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Anandan testaaja vierailee Taideterapia- ja hyvinvointikeskus Indicossa. Kirjavasta hoitovalikoimasta 
hän valitsee vyöhyketerapian löytääkseen kehonsa ja ehkä mielensäkin kipupisteet.

Kipupisteiden jäljillä

Pitäjänmäen vanhalla juna-asemalla sijaitsee 
Taideterapia- ja hyvinvointikeskus Indico. 
Kauniissa puurakennuksessa on vuodesta 
2009 asti työskennellyt useita eri luontaishoi-
tojen harjoittajia. Tunnelmallinen asemara-
kennus tarjoaa hyvät puitteet keskuksen mo-
nipuoliselle toiminnalle.  Terapeuttien vas-
taanottojen lisäksi Indicossa järjestetään 
myös kursseja ja taidenäyttelyitä.

Indicossa painotetaan ammattitaitoa. Vas-
toin yleistä harhaluuloa luonnonlääketie-
teen harjoittajaksi ei tulla pelkän viikonlop-
pukurssin perusteella, vaan hoitajilta edelly-
tetään varsin perusteellisia opintoja. Luon-
nonlääketieteen Keskusliitto LKL ry on mää-
ritellyt tutkintovaatimukset, joihin sisältyy 
kyseessä olevan terapiamuodon opiskelun li-
säksi myös lääketieteen perusopintojen suo-
rittaminen. Koulutus kestää hoitomuodosta 
riippuen 2–4 vuotta. Kaikilla Indicossa toi-
mivilla hoitajilla on oman alansa koulutus ja 
he ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä 
eettisiä periaatteita.

Indicon internetsivuilla korostetaan 
muun muassa erilaisuuden ja vapauden kun-
nioittamista keskuksen toimintaa ohjaavina 
perustavina arvoina. Nämä periaatteet hei-
jastuvat myös Indicon laajassa hoitotarjon-
nassa. Moninaisuutta pidetään Indicossa en-
nen kaikkea vahvuutena. Erilaiset hoidot 
ovat saman katon alla helposti asiakkaiden 
ulottuvilla. Ne myös poikkeavat toisistaan 
riittävästi, eikä kilpailua hoitajien välille 
muodostu.

mitä on vyöhyketerapia?
Päätin tutustumiskäynnilläni Indicoon pa-
neutua erityisesti vyöhyketerapiaan. Vyöhy-
keterapian kerrotaan auttavan tuki- ja lii-
kuntaelinten vaivoihin, hormonaalisiin häi-
riöihin, aineenvaihdunnan ja suoliston toi-
mintahäiriöihin, allergioihin, unihäiriöihin 
ja stressiin. Käytännössä hoito koostuu käm-
menissä ja jalkapohjissa sijaitsevien ”heijas-
tepisteiden” painelusta. Kunkin pisteen us-
kotaan vastaavan tiettyä elintä ja siihen koh-

distetun paineen stimuloivan kyseisen eli-
men toimintaa.

Useimpien muiden luonnonlääkinnän 
muotojen tavoin myös vyöhyketerapian us-
kotaan perustuvan muinaiseen tietoon ih-
miskehon toiminnasta. Monet uskovat esi-
merkiksi Egyptistä löydettyjen, jalkojen hoi-
tamista kuvaavien seinämaalauksien kerto-
van vyöhyketerapian muinaisesta alkuperäs-
tä. Johtolankoja on etsitty myös Amerikan 
alkuperäiskansojen parannusmenetelmistä 
ja kiinalaisen lääketieteen ihmiskuvasta. 
Myös nykyaikaisen vyöhyketerapian kehittä-
jä, amerikkalainen lääkäri William H. Fitz-
gerald, katsoi jatkavansa muinaista perin-
nettä.

Vyöhyketerapian mahdollisia muinaisia 
lähteitä tärkeämpää oli kuitenkin Fitzgeral-
din havainto, että tiettyjen kehon kohtien 
paineleminen lievitti kipua kehon toisissa 
osissa. Havaintojensa perusteella Fitzgerald 
jakoi kehon kymmeneen pitkittäiseen vyö-
hykkeeseen, joiden mukaisesti painelun vai-
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kutus välittyi. Fitzgeraldin julkaistua löydök-
sensä tohtori Edwin Bowers ryhtyi tutkimaan 
Fitzgeraldin väitteitä ja vakuuttui niiden paik-
kansapitävyydestä. Kaksikko julkaisi vuonna 
1917 aiheesta uraauurtavan teoksen Zone Thera-
py. Suomeen vyöhyketerapia on kulkeutunut 
Norjan ja Ruotsin kautta, ja sitä on harjoitettu 
täällä 1970-luvulta asti.

Kaikkia vyöhyketerapian eri suuntauksia yh-
distää käsitys heijastepisteistä, erityisesti käm-
menissä ja jalkapohjissa sijaitsevista kohdista, 
jotka ovat yhteydessä elimistön eri osiin. Voi-
daankin sanoa, että vyöhyketerapian oppien 
mukaan ihmisen koko kehoa voidaan hoitaa 
kämmenien ja jalkapohjien kautta. Suuntauk-
sesta riippuen nykyiset vyöhyketerapeutit saat-
tavat hoitaa myös korvissa ja muualla päässä 
sijaitsevia alueita.

Vyöhyketerapiaan kuuluu myös ajatus siitä, 
että kaikki kokemuksemme varastoituvat ke-
hoon erilaisten jännityksien muodossa. Erityi-
sesti jalkapohjien kautta voidaan hoitaa pitkäl-
lä aikavälillä kertynyttä stressiä ja muita pitkä-
kestoisia vaivoja. Korvissa sijaitsevien pistei-
den taas kerrotaan ilmaisevan paremmin juuri 
tämänhetkistä tilannetta. Fyysistä kipua lievit-
tävien ominaisuuksiensa lisäksi vyöhyketera-
pia voikin auttaa myös erilaisten psykofyysis-
ten ongelmien käsittelyssä. Hoidon aikana esi-
merkiksi torjutut muistot tai patoutuneet tun-
teet voivat nousta esiin. Tällöin niistä vapautu-
minen on mahdollista. ✽

oma kokemukseni
Aurinkoisena pakkaspäivänä Indicon sisä-
tilat vaikuttavat mukavan lämpimiltä, viih-
tyisiltä ja valoisilta. Huolimatta siitä, että 
Indico sijaitsee junaradan ja vilkkaan auto-
tien välissä, talossa on hiljaista ja rauhallis-
ta. Ainoastaan silloin tällöin ohi kiitävä ju-
na muistuttaa siitä, että kyseessä tosiaan 
on entinen asema. Vyöhyketerapeutti 
merja lieppinen esittelee minulle paik-
koja ja tapaan myös muita keskuksessa 
työskenteleviä hoitajia.

Kahvittelun ja juttutuokion jälkeen siir-
rymme Merjan avaraan työhuoneeseen. 
Hän esittelee minulle seinillä olevia kart-
toja jalkapohjien ja korvien heijastepis-
teistä ja kertoo samalla vyöhyketerapian 
periaatteista. Saan käsityksen, että mikäli 
asiakas tietää tarkkaan minkä kehonsa 
osan vaivaan hän tarvitsee hoitoa, hoito 
voidaan kohdistaa juuri siihen. Mikäli vai-
vojen syy ei ole tiedossa, heijastepisteitä 
painelemalla voidaan syy paikallistaa. Ko-
vin tarkkaa diagnoosin tekemistä vyöhy-
keterapiaan ei kuitenkaan kuulu. Heijaste-
pisteiden painamisen katsotaan ennen 
kaikkea elvyttävän kehon toimintaa ylei-
sesti ja aktivoivan sen omia paranemista 
edistäviä mekanismeja.

Merja kertoo tekevänsä minulle hoidon, 
joka on yhdistelmä klassista hierontaa, 
aromaterapiaa ja koko kehon vyöhykete-
rapiaa. Hän poistuu huoneesta vaihta-
maan ylleen työasun ja napsauttaa cd-
soittimen päälle. Huoneen täyttää rau-
hoittava musiikki.

Makaan vatsallani hoitopöydällä. Jalko-
jeni alla on lämmitetty jyväsäkki ja päälläni 
on lämmittäviä pyyhkeitä. Merja kehottaa 
minua sanomaan, jos hän innostuu hiero-
maan liian kovakouraisesti. Hän myös tie-
dustelee, millaisia vaikutuksia toivoisin 
käytetyllä aromaattisella öljyllä olevan. 
Koska olen tuntenut oloni koko aamun 
hieman nuutuneeksi ja alakuloiseksi, valit-
sen piristävän öljyn. Merjan mukaan ”ilo- 
öljyksikin” kutsuttu greippiöljy sopii tar-
koitukseen hyvin.

Käsittely alkaa niskojen ja yläselän pe-
rusteellisella hieronnalla. Kipeitä kohtia 
löytyy ainakin lapaluiden välistä ja harti-
oista, vaikken olekaan havainnut niiden 
olevan erityisesti jumissa. Merja käy syste-
maattisesti läpi selän oikean ja vasemman 
puoliskon sekä molemmat käsivarret. Ote 
on koko ajan voimakas, kuten klassiseen 
hierontaan kuuluukin. erityisesti käsivar- 
sien hieronta tuntuu mukavalta. 

Seuraavaksi Merja pyytää minua kään-
tymään selälleni, minkä jälkeen hän alkaa 
työskennellä jalkojeni kanssa. Hän paine-
lee ensin oikeaa jalkaani. Jalkapohjan ul-
koreunasta löytyy arka kohta. Merja tote-

aa, että kyseessä on psoas-lihaksen (lon-
kankoukistajan) heijastepiste. Toinen ki-
peä kohta löytyy keskeltä jalkapohjan si-
säsivua. Kyseessä on Merjan mukaan ”st-
ressipiste” ja se on yhteydessä lapaluiden 
välissä tuntemaani kipuun.

Käsiteltyään oikean jalan Merja toistaa 
käsittelyn vasemmalle. Hän myös käyttää 
pyöreäpäisiä puikkoja varpaiden ja kipe-
äksi todettujen kohtien paineluun. Puikoil-
la paine voidaan kohdistaa tarkemmin juu-
ri tiettyyn pisteeseen. Se myös sattuu 
enemmän kuin sormilla painelu. Päätän 
kestää valittamatta. Merja kuitenkin ehkä 
vaistoaa tuskailuni, koska toteaa joidenkin 
asiakkaiden pitävän vyöhyketerapiahoitoa 
lähes sietämättömän kivuliaana mutta pa-
laavan silti aina uudestaan sen tuottaman 
miellyttävän olon vuoksi.

Lopuksi Merja hieroo päätäni ja erityi-
sesti korviani. Korvistani ei löydy kipua 
niistä kohdista, joihin selän ja jalkojen ar-
kuuden pitäisi heijastua. Merja sanoo, että 
korvat heijastavat juuri tämänhetkistä ti-
laa, kun taas jalkoihin jännitykset kerään-
tyvät pitemmän ajan kuluessa. Minulla ei 
siis ole erityistä stressiä juuri tällä hetkel-
lä. Päähieronta on kuitenkin yhtä perus-
teellinen kuin muidenkin kehon osien kä-
sittely ja varsin rentouttava kokemus.

Sitten hoito onkin jo ohi. Tunti ja viisi-
toista minuuttia on kulunut kuin huomaa-
matta. Merja kehottaa minua nousemaan 
varovasti ja juomaan paljon vettä. Hän 
kertoo, että koska hoito saa kehon kuona-
aineet liikkeelle, siitä voi joskus seurata 
pahoinvointia tai päänsärkyä. Oloni on 
kuitenkin aivan hyvä, juuri sellainen kuin 
voimakkaan hieronnan jälkeen odottaisi-
kin olevan. Hyvästeltyäni Merjan ja muut 
Indicon hoitajat kävelen kirpeään aurin-
gonpaisteeseen ja tunnen itseni peh- 
meäksi ja kevyeksi. Aamun raskas mieliala 
on ainakin tiessään.

Koska minulla ei ollut erityisiä vaivoja, 
joihin olisin etsinyt apua vyöhyketerapi-
asta, en voi oikeastaan arvioida hoidon 
toimivuutta suuntaan tai toiseen. uusia 
sisäisiä näkökulmia hoito ei varsinaisesti 
avannut, ellei mielialan kohentumista sel-
laiseksi lasketa. Jalkapohjieni kipeillä 
kohdilla tuntui kuitenkin tosiaan olevan 
yhteys esimerkiksi yläselkäni jännityksiin. 
Vaikka minulla ei ollutkaan aiempaa ko-
kemusta vyöhyketerapiasta, tämä seikka 
ei yllättänyt minua. Aikanaan kärsin usein 
päänsärystä ja opin, että painamalla tiet-
tyä kohtaa kämmenestä kipu lievittyi lä-
hes välittömästi. Vyöhyketerapian opeis-
sa on siis hyvin todennäköisesti ainakin 
jotain perää.
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