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Svea Richnau (1922–2007) oli Suo-
messa suuren yleisön tuntema meedio. 
Suomen Spiritualistisessa Seurassa hän 
vaikutti vuodesta 1948 alkaen.

Richnau esiintyi usein meedioti-
laisuuksissa, varsinkin 1980-luvulla. 
Svea Richanun erityispiirre oli, ettei 
hän missään vaiheessa elättänyt itse-
ään meediona eikä ottanut työstään 
maksua. Se onnistui, sillä hän toimi 
kampaajana. Hän teki vapaaehtoistyö-
tä meediona yli 50 vuoden ajan, aina 
vuoteen 2002 saakka 80-vuotiaaksi. 

Svea Richnaun toiminta sai mietti-
mään, että tosiaan ‒ Suomessa toimii 
edelleen selvännäkijöitä ja meedioi-
ta, jotka ovat ammatiltaan kampaajia. 
Miten he kokevat henkisen työn ja 
maallisen ammatin suhteen? Auttaako 
kampaajan taidot mediaalisessa osaa-
misessa?

Herkkyys äidinmaidosta

Sirpa Lehto on janakkalalainen partu-
ri-kampaaja. Hän on tehnyt kampaajan 
töitä vuodesta 1971. Omaa yritystä hän 

on pyörittänyt neljäkymmentä vuot-
ta, vuodesta 1977. Pikkuhiljaa oheen 
on tullut henkimaailman kanssa työs-
kentely, ja nykyisin hän toimii myös 
meediona.

”Lapsesta lähtien olin leikkinyt maa-
histen sekä menninkäisten kanssa ja 
näin sieluja ympärilläni”, Sirpa muis-
telee. 

Henkimaailman läsnäolo ei pelot-
tanut, ehkä vähän ihmetytti. Jo nuo-
rena hän päätti aikuisena ottaa selvää, 
mistä oikein on kyse. Sirpan isoäiti oli 
näkijä ja äidille puhuttiin unien kaut-
ta. Sirpa oli osa tuota sukupolvien jat-
kumoa, ja sai rauhassa tutkia ja ihme-
tellä kokemaansa. 

”Isoäitini alkoi kertoa henkimaail-
man olemassa olosta, kun olin 10-vuo-
tias. Hän istui keittiössä penkillä ja 
puhui. Minä siinä jalkojen juuressa 
kuuntelin. Opin, että kokemukset hen-
kimaailman kanssa ovat normaaleja, 
eikä niitä kannata pelätä.”

5-vuotiaana Sirpa ilmoitti, että 
hänestä tulee kampaaja. Myöhemmin 
alakoulussa hänen piti piirtää kuva 
jostain ammatista. Kuvan piirtäminen 
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aiheutti ongelman, koska hän halusi 
piirtää kaksi ammattia: kampaajan ja 
sairaanhoitajan. Myöhemmin hän on 
ymmärtänyt, että piirsi silloin ammat-
tinsa, jossa hän työskentelee henki-
maailman kanssa. Meedion työn lisäksi 
Sirpa nimittäin tekee lihasrentoutus-
hoitoja. Niitä tehdessään hän saa hen-
kimaailmalta apua ja tietoa.

Oppaat apuna

”Kun asiakas istahtaa tuoliin ja hänen 
päälleen asetellaan viitta, hän on het-
ken kampaajan omaisuutta”, Sirpa 
kuvaa asiakkaaseen syntyvää suhdetta.

Siinä aistii energian ja luo nopeasti 
suhteen ihmiseen. Chakrat eivät kui-
tenkaan voi olla kokoa ajan auki: hen-
kimaailmaa täytyy kunnioittaa, Sir-
pa muistuttaa. Kuten myös asiakasta 
‒ eivät kaikki ole halukkaita ottamaan 
vastaan viestejä, vaikka joskus henki-
maailman tulijoita olisikin, kun asia-
kas on hiuskäsittelyssä.

”Omat oppaani pitävät onneksi 
tilanteesta huolen. Heihin luotan ja 
heitä kunnioitan”, Sirpa sanoo. 

Oppaiden lisäksi elämän tuoma oppi 
helpottaa yllätysvieraiden vastaanotta-
misessa. 

”Jos tilaisuus avautuu, yritän sanoa 
jotain, mikä avaa asiakkaan silmät kat-
somaan lantin toinenkin puoli.”

Ja vaikka asiakas ei juuri sillä het-
kellä ole ymmärtänyt Sirpan puheita, 
hän on saattanut myöhemmin taju-
ta, mitä Sirpa oikeastaan on sanonut. 
Moni onkin kiittänyt jälkikäteen tär-
keistä sanoista. 

Hienotunteisuutta vahva yhteys 
henkimaailmaan toki vaatii: aina aika 
ajoin on pohdittava, milloin on oikea 
aika avata suu. Sirpa on sitä mieltä, että 
jokaisen on kuljettava oma polkunsa. 
Polun suuntaa ei meedio saa muuttaa. 
Paljon jää siis sanomattakin, mutta se 
tapahtuu vain ihmisen hyväksi.

Tässä ja nyt

Nykyisin Sirpa toimii kampaaja-partu-
rina puolet ajastaan, puolet ajasta hän 
työskentelee henkimaailman kans-
sa. Välillä kampaajan töitä on enem-
män, toisinaan taas meediota tarvitaan 
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