
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.
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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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