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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. 
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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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