
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 

35



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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