
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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