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IhmIsen tervehyš ta hyvInvoIntI, 
läsInnät šekä luonnonantImet 
tervehyön kohentamIsekšI.

Karjalaiset rakentauvuttih jokien ta järvien kivi- 

ta hiekkarannoilla havumeččien ympäristöššä. 

Juotavana oli puhaš vesi, henkitettävänä vereš 

ilma. Šekä mečän, jotta järvien ta jokien antimet 

oltih puhtahat ta hyövylliset ihmisellä. Karjalaini 

kašvatti vil’l’ua ičen muokkuamašša muašša. Mi 

vaikutti hänen ikäh ta tervehyöh?

Tauti voipi tarttuo muašta, veještä, tulesta, tuu-

lešta, mečäštä. Šemmoista tautie šanottih (muan, 

vejen, tulen, tuulen, mečän) vihakši. Silloin, läsi-

jän piti prostiutuo, šuaha proškenieta šiltä, kenen 

vihat häneh tartuttih. Iče läsijä tai parentaja ei 

toičci tiijetty mistä on tauti tullun taikka heittäy-

tyn. Šilloin puhuttih kipieh paikkah ta šaneltih 

näin:

Još šie lienet tulešta tullun,
Niin šie tuleh mäne!

Još šie lienet veještä tullun,
Niin šie veteh mäne!

Još šie lienet tuulešta tullun,
Ni šie tuuleh mäne!
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LukemistoLukemisto      
KARJALAISIEN TERVEHYŠ TA 
VOINTI ŠYRJÄŠTÄ KAČČUON

Kemin ujesdan tutkija  A. Pošman omissa muistihpanoloissa mainičči, jotta paikalliset eläjät 
näytetäh ulkonävältä riškilöiltä, vaikka elettihki noin 55−60 vuotta. Ei ikä ollun kuolennan 
šyynä, vain ne tauvit, mit vaivattih rahvašta ympäri vuuvven. Eniten rahvaš kärši činkašta 
(keripukki) (Paškova š.130)

 1884 v. matkualija N. Kudr’avcev näin kuvuali tervehyönhoituo Kemin ujesdašša: ”Rah-
vaš tiälä läsiy äijälti. Läsitäh elttua, rahvahalla on matuo, vaivuau revmatismi ta kuppa”.

Ičeššäh Kemissä jo šilloin ois ollun liäkärin tila, vain ei löytyn ruatajua. 1907 v. Uhtuon 
pitäjän papin I. Čirkovan šanojen mukah ei asiet oltu parettu. Miehet kuolth 35−50 ikäsi-
nä. Šuurin šyy on šiinä, jotta tienessissä ollešša hyö ušein kipeyvyttih keuhkotautih. Toisena 
šyynä oli še, jotta miehet tuotih tienessistä rahan lisänä Šuomešta kuppua, kumpani piäsi 
leviemäh nykysillä Kalevalan mailla. (Paškova š.130)

 Šamah aikah kuoli äijän lašta kripistä ta tuliruvešta. (Paškova š.131) Epidemijat piäštih 
šuureh vauhtih ta šorrettih rahvašta, kun ei olun ruvetušta.  Näin 1907 v. Vuokkiniemen ky-
läššä Kemin ujesdašša melkein koko nuorempi väki läsi rupie, a talvella šuurin oša aikuhisista 
eläjistä kuoli lavantautih. 

A kun myöhemmin ni alettih käyttyä  ruvetušta, ei rahvaš šiih šuostun. Harva, ken anto 
luatie ičelläh ruven. 1 861 Kemin ujesdan eläjäšta löyty vain 16 šuoštujua. Rahvaš piti ruve-
tušta riähkänä. (Paškova š.131)

Kun lienöy lapši kipeytyn rupeh, ni šitä piettih peitošša eikä šiitä ilmotettu liäkärilöillä. 
Varattih, jotta kun ilmotetah, ni Ospičča Ivanovna ”šiäntyy” ta ”röčröttäy”,”rikkou” lapšen 
(Paškova š.131)

Täštä šyyštä tauti piäsi leviemäh. Tämmöni epidemija šattu kerran  3−4 vuuvvešša ta vei 
männeššäh puolet alla kuuvven vuuvven olijie lapšie.

Šynnyttäjät naiset voitih luottua vain puapojen apuh, kun ei ollun mahollista kiäntyö 
naisliäkärien puoleh. Tavan mukah tämä homma oli ollun puapojen vallašša ta kun ni alko 
ilmeštyö kouluutettuja liäkärijä, ei še apu ollun aina mahollista.

3



Esimerkiksi 1886 v. Kemin ujesdašša yhtä puapuo kohti vuuvvešša oli 260 šynnytyštä ta 
ei hiän piäššyn apuh kaikilla. XIX vuosišuan lopušša alko olla kouluutettuja naisien tautien 
liäkärijä  ta puapoja, vain rošenččat  kuiteinki ečittih kylän puapojen apuo, eikä luotettu niih 
kouluutettuloih. 

1914 v. heinäkuun – 1918 v. pimienkuun välisenä aikana koko Aunukšen gubernijašša oli 
kaikkieh 3 liäkärie, 19 felššerie ta 6 puapuo. Niin, jotta yhtä liäkarie kohti tuli 16 497 eläjyä. 
(Paškova š.132)

Lapšienki tautija ennein vanhah parennettih tietäjät. Parahana keinona piettih kylyššä 
käyttämistä ta kylvetäntyä vanhalla vaššalla. Še šuatto olla 6, 9, 12 vuuvven vanha vašta. Šillä 
kylvetettih ajatellen, jotta šuahah ajua lapšesta tauti ta paha henki. (Paškova š.133)

 Aunukšen ujesdašša tietäjät käytettih erimoisie taikakonštija lapšie parentuas’s’a. Hyö tii-
jettih olovan šemmosie lampija, missä oli parentaja vesi. Vietih šinne läsijä lapši, päineh ta 
vuatepiällä kašettih še šielä ta luvettih koko aika loiččujah. Šiitä pantih lapšella piällä uuvvet 
kuivat vuattiet, a entiset ”tautihiset” jätettih šinne pahoja henkijä varten. Tietäjä pisti šauvan 
lammin pohjah ta šito šiih märät vuattiet tautineh.  (Paškova š.133)

1908−1909 vuosina rupiepidemijan aikana Aunukšen paikallini hallinto yritti vaikuttua 
eläjih alkeiskoulun opaštajien kautti.  Hyö houkuteltih rahvašta luatimah rupie ta pisymäh 
eris läsijistä. (Paškova š.134)

Kotišeuvuntutkija I. Olenev, kumpani äijän kulki Kemin ujesdašša  (1895−1900 vv.), 
kirjutti, jotta rahvaš kiäntyis liäkärien puoleh, vain niitä ei ollun riittäväšti. Kouluutetut 
felššerit ei mielelläh šuoššuttu tulomah Karjalah, a monet, ken šuoštu lähtömäh korpikylih 
ruatamah, harjauvuttih šielä viinah. Paikallini rahvaš enämmän luotti tietäjih, kun šemmosih 
ammattiliäkiččijih. (Paškova š.133)

Šamoin ni Uhtuošša, mistä mainičči paikallini pappi. Vaikka šielä oliki felššerin vašta-
hottohuoneh, vain ei rahvaš luottan šen apuh. Virallini liäketieto oli outuo ta varattavuaki 
toičči. (Paškova š.133)

 Toičči läsijä viärin käytti liäkärin miäryämie liäkkeitä ta kuoli šen vuokši. Šemmoset asiet 
lopullisešti vei uškon ammattiliäkiččijien apuh.
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Karjalan Tervehyönhoitoministerijön tietojen mukah

Liäkärien avunanto Karjalan tašavallašša nykyjäh järještyy Alovehellisen ohjelman mukah.
Enšiavunanto järještyy Petroskoin ta lähipiirien eläjillä 4 aikuhisien poliklinikašša ta 2 

lapšien poliklinikašša. Petroskoissa on ”Tašavallan stomatologini keškuš”.
Šen lisäkši Karjalašša ruatau 12 keškušpiirišairalua ta niijen alaošaštot: 2 piirišairalua, 3 

paikallista šairalua, 1 filiali, 1 piiripolikliinikka, 50 liäkintäambulatorijua  (11 niistä ruatah 
yleisliäkärit), 124 felššerin ta šynnytyšliäkärin vaštahottohuonehta. 

2018 vuotena entisien vanhojen vaštahottohuonehien tilah on šuatu 4 uuvventapaista, 
kumpasissa ruatah felššerit.    Šemmosie vaštahottohuonehie tulou 18, kylissä, missä eläy 
enämmän kun 101 henkie ta liäkärin apuo hyö šuahah lähikylien liäkärilöiltä. 

Tämän lisäkši tašavallašša jo on 2 liäkärien kulkukompleksie, kumpasien luku noušou 8. 

Tautiloista

Kipuja oli Karjalašša kahta lajie. Yhet oltih Jumalan tauvit, a toiset pahašta rahvahašta tul-
lehet, niitä vielä šilmyännäkši taikka rikonnakši šanottih. Jumalan tauti piti läsijyä šijašša, a 
pahašta rahvahašta tullut tauti tarkotti ihmisen rikkomista. Još ken kipeyty, ni apuo kyšyttih 
Jumalalta tai Neičyt Marijalta. Tauvin käšettih männä šinne, mistä še oli tullun, šinne missä 
oli ”luutointa lihua ta šuonetointa pohkieta”.

Tautie pois käškies’s’ä šaneltih näin:

Neičyt Muarie emoni,
Rakaš muamo armollini,

tule tänne, kučutah,
tule tänne, tarvitah,

hätähisen huutahuos’s’a,
pakkohisen parkuvuos’s’a!
...Kipie on kivuissa olla
Vamma vaivoissa elyä,
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Ei kivut kipeitä šiijä,
vammat vaivoja ei valita.
Otaš Hiijen hiihtošukšet,
lemmon leppäset šivakat,
millä hiihat Hiijen maita,
lemmon maita löyhyttelet,

yličči yhekšän meren:
šielä on luutointa lihua,

piätöintä kalua
šyyvvä miehen nälkähisen,

haukata halunalasen.
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LukemistoLukemisto      
Vähäsen tietäjäštä

Karjalaisilla kaikenmoisie tautija parentuas’s’a oli erikoini tärkie merkityš tietäjällä. Iče 
šana ”tietäjä” jo on šen merkki, jotta šillä ihmisellä on erikoini nero täh hommah ta hiän 
käyttäy šiinä monenmoisie taikaesinehie. Tavallisie tietäjie oli joka kyläššä. Niijen apuo aina 
tarvittih ta hätätilašša heijän puoleh kiännyttih. Vain oli šemmosie tautija ta tapahukšie, 
konša paikallini tietäjä ei voinun auttua ta piti eččie apuo jo voimakkahammalta tietäjältä, 
kumpani voi olla yksi šuuremmallaki alovehella. Ne voimakkahammat tunnetut tietäjät kai-
ken muun lisäkši piettih yhteyttä tuonilmasienki voimien kera, šuatettih ta voitih kiäntyö 
niijen puoleh apuo šuamah.

Ennein vanhah  tämmösinä tavallisešti oltih ruavahat ta vanhemmanpuoliset miehet. 
Šemmosella tietäjällä piti olla kaikki hampahat šuušša ta tukat piäššä.  

Karjalaisen tietäjän tunši jo ulkonävöltä. Še aina kulki šauva kiäššä, kumpani oli luajittu 
pihjalašta taikka lepäštä. Pihjalua piettih šemmosena puuna, mi eštäy pahašta taikavoimašta, 
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ta šentäh ušein käytettih kävelykeppipuuna. Mitä pahkasampi oli tietäjän kävelykeppi, šitä 
voimakkahampana šen tiijettih olovan. 

Tietäjä tavallisešti käveli lakki šilmillä, jotta kačahukšellah ei kuatais vaštah tulijua ihmistä. 
On mainittu aikoinah olovan šemmosieki tietäjie, kumpaset šanan voimalla on šuatu 

hampahat šuušta. Tämmösenä tiijettih olovan Ontrei Malista Vuonnisen kyläštä. Punukkah 
Anni Lehtosen šanojen mukah Ontrei oli šanan voimalla šuanun hampahat kontien leuvois-
ta ta šuattan ne paikoillah šamalla keinoin. (Paškova š. 80)

  Yksi Akonlahen kylän eläjistä mainičči, jotta tietäjällä oli vyö, mitä hiän ei konšana heit-
tän eikä vajehtan. Šiinä vyöllä hänellä rippu nahkani taikka liinani šäkkini tarpehien esine-
hien kera. (Ylinen, 1990, š. 25)

Kun tietäjä lienöy ollun jumalahini, ni šäkkiseššä oli risti ta oprasa, toičči oli vielä veičči. 
Šemmosilla tietäjillä, kumpaset käytettih piessan voimua, šäkkiseššä oli kuollehien luita, tuk-
kua ta kynttä,  kalmamultua, ukkosen polttamua puukappalehta, kontien hammašta ta kynt-
tä – kaikkie šemmoista mitä rahvaš varasi. 
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Še šäkkini täyšineh oli peitošša piettävänä ta kun tietäjä vanheni ta luopu hommaštah 
kokonah, še šäkkini oli hävitettävä, jotta ei joutuis kenenkänä käsih. On jiänyn muistih šem-
moni tapahuš, konša tietäjä kuolleššah käški tyttäreh upottua še šäkkini avantoh ta kielti šen 
avuamista. Tyttö ei keštän olla kaččomatta, avasi šen ta šokeni. (Paškova š.81)

 Mainitah, jotta 1833 vuotena Hietajärveššä oli Miina-nimini poika, kumpani oli šyntyn 
hampahat šuušša  ta tukkapiänä. Tämä jo oli 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 elävän Uhtuoššaki. Še oli F’odorof Kost’a, kumpani pieneštä šuaten uško 
šanan voimah ta tietohuintah. Muissettih, jotta hiän iče ei konšana lašken verkkuo järveh, 
ennein kun šopi šiitä Vellamon kera, ei pannun anšua eikä lähten kontiemečällä, kuni ei šo-
pin šiitä mečänisännän kera.

Äija oli tietäjie, konštuiččijie, kupparie, puhujie Kalevalan mailla, šuurin oša kumpasista 
eli Vuokkiniemeššä ta Latvajärveššä. Loiččuloilla liäkittih mohet: Ohalla – Vistani,  Hirvišal-
mešša – Savin Juakon akka. Loiččuloilla ta puhumalla liäkičči Tollonjovella Remšu Okku. 
Häneštä šanottihki: ”Hyvin puhu - kaikki tauvit parenti”.

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 Vuonni-
sešša. (Ičeššäh Uajuolahešša 1900 vuotena oli vain 6-7 taluo):

– 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.
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Tietäjien taikaesinehinä oltih: liito-orava, lintujen piät ta šulat, kontien ta hauvin ham-
pahat, kirveš, šakšet, nieklat.  Näitä ”apulaisie” oli toičči kilottain, ta jokahini niistä šäily 
omašša kiäröššäh. Ne oltih vain tietäjän käytöššä, niitä ei šuanun koškie ta kaččuo vierahien 
(Paškova š. 81)

Tietäjä ei konšana vuatin palkkua työštäh, vaikka šilti ei rahvaš jättän työtä makšamatta. 
Oli šemmoni uškomuš, jotta piti antua tietäjällä vaikka ”rikka muašta”, muitein še apu ei ole 
niin tehokaš. Kyllä kyläläiset tiijettih mitä tietäjä on vailla. Šen mukah ni annettih ken lei-
pyä, ken maituo. Kaikkein kallehin makšu ičeštäh tietäjän mieleštä oli kun hänellä šanottih: 
”Antakkah šiula Jumala tervehyttä!” (Paškova š. 84)

Toičči tietäjällä piti peitočči panna minih läsijän esineh esimerkiksi potuškan alla. Šilloin 
tietäjä unissah näki ken on kipeytyn ta mistä on tauti tullun. Niin Belomorskin piirissä 
Maašjärvi-nimiseššä kyläššä eli tietäjä Oleksei Ivanovič. Läsijä anto tietäjän naisella vyöh 
taikka tukan, kumpaset še peitti potuškan alla. Huomenekšella tietäjä jo oli valmis šanomah  
ken ta missä on kipeytyn. Illalla hiän mäni läsijän luo, lämmitti talon kylyn  ta kolmičči 
käytti šielä läsijyä (KKS). 

”Kyšy häneltä melkein mistä asiešta hyväh, aina hiän muistau jotaki, ta kun šiitä šuau 
muistojen lankan piän kiini, alkau tulla lisyä. Pieniki alku lappau lopulla kokonaisen vyy-
hen” Pekka Perttu
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Šukkalankua pitäy šuaha niin pojilla kuin tyttä-
rillä ta heijän lapšillaki. Perttusien laulajašuvun 

šanantaitaja Arhippaisen Miihkalin Outin Juakon 
tytär Santra.

Santra on šyntyn Onton Juakon pereheššä keškimmäisenä kolmešta lapšešta.  Hiän oli 
perehen ainut tytär. Näin Santra muisti šyntymäaikuah ”šuuren pyhän viimesellä netälillä 
serotana vuotena 1912 šulakuun 3. päivänä”. Kuoli Santra 1996 v. helmikuušša.

Ämmöštäh Santra kerto erikoisella lämmöllä, ylisti hänen taitoja ta mainičči jotta: 
–  Mitä še mie, vain ämmö še tiesi ta  i šuatto.
Santra, kuin toisetki hänen ikäkaverit, kuuli lapšena ollešša taikojen tehošta, loiččušanois-

ta, ta voit olla šuatih nähäki taikakeinoja ta konštija. Šiksi ei ole ihmeh, jotta tämänluontoset 
asiet iskeyty lapšen herkkäh mieleh ta šuatih hänet perintehien jatkajkši.

Santra oli opaštun Outi-ämmöltäh monta tietäjän taikua, missä šanan taito oli aina tär-
kein ta mitä hiän käytti jo nerokkahašti. Hiän iče kerto parentavan monta kertua šamasen 
Tačči-tätih kohelmatauvista, kumpani vähävälie šitä vaivasi. Kohelma tuli ankarana piänki-
puna okšennukšen kera ta läsijä tunši iččieh kaikin puolin voimattomakši.
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Santra kertou:
– Kohelmua parennettih piätä kopristelomalla. Šitä piti purissella joka šuunnalta ta mit-

tual’l’a, eikö piä ole venyn mihnih šuuntah šoikiemmakši. Pušerrella piti lujašti, jotta piä tulis 
entiselläh. Ta tärkein šitä ruatuas’s’a on tämä luku:

Kokolla on kovat koprat,
kynnet ilkiet ilvekšellä,

Miul on kahta kauhiemmat,
Miul on kolmie kovemmat,
Joilla konnan kopristelen,

Ilkien ikipušerran.

Šiitä piti šylkie läpi käsien pohjoista kohti ta šanuo:

Mäne pimieh Pohjolah,
Ta tarkkah Tapiolah.

Šiel on luutointa lihua,
Siel on piätöintä kalua,

Šyyvvä miehen nälkähisen,
Haukata halunalasen.

Nämä luvut kun on luvettu, šitä on näytettävä tie, minne tauvin on lähettävä. Šen ruatau iče 
läsijä. Hänen on šylilläh mitattava enšin ovi ristih, kulmašta kulmah, šiitä ulkona tietä, missä 
še jakautuu kolmeh huarah. Vašta nyt tauti šuau tietyä mänötieh.
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Kirveššykšen parentamini

Kirveššyš on šemmoni tauti, konša šelkä ta šivut tullah niin kipiekši, jotta ei ihmini piäše 
kunnollah liikkumahki. 
Pekka Perttu näin kertou täštä jutušta:
Kun mänin erähän kerran Santran pakinoilla, oli miula šelkä kipie.  Mainičin tultuo šiitä. 
Santra alko heti diagnosoija:
– Jošpa šiula on kirveštän šelän?
– Ka mipä še šemmoni tauti on? aloin heti kyšellä.
– Olihan še šemmoni tauti, kun šelän kirvešti rahvahalta. 
Šiinä muistu mieleheni vanha karjalaini šanonta: ”Kirveštäy šivut”. Šitä voitih käyttyä ihan 
uhkaukšenaki: 
– Još košet heinieni, niin kyllä kirveštäy šivuš! 
Santran šanoista šelveni, jotta še oliki aivan miärätty šen nimini tauti. Šamalla  šelitti  šen 
tauvin parentamisešta:
– Muuta liäkettä šiih ei tarvita, kun nämä: pitäy löytyä kakšoset šynnyttänyt naini, ottua 
rautakanki ta lapie, mitä on käytetty hauvan kaivamisešša kalmismualla ta vielä kirveš. Še ki-
piehini pannah vačallah kynnykšellä poikkipuolin ta šiitä painellah kipietä kohtua näillä rau-
taesinehillä kolmella kynnykšellä. Kun parentaja painelou kirvehellä šelkyä, še naini kyšyy:
– Mitäpä šie ruat?
– Ka kirveššyštä leikkuan.
Šiitä viijäh toisella kynnykšellä. Šiinä šama peli. Kolmannella kynnykšellä tuaš kyšyy:
– Mitäpä šie leikkuat?
– Ka mie leikkuan tauvilta piätä.
Ta šillä še pareni. Šemmoset ne oltih konštit ennein. Ei ollun niinkuin nykyjäh, kun on liäk-
kiet ta voitiet ta mitä kuppija ta kippoja šiih lat’attanehki.
Santran loiččulippahašša tuntuu löytyvän ”lukuja” kaikenmoisen vaštahkäymisen varalta. 
Hiän tiesi luvut rauvan vihoista, veren piettämiseštä, mečännenäštä. 
Harvinaisempi on luku jalan tai kiän nyrvähtämiseštä. Šen parentamisešša luotettih melkein-
pä ihan  šanan voimah, kun mitänä voitimie ei käytetty.
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– Šiinä oli tehokkahin vainuan hivušrihma. Miun ämmölläki oli šemmoni.
Še on tukan kera punottu rihma, millä palmikot šivottih, jotta ne pisyis hyvin paikallah.
Kun naini šattu kuolomah, niin ne tietäjät otti šen hivušrihman. Tämä rihma šiitä šivottih 
nyrjähtäneheh jalkah tahi käteh ta luvettih jotta:

Muarie matala neičyt,
Pyhä piika pikkaraini
Tuolta tulla lekuttelou
Kivekäštä kirkkotietä,

Ahon aijan kiäntimeštä,
Poikki pohjan peltojen.
Kuuši on kuppie kiäššä,
Šeiččemen šelän takana.

Kušš on mettä, kušš on vettä,
Kušš on huokehet hopiet

Kipiellä parentimekši.
Mist on liikkun lihani –

Šiihe liittele lihua.
Mist on järškyn jäšenet

 Šiih  jättele jäšentä.
Mistä lienöy veri vierryn –

Šiihe vertä vierittele.

Kyllä še šiitä ajan piällä pareni. Še hivušrihma kiärittih šiih kipieh kohtah ta šiih jätettih kuni 
nyrvähyš pareni.
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LukemistoLukemisto      

Kuppari tullou ta vapisou,
ta šarvet ne puššissa kolisou.

Kuppauš ta šuonenisku on oltu parennuškeinona ušiemmilla kanšoilla jo antiikan aikoina. 
Tätä tiijettih ta käytettih Kiinašša, Intijašša, Jegiptissä, antiikan 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. Kreikaštaki on šamoin löyvetty antikan aikasie kuppauššarvija.

Kuppauš- šana on tullun ruočin kielen blodkopp šanašta, mi merkiččöy verikuppie. Rah-
vaš alko paissa kupittamisešta ta kuppuamisešta ta näin šana jäi kieleh.

Kupparin ammattie kunnivoitettih ta hänen apuo moničči tarvittih. Vain šilti ei hänen 
parennuškeinoh liittyn mitänä varattavua taikka taikavoimaista. Hiän ei ollun noita eikä 
tietäjä, häntä kučuttih apuh varajamatta ta šentäh kuppariloista toičči kekšittih lauluja (kup-
parilauluja) ta irvual’tih. Esimerkiksi löytyy tämmösie:

 
Kupparilla on kummat konštit,

kummemmat, kuin muilla:

Kyly lämpiemäh, šarvet likoh, šana kylällä

Kuppaukšen istorijašta
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veren imöy ihmisistä
pröllykköjen/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 jäiš.

Kuppari istu uunilla,
pitkä oli piippu huulilla,

kyšy tämän kylän ämmöltä:
Oisko še šaunašša lämmintä.

 
( T.  M e l e n t j e va )

Kuppariloista

Ei kupparina voinun olla ken vain. Šemmoni ammatti tarvičči kupparista hyvyä ruumihil-
lista 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 šuvun 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. Šen, jotta tämä on naisien hom-
ma, tovistau vanha šanontaki: ”Ei mieheštä kuppariksi, eikä naisešta lukkariksi.”

Kuppaušhommih hyö oli opaššuttu joko muamoloiltah, anoppiloiltah taikka vanhalta 
kupparilta, kumpani voimiltah ei enämpi voinun kupata. Kuppuamalla kupparit piäššettih 
pahua vertä ta šuatih kevennyštä monihki tautiloih.
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Kuppaukšešša työvälinehenä käytettih kuppauškirveštä taikka kuppaušveistä ta šarvie. Kup-
pauškirveš oli pieni terävä rautakirveš taikka veičči, kumpasie kuppari ei šuanun näyttyä kel-
länä. Tavallisešti še oli kyläšepän luatima ta vanhah tapah šitä kovennettih pitämällä naisen 
nännimaijošša.

Kuppauššarvekši kelpasi lehmän, härän ta i 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 imies’s’a.

Työvälinehet 

Iče kuppuamini

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 poiš.

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 ni nuarmie jiä. Vain još ihmini kuppauttau 
iččieh kerran-kakši joka vuosi, ni šilloin hänen ihošša voit näkyö pienie valkeita nuarmie.
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Šarvet kiinitettih 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 kolmeki šarvellista piti mistänih kohašta imie ennein  kun paha pintaveri kaikki 
oli šuatu poiš. 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.

Mitä kuppuamalla parennettih

 Näin kupattih eri ruumihin ošie: šelkyä, jalkoja, käsie. Kanšan tunnetuimmista halvaukšen 
parennuškeinoloista kuppaušta piettih kaikkein tehokkahimpana. Vuuvvešša kuppuamalla 
voitih parentua šatoja ihmisie. Še oli tehokašta keinuo piänkivissykšeštä, korvien-, ta ham-
maškipuh, verenpainoh, nisan ta harteijen vaivoih.

Šiämitautija kuppuamalla ei parennettu. Monet ihmiset piettih huolta tervehyöštäh ta šen 
vuokši šuoššuttih kuppauttamah iččieh pariki kertua vuuvvešša.

Kuppaušaika

Parahana kuppaušaikana piettih kevättä ta šykyšyö. Varottih kuppuamista keškikešällä mätä-
kuušša. Mätäkuukši  šanotah 23.7. ta 24.8. välistä aikua. Še on kešän kuuminta aikua. Täh 
aikah ennein vanhah oli vaikie šuaha šäilymäh ruokatarvikkehie. Täh aikah jo alkau hapata 
heinän juuri ta pahoin paretah kaikenmoiset huavat. Ušein täh välih ne pahoin parettih ta 
moničči alettih märkie.

Uuvven kuun aikua kačottih parahittain paššuajakši kuppaušhommih, kun ajateltih šillä 
olovan parentajan vaikutušta. Hyvänä aikana 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.
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Melentjeva Taimi näin kerto kuppuamisešta:

– Kun oikein kivisti lihakšie käsistä, reisilihakšie taikka ihmisellä oli reumatismi –  piti 
piäštyä murtoveri. Kylyššä kiukuan luona kuppari lämmitti  kupattavan kipietä paikkua, voi-
ti šitä šiemenvoilla, hiero, pesi ta voiti tärpätillä (tervankušella).  Šiitä hiän otti noin 10 šentin 
puupalan ta pani kipieh paikkah. Šen piäššä terävällä veičen nenälla pisteli 2-3 millin reikyä 
5-7 kertua. Heti pani lehmän šarven (šarvi oli onši šiämeštä, pikkureikä oli šarven piäššä), ta 
alko imie vertä. Veri kun alko noušša, hiän heti šito šarven piäh  nahkan lehmän nännistä, 
mih veri tippu. Kerralla piäššettih 1-2 ruokalusikkua vertä.

Harteista piäššettih  molommista puolista yhtenä taikka toisena päivänä. Harteista kun 
vertä lašettih,  ni šanottih: ”Piäššä, on liijan äijä vertä”.

Ponkalahešša oli kuppari (pahanverenlaškija) Joukenie Ivanova, hiän  šelkärankanki šuatto 
panna paikallah. Hiän pani läsijän kynnykšellä, hiero ta lopulla veti šormilla pitin šelkäran-
kua ta šano vihasešti: 

– Nyt olet lähten! 
Tietäjä käveli kylie myöte, šillä hiän elätti perehen, kun yksinäh jäi 5 lapšen kera.  Vielä  

95 vuotisena kulki kakšiekymmenie kilometrija aštumalla  ta liäkičči rahvašta. 
Šuurešša arvošša oli Vuonnisešša kuppari Luasarin akka. Hiän parenti kašviloilla, hiero-

malla, loiččuloilla ta piäšti vertä. Häntä käytih koko Uhtuon piirin eläjät parentamah. (A.
Bogdanova).

Šamoin kuin kuppaušta, kylyššä käytettih šuonenisentyäki. Tällä keinolla piäššettih pahua 
vertä iskömällä šuonta. 
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LukemistoLukemisto      
Karjalaisen liäke on kyly ta terva

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 kun Karjalašša oli vain kanšanliäkintä, tavalliset parennuš-
keinot oltih kyly, parennušheinät, loičut. Kanšan liäketiijošša äkie löylykyly oli yksi tärkeim-
mistä parennuškeinoloista monista tautiloista. Monie tautija käytih parentamašša kylyššä. Ta 
šillä on tavallini šelvityš.

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 parentamismänöjä, 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 lähenömistä.
Löyly kiukuan kivih,

Lämmin kylyn šammalih!
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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 aikoellakšesi.

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 šai ajua tauvin ihmiseštä, ni še tauti lenti pois 
šemmosella vauhilla, jotta rävähytti auki šeppošelälläh kylyn ovet ta kisko männeššäh kylve-
tyšvaššašta lehet.

Kylyššä tautien ta kipujen parentamisešša vaššalla oli šuuri merkityš. Vaššalla kylvetettih ta 
luvettih tarpehie lukuja ta loiččuja. Kanšanliäketiijošša käytettih erimoisie vaštoja ta jokahi-
sella niistä on omie parentajie ominaisukšie.

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 ajuas’s’a:

21



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. Čiilahaivašta auttau, kun nivelie kivistäy. Leppäni ta tuomini vašta auttau piäššä iho-
tautiloista. Pihjalainivašta on vitamiinivašta.  Huapani ta katajaini vašta autetah vaivunnašta, 
nivelien kivušta ta ne ollah hyvät iholla.

Šentäh kun ennein ei ollut ammatillisie liäkärijä, niin tavallisešti liäkintä ta muut rituaali-
set konštit oltih tietäjien hommana. Hyö tiijettih erilaisie loiččuja ta varotuššanoja, šuatettih 
pityä rituaalija oikein ta tehokkahašti.

Kylyššä tautija parentamašša, loiččuloilla oli šuuri merkityš. Jokahisešša tapahukšešša piti 
olla oma loičču. Kylyššä parennettih šekä ruavašta rahvašta, jotta pienie lapšie.

Rikenempäh toisie kylyššä parennettih viluššuštautija, kumpasie oli aina pohjosešša.  Piti 
kylvetellä monista šyistä, ruvešta, 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 katošta, 
panna še šuuh ta šiitä purekšie ta imie šitä. Terva on hyvä hampahan kivuštaki. Konša huu-
leh noušou rökkö, niin kylyššä šitä voijellah tervalla. A kun šelkä kipeyty, niin tervankušella 
šelkyä voijeltih.

Kun lienöy ollun mitä pienempyä huavua taikka vaivua, piti ottua hampahih vaššan varpa 
lauvoilla nouššešša, ni šilloin kuuma löyly ei pahoin vaikuttan šiih huavah.

Parentamini oli huolellisešti järješšetty ta valmissettu maagini rituali. Parennuškyly läm-
mitettih ukkosen šärkömillä puilla. Vesiki piti olla toičči monešta kohašta (kuohujašta košeš-
ta, 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, kun 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. 
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Lapšikyly-terveh tauti

Yksi tärkeimmistä kylyn tehtävistä ennein oli olla šynnytyšpaikkana. Šielä ilmešty muajilmah 
šuurin oša  entisie karjalaisie.

Karjalan kieleššä on šemmoni šanontahihi ”käyvä lapšikylyö”. Tämä šanontahini mer-
kiččöy šitä lapšen šuantua. Kuin monta ”lapšikylyö” on naini käynyn, niin monta  lašta hiän 
on šuanun. Ta vaikka rošenčašta šanottihki jotta ”läsiy kylyššä tervehtä tautie”, tarvičči tämä 
”tauti” apuo, perintehien tietämista ta monta muuta.

Ennein naiset šynnytettih lapšie eri paikoissa, missä oli mahollisuš ta konša missä šattu: 
liävissä, lammaškaršinašša, mečäššä, heinäniityllä tahikka veneheššä kalalla ollešša, pirtissäki 
ta šinčissä. Šiitä ajašta on jiänyn šananlašku ”Ei šyntyjä šijuah kačo”. Vaikka kuiteinki taval-
lisempana šynnytyšpaikkana piettih kylyö. 

Šynnyttämisen läheštyös’s’a heti lämmitettih kyly ta rošenčča, lapšinaini muuttu  šinne. 
Puapo oli häntä šuattamašša ta naisella oli šenpäiväni kokonaini leipä oikiešša kainalošša. Še 
leipä oli šynnyttäjän naisen šuojukšena. Šiitä kylyn kynnykšillä puapo haukkauttau šitä lei-
pyä kolme kertua naisella, kumpani šeisou kylyn šiämipuolella, a iče puapo šeisou kynnykšen 
ulkopuolella. Naisen leipyä haukatešša šanou puapo löylyö vaššaten:

Löylyni, Jumalan luoma,
hiki vanhan Väinämöisen,
šala nuoren Joukahaisen,
elä, löyly, luokšeni tule,

lämpöni lähellä käy!
 Mie olen, raukka, ruajanaini, 

vierona, vijanalani.
Mäne šimoina šisällä,
mäne vaččah vajuana,

kipeillä voitehiksi,
vammoilla valin vesiksi,
pahoilla parentimiksi.

Hierontua lämpimäššä kylyššä on käytetty ikivanhoista ajoista. Še on hyvänä apuna monissa 
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 enšim-
mäisen šivotun vaššan. Šemmosie vaššan jätteitä löytyy šieltä entisiltäki vuosilta.
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Šynnyttäjällä kylyh luajittih makuutila lattiella tahi laučalla. Yökši, još kyly alkau jähtyö, 
nin šilloin lauteilla. Olkie ta mitänih vuatetta pantih venyjän alla. Toisinah vielä alla levitet-
tih miehen paita tahi alušpukšut, kun lienöy tahottu perehen lisäkši poikalašta. Toičči, kun 
oikein vuotettih poikalašta, šuvun jatkajua ta taloh apulaista, ni rošenčalla lapšikylyh ma-
tatešša annettih käteh rautani šäplä (riehtilän irtovarši). Poikua vuotettih vanhemmat vieläi 
vanhanpäivän varakšeh. 

Mainitah šemmosie tapahukšie poikua vuottuas’s’a, jotta kuni naini kylyššä šynnytti, mieš 
pirtissä länket kaklašša, karvalakki piäššä ta kintahat kiäššä lat’t’asi: ”Poikua, poikua!”

Lapšen šija luajittih vakkah muamon reunah tahikka, još kyly ei ole oikein lämmin, laučal-
la. Piänpohjih šeinäh pissettih keriččemet. 

Kun muamo lapšineh oltih kylyššä ta jouvuttih olomah šielä öilläki, hyö tarvittih šuoje-
luo. Kierrätettih enšin rošenčča ta šiitä koko kyly ta luvettih varauššanat. Šen jälkeh ašetettih 
kirveš kylyn kynnykšen eteh kylyn šiämeh, terä šiämehpäin ta šanottih:

Hospoti plahoslovi,
Spuassu ta pyhä Pohročča,

olkah yöllä ympärillä,
päivällä piän piällä.

Varomah, varjelomah,
vaššen kohti vaššukšie,

kohti kaikkie kovie.

Kylyššä heti muamo lapšen kera kylvetettih, ennein kun pantih makuamah, kylpyvettä 
valo puapo enšin kolmičči kiälläh muamon piäh ta šano:

Vesi puhaš, Jumalan luoma
pešömäh, puhaštamah.

Šiitä puapo kolmičči ropšasi veteh kaššetulla vaššalla naista pitin šivuja ta šano:
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Kylyn löyly kylvettämäh,
vaššan löyly vahvottamah,

puu on puhtahuokši,
päivä on valkevuokši,

ihalakši ilman linnun,
tämän kylyn kylpehyöššä,
vaššan lehen vaipuvuošša. 

 Ta luvettih vielä näinki:

Yškä še lapšen ylentäy,
puapo šen lapšen parentau,
varvikko heposen varšan,

vaššan lehti vaimon lapšen.
 

( I r o  R e m š u ) 

Lapšella luajittih oma pieni lapšenvašta ta šitä ei šuanun šituo viännetyllä vičalla. Puapo 
kolmičči puissalti märkyä vaštua lapšen šelän piällä ta luki lukuo:

 Puun löyly, kivosen lämmin
monešta on hyväštä tehty,

ušiešta šiunuail’tu,
havupuista hakkuail’tu,
puhki lautojen lijoista,
puhki lattien lijoista,

puhki kiukuan kivistä,

puhki kylyn šammalista.
Yks’ on loukko ikkunašša,

toini reikä reppänäššä,
kolmaš olkohot ovešša.

Mäne tuulen tuuviteltavakši,
vilun ilman vietäväkši,

ahavan ajeltavakši.

 Šen jälkeh kylvetettih lapši šamalla tavalla omalla vaššalla. Kun puapo kylvetti lašta enšim-
mäistä kertua, ni luki näin:
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 Kun lašta kapaloitih enšimmäistä kertua, ni šaneltih:

Hospoti plahoslovi.
Makua kuin muatinčča,

veny kuin vesihako,
elä tiijä tulijista,
elä tiijä läksijistä.

( I r o  R e m š u )
 
Šen jälkeh puapo kiänty muanhaltien puoleh šanoilla:

Terveh mua, terveh manner,
terveh piha, terveh pelto,

terveh tervehyttäjällä,
tälläki tulokkahalla!

Akka manteren alani,
poika pellon pohjimmaini,

šuo maillaš matalin...
Ijäkšeh isännäkši,

elinijäkšeh emännäkši.

 Vašta šelän piällä,
Pyhä Pohročča piän piällä,
vaššan lehti vahmistamah,
koivun lehti koššuttamah.

Neičyt Muarie emoni,
rakaš äiti armollini,
tuo hiemalla hikie,

kanna kauhalla väkie,

polveh puuttumatointa,
jotta jalka jakšais käyvä,

polvi polkie kykenis
luillah lutelomah, 

šuonillah šoutelomah,
jaloillah japšamah –

ihon alaččomah,
varšin vuattehittomah.
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Kun rošenčča ei ala ”piäššä kahekši”, valmissetah väkivesie monella tavalla. Šynnyttäjän vuat-
teista avattih kaikki šolmut, otettih pois vyö ta riičittih kaššat. Kuatah vettä kiärmehen ketun 
läpi, pissualin piipun läpi, umpipuun läpi, loukkoskammin läpi, kolmen skiäkän läpi, stolan 
jaloista, rukin rullan rauvoista ta kylyn kiukuašta läpi.  

Kylyn kiukuan läpi valuas’s’a ašetetah kiukualla kivien välih luajittuh rakoh vašta tyvelläh, 
šije avattuna, ta šiitä vaššan läpi vesi kolmičči valetah ta annetah šuajalla juuvva.

Kaikkie näitä vesie käytetäh, kun riihenparšivettäki: juotetah ta valetah loiččujen kera. 
Kun ei liene šeki tepšin, naista kylyššä kylvetettih, a tietäjä koputteli kirvehen hamaralla ky-
lyn takašeinäh, niin kuin šillä keinoin ois auttan naista ”piäššä kahekši” ta šaneli:

Pilvet repisi pirtin piällä,
taivaš rakosi tallin piällä,

putosi puhaš omena.

Jotta vaikkapa vähäsen šuaha helpotušta rošenčalla šynnytyštuških, kekšittih kaikenmoi-
sie keinoja. Esimerkiksi Kiimaisjärveštä on pantu muistih tämmöistä. Puiseh pahka-aštieh 
tuotih vettä kolmešta kohašta: hettieštä, košešta ta järvešta ta luvettih luku: ”Vesi vanhin 
voitehista... ”.

Apukonštiloista
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Šiitä šiih veteh pantih kala, mi oli otettu šuuremman kalan marašta ta paissettu hiililöillä. 
Ne hiilet ta nokie kolmešta muatinčašta pantih šiih veteh ta kaikki hämmennettih Neičyt 
Muarien oprasalla ta luvettih:

 Neičyt  Muarie emoni,
rakaš äiti armollini,

šie olet palveri parahin,
šaunavaimoista vakavin,

tule tänne tarvitah,
lähemmäkši liäkäriksi.
Tule tuškasen tuvilla,
hätähisen huuteloilla.

Šiitä kyšyttih Neičyt Muarielta mettä tuohisešša tuijassušša millä voitua šuajua ta antua 
hänellä juotavakši.

Tämän luvun jälkie rošenččua juotettih šillä vejellä ta puapo voiti šillä vejellä hänen šivuja 
vašemen kiän nimettömällä šormella.

Ta tuaš jatettih lukuo, jotta lapši piäsis näillä ilmoilla:

 Avua vesini veräjä,
potkua verini portti,

avua lihani aitta,
kultalipaš liikuttele,

luuhisen lukun takua!...
Piäššä mualla matkamieštä,

ilmoilla imehnisen lašta,
pienišormista pihalla!

Kun  lapši šyntyy ta puapo enšikerran ottau šen yškähäš, hiän näin šanelou:

Elä kuren ijät,
harmuan harakan ijät!
Kašva pinon pituokši,

huas’s’an korkevuokši!
Poikie tuaton tilalla,

lašta vanhemman jälillä!

 Nyt muamo jo šai lapšen yškähäš ta imetti šitä. Šuuh nännie pannešša muamo näin šano 
lapšellah: ”Tätä on šyönyn šukuš, šyntyš, helie heimokunta, tätä rupie šieki šyömäh!”
Još muamo ta lapši ollah tavallisešša kunnošša ta muatah rauhallisešti, niin puapoki voit yöllä 
n’ukahtua. Vain yksin ei šua heitä konšana jättyä, ei ni hetkekši. Kun pieni lapši ei ole vielä 
rissitty, ta muamo niise on vain alani, hyö molommat ollah hellimmyölläh, ta kaikki paha 
heih helpošti tarttuu. 
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Još puapon mistänih šyyštä on vähäsekšiki aikua lähettävä pois kylyštä, niin kenennih 
toisen on tultava šiksi ajakši hänen tilah. Muamuo lapšen kera ta pakšuna olijie naisie ei 
konšana jätetty yksinäh kylyh, šentäh kun kylynisäntä ei tykännyn niitä. 
Kolme vuorokautta puapo hoitau muamuo ta lašta kylyššä. Vaikka šattu missä pitemmän, 
missä vähemmänki ajan. Šattu toičči niinki, jotta muamo lapšen kera oli kylyššä netälin. 
Šiitä šen ajan piäštä käypi puapo kylyn ovelta muamolla antamašša malitun, lukomašša pla-
hosloven’n’an. Vain pienoista vielä pitäy hoitua ielläh. Jotta šais lapšen tuuvva kylyštä pirt-
tih, puapo kävi kyšymäh lupua muamakalta ta tuattoukolta. Hiän šano, jotta šaisko tuuvva 
pirttih, kun on perehtä lisäytyn. Vašta šen jälkeh muamo ta lapši muututtih pirttih. Pirtissä 
naisella oli šija šänkyššä tahi lattiella pirtin čuppupuolešša. 

Vielä min’n’an piti lahjottua tuattoukko ta muamakka, enšimmäiseštä lapšešta ainaki. 
Tuatolla paita, muamolla koštovuate tahikka räččinä, kumpani hyväh. Šiitä kun min’n’a anto 
tuatolla lahjan enšimmäkši šen, kumarti jalkah: ”Täššä on tuattosen lahjua lašta kaččuo”. 
Muamollaki tuaš kun anto lahjan, ni tuaš jalkah kumarti: ”Täššä on muamosen lahjua lašta 
kaččuo” (Mari Kyyrönen) 

Tverin Karjalašša min’n’a anto muamakalla pitän nuoran hiihnakši, jotta lašta tuuvvittua.
Miehol’aššä moršiemen oli vielä lahjottava muamakka käsipaikoilla, kun hiän enši kerran 
rupesi mitänih talošša ruatamah, esimerkiksi mäni lypšyllä, aittah tai pyyhki latetta.

Lypšinšankot, avuamet, vaššan tyvet (pyyhkiessä)  kaikki piti lahjuo, käsipaikka šituo. 
(Okahvie Mäkelä)

Ei kaikki moršiemet oltu šelvillä näistä aseista. Niinpä eräš moršien juoksi henkäššykšissäh 
kylyštä pirttih ta ilmotti, jotta muamakka on tullut huimakši,  ei tule alaš lauteilta, istuo ko-
kottau vain šielä! Tuattoukko arvasi asien oikien puolen, otti ruošan ta läksi kylyh hätyyttä-
mäh akkua pois lauteilta. Muamakka oli šielä vuottan moršiemelta kokotušräččinyä, mi olis 
moršiemen pitän tuuvva hänellä, kun enši kerran mieholäššä kylyššä kävi. (Mari Kyyrönen)
Naini ei šuanun kuuteh netälih lupua šyyvvä yksistä ašteista toisien kera, vain omašta staučaš-
ta ta ei šuanun šamah kuuteh netälih muata mieheh viereššä. Riähkyä varattih, kun naini oli 
vielä ”pakana”, šanottih Vuokkiniemeššä. Šiitä  naini kuajittih ta jumalan lukuja luvettih ta 
hiän piäsi ”pakanoista”.
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Samuli Paulaharju kirjutti, jotta kuuvven netälin piäštä naini mäni kirikön šinččih, minne 
tuli pappi ta luki molitvan. Šen jälkie pappi iče vei naisen kirikköh. Nyt naini oli jo puhaš.
Kun kyläššä ei liene ollun pappie, ni naini pani oprasojen alla leipäpalan ta luati tuhannen 
poklonua ta moliutu. Šiitä kun šöi šen leivän ni oli puhaš.

Tverinkarjalaiset šamoin piettih šynnyttäjyä naista ”pakanana” 40 päivyä. Niinä päivi-
nä naini ei šuanun laštahki iče peššä kylyššä. Hänellä vain oli lupa istuo vuatepiällä kylyn 
ovenšuušša kuni lašta peštih. Ičeki hiän šai šilloin pešeytyö viimesinä viimesillä vesillä. Täm-
möistä käytäntyö naiseh šelvitetäh vanhauškosien vaikutukšeh.

Lapši ta kyly

Šamalla varuššetulla vejellä peššäh lapši kylyššä kolme kertua. Pešun jälkie loppuni vesi jä-
tetäh talteh altahah, a šeuruavalla kerralla vain lisätäh šiih uutta. Lopukši pešuvesi kuatah 
kylyn lattien alla. Jalkoih tallattavakši ei lapšen pešuvettä šua kuatua konšana. Še vesi on aina 
kuattava minnenih huonehien šillan alla.

Još lašta enšikerran pirtistä kylyh viiješšä tieltä löyty pala nuorua ta še šiitä šivottih lapšen 
rantieh netälin päiviksi, ni šilloin šitä lašta ei voitu konšana šilmätä.

Aunukšešša piettih tärkienä, jotta lapši šais jo šamašša kun šynty, ennein kolmiöisekši tul-
tuo vielä kylyššä ollešša, kaklahaš šuojukšen, nuorah riputetun pienen nahkapuššisen, missä 
oli harakan vašen šilmä (hura silmy). Lapši piti šitä kaklaššah vielä leikki-ikäsenä juokšennel-
leššah.  Še šama puššini kelpasi myöhemmin toisillaki lapšilla.

Lapšen uloššušta šamoin käytettih šuojavälinehenä pahentajan toimie vaštah. Lapši ei šil-
mäytyn, još šen enšimmäini kakka pantih kylyn oven piällä taikka kiukualla.

Lašta enšikertua kylvettyäs’s’a luvettih: ”Pyhä Pohročča piän piällä, vašta peršien piällä, 
kylyn löyly kylvettämäh, vaššan löyly vaivuttamah”.

Luvettih vielä näinki: ”Lämmittäisin kylysen, kylvettäisin kylkilihat, pehmittäisin peräli-
hat”.

Rahvaš on mainittu, jotta kun muamo tietäis kuin hyvältä lapšella tuntuu kylvettämini, ni 
hiän polttais rukkih ta lämmittäis kylyn, kun muitein ei halkuo riittäne.

Hyvänä šuojukšena lapšella rahvaš  piti šen vaššan tynkie, kumpasella muamo kolmičči 
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kylpi kylyššä šynnytykšen jälkie. Šiih vaššan tynkeh vielä šivottih hamppurihmalla kappaleh 
poltettuo kivie. Seesjärven karjalaiset kolikan tynkeh šotettih kuiva lapšen n’apanuorasen 
kappaleh. Šiitä še tynki kiärällettih ripakkoh ta šolmittih. Tämmöni naškulaini piti aina olla 
lapšella matašša  konša kylyh vietih, taikka kyläššä lašta käytettih.

Kun vaštašyntynehellä lapšella lienöy ollun šetinyä (harjakšie), ne pisseltih ta vaivattih 
häntä. Ne näky šemmosina muština karvoina lapšen ihošša ta  šiitäki tauvista piäštih eris ky-
lyššä. Nännimaitoh vehnäjauhošta luajittih melko šakie tahašpallo. Lapši vietih kylyh, vain 
šielä ei häntä enšin kaššeltu. Šitä  tahašpalluo šiitä pyöriteltih pitin šelkyä ta harteita. Šiih 
tahtahah ne šiitä tartuttih ne šetinät ta lapši piäsi rauhah.

Šetinät šuahah pois lapšen šeläštä vielä niin, jotta šelkyä kylyššä hierotah nännimaijolla ta 
vehnäjauholla. Šiitä šivotah piällä šulkkupaikka  ta lapši pannah levolla. Šiinäpä ”harjakšet” 
irtauvutah šeläštä šulkkupaikkah.

Häntäluu  on viäntyn tahi lapši on šuuteluissa, šanottih kun lapši tuli ripulilla tahi ok-
šenti, ni šiitä tuaš kyly lämmitettih ta šielä häntäluu ojenneltih.

 Kun lapšella oli yökaštelu, ni Seesjärven karjalaiset parennettih šitä tautie kylyššä. Kylyh 
lašta käytettih kolmičči, kylvettettih ta kopšahuttuan vaššalla peppuo vašše luvettih:

Šie kahičči, mie kolmičči, 
Šie kolmičči, mie nelličči, 
Šie nelličči, mie viisičči,
Šie viisičči, mie kuušičči, 

Šie kuušičči, mie šeiččemen,
Šie šeiččemen, mie kahekšan, 
Šie kahekšan, mie yhekšän.

Koko luku loppu yhekšäh, kun šilla numerolla on omaluatuni taikavoima.
Rikeneh kevyällä lapšilla pal’l’ahin jaloin juoššešša jaloissa oltih variksen šuappuat. Ne 

oltih kipiet ta äijälti vaivattih lašta. Tverinkarjalaisilla täh oli oma konšti. Hyö lämmitettih 
kyly ta šielä lapšen jalkoja hyvin kylvetettih ta näin šaneltih: ”Kurjet, kärjet, muššat korpit, 
harmuat harakat, šikojen svajakat”. Šiitä hyväkši hauvotut jalat, voijettih verekšellä sliuhkalla 
ta näin šuatih parenomah.
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Harakkapaijakši taikka harakkaisekši šanottih vaštašyntynyhen enšimmäistä paitua (ripak-
ko, missä oli piänreikä). Šemmoni paita šai olla lapšen piällä netälin taikka  kolme päivyä, 
šiitä še heitettih ta luotih kylyn katolla lahomah šen vaššan kera, millä lašta on enšimmäisen 
kerran kylvetetty.

Kun lapšella alkau puheta hampahie, lämmitetäh kyly ta kylvetetäh häntä vienošša löy-
lyššä. Monella lapšella šilloin onki šuuri vaiva, vaikka ei šitä šuata pakajamalla  valittua. Šano-
tahki täštä näin: ”Kun muamo tietäis šen tauvin, mi lapšella on, kun hampahat alkau tulla, 
niin värttinöillä kylyn lämmittäis”.

Jalkatauti vaivuau lašta šiih aikah, kun hiän alkau opašteliutuo kävelömäh. Vačča on rau-
kalla šilloin kipie ta ušein hänellä on vaččatautiki. Lapšen tuškie yritetäh helpottua niin, jotta 
hänet viijäh kylyh, kylvetelläh ta jalkavaršie ojennellah.

Lašta ei šyö koi (ei kivissä nivelie), kun enšikertua kylyh vietyö, lašta paikašta läpi hil’l’ak-
kaiseh purekšennellah ta luvetah: ”Ota, luhti, leukaluuš, Hiisi, harvat hampahaš, puromašta, 
jäytämäštä, šyömäštä, kaluamašta!

Kylyh käyttyäs’s’a puapo joka kerta painelou platenčan piätä käsilläh kuuši kuukautta, 
jotta še ois kaunis, šilie ta pyörie, kuin nappi. Šilloin šulavaini rutompah mänöy kiini ta lapši 
alkau paissa. Kun lienöy nähty čoherapiätä taikka čuikulapiätä lašta, ni šanottih, jotta ei ole 
puapo aikanah pitän huolta tuošta piäštä.

Kun lapši lienöy ollun pahašša voinnissa, ni šitä piettih šilmyännän merkkinä. Šilloinki 
lašta käytettih kylyššä. Muamo riičči tukkah levälläh ta niistä läpi valeli häntä. 

Rauhallini ta hyvävirkani lapši oli muamolla niin kuin lahja, kun hänen piti šamašša pirt-
tih tultuo ryhtyö talon töih. Šiihki yritettih kekšie kaikenmoista keinuo. Repol’ašta on pan-
tu muistih šemmoista, jotta muamo vielä kylyššä ollešša šynnytykšen jälkeh vašemen jalan 
kantapiällä hil’l’akkaiseh paineli lapšeh šuuta, jotta še hyvin makuais ta antais muamolla 
rauhašša ruatua kotitöitä.
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LukemistoLukemisto      
Voitiet

Karjalaiset liäkintäkeinot riiputtih rahvahan elinpaikoista  ta šen paikan kašvimuajilman ta 
elinmuajilman erikoisukšista. Šekä kašvi-, jotta eläinmuajilmašta ihmini šai hyövyllistä tuo-
tehta, mitä nerokkahašti käytti kanšanliäkinnäššä. Karjalašša on noin 61 imettäjälajie eluk-
kua, 261 lintulaji ta 65 lajie kalua. (Paškova š.109) Karjalaiset käytettih tautija ta kipuja 
perentuas’s’a elukkojen lihua, niijen vertä, karvua, villua, maituo, šiänalua, šarvija, šylkie, 
nahkua, rašvua, luita, šukuelimie, kušta ta šittua. (Paškova š.110)

Kontien šiämirašva

Kontien šiämirašva oli ennein tai nyt on šuurešša käytöššä. Še merutah ta šäilytetäh vilušša. 
 Kontien rašva on äijyä tehokkahampi toisien elukkojen rašvah verrattuna. Vienan Kar-

jalašša kontien rašvalla parennettih ajokšie, voijeltih šattautunehie paikkoja, palohuavoja ta 
tyryä (pullissušta). Parahana rahvaš tiesi olovan kontien šyväimeštä šuavun rašvan.

 Rukajärvellä karjalaiset kontien rašvašta luajittih voijetta. Šitä varten hyö otettih:
– 80−90 kiänmarjua, kumpaset šurvottih aštiešša kolmella kynnykšellä;
– lisättih viinua taikka nännimaituo;
– lisättih kontien rašvua. 
Kaikki nämä einehet hämmennettih yhteh, kuattih pulloh ta piettih šiinä kuukauven päi-

vät. Šilloin voije oli valmis ta šillä parennettih lapšien n’avan vihuamista. (Paškova š.110)
 Kun ihmini lujašti kylmi ni häntä käytetäh kylyššä. Šielä löylyššä kun läsijä hyväkši läm-

pisi, ni enšimmäisenä päivänä voijettih lämpimällä kontien rašvalla vain hänen rintapuoli. 
Šilloin šanotah, jotta še kylmyš lähtöy šelän kautti poiš. Toisena päivänä šamoin, vain nyt 
voijetah jo šelkäpuoli ta kylmyš mänöy ihmiseštä rinnan kautti. Šiämirašvašta šuattajat rah-
vaš luajitah ryvityšliäkettä, mitä voit antua pienilläki lapšilla.

Keroni. Oli ennein tiijetty, jotta vesi valettu kontien kerosešta läpi autto ummetukšešša 
olijie. 

Šyväin on hyvä liäke pissokšie (noijannuolie) vaštah. 
Piäkallošta läpi valetulla vejellä  liäkittih šukuvoimattomutta. Ei še konšti tepšin tämmö-

settä luvutta:
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Yhekšän orihin šuonet,
Kontien šuonet kymmenennet,

Piätä on pissyššä pitämäššä,
Šelkäšuonta šeisottamašša.

Šappi ta ičeki šappipušši ollah  erikoisen tehokkahat. Šanotah, jotta še šappi on hyvä 
šatah tautih. Šapista luajittih voijetta ta parennettih vanhoja huavoja ta ajokšie, voijettih 
kivistäjie nivelie. Iče šappipušši kuivattih, hienonnettih ta otettih liäkkienä šiämeh monešša 
tauvissa. Moni kontie heitti ta nytki heittäy henkeh šapin eččijien šalamečäštäjien käsissä.

Kontien tapantah liittyy ikivanha  perinneh, min mukah kontien kuataja šuau kontien 
tal’l’an, piän ta šiitinluun, mi – kontiella ta muršulla ainuilla nisäkkähillä, šemmoni on. 
Šiitinluu on yksi šyy šamoin kontieh liitetyistä seksualisista myyttisistä juttuloista. Kontien 
šiitinluuta käytettih apuna kanšanparennukšešša.

Koirankarvua käytettih Aunukšen karjalaiset. Šitä šivottih kipieh paikkah taikka tikutet-
tih villan šejašša šukkih ta kintahih. Vienašša mainitah käyttävän muššan lampahan villua. 
Šitä pantih korvah tulehukšen aikana, pantih varpahien välin konša ne lihauvuttih, piettih 
tyrän piällä. Voit olla, kun lammašta ta pokkuo Vienašša piettih uhrišiivattana, ni šen villaki 
oli erikoisen tehokaš parennušhommissa. (Paškova š.115)

Itikät ta mavot

Karjalaiset luajittih voiteita herheläisistä ta kaššematoloistaki, kumpasilla šitä hierottih 
kivistäjie ta kipeitä paikkoja. Livviläiset pantih kaššematuo pulloh ta piettih šitä pimieššä 
paikašša kuni ne mavot hajottih šielä ta šiitä käytettih šitä ainehta voitiena. Vienan Akonla-
hešša luajittih tehokašta voijetta herheläisistä. Šitä varoin kerättih herheläisie, elävinä pantih  
pulloh, lisättih šiih šuolua ta erähän päivän piäštä lujašti puissettih pulluo. Voije oli valmiš. 
(Paškova š. 112)
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Elukkojen kusi ta šitta

Elukkojen kušella ta šitalla  tiijettih olovan parennušvoiman. Karjalašša, šamoin kuin ni 
vepsän mailla šuurešša käytöššä oli muurahaisen kusi. Pulloh kuattih šokerivettä ta pantih 
pullo muurahaiskekoh. Kun šiih keräyty äijän muurahaista, še typettih, kiärittih tahtahah ta 
paissettih kiukuašša.  Šillä parennettih kipeitä nivelie. (Paškova š. 112)

 Tihvinašša käytettih voijetta, kummaista hyö šanottih kudžahikon voi, taikka muura-
haisen voi. Šitä valmissettih muurahaisista, kumpasie kerättih šäkkih, hauvottih kiukuašša, 
purissettih ta pantih pulloh. (Paškova š. 112)

 Ammusista ajoista jäniksen kušella parennettih monie kipuja livviläiset.  Talvella kerättih 
šitä lumen kera. Še paikka lumella mih kusi jänis mäni ruškiekši. Tapetulta jänikseltä otettih 
kusikukkaro. Tällä kušella liäkittih korvatulehušta tiputtamalla ainehta korvah, peštih šilmie, 
konša ne märki, ajokšien piällä piettih kusiripakkuo. Tämmöistä keinuo käytettih šuomelai-
setki. (Paškova š. 112)

Tulehušta parennettih voitamalla lehmän taikka heposen šitalla, palanehie paikkoja 
hautomalla lampahan šittaripakolla. Mainitah, jotta nämä keinot oltih šuurešša käytöššä 
Vienašša.

Elukkojen ta lintujen veri

 Elukkojen veriki oli liäkkienä erähissä tapahukšissa. On mainintoja, jotta Kalevalan piirin 
Märkävuarašša koiran verellä parennettih puhallukšissa olijua n’apua. Koiralta leikattih kor-
vua ta šillä verellä voijeltih n’apua joka päivä yötä vaššen, päivän lašun jälkie. On mainittu 
tätä erikoisena tehokkahana temppuna. (Paškova š. 113) Šekä Karjalašša, jotta Tverin ta Le-
ningradin alovehilla kylmäntähiseh on käytetty harakan vertä. (Paškova š. 113)

Kalan ta elukan šiämykšet

Kalan ta elukan šiämykšie šamoin käytettih liäkkienä. Kun lapši taikka aikuhini oli rišatau-
vissa,  ta huavat ei parettu, alettih märkie,  ni käytettih elukan šiämykšie. (Paškova š. 113)

 Tihvinan karjalaiset Korgorkka-kyläštä käytettih tapetun lehmän šiänalua. Še hyväkši 
peštih, kuivattih ta piettih kiukualla. Jotta vetyä märkä ajokšista, leikattih šiitä šiänalašta 
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kappaleh, hauvottih šitä kuumašša veješšä ta pantih ajokšen piällä.
 Tällä keinoin käytettih peräšuoltaki. Kun šattu tulehuš, leikattih kappaleh, hauvottih še 

hyväkši, pantih kipien piällä, katettih jäniksen nahkalla ta šiitä kiärittih ruškiella laneliripa-
kolla.

Ahvenen maijolla parennettih ”variksen šuappahie” Venehjärveššä ta i Vuokkiniemeššä. 
(Paškova š. 113) Jotta nämä ainehet paremmin tepšittäis, lisäkši piti panna vielä šanan voi-
muaki. Niitä rahvaš tiesi ta käytti joka tapahukšeh oman loičun taikka molitvan. 

Kun lapšet kevyällä juokšenneltih pal’l’ahin jaloin, ni heitä aina kiellettih ta šanottih, jotta 
tulou jalkoih ”variksen šuappuat”. Kun lapšen kyšyttih mimmosetpa ne ollah, ni šanottih 
jotta kaunehet ta kriičkajat. Lapšilla oikein himotti šuaha šemmoset ta kun hyö nähtih varis-
parvie, ni juoštih peräh ta karjuttih:

Pra pra, vel’l’en poika,
anna miula šuappuat,
tinanenät, tinaperät,

kaplukkakantaset,
kaprehennahkaset!

Kalan rašva

Šuurešša käytöššä karjalaisilla oli kalanki rašva. Esimerkiksi revmatismie parennettih voita-
malla kipeitä nivelie kalan rašvalla. Še rašva valmissettih kuhašta, šäristä taikka lahnašta. Ka-
lua puhatešša šen šiämeštä otettih valkiet rašvaošat, šulattih ne vienosešša kiukuašša ta pantih 
lasiaštieh. Voije oli valmis käyttöh. (Paškova š. 110) Tverissä karjalaiset parahana keinona 
konjuktivittua (trahkoomua) parentuas’s’a piettih matikan rašvua. Vereš matikka riputettih 
šeinällä ta kun še vähitellen ahavoitu, šiitä alko valuo rašva varuššettuh aštieh. Šillä rašvalla 
šekä voijettih kipietä šilmyä jotta tiputettih iččeheš šilmähki. (Paškova š. 110)
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Lintujen rašva

Lintujien rašvuaki šamoin käytettih karjalaiset liäkkienä, šen mukah missä elettih ta mitä oli 
konša šielä šuatavissa. Hanhen rašvua käytettih ympäri Karjalua ta parennettih šillä voitamal-
la kylmantähisie, kumpasie näillä paikoilla šattu ihan tämän täštäh. Vienašša piettih voitiena 
muššan šoršan rašvua. Šillä kaikkein parahittuan parennettih kylmänyttä ta palanutta paik-
kua. Kun Tverin mailla oli kehittyn šiipikarjanhoito, ni šielä oli käytöššä kotihanhen rašva. 
Še oli liäkkienä palantahisie parentuas’s’a.

Nahka

Oli šemmoni uškomuš, jotta elukkojen nahkallaki on parennušvoimua. Livviläiset parennet-
tih huavoja ta tulehukšie jäniksen ta majavan nahkalla. Tihvinankarjalaiset šivottih jäniksen 
nahkua ajokših ta niin parennettih. Akonlahešša on mainittu, jotta koiran purentahiseh on 
hyvä kiärmehen nahka. Šillä kiärittih huava, ajatellen, jotta kiärmis on šyyllini niijen huavo-
jen ta tulehukšien ilmeštymiseh.

Ihmisen kusi, šylki ta vaikku

Šuurešša käytöššä oltih ihmisen kusi, šylki ta vaikku. Keuhkotauvissa on kušen juonti hyvä. 
Vuokkiniemeššä tiijettih, jotta još hierti kenkä jalan tahikka minih šattu hiertämäh ta nahka 
läksi, šiitä vaikkuo otettih ta šiih pantih hierräntähiseh.(KKS) Kun kiät äijälti katkieli ta kun  
panet vaikkuo, šillä parenou. (KKS)  Kenen korvista vaikkuo ei lähe, še kuolou rutto, kolmie 
vuotta ennein kuolentua heittäy vaikku lähennän (uskom.) Palantahiseh pantih šylkie, rekyä 
nenäštä, šuolua, nännimaituo.(KKS)

Kešällä, kun koivun lehen urpa avautu, šiinä kun šitä pihkua on, šitä pantih vesisuĺeikkah, 
šiitä luajittih šyyhyvoijetta. (KKS).

 Kun ihmisellä tuli ruštuo nivelih jalkoih tahi käsih, ni Vuonnisen eläjät hauvottih koivun 
lehtie ta šillä vejellä valeltih ta hierottih kipeitä paikkoja. Niitä hauvottuja lehtijäki šivottih 
kipeih paikkoih. (Paškova š. 106) 
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LukemistoLukemisto      
Vihoista

Tauti voipi tarttuo muašta, veještä, tulešta, tuulešta, mečäštä. Šemmoista tautie šanottih 
(muan, vejen, tulen, tuulen, mečän) vihaksi. Šilloin, läsijän piti prostiutuo, šuaha proške-
nieta šiltä, kenen vihat häneh tartuttih. Iče läsijä tai parentaja ei toičci tiijetty mistä on tauti 
tullun taikka heittäytyn. Šilloin puhuttih kipieh paikkah ta šaneltih näin:

Još šie lienet tulešta tullun,
Niin šie tuleh mäne!

Još šie lienet veještä tullun,
Niin šie veteh mäne!

Još šie lienet tuulešta tullun,
Ni šie tuuleh mäne!

Veještä tauti ajautu šilmih, korvih, hampahih, ihoh. Tauti oikein tarttu veještä, konša ve-
jen piällä riijeltih ta kirouvuttih.

Kielti vanha Väinämöini,
Kielti kolmešta pahašta:

Vesillä viheltämäštä,
Lainehilla laulamašta.

Laulut viepi alla uavan.
Šanat šalmien šyvykših.

Tietäjät šuatettih ottua ne vihat, luajittih veteh lahjoja. Kun lienöy tauti heittäytyn veještä 
hampahih, niin ihmistä prostitettih veteh. Mäntih rantah ta šanottih näin:

 
Vejen tuatto, vejen muamo,

vejen kultani kuninkaš,
vejen Ahti armollini!
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Mitä lienen pahoin ajatellun,
ni prosti milma!

Ota pois omat hyväš,
anna pois omat pahani!

Paro Tiihvanantyttö Remšu
(24.11.1904 – 26.06.1992)

Taikašanonta nävän vihah ta tyräh.

Tämmöseh tautih luajittih šyöjänvoijetta ta šillä šiitä voijettih kerta päiväššä kolme taikka 
viisi päivyä peräkkäh. Voitua piti kanan taikka linnun šulalla myötäh päivyä.

Šiih voitieh piti olla:

Avuamatoin viinapullo (0,25 taikka 0,5 l.)
Avuamatoin mahorkkitokka

Kolmeyhekšyä (3x9) kiänmarjua
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Marjat piti ličottua kynnykšellä kirvehen terän piällä. Kun lienöy lapšen muamolla oltu 
kaikki hampahat ehiet, hiän šai purra joka marjan läpi ličotannan ieštä. Marjat pantih šiitä 
lasipulloh taikka toiseh lasiaštieh, lisättih näpillä mahorkkie ta kuattih piällä viinua. Pantih 
pullon šuilla korkki ta puisseltih pulluo niin, jotta šen šiämeššä kaikki piäsi šekomah. Šiitä 
še rohto pantih minnenih škuappih kolmekši päiväkši ta šiitä še oli valmiš. Tärkein täššä 
hommašša oli taikaluku, kumpani oli oma joka tauvilla. Šitä šaneltih šupšettamalla koko aika 
kuni luajittih voijetta. Tämän tauvin taikaluku on tämmöni:

Šyön šyöjän, puren purijan
Omašta lapšeštani,
Jotta ei šöis šyntynyttä
Kavottais kašvajua.
Kyllä tiijän riisin šynnin.
Šyntyn on šusi mualla,
Kašvan hiilikankahalla,
Mualla ristimättömällä,
Paikalla pajittomalla.
Ristipoika riivattuini,
Elä šyö šyntynyttä. 

Elä kavota kašvajua.
Ei tiälä ole šiun šijasi.
Mäne tiältä männeššäsi
Kalkkuja kavertamašta,
Mulkunpiätä mučertamašta,
Nävänpiätä näykkimäštä,
Piäkalluo kavertamašta.
Mäne päin päitäš,
Tein teitäš. 

( Pa r o  R e m š u )
Riisi (suom.) = eltta (karjal.) рахит

Taikašanonta nävän vihah ta tyräh.

Kun puu kuatuu ta šatattau ihmisen, esimerkiksi  jalka katkieu, niin pitäy ottua pois puun 
vihat. Puušta, šamašta kohašta, mi šatatti, otetah 3 puukappalehta ta keitetäh ne veješšä. Kun 
vesi on jähtyn, luvetah šiih puun šynti:

Luvetah 3 kertua ta šiitä šillä vejellä peššäh šattautunutta kohtua. Annetah vettä šuuhuki.

Puu puhaš Jumalan luoma,
veša Jiešukšen vetämä,
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pihjala Pirun tekömä,
huapa Hiijen halliččoma,

leppä Lemmon tuuvittama.

( M a r i  Ky y r ö n e n )

Puu puhaš, Jumalan luoma,
Veša Ješukšen vetämä,

Muan mannon kašvattama,
Piha pientaren tekemä.
Kuin tyvi pahoin teköö,
Latva mettä keittäkään,

Mesi jääkähät jälelle,
Tinatilkka tippukkaat!

Eli kun latva pahoin teköö,
Niin okšat mettä keittäkäät!
Eli kun okšat pahoin teköö,
Niin lehvät mettä keittäkäät!

Elikkä kun lehvät pahoin teköö,
Niin helvet mettä keittäkäät,

Mesi jääkähät jälellä,
Tina tilkka tippukkaa!

( A n n i  Le h t o n i )

Löylyn vihat

Huavoja kun parennettih kylyššä, ni käytettih mečän pihkua ta mettä, huavan lehtie, pantih 
niih nurmen nuttua, tuohen julmua, vejällettih vielä viimekši tervua -        puunvoijetta piäl-
lä. Ta vaikka kyly oli kaikin puolin paraš paikka parennušhommissa, šitä piti varotella hua-
voja 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.
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Löyly, mäne kiukuah:
huava on kiäššä!

Piti šylkie huavah ta kiukualla ta nyt näin šanuo:

Huava, pie varuaš,
Kyllä kyly varah pitäy.

Ei ole löylyn löytämistä,
Eikä lämpimän läpeä.

Šilloin löyly pisy alallah, eikä pahoin vaikuttan huavah.

Tapettu kontie rahvahan käytännöššä.

Luonnonkanšojen muajilmankäsitykšeh kuuluu olennaisena ošana luontoh šisältyvä voima 
eli väki. Erähissä paikoissa, kašviloissa ta elukoissa on enämmän väkie kuin toisissa. Še tar-
kottau, jotta niillä on voimakkahampi haltie. Tämä väki eli voima voit tietyllä tavalla šiirtyä 
ičellä.

Kontie on Karjalan meččien šuurin ta varattavin peto, mi näillä mailla aikoinah toi äijän 
vahinkuo: tappo lehmie ta lampahie, repi heposie. Huavotettuna taikka penikköjen kera 
olija še on erikoisen vihani ta tulou ihmiselläki piällä. Kontie on väkövä voimiltah vain ei 
niin ylivoimani älyltäh. Šentäh šanotahki häneštä näin: ”Kontiella on yhen miehen mieli ta 
yhekšän miehen voima”. Erähät kanšat ollah šitä mieltä, jotta kontiella on kahen miehen 
mieli ta kahekšan miehen voima.

Kun kontie on niin voimakaš, ni šentäh tapetušta kontiešta otettih monet ruumihin ošat 
talteh, tiijettih niijen voima ta käytettih niitä tarpehen mukah, vaikka lihat hauvattihki 
muah. Monissa taloloissa šäilytettih ken kontien keroista, ken šyväintä ta šappie, kynšie ta 
hampahie, kontien käpälyä ta tal’l’ua, erähät vieläi šukuelimie. 

Kynnet (ruavahan kontien kynnen mitta on noin 7 šenttie) annettih tietäjillä taikka mo-
net rahvaš piettih kontien kynttä ta nykyjähki pietäh šuojukšenah. Häissä kynši oli šulhasen 
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šuojukšena. Pantih vielä kynši pokon’n’iekalla kropuh, jotta hänellä šielä tuoššailmašša kaikki 
hyvin järještyiš. 

Hampahie (kontiella on 42 hammašta) šamoin šuojukšena käytettih ta nytki käytetäh ta 
ušotah niijen taikavoimah. 

Käpälyäki käytettih ennein tai nyt eri tarpehih. Še kuivattih ta korjattih poiš. Kun šattu 
kennih viluštumah, ni šitä käpälyä lämmitettih tulen ieššä ta šillä paineltih rintua.

Näin kerto Тaimi Melentjeva kanšan liäkintäkeinoloista

– Još makuaja yöllä  unissah pakajau (kuutomatauti) – pitäy puristua čakari (pikkušormi) 
kynnen luota;

– Još ei ole ruokahaluo: kevätkala peššä, keittyä 2 tuntie ta šiih rossolah kaštua leipyä ta 
antua läsijällä;

– Još lapši yöllä lujašti itköy, ni šitä voit ni šuonella vetyä. Šitä šanotah rotimičakši. Šilloin 
pitäy kattua lapši skuatterilla, mi oli stolalla konša koko pereh oli šyömäššä. Stolalla pitäy 
panna aštie vejen kera. Ottua šiitä aštiešta koprah vettä ta vejellä šillä vesikopralla kešeltä 
stolua joka nurkkah ta šillä vejellä pešša lapšen näkö  ta šanuo: ”Kuin on šyömini makie, niin 
hyvin parene. Hospoti plahoslovi” ;

– Još on verenvuoto nenäšta ni pitäy šeisattuo ta noštua oikie käsi ylähäkši, pityä niin kuni 
verenvuoto loppuu;

– Veripahkoja ta ajokšie parennettih verekšen hauvin nahkalla  šuomun’eh, šijan nahkua 
lämmitettih rašvapuolta, ruakua potakkua kavissettih ta näitä kaikkie pantih  kipien piällä;

– Još ei ollun tummua vertä, eikä ajokšešša märkyä piällä, šilloin  šanalla  voit parentua. 
Nimettömän šormen nenäh vihasešti šylkie pikkusen ta pyörittyä  myötähpäivyä ajokšen 
ympäri, puristua ta šanuo 3 kertua oikein vihasešti: ”Šiula šiih ei tilua!”  Kuivah okšah painua 
šormie ta 3 kertua šanuo: ”Kuiva kun tuo okša tuošša”.  Loppusella pitäy ristie ajoš ta šanuo: 
”Hospoti plahoslovi Isännän, Pojan, Pyhänhenken (nimi) Amin!” ta šylkie pikkuni ajokšeh;

– Šokerin pölyö tinapaperilta puhuttih  šilmäh, kun parennettih  šilmäkanahkua, šilmä-
jiätä;

– Koivun parkkie keitettih 15-30 min., vettä olla pitäy vain jotta peittyis parkki ta  šillä 
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parennettih iho- ta vaččatauvit lapšilla ta vasikoilla;
– Mehiläisen pešä  muašta, mättähän kera pantih kipien kohti – kivun pois otti;
– Šijan ruakapušši tyhjennettih, peštih, muurninpäin pantih kivistäjäh paikkah. Še otti 

kuumien ta parenti;
– Rautaheinä – huavojen parentaja, kuumien nahkašta ottau;   
– Männyn nyppysie ta pihkua purekšittih, jotta ei ois kurkutautie ta šäilyis hampahat 

tervehinä; 
– Šormien ta kantapäijen halkiennat hauvottih ta voijettih pihkalla. 

Roza Tihonova näin šuattau

Kun šattunou kolahuttua kättä, jalkua, piätä lujašti mihnih, ni pitäy painua kiällä kipietä 
kohtua, šiitä šitä mih kolahti, šylkie vašemeh puoleh ta šanuo näin ušiempi kerta:

Mistä tulit, šinne mäne! 
Alla nahkan  tuntomattomakši,
Piällä nahkan näkymättömäkši.

Ryvityšliäke
Šiih pitäy olla:

100 gr. kontien taikka mäkrän šiämirašvua taikka voita
100 gr. aloen mehuo

100 gr. mettä
1 ruokalusikka kakaota

Pitäy šulattua rašva ta lisätä šiih kaikki muut rohtot. Tulou voinmoini ševotuš. Šitä pitäy 
šäilyttyä jiäškuapissa. Kun alkau ryvityš ni čäijylusikka lapšilla ta ruokalusikka ruavahilla 
pannah kuumah maitokuppih ta juuvva tämmöistä kolmičči päiväššä.
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

TERVEHYŠ ON ILMALLA PARAŠ
Ihmisen vartalonošat. Tervehyš. Tauvit ta läsinnät

Liäkärin vaštahotolla.
– Terveh
– Terveh
–Mi šilma vaivuau?
–Viime aikoina olen ollun pahašša voinnissa, 

kivistäy piätä, nivelie viäntelöy, rupesi ryvittämäh. 
Eklein illalla nousi kuume.

–Oliko korkie kuume?
–Oli 37,3 aštetta.
–Anna mie kuuntelen šilma. Henkitä šyvempäh.
–Šiula on kripin alku.
–Ošša nämä liäkkiet ta yritä vähemmän liikkuo. 

Juo enämmän ta netälin piäštä tule miun luo. Kun nouššou kuume, ni elä liiku pihalla, kuču 
liäkärie kotih. 
 
Irja šoittau läsijällä potruškalla.

–Vera, terveh! Mitä šiula kuuluu? Mitein šie voit?
–Terveh, Irja. Olen kipienä. Eklein nousi kuume ta kipeyty keroni. Kävi liäkäri ta miäräsi 

liäkkiet. Nyt ei ole kuumetta tai keroni ei ole niin kipie.
–Konša lähet liäkärih?
–Kun ei olle kuumetta, ni lähen polikliinikkah kolmen päivän piäštä.
–Pitäykö šiula mitä apuo?
–Ei, passipo. Kyllä mie iče pärjyän.
–No, parene šilloin poiš. Šoitalla, kun mitä tarvinnet.
–Passipo šiula, Irja.
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Kekši virkkehet käyttyän alla olijie šanoja.

Mie olen... Miula on... Milma... Miula kivistäy...

kripissä. krippi. vapisuttau. piätä.

Luou hikeh, šivuja, paha vointi, heikottau, kripissä, kuumetta, janottau, piätä, ryvittäy, kättä, 
korvua, vapisuttau, ripuli, jalkua, kuumiešša, hammašta, henkäššyttäy, korkie/matala verenpai-
no, vaččua, topašša, allergija, šelkyä, krippi, vaivuttau, keroista, pahašša voinnissa, ryvityš, okšen-
nuttau, nivelie, korkie šokeri, nikottau
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

IHMINI

Ieštä

1. piä,  piäkallo,  piänahka 
2. kakla 
3. keroni 
4. rinta 
5. vačča 
6. n’apa 
7. šukupuolielimet 
8. käsi (oikie,  vašen) 
9. ranneh, kaloveh 
10. šormi (peikalo, juohatuš-, keski-,  
nimetöinšormi, čakari) 
11. kynši 
12. reisi 
13. polvi 
14. šiäri 
15. jalka 
16. varvaš  (ukko-, akka-, keški-,  
nimetöin-, pikkuvarvaš)
17. šulavaini
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Takuata

1.tukat 
2. takaraivo 
3. niska 
4. hartie 
5. olkapiä 
6. käsivarši 
7. kyynäšpiä 
8. šelkä 
9. šelkäranka 
10. takapuoli 
11. pohkie 
12. nilkka 
13. kantapiä
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1. tukat 
2. očča 
3. ohimo 
4. kulmakarvat 
5. šilmäluomi 
6. ripsit  
7. šilmä 
8. korva 
9. nenä   
10. poški

11. šuu 
12. ylähuuli 
13. alahuuli 
14. hampahat 
15. kieli 
16. ikenet 
17. leuka  
18. kakla 
19. keroni

Kašvot

Šiämykšet
1. šyväin 
2. keuhkot 
3. makša 
4. mahalaukku 
5. šelkähiiri 
6. šuolisto
7. verišuoni 
8. lihakšet 
9. kylkiluut 
10. rintaluu 
11. šelkäranka 
12. ronkkaluu 
13. olkaluu 
14 kaklaluu, rynnäšluu 
15. lapaluu 
16. piäkallo 
17. aivot
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Miksi miula nämä kaikki ihmisenä ollešša?

Šilmät, jotta näkisit,
Korvat, jotta kuulisit,
Aivot ajatteluo varten,

Keuhkot, jotta henkittyä,
Šuu makieta pantavakši,

Šyväin veren pumppuajakši.
Jalat teitä talluajakši,

Kiät armahaista šepyäjäkši,
Maha ruuvvan šuluajakši.

Kieli täštä kertojakši.

Miksi miula nämä kaikki ihmisenä ollešša?

Mie kipeyvyin. Rišto joutu šairalah. Naini katkasi jalan. Ämmöllä kivistäy šelkyä. Läsijä lu-
jašti rykiy. Miihkali nyrvähytti jalan. Lapšella pistäy korvah. Hiän rykiy ta on topašša. Mie-
hellä šalpuau henkie. Naisella pistäy kylkeh. Naini on pissokšissa. Ämmöllä jalkoja šuonis-
tau. Hänellä jalka ličkautu. Hiän katkasi šormen. Lapšella kivistäy hammašta. Ukolla rintoja 
korventau. Muarieta nikottau. Miula nivelijä viäntelöy. Pojalla on käsi poikki. Hänellä on 
varvaš puhallukšissa. Tuatto on kuumiešša. Hänellä on korkie verenpaino. Tuariella kivistäy 
piätä. Lapšella vaččua kivistäy. Hiän leikkasi šormen. Huoti šatatti jalan. Huavua porottau. 
Jalka on kipsissä. Käsi on kiäröššä. Emäntä poltti käteh. Puikko pisti šormeh. Häntä okšen-
nuttau. Lentokonehešša mielie viäntelöy. Lankesi ta šatatti kyynäšpiän. Häntä heikottau. Še 
liäke on hyvä vaččatautih (piänkipuh, kuumieh). Tämä voije on hyvä nivelien kivissykšeh. 
Hiän on vaččatauvissa (kripissä, kuumiešša, pahašša voinnissa, keuhkokuumiešša, topašša). 
Katti on leikkuulla. 

Ihmini on likinäköni (šokie, kuurnis, mykkä, rampa, kuuromykkä, heikkohenkini, her-
movikani).

Ihmini on terveh (jo pareni, läsiy, on pahašša voinnissa, on šairalašša, pol’ničašša).
Häntä vaivuau verenpaino (piänkipu, paha kuulo, šokeritauti).
Parene pois, ota liäkettä, elä šyö šuolaista, piteliyvy liäkärin miäräykšie.
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Yritä vaššata min liäkärin apuo konša tarvitah.
Käytä viivan alla olijie šanoja apunaš.

1. Kipeyty lapši. Hänellä on kuumetta, ryvittäy ta on melko pahašša voinnissa. Kenen apuo 
lapši tarviččou?   

2. Poika luiskahti tiellä ta katkasi jalan?  Min liäkärin apuo poika on vailla? 

3. Muamo tuli töistä illalla pahašša voinnissa. Hänellä kivisti piätä, viänteli nivelie ta hiän 
pahoin makasi. Še vois olla kripin alkuo. Min liäkärin luo hiän lähtöy vaštahotolla?

4. Ämmö alko pahoin nähä. Hiän ei niä lukie ta kaččuo televisorie. Entiset šilmäläsit ei 
enämpi auteta. Mi liäkäri vois auttua ämmöllä?

5. Miula kipeyty keroni, kähisty iäni ta nousi korkie kuume. Mi liäkäri tarviččis miula nyt?

6. Aššuin kotih polkuo myöten, kompaššuin ta varmašti jalka nyrvähti nilkašta. Mi liäkäri 
antais apuo?

 7. Šanotah, jotta naini ”läsiy tervehtä tautie” Min liäkärin luo hiän tiluau numeron ta lähtöy 
poliklinikkah?

 8. Ukkuo rikeheh ottaau šyväimeštä. Šiih pistäy, ahistau rintua ta šalpuau henkie. Min liä-
kärin apu ois hänellä paraš? 

9. Yrjollä koko yön kivisti hammašta. Hiän ei voinun muata, liäke pahoin autto. Huome-
nekšella puhalti pošken. Min liäkärin luo Yrjö lähtöy?

hirurki, pediatri/lapšienliäkäri, kardiologi/šyväinliäkäri, šilmäliäkäri, keroisliäkäri, 
naisliäkäri, hammašliäkäri, terapefti/yleisliäkäri, ortopedi
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Keksi virkkehet.
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Kačo kuvie ta šano, mi ketä vaivuau.

Miula on nälkä.
Miula on jano.
Miula on kuuma.
Miula on kylmä.

Miula ei ole nälkä.
Miula ei ole jano.
Miula ei ole kuuma.
Miula ei ole kylmä.
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Mitein šie voit? – Voin hyvin/pahoin.
Miula on verenpaino (korkie / matala)
Mimmoni kuume šiula on? – 38 aštetta
Parene rutompah!
– Terveh.
– Terveh.
– Ken šie olet?
– ...
– Montako šiula on vuotta?
– ...
– Mi šilma vaivuau?
– ...
– A-voi-voi, kun šie olet ruškie. Eikö šiula hoti ole kuumetta?
– En tiijä. Mie eklein olin kalalla ta kaššoin jalat. Tänäpiänä miula kivistäy piätä, olen topašša 
ta voit olla kuumettaki. En ole vielä mitannun.
– Mitakka kuumetta ta mie miäryän šiula liäkettä viluššukšešta. Ošša ne apteekista ta ota 
niitä kolmičči päiväššä.

Arvuatko vain jouvut Huikkol’ah?

Mi on vaškini vakkani, luini lukkoni, šeiččen loukkoni.

Kakši kullaista käkie yli orren tappelou.

Lauta lammissa ei laho, eika happane.

Kakši puriehta rinnakkah ikäh kulkou, eikä toini toistah niä.

Yksi šuari, viisi nientä.

Katajikko niemen piäššä tyynellä i tuulella liikkuu.

Kaksi ruškieta vaššakkah.

Korvat, käsi, parta, piä, huulet, kieli, šilmät.
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Šuru šortau šyväimen, mureh muuvvon muuttau.
Kun on nenä novešša, ni asiet on tovešša.
Kenen jalka kapšau, šen ni šuu n’apšau.
Lyhyöt on valehen jalat.
Ei kaikki šuuh, mitä šilmä näköy.
Šilmät uavut, kiät haravat.
Millä še täi rykiy, kun ei ole keuhkoja.
Šuru šortau syväimen, mureh muuvvon muuttau.
Pahan piän kera ruumiski käršiy.
Kun on nenä novešša, ni asiet on tovešša.
Huolova laisalta kiäštä kiskou.
Kenen jalka kapšau, šen ni šuu n’apšau
Ei muamon vačašša opaššuta, opaššutah muajilmalla.
Ei nero niskua paina.
Käsi pahan parentau, mieli viärän ojentau.
Paha on työh työttyä työttömie käsie.
Ei šäre mieli miehen piätä, ei väki viännä harteita.
Lapšella nännin šuuh annat, mieltä piäh et pane.
Lyhyöt on valehen jalat.
Vaikka on vaiva varpahašša, šeki koko šiämellä ottau.
Kenen lehmä šuošša, šen kiät alimpana.
Ei ole niin pahua piätä, jotta ei ois vähyä mieltä.
Kellä kiäššä, šillä i käršäššä.
Yškä lapšen ylentäy, nännimaito parentau.
Še ei ole kipu, mi šuuh šopiu.
Korvatoin talo ta šilmätöin ikkuna nimitä ei makšeta.
Ei kaikki šuuh, mitä šilmä näköy.
Šilmät uavut, kiät haravat.
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Tauvit ta läsinnät

karjala venäjä šuomi
angina, keroistauti aнгина angina, kurkkutulehdus
astma aстма astma
eksema экзема rohtuma, ihottuma, ekseema
eltta рахит riisitauti, rakiitti
gepatiitti, keltatauti желтуха keltatauti
halvuamini, laakinlyöntä паралич halvaus
hammaškipu зубная боль hammassärky
harjakšet, šetinä щетина harjakset
hiimosti пристало от чего-либо on tarttun jostakin
huava рана haava
kalvo, jiä бельмо valkoarpi, kaihi
kašvajaini бородавка syylä, luomi
keuhkokuume воспаление лёгких keuhkokuume
keuhkotauti туберкулёз tuberkuloosi
kevätti веснушка kesakko
koirannänni, koirannäppy ячмень näärännäppy
korvatulehuš отит korvatulehus, otiitti
kuatajatauti эпилепсия epilepsia, kaatumatauti
kukonšilmät куриная слепота hämärä-, yösokeus
kuume жар kuume
köyhnä перхоть hilse
lavantauti тиф lavantauti
leikkuantahini порез haava, leikkuuhaava
lihauvunta опрелость hiertymä, hautuma
mavot глисты suolimato
märkie гноиться märkiä
märkä гной märkä, tätä, rähmä
n’avan viäntymini грыжа  пупочная napatyrä
nikotuš икота nikotus, nikka
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nuarmeh царапина naarmu
nyrvähyš вывих sijoiltaanmeno, nyrjähdys
näppy, rökkö, čypläni прыщик näppy
okšennuš рвота, тошнота oksennus
pahka, kuhmu шишка pahka, kuhmu
paise, ajoš, ajotuš нарыв (фурункул) paise, ajos
palantahini ожог palaminen, palohaava
pissokšet колики koliikki
piän  pyörrytyš головокружение huimaus, pyörrytys
piän kipu головная боль päänsärky
puhalluš опухоль turvotus
puikko заноза tikku
reumatismi ревматизм reuma
rintojen korvennuš изжога närästys
risatauti золотуха risatauti
romuška лёгкое недомогание pahavointi
rupi оспа isorokko
ruušukuume рожистое воспаление ruusutauti
ryvityš кашель yskä
rökkö мозоль käsnä, kovettuma
šatatuš ушиб satuttaminen, 

loukkaantuminen
šikatauti свинка sikotauti
šinisömä синяк mustelma
šivutauti, radikuliitti радикулит hermojuuritulehdus, 

radikuliitti
šokeritauti сахарный диабет sokeritauti, diabetes
šuonellaveto, šuonissuš судороги kouristus, suonenveto
šuuteluš, šilmyäntä порча (сглаз) pilaus, rikkominen
šyyhy чесотка syyhytauti
šyöpä рак syöpä
toppa, nuha насморк nuha
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tuhkarupi корь tuhkarokko
tuulirupi ветрянка vesirokko
tyrä, repiemä грыжа  паховая nivustyrä
täintarha лишай psorisssi, hilsetystauti
täit вши täit
umpi запор ummetus
unettomuš бессонница unettomuus
vaččatauti, ripuli понос ripuli
vaččua kivistäy живот болит vatsa on kipeä
varikšenšuappuat цыпки на ногах sierrettymä, variksensaappaat
venymä, venähyš растяжение nyrjähdys, venähdys
veren myrkytyš заражение крови verenmyrkytys
verenpaino давление verenpaine
verenvuoto, vuoto кровотечение verenvuoto
vihurirupi краснуха vihurirokko
vijoilla kylmätyš обморожение palelluttaminen
viluššuš простуда vilustuminen
värisyš, viluššuš, puissatuš лихорадка (озноб) kuumetauti, horkka

Hiimosti ilmenöy šemmosena tautina, mi muissuttau hermotautie. Še on tauti taikka vika, 
mi on tarttun joko kalmašta, veještä, mečäštä taikka  tuulešta ihmiseh. Šitä niin ni šanotah 
kalman-, vejen-, mečän- taikka  tuulenhiimosti. Još ihmini pöläštyy mečäššä mitänih riša-
hušta taikka kontieta, tarttuu mečänhiimosti, još ruumista pöläštyy, tarttuu ruumihinhii-
mosti tne. Arvattih mi hiimosti on tarttun ta mistä ta mäntih prostiutumah.
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Viisahien šuušta

Ainut keino mitein šäilyttyä tervehyš – šyyvvä mitä et taho, juuvva, mitä et tykkyä, ta 
ruatua šitä, mi ei miellytä. Mark Tven

Luonto parentau tautija, liäkäri vain auttau hänellä. Gippokraatti 
Terveh kerjäläini on onnellisempi kipiehistä kuninkašta. Šopengauer 
Liäkärit kaikin voimin yritetäh šäilyttyä miän tervehyttä, a kokit pannah paraštah šen pi-

luamisešša.  Viimeset ollah varmemmat tulokšistah. Didro
Köyhyš kulkou laisuon peräššä, a tauti miärättömyön jäleššä. Buast
Miun mielehisin tauti on šyyhy. Kynšiyvyt aikaš ta vielä himottau. En tykkyä peräšuolen 

šolahantua: etkä iče kačo, etkäi toisilla näytä. Ranefskaja 
Kun rahvaš šöis vain näläššä ollešša hyvyä tervehellistä ruokua ni ei tiijettäis tautiloista  ta 

helpommim hallittais šieluoh ta i ruumistah.  L. Tolstoi
Kun tahtonet jatkua elämyäš ni lyhennä šyönti aikuaš. B. Franklin 
 Joka helpponi tauti antau minnih merkin. Joka vaikie tauti šanou vain ”Terveh, tolkutoin 

ihmini! Suali kun et aikanah luatin tarpehie piätökšie.” P. Kurjanoff
Tervehyöštä pitäy huoleštuo ei kolmie päivyä ennein šurmua, vain kolmie vuotta ennein 

tauvin alkuo. Kiinan viisahat

Mimmosen tauvin šie ičelläš valiččisit Al’tsgeimerin vain Parkinsonin? Šelvähän tämä on! 
Tietyšti Parkinsonin. Parempi vähäni läikähyttyä konjakkie pukšuloilla, kun unohtua minne 
peitit pullon.  

Tavallisešti läsit yhtä tautie, a parennetah šilma šiitä, kumpani on liäkärillä tuttavampi.

– Tuškinpa miun tauvista teilä on liäkettä, henkähti läsijä. 
– Elä epyäle, šano liäkäri. – Meilä on niin äijän liäkettä, jotta ei kaikilla tautieki löyvy. 

59



Šairalah tuotih mieš, kumpasella oli puhki piä. Liäkärin apulaini kirjuttau tauvin istorijua ta 
kyšyy mieheltä: 
– Šukunimi?... Ikä?... Pereh?
– Ei. Autokolari.

– Liäkäri, miksi šie šanoit 80 vuuvven vanhalla ämmöllä, jotta hiän on pakšuna?!
– A mitä?!  Nikotuš hän loppu!

Tulou liäkärin luo vanha ämmö ta valittau:
– Oi, liäkärisen! Miula oikein kivistäy jalkua.
Liäkäri vaštuau:
– Minpä mie voin, kun Teilä on jo kuiteinki 80 vuotta... 
– ämmö i šanou šiih:
– Ka toisellaki jalalla on 80 vuotta, a šitä vot ei kivissä...

Liäkäriltä kyšyttih, miksi hiän valličči naisliäkärin homman. 
– Ka missä šynnyin, šielä i tarvitah.

– Liäkäri, miun tyttärellä jo täyty 15 vuotta. Joko  voisin paissa  hänen kera seksista?
– Voitpa tietenki. Šuat tietä äijän uutta ta mukavua. 

Läsijä šairalašša sualiutuu liäkärillä nuapurih piällä, kumpani ajattelou iččieh mouttoripyö-
räkši.
– Šiulako še pörinä haittuau?
– Ei, pakokaašut.
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Šuomešša šattunutta

Tuarie oli ukkoseh keralla tullun Ruoččih, pakoh oli pitän lähtie vanhoilla päivilläh. Ukko še 
oli enneinki käynyn Ruočissa, kaupoilla kulekšin, vain Tuarie ei. No šiitä männäh moniehah 
kyläh Ilmajoven šeuvulla. Ta ukko läsimäh ni rupieu. Šanou šiitä Tuariella jotta: »Mäne šie 
käy kaupašta kamfärkkie! Še on šemmoista kaikkien tautien rohtuo!» No Tuarie šuoriutuu ta 
ičekšeh muistelou: »Kamfärkkie, kamfärkkie» - ta vieläi männeššäh šamua šanua tapual’ou. 
Vain kauppah kuin mäni - ta unohti! Ei ni muissa mitä hänen piti oštua. Muistelou, muiste-
lou ta šanou lopušša kauppiehalla: ”Oisko šiula värkin voijetta kun ukko tuli kipiekši?” 

 ( V i l h o  J y r i n o j a  k u u l l u n  To l l o n j o v e n  I r o  R e m š u l t a ) 
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