< Pärnu-Jaagupi, Pööravere; SKS KRA. Rautavaara. Krohn, Kaarle 10282. 1885; SKS KRA. 
Rautavaara. Krohn, Kaarle 10231. 1885. – Juhana Miettinen, 81 v. Yläluosta. Matti Huotarilta.  
376 Lönnrot 1984 [1832]: 190. 
377 Lempiäinen 1995: 82. 
378 SKS KRA. Tammela. Lindqvist, A. 469. 1891.  – Oskari Hakala, puoskari äijä, 71 v. 
379 SKS KRA. Saarijärvi. Karhumäki, U. 123. 1911. – O. Uusikoski. 
380 SKS KRA. Laihia. Brandt, Herman 747. 1890. – Amalia Brandt 32 v.; SKS KRA. Rautavaara. Krohn, Kaarle 10375. 
1885. – Antti Korkolainen. Honka-aho, Alakeyretti; SKS KRA. Kitee. Hyvärinen, A. 293. 1902. – Loviisa Asikainen. Mp. 
Rääkkylässä; SKS KRA. Pihtipudas. Keskisuom. Osak. 518. 1938. – Juho Laitinen, 69 v. 
381 SKS KRA. Kestilä. Krohn, Kaarle 1140. 1884. – Jaakko Myllykangas, 69 v. 
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ruumislaudasta, jolla oli levännyt kolme vainajaa. 382  Virossa tauti kuljetettiin kolmen tien 

risteykseen.383   

Hampaan pakotus lakkaa, kun kolmemerkkisellä veitsellä leikkaa järven rannalla yksinään kasvavasta 

lepästä kolmion muotoisen kiilan ja sillä kaivaa ikeniä niin, että verta lähtee. Weri on pantava leppään 

syntyneeseen koloon ja kiila paikalleen sekä köytettävä pajun kuorella kiinni.384  

Ennen kolmekanttisen tikun käyttöä Virossa on pitänyt lukea loitsu ja kaivamisen jälkeen Isä meidän -

rukous kolme kertaa yhdellä hengen vedolla. 385  Poikkileikkaukseltaan kolmion muotoinen 

hammastikku kuuluu nykyiseenkin suun terveydenhoitoon, mutta sitä käytetään hampaiden kolmion 

muotoisen välitilan puhdistamiseen eikä taikuuteen.  

Parantavaa voimaa uskottiin siirtyvän vainajan suuhun pantuun hopeiseen kolikkoon tai 

kantapäähän pistettyyn neulaan, jos ne olivat paikoillaan kolme vuorokautta. 386 Virolainen 

parannuskeino oli etsiä tienrististä kivi, mikä asetettiin tielle niin, että vankkurin pyörä osui siihen. 

Murtuneesta kivestä otettiin kolme palaa, joista jokaisella paineltiin kolme kertaa kipeää hammasta, 

minkä jälkeen kivet aseteltiin takaisin paikoilleen ja hammassärky katosi ikuiseksi ajaksi. 387 

Kuppaaminen ei ole taikaparannusta, mutta pahitteeksi ei ollut, jos hammassärystä kärsivän 

jalkapohjaan lyötiin kolme sarvea.388    

Numero yhdeksän esiintyy Virossa lääkekasvien nimityksissä ja suuren voiman tunnusmerkkinä, 

esimerkiksi üheksävägine on lääkekasvina tunnettu ukon tulikukka (Verbascum thapsus). 389 

Hammassärkylajeja on uskomuksen mukaan ollut yhdeksää eri sorttia. 390  Yhdeksän ”kusiaista” 

                                                      
 
382 SKS KRA. Juva. Tarkiainen, V. 562. 1898. – Juho Summanen, 31 v.; SKS KRA. Kaavi. Krohn, Kaarle 12245 b. 1885. – 
Paavo Toivanen, 40 v.; SKS KRA. Sumiainen. Hämäläinen, E. G. 180. 1896. – Eero Hämäläinen, 50 v.; SKS KRA. 
Rovaniemi. Väinö Salminen 319. 1904. – Alatapio + M. Puhakka.  
383 H II 46, 357 (1)< Haljala, Essu v.; RKM II 111, 69/70 (188) < Muhu, Vanamõisa k. E. Aer. (1961). 
384 SKS KRA. Kerimäki. Lång, E. 162.1889. – Petter Behn, 24 v.     
385 E 38395/6< Pärnu-Jaagupi, Pööravere.  
386 SKS KRA. Nurmes. Krohn, Kaarle 9736 a. 1885. – Antti Partanen, 45 v.; SKS KRA. Kauhava. Jussila, Matti 627. 1937. 
– Nikolai Vehkaoja. 
387 EKS 405, 892 (1015)< Karja, Metsküla< M. Hallika järele W. Mägi. 
388 SKS KRA. Uusikaupunki. Hämeenlinnan alakansakoulu. semin. (M. Kiviniemi) 831. 1939. – Emilia Lundström, s. 1862. 
389 Wallner 1917: 69; Vilbaste 1993: 648–650. 
390 SKS KRA. Juva. Tarkiainen, V. 562. 1898. – Juho Summanen, 31 v.; SKS KRA. Kaavi. Krohn, Kaarle 12245 b. 1885. 
Paavo Toivanen, 40 v.; SKS KRA. Sumiainen. Hämäläinen, E. G. 180. 1896. Eero Hämäläinen 50 v.; SKS KRA. 
Rovaniemi. Väinö Salminen 319. 1904. – Alatapio + M. Puhakka;  
390 H II 46, 357 (1)< Haljala, Essu v. 
390 SKS KRA. Kerimäki. Lång, E. 162.1889. – Petter Behn, 24 v.     
390 E 38395/6< Pärnu-Jaagupi, Pööravere.  
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piipussa poltettuna kipeän hampaan kohdalla lopetti hammassäryn.391 Hammastulehduksen turvottamaa 

poskea on haudottu kuumassa höyryssä, minkä aikaansaamiseksi laitettiin veteen heinien joukkoon 

kolme kertaa kuumennetut yhdeksän rantakiveä.392 Virossa on vuoltu yhdeksästä kannosta tikut, joilla 

hammasta on kaivettu. 393  Kristillisessä symboliikassa kolmen kerrannaisena luku yhdeksän viittaa 

Jumalan kolmiyhteyteen, mutta suomalaisessa mytologiassa yhdeksän sisältää myös vastakkaisia 

mielikuvia. Loitsussa yhdeksän taudin synnystä Pohjolan emäntä synnyttää yhdeksän poikalasta, joilla 

on kuvattu tauteja, tuskia ja vahingollisia eläimiä.394   

Pohjoinen pahan asuinpaikka 

Kaikkein pohjoisinta paikkaa kylmää ja pimeää Pohjolaa, Pimentolaa, autiota Lappia, maata Turjan 

tuntureiden takana, Rutjan vuolasta virtaa, on pidetty kaikenlaisen pahan, tautien ja sairauksien 

tyyssijana, jonne taudit manattiin takaisin lähtösijoilleen.395 Kansanrunoudessa esiintyvä Pohjola-käsite 

on hyvin monimuotoinen. Se koostuu tuonpuoleista koskevista käsityksistä sekä muinaisten 

eränkävijöiden ja kaukomatkaajien ajattelusta ja kiinnostuksesta. 396  Virolaiseen kansanuskoon 

kuuluvien taudinhaltioiden uskottiin tulevan Lapinmaalta, tautien ja surman kotipaikasta.397 Ruotsissa 

pohjoiseen liittyvä taika on päässyt Astrid Lindgrenin Eemeli-kirjan sivuille. Vaahteramäen Aatu-

rengin vihoittelevaan sormeen ehdotti ”Pöperö-Maija” Aatun hiuksia ja paidansuikale piilotettavaksi 

keskiyöllä hyvän manauksen kera talon pohjoispuolelle.398 

Hammassäryn parantamisessa otettiin tarvittavia parannusvälineitä puiden, aidanseipäiden ja 

rakennusten ”päivättömältä” puolelta ja tauti myös suljettiin samalle puolelle tai lähetettiin 

                                                                                                                                                                                      
 
390 SKS KRA. Nurmes. Krohn, Kaarle 9736 a. 1885. – Antti Partanen, 45 v.; SKS KRA. Kauhava. Jussila, Matti 627. 1937. 
– Nikolai Vehkaoja. 
390 RKM II 111, 69/70 (188) < Muhu, Vanamõisa k. E. Aer. (1961). 
390 EKS 405, 892 (1015)< Karja, Metsküla< M. Hallika järele W. Mägi. 
390 SKS KRA. Uusikaupunki. Hämeenlinnan alakansakoulu. semin. (M. Kiviniemi) 831. 1939. – Emilia Lundström, s. 1862. 
390 Wallner 1917: 69; Vilbaste 1993: 648–650. 
390 Pekkola 2000; SKS KRA. Kempele. Rautell, F. E. 757. 1891. – Olli Koistinen, 62 v.; SKS KRA. Paulaharju, Samuli 
19758. 1932. – Pötsön emäntä, n. 40 v. 
391 SKS KRA. Nurmes. Krohn, Kaarle 9463 c. 1885.  
392 SKS KRA. Ruokolahti. Kohvakka, T. 794. 1934. – Pekka Putto, 63 v. 
393 E 30204 (8)< Hiiu. J. Johannes. 
394 Lempiäinen 1995: 239; 246. 
395 Ganander 1995 [1789]: 86–88; Lönnrot 1984: 193; Hästesko 1910: 25; Valve 1912: 27; Mansikka 1935: 138; Kurki 
1996: 27; Paal 2006: 114. 
396 Siikala 1992: 64–152. 
397 Eisen 1995: 38; Loorits 1990: 64. 
398 Lindgren 2009: 276. 
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pohjoiseen.399 Pirkanmaalla on heitetty särkevän hampaan kaivamisessa käytetyt kolme tikkua päin 

pohjoista ja luettu luvut perään.400 Seuraava tieto on Etelä-Pohjanmaalta:   

Ota sellaisen ulkohuoneen pohjoisnurkasta, jossa on ollut ruumiita kolme tikkua yksi ylhältä toinen keskeltä 

puolivälistä ja kolmas alhalta. Krassaa niillä hampahias ja vie tikut jälleen paikoilleen. Kyllä porotus 

lakkaa.401   

Samalla periaatteella on toimittu myös Virossa. Hampaan kaivamisessa käytetyt hevosenkenkänaulat 

on kätketty rakennuksen pohjoisen puoleiseen seinään tai parantamisessa käytettyjä tikkuja on vuoltu 

puun pohjoisenpuolisesta kyljestä ja tauti on piilotettu samaan kohtaan.402  

Erilaisten tautien ja vammojen parantamisessa käytettyä vettä ei otettu pohjoisen suunnasta 

tulevasta virrasta, vaan sellaisesta, mikä juoksi pahan asuinsijaa kohti, ja tauti on lähetetty virran 

mukana pohjoiseen. 403 Sekin riitti, että hampaan kaivamisessa käytettävät tikut otettiin pohjoiseen 

virtaavan veden ääressä kasvavasta puusta ja piilotettiin takaisin samaan paikkaan.404 Viitasaarella on 

kipeän hampaan kaivamisen jälkeen veriset tikut piilotettu joen rannalla kaltevana kasvavaan koivuun 

ja manattu: 

”Tuonnepa sinut manaan/ Pohjan pitkään perään/ Lapin maahan aukeahan/ Joss on suuret murhamiehet/ 

Ikuiset pahantekijät/Tuonnepa sinut manaan/ Helvetin koan eteen/ Johon puut juurin putos/  Hongat latvoin 

kaatus/ Johon hiisi (hirtettihin) hirtettiin/ Pahahenki murhattiin.405  

Uskomus, että virtaava vesi vie taudin mukanaan, on ollut todennäköisesti takana silloinkin, kun 

hampaan kaivelemiseksi tikut on vuoltu pienestä sillasta ja asetettu kaivamisen jälkeen entiseen 

paikkaan.406 Pelkkä virtaan katsominenkin on riittänyt, eikä virtaussuunnalla näytä myöhemmin olleen 

                                                      
 
399 SKS KRA. Eurajoki. Kahari, Edvard 131. 1892; SKS KRA. Joroinen. Kinnunen, A. 509. 1886; SKS KRA. Isojoki, 
Vanhakylä. Tuomaala, Väinö 3889. 1950. – Nestori Varsaviita, s. 1874; SKS KRA. Keuruu. Salokannel, Akseli 347. 1913; 
SKS KRA. Korpilahti. Kotikoski, J. W. 169. 1908; SKS KRA. Eurajoki. Kahari, Edvar 131. 1892; SKS KRA. Suoniemi. 
Kivisalo, O. 105. 1904. – Vilhelmiina Nurmi, 60–65 v. Mp. 1890.  
400 SKS KRA. Suoniemi. Kivisalo, O. 105. v. 1904. – Vilhelmiina Nurmi 60–65 v. Mp. 1890.  
401 SKS KRA. Ilmajoki. Pirilä, S. 131. 1886. – Eemeli Färmi, 50 v. 
402 H IV 7, 69/70 (3d)< Jüri, Kurna v. Sepamäe t.; H II 534 (23)< Jä-Jaani, Võhmuta v. J. A. Rehberg; ERA II 20, 194 (8)< 
Hageri, Hageri v. Adila; H II 15, 113/4 (24) Kuusalu; H II 18, 602 (5)< Kaarma, Muratsi – Vaivara. G. Vilberg; ERA II 
275, 50/i (6) Põide, Uuemõisa v., S-rahula k.< Muhu. Jaan Ratassepp. (1940); H II 39, 765 (708)< Koeru, Vaali. H. A. 
Schults.  
403 Lönnrot 1880: IX; Hästesko 1910: 26; Hako 2000: 108; 153; 222.  
404 HP 1406/2002 – Längelmäki, R. V. s. 1915; SKS KRA. Mäntyharju. Karhu, J. 3887. – Maria Piiraa, 81 v. 
405 SKS KRA. Viitasaari. Österberg, Maria 238. 1909.  – Heikki Brandt, 62 v. 
406 SKS KRA. Koski Hl. Leino, A. 96. 1891. 
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väliä.407 Rohkeasti avatun märkäpesäkkeen tyhjennyttyä särky laantui, mutta mies on vielä varmistanut 

parantumisen:  

Näin kerran, kun eräs mies Koponen nimeltä, talvisena pakkasyönä, kun hänen hammastaan kovasti pakotti, 

otti puukon tupestaan, halkaisi ikenensä ja laski ison määrän verta. Työn tehtyään meni hän Kyrön salmen 

virtaa katsomaan ja sinne hän itse kertoi sen jääneen, eikä sen koommin pakottanut enää.408 

Ruotsissa pohjoiseen virtaavaan veteen liittyvät parannustavat ovat olleet tunnettuja, mutta virolaisessa 

hammassärkyaineistossa niitä ei ole, tosin Viljandin seudulta on kirjattu tieto, minkä mukaan merelle 

katsominen parantaa hammassäryn. 409 

Humoraalipatologia -oppi 

Humoraalipatologia on sairauden olemusta kuvaava oppirakennelma. 410  Kansanomaiset 

taudinselitykset, joissa sairauden syynä pidetään ympäröivän elinpiirin jotain persoonatonta osaa tai 

ilmiötä, on jossain määrin johdettu humoraalipatologian väittämistä. 411  Humoraalipatologiassa on 

yhdistynyt kaksi kreikkalaista filosofian oppia: pythagoralainen harmonia-ajattelu ja Empedokleen 

käsitys neljästä alkuaineesta tulesta, maasta, vedestä ja ilmasta. Harmonia-ajattelun lähtökohtana on 

neljä elämännestettä, joiden tasapainon häiriöt johtivat sairauteen. Jos jossakin kehon alueella oli verta, 

limaa, keltaista sappea tai mustaa sappea liikaa tai liian vähän, esiintyi siinä kohdassa kipua. 

Humoraalipatologia -opin mukaan sairaudessa ei ollut minkäänlaista mystiikkaa, vaan se oli täysin 

selitettävä ja ymmärrettävä luonnonilmiö. Alun perin sairaus merkitsi jonkin nesteen suhteellista 

ylimäärää tai vajausta toisiin nesteisiin verrattuna, mutta vähitellen huomion kohteeksi tuli nesteiden 

”absoluuttinen” määrä. Ajateltiin, että ylimääräisellä nesteellä oli sairauksia synnyttävä vaikutus. Veri 

alkoi vähitellen saada hallitsevan osan elämännesteistä ja siihen kohdistuvista toimenpiteistä tuli 

keskeisiä parannusmuotoja. Humoraalipatologian perusopetuksen mukaan terveys seurasi 

suoraviivaisesti neljän ruumiin nesteen (humoraalin) keskinäisestä tasapainosta, ja sairaus oli tulosta 

siitä, että joku ruumiin nesteistä oli lisääntynyt tai vähentynyt rikkoen kyseisen harmonian. 

Humoraalipatologisen oppisuunnan yleisimmät hoitokeinot liittyivät nesteisiin, joiden tasapainoa 

                                                      
 
407 SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti E. 4844. v. 1936. – Heinänen, 66 v. 
408 SKS KRA. Savonlinna. Seppänen, Aleksi 4949 b. 1937. 
409 Ks. Tillhagen 1977; E 3434 (10) Viljandi. 
410 Vuori 1979: 244. 
411 Veidemann 1983: 203–206. 
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yritettiin säädellä päästämällä verta ja käyttämällä ulostus- ja oksetuslääkkeitä.412 Opin mukaisesti verta 

on ohennettu ja vahvistettu lääkkeiden avulla, sitä on laskettu kuppaamalla, suonta iskemällä tai 

annettu iilimatojen imeä. Humoraalipatologia on ehkä ainoa teoria, jonka miltei kaikki maallikot ja 

terveydenhuollon ammattilaiset ovat jakaneet ja hyväksyneet.413  

Agricolan Rukouskirjasta selviää, että oppi neljästä alkuaineesta tunnettiin jo tuolloin myös 

Suomessa, joten se ei ole ollut yksinomaan oppineiden tiedossa, vaan levisi kansan tietoisuuteen 

vaikuttaen sen uskomuksiin. Keskiajalla ilmestyi kaikenlaisia lääkeopillisia kirjasia, jotka olivat 

omiaan levittämään tietoa oppineesta magiasta. 414  Vaikka humoraalipatologia oli kehittynyt 

monimutkaiseksi ja loogiseksi järjestelmäksi, ei se kuitenkaan selittänyt kaikkia ilmiöitä, joten usko 

magiaan säilyi edelleen vakaana.415   

                                                      
 
412 Joutsivuo 1998: 39; Leikola 2004: 23–37; Vuorinen 2010: 88–90. 
413 Vuori 1979: 244–256; Vuorinen 2010: 88–89. 
414 Hästesko 1910: 99–100. 
415 Dahl 2007: 40. 
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3 HAMMASSÄRYN PARANTAMINEN  

Särkevän hampaan kaivaminen 

Lönnrot ja Hästesko kiinnittivät huomiota siihen, että muista sairauksista poiketen hammassäryllä oli 

myös aivan oma parannustapansa, mikä ei sopinut taikaparantamisen kaavaan, nimittäin hampaan 

kaivaminen. Tautien aiheuttajiksi kuvitellun madon poistamiseen käytetty taikuus on ollut etupäässä 

loitsujen lukemista, mutta hammasmatoa on häädetty rationaalisten välineiden, tikkujen ja erilaisten 

kaivinten avulla.  

"Hammasmatokin" on väliin saatu esille kun kaivaa hammasta tikulla niin että veri tulee. Tämä 

”hammasmato" on lyhyt vaaleahko pätkä jossa toinen pää on musta toinen vaaleahko. Tämän 

"hammasmadon" poisottaminen tuottaa suurta kipua, vaan kun se on poissaatu katoaa myöskin 

hampaankolotus.416 

Hästesko on tullutkin pohdinnassaan tulokseen, että hampaan kaivaminen, mitä hän piti tehokkaana 

parannuskeinona, on ollut parannustapa johon vasta jälkeenpäin on liitetty taikuus.417 Täysin kuolleen 

hermon pois kaivaminen ei satu, mutta elävän tulehtuneen hermon poistaminen tekee kipeää. Jos 

”hammasmato” on onnistuttu poistamaan juurikanavasta, ei kipua enää tunnu. Tulehtuneen hampaan 

märkimisen tuottama paine leukaluussa aiheuttaa säryn, mikä hellittää kun hampaan juurikanava on 

saatu tikulla auki niin, että märkä pääsee purkautumaan sen kautta suuhun. Madon on todettu kuolleen, 

kun hampaasta on tullut ”musta veri”.418  

                                                      
 
416 SKS KRA. Rovaniemi. Duodecim E 190: 521. 1950.  
417 Hästesko 1918: 96. 
418 SKS KRA. Iisalmi. Rissanen, Santeri 146. 1936. – Ulla Myllynen, 65 v. 
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Kuva 6. Märkä valuu tikulla avatun juurikanavan kautta suuhun. Märkäpesäkkeen voi avata myös ikenen kautta.  
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Tikku elävästä puusta ja taudin sulkeminen puuhun 

Merkittävä osuus tutkimusaineiston parantamisvälineistä on eri puulajeista tehdyillä tikuilla. Suurin osa 

tikkujen käyttötiedoista on tutkimusotoksen vanhinta arkistoaineistoa, jota on kerätty 1800-luvun 

loppupuoliskolla ja 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Eri puulajeista otettujen tikkujen 

käyttö on osa taudista -periaatteen (pars pro toto) mukaista toimintaa, mikä tarkoittaa, että tikun tai 

tikkujen päähän piti hampaan kaivamisen tuloksena saada verta tai märkää.419 Tämän jälkeen tautiaine 

suljettiin määrättyyn paikkaan, jos se oli puu, niin tavallisesti on selvitetty, oliko se sama puu, josta 

tikut otettiin vai jokin toinen nimeltä mainittu puulaji, esimerkiksi Pohjois-Savossa verinen pihlajatikku 

suljettiin leppään.420 Sulkemispaikka on saattanut olla myös puun kasvupaikka, kuten syrjäinen paikka, 

hautausmaa, kiven päällä tai mädäntyneen kannon läpi kasvanut puu.421  

Pihlaja (Sorbus aucuparia) on ollut yleisesti käytetty tikkumateriaali. 422  Pihlajassa asuvan 

yliluonnollisen väen käyttäminen torjuntamagiassa on tunnettua suomalais-ugrilaisilla kansoilla samoin 

kuin balttilaisilla ja germaaneilla. Perinnetieteissä on pihlajan pyhyyden erikoislaatua tutkittu jo 

pitkään. Vuosituhansien kuluessa ovat pihlajalle annetut merkitykset muuttuneet sen mukaan, miten 

käyttäytymistä ja ajattelua ohjanneet kansalliset ja kansainväliset myytit ja uskomukset ovat 

muuttuneet ja vaihtuneet. 423  Martti Haavio on todennut, että pihlajan pyhyyden jäljittämisen 

vaikeudesta huolimatta on selvää, että se on ollut tärkeä puu taikomisen välikappaleena. Pihlaja on ollut 

varhaissuomalaisen käsityksen mukaan vaikuttava apuneuvo sairauksien parantamisessa ja siihen on 

turvauduttu karkotettaessa kateiden ja pahansuopien kiroja. Mahdollisesti se on tähän asemaan joutunut 

kitkerän makunsa ja hajunsa takia, mikä on ominaista monelle lääkeyrtille.424 Virolaisen perinteen 

                                                      
 
419 E 5934 (1)< Haljala, Metsiku. D. Pruhl; KKI, WS< Juuru, Toomja. M. Must. (1945); SKS KRA. Heinävesi. Mäkipelto, 
T. 569. 1934. – Karoliina Mikkonen; E 8 o14, 60(186)< M. J. Eisen; SKS KRA. Korpiselkä. Härkönen, I. 182. 1900. Kitsu 
Matti< Jaakko Petrov; SKS KRA. Nurmes. Krohn, Kaarle 9463 d. 1885. 
420 SKS KRA. Rautavaara, Alaluosta. Krohn, Kaarle 11381. 1885. – Heikki Kukkonen. 
421 SKS KRA. Pieksämäki. Lång, E. 488. 1892. – Ansarias Kovanen, 23 v.; SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 
3166. 1907. – Niku Taavetti, 60–70 v. 
422 M II 46, 757 (30)< Ambla, Tapa; EÜ XI 442 (34); E 6934 (1)< Haljala, Metsiku. D. Pruhl; SKS KRA. Joroinen. 
Kinnunen, A 506. 1886; H III 3, 99 (4)< Jüri, Nabala; M II 46, 634 (78)< Kadrina; SKS KRA. Kangaslampi. Sääski, Sylvi 
1335. 1938. – Emäntä Hintriikka Räisänen, s. 1856.; SKS KRA. Kurikka. Paulaharju, Samuli 2900. 1907; SKS KRA. 
Lehtimäki. Vallinmäki, A. J. 207. 1910; SKS KRA. Loimaa. Lindqvist, A. 300. 1889. – Juhan Aitala, 91 v.; E II 40 
(219)<Maarja-Magdalena; RKM II 111, 24/5 (46) < Muhu, Ridasi k. E. Aer (1961); RKM II 111, 69/70 (188)< Muhu, 
Vanamõisa k. E. Aer (1961); SKS KRA. Rautavaara. Krohn, Kaarle 11381. 1885. – Heikki Kukkonen, 45 v. Alaluosta; H II 
53, 499 (439)< Simuna. H. Böckler; H II 29, 425 (39)< Ta-Maarja, Ilmatsalu; SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 
1255. 1905; SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 1113. 1903; SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 3167. 
1907. – Niku Taavetti, 60–70 v.; H III 26, 419 (1)< Vastseliina, Loosi; H III 14,436/7 (2)< Viljandi, Uusna v.    
423 Haavio 1938: 98–112; Viires 1975: 124; Anttonen 1997.  
424 Haavio 1938: 107–109.  
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mukaan pihlajassa asustava ihmeellinen väki pelottelee sairaudet ja pahat henget kauemmaksi, ja kun 

pihlajatikulla kaivoi särkeviä hampaita verille, niin särky loppui. 425  Myyttisen taustansa lisäksi 

pihlajapuu on tikkumateriaalina sitkeää ja kestävää, mikä hampaan kaivelemisessa on ollut tärkein 

ominaisuus.   

Lepän (Alnus incana) käytön erilaisissa jokapäiväiseen elämänmenoon kuuluneiden taikojen 

yhtenä perustana on sen suojaava ja haltioiden ja vainajien haamusieluja karkottava voima, sillä leppä 

on käsitetty sielunpuuksi ja sen punainen neste vereksi eli lepäksi.426 Lepästä vuollulla tikulla on 

kaivettu kipeää hammasta maagisen parantamisen ehtoja noudattaen. 427  Tikun vuoleminen ei aina 

vaatinut metsään menoa, eikä puuhun piilottamista. Viitasaarella on parantamiseen käynyt kolme 

leppähalosta otettua tikkua, jotka sen jälkeen on suljettu pöydänpäätyseinään kaivettuun reikään, 

suljettu puutapilla ja manattu pysymään siellä.428 Virossa leppätikun tehoa on lisätty kuumentamalla tai 

kastamalla sitä loitsittuun viinaan yhdeksän kertaa.429     

Koivulla (Betula verrucosa ja B. pubescens) ei ole samalla tavoin myyttistä taustaa kuin pihlajalla 

tai lepällä, mutta se on kestävää tikkumateriaalia.430 Maagista voimaa tikkuihin on saatu, kun ne on 

otettu kolmihaaraisesta koivusta tai käytettiin kolmea tikkua.431  

Meidän kylällä oli ennen erikoinen hammastautien parantaja eräs talon isäntä. Hän vuoli tuoreesta koivusta 

noin parin tulitikun pituisia kömpelö tekoisia puikkoja. ”Satsiin kuului kolme puikkoa. Niillä piti kaivella 

vuoronsa jälkeen molemmilla päillä kipeätä hammasta niin kauan, kunnes läksi verta. ”Satsi” maksoi 10 p. 

monet ostivat ”satsin” ennenkuin hammasta pakottikaan, vain varalle.432 

Pehmeästä haavasta (Populus tremula) tehdystä kaivelutikusta ei ole kuin pari tietoa koko 

tutkimusaineiston runsaasta tikkumäärästä, mikä osoittaa, että puumateriaalin laatu hampaan 

                                                      
 
425 E II 40 (219) – Maarja-Magdalena. 
426 Lehtisalo 1934: 84; Viires 1975; 124. 
427 Forsblom 1927: 165; SKS KRA. Eurajoki. Kivisalo, O. 104. 1904. – Rosa Koskinen, 21 v.; SKS KRA. Kaavi. Krohn, 
Kaarle 12351. 1885. – Heikki Tasanen, 26 v. Sivakka; SKS KRA. Metsämaa. Lindqvist, A. 585. 1893. – Miina Haavisto, n. 
50 v.; SKS KRA. Nivala, Järvikylä. Santavirta, K. O. 26. 1903. – Ville Konttila, n. 23 v.; SKS KRA. Pielavesi. Tikkanen, 
Fr. 31. 1899. – Annakaisa Uotinen, 74 v.; SKS KRA. Rautavaara. Krohn, Kaarle 10400. 1885. – Mauno Rissanen, 54 v. 
Alakeyretti; H I 7, 599 (1)< Palamuse; H II 53, 500 (445) < Simuna. H. Böckler; RKM II 68, 140 (9)< V-Maarja (Simuna). 
H. Joonuks (1955–56). 
428 SKS KRA. Viitasaari. Keskisuomalainen Osakunta 387. 1938. – Selma Kumpulainen, 63 v. 
429 Hiiemäe 1971: 532; E 18034/5. < Saarde, Jäärja. 
430 SKS KRA. Enontekiö. Alaranta, Päiviö 1095. 1951. – Juho Autto, s. 1875, Raattama; SKS KRA. Viljakkala. Säkki, 
Pauliina 884. 1935. – Pauliina Säkki, s. 1872. 
431 SKS KRA. Loimaa. Lindqvist, A. 300. 1889. – Juhani Artola, 91 v.; SKS KRA. Pihtipudas. Keskisuom. osak. 518. 1938. 
– Juho Laitinen, 69 v.; KL 10/1978 – Pirkkala.  A. S. s.1909. 
432 SKS KRA. Kangasniemi. Viinikainen, Kalle. KRK 90:455. 1935. 
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kaivamisessa on ollut ensisijainen ominaisuus.433 Lääkekasvina tunnetusta pajusta (Salix alba, Salix 

fragilis ja Salix caprea) tikkupuuna on muutama tieto. 434  Myös sitkeästä katajasta (Juniperus 

communis) on yllättävän vähän tietoja tikkumateriaalina.435 Viron Viljandimaalla on kasvanut suuri 

rauhoitettu kataja, josta on ollut lupa ottaa tikku särkevän hampaan kaivelemiseksi.436  

Männystä (Pinus silvestris) ei ole monta tietoa, 437 mutta suuria mäntyjä on pidetty pyhinä puina, 

joiden luokse tultiin matkojen päästä hakemaan apua erilaisiin vaivoihin.438 Sulkavan Väätälinmäen 

kylässä Etelä-Savossa on 1930-luvun lopulla kasvanut suuri ”tikkupetäjä”. ”Kun siitä vuoli tikun ja 

sillä kaiveli kipeätä hammasta ja sitten vei tikun takaisin petäjän rakoon, niin hammastauti lakkasi.”439 

Vastaavanlaisesta männystä on haettu apua Keski-Ruotsissa Upplandissa.440 Hämeenkyrössä kasvavan 

”Timin männyn” luo hakeutui hammassärkyä potevia avun tarvitsijoita pitkien taipaleiden takaa. 

Erityisen kuuluisa pyhä puu on Puulaveden rannalla Hirvensalmella kasvava lehmus eli niinipuu (Tilia 

cordata), jonka runko on ennen ollut täynnä nauloja ja tikkuja, joilla on kaivettu kipeää hammasta.441 

Seuraava tieto on Inkerinmaalta:  

Sisarein, Anna Virolainen, kävi Vanhas-Laatokas n. 25 v. sitten ja Volhovan (Olhavan) joen varrella oli 

ollut vanhat luostarin rauniot ja siellä oli pyhä puu. Kuusen kanto, laho. Hänel neuvottii, ku hammasta 

pakottai: ”Ota tuost pyhän puun puikko ja sil koverrahammasta!” Ja si lu käi kovertammaa, monel henkel 

helpotti hampaat.442  

                                                      
 
433 H III 18, 221 (9) < Tallinn < Kullamaa; SKS HP 435/2002 – Viipurin mlk. I. K. s. 1928. 
434 SKS KRA. Jämsä. Nieminen, Kalle 320. 1925; SKS KRA. Kuhmalahti. Helminen, H. 922. 1940. – Kustaa Vikman, 64 
v.; KL 14/1978 – Lammi. I. M. 78 v.; SKS KRA. Mäntyharju. Karhu, J. 3889. 1936. – Helvi Samppa, 22 v.; SKS KRA. 
Karhu, J. 3887. 1936. – Maria Piiraa, 81 v.  
435 H II 38, 275 (3)< Haljala, Kisuvere; SKS KRA. Joroinen. Kinnunen, A. 508. 1886; E 62325 (40)< Jämaja; SKS KRA. 
Koski Hl. Leino, A. 369. 1892; SKS KRA. Lumijoki kk. Ukura, Tyyne KRK 229: 90. 1936; SKS KRA. Viljakkala. Mattila, 
Martti E. 3014. 1935. – Juha Hanhijoki, 70 v. 
436 RKM II 107, 99 (3)< Halliste khk. S. Lätt (1960). 
437 SKS KRA. Keuruu. Salokannel, Akseli 348. 1913; SKS KRA. Sotkamo. Kaakinen, J. 1034. 1938. Juha Iisakki Huttunen 
90 v.; SKS KRA. Vesanto. Tiitinen, Matti 1342. 1935. – Otto Toikkanen, 66 v. 
438 ERA II 125, 145 (52)< Tallinn< Jõhvi, Voka v., Konju k. Mart Tarum; H II 60, 715 (2)< Setu; ERA II 301, 284 (133)< 
Setu.   
439 SKS KRA. Sulkava. Sääski, Sylvi 2127. 1939. – Olga Hämäläinen, s. 1883.  
440 Tillhagen 1977: 161. 
441 Kovalainen & Seppo 2006: 132. 
442 SKS KRA. Spankkova [Jyväskylä]. Virolainen, Maria. 1101. 1948. – Maria Savolainen, s. 1882. 
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Kipeästä hampaasta kaivettu tautiaine on pitänyt piilottaa niin visusti, ettei tauti pääse palaamaan 

takaisin tai tarttumaan toisiin. Suomessa taudin sulkemispaikkoja ovat olleet yleisimmät puulajimme 

kataja, koivu, kuusi, mänty, paju, pihlaja ja tuomi.443  

Nyt vuoli isäni kolme puikkoa puusta. Niillä piti minun kaivella noita kipeiden hampaitteni juuria niin, että 

ne verisiksi tulivat. Sitte vietiin nuo puikot metsään ja ajettiin vasaran kanssa kiinni kasvavaan pihlajaan. 

Hittara viimein naulattiin puuhun, puuta puristamaan, pihlajaa pihistämään.444 

Eniten tietoja taudin piilottamiseksi on haavasta ja lepästä, joihin on helposti voinut nävertää reiän ja 

laittaa kuoren paikoilleen.445 Erään parantajan tiedetään säilyttäneen kasvavassa puussa kolmea tikkua, 

joilla hän kaivoi apua tarvitsevien hampaita.446 Virossa on vuoltu pihlajasta tikku ja asetettu takaisin 

samaan paikkaan,447 mutta sen on voinut piilottaa myös koivuun, kunhan päälle löi pihlajaisen tapin.448 

Muhun saarella on etsitty puu, joka tuulessa hankasi toista puuta vasten. Tästä vuoltiin terävä tikku, 

jolla kaivettiin kipeää hammasta, minkä jälkeen tikku piilotettiin puun kuoren alle niin hyvin, ettei sitä 

näkynyt. Kun nämä toimet tehtiin tarkasti, niin hammassäryn piti loppua välittömästi, mutta jos särky 

ei lakannut, oli jotakin tehty väärin, minkä takia kipu vain yltyi.449 Puuhun suljetun taudin on uskottu 

aiheuttavan puun kuoleman eläväksi kuvitellun taudin järsiessä sitä. 450  Tautia kuljetettiin 

                                                      
 
443 SKS KRA. Juuka. Krohn, Kaarle 11626. 1885. – Markku Lehikoinen, 72 v.; SKS KRA. Kaavi, Sivakka. Krohn, Kaarle 
12351. 1885. – Heikki Tasanen, 26 v.; SKS KRA. Lappee. Kemppi, Antti 54. 1889. – Joonas Montonen, 30 v.; SKS KRK. 
Mouhijärvi. Laitakari, Kaarle 815. 1937. – Oskari Lehto, s. 1876; SKS KRA. Mouhijärvi, Hyynilä. Heinäkoski, Aili 255. 
1937. – Kalle Selin, s. 1865; SKS KRA. Norjan-Lappi, Koutokeino. Paulaharju, Samuli 46112. 1948. – Aitjärven isäntä, n. 
70 v. Mp. 1920; SKS KRA. Tammela. Lindqvist, A. 469. 1891. – Oskari Hakala, puoskari äijä, 71 v.; SKS KRA. 
Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 1125. 1903.  
444 SKS KRA. Kitee. Vauhkonen, P. VK 107: 21–23. 1921. 
445 SKS KRA. Kerimäki. Lång, E. 162. 1889. – Petter Behn 24 v.; SKS KRA. Keuruu. Salokannel, Akseli 346. 1913; SKS 
KRA. Kurikka. Paulaharju, Samuli 2900. 1907; SKS KRA. Lehtimäki. Nieminen, J. 48. 1909; SKS KRA. Lehtimäki. 
Wiljami Keski-Suokko 662. 1938; TYKL kys46/17 – Mäntyharju [Pertunmaa]. H. V. s.1909; SKS KRA. Nurmes 
Kortelainen, Helmi 41. 1936; SKS KRA. Pyhäjärvi Ol. Evert Leino 110. 1903. – Hilta Ekström, s. 1856; SKS KRA. 
Pyhäranta. Koskinen, Lauri 355. 1929. – Matias Johansson, 78 v.; SKS KRA. Rautavaara, Honkamäki Puumalankylä. 
Krohn, Kaarle 10689 c. 1885. – Juhani Tuovinen, 45 v.; SKS KRA. Rovaniemi. Salminen, Väinö 318. 1904. – Alatapio, 38 
v.; SKS KRA. Saarijärvi. Karhumäki, U. 123. 1911. – O. Uusikoski; SKS KRA. Sotkamo. Meriläinen, H. 135. 1880; SKS 
KRA. Tammela. Lindqvist, A. 286. 1888. – Mikko Mikonpoika Suoranta, lähes 70 v.; SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, 
Samuli 1125. 1903; SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti E. 3126. 1935. – Miina Keskinen. 
446 SKS KRA. Mouhijärvi. Järventausta, Eero 1173. 1938. – Kalle Järventausta. 
447 11492 (15) < Ambla, Tapa; E 6934 (1)< Haljala, Metsiku. D. Pruhl; H III 2, 478 (14) – Haljala, Kavastu v.; H III 3, 99 
(5) < Jüri, Nabala; M II 46, 634 (78) < Kadrina; H II 15, 113/4 (24) Kuusalu; RKM II 111, 24/5 (46) < Muhu, Ridasi k. E. 
Aer (1961); RKM II 111, 69/70 (188)< Muhu, Vanamõisa k. E. Aer (1961); H II 53, 499 (439) – Simuna. H. Böckler; H II 
29, 425 (39) – Ta-Maarja, Ilmatsalu; H III 26, 419 (1) – Vatseliina, Loosi. 
448 H II 46, 357 (1)< Haljala, Essu v. 
449 ERA II 275, 50/i (6)< Pöide, Uuemõisa v., S-Rahula k. <Muhu. Jaan Ratassepp (1940). 
450 SKS KRA. Lehtimäki. Nieminen, J. 48. 1909; SKS KRA. Mouhijärvi Laitakari, Kaarle 819. 1937. – Niilo Järvinen, s. 
1909, Suodenniemi; SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti E. 4734. 1936. – Miina Tarpila, 75 v. 
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piilotuspaikkaan muillakin tavoilla kuin tikun päässä tuotuna. Parantamisessa käytetyt suola, viina tai 

suuhun valunut märkä tai veri on syljetty puuhun tehtyyn reikää ja reikä on suljettu puutapilla.451      

Hammas tuskan poistaminen. Jos mato ruppee hammasta syömään niin sille ei taho mistään muusta tulla 

apuva, kuin voan kaivaivaa kuivaan haapaan reijän ja sylyköö veren sinne ja sittä ottaa kovan tervas naulan 

ja lyöp siihen reikään, niin kovaan että ei se kuunaankaa siitä lähe pois, niin sillä se asettuu ijäks päiväks.452 

Taudin kuljettaminen puuhun ei ole ollut ainoastaan hammassärylle ominainen parannuskeino, vaan 

esimerkiksi malariaa, jota meillä esiintyi runsaasti 1800-luvulla ja 1900 -luvun alkupuolella, on siirretty 

puuhun.453 Mutta tuskin mikään muu tauti on helpottanut puuhun sulkemisen seurauksena yhtä hyvin 

kuin hammassärky. Luonnollinen selitys on edellä kuvattu märkäpesäkkeen mekaaninen avaaminen. 

Säryn loppuminen on antanut luottamusta maagisen toimenpiteen tehokkuuteen. Honko on todennut, 

että myytillinen tulkinta hallitsee siinä määrin kansanomaisessa lääkintätaidossa, että muista 

parannusseremonioista riippumaton vaikutus jää oivaltamatta.454  

Tikku salaman iskemästä puusta 

Ukonilma salamoineen on luonnonvoima, jota kansanihminen on kunnioittanut ja pelännyt.  Pohjois-

Virossa käytetty ukkosen nimitys kõu on alun perin tarkoittanut kuollutta esivanhempaa.455 Salaman 

iskemissä paikoissa uskottiin oleva maagista voimaa, jota saattoi käyttää hyväkseen.456  Konkreettisesti 

ukkosen voima näkyy salaman särkemissä puissa, joista otetuilla sälöillä on lämmitetty saunaa tai 

niiden avulla on parannettu niin hammastautia kuin muitakin vaivoja.457 Viron parannusperinteessä on 

hammastaudissa purtu salaman iskemän puun palaa, sillä on hierottu ja paineltu kipeää kohtaa, taikka 

                                                      
 
451 SKS KRA. Mouhijärvi. Laitakari, Kaarle 819. 1937. – Niilo Järvinen, s. 1909, Suodenniemi; SKS KRA. Parkano. 
Satakuntalainen Osakunta 309. 1938. – Emma Saarinen, 60 v.; SKS KRA. Pukkila. Eino Kauppinen 1008. 1932. – Maria 
Homma, 76 v.; SKS KRA. Saarijärvi. Karhumäki, U. 123. 1911. – O. Uusikoski; SKS KRA. Viitasaari. Paananen, Onni 
KRK 74: 15. 1936. – Juho Paananen, s. 1847.  
452 SKS KRA. Pielavesi. Tikkanen, Fr. 129. 1899. – Abel Kolehmainen, 23 v. 
453 Paal 2006:122.  
454 Honko 1966: 18. 
455 Laugaste 1953: 392. 
456 Eisen 1926: 112; Viires 1975: 45. 
457 Ruuttu 1931: 56; SKS KRA. Kuusamo, Soivio. Komu, Väinö 101. 1950. – Elviira Murtoniemi, 65 v. 
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sitä on laitettu hampaan päälle, 458 mutta käytetyin keino sekä Suomessa että Virossa on kaivaa 

hammasta salaman iskemästä puusta otetulla tikulla.459  

Salaman iskemästä puusta kerättiin tikkuja varastoon myös tulevaa tarvetta varten.460 Tunnettu 

virolainen kansanrunouden tutkija Oskar Kallas kertoo salaman iskeneen puuhun lähelle hänen kotiaan 

Hiiumaan Kassarissa. Hammassärkyä potenut palvelija oli sanonut keräävänsä tikkuja hampaan 

kaivamista varten. Kysymykseen, auttaako se, palvelija tiesi kertoa, että ihmisten mielestä se auttaa 

silloin, kun ikenen saa kaivettua verille. Palvelija muistelee tsaarin aikaista tapausta, jolloin salama oli 

lyönyt puuhun Haapsalussa ja puoli kaupunkia kävi keräämässä tikkuja, joista oli ollut myöhemmin 

apua hammassärkyyn.461 Etelävirolainen naishenkilö kertoo kirjeessään lapsuuden kotinsa puutarhassa 

kasvaneesta suuresta päärynäpuusta, johon salama iski. Kertojan äiti oli kerännyt pieniä puun säleitä ja 

laittanut ne talteen keittiön hyllylle sanoen niiden olevan ”taivaan isän lääkettä”. 462  Tikkujen 

                                                      
 
458 Harva 1948: 98; Kuusik (1948): 58; H II 40, 725 (54)< Kuusalu, Kolga; E 5289 (10) – Paistu; H II 26, 244 (129)< Suure-
Jaani; E 57300 < Tartu. M. J. Eisen E 16950 (37)< Viljandi, V-Tännas. H. Jaanson; RKM II 49, 166 (71)< Urvaste, Taku k. 
T. Prisko (1955). 
459 M II 46, 357 (2)< Haljala, Essu v.; H II 22, 645 (5)< Halliste; H II 48, 54 (100)< Halliste, Abja; H III 19, 200 (112) < 
Halliste, Paistu-Kaarli; E X 36 (182)< Iisaku;  H II 8, 68 (8)< Jõhvi; KKI, KS Jämaja, Torgu. T. Pedi < A. Laikoja, 60 
a.1977; H II 15, 380 (13)< Jüri; ERA II 77, 55 (8)< Jüri < Kose, Uuemõisa (Kuivajõe) v.; H III 3, 100 (7)< Jüri, Nabala; 
AES. Karksi, Ainja. L. Lepp. 1932; E/1228/28 (2)< Koeru, Ramma; ERA II 141, 383 (84)< Kolga-Jaani, Soosaare v. 
Vissuvere k. J. Raidla (1937); ERA II 60, 35 (1)< Kolga-Jaani, Võisiku. G. Vilberg; SKS KL 9/1978 – Konginkangas. T. P. 
s. 1907; H II 40, 885 (55)< Kose; H II 27, 717 (21)< Kursi; EVR 34, 171 (17)< Kursi, Laeva; ERA II 34, 62 (7)< Kõpu; 
ERA II 34, 58 (16)< Kõpu; H III 28, 354 (1)< Kõpu; SKS KRA. Lammi. – Mustakirja O:lta. 1848; ERA 171, 159 (991)< 
Martna khk. ja v. Ennivere k. A. Hiiemägi. 1938; ERA II 147, 670 (1)< Märjamaa. L. Kaarma. 1937; H II 31, 696 (10)< 
Otepää; ERA II 122, 53 (1)< Paide l. < Paide khk, Mäo v. Sienapalu. H. Neumann; E 42388 (16a)< Paide, Tornimäe; SKS 
KRA. Pohj. Ruotsi, Nattavaara. Paulaharju, Samuli 33987. 1937. – Olli Öhman, 74 v; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, 
Nattavaara. Paulaharju, Samuli 2375. 1933. – Juhan Antti, 83 v.; H III 7, 467 (11)< Põltsamaa; ERA II 193, 581 (8)< 
Põltsamaa, Pajusi v.; H IV 5, 601 (4)< Põltsamaa, Kurista v. Sulusvere; E 8o 13, 41 (82)< Põlva, Puuri m.; E 78788 (3)< 
KV Pärnu l. Poegl.gümn.< Halliste, Laatre; E 27005 (35)< Pärnu-Jaagupi, Pööravere. M. Morritson; ERA II 55, 545 (38)< 
Ridala, Võnnu v. Kabrametsa k.; ERA II 260, 196 (182)< Pöide khk. ja v., Reina as, Püha. Albert Truu. 1939; H II 30, 924 
(15)< Rõngu; RKM II 22, 85 (22)< Räpinä khk. Veriora v. Vaaraküla. 1949; ERA II 12, 227 (18)< Simuna, Lasinurme; 
ERA II 13, 440 (16)< Simuna, Munga; H II 43, 370 (20)< Suure-Jaani; H II 26, 687 (74)< Suure-Jaani; ERA II 205, 403 
(9b)< Tallinn. E. Kriitmäe. 1939; E 8o 12, 20 (45)< Tartu. M. J. Eisen; H II 29, 425 (38)< Tartu-Maarja, Ilmatsalu; H II 7, 
715 (9)< Tõrma, Avinurme; ERA II 138, 404 (11)< Tõrma. G. Paljak. 1937; ERA II 306, 58 (29)< Tõstamaa khk ja v. Th. 
Saar. 1943; H III 10, 700 (10)< Valga< V-Roosk; H III 19, 786 (93)< Viljandi< Halliste; H III 20, 730 (21)< Viljandi, 
Uusna; Viljandi; EÜS XI 811 (2)< Viru-Jaagupi; SKS KRA. Vuonninen, Oulu. Paulaharju, Samuli 4831. 1911. – Anna 
Lehtoni, 43 v.; RKM II 331, 468 (61)< Väike-Maarja kh. Uuemõisa k. < Laekvere kh, Metsaküla. M. Hiiemäe. Pauline 
Reienthal, 83 a. 1978; ERA II 140, 302 (347)< Vändra, V. Vändra v., Aluste k. E. Tamsoo. 1936; ERA II 140, 462 (3)< 
Vändra v., Aluste k. E. Tamsoo. 1937.   
460 ERA II 146, 715 (42a)< Halliste. J. P. Söggel; SVR 26, 33 (25)< Jõhvi, al.;  H II 39, 62/3 (141)< Koeru, Vaali, H. A 
Schlts; SKS KRA. Lammi. – Mustakirja O:lta. 1848; ERA II 181, 110/1 (25)< Saarde. J. P. Söggel. 
461 ERA II 179, 277. < Hiiu, Kassaar. Oskar Kallas. 1937. 
462 Kirje 11/2002 – Viro, Kambja, nainen, s.1928. 
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löytäminen ei ole ollut kovin vaikeaa, koska salaman iskemä puu ei ole harvinaisuus. 463 Märkivän 

maitohampaan särky on lakannut välittömästi:   

Kun minä olin nuori, niin särki minun hammastani kerran kovin. Silloin vanha Lassi Ahonen sattui 

tulemaan meille ja lupasi parantaa taudin. Minä suostuin, ja hän teki taian, joka heti auttoi. Taika oli 

seuraava: Ukkosen kaatamasta puusta vuollaan yhdeksän tikkua, joilla kullakin rassataan kipeää hammasta 

niin että tikun suippo pää tulee vereen.464 

Salaman iskemästä puusta otettujen tikkujen päähän piti saada verta, mutta niiden piilottamisesta on 

vain pari tietoa. 465 Ukkosen parantavaan voimaan on luotettu ilman lisätoimia. Myöskään puulajilla ei 

näytä olleen merkitystä. 

Parannusvoima vainajista 

Kuoleman voimiin liittyvä parantaminen kytkeytyy uskomukseen, että vainaja vie taudin mukanaan, 

minkä takia sairaan piti olla jonkinlaisessa kosketuksessa vainajaan, hautausmaalta löytyneisiin luihin 

tai erilaisiin vainajaan liittyviin esineisiin. 466  Hautausmaalta löytyneiden luiden käyttäminen 

hammassäryn parantamisessa on ollut varsin tavallista. Vainajista peräisin olevilla luilla ja hampailla 

on paineltu kipeää kohtaa, ja jos on löytynyt sopivan terävä luunsälö, on sillä voinut kaivaa itse 

hammasta.467   

Kui hammad haiged on siis võtta surnu pia siest hammas ja vaota igad haiged hamast kolm korda ja pane 

siis sie hammas jälle vana koha piale tagasi kust sa teda võitsid siis hammas saa terveks. 468 

Kun hampaita särkee, niin ota vainajan kallon sisästä hammas ja paina jokaista kipeää hammasta kolme 

kertaa. Aseta hammas sen jälkeen takaisin samaan paikkaan, mistä sen otit. Sitten hammas paranee.  

                                                      
 
463 KL 9/1978 – Konginkangas. T. P. s. 1907; SKS KRA. Lammi. – Mustakirja O:lta. 1848; SKS KRA. Pohj. Ruotsi, 
Nattavaara. Samuli Paulaharju 33987. 1937. – Olli Öhman, 74 v; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Nattavaara. Paulaharju, Samuli 
2375. 1933. – Juhan Antti 83 v.; SKS KRA. Vuonninen, Oulu. Paulaharju, Samuli 4831. 1911. – Anna Lehtoni, 43 v.   
464 SKS KRA. Saarijärvi, Mahlu. Harju, O. 48 v. KRK 71: 1030. 1936. 
465 SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti E. 3126. 1935. – Miina Keskinen; SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti E. 4844. 
v. 1936. – Heinänen, 66 v. 
466 Loorits 1990: 16; ERA II 254, 229 (4)< Emmaste, Emmaste v., Harju k. Enda Ennist 1939. 
467 EVR 5, 229 (25)< Audru, Kabristi; H II 8, 68 (10)< Jõhvi; E 58734 (28)< Kose, Tuhala, T. Viedemann; H II 7, 541 (70) 
Jä-Jaani, Võhnuta v.; H II 46,634 (77)< Kadrina; E 61620 (126) Keila, Harku P. Berg; H II 37, 594 (25)< Kose, Tuhala; 
SKS KRA. Paavola. Paulaharju, Samuli 17991. 1932. – Maija Huumonen, emäntä, 70 v.; H II 47, 622 (iii)< Pä-Jakobi, 
Pöõravere; E X 776 (12)< Paistu, Halstre; H II 26, 989 (3)< Põltsamaa; ERA II 6, 207 (41)< Rapla; SKS KRA. Uusikirkko. 
Paulaharju, Samuli 3277. 1907; EVR 8, 68 (3)< Vi-Jaagupi; Lüganuse; H II 11, 641 (9)< V-Maarja.  
468 H II 37, 594 (25)< Kose, Tuhala. 
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Paranemisen varmistamiseksi kaivelemisessa käytetty tikku on heitetty peittämättömään hautaan.469 

Hammastuskaa on yritetty helpottaa makaamalla haudan päällä, hieromalla poskia hautausmaan 

mullalla, laittamalla sitä suuhun tai painelemalla hautausmaalta poimituilla kivillä kipeää hammasta. 470  

Hampaan tai posken paineleminen vainajan kädellä tai sormella on ollut tunnettu parannustapa 

molemmissa maissa ja etenkin Viron aineistossa siitä on runsaasti tietoja.471 Etelä-Virossa uskottiin 

hautaamattoman vainajan vievän hammassäryn mennessään, kun tämän kädellä paineltiin kipeää 

kohtaa ja samalla pyydettiin antamaan entinen terveys takaisin.472 Joku oli Narvassa kokeillut kyseistä 

keinoa menemällä yöllä ruumishuoneeseen ja pitänyt ruumiin sormia hetken aikaa suussaan, mutta 

hammassärky olikin vain yltynyt.473 

Tikku ruumislaudasta 

Tarkoitukseensa sopivia kalman voimaa sisältäviä tikkuja ja rasseja oli entisajan elinympäristöstä 

helppo saada käsiinsä kodin piiristä, hautausmaalta tai kirkon rakennuksista. Kun kuolema oli vieraillut 

talossa, lepäsi pesty ja puettu vainaja ruumislaudan päällä aitassa tai riihessä ennen arkkuun 

laittamista. Kalmalauta, ummislauta, kuolleen lauta, lepolauta on kuulunut suomalaisen talon 

irtaimistoon samalla tavalla kuin mikä tahansa tarvekalu. Tavallisesti sitä säilytettiin riihessä tai aitassa, 

                                                      
 
469 SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti E. 3318. v. 1935. – Miina Koskinen, 81 v. 
470 EÜS XI 442 (36); SKS KRA. Juva. Tarkiainen, V. 561. 1898. – Juho Summanen, 31 v.; SKS KRA. Kuhmoinen. 
Pennanen, Eila 590. 1939. – Iida Enqvist, s. 1868; H II 47, 622 (iio)< Pä-Jakobi, Pöõravere; H II 47, 295 (79)< Sa; ERA II 
181, 129/130 (76)< Saarde; ERA II 306, 137 (59)< Tõstamaa khk ja v. vanadekodu Th. Saar 1943. 
471 E 7839 (i6)< Ambla, Tapa; E 9243 (3)< Ambla; E 57301 (7) M. J. Eisen; ERA II 189, 78 (18)< Emmaste khk ja v., 
Tärkmaa k.; SKS KRA. Haapavesi. Tervo, Hanna KRK 225: 3 1935 s. Haukipudas; E 5160 (118)< Haljala, Metsiku D. 
Pruhl; ERA I 4 60 (28)< Halliste, Abja ja Laatre v. E. Pintsak; ERA II 37, 45 (15)< Jõhvi, Järve v., Kukruse k.; E 18925 
(4)< Jüri, Sausti E. Mannov; H III 3, 100 (8)< Jüri, Nabala; H II 46, 636 (112)< Kadrina; AES< Kadrina S. Soosaar 1932; 
RKM II 91, 166 (39)< Karksi, M. Sarv 1959; RKM II 91, 162 (21)< Karksi, Liiva t. M. Sarv 1959; E 58735 (38)< Kose, 
Tuhala T. Viedemann; H II 37, 594 (24)< Kose, Tuhala; ERA II 254, 279 (28)< Käina, Käina v., Kaigutsi k.; ERA II 159, 
500 (60)< Martna khk. ja v. Karja t.< Lähtru v.; H III 22, 126 (13)< Otepää, Palupera; H III 7, 467 (10)< Põltsamaa; RKM 
II 385, 106 (9)< Pärnu l.; ERA II 55, 545 (39)< Ridala, Võnnu v., Kabrametsa k.; H II 16, 754 (3)< Risti; H II 53, 499 
(442)< Simuna – H. Böckler; ERA II 13, 78 (77)< Simuna, Mõisamaa; H II 26, 684 (22)< S.-Jaani; 75114 (31)< KV Türi 
aiamajandusgümn; H III 18, 185 (11)< Tallinn; ERA II 38, 603 (2)< Vaivara, Peetri v., Udria vndk.< Vaivara khk. ja v., E 
4464 (55o)< Vaivara; Uue-Sõtke k.; ERA II 28, 572 (16)< Vi-Nigula, Kunda-Malla v.; ERA II 28, 636/7 (106)< Vi-Nigula, 
Kunda-Malla v. Kunda k.; ERA II 70, 518 (11)< V-Maarja, Porkuni v., Naraka k.; H III 28, 490 (5)< Äksi. 
472 ERA I 4 60 (28)< Halliste, Abja ja Laatre v. E. Pintsak.  
473 E 57301 Tartu.  
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ja usein kyläkunnalla on ollut yhteinen lauta. Ruumislautaa on pidetty pyhän esineenä ja sitä on 

pelätty.474    

Kuolleen lauta on säilytetty monia kymmeniä vuosia talossaan samalle lauvalle on pantu kaikki saman 

kylän kuolleet, ja se on ollunna taikakapine hammastautia sillä on parannettu, siitä on otettu sälöjä joilla on 

kaivettu särkevätä hammasta, ja se on sillä paranna, monissa muissa taikomisissa on käytetty kuolleen 

lautaa.475   

Edellisen tiedon mukaan ruumislautaa on käytetty ”monissa muissa taikomisissa”, mutta hammassäryn 

parantamisessa laudasta vuoltu tikku on ollut ympäri Suomea tunnettu särkevän hampaan 

parannusväline.476 Pohjalainen äiti on parantanut lastensa hampaita leikkaamalla linkkuveitsellä tikun 

ruumislaudasta ja kaivanut niin kauan hammasta, että siitä tuli verta, minkä jälkeen särky loppui.477 

Saarijärveläisen informantin mukaan ruumislaudasta otettu tikku auttaa sellaisessa hammassäryssä, 

mikä johtuu märkäpaiseesta.478 Tämä pitää paikkansa, koska märkä on tikun avulla saatu purkautumaan 

ulos kudoksista ja hammassärky on lakannut. Tikkuja on otettu kolme tai yhdeksän kappaletta, mutta 

yksikin tikku on riittänyt ja veriset tikut on laitettu takaisin samaan paikkaan479, tai viety metsään ja 

suljettu puuhun,480  mutta suurimmassa osassa tiedoista ei ole mainintaa tikkujen lukumäärästä tai 

piilottamisesta, mikä osoittaa, että niihin on luotettu sellaisenaan. 481 

                                                      
 
474 Pentikäinen 1990: 71; SKS KRA. Koivisto. Mannonen, Ulla 10215. 1939. – Anni Kurki, 60 v.; SKS KL 10/1978 – 
Muuruvesi [Kotka]. H. R. s. 1916; SKS KRA. Muuruvesi. P. Korhonen 174. 1937. – Samuli Föör, s. 1878; SKS KRA. 
Viitasaari. Österberg, Maria 238. 1909. – Heikki Brandt, 62 v.  
475 SKS KRA. Karttula. Oksman, Jouko 613. 1936.  – Mikko Wenäläinen, s. 1880. 
476 Pekkola 2000: 48. 
477 SKS KRA. Ylistaro. Hosiaisluoma, Alli 453–4. 1955. – Maria Hirvilammi, emäntä. 
478 SKS KRA. Saarijärvi, Mahlu. Harju, O. 48 v. KRK 71: 1241. 1936. 
479 SKS KRA. Hartola. Öfversling, J. 242. 1891. – Otto Ruusu; SKS KRA. Hartola. Heino, A. 1935.  – Kettu Kalle, n. 50 v.; 
SKS KRA. Joroinen. Kinnunen, A. 506. 1886; SKS KRA. Kangasniemi. Kuitunen, O. 3000. 1937. – Oskari Suuronen, 59 
v.; SKS KRA. Kuusamo. Vähä-Muotia, Elma KRK 241: 640. 1935. – Hilja Kela, s. 1908; SKS KRA. Mikkeli. Öfversling, 
J. 16. 1889; SKS KRA. Pihtipudas. Keskisuom. Osakunta 485. 1938. – Selma Tissarinen, 79 v.; SKS KRA. Pihtipudas. 
Keskisuom. Osakunta 429. 1938. – Kalle Häkkinen, 67 v.; SKS KRA. Pudasjärvi, Iinatti. Paulaharju, Samuli 12310. 1917. – 
Kuopus-Jussi, mökin ukko, taikuri, 91 v.; SKS KRA. Pyhäjärvi Ol. Anttila, Sirkka 219. 1951. – Veikko Matilainen, 30 v. 
480 SKS KRA. Keuruu. Salokannel, Akseli 346. 1913; SKS KRA. Konnevesi. Keskisuom. Osakunta 206. 1937.  – A. 
Lehmonen, s. 1884; SKS KRA. Lehtimäki. Nieminen, J. 48. 1909; SKS KRA. Varpaisjärvi. Kaukonen, Väinö 703. 1933. – 
Ierikka Riekkinen, 64 v.  
481 SKS KRA. Haapavesi. Tervo, Hanna KRK 225: 3. 1935; SKS KRA. Ilomantsi. Krohn, Kaarle 6815. 1884. – Paavo 
Pesonen 40 v. Lutikasta; SKS KRA. Jaala. Erola, Eila 137. 1948. – Antti Ylätalo s. 1876; SKS KRA. Juva. Hytönen, V. 
276. 1899. – Selma Roponen, 30 v. Heikki Laurikainen.; KL 4/1978 – Jämsä. K. K. s. 1910; SKS KRA. Kaavi. Krohn, 
Kaarle 12183. 1885; SKS KRA. Kaavi. Krohn, Kaarle 10728 b. 1885. – Antti Hartikainen, 60 v. kuuli isältään Sakari 
Hartikaiselta Pisan koskella; SKS KRA. Kaavi, Säyneiskylä; Krohn, Kaarle 12583 b. 1885. – Matti Hiltunen, 33 v.; SKS 
KRA. Kaavi. Krohn, Kaarle 12245 b. 1885. – Paavo Toivanen, 40 v.; SKS KRA. Keuruu. Salokannel, Akseli 349. 1913; 
SKS KL 9/1978 – Konginkangas. T. P. s. 1907; SKS KRA. Kuhmo. Lehmusto, Heikki 260. 1939. – Miina Määttä, s. 1902; 
SKS KRA. Kurikka. Paulaharju, Samuli 2898. 1907; SKS KRA. Lehtimäki. Nieminen, J. 48. 1909; HP 1406/2002 – 
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                     Kuva 7. Niemelän torpan ruumislauta Seurasaaressa. 

Kun taikuudella ei enää ole ollut merkittävää sijaa ihmisten arkielämässä, on kuitenkin ollut luontevaa 

käyttää vanhoja tunnettuja keinoja ja hakea riihen lattian alta ruumislauta, ottaa siitä tikku ja kaivella 

                                                                                                                                                                                      
 
Längelmäki. R.V. s. 1915; SKS KRA. Muonionniska. Salminen, Väinö 498. 1904. – Filemon Liikavainio; SKS KRA. 
Nilsiä. Kauhanen, Väinö 179. 1933. – Jaakko Rissanen; SKS KRA. Paltamo. Lönnbohm, O. A. F. 1832. 1894; SKS KRA. 
Pielisjärvi. Krohn, Kaarle 8843 c. 1885; SKS KRA. Pielisjärvi. Valve, Antti 937. 1911 c. – August Herman Berg, s. 1866; 
SKS KRA. Pihtipudas. Keskisuomalainen Osakunta 429. 1938. – Kalle Häkkinen, 67 v.; SKS KRA. Pohj. Ruotsi, 
Korpilompolo. Paulaharju, Samuli 33985.1937; SKS KRA. Ristijärvi. Koskelo, Katri KRK 237: 151. 1935; SKS KRA. 
Saarijärvi. Karhumäki, U. 124. 1911. H. Takala; SKS KRA. Siikainen. Raekallio, Vuokko 258. 1935. – Anton Tommila, 
isäntä, s. 1875; SKS KRA. Sotkamo. Meriläinen, H. 135. 1880; SKS KRA. Sotkamo. Ellilä, Eila 102. 1937; SKS KRA. 
Sulkava, Mäntyisten kylä. Scadewitz, L. 178. 1899. – Kusti Lanteinen, 51 v.; SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 
3161. 1907; SKS KRA. Varkaus, Harjula. Immonen, Helena s. 1880 KRK 157: 18. 1935. – Juho Immonen; SKS KRA. 
Viitasaari. Tiitinen, Matti 1513. 1935. Otto Paananen, 54 v.; SKS KRA. Virrat. Harvia, Teuvo. 120 a. 1907. – Juho 
Ruohonen, 40 v.; SKS KRA. Virtasalmi, Pallola. Paajanen, Lyyli KRK 82: 74. 1935. – Hilda Kiiskinen o.s. Tikkanen.   
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kipeää hammasta. 482 Kuivasta ja kovasta puusta on saatu vuoltua terävä tikku. Ilman tätä ominaisuutta 

ruumislautaa tuskin olisi käytetty näin yleisesti tikkumateriaalina, olkoonkin että laudassa uskottiin 

olevan kalman voimaa.  

Viron aineistossa ei ole ainoatakaan tietoa ruumislaudan käytöstä parantamisen yhteydessä. 

Virossa on ollut tapana valmistaa vainajalle sija penkin tai pölkkyjen varaan asetetuista laudoista, jotka 

on katettu oljilla tai liinoilla. Perinteeseen on kuulunut viedä oljet ja laudat vainajan arkun jäljessä 

kirkkotien varteen, jossa ne poltettiin tai jätettiin lahoamaan.483 Polttamisen jälkeen tuhka heitettiin 

arkun perään niin kauas kuin mahdollista. Tällä varmistettiin, ettei kuolema enää vierailisi talossa.484 

Samalla tavoin suomen kielisukulaisten mordvalaisten tapoihin on kuulunut vainajaan yhteydessä 

olleiden välineiden hävittäminen. Ruumisarkun teossa syntyneet lastut poltettiin ja oljet ja muut roskat 

vietiin hautausmaalle. Mittakeppi laitettiin hautaan ja vainajan kantamiseen käytetyt paarit asetettiin 

hautakummulle.485  Tillhagenin tutkimuksessa Ruotsista kuolemaan liittyvien parannustapojen kohdalla 

ei ruumislautaa ole mainittu. 486  Ruumislaudasta ei ole tietoja myöskään Suomen ruotsinkielisiltä 

alueilta Finlands Svenska Folkdiktning -kokoelmassa.  

Suomalaiseen hammassäryn parannusperinteeseen on kuulunut, että parantamiseen käytettyjä 

tikkuja on otettu vainajan väliaikaisen säilytyspaikan, tavallisesti riihen tai aitan seinästä, sekä 

kynnyksistä, joiden yli vainajia oli kuljetettu. 487  Karjalan kannaksella tikku on haettu aitan 

kynnyksestä, minkä yli oli kuljettu useita vainajia.488 Seuraava tieto on Pohjois-Pohjanmaalta:  

Hammastauti paranee, kun ottaa sellaisen riihen, taikka jonkun huoneen kynnyksestä, jossa on ollut ruumis, 

kolme tikkua ja kaivaa hammasta niin kauan että veri tulee ja panee tikut samaan paikkaan takaisin, niin 

että pysyvät.489  

  
                                                      
 
482 HP 380/2002 – Mäntyharju. K. S. s.1921. 
483 Väisänen 1924: 217–218; Viires 1995: 128. 
484 Grünthal 1913: 346. 
485 Hämäläinen 1927: 129–130. 
486 Tillhagen 1977: 78–82. 
487 SKS KRA. Ilmajoki. Pirilä, S. 131. 1886. – Eemeli Färmi, 50 v.; SKS KRA. Keuruu. Salokannel, Akseli 344. 1913; SKS 
KRA. Kihniö. Satakuntalainen Osakunta 306. 1938. – Juho Vahtila, 73 v.; SKS KRA. Lehtimäki. Keski-Suokko, W. 169. 
1937; SKS KRA. Lumijoki kk. Ukura, Tyyne KRK 229: 91. 1936; SKS KRA. Mikkelin mlk. Pöyhönen, Martti 1255. 1953. 
– Ananias Nykänen, 73 v.; SKS KRA. Nurmes. Ikonen, P. VK 25: 238. 1883. – Mikko Honkanen, 74 v.; SKS KRA. 
Paltamo. Lönnbohm, O. A. F. 1835. 1894; SKS KRA. Pielisjärvi. Krohn, Kaarle 9338. 1885; SKS KRA. Pyhäjärvi. Krohn, 
Kaarle 2394. 1884. – Heikki Rätteli, 29 v.; SKS KRA. Rautavaara. Krohn, Kaarle 10689 a. 1885. – Heikki Laitinen, 30 v. 
Puumala, Honkamäki. 
488 SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 3277. 1907. 
489 SKS KRA. Lumijoki kk. Ukura, Tyyne KRK 229: 91. 1936. 
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Ummistusneula 

Ennen vainajan siirtämistä aittaan tai riiheen tämä puettiin ruumislaudalla kuolinvaatteisiinsa. Vanha 

tapa on ollut ommella vaatekappaleita kiinni toisiinsa eli vainaja ”ummistettiin”. Taustalla on ajatus, 

että vainaja ei päässyt kuljeskelemaan. Ompelemisessa käytetty neula on ollut hammassäryn 

parantamisväline.490 Seuraava kuvaus on Sortavalasta:  

Kun ruumis pantiin laudalle niin pantiin hänen käsiinsä kintaat ja sukat jalkoihinsa ja sukkien ja kintaiden 

kärjet ommeltiin neulalla ja langalla kiinni toisiinsa. Tämä on vanha tapa. Sillä neulalla jolla tämä ompelu 

tehtiin jos kaivoi hammassäryn aikana kipeää hammasta niin hammassärky heti lakkasi niin uskottiin 

vanhaa aikaan.491 

Keski-Suomessa Hankasalmella on uskottu, että hammassärky loppuu, kun sunnuntaiaamuna kaivaa 

hampaan juuria sellaisella neulalla, jolla on ommeltu kolmet ruumiin ”ummisvaatteet”. 492  Neulan 

piilottamisesta ei edellisissä tiedoissa ole mainintaa, mutta suomenruotsalaiselta kielialueelta Vöyristä 

Pohjanmaalta talletetun tiedon mukaan kuolinvaatteiden kiinnittämisessä käytetty neula piti piilottaa 

hampaan kaivamisen jälkeen katajan pohjoisen puoleiseen kylkeen. 493  Hampaan parantamiseen 

tiedetään käytetyn myös neulaa, jota on pidetty vainajan kantapäässä.494  

Ne kun ennen on hammastautiaan taikomalla parantaneet, niin on kuolleen kantapiähän työnnetty neula 

yheks yöks ja sillä kaivettu hammasta, niin hammassärky on loppununna. Tätä taikoo on käytetty paljo kun 

on joku kuollunna on sen kantapiähän viety neula, jota on käytetty hammastauvin sattuessa.495 

Tikku hautarististä, ruumisarkusta tai kirkon liepeiltä  

Suomalaisten ja ruotsalaisten tavoin496 virolaiset ovat hakeneet tikkuja hautausmaan puuristeistä tai 

etsineet hautausmaalta lahonneiden arkkujen nauloja.497 Taudin uskottiin siirtyvän siihen vainajaan, 

jonka rististä tikku otettiin ja laitettiin kaivamisen jälkeen takaisin paikoilleen. 498  

                                                      
 
490 SKS KRA. Juuka. Krohn, Kaarle 115216. 1885; SKS KRA. Laihia. Kotkanen, Juho 311. 1887; SKS KRA. Nurmes. 
Krohn, Kaarle 9993. 1885. 
491 SKS KRA. Sortavala. Hyvärinen, Juho 650. 1936. – Anna Pulli, s. 1863. 
492 SKS KRA. Hankasalmi. Hämäläinen, E. G. 171. 1896. – Matti Kääriäinen. 
493 Forsblom 1927: 171. 
494 SKS KRA. Ilomantsi. Krohn, Kaarle 84177. 1885. 
495 SKS KRA. Karttula. Oksman, Juho, 53 v. räätäli. KRK III: 1259. 1935. 
496  Tillhagen 1977: 163; SKS KRA. Anttola. Pöyhönen, Matti 1467. 1953. – Otto Rantalainen, 73 v.; SKS KRA. 
Hongonjoki, Hongonkylä. Satakuntalainen Osakunta 934. 1939. – Heikki Uusihonko, 78 v.; SKS KRA. Hongonjoki, Katko. 
Virtaranta, Pentti 252. 1952. – Malakias Kotoviita, 72 v.; SKS KRA. Inkeri. Paulaharju, Samuli 42821. 1946. – Hevaan 
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Hammassärkyä on taltutettu myös hautausmaan veräjästä tai ruumisarkusta vuolluilla tikuilla. 499 

Tarkoituksensa ovat täyttäneet sellaisetkin tikut, jotka on vuoltu sen puun kannosta, mistä on 

valmistettu ruumisarkkulautoja. 500  Pyhiinvaeltajien hammassärkyyn on tuonut lievitystä Valamon 

luostarissa ollut kirstu: ”kun otti hammastikun, niin herkes kolottamasta”.501 Seuraava tieto samasta 

arkusta on kansanomaisia parantamistapoja Itä-Karjalassa koonneen Lyyli Homen kokoelmasta:  

Hampaanpakotusta koetettiin lievittää erilaisin keinoin. Kerron ensimmäiseksi sellaisesta, mihin vaikutti 

usko. Valamossa oli erakon hauta. Sen päällyksenä oli laudoista ruumisarkku. Useat vuolivat siitä itselleen 

hammastikun ja säilyttivät sitä kotona pienessä pullossa ikonin alla olleessa vedettävässä laatikossa tahi 

ikonin takana. Sitten kun hammasta rupesi särkemään, niin kaivettiin sitä tällä tikulla. ”Särky loppui” sanoi 

kertojani.502  

Hammassärkyyn on otettu tikkuja kirkon penkistä, seinästä, nurkasta, eteisestä, ovesta ja jopa 

katosta.503 Itä-Karjalassa on pyhän munkin metsään pystyttämästä rististä haettu apua hammassärkyyn. 

Salmista kerrotaan:  

Minun kun hampahia pakoitti, niin äitih tjääksi, että minun pitääh männä Tuuksen Nurmioille, ja siellä ristiä 

purra, sielläh oli metsässä sellainen puuristi, sen joku pyhä munkki sinne oli pystyttänyt, siinä oli koko risti 

täynnään kirjoitettu. Se oli pyhä risti, siitä kun hampailla puri ja tikkusen otti niin hampaita heitti 

                                                                                                                                                                                      
 
Lehtisen ukoilta; SKS KRA. Kihniö. Satakuntalainen Osakunta 305. 1938. – Juho Vahtila, 73 v.; SKS KRA. Kivijärvi. 
Krohn, Kaarle 3529. 1884. – Juho Arpiainen, 53 v.; SKS KRA. Mouhijärvi. Järventausta, Eero 1174. 1938. Kalle 
Järventausta, synt. 1887. SKS KRA. Noormarkku. Ollinen, J. F. 285. 1889; SKS KRA. Pieksämäki. Kohvakka, J. 610. 
1934. – Hilda Tarkiainen, s. 1870; SKS KRA. Sulkava, Leiviskä. Rautio, Viljo, 12 v. KRK 85: 23. 1935. – Viljo Rautio; 
SKS KRA. Teuva. Korpela, S. 275. 1889; SKS KRA. Tyrvää. Katajaranta, K. 268. 1906. – David Palmgren, 54 v. kuullut 
Esa Vallijoelta, 67 v.  
497 Eisen 1996: 25; M II 46, 636 (111)< Kadrina; Kadrina H II 46.b 361 v. III; H II 42, 591 (7a)< Karksi (<Kroonilinna); H 
II 27, 935 (3) < Kodavere, Pala; H III 3, 99/100 (6)> Jüri, Nabala; H III 1, 296 (9)< Jõhvi, Ereda v. Võrnu k.; H II 8, 68 (9)< 
Jõhvi; H II 27, 935 (3)< Kodavere, Pala; EVR 40, 249 (135)< Peetri, Ammuta; H III 7, 467 (9)< Põltsamaa; E 7648 (1)< 
Tallinna A. Borman; ERA II 10, 695 (8)< Tallinna< Kambja, Haasla v.; ERA I 4, 9 (7)< Tallinn T. Viedemann; E 35091 
(31)< Vigala, Nõlva, M. Väli; ERA II 124, 587 (171)< Viljandi l. < Viljandi khk ja v. 
498 SKS KRA. Eurajoki. Kahari, Edvard 129. 1892.  
499 Forsblom 1927: 171; SKS KRA. Enontekiö. Salminen, Väinö 385. 1904. – Iita Rova; SKS KRA. Heinävesi. Mäkipelto, 
T. 566. 1934. – Karoliina Kröger, 73 v.; SKS KRA. Iisalmi. Rissanen, Santeri 146. 1936. – Ulla Myllynen, 65 v.; SKS 
KRA. Nurmes. Krohn, Kaarle 9993. 1885; SKS KRA. Rautavaara. Krohn, Kaarle 10286. 1885. – Toivo Korkolainen, 40 v. 
Yäluosta.   
500 SKS KRA. Sortavala. Hyvärinen, J. 1010. 1937. – Anna Timonen, s. 1878.  
501 SKS KRA. Impilahti. Korkonen, Sirkka 543. 1950. – Lyyli Mujunen o.s. Jaatinen, s. 1893. 
502 LK 262/2002 – Itä-Karjala, Lyyli Home. 
503 SKS KRA. Eurajoki. Kahari, Edvard 128. 1892; SKS KRA. Eurajoki. Koskimies, A. V. 354. 1930; SKS KRA. Kurikka. 
Paulaharju, Samuli 2899. 1907; SKS KRA. Laihia. Kotkanen, Juho 310. 1887; SKS KRA. Laihia. Brandt, Herman 747. 
1890. – Amalia Brandt, 32 v.; SKS KRA. Muhos. Marttinen, J. 1629. 1931. – Hilma Korpikallio, 58 v.; SKS KRA. 
Paltamo. Lönnbohm, O. A. F. 1835. 1894; SKS KRA. Vienan Karjala, Venehjärvi. Meriläinen, H. II 911. 1889. – Harittana 
Lesonen, 68 v. 
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pakottamasta, ja meiltä sinne oli noin 35–40 virstaa, niin minä sen edestakaisin kävelin ja käin, mutta en 

muista liekö tuo pakotuksen heittänyt.504 

Taikavoimainen tikku  

Parantavaa voimaa tiedettiin olevan tikuissa, jotka oli otettu kolmasti muutetun pirtin seinästä tai 

kynnyksestä, pohjoisen puoleisesta nurkasta, saunan lauteista, navetan kynnyksestä taikka sikolätistä. 

Tavallisesti tikut piilotettiin takaisin samaan paikkaan.505 Harjavallassa on parannettu hammaspoltetta 

sikolätin pohjoisen puoleisen seinän alimmasta hirrestä vuollulla tikulla.506  

Myyttinen maanalainen väki maahiset asusteli maan alla, seinissä, nurkissa, permannon ja 

kynnysten alla, kantojen ja kivien alla auttaen ja rangaisten maan päällä asuvia ihmisiä. Maahisten 

tiedettiin asuvan mielellään suvun maiden rajojen suojelushaltijoina, joten aidanseipäistä otetut tikut 

ovat täyttäneet tarvittavat ehdot. 507 Sovelias kohta on ollut ottaa tikut pohjoissuisen veräjän pohjoisen 

puoleisen aidan kolmannesta seipäästä. 508  Hammastautia on parannettu ottamalla suuhun maassa 

olevan aidanseipään mädäntynyttä osaa tai otettu tikku lahosta kannosta ja piilotettu se hampaan 

kaivamisen jälkeen kannon juurelle. 509  Karjalan kannaksella on taudin piilotuspaikkana ollut 

aidanseipään alus. 510 Maassa eläviin olentoihin on ollut yhteydessä, kivisten peltojen työkalu risukarhi, 

jonka piikistä vuoltuun kaivelutikkuun on turvauduttu Itä-Suomessa ja koillisessa Virossa.511 Käden 

                                                      
 
504 SKS KRA. Salmi, Karkun kylä. Mannonen, Ulla 11052. 1939. – Martta Kuha, 54 v. 
505 SKS KRA. Harjavalta. Ruusunen, N. 161. 1903. Frans Helenius, s. 1879; SKS KRA. Juva. Tarkiainen, V. 562. 1898. – 
Juho Summanen, 31 v.; E 8o 9, 72 (278)< Järva. M. J. Eisen; SKS KRA. Kaavi. Krohn, Kaarle 12583 b. 1885. – Matti 
Hiltunen, 33 v. Säyneiskylä; H II 32, 475 (62)< Kanepi; H III 10, 61 (8) Risti. SKS KRA. Lapinjärvi. Eteläsuomalainen 
Osakunta 255. 1939. – Emil Mäkinen, s. 1880; SKS KRA. Lappee. Kemppi, Antti 256. 1889. – Agneta Sunila; SKS KRA. 
Lestijärvi. Jenny Laitala KRK 180: 97. 1935; H III 1, 638 (4) Lüganuse; SKS KRA. Muonionniska. Salminen, Väinö 499. 
1904. – Kalle Liikavainio, 56 v.; SKS KRA. Paltamo. Lönnbohm, O. A. F. 1894; SKS KRA. Rovaniemi. Salminen, Väinö 
319. 1904. – Alatapio + M. Puhakka; SKS KRA. Sumiainen. Hämäläinen, E. G. 180. 1896. – Eero Hämäläinen, 50 v.; SKS 
KRA. Sysmä, Särkilahti. Metsänen, Juho, työmies, s. 1911 RT 51:51. – Alviina Peltonen, emäntä, s. 1891 Sysmässä; SKS 
KRA. Säyneinen. Krohn, Kaarle 10998 a. 1885; E 48078 (42)< Torma. M. Sild; H III 14, 436/7 (2)< Viljandi, Uusna v.; 
SKS KRA. Virolahti. Alava, Vihtori II 166. 1887. – Helena Muurinen, 27 v.  
506 SKS KRA. Harjavalta. Ruusunen, N. E 47, 524–525. 1903.  
507 Mansikka 1935: 137; SKS KRA. Eurajoki. Kahari, Edvard 130. 1892; SKS KRA Kaavi. Krohn, Kaarle 12422. 1885. – 
Olli Räsänen, Lauttamäki, Sivakka; SKS KRA. Kaavi. Krohn, Kaarle 12245 a. 1885. 
508 SKS KRA. Korpilahti. Kotikoski, J. W. 169. 1908. 
509 SKS KRA. Sotkamo. Kaakinen, J. 1033. 1938. – Juha Iisakki Huttunen, 90 v.; TYKL kys46/19 – Impilahti, E. J. s. 1907. 
510 SKS KRA. Ruskeala. Lång, E. 175. 1889. – Johan Seppänen, 22 v. 
511 SKS KRA. Joroinen. Kinnunen, A. 505. 1886. – Wilhelmiina Kinnunen, 30 v.; SKS KRA. Juustilan ja Imatrana seudut; 
Rautalampi. Tiitinen, J. A. 10. 188 Y; SKS KRA. Juva, Lauteala. Kärkkäinen, V. J. 176. 1899. – Ida Purhonen, 37 v.; SKS 
KRA. Juva. Väätäinen, A. 246. 1901. – Suutari Tamminen, 40 v.; H III 1, 266 (6)< Jõhvi, Kukruse; SKS KRA. Kaavi. 
Krohn, Kaarle 10728. 1885. – Antti Hartikainen; SKS KRA. Kangaslampi. Lönnbohm, O. F. 205. 1894. – Lukkari 
Lundberg, 66 v. Heinävedeltä; SKS KRA. Rautavaara. Krohn, Kaarle 10689 c. 1885. – Juhani Tuovinen, 45 v. Honkamäki 
Puumalankylä; SKS KRA. Rautavaara. Krohn, Kaarle 10466 b. 1885. – Olli Riteli. Puumalankylä.    
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ulottuvilla olleesta kuivasta sitkeästä karhin piikistä on hammassärystä kärsinyt peltomies saanut 

vuoltua kestävän tikun.  

Myyttistä voimaa on ollut käärmeen tappamiseen käytetyssä kepissä. Keppi säilytettiin ja sillä 

paineltiin kipeää kohtaa. Hammassärylle ominaisempi parannustapa oli, kun kepistä vuollulla tikulla on 

kaivettu särkevää hammasta, mikä keino on tunnettu molemmin puolin Suomenlahtea. 512 

Suomussalmelta on ohje kaivaa hammasta kolmasti käärmeen silmien läpi pujotetulla neulalla, sylkeä 

veri haljenneen kiven rakoon ja verinen neula piti lyödä kirkon kynnykseen.513   

Myyttisen voiman puute on korvattu ja tikkujen parantava voima taattu, kun tikkuja on ollut kolme 

kappaletta ja käytön jälkeen ne on piilotettu asianmukaisin menoin. Päreestä vuollut kolme tai 

yhdeksän tikkua on kaivamisen jälkeen viety riihen nurkkaan tai metsään ja piilotettu petäjään.514 

Vispilän varpukin on sopinut kaivimeksi: 

Tuimalan Maria paransi hammasta kun pakotti. Otti kolme vispilänvarpu kappaletta ja niillä kaivoi 

hammasta ja vei ne kataja- taikka koivupensaan tyveen, pohjoisen puolelle ensimmäiseen tievaan.515 

Naulat 

Särkevän hampaan kaivelemiseen ovat soveltuneet erilaiset naulat, joko ruostuneet tai uudet. 516  

Hevonen on kansanuskon mukaan kuulunut tuonpuoleisessa liikkuneisiin eläimiin, mutta hieman 

kaukaiselta tuntuu ajatus, että muotonsa puolesta kätevää kaiveluvälinettä hevosenkenkänaulaa olisi 

käytetty hampaan parantamisessa hevosen myyttisen taustan takia.517 Seuraavan tiedon mukaan, pitää 

naulojen olla uusia ja ensisijainen piilotuspaikka on maantien varressa kasvava haapapuu: 

Hammastautia parannetaan: Otetaan 3 uutta hevosen naulaa, joilla kaivetaan ikeniä niin paljo, että veri tulee 

näkyviin. Nämä veriset naulat lyödään maantien vieressä olevaan haapapuuhun tahi jollei sitä ole lyödään 

                                                      
 
512 H III 22, 316 (11)< Audru; E 22672 (10)< Halliste, Kaubi. H. Reissar; E 21779 (38)< Halliste; SKS KRA. Juva. 
Pasanen, T. 573. 1899. – Matti Uotinen, 60 v.; E 7114 (11)< Põltsamaa. M. Luu; H III 22, 316 (11)< Põlva; E 37915 (3) < 
Pärnu. J. Kangur; EVR 5, 229 (24)< Pä-Jaagupi, Anelema; H II 53, 519 (600)< Simuna. H. Böckler; H I 9, 577 (84). 
513 SKS KRA. Suomussalmi. Meriläinen, H. I 613.  
514 SKS KRA. Kangasniemi. Kuitunen, O. 2939. 1937. – Teemu Tiihonen, 70 v.; SKS KRA. Kontiolahti. Hyvärinen, E. J. 
91. 1906. 
515 SKS KRA. Norjan-Lappi, Koutokeino. Paulaharju, Samuli 46112. 1948. – Aitjärven isäntä, n. 70. Mp. 1920. 
516 SKS KRA. Karjala. Lindqvist, A. 525. – Vilhelm Argilander, 45 v.; SKS KRA. Nurmes. Nurmio, M. 1806. 1891. – L. 
Pehkonen, 29 v.; SKS KRA. Sippola. Rytkönen, Antti 1957. 1895. – K. Lyijynen; SKS KRA. Tammela. Lindqvist, A. 469. 
1891. – Oskari Hakala, puoskari äijä, 71 v. 
517  Loorits 1990: 64; Siikala 1992: 199; Forsblom 1927: 171–172; Tillhagen 1977: 158; SKS KRA. Kangasniemi. 
Nousiainen, Oskari 94. 1912. – Ida Nousiainen, 62 v; SKS KRA. Koski Hl. Leino, A. 267. 1892; SKS KRA. Sotkamo. 
Meriläinen, H. 11 481. 1888. – Pekka Komulainen, 68 v. isältään; SKS KRA. Tammela. Lindqvist, A. 85. 1886. 
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koivu tai leppä puuhun pohjoispuolelle. Näitä nauloja ei saa ottaa pois siitä puusta ettei kipu ala 

uudestaan.518 

Vuonna 1950 talletetussa märkäpesäkkeen puhkaisemista kuvaavassa toimenpiteessä ei enää ole 

mukana taikuutta eikä kaivimen materiaalia ole mainittu erikseen. Taitava märkäpesäkkeen avaaja 

toimii seuraavalla tavalla: 

Märkäpesä puhkaistaan seuraavalla tavalla: kipeän hampaan kohdalle tehdään pieni reikä ja tähän reikään 

pistetään tikulla, joka on silitetty ja pyöristetty. Tällä tikulla mennään sitten märkäpesää kohti ja pitkin 

hammasta aina hampaan juureen asti. Kun näin on märkäpesään saatu reikä niin puristetaan märkä ulos ja 

hammastauti katoaa.519 

Eläinten hampaat, kynnet, luusälöt 

Eläinten osat ovat olleet käypiä välineitä hampaan kaivamiseksi. Vaikka maaginen elementti on ollut 

olemassa ja ”samaa samalla” -periaatteen mukaisesti hammasta on kaivettu hampaalla, eläinten 

hampaat, kuten koiran ”silmähammas” tai sian ”torahammas”, ovat olleet muotonsa puolesta 

tarkoituksenmukaisia välineitä pehmenneen hammasluun kaivamiseen, hampaan sisään kertyneiden 

ruuan jätteiden poistamiseen tai ikenen avaamiseen.520   

Vesien petokalan hauen (Esox lucius) hampaita ja leukaluita on käytetty käärmeenpureman, 

pistoksen ja ajoksien parantamisessa.521 Ennen käen kukkumista pyydystetyn hauen hammasta pidetty 

tehokkaana parannusvälineenä ikenessä olevan märkäpesäkkeen avaamiseksi.522 Pohjois-Suomessa on 

uskottu vedestä tarttuneen kalman toteutuvan hammastautina, mikä parannetaan ennen käen kukkumaa 

pyydystettyjen kolmen hauen hampailla, jotka hampaan kaivamisen jälkeen laitetaan sammakon 

suuhun virran vietäväksi. 523 

                                                      
 
518 SKS KRA. Pyhäjärvi Ol. Leino, Evert 110. 1903. – Hilta Ekström, s. 1856. 
519 SKS KRA. Kittilä. Duodecim E 190: 363. 1950. 
520 SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 1112. 1903. 
521 Manninen 1933 a: 243; SKS KRA. Tammela. Mattila, Martti 87. 1913. – Matti Kujala, 55 v.; SKS KRA. Virolahti. 
Alava, Vihtori. IV. B. 296. 1889. – Karoliina Kouki. Maijaliisa Kouki. 
522 SKS KRA. Kangasniemi. Kuitunen, O. 2954. 1937. – Teuteri Albreeht, 72 v. 
523 SKS KRA. Oulujoki. Meriläinen, H. 1725. 1892. – Riitta Raappana, 78 v. 
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                     Kuva 8. Hauen (Esox lucius) leukaluu. 

 

Vesimyyrän kulmahammas on ollut tarkoitukseen sopiva ja tunnettu särkevän hampaan kaivuväline.524 

Vesimyyrä (Arvicola terrestris) on yleinen myyrälaji, joka viihtyy vedessä, pelloilla ja puutarhoissa.525 

”Sillä on pitkät hampaat iessä”, toteaa informantti.526 Vesimyyrän hammas on ”tehollinen hampaan 

rassi”.527 Maan alla liikkuva, jyrsimällä tuhoa tekevän myyrän tiedetään olleen ”syöjättären karjaa”, 

mistä voi päätellä, että hampaan uskottiin syövän hammastaudin pois. 528 Myöskin majavan (Castor 

fiber) hammasta on käytetty kaiveluvälineenä.529  

Suurpetojen yleisyys ja metsästys mahdollisti karhun (Ursus arctos) ja suden (Canis lupus) 

hampaiden ja kynsien käytön parantamisessa. 530  Kokemäellä tiedetään paikallisen parantajan 

käyttäneen kolmea koukeroista karhun kynttä hampaan kaivelussa.531 Karhun ja suden ulosteesta on 

                                                      
 
524 SKS KRA. Juuka. Krohn, Kaarle 11521 a. 1885; SKS KRA. Oulu, Vuonninen. Paulaharju, Samuli 4895. 1911. – Anni 
Lehtoni, 43 v.; SKS KRA. Pyhäjärvi Ol. Anttila, Sirkka 161. 1951. – Manna Tervakoski, 77 v.; SKS KRA. Rautavaara. 
Krohn, Kaarle 10302 b. 1885. – Juho Hyvönen, 36 v. SKS KRA. Sotkamo. Meriläinen, H. 365. 1880. 
525 Laine 2000: 162; Maapellon eläinkuvasto 1957: 135. 
526 SKS KRA. Pielisjärvi. Krohn, Kaarle 8843 d. 1885. 
527 SKS KRA. Viitasaari, Kotiseudun toimitus 80. 1924. 
528 SKS KRA. Venäjän Karjala. Meriläinen, H. II 147. 1888. – Vasselie Ontroppainen.  
529 SKS KRA. Suomussalmi. Alopaeus, A. KRK 232: 171. 
530 SKS KRA. Alajärvi, Närpes. Turpela, Tauno KT 245: 127. 1939. – Sanna Turpela, 64 v.; SKS KRA. Rantasalmi. 
Lönnbohm, O. A. F. 683. 1894. 75 v.  
531 SKS KRA. Kokemäki. Kallio, Kaarlo 61. 1914. 
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etsitty teräviä luita ja kaadetun karhun kuivatusta siittimestä on tehty hammastikku.532 Samoin on 

käytetty kärpän (Mustela erminea) kuivattua siitintä parantamisvälineenä, mikä seuraavan selvityksen 

mukaan näyttää olleen varsin käyttökelpoinen hampaan kaivin.  533 

Kun hammasta särkee ja kolottaa, ja varsinkin jos siinä on reikä, niin käytetään siihen kärpän suoroa. Tämä 

kärpän suoro (siitin) valmistetaan käytettäväksi siten, että tuore tai veres suoro pannaan kuivumaan pirtin 

seinälle ja kun se on kuivunut aivan luukovaksi on se silloin valmis käytettäväksi. Tällä kaivetaan sitten 

hammasta niin kauan että veri tulee ja tuska hampaasta katoaa. Suoroa ei heitetä pois tämän jälkeen, vaan 

pidetään tallessa toistaisen varalle pirtin seinällä.534 

Eräs vastaaja kertoo isällään olleen säilössä ketun (Vulpes vulpes) kynsiä, joilla tämä käski lasten 

kaivella särkeviä hampaita. 535  Myös kokon eli kotkan (Aquila chrysaetos) kynsille on löytynyt 

käyttötarkoitus.536Jäniksen (Lepus timidus) sekä oravan (Sciurus vulgaris) pienistä luista sai tehtyä 

sopivan kaivelutikun.537   

Ympäri Suomea on tunnettu parannusvälineenä tikan (Dendrocopos major) tai palokärjen 

(Dryocopus martius) kuivattu kieli.538 Se on ollut erinomainen instrumentti, sillä pitkän ohuen kielen 

kärki on sarveistunut ja siinä on pieniä väkäsiä.539 Parhaassa tapauksessa kuivattu kieli on ollut sopiva 

hermonpoistaja (ekstraktori)540 , jolla on onnistuttu saamaan tulehtunut hermo pois juurikanavasta. 

Kuivattu palokärjen kieli on kuin ”rautarassi”.541 Vihdissä oli entisaikaan jokaisella hammassärkyä 

                                                      
 
532 SKS KRA. Kangasniemi. Kuitunen, O. 2953. 1937. – Malakia Weide, 45 v.; SKS KRA. Kuusamo, Soivio. Komu, Väinö 
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533 SKS KRA. Sotkamo. Meriläinen, H. 365. 1880. 
534 SKS KRA. Muonio. Duodecim E 190: 425. 1950. 
535 SKS KRA. Koivisto. Mannonen, Ulla 10215. 1939. – Anna Kurki, 60 v.  
536 SKS KRA. Venäjän Karjala. Meriläinen, H. II 92. 1888.  
537 SKS KRA. Kärsämäki. Keränen, Erkki 53. 1883; SKS KRA. Nousiainen. Leivo, Frans 3734. 1939. 
538 SKS KRA. Hämeenkyrö. Nyberg, Vivi 132. 1912. 63 v. – Eliina Rappi; SKS KRA. Iitti. Punttila, T. 178. 1887; SKS 
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SKS KRA. Nilsiä. Krohn, Kaarle 13397 b. 1988. – Tyttö Korpijärvellä; SKS KRA. Perho. Paulaharju, Samuli 22056. 1933. 
– Aleksi Kukkapuro, talon tuhva, 68 v.; SKS KRA. Pielisjärvi. Krohn, Kaarle 8843 b 1885. – Kaksi Lauria ja Yrjö 
Kärkkäinen, kuoharia Jaakonvaarasta, 30 v.; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Korpilompolo. Paulaharju, Samuli 21833. 1933. – 
Albin Järvenpää, 48 v.; SKS KRA. Rauman maaseurakunta. Tervaskanto, J. VK 98: 193. 1898. – Vivi Lindroos, 21 v.; SKS 
KRA. Salmi. Krohn, Kaarle 8052 b. 1884; SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 1114. 1903; SKS KRA. Varpaisjärvi. 
Kaukonen, Väinö 703. 1933. – Ierikka Riekkinen, 64 v.; SKS KRA. Vieremä, Karankamäki. Heikkinen, Anna KT 87: 100. 
1937; SKS KRA. Vihanti Rautell, E. F. 679. 1891. – Antti Sakko, 69 v.; SKS KRA. Viljakkala, Lavajärvi. Hanhijoki, Helmi 
KKK 13: 178. 1935; SKS KRA. Vuokkiniemi. Meriläinen, H. 1989. 1892. – Kirilä Riikonen, 50 v. 
539 Maapallon eläinkuvasto 1957: 360–364; Lundevall 1994:312. 
540 Ekstraktori on hampaan juurenhoitovälineisiin kuuluva, hermon poistamiseen tarkoitettu pieni neula, jossa on väkäsiä.   
541 SKS KRA. Nilsiä. Krohn, Kaarle 13506. 1885. 
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varten ”mustantikan” eli palokärjen kieli. Jos oli reikä, niin kaivettiin hammasta tai jos oli ehjä 

hammas, niin kaivettiin ientä.542  Tikka ei saanut olla pyssyllä ammuttu, vaan ansalla pyydetty, jolloin 

kieli oli tarkoitukseensa sopiva.543 Palokärjen ja tikan nokka ja kynnet ovat myös olleet käyttökelpoisia 

kaiveluvälineitä ja niitä hankittiin varastoon tulevaa käyttöä varten.544   

Ison linnun siipisulasta on vuoltu kaiveluväline. 545  Keskisuomalaisen parantajan ”Muurmäen 

ukon” parannusvälineenä on ollut kukon sulka, mistä olikin ollut apua.546 Parantaja itse selvittelee 

ammattimaisella tarkkuudella menetelmäänsä:   

 
Jos on hammastauti, on otettava, kukon vasemmasta siivestä, kolmas sulka vasemmalle, rungosta lukien, 

jolla kaivaa ensin sillän, kipeän hampaan juuria, sitten vuolasee sen ikäänkun kynänteräksi, jolla kaivaa 

veriin asti, antaen veren mennä sulan sisään. Kyllä paranee hammastauti. Sulka on pantava sen perästä 

kolmaste muutetun huoneen salvomeen.547 

Virolaisessa aineistossa ei ole tietoja eläinten luiden ja hampaiden käyttämisestä hammassäryn 

parantamisessa. Tämä ei välttämättä merkitse sitä ettei Viron rahvas olisi niitä käyttänyt. Yleisesti 

tunnettu hampaan parantamisessa käytetty väline Virossa on siilin piikki, josta ei Suomen aineistossa 

ole ainoatakaan mainintaa. 548 Syy tähän eroavaisuuteen on maantieteellinen, sillä asutusten liepeillä 

viihtyvä siili (Erinaceus europaeus) on ollut harvinaisuus vielä 1800-luvun lopulla ja silloinkin sitä on 

tavattu ainoastaan maan eteläisimmissä osissa. Siilin levinneisyysalue ylti 1950-luvun alussa Vaasa–

Savonlinna linjan tienoille.549 Viron kansanrunous osoittaa siilillä olevan myyttistäkin taustaa, sillä se 

antoi Kalevi-pojalle hyvän neuvon tämän taistellessa noitia vastaa, josta se sai palkkiokseen 
                                                      
 
542 SKS KRA. Vihti. Andberg, Pentti 9. 1932. Mp. 1915–1925. 
543 SKS KRA. Kittilä. Andersson, G. A. VK 4: 16. 1886; SKS KRA. Parkano. Satakuntalainen Osakunta 308. 1938. – Isak 
Saarela, 46 v. 
544 SKS KRA. Haukivuori Vidbom, K. V. 149. 1890. – Mikko Laukkanen, 65 v.; SKS KRA. Impilahti. Rautsalo, A. V. 200. 
1933. – Maksim Tschähra, 67 v.; SKS KRA. Perho. Paulaharju, Samuli 22056. 1933. – Aleksi Kukkapuro, 68 v.; SKS 
KRA. Pohjois-Ruotsi, Korpi-Lompolo. Paulaharju, Samuli 21833. – Albin Järvenpää, 48 v.  
545 ERA II 281, 33 (108)< Karja, Pärsamaa v., Luulupe k., Tooma t.; ERA II 295, 11 (18)< Tõstamaa, Seliste v. 
546 SKS KRA. Jyväskylä.  Itkonen, Vilho 217. 1907. 
547 SKS KRA. Jyväskylä. Itkonen, V. 136. 1907. – Joonas Muurmäki. 
548 ERA II 39, 208/9 (147) < Audru, Võlla v., Soomra k.; H II 22, 505 (39) < Halliste; H II 22,456 (48) < Halliste; E X 36 
(182) < Iisaku; H III 31, 592 (3) < Jämaja; AES I. Karksi, Ainja. A. Univere. 1936; KKI, WS. < Karksi, Ainja. S. Tanning. 
1938; H II 40, 885 (55) < Kose; ERA II 34, 58 (17) < Kõpu; E 73097 (4) Läänemaa. Õpet. seminar; H II 49, 586 (8) Suure-
Jaani; E 78788 (3). H II 43, 745 (78) < Palamuse. M. Uus; KV Pärnu l. Poegl. gümn. <Halliste. Laatre; RKM 24, 344 (12)< 
Saaremaa, Püha khk, Pihkla v.; ERA II 201, 4011 (17)< Saaremaa 1937; H II 29, 425 (37)< Tartu-Maarja, Ilmatsalu; E 
64394 (23)< KV Tartu tütarl. gümnaas. Tartu; H III 14, 261 (6)< Tarvastu, Kivikmõisa; H IV 8, 237 (e)< Tarvastu v. Üleksi 
k. Tossu t.; H II 66, 676 (245) < Tarvastu; E 14282 (35) < Tarvastu, Vooru. J. J. Kala; E 1467 (118) < Tarvastu; E 13633 
(31)< Tarvastu; H II 7, 715 (10) Torma, Avinurme; H II 66, 676 (245)< Tarvastu; E 25654 (1)< Tõstamaa, Seli; H III 19, 
786 (93)< Viljandi< Halliste; H II 56, 620 (9)< Võnnu; H II 28, 177 (27)< Äksi.  
549 Suomen eläimet 1983: 80; Suomen luonto 1997: 52. 
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piikkitakin. Latvian folkloressa siili saa piikkinsä Jumalalta niin ikään palkkiona hyvästä neuvosta.550 

Siilin piikkiin ovat hammassäryssä turvautuneet myös eteläruotsalaiset.551  

3.1 PARANNUSAINEET LUONNOSTA JA KOTIELÄIMISTÄ 

Puut 

Särkevän hampaan kaivamisessa käytettyihin tikkuihin verrattuna puista otetut parannusaineet eivät 

ole olleet hammassäryn täsmähoitoa, vaan yleisesti kansanparannuksessa erilaisiin vaivoihin käytettyjä 

hoitokeinoja. Muun muassa tervalepän (Alnus glutinosa) lehdistä tehdyillä hauteilla on parannettu 

hammassärkyä, mutta myös paiseita ja kolotuksia, käärmeen puremia, palohaavoja, ruusua ja muita 

ihosairauksia. 552  Harmaalepän (Alnus incana) merkitys lääkekasvina on vähäinen. Virroilla on 

särkevän hampaan koloon laitettu lepän sahajauhoista, savesta ja tervaksesta tehtyä sekoitusta.553  

Haapaa (Populus tremula) on käytetty välillisesti hammassäryn parannuksessa valmistettaessa 

haapapuun sisällä hammassuoloja. Ilmeisesti kysymyksessä ovat olleet ienvaivat, kun haavanpurujen 

pureskelun on todettu lievittävän särkyä. 554   

Tuomea (Prunus padus) ei pidetä varsinaisena lääkekasvina, mutta kansan keskuudessa sitä on 

arvostettu. Kuorella ja marjoilla on ollut käyttöä erilaisten sisäisten ja ulkoisten vaivojen hoidossa. 

Kuoriuutoksella on lääkitty itsepäisiä ihottumia, ja kuorikeitteellä on parannettu keuhkotautia, 

vatsakatarria ja käärmeen puremaankin sitä on käytetty sisäisesti ja ulkoisesti.555 Eritoten ruusua on 

Virossa hoidettu kuorihauteella ja särkevään hampaaseen pantu tuomen kuorta.556  

Hamma valu rohud on: Nasi puu ehk tomilga koor. Nasipuu ehk tomilga koor kaabitakse puu pealt ära ja 

pannakse haige hamma peal mis siis kohe terveks saab. 557 

Hammassärkylääkkeet ovat: Näsiän tai tuomen kuori. Näsiän tai tuomen kuorta kaavitaan ja pannaan kipeän 

hampaaseen, joka pian paranee.  

                                                      
 
550 Laugaste 1953: 416. 
551 Tillhagen 1977: 164. 
552 Hiiemäe 1971: 532; Alanko & Huovinen & Kanerva 1982: 258; SKS KRA. Juva. Tarkiainen, V. 560. Juho Ruottinen, 27 
v. 
553 SKS KRA. Virrat. Mäkinen, Eino 1559 a. 1936. – Mauno Palolampi, s. 1879. 
554 SKS KRA. Simo. Räsänen, Martti VK 84: 22. 1914. 
555 Cantell & Saarnio 1936: 149; Rautavaara 1980: 162; Neppi 1992: 42–43; Paju & Kuhlberg 2001: 94.   
556 Viires 1975:125; ERA II 196, 46 (625)< Laius – Tähevere v. P. Tammepuu (1927); ERA II 182, 456 (351)< Laiuse, 
Laius Tähevere v. Ladala k.; ERA II 191, 523 (227)< Muhu khk ja v. Liiva k.; SRA II 13, 149 (6)< Simuna, Avanduse. 
557 H II 58, 568/9 (1–3)< Vändra G. Vilberg. 
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Paju (Salix alba, Salix fragilis ja Salix caprea) on tunnettu lääkekasvi, josta rohdokseksi on käytetty 

pääasiassa kuorta (Cortex salicis). 558  Pajunkuorihauteella on hoidettu erilaisia kolotuksia ja 

hammastulehduksen aiheuttamaa turvotusta.559   

Vaikka tammi (Quercus robur) on tunnettu lääkekasvi, niin Suomessa kansanihmisten käytössä 

sillä ei ole suurta merkitystä, sillä puun kasvualuetta on vain kapea kaista lounaisrannikollamme.560 

Tammen kuori (cortex Querus) on entisaikaan ollut arvostettu rohdos, jota antiikin kreikkalaiset ja 

roomalaiset käyttivät muun muassa suuontelon tulehdusten hoitoon. 561  Kuoren parkkiaineissa on 

yhdisteitä, joiden vaikutuksesta limakalvojen pintakerroksen valkuaiset saostuvat muodostaen ohuen 

kalvon. Saostuminen kohdistuu myös limakalvossa olevien bakteerien proteiineihin, josta aiheutuu 

heikko antiseptinen vaikutus. Saostumisen vaikutus veren proteiineihin tyrehdyttää pienistä 

verisuonista tapahtuvaa vuotoa ja seurauksena on limakalvojen kuivuminen, kutistuminen ja 

vaaleneminen ns. astringoiva vaikutus. 562  ”Tammenlehtiä sekoitetaan kulkutus-veteen kielen 

rampaudessa”, neuvoo Lönnrot.563   

Virolaisissa itsehoito-oppaissa on esitetty tammenkuorikeitos tehokkaana suuvetenä vuotaviin 

ikeniin, mitä se todennäköisesti onkin edellä selvitetyn supistavan vaikutuksensa takia.564 Virossa on 

kokemusta siitä, että tammenkuoresta tehty liuos auttaa hammassärkyyn ja poistaa samalla suusta 

epämiellyttävän hajun. 565  Myös kuoren pureskelu on lievittänyt suun vaivoja. Koillis-Virossa ja 

Venäjän puolella, Viron rajan tuntumassa Petserin luostarissa on ollut pyhiä tammipuita, joiden kuorta 

on käyty hakemassa suun vaivoihin.566 

Männystä keitettiin juomaa moneen vaivaan ja kun hampaat irtosivat, pureskeltiin neulasia ja 

juotiin keitinvettä. Liekö ollut keripukkia, arvelee pohjoiskarjalainen informantti.567 Männyn (Pinus 

sylvestris) ja kuusen (Picea abies) pihka on helposti saatavilla ollut rohdos, jota on käytetty 

kotilääkinnässä salvaksi keitettynä tai sellaisenaan haavojen, ajosten ja erityisesti maitoruven hoitoon. 

                                                      
 
558 Cantell & Saarnio 1936: 86–88; Rautavaara 1979: 122. 
559 Rautavaara 1980: 115; SKS KRA. Keski-Pohjanmaa. Heilala, Pentti E 183, s. 84–85. 1949. E. Leipälä. 
560 Cantell & Saarnio: 1936: 81–83; Peldan 1967: 47; Pohjolan kasvit III 1964: 173. 
561 Klinge 2004: 184; Holm & Hiltunen 2008: 10. 
562 Klinge 2004: 184. 
563 Elias Lönnrotin Flora Fennica III 2002: 282.  
564 Michaelis 1911: 27; Tammeorg & Kook & Vilbaste 1975: 212. 
565 Kirje 5/2002 – Viro, Räpina, nainen, 43 v. 
566 Kuusik 1948: 33: H II 60, 715 (2) < Setu; ERA II 301, 284 (133) < Setu; ERA II 125, 145 (52)<Tallinn<Jõhvi, Voka v., 
Konju k. Mart Tarum; RKM II 142, 411 (34)< Iisaku khk. E. Tampere. 1962; Kirje 9/2002 – Viro, Põlvamaa, nainen, 75 v. 
567 SKS LK 160–161/2002 – Juuka. ”Elina”. 
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Pihkaa on asetettu särkevän hampaan koloon, sitä on pureskeltu tai siitä tehty liuos ientulehduksen 

lievittämiseksi.568  

 
        Kuva 9. Kuusen pihkaa. 

Kataja (Juniperus communis) on ikivanha lääkekasvi, jonka marjat ovat olleet apteekeissa haluttua 

raaka-ainetta. 569  Katajatipat ovat olleet ennen vanhaan moneen vaivaan käytetty yleislääke. 570 

                                                      
 
568 Metsälä 2001: 62–63; Kirje 2/2002 – Viro, Otepää, nainen, 34 v.; LK 160–161/2002 – Juuka. ”Elina”; SKS KRA. Kaavi. 
Muudan mökinmies. VK 62:309. 1885; HP 1269/2002 – Kittilä. J. T. s. 1922; TYKL kys46/45 – Kokemäki. A. J. s. 1911; 
SKS KRA. Lavia. Riuttala, Gifi s. 1921. 277–153. – Hilma Rantala, työm. vaimo; HP 1245/2002 – Muonio. M. S. s. 1930; 
TYKL kys46/15 – Mäntsälä. E. K. s. 1905; SKS KRA. Nurmes. Nurmio, M. 2123. 1891. – O. Kuittinen, 18 v.; KL 5/1978 – 
Pielavesi. A-L. L. s. 1924; SKS KRA. Pielavesi. Tikkanen, Fr. 130. 1899. – Abel Kolehmainen, 23 v.; SKS KRA. Pohjois-
Ruotsi, Vittinki. Paulaharju, Samuli 21835. 1933. – Iisakki Olsson, 67 v.; SKS KRA. Vampula, Saarimaa, Emil 767. 1910. 
– Kori-Jooli, 88 v.; SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti 4482. V. 1936. – Kalle Paijala, 87 v.  
569 Virokannas 1977: 13–14. 
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Gananderin teoksessa on valmistusohje katajatipoille, mikä ”liewittää hammaskiwun”, kun sitä 

pannaan pumpulitukossa hampaan koloon.571 Lönnrot suosittelee katajaöljyä ”rammoille jäsenille ja 

luun särkyyn”. 572  Hammassäryssä on pureskeltu kuivattuja katajanmarjoja, jotka sisältävät 

parkkiaineita, inverttisokeria, hartsia ja eteerisiä öljyjä.573  

Pensaskasvit 

Näsiä (Daphne mezereum) on noin metrin korkuinen harva pensas, jonka terttumaiset kukinnot ovat 

vaalean sinipunaisia. Suomessa näsiää kasvaa lehdoissa ja lehtomaisissa metsissä pohjoisinta Lappia 

lukuun ottamatta. Virossa kasvualue kattaa koko maan.574  Sukunimi Daphne on tarkoittanut vanhassa 

kreikassa laakeripuuta, ja lajinimen mezereum arvellaan tulevan persian kielestä tappamista 

tarkoittavasta sanasta mazerium. Näsiän myrkky metsereiini ominaisuus pystyy imeytymään helposti 

ruuansulatuskanavasta ja limakalvojen läpi ja etenkin kuoren myrkky synnyttää rakkuloita. 575 Kuori on 

kuulunut apteekin tärkeimpiin lääkkeisiin, jota käytettiin etenkin rauhastulehdusten lievittämiseen. 

Muiden kasvinosien lailla kirkkaanpunainen marja on kuolettavan myrkyllinen. Uskomusten mukaan 

yhdeksän marjaa tappaa suden. 576 Nykytiedon mukaan 2–3 marjaa aiheuttaa lapselle hengenvaaran ja 

aikuiselle 12 marjaa saattaa koitua kohtalokkaaksi.577 Virossa näsiälle on useita murteellisia nimityksiä, 

joista surmalill viittaa kasvin myrkyllisyyteen. 578  Lönnrot kehottaa käsittelemään varovasti 

näsiänmarjoista tehtyä voidetta, minkä hän tietää helpottavan kovia vatsanväänteitä ja poskelle 

laitettuna hammastautia. Kuulemansa mukaan hampaaseen asetettu näsiän kuori on lievittänyt 

särkyä. 579  Viron kielen näsiniin ja Hämeessä talletettu näsiäisniini -nimitys viittaavat näsiän 

poikkeuksellisen sitkeäsäikeiseen kuoreen. 580  Etelä-Viron murteissa näsiä on säilyttänyt nimessään 

                                                                                                                                                                                      
 
570 Cantell & Saarnio 1936: 53–56; Neppi 1992 [1939]: 97–98; Alanko & Huovinen & Kanerva 1982:117; SKS KRA. 
Valve, A. Hämeenlinnan vankila. VK 23:31; SKS KRA. Valve. A. Hämeenlinnan vankila VK 23: 26. 
571 Ganander 1907 [1785]: 5–6. 
572 Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 98–99. 
573 Cantell & Saarnio 1936: 53; Tammeorg & Kook & Vilbaste 1975: 39; Rautavaara 1979: 50; Alanko & Huovinen & 
Kanerva 1982: 117. SKS KRA. Inari. Heilala, Pentti 77. 1948. – Miina Ulmanen, 60 v. 
574 Lindman 1964: 147–148; Kukk 2004: 58. 
575 Cantel & Saarnio 1936: 158; Kinos & Mustonen & Pohjalainen 1992: 87; Relve 1997: 135–137. 
576 Cantel & Saarnio 1936: 158; Pohjolan kasvit II 1964: 147; ERA II 254, 317 (67) < Emmaste khk. ja v. Viiri k. Enda 
Ennist. 1939; KKI, WS < Kodavere, Sassukvere. T. Tanning. 1940.   
577 Kinos & Mustonen & Pohjalainen 1992: 87–88.  
578 Vilbaste 1993: 280. 
579 Elias Lönnrotin Flora Fennica III 2002: 263. 
580 Relve 1997: 135; SKS KRA. Renko. Heino, A. 523. 1935; ERA II 34, 362 (2) < Kõpu; H II 49, 704 (7) < Pilistvera, 
Kapala; ERA II 254, 317 (67) < Emmaste khk. ja v. Viiri k. Enda Ennist. 1939; H III 23, 348 (9) < H-Jaani, Kehra v.; H II 
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vanhan käärmeen nimityksen küü viitaten ilmeisesti kasvin myrkyllisyyteen.581 Tätä murteellista näsiän 

nimitystä ei pidä sekoittaa suokukkaan (Andromeda polifolia), minkä nimi on nykyvirossa küüvits.582  

1900-luvun alussa apteekit ostivat kerääjiltä näsiänmarjoja maksaen niistä hyvän hinnan, sillä 

ulkomainen tuonti oli niukkaa.583 Apteekin kysyntää ja tarjontaa sanelivat pitkään kansanparannuksessa 

käytetyt aineet. Myrkyllisiä näsiänmarjoja ostettiin ”riienvoiteeseen”. 584  Edelleenkin apteekin 

lääkkeenomaisten tuotteiden luetteloon kuuluvat näsiän kuori ja marjat (Mezerei cortex, - fructus).585  

Kun kysymys on hammastaudista, on näsiää voitu parantamisessa käyttää tehokkaasti usealla eri 

tavalla. Puuosaa, kuorta tai marjoja on pantu suoraan hampaan koloon tai hampaiden väliin, ja jos poski 

oli turvoksissa, voideltiin sitä marjoista tehdyllä voiteella. 586  Marjoja käytettiin sellaisenaan tai 

valmistettiin tahnoja ja liuoksia sekoittamalla niitä ruistaikinaan, saippuaan, viinaan, maitoon, 

äidinmaitoon, ruokaöljyyn, kermaan, veteen tai omaan sylkeen.587  

 

                                                                                                                                                                                      
 
74, 816 (10) < Torma, Avinurme, G. Vilberg; EVR 34, 171 (17) < Kursi, Laeva; KKI, WS. < Kihelkonna, Atla. E. Koit. 
1940. 
581 Viires 1975: 132; EVR 9, 7 (11) Hargla; AES. Karksi, Äriküla (1932) L. Lepp; H III 28, 354 (3)< Kõpu; RKM II 21, 
219. Pärnu-Jaagupi. M. Priimets< Marie Saarpuu s. 1902. (1950); ERA II 26, 69 (2)< Rõuge, Viitina v.; H II 32, 941 (5) < 
Räpina, Toolamaa v.; H II 60, 716 (2)<Setu; H II 70, 703 (83)< Vatseliina. 
582 Kukk 2004: 198. 
583 Virokannas 1977: 22–23. 
584 Hiltunen 2007: 24 
585 Schantz & Hiltunen 1990: 217–221. 
586 Ruuttu 1931: 47; SKS KRA. Hyrynsalmi. Paulaharju, Samuli 12206. 1930. – Reeta Keränen, tietäjä, mökin muori, 85 v.; 
SKS KRA. Kempele. Rautell, E. F. 755. – Olli Koistinen, 62 v.; SKS KRA. Liperi. Nimim. ”Mirkku” 27 E: 129. – Maist. 
Aarre Rauhala, s. 1918; SKS KRA. Parikkala. Lumatjärvi 157. 953. – Nikkaan emäntä; TYKL kys46/22 – Pudasjärvi. O.V. 
K. s. 1915; SKS KRA. Rovaniemi. Dudecim. E 190. 480. 1950; SKS KRA. Turtola. Paulaharju, Samuli 19756. 1932. – 
Erkki Heikkilä, mökin äijä, 75 v.  
587 Home 1987: 86; SKS KRA. Renko. Heino, A. 523. 1935.   
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          Kuva 10. Näsiä (Daphne mezereum).  

Näsiän kansanomaiset nimitykset riidenmarja, riienmarja ja riisipuu viittaavat riisitautiin. ”Riidellä” 

on entisaikaan ollut paljon laajempi merkitys kuin varsinaisella riisitaudilla (rhachitis). Luustoa 
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pehmentävän taudin lääkkeeksi käytetty marja on Kittilässä tunnettu myös ”jäsenmarjana”. 588 

Informantti Ylä-Savosta kertoo mummonsa valmistaneen ”riijenvoidetta”, jota naapurin emännät 

hakivat pieniin pulloihinsa. Mummo osti apteekista näsiänmarjoja sekoittaen niihin vahvaa kahvia, 

tärpättiä, sievettä ja vielä jotain kertojalle tuntematonta kasvia. Lääkettä käytettiin sisäisesti ja se sopi 

myös hammassäryn parantamiseen.589  

Virolaiset ovat lukeneet Ma-Rahva Koddo Arst -kirjasta, että hammassärky helpottaa, kun korvan 

taakse laittaa palan näsiäkuorta. 590  Itä-Karjalasta talletetun tiedon mukaan ”riienmarjaviinalla” 

voideltiin poskea, ja jos tuska oli suuri, piti voidella myös ikeniä ja hampaita. Lääke oli tautiin sopivaa, 

kun se ”rokahutti” ihon. 591  Näsiän oksien tai kuoren pureskelu aiheutti rakkuloita ja irrotti 

limakalvoa. 592  Viron aineistossa on runsaasti tietoja lehtometsissä viihtyvän näsiän käytöstä 

hammassäryn parantamiseksi. 593  Tiedoista käy ilmi, että hampaankolossa pidetystä näsiäpalasta 

liuennut myrkky rapautti hampaan.594 

Virolaiset ovat käyttäneet hammassäryn parantamiseen kasveja, jotka on tunnettu lääkekasveina 

myös Suomessa, mutta joista ei ole tietoja tähän tutkimukseen käytetyssä aineistossa. Yksi näistä on 

piikikäs pensas ruostehappomarja (Berberis vulgaris). Keltaisten kukkien jälkeen pensasta koristavat 

kirkkaanpunaiset pitkulaiset marjat. Viljelykarkulaisena elävä happomarja on ollut yleinen puistojen ja 

puutarhojen koristekasvi. Viljakasveille vahingollisen ruosteen väli-isäntänä sen kasvattamista ei viime 

vuosikymmeninä ole suositeltu. Rungon ja etenkin juurten keltaista alkaloidia berberiiniä sisältävää 

kuorta (cortex radicis berberidis) on käytetty rohdokseksi.595  

Virossa ruostehappomarjan keltaisesta puusta on ”jalostettu” hammassärkylääkettä. Kuiva kapula 

on sytytetty toisesta päästä palamaan ja palava pää on asetettu kirveen tai muun raudan päälle. Palaessa 

                                                      
 
588 SKS KRA. Kittilä. Paulaharju, Samuli 19764. 1932. – Kinis-Juntti, 79 v. 
589 SKS KL10/1978 – Säviä. V. S. s. 1917.  
590 Jannau 1860: 32–32. 
591 Home 1987: 86; 129. 
592 H III 23, 348 (9)< H-Jaani, Kehra v.; AES< Karksi, Äriküla. L. Lepp. 1932. 
593 Kuusik 1947: 22; RKM II 72, 310 (4)< Antsla v. [Urvaste] L. Nahusep (1959); EVR 9, 7 (11)< Hargla. P. Voolaine 
(1922); RKM II 312, 399< Helme khk. Hilja Kala< Joh. Raisaar 79 a.; Kirje10/ 2002 – Viro, Järvamaa, mies, 52 v.; ERA II 
125, 212 (17)< Jõhvi, Illuka v. Edivere k. Otsa t.< Iisaku; ERA II 60, 35 (1) Kolga-Jaani, Võisiku. K. Vilberg; ERA II 34, 
362 (2)< Kõpu; H III 28, 354 (3)< Kõpu; H II 49, 704 (7)< Pilistvere, Kabala; ERA II 160, 328 (31)< Põlva, Võru v. Kääpä 
k. Enda Ennist (1939); RKM II 22, 106 (14)< Põlva khk ja v. Vanaküla (1949); RKM II 391, 419 (30)< Rannu khk. V. Soo 
1985; E 83894 (1)< Ropka. J. Näkk(1933); H II 32, 941 (5)< Räpinä, Toolamaa v.; H II 56, 1043 (5)< Rõuge; H II 60, 716 
(2)< Setu; H II 70, 703 (83)< Vatseliina J. Sandra; H II 74, 816 (10)< Torma, Avinurme. G. Vilber; H II 58, 568/9 (1–3)< 
Vändra. G. Vilberg.    
594 RKM II 135, 193 (6)< Hargla; E 4022 (4)< Põlva >Oudova; RKM II 21, 219< Pärnu-Jaagubi – M. Priimets ja Marie 
Sarapuu, sünd. 1902. 1950; E XI 60 (169)< Tartu-Maarja, Raadi< Tartu; H II 58, 568/9 (1–3)< Vändra. G. Vilberg.   
595 Tammeorg & Kook & Vilbaste 1975: 66–67; Rautavaara 1983: 52–53; Rumjantseva 1996: 60, 65. 
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puun sisästä valui keltaista nestettä, jota pantiin tupossa hampaaseen tai sillä voideltiin kipeitä ikeniä. 

Ikeniä on paranneltu myös poltetun pensaan tuhkalla596 tai palavasta puupalasta on johdettu savua 

särkevään hampaaseen.597  

Punakoiso (Solanum dulcamara) on ollut arvostettu lääkekasvi, jota on käytetty ”maan vihoista” 

aiheutuneisiin vaivoihin ja hammassärkyyn. 598  Myrkyllistä solaniinia sisältävä punakoiso on 

parimetrinen notkeaoksainen pensaskasvi. Sinipunaiset kukat ovat samaan sukuun kuuluvan perunan 

kukkien kaltaiset. Suomessakin melko yleisesti esiintyvän kasvin pieniksi leikatuista oksista tehtyä 

teetä on käytetty erilaisiin vaivoihin kuten ruusuun, mätähaavoihin, ihosairauksiin, keripukkiin tai 

suonikohjuihin. 599  Punakoison varsi (Dulcamarae stipes) kuuluu nykyisin apteekkitavarain 

lääkkeenomaisten tuotteiden ryhmään.600  

Yrtit 

Suomen aineistossa varsinaisten lääkeyrttien käytöstä hammassäryn parantamisessa on niukasti tietoja. 

Poikkeuksen tekee entisaikaan yleisesti tunnettu lääkekasvi villikaali, (Hyoscyamus niger), jonka 

kansanomaisia nimityksiä ovat muun muassa hullukaali, siankaali, hammasheinä, hammasruoho, 

hammastaudin yrtti ja villitupakka. Virossa villikaali on ollut koko maassa tunnettu 

hammassärkylääke.601 Virolaiset rahvaan käyttämät nimitykset koerapöörirohi, hullukoerarohi ja hull-

tubakas kuvaavat kasvin vaikutusta. Myrkyllisyyttä kuvaavat marutubakas, maruhein ja marulill ja 

käyttötarkoitusta hammashain, hambahain, hambarohi.  

Keskiajan luostareista ja apteekkien yrttitarhoista levinnyt joutomaille kotiutunut 

viljelykarkulainen kasvaa nykyisin harvinaisena Etelä- ja Keski-Suomessa. Virossa sitä tavataan 

etupäässä rannikolla ja saarilla. 602  Epämiellyttävälle haiseva metrinkin korkuiseksi kasvava 

jäykkävartinen villikaali kuuluu Pohjoismaiden myrkyllisimpiin kasveihin. Varsinkin siemenet ja 

palsternakkamainen pääjuuri ovat kuolettavan myrkyllisiä. Kukkien teriö on tavallisesti 

                                                      
 
596 E 18925 (3)< Jüri, Sausti. E. Mannov (1895); ERA II 167 151, 2 (1)< Koeru, Liigvalla v. Rakke k. L. Priks (1937); H II 
27, 306 (81a)< Palamuse, Luua v.; ERA II 27, 586 (25) Nissi, Varbola, Rahula< Paistu. R. Põldmäe (1930); ERA II 131, 
206/7 (311)< Tapa l.< Kadrina.  L. Böckler (1936). 
597 H. Mapp. (9)< Venemaa, Ozernitsa. 
598 Vilbaste 1993: 591–593; H II 24, 228 (256)< Karula < Helme, Jõgeveste.  
599 Pohjolan kasvit III 1964: 28–29; Elias Lönnrot valitut teokset 4 1992: 75; Kinos & Mustonen & Pohjalainen 1992: 62–
63.  
600 Schantz & Hiltunen 1990: 217–221. 
601 Kuusik 1948: 17. 
602 Peldan 1967: 697–699; Schauer 1983: 110; Kukk 2005: 218. 
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likaisenkeltainen, sinipunasuoninen ja nielu mustahko. Yksivuotinen villikaali on rakenteeltaan 

kaksivuotista matalampi ja hennompi. Hedelmä on koristeellisen näköinen kannellinen ruukkumainen 

kota, jossa on tiheään pieniä siemeniä.603  

   

                 
   Kuva 11. Yksivuotisen villikaalin siemeniä (Semina hyoscyami). 

 

Kaikilta osiltaan myrkyllinen villikaali sisältää hyoscyamiinia ja atropiinia, jotka vaikuttavat 

keskushermostoon kiihottavasti ja skopolamiinia, jolla puolestaan on unettava vaikutus.604 Villikaalia 

on käytetty noituuden yhteydessä ja pienikin määrä ihoon hierottuna voi aiheuttaa kiihotustiloja, 

huumausta ja harhanäkyjä.605 Kansanomaisesti ilmaistuna ihmiset tai eläimet tulivat hulluiksi.606  

Villikaalilla on ollut antiikin aikana vankka sija lääkekäytössä ja sitä tiedetään käytetyn myös 

hammassärkyyn. Kirjallisia muistiinpanoja on löytynyt muun muassa papyrus Ebersissä. Muinaiset 

egyptiläiset ovat villikaalin avulla hoitaneet erilaisia raajavaivoja ja häätäneet suolistomatoja.607 Aulus 

                                                      
 
603 Cantell & Saarnio 1936: 230; Pohjolan kasvit III 1964: 28; Hiitonen & Poijärvi 1968; 388; Kinos & Mustonen & 
Pohjalainen: 1992: 43–44; Lääts 2003: 63–64. 
604 Kinos & Mustonen & Pohjalainen 1992: 43–44; Klinge 2004: 174.  
605 Cantell & Saarnio 1936: 231; Rautavaara 1979: 199. 
606 Vilbaste 1993: 364–365; ERA II 107, 177 (21)< Ambla khk ja v., Jootma, Ida-Madise. 
607 Guerini 1909: 82; Klinge 2004: 173–174. 
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Kornelius Celsus (n. 20 eKr.–50 jKr.) oli roomalainen kirjailija, jonka 8-osaisen lääketiedettä 

käsittelevän De Medicina -teoksen kuudennessa osassa on kirjoitettu hyoscyamiinin käytöstä 

huumausaineena ja hammassärkylääkkeenä.608 Nykypäivänä atropiini ja skopolamiini ovat lääketieteen 

käytössä ja niiden hyötyä voi verrata morfiiniin.609   

Rohdoksena on hyödynnetty lehtiä (Folia hyoscyami) ja siemeniä (Semina hyoscyami), joita on 

käytetty muun muassa astman ja hammassäryn hoidossa.610  Lääkesavukkeet (Folium hyoscyamia), 

villikaaliuute (Extractum hyoscyami) ja villikaaliöljy (Oleum hyoscyami) ovat olleet 

apteekkituotteita. 611  Lönnrotin mielestä villikaalin lehdistä keitetty ”sakennus” on pieninä määrinä 

monessa viassa tehokas lääke. Hammassäryssä ja ulkoisina hauteina ne lievittivät ja vaimensivat 

kolotuksia.612 Kasvin lehdet (Hyoscyami folium) kuuluvat nykyiseenkin apteekkitavaraluetteloon.613 

Lehtiä on kuivattu kotona ja tehty hammassärkyyn tupakkaa, mihin viittaa kasvin kansanomainen 

nimitys villitupakka ja viron hull-tupakas.614  

Hammassäryn kotihoidossa on yleisimmin käytetty villikaalin siemeniä. Kansanomaisessa 

kielenkäytössä puhutaan ”madon- tai ”hammassiemenistä”, joita voitiin ostaa myös apteekista. 615 

Tavallisin tapa on ollut polttaa siemeniä kuumalla alustalla, ja niistä nouseva savu on johdettu suppilon, 

paperitötterön tai putkikasvista tehdyn pillin avulla kipeään hampaaseen. 616  Siementen sisukset 

turposivat kuumuudessa kuorestaan ulos ja muistuttivat suuresti pieniä valkoisia toukkia.617 ”Ja kyllä 

siittä hammaspoltto parani, ja usein tuli siihen trattiin sitte semmonen madon muatonen roipe, ei se 

sillon enäl elävä ollu, mutta kyllä semmosesa kuumuudesa pian sopi kuallakkin.”618 Tämän kaltainen 

parannuskeino on tukenut ihmisten uskoa siihen, että särky lakkaa, kun madot saadaan ulos hampaasta. 

                                                      
 
608 Kela 2001: 32; Manninen 1966: 42.  
609 Klinge 2004: 171. 
610 Cantell & Saarnio 1936: 233–234; Tammeorg & Kook & Vilbaste 1975: 56–57. 
611 Siintola 1942: 27; 51; 74; Pohjolan kasvit III 1964: 27–28. 
612 Elias Lönnrotin Flora Fennica II 2002: 333. 
613 Schantz & Hiltunen1990: 217 – 221. 
614 Cantell & Saarnio 1936: 229. Tammeorg & Kook & Vilbaste 1975: 56.  
615 SKS KRA. Hämeenlinna. Valve, A. 702. 1910. – Johan Fredrik Enkel, 51 v. Renko; SKS KRA. Liperi. Nimim. 
”Mirkku” 227E: 129. – Maist. Aarre Rauhala, s. 1918; SKS KRA. Lohja. Österberg, Maria E 73. 51. 1910; SKS KRA. 
Toijala. Sirkkala, Matilda 638. 1928. – Miina ja J. Pajunen, yli 50 v. 
616 ERA II 107, 177 (21) Ambla khk ja v., Jootma, Ida-Madise; SKS. Elimäki. Antti Kujala 222. 1903; ERA II 189, 37 
(112)< Emmaste khk ja v., Tärkma k. Enda Ennist (1939); H III 3, 100/1 (9), Jüri, Nabala; H II 52, 42 (10) Kanepi; AES I. 
Karksi. S. Tanning (1937); ERA II 139, 560 (66)< Kullamaa, Kolovere-Kalju v., V-kalju k. V. Eenveer (1937). SKS KRA. 
Lapinjärvi. Et. suom. ok. 256. 1939. – Vihtori Hemmilä, s. 1868; ERA II 283, 476 (2)< Pyhalepa. K. Vilu (1940); SKS 
KRA. Ruovesi. Saariluoma, Vilho 3642. 1919; SKS KRA. Tammela. Lindgvist, A. 289. 1888. – E. Johanson, 60 v. 
617 SKS KRA. Koski TL. Kesälä, Eelis 104. – Miina Lammela, Koivukylä. 
618 SKS KRA. Tyrvää. Äijälä, H. VK 115:224. 1895. – Musteliini. 
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Jos hammassärky parani hoidon jälkeen, tiedettiin sen olevan matojen syy, mutta jos se jatkui, syynä oli 

jokin muu.619 Seuraavat kuvaukset hoidon kulusta ovat Kymenlaaksosta ja Viron Narvasta:  

Hampah pakotuksen saap aikoh hammasmato, joka on siäl jossah hampahien sisäs. Mut sen saa pois, kun 

kuumentaa tiiliskiven ja panee sen päälle vaskirahan ja hammasheinän siämmennii ja siit niilen päälle panee 

ratin kumoh pillin ylöspäin. Ja siit käyp sih silviisii, että pillin suun panee hampah juurelle, nimittäin kipjän 

hampah juurelle. Ja kun siäl ratin pillii myälen menee kuumaa höyryy sinne hampahah, niin siit 

hammasmato tulee sen vaskirahan päälle, joka on siäl ratin alla kuuman tiiliskiven päällä. Ennen kun miä 

olin piäneen poikaan, niin siit min ja pakotti kovast hammastain. Siit laittovat ja sellaset laitokset ja 

koittivat saala hammasmatoo ulos, vaan ei sih rahan päälle mitään tullu.620 

Kui hambad valutavad siis korja ”hullukoera” rohtude seemneid. Tee kivi tuliseks ja riputa need seemned 

senna peale. Piisuta ka vett senna hulka, et suits ja aur seltsis tõuseks. Siis hoja suu seal peal. Kui 

hammastel usside viga on, siis tulevad ussid kohe välja ja kukuvad kivi peale. Need on pisikesed valged, 

musta peaga ussid, mida iga üks näha võib. Kui aga vere viga on siis ei aita see tohterdamine, vaid peab 

muud abi otsima.621 

Jos hampaita särkee, niin kerää villikaalin siemeniä. Kuumenna kivi ja ripottele siemenet sen päälle ja 

pirskottele vettä joukkoon, jotta mukana nousisi savua ja höyryä. Aseta suu kohdalle. Jos särky johtuu 

madoista tulevat ne heti ulos ja putoavat kiven päälle. Ne ovat pieniä mustapäisiä matoja, mitkä jokainen 

voi nähdä. Jos on veren vika, ei lääkitseminen silloin auta, vaan pitää etsiä muuta apua.  

 

Toinen tapa hammasmadon häätämiseksi on ollut villikaalihöyry. Villikaalin siemeniä, kuumia kiviä ja 

kuumaa vettä laitettiin astiaan, minkä yläpuolella pidettiin kasvoja. Kuumassa vedessä turvonneet 

siemenet näyttivät hampaista tippuneilta madoilta. 622  Voimakkuudestaan ja myrkyllisyydestään 

huolimatta villikaali ei helpottanut kaikentyyppisiä hammassärkyjä.623   

Villikaalin vaikutus keskushermostoon on todennäköisesti käsitetty hoitoon kuuluviksi, koska 

sivuvaikutuksista ei aineistossa ole tietoja. Hammassäryn parantaminen villikaalin avulla on esimerkki 

siitä, kuinka antiikin ajan lääkintätapoja on tuhansien vuosien aikana kulkeutunut Pohjolan 

syrjäseuduille kansanihmisten tietoon ja käyttöön. 

                                                      
 
619 SKS KRA. Rautu. Onttonen, Helena 2600. 1936. – Mari Nuija. 
620 Punttila 1990: 134. 
621 E 27808/09 (15)< Narva. J. Sirdnak. G. Vilberg. 
622 ERA II 304, 482 (4)< Kaarma khk ja v. Tõrise k. Aadu Toomesalu (1942); SKS KRA. Soikkola. Lukkarinen, J. 6: 813. 
1910; ERA II 158, 386 (21)< Mustjala khk ja v. Paatsa k. A. Ahurand (1937); 42389 (17)< Paide; RKM II 395, 273/4 (10)< 
M. Hiiemäe (1986). 
623 SKS KRA. Harjavalta. Ruusunen, N. 157. 1903. – Yl. parantaja.  
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Kamomillasaunio (Matricaria chamomilla) on eniten kasvatettu lääkekasvi virolaisten 

puutarhoissa.624   Latinan Matricaria < mater merkitsee äitiä; äidin yrtti. Chamomilla on muunnelma 

kreikan sanasta khamaimelon (kr)< khamain = matala ja melon = omena.  Äidin yrtti -nimitys viittaa 

siihen, että kasvia on käytetty lievittämään naisten tauteja ja kukan miellyttävä tuoksu muistuttaa 

omenan tuoksua. 625   Ma-Rahva Koddo-Arst -kirjassa painotetaan, että jokaisessa kodissa pitäisi 

kasvattaa ja varastoida kamomillasauniota, koska se tuo avun niin moneen vaivaan. 626  Toivo 

Rautavaaran mielestä kamomilla on tärkeimpiä rohdoskasvejamme, jota pitäisi aina olla varastossa. 627 

 
Kuva 12. Kamomilla (Matricaria chamomilla). 

Korkeudeltaan 20–30 cm kamomillasauniolla on runsaasti haaroittuva varsi ja kapealiuskaiset lehdet. 

Kukan tunnistaa kartiomaisesta ontosta kukkapohjasta ja alaspäin taipuvista, miltei roikkuvista, 

valkoisista laitakukista. Varsinkin kukissa on haihtuvia öljyjä, jotka antavat koko kasville ominaisen 

                                                      
 
624 Värva 2002: 83. 
625 Cantell & Saarnio 1936: 256.  
626 Jannau 1860: 41.  
627 Rautavaara 1979: 41–42. 
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ryydin tuoksun. 628  Yrttitarhoista karanneen viljelykarkulaisen luonnonvarainen esiintyminen on 

tehokkaan rikkaruohotorjunnan takia miltei hävinnyt sekä Suomesta että Virosta. 629  Lääkitykseen 

käytetään juuri puhjenneiden kukkien kuivattuja mykeröitä. Hyvälaatuisessa rohdoksessa ne ovat 

kokonaisia ja niiden luonnollinen väri on säilynyt ja tuoksu ja maku ovat voimakkaan aromaattiset.630 

Kamomillan tärkein vaikuttava aine on sininen atsuleeni-öljy. Vanhassa virolaisessa lääkekasvikirjassa 

todetaan, että aidoilla kamomillatipoilla on hyviä ominaisuuksia, mutta se on niin kallista, että yleisestä 

käyttämisestä ei voi puhuakaan. Jokaisessa apteekissa on ollut saatavana sinisiä tippoja, joita lääkärit 

ovat määränneet levottomuuteen ja hammassärkyyn.631   

Kamomillateetä on käytetty kurlaus- ja suuvetenä. Sen avulla on lasten hammaskipujen uskottu 

häviävät hetkessä. Desinfioivan vaikutuksensa takia kamomillaa on käytetty paljon myös ulkoisesti, 

höyrytykseen, huuhteluihin, kääreisiin ja hauteisiin.632 Haartman mainitsee lääkärikirjassaan vuodelta 

1759 kamomillan hammassärkylääkkeenä,633 mutta suomalaisten käyttöön se ei ole kotiutunut eikä sen 

käytöstä tutkimusaineistossa ole tietoja. Yhtenä syynä on se, että kamomilla ei ole kuulunut 

alkuperäiseen kasvistoomme. Myöskään ruotsalaisen Tillhagenin teoksessa Folklig läkekonst ei ole 

hammassäryn parantamisen yhteydessä tietoja kamomillan käytöstä.634 Viroon kamomilla on kotiutunut 

luultavasti ennen 1600-lukua. Kamomillan kukista tehtyä puuroa on pidetty tehokkaana hauteena 

hammasperäiseen paiseeseen.635   

Viron aineistosta ei aina voi päätellä, onko informantti tarkoittanut kamomillaa vai 

pihasauniota.636 Voimakastuoksuinen pihasaunio (Matricaria matricarioides) on tulokaskasvi, joka 

viihtyy ihmisen muokkaamilla mailla ja pihanurmikoilla. Pohjois-Suomeen asti levinnyt pihasaunio on 

10–30 cm korkuinen yksivuotinen, ryydintuoksuinen kasvi, jonka kukat ovat kellanvihreissä 

mykeröissä. Suomeen ja Viroon se on kotiutunut 1800-luvun loppupuoliskolla.637 Ruotsissa havaittiin 

1920-luvulla pihasauniossa olevan samoja aineita kuin kamomillassa ja kukkamykeröä voi käyttää 
                                                      
 
628 Bruun & Christensen 1999: 80; Pohjolan kasvit III 1964: 111; Tammeorg & Kook & Vilbaste 1975: 68–69. 
629 Aaltonen & Arkko 1986: 50; Rautavaara 1983:62; Värva 2002: 83. 
630 Cantell & Saarnio 1936: 259. 
631 Michaelis 1911: 89. 
632 Tammeorg & Kook & Vilbaste 1975: 71; Rautavaara 1979: 42; Rumjantseva 1996: 90; Paju & Kuhlberg 2001: 85.  
633 Haartman 1759: 291. 
634 Tillhagen 1977: 157–166. 
635 Vilbaste 1993: 422–423; Henno 1994: 24. 
636 RKM II 254, 402 (11)< Haljala, Ana k.; ERA II 256, 473 (29)< Kolga-Jaani al. Võisiku v., Kaarevere k. Toi t. Johannes 
Raidla (1939); KKJ, KS. Kihnu, Rootsiküla; RKM II 75, 367 (2)< Kingisepa v. Mustjala. E. Tampere 1958; RKM II 111, 
87 (269)< Muhu, Vanamõisa II k. Aer (1961); RKM II 111, 87 (269)< Muhu, Võlla. E. Aer (1961); ERA II 1 93, 619/20 
(4)< Põltsamaa, Pajusi v. J. Lääts (1938). 
637 Piirainen 2002: 120–121; Tolvanen 2000: 193–194; Vilbaste 1993: 420–422. 
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teenä kamomillan tapaan.638 Virossa on pihoilla kasvaneita pihasaunion kukkia kuivattu ja valmistettu 

teetä hammassärkyyn tai asetettu haude posken päälle. Nykyisin puutarhoissa kasvatettava 

valkokukkanen kamomilla tunnetaan nimityksillä apteeki kummel ja kultuurkummel.639  

                          
            Kuva 13. Pihasaunio (Matricaria matricarioides).     

Virossa kamomilla on tunnettu ja käytetty lääkekasvi suun vaivojen hoidossa kuuluen nykyisinkin 

virolaisen kodin lääkevarastoon. Varsinainen apu kamomillasta ja pihasauniosta on ollut suun 

limakalvojen ja ientulehduksen hoidossa. Informantti Viljandimaalta kirjoittaa, että kamomilla sopii 

limakalvojen tulehdukseen, se lieventää särkyä ja lääkitsee tulehdusta. Kuivattua kamomillaa laitetaan 

kuppiin ja kaadetaan kiehuvaa vettä päälle, haudutetaan hetki, juodaan neste ja jäljelle jäänyt sakka 
                                                      
 
638 Tolvanen 2000: 193–194. 
639 Kirje 11/2002 – Viro, Kambja, nainen, s. 1928; RKM II 254, 402 (11)< Haljala, Ana k. Londre (1969). Agnes Veersalu 
69 a. 
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laitetaan kipeän hampaan tai ikenen päälle ja sakan voi laittaa myös kankaan sisään ja poskelle.640 

Todennäköisesti kamomillan maine hammassäryn parantajana perustuukin juuri ienvaivojen 

lievittämiseen. Hampaan ympärillä yön ajan pidetty kamomillahauteesta on ollut apua, samoin kuin 

kamomilla teellä purskuttelu on auttanut verta vuotaviin ikeniin.641  

Suomalaisiin verrattuna virolaiset koululaiset tuntevat kamomillan käytön erittäin hyvin. Omassa 

työssäni terveyskeskuksen hammashoitolassa ja koululaisten parissa en ole koskaan kuullut, että 

kamomillaa olisi käytetty lasten hammassäryn kotihoidossa. Päinvastoin kuin virolaisten aikuisten 

kirjeissä on etelävirolaisen Rõngun keskkoolin 13–15 -vuotiaiden oppilaiden kirjeiden sisältö se, että 

kamomillasta ei juuri apua ole ollut, mutta sitä on ollut kotona ja sillä on aluksi yritetty vaimentaa 

hammassärkyä. Koulutyttö muistelee särkykokemustaan ja toteaa, että ensimmäinen asia, mikä mieleen 

tuli, oli kamomillatee, mutta särky vain yltyi kuuman teen vaikutuksesta.642 Toistenkaan saman koulun 

oppilaiden kertomukset eivät juuri poikkea edellisestä. Äidin tai isoäidin valmistama tee on 

pikemminkin pahentanut särkyä,643 mikä on luonnollista, jos hammas on jo tulehtunut. Nykyaikaan 

kuuluu, että kotoisten ensiapuyritysten jälkeen on menty hammaslääkäriin.644  

Kamomilla on mieto lääke ankaraan hammasperäiseen särkyyn verrattaessa sitä hermoa 

turruttaviin ja hammasta tuhoaviin myrkyllisiin kasveihin kuten näsiään ja villikaaliin. Kamomillaa ei 

tule suun vaivojen hoidossa kuitenkaan aliarvioida, sillä kamomillateetä suosittelevat hammaslääkärit 

nykyisinkin ärtyneiden limakalvojen rauhoittamiseksi ja kamomillaöljyn (Matricaria recutita) on 

todettu edistävän haavojen paranemista.645 

Kreikkalaisen jumalattaren Artemisin mukaan nimetty koiruoho, mali, maruna (Artemisia 

absinthium), kuuluu maailman vanhimpien lääkekasvien joukkoon. Se on kotiutunut Suomeen ja 

Viroon viljeltynä rohdoskasvina viihtyen nykyisin luonnossa viljelykarkulaisena. 646  Koiruohon 

ikiaikaisesta käytöstä on todiste Raamatussa Sananlaskujen kirjassa, jossa sen karvautta verrataan 

vieraan naisen huuliin.647  Koiruoho on noin puolen metrin korkuinen pensasmainen kasvi. Kukat ovat 

loistavan keltaiset ja niitä on kerätty lääkintäkäyttöön. Malitipat ja maliviina ovat olleet tärkeitä maha- 

                                                      
 
640 Kirje 1/ 2002 – Viro, Viljandi, nainen, s. 1960.   
641 Kirje 4/2002 – Viro, nainen; Kirje 8/2002 – Viro, Tartto, nainen. 
642 Kirje 9/2003 – Viro, Rõngu keskkool. 
643 Kirje 16; 17; 24; 31/2003 – Viro, Rõngu keskkool.  
644 Kirje 37; 40; 42/2003 – Viro, Rõngu keskkool.  
645 Hiltunen & Holm 2000: 311. 
646 Elias Lönnrotin Flora Fennica II 2002: 210; Lääts 2003: 92–93. 
647 Pyhä Ramattu. Sananlaskujen kirja 5: 3–4; Raal 2005: 187–187. 



132 
 

ja suolistolääkkeitä.648 Kitkeränmakuinen ja voimakastuoksuinen kasvi kahviin tai viinaan sekoitettuna 

onkin ollut rahvaan keskuudessa moneen vaivaan käytetty yleislääke. 649   Ulkoisesti koiruohoa on 

käytetty kipua lieventävänä kääreenä ajettumissa ja hammastaudissa.650 Koiruohon sauhun tiedetään 

parantavan korvat ja hammastaudin. 651  Haartmanin lääkärikirjassa on neuvo sekoittaa suolaa ja 

koiruohoa hammassärkylääkkeeksi.652 Muhun saarella Virossa on malin ja koiranputken siemenistä 

valmistetulla vedellä ajettu matoja pois hampaiden alta.653 

Maailman vanhimpiin lääkekasveihin kuuluva moneen vaivaan käytetty kalmojuuri (Acorus 

calamus) on etenkin Virossa tunnettu hammassärkylääke. 654 Kalmojuuren hammassärkyä parantava 

vaikutus on tunnettu myös Suomessa. Täällä on uskottu samoin kuin Virossa, että tupakoitsijalle 

kalmojuuren pureskelu on ollut varma keino päästä paheestaan. 655  Eurooppaan kalmojuuri tuotiin 

Aasiasta rohdoskasviksi 1500-luvun puolivälissä ja Pohjoismaihin luultavasti 1600-luvulla.656 Vehkan 

sukuista viljelykarkulaisena elävää kalmojuurta esiintyy Etelä-Suomessa vesistöjen rantamilla leviten 

uusille kasvupaikoille. Virossa sitä tavataan runsaimmin maan eteläosissa ja rannikolla. 657  Kun 

kysymys on kansanlääkinnästä, voisi kuvitella, että kalmojuuren nimitys on johdettu kalma-sanasta, 

mutta pohjana on kreikan kielen calamos, mikä tarkoittaa ruokoa.658 Rohdoksena käytetään eugenolia 

ja kamferia sisältävää kuivattua juurta (radix calami aromatici).659 Kalmojuurta on käytetty suuvesien 

ja hammaspulvereiden valmistukseen ja sen on huomattu lievittävän ientulehdusta. 660  Kalmojuuri-

esanssiliuoksella purskutteleminen parantaa kipeät ikenet ja poistaa pahan hajun hengityksestä, 

                                                      
 
648 Pohjolan kasvit III 1964: 116–117. 
649 Naakka-Korhonen 1997: 179–181; Tolvanen 2000: 104; SKS KRA. Tuusniemi. Korkonen, Sirkka 616. 1950. – Tiina-
Liisa Kinnunen, 78 v. 
650 Virokannas 1977: 41. 
651 SKS KRA. Valve, Antti. Hämeenlinnan Vankila VK 23:31. 
652 Haartman 1759: 293. 
653 RKM II 111, 89/90 (276a)< Muhu khk. E. Aer 1961. 
654 Jannau 1860: 48; Schantz & Hiltunen 1990: 217–221. Elias Lönnrotin Valitut Teokset 4 1992: 63; Paju 1999: 25; Klinge 
178: 2004; Raal 2005: 149–153; EVR 34, 172 (5)< Kursi, Laeva. P. Berg (1936); H III 28, 354 (2)< Kõpu; ERA II 27, 586 
(25)< Nissi, Varbola, Rahula< Paistu. R. Põldmäe (1930); H III 27, 316 (4)< Tallinn; ERA II 295, 41/3 (17)< Tõstamaa, 
Seliste v. A. Laan. 1941. 
655 Virokannas 1977: 15; Raal 2005: 151. 
656 Pohjolan kasvit I 1964: 37; Bruun & Cristensen 1999: 78–79. 
657 Rautavaara 1979: 40; Pohjolan kasvit 1964: 36–37; Raal 2005: 149; Värva 2002: 130; Kukk 2005: 336. 
658 Cantell & Saarnio 1936: 57–59; Paju 1999: 25. 
659 Rautavaara 1979:40; Stary & Jirásek, 1976: 52; Paju 1999: 25; Värva 2002: 130; Raal 2005: 150.  
660 Cantel & Saarnio 1936: 57–59; Tammeorg & Kook & Vilbaste 1975: 40–41; Henno 1994: 24; Otter 1998; 213–214; 
Talviste 2012: 94; ERA II 27, 586 (25) – Nissi, Varbola, Rahula< Paistu. R. Põldmäe (1930). 
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todetaan virolaisessa itsehoito-oppaassa. 661  Virolainen informantti pitää valmistamaansa 

kalmojuuritinktuuraa ientulehduksen hoidossa muita suuvesiä tehokkaampana.662 

Kosteissa metsissä, niityillä ja pientareilla yleisesti kasvava karhunputki (Angelica sylvestris) on 

ollut merkittävä lääkekasvi virolaisessa kansanlääkinnässä. Juuresta valmistetun teen avulla on 

parannettu muun muassa keuhko-, sydän-, ja maksavaivoja, hysteriaa sekä reumatismia.663 Juuriosaa on 

käytetty hammassärkylääkkeenä.664 Tulevaa tarvetta varten on kuivatettu juurta, josta leikattiin palanen 

särkevän hampaan koloon. 665  Kuivattu karhunputken juuripala on hetken aikaa ”kiskonut” ja sen 

jälkeen särky on kadonnut.666 Karhunputkesta ei Suomen hammassärkyaineistossa ole tietoja, mutta sen 

siemeniä ja juurta on käytetty vatsan vaivoihin. 667  

Poimulehteä (Alchemilla vulgaris) on käytetty kuivattuna ja tuoreena erilaisten vaivojen 

parantamiseen.668 Karjalassa poimulehteä on nimitetty ”ruusuheinäksi”, sillä sen ruusumaisia lehtiä 

käytettiin ”samaa parannetaan samalla” -periaatteen mukaisesti ruusutaudin parantamiseen. 

Hammassäryssä pantiin lämmitettyä poimulehteä korvaan tai hampaaseen. 669  Virossa tunnetaan 

poimulehden kukista ja lehdistä valmistettu väkevä tee, jolla hoidettiin ruusua ja kylmän aiheuttamaa 

hammassärkyä.670 

Variksenmarjan (Empetrum nigrum) on huomattu helpottavan ikenien vaivoja. Itsehoito-oppaissa 

hampaiden pesuun neuvotaan valmistamaan vettä, johon on lisätty variksenmarjapulveria. Suun 

limakalvojen tulehdukseen suositellaan vedellä laimennettua variksenmarjoista ja spriistä valmistettua 

suuvettä.671 Silloin kun minulla on ongelmia hampaiden kanssa, käytän hauteena variksenmarjoista 

                                                      
 
661 Neppi 1992: 59 
662 Kirje 2/2002 – Viro, Otepää, nainen, 34 v.; Tinktuurat ovat kirkkaita ja ohuita rohdosuutoksia, joita valmistettaessa on 
liuottimena käytetty spriitä, vettä, eetteriä tai näiden sekoituksia. Ks. Siintola 1942: 106–109. 
663 Tammeorg & Kook & Vilbaste 1975: 24; Neppi 1992: 37–38. 
664 H IV 1, 558 (16)< Jõelähtme, Maardu v.; ERA II 141, 380/1 (63)< Kolga-Jaani, Soosaare v., Vissuvere, J. Raidla (1937); 
ERA II 182, 456 (351)< Laiuse, Tähevere v., Ladala k. Fr. Eichenbaum (1936). 
665 H IV 7, 70 (3 h)< Jüri, Kurna v. Sepamäe t.; KKI, WS< Kodavere, Sääritsa. S. Tanning (1943); ERA II 196, 46 (625)< 
Laius, Tähevere v. P. Tammepuu (1927); ERA II 13, (6)< Simuna, Avanduse, R. Viidebaum (1929); H II 12, 169 (35)< 
Väike-Maarja khk. W. Lurich (1890). 
666 RKM II 81, 286 (36)< Häädemeeste, Kägiste. K. Mäesalu (1958); 
667 Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 78; Rautavaara 1979: 209. 
668 Rautavaara 1980: 121; Henno 1994: 24; Lääts 2003: 127.  
669 SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli E 75, s. 23. 1906. 
670 Henno 1994: 24; Vilbaste 1993: 139; ERA II 193, 582/3 (12)< Põltsamaa, Pajusi v.; ERA II 193, 619/20 (4)< Põltsamaa, 
Pajusi v.; ERA II 150, 429 (8) Räpinä, Veriora v. D. Lepson (1937).   
671 Lääts 2003: 53; Talviste 2012: 95. 
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valmistettua uutetta, ja parin päivän huolellisen hoitamisen jälkeen katoaa märkä hampaan juuresta, 

kirjoittaa informantti Viljandista.672   

Hammassäryn parantamisessa ei puutarha- ja koristekasveilla ole ollut mainittavaa asemaa. Sipulia 

(Allium cepa), on laitettu särkevän hampaan koloon tai hauteisiin. 673  Todennäköisesti väkevällä 

sipulilla on yritetty lievittää hammassärkyä yleisemmin, mitä arkistotiedot osoittavat. Virolaisen 

informantin kokemuksen mukaan pieni pala sipulia hampaan päällä lievittää särkyä.674 Sama neuvo 

löytyy Rahvameditsiini käsiraamat -kirjasta. 675  

Valkosipuli (Allium sativum) on ikivanha lääkekasvi, joka tunnetaan vain viljeltynä ja jonka 

lääkinnällisiä ominaisuuksia on tieteellisesti tutkittu.676 Ensimmäisellä vuosisadalla jKr. vaikuttanut 

kreikkalainen lääkäri ja kasvitieteilijä Dioskorides on suositellut valkosipulia lääkkeeksi mitä 

erilaisimpiin vaivoihin, muun muassa käärmeenpuremaan, kaljuuteen, herpekseen, ihottumaan, 

keripukkiin, turvotukseen ja hammassärkyyn.677 Vaikka valkosipuli on tunnettu kansanparannuksessa 

ja sitä on neuvottu panemaan särkevään hampaaseenkin, niin yleisesti käytetty parannusaine se ei ole 

Suomessa ollut.678 Arkistoaineiston ainoan tiedon mukaan kylmästä saatua hammastautia parannetaan 

etikassa keitetyllä kynsilaukalla.679 Virossa on raakaa valkosipulia pantu särkevän hampaan päälle.680 

Sama keino hammassäryn ensiavuksi neuvotaan nykyihmisille Kodused viisid haiguste raviks -

kirjasessa, ja lisäksi on ohje panna sipuli-valkosipuli-suola -seosta hampaankoloon.681   

Pohjolassa koristekasvina kasvatettu kehäkukka (Kalendula officinalis) on vanha rohdoskasvi. 

Kehäkukkahauteella, -öljyllä tai -tinktuuralla on hoidettu ulkoisia vaurioita ja sisäisiä tauteja sekä 

lievitetty hampaiden vieruskudosvaivoja. 682  Virolainen informantti kertoo kehäkukan auttaneen 

hammassärkyyn. Hän on käyttänyt sitä itse ja lastensa sekä ystävänsä hammassärkyyn. Tuore tai 

kuivattu kukka on asetettu särkevän hampaan tai tulehtuneen ikenen päälle.683 Kehäkukkaliuoksella 

                                                      
 
672 Kirje 13/2002 – Viro, Viljandi, nainen, s. 1940. 
673 TYKL kys46/15 – Mäntsälä. K. L. s. 1905. 
674 ERA II 193, 582 (11)< Põltsamaa, V-Põlts. V. 
675 Henno 1994: 24. 
676 Rumjantseva 1996: 115; Mann 2002: 180; Raal 2005: 157–162; Häkkinen & Lempiäinen 2007: 77. 
677 Mann 2002: 180. 
678 Haartman 1759: 292; Rautavaara 1980: 165. 
679 SKS KRA. Valve, Antti. Hämeenlinna. VK 23:32. 
680 ERA II 270, 542 (7)< Kolga-Jaani, Võisiku v. Haavere k. Körtsi t. J. Raidla 1939; ERA 28, 72 (8)< Lutsi, Kirbu; ERA II 
260, 458 (39)< Mustjala khk. K. Lepp (1939); ERA II 258, 152 (478)< Simuna khk. H. Joonuks (1939); Kirje 2/2002 – 
Viro, Otepää, nainen, 34 v. 
681 Talviste 2012: 94 
682 Rautavaara 1980: 68; Tillhagen 1977: 237; Paju 1991: 92–93.  
683 Kirje 12/2002 – Viro, Viljandi, nainen, 70 v.  
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purskuttelu on rauhoittanut verta vuotavia ikeniä ja kukista tehtyä haudetta on käytetty tulehtuneen 

märkivän hampaan hoitoon.684 Suomen aineistossa ei ole tietoja kehäkukan käytöstä hammassärkyyn.  

Mitään edellä esitetyistä lääkekasveista ei ole käytetty pelkästään suun sairauksiin. Kaikki ovat 

moneen vaivaan sopivia rohdoksia. Virolaisen runsaamman lääkekasviaineiston perusteella voi todeta, 

että etelänaapurissamme on käytetty ja käytetään edelleen lääkekasveja ennen kaikkea hampaan 

vieruskudosvaivojen liennyttämiseksi.  

Parannusaineet luonnoneläimistä 

Luonnoneläimet parannusaineiden lähteenä on hyvin sekalainen ryhmä. Tunnetuimpiin kuuluu 

kyykäärme (Vipera berus). Uskomuksen mukaan käärme kerää myrkkynsä maasta ja saa näin itseensä 

”maan vihat”.685 Virolaisessa perimätiedossa on käärmeestä kahdenlaisia tietoja, joista suurin osa on 

käärmeen käyttämisestä maagisena suojavälineenä pahan torjumisessa varallisuuden ja karjaonnen 

säilyttämiseksi sekä tautien parantamiseksi. Vähäisempi osa tiedoista antaa ohjeita käärmeenpureman 

välttämiseksi ja hoitamiseksi. 686  Vastaava jako on myös suomalaisessa parannusperinteessä. 

Nykyaikana saatetaan ajatella käärmeen kuuluneen ainoastaan kansanomaiseen parantamiseen, mutta 

aikoinaan käärmeen rasva ja nahka ovat olleet apteekkituotteita. Aikaisemmin mainitussa Ruotsin 

suurvallan aikaisessa apteekkien ohjesäännöstössä, E. E. Raths der König´stadt Reval eingeführte 

apothekerordnung und taxa, on mainittu myytävien tuotteiden luettelossa sekä käärmeen nahka että 

rasva.687   

Parantamiseen tarvittavia käärmeitä on ollut helposti saatavilla, sillä kyykäärme on levinnyt miltei 

pohjoisimpaan Lappiin saakka.688 Keväisten kyiden talven aikana käyttämättömänä ollut myrkky on 

vahvaa, josta ihmisillä oli varmasti omakohtaisia ikäviä kokemuksia. Yliluonnollista väkeä sisältävät 

käärmeen nahka ja pää ovat olleet entisajan tietäjän asuun kuuluvia varusteita.689 Virossa on käärmeen 

nahkaa pidetty hyvänä yleislääkkeenä.690 Karjalaisessa parannusperinteessä nahkaa on käytetty etenkin 

”äkkinäisissä” eläinten ja ihmisten sairauksissa. Vielä 1930-luvulla käärmeennahka on ollut tärkeä osa 

                                                      
 
684 Kirje 8/2002 – Viro, Tartu, nainen; Kirje 9/2002 – Viro, Põlva, nainen, 75 v. 
685 Manninen 1933 a: 242. 
686 Hiiemäe 1998: 126. 
687 Tillhagen 1977: 14–15; Gustavson 1966: 55–58. 
688 Laine 2000: 265. 
689 Lönnrot 1880: VI; Siikala 1992: 242–243.  
690 Eisen 1910: 266.  
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ruusukääreiden valmistuksessa ja tehokkainta lääke oli silloin, jos käärmeen sai elävänä pataan.691  

Käärmettä on käytetty kansanparannuksessa tunnetun yhdeksän aineen summalääkkeissä, joista ainakin 

yhden uskottiin osuvan oikeaan.692 

Hammassäryn parantamisessa on kyykäärmeellä ollut oma sijansa. Särkevän hampaan koloon on 

pantu käärmeen rasvaa, lihaa tai nahkaa sekä poltetun käärmeen tuhkaa. Käärmeen nahan polttaminen 

tupakkapiipussa on ollut hammassäryn parannustapana sekä Suomessa että Virossa.693 Kuivatun kyyn 

pään läpi lasketun viinan juomisen ja nahan tai pään pureskelun on uskottu helpottavan 

hammassärkyä. 694  Pelkän pään käyttöä on perusteltu sillä, että parantava voima on myrkyllisen 

käärmeen päässä.695  

Tapettiin käärme ennen käen kukkua. Kun tuli pälviä, niin sieltä sen käärmeen sai ennen kun käki oli vielä 

kukkunut. Muuten tavallisesti vanhana Valpurina käki kukkui. Kipeätä ientä voideltiin sitten sen käärmeen 

rasvalla ja ulkopuolelta sen käärmeen päällä paineltiin.696 

Ambavalu vastu pandi ussi kest pale peale, seoti rätikuga kinni, ehk põletati ussi kesta tuhka ja pandi amba 

auku. 697 

Hammassäryssä pantiin käärmeen nahka posken päälle ja sidottiin liinalla kiinni tai poltettiin nahka ja 

pantiin tuhka hampaan koloon.  

Virossa ei odottavan äidin sopinut käyttää käärmettä parantamisessa, sillä sen seurauksena sai lapsi 

syntymävian.698 Aivan vähäisestä hammassärystä ei ole ollut kysymys, jos sairas vaivasta päästäkseen 

on uskaltautunut puraisemaan käärmeen poikki. Tiedossa ei mainita, pitikö käärmeen olla elävä.699  

                                                      
 
691 Ruuttu 1931: 41. 
692 SKS KRA. Kylmäkoski. Lindqvist, A. 12. 1886. – Juha N. Vaaksamäki, 78 v. 
693 Forsblom 1927: 174; ERA II 39, 208 (146)< Audru, Võlla v., Soomra k.; RKM II 176, 128 (23)< Audru, Kabriste k. E. 
Liiv. 1964; H II 24, 228 (256) Karula< Helme, Jõgeveste; SKS. Kurikka. Paulaharju, Samuli 4174. 1910; ERA II 254, 80 
(19)< Käina v., Nõmme k. Enda Ennist (1939); ERA II 200, 224 (42) Märjamaa khk ja v. Emilie Poom (1938). SKS KRA. 
Noormarkku. Ollinen, J. F. 291. 1889. – Nestori Salenius, 27 v.; H II 41, 81 (13)< Pühalepa; H II 5, 501/2 (7)< Põltsamaa, 
Kurista v. Sulustvere; RKM II 17, 71/2 (12)< Tõstamaa khk ja v. Suti v.< T. Soonets (1948). 
694 SKS KRA. Lohtaja. Hakunti, Kerttu 354. 1936. – Jooseppi Nissilä, 67 v.; SKS KRA. Keuruu. Salokannel, Aleksi 345. 
1913; SKS KRA. Varkaus, Harjula. Immonen, Helena rva, s. 1880 KRK 157: 18 1935. – Juho Immonen. 
695 Kõivupuu 2000: 42. 
696 SKS KRA. Kaavi. Teräsvuori, K. 389. 1910. – Paavo Miettinen. 
697 ERA II 293, 418/20 (11)< Rapla, Kabala v. Pühatu k. E. Poom (1941). 
698 H II 58, 387 (20)< Pärnu. 
699 SKS KRA. Virrat. Mäkinen, Eino 2151. 1936.  



137 
 

     
            Kuva 14. Kyykäärme (Vipera berus). Vasemmalla on käärmeen luoma nahka.  

Kansanuskon mukaan sammakon (Rana temporaria) avulla voitiin tehdä kanssaihmisille huomattavaa 

vahinkoa pilaamalla kala- tai karjaonni, mutta sammakolle on annettu myös taikaparannuksessa 

huomattava osa, koska sen on uskottu imeneen itseensä ”veden vihoja”. 700  Sammakon avulla 

parantamisen olettaisi olevan pelkkää taikauskoa, mutta kylmänä hauteena posken päällä tämä 

vaihtolämpöinen eläin on saattanut lievittää tulehtuneen hampaan aiheuttamaa kipua. Elävä sammakko 

asetettiin turvonneen posken päälle ja pidettiin paikoillaan niin kauan kunnes sammakko kuoli, jolloin 

säryn piti olla laantunut. Toisen version mukaan täytyi olla kolme sammakkoa, joita peräjälkeen 

pidettiin posken päällä. 701  Etelä-Pohjanmaalta on puhallutettu sammakolla suuhun ja luettu sanat 

päälle.702 ”Sammakkoa pitävät päästä kiinni ja takapuoli suuhun, että se kusee suuhun. Ja sillä kyllä 

                                                      
 
700 Sirelius 1921: 558–559; Manninen 1933 a: 242. 
701 ERA I 4, 15 (46)< Tallinna. T. Viedemann; H III 3, 101 (11)< Jüri, Nabala; H II 31, 523 (19)< Otepää, Rannu; H IV 9, 
149 (6)< Jüri, Kurna k. Sepamäe t. 
702 SKS KRA. Kurikka. Paulaharju, Samuli 2870. 1907. 
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lähtee maonsyömä”, tietää pohjoisruotsalainen informantti. 703  Virolaisen kansanperinteen mukaan 

ennen juhannusta kiinni otettu ja kuivattu rupikonna on tehokas veripaiseiden parantaja.704  

Hiiren tai rotan käyttämisestä välillisesti tai välittömästi hammassäryn parantamisessa, on 

muutama tieto Virosta. Todennäköisesti analogia hiiren vahvoihin ja teräviin hampaisiin on taustalla, 

kun hammassärkyyn on syöty hiiren nakertamaa leipää tai otettu elävä hiiri käteen ja puhallettu sen 

suuhun.705 

Hyönteiset 

Pienimpiä eläimiä hammassäryn parantamisessa ovat olleet hyönteiset, eritoten madot. Pelkkään 

taikuuteen perustuva parannustapa on litomadosta saadun voiman avulla parantaminen. Litomato 

koostuu harsosääsken (Sciara Thomae) parveen kerääntyneistä toukista. Tavallisissa oloissa ei pieniä 

harmaita matomaisia toukkia juuri huomaakaan, mutta jos ne lisääntyvät runsaasti ja kuivuuden takia 

saavat niukasti ravintoa, kerääntyvät ne nauhamaiseksi kulkueeksi, minkä pitää koossa toukista erittyvä 

lima. Eteenpäin liukuva ”mato” voi olla pituudeltaan useiden metrien mittainen.706  Matokulkueen 

saattoi kohdata parhaiten aamulla kasteisessa maassa.707 Virossa tunnetaan litomadosta (vaenuköis, 

vainuköis) nimitys vangikõis, mikä viittaa uskomukseen, että madot ovat kuolleitten ihmisten vangiksi 

jääneitä sieluja ja niiden vapaaksi päästäjä saa parantamisen lahjan.708 Virolaisen uskomuksen mukaan 

matokulkueen päälle ei saa astua, muuten tauti tarttuu jalkoihin. 709  Se sormi, jolla matokulkue 

hajotettiin, sai parantavan voiman. 710  Etelä-Virossa on matokulkue hajotettu etusormella ja mitä 

nopeammin sen hajotti, sitä suuremman parantamisvoiman sai. Samanaikaisesti piti ajatella, millaisten 

tautien parantajaksi halusi tulla. 711  Etenkin sellaisten tautien parantamisessa uskottiin litomadon 

                                                      
 
703 SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Marketta. Paulaharju, Samuli 33990. 1937. – Kallan Pekan Priita Marja, 78 v. 
704 Eisen 1927: 233. 
705 H IV 7, 70 (3e)< Jüri, Kurna v. Sepamäe t.; H II 37, 738 (18)< Jõhvi; H I 5, 212 (45)< Kaarma, Põide; H III 4, 506 (14)< 
Karuse, Tuudi, Pööravere; E 20121 (20)< Palamuse. H. Maasen; E 27872 (4)< Pä-Jaagupi, M. Aija; H III 18, 221 (11)< 
Tallinn< Kullamaa; E 57321 (36) < Tartu. M. J. Eisen; H II 58, 427 (119)< Tori; H IV 2, 602 (274)< U-Vändra; H I 5, 165 
(3)< Valga, Tori, Sindi. 
706 Maapallon eläinkuvasto 1957: 604. 
707 H I 2, 350 (14)< Helme; H III 1, 595 (6)< Lüganuse. 
708 ERA II 58, 279/83 (14)< Karksi khk ja v., Nuia. M. Sarv (1933). 
709 Mansikka 1935: 134. 
710 SKS KRA. Ala-Tornio, Liakka. Hammasjärvi, Otto KRK 243: 20. 1935. – Hilma Kurttio, 40 v.; E 8652 (42)< Halliste, 
U-Kariste. O. Sapas; ERA II 256, 346 (38)< Häädemeeste, Orajõe v., Marta Mäesalu (1939); SKS. Pajala. Paulaharju, 
Samuli 24889. 1933. – Kalle Uusitalo, 68 v.; SKS KRA. Virrat. Mäkinen, Eino 1805. 1937. – Aapo Ylimys, s. 1860.  
711 E 17194/95. Rõuge, Oina Veski. J. Tõllasson.  
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hajottamisesta saatuun voimaan, joita voitiin hoitaa käsillä, esimerkiksi paiseita tai hammastautia.712 

Pohjois-Ruotsissa nimitetään matokulkuetta ”lapakärmeksi”. 

Kun painan oikean käden nimettömällä sormella kipeää hammasta, niin se paranee. Lapakärme, pieni 

vaaleanharmaa mato, kulkee pitkänä ketjuna, häntäpää kaukana. Oikean käen nimettämällä sormella ne 

kerran hajotin Flygaren pirtin päässä. Olen toisenkin kerran hajottanut, se oli Kujanpäässä ja hajotin ne 

tuhansiksi kappaleiksi. Se on kuin mätäliivaa kun sitä hajottaa. Vanhat sanonhet, että hammassärky 

semmoisella sormella paranee ja tosi se on, että paranee.713 

Yksi tapa häätää hammasmatoa ”samaa samalla” -taikaperiaatteen mukaisesti on sekoittaa mato tai 

toukka viinan ja jauhojen kanssa taikinaksi tai asettaa se sellaisenaan hampaan koloon. 714  Myös 

muurahaisen munat ja etana ovat sopineet hampaan koloon laitettavaksi.715 Turvonneen posken päälle 

asetetun onkilieron avulla on saatu tietää, mikä hammasta vaivasi. Jos liero kuoli, tiesi parantaja taudin 

aiheuttajan ja osasi ottaa sopivan parannusaineen.  

--- minun mieleeni on jäänyt tapaus lapsuusajaltani lienen ollut siinä kymmenen tai niillä main ikäinen kun 

minulla oli ensimmäinen hammassärky sen aiheuttamana sen särkevän hampaan puoleinen poskeni turposi 

niin, että olin kuin palloa suussani pitävä. Naapurissani asui silloin eräs vanha vaari jota pidettiin 

eräänlaisena tietäjänä. Hänen ohjeittensa mukaan piti kaivaa onkiliero ja laittaa se turvonneen posken päälle 

ja jos se siinä kohtapuoliin kuolee niin sitten piti hankkia hylkeen raania jolla voideltiin tämä turvonnut 

poski, sen jälkeen poskea piti pitää niin lähellä kuin suinkin voi hiilloksella olevan uunin edessä niin kauan, 

että se raani imeytyi poskeen. Muistan itse kaivaneeni sen tarvittavan madon saunan karsinasta, karsinaksi 

sanottiin tilaa saunan lauteiden alla jossa ei ollut lattiaa ja se pysyi sulana sellaisenakin aikana jolloin maa 

muualla oli roudassa.716  

Tiedämme nykyisin, että hämähäkinseitti tyrehdyttää verenvuotoa, minkä esivanhempamme olivat jo 

käytännössä havainneet. Hämähäkinseittiä on pantu avonaisen haavan päälle ja käytetty muutenkin 

moninaisten vaivojen parantamisessa. Se on ollut apteekkitavaraa 1600–1700 -luvulla. 717  Kodin 

lääkärikirjassa määritellään hämähäkinseitti inhottavaksi ja vahingolliseksi ensiavuksi vuotavalle 

                                                      
 
712 Vilbaste 1958: 289. 
713 SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Junosuvanto. Paulaharju, Samuli 21819. 1933. – Albert Turtola, mökin mies, 65 v. 
714 SKS KRA. Kittilä. Meriläinen, H. 11 470. 1888. – Kulppi äijä, 80 v. isältä; SKS KRA. Sotkamo Meriläinen, H. 365. 
1880. 
715 SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 1130. 1903; SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 1119. 1903. 
716 K 4/2001 – Parikkala, mies, s. 1922. 
717 Peldan 1967: 55; Ks. Hako 2000.  
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haavalle. 718   Hammassäryssä hämähäkinseittiä on laitettu piippuun tupakan sekaan ja turvonneen 

posken päälle ihraan sekoitettuna.719  

Virolaisessa perinteessä tunnetaan kodin haltiana pidetty kotisirkka (Acheta domesticus) etenkin 

lasten maitohampaiden irtoamisen yhteydessä tehdyn taian takia. Hammassäryssä kotisirkkaa on 

pureskeltu sellaisenaan tai pantu kangaspalan sisässä hampaankoloon.720     

Parannusaineet kotieläimistä 

Hevosen etujalkojen sisäpuolella olevaa sarveistunutta kohtaa kutsutaan yönsilmäksi. Virolaisen 

kansantarun mukaan hevosen on uskottu näkevän ihmiselle näkymättömiä henkiä. Piru antoi hevoselle 

neljä silmää, mutta Jumala otti kaksi pois. 721  Hevosen känsä on ollut ruotsinvallan aikaisen 

apteekkisäädöksen hintaluettelossa, joten entisaikaan sitä on ostettu myös apteekista.722 Yönsilmä on 

ollut laatuunkäypää paikka-ainetta suojaten rikkinäistä hammasta ärsytyksiltä ja toiminut tulppana 

hampaan koloon laitetun väkevän parannusaineen päällä.723 Tietoja yönsilmästä otetun sarveisaineen 

käytöstä hampaanparannuksessa on sekä Suomesta että Virosta.724  

Hammassärkylääkkeeksi ovat sopineet myös hevosen kengityksen yhteydessä kaviosta leikatut 

sälöt, joita on pidetty poskessa tai poltettu piipussa. 725  Karjalan kannaksella on hammassärkyä 

parannettu hevosen kavion sisästä kaivetulla ”töhnällä”.726 Vastaavasti Virossa on hampaan koloon 

laitettu kaviosta ristlihaa, ja varsan kuohimisen yhteydessä syntyneet jätteetkin on kuivattu 

hammassärkylääkkeeksi.727     

                                                      
 
718 Kodin lääkärikirja 1913: 240. 
719  SKS KRA. Heinola. Kekkonen, V. VK 37: 144. 1913; SKS KRA. Kankaanpää. Laiho, A. 410. 1890. – Iisakki 
Linnanmäki; SKS HP 636/2002 – Orivesi. I. L. s. 1925. 
720 ERA I 4, 15 (47) Tallinna, T. Viedemann; ERA II 10, 696 (10)< Jüri; AES, MT 240, 27< Jüri k. K. Must 1938. 
721 Eisen 1927: 196. 
722 Gustavson 1966: 57. 
723 H III 20, 572/3 (1)< Viljandi; SKS KRA. Askola. Juho Tyyskä, Juho 1935. 1907. 
724 SKS KRA. Anjala. Tyyskä, J. 958–60. 1891; SKS KRA. Hartola. Öfversling, J. 377. 1892; H III 3, 101 (10)< Jüri, 
Nabala; H II 34, 768 (2)< Kuusalu; SKS KRA. Rautavaara. Krohn, Kaarle 10466 a. 1885. – Olli Riteli, Puumalan kylä; SKS 
KRA. Rautavaara. Krohn, Kaarle 10689 b. 1885. – Juhani Tuovinen, Honkamäki, Puumalankylä; E 25395 (3)< Tarvastu J. 
Vaisse; H IV 8, 237 (d)< Tarvastu v. Üleksi k. Tossu t.; H II 70, 693 (22)< Vatseliina; H III 20, 572/3 (1)< Viljandi.  
725 H III, 101 (10)< Jüri, Nabala; SKS KRA. Puolanka. Salminen, Aarne 181. 1953. 
726 SKS KRA. Uusikirkko. Paulaharju, Samuli 3162. 1907. 
727 H II 15, 380 (13)< Jüri; H III 8, 717 (8)< Palamuse, Luua; ERA II 256, 469 (14)< Kolga-Jaani al.< Võisiku v., Kaarevere 
k. Johannes Raidla 1939; E 52232 (6)< Palamuse, Kaarevere. H. Maasen; H III 8, 717 (8)< Palamuse, Luua. 
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Virossa on luotettu punaisen lehmän maitoon,728 meillä hammassärkyä on liennytetty pitämällä suussa 

äskettäin poikineen lampaan maitoa. 729 Turvonnutta poskea on paineltu sian silavalla taikka voideltu 

ihralla. 730 Kipeälle kohdalle laitetun tuoreen silavan palan pitäisi viedä särky pois puolessa tunnissa, ja 

korvaan työnnetty sianrasvapumpuli on sekin hammassäryn parannuskeino.731 Itä-Karjalassa posken 

voiteluun käytetty ihra on leikattu pieniksi paloiksi ja sulatettu, minkä jälkeen sitä säilytettiin viileässä 

paikassa tulevaa käyttöä varten.732  

3.2 OSTOLÄÄKKEET JA KOTOISET PARANNUSAINEET  

Särkevän hampaan koloon laitettiin kaikenlaisia polttavia aineita, joita saatiin toisilta ihmisiltä, haettiin 

kaupungista lääkäriltä tai apteekista.733 Kotiympäristöstä otettujen parantamisessa käytettyjen aineiden 

lisäksi niitä on hankittu apteekista, maa- ja rohdoskaupasta sekä aikoinaan myös kulkukauppiailta. 

Apteekkien ulkopuolinen lääkkeiden myynti etenkin kulkukauppiaiden harjoittamana oli yleistä 

koskien varsinkin alueita, joissa ei ollut apteekkeja ja piirilääkäriä. Kulkukauppiailla oli myynnissä 

sellaisiakin lääkkeitä, joita sai apteekeista vain reseptillä. 734  Lääkkeiden hankkimista helpotti 

apteekkiverkoston laajeneminen 1800-luvun lopulta alkaen.735 Vanhimmassa tutkimusaineistossa on 

vain muutama maininta apteekista ostetuista lääkkeistä, mikä osittain johtuu siitä, että tietojen kerääjät 

olivat kiinnostuneet parannuskeinoista, joissa oli taikoja tai loitsuja mukana.  

Tavallista on ollut, että lääkkeitä ostettiin tulevaa tarvetta silmällä pitäen silloin, kun asioitiin 

kirkonkylässä tai kaupungissa. 736  Eräs vastaaja kertoo äidillään olleen nurkkakaapissa kaikenlaisia 

tippoja, ja vaivaan kuin vaivaan sopivaa kamferia tämä osti aina kirkkomatkallaan. 737 Askolassa 

Uudellamaalla apteekista ostettiin 1900-luvun vaihteessa anistippoja yskään, kamferitippoja 

rintakipuun, hokmannin tippoja eri vaivoihin, sekä pirunpaskalääkettä voiteluun. Jos hampaassa oli 

hammasmadon tekemä kolo, pantiin siihen väkeviä viinoja ”roppiviinoja”, joita kunnollisessa talossa 

                                                      
 
728 E 78526 (69) – V-Läänem. õpet.sem.< Tori; H II 58, 419 (62)< Tori. 
729 SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti 512. 1932. – Iivari Mäkiheiskala, 68 v. 
730 SKS KRA. Heinola. Kekkonen, V. VK 37: 144. 1913; SKS KRA. Uusikaupunki. Hämeenlinnan alakansak.semin. (M. 
Kiviniemi) 8382. 1939. – Karl Lundström; H I 7. 39 6 N. 9 Mat. Jüri kih.; SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti 4207. 
1936. – Tilda Lehtinen, 64 v. 
731 Kirje 5/2002 – Viro, Räpina, nainen, 43 v.; ERA II 70, 106< Kullamaa (1934)< Saarde (1891) J. Nurme. 
732 Home 1987: 86. 
733 ERA II 134. 421 (3)< Saarde J. P. Söggel.  
734 Naakka-Korhonen 1988: 139–140; Peldan 1967: 134–135; Kõivupuu 2000: 75; Olli 2010: 17. 
735 Peldan 1967: 717. 
736 Naakka-Korhonen 1997: 264. 
737 KL 11/1978 – Hartola, J. K. s. 1900. 
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aina oli varalta. 738  Virolaisessa 1700-luvun lopun ja 1800-luvun kalentereissa esiintyvissä 

lääkintäohjeissa suurin osuus on apteekista ostetuilla tuotteilla. Suosituimmat parannusaineet ovat olleet 

sellaisia, joita nykyisin ei voi lääkkeiksi kutsua. Eniten mainintoja on karbolihaposta eli fenolista, mikä 

sopi kaikenlaiseen puhdistamiseen, mutta myös hampaaseen pantavaksi.739    

Apteekeissa on valmistettu nimenomaan hammassärkyyn tarkoitettuja tippoja ja pulvereita. 740 

Tallinnassa vuonna 1914 ilmestyneessä Kodu-arst ja kodu-aptek -kirjassa neuvotaan panemaan 

särkevän hampaan koloon puuvillatuppo, johon on tiputettu ”hammastippoja”, jotka sisälsivät 

kamferia, mentholia ja cloroformia.741 Suomalaisesta apteekista on 1940-luvulla myyty 5-prosenttisia 

bentsokaiinihammastippoja (Dentiguttae benzocaini), jotka sisälsivät niin ikään mentholia ja 

chloroformia sekä spriitä. 742    

Kamferi, ruusuntipat 

Kamferi on ollut todellinen kotien yleislääke. Campfora, kamferi (C10H16O) on kamferipuusta 

vesihöyryllä tislaamalla, linkoamalla ja härmistämällä saatu aine, josta on muodostunut värittömiä tai 

valkoisia helposti vuoltavia kappaleita, joiden haju on voimakas ja ensin polttava, sitten jäätävä ja 

hieman karvas.743 Kamferipuu (Cinnamomum camphora) on kanelipuun sukuun kuuluva, Itä-Aasiassa 

luonnonvaraisena ja viljeltynä kasvava nahkealehtinen puu.744 ”Camfortti Spiritus, ei ole muuta kuin 

Camfortti sulattu Palowiinasa hyvin äkeäxi”, selittää Ganander ensimmäisessä suomenkielisessä 

lääkärikirjassa.745 Apteekin lisäksi kamferia myivät kulkukauppiaat, joille tehtiin tilaus heti, kun lääke 

pääsi loppumaan. Sitä myytiin jäätä muistuttavina palasina, joista vuoltiin siruja ja sulatettiin 

viinaan.746   

                                                      
 
738 SKS KRA. Askola. Tyyskä, Juho 1935. 1907. 
739 Martsoo 2003: 16–19. 
740 Gustavson 1976: 59. 
741 Kodu-arst ja kodu-aptek 1914: 13. 
742 Suullinen tieto ja kirjallinen valmistusohje, HLL/farmaseutti Anja Soininen, Helsinki, 31.5.2005. 
743 Suomen Farmakopea – Pharmacopoea Fennica 1937: 146. 
744 Otavan Iso Tietosanakirja 4. 1962: 285–286. 
745 Ganander 1788: 12. 
746 Favorin 1983: 75; Naakka-Korhonen 1988: 139–140. 
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Kanfärttiviina, jota tehtiin itse. Apteekista ostettiin kuivaa kamferia ja laitettiin viinan sekaan. 

Kamfärttiviinaa käytettiin sisäisesti ja ulkonaisesti kaikenlaisiin kipuihin. Kamfärttitipat. Auttoivat 

päänsärkyyn, hammassärkyyn yleensä kaikkeen sairauteen. Otetaan maidon tai sokeripalan päälle.747 

Kuivana kamferia laitettiin suoraan hampaankoloon tai sekoitettiin viinaan, tippoja imeytettiin 

sokeripalaan, otettiin sisäisesti, voideltiin turvonnutta poskea ja ikeniä, laitettiin pumpulissa tai 

lampaanvillassa hampaankoloon taikka lisättiin erilaisiin hauteisiin. 748  Kamferitippojen käyttöä 

hammassärkyyn kuvailee pohjoissuomalainen informantti seuraavasti: 

Hammas kun särki pantiin pumpulitukkoon kanfferin tippoja sillä hierottiin ientä hampaan juurta, jos oli 

reikä työnnettiin tippainen tukko reikään, se poltti väliin nahat poskesta, mutta hätä ei lue lakia kun särkee 

tekee kaikkensa että se loppuu.749 

Hammassärkyä on yritetty lievittää myös ruusuntipoilla, joita käytettiin kamferin tapaan kaikenlaisiin 

vaivoihin. 750  Ruusuntipat oli lääkeseos eli mikstuura, mikä sisälsi laimennettua rikkihappoa, 

etikkahappoa, mustikkamehua, kamferia ja spriitä. 751  Kamferin kaltaista kansansuosiota sillä ei 

kuitenkaan ole ollut.752  

  

                                                      
 
747 KL 14/1978 – H. L. s. 1912 Kiikala. 
748 TYKL kys46/40 – Ahlainen. V. K. s. 1912; SKS KRA. Anjala. Tyyskä, J. 958–60; H II 15, 776 (29)< Ha-Jaani, Peningi; 
SKS KRA. Harjavalta. Ruusunen; N 157. 1903. – Yl. parantaja; TYKL kys46/24 – Haukivuori. L. L. s. 1902; TYKL 
kys46/23 – Hirvensalmi. M. L. s. 1908; KKI, KS, Jämaja, Torgu Leo Saar (1950); SKS KL 13/1978 – Kanneljärvi. M. R. s. 
1909; TYKL kys46/11 – Kanneljärvi. V. H. s. 1899; KL 13/1978 – Kiikala. O. L. s. 1924; KL 13/1978 – Kiikala. J. N. s. 
1910; KL 14/1978 – Kiikala. K. L. s. 1906; HP 2002/1314 – Kitee. M. T. s. 1933; SKS KRA. Kivennapa. Pulliainen, Liina 
E 179. s. 250–251. 1941; ERA II 290, 124 (63)< K-Jaani, Võisiku v. J. Raidla (1940); KL 1/1978 – Koski Tl. J. H. s. 1895; 
HP 2002/267 – Kyyjärvi. A. H. s. 1934; TYKL kys46/16 – Laitila. A. A. s. 1903; SKS KRA. Lehtimäki. Vallinmäki, Aaro 
533. 1914; ERA 284 (49)< Muhu, Hellamaa v., R. Viidalepp (1937); HP 2002/1245 – Muonio. M. S. s. 1930; HP 2002/380 
– Mäntyharju. S. K. s. 1921; HP 2002/1016 – Nivala. I. P. s. 1939; KL 9/1978 – Nurmes. E. O.; HP 2002/636 – Orivesi. I. 
L. s. 1925; HP 2002/540 – Palokka. M. K.; HP 2002/1250 – Paltamo. S. S. s. 1920; TYKL kys46/25 – Parkano. A. H. s. 
1919; SKS KRA. Perniö. Myrsky, Vilho 332 a. 1920; K 2001/3 – Puolanka, nainen, s. 1928; SKS KRA. Puumala. Stenberg, 
Ensio 721. 1936; HP 2002/963 – Pyhäjärvi Vpl. T. P. s. 1919; KL 6/1978 – Pälkjärvi. J. L. s. 1909; RKM II 385, 145 (36) < 
Pärnu l. E. Kallas; TYKL kys46/15 – Pälkäne. K. H. s. 1923; HP 2002/1250 – Paltamo. S. S. s.1920; KL 13/1978 – Salo. 
V.T. s. 1922; HP 2002/132 – Savitaipale. M. H. s. 1933; KL 1/1978 – Somero. A. L. s. 1912 ja L. L. s. 1920; TYKL 
kys46/28 – Suomussalmi. O. H. s. 1909; HP 2002/655–656 – T. L. s. 1944 Uusikirkko; HP 2002/434 Viipurin mlk. I. K. s, 
1928; AES. Vändra, Lyyste. Johan Arike (1932); KL 7/1978 – Ylivieska. A. M. s. 1920; TYKL kys46/53 – Ylöjärvi. R. M. 
s. 1900; TYKL kys46/31 – Äänekoski. T. L. s.1913. 
749 KL 5/1978 – E. L. s. 1923 Utajärvi.  
750 HP 416/2002 – Jämsä. E. K. s. 1925. 
751 Pieni Tietosanakirja III 1953: 207. 
752 HP 2/ 2002 – Asikkala. T. A. s.1917; TYKL kys46/23 – Hirvensalmi. M. L. s. 1908; HP 2002. 132/ 2002 – Savitaipale. 
M. H. s.1933; HP 942/2002 – Muolaa [Nastola]. L. P. s. 1918.   
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Hammasjää, pyhän puun lastut, hermovanu  

Apteekissa valmistettua geelimäistä hammasjäätä (Collodium phenoli) on käytetty 

hammassärkylääkkeenä 1900-luvun alkupuoliskolla. 753  Hammasjää tuhosi hampaan, mutta 

hammastauti oli niin paha tauti, että hampaaseen pantiin, mitä sattui olemaan.754 Hammasjäätä lienee 

myös ”maalaamattoman puun värinen sylttymäinen aine”, mikä oli apteekin omaa valmistetta. Aine 

suli hampaankolossa ja helpotti särkyä.755  

Apteekista on ostettu hammassärkylääkkeeksi niin sanottuja pyhän puun lastuja (Guajaci 

lignum), joita käytettiin viinaan sekoitettuna. 756  Länsi-Intiassa, Floridassa ja Etelä-Amerikan 

pohjoisosassa kasvavaa guajakkipuuta (Guajacum officinale) on käytetty syfiliksen hoitoon, mutta sillä 

on lievitetty myös hammassärkyä. 757 Maan-Miehen Huone- ja Kotiaptheeki -kirjan ohje on tiputtaa 

Tinctura Guajacinaa ”Hammas-Taudisa 3 pisarta pompulille”. 758  Ilmajokelainen informantti 1800-

luvun lopulta kertoo kuulleensa Seinäjoella kyseisestä hammassärkylääkkeestä. 759  Tulista 

pyhäpuulastuviinaa on käytetty turvonneen posken voiteluun.760 

Apteekista ostettiin hammassärkyyn tarkoitettua vaaleanpunaista hermovanua (Gossypium 

odontalgicum) jota laitettiin hampaan koloon. Pumpuli on ollut myynnissä 1970-luvulle asti. 761    

Ennen oli semmosta punasta pumpulia, punapumpuliks sanottii ja sitä kun pani särkevään hampaaseen, niin 

kyllä särky lähti. En tiedä saako sitä enää, en ole nähnyt, kun en ole tarvinnutkaan, kun ei ole hampaitakaan 

enää. Oli kai käsitelty jollakin lääkeaineella, että särky lähti.762 

                                                      
 
753 TYKL kys46/22 – Alahärmä. J. L. s. 1908; HP 2002/233 – Jämsä. M. H. s. 1921; KL 13/1978 – Kiikala. O. L. s. 1924; 
TYKL kys46/25 – Parkano. A. H. s. 1919; TYKL kys46/30 – Piippola. H. K. s. 1907; TYKL kys46/22 – Pudasjärvi. O. K. 
s. 1915; SKS KRA. Puumala. Stenberg, Ensio 721. 1936; TYKL kys46/38 – Pyhäjärvi. R. A. s. 1904; HP 2002/963 – 
Pyhäjärvi Vpl, T. P. s. 1919; KL 13/1978 – Salo. V. T. s. 1922; HP 2002/1087 – Somero. F. K. s. 1889; TYKL kys46/14 – 
Tammela, Forssan tehdaskylä. I. K. s. 1900; HP 2002/565 – Vehmersalmi. L. K. s. 1922; TYKL 46/53 – Ylöjärvi. R. M. s. 
1900. 
754 KL 14/1978 – Kiikala. H. L. s. 1912. 
755 HP 2002/942 – Muolaa. L. P. s. 1918. 
756 KRA. Sotkamo. Ollikainen, P. 242. 1891. – Matti Heikkinen, 50 v. 
757 Tietosanakirja II 1910: 1640. 
758 Ganander 1788: 47. 
759 SKS KRA. Ilmajoki. Brandt, Herman 458. 1889. – Juho Neiroo, 40 v. 
760 SKS KRA. Pöytyä. Vihervaara, Eemil 5043 gg/ 1919. – Nikolai Mantteli, 62 v. 
761 HP 2002/521–522 – Alahärmä. E. K. s. 1930; K 2002/5 – Ilomantsi. A. H. s. 1941; HP 2002/214 – Kiikka. V. H. 78 v.; 
TYKL kys46/21 – Kuortane. M. M. s. 1905; HP 2002/968 – Kuusjärvi. A. P. s. 1926; K 2/2001 – Mäntyharju, mies, s. 
1942; TYKL kys46/25 – Parkano. A. H. s.1919; TYKL kys46/22 – Pudasjärvi. O. K. s. 1915; TYKL kys46/38 – Pyhäjärvi. 
R. A. s. 1904; HP 2002/963 – Pyhäjärvi Vpl. T. P. s. 1919; HP 2002/1233 – Pyhäjärvi Vpl [Raahe]. A. S. s. 1919; TYKL 
kys46/28 – Suomussalmi. O. H. s. 1909; TYKL kys46/27 – Säräisniemi [Vaala]. B. L. s. 1909; TYKL kys 46/31 – 
Äänekoski. T. L. s. 1913; HP 2002/807 – Valtimo. A. N. s. 1953; HP 2002/306 – Viitasaari. K. I. s. 1933; KL 7/1978 – 
Ylivieska. A. M. s. 1920. 
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Neilikka, neilikkaöljy 

Mausteet kuuluivat aikoinaan apteekkien tuotevalikoimiin. Hampaan koloon laitetun mausteneilikan 

tiedetään lievittävän hammassärkyä. 763  Nykyisinkin se on Virossa tunnettu ensiapulääke 

hammassärkyyn. 764  Koululainen Rõngusta kirjoittaa, että hänen hammassärkynsä asettui, kun 

murennettu analgiinitabletti ja neilikkaa pantiin hampaaseen. Toinen koululainen kertoo, että neilikan 

avulla saattoi lykätä hammaslääkäriin menoa, ja kolmannen isoäiti oli neuvonut panemaan neilikkaa 

särkevän hampaan koloon.765    

Mausteneilikkapuu (Syzugium aromaticum) on Molukeilta kotoisin oleva myrttikasvien heimoon 

kuuluva pienehkö puu, jonka kuivattuja kukannuppuja käytetään mausteena. Eteeristä neilikkaöljyä 

tislataan kukannupuista, lehdistä ja rungosta. Vaikuttavana osana neilikkaöljyssä on desinfioivasti ja 

puuduttavasti vaikuttava eugenoli, jota on kaikissa kasvin osissa.766 Vanhempien ikäpolvien mieleen on 

jäänyt unohtumattomasti hammaslääkärin odotushuoneessa leijaileva eugenoliöljystä johtunut 

”hammaslääkärin haju”. Eugenoliöljy kuuluu nykyisinkin hammaslääkärin vastaanoton lääkeaineisiin. 

Eugenolilla on turruttava vaikutus tulehtuneen ytimen tiettyihin hermosäikeisiin, joihin puudutusaineen 

vaikutus on vähäinen.767 Hammassäryn kotiparannuksessa apteekista ostettu neilikkaöljy on ollut tuttu 

lääke.768 Lääkkeen käyttämisessä vaadittiin huolellisuutta, sillä hetken helpotuksen jälkeen kipu suussa 

saattoi olla entistä pahempi öljyn polttamien ikenien takia:  

Neilikka öljy, hän oli kuullut siitä. Ei muuta kuin hakemaan sitä, pieni pullo. Nyt äiti teki pumpulista pienen 

pallon. Sitä kostutettiin ihme öljyyn. Ei muuta kuin kipeän hampaan kohtaan. Isä meinasi nyt löytyi autuus. 

Vaan sitten kun autuus loppui, nyt oli isä liemessä. Kaiken huippu öljy oli polttanut ikenet.769  

Ensiapuna hammassärkyyn Kotilieden lääkärikirjassa neuvotaan puhdistamaan hampaankolo vaikka 

virkkuukoukulla, minkä jälkeen kovaksi kierretty pumpulipallo kostutetaan neilikkaöljyssä tai vahvassa 

                                                                                                                                                                                      
 
762 KL 1/1978 – Mäntyharju. R. T.  
763 SKS KRA. Lavia. Riuttala, Gifi 277–153. – Hilma Rantala, s. 1878; ERA II 283, 494/5 (39)< Pühalepa. K. Vilu 1940. 
764 Talviste 2012; 94; Kirje 7/2002 – Viro, Kolga, nainen, 50 v.; Kirje 6/2002 – Viro, Tartu, nainen, 66 v.; Kirje 8/2002 – 
Viro, Tartu, nainen, 58 v.; Kirje 10/2002 – Viro, Türi, mies; Kirje 1/2002 – Viro, Viljandi, nainen, s. 1960.  
765 Kirje 15; 20; 24/ 2003 – Viro, Rõngu keskkool.   
766 Otavan suuri ensyklopedia 6: 4193–4194; Hiltunen & Holm 2000: 310; Raal 2005: 370–371. 
767 Therapia odontologica 1996: 439–440.  
768 SKS KRA. Valve, A. Hämeenlinna. Hämeenlinnan vankila. VK 23: 26; HP 2002/1314 – Kitee. M. T. s. 1933; SKS HP 
2002/1269 – Kittilä. J. T. s. 1922; K 1/2001 – Laihia, nainen, s. 1950; SKS KRA. Nakkila. Ruusunen, N. 159. 1903. – 
Vilhelmiina Grönbäck; SKS KRA. Perniö. Myrsky, Vilho 332 a. 1920; TYKL kys46/30 – Pöytyä. L. L. s. 1899; ERA II 13, 
299 (8)< Simuna, Kissa; HP 2002/604 – Vesanto. H. L. s. 1956. 
769 HP 2002/770 – Kuusankoski. J. M. s. 1936.  
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karbolihapossa ja painellaan paksun neulan tai tikun avulla koloon ja peitetään kuivalla pumpulipallolla 

niin, ettei aine joudu kosketuksiin ikenien tai kielen kanssa. Oletuksena luonnollisesti on, että tämän 

jälkeen hakeudutaan hammaslääkäriin.770    

Hota pulveri   

Hetken lievitystä hammassärkyyn toivat apteekista ostetut varsinaiset lääkeaineet pulverit ja tipat 

tiedonantajien tarkemmin nimeämättä niitä.771  Moni tänä päivänä tunnettu lääketehdas sai alkunsa 

1900-luvun alussa.772 Lääketehtaassa valmistetuista hammassärkyyn käytetyistä lääkkeistä on syytä 

ottaa esille kuuluisa Hota pulveri. Sitä voi luonnehtia suomalaisten lasten hammassärkyvaivojen 

lievittämisen ”viimeiseksi mohikaaniksi”, millä nimityksellä viittaan pulveripussin kyljessä olleeseen 

intiaanin kuvaan.  

Lääketehdas Star aloitti vuonna 1929 Hota pulverin valmistamisen ja 30-luvun puolenvälin jälkeen 

se oli tehtaan myyntilistojen kärjessä. Pulveri sisälsi tavallisten särkypulveriaineiden lisäksi guarana-

tahnaa.773 Guarana on erään Paullinia sorbilis -kasvin kuivatuista siemenistä valmistettu pasta sisältäen 

noin 4–5 % guaraniinia eli kofeiinia.774 Hota pulverin koostumus ei aina ole ollut sama, vaan sitä on 

muutettu käsikauppavalmisteista annettujen säädösten takia. 775  Suurille ikäluokille ja heidän 

vanhemmilleen Hota on ollut todellinen yleislääke, eikä vähiten hammassäryn lievittämisessä. 776 

Mummilla oli Hota pulveria, kertoo 50-luvulla syntynyt informantti ja valittelee, ettei tätä yleislääkettä 

ole enää saatavilla.777  

  

                                                      
 
770 Kotilieden lääkärikirja 1929: 774. 
771 HP 616/2002 – Jalasjärvi. Y. L. s. 1928; KL 5/1978 – Liminka. P. K. s. 1913; HP 1250/2002 – Paltamo. S. S. s. 1920; 
TYKL kys46/25 – Parkano. A. H. s. 1919; SKS KRA. Puumala. Stenberg, Ensio 721. 1936; TYKL kys46/16 – Rantasalmi. 
E. I. s. 1914; TYKL kys46/52 – Rauman mlk. P. L. s. 1894; TYKL kys46/28 – Suomussalmi. O. H. s. 1909; TYKL 
kys46/27 – Säräisniemi. B. L. s. 1909; HP 1051/2002 – Valkeala. K. R. s. 1931; HP 605/2002 – Vesanto. H. L. s. 1956; 
TYKL kys46/53 – Ylöjärvi. R. M. s. 1900; TYKL kys46/31 – Äänekoski. T. L. s. 1913.  
772 Peldan 1967: 302–368.  
773 Peldan 1967: 335; Wilkman 1972:95. 
774 Tietosanakirja II 1910: 1640. 
775 Peldan 1967: 335. 
776 HP 2002/521–522 – Alahärmä. E. K. s. 1930; K 5/2002 – Ilomantsi, nainen s. 1941; HP 2002/770 – Kuusankoski. J. M. 
s. 1936; HP 2002/1016 – Nivala. I. P. s. 1939; HP 2002/734 – Pyhäjärvi Ol, S. M. s. 1933; HP 2002/312 – Rantasalmi. V. I. 
s. 1941; HP 2002/540 – Palokka. M. K.; HP 2002/630 – Rovaniemi. M. L. s. 1930; HP 2002/134 – Savitaipale. M. H. s. 
1933; LK 151–153/2002 – Ilomantsi. ”Lovisa”; TYKL kys 46/31 – Äänekoski. T. L. s. 1913. 
777 HP 2002/604 – Vesanto. H. L. s. 1956. 
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Hapot 

Apteekista ostettiin hammassärkyyn aineita, jotka eivät olleet lääkkeitä, mutta joita saattoi panna 

särkevän hampaan koloon. Tehokkaimpia niistä ovat olleet erilaiset hapot, joita valmistettiin 

apteekkien omissa laboratorioissa. 778 Hampaaseen pantu happo vei säryn ja tavallisesti myös hampaat 

ja loppuikä piti selvitä ilman hampaita tai luhistuneiden hampaiden tynkien avulla.779 Happo on siis 

tappanut hampaan hermon ja särky on lakannut, mutta samalla se on saattanut syövyttää pahasti 

viereisiä hampaita ja suun limakalvoja. 780  Ankara hammassärky on tuskallinen vaiva ja säryn 

helpottaminen on ollut sillä hetkellä tärkeämpää kuin itse hampaiden kohtalo. Kreutzwald valistaa 

Kodutohter -teoksessaan, että älköön yksikään menkö typerien neuvojen mukaan käyttämään vahvoja 

happoja, jotka syövät hampaan niin ettei sitä voi myöhemmin poistaa.781  

Kun hammasta särki kovasti, pantiin sievettä eli savuavaa typpihappoa tilkussa hampaaseen, jolloin 

loppui särky ja hammas alkoi lohkeilla.782 Nestemäisestä typpihaposta (HNO3) on käytetty nimityksiä 

salpietarihappo ja lusikkavesi.783 Sievesi, seevesi ja virolaisten käyttämä seitvasser ovat laina saksan 

kielen sanasta Scheidewasser (erotusvesi), mikä nimi juontaa juurensa aineen käyttötarkoituksesta 

kultasepän työssä. Typpihappo liuottaa hopeaa, mutta ei kultaa, joten sen avulla nämä metallit voidaan 

erottaa toisistaan.784 Typpihapon ja suolahapon seos kuningasvesi sulattaa myös kultaa, metalleiden 

kuningasta. 785  Karjalan kannaksella kuningasveteen on lisäksi liuotettu rautanauloja ja pantu 

pumpulitupossa hampaankoloon. Liuos tunnettiin myös keuhkotautilääkkeenä.786  

Rikkihappoa (H2SO4) ja suolahappoa eli ”vatinaa", joka on vetykloridin (HCI) vesiliuos, on niin 

ikään laitettu särkevän hampaan koloon.787 Lönnrotin lääkärikirjassa, samoin kuin virolaisessa Kodu-

                                                      
 
778 Peldan 1967: 298; Tillhagen 1977: 166.  
779 HP 2002/1314 – Kitee. M. T. s. 1933; TYKL kys46/45 – Kokemäki. A. J. s. 1911; KL 1/ 1978 – Koski Tl. L. K. s. 1901; 
KL 5/1978 – Liminka. P. K. s. 1913; ERA II 130. 571 (15). Muhu, Hellamaa v. Pärase k.; RKM II 111, 69 (187) – Muhu, 
Vanamõisa (1961) E. Aer; TYKL kys46/132 – Pertteli, K. A. s. 1903; TYKL kys46/72 – Pälkäne. L. M. s. 1900; SKS KL 
1/1978 – Somero. L. L. s. 1895; RKM II 111, 159 (504) – Sõrve, Mäebe k. (1961) E. Aer;  
780 TYKL kys46/21 – Kuortane. M. M. s. 1905; KL 4/1978 – Petäjävesi. V. K. s. 1915; HP 2002/14 – Sodankylä. E. A. s. 
1934. 
781 Kreutzwald 1879: 106. 
782 Home 1987: 130. 
783 KRA. Anjala. Tyyskä, J. 958–960. 1891; SKS KRA. Liperi. Korkola, T. 926. 1939. Janne Turunen s. 1884; SKS KRA. 
Lohja. Österberg, Maria E 73. 51. 1910; ERA II 130, 571 (15)< Muhu, Hellamaa v., Pärase k. M. Viidalepp 1937; RKM II 
28, 28 (13)< Pihkva obl.; SKS KRA. Sysmä. Lindsten, Juho. 343. 1938. 
784 Otavan Iso Tietosanakirja 9, 1965: 278.  
785 Tietosanakirja V 1913: 17. 
786 SKS KRA. Kivennapa. Pulliainen, Liina E 179. s. 250–251. 1948. 
787 TYKL kys46/23 – Hirvensalmi. M. L. s. 1908; TYKL kys46/31 – Ilmajoki. E. R. s. 1893; K 5/2002 – Ilomantsi. A. H. s. 
1941; SKS KL 4/1978 – Jämsä. K. K. s. 1910. H II 24, 228 (256)< Karuna< Helme, Jõgeveste; SKS HP 1314/2002 – Kitee. 
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arst ja kodu aptek -kirjassa pidetään rikkihappoa eli vihtrilliöljyä lääkekaapin perusvarastoon 

kuuluvana lääkkeenä. 788 Jõhvista, Itä-Virosta talletetussa tiedossa selvitellään, että jos hampaassa oli 

lievää särkyä, ei tehty mitään, mutta kun oli kova särky, pantiin koloon rikkihappoa.789 Kaakkois-

Virossa on käytetty seuraavaa menetelmää:    

Hamba valu vastu votta õlekõrs, selle ühe otsa sisse pane nattuke kõllast veevelt. Tõine õlekõrre ots pane 

haige hamba peale – nüid süüta veevliga õle kõrre ots põlema ja tõmba suitsu haige hamba sissi. Aitab 

kohe. Kui ei aita, võib seda katsed veel tõine ja kolmas kord ette võtta. 790 

Kun hammasta särkee, ota oljenkorsi ja laita sen toiseen päähän vähän keltaista rikkihappoa. Pane toinen 

pää kipeän hampaan päälle ja sytytä rikkihappoinen korren pää palamaan ja ime savu särkevän hampaan 

sisään. Auttaa heti. Jos ei auta, voi tehdä toisen tai kolmannen kerran.  

Myös lasten hammassärkyjä on hoidettu hapoilla.791 Seuraava kokemus on Karjalan kannakselta 1920-

luvulta:  

Tarkastuskarjakko sanoi: tiejän yhden konstin millä särky lakkaisi kun vaan uskaltaisi koettaa. Eihän tuota 

tuskaa kestä katsoa minäpä yritän”. Hänellä oli kokeita varten pullo jossa oli sääriluun kuva ja luki myrkkyä 

ja rikkihappoa. Tarkastuskarjakko kääri pumpulia tiukasti tikun ympärille jonka kastoi siihen 

myrkkypulloon ja sanoi minulle, avaa suusi ja tökkäsi sen tikun kipeään hampaan koloon ja sitä kirpaisi, jo 

tais helpottaa särky. Tuli suu täyteen vettä ja eikös vaan enää ei särky tuntunut. Helpotti se!792 

 

Hapoilla parantaminen on ollut vaarallista puuhaa, mutta limakalvoille sattuneista vaurioista ei 

tiedoissa juuri puhuta. Ilmeisesti kovan hammassäryn lakkaaminen on ollut niin helpottava asia, että 

limakalvovauriot tuntuivat vähäisiltä. Hampaan mureneminen todetaan, mutta sitä ei kauhistella. Savu 

vaan nousi hampaasta ja ”porotus” loppui välittömästi, toteaa eteläpohjalainen informantti.793 

                                                                                                                                                                                      
 
M. T. s. 1933; TYKL kys 46/13 – Lapinlahti. H. R. s. 1901; SKS KRA. Paavola. Rautell, E. F. 673. 1891. - Sakari 
Isomainen, 78 v.; KL 5/1978 – Pielavesi. Mp. A.-L. L.; TYKL kys46/30 – Piippola. H. K. s. 1907; TYKL kys46/38 – 
Pyhäjärvi. R. A. s. 1904; TYKL kys46/16 – Rantasalmi. E. I. s. 1914; KL 9/1978 – Rääkkylä. A. P. s. 1942; TYKL kys46/ 
28 – Suomussalmi. O. H. s. 1909; RKM II 17, 71/2 (12)< Tõstamaa khk ja v. 1948. T. Soonets; RKM II 17, 71/2 (12)< 
Tõstamaa khk ja v. Suti v. (1948) T. Soonets. 
788 Koduarst ja kodu-aptek 1914: 13; Elias Lönnrot valitut teokset 4 1992: 183; Siintola 1942: 75. 
789 KKJ, KS. – Jõhvi, Kohtla (1961) E. Mets.  
790 E 17194< Rõuge, Oina veski. J. Tõllasson (1895); H II 55, 270/1 (6)< Tarvastu. 
791 KL 4/ 1978 – Jämsä. K. K. s. 1910.  
792 HP 2002/1233 – Pyhäjärvi Vpl. A. S. s. 1919. 
793 HP 2002/614–616 – Jalasjärvi. Y. L. s. 1928.  
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Syövyttävää pistävänhajuista etikkahappoa (C2H4O2) eli jääetikkaa on pantu särkevään 

hampaaseen.794 Kotitalouksissa käytettyä etikka on happoihin verrattuna lievä aine, jolla on voideltu 

turvonnutta poskea ja sitä on käytetty hauteissa.795 Kotilääkintä-kirjasessa on neuvo panna kiehautettua 

etikkaa pumpulitukossa hampaan koloon.796 

Kreosootti, lipeä, lysoli, aluna 

Yleisesti tunnettu aine hammassäryn parantamisessa on ollut kreosootti (kresso, preussi, kreosootta, 

reossuut, kreussi, reosot), mikä happojen lailla tuhosi hampaat.797 Kreosoottia (kreik. kreᾱs = liha, 

sōzein = säilöä) on käytetty desinfiointiaineena ja puun kyllästämiseen. Se on puiden tervasta 

tislaamalla valmistettua savunhajuista, öljymäistä nestettä sisältäen guajakolia, kreosoleja ym. 

fenoliyhdisteitä.798   

Pyykinpesussa ja maasaippuan valmistuksessa käytettyä voimakkaasti emäksistä nestemäistä 

lipeää tai kiteistä lipeäkiveä (natriumhydroksidi) on niin ikään pantu hampaankoloon. 799  Lipeä 

murensi hampaan olemattomiin ja särky kaikkosi, mutta syövyttävä myrkky saattoi tehdä pahaa jälkeä 

suun limakalvoille ja ruokatorveen.800  

Lipeäkiven ja lysoolin kanssa piti olla varovainen muistan, kuinka huolellisesti äitini laitti sen 

hampaankoloon ja selitteli koko ajan ettei saa koskettaa kielellä eikä pyörittää tukkoa, sen pitää antaa olla 

paikallaan ja odottaa että kipu asettuu ja vasta sitten sylkeä se suusta. Äiti selitti, että lipeäkivi ja lysooli 

ovat myrkkyjä, ja niihi kuolee, jos ei tee niin. Tottahan silloin oltiin varovaisia ja lapset tottelivat 

vanhempiaan.801  

                                                      
 
794 Suomen Farmakopea – Pharmacopoea Fennica 1937: 32–33; TYKL Kys46/24 – Haukivuori. L. L. s. 1902; SKS KL 
1/1978 – Somero/Koski Tl. A. L. s. 1912 ja L. L. s. 1920; TYKL kys46/31 – Äänekoski. T. L. s. 1913. 
795 SKS KRA. Hämeenlinna. Valve, A. 703. 1910. – Johan Fredrik Enkel, 59 v. (Renko); TYKL kys46/30 – Pöytyä. L. L. s. 
1899; ERA II 205, 403 (99)< Tallinn. E. Kriimäe 1939. 
796 Kotilääkintä 1916: 15. 
797 TYKL kys46/40 – Ahlainen. V. J. K. s. 1912; HP 2002/1260 – Kittilä. H. S. s. 1925; ERA II 172, 603 (64)< Kuusalu, 
Kõnnu v., Viinistu k. Viinistu alg.k.(1939); SKS HP 2002/267 – Kyyjärvi. A. H. s. 1934; HP 2002/810 – Laihia. A.-I. N. s. 
192. SKS KRA. Lohja. Österberg, Maria E 73. s. 51. 1910; TYKL kys46/25 – Nurmijärvi. S. L. s. 1902; TYKL kys46/22 – 
Pudasjärvi. O.V. K. s. 1915; TYKL kys46/38 – Pyhäjärvi. R. A. s. 1904; KL 1/1978 – Somero. J. S. s.1893; KL 1/1978 – 
Somero. O. V. s. 1896; HP 2002/565 – Vehmersalmi. L. K. s.1922. 
798 Otavan Iso Tietosanakirja 1962: 1478. 
799 KL 9/1978 – Hirvensalmi. A. P. s. 1921; HP 1001/2002 – Pohja. E. P. -P. s. 1924. 
800 HP 208/2002 – Kankaanpää. P. H. s. 1930; LK 346/2002 – Kontiolahti. L. T., 85 v.; SKS KRA. Liperi. Korkola, T. 926. 
1939. Janne Turunen s. 1884; HP 757/2002 – Vehmersalmi. V. M. s. 1933. 
801 KL 9/1978 – Kaustinen. K. O. s. 1913. 
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Kivihiilitervasta valmistettu desinfiointiaineeksi tarkoitettu pahanhajuinen lysoli tuhosi hampaan 

lopullisesti.802  

Apteekista ostetulla alunalla eli alumiinikaliumsulfaatilla ei ole ollut yhtä dramaattista vaikutusta 

kuin edellä kuvatuilla aineilla.803 Alunalla on aikanaan ollut laaja käyttö muun muassa väriaineiden 

valmistuksessa, peittausaineena, veden puhdistuksessa ja paperin liima-aineena. Rohdoksena 

käytettynä sillä on limakalvoja supistava vaikutus.804 Aluna maistuu karmealta ja jomottavalta toteaa 

Wistrand lääkärikirjassaan.805 Jos oli ”luuruusua”, toisin sanoen poski oli turvoksissa, ei alunasta ollut 

apua.806 Virolaisessa itseparantamisessa aluna tunnetaan nimellä maarjajää.807 

Arsenikki 

Vaarallisena myrkkynä tunnettua arseenitrioksidia (As2O3) eli valkoista arsenikkia on käytetty 

sairaan- ja terveydenhoidossa ja omat tarinansa siitä on rikoshistoriassa. Arsenikin on katsottu sopivasti 

annosteltuna vaikuttavan lääkkeenä edullisesti ravitsemustilaan ja luun muodostukseen.808 Lönnrotin 

mielestä lasin valmistamiseen tarkoitettua arsenikkia eli markkulia ei tule suvaita sairaan hoidossa. Hän 

selvittää sen kuuluvan vaarallisimpiin myrkkyihin, minkä myyminen, kuljettaminen ja kotona 

säilyttäminen on kiellettyä. 809  Kuitenkin entisaikaan arsenikkia on ostettu kulkukauppiailta ketun 

myrkyksi ja varsinkin kuppataudin lääkkeeksi. Ennen tiukkoja myrkkyasetuksia onnistuivat 

kaupustelijat vaihtokaupalla hankkimaan tätä vaarallista myrkkyä lasitehtaiden työmiehiltä. 810 

Aikoinaan markkulia on voinut hakea myös Pietarista.811 Jostakin sitä onnistuttiin hankkimaan niin 

paljon, että oli toisillekin annettavaksi.812 Tillhagenin mukaan arsenikki on ollut yksi tärkeimmistä 

kemikaaleista ruotsalaisten omatoimisessa hammassäryn parantamisessa.813  

                                                      
 
802 KL 1/1978 – Koski Tl. L. K. s. 1901; KL 5/1978 – Pori. M-L. L. s. 1940; KL 1/ 1978 – Somero. A. L. s. 1912 ja L. L. s. 
1920. 
803 SKS KRA. Anjala. Tyyskä, J. 958–960. 1891. 
804 Tietosanakirja I 1909: 310.  
805 Wistrand 1897: 492. 
806 SKS KRA. Uskela. Heino, Arvo 1713. 1936. – A. Lähdemaa. 
807 ERA II. 281 (10). Kose, Triigi v. G. Sommer 1937.  
808 Tietosanakirja I 1909: 599–600. 
809 Elias Lönnrot valitut teokset 4 1992: 170; 180; 380. 
810 Rytkönen 1946: 89–91; Naakka-Korhonen 1988: 140; SKS KRA. Sysmä. Lindsten, Juho 343. 1938. 
811 SKS KRA. Nilsiä. Horttanainen, Erkki s. 1914. KT 89:26. 1936. 
812 K 2/2001 – Mäntyharju, mies, s. 1942.  
813 Tillhagen 1977: 166. 
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Arsenikkia pantiin hampaankoloon nuppineulan pään kokoinen murunen, mikä peitettiin 

pumpulilla tai taikinalla. 814 Hampaan hermon kuolettaminen arsenikin avulla on kuulunut antiikin ajan 

parannuskeinoihin. 815  Lääketieteellisen koulutuksen saaneet hammaslääkärit ovat käyttäneet samaa 

keinoa. Arsenikki piti poistaa hampaasta määrätyn ajan kuluttua, ettei myrkky jäänyt elimistöön.816 

Parhaassa tapauksessa särky loppuu muutamassa minuutissa, todetaan virolaisessa lääkärikirjassa, 

minkä mukaan myrkky piti ostaa apteekista lääkärin antamalla reseptillä.817  Kaikenlaisiin tauteihin 

sopivaa lääkettä on saatu sekoittamalla kulkukauppiailta ostettua markulia paloviinaan. Savon puolessa 

ei sellaista pidetty kunnon kylälääkärinä, jolla ei ollut markuli-viinaa, mikä laittoi isonkin miehen 

koukistelemaan.818 

Suola 

Ruokasuola (NaCl) on ollut entisaikaan arvostettu ja suolaveron sekä tullien takia kallis elintarvike. 

Kalleudestaan huolimatta suolaa piti olla köyhimmässäkin taloudessa, koska sen avulla taattiin 

elintärkeiden ruoka-aineiden säilyvyys. Elintarvike säilyy pilaantumatta, koska väkevän suolaliuoksen 

erilainen osmoottinen paine estää bakteereiden ja muiden mikro-organismien ravinnon saannin ja 

samalla niiden lisääntymisen.819 Kansanlääkinnässä on tunnettu kauan suolan antiseptinen vaikutus,820 

vaikka ei tiedettykään pieneliöistä. Nimensä suola on saanut roomalaisten terveyden jumalattaren 

Saluksen mukaan, jonka kunniaksi pidettyjen seremonioiden yhteyteen se kuului. Vihittyä suolaa sal 

sacadotalea on katolisessa kirkossa pidetty jumalisen voiman symbolina ja sen avulla karkotettiin 

demoneja. 821  Parantamisessa suola on sopinut niin kirkollisiin toimiin kuin taikuudenkin 

välikappaleeksi. Lääkkeenä se saavutti erityisen suosion munkkien kautta, sillä he lukivat ennen 

lääkitsemistä suolalle rukouksia. Tätä voidaan verrata kansanparannuksessa suolan päälle luettuihin 

loitsuihin, joilla vahvistettiin lääkkeen vaikutusta.822 Suola on ollut taikuuden välikappaleena kaikilla 

inhimillisen elämän alueilla: kalastuksessa, metsästyksessä, karjanhoidossa, maanviljelyssä, taudeissa 

                                                      
 
814 Tillhagen 1977: 166; SKS KRA. Kurkijoki. Kyytinen, Pekka 372. 1935. Maria Hämäläinen, 79 v.; SKS KRA. Suistamo. 
Krohn, Kaarle 5511 d. 1884. Irene Ivanova. 
815 Ks. Guerini 1909. 
816 Forsius 2006.     
817 Hellat 1913: 30. 
818 KL 5/1978 – Pielavesi. Mp. M-L. L.  
819 Davidson 1999: 688. 
820 Hako 1957: V. 
821 Siikala 1992: 69. 
822 Gustavson 1969: 66; Kõivupuu 2000: 41; SKS KRA. Juva. Schackwitz, Martti. 116. 1900; SKS KRA. Virrat. Mäkinen, 
Eino 1939. 1936. – Olavi Rauhanen, s. 1920.   
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ja varauksissa.823 Luettuja suoloja eli lukusuoloja on käytetty pistoksiin ja moniin muihin tauteihin 

sisäisesti sekä voiteina.824 Hammastautiin teetettiin tietäjillä hammasuoloja, jotka alun perin olivat 

tavallisia suoloja, mutta tietäjä pani niihin luvuillaan sellaisen voiman, mikä karkotti hammastaudin.825  

Hammassäryn parantamisessa suolaa on voitu käyttää kiteinä ja liuoksena tai muihin aineisiin 

sekoitettuna. Kipakka maku ja kirvelevä vaikutus antavat suolalle tehokkaan lääkkeen tunnun. 

Hammassärkylääkkeen voimaa on lisätty panemalla keväällä ennen käen kukkumista pyydystettyjä 

ampiaisia pulloon suolan sekaan tai suoloja on hierottu ruumislaudassa.826 Hammassärkyä on lievitetty 

asettamalla hampaan päälle suolasilakan pää, pitämällä suussa lihan tai silakan suolausvettä, 

purskuteltu pelkällä suolavedellä tai hampaan kaivamisessa käytettyjä tikkuja on kasteltu 

suolavedessä.827 Yleisin tapa on ollut panna hampaan koloon suolakide sellaisenaan tai kuumennettuna, 

minkä on uskottu lisäävän tehoa.828 Entisaikaan kotitaloudessa käytetty suola oli suurikiteistä, joten 

yksikin kide riitti hampaaseen asetettavaksi. 829  Tunnettu tapa ympäri Suomea on ollut valmistaa 

hammassuoloja hauduttamalla suolarakeita kuumassa uunissa tuoreen haapa- tai leppäpölkyn sisällä.830  

                                                      
 
823 Könönen 1900–1950: 311–322. 
824 Lönnrot 1880: X. 
825 SKS KRA. Kitee. Vauhkonen, P. VK 107: 21–23. 1921; SKS KRA. Loppi. Andersson, K. F. 045. 1887. – Serafia 
Walden, 74 v.; SKS KRA. Pielavesi. Tiitinen, Martti 695. 1935; SKS KRA. Pielisjärvi, Vuonnislahti. Krohn, Kaarle 8711 b. 
1885. – Aatu Ryynänen, yli 30 v.; SKS KRA. Ruotsin Karunki. A. Kautojärvi, A. 186. 136. – Maria Antti, s. 1852; SKS 
KRA. Sysmä. Ekman, E. J. 354. 1937.   
826 SKS KRA. Temmes. Paulaharju, Samuli 5901. 1913. – Juho Halonen, 70–80 v.; SKS KRA. Virrat. Mäkinen, Eino 2246. 
1936. – Aleksi Kauppinen, s. 1870. 
827  HP 521–522/2002 – Alahärmä. E. K. s. 1930; SKS KRA. Inari. Kuivajärvi. Kekoni, Aili 67. 1948. – Kristiina 
Jomppanen, lappalainen 60–70 v.; ERA II 151, 2 (1)< Koeru, Liigvalla v., Rakke k.; K 1/2002 – Laihia. M. P. s. 1950; ERA 
II 56, (305 (47)< Lihula, Alaküla; SKS KRA. Puumala. Stenberg, Ensio 721. 1936; ERA II 12, 297 (3), Simuna, Lasinurme; 
ERA II 12, 431 (16)< Simuna; ERA II 13, 440 (16)< Simuna, Munga; SKS KRA. Virrat. Mäkinen, Eino 396. 1936. Väinö 
Toivakka, 30 v AES< Vändra, Lüüste k. Juhan Arike (1932).  
828 ERA II 256, 346 (38)< Häädemeeste, Orajõe v., Kabli k. Jüri t. Märta Mäesalu (1939); ERA II 183, 22 (13)< Johvi, 
Kohtla v.< Mäetaguse v. Endel Mets (1938).; RKM II 14, 46 (96)< Jõhvi v. Raudsvere k.; ERA II 151, 2 (1)< Koeru, 
Liigvalla v., Rakke k.; SKS KRA. Kuolajärvi. Duodecim E 190: 418. 1950; TYKL kys46/21 – Kuortane. M. M. s. 1905; 
RKM II 13, 170 (36)< Kõpu khk. ja v. Kalli t. A. Ratas (1946); RKM II 13, 191 (98)< Kõpu khk. ja v. Vanamõisa t. A. 
Ratas 1947; ERA II 56, 305 (47)< Lihula, Alaküla; Kirje 3/2002 – Muhu. ”Eda”; TYKL kys46/14 – Mynämäki. A. A. 
s.1909; ERA II 129, 478 (39)< Märjamaa khk ja v., Kõrvetaguse v.; SKS KRA. Paavola. Rautell, E. F. 673. 1891. Sakari 
Isomainen, 78 v.; E 4022 (4)< Põlva >Oudova; ERA II 189, 339 (29)< Pühalepa khk ja v., Kukka k.; ERA II 13, 78 (77)< 
Simuna, Mõisamaa; SKS KL 1 1978 – Somero. A. L. s. 1912; TYKL kys46/14 – Tammela. I. K. s. 1900; 1938; H IV 8, 237 
(b)< Tarvastu v. Ülekse k. Tossu t.; ERA II 193, 130 (198)< Torma, Avinurme v. Armilda Hallik (1938); RKM II 17, 71/2 
(12)< Tõstamaa khk ja v. Suti v. T. Soonets (1948); H. Mapp 951 (9)< Venemaa, Ozernitsa; RKM II 35, 525 (21)< Viru-
Nigula khk. Krikman (1950); ERA II 170, 176 (24)< Vändra khk., V-Vändra v.; H III 28, 489 (3)< Äksi. 
829 TYKL kys46/14 – Tammela. I. K. s. 1900.  
830 Könönen 1900–1950: 317; SKS KRA. Hailuoto. Paulaharju, Samuli 5204. 1912. – Anna-Kreeta Niku, 81 v.; SKS KRA. 
Hirvensalmi. Vidbom, K. V. 320. 1890. – Topias Komppa, 26 v.; SKS KRA. Joroinen. Kinnunen, A. 507. 1886; SKS KRA. 
Nurmes, Höljäkkä. Krohn, Kaarle 9364 b. 1885. – Mikko Tolvanen, 57 v. Kuuli ”Kökkyrä” Heikuralta; SKS KRA. Nurmes. 
Ikonen, P. VK 25: 240. 1893. E. Kokko, 14 v. SKS KRA. Nurmes. Nurmio, M. 1803. 1891. – P. Lappi, n. 40 v.; SKS KRA. 
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Leppäpuuhun väännetään niin suuri reikä, että siihen mahtuu useita suolarakeita. Sitten pannaan leppä 

suoloineen kuumaan uuniin hautumaan ja annetaan olla niin kauan, että suolat ovat käyneet punertaviksi. 

Reiän suulle pannaan lepän kuorta, etteivät suolat pääse ulos paukkuilemaan. Näillä suoloilla hierotaan 

kipeää hampaan tyveä ja pieni suolarae pistetään hampaan koloonkin jos siinä on reikä.831 

Vaasan seudulla on haapapölkyn sisään laitettujen suolojen tehoa lisätty pikiöljyllä. 832 

Hammassuolojen kaltaisesta hammassärkylääkkeen valmistamistavasta ei Viron aineistossa ole tietoja.    

Ihmisten uskoa suolan tehoon on vahvistanut painetun sanan kautta saatu tieto. Haartman neuvoo 

lääkärikirjassaan sekoittamaan suolaa, ruutia ja ohrajauhoja särkevän hampaan koloon pantavaksi.833 

Virolaisesta 1800-luvun kalentereista tehdyn tutkimuksen mukaan suolaa on pidetty varteenotettavana 

parannusaineena hammassäryssä. Sitä on suositeltu sekoitettavaksi pippurin, sipulin tai sokerin kanssa 

ja neuvottu hengittämään viinasuolaseoksen höyryä. Tosin sellainenkin tieto on vuodelta 1889, että 

suola on hampaille hyvin vahingollista, vaikka sitä käytetään paljon hammassäryn parantamisessa.834  

Varsin suuri levinneisyys on ollut englantilaisen parantajan William Leen kirjasella Wiina ja suola. 

Suomeksi se on käännetty 13. ruotsalaisesta painoksesta. Leen mukaan suolan ja viinan sekoitus sopi 

miltei tautiin kuin tautiin. Kolmannen suomenkielisen painoksen alkulukuun on lisätty, että 

”suolaviina” on oikeastaan vanha suomalainen lääke, jota on käytetty hieromisen yhteydessä. 835 

Kirjasessa neuvotaan asettamaan särkevän hampaan koloon lämmitetyssä suola-viinaliuoksessa kastettu 

pumpulituppo. 836  Virolaisessa painoksessa vuodelta 1881 neuvotaan panemaan suolan ja viinan 

sekoitusta särkevän hampaan puoleiseen korvaan ja pitämään sitä niin kauan, kunnes särky lakkaa.837  

Sanomalehti Suomettaren lukijat ovat 1800-luvun puolivälissä ottaneet osaa keskusteluun 

hammassäryn parantamisesta suolan ja viinan avulla. Eräs lukija kirjoittaa lääkkeen parantavasta 

vaikutuksesta ja antaa ohjeen sen valmistamiseksi ”ilman tietäjän luwuitta ja lauluitta”: 

Suomalaiset owat jo ikiwanhoista ajoista käyttäneet usian taudin poistamiseksi. Joku tietäjä ne ensin luki, sitten 

sekoitti wiinaan, ja tämä sekoitus oli tawallisesti juote taikka woide, mihin sitä milloinki tarwittiin. Mutta suola ja 

                                                                                                                                                                                      
 
Pielisjärvi, Jaakonvaara. Krohn, Kaarle 8843 a. 1885. – Kaksi Lauria ja Yrjö Kärkkäinen kuoharia, 30 v.; SKS KRA. 
Pielisjärvi. Krohn, Kaarle 8711 a. 1885. – Tahvo Turunen; SKS KRA. Taivalkoski. Tiennari, Matti 1025. 1939. – Anna 
Latvalehto, talon em. 43 v.  
831 SKS KRA. Rovaniemi. Duodecim E 190: 449. 1950. 
832 Forsblom 1927: 173. 
833 Haartman 1759: 288. 
834 Martsoo 2007: 22 
835 Lee 1909: 3.  
836 Lee 1901: 13. 
837 Lee 1881: 17. 
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wiina owat nykyajan uusimpia parannusaineita, joka on saanut yhtä suuren käytännön kuin kylmä vesi. Se siis on 

ihan luonnollista, että suola ja wiina liewittää hammastautiaki.  

Tätä kirjoitusta minä siis en woi mitenkään päättää paremmin kuin että ennen neuwon, miten sellainen lääke paras 

on valmistaa ilman tietäjän luwuitta ja lauluitta. Ota nimittäin tavallisia suoloja wissi wähäinen mitta, surwo ne 

ihan hienoksi jauhoksi. Ota sitte saman werran rommia eli spiritusta ja kaada suolat siihen: huiskuta sitä sitte 10 

minuutin ajan herkeämättä, että suolat paremmin sulasivat. – Hammastaudissa tätä nestettä woipi pitää suussansa 

niin kauwan kuin sietää ja siitä usiammin tuntee liewityksen.838 

Vuosisata myöhemmin neuvoo pohjoissuomalainen tiedonantaja panemaan kahvikupin pohjalle 

väljähtymättömään konjakkiin niin paljon suolaa, että osa jää sulamatta, minkä jälkeen liuoksella 

hierotaan poskea ja sakka pannaan kipeän hampaan koloon.839 

Viina 

Antiikin ajan lääketiede tunsi useita tapoja valmistaa lääkkeitä alkoholin avulla.840 Euroopassa alettiin 

tislata viinistä paloviinaa, elämän vettä (aqva vitae), vuoden 1100 paikkeilla. Apteekeissa on 

valmistettu lääkeviinoja (Spiritus medicati) tislaamalla ja myöhemmin liuottamalla. Farmasiassa 

Spiritus tarkoittaa eri väkevyisiä etyylialkoholin vesiliuoksia sellaisenaan tai lääkeaineilla 

sekoitettuna. 841  Suomessa siirryttiin 1600-luvulla enenevässä määrin keittämään paloviinaa oluen 

sijasta. Talonpojat saivat tuolloin valmistaa itse paloviinansa, mutta tämä oikeus kiellettiin heiltä 

vuonna 1866.842 Väkevä viina täytti tehokkaalle lääkkeelle asetetut vaatimukset ja sen tehoon uskottiin 

etenkin tarttuvien tautien parantamisessa. Lääkärinä Lönnrot neuvoo viinan käyttöä 

parannustarkoituksessa:    

...muutamissa vatsa- eli mahataudeissa, suinkin jos viinan sekaan pannaan rohtoja, esimerkiksi koinruohoja 

eli malia, kynsilaukkaa, karhunputken, rätvänän ja radakkeen juuria taikka muita sellaisia väkeviä ja 

terveellisiä yrttiä. Katajaviina on myös muutamassa kivussa helpottavaa.843 

Kotipolttokiellosta huolimatta on paloviinaa keitetty kotioloissa ja sitä on ollut kansanihmisillä 

käytössään nautintoaineeksi ja lääkintään. Kotipolttoinen viina kelpasi niin ihmisten kuin eläintenkin 

                                                      
 
838 Suometar 22.2.1856. 
839 SKS KRA. Kemijärvi. Duodecim E190: 357. 1950. 
840 Ahlström 2004: 221. 
841 Siintola 1942: 96–97. 
842 Apo 2001: 22. 
843 Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 222.  
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lääkkeeksi. Sillä hoidettiin haavat ja hammassäryt ja lievitettiin synnyttäjän kipuja. 844  Vanhan 

virolaisen sanonnan mukaan tauti ei ole kuolemantauti, jos siihen auttaa viina, mikä onkin ollut rahvaan 

keskuudessa tunnetuin lääkeaine. 845  Suomessa vastaava sanonta on viinan, saunan ja tervan 

kolmiyhteydestä.    

Viinan käyttäminen hammassäryn hoidossa on ollut monipuolista. Sillä on voideltu poskea tai 

ikeniä, sitä on pantu lusikalla tai pumpulitupossa hampaan koloon, taikka pidetty suussa niin kauan 

kuin mahdollista ja otettu sisäisesti.846 Hammashoitajan työssä olen tavannut potilaita, jotka ovat viinan 

avulla yrittäneet turruttaa kovaa särkyä. Virossa on koululapsen hampaan koloon pantu ensiavuksi 

viinaa ennen hammaslääkäriin pääsyä.847    

Kotona valmistetuissa rohdoksissa on viinaa käytetty pohja-aineena. ”Pippuriviina” on tunnettu 

etenkin reumatismilääkkeenä. Viinassa on liotettu huonekasvina tunnetun espanjan- eli turkinpippurin 

(Capsicum annuum) hedelmiä. Jos pippuriviinaa on ollut käden ulottuvilla, on sitä käytetty myös 

hammassärkyyn. 848  Viinasta ja tuhkasta valmistetun seoksen ikävä puoli on ollut, että se on 

vaurioittanut limakalvoja.849  Ikeniä piti varjella myös silloin, kun viinaan oli sekoitettu alunaa ja 

salpietaria.850 Hammastautinen on saattanut saada parantajalta käärmeen pään läpi laskettua viinaa,851 

mutta tavallisempaa on ollut lievittää hammassärkyä loitsuilla vahvistetulla viinalla. 852  Etelä-

                                                      
 
844 SKS LK 160–161/2002 – Juuka, ”Elina”.  
845 Kõivupuu 2000: 41.  
846 TYKL kys46/40 – Ahlainen. V. K. s. 1912; SKS KRA. Anjala. Tyyskä, J. 958–60. 1891; SKS KRA. Askola. Tyyskä, 
Juho 1938. 1907; TYKL kys46/24 – Haukipudas. I. J. s. 1900; TYKL kys46/11 – Kanneljärvi. V. H. s. 1899; SKS KL 
9/1978 – Kaustinen. K. O. s. 1913; SKS HP 1314/2002 – Kitee. M. T. s. 1933; SKS KRA. Lavia. Riuttala, Gifi s. 1921. 
277–153. – Hilma Rantala; RKM II 111, 82 (245)< Muhu, Võlla k. Aer (1961); HP 942/2002 – Muolaa [Nastola]. L. P. s. 
1918; TYKL kys46/15 – Mäntsälä. L. K. s. 1905; SKS KRA. Puumala. Ensio Stenberg 721.1936; SKS HP 963/2002 – 
Pyhäjärvi Vpl, T.P. s. 1919; Kirje 9/2002 – Viro, Põlvamaa, nainen, 75 v.; RKM II 385, 106 (10) Pärnu l. E. Kallas (1939); 
ERA II 13, 440 (16)< Simuna, Munga; ERA II 13, 78 (77)< Simuna, Mõisamaa; TYKL kys46/28 – Suomussalmi. O. H. s. 
1909; E 8 o 14, 62 (191)< Tartu. M. Eisen; E XIV 19 (141)< Tartu-Maarja, Raadi. M. J. Eisen; H IV 8, 237 (6) Tarvastu v. 
Üleksi k. Tossu t.; KL 1 1978 – Terijoki. I. K. s. 1926; Kirje 10/2002 – Viro, Türi, mies, 52 v.; RKM II 17, 132 (18)< 
Tõstamaa khk. ja v. Lõuka k. T. Soonets (1948); RKM II 17, 266 (10)< Tõstamaa khk. ja v. Tõhela k. T. Soonets (1948); 
HP 655–656/2002 – Uusikirkko [Perniö], T. L. s. 1944; HP 1051/2002 – Valkeala. K. R. s. 1931.  
847 Kirje 18/2002 – Viro, Rõngu keskkool.; Kirje 45/2003 – Viro, Rõngu keskkool. 
848 Rautavaara 1980: 116–117; Home 1987: 129; KL 1/1978 – Koski Tl. S. A. s. 1900; RKM II 13, 190/1 (97)< Kõpu khk. 
ja v. Vanamõisa t. A. Ratas (1947); KL 9/1978 – Nurmes. E. O. 
849 SKS KRA. Lehtimäki. Vallinmäki, Aaro 542. 1914. 
850 ERA II 283, 497 (43)< Pühalepa. K. Vilu 1940. 
851 SKS KRA. Lohtaja. Hakunti, Kerttu 354. 1936. Jooseppi Nissilä, 67 v. 
852 Forsblom 1927: 160; RKM II 176, 538 (30)< Audru khk. S. Rätt< Maria Kõlvast, 79 a. 1964; RKM II 240, 279. Hanila 
khk. Ridase k. Mari Kukk s. 1884; RKM II 240, 279 Harkila khk., Ridase k. Mari Kukk s. 1884; ERA II 115, 86 (56)< 
Karula v. Antsla v. H. Tampere ja J. Kutti; KL 13/1978 – Kiikala. T. P. s. 1908; SKS KRA. Laihia, Jakkula. Kotkanen, Juho 
469. 1891. Leena Seppälä, 42 v.; SKS KRA. Punkalaidun. Heino, A. 1029. 1935. Juho Lähdemäki; RKM II 393, 434 (24)< 
Rõngu khk, Pühaste k. A. Korb< Linda G 85 a.; E 18034/5 Saarde, Jäärja; RKM II 212, 40/1 (40). 
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Pohjanmaalla hammasmatoa on karkotettu sekoittamalla ”toukanjauhoja” luettuun paloviinaan.853 Itä-

Virossa on valmistettu muurahaisviinaa: 

Sibelgaid pandi ka elusalt viina sisse kus nad ära surivad, seda vett, või viina võtsivad need suhu, ehk 

lasivad hamba pääle, kellel hambad valutasivad. 854 

Eläviä muurahaisia pantiin viinaan, missä ne kuolivat. Sitä viinaa ottivat suuhunsa tai panivat hampaan 

päälle, kenellä oli hammassärkyä.  

Ulkoiseen ja sisäiseen käyttöön kotihoidossa ja parantajien käytössä on ollut käärmeviina, jossa on 

lionnut kokonainen käärme tai sen osia. 855 Yleislääkkeenä käärmeviina tunnetaan vielä nykyisinkin 

virolaisessa itsehoidossa.856 Viinassa on liotettu kokonaista käärmettä tai sen osia ja käärmeviinalla on 

karkotettu hammassärkyä. 857  Naapureiden tapaan on Ruotsissa valmistettu hammassärkylääkettä 

panemalla keväinen käärme paloviinaan likoamaan.858    

Viinaa on käytetty yleisesti hammassärkyyn, mutta sen teho on ollut vähäinen verrattuna aineisiin, 

jotka tappavat hermon tai tuhoavat hampaan lopullisesti.    

Muistan kuinka omaa kolhoani särki öin ja päivin jatkuvasti. Isäni sanoi, ota siitä pullosta viinaa. Tein työtä 

käskettyä. Ensin tein yhden punssin = kahvikupillinen kahvi-viinaseosta. Hammas ei ollut ”moksiskaan”. 

Tein kolme punssia, ajattelin juoda itseni humalaan. Hammas särki edelleen. Viina ei mennyt päähän. 

Uskoni viinan parantavaan voimaan meni.859 

Denaturoitua spriitä eli tenttua on todennäköisesti käytetty yleisemmin, mitä tiedoista voi päätellä. Sillä 

on voideltu poskea tai pantu hampaankoloon ja kääreisiin.860 

  

                                                      
 
853 SKS KRA. Jalasjärvi. Brandt, Herman 421. 1889. – Maria Luomala, 55 v. 
854 H II 11, 33/4 (18)< Rakvere, Kohtla v. 
855 Forsblom 1927: 151–152; ERA II 115, 86 (56)< Karula, V-Antsla v.  H. Tampere ja I Kutti; SKS KRA. Laihia. 
Kontkanen, Juho 425. 1887; SKS KRA. Lohtaja. Hakunti, Kerttu 354. 1936. Jooseppi Nissilä, 67 v. 
856 Kõivupuu 2000: 42. 
857 SKS KRA. Laihia. Kontkanen, Juho 425. 1887;  
858 Tillhagen 1977: 164. 
859 KL 14/1978 – Kiikala. H. L. s. 1912. 
860 TYKL kys46/22 – Alahärmä. J. L. s. 1908; KL 5/1978 – Jalasjärvi. A. L. s. 1915; KL 5/1978 – Pielavesi. Kerääjä A.-L. 
L.; ERA II 13, 322 (27)< Simuna, Avanduse.  
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Tupakka, piipunterva   

Tupakka on solanacae-heimoon kuuluvan, useita kymmeniä lajeja käsittävän kasvisuvun nicotianae ja 

sen eräiden lajien lehdistä valmistetun nautintoaineen nimitys. Vuonna 1518 alettiin Lissabonissa 

viljellä tupakkaa lääketieteellisiä tarkoituksia varten. Pian myös Ranskassa käytettiin lääkkeenä tätä 

”pyhää yrttiä” (herba santa, herba panacea). Pohjoismaihin tupakka levisi 1600-luvun alkupuolella. 

Yhtenä syynä tupakan varhaiseen menestykseen Euroopassa johtuikin sen oletetuista vaikutuksista 

yleislääkkeenä. Tupakanlehdistä tehtyä vettä on käytetty koululääketieteen puolella ruiskeina ja 

pesuvesinä, joiden käytöstä kuitenkin luovuttiin nikotiinin myrkyllisyyden takia. 861 Lönnrot suosittelee 

koviin vatsanväänteisiin ja ähkyyn humoraalipatologian oppien mukaisesti ”lavemankeja” eli 

peräruiskeita, jotka on valmistettu tupakan lehdistä.862 Haartman neuvoo tipauttamaan muutaman tipan 

tupakkaöljyä särkevään hampaaseen siinä tapauksessa, jos hammasta ei voida poistaa. 863  Suomen 

apteekeissa on valmistettu astman hoitoon tarkoitettuja lääkesavukkeita (Folium nicotianae).864 Kodin 

Lääkärikirjassa vuodelta 1913 myönnetään tupakan haitat suun limakalvoille, mutta tupakansavun 

väitetään jossain määrin ehkäisevän ”mätänemistä ja käymistä”. 865  Vaikka savukkeiden teollinen 

valmistus alkoi Suomessa 1800-luvun puolivälissä ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen niiden 

vuosikulutus nousi kärkimaiden tasolle, niin piipun polttaminen on ollut yleistä 1900-luvun 

alkupuoliskolla.866 Suomalainen talonpoika poltti viljelemäänsä ”palturitupakkaa” (Nicotiana rustica) 

eli ”kessua”, mikä sisältää enemmän nikotiinia kuin savukkeisiin käytettävä virginiantupakka 

(Nicotiana tabacum).867   

Hammassärkylääkkeeksi tupakka on siis ollut helposti saatavilla ja säryn lieventämiseksi sitä on 

voinut käyttää usealla eri tavalla. Piipun sisälle kertynyt nikotiinipitoinen terva piipunpiki, ihvi, 

piipunsitta, piipunöljy, piipunhiki, piipunkärnä, piipuntörttö on tutkimusaineiston yksi yleisimmin 

mainituista parannusaineista. Samalla se on parannuskeino, josta on runsaasti informanttien 

omakohtaisia kokemuksia.868  

                                                      
 
861 Tietosanakirja IX 1917: 1997–2006; Cantell & Saarnio 1936: 370; Bruun & Christensen 1999: 184; Mann 2002: 112. 
862 Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 166. 
863 Haartman 1759: 287.  
864 Siintola 1942: 27. 
865 Kotilääkäri 1913: 313. 
866 Otavan Suuri Ensyklopedia 9 1981: 7340. 
867 Cantell & Saarnio 1936: 371; Bruun & Christensen 1999: 184. 
868 Cantell & Saarnio 1936: 371; Itkonen 1984: 459; SKS KRA. Anjala. Tyyskä, J. 958–60. 1891; KKJ, KS< Emmaste, 
Sõru. J. Kõmmus (1968); TYKL kys46/9 – Haapavesi. M. M. s. 1897; TYKL kys46/4 – Helsinki. T. J. 87 v.; SKS HP 
1024/2002 – Inkeri. T. P. s. 1930; KL 10 1978 – Inkeroinen. U. R.; LK 171/2002 – Joensuu. ”Manuel”; KL 14/ 1978 – 
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Piipun öljyssä saattaa olla korkea nikotiinipitoisuus, mikä aiheuttaa myrkytysoireita. 869  Nikotiiniin 

tottumattomalle se on ollut vahva lääke. 870  Heikommat alaikäiset ja naiset pyörtyivät kuurin 

vaikutuksesta, mutta hammas myös parantui.871 Muuan informantti muistelee isänsä panneen toisinaan 

niin runsaasti piipun ihviä kipeän hampaan koloon, että se meni päähän.872  

Pibubigi võetakse pibu sest - pibu pigi pandi aioe amma peäle tegi peä uimaseks. 873 

Piipunpiki otetaan piipun sisältä. Piipunpiki pantiin hampaan päälle. Se alkoi pyörryttää. 

Seuraava kokemus on Kainuusta 1950-luvulta:  

Kolme yötä valvoin, päivällä hoipuin pakollisissa askareissa. Ei voinut syödä ei nukkua. Tuska oli suoraan 

sanottuna helvetillinen. Syrjäkylältä ei päässyt hoitoon. Mies savotassa, ei kyytiä, ei rahaa, ei kotimiestä. 

Kolmen viikon vanhalla lapsella ei hoitajaa. Ei auttanut kuppaus, ei kuuma ei kylmä haude. Ei illoidin, ei 

kamferi. Naapurin vanha mummo neuvoi että ota piipun ”timmeeraa”, pane koloon. Minua hirvitti, sehän 

on nikotiinia, tiesin. Hätä ei lue lakia. Tökäsin tulitikulla koloon ison möhkäleen ja kas kummaa särky 

                                                                                                                                                                                      
 
Joroinen. S. M. 75 v.; KL 14/1978 – Juva. A. N. 75 v.; SKS KRA. Jämsä. Nieminen, Kalle E 182. s. 594. 1948; HP 
208/2002 – Kankaanpää. P. H. s. 1930; ERA II 201, 416 (9)< Karja, Pärnamaa v. Aadu Toomessalu (1938); KKI, WS< 
Karksi, Ainja. S. Tanning; H II 24, 228 (256)< Karuna< Helme< Jõgeveste; SKS HP 1262/2002 – Kittilä. H. S. s. 1922; 
SKS KRA. Kivennapa. Pulliainen, Liisa E 179. s. 250–251. 1948; ERA II 151, 2 (1)< Koeru, Liigvalla v., Rakke k.; TYKL 
kys46/25 – Koivisto. E. P. s. 1894; ERA II 188, 290 (121)< Käina khk. ja v., Nõmme k.; SKS KRA. Lavia. Riuttala, Gifi s. 
1921. 277–153. – Hilma Rantala; KL 11/1978 – Lavia. H. S. s. 1920; HP 1406/2002 – Längelmäki. R. V. s. 1915; K 3/2002 
– Muhu. ”Eda”; ERA II 260, 428 (44)< Mustjala khk. ja v. Tuiu k. Kaljo Lepp (1939); K 2/2001 – Mäntyharju, mies, s. 
1942; KL 9/1978 – Nurmes. E. O.; HP 636/2002 – Orivesi. I. L. s. 1925; HP 1250/2002 – Paltamo. S. S. s. 1920; TYKL 
kys46/25 – Parkano. A. H. s. 1919; EVR 40, 272 (48)< Peetri, Koigi; KL 5/1978 – Pielavesi. A.-L. L. s. 1924; HP 998/2002 
– Pohja. E. P.-P. s. 1924; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Korpilompolo. Paulaharju, Samuli 19756. 1932. – Erkki Heikkilä, 75 
v.; KL 5/1978 – Pori. M.-L. L. s. 1940; HP 38/2002 – Pudasjärvi. E. A.-S. s. 1942; ERA II 193, 581 (6)< Põltsamaa; E 4022 
(4)< Põlva> Oudova; TYKL kys46/15 – Pälkäne. K. H. s. 1923; HP 734/2002 – Pyhäjärvi Ol. S. M. s. 1933; TYKL 
kys46/16 – Rantasalmi. E. I. s. 1914; HP 630/2002 – Rovaniemi. M. L. s. 1930; SKS KRA. Salo. Etti Joutsen E 205: 162–
163. 1954; HP 132/2002 – Savitaipale. M. H. s. 1933; ERA II 13, 440 (16)< Simuna, Munga; ERA II 13, 78 (77)< Simuna, 
Mõisamaa; KL 1/1978 – Somero. J. S. s. 1898; KL 1/1978 – Somero. L. L. s. 1895; KL 1/1978 – Somero. I. J. mp. B. A.; 
SKS KRA. Sotkamo. Aini Hetemaa KT 250:79, 1948. – Ida Jansson, 87 v.; KL 5/1978 – Suomusjärvi. L. L.; TYKL 
kys46/25 – Suonenjoki. V. K. s. 1918; KL 11/1978 – Sysmä. N. L. s. 1915; KL 10/ 1978 – Sysmä. H.-H. T. s. 1909; TYKL 
kys46/27 – Säräisniemi. B. L. s. 1909; KL 14/1978 – Sääksmäki. A. S. 87 v.; E XIV 19 (141)< Ta-Maarja, Raadi. M. J. 
Eisen; E XI 60 (169) Ta-Maarja, Raadi< Tartu; H II 55, 224 (44)< Tarvastu; TYKL kys46/20 – Terijoki/Uusikirkko. A. K. 
s. 1896; SKS KRA. Tuusniemi. Korkonen, Sirkka 501. 1950. – Eero Tukiainen, s. 1882; ERA II 295, 41/3 (17)< Tõstamaa, 
Seliste v., A. Laan 1941; KL 14/1978 – Uusikirkko. T. V. 85 v.; HP 605/2002 – Vesanto. H. L. 1956; SKS KRA. Viitasaari. 
Niinilahti. ”Mirkku” 227 E: 117. – Miina Kinnunen, s. 1865; ERA II 109, 330 (17)< Zeltini, Ylzeni v. Bruunak. P. Voo-
laine; TYKL kys46/53 – Ylöjärvi. R. M. s. 1900.  
869 Kinos & Mustonen & Pohjalainen 1992: 174. 
870 KKI, WS> Muhu, Lõetsa, J. Arike 1939; KKI, WS< Muhu, Löetsa, J. Arike (1937–1941).  
871 SKS KRA. Salo. Joutsen, Etti E 205: 161–163. 1954. 
872 KL 5/1978 – Liminka. P. K. s. 1913. 
873 KKI, WS< Juuru, Toomja, L. Hammermann (1930). 
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lakkasi, mutta muuten tuli ”pilvinen” olo. Olin kuin humalassa. Vauva itki, vaan minä vain olin tunnelissa. 

Mieheni tuli ja huomasi tilanteen. Hommasivat lääkärille, joka torui itsensä myrkyttämisestä.874  

Paitsi piipunöljyä ja -periä on särkevän hampaan koloon pantu savukkeesta otettua tupakanpurua, 

piipputupakkaa, sikaria, ”rullatupakka” tai pillitupakassa suodattimena ollutta pumpulia. 875  Piipun 

pesään polttamisen jälkeen jääneitä ”periä” asetettiin hampaan juuren kohdalle ikeniin, mikä myös 

saattoi pyörryttää.876 Tuoretta kessun lehteä on pantu suoraan hampaan koloon tai posken päälle.877  

Nykyaikaa kohti tultaessa piipunpoltto väheni ja savukkeita alettiin käyttää hammassäryn 

parantamisessa.878 Tätä tutkimusta sivuavissa keskusteluissa on käynyt ilmi, että tupakansavun avulla 

hammassäryn parantaminen muistetaan vielä varsin hyvin. Säryn tiedetään hellittäneen paremmin 

sellaisilla henkilöillä, jota eivät tupakoineet vakituisesti. 879  Tupakan hammassärkyä lievittävään 

vaikutukseen on uskottu myös sivistyneimmissä piireissä, eikä aivan syyttä, toteaa Valve.880 Tosin jo 

vuoden 1913 Kodin lääkärikirjassa todetaan, että kovilla tupakoitsijoilla on harvoin terveet 

limakalvot.881 Tupakoitsijan ientulehdus eteneekin salakavalasti, koska verisuonet supistuvat nikotiinin 

vaikutuksesta eivätkä ikenet vuoda verta ja sairaus jää piiloon.882 

Hammassärky on ollut tavallinen vieras 1950-luvun kodeissa. Itäsuomalainen informantti kertoo 

kotonaan olleen tupakka-askin hammassäryn varalta. Kun hammassärky yllätti, saivat myös lapset 

                                                      
 
874 K 3/2001 – Puolanka, nainen, s. 1928. 
875 TYKL kys46/9 – Haapavesi. M. M. s. 1897; SKS KRA. Kaukola. Munukka, Pietari 580. 1939. – Varpu Rasilainen, s. 
1877; HP 1245/2002 – Muonio. M. S. s. 1930; HP 1016/2002 – Nivala. I. P. s. 1939; TYKL kys46/30 – Piippola. H. K. s. 
1907; KL 10/1978 – Pyhäselkä. T. S. s. 1920; KL 1/1978 – Terijoki. I. K. s. 1926; KL 11/1978 – Sysmä. K. T. s. 1923; HP 
655–656/2002 – Uusikirkko. T. L. s. 1944; TYKL kys46/53 – Ylöjärvi. R. M. s. 1900.    
876 KL 10/1978 – Kangasala. H. S. s. 1902. 
877 SKS KRA. Inari. Heilala, Pentti 79. 1948. – Mari Akujärvi; SKS KRA. Inari. Heilala, Pentti 78. 1948. – Maarit Guttorm; 
SKS KRA. Lehtimäki. Vallinmäki, Aaro 533. 1914; KL 3/1978 – Jämsä. H. J. 
878 HP 521–522/2002 – Alahärmä. E. K. s. 1930; SKS KRA. Anjala. J. Tyyskä 958–60. 1891; SKS KRA. Etelä-Pohjanmaa. 
Koskimies, A. V. 243. 1930; KL 2/1978 – Iisalmi. L. G. s. 1909 ja K. G. s. 1920; HP 233/2002 – Jämsä. M. H. s. 1921; 
TYKL kys46/45 – Kokemäki. A. J. s. 1911; HP 770/2002 – Kuusankoski. J. M. s. 1936; K 1/2001 – Laihia, nainen, s. 1950; 
SKS KRA. Lohja. Österberg, Maria. E 73. 51. 1910; K 2/2001 – Mäntyharju, mies, s. 1942; SKS KRA. Puumala. Stenberg, 
Ensio 721. 1936: KL 10/1978 – Sysmä. H-H. T. s. 1909; TYKL kys46/27 – Säräisniemi. B. L. s. 1909; KL 1/1978 – 
Terijoki. I. K. s. 1926. 
879 SKS KRA. Jämsä. Nieminen, Kalle E 182. 594. 1948; TYKL kys46/38 – Nurmes. E. K. s. 1895; KL 1/1978 – Somero. 
L. L. s. 1895. 
880 Valve 1912: 42. 
881 Kodin lääkärikirja 1913: 316. 
882 Keskinen & Heikkinen 2015: 178–180. 
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henkäistä, muuten kukaan ei polttanut vakituisesti. 883  Paitsi suuhun on tupakan tai piipun savua 

puhallettu korvan kautta.884  

Äiti, joka ei muutoin tupakoinut, otti nyt esiin isän ”pölliklupin” ja veti siitä sauhut ja puhalteli savua 

korvaani kipupuolelle. En tiedä, auttoiko kipuun savu vai äidin huomion saaminen, mutta itku loppui 

toistaiseksi, kunnes alkoi taas uudestaan.885  

Piipuntervan käytön yhteydessä ei ole ollut minkäänlaista magiaa, mutta kuten Valve on todennut, niin 

tupakan sekaan laitettu puun toukka on epäilemättä hammasmadon symboli. Kun se palaa tupakan 

joukossa, niin toivotaan hammasmadon samalla kuolevan hampaasta.886 Piipputupakkaan on sekoitettu 

toukkia tai lieroja, käärmeen nahkaa, eläinten kynsiä, hämähäkinseittiä, muurahaisia ja ampiaisia tai 

piippuun on pantu kerralla yhdeksää eri ainetta, joista ainakin yhden uskottiin osuvan oikeaan. 887 

Tupakkatuotteisiin kuuluva nuuska on mainittu parannusaineena, mutta sen käyttö hammassärkyyn on 

ollut hyvin vähäistä.888  

Terva 

Terva (Pyroleum pini) on orgaanisten aineiden kuivatislauksessa syntynyttä tummaa, öljymäistä, 

tavallisesti sakeaa nestettä. Puuterva on hapanta ja se sisältää rasvahappoja ja niiden estereitä, 

aromaattisia yhdisteitä, kuten fenolia ja kreosoleja sekä pihkasta tulevia terpeenejä ja hartsihappoja. 

Fenolipitoisuutensa takia terva vaikuttaa antiseptisesti, se ärsyttää, mutta samalla se turruttaa, supistaa 

ja kuivattaa ihoa sekä poistaa kutinaa.889    

Esiteollisen puunjalostuksen huippusaavutuksena terva on ollut nimenomaan Suomessa oikea 

nesteiden neste. 890  Lausumassaan Matti Kuusi viittaa tervan merkitykseen kansanparannuksessa. 

                                                      
 
883 HP 540/2002 – Palokka. M. K. Itä-Suomessa 1950-luvulla. 
884 SKS KRA. Kokemäki. Kallio, Kaarlo 61. 1914.  
885 HP 807/2002 – Valtimo. A. N. s. 1953. 
886 Valve 1912: 42. 
887 ERA II 39, 208 (146) Audru, Võlla v., Soomra k.; SKS KRA. Juuka. Krohn, Kaarle 11521 d. 1885; SKS KRA. 
Kylmäkoski. Lindqvist, A. 12. 1886. Juha N. Vaaksamäki, 78 v.; SKS KRA. Lapua. Tervaskanto, J. VK 98: 314. 1898. - 
Esa Toppari, 53 v.; ERA II 200, 224 (42) Märjamaa khk ja v. Emilie Poom (1938); SKS KRA. Noormarkku. Ollinen, J. F. 
291. 1889. Nestori Salenius 27 v.; SKS KRA. Nousiainen. Frans Leivo 2991. 1937; SKS KRA. Nurmes, Lipinlahti. Krohn, 
Kaarle 9364 d. 1885. – Matti Kettunen, 69 v; SKS KRA. Nurmes. Krohn, Kaarle 9577 c. 1885. – Olli Mustonen, Haapkylä, 
Uusikirkko; SKS KRA. Nurmes, Höljäkkä. Krohn, Kaarle 9364 c. 1885. – Mikko Tolvanen, 57 v.; H II 41, 81 (13)< 
Pühalepa. 
888 SKS KRA. Keuruu. Salokannel, Akseli 350. 1913; TYKL kys46/53 – Ylöjärvi. R. M. s. 1900; SKS KRA. Puumala. 
Hästesko, F. A. (Heporauta), 1119. 1938. 
889 Cantell & Saarnio 1936: 49; Otavan Iso Tietosanakirja 8 1964: 1312. 
890 Kuusi 1983: 267. 
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Mäntyä, josta tervaa etupäässä poltettiin, voi hyvällä syyllä kutsua Suomen merkittävimmäksi 

lääkekasviksi, sillä niin keskeinen asema tervalla on ollut kansanparannuksessa, mikä pitää paikkansa 

myös hammassäryn parantamisessa. Viron hammassärkyaineistossa on niukasti tietoja tervan käytöstä, 

mutta se on ollut tärkeä parannusaine myös etelänaapurissamme. Virolaisen sanonnan mukaan terva on 

ensimmäinen lääke yhdeksään tautiin ja kymmenenneksi vielä käärmeen pistoon. 891  

 

 

                        
                       Kuva 15. Notkeaa maatervaa (Pyroleum pini). 
 

Kuten monet muutkin entisaikaan käytetyt, nykyisin kansanparannukseen mielletyt lääkkeet, on terva 

ollut aikanaan myös lääkäreiden suosittelema aine sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. Lönnrot neuvoo 

hautomaan kolottavia jäseniä kuumalla tiiliskivellä, joka on voideltu ”lämpimällä notkialla tervalla”, ja 

vilustuneelle hän suosittelee aamuiseksi juomaksi tervavettä. 892  Viinan ja tupakan tavoin terva on 

helposti saatavilla ollut parannusaine ja hammassäryssä sitä on voitu käyttää usealla eri tavalla. 

Haartman opastaa voitelemaan tervalla hammassäryn turvottamaa poskea. 893  Tervan on uskottu 

”vetävän” kivun pois, kun sillä voideltiin poskea. Sen tehoa on parannettu lämmittämällä tai 

                                                      
 
891 Viires 1970: 79; 1975: 64–65; Kõivupuu 2007: 75. 
892 Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 165. 
893 Haartman 1759: 290. 
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sekoittamalla suolaa siihen. 894 Tervaa on pantu hampaankoloon ja limakalvoille kuumennettuna tai 

kylmänä, erilaisiin sidosaineisiin, kuten kalkkiin, jauhoihin tai pumpuliin sekoitettuna. Sillä on voideltu 

poskea tai sitä lisätty erilaisiin hauteisiin. 895  Etelä-Pohjanmaalla ”ihmeainetta” siveltiin pienellä 

pensselillä hampaan reikään ja käytettiin myös kurkkukipuun ja naulaan astumisiin.896     

Hermon kuolettamiseksi kuumaa tervaa tipautettiin hampaan koloon tai sitä kuumennettiin 

hampaassa tulikuuman metallipuikon avulla.897 Kipu kesti hetken ja polttamisen jälkeen hammasta ei 

enää särkenyt.898  Tervatusta köydestä purettua nöyhtää on pantu hampaan koloon, tai kuten Virossa, 

köydenpalaa on poltettu piipussa tai hiilloksella ja savua on johdettu hampaaseen.899    

Piki, pikiöljy 

Tervan sivutuotteena syntynyt piki (Pix solida) on koostumuksensa puolesta sopinut tervaa paremmin 

hampaan koloon pantavaksi. Piki on erilaisten tervojen (puu-, turve-, kivihiiliterva ym.) tislauksessa 

syntynyttä jäännöstä. Se sisältää hartseja, jotka vaikutukseltaan ovat antiseptisiä. Ulkoisesti pikeä on 

käytetty lievänä ihon kiihotusaineena. Tavallisessa lämmössä piki on haurasta, mutta lämmitettäessä se 

notkistuu käsin vaivattavaksi. 900  Puutervan pikeä on käytetty taliin ja hartsiin sekoitettuna muun 

muassa suutarin pikilangan valmistamiseen.901 Aineistotietojen määrästä päätellen piki ei näytä olleen 

hammassäryssä tervan veroinen parannusaine, mutta sillä on voinut suojata pahasti reikiintynyttä 

                                                      
 
894 KL 2/1978 – Mäntsälä. L. H. s.1925; SKS KRA. Nurmes. Nurmio, M. 2123. 1891. – O. Kuittinen, 18 v. 
895 Forsblom 1927: 174; Itkonen 1984: 459; TYKL kys46/40 – Ahlainen. V. K. s. 1912; SKS KRA. Harjavalta. Mustonen, 
Sisko-Kaisa 56. 1952. – Tuure Riittiö, s. 1875; TYKL 46/4 – Helsinki, T. J. 87 v.; HP 616/2002 – Jalasjärvi. Y. L. s. 1928; 
KL 9/1978 – Kaustinen. K. O. s. 1913; KL 13/1978 – Kiikala. J. N. s. 1910; TYKL kys46/21 – Kuortane. M. M. s. 1905; 
KL 5/1978 – Liminka. P. K. s. 1913; KL 9/1978 – Nurmes. E. O.; SKS KRA. Perniö. Myrsky, Vilho 322 a. 1920; KL 
5/1978 – Pielavesi. A.-L. L. s. 1924; TYKL kys46/29 – Pielisjärvi. A. K. s. 1900; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Pyssyjoki. 
Paulaharju, Samuli 33993. 1937. – Oulan Jouni, 83 v.; KL 10/1978 – Pori. L. R. s. 1903; HP 964/2002 – Pyhäjärvi Vpl. T. 
P. s. 1919; TYKL kys46/52 – Rauman mlk. P. L. s. 1894; KL 1/1978 – Somero. A. L. s. 1912 ja L. L. s. 1920 Koski Tl; KL 
1/1978 – Somero. J. T. s. 1888 ja N.T. s. 1894; SKS KRA. Sysmä. Lindsten, Juho 343. 1938. TYKL kys46/27 – Säräisniemi 
[Vaala]. B. L. s. 1909.   
896 K 1/2000 – Laihia, nainen, s. 1950.  
897 SKS KRA. Kaavi. Muudan mökinmies. VK 62:310. 1885; HP 636/2002 – Orivesi. I. L. s. 1925; SKS KRA. Pirkkala. 
Kilpi, David. VK 39:1. 1919; SKS KRA. Sotkamo. Hetemaa, Aini KT 250:79. 1948. Ida Jansson, 87 v.; HP 305/2002 – 
Viitasaari. K. I. s. 1933. 
898 SKS KRA. Kaavi. Teräsvuori, K. 572. 1910. – Miettinen, Paavo; HP 1011/2002 – Kivijärvi. A. P. s. 1927; KL 12/1978 – 
Kuopio. H. V. 80 v. 
899 KL 14/1978 – Asikkala. T. V. 75 v.; E 80803 (37) KV Üdruma algk.< Kullamaa, Vaikna; E 35091 (30)< Vigala, Nõlva. 
M. Väli. 
900 Cantell & Saarnio 1936: 49–50; Tietosanakirja VII 1915: 611–612. 
901 Pieni tietosanakirja III 1953: 526. 
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hammasta ruuan tähteiden sekä kuuman ja kylmän aiheuttamalta jomotukselta.902 Pikipaikka pysyi 

aikansa ja kului pois.903 

Entisajan yleislääkkeisiin kuuluva pikiöljy (Pyroleum picis) on tervan tislaustuote, joka sisältää 

fenoleja ja hiilivetyjä. 904  Kansan keskuudessa sitä on käytetty keuhkosairauksissa, yskään ja 

jäsensärkyihin. 905  Luonnollisesti sillä on yritetty tainnuttaa myös hammassärkyä. 906  Gananderin 

lääkärikirjassa on resepti pikiöljyä sisältävästä keitoksesta, mikä turvonneen posken päälle pantuna 

kypsyttää paiseen ja ottaa pois ”mojotuxen ja kiwun”.907 Pohjoissuomalaisen tiedon mukaan yhden 

sortin hammasmato paranee pikiöljyllä, johon on sekoitettu suoloja. Sillä ”holvattiin” suu sisältä ja 

voideltiin päältä.908   

Tökötti, tärpätti, paperiöljy 

Koivun kannoista ja tuohesta valmistettua tervaa on kutsuttu tökötiksi (Pyroleum betulae). Koivu- eli 

tuohiterva on tummanruskeaa tai vihertävää pahalta haisevaa nestettä, jota on käytetty ihon 

voitelemiseen.909 Ennen sotia tökötillä on ollut kannattajia myös ihotautilääkäreiden keskuudessa.910 

Koivutervan kansanomaisia nimityksiä ovat ryssöljy ja ruusuöljy.911 Tuoksunsa mukaan öljy ei ole 

nimeään saanut, vaan siksi, että sillä on hoidettu ruusutautia ja erilaisia ihovaivoja.912 Turvonnutta 

poskea on pidetty yhden lajin ruusuna ja hoidettu ruusuöljyllä, jota on pantu myös särkevän hampaan 

                                                      
 
902 KL 4/1978 – Halli. K. K. s. 1910; SKS KRA. Kittilä. Paulaharju, Samuli 19758. 1932. – Pötsön emäntä, n. 40 v. Mp. 
1920; HP 1269/2002 – Kittilä. J. T. s. 1922; KL 1/1978 – Koski Tl. S. A. s. 1900. TYKL kys46/13 – Lapinlahti. H.R. s. 
1901; KL 5/1978 – Mäntsälä. E. L. s.1906; KL 1/1978 – Mäntyharju. R. T.; KL 9/1978 – Nilsiä. H. R. s. 1914; SKS KRA. 
Perniö. Myrsky, Vilho 332 a. 1920; KL 11/1978 – Sysmä. N. L. s. 1915; KL 2/1978 – Heinolan mlk. H. H. s. 1912; SKS 
KRA. Tuusniemi. Korkonen, Sirkka 440. 1950. – Tiina Poutiainen, s. 1888.  
903 KL 5/1978 – Jalasjärvi. A. L. s. 1915; KL 5/1978 – Liminka. P. K. s. 1913. 
904 Otavan Iso Tietosanakirja 1963: 1241;  KL 14/1978 – Kiikala. H. L. s. 1912. 
905 Cantell – Saarnio 1936: 50. 
906 Itkonen 1948: 459; TYKL kys46/40 – Ahlainen. V. K. s. 1912; TYKL kys46/22 – Alahärmä. J. L. s. 1908; HP 521–
522/2002 – Alahärmä. E. K. s. 1930; TYKL kys46/31 – Ilmajoki. E. R. s. 1893; SKS KRA. Inari. Heilala, Pentti 81. 1948. – 
Mari Valle, 60 v.; SKS KRA. Laihia. Kotkanen, Juho 312.1887; KL 14 1978 – Luhanka. N. L. 80 v.; HP 1016/2002 – 
Nivala. I. P. s. 1939; KL 5/1978 – Liminka. P. K. s. 1913; TYKL kys46/30 – Piippola. H. K. s. 1907; KL 5 1978 – Pori. M.-
L. L.  s. 1940; KL 1 1978 – Somero. A.V. s. 1901; SKS KRA. Sotkamo. Hetemaa, Aini KT 250: 79, 1948. Ida Jansson, 87 
v.; TYKL kys46/27 – Säräisniemi [Vaala]. B. L. s. 1909.  
907 Ganander 1788: 5–7. 
908 SKS KRA. Kempele. Rautell, E. F. 755. 1891. – Olli Koistinen, 62 v. 
909 Tietosanakirja X 1919: 113. 
910 Cantell & Saarnio 1936: 79. 
911 SKS KRA. Anjala. Tyyskä, J. 958–60. 1891; KL 3/1978 – Jämsä. H. J.  
912 Elias Lönrot Valitut Teokset 4 1992: 97. 
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koloon. 913  Kansan käyttämää ruusuöljy -nimitystä ei saa sekoittaa ruusunkukista valmistettuun 

ruusuöljyyn (oleum rosae) eikä apteekin ruusuntippoihin (mixtura simplex). Pika-apuna hammassäryn 

parantamiseen tarvittava määrä tervaa on saatu, kun koivunvarpua on kuumennettu hiilloksella.914 

Ganander antaa Maan-Miehen Huone- ja Koti-Aptheeki -kirjassaan ohjeen ”Tuohen ja Wenäjän öljyn” 

valmistamiseksi. 915  Virossa tökötti ollut yksi käytetyimpiä rohdoksia ja on tunnettu myös 

hammassärkylääkkeenä. 916  Etenkin Viron kaakkoisosassa on harjoitettu tuohitervan polttamista 

kotitarvetta varten.917 Ma-Rahva Koddo-Arst -kirjassa opastetaan laittamaan tököttiä kangaspalan tai 

pumpulin sisään ja asettamaan tuppo rikki syödyn hampaan koloon.918  

Tervanpolton yhteydessä sivutuotteena syntyi ruskeankeltaista tärpättiä (Aetheroleum 

terebinthinae), mikä puhdistettiin ennen myyntiä. Se on tervan ohella vanhimpia puusta kemiallisesti 

saatuja tuotteita. Aikaisemmin tärpättiä on käytetty etenkin eläinlääkinnässä. 919  Hammassäryssä 

tärpättiä on pantu sellaisenaan tai kiinteään aineeseen sekoitettuna hampaankoloon tai sillä on voideltu 

turvonnutta poskea.920  

Eri puolilla Suomea on tunnettu hammassärkylääkkeenä sanomalehdestä polttamalla valutettu 

tahmea tumma neste paperiöljy, jota sellaisenaan tai suolattomaan voihin sekoitettuna on käytetty 

ihosairauksissa. 921  Tutkimusaineiston tiedot ovat 1900-luvun puolelta, sillä parannusaineen 

valmistukseen käytettiin sanomalehteä, jota ei aikaisemmin ole ollut kaikkien saatavilla. 

Tiedonantajilla on omakohtaisia kokemuksia kyseisen rohdon valmistamisesta ja vaikutuksesta. 

Längelmäeltä on talletettu perusteellinen kuvaus valmistusmenetelmästä:  

Sanomalehden painomustetta käytettiin hammassäryn lieventämiseksi. Sitä saatiin sanomalehdistä, varsinkin 

kuvallisia polttamalla. Sanomalehdestä tehtiin useampikertainen, noin 30–40 sentin korkuinen tötterö eli tuutti, 

                                                      
 
913 KL 14/1978 – Asikkala. T. V. 76 v.; SKS KRA. Tuusniemi. Korkonen, Sirkka 597. 1950. – Olli-Ville Laukkanen, s. 
1882. 
914 HP 757/2002 – Vehmersalmi. V. M. s. 1933.  
915 Ganander 1788: 9. 
916 Kõivupuu 2000: 75; H II 15, 776 (29)< Harju-Jaani; KKI, WS< Juuru, Toomja. L. Hammermann (1928–30); H I 10, 196 
(6)< Kanepi; ERA II 56, 305 (47)< Lihula, Alaküla; ERA II 13, 469 (18)< Simuna, Laekvere; ERA II 13, 78 (77)< Simuna, 
Mõisamaa; ERA II 167, 19 (2)< Simuna, Salla , Pärtjaago t. E. Lippus (1937). 
917 Talve 1961: 75. 
918 Jannau 1860: 74.  
919 Otavan Iso Tietosanakirja 9 1965: 412. 
920 H II 15, 776 (29)< Harju-Jaani, Peningi; SKS KRA. Lehtimäki. Vallinmäki, Aaro 535. 1914; KL 5/1978 – Liminka. P.K. 
s. 1913; TYKL kys46/15 – Mäntsälä. K. L. s. 1905; SKS KRA. Perniö. Myrsky, Vilho 332 a. 1920. 
921 Peldan 1967: 56; TYKL kys46/ 24 – Haukipudas. I. J. s. 1900; SKS KRA. Inari. Heilala, Pentti 82. 1948. – Johannes 
Paltto, 40 v.; HP 233/2002 – Jämsä. M. H s. 1921; KL 11/1978 – Sysmä. N. L. s. 1915; SKS KRA. Laihia. Salokannel, 
Tyyne KRK 199. 1934. – Helmi Ihamäki; SKS KRA. Liperi. Korkola, T. 928. 1939. – Kalle Tahvanainen; KL 4/1978 – 
Nurmes, M. K. 55 v.; SKS KRA. Sysmä. Ekman, E. J. 354. 1937.  
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jonka alapää oli niin leveä, että hyvin suoraksi leikattuna sopi tiiviisti posliinilautaselle. Tuutti asetettiin 

lautaselle tiiviisti alassuin ja sitten sytytettiin kapeasta yläpäästä palamaan. Palaessa tuutin lehdissä oleva 

painomuste kasaantui ja tiivistyi sitten allaolevalle lautaselle, josta se pyyhittiin pieneen pumpulitukkoon, joka 
sitten painettiin tiiviisti särkevän hampaan koloon. Olen kokeillut sitäkin saaden siitä hetkellistä apua.922    

Näin syntynyt neste on ollut vahvaa ainetta, sillä pohjalainen kokeilija vakuuttaa, että siinä saa sellaisen 

sätkyn, että luulisi päänkin irtoavan.923 Myös Virossa paberihigi tunnetaan hammassärkylääkkeenä.924  

Vesi parannusaineena   

Tutun sananparren mukaan vesi on vanhin voiteista. Se on ollut hammassäryssä samanveroinen 

parannusaine kuin muutkin särkyä hetkeksi lievittävät aineet, ei lääkinnällisten ominaisuuksien vuoksi, 

vaan kylmänä tai lämpimänä riippuen hammasvaivan laadusta. Tutkimusotoksen luettelonomaisissa 

tiedoissa mainitaan kylmä vesi yhtenä parannuskeinona muiden joukossa. 925 Valven mukaan käsitys 

siitä, että kylmä vesi ainakin hetkeksi lievittää kipua, on yhtä yleinen kuin usko tupakan apuun.926 

Virosta todetaan, että joku laji hampaankolotusta oli sellaista, että se helpotti kun piti kylmää vettä 

suussa ja toisinaan auttoi lämmin vesi.927 Lääkärikirjassakin on hammassäryn yhtenä ensiapuohjeena 

pitää vettä suussa:  

Joskus lievenee kipu myös pitämällä lämmintä tahi kylmää vettä suussa. Nämä aineet vaikuttavat kuitenkin 

harvoin riittävästi ennen kuin hampaan kipeä osa on tarkasti puhdistettu, johon taas ainoastaan 

hammaslääkäri voi ryhtyä.928  

Tulehtuneen hampaan aiheuttamaa särkyä on pidetty loitolla sylkäisemällä suussa lämmennyt vesi ja 

ottamalla kylmää vettä tilalle.929 Talvisaikaan on suussa voinut pitää lunta tai jäätä.930 Virolaisessa 

                                                      
 
922 HP 1405–1406/2002 – Längelmäki. R. V. s. 1915. 
923 KL 10/1978 – Kalajoki. K. S. s. 1916. 
924 Henno 1994: 25; E 4022 (4)< Põlva> Oudova. 
925 RKM II 72, 399 (9)< Antsla l. [Urv.]  Ehe Tragel (1960); ERA II 177, 69 (110)< Jõhvi khk., Kohtla v. Ja k.; ERA II 187, 
257 (2)< Karja, Leisi v. Purtsa k. Kaljo Lepp (1938); KL 5/1978 – Liminka. P. K. s. 1913; ERA II 191, 523 (227)< Muhu 
khk. ja v. Liiva k.; ERA II 129, 478 (39)< Märjamaa khk ja v., Kõrvetaguse v.; KL 4 1978 – Petäjävesi. V. K. s. 1915; ERA 
II 150, 429 (8)< Räpinä, Veriora v. D. Lepson (1937); ERA II 13, 78 (77)< Simuna, Mõisamaa; KL/1 1978 – Somero. J. H. 
s. 1895; RKM II 35, 525 (21)< Viru-Nigula khk. Krikman (1950); H. Mapp 951 (9)< Venemaa, Ozernitsa. 
926 Valve 1912: 43. 
927 RKM II 72, 399 (9)< Antsla l. [Urvaste] Ehe Tragel (1960); ERA II 177, 69 (110)< Jõhvi khk., Kohtla v. ja k.; RKM II 
17, 197 (18)< Tõstamaa khk. ja v. T. Soonets (1948). 
928 Kodin lääkärikirja 1913: 74–75.  
929 Itkonen 1984; 459; KL 13/1978 – Kiikala, J. N. s. 1910; SKS KRA. Utsjoki. Heilala, Pentti 240. 1948. – Samuel 
Guttorm, 50 v.; SKS KRA. Ylistaro. Hosiaisluoma, Alli 241. 1955. – Selma Pulkkinen, emäntä, s. 1896; HP 1024/2002 – 
Inkeri [Rauman mlk.] T. P. s. 1930. 
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itsehoito-oppaan neuvo on valaa kylmää vettä parin minuutin ajan päähän tai kipeän hampaan 

puoleiselle poskelle.931 Jos palataan sananlaskuun vedestä vanhimpana voiteena, niin ajatus sopii myös 

nykyaikaiseen hammashoitoon, sillä akuutin kuolioituvan ientulehduksen (Tonsillitis vincenti) 

kotihoidoksi suositellaan useasti toistuvia lämminvesihuuhteluita.932  

Mumiaaliset aineet  

Albert Hämäläisen mukaan ihmisen ulosteella on ”verrattain huomattava käytäntö” suomalaisessa 

taikaterapiassa. Samaa samalla -taikaperiaatteen mukaisesti ulosteella on parannettu trachomaa, minkä 

kansankielinen nimitys on ”silmäpasko”. Suomessa ja Virossa hammassärkylääkkeenä käytettäessä 

uloste, ihmisen tai eläinten, on asetettu hampaan koloon tai levitetty turvonneen posken päälle ja 

kuivattuna sitä on poltettu piipussa tai savukkeena.933 Keskisuomalaisella vastaajalla on omakohtainen 

kokemus siitä, että hammastauti paranee, kun hampaan koloon panee neulannupin kokoisen palan 

ihmisen ulostetta, mieluummin omaa. Hän on käyttänyt sitä itse ja antanut muillekin ja aina se on 

auttanut.934 Lapissa ja Virossa on pidetty lapsen ulostetta tehokkaimpana,935 mutta hammassärky on 

toisinaan ollut niin sietämätöntä, että ei enää ole ollut väliä pantiinko hampaaseen rotan, hanhen tai 

koiran ulostetta. 936  Hammassärkyä on yritetty parantaa lehmän lannan päälle muodostuneella 

vedelläkin.937 

Vanha kansa piti virtsaa puhtaana lääkkeenä, jolla on paranneltu erilaisia vaivoja. Sitä on käytetty 

haavojen puhdistamiseen, käärmeen pistokseen, korvatautiin, yskään ja sisäisesti on häädetty 

                                                                                                                                                                                      
 
930 KL 13/1978 – Kanneljärvi. M. R. s. 1909; KL/13 1978 – Kiikala. V.T. 1922. 
931 Tirgo 1994: 21.  
932 Therapia Odontologica 2003: 483. 
933 Kuusik 1948: 54; Itkonen 1984: 459; EÜS XI 443 (42); SKS KRA. Jalasjärvi. Ojala, Lempi 32. KRK 187: 661. 1935. – 
J. Katajisto; SKS KRA. Kangasniemi. Viinikainen, Kalle KRK: 90, 452. 1935; ERA II 201, 416 (11)< Karja, Pärsamaa v. 
Aadu Toomesalu 1938; EkuSe, 33/4 (5)< Karula, Raagjärve; ERA II 196, 46/7 (625a)< Laiuse, Laius Tähevere v. P. 
Tammepuu (1937); SKS KRA. Liperi. Korkola, T. 925. 1939. – Janne Turunen, s. 1884; ERA II 125, 355 (76)< Lüganuse, 
Maidla v., Virunurme k. < Jõhvi. Mart Tarum; ERA II 260, 458 (39)< Mustjala khk. ja Võhma ja Järise k. Kaljo Lepp 
(1939); SKS KRA. Pohj. Ruotsi, Marketta. Paulaharju, Samuli 33990. 1937. – Kallan Pekan Priita Marja, 78 v.; ERA II 
193, 619 (2) < Põltsamaa. J. Lääts (1938); ERA II 193, 581/2 (9)< Põltsamaa; ERA II 193, 581 (5) < Põltsamaa, Kurista v.; 
ERA II 193, 580 (1) < Põltsamaa, U-Põltsa v.; ERA II 193, 581/2 (9) Põltsamaa; RKM II 8, 330 (6)< Rakvere< V-Nigula A. 
Krikkmann (1947); SKS. Räisälä. Lallukka, Heikki 285. 1937; ERA II 167, 19 (2)< Simuna, Salla v. ja k., Pärtjaago t. E. 
Lippus (1937); H III 6, 241 (50) < Tarvastu v. Mõru t.; SKS KRA. Viitasaari, Niinilahti. Nimim. ”Mirkku”. Emäntä  Miina 
Kinnunen, s. 1865. 227 E: 117. 
934 SKS KRA. Saarijärvi. Harju, Otto 613. 1938. – Jukka Kuorenlahti, 69 v.  
935 Itkonen 1984: 459; SKS KRA. Inari Heilala, Pentti 88. 1948. – Marja Länsman, 77 v.; ERA II 187, 279 (86)< Karja, 
Leisi v. Purtsa k. Kaljo Lepp (1938); ERA II 201, 259 (33)< Karja, Luisi v. Kaljo Lepp (1938); ERA II 260, 428 (44)< 
Mustjala khk. ja v., Tuiu k. Kaljo Lepp (1939); HP 636/2002 – Orivesi. I. L. 1925; HP 16/2002 – Sodankylä. E. A. s. 1934. 
936 E 227/119/< Johvi; ERA II 196, 46/7 (625a)<Laiuse, Laius Tähevere v. Tammepuu (1937). 
937 KL 14/1978 – Hattula. A. K. 91 v. 
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lapamatoa. 938 Virossa on tiedetty kolmasti leskeksi jääneen naisen virtsan auttavan hammassärkyyn.939 

Myyttisessä ajattelussa on naisen kuukautisverellä voimakas taikavaikutus. 940  Viljandista ja 

Hiiumaalta talletettujen tietojen mukaan särkevän hampaan paineleminen naisen kuukautisvereen 

tahriutuneella vaatteella auttaa hammassärkyyn.941 Ihmisen omaa eritettä on myös korvavaikku, jota 

on pantu särkevän hampaan koloon.942 

3.3 HAMMASSÄRYN FYSIOLOGISET PARANNUSKEINOT 

Lämmintä ja kylmää 

Pilakuvista tuttu hammassärkypotilaan paketoitu pää on ollut todellisuutta entisaikaan. Antiikin 

roomalaisetkin ovat kietoneet päänsä ympärille villaisen siteen, kun kärsimyksistä suurimpiin kuuluva 

hammassärky vaivasi.943 Vanhoissa lääkärikirjoissa on ohjeena pitää jalat lämpimänä ja myssy päässä 

sekä villainen kääre posken päällä.944 Jos hammassärkyä poteva asuu maalla tai ei muuten voi mennä 

hammaslääkäriin, niin kipua voi helpottaa käärimällä pään ympärille liinan ja ottamalla särkylääkettä, 

neuvotaan Kotilieden lääkärikirjassa. 945  Kylmän laukaisemaa hampaasta toiseen siirtyvää ehjien 

hampaiden särkyä on kutsuttu ”reumatiseksi säryksi”. 946  Myös nykyihmisen on syytä suojautua 

kylmältä ja välttää jääkylmää ruokaa tai juomaa, koska se voi laukaista hammassäryn myös terveessä 

hampaassa, jos ien on vetäytynyt ja kiilteetön hammaskaula on paljastunut. 

Hammassärkyä on kotioloissa osattu hoitaa oireenmukaisesti, toisinaan helpotti lämmin ja 

toisinaan kylmä. Posken lämmittäminen auttoi ”muutamiin hammassärkylajeihin”.947 Pään lämpimänä 

pitäminen huivilla tai villasukalla ovat olleet helposti toteutettavia hammassäryn liennytyskeinoja, eikä 

käyttö ole rajoittunut ainoastaan edellä kuvattuun särkylajiin.948 Lappilainen emäntä painottaa, että 

                                                      
 
938 Sirelius 1921: 570; Tillhagen 1977; Kõivupuu 2000: 46; Hämäläinen 2005: 89; Naakka-Korhonen 1997; 217; Paal 2006: 
124. 
939 ERM 7, 15< Martna.  
940 Hämäläinen 2005 [1920]: 62. 
941 ERA II 254, 135 (17)< Pühaleba, Käina v., Taguküla Enda Ennist 1939; ERA II 124, 586/7 (170)< Viljandi l. < Viljandi 
khk. ja v. 
942 KL 14/1978 – Koski Tl. L. M. 79 v. 
943 Kela 2001: 32. 
944 Kreutzwald 1879: 106; Wistrand 1897: 271–273.    
945 Kotilieden lääkärikirja 1929: 774. 
946 Arppe 1922: 109. 
947 KL 13/1978 – Kanneljärvi. M. R. s. 1909. 
948 KKI, WS< Kodavere. A. Univere (1940); KL 5/1978 – Jalasjärvi [Savonlinna]. A. L. s. 1915; KL 13/1978 – Kiikala. J. 
N. s. 1910; KL 13/1978 – Kiikala. O. L. s. 1924; SKS KRA. Nurmes. Nurmio, M. 2123. 1891. – O. Kuittinen, 18 v.; Kirje 
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pitää tuntea, mikä laji on, sillä muuten ei parane.949 Työmies Etelä-Savosta on havainnut, että kylmästä 

tullut hampaan pakotus parannetaan kuumalla, ja jos hammas on ärsyyntynyt kuumasta, parannetaan se 

kylmällä. 950  Lämpimällä liennytetään lyhytkestoista hammassärkyä, mutta jos kysymyksessä on 

hammasytimen tulehdus (pulpiitti) lämmin kiihdyttää sykkivää, jomottavaa särkyä, jota kylmä 

puolestaan lievittää.951 Usein hammassärky on ollut yöllinen riesa. Poskea hierottiin ja pantiin lämmin 

huivi pään ympärille ja itkettiin yöt, kertoo 1930-luvulla lapsuuttaan elänyt informantti. 952 

Kouluhammashoitolaankaan ei heti sotavuosien jälkeen syrjäseuduilla voitu turvautua:  

 
Kun hammasta särki yölläkin, istuttiin vaan lattialla, hellan tai uunin viereen ja painettiin se poski, niin 

kuumaan uunin kuvatta vasten, kun vaan kärsi. Kyllä se aina loppui johonkin aikaan yöstä, että sai 

nukutuksi. Toinen kuumennus keino oli, että Äiti keitti ruis puuroa ja sitä käärittiin voipaperiin ja 

pyyheliinan ja painettiin kipeää poskea vasten ja peiton alle ja se särky oli yöllä pahinta, muu perhe nukku 

ja minä vaan kärsin öisin hammassärystä.953 

Edellä mainitun lyhytkestoisen hammassäryn lievittämisen lisäksi lämpimiä ja kuumia kääreitä on 

käytetty hautomiseen säryn siinä vaiheessa, kun hammas on jo kuollut ja kudoksiin on kehittynyt 

märkää tulehduksen seurauksena. Tällöin hautomisen päämääränä on ollut märkäpesäkkeen 

kypsyttäminen ja sen puhkeaminen posken ulkopuolelle tai suun sisälle, minkä seurauksena särky on 

hellittänyt. Lönnrot opastaa hautomaan märkäpesäkkeitä niin pitkään kunnes ”elo joutuu” ja pesäke 

puhkeaa. 954  Kovin harvinaista ei entisaikaan ole ollut, että pitkällisen hammassäryn seurauksena 

märkäpesäke on puhjennut posken ulkopuolelle jättäen jälkeensä ikuiset arvet.955     

No kun hampaita oli aikansa särkenyt, Veikkon kummastakin poskesta tuli ulos sellaiset kasvin tapaiset, ja 

jättivät pysyvät arvet leuan alaosaan, kummallekin puolelle. Kun tämä oli tapahtunut, hammassärkykin 

lopulta lakkasi.956 

                                                                                                                                                                                      
 
4/2001 – Parikkala, mies.; HP 540/2002 – Palokka. M. K.; SKS. Puumala. Stenberg, Ensio 721; 1936; E 57 043 (3)< Rõuge. 
J. Gutves; KL 1/1978 – Somero. O. V. s. 1896; ERA II 205, 404, (9a)< Tallinn. E. Kriitmäe; SKS KRA. Viljakkala. Mattila, 
Martti 4675. 1936. – Miina Tarpila, 75 v.     
949 SKS KRA. Kittilä. Paulaharju, Samuli 19758. 1932. – Pötsön emäntä, n. 40 v. Mp. 1920.   
950 SKS KRA. Anttola, Kääriälä. Pasanen, Vilho, s. 1920, työmies.  KRK 82: 105. 1935. 
951 Therapia Odontologica 2003: 312. 
952 HP 434/2002 – Viipurin mlk. I. K. s. 1928. 
953 K 5/2002 – Ilomantsi, nainen, s. 1941. 
954 Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 177. 
955 Kodin lääkärikirja 1913: 318.  
956 KL 13/1978 – Kiikala. V.T. s. 1922. 
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Kunnanlääkärin ohje hammastulehdukseen on 1950-luvulla ollut posken hautominen kuumalla 

hauteella siihen saakka, kunnes leukaperään ilmestyy keltainen täplä.957 

Lämpimien ja kylmien, kosteiden ja kuivien kääreiden käyttäminen ei alkuperältään ole 

kansanlääkintää, vaan kuppauksen ja suoneniskun tapaan näidenkin parannustapojen alkujuuret on 

löydettävissä antiikin lääketieteestä (humoraalipatologia), jossa ihmiskehon harmonian palauttamiseksi 

lääkärin työn tavoitteena oli tukea luonnon parantavia voimia laskemalla verta, avaamalla paiseita ja 

käyttämällä kuumia ja kylmiä kääreitä. 958  Ankarasta hammassärystä kärsivän antiikin roomalaisen 

kehon harmoniaa on tasapainotettu peräruiskeilla ja poskelle asetetulla kuumalla kääreellä. 959  

Esivanhempamme ovat saaneet 1900-luvun alkupuoliskolla opastusta kääreiden valmistamisesta ja 

käytöstä muun muassa Kodin lääkärikirjasta. Kääreiden tarkoituksena on vaikuttaa paikallisesti ihoon 

ja syvemmällä ihon alla oleviin elimiin ja näin lievittää kipuja. Kirjan mukaan kuumat höyrykääreet 

ovat olleet hyvin suosittuja, mutta kääreitä saattoi valmistaa myös peruna- tai pellavansiemenpuurosta. 

Kylmiä kääreitä neuvotaan käyttämään loukkaantumisissa, tulehdustaudeissa, verentungoksessa 

päähän, aivokalvontulehduksessa ja aivohalvauksessa.960 Wistrandin mukaan leuan alle ilmestyneitä 

paiseita haudotaan lämpimällä puurohauteella. 961  Välskärit tiesivät panna puurohaudetta suurten ja 

pakottavien paiseiden päälle.962 Kotioloissa puuroa on keitetty pellavansiemenistä, mutta myös ruis- ja 

ohrajauhoista.963  Apteekista voitiin ostaa valmis puurohaude. Farmasiaoppilaiden oppaasta selviää, 

että pellavansiemenpuurohaude (Cataplasma lini) on aikoinaan ollut yleisesti käytetty hoitokeino, 

mutta kirjoittaja toteaa sen jo siirtyneen kansanparannuksen puolelle.964    

Lämmin haude saatiin kätevästi pujottamalla kuumalla vedellä täytetty pullo villasukkaan tai 

käärimällä se villaisen vaatteen sisälle.965 Lönnrotin ohje on lämmittää kolottavaa poskea sukkaan tai 

                                                      
 
957 K 1/ 2001 – Kauhajoki, nainen, s. 1950. 
958 Pelkonen 2004: 89.  
959 Kela 2001: 32. 
960 Kodin lääkärikirja 1913: 199–202.  
961 Vistrand 1897: 271–273.     
962 Edholm 1879: 34. 
963 KL 10/1978 – Kangasala. H. S. s. 1902; KL 9/1978 – Kaustinen. K. O. s. 1913; SKS KRA. Kivennapa. Pulliainen, Liina 
1336. 1954; LK 415/2002 – Kontiolahti. A. T. s. 1929; KL 1/1978 – Lapinjärvi. M. N. s. 1903; TYKL kys46/29 – 
Pielisjärvi. A. K. s. 1900; TYKL kys46/20 – Terijoen ja Uudenkirkon pitäjissä 1896–1930 [Hiirola]. A. K.; LK 262/2002 – 
Itä-Karjala, Lyyli Home. 
964 Siintola 1942: 25. 
965 KL 1/1978 – Helsinki. E.-R. B. s. 1921; LK 122/2002 – Joensuu. ”Hissu”; HP 416/2002 – Jämsä. E. K. s. 1925; SKS HP 
208/2002 – Kankaanpää. P. H. s. 1930; HP 266–267/2002 – Kyyjärvi. A. H. s. 1934;  
965 SKS KRA. Lavia. Riuttala, Gifi, farmaseutti s. 1921. – Hilma Rantala, s. 1878; HP 133/2002 – Savitaipale. M. H. s. 
1933; KL 1/1978 – Somero. A. L. s. 1912 ja L. L. s. 1920 Koski Tl; HP 604–605/2002 – Vesanto. H. L. s. 1956; HP 
305/2002 – Viitasaari. K. I. s. 1933.  
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villaisen rievun sisään laitetuilla kuumennetuilla raesuoloilla tai muilla lämpimillä hauteilla.966 Posken 

hautomiseen ovat sopineet kuuma nauris tai sipuli, liinaan kääritty viikatteen teroittamisessa käytetty 

kuumennettu tahkokivi, lämpöä hyvin varaava tiiliskivi tai kivi, joiden vaikutusta on tehostettu tervalla. 

Hauteeksi on soveltunut myös tervalla kyllästetystä hamppuköydestä otettu pätkä, joka on purettu ja 

lämmitetty.967  

Maasta tehty maahaude lienee yleisesti käytetty parannusväline Suomessa, koska Kodin 

lääkärikirjassa on nähty tarpeelliseksi varoittaa mullasta ja savesta valmistetuista kääreistä. Kirjan 

toinen toimittaja Oker-Blom aloitteli lääkäriuraansa Mäntyharjussa Etelä-Savossa (1890–1893), joten 

hänellä on ollut omakohtaista kokemusta kotilääkinnästä maaseudulla.968     

Mullasta ja savesta valmistetut kääreet, joissa muka ”maanvoimaa” vaikuttaa, ovat joutavia jo sen tähden, 

ettei tiede tunne mitään semmoista ”maanvoimaa”. Sitä paitsi ne ovat vaarallisiakin, koska multa voi 

tunkeutua pieniin ihohaavoihin ja myrkyttää ne. Maassa on näet paljon vahingollisia bakteereita, esim. 

jäykkäkouristusta synnyttävä bakteeri. Ainoastaan narri voi väittää parantavansa kaikkia tauteja maasta 

valmistetuilla kääreillä.969  

Sitä vastoin lämpöä säilyttäviä hiekka- ja jyväpusseja on suositeltu edellä mainitussa lääkärikirjassa.  

Varsinais-Suomessa hiekka on haettu kirkkomaasta.970 Maan voimaan on uskonut myös virolainen 

rahvas kuumentaessaan kovaksi tallattua maata liinan sisässä ja hautonut sillä poskeaan.971 Nykyisin 

lämmin jyväpussi kuuluu modernin synnytyssalin varusteisiin. Renessanssin kokenut jyväpussi tai 

kuuma tuhka- ja suolapussi ovat olleet tavallisia kotihoitovälineitä kolotuksiin ja särkyihin. 972 

Virolainen tiedonantaja kertoo isoisänsä luottaneen kuumennettuun kaurapussiin kaikenlaisissa 

                                                      
 
966 Lönnrot 1981 [1839]: 94; Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 172. 
967 Tirgo 1994: 21; SKS KRA. Elimäki. Hartman-Valvio, Maija KT 180: 116. 1938. – Liisa Niemi, s. 1855; SKS KRA. 
Harjavalta. Ruusunen, N. 158. 1903. – Maija-Stiina Kouko, s. 1822, k. 1892; ERA II 1, 172 (2)< Helme, Taagepera; KL 
14/1978 – Kiikala. K. L. s. 1906; SKS KRA. Kymi, Haruksela. Mankki, Laura KT 40:2. 1936; SKS KRA. Kuolajärvi. 
Duodecim E 190: 393; KL 2/1978 – Kuolemanjärvi Vpl. H. H. s. 1921; SKS KRA. Lavia. Riuttala, Gifi, farmaseutti s. 
1921. – Hilma Rantala s. 1878; SKS KRA. Längelmäki. Juusela, Edla 586. 1938; KL 5/1978 – Mäntsälä. E. L. s. 1906; KL 
2/1978 – Mäntsälä. L. H. s.1925; SKS KRA. Nousiainen. Leivo, Frans 1716–1717. 1935; SKS KRA. Nurmes. Nurmio, M. 
2123. 1891. O. Kuittinen, 18 v.; SKS KRA. Perniö. Myrsky, Vilho 332 a. 1920. 
968 Favorin 1983: 77.   
969 Kodin lääkärikirja 1913: 202.   
970 Kodin lääkärikirja 1913: 200; 1942: 208; SKS KRA. Pyhäranta. Koskinen, Lauri 354. 1929. – Mikko Lehtonen, 73 v. 
971 H II 55, 273 (10)< Tarvastu; H II 25, 410 (14)< Tarvastu.  
972 Itkonen 1984: 459; TYKL kys46/22 – Alahärmä. J. L. s. 1908; KL 6/1978 – Pälkjärvi [Iisvesi]. J. L. s. 1909; TYKL 
kys46/15 – Pälkäne. K. H. s. 1923; KL 1/1978 – Somero. A. L. s. 1912 ja Liisa s. 1920 Koski Tl. 
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säryissä, ja kertoja itsekin on hoitanut hammassärkyään samalla menetelmällä.973 Entisaikaan jyvät 

kuumennettiin uuninpellillä tulikuumiksi:  

Sitten äiti otti villasukan, ja pani näitä kuumia kauroja villasukkaan. Tällä villasukalla sitten haudoin 

särkevää poskeani. Joskus panin tämän sukan päänaluseni päälle ja painoin särkevää poskeani sukkaa 

vasten. Joka sai olla niin kuuma, kuin vain pystyi poskeaan pitämään. kyllä särky tällä lääkitsemiskeinolla 

useimmiten parani. 974 

Kaikenlaisten kolotusten hoitamiseen on käytetty pesemätöntä lampaan villaa. Porosaamelaisten 

perimätiedon mukaan lampaanvillassa on runsaasti voimaa, koska Jeesus on puhunut paljon lampaista 

ja kuollut vertauksissaan käyttämiensä lampaiden puolesta.975 Mustia villoja on pidetty tehokkaampina 

kuin valkoisia ja toisinaan vaikutusta on tehostettu paloöljyllä.976 Lönnrot suosittelee kihdin hoitoon 

pesemätöntä lampaanvillaa, ja lääkäri Albert Pfaler on todennut esitelmässään, Suomen kansan 

muinaisesta ja nykyisestä lääkitsemis-opista, lääkärien pitävän pitkiä esitelmiä potilaalle, kuinka 

kaulataudissa tai ähkyssä on asetettava lämpimät kääreet tai tärpätti-puurohauteet. Kuitenkin sairas 

voisi kertoa, miten hänen kylässään hikisiä lampaan villoja kääritään villahuivilla sairaan kaulaan tai 

miten ähkyssä maha voidellaan tärpätillä ja sen päälle levitetään lampaannahka villa ihoa vasten.977 

Ulkoisten paiseiden hautomisessa on käytetty hyväksi lannan palamisominaisuutta. Lämmittävä 

kääre on tehty lehmänlannasta tai sian kuivikkeina olleista oljista. 978  Lantakääreitä on käytetty 

entisaikaan myös oppilääketieteen puolella, joten lannan käyttäminen parantamisessa ei ole ollut 

pelkästään kansanomaista hoitamista. Gananderin mukaan lämmin sianlanta sopii pahasti vuotavan 

haavan päälle.979 Tämä oli jo kauas taakse jäänyttä oppia 1900-luvun alussa, jolloin kansaa valistettiin, 

että useat paljon käytetyt kotikeinot ovat inhottavia ja vahingollisia, esimerkiksi lehmänlantakääreet, 

                                                      
 
973 RKM II 400, 76 (2)< Iisaku, Varesmetsä k. A. Vetekoja (1987). 
974 KL 13/1978 – Kiikala. T. R. s. 1942. 
975 Turi 1979: 154. 
976 ERA II 129, 478 (39)< Märjamaa khk ja v., Kõrvetaguse v.; SKS KRA. Rajala, Ahti 257. 1938. – Marjatta Viljanen, s. 
1905; KL 13/1978 – Somero. I. J; KL 1/1978 – Somero. L. L. s. 1895; SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti 4206. 1936. – 
Tilda Lehtinen, 64 v.  
977 Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 165; Pfaler 1888: 139. 
978 Naakka-Korhonen 1988: 105; KL 13/1978 – Kanneljärvi. M. R. s. 1909; SKS KRA. Kuusamo. Sakki, Marja-Leena 259. 
1950. – Reeta Mustaniemi, 70 v.; SKS KRA. Laihia. Salokannel, Tyyne KRK 199. 1475; SKS KRA. Noormarkku. Ollinen, 
J. F. 286. 1889. – Iida Heleena Ollinen, 16 v.:  
979 Ganander 1788:39.  
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jotka vain likaavat ja saastuttavat ja myrkyttävät luonnostaan puhtaat haavat. 980 Pohjois-Karjalassa 

lantahauteisiin turvonneen posken sulattamiseksi on kuitenkin uskottu 1960-luvulle asti.981    

Kylpylöiden kukoistusaikana käytiin niissä hoidattamassa myös hammassärkyä. 982  Saksalainen 

Louis Kuhne kehitti 1800-luvun puolivälissä teorian sairauksien synnystä ja menetelmän niiden 

parantamiseksi. Kuhniminen levisi Suomeen yleiseksi parannuskeinoksi. Kirvun luontaishoitolassa 

Karjalan kannaksella Kuhne-kylpyjä käytettiin tärkeänä hoitomuotona.983  Hammassärkyä poteneelle on 

määrätty kääreitä ja höyryhoitoa.984 Kuhne-teorian mukaan hammassärky johdetaan pois kehosta:  

Useimmissa tapauksissa riittää yksi tällainen paikallinen höyrykylpy ja sitä seuraawa poisjohtawa kylpy 

poistamaan hammastaudin; jos toiwottua tulosta ei saawuteta yhdellä kertaa, uudistetaan sama keino. Se, 

joka pitemmän aikaa seuraa minun menettelytapaani ja tuntee hammassärkyä waan niin kauan, kunnes 

vieraat aineet, jotka kulkewat hammasten läpi, owat ehtineet päästä watsanpohjaan, sitä tietä poistettawaksi 

ruumiista.985 

Yrttikääreet  

Turvonneen posken päälle laitettavaksi on lääkekasveista valmistettu kuivia ja kosteita kääreitä. 

Hauteena on käytetty kotona kasvatetun lehtitupakan ”kessun” lehteä tai ”ryssänlehteä”, mikä oli 

laukkukauppiailta ostettua venäläistä lehtitupakkaa.986 Kuivatut lehdet voideltiin tärpätillä, petrolilla tai 

rasvalla ja asetettiin turvotuksen päälle.987 Ganaderin ohje on keittää tupakanlehteä etikassa tai liottaa 

sitä viinassa.988 Karjalan kannaksella on toimittu seuraavasti: 

Miu paras lääkkein hammassärys ol tupakanleht, sen mie voitelin öljyl tai voil ja panin posken pääl tai 

käsivartee. Muutamat kyl pyörtyitkii siihe, ko panniit sen väkevän lehen ihon pääl, mutta miul se heretti ain 

pakotuksen.989  

                                                      
 
980 Kodin lääkärikirja 1913: 240. 
981 LK 152/2002 – Ilomantsi, ”Lovisa”. 
982 Häggman 1998: 153–165. 
983 Rautavaara 1980: 20. 
984 TYKL kys46/29 – Kirvu [Kouvola]. A. A. s. 1898. 
985 Kuhne 1908: 217–218. 
986 Naakka-Korhonen 1988: 139. 
987 SKS KRA. Inari. Heilala, Pentti 79. 1948. – Mari Akujärvi; KL 3/1978 – Jämsä. H. J.; SKS KRA. Kivennapa. Pulliainen, 
Liisa E 179, s. 250–251. 1948; SKS KRA. Lehtimäki. Vallinmäki, Aaro 533. 1914.  
988 Ganander 1788: 45. 
989 SKS KRA. Kivennapa. Kaunisto, Silja KT 265: 63. 1954. – Anni Seppänen, emäntä, 83 v.  
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Wistrand neuvoo peittämään suuremmat koko posken kattavat ajettumat ryytipusseilla, jotka sisältävät 

hyväntuoksuisia yrttejä ja kamferia. 990  Humalasta valmistetulla haudesidoksella on tulehdusta 

ehkäisevä ja särkyä rauhoittava vaikutus, toteaa virolainen informantti ja kertoo mummonsa tehneen 

humalankävyistä tyynyn, mikä laitettiin posken alle lievittämään hammassärkyä. 991  Humala on 

tunnettu kansanlääkinnässä juuri rauhoittavasta vaikutuksestaan. 992  Hammassärkyyn ja ajettumiin 

humalaa on käytetty viinalla tai etikalla kostutettuina kääreinä. 993  Humala (Humulus lupulus) on 

myötäpäivään kiertyvä köynnöskasvi, jonka käpymäisiä emikukintoja on käytetty oluen 

valmistuksessa, mihin tarkoitukseen sitä on viljelty. Sitä esiintyy luonnonvaraisena Virossa ja nykyään 

melko harvinaisena Keski- ja Etelä-Suomessa.994 Humalan käpyjen joukkoon ryytipusseihin on laitettu 

nykyisin kiusallisena allergiaa aiheuttavana kasvina hyljeksittyä pujoa eli marunaa (Artemisia 

vulgaris).995 Virossa pujon kukista ja siemenistä tehtyä puuroa on käytetty ruusu- ja haavalääkkeenä.996   

Kovaksi tallatuilla pihoilla ja tienvarsilla viihtyvä piharatamo ”rautalehti” (Plantago major) 

tunnetaan haavojen, ruhjeiden, ja ajosten parannuskeinona. Siemeniä on käytetty mahalääkkeenä ja 

juurta hammastautiin. 997  Hammastulehduksen turvottaman leuan päälle rautalehtiä on laitettu 

sellaisenaan tai suolavedessä liotettuna. Märän valuessa leukaan syntyneestä reiästä vaihdettiin tilalle 

uudet lehdet.998 Etelä-Virossa piharatamosta käytetäänkin paiseleht -nimitystä999  

Nokkonen (Urtica dioica) ja rautanokkonen (Urtica urens) ovat rohdoskasveja, joiden kaikkia 

osia on käytetty kansanparannuksessa sekä sisäisesti että ulkoisesti. Virolaisessa perinteessä 

nokkoshaude tunnetaan muun muassa mehiläisen pistosta aiheutuneen kivun ja turvotuksen 

poistajana.1000    Rautanokkosta on pantu hienoksi hakattuna poskelle ja sidottu lämmin villahuivi 

päälle.1001 Suomen vanhimman lääkeopillisen kirjoituksen ns. Naantalin luostarin yrttikirjan ohjeen 

mukaan nokkosenlehdet suolan kanssa sekoitettuna sopii paiseisiin, pahoihin haavoihin ja tekee hyvää 
                                                      
 
990 Wistrand 1897: 271–273; 495.     
991 Kirje 11/2002 – Viro, Viljandimaa, nainen, s. 1928. 
992 Cantell & Saarnio 1936: 89–91; Raal 2005: 269–272; 38–41; Vuorela 1975: 713. 
993 Virokannas 1977: 16. 
994 Schauer 1983: 326; Kukk 2005: 76.  
995 Elias Lönnrotin Flora Fennica II 2002: 210–211; Toivo Rautavaaran terveyskasvikirja 2000: 206; KL 14/1978 – Kiikala. 
H. L. s. 1912; LK 61/2002 – Nurmes. ”Marjatta” 
996 Vilbaste 1993: 178. 
997 Cantell & Saarnio 1936: 246; Rautavaara 1980: 125–126; Tammeorg & Kook & Vilbaste 1975: 214–215; Henno 1994: 
24; Lääts 2003: 105–106. 
998 KL 9/1978 – Kaustinen. K. O. s. 1913; SKS KRA. Lavia. Riuttala, Gifi, farmaseutti s. 1921. – Hilma Rantala s. 1878; 
KL 10/1978 – Padasjoki. M. S. 
999 Vilbaste 1993: 477. 
1000 Cantell & Saarnio 1936: 91; Rautavaara 1980: 109–110;  Paju 1991: 97–98; Lääts 2003: 44. 
1001 SKS KRA. Sääminki. J. Vaahtoluoto  912. 1950. – Lempi Soini, s. 1919.  
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myös hampaille.1002  Kääreisiin laitetut etikka, kamferi, sinappijauhe, sprii tai tärpätti on väkevyytensä 

ansiosta antanut tunteen, että parantaminen on ollut tepsivää. Ulkoinen merkki tehosta on ihon punoitus 

tai siihen nousseet rakkulat.1003  

Meidän äidillä (Uusikirkko) oli kova hammassärky ja joku neuvo, että pane denaturoitua spriitä (spriikääre) 

poskelle. Äiti teki työtä käskettyä ja istui keinutuoliin ja nukahti. Koko poski paloi, nahat meni, mutta kyllä 

meni hammassärkykin.1004 

Tuntuvaa tehoa on ollut myös paloöljyllä kostutetussa sipulikääreessä, jota pidettiin posken päällä 

kunnes ihoa alkoi polttaa. 1005  

Ruusukääreet  

Aikaisemmin on todettu, että posken turvottanutta hammassärkyä on kansanperinteessä pidetty yhden 

lajin ruusuna. Hammastulehdusta onkin hoidettu ruusun parantamiselle tyypillisellä keinolla, 

ruusukääreellä. 1006  Sääntönä on ollut laittaa kääreisiin yhdeksää tai kahtatoista eri ainetta, joilla 

varmistettiin ainakin yhden lääkeaineen tepsiminen kyseiseen ruusulajiin.1007   

Jos hammastauti on ”ruusun viisiin” paranee se ”ruusuneuvoill” johon pannaan yheksää sorttia mm. 

punaista verkaa, mustii villoi, kamprehtii, ruusii (hienoksi hakattuna), kananmunaa, tervaa, viinaa, 

tupakkaa, ”pirunpaskaa” eli hajupihkaa.1008 

Ruusukääreisiin eli ”ruusuleikkeisiin” on siis pantu mitä erilaisimpia aineita: hajupihkaa eli 

”pirunpaskaa”, humalan käpyjä tai lehtiä, jäniksen rasvaa, kamferia, kananmunaa, kananlantaa, 

kehräämätöntä pellavaa, markkulia, mikstuuraa, mustia villoja, piipunöljyä, pikiöljyä, punaista verkaa, 

tenttua, tervaa, tervanyöriä, tulikiveä, tupakkaa, tärpättiä, viinaa, sinistä paperia jne.1009 Kylissä on ollut 

                                                      
 
1002 Erkamo 1944: 210. 
1003 SKS KRA. Lehtimäki. Vallinmäki, Aaro 533. 1914; SKS KRA. Puumala. Stenberg, Ensio 721. 1936; TYKL kys46/30 – 
Pöytyä. L. L. s. 1899; KL 11/1978 – Sysmä. N. L. s. 1915; ERA II 205, 403 (99)< Tallinn  E. Kriimäe (1939). 
1004 KL 1/1978 – Terijoki [Helsinki]. I. K. s. 1926. 
1005 RKM II 17, 266 (10)< Tõstamaa khk. ja v. Tõhela k. T. Soomets (1948). 
1006 SKS KRA. Askola. Tyyskä, Juho 1935. 1907; SKS KRA. Kivennapa. Pulliainen, Liisa E 179, s. 250–251. 1948; SKS 
KRA. Tuusniemi. Korkonen, Sirkka 616. 1950. – Tiina-Liisa Kinnunen, 78 v. 
1007 Manninen 1933: 240; Naakka-Korhonen 2008: 207; SKS KRA. Juva. Fabritius, E. 193.1889. – Leena Maaranen, 52 v.; 
TYKL kys46/17 – Kanneljärvi. J. L. s. 1897; KL 14/1978 – Lammi. I. M. 78 v; SKS KRA. Ruovesi. Saariluoma, Vilho 
3560. 1919. 
1008 SKS KRA. Kivennapa. Pulliainen, Liina 1334. 1954. 
1009 Hiltunen 2007: 25; Naakka-Korhonen 2008: 87; KL 13/1978 – Kanneljärvi. M. R. s. 1909; KL 1/1978 – Savonlinna 
[Kerimäki]. E. A. s. 1919; KL 9/ 1978 – Nurmes. E. O.   
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ruusukääreiden valmistamiseen erikoistuneita ihmisiä ja käytössä oli yhteisiä kääreitä, joita lainattiin 

talosta toiseen. Taudin ei tarvinnut olla ruusutauti, vaan käärettä haettiin erilaisiin kolotuksiin ja 

turvotuksiin.1010  

Kodin lääkärikirjassa vuodelta 1943, kannetaan huolta siitä, että yleisen mielipiteen mukaan eivät 

lääkärit ymmärrä ruusun hoidosta mitään, vaan ihmiset kääntyvät ”jonkun viisaan ukon tai akan 

puoleen” ja ruusuna hoidetaan luumätää, ihottumia ja erilaisia tulehduksia, jotka eivät suinkaan 

puoskaroimisesta parane.1011 Ruusukääreiden käyttäminen ei kuitenkaan ole kansasta lähtöisin, vaan 

oppia on saatu virallisen lääketieteen puolelta. Ennen antibiootteja ruusun (erysipelas) parantamisessa 

käytetyt keinot ovat olleet samankaltaisia, mitä kotioloissa on käytetty. Benedictus Olain 

lääkärikirjassa ruusutaudin hoitamiseen neuvotaan lääkkeiksi ja hauteisiin käytettäväksi muun muassa 

alunaa, etikkaa, lipeää, lyijyä, papujauhoa, punaviiniä, päärynäsosetta, sinkkiä ja tammen lehtiä.1012 

Lönnrotin ohjeena on käyttää paloviinakääreitä tai sekoittaa liitua, malikukkia ja kamferia 

jauheseokseksi, jota pannaan turvotuksen päälle ja sidotaan hampuilla tai pellavalla.1013 Wistrandin 

lääkärikirjasta apua etsinyt on saanut ”ruusupulverin” ohjeen, mikä on identtinen Lönnrotin neuvon 

kanssa.1014  

Erikoiselta kuulostava parannuskeino on panna turvotuksen päälle joko sinisen vihon kantta tai 

aikoinaan ”toppasokerin” päällisenä ollutta sinistä käärepaperia. Virossa ”luuruusua” eli hammastautia 

on parannettu sinisellä paperilla, johon on kirjoitettu taikasanoja tai piirretty taikamerkkejä.1015 Sinistä 

on ollut ruusun parantamisessa myös ”helvetin kivi” eli laapis (hopeanitraatti):  

Joka on tottunut käsittelemään helvetinkiveä (lapis infernalis) voipi tässä käyttää sitä siten, että ruusupaise 

kostutetaan veteen kastetulla pesusienellä, jonka jälkeen helvetinkiven palasella vedellään viivoja ¼ tuuman 

välimatkoja yli koko paiseen.1016  

  

                                                      
 
1010 Punttila 1990: 132; Hiltunen 2007: 24–25; KL 9/1978 – Joutseno. E. P.; KL 1/1978 – Kerimäki [Savonlinna]. E. A. s. 
1919; KL 9/ 1978 – Nurmes. E. O. 
1011 Kodin lääkärikirja 1943: 269–270. 
1012 Benedictus 1578: 226. 
1013 Lönnrot 1981[1839]: 74–75; Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 164. 
1014 Wistrand 1897: 133. 
1015 Veidemann 1983: 208–209; RKM II 68, 375 (9) < Anna Purdi, Kagovere< Aliisa Tammistu (1956); RKM II 68, 375 
(9)< Paide v. A. Kagovere. 1956. RKM II 383, 256 (12.1.)< Tallinn, Läänemaa. Henrietta Teresia Parve< Jaagup Hiiemets, 
36 a.1985; Viljandi. E. 9176. N 23. H. Jaanson (1894). 
1016 Wistrand 1897: 133. 
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Höyryhengitys, sauna, jalkojen hautominen 

Höyryhengitys on hoitokeino, jota on käytetty etenkin kurkkutautien ja yskän hoitamiseen. 1017 

Höyryhengitys on ollut käytetty keino hammassärkyä parannettaessa silloin, kun hammas on sietänyt 

lämpöä. 1018  Sairas on istunut höyryävän astian ääressä peittojen alla tai hän on pitänyt poskea 

vesikattilan yläpuolella. Veden lämpöä on pidetty yllä kuumennettujen kivien avulla ja tehoa on lisätty 

laittamalla veteen muurahaispesää, männynhavuja, tuoreita koivun lehtiä, katajanmarjoja, suopursuja 

tai viinaa. 1019 

Perinteinen parannuspaikka kuuma sauna ei sopinut hammassäryn parantamiseen silloin, kun 

hammas oli tulehtunut. Kokemuksesta tiedettiin, että saunassa särky saattoi yltyä ja jatkua sen jälkeen 

ankarana.1020 Kun lämpö ei ärsyttänyt, parannettiin hammassärkyä löylyä heittämällä, kuumalla vastalla 

hautomalla tai kuumaa höyryä ”haukkomalla”.1021  

Humoraalipatologisen ajatussuunnan mukaan ihminen oli sairas, jos ruumiin nesteet eivät olleet 

tasapainossa. Hammassäryn uskottiin aiheutuvan hampaan juuren seudulle kertyneestä liiasta verestä, 

mikä piti saada liikkeelle alaraajojen lämmittämisen avulla. 1022  Hästeskon tietämyksen mukaan 

hammastauti tuli siitä, että joku verisuoni painoi hampaan hermoa. 1023  Jalkojen hautomista onkin 

käytetty hammassärystä pääsemiseksi.1024 Jalat laitettiin kuumaan veteen ja peittoja käärittiin ympärille, 

ja siinä piti istua niin kauan, että hiki virtasi.1025  

  
                                                      
 
1017 Kodin Lääkärikirja 1943: 208. 
1018 KL 13/1978 – Kiikala. I. L. s. 1901. 
1019 Rautavaara 1980: 200; LK 263/2002 – Itä-Karjala, Lyyli Home; SKS KRA. Ilomantsi. Rapala, Lyyli 44. 1939. – Olga 
Maksimainen; KL 3/1978 – Kirvu. T. J. s. 1910; SKS KRA. Kivennapa. Pulliainen, Liisa 1332. 1954; SKS KRA. 
Nousiainen. Leivo, Frans 1716–1717. 1935; TYKL kys46/16 – Rantasalmi. E. I. s. 1914; TYKL kys46/52 – Rauma mlk. P. 
L. s. 1894; SKS KRA. Ruokolahti. Kohvakka, T. 794. 1934. – Pekka Putto, 63 v.; TYKL kys46/25 – Suonenjoki. V. K. s. 
1918. 
1020 TYKL kys46/40 – Ahlainen. V. J. K. s. 1912. 
1021 SKS KRA. Kittilä. Paulaharju, Samuli 19758. 1932. – Pötsön emäntä, n. 40 v. Mp 1920; SKS KRA. Kuusamo. Komu, 
Väinö 101. 1950. – Elviira Murtoniemi, 65 v.; SKS KRA. Kärsämäki. Keränen, Erkki 53. 1883; SKS KRA. Lehtimäki. 
Hemminki, Reino 284. 1937. – Eeli Sauna-aho, s. 1858; HP 636/2002 – Orivesi. I. L. s. 1925; TYKL kys46/25 – Parkano. 
A. H. s. 1919; HP 964/2002 – Pyhäjärvi Vpl. T. P. s. 1919. 
1022 Tirgo 1994 [1934]: 19.  
1023 Hästesko 1918: 96. 
1024 Lönnrot 1981 [1839]: 94; Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 172; SKS KRA. Harjavalta. Ruusunen, N. 157.1903. – 
Yleinen parantaja; SKS KRA. Inari. Kuivajärvi. Kekoni, Aili 67. 1948. – Kritiina Jomppanen, lappalainen 60–70 v.; KL 
1/1978 – Koski. J. H. s. 1895; SKS KRA. Perho. Laajala, Väinö E 137, 834. – Liisa Lassila, talovanhus, s. 1848; SKS KRA. 
Soutjärvi. Valjakka, Sirkka 492. 1943. – Elena Pahvmova, s. 1900; RKM II 35, 525 (21)< Viru-Nigula khk. Krikman 
(1950). 
1025 KL 4/1978 – Haapavesi. K. K. s. 1912; TYKL kys46/30 – Marttila. S. N. s. 1902; HP 133/2002 – Savitaipale. M. H. s. 
1933; KL 1/1978 – Somero. A. L. 1912 ja L. L. s. 1920 Koski Tl. 
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Hierominen  

Hammassärkyä on lievitetty hieromalla, mikä on ikivanha hoitokeino moneen vaivaan.1026 Ensimmäiset 

kirjalliset maininnat hierontahoidosta ovat Kiinasta parituhatta vuotta ennen Kristusta. Antiikin 

Kreikassa hieronta sai laajat mitat kylpylöiden suosion myötä. Hippokrates suositteli hierontaa ja 

myöhemmin bergamolainen Galenos erotti yhdeksän eri hieromistapaa.1027 Hankaaminen on esiasteena 

hieromiselle, mikä taas esiintyy pitkälle kehitettynä metodina monissa myöhemmissä 

lääkitsemismenetelmissä.1028 Suoritustavaltaan hierominen on säilynyt lähes muuttumattomana. Se on 

liikkuvaa painamista, joka tapahtuu sivelyjen, hankausten, pusertelujen ja erilaisten taputusten 

muodossa, joissa ei tarvita niinkään fyysistä voimaa vaan teknisesti oikeita hieromaotteita. 1029 

Hammassärkyä parantaessaan hieroja on tunnustellut sormillaan niskan, kaulan ja käsien kireitä kohtia 

hieroen ne pehmeiksi tai painanut lujasti selässä lapaluiden välissä olevaa ”suonta”. 1030   

Kun hammas on kipeä, niin hierotaan ensin poskea, sitten se tuntuu, kun se menee kaulaan ja käsiin. Se 

pitää tietää käestä ja löytää kaulasta se suoni ja hieroo kättä, niin siitä paranee hammas.1031 

Tunnettu hieromisalue hammassäryssä on ollut peukalonhanka. 1032 Entisajan kupparit ja hierojat ovat 

tienneet tämän akupunktiopisteen.  

Kerran koulumatkalla poikettiin erääseen taloon kun sen talon pojalla oli kova hammassärky. Talossa oli 

suutari tekemässä kenkiä. Suutari otti pojan kädestä peukalon tyvestä ja hieroi etusormen ja peukalon avulla 

voimakkaasti niin poika sanoi että kipu lakkasi, siinä kai oli se akupunktiopiste.1033 

                                                      
 
1026 Rautavaara 1980: 183–185; Naakka-Korhonen 2008: 214–215; KL 12/1978 – Helsinki. A. U. s. 1940; HP 2/2002 – 
Asikkala. T. A. s. 1917; SKS KRA. Harjavalta. Ruusunen, N. 157. 1903. – Yl. parantaja; KL 2/1978 – Iisalmi. K. G. s. 1920 
ja L. G. s. 1909; HP 616/2002 – Jalasjärvi. Y. L. s. 1928; SKS KRA. Jämsä. Nieminen, Kalle E 182, 2. 590. 1948; KL 
14/1978 – Kiikala. H. L. s. 1912; HP 943/2002 – Muolaa. L. P. s. 1918; SKS KRA. Muonio. Duodecim E 190: 446. 1950; 
TYKL kys46/25 – Parkano. A. H. s. 1919; SKS KRA. Rovaniemi. Paulaharju, Samuli 19531. 1932. – Heikki Lohiniva, 60 
v.; KL 1/1978 – Somero. A. V. s. 1901; KL 1/1978 – Somero. K. L. s. 1893 ja K. L. s. 1904; TYKL kys46/27 – Säräisniemi. 
B. L. s. 1909; SKS KRA. Tohmajärvi. Hakulinen, J. H. 285. 1893. – Pekka Eronen, 73 v.; KL 9/2978 – Viitasaari. H. P. s. 
1904.  
1027 Otavan Suuri Ensyklopedia 3 1978: 1759–1760. 
1028 Pelkonen 1933: 432. 
1029 Tuovinen 184: 54. 
1030 Itkonen 1984: 459; SKS KRA. Jämsä.  Nieminen, Kalle E 182, 2. 590. 1948; KL 14/1978 – Kiikala. H. L. s. 1912; KKI, 
WS< Kihelkonna, Atla. E. Koit 1940. 
1031 Pohjois-Ruotsi, Täräntö. Paulaharju, Samuli 21156. 1933. – Karoliina Ullatti, hieroja, 68 v. 
1032 KL 10/1978 – Iisalmi. A. S. s. 1910; KL 2/1978 – Iisalmi. K. G. s. 1920 ja L. G. s. 1909; KL 6/1978 – Iisvesi. J. L. s. 
1909; K 5/2002 – Ilomantsi, nainen, s. 1941; HP 233/2002 – Jämsä. A. -L. H. s. 1921; HP 1269/2002 – Kittilä. H. S. s. 
1925; HP 698/2002 – Kuusjärvi. A. J. P. s. 1926; HP 1250/2002 – Paltamo. S. S. s. 1920; KL 4 1978 – Petäjävesi. V. K. s. 
1915; 1920; KL 1/1978 – Somero. A. L. s. 1912 ja L. L. s. 1920.   
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Virolainen koulutyttö kertoo kirjeessään piinallisesta hammassärystään, jota hän yritti viikonloppuna 

lievittää omin keinoin. Kun särky vaan yltyi, haki hän apua naapurin tädiltä. Tämä oli hieronut 

kämmentä ja varpaita etsien kipupisteitä. Tädille hän sanoi säryn lientyneen, vaikka se tosi asiassa 

paheni, sillä kysymyksessä oli hammastulehdus. 1034  Aina ei ole hammassärystä kysymys, jos on 

hammassäryn kaltaista jomotusta leuassa. Syynä saattaa olla hampaiden yhteen pureminen nukkumisen 

aikana, mikä aiheuttaa lihaskipua, jota hierominen saattaa helpottaa.  

Kuppaus  

Kuppaus on ollut 1900-luvulle saakka koululääketieteen hyväksymä parannuskeino. Päättäjien taholta 

on pidetty tärkeänä, että joka kylässä tai ainakin pitäjässä on ollut kuppari tai joku muu kuppaamiseen 

harjaantunut henkilö.1035 Hindrik Strandbergin mukaan kansan keskuudessa on kupattu yleishoitona 

miltei kaikkiin vaivoihin, mutta tarkasteltaessa asiaa lähemmin huomaa, että yleisimmin on kupattu 

pään- ja hammassärkyyn. Etenkin maaseudulla kuppari oli se henkilö, jonka puoleen vaivojen 

ilmaantuessa käännyttiin. 1036  Saarenmaalla kupattiin aina, olipa kyseessä jalka- tai käsivaiva, 

hammassärky taikka jännevika.1037  

Kuppaaminen on vuosituhansia käytössä ollut humoraalipatologia -oppiin perustuva keino poistaa 

”pahaa verta” kehon harmonian palauttamiseksi.1038 Piirilääkärinä toiminut Konrad Relander pohtii, 

pitäisikö lääkärien vastustuksesta huolimatta kuppaus päästää jälleen ”lääkärienkin armoihin”, jolloin 

voisi tarkemmin määritellä, milloin se sopii ja milloin ei, koska kansan keskuudessa on kuppausta ja 

etenkin suonen iskua käytetty suuresti väärin.1039  Kodin lääkärikirjassa selvitetään, että kuppaamisella 

koetetaan ohjata verta tai kudosnestettä kehon sisemmistä osista ihoon (kuiva kuppaus) tai ulos ihon 

lävitse (verellinen kuppaus). 1040  Kolmannesta uudistetusta painoksesta vuodelta 1922 kuppaus on 

poistettu. Sitä vastoin piirilääkäri N. J. Arppen kirjoittamassa samana vuonna ilmestyneessä 

Kansanlääkäri -teoksessa posken kuppaamista pidetään yhtenä parannuskeinona hammassärkyyn, jos 

ei ole mahdollisuutta mennä hammaslääkäriin.1041  Kuppaus kuuluukin tutkimusaineiston useimmin 

                                                                                                                                                                                      
 
1033 HP 1016/2002 – Nivala. I. P. s. 1939. 
1034 Kirje 19/2003 – Viro, tyttö, Rõngu keskkool. 
1035 Wistrand 1897: 510.  
1036 Strandberg 1983: 287–289; 2012: 270–282. 
1037 RKM II 91, 171 (58)< Karksi<Karja khk, Pärsamaa v. 
1038 Tuovinen 1984: 75; Strandberg 2012: 57–59. 
1039 Relander 1903: 129–130. 
1040 Kodin lääkärikirja 1913: 204.  
1041 Arppe 1922: 110–111. 
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mainittuihin hammassäryn parantamiskeinoihin. Kielenkäytössä vaihtelevat ”pahan”, ”huonon”, 

”särkyneen” tai ”pilaantuneen” veren poistaminen. 1042  

Kupatessa tullee paha veri pois. Mää annoin kerran kupata hampaitten tähren. Kuppari kuppas mua 

leukaluihin ja päästi pahan veren pois. Kohta hammas parani.1043 

Hammastaudin parantamisessa on tärkeintä saada pilaantunut veri jollain tavoin ulos. Tätä varten käytetään 

kuppausta että ”suonenlyöntiä”.1044   

Hambavalu vastu lasti verd keele alt. Selleks tarvitati ”kupu laskjat, kes imes oma ”kupulaaside” vere välla 

ehk ka ”aadrirauaga”. Kupulaskjateks oli enamasti naised. Üldse lasti igal haigestumise juhul ”kuppu” 

valutas pea, siis lasti verd kaelasoonte pealt, kui oli valu jalas, siis lasti ”paha veri välla” kas jala säärest, 

kontsast või isegi suurevarva (n. varba) otsast. Nii oli ka muu valuga, kust valutas sialt lasti. 1045 

Hammassäryssä laskettiin verta kielen alta. Siihen tarvittiin kupparia, joka imi kuppauslaseilla verta pois tai 

käytti suoneniskurautaa. Kuppareina toimivat etupäässä naiset. Tavallista oli, että kaikkiin vaivoihin 

kupattiin. Kun päätä särki, laskettiin verta kaulasuonten päältä. Kun särky oli jalassa, niin laskettiin paha 

veri pois pohkeesta, kantapäästä tai jopa isonvarpaan päästä. Näin tehtiin muissakin säryissä, mistä pakotti, 

siitä laskettiin.  

Kupparin työvälineitä ovat kuppaussarvet ja -kirves. Sonnin tai lehmän sarven yläpäähän tehtiin pieni 

reikä, mikä peitettiin sian tai lehmän vitsarakosta taikka ruokatorvesta otetulla kalvolla. Kalvoon 
                                                      
 
1042  SKS KRA. Anjala. Tyyskä, J. 958–60. 1891; RKM II 175, 375 (20)< Audru, Eassalu k.; TYKL kys46/23 – 
Hirvensalmi. M. L. s. 1908; SKS KRA. Jämsä. Nieminen, Kalle E 182, 2. 590. 1948; SKS KRA. Kaavi. Teräsvuori, K. 572. 
1910. – Paavo Miettinen; TYKL kys46/11 – Kanneljärvi. V. H. s. 1899; 1940; RKM II 91, 171 (58)< Karksi< Karja khk. 
Pärsamaa v. M. Sarv (1959); KKI, WS< Kihelkonna, Atla. E. Koit (1940); SKS KRA. Kokemäki. Rajala, Ahti 386. 1938. – 
Agata Palomäki. 1934; ERA II 42, 187 (20)< Kolga-Jaani, Soosaare v., Vissuvere; SKS KRA. Kuhmo. Paulaharju, Samuli 
20634. 1932. – Salomon Huotari, 70 v. Mp. 1916; SKS KL 1/1978 – Kuusjoki, A. V. s. 1901; KL 2/1978 – Mikkeli. H. H. 
s. 1924; RKM II 111, 25, (47)< Muhu, Ridasi k.; KRA. Nousiainen. Leivo, Frans 1716–1717. 1935; SKS KRA. Orivesi. 
Hörtsämä, Hugo 1070. 1953; TYKL kys46/25 – Parkano. A. H. s. 1919; SKS KRA. Perho. Paulaharju, Samuli 22014. 1933. 
– Stiina Itäniemi, hieroja ja kuppari, 64 v.; SKS KRA. Perho. Paulaharju, Samuli 22003. 1933. – Hilma Möttönen, hieroja ja 
kuppari, 58 v.; SKS KRA. Perniö. Myrsky, Vilho 332 a. 1920; TYKL kys46/16 – Pertunmaa. E. M. s. 1901; TYKL 
kys46/29 – Pielisjärvi. A. K. s. 1900; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Ullatti. Paulaharju, Samuli 33920. – Sofia Palo, 78 v; 
TYKL kys46/38 – Pyhäjärvi. R. A. s. 1929; ERA II 189, 339 (29)< Pühalepa khk ja v. Kukka k.; SKS KRA. Rovaniemi. 
Paulaharju, Samuli 20624. 1932. – Kupparieukolta Lohinivassa. Mp. 1920; ERA II 13, 299 (8)< Simuna, Kissa; SKS KRA. 
Sodankylä. Paulaharju, Samuli 39331. 1941. – Iida Laajala, hieroja ja kuppari, 56 v.; KL 1/1978 – Somero. K. L. s. 1893 ja 
K. L. s. 1904 Koski Tl; SKS KRA. Sysmä. Lindsten, Juho 343. 1938; TYKL kys46/27 – Säräisniemi [Vaala]. B. L. s. 1909; 
SKS KRA. Taivalkoski. Paulaharju, Samuli 20622. 1932. – Kaisa Manninen, Mylly-Maija, 57 v. Mp. 1917; SKS KRA. 
Taivalkoski. Paulaharju, Samuli 20644. 1932. – Leena Lasanen, 55 v. Mp. 1917; SKS KRA. Tohmajärvi. Hakulinen, J. H. 
285. 1893. – Pekka Eronen, 73 v.; RKM II 17, 479 (11) Tõstamaa khk. Seliste v. Karuga k. J. Sulengo (1948); ERA II 295, 
41/3 (24)< Tõstamaa, Seliste v.; SKS KRA. Töysä. Tuurinkylä. Mäenpää, Urho KT 172: 176. 1937; KL 9/1978 – Viitasaari. 
H. P. s. 1904; SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti 4483. 1936. Kalle Paijala, 87 v.; AES< Vändra, Süüste k. Johan Arike 
(1932); E 79487 (6)< KV Vändra põllum. ühisgümn. Vändra; TYKL kys46/53 – Ylöjärvi. R. M. s. 1900; KL 1/1978 – 
Ypäjä. J. L. s. 1809 ja K. L. s. 1904 Koski Tl.  
1043 SKS KRA. Kokemäki. Rajala, Ahti. 386. 1938. – Agata Palomäki.  
1044 SKS KRA. Kuolajärvi. Duodecim E 190: 405. 1950. 
1045 ERA II 42, 187< K-Jaani, Soosaare v. John Grauberg (1931). 
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viillettiin pieni rako, jonka kautta ilma imettiin pois sarvesta. Alipaineen sulkiessa raon tiiviisti pysyi 

sarvi paikoillaan. Kyläsepän valmistamaa pientä terävää kuppauskirvestä tai veitsiä ei saanut näyttää 

sivullisille. Tavallisesti kupattiin saunassa, jossa iho pehmeni ja verenkierto vilkastui. Sarvet imettiin 

kiinni puhtaaseen, lämpimään ihoon ja kun iho oli sarven alla kohonnut, otettiin sarvet pois. 

Kohoumaan lyötiin kuppauskirveellä tai -veitsellä pieniä haavoja. Sarvet asetettiin jälleen paikoilleen ja 

täytyttyään verellä ne irtosivat itsestään. Haava ja sarvi huuhdeltiin ja toimenpide tehtiin uudelleen 

kunnes veren tulo hiipui. Näin oli paha veri saatu pois.1046 Tutkimusaineistosta ei ilmene, kuinka paljon 

hammassäryn parantamisessa käytettiin muualla maailmassa suosittua kuivaa kuppausta, jossa ei 

lasketa verta pois, vaan sarvien avulla saadaan aikaan ihonsisäistä verenvuotoa.1047  

Kuppaamiseen ei liity maagisia toimenpiteitä eikä loitsuja, mutta ei ollut yhdentekevää, milloin 

verta laskettiin. Assyrialaisten ja babylonialaisten uskontoon liittynyt tähtitiede tuli Euroopassa 

tunnetuksi arabialaisten välityksellä. Euroopassa se menetti uskonnollisen leimansa ja siitä kehittyi 

astrologia, millä pohjalla se pysyi koko keskiajan. Erittäin tärkeäksi tuli oppi kuun eri vaiheiden 

vaikutuksesta luontoon. Kasvava kuu lisäsi nesteitä ihmisessä, eläimissä ja kasveissa ja vähenevä kuu 

vastaavasti vähensi niitä. 1048  Almanakat joita aluksi julkaisivat nimenomaan lääkärit, olivat miltei 

pelkästään kuppausta ja suoneniskua sääteleviä taulukoita, joissa otettiin huomioon kuunkierto ja 

tähtien asennot.1049 Kansan käyttöön ovat vakiintuneet edelleenkin käytössä olevat käsitteet ”yläkuu” ja 

”alakuu”. Yläkuu eli uusikuu tarkoittaa kuunkierron lisääntyvää kahta ensimmäistä neljännestä ja 

alakuu eli vanhakuu vähenevää kahta viimeistä neljännestä. Molemmilla ajankohdilla on ollut 

kannattajansa.1050 Vaikka nämä periaatteet tunnettiinkin, niin yleisestä käsityksestä huolimatta saattoi 

ajankohdan valinnassa olla hoidettavan omaan kokemukseen liittyvä ratkaisu.1051 Paha veri loppuu 

alakuulla nopeammin, toteaa kuppari Pohjois-Ruotsista, mutta sanoo kuppaavansa silloin, kun on 

särky, olipa sitten ylä- tai alakuu.1052 Verenlaskun pitää tapahtua yläkuun aikaan, koska alakuun aikaan 

ei särky vähene, todetaan Viljandimaalta Virosta.1053 Samalta paikkakunnalta on myös päinvastainen 

                                                      
 
1046 Tuovinen 1984: 78–79; Tuulensuu & Hemmilä 1998: 9; Strandberg 2012: 85. 
1047 Tuovinen 1984: 77; Tuulensuu & Hemmilä 1998: 9–10; Strandberg 2012: 52–55. 
1048 Hästesko 1910: 11. 
1049 Vilkuna 2002: 273–274; Strandberg 2012: 144–147. 
1050 Strandberg 2012: 150–153; RKM II 91, 172 (61)<Karksi<Karja khk. Pärnamaa v.; H III 19, 799 (171) Viljandi, 
Halliste; E 15415 (4) Tarvastu. J. Vaine. 
1051 Naakka-Korhonen 2007: 92. 
1052 SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Jukkasjärvi. Paulaharju, Samuli 22006. 1933. – Greta Johanna Spett, 81 v. 
1053 H II 66, 669 (190)< Tarvastu, Vooru. 
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tieto, minkä mukaan vaiva paranee nopeasti, kun kupataan alakuulla.1054 Akuutti kova hammassärky on 

vaiva, minkä parantamiseksi ei voinut odottaa sopivaa kuun asentoa.   

Yleisin sääntö on ollut, että kupattiin niin läheltä kipeää kohtaa kuin mahdollista. 1055 

Hammassäryssä sarvia on laitettu kupparin harkinnan mukaan kielen pintaan tai alle, leukaan, poskeen, 

ohimoille, päälakeen, korvan taakse, kaulaan, niskaan, olkapäihin, reisiin, polviin, nilkkoihin ja 

jalkapohjiin sekä hieronnan yhteydessä mainittuun akupunktiopisteeseen peukalon ja etusormen väliin 

(Hogu-piste) 1056 Uudelleen elpyneen kuppausperinteen seurauksena hakeutuu nykyisinkin 

hammassärystä kärsiviä kuppareiden hoitoon.1057 

Hammasvaivoja ehkäisevästä kuppaamisesta ei tutkimusotoksessa ole tietoja, mutta toistuvista 

hammassäryistä kärsinyt on todennäköisesti kuppauttanut itseään varmistaakseen, ettei seuraavaa 

hammassärkyä tulisi.  

Kuumassa saunassa tehtävää kuppausta on käytetty hammassäryn parannuskeinona taudin siinä 

vaiheessa, kun se ei ole edennyt vielä tulehdukseksi ja lämmin ei ole kiihottanut särkyä. Niin kuin 

monen muunkin hammassärkyyn käytetyn parannuskeinon kohdalla on kuppauksesta ollut apua 

joksikin aikaa ja kun vaivat ilmaantuivat uudelleen, otettiin uusi hoitojakso. 1058 Varsinaissuomalaisella 

kupparilla on kokemuksen tuomaa tietoa todetessaan, että yleensä jos hammassärky tykkäsi kuumasta, 

sopi siihen kuppaus ja suonenlyönti, jos taas särky helpotti kylmästä, parani se veri-iilistä.1059 Eräälle 

mummolle oli kehittynytkin entistä pahempi hammassärky tämän varmistaessa hammaslääkärissä 

saamansa hoidon menemällä kuumaan saunaan kupattavaksi.1060 Lapsia ja nuoria on kupattu ainoastaan 

                                                      
 
1054 E 15415 (4) Tarvastu.  
1055 Strandberg 1983: 288; 2012: 128–129.  
1056 SKS KRA. Enontekiö Paulaharju, Samuli 20625. 1932. – Elkon Kraija, kuppari, 65 v. Mp 1921; SKS KRA. Heinola. 
Sirkkala, Matilda 724. 1928; SKS KRA. Haukivuori. Nurmi, Toivo 737. 1938. – Hilda Häkkinen, s. 1870; SKS KRA. Inari. 
Kekoni, Aili 101. 1948. – Inka Näkkäläjärvi, lappal.; SKS KRA. Jämsä. Nieminen, Kalle E 182, 2590. 1948; SKS KRA. 
Kestilä. Paulaharju, Samuli 20628. 1932. – Anna Maria Ristisaarto, 72 v.; SKS HP 1269/2002 – Kittilä. H. S. s. 1925; ERA 
II 42, 187 (20)< Kolga-Jaani, Soosaare v., Vissuvere. John Grauberg (1931). SKS KRA. Kuolajärvi. Duodecim E 190: 405. 
1950; SKS KL 2/1978 – Mikkeli. H. H. s. 1924; SKS KRA. Orivesi. Hörtsämä, Hugo 1070. 1950; SKS KRA. Perho. 
Paulaharju, Samuli 22014. 1933. – Maija-Stiina Itäniemi, hieroja ja kuppari, 64 v.; Salo. Joutsen, Etti E 205: 162–163. 
1954; SKS KRA. Sodankylä. Paulaharju, Samuli 39331. 1941. – Iida Laajala hieroja ja kuppari, 56 v.; SKS KRA. Sysmä. E. 
J. Ekman 2382. 1939; SKS KRA. Salo. Joutsen, Etti E 205: 162–163. 1954; SKS KRA. Sääminki. Nurmi, Toivo 546. 1937. 
– Iida Mikkonen, 65 v; SKS KRA. Taivalkoski. Paulaharju, Samuli 20622. 1932. – Kaisa Manninen, Mylly-Maija, 57 v. 
Mp. 1917; SKS KRA. Viljakkala. Mattila, Martti. 1936. – Kalle Paijala, 87 v.; SKS KRA. Vuoksenranta. Arponen, Aino E 
114, s. 24. 1934. – Maria Jantunen, emäntä, 65 v.; ERA II 160, 71/2 (21)< Võru l.< Paistu< Saarde. J. Daniel (1937). 
1057 Tuulensuu & Hemmilä 1998: 25–26. 
1058 TYKL kys46/30 – Marttila. S. N. s. 1902; K 3/2001 – Puolanka, nainen, s. 1928. 
1059 SKS KRA. Nousiainen. Leivo, Frans 2991. 1937. 
1060 KL 11/1978 – Sysmä. K. T. s. 1923. 
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hammassäryssä ja silloinkin siihen on turvauduttu viimeisenä keinona.1061 Tutkimusaineistossa lapsen 

tai nuoren kuppaamisesta on vain kolme tietoa.1062  

Ja toimitus alkoi: äitini otti rahin keskelle tuvan lattiaa ja istutti siskoni siihen. Hän oli kuumentanut padassa 

veden kuumaksi ja liotti siellä sarvet; siskoni valeli poskeaan ja kaulansa kuumalla vedellä. Sitten äitini imi 

yhden sarven niskaan ja toisen alaleukaan posken kohdalle ja antoi niiden olla siinä vähän aikaa. Sitten hän 

irrotti ensin toisen sarven, jonka alla oli sellainen pyöreä punainen läikkä, johon hän alkoi iskemään 

kuppauskirveellä haavoja. Jotain toistakymmentä haavaa läikkään mahtui. Sen jälkeen äiti imi sarven 

takaisin paikoilleen, sitten sama toimitus toistui toisen sarven kohdalla. Kun äiti lopulta irrotti sarvet oli 

niiden alla aika lailla hyytynyttä verta, sitten vain paikat huuhdeltiin ja koko toimitus oli ohi. Hammassärky 

loppui siihen, liekö tosiaan auttanut, vai säikähdyskö lie lopettanut kivut, tätä olen usein miettinyt tapausta 

muistellessani.1063 

Vaikka verenlaskun motiivina on ollut pahan veren poistaminen, niin varsinainen hammassäryn 

alkusyy saattoi ihmisten uskomuksissa olla jokin muu. Etelä-Savossa säikähdyksestä saatuun 

hammassärkyyn pidettiin hyvänä keinona jalkapohjien kuppausta ja Pohjois-Ruotsissa on uskottu 

hammasmadon pakenevan kuppausta.1064 Kuten muidenkaan parannuskeinojen kohdalla ei verenlaskun 

aiheuttamista sivuvaikutuksista juuri ole kerrottu. Relanderin mielestä kuppauksesta tuli paljon ikäviä 

seurauksia, koska ei noudatettu tarkkaa puhtautta, mikä oli yhtenä syynä siihen, että lääkärit alkoivat 

suhtautua siihen kielteisesti.1065      

Suonenisku   

Toinen keino pahan veren poistamiseksi on ollut suonenisku. Sitä ei ole käytetty hammassäryn 

parantamisessa läheskään siinä laajuudessa kuin kuppausta, mutta jos särky kävi sietämättömäksi ja 

kylässä oli suoneniskutaitoinen mieshenkilö, on häneltä haettu apua. Suonta iskiessä tehtiin haava 

laskimosuoneen tähän tarkoitukseen suunnitellulla suoniraudalla eli nällärillä. Kolmiomainen terä 

viritettiin jousen avulla ja kun se laukaistiin, iski se haavan haluttuun kohtaan. 1066  Suomen 

kielisukulaisten Vogulien tiedetään käyttäneen suonen avaamiseen hauen leukaluuta.1067 Tavallisesti 

                                                      
 
1061 Strandberg 1983: 288; 2012: 128–129. 
1062 KL 4/1978 – Jääski. H. K. s. 1892; HP 258/2002 – Kyyjärvi. A. H. s.1934. 
1063 KL 2/1978 – Ristiina. K. H. s. 1934. 
1064 SKS KRA. Virtasalmi, Pallola. Paajanen, Lyyli KRK 82: 74. 1935. – Hilda Kiiskinen; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, 
Korpilompolo. Paulaharju, Samuli 21812. 1933. – Iida Mikko, Sivakkamaan emäntä, 52 v.  
1065 Relander 1903: 129–130. 
1066 Tuulensuu & Hemmilä 1998: 82. 
1067 Sirelius 1921: 574. 
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verta laskettiin neljännes- tai puolilitraa. 1068 Suoneniskun ikivanhasta alkuperästä kertovat Pompeijin 

kaivausten yhteydessä löytyneet lääkäreiden instrumentit, joihin kuuluu muun muassa 

suoneniskukuppeja. 1069  Keskiajalla muodostui lääkäripiireissä kuppaamisesta ja verenlaskusta 

mystillisiin olettamuksiin perustuva tieteenhaara. Vanhojen egyptiläisten, salernolaisten ja Galenoksen 

oppien mukaisesti verisuonet jaettiin sen mukaan, kuinka niiden kuviteltiin vaikuttavan johonkin 

elimeen. Näin muodostui vähitellen systeemi, jonka mukaisesti eri elinten vioissa tietyistä verisuonista 

imettiin tai laskettiin verta. Samoja oppeja edustivat 1600- ja 1700-luvuilla ilmestyneet lääkärikirjat. 

Ilmeistä on, että juuri siksi kansan keskuuteen on päässyt juurtumaan käsitykset verisuonten suhteesta 

ja vaikutuksesta eri elimiin ja vaivoihin. 1070  Varsinais-Suomesta Taivassalon kunnasta löytynyt 

suoneniskuopas osoittaa, että 1800-luvulla loppupuolella ovat kansanparantajat noudattaneet 

muuttumattomina säilyneitä antiikin oppeihin perustuvia keskiajalta peräisin olevia suoneniskuohjeita 

ja sääntöjä. 1071   

Agricola varoittaa rukouskirjansa kalenteriosassa iskemästä suonta kesäkuukausina ja etenkin 

elokuussa mätäkuun takia. Myös joulukuussa piti karttaa veren laskemista, mutta helmikuu oli paras 

kuukausi iskeä ”pääsuonta, käden ja peukalon”, ja tammikuussa saattoi lyödä ”maksasuonta, jos hätä 

käskee”. 1072  Viron rahvas sai lukea omalla kielellään astrologiaan perustuvia kuppaus- ja 

suoneniskuohjeita ensimmäisen vironkielisen Esti-Ma Rahva Kalender ehk Täht-Ramat -kalenterin 

ilmestyttyä vuonna 1730. 1073   

Suonenisku on ollut koululääketieteen hyväksymä parannuskeino aina 1900-luvun alkupuolelle 

saakka. Kuppaukseen verrattuna se on nopea toimenpide, minkä on voinut tehdä myös lääkärin 

vastaanotolla. Wistrandin mukaan suonenisku on varma ja välittömästi kipua vähentävä ja poistava 

keino, mutta ilman pakottavaa tarvetta se oli aina vahingoksi.1074 Põltsamaalla Virossa toiminut lääkäri 

Wilde varoittaa iskemästä suonta siinä vaiheessa, kun sairas on jo heikossa kunnossa, mutta taudin 

alkuvaiheessa, kun vielä oli voimia ja veri virtasi vireästi toimenpiteen saattoi tehdä.1075  Lääkärit 

hoitivat suonta iskemällä ”väsynyttä sydäntä”, poistivat myrkyllisiä aineita elimistöstä tai vähensivät 

                                                      
 
1068 Tuovinen 1984: 82.  
1069 Berg 2004: 152–153. 
1070 Pelkonen 1933: 437. 
1071 Strandberg 1983: 291–297. 
1072 Mikael Agricolan Teokset 2007: 30–53. 
1073 Kalnin 1959: 64. 
1074 Wistrand 1897: 535. 
1075 Norman 1926: 626. 



184 
 

liiallista ”verekkyyttä” tulehduskohdasta, minkä tarkoituksena oli saada veren uudistumisen 

käyntiin.1076 Rahvasta varoiteltiin suoneniskun vaaroista.1077   

Suonen avausta käytetään nykyänsä yleisesti ja mitään eroitusta tekemättä, varsinkin yhteisessä kansassa, 

mutta siitä oikeimmiten ei saa olla puhettakaan muuten kuin lääkärin määräyksen mukaan, koskapa 

kokemuksesta on nähty sen voivan vaikuttaa kovia ja pitkällisiä sairauksia, jonka vuoksi niin tähdellisen 

toimen päättäminen ainoastaan on uskottava täydellisesti asian ymmärtävälle henkilölle.1078 

Virolaiseen terveydenhoitolehteen 1920-luvun alussa kirjoitetussa artikkelissa huolestunut lääkäri 

toteaa Viron pimeimmissä nurkissa kuppauksen ja suoneniskun olevan vielä ahkerassa käytössä.1079 

Kirjanoppineiden varoitukset tuskin kantautuivat niiden korviin, jotka hakivat apua kotikylänsä 

suoneniskijältä. Kansan parissa on harjoitettu suoneniskua aktiivisesti pitkälle 1900-lukua.1080   

Vanhoissa suoneniskuoppaissa on annettu ohjeita, mistä kohdasta kulloisenkin taudin yhteydessä 

suoni avataan. Edellä mainitun Taivassalon suoneniskukirjasen mukaan hammassäryssä piti laskea 

verta kielen alta, leuanpäästä, jalkapöydästä isonvarpaan juuresta tai kantapäästä.1081 Informanttien 

omakohtaisesta suoneniskukokemuksesta kertoo se, että he ovat tavallisesti maininneet kohdan, mistä 

suonta on isketty. Hammassäryssä verta on laskettu kielen alta, leuasta, kaulasta, käsivarresta, ranteesta 

                                                      
 
1076 Kodin lääkärikirja 1913: 204. 
1077 Tigerstedt 1893: 381. 
1078 Edholm 1879: 35.  
1079 Talwik 1922: 18–32.    
1080 Naakka-Korhonen 2008: 218; KKI, WS. Juuru, Junnküla. M. Must (1947); SKS KRA. Kaavi. Teräsvuori, K. 572. 1910. 
– Paavo Miettinen; TYKL kys46/11 – Kanneljärvi, Liikola [Turku], V. H. s. 1899; EUR 12, 63 (1)< Karuse, Nurmsi; KKI, 
WS. Kihelkonna, Lahetaguse. M. Toomse (1937–1938); KKI, Ks< Kihelkonna, Pajumõisa (1980); ERA II 42, 91 (23)< 
Kolga-Jaani, Soosaare v., Taganurga k.; SKS KRA. Lapinjärvi. Eteläsuomalainen Osakunta 252. 1939. – Taavi Hilden s. 
1858 Elimäellä; RKM II III, 34 (71)< Muhu, Ridasi k. E. Aer (1961); SKS KRA. Pielavesi. Tiitinen, Martti 695. 1935; SKS 
KRA. Savonlinna. Seppänen, Aleks 4923 a, 1937; SKS KRA. Sysmä. Lindsten, Juho 343. 1938; SKS KRA. Taivalkoski. 
Paulaharju, Samuli 20644. 1932. – Leena Lasanen, 55 v. Mp. 1917. SKS KRA. Tohmajärvi. Hakulinen, J. H. 285. 1893. – 
Pekka Eronen, 73 v.; SKS KRA. Tuusniemi. Korkonen, Sirkka 510. 1950. – Arvo Smolander, s. 1900; TYKL kys46/53 – 
Ylöjärvi. R. M. s. 1900.    
1081 Strandberg 1983: 292–294. 
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ja peukalontyvestä.1082 Sopivana kohtana on pidetty pikkusormen ja nimettömän välissä olevaa suonta, 

josta”hammasveri” tuli.1083  

Kui hambad valutasid, lasti keele alt aadrit. 1084  

Kun hampaita särki, suonta iskettiin kielen alta.  

Paras suonenlyöntipaikka on pikkusormen ja sakarisormen tyvistä tulevien laskimoitten yhtymäpaikka ja 

tältä kohtaa juuri avataankin suoni ”nällärillä” sen puolisesta kädestä millä puolen hammastauti on.1085 

Aikuiset kävivät suoneniskijällä, hän laski verta juuri tuosta peukalolihaksesta. Sellainen henkilö oli 

Muolaan Ala-Kuusen kylässä Annamari Jääskeläinen. Mieheni kävi 17–18 vuotiaana sillä suoneniskijällä. 

Olihan se helpottanut.1086 

Nilsiäläinen informantti kertoo isänsä hoitaneen suoneniskulla kyläläisten hammassärkyjä. Tämä 

napautti särkevän hampaan puoleista leukasuonta antaen veren juosta pillinä hetken aikaa tyrehdyttäen 

sen sitten saippualla. 1087 Suonen iskemisessä itsessään ei ole ollut magiaa mukana, mutta pahitteeksi ei 

ollut, jos iskijä luki verentyrehdyttämissanat.1088 Silloin oli jo hätä kädessä, kun verentulo ei meinannut 

lakata.1089  

  

                                                      
 
1082 ERA II 162, 205 (4). Kestla-Oidu. M. Kaasik (1963). Virve Kohver s. 1928; ERA II 42, 91 (23)> Kolga-Jaani, Soosaare 
v., Taganurga k.; ERA II 42, 187. Kolga-Jaani, Soosaare (1931). John Grauberg; KL 14/1978 – Asikkala. T.V. 76 v.; SKS 
KRA. Muonio. Paulaharju, Samuli 20646. 1932. – Kalle Liikavainio, 73 v. Mp. 1920; SKS KRA. Paltamo. O. A. F. 
Lönnbohm 1836. 1894; SKS KRA. Perho. Paulaharju, Samuli 22016. 1933. – Maija-Stiina Itäniemi, hieroja, kuppari, 64 v; 
SKS KRA. Piippola. Paulaharju, Samuli 20648. 1932. – Loviisa Paakkonen, 61 v. Mp 1917; ERA II 266, 221 (511) Simuna, 
Avanduse v., Kurtna k. Veera Fuchs (1939); SKS KRA. Sääminki. Nurmi, Toivo 546. 1937.  – Iida Makkonen, 65 v.; RKM 
II 111, 159 (503)< Sõrve, Mäebe k.; ERA II 306, 160 (77)< Tõstamaa khk ja vald. Theodor Saar (1943).  
1083 SKS KRA. Kuolajärvi. Duodecim E 190: 405. 1950; SKS KRA. Orivesi. Hörtsämä, Hugo 1070. 1953; SKS KRA. 
Pohjois-Ruotsi, Kaaresuvanto. Paulaharju, Samuli 22019. 1933. – Eeva-Liisa Tuorheenmaa, 82 v.  
1084 ERA II 266, 221 (511) Simuna, Avanduse v., Kurtna k. Veera Fuchs (1939). 
1085 KL 3/1978 – Sortavalan mlk. A. J. s. 1915. 
1086 HP 943/2002 – Muolaa. L. P. s. 1926. 
1087 KL 9/1978 – Nilsiä. H. R. s. 1914. 
1088 SKS KRA. Mouhijärvi. Järventausta, Eero 1658. 1939. – Elsa Arola, s. 1874. 
1089 LK 5/2002 – Ylämylly. M. -L. A. 
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Iilimato   

Ikivanha parannuskeino on laittaa iilimato eli verijuotikas imemään pahaa verta kipeästä kohdasta tai 

sen läheltä. Hammassäryn parannuskeinona iilimatoa on Suomessa käytetty yleisesti. 1090  Samaa 

osoittaa Tillhagenin tutkimus Ruotsista. 1091  Wistrand painottaa, että hyvin varustetussa 

”kotirohtolassa” pitäisi olla pari tusinaa iilimatoja, ja että särkevää hammasta ei saa raskauden aikana 

ottaa pois, sillä odottavat naiset selviävät usein hammassärystä, kun ikenelle laitetaan 1–2 iilimatoa 

imemään.1092  Lönnrotin mukaan auttaa, kun kovemmissa säryissä laittaa 6–8 iilimatoa ”ijenlihalle 

kipiän hampaan seuduilla.” 1093  Myös piirilääkäri Arppe suosittelee iilimatoa, jos apteekin 

hammastipoista ei ole apua.1094   

Koululääketieteessä ja kansanomaisessa parantamisessa käytetty verijuotikas (Hirudo medicinalis) 

on ainoa juotikaslaji, joka pystyy imemään verta. Sitä ei saa sekoittaa rantavesissä nähtävään mustaan 

tai ruskeaan hevosjuotikkaaseen (Haemopis sanguisuga). Molemmat lajit ovat noin 5–8 cm pituisia ja 

senttimetrin levyisiä. Verijuotikkaan erottaa vihertävänmustasta hevosjuotikkaasta selkäpuolella 

olevista ruskeista viiruista ja kellanruskeasta väristä. Verijuotikkaan suussa on kolme terävää leukaa, 

mikä mahdollistaan veren imemisen, samalla se erittää haavaan veren hyytymistä estävää hirudiinia. 

Nykyisin miltei sukupuuttoon kuollutta verijuotikasta esiintyi 1800-luvulla eteläisessä Suomessa. 

Perimmäisenä syynä sen häviämiseen pidetään apteekkimyyntiin keräämistä ja kosteikkojen 

vähenemistä. 1095  Parantamistarkoitukseen verijuotikasta pyydystettiin itse tai ostettiin apteekista. 

Suurin osa apteekin iilimadoista on ollut tuonnin varassa. Apteekeista myytyjen iilimatojen määrä on 

                                                      
 
1090 Peldan 1967: 55; KL 1/1978 – Helsinki. E.-R. B. s. 1921; SKS KRA. Ikaalinen. Mattila, Martti E. 6843. 1938. – Rosa 
Salo, s. 1870; SKS KRA. Jämsä. Nieminen, Kalle E 182, 2. 590. 1948; SKS KRA. Kaavi. Teräsvuori, K. 6. 1910. – Paavo 
Miettinen; KL 13 1978 – Kiikala. L. T. s. 1899; KL 13/1978 – Kiikala. I. L. s. 1901; SKS KRA. Laihia. Brandt, Herman. – 
Hetvig Pruuki. Kauhajoki; KL 5 1978 – Karjala. A. K.; TYKL kys46/23 – Köyliö. I. O., 80 v.; SKS KRA. Nousiainen. 
Leivo, Frans 2991. 1937; HP 636/2002 – Orivesi. I. L. s. 1925; SKS KRA. Perniö. Myrsky, Vilho 322a. 1920; TYKL 
kys46/29 – Pielisjärvi. A. K. s. 1900; TYKL kys46/72 – Pälkäne. L. M. s. 1900; TYKL kys46/52 – Rauman mlk, P. L. s. 
1894; SKS KRA. Salo. Joutsen, Etti E 205: 162–163. 1954; KL 7/1978 – Savonlinna, I. M. s. 1896; TYKL kys46/25 – 
Suonenjoki. V. K. s. 1918; TYKL kys46/20 – Terijoki ja Uusikirkko. A. K. s. 1896; SKS KRA. Tervo, Takuskylä Pekonen, 
Arvo 341. 1938. – Otto Tolonen, s. 1881; KL 5 1978 – Urjala. O. L. s. 1912; KL 5/1978 – Karjala [Vantaa]. A. K.; SKS 
KRA. Viljakkala. Mattila, Martti 4519. 1936. – Oskari Mikkola, 71 v.; SKS KRA. Ylitornio. Paulaharju, Samuli 19537. 
1932. Veera Maria Ståhlhacke, n. 60 v.; TYKL kys46/53 – Ylöjärvi. R. M. s. 1900. 
1091 Tillhagen 1977: 159.  
1092 Wistrand 1897: 272; 506. 
1093 Lönnrot 1981 [1839]: 94; Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 172. 
1094 Arppe 1922: 111. 
1095 Suomen eläimet 5 1986: 185.  
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ollut 1800-luvun puolenvälin tienoilla reilut 100.000 kappaletta.1096 Apteekkimyynti jatkui 1900-luvun 

alkupuoliskolle.1097 Apteekkioppilaan viikoittaiseen velvollisuuteen kuului iilimatojen puhdistaminen:      

Toinen työ, joka viikoittain tuotti harmia, oli verijuotikkaitten peseminen. Farmakopea mainitsi niistä 

seuraavasti: Verijuotikas, Hirudo eläviä ja terveitä, saksalaisia (Sanquisuga medicinalis) tai unkarilaisia 

(Sanquisuga officinalis) juotikkaita. Juotikkaat säilytettiin suuressa lasipurkissa joki- tai lähdevedessä. Vesi 

vaihdettiin kerran viikossa, samalla juotikkaat harjattiin pehmeällä sienellä liman poistamiseksi. 

Mahdolliset kuolleet poistettiin. Juotikkaita käytettiin veren imemiseen hammastaudissa ja pahan veren 

poistamiseen.1098 

Iilimatojen yleiseen käyttöön viittaavat vuonna 1918 Yhteishyvä -lehdessä ja 1900-luvun alkupuolella 

lasten aapisessa i-kirjaimen kohdalla ollut loru:  

Iilimato hampaista pakotuksen poistaa,  

imemällä verta kun se ikenestä ottaa.1099 

Iilimato lätäkössä syntyy ja kasvaa. 

Rohtona kuitenkin markan se maksaa. 

Iilimato ikenestä pakotuksen poistaa. 

Iilimadon vertaista ei ole toista.1100 

Kotiin hankittua iilimatoa säilytettiin lasipurkissa, johon vesi piti vaihtaa säännöllisesti. Verta täyteen 

imenyt mato tyhjensi itsensä, kun sen suu kastettiin suolaan, minkä jälkeen sitä voitiin käyttää 

uudelleen.1101 Elättämällä parannuskäyttöön tarkoitettuja iilimatoja on hankittu leivän lisää.1102 Turun 

Raunistulassa kerrotaan asuneen 1920-luvulla iilimadoistaan tunnettu naisihminen, jonka luona käytiin 

imetyttämässä ikeniä.1103 Oli myös kuppareita, jotka käyttivät hammassärkyyn joskus iilimatoja sarvien 

sijasta.1104 Pirkanmaalaisella tiedonantajalla on kokemusta iilimatojen pyydystämisestä ja käytöstä:  

Meillä kotonakin oli aikoinaan noita matoja 4–5 kappaletta. Niitä säilytettiin lasipurkissa, jossa oli puhdasta 

vettä. Vesi vaihdettiin usein. Iilimatoja sai kotiseutuni lähistöllä olevasta pienestä lammesta. Niitä 

                                                      
 
1096 Tietosanakirja III 1911: 1508–1509. 
1097 Relander 1903: 130; Lassila 1992: 535; KL 7/1978 – Savonlinna. E. R. s. 1896. 
1098 Ruokonen & Nurmi 2005: 193. 
1099 KL 5/1978 – Liminka. P. K. s. 1913. 
1100 KL 10/1978 – Koivisto [Inkeroinen] U. R.; SKS HP 1404-1405/2002 – Längelmäki. R. V. s. 1915.  
1101 KL 10/1978 – Kangasala. H. S. s. 1902. 
1102 TYKL kys46/24 – Haukipudas. I. J. s. 1900.  
1103 TYKL kys46/33 – Turku. L. L. s. 1909. 
1104 KL 13/1978 – Kiikala. H. L. s. 1906. 
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pyydystettiin vasta teurastetun vasikan tai lampaan vuodalla laskemalla vuota levitettynä veteen lihapuoli 

alaspäin, jolloin madot tarttuivat siihen imusuullaan kiinni. 

Meillä kävi naapureitakin imetyttämässä ikeniään. Kovin steriiliä ei tehtävä nykysairaanhoidon mukaan 

tietenkään ollut, mutta en kuullut, että tehtävästä olisi seurannut mitään komplikaatioita. Kerran minäkin 

imetin ientäni iilimadolla.1105  

Viron aineistossa on vain kolme tietoa iilimatojen käytöstä hammassärkyyn. 1106  Se ei kuitenkaan 

merkitse sitä, ettei niitä olisi Virossa hyödynnetty parannustoimissa niin kansan kuin lääkäreidenkin 

keskuudessa. Terwis-lehdessä vuodelta 1905 on tunnetun lääkärin suositus käyttää iilimatoja hädän 

tullen, koska kuppaus ei hänen mielestään ollut läheskään niin paikallista hoitoa.1107  

Kuppauksessa ja suoneniskussa ”paha veri” on abstrakti käsite, mutta märkäpesäkkeestä tai 

tulehtuneista ikenistä valuva verinen vuoto on näkö- ja hajuaistilla havaittavaa ”pilaantunutta verta”. 

Tämän takia hammassäryn parantaminen iilimadon avulla ei suinkaan aina ole ollut kuppausta tai 

suoneniskua vastaava toimenpide, vaan se on ollut keino tyhjentää hammastulehduksen seurauksena 

syntynyt märkäpesäke, joten sitä voi verrata märkäpesäkkeen veitsellä avaamisen tuomaan 

helpotukseen. Verta vuotaviin, turvonneisiin ja kosketusarkoihin ikeniin laitetut iilimadot ovat 

helpottaneet kiinnityskudosten säryissä. Kansanhmiset ovat havainneet tämän kokemuksen kautta.1108 

Rajuun ientulehdukseen viittaa seuraava tieto, jossa iilimato imee vereslihalla olevia ikeniä:      

Kun iili oli työnsä tehnyt se siirrettiin toiseen paikkaan suussa, ja taas se jatkoi operaatiotaan. Kun iili näin 

oli ikenestä pahan veren poisimenyt, se heitettiin pois, ja kyllä tästä tavallisesti oli seurauksena, että 

hammassärky läksi, olipa se sitten ollut vaikka kovanlainen särky. 1109 

Poskipäihin tai niskaan asetetuista iilimadoista tuskin on ollut samanlaista helpotusta. Suun 

limakalvolle asetettu iilimato saattoi joskus luiskahtaa kurkusta alas. Pieni Koti-Apteekki -kirjasessa 

neuvotaan ottamaan heti perään oksennusainetta ja lasillinen vettä johon on liotettu kaksi teelusikallista 

suolaa.1110   

  

                                                      
 
1105 HP 1404–1405/2002 – Längelmäki. R. V. s. 1915. 
1106 ERA II 125, 139 (206) Tallinn, Jõhvi, Voka v. Konju k.; KKI II, WS. K. Kurgvel 1923–24.< Jämaja, Mäebe k.; RKM II 
111, 166 (548). (1961) Sõrve, Mäebe k. 
1107 Koppel 1905: 8.  
1108 SKS KRA. Jämsä. Nieminen, Kalle E 182, 2. 590. 1948; SKS KRA. Kurkijoki. Kyytinen, Pekka 446. 1955. - Maria 
Hämäläinen, n. 79 v.; SKS KRA. Nousiainen. Leivo, Frans 2991. 1937; SKS KL 1/1978 – Somero. T. J. s. 1888.  
1109 KL 14/1978 – Kiikala. I. L. s. 1901. 
1110 Pieni Koti-Apteekki 1901: 4. 
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Kuumennettu metallipiikki 

Lönnrotin mielestä hampaan säryssä parhaimpia ja luotettavimpia hoitokeinoja on kuumentaa 

metallipiikki ja työntää se kololle syöpyneeseen hampaaseen, jolloin tauti häviää juuriaan myöten.1111 

Kuumennettuun piikkiin on luotettu Ruotsissa ja siihen ovat turvautuneet myös virolaiset. 1112 

Kansanlääkintää koskevien kilpakirjoitusten ja kyselykeräysten tietojen valossa hermon polttaminen 

(kauterisaatio) on ollut yleisesti käytetty, mutta kivulias hampaanparannuskeino. Särky lakkasi, kun 

tällä tavoin onnistuttiin polttamaan hermo kuoliaaksi. Kuumennetun piikin käytöstä on tavallisesti 

kerrottu omakohtaisia kokemuksia.1113 

Polttaminen on sopinut myös ”hammasmato” -käsitykseen. Varsinais-Suomesta kirjatussa tiedossa 

hammassärky tulee usein kylmästä, mutta joskus siihen on syynä hampaassa elävä pieni valkoinen 

mato, mikä poltetaan kuoliaaksi kuumennetulla rautanaulalla.1114 Elävän hermon polttaminen on ollut 

niin tuskallinen toimenpide, että taju saattoi mennä vähäksi aikaa.1115 Kuumennettua ompeluneulaa on 

käytetty, kun on avattu ikenessä oleva märkäpesäke.1116    

Särkevän hampaan poistaminen 

Haartmanin lääkärikirja ilmestymisen aikaan, 1700-luvun puolivälissä, ei varsinaisesta 

hammaslääketieteestä voi puhua. Niinpä Haartmanin mielestä särkevän hampaan paras hoitokeino oli 

sen poistaminen, mutta ihmiset tulivat liian myöhään vastaanotolle, jolloin hammas oli jo niin laho, 

ettei sitä voinut poistaa ja tämän takia täytyi tyytyä epävarmempiin keinoihin eli kaikenlaisiin 

rohtoihin.1117  

                                                      
 
1111 Lönnrot 1981 [1839]: 94; Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 172. 
1112 Tillhagen 1977: 159; H II 24, 228/9 (256)< Karula< Helme, Jõgeveste; ERA II 24, 341/2 (103)< Tyri, Vahastu v. 
Vahastu k.  
1113 SKS KRA. Askola. Tyyskä, Juho 1938. 1907; SKS KRA. Kaavi. Krohn, Kaarle 12583 a. 1885. – Matti Hiltunen, 33 v. 
Säyneiskylä; SKS KRA. Kaavi. Teräsvuori, K. 572. 1910. – Paavo Miettinen; SKS KRA. Kangasniemi. Kuitunen, Oskari 
876. 1927. – Eliina Pyykkönen, 50 v.; KL 13/1978 – Kiikala. J. N. s. 1910; KL 13/1978 – Kiikala. O. L. s. 1924; KL I/1978 
– Kuusjoki. F. M. s. 1894; SKS KRA. Perho. Laajala, Väinö 840. 1937. – Marjaana Pajuoja s. 1860; 1920; SKS KRA. 
Pyhäranta. Koskinen, Lauri 361. 1929. – Juho Saloranta, 75 v.; SKS KRA. Salo. Joutsen, Etti E 205: 162–163. 1954; KL 
1/1978 – Somero. J. S. s. 1898; KL 1/ 1978 – Somero. A.V. s. 1901; KL 1/1978 – Somero, I. J.; TYKL kys46/40 – Somero. 
I. L. s. 1907; KL 1/1978 – Somero. J. N. s. 1908 ja O. N. s. 1907; SKS KRA. Sysmä. Lindsten, Juho 343. 1938; SKS KRA. 
Viljakkala. Mattila, Martti E. 744. 1932. – Elina Keskinen; SKS KRA. Yli-Kiiminki. Valve, A. 604. 1910. – Juho 
Antinpoika Mäkelä, 60 v. 
1114 SKS KRA. Perniö. Myrsky, Vilho 332 a. 1920. 
1115 KL 1/1978 – Somero. A. L. s. 1912. 
1116 SKS KRA. Tervo, Tervaharju. Puranen, Kauko. KT 100. 1936; SKS KRA. Soutjärven alue, Ruoppaoja. Sääski, Sylvi 
3575. 1943. – Grigorij Antasov, s. 1885. 
1117 Haartman 1759: 287. 
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Puhuttaessa tai kirjoitettaessa hammassäryn kansanomaisista parantamiskeinoista, kuitataan asia 

usein toteamuksella, että kylän seppä poisti särkevän hampaan. Näin tietysti monta kertaa on ollutkin, 

mutta se ei ole läheskään koko totuus. Tuskallista hampaanpoistoa on kartettu viimeiseen asti ja 

todennäköistä on, että ajateltiin samalla kuin Lönnrot: 

Taikka nyästään hammas pois, jota kuitenkaan ei pitäisi keviämielisesti, usein vähemmästäki tarpeesta 

tehdä, vaan ennen kärsiä ja odottaa siksi, että kolotus itsestään lakkaa, joko vuoden päästä eli sillä paikoin 

melkein ainaki on nähty tapahtuvan.1118   

Kovin hanakasti eivät ihmiset ole lähteneet hammastaan poistattamaan, vaan ovat kärsineet 

hammassärkyjaksoista ehkä vuosien ajan. Satakuntalainen informantti kertoo äitinsä lohduttaneen, että 

särky lakkaa, kun poski turpoaa.1119 Kun hampaiden annettiin yksi toisensa jälkeen mädätä ja murentua, 

peittyivät juurentyngät ikenien alle, mutta myös nämä ”olemattomat hampaat” särkivät.1120   

Myöhemmin ilmestyneessä lääkintäkirjallisuudessa on tavallista, että kehotetaan viivyttelemättä 

menemään lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolle paikkauttamaan tai poistattamaan vihoitteleva 

hammas.1121 Viron rahvas sai painetun sanan kautta tietää, miten tärkeää on poistattaa rikkisyöpynyt 

särkevä hammas. Hampaan mätäneminen jatkuu edelleen, vaikka särky saadaan kaikenlaisten tippojen 

avulla loppumaan. Sen takia on tärkeää, että särkevä hammas poistetaan, jos sitä ei ole mahdollisuus 

paikata, painottaa Pietarissa toiminut hammaslääkäri.1122 Tervise õpetus -kirjan lääkäri-kirjoittaja on 

selittänyt arkista esimerkkiä hyväksi käyttäen, miksi rikkinäinen hammas pitää ajoissa poistaa. Hän 

kuvailee huonon hampaan aiheuttavan viereisille hampaille samanlaista tuhoa kuin mädäntynyt peruna 

perunalaarissa. Jos sitä ei heitetä pois, niin kohta pilaantuvat myös lähellä olleet perunat.1123       

Olot niin Suomessa kuin Virossakin ovat olleet sellaiset, että lääkäriapua ei ole ollut edes 

saatavilla.1124 Myös lääkäripelko ja rahanmeno ovat olleet esteenä, joten vaivattomampaa on ollut 

hakea apua paikalliselta hampaanpoistajalta.1125 Mahtoiko 1800-luvun lopulla näkyä hammasmädän 

                                                      
 
1118 Lönnrot 1981 [1839]: 94; Elias Lönnrot Valitut Teokset 4 1992: 172. 
1119 HP 208/2002 – Kankaanpää. P. H. s. 1930. 
1120 TYKL kys46/24 – Haukipudas. I. J. s. 1900; TYKL kys46/16 – Laitila [Kymi]. A. A. s. 1903; TYKL kys46/14 – 
Mynämäki. A. A. s. 1909; HP 380/2001 – Mäntyharju. S. K. s. 1921; TYKL kys46/30 – Pöytyä. L. L. s. 1899; TYKL 
kys46/14 – Tammela, Forssan tehdaskylä. I. M. K. s. 1900; TYKL kys46/33 – Turku. L. L. s. 1909. 
1121 Kodin lääkärikirja 1913: 317; Meiesaar 1930: 156. 
1122 Stern 1904: 69–70. 
1123 Hellat 1891: 24. 
1124 Lõvi & Kalnin 1967: 136. 
1125 TYKL kys46/ 33 – Iisalmi. V. K. s. 1896; TYKL kys 46/21 – Savitaipale. T. L. s. 1922. 
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yleistyminen savolaisen seppä Turusen pajalla, kun hän toteaa, että hammastautia oli ennen harvoin, 

mutta nyt ihmisiä kävi useammin vedättämässä hampaitaan.1126  

Hampaiden poistamiseen erikoistuneet kansanmiehet ovat tehneet varsin merkittävää ja tuloksia 

tuottanutta parannustyötä. Kansanparantajia käsittelevässä kirjallisuudessa hampaanpoistajat ovat 

marginaalissa. Kuuluisin amatööri-hampaanpoistaja lienee Venäjän keisari Pietari Suuri. Tästä 

huolimatta hänen tiedetään olleen kaikenlaista puoskarointia vastaan ja myötävaikuttaneen siihen, että 

vuonna 1721 Venäjällä tuli voimaan säädös, mikä edellytti kokeen suorittamista ennen hammaslääkärin 

oikeuksien saamista.1127   

Verrattuna yhtä ankaria tuskia aiheuttaneen sisäisen taudin parannusyrityksiin, saatiin 

hammassärky tavallisesti loppumaan, kun hampaan mukana poistui myös sairaus eikä vain oire. 

Ihmisestä tuli työkykyinen, eikä vaiva uusiutunut sen hampaan kohdalta. Seuraavaa voi verrata tämän 

päivän työterveydenhoitoon, kun hampaansa poistattanut renki saattoi pian palata töihinsä:   

Mälläri (kyläseppä) vainaa teki pihrit Eskol ja se otti särkeviä hampai pois. Talollisten renkei särki hampaat 

kovin, ja net kiros: Täytyy mennä Eskon tykö ja antaa reppii hampaat pois.1128  

Paikkakunnan seppä ei ole ollut ainoa, jonka luokse hammassäryn vaivaama ihminen meni, vaan 

kylissä on ollut talonpoikia ja käsityöläisiä, jotka olivat harjaantuneita hampaanpoistajia. 1129 

Kangasniemeläiset maanviljelijät Aatu Laitinen ja Alfred Suuronen poistivat sivuharrastuksenaan 

hampaita, kun pitäjässä ei 1900-luvun alussa ollut hammaslääkäriä. 1130  Seuraava tieto on 

pohjoiskarjalaisesta räätälistä, joka on tiennyt taitojensa rajat, eikä ryhtynyt poistamaan hammasta 

silloin, kun poski oli kovasti turvoksissa, mistä olisi voinut seurata henkeä uhkaavia komplikaatioita. 

Ikenen sisällä olleita juuria hän ei myöskään alkanut kaivella ja sairaiden kohtelu on ollut erinomaista: 

Olen syntynyt 1909. Muistan asioita 1912–14 alkaen. Isä oli räätäli. Hän otti hampaita ainoana puoskarina 

paikkakunnalla. Joten niitä hammas-sairaita tuli 30–40 km päästä. Ja se oli ikävintä olevinaan, jos poski oli 

turvoksissa ettei saanut suuta auki. Jonkin kerran kävi niin että täytyi ottaa vaan verta pois hampaan ikenistä 

juurista. Ja käskeä hautomaan kuumalla kääreellä, märällä kylmällä tai kuumalla. Ja jalkoja livottaa 

kuumassa vedessä polvea myöten niin paljon kuin kärsii ja tulla sitten viikon kahden päästä uudestaan. 

                                                      
 
1126 SKS KRA. Kangaslampi. Lönnbohm, O. F. 454. 1894. – Seppä Turunen. 
1127 Lõvi 1968: 5. 
1128 KL 1/1978 – Somero. L. K. s. 1893 ja L. K. s. 1904. 
1129 TYKL kys46/22 – Alahärmä. J. L.1908; TYKL kys46/9 – Haapavesi. M. M. s. 1897; SKS KRA. Kauhava. Väinö 
Tuomaala 5826. 1952. – Ahti Toivonen, s. 1880; HP 214/2002 – Kiikka. V. H. 78 v.; TYKL kys46/27 – Outokumpu. A. K.  
1130 TYKL kys46/77 – Kangasniemi. E. E. H. s. 1910.  
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Hammas ikenien sisässä, juuret vaan, niin niitä ei osannut poistaa. Oli mentävä vaikka Sortavalaan tai 

Joensuuhun laivalla. Ja hampaan oton yhteydessä sattui pyörtymis tapauksiakin. Että piti viedä hevosella 

kotiin nukkumaan ja lepäämään vuoteessa 1 tai 2 päivää. Joskus sattui että juuri katkesi ja jäi sisään. 

Paikkakunnan kunnanlääkärikään ei saanut pois.1131 

Edellisen tapainen sairaan huomioon ottaminen ei ole ollut itsestään selvää hampaan poiston 

yhteydessä. Pohjoissavolaisen kylän ”hammaslääkärin” luokse uskaltautuivat ainoastaan miehet. 

Tikapuut olivat välissä tämän kiskoessa erikoistongeillaan hampaan pois. 1132  Pohjalainen 

hampaanpoistaja on uskonut enemmän voimaan kuin tekniikkaan, kun hän kaksin käsin on pitänyt 

pihdeistä kiinni toisen miehen pidellessä potilaan päätä paikoillaan. 1133  On myös huomattu, että 

hampaanpoisto on enemmän taito- kuin voimalaji.1134 Tavallisesti hampaanpoistajat ovat olleet miehiä, 

mutta Turussa tiedetään asuneen 1910-luvulla naispuolisen hampaanpoistajan, joka ennen pihteihin 

tarttumista juotti asiakkaalleen korttelin viinaa, jotta tämä olisi paremmin kestänyt poistamisen ja sen 

jälkiseuraukset.1135 

Vaikka hohtimia tai sepän pajapihtiä on poistoissa kerrottu käytetyn, eivät ne muotoilultaan ole 

erityisen sopivat hampaan poistamiseen. 1136  Mielikuva sepän suurista pihdeistä liittynee hampaan 

poiston pelottavuuteen, sillä museoissa säilyneet seppien tekemät hammaspihdit, omaan käyttöön tai 

asiakkaille, ovat muodoltaan hyvin lähellä nykyaikaisia hammaspihtejä. Käsityöläinen ja monia 

hampaan poistoja tehnyt taitaja tuskin on tyytynyt huonosti käteen luontuneisiin työkaluihin. Usein 

mainitaankin, että käytössä ovat olleet sepällä teetetyt tai omatekoiset hammaspihdit.1137 Jos sepällä oli 

kokemusta hampaiden poistamisesta, niin hän osasi valmistaa itselleen ja muille tarvitseville juuri 

                                                      
 
1131 KL 1/1978 – Nurmes. M.E. s. 1909.   
1132 KL 9/1978 – Nilsiä. H. R. s. 1914. 
1133 SKS KRA. Lappajärvi. Toivonen, Heikki E 193: 239. 1950. 
1134 HP 662/2002 – Perniö. T. L. s. 1944.  
1135 TYKL kys46/40  – Ahlainen. V. J. K. s. 1912. 
1136 HP 266–267/2002 – Kyyjärvi. A. H. s. 1934; TYKL kys46/16 – Laitila [Kymi]. A. A. s. 1903; TYKL kys46/21 – 
Parikkala. H. H. s. 1912; TYKL kys46/132 – Pertteli. K. A. s. 1903; KL 4/1978 – Petäjävesi [Jyväskylän mlk]. V. K. s. 
1915; HP 857/2002 – Puumala. A. O. s. 1929; HP 964/2002 – Pyhäjärvi Vpl. T. P. s. 1919; TYKL kys46/30 – Rovaniemi. 
O. N. s. 1926;   
1137 TYKL kys46/80 – Haapavesi. H. K. s. 1892; TYKL 46/31 – Ilmajoki. E. R. s. 1893; TYKL kys46/48 – Ilomantsi. P. J. 
s. 1884. TYKL kys46/26 – Jalasjärvi. J. K. s. 1895; SKS KRA. Jämsä. Kalle Nieminen E 182, s. 591. 1949; TYKL 
kys46/33 – Keuruu. B. K. s. 1889; SKS KRA. Kitee. Lönnbohm, O. A. F. 1702. 1894; TYKL kys46/34 – Kuru. K. N. s. 
1901; TYKL kys46/13 – Lapinlahti. H. R. s. 1901; HP 1402–1403/2002 – Längelmäki. R.V. s. 1915; TYKL kys46/25 – 
Orimattila, Karkkula. A. H. s. 1909; TYKL kys46/27 – Outokumpu. A. K.; HP 630/2002 – Rovaniemi. M. L. s. 1930; 
TYKL kys46/27 – Tuusniemi. A. R. s. 1882; LK 5/2002 – Ylämylly. M.-L. A. 
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siihen toimenpiteeseen sopivat pihdit. 1138 Vuosisatojen kuluessa hammaspihdit eivät ole muotoilultaan 

kovin paljon muuttuneet.  

 

 

                                             
                                           Kuva 16. Hammaspihdit 1700-luvulta.1139 

                   

 

 

 
                                                      
 
1138 HP 11/2002 – Jaakkima. M. T. s. 1913; TYKL kys46/32 – Kangasniemi [Iisvesi]. S. A. s. 1909.; TYKL kys46/72 – 
Pälkäne. L. M. s. 1900; SKS KRA. Sysmä. Lindsten, Juho 343. 1938.   
1139 Fauchard 1746: 151.       
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                     Kuva 17. Nykyaikaiset hammaspihdit. 
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Kuva 18. Maasepän valmistamia hammaspihtejä ja avaimesta muotoiltu hammasvipu.  Helsingin yliopistomuseo. 

Roomalainen Celsus neuvoo irrottamaan ienkudoksen hampaan ympäriltä ja liikuttelemaan hammasta 

niin, että sen saattoi vetää pois kuopastaan. 1140  Hammaslääkärin käyttämiin poistoinstrumentteihin 

kuuluvat erilaiset vivut (hebel), joiden avulla hammas irrotetaan ympäröivästä kudoksesta tai kaivetaan 

juuria leukaluusta. Usein poistosta selvitään taitavalla vivun käytöllä ilman pihtejä. 

Poistamistekniikkaan paneutuneilla kansanmiehillä on ollut vastaavia välineitä.1141 Informantti kertoo 

isällään olleen kippuraleukaiset pihdit ja haapapuusta vuoltu palikka, jota käytettiin ”vippaukseen”. 

Potilaan suusta kuului vain ”ölähdys” ja hammas oli pois. Vastaavaan tilanteeseen oli kertoja itse 

joutunut sota-aikana rintamalääkärin vastaanotolla. Tuolloin ei hampaan puuduttamiseen käytettyjä 

aineita ollut tuhlattavaksi:  

 

                                                      
 
1140 Kela 2001: 37.  
1141 TYKL kys46/17 – Pielavesi. J. K. s. 1911; TYKL kys46/38 – Pyhäjärvi Tl. R. A. s. 1904; TYKL kys46/ 25 – 
Sonkajärvi. A. K. K. s. 1909. 
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Saatuani sylkäistyksi hammaslääkäri käski aukaista suun uudelleen ja asetti pihtinsä toiseen ”madon 

syömään” hampaaseen. Rasahdus vain ja hammas katkesi, sen juuret jäivät leukaluuhun. Tohtori otti 

sorkkarautaa muistuttavan esineen, kirosi ja painoi raudan sorkat syvälle hampaan juuren alle, sitten vain 

kippaus ja hampaan juurikin tuli ulos suustani. Kipeästi se juuren otto kävi mutta hammastautikin parani 

samana päivänä.1142 

                              
                                  Kuva 19. Vipuja 1700-luvulta.1143      

                                                      
 
1142 KL 5/1978 – Pieksämäki. P. K. s. 1913. 
1143 Fauchard 1746: 149. 
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                                       Kuva 20. Nykyisin käytössä olevia vipuja. 

Muuan hampaanpoistaja on käyttänyt monijuuristen takahampaiden poistoihin isosta rautanaulasta 

käännettyä ja sileäksi hiottua vipua, jolla hän on ensin irrottanut ikenen hampaan ympäriltä ja sen 

jälkeen työntänyt vivun pään juurten väliin ja nostanut hampaan ylös.1144  

Hammasta ei aina tarvinnut lähteä muualle poistattamaan, vaan sen on pystynyt itsekin irrottamaan. 

Kotioloissa ystävän avustuksella hampaansa poistanut mieshenkilö Virosta kertoo kirjeessään 

apuvälineinä olleen laakapihdit, rautalankaa, narua ja viinaa, jota käytettiin puhdistukseen ja 

”puudutteeksi”.1145  

Lahonneen hampaan jäänteet saattavat nousta aikaa myöten ylöspäin kuopastaan, joten niitä on 

ollut mahdollisuus kaivaa omin neuvoin pois vaikka puukon kärjellä.1146 Lasten heiluvia maitohampaita 

on poistettu langan avulla, mutta samalla menetelmällä on kiskaistu aikuisilta tiukasti leukaluussa 
                                                      
 
1144 TYKL kys46/50 – Rantsila. E. L. s. 1902. 
1145 Kirje 10/2002 – Viro, Türi, mies, 52 v. 
1146 TYKL kys46/21 – Jokioinen. M. M. s. 1896; TYKL kys46/38 – Pyhäjärvi Tl. R. A. s. 1904. 
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olevia hampaita. 1147  Etelä-Pohjanmaalla ”Naru pantii hampaan ympäri länkylle, länkky kiristyi ja 

hammas lähti, kun miehissä yhtäkkiä nykästiin narusta kaikin voimin.” 1148  Tiettömien taipaleiden 

takana olleilla poronhoitoalueilla ja metsätyömailla on hammassärky ollut karu vieras ja hoitokeinot 

sen mukaiset. Poromiehen tiedetään päässeen vihoittelevasta hampaastaan miesvoimin. Toiset pitelivät 

potilasta lattialla ja yksi veti tongilla hampaan irti.1149  Puun jännitteen avulla hampaansa poistanut 

mies on ottanut riskin, että leuasta lähtisi muutakin kuin hammas:  

Moilas-Heikalla oli pöllin tevossa Monnukairassa 1930 luvun alussa pula-aikana alkanut pakottamaan 

(särkemään) hammasta hän oli puukolla okertanut sen verran ikenettä irti että oli saanut sidottua langan 

siihen hampaan ympäri ja sitten taivuttanut koivun ja sitonut koivun latvaan kiinni sen langan sitten 

löysännyt koivu oli ponkaissut pystyyn ja hammas lähtenyt.1150 

Ihmisten hampaattomuuden syynä ei suinkaan aina ole ollut, eikä nykyisinkään ole, hammasmätä 

eivätkä hampaita tuhonneet ”myrkkyhoidot”, vaan hampaiden kiinnitys leukaluuhun on alkanut löystyä 

kroonisen parodontaalisairauden seurauksena. Kiinnityskudosten tuhoutumisprosessin aikana on 

saattanut olla kovia särkyjä tai tauti on edennyt huomaamattomasti. 1151  Liikkuvat enää vähän 

leukaluussa kiinni olleet hampaat lähtivät helposti sormilla, narun avulla, tongilla ja joskus on käytetty 

”sokerisaksiakin” apuna. 1152  Raumalainen vastaaja kertoo irrottaneensa sormilla ”häälyvän” 

hampaansa, vaikka se vähän sattuikin.1153   

Yhä useammat kunnat saivat 1900-luvun alussa oman kunnanlääkärin, jolla oli oikeus tehdä 

hammaslääkärin työtä, mikä käytännössä tarkoitti särkevien hampaiden poistamista.1154 Kun viimein 

tuli aika poistattaa hammas, niin poiston teki lääkäri ottamalla hampaan pois ilman puudutusta.1155 

Tehtaan lääkärit poistivat työntekijöiltä särkeviä hampaita1156, ja eläinlääkäriinkin on turvauduttu, kun 

                                                      
 
1147 KL 13/1978 – Kiikala. V. T. s. 1922. SKS KL 1/1978 – Somero. J. N. s. 1908 ja O. J. s. 1907. 
1148 KL 9 1978 – Kaustinen. K. O. s. 1913. 
1149 HP 16/2002 – Sodankylä. E. A. s. 1934.  
1150 HP 1272/2002 – Kittilä. J. T. s.1922. 
1151 Therapia Odontologica 2003: 460–471. 
1152  TYKL kys46/35 – Ala-Tornio. V. L. s. 1899; TYKL kys46/80 – Haapavesi. A. K. s. 1904; TYKL kys46/23 – 
Hirvensalmi. M. L. s. 1908; KL 5/1978 – Jalasjärvi [Savonlinna]. A. H. L. s. 1915; TYKL kys46/11 – Kanneljärvi, Liikola. 
V. H. s. 1899; TYKL kys46/45 – Kokemäki. A. J. s. 1911; SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Marketta. Paulaharju, Samuli 33990. 
1937. – Kallan Pekan Priita Marja, 78 v.; TYKL kys46/35 – Rautu. A. K. s. 1907; HP 1051/2002 – Valkeala. K. R. s. 1931. 
1153 TYKL kys46/52 – Rauman mlk. P. S. L. s. 1894.  
1154 TYKL kys46/9 – Haapavesi. M. M. s. 1897; TYKL kys46/31 – Ilmajoki. E. R. s. 1893; TYKL 46/77 – Kangasniemi. E. 
E. H. s. 1910; TYKL46/27 – Outokumpu. A. K.; TYKL 46/ 29 – Pielisjärvi. A. K. s. 1900; TYKL kys46/ 25 – Pälkäne. A. 
H. s. 1919; TYKL 46/52 – Rauman mlk. P. S. L. s. 1894; TYKL 46/31 – Äänekoski. T. L. s. 1913. 
1155 TYKL 46/29 – Kirvu. A. A. s. 1898. 
1156 TYKL 46/14 – Tammela, Forssan tehdaskylä. I. M. K. s. 1900. 
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tämä on käynyt lehmää katsomassa.1157 Helpotusta poistoihin tuli, kun 1940-luvun lopulla kliiniseen 

käyttöön otettu syntetisoitu lidocain mahdollisti paikallispuudutuksen käytön hammashoidossa.1158   

Hampaan poistamista on pidetty varmana keinona päästä särystä, mutta aina se ei sitä ole ollut, 

vaikka epäonnistuneista maallikoiden tekemistä poistoista arkistotiedoissa ei juuri kerrota. Joskus 

poistaja on erehtynyt hampaasta, leukaluuta sanotaan tulleen hampaan mukana, poistoa on seurannut 

verenvuoto tai sietämätön särky. Hampaan poistamisen jälkeisistä kuolemaan johtaneista 

komplikaatioista ei tutkimusaineistossa ole kuin yksi tieto, mutta todennäköisesti se ei kuitenkaan ole 

ollut kovin harvinaista, koska sairaalahoitoa vaativia poiston jälkitiloja esiintyy nykyisinkin. 1159 

Laajemman näkökulman hampaanpoistajien työstä antaisivat vanhat käräjäpöytäkirjat. 

Hampaanpoistajien työn ja osaamisen hyödyt ovat kuitenkin olleet merkittäviä myös tämän päivän 

näkökulmasta katsottuna, sillä kauan jatkuneilla suun infektioilla tiedetään olevan vaikutusta ihmisen 

yleisterveyteen.1160     

  

                                                      
 
1157 HP 540/2002 – Itä-Suomi. M. K. 
1158 Rosenberg 1998: 1631. 
1159 Duodecimin ja Apollonia ry:n asettama työryhmä 8/2011: 23; SKS KRA. Anjala. Tyyskä, J. 960–1. 1891; RKM II 135, 
193 (6) Hargla, Moniste v. Minna Kokk, s. 1892; J. L. s. 1909; SKS KRA. Kemijärvi. Duodecim E 190: 357. 1950; SKS HP 
1832/1676 – Kuusjärvi, Varislahti. A. J. P. s. 1926; TYKL kys46/25 – Orimattila. A. E. H. s. 1909; E 4022 (4)< Põlva> 
Oudova; TYKL kys46/159 – Pälkjärvi. J. A. L. s. 1909; KL 6/1978 – Pälkjärvi, [Iisvesi]. ERA II 205. 1403 (9) E. Kriitmäe 
(1939) Tallinn; TYKL kys46/33 – Turku. L. L. s. 1909; HP 1322/2002 – Turku. V.T.   
1160 Uitto & Nylund & Pussinen 2012: 1232. 
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4 SUUN SAIRAUKSIEN EHKÄISEMINEN JA TERVEYSKASVATUS  

Taiat entisajan ehkäisyä 

Käsillä olevaan tutkimukseen kuuluvan aikakauden alkupuolella terveen hampaiston saamiseksi ja 

säilyttämiseksi ei kansanihmisten tiedossa ole ollut muuta keinoa kuin sukupolvelta toiselle 

siirtyneiden taikojen muodossa tehty ehkäisy. Ruotsalainen on todennut, että vanhemmat yrittivät 

voimiensa mukaan huolehtia lastensa hampaista. Vaikka se on tapahtunut maagisten toimien avulla, on 

se aloitettu jo heti lapsen synnyttyä.1161  Toive lujista hampaista on nähtävissä, kun vastasyntyneen 

ikeniä on sivelty rautaesineellä, suussa on pyöritelty kolikkoa tai vauvalle on annettu pureskeltavaksi 

karhunhammas.1162 Lapsen ikenien hierominen vesimyyrän hampaalla ja sen piilottaminen kantoon 

takasi, ettei mato syönyt hampaita ”ikipäivinä”.1163 Tulevien hampaiden hyvinvointiin liittyi myös 

ikenien perusteellinen pesu heti synnytyksen jälkeen tai lapsen ikenet on voideltu tämän ensimmäisellä 

ulosteella. 1164 

Vauvalle lahjoitettu hammasraha on laajalle levinnyt perinne hampaiden terveyden ja vahvuuden 

takaamiseksi. Raha annettiin ristiäisissä tai silloin kun lasta mentiin ensimmäistä kertaa katsomaan 

taikka siinä vaiheessa, kun ensimmäiset hampaat puhkesivat. Hammasrahaa ei annettu vanhempien 

käteen, vaan se piilotettiin lapsen tyynyn tai peiton alle. 1165 Kymenlaaksolaisen perinteen mukaan 

hammasrahan lahjoittaminen on ollut kummeille velvollisuus, muut saivat antaa rahaa niin 

halutessaan.1166 Laatokan Karjalasta kerrotaan: 

Uutta tulokasta katsomaan saapuivat ensin lähimpänä asuvat lähisukulaiset, kuten mummo, ukko, tädit y.m, 

mutta hyvin pian myös naapurit ja muut kyläläiset. Minun saamieni tietojen mukaan läheisimmät jättivät 

käyntinsä yhteydessä lapsen tyynyn alle pienen rahasumman, jota sanottiin hammasrahaksi. Sen lapsen 

vanhemmat saattoivat löytää vasta vieraiden mentyä. Se oli lähinnä tarkoitettu luullakseni onneksi ja 

                                                      
 
1161 Ruotsalainen 1950: 20. 
1162 SKS KRA. Haukivuori. Vidbom, K.V. 190. 1890. – Mikko Laukkanen, 65 v.; SKS KRA. Pielavesi, Jylänki. Nissinen, 
Armas KRK 107: 395. 1935; SKS KRA. Räisälä, Kivipelto. Räty, Tyyne KT 119:110. 1930; SKS KRA. Ruokolahti, 
Jukajärvi. Kurko, Eero KRK 79: 119. 1935–36. – Simo Kemppainen, 72 v. 
1163 SKS KRA. Venäjän Karjala. Meriläinen, H. II 147. 1888. – Vasselie Ontroppainen, 64 v. 
1164 Hämäläinen 2005 [1920]: 87; SKS KRA. Sortavala mlk. Moilanen, Toini KRK 148: 459. 1935.  
1165 SKS KRA. Johannes, Revonsaari. Airikka Lauru, s. 1905. 227: 48. 1957. – Emma Reponen, s. 1881; SKS KRA. 
Korpilahti. Kotikoski, J. W. 1045. 1933. Mp. 1905. – Rosina Wiitanen. Maijaliisa Riihelä; SKS KRA. Savonlinna. Aleksi 
Seppänen 1787. 1936; HP 16/2002 – Sodankylä. E. A. s. 1934. SKS KRA. Utajärvi. Kolehmainen, Edita. KRK 210: 76. 
1935.  
1166 Valli 1988: 381. 
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terveydeksi lapselle, että tämä saisi hyvät hampaat. Vanhempieni kertoman mukaan oli minulle isän isä, siis 

ukko, jättänyt hammasrahana 20:- joka siihen aikaan oli suuri raha.1167  

Pohjois-Pohjanmaalla hammasrahan antaminen on ollut miespuolisen kummin velvollisuus.1168 Virossa 

vaskisen kolikon lahjoittaminen ei ollut suotavaa, koska lapsi joutuisi täysi-ikäisenä kärsimään 

särkevistä hampaista.1169 Suomessakin on uskottu hopearahalla olevan paremman vaikutuksen tuleviin 

hampaisiin kuin kuparilantilla. 1170  Nykyisin kummit lahjoittavat lapselle hammasrahan sijasta 

hopealusikan ja perinteen alkuperäinen tarkoitus on himmentynyt.    

Puhumme luontevasti ”rautahampaista”, mikä alkujaan on peräisin toiveesta, että lapsi saisi 

raudanlujat pysyvät hampaat. Toivomus esitettiin sanallisesti hampaiden vaihduntavaiheen taioissa. 

Maitohampaan irrottua on Pohjanmaalla paineltu tyhjää kohtaa avaimella tai muulla raudalla. 1171 

Irronnutta hammasta ei laitettu mihin tahansa, vaan kaikkialla Euroopassa tunnettu tapa on ollut heittää 

se pimeään loukkoon, tavallisesti hiirelle ja samalla toivottu vahvoja uusia hampaita.1172 Hämäläisen 

mukaan tavan perimmäisenä tarkoituksena on ollut organismista irronneesta osasta huolehtiminen. 

Hammastakaan ei saanut heittää huolettomasti pois, vaan se oli alistettava määrätyn käsittelyn 

kohteeksi, minkä avulla sen kautta aiheutuva vaara pystyttiin torjumaan. Vaikka ensimmäisellä sijalla 

on ollut toive vahvoista hampaista, ei irronnutta hammasta heitetty tuntemattoman kohtalon alaiseksi, 

mistä omistajalle olisi saattanut koitua vahinkoa. 1173  Suomalaiset lapset ovat heittäneet irronneet 

maitohampaansa uunin ja seinän väliseen solaan tai uunin päälle joko hiirelle tai lukille tai kuten 

Karjalan kannaksella ukolle uunin päälle.  Samalla on luettu loru ja toivottu tilalle lujaa uutta hammasta 

useimmiten rautaista hammasta. 1174  Hammas on saatettu työntää hiiren asuinpaikkaan permannon 

                                                      
 
1167  SKS KRA. Jaakkima. Kilpiö, Aune, s. 1923, E 227: 3–8. 1957.   
1168 SKS KRA. Vihanti Rautell, E. F. 33. 1891. – Liisa Haavisto, 35 v. 
1169 Grünthal 1924: 452 
1170 SKS KRA. Tervo. Utrianlahti. Pulkkinen, Eino. KT 99:51 1936. – Olga Tiitinen. Pielavesi Jokijärvi. 
1171 SKS KRA. Rantsila. Simojoki, Janne KRK 223:1542. 1935. 
1172 von Hovorka & Kronfeld 1909: 827–830; Hästesko 1918: 97; Hämäläinen 2005 [1920]: 57.    
1173 Hämäläinen 2005 [1920]: 56–58. 
1174 Forsblom: 154–159; Hämäläinen 2005 [1920]: 56–57; SKS KRA. Alatornio, Liakka, Hammasjärvi, Otto KT 220:10 
1936; SKS KRA. Ahlainen. Inberg, W. VK 20: 27. 1895; 35; SKS KRA. Forssa. Pastinen, Erkki KT 53: 10 1938. – Erkki 
Pastinen, rak.mestari, s. 1909 Turussa; KL 1/1978 – Helsinki. Backman, E.-R. B. s. 1921; SKS KRA. Hirvensalmi. 
Mesiäinen, Hilma VK 60: 13. 1921. – Matilda Mesiäinen, 54 v.; HP 416/2002 – Jämsä. E. K. s. 1925; SKS KRA. Kaarina. 
Kallio, Ilmari 475. 1913. – Kukkula muori; SKS KRA. Karuna. Tuominen, Bertel. VK 102:40. 1913; SKS KRA. Kaukola. 
Liukkonen, Väinö KT 113:5 1936. – Helena Liukkonen, synt. Muolaassa 1884; SKS KRA. Kaustinen. Heikki, Salo KT 
176:275.1938; KL 9/1978 – Kaustinen. K. O. s. 1913; HP 1262/200 – Kittilä. H. S. s. 1925; HP 1012/2002 – Kivijärvi. A. P. 
s. 1927; SKS KRA. Kuhmoinen. Vuorinen, Eino KT 60:120. 1938. – J. Vuorinen, s. 1860; SKS KRA. Kuusisto. Fingeroos, 
Ellen VK 11:21. 1921; SKS KRA. Lapua. Tervaskanto, J. VK 98:308. 1898. – Esa Toppari, 53 v.; KL 5/1978 – Liminka 
[Pieksämäki]. P. K. s. 1913; SKS KRA. Loimaa. Säteri, Eelis KT 31:12; SKS KRA. Merimasku; Naantali. Kärnä, Saima 
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alle.1175 Martti Haavio on kirjannut Laatokan Karjalasta tiedon, jossa maitohammas heitettiin olan yli 

hiiren hammasta kivistämään ja pyydettiin rautainen hammas tilalle.1176 Analogia hiiren hampaisiin on 

ymmärrettävää, koska ihmisillä oli kotipiiristään kokemusta hiiren terävistä ja vahvoista hampaista. 

Lapsuudessani oli tapa ja välttämätön tapa sittenkin – niin uskottiin – joka kerta kun lapselta irtautui 

maitohammas, ”varsahammas” suusta, ottaa se hyppysiinsä, heittää se muurin taakse, näkymättömiin 

sanoen: Hiiri se (= ota) hiukkahammas, annam mulle rautahammas.1177  

Etelä-Pohjanmaalla uskottiin lorun ”Lukki, lukki, luuhammas, anna mulle rautahammas” vaikuttavan 

tilalle kasvavaan pysyvään hampaaseen niin, että siitä tosiaan tulisi mahdollisimman luja ja kestävä.1178 

Mytologinen olento lukk ~ lokk on yhdistetty muinais-skandinaaviseen tulen ja ilman Loki-

jumalaan.1179  Hästesko selittää, että lukki merkitsee germaanilaisessa mytologiassa tulenhaltijaa ja 

Suomessa hämähäkkiä, joka antaa lapselle uuden hampaan. Kun sanan alkuperäinen merkitys unohtui, 

jäi lukki merkitsemään vain hämähäkkiä.1180 Pelkkä uunin päälle heittäminen tai uunin mainitseminen 

lorussa viittaa siihen, että tulella on ollut osuutensa tämän laajasti tunnetun taian kehityskulussa.1181 

Suoraan tuleen ei koskaan saanut irronnutta hammasta heittää, jottei toisia hampaita alkaisi särkeä.1182 

Rautahampaan pyynnöstä tunnetaan myös versio, jossa maitohammas heitetään uunin taakse ja luetaan, 

”kilkkaa, kalkkaa rautahammas sijalle”.1183 Uuniin liittyy myös virolaislapsen irronneen maitohampaan 

heittäminen uuninhaltiana pidetylle kotisirkalle (Acheta domesticus), mikä viron kielessä on kilk tai 

ritsikas. 1184 

                                                                                                                                                                                      
 
VK 48:9 1914. – Robert Efraiminpoika ja Eino Arvelmo; HP 1015/2002 – Nivala. I. P. s. 1939; SKS KRA. Nummi Oinola. 
Raakel Saario KRK 55:71. 1953; SKS KRA. Pomarkku. V. Andersen 235. 1893; TYKL kys46/35 – Rautu. A. K. s. 1907; 
SKS KRA. Säkkijärvi. Hämeenlinnan alakouluseminaari 32383. 194. Maria Rönkä, Säkkijärvi s. 1864. SKS KRA. Tuusula. 
A. Andersson G 323. 1901; SKS KRA. Tyrvää Katajaranta, K. 3. 1903. – Eeva Kiukainen, 85 v. SKS KRA. Ähtäri. Oikari, 
Anna. KT 28:153. 1936. 
1175 SKS KRA. Kiikoinen, Hongistomaa. Koivusaari, Reino. KRK 30:105. 1935. – Matilda Koivusaari, 56 v.; SKS KL 
11/1978 – Sysmä. K. T. s. 1923; HP 1051/2002 – Valkeala. K. R. s. 1931.   
1176 SKS KRA. Suistamo. Haavio, Martti 1907. 1935.  
1177 SKS KRA. Suoniemi, Sarkola. Kuuri, Hilja KRK 30:113. 1935. 
1178 KL 1978/9 – Kaustinen. K. O. s. 1913.  
1179 Ariste 1930: 112–126. 
1180 Hästesko 1918: 97. 
1181 Apiola 1953: 18; SKS KRA. Karttula. Oksman Juho, 53 v. räätäli KRK 110: 24. 1935. – Eljas Hämäläinen, 33 v. 
Karttulan kylä; TYKL kys46/35 – Rautu. A. K. s. 1907. 
35/46 
1182  SKS KRA. Ikaalinen. Hämeenlinnan alakansakouluseminaari (L. Korkeamäki) 8391. 1939. – Kreta Konkarikoski s. 
1854. 
1183 TYKL kys46/35 – Alatornio. V. L. s. 1899; SKS KRA. Karttula. Oksman, Juho 53 v. räätäli. KRK 111: 1168. 1935. – 
Anna Karhunen, 45 v.; SKS KRA. Säräisniemi. Paulaharju, Samuli 6711. 1917. 
1184 Manninen 1924: 149; Ariste 1930: 112–126. 
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Lapse esimene piimahammas visatakse ahju pääle ja üteldakse: ”Ritsik, seh, luuhammas, anna mulle 

raudhammas. 1185 

Lapsen ensimmäinen maitohammas heitetään uunin päälle ja lausutaan: Ritsik, se luuhammas, anna minulle 

rautahammas.  

Võrun seudulla ja Setumaalla heitettiin maitohammas Viruskundralle ja pyydettiin rautahammasta 

tilalle. Kodinhaltiana pidetty myyttinen olento asusteli mieluummin uunin alla kuin päällä. Sillä 

peloteltiin lapsia, mutta yleensä sitä pidettiin hyvänä haltiana, jolle annettiin pieniä uhreja, kuten joulun 

aikaan ruokaa uunin päälle.1186 Sotien jälkeen syntyneille lapsille neuvostoajan Virossa rautahampaat 

merkitsivät vähemmän kaunista metallikuorikoilla päällystettyä hammasriviä, jollaisia nähtiin 

vanhemmilla ihmisillä, eikä sellaisia toivottu itselle. 1187   

Raudanlujan hampaan pyynnön takana on ollut vakava ajatus, että lapsen ei tarvitsisi aikuisena 

kärsiä huonoista hampaista. Perheenisät ovat osallistuneet hampaanpyyntötaian tekemiseen.1188 

Lapsena kuin minulta maitohammas irtautui, ja se otettiin pois viskasi isä sen aina uunille, ja se oli kaikin 

mokomin tehtävä viskatessaan se sanoi aina sanat. Hyi maitohammas uunille kasva rautahammas sijaan. 

Tämä kun tehtiin kuului kasvavan lujat hampaat jos ei uunille viskata maitohammasta syöp maut uuvet 

rautahampaat, ja tämä tehtiin kaikilta Lapsilta kun maitohammas lähti.1189 

Virolaisesta perinteestä löytyy sääntö, että maitohampaan irrottavalla aikuisella täytyy olla terveet ja 

valkoiset hampaat, jolloin myös lapsi saa samanlaiset.1190  

Taikuuden hiipuessa menetti maitohammasrituaali merkityksensä, mutta edelleenkin ensimmäisten 

maitohampaiden irtoaminen on lapselle tärkeä tapahtuma ja nykyinen universaali tapa on laittaa 

irronnut maitohammas tyynyn alle, josta hammaskeiju ottaa sen jättäen kolikon tilalle. Hammaskeijun 

1900-luvulle sijoittuva historia on miltei identtinen kirjailijan kynästä lähteneen hammaspeikko -

myytin synnyn kanssa. Vuonna 1927 ilmestyi amerikkalaisen kirjailijan kirjoittama näytelmä The 

Tooth Fairy, mutta hammaskeijun suosio alkoi kasvaa vasta sen jälkeen, kun kirjailija Lee Rogow 

julkaisi ensimmäisen todellisen lastentarinan hammaskeijusta (The Tooth Fairy) vuonna 1949. 

Hammaskeiju -käsite alkoi kukoistaa 1950-luvulla kirjojen ja sarjakuvien muodossa. Jotkut kirjat 

                                                      
 
1185 ERA I 2, 405 (2) < Põlva khk., Kioma v. (1928). 
1186 Eisen 1995: 48–49. 
1187 Kõivupuu 2013: 158. 
1188 SKS HP 963–964/2001 – Pyhäjärvi Vpl. T. P. s. 1919. 
1189 SKS KRA. Karttula. Oksman, Juho 53 v. räätäli KRK 110: 24. 1935. – Eljas Hämäläinen, 33 v. Karttulan kylä. 
1190 E 77578/9 (2)< Rõuge khk.< Jaan Gutves (1931). I.  
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keskittyivät lasten hampaiden hygieniaan ja suun terveyteen.1191 Hammaskeiju on kotiutunut pysyvästi 

myös suomalaiseen ja virolaiseen lastenkulttuuriin. Oma kokemukseni on, että miltei poikkeuksetta 

lapsi haluaa mukaansa hammashoitolassa irrotetun maitohampaan vaihtaakseen sen hammaskeijun 

tyynyn alle tuomaan kolikkoon.     

Varoituksista ja valistuksesta terveyskasvatukseen    

Todennäköisesti ensimmäinen suomen kielellä kirjoitettu neuvo hampaiden ja suun puhtaana 

pitämisestä löytyy vuonna 1670 painetusta kirjasta Cullainen kiria:nuorucaisten tapain sijwollisudest. 

Teoksen Libellus Aureus, de Civilitate Morum Puerilium on julkaissut tunnettu hollantilainen filosofi ja 

humanisti Erasmus Roterodamus vuonna 1530. ”Hammasten puhtaudesta pitä waari otettaman”, mutta 

niitä kielletään hankaamasta hiekalla tai ikeniä vahingoittavalla alunalla. Huonona tapana pidetään 

hampaiden välien kaivamista kynsillä koirien tai kissojen tavoin vaan ”Hammas Puicon Kärjellä, eli 

pienillä Luilla, Cukoin eli Canain Sääristä uloswedetyillä”. ”Siwollinen ja terwellinen” tapa on huuhtoa 

suu aamuisin puhtaalla vedellä.1192     

Samaan aikaan, kun hammaslääketiede eriytyi omaksi tieteenhaaraksi, alettiin hammasmädän 

haittoihin kiinnittää yhä enemmän huomiota.1193 Lukutaitoista kansaa voitiin lähestyä suoraan erilaisten 

julkaisujen kautta ja valistaa ja opastaa terveydenhoidossa. ”Tunnetteko, lapsukaiset, hampaanharjaa?”, 

kysyy Relander vuonna 1905 ilmestyneessä Terveydenhoitolehdessä: 

Kuinka moni koululapsi tuntee hampaanharjaa ja kuinka moni korkeammankaan koulun oppilas sellaista 

käyttää? Ja kuitenkin on suun puhtaanapito sekä hampaiden hoito mitä tärkeimpiä henkilökohtaisen 

terveydenhoidon toimenpiteitä. Tutkimus on osoittanut, että ihmisen suussa varsinkin huonosti hoidetussa, 

löytyy hyvinkin monta lajia terveyttä enemmän tahi vähemmän uhkaavia pikku eliöitä eli n.s. baktereita.1194 

Tietylle väestöryhmälle osoitetusta valistustoiminnasta on esimerkkinä ”Sosialidemokratisen 

Naisliiton” julkaisema sarja Kirjasia Työläislasten äideille, johon sisältyy vuonna 1906 julkaistu 

sisällöltään hyvätasoinen Lasten hammashoito. Lehtisessä selvitetään hampaiden puhkeaminen, 

vaihduntavaihe, hampaiden tehtävät, hammastaudit ja niiden syitä ja seurauksia, sekä annetaan ohjeita 

lapsen suun ja hampaiden hoidossa. Seuraava ohje voisi olla vaikka tänään laadittu: 

                                                      
 
1191 How the Tooth Fairy Originated 2013. 
1192 Roterodamus 1670 [1530]: 16. 
1193 Sivén 1942: 64–65; Wilska 499–530; Tala 1983: 1. 
1194 Relander 1905: 85–86. 
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Nukkumaan käydessä ei missään tapauksessa ole vuoteessa nautittava mitään makeaa tai hapanta, sillä 

mikään ei turmele hampaita siinä määrin kuin yöksi niihin pysähtyneet ruuanjätteet. Suu ja hampaat ovat 

illalla tarkoin puhdistettavat. On itsestään selvää, että kullakin perheenjäsenellä on oma 

hammasharjansa.1195  

Lehtisessä painotetaan varattomien perheiden lasten oikeutta saada yhteiskunnan järjestämää 

hammashoitoa, mutta korostetaan myös kotona tehtyä työtä hampaiden hyvinvoinnin eteen ja todetaan, 

että niin kiusallista kuin huonohampaisuus onkin, ei sitä vastaan työskennellä läheskään sillä ponnella 

kuin pitäisi. Tässä kuten muussakin terveydenhoidossa on tapana, että vasta sitten haetaan apua, kun 

vaurio on jo ehtinyt juurtua ja ottaa potilaan uhrikseen. Ajan tavan mukaan valistus on varsin 

suorasanaista kun todetaan, että lasten maitohampaiden hoidon laiminlyönti koituu aina vanhempien 

syyksi.1196  

Tuberkuloosin koetellessa suomalaista yhteiskuntaa 1900-luvun alkupuoliskolla oli 

valistustoiminta ennenkuulumattoman voimallista. 1197  Ruotsalainen on tarttunut asiaan suun ja 

hampaiden terveyden kannalta painottaen miten tärkeää on, ettei suu ole tartunnan kanavana. Vuonna 

1914 painettu lehtinen, Suun ja hammashoidon merkitys erinäisten tautien, etenkin tuberkuloosin, 

tarttumisessa, on niin varteen otettavaa valistustekstiä suun ja koko kehon terveyden puolesta, että on 

syytä tuoda teksti uudelleen päivänvaloon. Hampaiden anatomia, tehtävät, hammasmädän synty ja sen 

eteneminen sekä vaikutus ihmisen yleisterveyteen on kirjoitettu sellaista kieltä käyttäen, että sisällön on 

ymmärtänyt myös kouluja käymätön ihminen:   

Siirtykäämme nyt tarkastelemaan niitä häiriöitä, joita ihmiselle voi koitua hampaiden huonosta 
hoidosta. Sanomattakin on selvää, että rikkonaiset ja mätäiset hampaat ensiksikin suuresti haittaavat 
ruuansulatusta, sillä hampaiden tehtävä tässä on varsin tärkeä. Kuta huolellisemmin ja 
perusteellisemmin ruoka pureskellaan suussa, sitä paremmin se sulaa mahalaukussa ja säästää sitä 
liikanaiselta rasitukselta. Mutta jos hampaat ovat koloiset tai kuluneet ikeniä myöten rikki, eivät ne 
luonnollisesti voi täyttää tärkeää tehtäväänsä. Tiedämme varsin hyvin, miten hampaattomien ihmisten 
syönti käy. Hampaiden huolimattomasta hoidosta voi lisäksi seurata kaikellaisia ikäviä tauteja 
ensiksikin itse hampaan lähimmässä ympäristössä. 
Vaikka hampaat varsinkin niiden kiille-niminen, päällimmäinen kerros ovat sangen kovaa ja kestävää 
ainesta, syöpyvät ne helposti rikki luonnonvoimien vaikutuksesta, jos suun ja hampaiden hoito on 
puutteellinen. Hampaiden väleihin jäävissä ruuanjätteissä syntyy bakteerien vaikutuksesta hajautumista 
ja käymistä, jolloin muodostuu erinäisiä tehoisia happoja, varsinkin maitohappoa. Nämä hapot liuottaen 
kalkkiainekset syövyttävät rikki verrattain lujan hammaskiilteen. Alussa voi tällainen rikkoutuma olla 

                                                      
 
1195 Rewald-Berlin 1906: 14. 
1196 Rewald-Berlin 1906: 4. 
1197 Harjula 2007: 26–29. 
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pieni ja mitätön, mutta aikaa myöten vika suurenee suurenemistaan. Hampaiden sisäkudokset ovat 
heikompaa ainesta kuin kiille ja vioittuman kautta sinne tunkeutuneet bakteerit aloittavat siinä 
hävitystyönsä. Bakteereja onkin ylen runsaasti hammastahnassa [plakki kirj. huom.]. Jos ottaa sitä 
hitusen suurennuslasille, näkee siinä mitä kirjavimman joukon pallon-, sauvan-, kierteen- ja 
nauhanmuotoisia bakteereja. 
Tämä tauti on hammasmätä, joka on perin yleinen tauti ja aiheuttaa paljon vahinkoa. Täten syntyneiden 
lovien kautta taudinsiemenet tunkeutuvat syvemmälle hampaan sisustaan hammasluussa olevien 
hienojen kanavien kautta taikka vioittumaa myöten, jos se ulottuu hampaan sisustaan asti. Hampaan 
sisällä on ontelo, jossa on hermoja ja verisuonia. Tässä pehmeässä kudoksessa syntyy tulehdus ja myös 
hammassärky, kun tautipesä koskettaa arkoja hermoja. Tulehdus voi tästä jatkua hampaan juureen, 
leukaluun koloon ja aiheuttaa hampaan juurikalvon tulehduksen, joka on sangen kiusallinen vaiva. 
Hampaan juuressa saattaa syntyä oikeita mätäpesiä, ikenet ja poski turpoavat muodottomiksi ja potilas 
on luonnollisesti perin sairas ja vaivautunut. Tulehdus voi jatkua leukaluuhunkin ja olla pitkällisenä 
kiusana ihmiselle.  
Ei siinä kylliksi, että tällaiset hammasviat ovat peräti kiusallisia, vaan lisäksi voi mätä hampaista koitua 
ihmiselle hyvinkin arveluttavia muita tauteja. Tuollaiset rikkonaiset hampaat ikään kuin avaavat 
ruumiin sisempiin kudoksiin johtavat portit selkoselälleen taudinsiemenille, jotka alati vaanivat 
ihmisen suuontelossa.  
Esityksestäni on toivottavasti selvinnyt, että suun ja hampaiden järkiperäisellä ja huolellisella hoidolla 
on erittäin tärkeä osa yleisessä terveydenhoidossa. Sillä on merkitys, joka voi olla laajakantoisempi 
kuin saattaa luullakaan. Sen tähden on tärkeää, että jokainen kansalainen koettaa mahdollisimman 
hyvin pitää huolta suunsa ja hampaittensa hoitamisesta, varsinkin kun se on yksinkertainen asia, jonka 
voi vaivatta toteuttaa. 
Tässäkin on muistettava vanha sananparsi: helpompi on tauteja estää kuin niitä parantaa. Se pitää 
paikkansa niin hyvin suurissa kuin pienissäkin asioissa. Sitä periaatetta noudattaen on saatu suuria 
aikaan ja siihen tähtää koko nykyaikainen terveydenhoito.1198  

Hampaiden puhdistamisen tärkeyttä painotetaan myös 1900-luvun alussa ilmestyneessä Kodin 

lääkärikirjassa, josta on ilmestynyt useita painoksia. Suun terveydenhoidosta annetaan monipuolista ja 

perusteltua tietoa. Suu kehotetaan puhdistamaan perin pohjin myös sokerin ja ”suklaatin”, syömisen 

jälkeen, joita muutoin pidetään hyvinä ravintoaineina. Puhdistamisen yhteydessä käytetyn 

hammaspulverin tuli olla niin hienoa, ettei sormiin tuntunut jyväsiä. Hampaiden välien puhdistamiseen 

suositellaan pehmeitä sulkahammastikkuja. Nykyisinkin voi suositella seuraavaa neuvoa: 

Usein ajatellaan, että antiseptisella suuvedellä huuhtelu yksistään riittää hampaiden puhdistukseen, etenkin 

kun tehtailijat tällä tavalla kehuskelevat suuvesiään. Niin ei ole laita. Koneellinen [käsin] harjalla ja 

hammasjauholla puhdistaminen on pääasia; antiseptisten suuvesien käyttäminen voi kyllä tehdä tämän 

                                                      
 
1198 Ruotsalainen 1914: 4–8.  
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koneellisen suunpuhdistuksen vaikutuksen tehokkaammaksi. Hyvän suuveden täytyy olla hampaille, suun 

limakalvoille ja koko elimistölle täydellisen vaaratonta, jotta sillä olisi tyydyttävä antiseptinen vaikutus.1199   

Parhaana suuvetenä pidetään mietoa lämmintä keittosuolaliuosta, jota neuvotaan purskuttelemaan 

iltaisin voimakkaasti hampaiden välistä. Kirjassa todetaan tuberkuloosin, syfilikset ja keripukin 

aiheuttavan limakalvojen sairauksia, mutta kaikkein yleisimpänä vaivojen syynä pidetään rikkinäisiä 

hampaita. Hammaskiven synty ja parodontiitin kehityskulku selitetään ymmärrettävästi, vaikkakaan 

sen syntymekanismia ei tuolloin vielä tiedetty.1200  

Erityinen huomio kiinnitetään lasten hampaiden terveydenhoitoon. Vanhempia kehotetaan 

seuraamaan tarkasti, milloin ensimmäinen pysyvä poskihammas puhkeaa maitohampaiden taakse, sillä 

tätä kuudetta hammasta pidetään usein maitohampaana ja annetaan mennä rikki ja lohduttaudutaan 

sillä, että tilalle tulee uusi hammas.  Kirjassa oikaistaan väärä käsitys, ettei maitohampaita tarvitsisi 

paikata, koska ne kuitenkin lähtevät pois: 

Hammasmädän saastuttama maitohammas ja siitä aiheutuneet kroonilliset ilmiöt maitohampaan 

ympäristössä tartuttavat pysyvän hampaan, pilaantunut maitohammas tai sen poistaminen suoranaisesti 

kehittää hammasasennevikoja, ja maitohampaan juurikalvon kroonilliset märkimiset pilaavat pysyvien 

hampaiden terät kuten jo mainitsin. Jo nämäkin seikat, puhumattakaan muista, pakottavat meidät 

huolehtimaan maitohampaista. Ehdottoman väärä on se käsitys, että viisainta on olla ensinkään koskematta 

maitohampaiden hoitoon.1201  

Vaikka Wistarand’in Kotilääkäri -teoksesta 1900-luvun vaihteessa otetuissa painoksissa hampaita 

koskevia tietoja ei ole päivitetty sen aikaista hammaslääketieteen kehitystä vastaavaksi, on 

vanhentuneen tiedon lomassa tähdennetty hampaiden hoitamista. Terveiden hampaiden säilyttämiseksi 

niin pitkään kuin mahdollista, on hoitaminen aloitettava mahdollisimman varhain lapsuudessa, opastaa 

Wistrand. Hammaspulverin sijaan suositellaan lapsen hampaiden pesussa käytettäväksi pehmeää 

hammasharjaa, johon sipaistaan hieman saippuaa ja kehotetaan pesemään myös takahampaat ja 

hampaiden sivupinnat. Aikuisten pinttyneisiin hampaisiin suositellaan hienoksi survotusta puuhiilestä, 

sikarintuhkasta ja ”kiinanpulverista” sekoitettua hammaspulveria. Ruokailun jälkeen on ohjeena 

puhdistaa hampaiden välit hanhensulka-, kataja-, kulta- tai hopeatikulla.1202 Teoksen ravintoaineosiossa 

                                                      
 
1199 Kodin lääkärikirja 1913: 316. 
1200 Kodin lääkärikirja 1913: 313–319. 
1201 Kodin lääkärikirja 1943: 575–576. 
1202 Wistrand 1897: 271–273. 
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pidetään sokeria välttämättömänä nautinto- ja ravintoaineena, mutta sen myös tiedetään vahingoittavan 

hampaita. 1203  Wistrand uskoo, että joissakin perheissä esiintyvä runsas hammasmätä johtuu 

pilaantuneista nesteistä ja huonosta vatsasta, mikä on perinnöllistä.1204 ”Nesteteoria” ei nykyisinkään 

ole aivan vailla pohjaa, sillä sairaudet, joissa vatsan hapot nousevat suuhun tai oksennetaan usein, 

esimerkiksi syömishäiriöt, ovat hampaat suuressa vaarassa kiilteen syöpymisen (eroosio) takia.1205 Apu 

hädässä -kirjan mukaan hampaiden huuhtominen suolavedellä tai aseptiinilla pitää hampaat 

terveinä.1206  

Ruotsalaista alkuperää olevassa Kotilääkäri -teoksessa painotetaan sokerin osuutta hammasmädän 

synnyssä ja todetaan sitä esiintyvän lapsilla, joille annetaan runsaasti makeisia ja leivonnaisia. 

Vanhempia, jotka haluavat suojella lastensa hampaita kehotetaan varjelemaan lapsiaan tällaisilta 

herkuilta. 1207  Oppikouluille tarkoitetussa terveysoppikirjassa vuodelta 1921 neuvotaan harjaamaan 

hampaat ainakin kerran päivässä ja katsomaan, ettei hampaiden väleihin jää ruuan tähteitä 

hammasmätää aiheuttaville mikro-organismeille.1208  

Suomalaiset ovat lehteilleet ahkerasti Kotilieden lääkärikirjaa, josta on otettu useita painoksia 

1920–1950 -lukujen välisenä aikana. Teoksessa selvitetään hammas- ja tukikudossairauksien oireita, 

mutta ei edellisten tavoin korosteta ehkäisevää hoitoa muuten kuin varoitetaan väärästä harjaustavasta, 

mitä pidetään yhtenä iensairauksien syynä. Täysin uudistetusta painoksessa vuodelta 1953 on 

pessimistinen väite, että hampaiden huolellisesta hoidosta huolimatta, niihin ilmaantuu kuitenkin 

ennemmin tai myöhemmin reikiä.1209  

Lukutaitoisilla virolaisilla on ollut mahdollisuus saada ajanmukaista hammashoidon valistusta 

miltei reaaliajassa tieteen kehityksen kanssa, kiitos saksalaisen lääketieteen korkean tason. Vuonna 

1886 ilmestyneestä saksan kielestä käännetyssä Tervise hoidmise õpetus -kirjassa reikiintynyt hammas 

kehotetaan paikkauttamaan heti, eikä hammassärkyyn neuvota mitään kotikeinoja. Hampaiden 

puhdistusta painotetaan, sillä bakteereiden osuus hammasmädän syntyyn on jo tiedossa:  

                                                      
 
1203 Wistrand 1897: 25.   
1204 Wistrand 1897: 493. 
1205 Hiiri 2015: 255–258; Honkala 2015: 377–378. 
1206  Apu hädässä 1923: 36. – Aseptiini on boorihapon ja salisyylihapon sekoitus, jota on käytetty ruoka-aineiden 
mätänemisen ehkäisemiseksi ja myös suuvetenä. Tietosanakirja I, 1906: 627. 
1207 Uhrström 1893–94: 82. 
1208 Tigerstedt 1921: 99.  
1209 Kotilieden lääkärikirja 1953: 623.  
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Mädanewais toidu jagudes, ja iseäranis liha toitutes sünnivad hamba rikkujad loomakkesed, weikkesed 

mikroskopi abil nähtavad, hamba seenekkesed mille idukesed õhus rändavad. 1210 

Mätänevissä ruuan murusissa ja etenkin liharuuissa syntyvät hammasta rikkovat elävät, pienet 

mikroskoopin avulla nähtävät hampaan sienet, joiden itiöt vaeltavat ilmassa.  

Puuhiilipulveria pidetään hyvänä puhdistusaineena, mutta huono puoli on sen ikeniä mustaava 

vaikutus. Harjaa opastetaan kuljettamaan hampaan suuntaisesti ja hammaskiveä, mikä aikaa myöten 

löysentää hampaat, neuvotaan raaputtamaan niin, ettei rikota kiillettä. Tuolloin on uskottu spriin 

bakteereita tappavaan vaikutukseen ja siitä on tehty johtopäätös, että se sopiin myös suuvedeksi. 

Jokapäiväiseksi toimeksi suositellaankin suun huuhtomista spriillä, johon on sekoitettu 

piparminttuöljyä. 1211  Kuidas rawitsen ja hoian ma oma hambaid? on Tallinnassa vuonna 1901 

ilmestynyt vihkonen, jonka esipuheesta ilmenee, että kirjoittajan huoli rahvaan hampaiden huonosta 

tilasta, on saanut hänet tarttumaan kynään. Lähteinään hän on käyttänyt tärkeimpiä 

hammaslääketieteellisiä julkaisuja, minkä voi havaita tiedon tasosta. Maitohampaiden hoitoon 

kehotetaan kiinnittämään mitä suurinta huomiota ja kolmannesta ikävuodesta saakka pitää lapsella olla 

oma hammasharja. Vanhempien tulee tietää, että reikäisistä ja märkivistä maitohampaista tarttuu 

hammasmätä pysyviin hampaisiin. Kun vanhemmat pitävät huolta lastensa hampaista, ei näiden tarvitse 

tuntea pelkoa kuullessaan sanan hammaslääkäri. Aikuisten hampaiden hoitoon annetaan tarkkoja 

ohjeita hammasharjan ja -pulverin valinnasta lähtien. Kartettavana hampaiden vainolaisena pidetään 

hammaskiveä, mikä tunkeutuu kohti juuren kärkeä ja irrottaa hampaan. Hammaskivi kehotetaan 

poistattamaan hammaslääkärissä, jotta vältyttäisi vastenmielisestä ja kipua aiheuttavasta 

suuntaudista. 1212  Saksalaisperäisessä lääkärikirjassa Loomulik arstimise õpetus on edellisten lailla 

opastettu hampaiden terveyden hoitoa. Erityiseen huolenpitoon kehotetaan silloin, jos joku on 

sairastanut riisitaudin lapsuudessaan.1213   

Nykyisin on lehdissä dramaattisia otsikoita suun taudeista, joiden ehkäisystä on valistettu yli sadan 

vuoden ajan. ”Huonosti hoidettu suu on ruma ja haisee pahalle ja tällaisesta suusta tunkeutuu tarttuvia 

tauteja ruumiiseen”, lukee vuonna 1922 ilmestyneessä Kansanlääkäri -kirjassa.1214 ”Haisevassa suussa 

                                                      
 
1210 Bock 1886: 86.  
1211 Bock 1886: 87. 
1212 Finkbeiner 1901: 3–10. 
1213 Schönenberger & Siegert 1911: 452. 
1214 Arppe 1922: 110. 
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voi vaania kavala tauti”, otsikoi Iltasanomat vuonna 2013. 1215  Iltalehdessä kauhistellaan, että yli 

kahden miljoonan suomalaisen suussa piilee iensairaus, mikä voi huomaamatta pahentaa diabetesta, 

reumaa ja monia muita sairauksia, ja pahimmassa tapauksessa suusta lähtenyt tulehdus voi tappaa.1216 

”Haigus võib rännata suust südamesse” (Tauti voi vaeltaa suusta sydämeen) on artikkelin otsikkona 

Virossa vuonna 2013 ilmestyneessä Sakala-lehdessä.1217  

Hampaiden harjaaminen ja suun puhdistaminen 

Lapsuuttaan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuoliskolla eläneiden ihmisten elämään ei 

hammasharjan käyttö juuri ole kuulunut ja harjaamisen omaksuminen on tapahtunut verkalleen 

myöhemmässä iässä. 1218  Hampaat eivät ole olleet asia, joita olisi hoidettu niiden terveyden takia 

etukäteen, vaan vasta sitten niihin kiinnitettiin huomiota, kun vaivoja ilmaantui. 1219  Mitä terveet 

hampaat hoidolla tekee, kiteyttää savolaisnainen.1220 Toinen näkökulma informantin suulla sanottuna 

on, että suun ja hampaiden puhdistusvälineitä ei entisaikaan ollut saatavilla.1221 Hampaiden harjausta 

on pidetty myös herraskaisena tai suorastaan vahingollisena tapana.1222 Herrasväen tapa hampaiden 

harjaus on aluksi ollutkin, ”ei tavallinen kansa” hampaita harjannut. 1223  Salon seudulla sijainneen 

                                                      
 
1215 Iltasanomat 2013. 
1216 Kauranen 2013: 14. 
1217 Vink 2012. 
1218 MV:K 13/383 – Ahlainen. A. G. s. 1935; MV:K 13/340 – Ahlainen. K. R. s. 1899; MV:K 13/664 – Alavus. S. M. s. 
1936; MV:K 13/142 – Anjala. V. L. s. 1897; MV:K 13/324 – Asikkala. J. M. s. 1904; MV:K 13/372 – Eckerö. S. A. s. 
1899; MV:K 13/595 – Eno. J. V. s. 1906; MV:K 13/470 – Harlu. M. K. s. 1894; MV:K 13/1906 – Himanka. V. V. s. 1906; 
MV:K 13/62 – Hämeenkyrö. M. M. s. 1888; MV:K 13/47 – Iisalmi. K. R. s. 1891; MV:K 13/179 – Jurva. S. V. s. 1912; 
MV:K 13/700 – Juva. A. P. s. 1905; MV:K 13/405 – Jämsä. K. L. s. 1906; MV:K 13/582 – Jääski. A. M. s. 1917; MV:K 
13/608 – Parkano. M. V. s. 1902; MV:K 13/437 – Taivalkoski. A. K. s. 1919; MV:K 13/486 – Vihanti. V. M. s. 1909; 
MV:K 13/163 – Vimpeli. A. L. s. 1885. 
1219 HP 4/2002 – Asikkala. T. A. s. 1917; TYKL kys46/24 – Haukipudas. I. J. s. 1900; HP 416/2002 – Jämsä. E. K. s. 1925; 
TYKL kys46/ 38 – Nurmes. E. M. K. s. 1895; TYKL kys46/25 – S. L. s. 1902; TYKL kys46/25 – Orimattila. A. E. H. s. 
1909; HP 1250/2002 – Paltamo. S. S. s. 1920; TYKL kys46/21 – Parikkala. H. H. s. 1912; TYKL kys46/29 – Pielisjärvi. A. 
K. s. 1900; TYKL kys46/ 22 – Pudasjärvi. O. V. K. s. 1915; HP 964/2002 – Pyhäjärvi Vpl. T. P. s. 1919; TYKL kys46/159 
– Pälkjärvi. J. A. L. s. 1909; HP 312/2002 – Rantasalmi. V. I. s. 1941; TYKL kys46/ 50 – Rantsila, E. L. s. 1902; TYKL 
kys46/35 – Rautu. A. K. s. 1907; HP 134/2002 – Savitaipale. M. H. s. 1933; HP 13/2002 – Sodankylä. E. A. s. 1934; TYKL 
kys46/25 – Sonkajärvi. A. K. K. s. 1909; TYKL kys46/27 – Tuusniemi. A. R. s. 1882; HP 1051/2002 – Valkeala. K. R. s. 
1931; TYKL kys46/53 – Ylöjärvi. R. M. s. 1900.  
1220 TYKL kys46/ 33 – Iisalmi. V. K. s. 1896. 
1221 MV:K 13/470 – Harlu. M. K. s. 1894. 
1222 MV:K 13/561 – Antrea. H. K. s. 1926; MV:K 13/163 – Vimpeli. A. L. s. 1910. 
1223 MV:K 13/539 – Alahärmä. V. L. s. 1900; MV:K 13/435 – Alahärmä. M. P. s. 1911. 
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kartanon herrasväen tiedetään käyttäneen hammasharjaa 1890-luvun alkupuolella. 1224  Ylempään 

sosiaaliluokkaan kuuluneen perheen lapset harjasivat hampaitaan sunnuntaisin.1225    

Hampaiden harjaaminen alkoi yleistyä 1920–1930 -luvuilla. Ennen sotia siistimmät ihmiset 

saattoivat pestä hampaitaan, mutta tavallista se ei ollut. Terveydellisistä syistä sitä tuskin tehtiin, vaan 

yksinomaan siisteyssyistä. 1226  Harjan käyttöön ottamisen tärkeimpänä motiivina ei ole ollut suun 

tautien ehkäiseminen, vaan se on ollut hygienian ja ulkonäön hoitoon kuuluva toimenpide, mikä aluksi 

oli tapana, kun lähdettiin kodin ulkopuolelle, valmistauduttiin vierailua tai juhlia varten.1227 Ulkonäkö 

ja puhtauden ja raikkauden tuntu ovat olleet kannustimina, kun nuoret, eritoten tytöt, ovat 

kaupunkilaisten mallin mukaan tarttuneet hammasharjaan. 1228  Vuonna 1918 Hausjärvellä kiinnitti 

huomiota helsinkiläisen neidin hammasharja ja ihmetystä aiheutti, että hampaitakin pestään harjalla.1229 

Myyjän paikan saanut viipurilaispoika tottui pesemään hampaansa kaksi kertaa päivässä, mutta 

vanhemman sisaren ja veljen tapana oli pestä hampaat vain illalla ennen ulos lähtöä.1230 Nuoret miehet 

saivat ensi kosketuksen hammasharjan käyttöön armeija-aikanaan. Armeijasta kotiutuneen pojan äidin 

tiedetään loukkaantuneen syvästi poikansa tavasta pestä ruuan jälkeen hampaat. Äidin mielestä poika 

oli näin ilmaissut, että ruoka oli ollut niin pahaa, että suu piti puhdistaa harjan avulla.1231     

Hammasharjat paikkakunnalla alkoivat tulla käyttöön ylhäisemmissä perheissä 1900 jälkeen. Ja vasta 

vuoden 1929 aikana jolloin allekirjoittanut oli sotapalvelustaan suorittamassa Keski Suomen Rykmentissä 

Kouvolassa, sai tutustua hammasharjaan. Tosin käytin sitä siellä ensin kiväärin puhdistuksessa, harvemmin 

hampaiden puhdistuksessa. 1232  

Kansakoulu on ollut väylä, minkä kautta opittiin uusia terveyteen ja hygieniaan kuuluvia asioita. 

Opettajat ovat olleet ensimmäisiä, jotka ovat toimineet valistajina suun terveyteen liittyvissä 

asioissa. 1233  Kotona hampaiden harjaukseen tutustuttiin jo lapsena tai se tuli jopa pakoksi, jos 

                                                      
 
1224 MV:K 13/141 – Pertteli. E. J. s. 1886. 
1225 MV:K 13/638 – Lapinlahti. J. K. s. 1911. 
1226 TYKL kys46/ 132 – Pertteli. K. A. s. 1903. 
1227 MV:K 13/664 – Alavus. S. M. s. 1936; MV:K 13/105 – Joutsa. A. K. s. 1935; MV:K 13/640 – Parikkala. E. A. s. 1914. 
1228 MV:K 13/561 – Antrea. H. K. s. 1926; MV:K 13/1906 – Himanka. V. V. s. 1906; MV:K 13/90 – Jämsä. H. S. s. 1899; 
MV:K 13/316 – Tuusniemi. A. R. s. 1905; MV:K 13/722 – Viipuri. J. S. s. 1888; MV:K 13/650 – Vuoksenranta. L. V. s. 
1912. 
1229 MV:K 13/456 – Hausjärvi. T. H. s. 1906. 
1230 MV:K 13/462 – Viipuri. A. V. s. 1900. 
1231 MV:K 13/198 – Halsua. V. L. s. 1910. 
1232 MV:K 13/262 – Hirvensalmi. M. L. s. 1908. 
1233 MV:K 13/ 227 – Joensuu. O. H. s. 1900; MV:K 13/ 552 – Juuka. I. H. s. 1901; MV:K 13/ 585 – Jämsä. N. I. s. 1898; 
MV:K 13/405 – Jämsä. K. L. s. 1906; MV:K 13/247 – Paimio. T. V. 1897; MV:K 13/124 – Paltamo. H. K. s. 1930; SKS HP 
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lähisukulainen oli opettaja.1234 Tuskin hammaslääkärin tuolissa on tuolloin saanut paljonkaan tietoa 

siitä, miksi ja miten hampaita pitää hoitaa. Kun potilas on tullut särkevän hampaan kanssa 

hammaslääkäriin, mahdollinen huomautus hampaiden puhtaana pitämisestä ei ole kivuliaan 

toimenpiteen yhteydessä osunut oikeaan maaperään. Helsingissä Kallion kansakoulun saivat 

harjausopetusta 1900-luvun alussa. Aluksi harjaamista pidettiin matkimisena, mutta siitä se sitten 

yleistyi. 1235  Vuosisadan alussa koulua käynyt maalaispoika Hämeenkyröstä oli oppinut pesemään 

hampaansa kaksi kertaa päivässä.1236  Samalta paikkakunnalta kotoisin oleva toinen kertoja toteaa, että 

suuta ja hampaita ei hänen lapsuutensa ja nuoruutensa aikana pesty koskaan. Hammasharjan tämä oli 

nähnyt ensimmäisen kerran vuoden 1920 paikkeilla.1237  

Opettajien lisäksi terveyssisaret opettivat koululaisia henkilökohtaisen siisteyden hoitoon, johon 

kuului myös hampaiden harjausopetus. 1238 Relanderin kirjoittamassa Sairaanhoitajan oppaassa, mikä 

on tarkoitettu maaseudun diakonissoille ja sairaanhoitajille, painotetaan valvomaan erityisen huolella, 

että sairaalapotilaat puhdistavat hampaansa aamuin ja illoin ja huuhtelevat suunsa ennen ja jälkeen 

ruokailun. 1239   

Itsestään selvyytenä ei hampaiden harjaamisen terveellisyyttä ole pidetty, koska pelättiin kiilteen 

kulumista.1240 Pelko ei ole ollut aivan aiheeton, sillä karkeat hammaspulverit ja tahnat olivat kiilteelle 

tuhoisia. Hammaslääkäreillä on ollut kokemuksia hankaavien tahnojen vahingollisuudesta. Jäppilässä 

muistellaan, että 1930-luvun alussa tulivat ensimmäiset hammasharjat käyttöön. Kaupungista sai ostaa 

hammastahnaa, johon hammaslääkärit suhtautuivat kielteisesti, koska heidän mielestään se syövytti 

hampaita. 1241  Vielä nykyäänkin saadaan kiillevaurioita aikaan hampaiden värjääntymien poistoon 

tarkoitetuilla tahnoilla, jos niitä käytetään jatkuvasti. Hammas vaurioituu myös liian kovakouraisesta ja 

väärästä pesutekniikasta. Hampaan kaula, johon kiillekerros loppuu, paljastuu ikenen alta ja 

pehmeämpi hammasluu kuluu hankaamisen seurauksena vähitellen kuopalle ja alkaa oireilla vihlomalla 

ja jomottamalla.  

                                                                                                                                                                                      
 
964/2002 – Pyhäjärvi Vpl, T. P. s. 1919; MV:K 13/ 437 – Taivalkoski. A. K. s. 1919; MV:K 13/ 330 – Teuva. I. R. s. 1898; 
MV:K 13/ 316 – Tuusniemi. A. R. s. 1905; MV:K 13/ 411 – Veteli. M. P. s. 1898; MV:K 13/ 1910 – Viipuri. U. A. s. 1910  
1234 MV:K 13/786 – Jyväskylän mlk. V. K. s. 1919; MV:K 13/247 – Paimio. T. V. s. 1897. 
1235 MV:K 13/10 – Helsinki. U. A. s. 1910. 
1236 MV:K 13/233 – Hämeenkyrö. S. L. s. 1902. 
1237 MV:K 13/62 – Hämeenkyrö. M. M. 
1238 MV:K 13/565 – Paimio. L. T. s. 1920; MV:K 13/361 – Paltamo. A. K s. 1901; MV:K 13/124 – Paltamo. H. K. s. 1930;    
1239 Relander 1903: 139. 
1240  TYKL kys46/16 – Rantasalmi. E. I. s. 1914.  
1241 MV:K 13/577 – Jäppilä. E. N. s. 1935. 



213 
 

Puhdistusaineiden käyttö on aluksi ollut epävarmaa. Jotkut laittoivat hivenen suolaa, toiset 

tiputtivat Illodinia ja toiset lääppäsivät harjaansa vähän saippuaa. 1242 Myös pelkkä sormi on hoitanut 

hammasharjan virkaa.1243 Jos hampaita ei voida harjata, pitää hoitajan hangata ne puhtaaksi etusormen 

ympärille käärityllä, glyseriinin ja veden sekoitukseen kastetulla rievulla”, opastaa Relander edellä 

mainitussa oppikirjassa.1244 Tunnettu hampaiden puhdistusaine on ollut koivuhiili, minkä on uskottu 

myös valkaisevan hampaita.1245   

Kun likat sitten lähti kirkkoon, niin ottivat liedestä koivupuun hiilen, ja sillä hankasivat hampaansa. 

Kumma kyllä, mutta puhdasta tuli. Kirkossa käytiin ennen useammin pitkästäkin matkasta, kuin nykyään, 

joten hampaat tulivat siinä suhteessa myös pestyä. (ainakin kahdesti kk)1246 

Hampaiden pinnalle näkyvästi kerääntynyttä hammaskiveä on raaputettu puukolla. 1247  Vaikka 

hammasharjan käyttö on levinnyt hitaasti, niin suuta ja hampaita on kuitenkin puhdistettu poistamalla 

ruuan jätteet tikun avulla hampaiden väleistä ja koloista.  

Suun ja hampaiden puhdistus oli siinä että ateria jälkeen tikulla kaivettiin hampaiden välistä sinne jäänyt 

liha tms. joka ei muuten lähtenyt pois. Joillakin miehillä oli liivintaskussa katavasta veistetty ”tand boteri” 

hammastikku jota aina käytettiin syönnin jälkeen, toiset ottivat stikun mistä sattui.1248  

Rikkinäisistä hampaista ruuan tähteiden säännöllinen kaivaminen on saattanut pitää oireettomina 

kuolleita ydinonteloon asti avoimia hampaita. On myös havainto, että terveitä ja reiättömiä hampaita ei 

puhdisteltu mitenkään. 1249  Tavallisesti hampaiden kaivelemiseen on käytetty teräväksi vuoltua 

tulitikkua. 1250  Niin harjauksen kuin tikulla kaivamisen yhteydessä on suu huuhdeltu vedellä tai 

                                                      
 
1242 MV:K 13/ 90 – Jämsä. K. R. s. 1902. 
1243 MV:K 13/227 – O. H. s. 1900; MV:K 13/283 – Iisalmi. S. P. s. 283. 
1244 Relander 1903: 139. 
1245 Kuusik 1948: 16; MV:K 13/ 539 – Alahärmä. V. L. s. 1900; MV:K 13/376 – Hausjärvi. H. K. s. 1890; MV:K 13/120 – 
Iisalmi. A. H. s. 1898; MV:K 13/655 – Joroinen. E. A. s. 1901; HP 968/2002 – Kuusjärvi. Varislahti, A. J. P. s. 1926; KL 
5/1978 – Pielavesi. kert. A.-L. L. s. 1924; MV:K 13/ 496 – Veteli. A. P. s. 1907; MV:K 13/ 222 – Viipuri mlk. K. M. s. 
1902. 
1246 MV:K 13/373 – Juva. E. K. 1915. 
1247 MV:K 13/198 – Halsua. V. L. s. 1910; MV:K 13/486 – Vihanti. V. M. s. 1909. 
1248 MV:K 13/383 – Ahlainen. A. G. s. 1935. 
1249 MV:K 13/276 – Alajärvi. A. H. s. 1925. 
1250 MV:K 13/340 – Ahlainen. K. R. s. 1899; MV:K 13/276 – Alajärvi. A. H. s. 1925; MV:K 13/372 – Eckerö. S. A. s. 1899; 
MV:K 13/595 – Eno. J. V. 1906; MV:K 13/24 – Evijärvi. M. J. s. 1893; MV:K 13/198 – Halsua. V. L. s. 1910; MV:K 
13/373 – Juva. E. K. s. 1915; MV:K 13/577 – Jäppilä. E. N. s. 1935: MV:K 13/247 – Paimio. T. V. s. 1897; MV:K 13/361 – 
Paltamo. A. K. s. 1901; MV:K13/124 – Paltamo. H. K. s. 1930; MV:K 13/437 – Taivalkoski. A. K. s. 1919; MV:K 13/316 – 
Tuusniemi. A. R. s. 1905; MV:K 13/695 – Vesanto. E. K. s. 1887; MV:K 13/496 – Veteli. A. P. s. 1907; MV:K 13/411 – 
Veteli. M. P. s. 1898; MV:K 13/431 – Vimpeli. I. L. s. 1910.   
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miedolla suolavedellä. Ruokailun päätteeksi ja kyläilemään tai huvitilaisuuteen lähdettäessä suuta 

huuhdeltiin kylmällä vedellä tai suolavesiliuoksella. 1251  Kovan leivän ja juuresten pureskelun on 

uskottu pitävän hampaat terveinä. 1252  Edellä mainitussa hammasharjaa koskevassa artikkelissaan 

Relander painottaa kovan leivän pureskelun puhdistavan ja vahvistavan hampaita.1253 ”Syömällä suu 

puhistuu” on vanha sananparsi.1254 Myös hammaslääkärit ovat puhuneet pureskelua vaativan ravinnon 

puolesta. Vuonna 1935 joensuulaisten lasten hampaita tarkastanut hammaslääkäri on huolestunut 

itäsuomalaisten tavasta syödä pehmeää leipää. Tarkastuksen yhteydessä äidit saivat opastusta 

terveellisestä ravinnosta ja samalla korostettiin kovan leivän tärkeyttä.1255 Voimakas pureskelu tuottaa 

runsaasti sylkeä eikä hampaisiin jää jäännöksiä samalla tavalla kuin esimerkiksi tahmeista makeisista 

tai pehmeästä pullasta. Suun ja hampaiden terveyden kannalta sylki onkin tärkeä tekijä. Sylki on 

pääosin vettä, mutta sisältää erilaisia epäorgaanisia aineita ja jonkin verran proteiineja ja lipidejä, 

joiden pitoisuudet ovat alhaisia, mutta kaikilla aineilla on tärkeitä tehtäviä suun terveyden 

ylläpitämiseksi. Sylki huuhtelee ja suojelee hampaita ja limakalvoja bakteereilta, viruksilta ja sieniltä 

estäen taudinaiheuttajia tunkeutumasta elimistöön.1256   

Kuusenpihkaa on käytetty hammassäryn parantamiseen, mutta sitä on pureskeltu myös 

hampaiden puhdistamiseksi. 1257  Sodankylässä kehotettiin lapsia pureskelemaan kuusenpihkaa ja 

havunneulasia, jotta hampaat pysyisivät kunnossa.1258 ”Pihka korjaa hamphaat oorninkiin. Tulee sylki 

silloin suuhun ja puhistavat hamphaat. Lappalainen puree paljon pihkaa.”1259 Virolaisessa itsehoito-

                                                      
 
1251 MV:K 13/383 – Ahlainen. A. G. s. 1935; MV:K 13/276 – Alajärvi. A. H. s. 1925; MV:K 13/435 – Alahärmä. M. P. s. 
1911; MV:K 13/24 – Evijärvi. M. J. s. 1893; MV:K 13/470 – Harlu. M. K. s. 1894; TYKL kys46/24 – Haukipudas. I. J. s. 
1900; MV:K 13/ 262 – Hirvensalmi. M. L. s. 1908; MV:K 13/283 – Iisalmi. S. P. s. 1911; MV:K 13/655 – Joroinen. E. A. s. 
1901; MV:K 13/585 – Jämsä. N. I. s. 1898; MV:K 13/582 – Jääski. A. M. s. 1917; TYKL kys46/32 – Kangasniemi [Iisvesi]. 
S. A. s. 1909; HP 968/2002 – Kuusjärvi, Varislahti. A. J. P. s. 1926; MV:K 13/ 640 – Parikkala. E. A. s. 1914; TYKL 
kys46/159 – Pälkjärvi. J. A. L. s. 1909; MV:K 13/57 – Tuupovaara. A. P. s. 1887; TYKL kys46/27 – Tuusniemi. A. R. s. 
1882; MV:K 13/316 – Tuusniemi. A. R. s. 1905; MV:K 13/695 – Vesanto. E. K. s. 1887; MV:K 13/722 – Viipuri. J. S. s. 
1888; MV:K 13/486 – Vihanti. V. M. s. 1909; MV:K 13/114 – H. S. s. 1901. 
1252 MV:K 13/24 – Evijärvi. M. J. s. 1893; MV:K 13/262 – Hirvensalmi. M. L. s. 1908; MV:K 13/283 – Iisalmi. S. P. s. 
1911; MV:K 13/179 – Jurva. S. V. s. 1912; MV:K 13/90 – Jämsä. H. S. s. 1899; MV:K 13/209 – Lapinlahti. H. B. s. 1898; 
MV:K 13/141 – Pertteli. E. J. s. 1886. 
1253 Relander 1905: 86. 
1254 MV:K 13/695 – Vesanto. E. K. s. 1887. 
1255 Groundstroem 1935: 66. 
1256 Therapia Odontologica 1996: 184–185.   
1257 MV:K 13/608 – Parkano. M. V. s. 1902; KL 5/1978 – Pielavesi, kerääjä A.- L. L. s. 1924. 
1258 HP 13/2002 – Sodankylä, E. A. s. 1934.   
1259 SKS KRA. Pohjois-Ruotsi, Jukkasjärvi. Paulaharju, Samuli 21824. 1933. – Greta Johanna Spett, talon emäntä, 81 v. 
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oppaassa neuvotaan huuhtelemaan suu päivittäin haalealla vedellä, johon on sekoitettu kuusen tai 

männyn pihkaa.1260  

Hammaspeikko terveyskasvatuksen tukena 

Vuonna 1920 perustetulla Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on ollut merkittävä osuus 

suomalaisten lasten hampaiden hoidon järjestämisessä ja terveyskasvatuksessa. 1261 Suurelle yleisölle 

tarkoitettua aikakausjulkaisua ei liitolla ole ollut, mutta sen jakama terveyskasvatusmateriaali on ollut 

mittavaa ja työ jatkuu edelleen. Aluksi liitto sai äänensä kuuluville Suomen Punainen Risti -lehden 

kautta. Heti perustamisensa jälkeen ryhtyi Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhteistyöhön 

Suomen suun- ja hampaidenhoidon edistämisyhdistyksen kanssa, joka lopetettiin ja tilalle perustettiin 

Lastensuojeluliiton hampaidenhoitovaliokunta. Valiokunta piti ensimmäisenä tehtävänään valistuksen 

avulla valmistaa lisää toimintamahdollisuuksia järkiperäiselle lasten hampaidenhoidolle. Tässä 

tarkoituksessa käytettiin hyväksi päivälehdistöä ja Suomen yleisradiota, esitettiin kahta 

hampaidenhoitofilmiä sekä valmistettiin sarja esitelmiä paikallisosastojen juhlissa esitettäväksi. 1262 

Vuonna 1927 ilmestyi kaksi lastenkirjaa, joista oli seuraavanlaiset ilmoitukset:  

”Valkeat helmet” on sievä lasten kuvakirja, johon tohtori Eero Tammisalo on kirjoittanut tekstin. Kuvat on 

piirtänyt Arkkitehti Elsi Borg. Kuvakirjassa jonka hauskat ja taiteelliset kuvat varmaan miellyttävät 

nuorinta polvea, annetaan päteviä ohjeita hampaiden hoidossa. Ehkäpä onnistuu kirjan luoda kiintoisuuden 

hohde hammasharjaan ja muihin hyödyllisiin mutta usein vähemmän houkutteleviin asioihin. Hinta 

sidottuna 8 ja nidottuna 4 markkaa.1263  

”Terveyssatuja” on hauska satukirja, jonka voi sanoa syntyneen terveyssisarten yleisestä toivomuksesta. 

Tunnettu satujen kirjoittaja Aili Somersalo ryhtyi toiveen toteuttajaksi, ja niin on viehättävien satujen 

muotoon saatu puetuksi koko joukko tärkeitä tietoja ja hyviä neuvoja, tendenssi on kyllä helposti näkyvä, 

mutta sadut ovat siitä huolimatta todellisia satuja. Kirja ilmestyy Werner Söderström O.Y:n kustannuksella. 

Hinta 10 markkaa. Lastensuojeluliiton osastot voivat tilata sitä liiton välityksellä alennuksella.1264 

Terveyssatuja -kirja on eräässä mielessä merkittävä teos, sillä sadussa Elli ja Hammassärkypeikot 

mainitaan kirjallisuudessa luultavasti ensimmäisen kerran hammaspeikko, mikä nykyisin kuuluu 

                                                      
 
1260 Tirgo 1994: 27. 
1261  Nykyisin on käytössä lyhennys MLL.  
1262 Suomen Punainen Risti 1934/10: 201. 
1263 Suomen Punainen Risti 1927/9: 133. 
1264 Suomen Punainen Risti 1927/9: 133. 
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jokaisen suomalaislapsen käsitepiiriin. Tämän sadun ansiota ei kuitenkaan ole hammaspeikon nykyinen 

tunnettavuus. Satu on pelottava ja myöhemmässä painoksessa oleva kuva, jossa suuri 

hammaspeikkojen kuningas seisoo pienen tytön vuoteen vierellä, on vielä pelottavampi. 1265 

Kansakoululaisille tarkoitetussa lehtisessä vuodelta 1959 opastetaan hampaiden pesuun 

hammaspeikkoa hyväksi käyttäen. Valistamisessa keskitytään hampaiden pesun tärkeyteen, mutta 

sokerin vaarallisuuteen ei puututa, vaan painotetaan säännöllisiä hammaslääkärikäyntejä hampaiden 

terveyden takaamiseksi: 

Hampaiden pesu kuuluu siisteyteen. Jos jätät hampaasi pesemättä, voi niiden väleihin ja pinnalle jäädä 

ruoan tähteitä. Pienen pienet eliöt, joita voi leikillisesti kutsua hammaspeikoiksi, mädättävät ruoan tähteitä. 

Hammaspeikot alkava sitten ”syödä” hampaaseesi koloa, joka vähitellen syvenee aina hampaan ytimeen 

asti. Silloin alat tuntea hammassärkyä. Hammaspeikot ovat niin ovelia ja syövät kolon hampaaseen niin 

salaa, ettei huomaakaan. Siitä syystä on hyvä käydä hammaslääkärissä kerran puolessa vuodessa 

tarkistuttamassa hampaansa. Jokainen kolo on paikattava ajoissa, ettei sinun tarvitsisi kärsiä hammassärkyä 

tai menettää hampaitasi. 1266 

Suurin vaikutus hammaspeikkojen tunnetuksi tulemiseen on ollut kahdella peikolla, jotka 

syntyperältään ovat norjalaisia ja lähtöisin kirjailija Thornbjørn Egnerin kynästä. Satukirja Karius og 

Baktus ilmestyi vuonna 1949 ja ensimmäinen suomennos Satu hammaspeikoista vuonna 1961.  

Pelkät sadunomaiset kertomukset eivät kuitenkaan ole hammaspeikon tunnettavuuden perusta, 

vaan siihen on pitänyt olla yhteiskunnallinen tilanne, minkä kohentamiseen peikot on rekrytoitu. Pula-

ajan päätyttyä 1950-luvulla ja sokerin vapauduttua säännöstelystä alkoi lasten hammasmätä yleistyä 

räjähdysmäisesti. Hampaiden paikkaamisen lisäksi alettiin puhua niiden terveydenhoidosta ja 

painopisteen siirtämisestä ehkäisyn puolelle. 1267  Uuden terveyspoliittisen ajatussuunnan mukaista 

1960-luvun Suomessa oli, että elintapojen kohentamiseen alettiin pyrkiä terveyskasvatuksella, mikä 

nähtiin sekä tiedon lisääjänä että asenteiden muokkaajana. 1268  Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

toiminta vastasi tätä näkemystä. Liitto jakoi kouluihin opettajien ja oppilaiden käyttöön 

opetusmateriaalia hampaiden hoidosta ja samassa yhteydessä otettiin hammaspeikko avuksi. Ikäluokat 

jotka ovat tuolloin käyneet koulua, muistavat Liiton lahjoittamat hammasharjat ja hammasmukit ja 

                                                      
 
1265 Somersalo 1943: 41. 
1266 Karvonen & Pietikäinen 1959: 8. 
1267 Tala 2003: 1069–1070. 
1268 Harjula 2007: 116. 
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mukin yläreunaan kirjoitetun lorun Harjaa hampaat, huuhdo suu, hammaspeikko lannistuu. Mukeja 

jaettiin kansakoulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille.1269 

Asuin lapsuuteni maalla, pienessä kylässä. Elettiin 60- ja 70-lukua. Sokerin ja karamellin syönnistä 

varoitettiin. Hammaspeikolla uhkailtiin, samoin hammaslääkärillä. Olen ikäluokkaa, jota todella alettiin 

hoitaa ja valistaa. Sain hammashoitajalta kuvatarran kylpyhuoneeseen liimattavaksi: Harjaa hampaat, 

huuhdo suu. Hammaspeikko lannistuu.1270 

”Harjaa hampaat, huuhdo suu, hammaspeikko lannistuu.” Elettiin vuotta 1966 ja silloin aloitin kansakoulun 

ja sain oman hammasharjan ja -mukin. Muki oli minulla vielä kauan tallella lapsuuskodissani. Miehelläni 

oli Niilo Nollareiän lasten muki. Ne olivat sinivalkoisia.1271 

Hammaspeikoista ei silloin 1930–1940 1950-luvuilla vielä puhuttu. Kyllä se oli sen ajan tyyliin 

”hammasmato”. Olipa sanontakin: ”Viikates pitää olla terävä kuin hampahan mato”.1272   

Tuskin minkään muun terveysvalistuksen kuin hammashoidon yhteyteen on liitetty modernissa 

yhteiskunnassa peikon kaltaista myyttistä olentoa, mikä otetaan esille kotona ja kaupassa, koulussa tai 

hammashoitolassa. 1273   Vanhemmat ikäluokat tutustuivat hammaspeikkoon lastensa tai kirjojen ja 

television kautta. 

Virossa kuten muuallakin maailmassa tunnetaan Egnerin hammaspeikot, mutta niiden käyttäminen 

terveysneuvonnan yhteydessä ei ole ollut yhtä yleistä kuin Suomessa. 

  

                                                      
 
1269 Korppi-Tommola 1990: 210–212; SKS HP 296/2002 – Korpilahti. E. H. s. 1961. 
1270 HP 846/2002 – Heinävesi. P. N. s. 1963.  
1271 HP 1083/2002 – Asikkala, M. S. s. 1959. 
1272 HP 523/2002 – Alahärmä. E. K. s. 1930.  
1273 Pekkola 2010: 70–71. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Tutkimukseni ensisijaisena tavoitteena on ollut antaa mahdollisimman monipuolinen kuva 

hammassäryn kansanomaisesta parantamisesta ja hammasmädän ehkäisystä yli kahdensadan vuoden 

aikavälillä. Rinnalla vertailumateriaalina on kulkenut virolainen aineisto. Tutkimuksen alussa olen 

kuvannut hampaan rakenteen ja sitä ympäröivät kudokset, jotta ymmärrettäisiin hammasmädän ja 

kiinnityskudossairauksien etenemisestä johtuvien oireiden laatu. Olen käyttänyt informanttien tapaan 

hammassärky -nimitystä olipa vaiva hampaissa, ikenissä tai kiinnityskudoksissa.   

Hampaiden reikiintymiseen tai kiinnityskudossairauksiin ei arkisessa elämässä juuri ole kiinnitetty 

huomiota. Laajempi tutkimus vahvistaa pro gradu -tutkimukseni tulosta, minkä mukaan hampaat olivat 

terveet, kun niitä ei särkenyt ja hammas tuli terveeksi, kun särky saatiin loppumaan, olipa hampaan tai 

vieruskudosten kunto mikä hyvänsä.1274  Sen jälkeen kun hammaslääkäreitä alkoi olla kohtuullisen 

matkan päässä, niin tuskin heidänkään vastaanotolleen mentiin pelkkään tarkastukseen. Helsingin 

Kirurgiseen sairaalaan perustetun ensimmäisen hammaslääketieteellisen oppilaitoksen potilailla 

hammaslääkäriin tulon syynä on tavallisesti ollut hammastulehdus. Tuolloin kolmas osa kirurgisen 

poliklinikan potilaista hakeutui hoitoon juuri hammassäryn takia. Hoito ei kuitenkaan aina enää 

tehonnut, koska viisi prosenttia sairaalan potilaiden kuolinsyistä liittyi hammasperäiseen infektioon.1275 

Vielä nykyisinkin voidaan mennä hammaslääkäriin korjauttamaan vain oireileva hammas ja jättää 

oireettomat karioituneet hampaat ja kiinnityskudossairaudet hoidattamatta. Nykyinen tilanne 

kunnallisessa suunterveydenhoidossa kokonaishoitoon pääsemisessä tukee hieman kansanomaista 

sairauskäsitystä, sillä särkevän hampaan hoitoon pääsee nopeasti ja potilas on tyytyväinen päästyään 

särystä. Kun hammas on paikattu ja mahdollisesti juurihoidettu ”terveeksi” tai ehkä poistettu, potilasta 

kehotetaan tilaamaan aika perushoitoon, johon pääsee muutaman kuukauden kuluttua. Moni jättää ajan 

tilaamatta ja tulee hoitoon sitten, kun seuraavan kerran särkee ja pääsee jälleen nopeasti vaivastaan. 

Näin potilas hoidattaa ainoastaan vaivaa ja varsinainen tauti hammasmätä ja mahdolliset 

kiinnityskudossairaudet jäävät hoitamatta.    

Merkitseekö tämä sitä, etteivät ihmiset välittäisi suunsa terveydestä? Todellisuudessa terveyttä ja 

sairautta määriteltäessä on mukana kulttuurinen ajattelumalli, mikä on säilynyt läpi vuosisatojen siitä 

                                                      
 
1274 Pekkola 2000: 20. 
1275 Lindqvist 1994: 1569–1570. 
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huolimatta, että ihmisten terveystieto ja terveydenhoitotavat ovat muuttuneet täydellisesti.1276 Vaikka 

potilas tuntee hyvin kyseessä olevan sairauden lääketieteelliseltä kannalta, ei se takaa sitä, että hän ja 

lääkäri aina ymmärtäisivät toisiaan. 1277 Tyypillisellä potilaalla ei ole omaan terveyteen tai sairauteen 

tieteellistä suhdetta. Hänen tavoitteenaan on ennen kaikkea saavuttaa tyydyttävä terveydellinen tila. Se 

on suhteellinen käsite, mihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin myös yksityiset ihmiset.1278 Vaiva on 

sairaus sellaisena kuin potilas ja hänen lähipiirinsä sen käsittävät ja arvioivat. 1279  Hampaitaan 

hoidattamaan tullut potilas ehkä haluaa päästä vain kivuista ja särystä ja hammaslääkäri puhuu 

kokonaishoidosta, jossa hampaat ovat vain yksi osa-alue suun terveyttä. Yhtenä syynä potilaan 

päätöksiin on luonnollisesti hänen taloudellinen tilanteensa ja se mihin hän ensisijaisesti haluaan 

rahansa laittaa.  

Mervi Naakka-Korhonen paneutuu lapamatotutkimuksessaan vaivan ja taudin problematiikkaan, 

johon myös hänen väitöskirjansa nimi Vaivasta taudiksi viittaa. Mitä yhteistä on lapamadolla ja 

hammasmädällä suomalaisessa yhteiskunnassa? Kansantaudiksi asti yltänyttä lapamatoa on pidetty 

entisaikaan luonnonjärjestykseen kuuluvana eikä sen olemassaoloa mitenkään hävetty, sen on jopa 

ajateltu olevan tarpeellinen ihmisen hyvinvoinnin kannalta.1280 Lapamadon aiheuttamat vatsanpurut, 

anemia ja muut oireet olivat vaivoja, joita hoidettiin ajamalla matoja pois sen verran, kun ihmisen 

hyvinvoinnin kannalta oli tarpeellista. Todellisena tautina lapamatoa alettiin pitää Itä-Suomessa 1950-

luvulla aloitetun laajan valistuskampanjan seurauksena.1281 Samalla tavalla hampaiden reikiintymistä 

on pidetty luonnollisena asiana, minkä käsityksen voi lukea myös vanhoista lääkärikirjoista. Tämä ei 

kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että terveitä ja vahvoja hampaita ei olisi arvostettu. 

Aloitettiinhan ehkäisevät toimet jo ennen lapsen syntymää. Esivanhemmillamme on ollut kokemuksen 

kautta saatua tietoa siitä, että huonot ja särkevät hampaat tekivät elämänlaadun kehnommaksi. Aikoina, 

jolloin ruuasta on ollut pulaa, huonohampaisella ihmisellä oli paljon heikommat mahdollisuudet säilyä 

hengissä, koska niukka ravinto vielä niukentui pureskelun tuottaessa vaikeuksia. Toisaalta täysin 

hampaaton ihminen on saattanut välttyä yleisterveydeltään paremmassa kunnossa, kun suussa ei ole 

ollut rikkinäisistä hampaista tai kiinnityskudoksista johtuneita tulehduksia. 

                                                      
 
1276 Piela 2010: 93. 
1277 Naakka-Korhonen 2010: 112. 
1278 Rørbye 2008.  
1279 Honko 1983: 40–41. 
1280 Naakka-Korhonen 1997: 150. 
1281 Naakka-Korhonen 1997: 270–276. 
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Keskeisenä teemana tutkimuksessa on kotona tapahtunut perheparannus eli populaarimedisiina. 

Näin ollen työni sijoittuu arkista elämää kuvaavien tutkimusten joukkoon ja osaltaan auttaa 

ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä omassa ajassaan ja kulttuurisessa ympäristössään myös silloin, 

kun elämää kotona on hankaloittanut jokin muu vaiva kuin hammassärky. Parantamiseen liittyvät 

uskomukset, taiat, sukupolvesta toiseen siirtyneet kokemuksen kautta omaksutut tiedot ja taidot, 

lähipiiristä saadut neuvot, parannusaineet ja -välineet, oppilääketieteen vaikutus ja valistuksen kautta 

saatu uusi tieto, ovat olleet sitä pääomaa, mikä otettiin käyttöön, kun ihminen sairastui.  

Hammassäryn parantamiseen on käytetty moneen vaivaan sopivia parannustapoja, mutta 

tärkeimpiä ja samalla tehokkaimpia parantamisen muotoja ovat olleet ”täsmähoidot”, jollaisia 

toimenpiteitä ei muiden sairauksien parantamiseen ole voitu soveltaa. Parantamisen tehokkuus on usein 

merkinnyt säryn loppumisen myötä sitä, että itse hammas on jäänyt entistä huonompaan kuntoon, mutta 

ankarinkaan parannustapa ei ole invalidisoinut ihmistä. Hammassäryn parantamisen lähtökohtana ei ole 

ollut hampaan säilyttäminen vaan säryn lopettaminen, mitä se on ollut aikoinaan myös 

hammaslääkäreiden työssä potilaiden tultua vastaanotolle siinä vaiheessa, kun hammas oli jo niin 

huono, että poisto on ollut ainoa mahdollinen toimenpide tai hammastulehdus oli edennyt 

hengenvaaralliseen vaiheeseen.  

Hammasvaivojen parantaminen ei ole ollut pelkkää säryn poistamisyritystä monilukuisten 

mekaanisten välineiden, parannuskeinojen ja -aineiden avulla, vaan siihen sisältyi luontevasti 

jokapäiväiseen elämään kuuluneita uskomuksia ja taikuutta, mutta ei suinkaan kaikkien 

parannuskeinojen kanssa. Taikuutta on kaikkialla, missä kohtalon ja sattuman, samoin kuin toivon ja 

pelon, välisellä tunneperäisellä leikillä on huomattava ja laaja vaikutusalueensa. Taikuutta ei tavata 

siellä, missä menetelmä on varma ja luotettava ja kontrolloitavissa rationaalisin keinoin ja teknillisten 

menetelmien avulla. Taikuutta on siellä, missä vaaran elementti on silmiinpistävä.1282 Havainnollinen 

esimerkki tästä on hampaan poistaminen, jossa ei ole ollut taikuutta, koska tekninen osaaminen on 

taannut varman lopputuloksen.  

Lauri Hongon mukaan vaarattomiksi todetut pikkukivut, kuten yskä, päänsärky, auringonpistos ja 

hammassärky on yleensä hoidettu kotona ja niihin on suhtauduttu rationaalisesti. Uskomuksellinen 

tulkinta on tullut vasta, kun on turvauduttu asiantuntijaan. 1283  Tutkimuksessani osoitan, että 
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hammassärkyyn on useita uskomuksellisia tulkintoja. Kansanihmiset ovat havainneet, aivan oikein, että 

hammassärkyjä on monenlaatuisia, joten hammassäryn alkuperästä on myös useita eri selityksiä. 

Parannusvälineistä voi todeta, että ihmisen kekseliäisyys hankkia toimivat, mutta myös 

uskomusten vaatimat välineet on ollut miltei ehtymätön. Hammassäryn parantamisessa on 

rationaalisuus ollut mukana, mikä tarkoittaa sitä, että analysoimani aineiston yleisimpien 

parannusmenetelmien käyttöön voi esittää järkiperäisen perustelun, vaikka ohessa on tehty taikatoimia. 

Hammassäryn kansanomaista parantamisen lähtökohdat ovat aivan erilaiset kuin esimerkiksi pelottavan 

ruton parantamisessa, jossa tuskin nimeksi on ollut järkiperäisiä parannustoimenpiteitä.1284 Veidemann 

toteaakin, että mitä voimakkaampi on sairauden animaalinen tausta, sitä maagisempia ovat sen 

sairauden ehkäisemiseksi ja lääkitsemiseksi tehtävät toimenpiteet. 1285  Ankaran hammassäryn 

parantamisessa on ollut se etu, että vaivaan syyllinen hammas on tavallisesti ollut silmin nähtävissä ja 

käden ulottuvilla. Hampaaseen tai vieruskudoksiin on voinut vaikuttaa suoraan, eikä ole tarvinnut 

arvuutella taudin olinpaikkaa.   

Taikuutta tarpeen mukaan 

Hästesko on loitsututkimuksessaan pohtinut taikuuden liittymistä parannustapahtumaan arvellen, että 

on paljon sellaisia jokapäiväisiä toimia, joita alun perin on tehty ilman taikuutta. Yhtenä esimerkkinä 

on särkevän hampaan kaivaminen, minkä hän toteaa todella auttavan ja kivun helpottuvan.1286 Nykyisin 

kansanuskoa käsittelevissä esitelmissä käytetään esimerkkinä pars pro toto -periaatteen selvittämiseksi 

taudin pois kuljettamista verisellä tikulla, jolla on kaivettu särkevää hammasta. Tutkimuksessani 

osoitan, että hampaan kaivamisessa käytetty tikku ei ole pelkkä taian välikappale, vaan hampaan 

kaivaminen on ollut tunnettu ja paljon käytetty parannustapa, minkä avulla särky on saatu asettumaan. 

Onnistuneen kaivamisen jälkeen tikun piilottaminen on luonnollisesti vahvistanut uskoa myyttisen 

elementin olemassaoloon, mitä perinteen kerääjät ovat pitäneet tärkeämpänä asiana kirjata muistiin 

kuin parantavaa toimenpidettä. Etenkin parantajille statuksen ylläpitämiseksi taikuus on ollut 

keskeistä.1287 Hammashoitajan työssä saamani kokemuksen kautta tiedän, että hammassärky loppuu 

toisinaan kuin taikaiskusta, kun tulehtuneen hampaan avaamisen tai märkäpesäkkeen puhkaisemisen 

jälkeen paine on kudoksissa helpottanut. Märkivien maitohampaiden avaaminen poralla tai 
                                                      
 
1284 Ks. Hiiemäki 1997. 
1285 Veidemann 1987: 967. 
1286 Hästesko 1918: 6–7. 
1287 SKS KRA. Vesilahti. Valve, A. 371. 1910. – Kärävä, Juho Edvin, 50 v.  
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kovertimella (ekskavaattori) oli 1970-luvun alussa kouluhammashoitoloissa hammaslääkäreiden 

jokapäiväistä työtä.  

Hampaan kaivamisessa käytetyt välineet eivät olleet mitä tahansa tikkuja, vaan niiden 

hankkimisessa on ollut käytännön kokemuksen kautta saatua järkiperäisyyttä, olkoonkin että ohessa 

tehtiin taikoja, mutta niitä on osattu soveltaa joustavasti. Kaivimet etsittiin sieltä, mistä on saatu 

materiaaliltaan tai jo alun perin muodoltaan sopivia työvälineitä. Parannusväline on ollut ihanteellinen, 

jos se on sisältänyt myyttistä voimaa ja samalla ollut toimiva työkalu. Jos välineessä itsessään ei ollut 

myyttistä voimaa, oli helppo turvautua vaikka numerologiaan.  

Tutkijat ovat tulkinneet kansanomaisen parantamisen olleen pääasiassa taikuutta. 1288  Valven 

hammassäryn parantamista käsittelevä tutkimus vuodelta 1912 noudattelee tätä ajatussuuntaa. Hän 

luokittelee särkevän hampaan kaivamisen taiaksi, minkä pääelementit ovat ”esine”, jolla kaivellaan, 

”kipeä hammas tai hampaat” joita kaivellaan, ja ”itse kaiveleminen”. Mukana on myös muita taikaan 

kuuluvia edellytyksiä, kuten materiaali, paikka tai tapa. 1289  Mielenkiintoinen yksityiskohta 

tutkimuksessa on, että Valve pitää vaikeana selvittää palokärjen kuivatun kielen käyttöä kaivimena, 

koska linnulla ei ole myyttistä taustaa.1290 Hästesko arvioi tuoreeltaan Valven tutkimusta kritisoiden 

että tämä olisi voinut mainita monien muitten selvittelyiden ohessa havainnosta, minkä mukaan 

tietyissä olosuhteissa kaivaminen auttaa hammassäryssä, mikä olisi voitu huomata missä ja koska 

tahansa.1291 Kuusikun mukaan kaikkien levinnein hammassäryn maaginen parannuskeino Virossa on 

särkevän hampaan kaivaminen, johon toimenpiteeseen on yleisimmin käytetty salaman iskemän puun 

sälöjä. 1292  Myös Tillhagen pitää hampaan kaivamisessa käytettyjä tikkuja maagisina 

parannusvälineinä. 1293  Malinowski kysyy, onko primitiivisellä ihmisellä minkäänlaista rationaalista 

näkemystä ja kykeneekö hän hallitsemaan ympäristöään vai onko hän pelkästään mystinen? Hänen 

vastauksensa on, että jokaisella alkukantaisella yhteisöllä on huomattava tietomäärä, mikä pohjautuu 

kokemukseen ja mitä järki muovaa.1294   

  

                                                      
 
1288 Laaksonen 1983: 15.  
1289 Valve 1912: 7. 
1290 Valve 1912: 30. 
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1294 Malinowski 1960: 25. 
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Vaiva parani, tauti jäi 

Päämääränä kansanomaisessa hammassäryn parantamisessa on ollut säryn lopettaminen, kävipä itse 

hampaalle miten tahansa. Tämä on merkinnyt useimmiten sitä, että särky lakkasi, mutta hammasmätä 

jäi tuhoamaan hammasta. Ainoastaan hampaan onnistunut poistaminen on vienyt sekä vaivan että 

taudin. On ymmärrettävää, että ihmiset pyrkivät pitämään suunsa terveenä niillä keinoilla, mitä oli 

käytettävissä. Hammassäryn parantaminen on ollut mitä suurimmassa määrin kotona tapahtuvaa 

perheparannuksen piiriin kuuluvaa sairauden hoitoa ja lääkitsemistä. Yhden hampaan 

sairauskertomukseen on sisältynyt monta erilaista särkyvaihetta, joita hoidettiin kotioloissa niillä 

lukuisilla aineilla ja keinoilla, mitä olen tutkimuksessani käsitellyt. Hampaan elinkaaren aikana 

parantamiseen on saatettu käyttää kymmeniä eri aineita ja parannuskeinoja.1295  

Kun hammassärystä hetkeksi päästiin, oli odotettavissa, että niin kauan, kun rikkinäinen hammas 

oli leukaluussa, saattoi se vaivata. Hammasmädän edetessä, särkyjaksojen lisääntyessä ja kivun 

voimistuessa on turvauduttu parannusaineisiin, jotka lopettivat säryn ja samalla tuhosivat koko 

hampaan ja pahimmissa tapauksissa vaurioittivat myös viereisiä hampaita. Apteekkiverkoston 

laajeneminen mahdollisti sen, että syrjäisempienkin seutujen asukkailla oli mahdollisuus ostaa 

hammassärkyynsä aineita, joiden avulla kipu hellitti. Happojen ja muiden hammasta tuhoavien 

aineiden kanssa ei ollut tarve käyttää taikuutta, niissä oli voimaa itsessään. Kun hammassärkyyn 

väsyttiin, poistatettiin hammas.1296  

Itsehoidon ja hammaslääketieteen kehityksen välimaastossa   

Nykyisen hammaslääkäripelon juuret ovat sukupolvien takaa. Hammaslääkärin tuolista tuskin koskaan 

selvittiin ilman kivuliaita toimenpiteitä. Juurihoitoterapia (endodontia) on ollut vielä kaukana 

tulevaisuudessa. Vuonna 1909 eräs hammaslääkäri toteaa Duodecim-lehdessä, että hampaan 

”tuntoisuuden” alentaminen on yksi eniten ”odontologista maailmaa” kiinnostava aihe, koska vielä ei 

ollut keksitty vaaratonta keinoa, mikä olisi vienyt tunnon operoitavasta kohteesta. Hermon 

turruttamiseksi on kokeiltu muun muassa hypnotismia ja sähkövirtaa. Hermon kuolettamiseksi oli 

useita aineita, joita käytettiin myös omatoimisesti kotona: orgaanisia ja epäorgaanisia happoja, 

arsenikkihapoketta, karbolihappoa, kreosoottia ja formaliinia. Kirjoittajan mukaan näistä aineista on 

                                                      
 
1295 TYKL kys46/52 – Rauman maalaiskunta. P. S. L. s. 1894.  
1296 TYKL kys46/30 – Pöytyä, L. L. s.1899; HP 1051/2002 – Valkeala. K. R. s. 1931. 
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kuitenkin eräillä ”hävittävä vaikutus hampaan orgaaniseen tai epäorgaaniseen kudokseen”,1297 mikä 

tarkoittaa samaa, kun kansanihminen on todennut, että särky loppui ja hammas hajosi. Realistisen ja 

todennäköisesti hyvin yleisen kuvan Suomen maaseudulla 1930-luvulla vallinneesta tilanteesta piirtää 

informantti Satakunnasta: 

 
Hampaiden hoito oli nuoruudessani surkeaa, ei hammaslääkäreitä ollut, jos jossakin kaupungissa, 1930 

luvulla Vammalassa taisi olla, harva se oli lähti hammaslääkärin vastaanotolle mentiin ja annettiin kiskoa 

pois hammas tai pari kolme, sillä siisti, silloin kun mentiin lääkärin tykö, oli hampaita särkenyt 

viikkokaupalla, niitä oli lääkitty kaikilla mitä vaan löytyi ja koko naama oli ajettunu muodottomaksi, tälle 

oli vaikea tehdä mitään, mätää oli hampaiden juurissa, muutamat vanhat miehet repivät itse hampaita pois, 

toisten ja omia, hyvä pikilanka, vaan hampaan kaulaan, ja luja nykäys, hammas oli poissa, muutama otti 

tankeilla [tongeilla] ja hohtimilla hampaansa pois ja kun hampaat oli polttamalla lähteny täytyi olla koko 

loppuikä ilman hampaita. Muutama veivät hyvät hampaat hautaan mennessään, lähelle satavuotiaina.1298 

  

Piti olla todellinen hätä, että lääkäriin lähdettiin.1299 Sotien jälkeen julkaistussa valistusmateriaalissa 

painotetaan hammaslääkärissä käyntien tiheyttä yhtenä hampaiden terveenä pysymisen ehtona. 

Kansanomaisessa parantamisessa oireeton hammas on ollut terve hammas, nyt paikattu hammas oli 

terve hammas. Tämän päivän näkökulma on toinen, sillä tilanne ei parane paikkaamalla, vaan on 

kiinnitettävä huomio niihin keinoihin, joiden avulla pystytään entistä parempaan karieksen 

hallintaan.1300  

Perheparannus – kansanlääkintää ja koululääketiedettä  

Omalta osaltaan tutkimukseni vahvistaa Naakka-Korhosen toteamusta, että on huomionarvoista, ettei 

kansanlääkintä perustu pelkästään lääketieteen kehittymistä edeltävältä ajalta periytyviin ”vanhojen 

mummojen taitoihin” vaan se on huomattavasti laajempi alue, jonka hoitokeinoista monet ovat 

entisaikojen lääkäreiden, alkemistien ja muiden asiantuntijoiden kehittelemiä ja suosittelemia. 1301 

Myöskään hammassäryn itsehoito ei ole supisuomalaista tai virolaista edellisten sukupolvien keksimää 

                                                      
 
1297 Groudstroem 1909: 150–151. 
1298 TYKL kys46/45 – Kokemäki A. J. s. 1911. 
1299 HP 2/2002 Asikkala – T. A. s. 1917; TYKL kys46/24 Haukipudas – I. J. s. 1900; TYKL kys46/17 Kanneljärvi – J. L. s. 
1897; TYKL kys46/25 Parkano – A. H. s. 1919; TYKL kys46/132 Pertteli – K. A. s. 1903; HP 1233/2002 Pyhäjärvi Vpl 
[Raahe] – A. S. s. 1919; TYKL kys46/159 Pälkjärvi – J. A. L. s. 1909; HP 630/2002 – Rovaniemi. M. L. s. 1930 
1300 Vehkalahti 2012: 38.  
1301 Naakka-Korhonen 1997: 48. 
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kansasta lähtöisin olevaa parantamista. Antiikin roomalaisen tai keski- ja uudenajan eurooppalaisen 

särkevän hampaan parantamiseen on käytetty samoja aineita ja keinoja kuin suomalaisen tai virolaisen 

rahvaan hammassäryssä.1302 Varsinainen hammaslääketiede alkoi kehittyä 1800-luvulla biolääketieteen 

kehityksen myötä. Sitä ennen suun vaivoja hoidettiin tämän päivän näkökulmasta katsoen 

kansanomaisesti. Lääkärin vastaanotolla hampaan poisto on tuolloin ollut ainoa varteenotettava 

lääketieteellinen keino hoitaa hammasmädän aiheuttamaa särkyä ja tulehdusta. Koska hampaan 

poistamiseen saattoi harjaantua myös oppimaton kansanmies, niin ei ollut mitään syytä mennä 

lääkäriin, jos sellainen ylipäätään olisi ollut mahdollista.  

Vuonna 1759 julkaistussa Haartmanin lääkärikirjassa hammastautia koskevan otsikon alla 

(Tand=Wårt, Odontalgia, Hammas=Tauti) neuvotaan käyttämään samoja parannusaineita- ja välineitä, 

joita ihmiset ovat tienneet käyttää kotioloissa, kuten suolaa, tervaa, piipuntervaa, pihkaa, tupakkaa, 

spriitä tai lääkeyrttejä. 1303  Hammaslääketieteeseen perustuvaa tietoa alkoi olla 1800-luvun lopulla 

lääkärikirjoissa, mutta pitkälle 1900-lukua annettiin vielä ensiapuohjeita, jos ei heti ollut 

mahdollisuutta päästä hammaslääkäriin.  

Perheparannuksessa asiantuntijoina ja parantajina ovat tavallisesti olleet naiset – vaimoihmiset – 

mitä nimitystä nykyisin käytetään myös negatiivisessa merkityksessä, kun halutaan arvostella 

kansanomaisia parannuskeinoja. Hammassäryn parantamisessa on yksi tärkeä osa-alue, missä 

toimijoina ovat olleet miehet. Se on hampaiden poistaminen. Kuten aikaisemmin olen todennut, on 

hampaan poisto tekninen toimenpide. Oikean malliset pihdit ja vivut ja kokemuksen kautta saatu taito 

hampaan irrottamiseksi leukaluusta lienee yhtenä syynä miesten kiinnostukseen poistaa hampaita. 

Tämän taidon merkitystä ja välitöntä hyötyä ihmisen terveydentilaan ei ole noteerattu kansanomaista 

parantamista koskevissa tutkimuksissa.     

Hammassäryn parantamisessa Suomen ja Viron välillä erot ovat vähäisiä. Lähipiiristä saatujen 

aineiden ja välineiden käyttö, hampaita tuhoavat aineet ja fysiologiset parannuskeinot ovat olleet 

samoja. Usko kuoleman voimiin ja kuolemaan liittyviin esineiden käyttäminen on molemmissa maissa 

ollut yleistä.  Yksi maagiseen parantamiseen liittyvä selvä ero kuitenkin naapurusten väliltä löytyi. 

Kotona vainajaan yhteydessä olleista esineistä ja huoneista ei Virossa ole otettu parannusvälineitä. 

Tämän eroavaisuuden syyt löytynevät uskomuksista ja niistä kulttuuriin kuuluvista tabuista ja 

säännöksistä sekä toimenpiteistä, joilla varmistettiin, ettei vainaja tullut takaisin entisille asuinsijoilleen 

                                                      
 
1302 Ks. Guerini 1909; Kela 2001: 32–33. 
1303 Haartman 1759: 287–294. 
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aiheuttamaan harmia läheisilleen. Kaikkein suomalaisimmaksi parannusaineeksi voi nimetä tervan ja 

parannusväline, jota ei luultavasti muualla ole käytetty, on ruumislaudasta otettu tikku. Luonnosta 

hankitun parannusmateriaalin käytössä on maantieteellisillä seikoilla ollut hieman vaikutusta. 

Suomalainen ei tuntenut siiliä, jonka piikillä virolainen kaivoi hammastaan.  

Virolaisesta arkistoaineistosta puuttuvat informanttien vapaaseen muotoon kirjoittamat 

omakohtaiset kertomukset hammassäryn kokemisesta ja parantamisesta, jollaisia Suomessa on kertynyt 

kilpakirjoitusten kautta. Saamissani virolaisten kirjeissä kerrotaan, miten nykyaikaan asti on paranneltu 

suun vaivoja kotikeinoin. Etenkin lääkekasvien käyttäminen on ollut yleistä. Siihen viittaavat myös 

viimeisimmissä virolaisissa itsehoitokirjoissa ja lehtisissä annetut ohjeet. Suomalaiset kertovat 

entisajan parannuskeinoista. Eroavaisuudet naapurusten itsehoitotavoissa saattaisivat olla selvemmät, 

jos Virossa olisi koottuna laajempi aineisto suun terveydenhoidosta 1940-luvulta lähtien aikakaudelta, 

jolloin siellä elettiin neuvosto-ajan arkea.  

Tutkimuksessani osoitan, että on ollut lukematon määrä keinoja saada hammassärky omatoimisesti 

talttumaan. Kotioloissa on tehnyt samoja toimenpiteitä, mitä on tehty ja tehdään nykyisinkin 

hammaslääkärin vastaanotolla. Hampaankolo on täytetty paikka-aineella (terva, piki, pihka, ym.). 

Hampaan hermo/mato on kuoletettu (kauterisaatio) polttamalla, myrkkykasveilla, hapoilla ja 

arsenikilla tai se on poistettu juurikanavasta (extirpatio) tikulla tai muulla kaivimella. Hammas on 

osattu ottaa pois (extraktio) ja märkäpesäke on tiedetty avata (incisio). 

Sekä Suomen että Viron 1900-luvun vaihteen lääkintäkirjallisuudesta voi havaita, että tiedon 

suhteen ei eletty syrjässä. Lääkärikirjojen hammaslääketieteellinen tieto on ollut jo osittain 

vanhentunutta niiden ilmestymisaikaan, mutta niistä sekä lääkintä- ja terveydenhoitojulkaisuista ovat 

lukutaitoiset ihmiset saaneet asianmukaista opastusta suun ja hampaiden hoidosta 1800-luvun puolelta 

alkaen. Tutustumisen arvoista tietoa sisältävät seuraavat lähteinä käyttämäni lääkärikirjat: Kotilääkäri 

(1893–1894 Uhrström, Vilhelm); Wistrand´in kotilääkäri (1897); Kodin lääkärikirja. Neuvonantaja 

terveille ja sairailla (1913, 1922); Kodin lääkärikirja. Terveiden ja sairaiden neuvonantaja (1936, 

1943, 1946); Kotilieden lääkärikirja (1929, 1953); Suuri lääkärikirja (1964). Tervise hoidmise õpetus 

(Bock 1886); Loomulik arstimise õpetus (Schönenberger – Siegert 1911). Unohtaa ei sovi myöskään 

Duodecim -lehden ja Terveydenhoitolehden vuosikertoja, joiden tutkiminen on osoittanut, että vanha 

tieto ei aina ole vanhentunutta tietoa. Suorat yhteydet Saksaan ovat Virossa taanneet, että ennen 

maailmansotia ilmestyneet aikakausjulkaisut ja -lehdet ovat olleet korkeatasoisia. Suomalainen 
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lääkärikunta on hakenut tietoa saksan ja ruotsin kielillä ja näin on pystytty seuraamaan alan uusinta 

kehitystä, minkä voi havaita muun muassa Matti Äyräpään artikkeleista.   

Tässä tutkimuksessa ei ole virolaista arkistoaineistoa suun terveydenhoidosta ja 

terveyskasvatuksesta. Suomalaisen aineiston valossa suun terveydenhoito ja hampaiden harjaaminen 

päivittäisenä rutiinina on edistynyt 1900-luvulla hitaanlaisesti. Samansuuntainen on 

Kansanterveyslaitoksen 1304  julkaiseman Terveys 2000 -tutkimuksen tulos, minkä mukaan 30–44 -

vuotiaista miehistä puolet harjasi hampaansa kahdesti tai useammin päivässä. Saman ikäluokan naisilla 

luku oli tuolloin 80 prosenttia. Vuoteen 2011 mennessä naisten kotihoitotavat kohenivat kuuden ja 

miesten kymmenen prosenttiyksikön verran. Iensairaudet ovat edelleen hyvin yleisiä. Huolta aiheuttaa 

iensairauksien runsas esiintyminen 30–44-vuotiaiden ikäryhmäsä. 1305  Tämä on se ikäluokka joka 

kasvattaa ja näyttää esimerkkiä seuraavalle sukupolvelle. Jatkotutkimuksen arvoinen kysymys on, 

miksi edelleen ponnistellaan samojen suunterveyden ongelmien kanssa, joista osattiin valistaa jo yli 

sata vuotta sitten?  

Yksilötasolla terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat sosiaaliset verkostot – perhe, ystävät, opettajat, 

koulutoverit – joissa yksilö toimii. 1306  Perheen ja lähipiirin pitäisi olla perheparantamisen tapaan 

suunterveyden hoitamisen ydinjoukko. Mikään kampanja ei korvaa sitä sukupolvesta toiseen kulkevaa 

tietoa ja taitoa, mitä saadaan luontevasti arkisen elämän kulussa perhepiirin sisällä. Entisajan perheessä 

ei ole ollut yhdentekevää lapsen tulevien hampaiden terveys, vaan siihen on puututtu ehkäisevien 

taikojen avulla. Tällöin on tiedetty, mitä pitää tehdä, jotta lapsi saisi terveet hampaat. Perhepiirin vastuu 

suun terveydestä on nykyisin kirjattu hammaslääketieteen asiantuntijoiden laatimaan Käypähoito -

suositukseen, jossa tavoitteena on, että karieksen hallinta olisi osana tavanomaista elämää, mihin 

sisältyy elinolojen terveellisyys, hyvä terveysosaaminen ja siihen liittyvä pystyvyyden tunne. 1307  

 

 
  

                                                      
 
1304 Nykyisin nimi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 
1305 Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys 2000 -tutkimus 2004; Suominen & Vehkalahti & Nuutila 2012: 102–107. 
1306 Koskenvuo & Mattila 2003: 20.    
1307 Käypähoito -suositus. Karies (hallinta) 2014: 7–10. 
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LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 

Arkistoaineisto 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston kokoelmat 

SKS KRA = Kansanlääkintäkortisto (hammaslääkintäkortisto). Arkistomerkinnät on kopioitu korteista 

sellaisenaan. < -merkki on korvattu ajatusviivalla. Merkinnöissä on vaihteluita, mutta suurimmassa 

osassa on SKS KRA, perinteen kotipaikka, kerääjän nimi, arkistotunnukset ja keräysvuosi, informantin 

nimi, ikä tai syntymävuosi. Arkistotunnukseen sisältyvä lyhenne KRK = Kalevalan riemuvuoden 

keräys (v. 1935). KT = Kansantieto -lehden kysely (v. 1936). VK = vähäisiä keräelmiä 1880–1930. 

Duodecim E 180–190 = Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kokoelma vuonna 1907 kerätyistä 

kansaparannustiedoista (v. 1950). E 183 = Pentti Heilalan keräelmä ”Kalajokilaakson kansanomaisia 

parannustapoja” (v. 1949).   

SKS KRA. Kuhmalahti. Helminen, H. 922. 1940. – Kustaa Vikman, 64 v.  

SKS KRA. Turtola. Paulaharju, Samuli 19756. 1932. – Erkki Heikkilä, mökin äijä, 75 v. 

SKS KRA. Sortavalan mlk. Moilanen, Toini KRK 148: 459. 1935. 

SKS KRA. Tervo, Tervaharju. Puranen, Kauko KT 100. 1936. 

SKS KRA. Lapua. Tervaskanto, J. VK 98: 314. 1898. – Esa Toppari, 53 v. 

SKS KRA. Rovaniemi. Duodecim E 190: 449. 1950.  

SKS KRA. Ylivieska. Heilala, Pentti E 183, s. 76. 1949. – Joonas Koskela. 

KL = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, WSOY:n ja aikakauslehti Suur-Seuran vuonna 1978 

järjestämä kirjoituskilpailu ”Tiedot kansanparannuksesta talteen! Suurkilpailu Seuran lukijoille”. 

Arkistomerkinnässä on KL, niteen numero ja keräysvuosi, perinteen kotipaikka, informantin 

nimikirjaimet ja syntymävuosi tai ikä. 

KL 9/1978 – Kaustinen. K. O. s. 1913. 

KL 14/1978 – Sääksmäki. A. S. 87 v.  

HP = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomen Hammaslääkäriliiton vuonna 2002 järjestämä 

hammashoidon perinteen kirjoituskilpailu ”Maitohampaat Naimahampaat Tekohampaat”. 
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Arkistomerkinnässä on HP, signumi ja keräysvuosi, perinteen kotipaikka, informantin nimikirjaimet ja 

syntymävuosi tai ikä.  

HP 1404–1405/2002 – Längelmäki. R. V. s. 1915. 

HP 214/2002 – Kiikka. V. H. 78 v.  

LK = Sanomalehti Karjalaisen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuonna 2002 järjestämä kilpailu 

”Kansa parantaa – lukijat kertovat”. Arkistomerkinnässä on LK, aineistosta kirjatun tiedon sivunumero 

ja keräysvuosi, perinteen kotipaikka ja informantin nimikirjaimet tai nimimerkki. 

LK 5/2002 – Ylämylly. M. -L. A.  

LK 152/2002 – Ilomantsi. ”Lovisa”.    

Museoviraston perinnearkiston kokoelma 

MV:K = Kysely 1966 ”Henkilökohtainen puhtaus, siisteys ja kauneudenhoito”. Arkistomerkinnässä on 

kyselyn numero ja informantin diaarinumero, perinteen kotipaikka, informantin nimikirjaimet ja 

syntymävuosi. 

MV:K 13/470 – Harlu. M. K. s. 1894. 

Kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkistot, TYKL-arkisto, Turun yliopisto 

TYKL kys46 = ”Kysely 46 kansanparantajista ja kansanomaisista parannustavoista 1972”. 

Arkistomerkinnässä on TYKL, kyselyn numero, informantin numero, perinteen kotipaikka, vastaajan 

nimikirjaimet ja syntymävuosi.  

TYKL kys46/23 – Hirvensalmi. M. L. s. 1908. 

Arkistomerkinnöissä informantin kotipaikka on merkitty hakasulkuihin, jos perinteen kotipaikka ei ole 

sama. 

HP 942/2002 – Muolaa [Nastola]. L. P. s. 1918.       
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Tartu Kirjandusmuuseumin Eesti Rahvaluule Arhiivin kokoelma 

Käsin kirjoitettujen hammassäryn parantamista koskevien korttien arkistoviitteet ovat informaatioltaan 

eri tasoisia. Käsillä olevaan tutkimukseen viite on merkitty siinä muodossa kuin se on kirjoitettu 

korttiin. Esimerkiksi keräysvuosi puuttui suuresta osasta kortteja. Kokoelmien keräysvuodet ovat alla 

olevassa luettelossa. Kaikissa merkinnöissä on kokoelman lyhenne ja suurimmassa osassa kortteja on 

sarjanumero, nidoksen numero, sivunumerot sidoksessa ja kappaleen numero.< -merkin perään on 

kirjattu perinteen kotipaikka. Muut tiedot ovat vaihtelevia. Käytetyimmät lyhennykset: l. = linn 

(kaupunki), khk = kihelkond (kihlakunta), v. = vald (kunta), k. = küla (kylä), t. = talu (talo), a. = aasta 

(vuosi).  

RKM II 312, 399< Helme khk. Hilja Kala< Joh. Raisaar 79 a.  

ERA II 167 151, 2 (1)< Koeru, Liigvalla v. Rakke k. L. Priks (1937). 

H IV 8, 136/7 (6)< Tarvastu v. Ülekse k. Tossu t.  

Eesti Rahvaluule Arhiivin hammaslääkintäkortistoon on koottu tietoja seuraavista kokoelmista:  

M. J. Eiseni rahvaluulekogu (E) 1880–1934, Eesti Kirjameeste Seltsi rahvaluulekogu 1867–1891. 

Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu (ERA) 1927–1944.  

Eesti Rahva Muuseumi rahvaluulekogu (ERM) 1915–1925. 

Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaluulekogu (EÜS) 1875–1917. 

J. Hurda rahvaluulekogu (H) 1860–1906. 

Kirjandusmuuseumi rahvaluuleosakonna rahvaluulekogu (RKM) 1945–1994. 

Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektori rahvaluulekogu (KKI) 1947–1980. 

Eesti Kirjanduse Seltsi rahvaluulekogu (EKnS) 1907–1924.  

Henkilökohtaiset kirjeet 

K= Suomalaisten lähettämät kirjeet. Viitteeseen on merkitty K, kirjeen numero, vuosi, perinteen 

kotipaikka, informantin sukupuoli sekä syntymävuosi tai ikä, jos ne on ilmoitettu. 

K 3/2001 – Puolanka, nainen, s. 1928. 
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Kirje = Virolaisten lähettämät kirjeet. Viitteeseen on merkitty Kirje, numero, vuosi, perinteen 

kotipaikka, informantin sukupuoli sekä syntymävuosi tai ikä, jos ne on ilmoitettu.  

Kirje 11/2002 – Viro, Kambja, nainen, s. 1928. 

Kirje 19/2003 – Viro, Rõngu keskkool, tyttö. 

 

Käännökset viron kielestä: Airi Pekkola 

Valokuvat: Airi Pekkola 

Piirrokset: Satu Sissi Ehrström 
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