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Jarmo Mösö on koulutettu hieroja, jolla on 
myös pitkä kokemus joogaohjaajana. Vuo-
den ajan Mösö on tarjonnut Helsingin Töö-
lössä sijaitsevalla hoitohuoneellaan ”jooga-
hierontaa”. Erikoiselta kuulostavan nimen 
takaa löytyy itse asiassa paremmin thaihie-
rontana tunnettu menetelmä. Sillä on paljon 
yhteistä joogan kanssa ja siitä on myös muu-
alla maailmassa käytetty nimitystä ”yoga 
massage”. Mösö vitsailee, että thaihierontaa 
voisi kutsua myös nimellä ”yoga for lazy 
people”.

Mösö on harjoittanut thaihierontaa neljä 
vuotta. Hän opiskeli menetelmän Wat Po 
Thai Traditional Medical Schoolissa Bangko-
kissa. Kuukauden mittainen koulutus oli 
käytäntöpainotteinen ja antoi hänelle valmi-
udet puolitoista tuntia kestävän klassisen 
hoidon tekemiseen. Hänen hoitohuonees-

saan käy kaikenlaisia ihmisiä, jotka hakevat 
joogahieronnasta lihashuoltoa ja liikkuvuu-
den lisäämistä.

thaihieronnan historiaa
Thaimaassa thaihierontaa kutsutaan nimel-
lä nuad boram. Se on osa perinteistä thaimaa-
laista lääketiedettä (Thai Traditional Medici-
ne, TTM), jota opetetaan nykyisin rinnak-
kain länsimaisen lääketieteen kanssa. Thai-
maalaisessa perinnelääkinnässä on kaksi 
päälinjaa: maaseudulla harjoitettu, pääasi-
assa esibuddhalaiseen suulliseen perintee-
seen perustuva epämuodollinen ja esoteeri-
nen linja, sekä hovissa harjoitettu, Intian, 
Kiinan, Lähi-idän ja länsimaiden lääkintäpe-
rinteistä vaikutteita saanut linja. Nykyisen 
thaihieronnan suurin vaikuttaja on ollut in-
tialainen ayurveda.

Thaihieronnan historiaa tunnetaan varsin 
vähän. Thaimaalaisen perinnelääkinnän 
varhaisimmat kirjalliset lähteet ovat peräi-
sin vasta 1600-luvulta, mutta niissä kuva-
taan jo täysin kehittynyttä lääkinnällistä 
systeemiä. Thaihieronnan juuret ovat paljon 
syvemmällä historiassa ja sen uskotaan saa-
puneen Thaimaahan buddhalaisten lähetys-
saarnaajien mukana 300-luvulla ennen ajan-
laskun alkua. Menetelmän isänä pidetään 
useissa buddhalaisissa teksteissä mainittua 
Shivago Komarpajia. Nykyisinkin perintei-
sen thaihieronnan harjoittajat lausuvat hoi-
don alussa ja lopussa rukouksen Shivagolle. 
Hänen mukaansa on myös nimetty nuad bo-
ramin pohjoinen perimyslinja Shivagako-
marpaj.

Eteläinen perimyslinja on puolestaan ni-
meltään Wat Po. Linjan nimi on peräisin 
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Bangkokissa sijaitsevasta Wat Po -temppelis-
tä, jossa säilytetään 1800-luvulta peräisin 
olevia tauluja, joihin nuad boramin tärkeim-
mät opetukset on kirjattu.

Jarmo Mösö on opiskellut Wat Pon hieron-
takoulussa. Kuten useimmat muutkaan nuad 
boramin harjoittajajat, hän ei kuitenkaan 
edusta puhdasta muotoa sen enempää poh-
joisesta kuin eteläisestä perimyslinjasta. 
Menetelmästä on Thaimaassa lukemattomia 
paikallisia variaatioita, joissa maaseutupe-
rinne ja hoviperinne sekä pohjoinen ja ete-
läinen perimyslinja sekoittuvat paitsi toi-
siinsa myös muihin perinnelääkinnän muo-
toihin.

thaihieronnan ihMiskuva
Thaihieronnan menetelmät perustuvat opil-
le kehossa kulkevista sen-linjoiksi kutsutuis-
ta energiavirroista. Sen-linjoissa on erityisiä 
energeettisiä pisteitä, jotka muistuttavat 
kiinalaisen lääketieteen akupisteitä. Toisin 
kuin kiinalaisen lääketieteen meridiaanit, 
sen-linjat ja niiden akupisteet eivät kuiten-
kaan vastaa mitään tiettyjä elimiä.

Enemmän yhtäläisyyksiä löytyy sen-linjo-
jen ja joogafilosofian nadien väliltä. Monet 
niistä ovat jopa samannimisiä. Kuten nadeja 
myös sen-linjoja on perinteisen tiedon mu-
kaan 72 000 ja kymmenen niistä on hoidon 
kannalta tärkeitä. Sen-linjoissa kulkevaa 
energiaa nimitetään thaimaalaisessa lääke-
tieteessä nimellä palang sak, ja se voidaan 
rinnastaa sekä joogafilosofian pranaan että 

kiinalaisen lääketieteen qi-energiaan.
Fysiologiaan perustuvasta länsimaisesta 

hieronnasta poiketen thaihierontaa ohjaavat 
energeettiset periaatteet. Hoito etenee ke-
hon tärkeimpien sen-linjojen mukaisesti. 
Sen tarkoituksena on aktivoida niiden toi-
mintaa ja poistaa mahdollisia tukoksia. Asi-
akkaan mahdollisesta paikallisesta vaivasta 
riippumatta thaihieronnassa käsitellään ai-
na koko keho. Hoidon katsotaan elvyttävän 
kehon omia parantumisprosesseja ja 
edesauttavan näin kokonaisvaltaista hyvin-
vointia ja toipumista mahdollisista sairauk-
sista. Thaihierontaa ei kuitenkaan suositella 
pääasialliseksi hoidoksi mihinkään terveys-
ongelmaan.

Thaihierojien työtä ohjaavat selkeät eetti-
set periaatteet. Niiden perustana ovat budd-
halaisuuden perinteiset viisi oikeaa elämän-
tapaa koskevaa ohjetta. Lisäksi thaihierojat 
sitoutuvat noudattamaan yhdeksää lupaus-
ta, joilla pyritään takaamaan hoidon korkea 
laatu. Thaihierojan työ edellyttää myös 
buddhalaisen lempeyden hyveen (metta) ak-
tiivista kehittämistä.

MeneteLMät Ja vaikutukset
Thaihieroja kääntelee, venyttelee ja taivutte-
lee hierottavaa erilaisiin asentoihin, jotka 
muistuttavat huomattavasti joogan asanoi-
ta. Lisäksi hoitoon kuuluu akupisteiden pai-
nelua ja lihasten hierontaa. Hoitoon saate-
taan liittää tarpeen mukaan myös kuumia 
yrttihauteita. Koska ihmiset poikkeavat toi-

sistaan runsaasti notkeudeltaan ja liikku-
vuudeltaan, hoito aloitetaan haastattelulla, 
jonka avulla käytettävät menetelmät pyri-
tään muokkaamaan mahdollisimman hyvin 
hierottavalle sopiviksi.

Thaihieronta parantaa kehon verenkiertoa 
sekä jäsenten liikkuvuutta ja notkeutta. Sillä 
on kuitenkin lihashuollon lisäksi myös ko-
konaisvaltaisempia vaikutuksia. Hieronta 
aktivoi imusolmukkeita, mikä edesauttaa 
kehon sisäistä puhdistumista ja parantaa 
vastustuskykyä. Säännöllisen thaihieronnan 
vaikutuksia voikin verrata säännöllisen asa-
naharjoittelun fyysisiin vaikutuksiin. ✽

oMa kokeMus
Jarmo Mösön hoitohuone sijaitsee töölöläisen 
asuintalon kellarikerroksessa. ainoa ulkoinen 
tuntomerkki on pieni joogahierontaa mainos-
tava kyltti kadun varressa. Mösö luonnehtii 
paikan tunnelmaa roots-meiningiksi, mikä on 
osuva kuvaus. koruttomassa, pehmeästi va-
laistussa huoneessa on pari tuolia, yhdellä sei-
nustalla on lipasto, toisella hierontapöytä, lat-
tialla leveä patja.

Minua on kehotettu tuomaan mukanani läm-
min oloasu. vaihdettuani vaatteet asetun ma-
kaamaan vatsalleni lattialla olevalle patjalle. 
ennen hoitoa Mösö kyselee, onko minulla mi-
tään erityisiä vaivoja tai ruumiillisia rajoitteita. 
vastattuani kieltävästi hän kehottaa minua il-
moittamaan heti, jos jokin liike tuntuu liian 
epämukavalta tai sattuu.

ensin hän käsittelee kehoni selkäpuolen. 
Hän etenee jalkapohjista kohti päätä, painelee 
peukaloilla ja kämmenillä jalkapohjiani, jalkoja-
ni, selkääni ja käsivarsiani ja kämmeniäni. Pai-
nelu muuttuu asteittain voimakkaammaksi.

alaselästä löytyy kipeä kohta, ja Mösö ky-

syy, onko siellä ollut kipuja. arvelen, että kyse 
on istumatyön vaikutuksista. Lopuksi Mösö 
vetää käsivarsiani taaksepäin nostaen yläruu-
miini ylös lattiasta. asento muistuttaa joogan 
bhujangasanaa ja se toistetaan muutaman 
kerran.

käännyn selälleni ja hoito alkaa taas jaloista. 
Mösö kääntelee, taivuttelee ja venyttää jalko-
jani. Monet asennot muistuttavat joogan 
eteentaivutuksia mutta selinmakuulla tehtyi-
nä. Jalkojani taivutetaan kohti päätäni yhdessä 
ja erikseen. venytyksiä tehdään myös käsivar-
sille. Minua  asetellaan selkää kiertäviin ja rin-
taa avaaviin asentoihin. vaikka venytykset 
ovat voimakkaita, ajaudun passiivisen rentou-
den tilaan. ajatukseni harhailee ja havahdun 
Mösön välillä kysyessä, onko kaikki hyvin.

Minulle käy koko ajan selvemmäksi, miksi 
Mösö kutsuu thaihierontaa ”joogaksi laiskoil-
le”. koko keho käydään systemaattisesti läpi, 
venytetään ja taivutetaan eri suuntiin vähän 
kuin asanaharjoituksessa, mutta joku muu te-
kee kaiken työn. Tai ei aivan kaikkea. kun joku 
muu valitsee asentoni, saan mahdollisuuden 

jatkuvasti huomata jännityksiä, joita en muu-
ten tuntisi. aivan kuin yrittäisin jatkuvasti li-
haksieni avulla pitää kehoani kasassa. Mösö 
kehottaa minua päästämään irti näistä tar-
peettomista jännityksistä.

kellarissa on hiljaista ja hämärää. ainoa ääni 
on Mösön rauhallinen hengitys, joka palauttaa 
minut vähän väliä omaan, toisinaan katkeile-
vaan hengitykseeni, kun hieronta etenee arkoi-
hin lihaksiin. venytysten lisäksi myös painelu ja 
hieronta käyvät läpi aivan koko kehon. esimer-
kiksi niskan yläosasta aivan kallon ja kaularan-
gan liitoskohdasta löytyy kipeitä lihaksia, joi-
den olemassaolosta olin täysin tietämätön.

Hoito kestää tunnin. sen lopuksi makaan 
paikallani silmät suljettuina, aivan kuten asana-
harjoituksen lopussa. Oloni on rento ja tyhjä. 
etukäteen minulle oli sanottu, että ”thaihie-
rontahan on vain sellaista kevyttä kääntelyä”. 
kehoni kuitenkin tuntuu perusteellisesti työs-
tetyltä. kävellessäni ulos sateiselle kadulle 
mietin, että tämä saattaa olla perusteellisin ja 
tehokkain hieronta, jota olen tähän mennessä 
kokeillut.
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