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KARJALAISEN KYLYN

ISTORIJAŠTA

Vielä toisen vuosituhannen alkupuolelta ei löyvy mimmosiekana tarkkoja tietoja karjalaisešta 
kylyštä. Šen vuokši on vaikie piättyä konša karjalaiset alettih rakentua kylyjä. Još ajatella kuin 
šuuri merkityš šillä on ollun aina karjalaisien elämäššä, ni vois tulla šemmoseh piätökšeh, 
jotta šillä kylyjutulla on jo melko pitkä istorija.

Niin kuin ni monilla muilla kanšoilla enšin še oli ollun muakyly, missä vettä lämmitettih 
ropivošša kuumennetuilla kivilöillä taikka šielä jo oli kiukuaki. Še oli pieni, puolekši muah 
upotettu rakennuš yksipuolisen katon kera, kumpasešša ei ollun latetta, lauteita ta lauččoja. 
Muakylyššä oli muan tašalla pieni ikkuna ta pešeytyössä lattiella levitettih olkie.  Myöhem-
min še jo oli yksihuonehini muan piällä rakennettu šinčitöin šavukyly kiukuan kera. Jo XX 
vuosišuan alušša kylyrakennukšeh lisäyty ovetoin kylynšinčči, kylyh ilmešty kylypata, a jo  
XX vuosišuan puolivälissä alettih rakentua ulošlämpiejie kylyjä truvan kera, a vielä vähäsen 
ajan piäštä kylypata šai kannen ta kylyn kiukuan ovi mäni kiini.

XX vuosišuan lopulla kylyššä jo voi olla erikseh kylpy- ta pešeyvyntäpuoli, kylmä lautašei-
näni kylynšinčči monilla isännillä muuttu lämpimäkši lepohuonehekši.

Enšin kylyrakennuš oli talon ta toisien taloušrakennukšien kera lähekkäh ta yhen aijan 
šiämeššä. Jo XIX ta XX vuosišatoina karjalaisilla yhen katon alla jouvuttih šekä pirtti, jotta 
liävät, tallit ta tanhuot. Šiih aikah kylyki šiirty talon viereštä lähemmäkši rantua. 
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Enšimmäisinä hommina karjalaisella uuvvella elinpaikalla oli enneinvanhah ollun kuatua 
mänty, min kanto voitih kavertua huuhmarekši šurvomista varten. Šiitä kyhättih kyly, missä 
alukši elettihki, ta vašta šen jälkeh rakennettih männikköh pirtti.

Tavallisešti kylyjä rakennettih vesirantasilla, vain vielä XIX vuosišuan loppupuolella Vie-
naššaki Venehjärven kyläššä oli šemmosie kylyjä, mit oli rakennettu ihan vejen piällä. Van-
hoissa valokuvissa näkyy, jotta kylyn oččišeinä on rannalla, a takašeinä kahen kiven piällä 
järvellä. Oli šemmosieki kylyjä, mit oltih vejen piällä pylvähien varašša. Vesi liplattau kylyn 
lattien alla. Piäšöy šemmoseh kylyh rannašta portahie myöten. Tämmösellä rakentamisella 
on oma šelvityš: kylyvesi oli lähellä ta hyvä oli valautuo pešeyvynnän jälkie ihan portahilla, 
taikka hypätä portahilta järvie  kylpömäh. Tämmösie kylyjä kun ruvettih rakentamah, ni 
isäntä huomenekšella päivännoušun aikana tuli rantah, kumarti kaikilla ilman šuunnilla ta 
kyšy šiih hommah lupua vejen ta muan isänniltä. Erikseh pakautti vejenisäntyä, jotta še 
kevyällä ei ahtais jäitä rantah ta ei rikkois rakennušta. Palkakši taikka lahjakši veteh luotih 

Kylyššä on märkä šiivo, koivuni kurikka, oman kiän oikeuš
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paritoin miärä vaškirahua.
Šavukyly on šiämehlämpiejä kyly. Šitä lämmitetäh niin, jotta šavu tulou kylyn šiämeh ta 

šiitä piäšöy uloš ovešta ta reppänäštä.
Tavallisešti kylyjä šalvettih pyöreistä hiršilöistä kymmeneštä šalvokšešta erikseh pirtistä, 

vejen lähellä, järvien tahi jokien rannoilla. Šiih kylyn rakentamiseh liitty monie varotukšie ta 
uškomukšie. Ei ois pitän valita kylyn tilakši šemmoista paikkua, missä oli vesišuoni. Še nä-
kymätöin virtuaja vesišuoni oli haittana ”kylynisännillä” ta niin kuin ei antan heilä tavallista 
rauhua, vei heitä mataššah. Jotta kylyštä tulis hyvä perehen pyhäpaikka, rakentajat yritettih 
varottua, jotta rakennukšella ei käytäis vihaset ta ihotautihiset (šyyhyset) ihmiset. Šuojukšena 
rakentuas’s’a käytettih elävyähopieta. Šitä peitettih kylyn kiukuan alla mihnih aštieh taikka 
šyväh linnun šulan tynkeh, kylyn oven piällä, taikka kylyn kynnykšeh ta typettih še reikä 
puun okšalla. Rahvaš ajatteli, jotta nämä konštit varjellah pešeytyjie tautiloista, kiroloista ta 
kaikešta muušta pahašta.

Kylyhiršijä varuššettih pakkaiskuun ta tuiskukuun aikana, šiih aikah, konša  puušša on 
mahla šäilymäššä. Valmehet hirret vejettih kotih heposella pankkorekilöillä. Tavallisešti ra-
kentamista varoin käytettih mäntyö, kuušta ta koivuo. Männyt kuoritettih kevyällä, konša 
kuori lähtöy paremmin. Yritettih kiskuo še kuori niin, jotta ei pilata puun kuoren alla olijua 
kalvuo, šentäh kun še šuojelou puuta happanomisešta. Rakentuas’s’a alavenččoja ei pantu 
muan varah. Nurkkien alla ašetettih šileitä kivijä. Niitä šanottihki nurkkakivilöiksi. Hiršien 
välih pantih koivun tuohta ta tilkittih šeinät kuivalla šammalella. Šamoin koivun tuohella 
katettih kattuoki. Vanhah aikah kylyn katot oltih šekä kakšipuoliset, jotta yksipuoliset.

Kun puini kyly lämpisi rikeneh ta kiukua toičči äijälti kuumeni, piti  olla varovaisena, jot-
ta ei tilis tulipaluo. Šen vuokši kylyt ei oltukana lähellä toisie rakennukšie vesistöjen lähellä 
taikka ihan vejen piällä. Täštä näin ni šanotah: ”Ei kylyštä kylä šyty”. On šemmosie mainin-
toja, jotta kun šuorittih rakentamah kylyö, ni kylyn hirret varuššettih jo šykyšyštä ta ennein 
kylyn rakentamista  pantih ne talvekši likoh jokeh taikka järveh. Šemmoset kylyt ei šytytty 
ilmituleh, još šattu tulipalo, vain pitälti kyvöttih.

Yritti rahvaš varottua tulipaloja, vain šilti Aunukšen gubernijašša XIX vuosišualla mai-
nittih ušein olovan tulipaloja ta šuurin ošin palettih šavukylyt. 1870 vuotena ”Олонецкие 
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губернские ведомости”-leheššä gubernijan liäkäri Štorbergi kirjutti, jotta hänen mieleštä 
tapa kaikkien karjalaisien rakentua omituini kyly on yksi šyy šiih. Kirjutti, jotta kylyjä läm-
mitetäh kahičči netälissä, tykätäh löylyštä ta halkuo ei saleija. Kylyrakennukšet ollah puiset, 
kiukua kuumuutta huohtau ta kaikki tämä on palovuarallista.  Vielä toini šitä kauhiempi 
paha puoli oli hänen mieleštä šavukylyššä. Še oli häkä, min takie monet kaupunkin herrat 
tottumatta kyläššä käveššä pökerryttih kylyššä ta puolikuoleina piäštih šieltä  pihalla. Näistä 
šyistä hiän ehotti kieltyä yksityiset kylyt ta rakentua niijen tilah šuuret yhtehiset.
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Kylyn šiämeššä

Kyly jakautuu kahekši ošakši: šinčiksi, missä pešeytyjät jakšauvutah ennein kylyh mänömistä 
ta šuoriuvutah kylyn jälkeh, vaikka še oliki ennein lautašeinäni ta kylmä talvella. Kylyn piä-
ošašša  kylvetäh ta pešeyvytäh. Ičeššäh kylyššä oikiella kiällä ovenšuušša on kiukua. Kiukuan 
ta oččišeinän välissä on lautiet (lauvat), millä issutah ta kylvetäh kylpijät. Lauteijen vaštapiätä 
oli pieni ikkuna ta šen alla ta toisella šeinällä oltih laučat. Luašša ta šeinäššä ollah reppänät: 
laki-, ta šeinäreppänä, mistä šavukylyššä šavu piäšöy šiämeštä pihalla.  

Kylynlattiet pitäy luatie vähäsen kallellah, jotta vesi piäšöy valumah paremmin. Latelau-
toih luajitah šemmoset juomut, mitä myöten vesi piäšöy juokšomah. Juomun lopušša oli 
pyörie reikä läpi lattiešta, mistä vesi mänöy lattien alla.

Uuteh kylyh,  ihan niin kuin uuteh pirttih männeššä novikkoih, vietih minih lahja, taval-
lisešti halko. Löytyy mainintoja, jotta uuteh kylyh vietih hienoista lankua ta šanottih kylyn-
halteilla: ”Ottakkua vaštah lahjani!”. Tämä tapa muissuttau šiitä, jotta joškuš kyly on ollun 
ihmisen elinpaikkana.

Tietoja Šuojärven pitäjäštä

A.A.Brandersin kirjašša ”Tietoja Šuojärven pitäjäštä” 1892 vuotena näin muissellah entistä 
karjalaista kylyö: ”Kyly oli matala, šavuštuneh, šuuri ta lattietoin huoneh. Kaivo oli kylyn 
tarpehie varten ihan lähellä, toičči ihan kylyn oven takana. Miärättyjen töijen jälkie, ma-
talla taikka ativoih lähtiessä, kotih tultuo matalta, pahašša voinnissa taikka kipienä ollešša, 
rošenčan tarpehiksi lämmitettih kyly. Še lämpisi kešyä-talvie melkein joka päivä. Kylpömäššä 
yhtä aikua oli ušiempi ihmini, niin monta kuin šiih kylyh šopi. Pešeytyjät jakšauvutah kylyn 
luona taivahan kannen alla ympäri vuuvven ta riputetah ne vuattieh kylyn ulkošeinällä. Ša-
moin kylyštä piäššehetki šuoriuvutah pihalla šiäštä välittämättä. Šilloin kyličči kulkija mat-
kamieš šuau nähä ruškieihosie miehie istumašša minnih hirren piäššä talvi-ilmašša. Nakrun 
kera, leikkien hyö vejetäh piälläh kovat valkiet hamppupalttinaiset taikka pruunit pumpu-
liset paijat ta alušvuattiet. Kylyvašta yheššä kiäššä ta piälyšvuattiet toisella käsivarrella hyö 
aššutah pirttih ta annetah kylventävuoro toisilla. Oli tapana käyvä järveššä uimašša ta tulla 
jälelläh kuumah löylyh lämpielömäh.”
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Mušta härkä mulleroini korvon vettä juou, šylen puuta šyöy

Kylyn piäpaikka on kiukua. Ennein kylynkiukaita kuvottih pienistä pyöreistä kivilöistä. Ki-
vijä kylynkiukuata varoin valittih huolellisešti, šentäh kun šiih ei paššattu kaikki kivet. Kylyn 
kiukuan kivet on ihan erikoini asie. Tärkein šiinä on še, jotta kivilöistä riippu löylyn maku. 
Parahittain paššuau šiih hommah järvikivi, mi keštäy enämmän ta ei niin murene. Pitäy ot-
tua vain šileitä valkeita kivijä. Mušta, harmua ta šinini kivi annetah kylyh kačkuo. 

Kylyn kiukuata varten ei šua ottua rapakivie, värikivie ta hikikivie. Rapakivi on murakka 
ta kylyn kiukuašša rutto murenou. Šanotah, jotta kivijä kylynkiukuata varoin pitäy valita 
huomenekšella. Šilloin hyvin erottau kuivan ta märän kiven. Ei pie ottua märkyä kivie, kum-
pasen piällä oli kaššetta. Še on hikikivi. Hikikivi kun šattunou kiukuah, ni še antau kačkuo 
ta piluau koko löylyn.

Kun pahatahtoni ihmini tahtonou ruatua toisella ilkivyttä, ni hiän voit panna kylyn kiu-
kuan kivien šekah pahan kiven. Šilloin isäntien pitäy purkua toičči koko kiukua, jotta piäššä 
eris šiitä kačkun antajašta kiveštä.

Muissellah vanha rahvaš, jotta kun kiukua oli valmis ni šen piällä pissatettih pikkupoikua 
niin, jotta še kusi kuarena levisi pitin kiukuata. Šilloin kylyh tulou makie löyly ta ei tule hä-
kyä. 

 Kiukuan kešellä on tavallisešti kylypata, missä kuumenou vesi. Kylypata voi olla 
luaššaki kiini kiukuan piällä. Šitä ennein, konša vielä ei ollun vesiašteita, kivet kuumennettih 
kiukuašša hiilien piällä ta erikoisilla pihtilöillä kannettih ne šuureh altahah. Ne altahat oltih 
kakšiošaset.
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Šen yhteh puoleh kuattih viluo, toiseh kuumua vettä. Kylyššä kivie veteh laškies’s’a piti ša-
nuo:

Kivi nimeš,
vesi velleš,

taivaš tuattoš,
mua muamoš,

kuikka ristituattoš.

Šilloin ei vesiaštie halkie, kun šiih lašetah kuuma kivi.

Kylyaštiet

Enneinvanhah kaikki kylyaštiet oltih puiset, ušein kaverretut puušta taikka puun pahkaš-
ta. Myöhemmin papit ta pohatammat eläjät hankittih ičelläh jo rautasie taikka vaškisie 
kylyašteita. On ollun šemmoni uškomuš, jotta kylyašteita šamoin kuin vaštuaki ei šuanun 
käyttyä koissa. Esimerkiksi, kylyšankkoloilla ei šuanun tuuvva vettä pirttih. Šentäh niijen 
nimeššä onki enšiošana šana ”kyly”: kylykorvo, kylykauha, kylypata, kylykoukku, kylyvašta. 
Ne kaikki oltih vain kylyh kuulujat esinehet.

 Valona kylyššä enšin, šamoin  kuin pirtissäki, käytettih palajua pärettä,  mi ašetettih 
palamah pärepihtilöih kiukuan ta lauteijen välih. On šemmosieki mainintoja, jotta še päre 
palo ta valotti ovenšuunurkašša. Lattiella oli vesiaštie, mih tiputtih pärieštä hiilikappalehet. 
Myöhemmin ruvettih käyttämäh jo öljylyhtyö.

Kylyhalot

Kylyö lämmitettih ta nytki lämmitetäh tavallisešti koivu-, huapa-, leppä- ta mäntyhalkoloil-
la. Paraš löyly tulou, konša še lämmitetäh koivusilla halkoloilla. Koivu antau kylyh makien 
ta kuuman löylyn. A kun še lämpiey huapahalkoloilla – puhaštuu trupa novešta (truvan 
šiämeštä paletah novet) ta löyly oli puhtahampi. Leppäset halot ei annetta kuumutta, vain 

9



makieta löylyö. Tervaista puuta ei tavallisešti käytetä, kun löyly šilloin tulou karkiekši. 
Oli šemmoni uškomuš, jotta vettä kylyh ei pitäis kantua etukäteh, varšinki myöhäseh illalla. 
Tämä šuau šiäntymäh šekä vejen-, jotta kylynisännän. Šilloin pešeytyjien tukat voijah šekuo.

Metini löyly, šulkkuni vašta

Vaššat ollah karjalaisien kylyritualin erikoini oša. Lehti-Iivanan ta Petrunpäivän välistä ai-
kua (07.07-12.07) karjalaiset piettih šemmosena aikana, konša pitäy vaššakšet šuaha. Šilloin 
voit leikata, a šiih männeššä ei leikattu koivun lehtie, šitä ennein ei šuanun varpua veičellä 
katata. Lienöykö šillä ollun mitä šelvityštä, a koivun lehtie Iivananpäiväh šuahen ei leikattu. 
Šiitä vašta ruvettih lehtie leikkuamah, lähettih vaššakšeh. Vaššakšet šilloin šuatih ta kerppuo 
šiivatoilla talvekši leikattih.

Iivananpäivän ta Petrunpäivän välissä parahittuan vaššakšešša käytih konša oli aikani kešä 
ta lehti hyvin kašvo. Myöhäsinä kešinä šiitä käytih Petrunpäivänki jälkeh. Vaššakšeh käytih 
vain kuivalla šiällä, jotta vähintäh kolme päivyä ennein lähtyö ei ois šatan vettä. 

Kun ei liene lähellä ollun lehtimeččie, lähettih vaššakšeh venehellä järven poikki. Šemmo-
seh šuureh hommah lähettih ušein joukolla. Rauvuškoivikko ečittih ta  johan ne oli ieltäpäin 
tiijošša ne koivikot! Miehet kuattih koivuja, a naiset ta lapšet veiččien kera vaššakšie leikattih. 
Hikikoivu ei kelvannun vaššakšekši. Hikikoivun lehti on pihkani, litmakka ta ilkie kylpieis-
sä, eikä taho šen lehet pisyö vaššašša kiini ta tartutah kylpijän ihoh. A rauvuškoivun lehti 
on jäykempi, še kyllä pehmenöy kun talvella vaššan hauvot, vain še ei mäne litmakakši, eikä 

lehet lähe pois. Šentäh ni šanotah: ”Rauvuškoivu – 
vaštakoivu, hikikoivu  – lammaškoivu”.

Rauvuškoivun ta hikikoivun erottau jo šilloin, 
kun koivu on pissyššä. Šelväšti näkyy mi niistä on 
hikikoivu, mi rauvuškoivu. Hikikoivušša on pyöri-
emmät lehet eikä ole šei koivun okšien pinta niin 
kiiltäjä, harmuampi on. Rauvuškoivušša lehet on 
čoherammat ta vielä niinkuin hammašlaijat, šem-
moset šahanterät ta karčakat. Okšat on pitemmät ta 
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ritvakammat, niijen pinta on kiiltäjä ta šiinä on vielä valkeita täplie. Ta muiteinki iče rauvuš-
koivu on pitempi ta šoliempi, hyvin šen tuntou.

Šiitä kun koivu kuatah, okšie šuurih kerppuloih leikatah, mimmosen vain voipi kantua. 
Leikatah pität vičat, niistä takkavičat viännetäh ta niillä ne kerput šivotah takkoih ta kanne-
tah veneheh.

No kun kymmenisen tuommoista takkua šuahah, šiitä kerätäh vielä  pienie viččahaisie 
vaššan šiteiksi. Vain okšat ei kelpua, ne pitäy olla muašta kašvajua viččua. No šiitä lähetäh 
kotih ta lat’atah vaššat.

Vaššat lat’atah šemmosiksi pyöreiksi, ei hyvin pitiksi roivanoiksi ta latvat tašasiksi, jotta ei 
ne šiitä kylpieissä roiku ympäri ihuo. Lat’atešša tyvipuolešta riivitäh pois ne lehet ta okšat, 
jotta šen hyvin täyttäy kopra ympäri, šilloin še on šopivan šuuruš.

Šiitä kun on kaikki vaššat lat’attu, viännetäh ne vičat vaššan šiteiksi ta niillä vaššat šivotah 
šiitä kohašta mistä še lehtipuoli alkau. Še šijevičča pissetäh šen vaššan tyven läpi, pyörähy-
tetäh ympäri, jotta šen vičan latva jiäy šitien alla, šiitä toini kerta ympäri, jotta še šije tulou 
niinkuin ristih, še šorkkautuu šiih vaššantyven ympärillä ta šiitä kun šen vetäy oikein tiukalla, 
niin še kyllä pisyy šiinä.

Vaššantyveštä leikatah kirvehellä še liika pivuš pois, tašatah še vaššantyvi. No šiih šitieh 
kun jiäy šitä tyvipiätä, nin še viännetäh kieräkši, jotta še noin mutkalla pyörähtäy, tulou 
šemmoni šilmukka šiih. Šiitä šilmukašta šiitä pissälletäh toisen vaššan šije, ta šeki viännetäh 
kieräkši ta šiihki tulou šilmukka. Ne vaššat ollah šiitä yheššä kiini, parittain ta še onki šii-

tä vaštakammičča. Ne kammičat noššetah pirtin lakkah 
ta pannah riuvulla kuivamah niistä šiteistä toini toisella 
puolella riukuo. Šanottih vielä ennein vanha rahvaš, jot-
ta kun vanhašta vaššašta šitien ottau ta kiäriy šen käteh, 
ni  kyllä še kivun parentau.

Lat’attih vaštoja tavallisešti naiset, a miehet aina ši-
vottih. Naisen ei ois pitän olla vaššan šivontahommis-
sa. Šanottih, jotta še vaššan šitomini tuou naisella liikua 
šynnytyšvaivua.
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Vaštojen miärä

Ei ennein konšana kyšytty jotta ”montako vaštua luatija?”, vain kyšyttih jotta ”montako 
kammiččua luatija?” Joka pereheššä varuššettih ta nytki varuššetah vaštoja talven varah tar-
pehieh myöte. Niitä piti olla šen verta, jotta riittäis  tulovah vuoteh šuate. Harvoin karjalai-
set käytettih šamua vaštua kahičči. Kun talošša lienöy ollun ušiempi kylpijä, ni vieläi kakši 
vaštua tarvičči yhtenä kylypiänä. A kun panna lukuh, jotta kahičči netälissä tavallisešti läm-
mitettih kylyö ta šemmosien töijen aikana, kun heinäaika, kalallakäynti, potakankukinta, 
ni lämmitettih toičči moničči netälissä, vaštuaki piti olla riittäväšti. Erähät mainittih šuavan 
šavoin kammičoin, jotta ei joutuis kevyällä paijalla kylpömäh.

Vaštojen laji

On totuttu, jotta kylyö ei voi kuvitella ilmain vaštua. Ušein kylyššä tautien ta kipujen pa-
rentamisešša vaššalla oli šuuri merkityš. Vaššalla kylvetettih ta luvettih tarpehie lukuja ta 
loiččuja. Kanšanliäketiijošša käytettih erimoisie vaštoja ta jokahisella niistä on omie parenta-
jie ominaišukšie. Varšinaisena on kuiteinki rauvuškoivuni vašta. Šen avulla puhaššettih ihuo. 
Rauvuškoivun lehtie vanha rahvaš käytti huavojaki parentuais’s’a. Viinimarjašta luajittu vašta 
on hyvä, kun ollou ihotautija ta še vašta antau kylyh hyvän hajun. Čiilahaisvašta auttau, kun 
nivelie kivistäy. Leppäni ta tuomini vašta on šamoin hyvä ihotautiloih. Pihjalaini vašta on 
vitamiinivašta.  Huapani ta katajaini vašta autetah vaivunnašta, nivelien kivušta ta ne ollah 
hyvät iholla.

Vaššan taikavoima

Lapšen tuuvvitukšeh karjalaisilla, šamoin kuin monilla toisillaki kanšoilla, liittyy monenmoi-
sie uškomukšie. Ei pitäis tuuvvittua tyhjyä kätyttä, lapši rupieu itkömäh.

Kätyttä ei pie jättyä tyhjäkši, muitein pahavoima anaštau lapšen tilan. Jotta ei niin kävis, 
kun lapši otettih kätkyöštä, šen tilah pantih lattienpyyhintävašta taikka muamon kenkä.

Oli šemmoniki uškomuš, jotta kätytlašta, kumpasella ei ollun vielä hammašta, ei šuanun 
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jättyä yksin pirttih (šemmoista rikenempäh tapahtu pienissä perehissä). Kun ei liene ollun 
pirttih jiäjyä lapšen kera, ni šilloin kätkyön alla luotih vašta lapšella tovarissakši. Rahvaš uško 
vaššan taikavoimah ta piti šitä šuojukšena.

Pehmiekši hauvotulla vaššalla peštih pokonniekkua. Tunkuon karjalaiset šiitä šillä vaššalla 
ta šillä muilalla ajettih talošta lutikkoja. 

Mitä ruattih käytetyllä kylyvaššalla? Täštä löytyy erimoisie šelvitykšie. Yksien tietojen mu-
kah käytetyt vaššat piti polttua kylyn kiukuašša, eikä missänä nimeššä niitä tuotu pirttih. 
Käytetyn vaššan avulla, još še šattu pahan ihmisen käsih, voitih konštuija pahua niillä, ken 
šillä oli kylpen. 

Vuokkiniemeššä tuaš käytettyjä kylyššä vaštoja huuhottih järveššä ta tuotih pirttih lat-
tienpyhintävaššakši. Täštä vaššašta on šemmoni arvautuš: ”Vetehisen akka pirtissä, vuattiet 
kaikki paikoissa”. Ei šuanun vain neiččyön vaštua tuuvva pirttih ta pyyhkie šillä latetta.

Vaštua käytettih špouvuajatki tytöt, konša yritettih einuštua tulovua elämyäh. Hyö kešäl-
lä,  špouvuanta-aikana, kylvettyö luotih vaštah järveh ta kačottih. Kun še uponnou, ni še 
lupuau tänä vuotena pahua, a kun ei uponne, ni vuota hyvyä ta šulhasie.

Ei šuanun luatie vaštua šemmosista okšista, kumpasilla oli istun käki. Ne, šemmosen okšan 
lehet, oltih altapäin pruunin väriset. 

Tietäjän apuo tarvittih karjalaiset monešša hätätilantehešša. Vain joka tietäjällä tuli šem-
moni aika, konša hänen piti luopuo omašta ”virašta” ta antua še tietäjän nero nuoremmilla. 
Iččie vanhemmalla ihmisellä ei šuanun antua šitä taikavoimaista neruoh. Šyynä šiinä ajašša 
voi olla še, jotta tietäjän šuuh ei jiänyn ainuttaki hammašta ta piä jäi pal’l’ahakši. Šitä tietäjän 
neruo ei šuanun antua vierahilla, vain ihan omahisilla. Vain kun ei liene niitä heimolaisie ta 
lähisie šattun olomah, ni šilloin tietäjä joutu antamah šen neroh vaššalla kylyššä kylyn kyn-
nykšellä. 

Millä kylyššä pešeyvyttih

Muilua entisih aikoih karjalaisilla ei ollun. Šilloin toičči šitä šuatih oštamalla ulkomailta šua-
ten vain neiččysillä. Vielä šovanjälkisenä aikana XX vuosišuan puolivälissä makiella haisuja 
muilakappaleh oli harvinaista ta kallista tavarua kaikkien käyttöh. Tavallisešti päitä peštih 
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lievennetyllä tuhkaporolla. Šitä tuhkaporuo keitettih koivun tuhkašta. Tuhkat pantih ču-
hunniekkah, piällä kuattih vettä ta še čuhunniekka pantih koko päiväkši kiukuah hautumah. 
Šiitä kun še čuhunniekka jähty, še hauvottu tuhkavesi šiivilöitih. Še oliki šiitä tuhkaporo 
– šemmoni läpinäkyjä, vähäsen kellertävä melko väkövä aineh. Šitä käytettih šekä kylyššä 
pešeytyössä, jotta pyykin pešušša, vain še oli aina lievennettävä vejellä. 

Piätä peštih vielä pakkulivejellä taikka pakkuliporolla. Pakkuli on vanhašša koivušša olija 
kahen nyrkin šuuruni mušta pahka, kuin heposen kapie. Ne pakkulit šamoin pantih čuhun-
niekkah, vettä piällä ta päiväkši kiukuah. Šiitä šillä porolla peštih piätä, a še iče pehmiekši 
hautunut pakkuli paššasi pešuvihkokši. Šiitä jo myöhemmin ilmešty  šäkkikankahisie pešu-
vihkoja. 

Ristikanša, kylpömäh!

Kylyn lämmityšaika on kiini vuuvven ajašta. Talvella še voitih panna lämmitä melkein huo-
menekšella, kešällä kyly ei tarvinnun šemmoista lämmityštä. Piti vain pityä muississa, jotta 
pešeytymini kylyššä oli vuoronmukani, ta myöhäh käynti kylyššä oli kielletty.

Konša kyly on lämmitetty ta hiilet kohennettu, nin kyly vähäsekši aikua jätetäh rauneutu-
mah. Kylyn valmistaja kylyštä lähtiessä loi vettä kiukuan piällä ta šano:

Pois, kačku, kylyštä,
löyly šijah,

Ta ristikanša kylpömäh!

Reppänät jätetäh auki, jotta kačku läksis kylyštä pois. Šiitä šavuset šeinät pyyhitäh vaššal-
la, a lattiet ta laučat peššäh taikka vain pyyhitäh. Tämä kylyn šiivuomini on isäntien asie ta 
kaikin ruatah mielieh mukah. Erähät peššäh kyly šamašša pešeyvynnän jälkeh ta šiitä vain 
pyyhitäh, a toiset tuaš peššäh ennein kylyh lähtyö. Yhet ei tykatä männä märkäh kylyh, toiset 
ei välitetä šiitä.

I.K.Inha oli pannun merkillä, jotta karjalaiset ei pietty kiirehtä kylyššä, pitälti issuttih šielä 
ta juteltih. Hiän mainičči, jotta karjalaiset oikein tykättih käyvä uimašša kylvennän aikana 
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ta alotettih uija aikaseh kevyällä enšimmäisissä poreissa. Talvella monet vieretteliyvyttih lu-
mešša.

1913 vuotena yksi tutkija kirjutti Uhtuon karjalaisista: ”Tiälä talvella rikeneh voit tulla 
vaštah karjalaini, aštuja kylyštä ”aatamin puvušša”, vaikka kuin šuuri pakkani olis. A kevyäštä 
šykyšyh šuate lapšet ta vanhemmat miehet aina kulettih kylyštä alaččomina, peitellen iččieh 
ieštäpäin kylyvuatteilla.”

Kenen kera kylyh

Monet tutkijat Karjalašša käyveššä tovissetah (S.Paulaharrju 1907-1908 vuosina ta venäläi-
setki tutkijat), jotta karjalaiset käytih kylyššä koko perehellä šekä lapšet, jotta aikuhiset ta 
vanhukšet yhtäaikua. Kun pereh lienöy ollun pieni, ni šamah kylyh voitih kuččuo nuapurija-
ki. Mainitah, jotta kylpijie toičči tuli niin äijän, mi vain šopi kylyh. Lapšetki pieneštä šuaten 
totuttih šiih, jotta kylyššä kaikin ollah omie ta ei čuipoteltu eikä ujoššeltu.

E.Lönnrot tuaš kirjutti, jotta hiän ei voi šemmoista tovistua. Hänen muistelujen mukah 
naiset ta  miehet pešeyvyttih erikseh.

J. Klementjev Mujehjärven piiristä lähtösin olija kielentutkija kirjutti, jotta kylyh tullešša 
pitäy tallata kynnykšellä, mitä ei missänä nimeššä voi ruatua pirttih tullešša.  

Kyly kun oli valmis ta tultih kylyö val-
mistamašta, šanottih: ”Ristikanša, kylpö-
mäh!”. Toiset vaššattih: ”Passipo!”. Šiitä 
mäntih kylyh. 
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Kylyh männeššä

Šuovatta kylytöin, pyhäpäivä piiruatoin ei mitänä makša.

Kylyššä ennein ta i nytki enšimmäisinä käyväh ruavahat ihmiset, tavallisešti miehet.  Hyö 
enšilöylyššä taikka ”Teron löylyššä” löylytetäh šelkieh, jalkojah, käsieh, kylkijäh. Viimesinä 
kylvetettih lapšet, alottuan pienimmistä. Pienet nännilapšet kylvetetäh märäštä vuattiešta 
piäličči, jotta löyly ei polttais lapšen ihuo. On hyvä kešällä kuumašta kylyštä männä kylpö-
mäh järvie. 

Kylyššä kylpijällä ta järvie kylpijillä šanottih: ”Jumalapu jouččenilla!”. Kylpijät vaššattih: 
”Hyvä ois Jumalapu – jouččenie, jouččenie!”.

Riähkä tulou kylyštä tullešša, kun ei pirtissä peše näkyö ta käsie uuvveštah. Läsijä tai po-
konniekka, kumpasie on kylyššä käytetty, on peštävä kokonah pihalla puhtahalla vejellä.

Kun imettäjät naiset tullah kylyštä, niin heijän täytyy peššä nännih ennein kun laštah 
imetetäh.

Kyly on köyhän apteekki

Još ei viina, terva ta kyly auta, šiitä on tauti kuolomakši.
Kyly, terva ta tärpätti još ei auta, niin šilloin on mieš männyttä.

Monien vuosišatojen kuluos’s’a Karjalašša oli vain kanšan liäketieto. Rahvaš uško tietäjien 
taikavoimah, niijen konštiloih ta aina ečči apuo heiltä. Ei ollun niitä aikoja liäkärijä monissa 
kylissä. 1887 vuotena koko Aunukšen gubernijašša oli kaikenkaikkieh 8 liäkärie, a koko Ke-
min piirissä ei ollun liäkärie ollenkana. XIX vuosišuan loppupuolella niitä oli kaikkijah 23, 
ta XX vuosišuan alušša 30 liäkärie. E. Lönnrot, iče liäkärinä ollešša, mainičči, jotta ei rahvaš 
mielelläh kiäntyn liäkärien puoleh hätätilašša, vain tavan mukah tautieh kera mäntih tietäjän 
luo. Oli šemmoni uškomuš rahvahalla, jotta kaikki tauvit ta kivut ihmisellä ollah mistänih 
šyyštä ta tullah muašta, veještä, mečäštä. Šentäh hyö harvoin šuoššuttihki liäkärin antamah 
apuh. Vaikka toičči kennih šöi liäkärin antamie liäkkeitä, hiän kuiteinki ečči tietäjie. A kun 
šiitä alko pareta, kiitti ta kehu tietäjyä ta šen tehokkahie konštija.
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Eräš šana tietäjistä

Karjalaisilla kaikenmoisie tau-
tija parentuas’s’a tietäjä oli eri-
koisen tärkie ihmini. Iče šana 
”tietäjä” jo on šen merkki, 
jotta šillä ihmisellä on erikoi-
ni nero täh hommah ta hiän 
käyttäy šiinä monenmoisie 
taikaesinehie. Tavallisie tie-
täjie oli joka kyläššä. Niijen 
apuo aina tarvittih ta hätäti-
lašša heijän puoleh kiännyt-
tih. Vain oli šemmosie tautija 
ta tapahukšie, konša paikallini 
tietäjä ei voinun auttua ta piti 
eččie apuo jo voimakkaham-
malta tietäjältä, kumpani voi 
olla yksi šuuremmallaki alo-
vehella. Ne voimakkahammat 

tunnetut tietäjät kaiken muun lisäkši piettih yhteyttä tuonilmasienki voimien kera, šuatettih 
ta voitih kiäntyö niijen puoleh apuo šuamah.

Enneinvanhah  tämmösinä tietäjinä tavallisešti oltih ruavahat ta vanhemmanpuoliset mie-
het. Šemmosella tietäjällä piti olla kaikki hampahat šuušša ta tukat piäššä. Šanottih, jotta kun 
tietäjän šuušša ollou vaikka yksi ainut hammaš, ni hiän on tietäjän voimašša. Mainitah, jotta 
1833 vuotena Hietajärveššä oli Miina-nimini poika, kumpani oli šyntyn hampahat šuušša  
ta tukkapiänä. Tämä jo oli rahvahan mieleštä šen merkki, jotta pojašta tulou tietäjä ta tämän 
tiesi koko kylä. Niin ni kävi. Jo 18 vanhana hiän alko parentua rahvašta ta tietohuičči. Mai-
nitah tämmöistä mieštä elävän Uhtuoššaki. Še oli F’odorof Kost’a, kumpani pieneštä šuaten 

Marina Takalo avohuavua parentamašša:

Kyly löylyn lämpimäini,
mäne läpi kuumista kivistä,

palavista puateroista.
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uško šanan voimah, ta tietohuintah. Tiijettih rahvaš, jotta hiän iče ei konšana lašken verkkuo 
järveh, ennein kun šopi šiitä Vellamon kera, ei pannun anšua eikä lähten kontiemečällä, kuni 
ei šopin šiitä mečänisännän kera.

Hyvät tietäjät jo etukäteh tiijettih läsijän tauti, pantih diagnosi ta voitih šanuo minne päin 
še tauti kiäntyy.

 Näin kerrottih Uajuolahen kylän Tuarie-nimiseštä tietäjäštä, kumpani oli šyntyn Vuon-
nisešša. Ičeššäh Uajuolahešša 1900 vuotena oli vain 6-7 taluo. Näin häneštä paistih: ”Tuarie 
jo yöllä unissah näki tullahko häntä huomenekšella pakauttamah vain ei. Hiän näki šenki 
mi tulijua vaivuau ta jo tiesi voitko auttua vain ei. Kun lienöy tietän, jotta ei voi auttua, ni 
šamašša kieltäyty. Mainittih, jotta monilla autto, piäšti kiroloista, tautiloista ta luati liäkettä”.

Tämä tietäjän nero moničči šiirty šuvušša yheštä polvikunnašta toiseh. Joka voimakka-
halla tietäjällä oltih omat taikaesinehet ta taikakonštih, mit šen neron kera šamoin šiirryttih 
nuoremmilla. Hampahitoin ta pal’l’ašpiä tietäjä hävitti voimah ta joutu luopumah neroštah. 
Oli vielä toiniki šyy, konša tietäjä šen ruato: hiän tahto rauhašša šiirtyö tuohilmah. Šanotah, 
jotta još tietäjä ennein kuolomistah ei šitä rua, ni šuurešša tušašša ta muokašša joutuu šur-
muah vuottamah.

Konša tapahtu še neron anto nuoremmalla tulovalla tietäjällä, šamoin lämmitettih kyly. 
Opaššettava nousi lauteilla ta istu šielä lakki piäššä ta kintahat kiäššä. Opaštaja-neron luovut-
taja kylvetti häntä vaššalla ta luki tarpehie täh asieh loiččuja.

Tietäjien taikaesinehinä oltih: liito-orava, lintujen piät, šulat, kontien ta hauvin hampa-
hat. Näitä ”apulaisie” oli toičči kilottain, ta jokahini niistä omašša kiäröššäh. Ne oltih vain 
tietäjän käytöššä, niitä ei šuanun koškie ta kaččuo vierahien.

Monet tietäjät piettih šitä neruoh ihan ammattina ta šillä elätettih piätäh. Palkakši heilä 
annettih ken mitäi: ušein jauhuo ta muuta ruokatavarua. Šuurta makšuo ei šuanun ottua, ois 
voinun mänettyä tietäjän neron.
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Joka talon tervehyšlaitoš

Tavalliset parennuškeinot oltih kyly, parennuškašvit, loičut. Kanšan liäketiijošša äkie šavuky-
ly oli yksi tärkeimmistä parennuškeinoloista monista tautiloista. Monie tautija niitä aikoja 
käytih parentamašša kylyššä. Šanottihki vanha rahvaš, jotta karjalaisen liäke on kyly ta terva.

Ta šillä on tavallini šelvityš. Šavukylyššä yhissytäh tulen, kuuman vejen, kuuman löylyn ta 
šavun tervehelliset vaikutukšet. Ne šuahah kyly bakterittomakši ta šen vaikutuš ihmisen ter-
vehyöllä on verratoin. Koivusilla halkoloilla lämmitetty ta oikein valmissettu kyly on terve-
hillisin kaikista toisista kylylajiloista. Koivusien halkojen šavu iskeytyy kylyn šeinih ta lakeh 
ta  muššentau ne tötkillä, mi šiinä šavušša on. Puini kyly, puiset aštiet lisättih kylyh hyvyä 
tervehellistä vaikutušta. Vereš kylyvašta, mi anto kylyh šekä hyvän hajun, jotta parkkiainehie-
ki, mit hyvin puhaššettih pešeytyjän ihon. Vaššan lisäkši karjalaini hinkkasi iččien hauvotulla 
koivupakkulilla, mi parenti hänen verenkiertuo. 

Tautija parentuas’s’a piti valita šemmoni rauhallini ta hil’l’ani paikka, missä läsijä ta pa-
rentaja šuatih ollah vain kahen. Kyly šiinä hommašša oli paraš paikka ta šitä  ušein karjalaini 
rahvaš käytti omaluatusena tervehyšlaitokšena. Tavallisešti kyly ei ollun toisissa rakennukšis-
sa kiini eikä ihan lähelläkänä niitä. Šielä rauhallisešša hämäräiseššä kylyn šiämeššä tietäjä šai 
käyttyä taikojah ta konštijah tarpehieh ta voimieh mukah.

Ennein pitämistä kylyššä parentamismänöja, piti kyšyö lupua šiih kylynemännältä taikka 
kylynisännälta, halteilta.  Heitä piettih hyvinä parentajina ta ušottih, jotta hyö voijah auttua 
ta piäštyä kaikista tautiloista. Näillä šanoilla heih kiännyttih: ”Kylyn isäntäiset, kylyn emän-
täiset, nuoremmat i vanhemmat i keškikertahiset, prostikkua tätä ristikanšua, antakkua oma 
tervehyš, ottakkua oma hyvyš!

Uško rahvaš ičen kylynki taikavoimah. Šentäh kylyh tullešša šitä tervehittih ta šanottih:                                               

Terveh löyly, terveh lämmin!
Ei löylyn löytämistä,

lämpösen lähenemistä.
Löyly kiukuan kivih,

lämmin kylyn šammalih!
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Kipietä, esimerkiksi lapšen šynnyttäjyä taikka muita läsijie, kylyh kun viijäh, niin šiitä oven 
šakarašta vejetäh kolme kertua šitä kylyn lämmintä henkeh, vaššašta katatah poikki kolmi-
huarani varpa ta pannah še kipiehisellä šuuh, hampahien välih. Šiitä luvetah:

Puun löyly, kivosen lämmin,
hiki vanhan Väinämöisen,
henki nuoren Joukahaisen.
Löyly kiukuan kivih,
löyly šaunan šammalih!
Kolme tietä männäkšeš:
yksi ovešta, toini ikkunašta,
kolmaš šaunan šammalista.
 
( N a s t i  A i t t a v u a ra )

Kylyššä tautien ta kipujen parentamisešša vaššalla oli šuuri merkityš. Vaššalla kylvetettih ta 
luvettih tarpehie lukuja ta loiččuja. Rahvahan liäketiijošša käytettih erimoisie vaštoja, kun 
jokahisella niistä on omie parentajie ominašukšie.

Kun parennettava lienöy läsin pitemmän aikua, vaššatta parentaja ei tullun toimeh. Vaššan 
avulla hiän parenti ta ajo tautie pois ihmiseštä. Mainittih olovan aikoinah šemmosie nerok-
kahie tietäjie ta heijän konštiloih kuulujie mukavie tapahukšie. 

Taikašana ta loičču oltih aina tietäjän apuna ta liäkintäkeinona. Näin pakautteli parentaja 
tautie pois  šitä ajuais’s’a:
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Läheš täštä, mäneš täštä,
et taija oikie ollakana!

Ollet jorinoista jouhišuijen,
eli pakinoista parrattomien,

ota Hiijen hiihtošukšet,
lemmon leppäset šivakat,
joilla hiihät Hiijen maita,
lemmon maita leyhyttelet.
Mäne šinne, kunne käšen:

pohjolan kivimäkehe,
vuaran vaškisen šisähe,

kivijä kivistämäh,
puasija pakottamah.

Šielä on puuta purrakšesi,
kiven šiäntä šyyvväkšesi.
Šielä on hyvä ollakšesi,

armaš aika ollakšesi.

Вон отсюда, уходи-ка,

Рождена ты, хворь худая,

Заклинаньем бородатых,

Наговором безбородых.

Надо лыжи взять у Хийси ,

Взять ольховые у Лемпо

И бежать по зсмлям Хийси ,

Уходить из края Лемпо .

Убегай, куда велю я:

В каменную гору Похьи,

В недра медного утеса,

Пусть от боли стонут камни,

А утесы от ломоты.

Ствол древесный там грызи ты,

Сердцевину камня выешь,

Хорошо тебе там будет,

Проведешь там славно время.

Oli mainittu šemmoistaki, jotta kun tietäjä parenti läsijyä ta šai ajua tauvin ihmiseštä, ni še 
tauti lenti pois parennettavašta šemmosella vauhilla, jotta rävähytti auki šeppošelälläh kylyn 
ovet ta kisko männeššäh kylvetyšvaššašta lehet.

Marina Takalo kun parenti Kenttäniemen kylyššä avohuavua, ni näin šaneli: ”Kyly löylyn 
lämpimäini, mäne läpi kuumista kivistä, palavista puateroista”.

Viinimarjašta luajittuo vaštua käytetäh, kun ihmisellä on ihotautija ta še antau hyvän 
hajun. Čiilahainivašta auttau, kun nivelie kivistäy. Lepäštä ta tuomešta luajittu vašta auttau 
ihotautiloista. Pihjalaini vašta on vitamiinivašta.  Huapani ta katajaini vašta autetah vaivun-
našta, nivelien kivušta ta ne ollah hyvät iholla.

Šentäh kun ennein ei ollun ammatillisie liäkärijä, niin tavallisešti liäkintä ta muut rituali-
konštit oltih tietäjien hommana. Hyö tiijettih kaikki tarpehet loičut ta taikašanat, šuatettih 
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pityä ritualija oikein ta tehokkahašti.
Kylyššä tautija parentamas’s’a, loiččuloilla oli šuuri merkityš. Jokahisešša tapahukšešša piti 

olla oma loičču. Kylyššä parennettih šekä ruavašta rahvašta, jotta pienie lapšie. Rikenempäh 
toisie kylyššä parennettih viluššuštautija, kumpasie šattu olomah vähä välie.  Piti kylvetellä 
monista muistaki šyistä: ruveštä, nuhašta, topašta, kerosen kivušta ta muista vaivoista.  Kun 
keroni kipeytyy, šiih hyvin auttau  kylyn terva. Kylyn terva on hyvä auttaja monissa muissaki 
tapahukšissa. Kuumašša kylyššä pitäy ottua vähäsen tervua šeinäštä tahi luašta, panna še šuuh 
ta šiitä purekšie ta imie šitä. Terva on hyvä hampahan kivuštaki. Konša huuleh noušou rök-
kö, niin kylyššä šitä voijellah tervalla. A kun šelkä kipeyty, niin tervankušella šelkyä voijeltih. 
Tervanpoltošša kuurnašta alukši valujua tervavettä šanotah tervankušekši. Še auttau vielä 
vaččakivušša ta šitä ennein juotih keuhkotautihiset.

Huavoja kun parennettih kylyššä, ni käytettih mečän pihkua ta mettä, huavan lehtie, pan-
tih niih nurmen nuttua,  tuohen julmua, vejällettih vielä viimekši tervua -        puunvoijetta 
piällä. Ta vaikka kyly oli kaiken puolin paraš paikka parennušhommissa, šitä piti varotel-
la huavojen parentuas’s’a. Šiinä tapahukšešša löyly voit antua pahan vaikutukšen, niih voit 
tarttuo kylyštä löylynvihat. Ne löylynvihat oltih erikoiset tauvit ta tulehukšet, mit uhattih 
kaikilla ta voitih tarttuo vaikka keh kylpijäh. Löylynvihoja vaštah käytettih šananvoimua ta 
tiijettih šiih monie manauššanoja ta loiččuja. 

Šiinä  huavoja parentuas’s’a kylyn löylyššä piti muistua manata löylyö, kun kylyh mäni ta 
kiukualla vettä loi:

Lämmin, Jumalan luoma,
löylyämmän luatima.
Löyly, mäne kiukuah:

huava on kiäššä!
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Piti vielä šylkie huavah ta kiukualla ta näin šanuo:

Huava, pie varuaš,
kyllä kyly varah pitäy.

Ei ole löylyn löytämistä,
eikä lämpimän pistelömistä.

Šilloin löyly pisy alallah, eikä pilannun huavua. 
Kun lienöy ollun mitä pienempyä huavua taikka vaivua, piti ottua hampahih vaššan varpa 

kylpiessä, ni šilloin kuuma löyly ei pahoin vaikuttan šiih huavah.
Parentamini kylyššä oli huolellisešti järješšetty ta kaikin puolin valmissettu. Parennuškyly 

lämmitettih ukkosen šärkömillä puilla. Vesiki piti olla toičči monešta kohašta (kuohuvašta 
košešta, meččälammista). Apuvälinehenä hoijošša käytettih kylyn löylyn lämpyö ta leppäistä 
tai ”yhekšäštä eri lajista” luajittuo vaštua.

Vain lešet kelvatah kylyššä käyttäjiksi. Šamah kylyh, missä oli parennettu läsijie, ei šuanun 
missänä nimeššä männä kylpömäh pakšunaolija naini, eikä šinne šamoin voitu käyttyä kon-
tien repimyä lehmyä (Karjalašša oli tapana käyttyä kontien repimyä lehmyä kylyššä).

Kylyh käyveššä kylvennällä oli šuurempi merkityš, mitä pešeyvynnällä. Kylpömini oli kar-
jalaisilla šekä lyštie, jotta erikoisen tarvista elämän tapua, parennuškeinoloissa kaikkein te-
hokkahin liäke. ”Kun ei kylpömini ta viina auta, niin kuoloma periy”, − šanou šananparši. 

Hierontua lämpimäššä kylyššä on käytetty ikivanhoista ajoista. Še on hyvänä apuna monis-
sa nivelien taikka lihakšien vaivoissa, vain kun ollou ihmisellä pitkäaikasie ta vaikeita tautija, 
ni šilloin on tarvis tietäjän apuo ta šen taikakonštija. Kyly karjalaisilla on tullun ” tervehyön 
pyhäkši paikakši” ta šillä uhratah vielä nykyjähki. Niinpä kylpijä luou kylyn katolla uhriksi 
enšimmäisen verekšen tämänvuotisen šivotun vaššan. Moničči šemmosie vaššan jätteitä löy-
tyy šieltä entisiltäki vuosilta.
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Kyly lämpiemäh, šarvet likoh, šana kylällä.

Kuppari tullou ta vapisou,
ta šarvet ne puššissa kolisou.

 
Kuppauš ta šuonenisku on oltu parennuškeinona ušiemmilla kanšoilla jo antikan aikoina. 
Tätä tiijettih ta käytettih Kiinašša, Intijašša, Jegiptissä, antikan Kreikašša, Riimašša ta Afri-
kan maissa.

Kaivaukšissa on löyvetty mesopotamilaisien liäkärin ta hänen orjan leima noin vuuvvelta 
3300 eHš. Leimašša on kuvattu kolme kuppauššarvie ta šiinä olija kirjutuš kertou liäkärin 
ta orjan kuppuamishommista. Kreikašta on šamoin löyvetty antikan aikasie kuppauššarvija.

Šana kuppauš on tullun ruočin kielen šanašta blodkopp, eli verikuppi. Rahvaš alko paissa 
kupittamisešta ta kuppuamisešta ta näin šana jäi kieleh.

Kupparina oltih tavallisešti naiset. Šen tovistau vanha šanontaki ”Ei mieheštä kuppariksi, 
eikä naisešta lukkariksi.”

Kupparin ammattie kunnivoitettih ta hänen apuo moničci tarvittih. Vain ei hänen paren-
nuškeinoh liittyn mitänä varattavua taikka taikavoimaista. Hiän ei ollun noita eikä tietäjä 
ta šentäh häneštä toičči kekšittih lauluja (kupparilauluja) ta irvual’tih. Esimerkiksi löytyy 
tämmösie: 

 Kupparilla on kummat konštit,
kummemmat, kuin muilla:

veren imöy ihmisistä
pröllykköjen luilla.

Kupparilla kumma tapa,
kummempi, kuin muilla

imöy vertä ihmisistä
elukkojen luilla.

 Iivari vari vari varšanluu, kuppariämmän peršeluu.
Še on pehmie,  kuin kupparin käsi.

Kupparin lehmä ei puše, kun šarvet on šäkissä.
Šöis kuppari šilakkua, vain varajau, jotta janottau.
Kun kuppari šattuis kuolomah, ni šarvišäkki jäis.
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Kupparina ei voinun olla ken vain. Šemmoni ammatti tarvičči kupparista hyvyä ruumihillis-
ta vointie, löylyn keštäjyä piätä, tarkkua  šilmyä ta varmua kättä. Šen lisäkši kupparin vielä 
piti tulla toimeh kaikenmoisien kupattavien kera.

Tavallisešti kupparit oltih pakasijat ta hyväntahtoset naiset, vain mainitah monien olovan 
ahnehien viinah ta tupakkih.

Kupparitaito šiirty šuvušša polvikunnašta toiseh, ei šitä mielelläh annettu ielläh šukuo. 
Toičči 5-6 polvikuntua jatko kupparin hommua.

 Oli šemmoni uškomuš, jotta monie tautija ta kipuja tarttuu ihmiseh, još šillä on liikua 
vertä. Täššä tapahukšešša parahana parennuškeinona käytettih kuppaušta.

Kupparit oltih tavallisie naisie, ušein leškijä tai yksinäisie. Kuppaušhommih hyö oli op-
paššuttu joko muamoloiltah, anoppiloiltah taikka vanhalta kupparilta, kumpani voimiltah 
ei enämpi voinun kupata. Kuppuamalla kupparit piäššettih pahua vertä ta šuatih kevennyštä 
monihki tautiloih.

Kuppaukšešša työvälinehenä käytettih kuppauškirveštä taikka kuppaušveistä ta šarvie. 
Kuppauškirveš oli pieni terävä rautakirveš taikka veičči, kumpasie kuppari ei šuanun näyttyä 
kellänä. Tavallisešti še oli kyläšepän luatima ta vanhah tapah šitä kovennettih pitämällä nai-
sen nännimaijošša.

Kuppauššarvekši kelpasi lehmän, härän tai pokon šarvet. Šarvi katattih noin 8 šentin pi-
tuokši ta šen yläpiäh luajittih pieni reikä, a alapiä vuoltih hienokši ta šiliekši. Yläpiä peitettih 
lehmän taikka šijan kusikukkaron kalvolla. Šiih kalvoh luajittih pieni rako, mistä piäsi kul-
komah ilma šarvie imiessä.

Kuppaušta varten lämmitettih kyly ta livotettih šarvet. Löylyššä kupattava pehmenti ihoh, 
hyväkši pešeyty ta laškeutu penkillä kupattavakši. Erähät kupparit iče kylvetettih parennet-
tava ta puhaššettih šen iho  pešömällä. Kun kuppari rupesi kylvettämäh kupattavua, hiän loi 
löylyö ta šaneli näin:

Kihiseppä mušta kiukua,
löylyn lämpö pehmoini,

šilloin viihtyy nuoret, vanhat,
murehet kaikki haihtuu pois.
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Šiitä kuppari imi šarvija kupattavih kohtih, 15–20 kappalehta yhtäaikua, toičči enäm-
mänki. Še šarvimiärä riippu kupattavan kunnošta ta kovošta. Erityisen pahaverisellä läsijällä 
voitih lyyvvä 35–50 šarvie yhtäaikua. Šen jälkeh, vähäsen ajan kuluttuo, šarvet otettih pois 
ta ihošša olijih kohuomih naputeltih kuppaušveičellä (kuppauškirvehellä) pienie huavoja. 
Ne huavat ei olla šyvät ta iho on vain šen verran leikattu, jotta pintaveri piäšöy valumah. Ne 
huavat paretah erähän päivän piäštä ta ihoh ei jiä nuarmie. Vain još ihmini kuppautau iččieh 
1-2 joka vuosi, ni šilloin hänen ihošša voit näkyö pienie valkeita nuarmie. Šarvet kiinitet-
tih uuvveštah paikoillah ta imömällä imettih vertä huavoista šarvih ta šiitä tyhjennettih ne 
vesiaštieh. Konša šarvi on puolekši täyši vereštä, še ičeštäh irtautuu ihošta. Kakši, toičči kol-
meki šarvellista piti mistänih kohašta imie ennein  kun paha pintaveri oli kaikki šuatu pois. 
Ihan tyhjäkši piti imie veri joka šarven kohalta. Še oli paha še pintaveri. Još šitä vähäniki jäi 
huavah, niin rupesi huavua kivistämäh. Koko kuppaušhomma kylyššä voi keštyä 1-2 tuntie. 
Kuppuamisen jälkeh iho peštih ta äijyä paremmašša kunnošša helpotušta tunšija kupattava 
tuli pirttih.

Näin kupattih eri ruumihin ošie: šelkyä, jalkoja, käsie. Kanšan tunnetuimmista halvaukšen 
tervehyškeinoista kuppaušta piettih kaikkein tehokkahimpana. Vuuvvešša kuppuamalla voi-
tih parentua šatoja ihmisie. Še oli tehokašta keinuo piänkivissykšeštä, korvien-, ta hammaš-
kipuh, verenpainoh, nisan ta harteijen vaivoih. Šiämitautija kuppuamalla ei parennettu. Mo-
net ihmiset piettih huolta tervehyöštäh ta šen vuokši šuoššuttih kuppauttamah iččieh pariki 
kertua vuuvvešša. Parahana kuppaušaikana piettih kevättä ta šykyšyö. Varottih kuppuamista 
keškikešällä. Šilloin huavat pahoin parettih ta voitih märkie. Uuvven kuun aikua kačottih 
paššuavakši kuppaušhommih, kun ajateltih šillä olovan parentajan vaikutukšen. Hyvänä ai-
kana piettih ni täyven kuun aikua.

Entiset kupparit voitih veren värin mukah luatie piätökšie kupattavan tervehyöštä. Još veri 
oli tumma, melkein mušta, ni še veri oli liijan šakie. Još veri oli vualie, melkein läpinäkyjä, ni 
šilloin še merkičči vähäverisyttä. Kun veri lienöy ollun šinertävä, ni še merkičči šyväintautie, 
a kellertävä veri tiesi šappi-ta makšatautie. 

Šamoin kuin kuppaušta, kylyššä käytettih šuonenisentyäki. Tällä keinolla piäššettih pahua 
vertä iskömällä šuonta. Aikojen mukah tiijolliset käsitykšet on muututtu ta kuppuamisen 
käyttö parennuškeinona vähennyn.

26


