2. Haluatko erikoiskäsittelyn?
Perinteinen thaimaalainen hieronta on mitä parhain tapa rentouttaa
keho rankan päivän jälkeen, kunhan se tehdään asiantuntevasti ja
ilman ylenmääräistä kivun tuottamista. Joskus on tunne, että hierojat haluavat antaa turistille äärimmäisen kivuliasta hierontaa ihan
vain kokeillakseen, kuinka paljon tämä kestää. Aina kannattaa siis
sanoa ”soft”, mutta vaikka sanoisi ”soft”, se ei tarkoita, että välttyisi kivulta. Jos thaimaalaisessa ravintolassa sanoo ’mai pet’
(’mietoa’), saattaa annos silti tulistuttaa suuta, koska thaimaalaisten käsitys ”miedosta” poikkeaa länsimaisesta käsityksestä. Sellaisiin sanoihin kuin ”mieto” ja ”hellä” kannattaa Thaimaassa suhtautua varauksella.
Isoissa turistikeskuksissa ja kaupungeissa, joissa on riittävästi
turistivirtaa, hierontapaikat tarjoavat valitettavasti aivan muuta
palvelua kuin hierontaa. Esimerkiksi Chiang Raissa on pari katua,
joiden varrella on tusinan verran hierontapaikkoja, ehkä enemmänkin. Kun hierojat näkevät turistin, he alkavat hymyillä ja huudella mairittelevasti: ”Massage! Massage!” Näiden huutojen kuuleminen kerta toisensa jälkeen kaupungissa asioidessa on sangen
rasittavaa, ja vasta kuukauden parin jälkeen kun hierojat oppivat
tuntemaan turistin, joka ei käytä palveluita hyväkseen, alkavat
huudot lakata — ja hymyt sen mukana.
Kävelin erään kerran kadulla, kun vetävän näköinen 35-vuotias
hierojanainen tarrasi olastani kiinni ja alkoi suloisesti suostutella
hierontaan. Koska tiesin hierontapaikkojen epämääräisestä maineesta, yritin kieltäytyä. Lopulta pitkän taistelun jälkeen sanoin,
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että saatan tulla myöhemmin illalla hierontaan. Hierojat ovat ovelia ja käyttävät myös näyteltyjä tunteita saadakseen tahtonsa läpi.
Jos turisti sanoo ehdottoman ”ein”, saattaa hieroja muuttua surullisen näköiseksi ja alkaa ikään kuin itkeä. ”Miksi olet tuollainen?”
hieroja kysyy näytellen surullista. ”Miksi olet tuollainen!” sanoo
hieroja siinä samassa näytellen vihaista. Hierojat ovat manipuloinnin mestareita.
Illalla kävelin samaa katua toiseen suuntaan. Olin jo autuaasti
unohtanut lupaukseni ja menin kauppaan ostamaan jäätelöä. Yhtäkkiä hierojanainen astui kauppaan ja huusi: ”Sinä lupasit! Sinä
lupasit! Olen odottanut koko illan!” Miksi hieroja teki yhdestä
asiakaskäynnistä niin ison numeron? Silloin tajusin, ettei pienen
turistikaupungin hierontapaikkojen asiakaskunta olekaan suurensuuri. Jokainen asiakas merkitsee, jokaisesta asiakkaasta taistellaan. Yhdellä hierojalla saattaa koko päivänä olla vain muutamia
asiakkaita.
Hieroja oli melkein hysteerinen, joten en voinut enää kieltäytyä.
Astuin sisään hierontapaikkaan. Vastassa oli hiukan epämääräinen
tunnelma, muiden työntekijöiden pälyileviä katseita. Jätin jalkineet
alakertaan ja nousin toiseen kerrokseen. Hieroja ohjasi minut verhojen suojassa olevalle patjalle ja yllätti minut täydellisesti: ”Vaatteet pois!” ”Mitä?” sanoin. ”En missään nimessä ota alushousuja
pois”, jatkoin. Seurasi pitkä taistelu hierontapaikan tavoista, kunnes hieroja alistui päätökseeni: pidin alushousut jalassani.
Hieronta alkoi kunniallisesti. Olin ollut aidossa thaimaalaisessa
hieronnassa, joten tiesin, miten se tehdään. Hieroja aloitti varpaiden, säärien ja reisien hieronnalla. Tämän jälkeen hieroja siirtyi
sisäreisien ja alavatsan hierontaan ja tuntui kuluttavan paljon aikaa
sillä alueella. En tiennyt, miten suhtautua tilanteeseen. Yhtäkkiä
hieroja alkoi puhua ikään kuin ohimennen jostakin aivan muusta,
jostakin, mitä en ymmärtänyt. Hän toisti usein sanaa ”special” ja
puhui rahasta. Vihdoin oivalsin: hän yritti tarjota minulle jotakin
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muuta kuin aitoa thaimaalaista hierontaa. Kieltäydyin. Hän yritti
uudestaan. Kieltäydyin uudestaan. Tunsin hierojaa kohtaan myötätuntoa ja lupauduin maksamaan hänelle kunnon juomarahan, vaikka hän antaisi minulle vain aidon thaimaalaisen hieronnan, sen mitä toivoin saavanikin. Koska hän sillä hetkellä oli saanut haluamansa eli ylimääräistä rahaa, hän suostui ehdotukseeni.
Turistipaikan hieroja on usein vaikeassa elämäntilanteessa oleva nainen. Hän on saattanut olla kotiäiti, joka on hoitanut lastaan,
ja mies on elättänyt perheen. On tapahtunut jotakin, minkä vuoksi
nainen on jäänyt yksin hoitamaan lastaan. Mies on kuollut, ryhtynyt juopottelemaan tai lähtenyt toisen naisen matkaan. Ajatus ryhtyä turistipaikan hierojaksi on syntynyt nopeasti helpon rahan toivossa. Raha, jonka hieroja saa normaalista tunnin tai kahden tunnin aidosta hieronnasta, on vähäinen. Hieroja tarjoaa erikoiskäsittelyä saadakseen itselleen lisää rahaa. Hierontapaikan omistaja ei
tee liiketoimintaa seksipalveluilla, sillä hän saa rahansa aidoista
hierontapalveluista. Omistaja antaa kuitenkin vapaat kädet yksittäiselle hierojalle toimia, kuten tämä parhaaksi katsoo — yksittäinen hieroja saa pitää juomarahansa itse.
Kun astuu ulos turistipaikan hierontapisteestä, olo tuntuu tyhjältä ja petetyltä. Iloiset hymyt ja hellät kosketukset ovat vain pintaa,
jolla haetaan onnistunutta kauppaa. Sydän ei täyty onnesta, vaan
sydämeen jää vaje. Nyt tiedän, miksi hieroja oli niin kiinnostunut
minusta: rahan ja vain rahan vuoksi.
Jos haluaa saada aitoa thaimaalaista hierontaa, minne sitten on
mentävä? On suunnattava alueille, joilla on vähän turisteja. Esimerkiksi Bangkokin kiiltävissä ja kalliissa kauppakeskuksissa on
korkeatasoisia hierontapaikkoja, jotka on suunnattu Thaimaan hyväpalkkaiselle väestönosalle. Paras hinta-laatusuhde on kuitenkin
sellaisissa pienissä kylissä ja kaupungeissa, jollaisissa ei liiku paljon turisteja.
Elämäni paras hieronta oli idyllisessä Phayaon kaupungissa.
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Kauniin järven rannalta ei hierontapaikkaa niin helposti vain löytynytkään, vaan oli käveltävä edestakaisin ja kyseltävä. Hierontapaikka oli siisti ja valoisa, ja siellä vallitsi lämminhenkinen tunnelma. Hieroja osasi puhua englantia yllättävänkin hyvin, hän oli
palannut kotikaupunkiinsa ja perustanut hierontaliikkeen kyllästyttyään Chiang Main vilinään.
Kahden tunnin aikana tuli käytyä läpi thaimaalaista kulttuuria
monelta eri suunnalta. Kun hieronta päättyi ja astuin ulos liikkeestä, tunsin itseni sananmukaisesti uudeksi ihmiseksi. Olin löytänyt
paikan, jonka muistaisin koko loppuelämäni, paikan, joka jätti sydämeen valoa. Ja tämä kaikki 200 bahtilla eli 5 eurolla!
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