Antti Raution CV

Antti Rautio syntyi v. 1955 Helsingissä ja muutti isänsä mukana Kiinaan ollessaan 10 kuukauden
ikäinen. Hän oppi puhumaan kiinaa ensimmäisenä kielenään ja sen vuoksi myöhemmin kiinalainen
klassinen kirjallisuus, Kiinan historia ja filosofia tulivat hänelle harrastuksiksi.
Hän sairastui polioon vuonna 1957 Pekingissä ja siitä lähtien hän sai akupunktiohoitoja joka toinen
päivä viiden vuoden ajan. Vuonna 1968 kiinalaisessa lääketieteessä tapahtui uusi käänne, kun
kulttuurivallankumous nosti vanhan perinteisen lääketieteen esiin. Niihin aikoihin Antti Rautiolle
aloitettiin uudelleen akupunktiohoito, johon kuului perinteinen neulahoito ja lääkeinjektiot
akupunktiopisteisiin sekä kirurgisen ompelulangan pistesitominen, kovimmillaan avattiin kirurgin
veitsellä pisteeseen ja hierottiin suonipihdeillä.
Hoidot saivat kiinnostuksen alaan heräämään ja 14-vuotiaana Antti Rautio aloitti akupunktion
opiskelun ensin kokeilemalla kaverinsa kanssa ja sitten opettajien johdolla. Hänen varhaisia
opettajiaan olivat Mestari Qian, joka oli keisarin hovilääkäriperheestä. Yksi merkittävä opettaja on
myös Kiinassa tunnettu luulääkäri, rouva Luo Youming, (1905 - 2010), häntä kutsutaan nimellä

Shuangqiao (Isoäiti). Antti Rautio oli Shuangqiaon opissa 1970-luvulla ja oppi luutraumojen hoitoa
ja nikamankäsittelyä.
Opiskeluaikana työskenneltiin myös sairaalassa ja hoidettiin jopa 60 potilasta päivässä.
Maanjäristyksen aikana, vuonna 1976, oli valtava kiire ja päivät venyivät pitkiksi hoidettaessa
järistyksen uhreja.
Akupunktiota Antti Rautio sai oppia myös tunnetulta Mestari He Purenilta, joka hyväksyi hänet
myös oppipojakseen. (Kiinalaisella akupunktiomestarilla voi olla paljon oppilaita, mutta
oppipojaksi tai -tytöksi pääsevät harvat). Mestari He Puren on Yksi Kiinan kansallisaarteista, hänet
on nimitetty Kansan Lääkäriksi ja hänelle on annettu arvonimi Neulan Sielu. Puren elvytti
tulineulan käytön ja on kehittänyt sitä edelleen. Hänen kokemuksensa ja oppinsa on sellaista, että
sitä harvoin löytää kirjallisuudesta ja se syvällisyys on vaikuttanut Antti Rautioon suuresti.
Opettamisen Antti Rautio aloitti 1988 Kairon Instituutissa. Sitä ennen hän oli opettanut yksityisesti
muutamia lääkäreitä. Opettaminen on jatkunut siitä saakka ja vuonna 1991 hän vei ensimmäiset
valmistuneet oppilaat harjoittelemaan Kiinaan. Matkan jälkeen kurssilaiset perustivat Baihuiyhdistyksen, jonka puitteissa Antti Rautio on jatkanut opetusta tähän saakka.
Kiinassa harjoituskursseja on ollut useampia vuosien mittaan.
Antti Rautio
Sähköposti: antti@fc-center.fi
Puhelin: 0400 423 336

