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Anandan testaaja kokeilee akupunktiota ja saa yllättäviä ravintosuosituksia.

Piikkejä lihassa

Kiinassa perinteinen lääketiede (Traditional 
Chinese Medicine, TCM) ja länsimainen lää-
ketiede toimivat rinnakkain. Ennen saapu-
mistaan Suomeen 1990-luvun alussa Yulan 
Niu toimi 16 vuotta lääkärinä perinteiseen 
lääketieteeseen erikoistuneessa sairaalassa 
Keski-Kiinassa. Akupunktiolääkäriksi Yulan 
Niu valmistui vuonna 1985 suoritettuaan sitä 
ennen sekä perinteisen kiinalaisen lääketie-
teen (TCM) että yrttilääketieteen tutkinnot.

Vuonna 1995 Yulan Niu perusti Helsinkiin 
pienen akupunktioklinikan, joka toimii Etu-
Töölössä Runeberginkadulla. Akupunktion 
lisäksi klinikan palveluihin kuuluvat aku-
hieronta, guasha (kiinalainen lastahieronta), 
kuivakuppaus, yrttilääkintä ja ruokavalio-
neuvonta. Yulan Niun mukaan hieronta, yr-
tit ja ruokasuositukset tehostavat akupunk-
tion vaikutuksia ja auttavat potilasta parane-
maan nopeammin.

akupunktion historiaa
Arkeologiset löydöt osoittavat, että aku-
punktiota on muodossa tai toisessa harjoi-
tettu jo satoja vuosia ennen ajanlaskun al-

kua. Menetelmän tarkkaa ikää ei kuitenkaan 
ole mahdollista määrittää, ja arviot vaihtele-
vatkin jopa 4500 ja 2000 vuoden välillä. Tie-
detään kuitenkin, että 700–400-luvulla en-
nen ajanlaskun alkua vallinneen Itäisen 
Zhou-dynastian aikana kiinalainen lääketie-
de alkoi erottua selkeästi uskonnosta ja ma-
giasta omaksi tiedonalakseen.

Akupunktion historian merkittävin kausi 
ajoittuu Han-dynastiaan, n. 200 vuotta ajan-
laskun alun molemmin puolin. Tällöin kir-
joitettiin kiinalaisen lääketieteen merkittä-
vin yksittäinen teksti, Huang Di Nei Jing. Teos 
sisältää myös vanhimman tunnetun kuvauk-
sen akupunktion teorioista ja menetelmistä. 
Myös ensimmäiset hoidossa käytetyt metal-
lineulat ovat peräisin Han-kaudelta.

Pitkän historiansa aikana akupunktioon 
vaikuttivat voimakkaasti kulloinkin vallin-
neet kulttuuriset, poliittiset ja uskonnolliset 
suuntaukset. Kaikki Kiinan kolme suurta us-
kontoa, kungfutselaisuus, taolaisuus ja 
buddhalaisuus, ovat jättäneet siihen jälken-
sä. Vuosisatojen kuluessa akupunktion teo-
ria onkin jonkin verran muuttunut. Sen pe-

ruselementit ovat kuitenkin pysyneet pitkäl-
ti samoina, ja vaikuttaa siltä, että menetel-
mää on harjoitettu Kiinassa ja sitä ympä-
röivissä maissa ajanlaskun alkua edeltänees-
tä ajasta aina 1900-luvulle asti.

1900-luvun alkuvuosikymmeninä aku-
punktio oli kadota Kiinasta. Sekä länsimai-
sen kulttuurin vaikutus että Kiinan omat 
aatteelliset kehityskulut horjuttivat sen ase-
maa. Länsimainen lääketiede alkoi syrjäyt-
tää perinteisiä lääkintätaitoja. Valtaansa 
kasvattavalle kommunistiselle puolueelle 
akupunktio edusti jäännettä menneisyy- 
destä.

Uusi käänne kuitenkin tapahtui pian toi-
sen maailmansodan jälkeen. Länsimaisen 
koulutuksen saaneita lääkäreitä ei ollut tar-
peeksi Kiinan valtavan väestön hoitamiseen. 
Viranomaiset pyrkivät ratkaisemaan kansal-
lisen terveydenhuolto-ongelman institutio-
nalisoimalla perinteisen lääketieteen, jonka 
menetelmät elivät yhä kansanperinteenä. 
Nykyisin perinteisen kiinalaisen lääketie-
teen menetelmiä pyritään Kiinassa yhdistä-
mään länsimaiseen lääketieteeseen. ➤
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Miten akupunktio toiMii?
Akupunktion menetelmiä ei voida erottaa 
taolaisesta filosofiasta. Kiinalaisen lääketie-
teen mukaan terveys tarkoittaa kahden maa-
ilmankaikkeuden perustekijän, yin- ja yang-
prinsiippien tasapainoa. Yin ymmärretään 
feminiiniseksi, passiiviseksi, pimeäksi ja 
kylmäksi ominaislaaduksi, yang puolestaan 
on luonteeltaan maskuliininen, aktiivinen, 
valoisa ja kuuma. Nämä toisiaan täydentävät 
vastaparit ovat kaiken olemassa olevan pe-
rusta, ja niiden tasapaino on niin yksilölli-
sen terveyden, yhteiskunnallisen oikeuden-
mukaisuuden kuin maailmankaikkeuden 
järjestyksenkin edellytys.

Toinen kiinalaisen lääketieteen keskeinen 
käsite on kaikessa elollisessa vaikuttava elä-
mänenergia qi. Ihmiskehossa se ilmenee vii-
dessä eri muodossa ja on vastuussa kaikkien 
kehon osien toiminnasta. Qi kulkee kiinalai-
sen lääketieteen käsityksen mukaan pitkin 
meridiaaneiksi kutsuttuja polkuja, joita on 
14 kehon kummallakin puolella. Jos qin vir-

taus meridiaaneissa estyy tai on muuten 
epätasapainoista, seuraa yin- ja yang-prin-
siippien epätasapaino. Tämä aiheuttaa sai-
rastumisen.

Akupunktion teorian mukaan kehossa on 
erityisiä pisteitä, joissa meridiaanit ovat lä-
hellä ihon pintaa. Näitä akupisteiksi kutsut-
tuja kohtia on perinteisten lähteiden mu-
kaan 365, mutta nykyisen käsityksen mu-
kaan 670 tai jopa enemmän. Akupunktiossa 
pyritään vaikuttamaan qin kulkuun pistä-
mällä ohuita teräsneuloja akupisteisiin. 
Käytettävät pisteet määräytyvät potilaan 
vaivojen mukaan, jotka diagnosoidaan ha-
vainnoimalla kehoa, mittaamalla pulssi ja 
haastattelemalla potilasta.

ne neulat…
Akupunktiossa käytetään nykyisin hygieni-
asyistä kertakäyttöneuloja. Joissakin tapa-
uksissa neuloihin saatetaan johtaa kevyttä 
sähkövirtaa. Neulojen sijasta voidaan käyt-
tää myös laseria tai ääniaaltoja. Akupisteitä 

voidaan myös painella käsin, mikä tunne-
taan Suomessa akupainantana.

Usein akupunktioon yhdistetään myös 
muita hoitoja, kuten kiinan vanhimpiin hoi-
tomenetelmiin kuuluvaa moksibustiota 
(kuivatun pujon polttamista iholla) tai kui-
vakuppausta (kehon hieromista imukupeil-
la). Myös yrttilääkintä on olennainen osa pe-
rinteistä kiinalaista lääketiedettä.

Qin liikkeiden säätelyn lisäksi akupunkti-
on vaikutus on epäselvä. Erilaisten teorioi-
den mukaan hoito saattaa esimerkiksi sti-
muloida endorfiinien eritystä, tehostaa ai-
vojen välittäjäaineiden toimintaa, vilkastaa 
verenkiertoa tai säädellä kipuimpulssien 
kulkua hermostossa. Länsimaisen lääketie-
teen melko yksimielinen näkemys on, ettei 
akupunktiolla ole todistettavia vaikutuksia. 
Tästä huolimatta lukuisat kiinalaisen lääke-
tieteen edustajat ja potilaat sekä Kiinassa 
että muualla maailmassa ovat vakuuttuneita 
sen tehosta. ✽

oMa kokeMukseni
Yksinkertaisessa, miellyttäväntuoksuisessa odo-
tushuoneessa on vastaanottopöytä ja pari tuolia. 
Muut osat pienestä liiketilasta on väliseinin jaet-
tu neljään hoitohuoneeseen, joiden ovissa on 
lasten piirroksia. Lyhyen odottelun jälkeen kiirei-
seltä vaikuttava Yulan Niu kehottaa minua pe-
remmälle. kapea huone on äärimmäisen yksin-
kertainen: hoitopöytä ja meridiaanikarttoja val-
koisilla seinillä. Minua pyydetään jättämään ylle-
ni t-paita ja alushousut ja asettumaan makaa-
maan hoitopöydälle.

Hoito alkaa haastattelulla. Mitä vaivoja minulla 
on, olenko kasvissyöjä, ja, vastattuani myöntä-
västi, olenko buddhalainen. kerron, että niska–
hartiaseutuni on jumissa, ja ihmettelen itsekseni, 
mihin jälkimmäiset kysymykset liittyvät. Yulan 
Niun poistuu hetkeksi huoneesta, ja jään odotte-
lemaan mitä seuraavaksi tapahtuu.

Palattuaan Yulan Niu katsoo vielä kieltäni ja 
kyselee yksityiskohtaisesti, millaista ruokaa syön 
milläkin aterialla. Hämmästyksekseni hän toteaa, 
että minun olisi hyvä ryhtyä syömään lihaa. 
kuunnellessani lihansyönnin ja riittävän eläin-
proteiinin saannin hyödyistä Yulan Niu melkein 
huomaamattani pistelee akupunktioneuloja en-
sin nilkkoihini, reisiini ja jalkapöytääni, sitten 
kämmenselkiini ja lopuksi korvieni taakse ja pää-
lakeeni.

kapeiden neulojen pistäminen ihoon sattuu 
vähemmän kuin rokotuspiikki tai verinäytteen 
ottaminen. sitä voi tuskin sanoa edes nipistyk-
seksi. sen jälkeen neulojen läsnäoloa tuskin huo-
maakaan. Minut peitellään pyyhkeillä ja jalkojeni 
läheisyyteen laitetaan lämmityslaite. sitten 

Yulan Niu kehottaa minua nukkumaan hetken ja 
poistuu itse huoneesta.

tietenkään en pysty nukahtamaan. sen lisäksi, 
että olen juonut aamukahvit vasta tuntia aiem-
min, kehotus lihansyöntiin askarruttaa minua. 
koskiko se erityisesti henkilökohtaista tervey-
dentilaani vai oliko kyseessä jokin yleisempi suo-
situs? Minuun on vahvasti iskostunut paitsi joogi-
nen käsitys kasvissyönnin eettisyydestä, myös 
ajatus sen lähes universaalisti tunnustetusta ter-
veellisyydestä.

Makaan silmät kiinni, välillä katselen kattoa. 
Pari kertaa yritän nostaa päätäni nähdäkseni, 
missä kaikkialla neuloja on. Pään liikuttaminen 
kuitenkin muistuttaa, että ainakin niitä on korvie-
ni takana. Liikkuminen ei satu, mutta en halua 
ottaa riskejä. Yritän keskittyä vain olemaan. Jal-
kalämmittimen hehku tuntuu mukavalta.

aika kuluu ja tulen levottomaksi. Yritän saada 
selvää seinillä olevista meridiaanikartoista ja ver-
rata niitä havaittavissani olevien neulojen sijain-
tiin. erotan ainoastaan etu- ja keskisormen välis-
sä sijaitsevan olkapäänivelpisteen. Jossain vai-
heessa Yulan Niu tulee huoneeseen ja kysyy, on-
ko minulla kylmä. Hän laittaa rintani päälle säh-
köisen lämpöviltin ja poistuu taas.

Makaan. Hengitän. kuuntelen hoitolan ääniä. 
ihmisiä tulee ja menee. Puhetta, rapinaa, veden-
keittimen kohinaa. viereisestä hoitohuoneesta 
alkaa kuulua kevyttä kuorsausta. tiesin toki etu-
käteen, että hoito vie noin kaksi tuntia. Pitkä pai-
kallaan makaaminen muistuttaa minua siitä, että 
akupunktio on todella osa kiinalaista lääketie-
dettä pikemmin kuin moderni ylellisyyshoito, 
johon tullaan rentoutumaan muuten vain.

Yulan Niu tulee taas huoneeseen ja pyytelee 
anteeksi poikkeuksellisen kiireistä päivää. Hän 
on hyväntuulinen ja kertoo hoitaneensa tänään 
kaukana asuvaa potilastaan, joka ei ole käynyt 
moneen vuoteen. sitten hän nyppii neulat nope-
asti pois ihostani ja pyytää minua istumaan.

Luulen hoidon loppuneen. seuraa kuitenkin 
jalkojen, käsivarsien ja niskan hierominen puuka-
pulalla (guasha) sekä selän hierominen jonkinlai-
sella imukupilla. kokemus on erittäin rentoutta-
va. Lopuksi selkääni levitetään lämmittävää voi-
detta. vielä ennen poistumista hoitohuoneesta 
niskaani hierotaan eri puolilta kuumalla puuka-
pulalla.

Odotushuoneessa minulle tarjotaan kuppi 
erittäin makeaa vihreää teetä. kysyn Yulan Niul-
ta liharuoasta, ja hän kertoo sen olevan yleinen 
suositus. kiinalaisen lääketieteen mukaan riittä-
vä eläinproteiinien saanti on välttämätöntä älyn, 
muistin, tarkkaavaisuuden ja elinvoiman oikean 
toiminnan kannalta. Hän hieroo kasvojani, kor-
viani ja painelee käsieni akupisteitä. samalla 
saan myös kuulla, että suomalaisilla on tapana 
syödä liikaa marjoja ja että niiden sisältämä c-vi-
tamiini heikentää b-vitamiinien imeytymistä, mi-
kä niin ikään aiheuttaa ennemmin tai myöhem-
min vaikeuksia muistin ja ajattelun suhteen.

Poistuessani tunnen itseni pirteäksi. Hartiani 
tuntuvat huomattavasti rennommilta kuin aamul-
la. Neuloista ei ole jäänyt minkäänlaisia jälkiä tai 
kipuja. Mielessäni kuitenkin pyörivät ruokavalio-
ta koskevat suositukset. Lihaa tuskin alan syö-
mään, koska olen pärjännyt jo vuosia ilmankin. 
Päätän kuitenkin tutustua kiinalaisen lääketie-
teen ravintosuosituksiin syvemmin.
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