
 

KANSANOMAINEN TAUTISANASTO 

 

Luettelon on tarkoitus helpottaa vanhojen rohto-ohjeiden 
käyttötarkoituksien ymmärtämistä. Seuraavan luettelon sairauksien nimet 
on poimittu "Suomalaisen talopojan koti-lääkäristä", joka julkaistiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1838. Niitä Lönnrot käytti myöhemmin Flora 
Fennicassa. Selvennykset on koottu osittain Lönnrotin teksteistä, 
osittain nuoremmista lähteistä. 
 
Lönnrot oli suomalaisessa terveydenhoidossa uranuurtaja, ei niinkään 
tieteellisessä mielessä, vaan terveystiedon kansanomaistajana. Hän oli 
liikkunut kansan keskuudessa ja tunsi kansan tavat ja tautien 
kansanomaiset nimitykset. Vaikkia useiden sairausryhmien nimistö ja 
systematiikka oli jo tuon ajan oppikirjoissa hahmottumassa nykyisille 
linjoille, Lönnrot käytti kansanperinteen mukaisia nimiä. 
 
Se että Lönnrot käytti kirjassaan samaa kieltä, mitä maaseudun ihmiset 
puhuivat, varmisti "Suomalaisen talonpojan koti-lääkärin" suosion kansan 
keskuudessa. Samassa teoksessa Lönnrot suomensi lääketieteen 
vierasperäistä sanastoa. Useimmat ovat nykypäivänä käytössä. 
 

Myös Manta käytti tiettävästi Lönnrotin ”Suomalaisen talonpojan 

kotilääkäriä” tietolähteenään. 

 
Emätauti - naistentauti kts. Vaimollisten vaivat 
 
Hurmikko - verenjuoksu 
 
Ihottumat - Lönnrot nimesi kuumeettomia ihotauteina mm. tartunta, 
ryhtymä, rohtuma, maahinen, maanviha, syyhelmä, savipuoli. 
 
Kalvetustauti - anemia. 
 
Keltatauti - sappiaineiden kertyminen vereen, ei mikään itsenäinen tauti 
vaan oire. Yleisesti tauti parani verrattain pian. 
 
Keripukki, kerpunkki- C-vitamiinin puutostauti. Lönnrot kuvasi vaivan 
seuraavasti: " Tutaan löyhästä, sinertävästä, helposti verestävästä 
ijenlihasta; sinertävistä ihopilkuista ja toisinaan haavoistaki, 
erinomittain jaloissa; pahalle haisevasta hengestä, vaikiasta henkimästä 
ja pöhläkästä, löyhästä ihosta… Meriväki liiatenki on tämän taudin 
alainen." 
 
Kihti - niveltulehduksia aiheuttava aineenvaihdunta tauti. 
Kansanomaisessa kielessä käytetty kaikenlaisista reumaattisista kivuista, 
vrt. leini reumatismi. 
 



 

Kivitauti, tippatauti - tuskallinen tauti, joka saattoi tarkoittaa 
kivennäistymien muodostumista esim. munuaisiin, virtsarakkoon tai 
sappitiehyihin. 
 
Kohtaus - "Kun tuli oikein vilu ja tärisytti ja haukotutti ja teki pään 
kipiäksi ja venytti ja kaskotutti." 
 
Koliikki - vanhastaan yleisnimi kaikenlaisille kouristaville 
vatsavaivoille. 
 
Kolottaja, kolotus - reumaattinen tai muu särky jäsenissä, kutsuttiin 
myös kuivataudiksi, jäsentaudiksi, leiniksi tai kihdiksi. 
 
Kuivatauti - kts. Kolottaja, luuvalo 
 

Leini - yleisnimitys, jota on käytetty suureksi osaksi kylmyyden ja 
kosteuden aiheuttamista vaivoista, vrt. reumatismi, kihti, luuvalo 
 
Luuvalo, luuvana, luutauti - ruumiin jäsenten särky, reuma, reumaattinen 
särky 
 
Perätauti - peräpukamat 
 
Punatauti - yleisnimitys erilaisille suolistotaudeille, joissa 
ulkostukset ovat verisiä. Sairaus johti usein kuolemaan. 
 
Reväsin - tarkoittaa Lönnrotin teksteissä erialaisia pitkällisiä sydämen- 
ja vatsanseudun vaivoja. Vatsan- ja sydämenväänteitä ja kipuja kuvasivat 
myös taudinnimet: kino, ähky, turpuus, närä, vesiahma tai vesikohtaus. 
 
Riisi - riisitauti eli engelskantauti, D-vitamiinin puutostauti. 
 
Rintaviho - pistävä kipu rinnassa, jota kansan keskuudessa kutsuttiin 
myös pistokseksi tai pistotaudiksi. 
 
Rupuli - isorokko. 
 
Ruusu, ruusukuume - viruksen aiheuttama kuume- ja ihottumasairaus. 
 
Savipuoli - kts. Ihottumat 
 
Ulkotauti - vatsatauti, ripuli, punatauti 
 
Ummetus - kova vatsaisuus on Lönnrotin teksteissä nimeltään myös mm. 
ummetti, umpitauti, suolitukkio. 
 
Vaimollisten vaivat eli puutteet - Lönnrot nimesi kohtutaudin, emätaudin 
ja hysterian, jotka ilmenivät moninaisina vaivoina. 
 



 

Vatsatauti ja ripuli - Lönnrot kutsui näitä mm. vatsuri, vetelä, 
ulkotauti, hivennys, kuratti, ripakka, ruikka. 
 
Vesitauti, pöhö, vesipöhö - nesteiden kerääntyminen ruumiiseen, 
turpoaminen. 
 
Vilukuume, vilutauti, kylmätauti - vilustuminen, kuumeilu. 
 
Virma - kaatumatauti, jota nimitettiin myös kaatuma, kaatumavika, 
meneskeleväisyys, pahan pieksemä. 
 
Yskä - Lönnrot kutsui vaivaa myös nimillä köhä, hökä, ryintä, röhkätauti. 
 
Ähkytauti - kts. reväsin. 

 

 


