
LOUNASTAPAAMINEN 11.10.2017 

Lounastapaaminen oli tiistaina 11.10.2017
lounasravintola NewCo Cafe:ssa. 

Lounaan jälkeen eläkkeellä oleva professori Pertti Mustajoki kertoi lääkintöneuvos Konrad 
ReijoWaarasta (aikaisemmin Relander). Mustajoki on tehnyt ReijoWaarasta kirjan nimeltä 
”Mies joka hakkasi halkoja”.  ReijoWaara toimi Haapajärven piirilääkärinä vv. 1887-1892 ja 
asui sen ajan Haapavedellä. ReijoWaarat rakennuttivat Haapaveden keskustaan Väinölä-

nimisen talon, jonka he lahjoittivat perustettavalle Haapaveden kansanopistolle.     

Mielenkiintoista esitystä oli kuulemassa 20 osanottajaa.

Kuvat Risto Peltonen



Paula Peltonen toivottaa tervetulleiksi osanottajat ja professori Pertti Mustajoen (kuvassa oikealla) 



Tarkkaavaisia kuulijoita. Valkokankaalla kuva Konrad ReijoWaarasta.



Mies joka hakkasi halkoja

Terveysapostoli Konrad ReijoWaara

”Bakteerit ovat pieniä sienten tapaisia kasvien ja eläinten rajoilla seisovia olennoita, niin 

pieniä että esim. neulannupun kohdalle niitä mahtuu miljooniakin. Ne etenevät myötäisissä 

olosuhteissa, siten että yksi jakautuu kahdeksi ja kumpikin näistä taas kahdeksi j.n.e., niin 

hurmaavalla vauhdilla että vuorokaudessa voi syntyä yhdestä bakteerista kokonainen 

miljoona… Siis näitä pikkuolentoja, näitä taudin kannattajia on meidän välttäminen jos 

mielimme taudin välttää”

Näin Konrad ReijoWaara (1853-1936) kertoo 1890-luvulla kulkutautien aiheuttajista. Tämä 

kansantajuisen terveysvalistuksen pioneeri oli lähes ehtymättömän työtarmon mies. Hän 

työskenteli kokopäiväisesti piirilääkärinä ja samalla kirjoitti yli tuhat artikkelia, piti saman 

määrän esitelmiä ympäri Suomea, toimi yhteensä yli kaksikymmentä vuotta perustamiensa 

Duodecim- ja Terveydenhoitolehden päätoimittajana, palvoi isänmaata idolinsa Snellmanin 

hengessä, osallistui monien yhdistysten toimintaan sekä väitteli tohtoriksi kirjoittamalla 

väitöskirjan, jota jälkipolvet luonnehtivat alansa klassikoiksi. 

Mies joka hakkasi halkoja kertoo Konrad ReijoWaaran värikkään elämäntarinan ja antaa 

elävän kuvauksen hänen ajastaan. Samalla se paljastaa, kuinka paljon yhteistä on 

löydettävissä ihmisistä ja elämästä nykyaikana ja reilut sata vuotta sitten.

Teksti Mies joka hakkasi halkoja -kirjan takakannessa



Ote artikkelista Duodecim-lehdestä, jonka Konrad ReijoWaara perusti



Pylväsdiagrammi, joka osoittaa, miten pakollinen rokotus vähensi isorokkoon kuolleiden määrää



Kuvassa Haapaveden Emäntäkoulun perustaja Nora Pöyhönen, joka parani ”hermovoimattomuudesta” Konrad ReijoWaaran ohjeilla 





ReijoWaarat ilta-askareissa. Konrad lukee ääneen rukouskirjaa ja Ida-rouva tekee ompelutöitä





Tarkkaavaisia kuulijoita. Pöydän reunalla Mustajoen kirja ”Mies joka hakkasi halkoja”



Osanottajat lounastilaisuudessa 11.10.2017

Arhinmäki Marja

Hyrylä Martti

Laru Seppo

Laru Sirkka

Lehtiniemi Terttu

Myyrä Marjatta 

Niemelä Eero

Ollila Veikko

Pekkala Pirjo

Pekkala Ville

Peltonen Paula 

Peltonen Risto

Pitkälä Lauri

Pitkälä Liisa

Pokela Olli

Pokela Pirkko 

Ripatti Kerttu

Tuorila Veikko

Vuorenmaa Juhani

Äkräs Marja-Liisa


