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Lookkja

Vuârrvaikktõs lij tääʹrǩes juõʹǩǩkeʹče. 
Päärnast da puärrsin lij seämmanalla 
tääʹrǩes rooll vuârrvaikktõõzz 
ouddnummšest. Vuârrvaikktemsilttõõzz 
nânsme õhttsai tobdlmi mieʹldd. 

Täʹst vuäppsest mainstet päärna 
vuârrvaikktõõzz da ǩiõl ouddnummuž 
pirr šõddâmpooddâst nuʹtt kueiʹt da 
pieʹllekksa räjja. Juõǩǩkaž päärnaž 
mâânn ooudâs jiijjâs persoonnallšemʼma 
taʹhttes. Määŋg vuâra päärnaž mättai 
kommunikâʹstted nuʹtt, što ij äšša šõõdd 
ǩiʹddjummšen jiijjâsnallšem vuâmmšõõzz. 
Pâi kommunikâʹsttemsilttõõzz jiâ kuuitâǥ 
õuddan kõskkmeärrsai äiʹǧǧtaauli 
mieʹldd. Še päärna tuåimmjummuš 
vuârrvaikktemvueʹjjin sätt vaikkted 
vuõrâsoummi miõlâst jeeʹresnallšmen ǥu 
nuuʹbbi päärnai.

Jõs päärnaž šâdd määŋgǩiõllsâst 
pirrõõzzâst, suu mainstummuž da ǩiõl 
ouddnummšes säʹtte äjjned siõmmna 
alggpõõʹjest, leâʹša takainalla päärnaž 
väldd ääʹjjtõõzz sõrgg ǩiʹdd. Täujja 
päärnaž pâstt mättjed vääiʹvtää jo-
ba määŋgaid ǩiõlid, jõs tõid ââʹnet suu 
juõʹǩǩpeiʹvvsast pirrõõzzâst. Jõs päärnast 
liâ ǩiõllšõddmõõžž vaiggâdvuõđ, tõk 
očndâʹtte täujja suu pukin ǩiõlin. 
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Tät vuäʹppes lij tuejjuum 
vuõrâsoummid, kook haaʹlee 
lââʹssteađid päärna vuârrvaikktõõzz, 
kommunikâʹsttem da ǩiõl ouddnummuž 
alggpõõʹjin. Vuäppsest mainstet, 
mäʹhtt kommunikâʹsttemsilttõõzzid 
vuäitt nââneed vuârrvaikktemvueʹjjin. 
Vuäppsest liâ še teâđ tõʹst, mäʹhtt 
päärna vuäitt tuärjjeet tâʹl, jõs 
ǩiõl ouddnummuž ij mõʹnne 
leʹbe nuuʹbb määinest ouddân 
kõskkmeärsiʹžže vuâkka. Jõs mii-
ne päärna vuârrvaikktõõzzâst, 
kommunikâʹsttmõõžžâst leʹbe ǩiõl 
ouddnummšest tuʹmmjââtt, ääʹšš 
ij kaʹnnet kuâđđjed smiõttâd 
õhttu. Puk päärna ooudâs 
mõõnnmõʹšše õhtteei ääʹšš 
liâ šiõǥǥ väʹldded õuʹdde 
tiõrvâsvuõttkõõskõõzz 
vuäʹpstempääiʹǩest, kååʹtt 
Lääʹddjânnmest vieʹǩǩat 
päärnai tiõrvâsvuõtthååidast.

! Vuäppaz lookkmõõžži looppâst liâ ouddmiârk tõʹst, mäʹhtt vuõrâsoummu 
vueiʹtte tuärjjeed päärna õõudâs mõõnnmõõžž. Looǥǥtõllum aaʹššin kannat 
vaʹlljed nåkam, kook sueʹppe vuâkka. Pukid aaʹššid ij taarbâš tuejjeed seämma 
vuâra. Tääʹrǩmõš lij vuârrvaikktõõzz rämm da õõutsââʹjest åårrmõš.
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Vuârrvaikktõs nâânasm 
õõutsââʹjest åårrmõõžžâst

Pukin oummin lij tarbb åårrad nuuʹbbin 
oummin. Vuârrvaikktemtoobdâlm äʹlǧǧe 
nårrjed tâʹlles šõddâm mâŋŋa. Siõmâž 
kaaggât jieʹnn čååuʹj ool, koʹst son 
tåbdd jieʹnn leeʹšǩ paakkâsvuõđ da kooll 
juʹn vuõbdâst tobddâz jieʹnn čâđđam 
jiõnid. Jeäʹnn vaʹsttad siõme likstõõzzid 
kuõskkteeʹl suu, oocceeʹl suu årra 
ǩicstõk-kontaakt da mainsteeʹl suʹnne.

Juʹn äiggsain pooddin ääʹljeeʹl 
siõme miõʹlle älgg šõddâd fiʹttjõs 
õõutsââʹjest åårrmõõžžâst da 
vuârrvaikktõõzzâst. Siõmâž saaǥǥat 
taarbeez da vuõrâsooumaž vaʹsttad tõid. 
Vuârrvaikktõs lij siõmže mâʹte õõudâs 
mõõnnâm vogga, ǥu puk ouddnem 
vueʹssvuuʹd šâʹdde vuârrvaikktemvueʹjji 
poodd. Ko vuõrâsoummu tuʹlǩǩee 
siõme saaǥǥid da vaʹsttee suu taarbid, 
sij tuärjjee še siõme vuâđđstaanvuõđ, 
tobddi sieʹttem da vähššjemvuõđ õõudâs 
mõõnnmõõžž.

Kartt: Timo Hartikainen
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Vuõssmõõzz määnpõõʹji 
poodd siõmâž saaǥǥat 
jieʹllemtuåimmjummšeez õhtteei 
taarbid, koid vuõrâsoummu vaʹsttee. 
Lij vääžnai, što siõmâž vuäǯǯ 
tobddi tõʹst, što suu vueʹđđem- da 
poorrâmpooʹddes käunnʼje, suu 
čåuʹjjkõõʹvid vuâmmšõõđât rääuhteeʹl 
dno. Ko täk vuâđđtaarb miõllpuârrne, 
siõmâž vuäǯǯ tobdlmid tõʹst, što 
suu saaǥǥes fiʹttjet da što saaǥǥi 
õõlmtõõttmõš kannat. 

Äiggsa vuârrvaikktemtoobdâlm 
liâ vääžnai juõʹǩǩ ouddnem 
vueʹssvuuʹdin. Äiggsast 

! Siõmâž saaǥǥat jiijjâs taarbin da vuõrâsooumaž 
vaʹsttad tõid. Vuârrvaikktõs lij siõmže mâʹte 
ouddnem vogga, ǥu puk ouddnem vueʹssvuuʹd 
šâʹdde vuârrvaikktemvueʹjji poodd.

VUÕRÂSOUMMU VUEIʹTTE 
TUÄRJJEED SIÕME OOUDÂS 
MÕÕNNMÕÕŽŽ:

• ååreeʹl õõutsââʹjeståårrâm- 
da håiddâmvueʹjjin rääuhsânji 
mieʹldd

• čiŋlmõõveeʹl siõmže
• taʹrǩǩstõõleeʹl siõme alttõõzzid 

(reäkkmõš, toođvaž jiõnummuš, 
likstummuš)

• vaʹstteeʹl siõmže (mainstummuš, 
âʹsǩǩ, njaukkmõš, ǩicstõk-
kontaakt ooccmõš, 
hoiʹddjummuš)

• rääuhteeʹl viizzlõs siõme 
• smeʹllkâtteeʹl jiânnai jiijjines 

maašši siõme vuârrvaikktõʹsse

Jõs mii-ne siõme 
šõddâmouddnummšest 
leʹbe vuârrvaikktõõzzâst 
tuʹmmjââtt, saǥǥstõõl ääʹššest 
vuäʹpstempääiʹǩest.

Siõmâž lij täʹst 
ouddnempooddâst täujja 
mueʹddi šõddmõõžžes 
mââibeäʹlnn åårri määnpõõʹji 
ääiʹj.

vuârrvaikktõõzzâst harjtõõlât 
še tõid vuâđđvaalmâšvuõđid, 
koid taarbšet mâŋŋlubust, 
ko kommunikâʹstted pâi võl 
määŋgnallšmin nääʹlin nuuʹbbivuiʹm. 
Vuârrvaikktõõzz vuâđđeʹlemeent 
ns. kontaakt, pooddâståårrmõõžž 
da vuârtõõllmõõžž taarbšet juõʹǩǩ 
kommunikâʹsttemvueʹjjin čõõđ jieʹllem.

Siõmâž lij jiijjâs 
persoonʼnallšemvuõʹttes aalǥâst 
ääʹljeeʹl. Son lij jeeʹres oummid ođđ 
tobdsaalašvuõtt, koozz tobdstõõttmõš 
veekk jiijjâs ääiʹj. Kook-ne puärraz 
särnna, što jiâ tõn jeäʹnab smiõtt, 
mäʹhtt siõmin tuåimmje – ääʹšš 
ouddne mâʹte jiijjâsnalla. Kuäʹss-
ne ǥõs õhttsaž suõm siõmin taarbâš 
ooccâd kuuʹǩǩab ääiʹj. Onnstam 
vuârrvaikktempoodd nâânee 
vuârrvaikktõõzz, tuejjee kuhttuid 
miõllpuârõõzz da smeʹllkâʹtte 
ooudårra.
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! Siõmâž taarbaš põõššinalla da vââʹlljest tobdlmid tõʹst, 
što suu tuåimmjummšin da jiõnummšin liâ miârktõõzz 
vueʹjj ouddnummša.

Siõmže šâdd šõddmõõžžâst 
vuõssmõõzzi määnpõõʹji mâŋŋa 
odd rääuhtõõvvâd da tuâddâd 
tõõzz, što suu vuâđđtaarbid 
vaʹstteet. Tän mâŋŋa älgg 
aktiivlaž vuârrvaikktemsilttõõzzi, 
toobdsilttõõzzi da kommunikâʹsttem 
nââneei silttõõzzi ouddnempodd. 
Ouddmeârkkân siõme likkmõõžžin, 
ǩicstõõǥǥin da jiijjâsnalla 
jašttõõttmõõžžin tuejjeem saaǥǥ 
jiâ teänab õhttân pâi suu taarbid, 
pâi siõmâž älgg čuäʹjted jiijjâsnalla 
õõlmtemnääʹlin še tõʹst, mäʹhtt son 
ǩiõččlâstt ålggmaaiʹlm.

Argg siõmin šâdd õhttsai tuejjummši 
mieʹtt: vaajtet njuõʒʒiǩ, teâvõõđât 
da jääuʹset, poorât, vaalmštõõđât 
vueʹđđed leʹbe pâi ååreed õõutsââʹjest. 
Tuåimmjummuž vuâkkõsmeâldlažvuõtt 
vieʹǩǩad siõme åblkâʹstted peeiʹv 
jååttmõõžž da ouddtuʹmmjed puõʹtti 
šõddmõõžžid. Ko siõme saaǥǥid 
vaʹstteet, son tåbdd åårrmõõžžes 
staannʼjen da vuäǯǯ ǩiõččlâsttmõõžžid 
jiijjâs vaikktemvueiʹtlvažvuõđin. 
Ko siõmâž tåbdd åårrmõõžžes 
õhttniʹžžen leʹbe neälǥliʹžžen, son 
älgg možât ǩiiǯǯeed. Jeäʹnn leʹbe 
eʹčč kõõll ǩiiǯǯeem da tuʹlǩǩad tõn 

miârkkšõõvvâm ouddmeârkkân tõn, 
što siõmâž haaʹlad âskka leʹbe son lij 
porstõõvvâm. Jeäʹnn leʹbe eʹčč mainast 
siõmže da mâânn tän årra, väldd âskka 
da njäukk. Jõs siõmâž rääuhtââvv, 
puärraz tuʹlǩǩummuš tõʹst, što siõmâž 
haaʹlii âskka, leäi tuõđeʹld vuõiǥâs. 
Jõs siõmâž juätkk ǩiiǯǯeemes, jeäʹnn 
leʹbe eʹčč õudd mieʹlǩ. Jõs siõmâž 

Siõmâž lij täʹst 
ouddnempooddâst 
kõskkmeäʹrin 3-12 
määnpââi âkksiʹžžen.

Kartt: Annakaisa Ojanen Kartt: Kirsi-Marja Savola

Aaicin õõlmtõõzzin teâđlaid saaǥǥid
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rääuhtââvv mieʹlǩ vuäǯǯeen, puärraz 
tuʹlǩǩummuš tõʹst, što siõmâž leäi 
porstõõvvâm, leäi vuõiǥâs. Ko 
puärraz tuʹlǩǩee siõme ǩiiǯǯeem 
vuäʹppstem-meâlddsânji, tõʹst 
šâdd toolkvâs miârkk ââʹsǩ leʹbe 
porrmõõžž raukkmõʹšše.

Juʹn mueʹdd määnpââi 
âkksiʹžžen siõmâž älgg ââʹnned 
jiõʹnes vuârrvaikktõõzzâst pâi 
määŋgpeällsiʹžžen. Reäkkmõõžž 
da porrmõʹšše õhtteeʹji 
reâvvtâʹsttmõõžži, cuäkktummši da 
njiõkknâʹsttõõllmõõžži paʹldde puätt 
miõllpuârõs-jiõnnâž, påǥstem da 
lääʹđesmiõllsaž lirkuttõõllmõõžž. 
Jiõn pohttmõš mõttai še pâi võl 
täävtõõzzliʹžžen. Siõmâž õõlmtââtt 
jiijjâs vuârrvaikktemvueʹjjin da siõrin 
määŋgpeällsânji jiõneeʹl, ǩiâreeʹl 
da šnuâreeʹl. Vaard liikkõõzz da 
ruõidi säʹtǩǩummuž tuärjjee jiõnnsid. 
Siõmmnai siõmmnai siõme jiõnâs 
mõttai jiõn ruõbddjiijjâsnallšeʹmvuõđ 
ǩiõččlõddmõõžžâst jokeltummšen. 
Jokeltummuž poodd siõmâž 
põhtt rytmmsid, mäŋggtävvsaid 
jiõnneemrääidid. Håʹt i jiõnneemrääid 
liâ miârkâlteʹm, tõk äʹlǧǧe muʹštteed 
siõmmnai siõmmnai pâi võl jeänab 
pirrõõzz mainstummuž.

Siõmâž taarbaš põõššinalla da 
vââʹljest tobdlmid tõʹst, što suu 
tuejjummšin da jiõnnsin lij miârktõs 
vueʹjj ouddnummša. Ko puärraz 
tuʹlǩǩee tuejjummuž vuäʹppstem-
meâlddsânji seämmanalla, 
snäätnas tuejjummuš älgg 
vuäǯǯad õhttsânji juõkkum 
miârkktõõzz. Tuejjummšest šâdd 
toolkvâs miârkk äšša. Õhttsain 
pooddin näkam miârk äʹlǧǧe 
šõddâd lââʹzz: 
 - laauǥâst siõmâž ǩeʹll da säʹtǩǩad 
ruõidineez, ko haaʹlad juäʹtǩǩed 
laauǥõõttmõõžž  
- poorrâm poodd siõmâž jåårǥlââtt 
vueiʹves nuuʹbb årra da šnuârad, 
ko ij haaʹled teänab poorrâd 
- siõmâž ââʹldad ǩiõđâs, ko haaʹlad 
piâssâd âskka 
- jõs puärrsin lij nääʹllen 
siõrrâd siõmin kukkuu-siõr 
njuõʒʒiǩvaajjtempooddin, siõmâž 
häikkaš ouddtuʹmmjeen siõr sõrgg 
äʹlǧǧem 
- jõs kukkuu-siõʹrre õhttan jeäʹrab 
hääʹsǩpodd, koʹst siõme håʹt-ba 
čiǥldââʹttet, son äʹlgg vueʹrdded 
tõn-aa čiǥldâʹttmõõžž heervteeʹl 
vaardes da ǩiõččeeʹl hoiʹddjeeʹjes 
vueʹrdeeʹl

VUÕRÂSOUMMU VUEIʹTTE TUÄRJJEED SIÕME 
OOUDÂS MÕÕNNMÕÕŽŽÂST:

 • raajeeʹl čiõlǥas peiʹvvryytm, kååʹtt vieʹǩǩad 
siõme ouddtuʹmmjed puõʹtti tobddâz 
šõddmõõžžid 

• jäʹrjsteeʹl ǩeukklid, siõrrsaid ǩiõččlâʹsttmõõžžid 
aarǥ šõddmid 

• taʹrǩsteeʹl siõme reaktioin, što ǩeukklõs vueʹǩǩ 
leäi suu miõlâst hääʹsǩ 

• tõõjeeʹl tobddsen šõddâm õhttsa hääʹsǩes 
vueʹjjid pâi võl ođđest

• uuʹdeeʹl sââi siõme õõlmtõõzzid 
• vääʹldeeʹl lokku jeäʹrben tõk õõlmtõõzz da miârk, 

koid siõmâž lij älggam ââʹnned vuäʹppstem-
meâlddsânji miârkted snäätnas ääʹšš 

• tuåimmjeeʹl jiijjâs tuʹlǩǩummšes mieʹldd 
taʹrǩstõõleeʹl seämma ääiʹj siõme reaktioin, 
mõõni-a tuʹlǩǩummuš vuõiʹǧǧest 

• maazzlâʹstteeʹl siõme vuârtõõllmõʹšše da 
siõrrtõõllmõʹšše jiõntõõllmõõžžin da jokelteeʹl 

• läulleeʹl, lokkõsteeʹl da siõreeʹl siõrid, koid 
siõmâž vuäitt vuässõõttâd jiijjâs vuârain 

• mainsteeʹl siõmže arggvueʹjjin 
• nõõmeeʹl vuâkka õhtteei tobddmõõžžid, aaʹššid 

da tuåimmjummšid
• suõʹppjõõttâd vätkksânji õõutsââʹjest 

åårrmõʹšše, jõlstõõleeʹl da lirkuttõõleeʹl, ǥu tâʹl 
siõmâž vuäitt mõõnnâd õhttseʹžže toobdsâjja 
vuõrâsoummin

Jõs mii-ne siõme šõddâmouddnummšest 
leʹbe vuârrvaikktõõzzâst tuʹmmjââtt, saǥǥstõõl 
ääʹššest vuäʹpstempääiʹǩest.

! Ǩiõl ouudâs mõõnnmõʹšše lij vääžnai, 
što puärraž mainsteʹče siõmžes jiijjâs 
jieʹnnǩiõl.
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Päärnaž lij täʹst 
ouddnempooddâst 
kõskkmeäʹrin 1-2 eeʹjj 
âkksen.

Siõmmnai siõmmnai päärnaž da 
ââldasoummu äʹlǧǧe kommunikâʹstted 
pâi võl määŋgnallšubun. Päärnaž âânn 
õõlmtõõttâmkuånsttân miõllǩiõlâs ns. 
ǩicstõõǥǥid, likkmõõžžid, tuejjummuž 
da jiõntiâddid. Ââldasoummu âʹnne 
mainstem paaldâst seämma miõllǩiõl 
kuånstid mâʹte päärnaž.  

Päärna jokeltummuž lij siõmmnai 
siõmmnai pâi võl jeeʹresnallšem da son 
älgg raajjâd täävid saaʹnin. Päärnaž 

vuäitt čuäʹjted läämpa da särnnad 
”pa” leʹbe peejj haatt vuäiʹvvses da 
särnnad ”vueiʹvv”. Mainnsin sõddâm 
saaʹni reeʹǧǧesvuõtt nårrai alggân 
nuʹtt samai meälǥčet. Nuʹtt vittlo 
sääʹnn mättjummuž mâŋŋa määŋgin 
päärnain puätt ”sääʹnnpoorǥtõs” 
da sannõs šâdd jåʹttlânji. Seämma 
poodd päärnaž älgg še soojjted 
saaʹnid da ǩiččlââtt saaʹni õhtteem 
ciâlkkjen. Päärnai õõlmtõõzzin 

Kaart: Kirsi-Marja Savola

Õõlmtõõttâmkuånsti noorõõttmõš
tuejjummuš, likkmõõžž, ǩicstõõǥǥ, 
jokeltummuš da sääʹnnooccmõõžž 
jåʹtte kuuʹǩǩääiʹj paaldi. Täʹst 
ouddnempooddâst päärnaž fiʹttai 
mainstummuž jiânnai jeänab ǥu pâstt 
jiõčč raajjâd. 
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! Lij vääžnai, što päärnaž vuäitt 
õʹlmmeed jiijjâs täin kuånstin, 
kook juʹn tuåimmje puârast.

Håʹt i mainstummšest šâdd määŋgai 
vueiʹvv-vueʹǩǩes saakkemkuånstt, 
mij puk ââʹnnep čõõđ eeʹjj 
pärnnpooddâst tobddâz miõllǩiõl 
pukin vuârrvaikktõõzzin. Mainstummu 
saaǥǥid tiuddee ouddm. likkmõõžž, 
ǩicstõõǥǥ da vaard likkõõzz. 

Mainstummuž äjjnummuš
Täujja päärna kommunikâʹsttemsilttõõzz 
ouddne nuʹtt jåʹttlânji, što tõid ij šõõdd 
nuʹtt ǩiʹddjem jeäʹrab vuâmmšõõzz. 
Päärna ǩiõl ouddnem vuäitt kuuitâǥ 

måtmešt leeʹd meälǥčab, da puärrsin 
vuäitt leeʹd tobdd, što ouddm. päärna 
sääʹnnooccmõõžž leʹbe sääʹn äjjne. 
Mainstummuž mättjummuž nuʹtt 
mâʹte mõn-ne mättjummuž taʹhtt lij 
persoonnalšem. Koin-ne päärnain 
sätt leeʹd veiddsõs mainstummu 
saaʹni sääʹnnreeʹǧǧesvuõtt samai 
vuõssmõs šõddâmpeeiʹv mâŋŋa, 
nuʹbb ouddan äjjsuben da älgg 
raajjâd saaʹnid eman nuuʹbb 
šõddâmpeeiʹves âlddneškueʹttem 
poodd. 

Sääʹnnla õõlmtõõzz äjjnummuš 
vuäitt õhttned peʹce persoonnalšemʼma 
ouddnemtaʹhtte, še ouddmeârkkân 
mainstemõõlmtõõzz leʹbe mainstummuž 
fiʹttjem ouddnummuž äjjned leʹbe veiddsab 
ouddnemnallšemʼma väʹǯǯelvuõʹtte. 
Päärna pirrõõzz määŋgǩiõllsažvuõtt ij 
nuʹtt tuõʹjje ǩiõllheärršõõvvid leʹbe ooudâs 
mõõnnâm äjjnummšid. Leäi-ba kõõččmõš 
äjjai ouddnummšest leʹbe ouddnummuš 
äjjnummšest, lij vääžnai, što päärnaž 
vuäitt õʹlmmeed jiijjâs tõin kuånstin, kook 
juʹn tuåimmje puârast. Vuõrâsoummin 
lij šiõǥǥ smiõttâd, mâiʹd päärnaž ǩiččal 
jiijjâs kuånstines särnnad tarbbsin da 
tueivin leʹbe ouddmeârkkân aaʹššin, koin 
son âânn leʹbe ij âânn. Ko vuõrâsoummu 
fiʹttje päärna tääʹrǩes saaǥǥid da vaʹsttee 
tõid, päärna motivaatio õʹlmmeed jiijjâs 
seill. Ko päärnaž vuäǯǯ tobdlmid tõʹst, 
što ââldasoummu fiʹttje suu liikkmõõžžid, 
ǩicstõõǥǥid da jiõnnsid, son motivâstt 
õõlmtõõttâd jiijjâs pâi võl tääuʹjbin vueʹjjin. 
Puärraz peäʹlest mainste päärnže takai 
maʹlle da âʹnne mainstummuž paaldâst 
miõllǩiõl saaǥǥid. Nääiʹt tuåimmjeen 
sij ouʹdde päärnže maal tõʹst, mäʹhtt 
nuʹtt mainstummuž di miõllǩiõl vuäitt 
ââʹnned õõlmtõõzzâst. Ko päärnaž kooll 
mainstummuž da tõn jiõnsuõmid di vuäinn 
mainstummša õhtteei ǩicstõõǥǥid da 
liikkmõõžžid, suʹst lij še hiâlpab fiʹttjed 
puärrsi saaǥǥid. 
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Jõs päärnaž äjjan samai kuuʹǩǩ 
miõllǩiõllpooddâst, ǩicstõõǥǥid, 
liikkmõõžžid da tuejjummuž vueiʹtet 
ââʹnned kommunikâʹsttem poodd 
teäʹddeeʹl. Õhttsânji suåppum liikkmõõžžid 
kannat vaʹlljed seävvlõõzzid, koid 
harjtõõlât päärnain seämma maʹlle ǥu 
jeeʹres še liikkmõõžžid (ouddmeârkkân 
sieʹvvmõõžž) leʹbe saaʹnid. Seävvlõssân 
vaʹlljeet päärna aʹrǧǧe õhtteei saaʹnid. 
Täk ouʹdde päärnže kuånst jiijjâs aaʹšši 
mainstummša. Seävvlõõzzid vuäitt 
ooccâd interneeʹttest ouddmeârkkân 
Papunet-seiddõõzzâst (www.papunet.
net/yleis/kuvatyokalu). Tuärjjõõzz 
seävvlõõzzi âânnmõʹšše kannat raukkâd 

särnnamterapeeutâst. 
Seävvlõõzzi âânnmõš ij meälǥad päärna 

mainstem ouddnummuž, pâi tuärjjad 
tõn da oudd ođđnallšem nääʹl šõddâd 
fiʹttjummšen ouʹddel ǥu saaʹni âânnmõš lij 
päärnže vueiʹtlva. Nääiʹt päärna ij taarbâš 
toskkšõõvvâd tõõzz, što suʹst ij leäkku 
kuånstt särnnad ääʹššes.

Kook-ne päärna älšme kaartin jeänab 
ǥu liikkmõõžžin leʹbe seävvlõõzzin. Näkam 
päärnaž lij možât muđoi še õʹlmmääm 
jiijjâs čuäʹjteeʹl aaʹššid pirrõõzzâst leʹbe 
tuʹtǩǩeeʹl karttǩeeʹrj leʹbe snimldõkaʹlbum 
kaartid. Vuõrâsooumaž vuäitt uʹvdded 
maal čuäʹjteeʹl kaartid mainstem paaldâst. 
Nääiʹt päärnaž mättai mainsted aaʹššid 

! Mainstummuž koʹrvveei kuånsti âânnmõš aarǥ vuârrvaikktemvueʹjjin 
hooddââvv päärna fiʹttjem- da õõlmtemsilttõõzzi ouddnummuž. Kaarti leʹbe 
seävvlõõzzi âânnmõš ij meälǥad mainstummuž ouddnem.

kaarti veäkka. Vaalmâš kaartid vuäitt 
printteed ouddmeârkkân interneeʹttest, 
čuåppâd lõõstin da pirsted jiõčč. Kaart 
vueiʹtet noorrâd jiijjâs maʹppe, koid 
ââʹnet vuârrvaikktemvueʹjjin. Teâđ kaarti 
âânnmõõžžâst kommunikâʹsttmõõžžâst 
di še tuärjjõõzz kaarti âânnmõʹšše kannat 
raukkâd särnnamterapeeutâst.Täi-aa 
mainstummši koʹrvveeʹji kuånsti âânnmõš 
aarǥ vuârrvaikktemvueʹjjin hooddââvv 
päärna fiʹttjem- da õõlmtemsilttõõzzi 
ouddnummuž. Seämma ääiʹj ainsmââʹttet 
vueiʹtlva tuåimmjeei kommunikâʹsttem 
maal åårrmeståårrmõš, jõs päärnaž äjjan 
täʹst ouddnempooddâst määinest leʹbe 
nuuʹbbest samai kuuʹǩǩ.   

Likkmõõžžin seävvlõõzzid, čuäʹjtummšin kaartid

Kartt: Kirsi-Marja Savola
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VUÕRÂSOUMMU VUEIʹTTE TUÄRJJEED PÄÄRNA 
OOUDÂS MÕÕNNMÕÕŽŽ:

• mainsteeʹl päärnže pâi jiijjâs jieʹnnǩiõl 
• äinnâʹsttmõõžžeeʹl päärna da vuâmmšeeʹl päärna 

ǩicstõõǥǥ, liikkmõõžž, tuejjummuž, jiõnnâz, 
sääʹnnooccmõõžž da sääʹn

• tuʹlǩǩeeʹl päärna õõlmtõõzzid da vaʹstteeʹl tõid
• taʹrǩǩeeʹl päärna reaktioin, sättji-a tuʹlǩǩeemehdtõs 

vuõiʹǧǧest
• jeuʹǯǯeeʹl päärna õõlmtõõzzid  
• tiuddeeʹl päärna õõlmtõõzz mainsteeʹl (ouddmeârkkân 

”ka” ► ”nuʹtt, toʹben lij kaass” leʹbe päärna čuäʹjteen 
jueʹlǧǧsuõrmeez teâvõõttâm poodd ► ”naa, piijjâp 
sookk juâlgga”)

• ââʹneeʹl huõl tõʹst, što päärnaž fiʹttai õõlmtõõzzi 
tiuddeem vueʹjj reeʹǧǧtem diõtt ij-ka õõlmtõõzzi 
korjjeeʹjen 

• uuʹdeeʹl päärnže uʹcc tuâjid, kook tuärjjee mainstem 
fiʹttjummuž da sääʹnnreeʹǧǧesvuõđ ouddnummuž 
(ouddmeârkkân ålggpihttsi jäʹhssem mâŋŋa: ”Uuʹd haatt” 
”Čuäʹjet, koʹst lij kaammi” ”Piij ollsookk juâlgga”)

• mainsteeʹl päärnže vuänkõs, čiõlgg ciâlkkjin da 
jeeʹresnallšmin jiõnsuõmin

• siõreeʹl päärnain uʹcc juõnnsaid siõrid (vuõrâsooumaž 
poorat päärna leʹbe päärnaž vuõrâsoummu siõrsânji 
põsttmin, uuʹdet siõrsânji porrmõõžž še kuuhliʹžže)

• ââʹneeʹl huõl tõʹst, što õhttsaž poodd liâ siõrrsai päärna 
taautâst ouddneei, što vuârrvaikktõõzz rämm seill ođđ 
silttõõzzid mättʼtõõđeen

• naaudšeeʹl õõutsââʹjest åårrmõõžžâst, jõlstõõleeʹl 
päärnain

Jõs mii-ne päärna šõddâmouddnummšest da 
vuârrvaikktõõzzâst tuʹmmjââtt, saǥǥstõõl ääʹššest 
vuäʹpstempääiʹǩest.

JÕS PÄÄRNA MAINSTUMMUŽ ŠÕDDMÕŠ LIJ ÄJJNAM, 
OUDDNUMMUŽ VUÄITT LÂÂʹSSEN TUÄRJJEED:

• ââʹneel päärnže jiijjâsnallšeeʹm vuârrvaikktemnääʹl jiijjâs 
mainstem paaldâst

• maazzlâʹstteeʹl päärna vuârtõõllâmsiõrid jiõnummšin 
• jeuʹǯǯeeʹl päärna jiõnummšid da sääʹnnooccmõõžžid  
• vääʹldeeʹl kaart, likkmõõžž da seävvlõõzz maistem paʹldde  
• tuärjjeeʹl päärna likkmõõžž, seävvlõõzzi leʹbe kaarti 

âânnmõõžžâst 
• lââʹzzteeʹl seävvlõõzzi leʹbe kaarti meäʹr siõmmnai 

siõmmnai
• ââʹneeʹl seävvlõõzzid da kaartid di jiõnummšid, 

sääʹnnooccmõõžžid da saaʹnid paaldi
• säärneeʹl jiõʹnne päärna likkmõõžžin, seävvlõõzzin, kaartin 

leʹbe sääʹnnooccmõõžžin tuejjeem õõlmtõõzz 

Saǥǥstõõl mainstem ouddnummša õhtteeʹjin aaʹššin 
vuäʹpstempääiʹǩest da raauk vuõlttõs särnnamterapeuʹtte. 
Särnnamterapii täävtõssân lij ouddâl cõggâd, tuʹtǩǩeed 
da tõrǥsmâʹtted mainstummuž da ǩiõl vaiggâdvuõđid di 
tõid õhtteei vuârrvaikktõõzz väʹǯǯelvuõđid.
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Kaart: Barbro Wickström

Siõrrmõš lij päärna nääʹll mättjed ođđ 
aaʹššid. Päärnaž naaudâš tõst, što 
puärraz seäʹrre suin ouddmeârkkân 
vuârtõõllâmsiõrid leʹbe juõnnlaid siõrid. 
Siõr tuärjjee päärna ǩiõl da jorddmõõžž 
ouddnummuž. Vuõrâsooumaž vuäitt 
puʹhtted siõʹrre ođđ elemeeʹnttid, leâʹša 
siõrâst kannat vuâmmšed da väʹldded 
lokku teâđast päärna puk uʹccnallšem 
še alttõõzz. 

Päärnaž fiʹttai mainstummuž jiânnai 
jeäʹnab ǥu silttad jiõčč tuejjeed. Päärna 
tuejjeem saaʹni reeʹǧǧesvuõtt nårrai 
jåʹttlânji, kuuitâǥ persoonnalšem 
vaajjtõõllmõš lij võl jõnn. Kook-
ne päärna liâ saaʹni tuejjeeʹjen 
alggmääʹtǩest, nuuʹbb âʹnne peäʹlest 
aktiivlânji mäŋgg čueʹđ sääʹnned. 

leʹbe õhtteeʹl likkmõõžžid da 
sääʹnnooccmõõžžid. Päärnaž 
ouddmeârkkân maainast rääi jooʹtti 
pojjsest ”tsu tsu too” da tuejjad 
seämma äiggsânji ǩiõđin pojjâz 
liikkmõõžžid vuâmmšeei leeujtem. 
Leʹbe son čuäʹjat suõrmin škaapp, 
cuäkkad njääʹlmes da särnn ”uuʹd” 
raaukeeʹl hääʹrč škaappâst. Nääiʹt 
päärnaž saaǥǥad seämma ääiʹj 
fiʹttjem ciâlkkjin raajjâm kuånst. 
Päärnast lij vääžnai vuäǯǯad 
ǩiõččlâsttmõõžžid tõʹst, što suu saaǥǥ 
liâ ärvvsa, kommunikâʹsttem kannat 
da što suu fiʹttjed.

Jõs päärna lij vaiggâd fiʹttjed 
mainstummuž leʹbe õʹlmmeed jiijjâs 
juʹn åårri kuånstin, ǩiõl ouddnem 

! Lij vääžnai, što puärraz čuäʹjte päärnže jiijjâs mainnâz paaldâst maal tõʹst, 
mäʹhtt mainstummuž koʹrvveei kuånstid ââʹnet õõlmtõõzzin

Kõskkmeäʹrin 2-ekksaž päärnaž 
tuejjad nuʹtt 200 sääʹnned da 
sääʹnnreeʹǧǧesvuõtt nårrai jåʹttlânji. 
Päärna tuejjeem sääʹn jiõnummuž 
lij võl teeivteʹm. Ouddmeârkkân 
säärneen ”päll” päärnaž vuäitt 
juʹrdded skäll leʹbe käll. Päärnaž 
õhttad saaʹnid ciâlkkjen, kook liâ võl 
vuänkõs da teʹlgrammšlaajjsa da son 
särnn pâi vääžnʼjummšid saaʹnid.

Jõs päärna mainstemõõlmtõs 
ouddan äjjʼjânji, son sätt äʹlǧǧed 
tuejjeed ciâlkkjid likkmõõžžin 

Õlmmtõõzzi õhttummuš ciâlkkjen

Päärnaž lij täʹst 
ouddnempooddâst 
kõskkmeäʹrin 2 – 2 ½ 
-eeʹjj âkksen.
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Kartt: Kirsi-Marja Savola

VUÕRÂSOUMMU VUEIʹTTE TUÄRJJEED PÄÄRNA OUUDÂS 
MÕÕNNMÕÕŽŽÂST:
• siõreeʹl päärnain vuârtõõllâmsiõrid da juõnnsaid 

juʹrddemsiõrid
• ǩiõččeeʹl päärnain õõutsââʹjest karttǩiiʹrjid da saaǥǥstõõleeʹl 

suin ǩeeʹrj kaartin
• mainsteeʹl päärnže čiõlǥas, reeʹǧǧes ǩiõl jiijjâs jieʹnnǩiõlines
• vuâmmšeeʹl päärna õõlmtõõzzid da vaʹstteeʹl tõid
• äjšmâʹtteeʹl päärna õõlmtõʹsse: vääžnmõs iʹlla tõt, mäʹhtt son 

särnn pâi tõt mii äʹšš suʹst lij
• tuʹlǩǩeel päärna õõlmtõõzz ǩiõllʼlânji määŋgpeällsab ååʹblǩest, 

ouddm. ”Mõõnn ååuǥas sueibba” ► ”Naa, sõrgg mõõnnâp 
ååuǥas sueibbad jõnn sueibest”

• jõlstõõleeʹl, vuârtõõǥǥeeʹl, rämmšeeʹl kommunikâʹsttem 
onnstummšest

JÕS PÄÄRNA MAINSTUMMUŽ OUDDNUMMUŠ LIJ ÄJJNAM, 
OOUDÂS MÕÕNNMÕÕŽŽ VUÄITT LÂÂʹSSEN TUÄRJJEED:

• vuâmmšeeʹl päärna miõllǩiõlin da ouddmeârkkân 
seävvlõõzzin leʹbe kaartin tuejjeem õõlmtõõzz

• maallteeʹl päärnže miõllǩiõl da mainstem koʹrvveei kuånsti 
âânnmõõžž vääʹldeeʹl täk kuånst jiõčč âânnmõʹšše jiijjâs 
mainstummuž paaldâst 

• mainsteeʹl päärna õõlmtõõzz jiõʹnne; ouddmeârkkân päärna 
sieʹvveen KAASS – PEITT vuõrâsooumaž tuâtt: ”Ai, mõõni-a 
kaass peittsâjja? Oho!” 

• taʹrǩǩeeʹl puõđi-a saakk vuõiʹǧǧest 
fiʹttjummšen

• vaʹstteeʹl päärna saaǥǥid
• mainsteeʹl päärna jeeʹres 

ââldasoummid nääʹlin, kook 
vieʹǩǩte kommunikâʹstted 
päärnain 

Raauk vuäʹpstempääiʹǩest 
vuõlttõs särnnamterapeuʹtte, 
jõs särnnamterapiikontakt 
ij võl leäkku.

vuäitt tuärjjeed ooudâs ââʹneeʹl teäʹdduum 
miõllǩiõl paaldâst še seävvlõõzzid leʹbe 
kommunikâʹsttemkaartid. Päärnast vuäitt 
šõddâd čeäʹpp kommunikõʹstti, håʹt i 
mainstummuš ij soojjči. Päärnaž vuäitt 
ouddmeârkkân mainsted aaʹššin tuejjeeʹl 
ciâlkkjid čuäʹjteeʹl kaartid leʹbe seävvlõõzzid 
ââʹneeʹl. 

Što päärnaž vuäitt mõõnnâd ooudâs 
kommunikâʹsttem čeäʹppvuõđin, lij vääžnai, 
što puärraz čuäʹjte suʹnne jiijjâs mainstem 
paaldâst maal tõʹst, mäʹhtt mainstummuž 
koʹrvveei kuånstid ââʹnet õõlmtõõzzâst. 
Ko puärraz âʹnne mainstem paaldâst 
seävvlõõzzid leʹbe kaartid, päärnast lij še 
hiâlpab fiʹttjed puärrsi saaǥǥid. Lij vääžnai, 
što puärraz mainste järrsid päärnain 
tuejjummšin åårrai oummid, mäʹhtt täk vueiʹtte 
kommunikâʹstted päärnain suʹnne pueʹrmõs 
nääʹlin.

.
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Päärnaž mâânn ooudâs da mättai 
jiijjâs persoonnalšemʼma taʹhttes. 
Ooudâs mõõnnmõš lij juäʹtǩǩem, 
koʹst ouddnempoodd seuʹrrje nuʹbb 
nuuʹbbeez juõʹǩǩ päärnže jiijjâsnallšmin 
nääʹlin. Kueʹhtt- leʹbe määŋgǩiõllsa 
päärna ǩiõll ouddan kuuitâǥ 

seämmanalla mâʹte õõutǩiõl mainsteei 
päärnast. Päärnaž mättai ođđ aaʹššid 
vuârrvaikktõõzzâst ââldasoummivuiʹm. 
Puärraz nâânee päärna ouddnem 
taʹrjjeeʹl suʹnne suåppi meäʹrin 
tuärjjõõzz da ouddnemvaʹǯǯtõõzzid.

Puärraz teäʹtte täujja teäđǩani, 

måkmin vuârrvaikktempooʹddin päärnaž 
äuʹǩǩai. Jõs päärna ouddnem ij soojj 
kõskkmeärrsa ouddnemtaaut mieʹldd, 
puärraz säʹtte haaʹleed ravvjummuž 
tõõzz, što sij tueʹjjee vuõigg aaʹššid 
suåppi äigga. Vieʹǩǩid da vuäʹppsid 
kannat ooccâd vuäʹpstempääiʹǩest ǩiõl 

Päärnaž mâânn ooudâs persoonnalšemʼma taʹhtte

Kaart: Kirsi-Marja Savola

Vuârrvaikktõõzz tuärjjad tõt, što vuõrâsooumaž…

 ... teeiv päärna huäptaa.     … õudd sââi päärna vuârrvaikktemalttõõzzid.      … vuâmmâš päärna alttõõzzid da vaʹstted tõid.
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! Päärna motivõõʹsti aaʹšši väʹlddmõš 
tuejjummuž vueʹlǧǧemsââʹjjen lij 
ooudâs mõõnnâm nââneei.

ouddnummša harjjnam ämmatneeʹǩǩest 
(ouddmeârkkân särnnamterapeeutâst 
leʹbe psykolooǥǥâst).

Jõs päärnaž lij älšmam koozz-ne 
ouddnempoʹdde õhtteeʹjest tuejjummšest 
kõskkmeärrsaid ââʹǩǩmeärrõõzzid 
kuuʹǩǩab ääiʹj, suin kannat tuejjeed 
tõn ouddnempoʹdde õhtteei ääʹššid. 

Päärna motivõõʹsti ääʹšši väʹlddmõš 
tuejjummuž vueʹlǧǧemsââʹjjen lij 
ouddnummuž nââneei. Päärnaž sätt 
ouddmeârkkân haaʹleed tõõjjâd snäätnas 
vuârrvaikktemsiõr pâi võl ođđest, jõs mõn-
ne siõʹrre õhtteei ääʹšš leʹbe silttõõzz 
ǩiõttʼtõõllmõš lij võl kõõsk. Päärnaž vuäitt 
še haaʹleed mäʹcced pâi võl ođđest 

ääiʹjab harjtõllum ääʹššid, håʹt i son 
mättʼtââtt še seämmaäiggsânji juʹn 
ođđ silttõõzzid. Ko puärraz vuâmmše 
vuârrvaikktemvueʹjjin tääʹrǩsânji 
päärnes da suu miõl ǩieʹssem vuuʹdid, 
sij vueiʹtte kaunnâd aaʹššid, kook liâ 
samai vuõiǥâs jiijjâs päärna ouddnem 
määineld.

…. âânn nåkam õõlmtõõttâmnääʹll, koon päärnaž fiʹttai. …. vuâmmâš, fiʹttje-a son da päärnaž nuuʹbbeez.
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