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Lukemisto      

Huomenekšella čäijyö juuvvešša Huotarin akka kaččou kuppihis ta ihaštu kokonah:
– Kačo šie, Huotari, mimmoni tukku priipulie on tarttun ihan kupin laitaseh.
– On mitä ihaštuo, Huotari mörähtäy. Šiih on čäijyn ahkuja tukku jiänyn, kun et kerin-

nyn niitä šuuhuš nuolla. Tyhjyä pakajat, Tuarie.
– Enkä pakaja tyhjyä. Tiijätkö mitä še tietäy? Tulou, tulou ihan lähiaikoina hoš keltä kos-

tinččua. Tämä merkki ei kyllä petä.
Emmä tiijä einuštiko Tuarien kupin laitah jiänyt priipuli totta ta tuliko hänellä hoš mitä. 

Vain šen tiijämmä, jotta näitä merkkijä ta einuššukšie on meilä vieläki vaikka šuuri kirja ke-
ryä. Ihmini kun aina tahtou nähä etehpäin, hiän einuštau. Vanhan ajan rahvahalla oli vielä 
vähän tietuo luonnošta, šen lakipykälistä. Šilloin hiän turvautu erimoisih merkkilöih, niijen 
mukah rupesi einuštamah. No voiko še čäijyheinätukku mitänä šanuo šiitä, mitä ta mistä šitä 
šiula tulla jymähtäy šuuri paketti.

Vain oli vanhalla kanšalla oikeitaki einuššukšie. Kun monen šukupolven aikana kerättih 
kokemušta, niin voitih monešti aika tarkkah einuštua šiätä lähipäiviksi. No šanomma on 
tämmöni einnuššuš: Iltaruško – šelvä ilma, huomenešruško – pilvipäivä. Täštä on jo pitän 
aikua kačottu ta ušein on käynyn kuin on einuššettu. On monie muitaki einuššukšie, min 
pohjana ollah monivuotiset merkit.

Nykypäivinä šiäeinuššukšet meilä ollah tietehellisellä pohjalla. Ympäri muata, joka šuun-
nalla on šiäntutkimušašemie, missä mitatah ilmanpaine, tuulen šuunta ta voima, lämpö ta 
monet muut merkit.

Tämän lisäkši on monenmoiset sputnikat, mit työnnetäh avaruuvvešta käsin tietoja muan 
ilmakehäštä, työnnetäh valokuvie, mistä näkyy pilvien kulku. Kaikkien näijen tietojen mu-
kah ihmiset voijah tarkkah einuštua ainaki muutoman päivän šiä. Še ei olekana enämpi čäi-
jyšakalla einuštamista.

Mie vielä kuiteinki muistelen niitä entisie einuššukšie, konša einuššettih mitä vain.

KUPINA M a t t i  Pi r h o n e n
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No otamma vaikka kupinan, šenhän mie panin šen tämän pakinan alkuh. Kun ihmisellä 
šattuu kupajamah hoš mi kohta, niin še jo einušti mitänih. Jotta šiitä kupinašta nyt pakajam-
ma, mitähän še vois šanuo.

On tämmöni šanonta: Vašen vaštah ottamista, oikie ojentamista. Näin šanotah šilloin, 
kun kämmenpiä kupajau. Još vašen kämmenpiä kupajau, niin otat mitänih vaštah, še on jot-
ta šiula hoš mi lahja-potarkka tulou tahi paketin šuat – no šuamista še tarkottau. Kun oikie 
kämmenpiä kupajau, niin šilloin iče hoš kellä ojennat, annat vaikka mitä.

Toini šanonta: Hapenet kupajau – šualehiksi.
Tiijättäkö mitpä ne hapenet ollah? Hapeniksi šanotah paikkua, mi on ihmisen nenän 

alla, mih miehellä viikšet kašvetah. Još šiula hapenet aletah kuvata, niin šilloin šie šuat 
hoš mitä hyvyä: lahjan kaverilta, šuuren hauvin kalalla ollešša, šanalla šanuon še einuštau 
kakkie hyvyä.

Kolmaš šanonta: Nenän latva kupajau – kuolienšanomie tulou. No tämän einuššukšen 
jokahini ymmärtäy. Šattu šiula nenän latva kupajamah, šen jälkeh tulla tupšahtau vieraš ta 
šanou, jotta še tai še on kuollun – šiinä šiula uutiset.

Jalkapohjat kuvatah – pitkä matka on ieššä. Tämä šanonta on helppo käsittyä.
Šeuruava šanonta on jo toista sorttie: Kun šiula takapuoli kupajau, niin anopilla voi halpe-

nou. Šillä keinoin! Tosin vanha rahvaš takapuoli šanan šijašta käytti konkreettisempua kieltä, 
jotta jokahini ymmärtäy. Vot mistä, hyvä lukija, voin hinta riippuu! Nykyjäh monella vävyllä 
šuau takapuoli kuvata hoš päiväkaupalla ta vävy šuau kynšie kupinapaikkua hoš kuin lujah, 
niin harvalla še anopin voi halpenou. Mintähkö? Ka šentäh, kun monella anopilla ei ole leh-
myä eikä ole mistä voita pyöhitä. Šormilla voipi laškie, šanomma kalevalaiset, kenen anopilla 
olis lehmä. Niin jotta nykyjäh tämä tärkie einuššuš ei kunnollah pelua: takamuš kupajau, a 
voi ei halpene. Šiinä šiula!

Lopukši panen paperilla kupinašta šananlaškun. Še šanou: Kellä šelkä kupajau, še kylyö 
eččiy. Aivan oikein šanottu. Kylyššä kyllä kupinašta piäšöy, kun vain hyväššä löylyššä oikein 
hyvin hauvotulla rauvuškoivušta luajitulla vaššalla roimiu šelkyä. Še on herkkuo! Šiitä šem-
mosen kylpömisen jälkeh makuat yön rauhašša, kuin tervaškanto. Ei kupaja.
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Mitä kupina tietäy...
                                                

• Kun vašen jalkapohja kupajau, ni matka ei ole mielehini, vain on ošakaš.
• Oikie jalkapohja kupajau – mielehini matka.
• Kellä keččinä kupajau, še kylyn löytäy. 
• Hapenet kuvatah, vierašta tulou. 
• Hapenet kuvatah, kostinččua tulou.
• Poškipiät kupajau itkömistä, hapenet kupajau kostinččoiksi.  
• Nenä kupajau, kačo  šiännyttämäh rupieu.
• Šuu kupajau, tulou mielehistä paistavua.
• Oikie kyynäšpiä kupajau: omahista vierašta tulou kostih, ševättävyä vierašta.
• Kun kulmat kupajau, niin kumarreltavie yöllä tulou.
• Mielehini vieraš tulou, takapuoli kupajau, kun ei mielehini, korvan juuri kupajau.
• Takaraivo kupajau pahakši mielekši.
• Očan kupina vašemelta puolelta tietäy naisilla kumartamista, oikielta – miehillä.
• Vašen nänni kupajau – armaš ikävöiččöy, oikie – erähillä kyynäliksi (kellä ei ole R-kirjain-

ta šukunimeššä).
• Oikie kulma kupajau – näkeyvyt mielitietyn kera, vašen – kennih suutiu.
• Nenän šiämi  kupajau – hyvie šanomie lupuau.  
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Lukemisto      

ŠIÄMERKIT

Šelkietä/aurinkoista

Puolipilvistä 

Melko pilvistä

Pilvistä

Pilvistä

Vihmapilvijä

Vihmapilvijä

Pilvisyyš vaihtelou
ta vihmapilvijä

Vesišajetta 

Pilvisyyš vaihtelou ta ajoittain
(šilloin tällöin, šilloin toičči)

šatau vettä 

Lujua vesišajetta, vihmua

Pilvisyyš vaihtelou, vain vettä
voit šatua ajoittain *(šilloin
tällöin, šilloin toičči) lujašti 

Lumipilvijä, lumišajetta 

Pilvisyyš vaihtelou ta lumipilvijä
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Šakieta lumišajetta 

Pilvisyyš vaihtelou, vain lunta
voit välillä šatua lujašti 

Räntäšajetta 

Pilvisyyš vaihtelou ta ajoittain
(šilloin tällöin, šilloin toičči)

šatau räntyä

Ukkosenpilvijä 

Pilvisyyš vaihtelou ta
ukkosenpilvijä 

Tihkušajetta 

Šumuo, tumantuo 

Šuunnaltah vaihtelovua tuulta 

Ilmavirtauš (länšituulta)

Lämmin ilmavirtauš
(länšituulta)

Kylmä ilmavirtauš
(länšituulta) 
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ŠIÄŠANAŠTO

Šiä noušou; lämpiey; jähtyy; muuttuu; 
vaihtelou. 
Šiä on märkä; kylmä; vilu; šelkie; vihma-
sa; tuulini; lauhie; koštie; viilie; šuvi(šiä); 
lämmin (šuoja); kaunis; paha; hyvä; ilkie: 
mahotoin.
Päiväni, päivä paistau; puahtau; laškou; 
noušou; rušottau; koittau; lämmittäy; 
polttau.
Kuu, kuutoma (kasakan päivä), rieška 
paistau; šyntyy; kuumottau; kašvau; ku-
luu; valottau. Täyši kuu. Kulu kuu. Kulun 
kuun kanta. Kašvaja kuu. Uuši kuu. Kuu 
on kulullah.
Ukkoni jyräjäy (jyrätä); käypi maih, lyöy, 
pieröy (kalat, lihat). Tulta isköy (iskie).
Tuuli tuulou; ulvou; noušou; lauhtuu; lai-
venou; tyyntyy; vakautuu; puahtau; vihel-
täy; vinkuu; muuttuu. Vihurilla ottau.
Tuuli on šuuri; kylmä; lämmin; vaštatuu-
li; myötätuuli; vihakka; navakka; vieno; 
vihani; muankuataja (myrškysä). Tuulou 
niin, jotta kävyt kankahalla hyppiy.
Šatau (šatua) vettä, lunta, räntyä, ruahta 
(ruah-rakehet).

Vihmuu (vihmuo); čipertelöy (hienoseh 
vihmuu). Vihmuu, kuin korvošta kuatau.
Vihma (šaje) on ankara; heittelömätöin, 
pitkäaikani.
Lumi. Lunta tupruttau (tupruttua); tup-
ruou (tupruta); šatau; panou. Lunta tu-
lou, mi muah mahtuu. Tulou lunta kuin 
turkin hiemašta.
Tuisku. Tuiskuou (tuiskuta).
Purku. Purkuou (puruta).
Pakkani paukkau; kiristyy; lauhtuu; pu-
rou; n’äpistäy. 
Halla panou pellot. Halla pani vil’l’at.
Muavuntahini (koko taivaš on šajepilvien 
peitošša). Taivaš on männyt muavuntahi-
seh, piisuau tuaš vihmua.
Šumu = tumanto laškeutuu; noušou. Ša-
kie tumanto. 
Räntä (märkä lumi). Räntyä šatau.
Ruah. Ruahta šatau; čapuuttelou. Rake-
het voijah ollah kanan munanki šuuru-
sie.
Pilvi noušou; kulkou. Vihma (šaje)pilvi; 
lumipilvi; ukkoispilvi; pilven hattara. Tai-
vahalla ei ole niyhtä pilvenhattarua.
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Tuulispiä (nenä). Tuulenkopra. 
Viti (pöläjäy).
Revontulet paletah.
Hapla  

1. kuiva, tuulini šiä. Näin haplal-
la kun šuattanou tulen meččäh, niin 
čuutot tulou. 
2. luokošiä (aurinkoini, tuulini) šiä, 
konša luoko kuivau hyvin.

Kašše Mua tarviččou kaššetta. Kešällä kii-
rehettih kaštien aikana niittämäh, huo-
menekšella aikaseh. paremmin viikateh 
leikkai, kun oli kašše. Nyt on kašše, ei šua 
haravoija. Vihma lienöy, kun ei kašše lähe 
heinäštä. 
Parettua Parettau vihmuo (šaje lujenou).
Muatuo Taivahašta: männä kokonah pil-
veh.
Hyyhmä Lumi- t. jiäšohjo. Hyyhmyä on 
kuin äijälti i ollou. 
Kohva Hyyhmä, lumi- t. jiäšohjo. Kevyäl-
lä jiä muštuu, mänöy hutrakši, kohva on 
jo valun poikeš.  
Uhku Jiällä nouššehen vejen aiheuttama 
hyyhmä; lumi-, jiäšohjo; uhku. Oli tart-
tun reki uhkuh oikein kun oli vesi järvellä 
ta, lunta pakšuh.

Puahe  
1. Puahe, kuumuuš. Päivän puahe. 
Kyllä on puahe. Elä päivän puahtiešša 
issu. 
2. Tuulen puahe, šuuri tuuli.  

Šošlä Vetini lumi, jiäšohjo; hyyhmä.
Halla Näkösällä on nälkävuosi, kun on 
halla heinämpiäššä. Še oli niin hallan 
kohta še Niskala šilloin vielä. Pellot pa-
nou halla. Alavilla mailla halla on varat-
tava.
Paukkupakkani Šuuri, paukkuja pakka-
ni.
Šieš Kirkaš šiä.

Mimmoni on šiä?

Kuuma, lämmin, kylmä, vilu, vihma-
sa, šatieni, lumisa, tuulisa = tuulini, 
pilvisä, hämärä, viilie, tyyni, lauhie 
(ei pakkani), pakkaisšiä, pouta, šu-
musa, paha, hyvä, ei ole hiävini, kir-
kaš, aurinkoini, šelkie, räntäsä.

Luokopäivä (aurinkoini, tuulini) 
päivä, konša luoko kuivau hyvin. 
Luokošiä. Äkie.
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Linnut einuššetah

Elukoissa ta lintuloissa monien šukupolvjen aikana on kehittyn kyky reagoija šiän muu-
tokših. Hyvä šiä on mukava šekä elukoilla, jotta lintuloillaki. Paha šiä olipa še ukkosen šiä,  
vihma taikka paukkaja pakkani vaikeuttau hiän ruuvvan šuantua. Nykyjäh on tietuo noin 
600 lintu- ta elukkalajista, kumpaset einuššetah šiätä. 

Merimiehet jo ammusista ajoista on šuatettu arvata šiän muutokšet lokkijen käytökšeštä. 
Još lokki keiluu veješšä, ni še merkiččöy hyvän šiän jatkumista. A kun še karjehen ta killehen 
kera kävellöy pitin rantakivijä ta hiekkarantua ni vuota myrškyö.

Još pikkulinnut lennelläh, kisatah ta šyyvväh, ni lähituntina ei tule šajetta, vaikka taivas 
ollou pilvilöissä.

Šuorietta meččäh. Päiväni paistau ta lämmittäy. Šinisellä taivahalla puriehitah valkiet pil-
venhattarat, mečäštä kuuluu niin tuttava:

Kuk-kuu! kuk-kuu! Voitta olla huoletta. Paha šiä ei tule häiriččömäh. Käjen kukunta aina 
tietäy hyvyä ta lämmintä šiätä.

Kuhankeittäjäki šuattau einuštua šiätä. Kaunehella šiällä še heliešti viheltäy. Pahan šiän 
ieššä še n’aukuu, kuin riäkätty kišša. Näin še varottau muitaki pahan šiän tulošta.

Kirkkahina kešäpäivinä loitoš kuuluu kaunis peiposen laulu. Vain kun ollou tulošša paha 
šiä, ni šilloin peiponi istuu okšalla iänettäh taikka iäntäy näin:

R’um...pink, r’um...pink.
Kun varikset istuuvvuttaneh levähtämäh piät eri šuuntih, tulou tyyni päivä. Vain kun is-

suttaneh piät yhteh šuuntah ta vielä lähellä puun runkuo, ni on šyytä vuottua tuulista šiätä.
Merimiehet on primietitty, jotta merikotka šamoin tietäy šiän muutokšen.Vuorokautta 

ennein myrškyn alkuo še karjuu oikein lujašti ta pitälti.

LUONNON ILMIJÖT ŠIÄN 
EINUŠŠUKŠEŠŠA
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Kun muuttolinnut tullah ennein tavallista tuloaikuah, še tietäy aikaista ta lämmintä ke-
vättä. Kun linnut luajittaneh pešieh puijen aurinkoisella puolella, ni lupeissa on kylmä kešä. 
Tietomiehet on pitälti tutkittu tätä ihmellistä lintujen kykyö ta tultih šemmoseh piätökšeh, 
jotta lintujen onši ontot luut ollahki ilman painehen muutokšen einuštajat.

• Ei yksi piäčkyni kešyä luaji. Vuokkiniemi
• Halla hanhen šiiven alla, talvi jouččenen takana. Vuokkiniemi
• Kun šie kuulet kuren iänen, elä mäne järven jiällä. Vuokkiniemi
• Käki tuou šuven šanoman, piäčkyni – päivän lämpimän. Uhtuo 
• Piäčkyset ylähänä lennelläh pouviksi.
• Kuikka kun kakattau ilmašša lentyäissä, še on pouviksi, a kun vesillä, še on vihmakši.
• Tikka takou šeinih pahoiksi ilmoiksi.
• Kun tikka takou halkopinošša – šiä muuttuu.
• Lokit muašša issutah viluloiksi.
• Kun tijani pihalla lentelöy, ni pakkaista lupuau.
• Ei ole kešä kären kieleššä, kešä on kuren kukkarošša.
• Kuu kiurušta kešäh, puoli kuuta peipposešta, väistärikistä vähäni, piäčkyseštä ei ni päivyä.
• Kuikka tulou jäitä potkimah, piäčkyset tullah kuikan šiiven alla.
• Varikset vihmoiksi pruakutah.
• Käki kun lienöy aijan šeipähissä kukkun, niin ei šilloin hyvyä vil’l’avuotta tullun.
• Kun käki hyvin alahana kukkuu kevyällä, niin še on pahoiksi vuosiksi, hallavuosi tulou.

Elukat einuššetah

• Šiäkšet tukullah lennelläh – lienöy hyvä šiä. Tunkuo
• Pahan šiän iellä lampahat kisatah, tuulen iellä puškeuvutah.
• Koira piehtaroiččou tuiskukši.
• Kun lypšyäissä maito vuahtena košajau – vuota vihmua.
• Šika kaivau pahnua muah pahakši šiäkši.
• Kun kišša lattiella venyy pitin pivuuttah, šiä lämpiey.
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• Koira piehtaroiččou viluloiksi.
• Kišša lämpimäh ajautuu viluloiksi.
• Uuvvella kuulla pitäy lampahat keritä, paremmin villa kašvau.
• Šanottih, jotta kun Joutokeina (1.4.) šuau kukko n’okallah räyštähäštä, ni šilloin juou 

Jyrkinä (6.5.) härkä poriešta turvallah.

Ihmini einuštau

• Još kylän naiset šuahah vain poikie ta lehmät härkävasikkoja, niin šota tulou. (Yrjö Ait-
tavuara)

• Tietäy piä, tulouko šiä.
• Ei šiä šiäreh tartu.
• Nivelie viäntelöy, vihmua tietäy.
• Humal’niekka unissa näyttäytyy vihmoiksi.
• Uuvvenkuun piätinččänä pitäy lempie noštua, a läsijie ei šua liäkitä.
• Kalanpyyvvykšet pitäy luatie kašvajan kuun aikana, šiitä niih paremmin käyväh kalat, 

eikä ne laho järveššä, vaikka oltais pitemmältäki.
• Kun talvella niät unissaš jauhuo, ni lumišaje tulou, vaikka olkah kuin šuuri pakkani.
• Nähä unissa särkie taikka muuta kalua on lumišateiksi.
• Viluh aikah šyntynyöllä korvat kupajau viluloksi, lämpimäh aikah – lämpimiksi.
• Kun Äijänäpiänä (še ei ole päivälläh) oli šuuri pruasniekka, šitä pruasnuitih kolminki 

päivin. Še oli aina pyhänäpiänä, vain ei šillä ollun vakituista päivämiäryä. Še voit olla ne-
tälie myöhempäh, tai netälie aivompah) šyöt nakrista, niin šilloin kešällä šilma ei šyyvvä 
šiäkšet ta kärpäset. 

Luonto einuštau

Pakkani
• Pakkani paukkau šurmakšeh.
• Lumi kračajau jalan alla pakkasiksi.
• Lumi kiiltäy pakkasiksi.
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Šuvi
• Šuvi šuurešta lumešta, paha ilma pakkasešta. Uhtuo
• Paju ruškuou šuvekši.

Tuuli
• Huomeneštuuli kun ei lauhtune, ni päivällä tuulou vielä lujemmašti.
• Kun koilini tuulou koko päivän ni tuulou ni yön, ei lauhu. Rahvaš täštä näin šanou: «Koi-

lisella on pahannäköni akka, šentäh še ei ni mäne kotihis yökši».

Tuisku
• Revontulet tuiskuloiksi.

Vihma, šaje 
• Röččäsä (šatieni) šyyš tuli, kun vain pihjalanmarjua ollou puissa hyvin.
• Ukonkuari vihmoiksi.
• Piisuau tuaš vihmua, kun mäni muavuntahiseh (kokonah pilveh). (Mari Kyyrönen) 
• Kun iltapäiväni heittäy pitkie valkeita šäteitä, niin šanotah: Kun päivä šiäriy niin šatiet 

tulou. (Miikkula Huovinen)
• Kajokšešta (läpi pilvestä)  vihmuu kaiken päivän, šekeheštä (kirkkahašta taivahašta) šil-

loin toičči. (Ulla Muistama)
• Pul’ppuh vihmuu pitäkši vihmakši.
• Il’l’a (2.8.) on vesihäntä. Još Il’l’ana šatau, ni šatau šeiččemen netälie.
• Kun mätäkuun enšimmäisenä päivänä (23.7.) šatau, ni šatau koko mätäkuun.
• Kun nurmen pinnašša ei ole  yökaššetta, ni  vihma on lupeissa.
• Kuni tuulou šuvešta, elä vuota poutua.
• Šateiksi päivän šappi, kelilöiksi (pouviksi) kuun kehä.

Lumišaje, lumi
• Äijä lunta, hyvä vil’l’a.
• Uuši lumi vanhan viey.
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Kuu 
• Kuu kuluu, i šiä kuluu, muuttuu.
• Mimmoni šiä on kolme päivyä uuvven kuun alušta, šemmoni koko kuu.
• Šykyšyllä ei kuutomua šuanun šanuo kuutomakši, vain riešakši, kuni oli vielä vil’l’a kypšy-

mäššä.
• Kun nähtih uuši kuu ni šanottih näin:

- Terveh uuvvella kuulla! Kuu kulumah, mie nuoristumah. Anna Jumala rauhua ta terve-
hyttä.

Ukkoni 
• Koški pauhuau, tulou pahat šiät. Kun Köynäš košajau, ukkosen šiä tulou. Vuokkiniemi
• Domna Huovinen muisteli, jotta ämmö oli molin näin, kun ukkosenilma tuli:

Pyhä-Il’l’a Kormeličča,
hil’l’akkaiseh maita myöten,

verkkaseh vesie myöten,
käyvöš liinan liyhkevyönä,

pellavan pehmevyönä,
aleš lehmät lypšättele,
ylöš touvot kašvattele!

Pouta
• Kun ollou šärinšuomušša taivaš – huomena tulou pouta.  Vuokkiniemi
• Lienöy päiväkši pouta, kuin karjankynteh vihmu (Kun šato huomenekšella karjan laitu-

mella lašun aikana).
Revontulet
• Revontulija eri kanšat šelvitetäh eri tapah: saamelaisien uškomukšien mukah revontulet 

šynnytäh konša repo hännälläh hankija huiskuttau. Karjalaiset šanottih niistä näin: kun 
meri ualtuou niin ne uallot vieröy šiitä šielä taivahalla. Ta šanottih jotta niistä tulou lumi-
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myrsky, kun näkyy ne revontulet. (Okahvie Mäkelä) Jiämeren uallot antau šen kuvahaisen 
taivahalla, kun revontulet palau. (Miikkula Huovinen) Vanha rahvaš šano kun revontu-
let palau, jotta ne šytytäh šiitä, kun šielä hyvin loittona Jiämerellä šuuret jiälohkarehet 
vaššakkah tavotah. (Vilho Jyrinoja) 

• Ta vielä šanottih, jotta niistä tulou lumimyršky, kun näkyy ne revontulet.

Šiän muutoš 
• Kelie kevyäni ruško, šykyšyini lämpimiksi, talviruško pakkasiksi. Akonlakši
• Šyyšruško lämpimiksi, kevätruško viluloiksi. Puatene
• Još kahen puoĺen päiväštä ollah kintahat, taitau šiänmuutoš tulla. Tunkuo
• Kun minä vuotena ollou pakšu jiä, ni še šulau rutompah, hoikka jiä šulau pitemmälti. 

Tunkuo
• Kun ukkoni jäih jyrännöy, vaikieta vuotta lupuau. Tunkuo
• Iivanašta Petrunpäiväh nakris kylvetäh, vaššakšet varuššetah ta lempie noššetah. Tunkuo 
• Kešällä šiä ajau šeiččemellä heposella päivän oloh. Tunkuo
• Huomenešruško (”uamuruško”) lakkipaška, iltaruško lämmin ilma (=iltaruško lupasi 

lämmintä, huomenešruško lumišajetta). (Mari Kyyrönen)
• Päivän iellä šappi oli hyviksi ilmoiksi, a jälellä – pahoiksi.
• Kelie kevyäni ruško, šykyšyini lämpimiksi, talviruško pakkasiksi.
• Kun tumanto laškeutunou muah, ni vuota hyvyä šiätä, a još noušou ylähäkši, tulou vihma.

Lämmin šiä
• Kun ollou Vanha Uuši vuosi lämmin ta lunta panou, ni kešä lienöy lämmin vihmojen 

kera ta šientä tulou äijän. Tunkuo
• Vain kun koivun varpa ruškuou, lienöy lämmin. Tunkuo

Šiä on käkie vailla (šiä on parenomaisillah), esim. vihma on loppumaisillah. Käki kukkuu 
vain kaunehella, lämpimällä šiällä. 
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Umettošiä, umetto  
• Šumuni, tihkušatieni šiä.
• Umettošiätä kun pitäy, niin äijä tulou šientä. 

*
• Havupuista kun nieklaset aivoin kevyällä kirpoi muah, ni aikani kešä tuli. Vielä šanottih, 

jotta še on šeiččemen netälie kešäh.
• Kun oli hyvin lämmin kešällä, ta oli kaunis ilma, niin šanottih ”Tuas Šyöttäjä kävi kylvö-

vakkah kera!” – Vil’l’at šiitä, niät, rupei kašvamah. (Iro Remšu)
• Kun meččyä myršky kuatau šikinšokin, niin nelläntenä vuotena miehet jouvutah šotah. 

(Yrjö Aittavuara) 
• Vierissän kešellä još huuvveh ei pärissyn muah, oli tuulettomat ilmat, še tiesi hyvyä villa-

vuotta.
• Još Vierissän kešellä taivahalla on äijän kirkašta tähtie, še tietäy hyvyä marjavuotta.
• Kelie kevyäni ruško, šykyšyini lämpimikši, talviruško pakkasiksi.
• Talvi aitat tyhjentäy. (Vaikka kešän ja šykyšyn aikana kovotah aitat täyteh elintarvista, 

niin pitän talven aikana aitat tyhjetäh).
• Talvi evähäh vetäy. 
• Pitkä še on talven šelkä: vajuau vil’l’apuurnuset ta kumuou kalakorvoset. (Tämä šanan-

lašku hoputtelou lujašti työtä ruatamah kešällä ta hankkimah talvekši šekä vil’l’ua jotta 
vejen ja mečän riištua).

• Talvi tapah näyttäy.
• Ei talvi tavoittah mäne. (Näin šanotah talven pahoista ilmoista tai šuurista pakkasista).
• Harjan purut purkusimmat, harjan pakkaset pahimmat, ukon koiran ulvottau, akan leh-

män ammottau, heposen varšan vaččah kylmäy, istujan koiran kattau. 
• Parempi töhkä muašša, kuin taivahašša (Kun lumi, töhkä, šato talvella alaš, ei ollut šilloin 

kovin šuurta hätyä takatalvešta).
• Kesä keikkuon tulou, talvi šuuta viärissellen. (Kešän tulo on mielehistä, talven tulo ikävyä 

ja huoleššuttavua).
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• Vilu vil’l’an kašvattau, lämpöni terän teköy. (Kylmä kevät ei merkiče katuo, još vain ša-
tau, vain još šykšy, terintäaika, on kylmä, šilloin on kato ieššä).

• Kuluu päivä pilveššäki. (Vaikka elämä on ilotointa, täyši murehta ta vaštahkäymisiä, niin 
aika kuluu kuiteinki).

• Šanottih kun päivä paistau ta vettä vihmuu: pokon’n’iekat häitä pitäy.
• Il’l’anpäivyä vaššen piätinččänä ei kynnetä eikä kylvetä.
• Il’l’anpäivän jälkeh vilu kivi mereh, kuhilaš pellolla, tuli pärieh.
• Il’l’anpäivän jälkeh halla ei enämpi havon takuata lähe, kašše kaijašta tilašta.
• Mimmoni šiä Il’l’anpäivänä, šemmoni koko šykyšy.
• Mätäkuu šateilla valau taikka pouvalla polttau. (Mätäkuukši šanotah 23.7. ta 24.8. välistä 

aikua. Še on kešän kuuminta aikua. Täh aikah ennein vanhah oli vaikie šuaha 
• šäilymäh ruokatarvikkehie. Täh aikah jo alkau hapata heinän juuri ta pahoin paretah kai-

kenmoiset huavat. Ušein täh välih ne pahoin parettih ta moničči alettih märkie). 
• Mätäkuu tullella palau taikka vejellä valau.
• Kun koilini tuulou kakši päivyä peräkkäh, ni vuota kahen netälin vihmua.
• Ukkoista kun jyräsi ta tulta iski, niin šanottih, jotta ukkoni vil’l’ua valmistau.
• Ukonkuari vettä juou, kun on järvie kohti šen yksi piä.
• Mitä korkiempi hanki, šitä šuurempi vil’l’a.
• Kun viti pöläjäy hanken piällä, niin osravuosi tulou.
• Kešällä tullou äijä marjua, kun talvella puut ollah huutehešsa.
• Šanotah jotta kolmen šyyšmyrškyn jälkeh tulou talvi.
• Pität tuiskukuun jiäpuikot luvatah pitkyä talvie.
• Kun tuiskukuun alkupuoli ollou lämmin, ni kevät tulou aikani ta kaunis.
• Lämmin tuiskukuu tietäy kylmyä kevättä.
• Šulakuun alušša on lunta, lopušša on heinyä.
• Märän kešän ta lämpimän šykyšyn jälkeh on pitkä talvi.
• Šajekuušša koivu jo tavallisešti kerkiey lykätä lehet ta kun jiänöy ihan alačči – vuota läm-

mintä talvie, a kun jiänöy okših lehtie, ni tulou pakkaistalvi.
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Einušteluja ilmoista ta muuštaki

• Viernoi, vakava, ušottava, nat’ošnoi (luotettava) pouvan einuštaja on etona:
• Heinäaikana, kun poutua vuotettih, kyšyttih etonalta jotta: etona pötönä, näytä šarveš, 

tulouko huomena pouta vain vihma! (Nasti Aittavuara)
• Šama tapa on tuttava Vienan kaikissa kylissä:
• Šiitä tuaš šaneltih näin:
• Etona matona näytä šarveš, tulouko huomena pouta! Kun et näyttäne šarvieš, niin ta-

pamma! – Niin še kun tuikkasi kakši šarvie, puikahutti tulomah. (Okahvie Mäkelä)
• Etonaisen matonaisen, näytä šarveš kun tullou huomena pouta. Muitein tapan, ta šuoleš 

lapan, kun et näyttäne. (Mari Kyyrönen)
• Meilä šanottih: etonaisen, vetonaisen, näytä nännis, näytä šarveš, tulouko huomena pou-

ta! (Ulla Muistama)
• Još etona ei tahton näyttyä šarvie, niin ”puupalalla painettih. Šiih luvettih jotta: Etona 

matona, još et näyttäne šarvijaš, nin paikalla tapan. Ta šillä puulla paineltih. Še šiitä ojenti 
ne šarveh”. (Iro Remsu)

 
Kačottih hauvin makšašta

Kačottih kešän merkkijä vanhat ukot ta  kalaštajat enšimmäisen pyyvvetyn keväthauvin 
makšaštaki. Hauvin makšašta kačottih kyllä mimmoni kešä ta šykšy tulou. Toini puoli on 
šiinä makšašša piäpuoli, kumpani on piäh päin makšašta. Še merkičči kevättä. Toini puoli, 
še häntäpuoli, merkičči kešyä ta šykyšyö. Hauvin makša on toisenluatuni, kuin muun kalan 
makša. Eriluatuni še on, ei kuin matikan makša. Še on pitempi ta šoikiempi. Matikan makša-
han on šemmoni nel’l’iskokkani.

No šiitä jutušta paištih šillä keinoin, jotta kun kevyällä šuau enšimmäisen hauvin ta še on 
noin huntan (funtta, suom. naula, 425gr.) tahikka kahen painava, ni šiitä še kun šiivotah ni 
še makša pitäy ottua kokonaisena ta šiitä kaččuo, jotta mityš kešä tulou, jotta tulouko šatieni 
vain tulouko poutakešä. Još on piäpuolešša šiinä makšašša ihan šilietä, jottei muštua viivua 
ole ollenkana, niin še tietäy kevyäštä poutua. Još on yläpuolešša mušta viiva, niin še tietäy 
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šiitä vihmua kevätpuoleh. Još keškikohta on ihan šilie, niin šilloin on keškikešällä pouta. Još 
keškimakša tuaš on mušta, še on vihmua. Ta šiitä tuaš häntäpuolešša: još on še šilie, niin vuota 
šykyšyllä poutua. Vanha rahvaš on tämän primiettin ta še melkein paikkah pitäy kyllä. Vielä 
šanotah, jotta tulou kevyäštä kylmyä ta vihmua, kun še makša ollou halki  yläpiäštä – toisinah 
väki šyväh on halki. Vielä rahvaš on primiettin, jotta kun yksi piä taikka makšan keškikohta 
ollou hoikempi, niin keškikešällä tulou vilut šiät tai vil’l’at rikkou. Šilloin šykyšyllä on läm-
min. Toisinah koko makša on šilie, šiitä on kaunis kešä, pouta. Vielä šanotah, jotta kun maksa 
on sinini, ni še tietäy vihmaista kešyä, a kun ollou še makša puhas valkie, tulou poutakesä.

*
Entini rahvaš piti iččieh luonnon ošana, taipu šiih ta yritti elyä šovušša luonnon voimien 
kera. Vain löyty šemmosieki ihmisie, kumpaset rohkauvuttih luonnon voimie pakauttelo-
mah, liikuttamah ta truašittamah. Niin hän še šanotahki: ”Joukošša on jotaki, kanšašša on 
kaikkie”. Kun šatuttih šemmoset šankarit kerran šoutamah järvellä myötätuulešša ta še tuuli 
ei ollun heijän mieleštä riittävän voimakaš, hyö ryhyttih kuččumah lisyä tuulta, ta luvettih 
tuulella monenmoisie loiččuja. Vaikka näitä luvettihki tuulella ta kučuttih šitä, tapahtu še 
kaikki kuiteinki vesien piällä. Manaukših liitty viheltäminiki, mi oli kielletty vesien piällä, 
vain ne kuiteinki viheltyä kajahuteltih ta luvettih tämmösie tuulennoštošanoja:

Nouše, tuuli, tuulomahe,
Viehkuri vetelömähe,
Nyvi myötäsen nenijä,
Peipetä perintakaista!

Toisin ennein tuulet tuuli,
Toisin viehkurit veteli,

Kuušen okšat muata kuopi
Kivet rannoilla račasi!
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Ta tuaš vihellettih ta vuotettih tulosta. Ta kun nämä pölätyššanat ei tepšitty, hyö yllyttih 
šiännyttämäh ta äršyttämäh tuulta:

Vello vettä, piekšä puita,
Kiirehä kihuripäitä,

Akkaš on pahoissa töissä
Aivan arveluttavissa.

A kun täštäki ei tullun apuo, ryhyttih ”tuulta oštamah”. Šilloin luotih takakäteh tuulta vaššen 
hienuo vaškirahua (lanttija) järveh, tuaš vihellettih ta täyttä keruo karjuttih:

– Vihuri čöh, vihuri čöh! Kiirehä akkaš luo, niin niät mitä še huora ruatau!
Tämmösih manaukših uškallettih ruveta tietenki vain harvat, vain löyty šemmosieki ta 

heijän hurjilla harraššukšilla oli jo olomašša valmehie loiččuja.

*
Okahvie Mäkelä Vuokkiniemeštä mainičči, jotta tuulta noššettih muurahaisien avulla. Niitä 
muurahaisie kaivettih muurahaiskevošta ta kannettih järveh. Šillä keinoin šuatih liikuttua 
tuulen henkie ta še piäsi šiitä puhumah täyšin voimin.

*
Ukkosenšiätäki voit pakautella ta voit ajua (pölättyä) pois. Viččataipalen Kuorilahešta olija 
Antti Kuzmin kerto šiitä, mitä oli nähnyn: ”Olima nuotalla, kolme akkua ta mie. Äkkie nousi 
kova ukkoisilma. Yksi akoista, Lohilahešta kotosin olija Muarie karehtu, oli halteissah, hyppeli 
veneheššä, puri hammašta, ta lujašti karju, repi tukkieh – ta ukkosenilma mäni mänöjäh.
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Lukemisto      

ARVAUTUKŠEN ILMEŠTYMIS
ISTORIJA

Arvautuš on erikoisen viisaš kyšymyš. Arvautukšen piätarkotuš on šiinä, 
jotta še kehittäy ihmiseššä älykkyyttä, teräväpäisyyttä ta hokšuantakykyö. 

Alkuperäset mečäštäjät, karjanhoitajat ta muankyntäjät aikoinah ušottih šiih, jotta heitä 
vaštah luonnošša, mečäššä, veješšä, pellolla, omašša šuojaššah, joka paikašša aina oli vihol-
lisvoima, kumpani tuou heilä vain onnettomuutta, tulipaloja ta tautija. Še vihollisvoima 
piti heijän mieleštä šuattua pettyä, vejellä nenäštä, a šitä luatiessa piti tietyä erikoista ver-
tauškuvallista arvautuškieltä. Šen tietämättä niih aikoih nuori mieš ei voinun piäššä oman 
perehen taša-arvosekši jäšenekši. Šen lisäkši pojilla järješšettih vielä muitaki kaikenmoisie 
viisahuškilpailuja. 

Mečällä lähtiessä piti heijän mieleštä arvautella šitä varoin, jotta mečänelukat ei tiijettäis 
mečäštäjien tulošta. Näin alkuperäni ihmini käyttyän pakinaššah erikoista vertauškuvalli-
suutta oli varma šiitä, jotta tällä tavalla voit peitočči valmistautuo mečäššykšeh mainiččomat-
ta ašeijen ta elukkojen nimitykšie. Šillä tavoin hänen mieleštä elukat ei tiijetä olla varovaisina 
ta še lupuau mečäštäjällä hyvyä mečäššyšlykkyö ta hyvie tulokšie. Arvauttamini oli ihmisien 
arkielämäššä tavallisešša käytännöššä. Esimerkiksi starinoissa čuarintytär valičči šulhasekši 
šen, kumpani arvasi hänen arvautukšet. Starinan mukah, muinosilla kreikkalaisilla ta ger-
maanilaisilla arvautukšet verrattih kakšintaisteluh. Mainittih, jotta ken ei arvannun arvau-
tukšie oli henkeštäh vieraš.

Merineiččysien ta šemmosien ylivoimasien olentojen arvauttelu antau tiijon ihmisen ta 
luonnon voimien taistelušta. Ihmini tahto piäššä luonnon valtuajakši, ta šen takie yritti arva-
ta šen vertauškuvallista kieltä.
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Karjalaiset arvautukšet

Karjalaiset arvautukšet ihmetytetäh šanan lyhyöllä muuvvolla, paradoksillisella ainehella, 
monimutkasella kyšymykšellä ta vuottamattomalla vaštaukšella. Arvautukšien avulla kar-
jalaiset kuvattih kašvi- ta elukkamuajilmua, luonnon ilmijöitä, muanviljelijän ološuhteita: 
Ruškie lehmä heinäseššä kytkyöššä. — Puola. 

Muinosimpina pietäh zoomorfisie arvautukšie. Metaforan kehittämisen levinnyönä keino-
na on elottomien vehkehien elollistamini: Petra pellola hyppiy, jalat muah ei koše. — Kätyt.

Alliteratijo ta toisto rivin alušša annetah karjalaisilla arvautukšilla erikoista šointuo: (Liha-
ni lihaista lipettäy lihavalla lippahalla. — Muamon nännie imijäštä lapšešta. (Lihainen lihais-
ta syöpi lihaiselta lippaalta? Nellä neitie niemen nenäššä yhteh kappih käyväh. — Leh-
mäštä, kumpaista lypšetäh). Ritmie ta loppušointuo varoin arvautukšissa on rikeneh käytetty 
venyähekši kiäntämättömie šanoja. Šata- ta tuhat-šanoja on ušein käytetty: Šata šanččie, 
tuhat tunččie, yhellä vyöllä vyötetty. — Lyyheh.

Pohjois-Karjalašša arvautukšet ollah lähellä eeppistä perinnehtä, tiälä monilla arvautukšilla 
on kalevalaista runonmittua. Šuvikarjalaisilla arvautukšet ollah tavallisešti proosamuuvvošša, 
niihi huomattavašti vaikutti venäläini rahvahanrunouš.

Arvautukšista ta arvauttelomisešta paistih kahella keinoin. Yhet šanottih, jotta ei šuanun 
arvautella illalla yötä vaššen šentäh, jotta tulou arvautukšen akka ta šyöy yöllä šen makuajan 
arvauttelijan taikka rupieu unissa kummitteliutumah (räšnäytymäh). 

Šanottih, jotta illalla arvauttelu oli kielletty: «Arvauteltih huomenekšella, illalla šuarnoja 
šanottih», muitein tuli «arvautkšen akka» — yliluonnollini olento, kumpasešta oli vaikie 
piäššä eris, šentäh kuin hiän tiesi kaikki arvautukšet ta vaštaukšet niih.

Erähičči kun oli moniehašša talošša arvauteltu illalla ta i arvautukšen akka i tuli ta šanou 
jotta: ”Nyt kun että šuattane šanuo miula šemmoista arvautušta mitä mie en tiijä, niin mie 
šyön teijät!” No šiitä ruvettih arvauttelomah ta hoš mimmoista arvautušta kyšyttäis, ni kaikki 
še «arvautkšen akka» tietäy. No šiitä še talon isäntä kun oli šemmoni hiitroi mieš, ni ottau ta 
tappau tiinehen kiššan, ottau vačašta pennut ta šamašša ne tupehuttau ta panou paččahan 
piäh ta petäjälevyllä peittäy ta kyšyy šiltä «arvautkšen akalta» näin: 
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”Tiijätkö šie mi on šuatu šyntymättä, kavotettu kašvamatta, puun piäššä, petäjän alla?”
No še «arvautkšen akka» šanou jotta: ”ka še on lumi”. Ukko šanou jotta: ”ei ole, vain še 

on lumi kun šanotah: puun alla petäjän piällä”. Šiitä ukko noštau petäjälevyö ta näyttäy 
paččahan piäštä šitä kiššanpennun ruatuo ta šanou jotta: ”Še on tämä!” – Šiitä oli «arvautkšen 
akka» šiäntyt ta lähtet poikeš, kun ei arvannun. 

Šitä, kumpani ei vaššannun moneh kyšymykšeh työnnettih pois, kaimattih nakrulla ta 
työnnettih Huikkol’ah (pohjoiskarjalaisilla) tahi Hiiteh (Puatenen karjalaisilla) — kamalah 
šaloh, «mečänhaltien luokše». Tavallisešti arvautukšie arvautettih talvella, erikoisešti Vieris-
sän keškenä. 

Toisien tietojen mukah kyllä illoillaki arvauteltih (hämärikkyö pityäs’s’ä) illanistujaisissa.
Oli aikoinah ihan tunnettuja aravauttelijie, kumpasie piätäkauten kučuttih pitoloih ta 

kumpaset tiijettihki erinomasie arvautukšie.

Arvuaja, kumpani kolmičči peräkkäh ei voinun arvata arvautušta, šai hävetä tietomatto-
muuttah ta joutu Huikkol’ah tahi Hiiteh — kamalah šaloh, «mečänhaltien luokše». (Täštä 
Huikkol’ašta on mainittu vain Vienašša. Toisissa Karjalan ošissa eikä Huikkol’ašta eikä mis-
tänä šemmosešta ole kuultukana). Enšin häneltä kyšyttih: 

– Huikkol’ahko vain šanot mielitiettyš nimen? Kun ei liene šanon nimie, ni šilloin joutuki 
Huikkol’ah. Läksijällä šaneltih näin: 

– Hui, hui Huikkol’ah, kišša kyytih, kapusta korjakši, hiiri heposekši, hiiren šuolet oh-
jakšiksi». Lähtöy mänömäh ta kaččou kun ristimuamo istuu katolla ta värttinällä kesryäy. 
Kyšyy: ”Minne mänet?” – ”Ka Huikkol’ah.” Ristimuamo kirvottau värttinän ta šanou jotta: 
”Anna, ristityttäreni, värttinä!” No kun hiän kumartuu antamah, niin šilloin toini šittuu 
korvilla. Šiitä hiän tuaš kyšyy: ”Oi, ristimuamoseni, minne mie nyt mänen?” – ”Mäne ruu-
menvakkah!” No šieltä noušou čuutona. ”Minne, ristimuamoseni?” – ”Mäne tervapuiseh!” 
Ka šen arvuatta! Tuaš ni kyšyy: ”Minne, ristimuamoseni?” – ”Mäne šulkavakkah!” No šieltä 
kun noušou niin kuin iče piessa! ”Minne ristimuamoseni?” – ”Mäne pappilan avannoilla 
pešeytymäh!” No hiän mänöy. Pappilan piijat tullah vettä käymäh: ykši lyöpi korennolla, toi-
ni korvolla, monieš purahalla. Hiän itkien ristimuamoh luokši. Toisissa kylissä Huikkol’ah 
joutujua käšettih ristimuamon pakinoilla. Piti männä ta kyšyö häneltä:
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«Minne mie, ristimuamosen, mänen?».
- Mäne tervapuiseh.

- Minne mie nyt mänen?
- Mäne šulkavakkaseh.

- Minne mie nyt mänen?
- Mäne villavakkaseh.

Ristimuamo kyšyy: ”Mitäpä šiula arvauteltih, kun jouvuit Huikkol’ah?” Hiän šanou. No 
šiitä ristimuamo šelittäy ne hänellä ta pešöy ta työntäy kotihiš.” (Vilho Jyrinoja).

Ičeštäh Huikkol’asta on mainittu näin. Kun še Huikkol’ah mänijä alkau šitä kämälua 
paikkua lähetä ni Huikkol’an koirat yllytäh haukutah. Huikkol’an emäntä käšköy pojat 
kaččomah, ketä šieltä tulou! Pojat juoššah pihalla ta ta jälelläh tultuo šanotah:

Tulou kakši kerjäläistä
ryyšyššä, riäšyššä,

rekälaukku rinnalla, 
hiiri heposena, 

kapusta korjana, 
koiran šuolet ohjakšina.

Huikkol’ašša häneltä kyšytäh: ”Mintäh šie tänne jouvuit?” – ”Kun en arvannun ni šiitä jouvuin 
tänne! En arvannun kolmie arvautušta!” – ”Mitäpä šiula arvauteltih?” – No šiitä piti šanuo ne 
arvautukšet mitä ei ollun arvannun. Šielä Huikkol’ašša häntä enšin vieretetäh tervapuisešša, 
šiitä šulkapuisešša. Šiitä kun šieltä noššetah niin on kuin kokko: šulat tartuttih tervah!

Vielä on mainittu šemmoistaki keinuo, konša Huikkol’ah matkuajan piti männä Huik-
kol’an akan luokši, kumpani kesräsi värttinällä kahen koslan piällä. Še puitto kirvotti värtti-
nän ta käški tulijua šitä noštamah, a iče alko kušša ta šittuo šen piäh.

Tai šanottih eri kylissä vähäsen toisella keinoin. Oli tämmöniki : «Hui, hui Huikkol’ah, 
pui, pui Puikkol’ah hiiri heposekši, hiiren v...u vempelekši, kapusta korjakši, petel ruošakši, 
hiiren šuolet ohjakšiksi».

25



Lapšet varattih Huikkol’ah joutumista, ta šentäh yritettih kuunnella tarkkah, kun van-
hemmat ihmiset arvauteltih, jotta šuatais tietä niitä arvautukšie mahollisimman äijän. 

Paikka

Arvautukšie niinkuin muitaki šuušanallisie kanšanrunouven muotoja šai kuulla šekä koissa, 
jotta šen ulkopuolella: kalalla (kalapirtillä), mečällä (meččäpirtillä), tukin uitošša (tukkipir-
tillä). Pahalla šiällä taikka yöpuulla ruvetešša kalaštajat, mečäštäjät taikka tukkimiehet kerä-
yvyttih yökši šaman katon alla. Šiih palah tuli kanšanrunouven šuurempien lajien: runojen, 
starinojen ta kaikenmoisien kertomukšien vuoro. Arvauteltih tiälä oikein harvoin šiitä šyyštä, 
jotta näillä loittosilla meččäpirttilöillä keräyvyttih tavallisešti ruavahat miehet. Joukošta aina 
löyty yksi taikka ušiempiki hyvä starinoiččija ta loppuset oltih vain kuuntelijina. Viime aikoi-
na arvauttelu jäi vanhukšien ta lapšien huvihommakši ta parahana paikkana šiinä kujehešša 
ois kiukuan šelkä. Arvauttelu vuatiu vuoropakinua, kumpasešša yhet arvauttelou, a toisien 
tehtävänä on arvuamini. Voijah arvautella välissäh kakšiki henkie, vain šilloin ei šäilytä ne 
kilpailutunnelma, ilo ta leikki. Näissä arvautukšissa, Karjalaisissa runoloissa ta šamoin šanan-
laškuloissaki karjalan kieli on šäilyn vanhašša puhtahuuvveššah.

Vaikka arvautukšie on pitin aikua jo riittäväšti tutkittuki, arvautušmuajilmašša on vielä 
tutkittavua šekä kielen, jotta kanšanrunouven kannalta.
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Keški on kuin kesrä, varši on kuin vašta, 
häntä on kuin hiirellä.

Nakris.

Puukello, kivijalka, läksi šoita šotkomah, 
meren vettä vellomah.

Nuotta.

Nyppiu, näppiy, käyvä käššiy pikku henk-
šelit šeläššä.

Rukki.

Pieni lintu liinahäntä läpi šeinäštä liitelöy. 
Niekla ta rihma.

Mi juuritta kašvau?
Pilvi.

Ikäh veješšä venyy ei nikonša happane.
Kivi.

Astuoissa tunnet, korvillaš kuulet, a šil-
millä et niä.

Tuuli.

Talvet juokšou, kešät makuau.
Šukši.

Yksi pirtti viisi kamarie.
Šormikaš.

Kellä on šilmät korvissa.
Korvolla.

Rautašuu puita šyöy.
Kirveš.

Kahella muamolla viisin pojin.
Kiät ta šormet.

Huara halie, koivu korie, yhteh juureh 
juoštih.

Lehmän šarvet.

Nellä antau, nellä kantau, kakši kuunte-
lou, yhellä koirie hošou.

Lehmä lypšyäissä.

Yksi hiiri, kakši häntyä, ken šen kenkän 
arvuau.

Löttö. 

Juurikka joven takana, šatašarvi kankahal-
la, puun voije, venosen rašva.

Terva.

Yöt huhuou, päivät huhuou, etähyštä ei 
šua.

Koski.

ARVAUTUKŠIE
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Korppi lenti korven rantua, vesi šiiveštä 
čirahti.

Vesi airosta tipahti šoutuaissa.

Kukko puušša, šuolet muašša, laulua ku-
kertelou.

Kello.

Minne vieröy šinikerä, šinne et piäše šie 
ikinäh.

Šilmät.

Liukkau laikkau luisien lukkujen takana.
Kieli.

Kieletöin mieletöin – muajilman viisaš.
Pesmeni.

Šie čikkoseni šieltä, mie čikkoseni tiältä – 
yhteh yökši muate.

Vyö.

Orih juoksi, očcah nuoli, reki vieri, tie 
täräsi.

Rukki.

Lemmenlehti lekahti – kaikki rahvaš 
kačahti.

Ovi.

Neitoni nenä nykerö, perehen ruoka ta-
kana.

Avuan.

Pirtti täysi omahista – en ni enšimmäistä 
tunne.

Jalan tilat.

Hyppiy koppiu, ta yhteh čuppuh čurvistuu.
Vašta.

Liävä täyši lähtömie, hännättömät kaikki.
Halot kiukuašša.

Lampahat lahen takana, šyyvväh kultaista 
kuluo, hopeista heinänpiätä.

Hiilet kiukuašša.

Kirpun šuuruš – hevoita jykiempi.
Tulikyven.

Tuli tuitturi mečäštä, otti kullat, otti mul-
lat, otti huokehet hopiet.

Kiukuan havu.

Istu huapana havolla, vesilintu vempelellä 
– šuutoin šöi, kiätöin ampu.

Lumi šuli kannonpiäštä. 

Kannettava vaipuu, kantaja ei vaivu.
Veneh.

Kukkaro kuušešša, helykivi juurešša.
Koira oravua haukkumašša. 

Kiiltäy kuin nappi – ei ole nappi,
Pöräjäy kuin pappi – ei ole pappi,
Muah mänöy kuin tappi – ei ole tappi.

Šittapörö.
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Viron uuhi, šakšan lammaš,
Tulou koppien kotih,
taputellen tanhusie.

Skokuna.

Koissa kolahti, rannašša rämähti – šinišot-
ka vesillä.

Nuotta.

Korkiempi kotie, matalampi rekie, 
muššempi nokie, valkiempi vitie.

Harakka.

Puukello, kivikapie, läksi šoita šotkomah, 
meren vettä vellomah.

Nuotta.

Kaštietta kašvau, vejettä venyy.
Noki.

Yöt kaččou, päivät kaččou, šilmieh ei rä-
pähytä.

Korvo.

Kieletöin, mieletöin koko kylällä toven ša-
nou.

Pesmeni.

Meččäh mänöy – kotih kaččou, kotih tu-
lou – meččäh kaččou.

Kesseli.

Šata šilmyä, šata korvua.
Vakka.

Veješšä šyntyy, vettä varajau.
Šuola.

Mušta lehmä mulleroini šeisou pyhällä 
mualla, pyhän muan pientarella, šuuren 
korvon vettä juopi, šuuren yšän halkuo 
šyöpi.

Kylyn kiukua.

Mušta lehmä mulleroini vettä juopi, pil-
ven noštau, paikkoja pakottau, lihakšie 
liikuttau.

Kylyn kiukua.

Uukoni kotih tulou, villaset muata vetäy.
Heinäreki.

Lammaš meččäh mänöy, kylkiluut paistau.
Heinähäkki.

Eččiy, eččiy, kun löytäy niin pölaštyy, kun 
ei löyvä niin ihaštuu.

Verkon paikkuamini.

Emättäy kun revittäy, pajattau kun paik-
kuau.

Verkon korjuamini.

Nuora puun nenäššä, šurma nuoran piäššä.
Onkitušonki.

Mieš hirttä pitäy, hirren piäššä nuora, 
nuoran piäššä koira, koiran šuušša elävä.

Onkitušonki.

” E l ä y  m u a j i l m a n  a l u š t a  m u a j i l m a n 
l o p p u h ,  a  v i i j e t t ä  n e t ä l i e  e i  n i ä .

Ku u.
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Puoli puuta, toini rautua.
Veičči.

Härkä liäväštä vejetäh, viisi mieštä vetä-
mäššä, kuuveš mieš on kuččumašša.

Veičči ta huotra.

Polvie ylempänä, vyötä alempana muštani 
roikkuu.

Veičči tupešša vyöllä.

Nipšau-n’apšau, käyvä kapšau tihieššä var-
vikošša.

Keriččemet.

Jalan alta vauhin šuau, polven piällä pelie 
pitäy, pieneštä reijäštä šiämeh piäšöy, keš-
kikohan pakšukši šuau.

Rukki.

Nellä neitie niemen piäššä, viiješ ympäri 
kiertäy.

Tikutuš.

Čuuto čupušša istuu, naista tuakšeh tahtou.
Kankašpuut.

Pissä, pissä, paina, paina, kun ei mäne – 
nuole piä.

Niekla ta rihma.

Mi on vaškini vakkani, luini lukkunu, 
šeičen loukkoni.

Piä.

Kanasie kakši ortta, kaikki aivan valkeita.
Hampahat.

Lauta lammissa ei laho, eikä happane.
Kieli.

Tuatto-muamo šyömäh – pojat šotua käy-
mäh.

Hampahat.

Katajikko kannon piäššä tyynellä tai tuu-
lella lekkuu.

Parta.

Lahet kaijat, niemet pität, kallivot niemen 
nenäššä.

Šormet ta kynnet.

Kantaja kuolou, kannettava jiäy.
Nimi.

Kylyn koukku, šaunan šalpa, perehen to-
rakapičča.

Min’n’a.

Kaheštä reijäštä šiämeh, kolmešta pois.
Paijan piältä ottamini.

Nellä kantau, nellä antau, kakši kaččou, 
kakši kuulou, kakši taivašta viilöy, yksi 
koirie hošou.

Lehmä.

Pitkä viččä pihlajaini, koko kylän hošojaini
Paimen.
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HUI, HUI HUIKKOL’AH
arvautušleikki

Henkilöt: Juakko (isäntä), Našto (emäntä), Muarie, Tuarie, Iivana, Miihkali, Hilippä, 
Suava (talon ta nuapurien nuorisuo.) Kaikki, mikäli on mahollista, ollah kanšallispukuloissa.

*
Vanha pirtti, kumpasešša on muinoiskarjalaisie huonehkaluja ta kesseli (tuohikontti) šeinäl-
lä. Isäntä istuu skammilla (rahilla) ta vuolou kirvešvartta, emäntä puuhuau keittohommissa, 
Muarie keriy lankua, Tuarie pitäy vyyhtie, Hilippä kaččou ikkunašta pihalla, Miihkali ta 
Iivana issutah stolan takana ta niise kurkissellah pihalla. 

Juakko  (laškien kirvešvarren skammilla) Eikö Suavua jo nävy? 

Hilippä  Ei nävy vielä. 

Našto  Ei Huikkol’ašta niin ruttoh šelvitä, kun šinne kerran täytyy männä. 

Muarie  Šielä šitä Huikkol’an Halli haukkuu, luppakorva (hörppäkorva) louškuttelou. 

Iivana  (lattiella šeisomah šuoristautuon) Ta Huikkol’an piijat piinatah. 

Miihkali Ta novetah nuama. 

Tuarie   Ta terva-altahašša pannah pešeytymäh.

Juakko   Ta käšetäh pyyhkiytymäh ruumehella hinkalošša (tarttuu kirvešvarteh, kaččelou 
šitä), tuahvejellä juotetah ta kuivilla kiššanhännillä šyötetäh. 

Muarie Suava parka! (heitetäh kerimäštä, pannah kerä ta vyyhti stolalla). 

Tuarie Mintähpä hiän ei voinun arvata niitä arvautukšie? Oltihko ne arvautukšet ihan 
outoja ta niin vaikeita, jotta niijen takie piti Huikkol’ah joutuo?!

31



Juakko Niin, niin, köpelöšti kävi Suavalla. Vain voisimmahan myöki täššä joutavina ol-
lešša kuot’ella, ollahko tiälä miän joukošša kaikki muut Suavua viisahampie. Ja-
tamma kyšelyö, mäne tiijä, šuammako vielä ketänih Suavalla toisekši. 

Iivana Jatkakka vain.

Tuarie En ole ainaki mie vaštah.

Kaikki (toissetah) Jatkakka, jatkakka... 

Juakko No tietoniekat, taitoniekat, olkua tarkkana, pankua mieli pyörimäh, toimimah 
ankara ajatuš! 

Muarie Kyšy miulta enšiksi, tuatto! 

Juakko Olkah männehekši, alottakka vain. — Henki alla, henki piällä, šiinä henke-
töin välissä. — Mi še on? 

Muarie Heponi, šatula ta račaštaja, — šen mie jo kätkyöššä ollešša kuulin. Vain nyt mie 
kyšyn šiulta, tuatto. 

Juakko No, annahan paukkuo! 

Muarie Yöt pauhuau, päivät pauhuau, ei šua konšana rauhua, — mi še on? 

Juakko Tuntouhan tuon košen pauhuannaštah. Nyt šie, tietäjä Hilippä! — Čuuto ču-
pušša istuu, naista tuakšeh tahtou, — mipä še on?

Hilippä En mie häntä... čupušša istuu... mihän tuo ois? 

Juakko Ahaa! Joko aletah šilmäš kiäntyö Huikkol’ah päin. Olishan še Suava šieltä pois 
šuatava. No kuot’t’elemmapa nyt Našto-emännän tietoja. 

Našto No, annahan tulla, täššä olen. (Kiäntyy vuottamah.) 

Juakko Šuorašelkäni, šatajalkani, — mi še on? 

Našto A-voi-voi, eikö muuta! On han še šaha miänki talošša. A keltäpäš mie nyt kyšy-
sin? 

Muarie Miulta, miulta! 
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Našto Innin tinnin, junnin jännin, jyrkät polvet, viärät šiäret, harmua hameh piällä, 
— mi še on?

Muarie (ajattelou ta šupšettau ičekšeh) Innin tinnin, jynnin jännin, jyrkät polvet... (Ihaš-
tuon) Ka še šie, muamo, kun laulat pikku vellie muate pannešša. 

Našto Ei ni šinnei päin! Huikkol’a taitau olla kohta ieššäš. Vain kuulepaš, Miihkali! 

Miihkali Kuulen, kuulen. 

Našto — Pyörie, pyörie, pyörykkäini kaiken muan armahaini, — mi še on? 

Miihkali Vähemmälläki toki rahan arvuau, kopeikan. Kyšäsenpä nyt mie Iivanalta. 

Iivana Kyšy vain! 

Miihkali Ieššä orani, kešellä kerä, peräššä čirpin terä, — mi še on? 

Iivana Kaikkihan kukon tuntou. Nyt kaččuot on miun vuoro. — Kattila kiehuu kan-
kahalla ilmain puitta, keittäjittä, kokitta, kohentajitta, pavaritta, paistajitta, 
— Mi še on, Muarie? 

Muarie Terva. (Kaikki nakretah.) 

Iivana Hui, hui Huikkol’ah, kun et šitäkänä tiijä. A šie, Hilippä! 

Hilippä No? 

Iivana Mi paikka leiväštä täytyy šyömättä heittyä? 

Hilippä Kuori tietyšti, kova, palanut kuori. 

Iivana Etpä tietän, etpä tietän! — Juokšou, juokšou muat i meret, a jälkie ei tunnu, 
— mi še on, — Miihkali? 

Miihkali Vesi, tiijän mie. Vain šanopaš, tuatto, tämä: Yöt hakkuau, päivät hakkuau, laš-
tuo ei šua.

Juakko Kyšyhän šiltä, kumpani ei ole nähnyn kelluo. — Ikäh veješšä venyy ei nikonša 
happane, — šiinä on šiula, Tuarie.
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Tuarie Kivi še on, tuatto šen šano. Kivi še ei vettä varaja. — Nyppiu, näppiy, käyvä 
käššiy pikku henkšelit šeläššä. Šiinä še on tehtävä. A šiitä šamasešta vielä näinki 
šanotah: Jalan alta vauhin šuau, polven piällä pelie pitäy, pieneštä reijäštä 
šiämeh piäšöy, keškikohan pakšukši šuau. A mipä še tämä on? Šanopaš nyt, 
Miihkali. 

Miihkali Rukkihan še on. Kun šillä kesrätäh, niin še nyppiu, näppiy, käyvä käššiy, lanka 
mänöy pieneštä reijäštä läpi ta rullua täyttäy. Kuulei, Muarie tämä: Mitä varis 
ruatau, kun šillä on täytyn kuuši vuotta? 

Muarie Kuolou, mitäpä muuta. 

Miihkali Mitä vielä! Šilloin še vašta alkauki elyä. Hui, hui Huikkol’ah, kun et šitäkänä 
tiijä. (Aštuu Muarien eteh ta härnyäy šormellah) Hui, hui Huikkol’ah, kun et tie-
tän, mi laulau innin tinnin, jynnin jännin, jyrkät polvet, viärät šiäret, harmua 
hameh piällä. Hui, hui Huikkol’ah, kun et arvannun. Kattila kiehuu kankahal-
la ilmain puita, keittäjittä, kokitta, kohentajitta, pavaritta, paistajitta. Hui, hui 
Huikkol’ah, kun et älynnyn, mitä varis ruatau kun še on täyttän kuuši vuotta. 

Kaikki  (kättä heiluttuan) Oho šie, stukoi stakoi. Hui, hui Huikkol’ah, kun et šitäkänä tiijä. 

Miihkali Mitä kaikki ihmiset ruatah yhtä aikua? — Tuarie. 

Tuarie Ne muatah — ei, kun vanhetah. — Maito kuatu lattiella, piimä latelauvoilla, 
lähe ei nuollen, eikä vuollen, eikä šiivellä pyyhkien. — Še on šiula, Hilippä.

Hilippä Mipä še olis muu kuin maito.

Tuarie Hui, hui Huikkol’ah, kun et šitäkänä tiijä (Aštuu Hilipän eteh ta härnyäy šor-
mellah) Hui, hui Huikkol’ah, kun et arvannun: Čuuto čupušša istuu, naista 
tuakšeh tahtou. Hui, hui Huikkol’ah kun et tietän: Mi kohta leiväštä täytyy 
šyömättä jättyä. Hui, hui Huikkol’ah, kun et tietän: Maito kuatu lattiella, pii-
mä latelauvoilla, ei lähe nuollen, eikä vuollen, eikä šiivellä pyyhkien. 

Kaikki Hui, hui Huikkol’ah, kun et šitäkänä tietän! Hui, hui Huikkol’ah, kun et šitäkä-
nä tietän! Hui, hui Huikkol’ah, kun et šitäkänä tietän! 
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Juakko:
Hui, hui Huikkol’ah!

Huikkol’an koirat haukkumah
Hiiri šiula heposekši,

Kiššanšuolet šuiččiloiksi,
Koiranšuolet päiččilöksi,

Tuahlapie rejekši,
Vanha kapusta korjakši,

Huuhmar lakiksi,
Korento ruošakši,

Petel piiskakši,
Čičiliušku šiimakši.
Hui, hui Huikkol’ah

Huikkol’an koirat haukkumah.
Kaikki:

Hui, hui Huikkol’ah,
Huikkol’an koirat haukkumah.

(Hilippä ta Muarie ollah lähöššä pois pahoilla mielin. Šilloin Suava viuhahtau äkkie šiämeh 
takitta, pal’l’ahin päin tukat pissyššä).

Juakko Šiinä teilä Suava! Pöläštynehenä ta kurjan näkösenä. Mitäpä šinne mainittavah 
Huikkol’ah kuulu?

Suava (kertou pöyrrykšissäh):

Kuulin kummat, nävin imehet,
Huikkol’ašša käyveššäni:

Orava ahoja kynti,
Hepo hännin puuhu juoksi,

Hirši veti, härkä notku,
Reki kešti, tie hajosi,
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Kirvehellä keitettih,
Kattilalla leikattih,

Lammaš latteita pešäsi,
Piijat pahnašša makasi,
Lehmät leipo taikinua,

Poršahat keitti pontikkua,
Akat ammo aituukšešša,
Emännät šikana röhki.
A kun mänin liäväh:
härkä löi hännälläh,
vasikka vasarallah,

lammaš kintullah kajahutti,
väistärikki šiärelläh,
tijani kannukšillah.

  Oi kuin miula on vilu, vaivuttau ta on nälkä.

(Kaikin nakretah.)

Našto Etkö šie, poloni, šuanun šielä ruokua? 

Suava Šyötettih milma mukamaš tai juotettih, vain nälkä ei lähten. Lähtiessäki annettih 
piirua evähiksi. Otin šen käteheni – kiäššä ei nimitä, panin šen šuuhuni – šuušša 
tyhjä!

Tuarie A missäpä šiun takki ta lakki?

Suava Ka milma Huikkol’ašsa jakšettih, vuattieni vajehettih. Šain mie tilah šinisen takin 
ta šarkasen lakin. Annettih miula vielä jiäheponi, nakrehešta šatula ta herneheštä 
ruoška.

Miihkali Missäpä ne nyt ollah?

Suava Mie istuuvuin heposella šelkäh ta läksin ajamah. Ajoin, ajoin ta kuulin kuin tie-
viereššä lintuni laulau: - Šinini takki, šinini takki. A miula kuulu: - Ei ole šiun 
takki, miun on še šinini takki. Heitin takin piältäni ta riputin šen koivun okšah. 
Kun ei ole kerran miun, ni olkah siinä.
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Iivana A missäpä lakki?

Suava Läksin mie ielläh račaštamah. Vähäsen matan piäštä tuaš kuulen linnun laulun: 
-  Verašta lakki, verašta lakki. A miula kuulu: - Varaššušlakki, varaššušlakki! Šiep-
pasin šen lakin piäštäni ta vihoissani vilahutin meččäh. Mäne mänöjäš!

Juakko Minnepä heposeš šuatoit?

Suava Ka kun läksin tuaš ielläh ajamah, nävin tiepuolešša palajan riihen. Läksin šitä 
šammuttamah, a šillä aikua heposeni šuli. Noššallin šatulan olkapiälläni, pissin 
ruošan vyön alla ta jatoin matkuani.

Tuarie A missäpä nyt ne šatula ta ruoška?

Suava Kulkieissani nävin kahta toruajua šikua tiellä. Mie niitä šatulalla kolhasin. Šijat 
ni šyötih šatulani.

Miihkali A ruoška?

Suava Kotvasen ajan piäštä näin tuaš kun kakši kukkuo toratah. Mie välih ta ruošalla 
niitä lyyvvä šujahutin. Ne šyötih miun ruoška. Šiitä läksin kotih ta nyt olen täššä. 

Našto Nälissäš, poikaparka. 

Suava Vilu miula on ta vaivuttau. 

Juakko (juohattau Muarieh ta Hilippäh) Ta tuošša on kakši lähtömäššä šamalla matalla. 

Suava (ihaštuu ta ilkkuu) Hui, hui Huikkol’ah...
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Lukemisto      

NIMIJÄ

”Nimi on kuin tervaplätti pukšun polvešša. Ei šiitä eris piäše.”  
(Pekka Perttu)

Nimenanto

Nimettömänä ei lašta šuanun pitälti pityä, eikä häntä voinun šilloin lapšekšiki šanuo, Ni-
mettömäkši vain tahi ”Nimettömäkši Niikkanakši” kučuttih. Šyntynyt lapši heti ikävöiččöy 
nimieh, šentäh šanotah ”kun lapši šyntyy, ni nimiki šyntyy”. Kešenaikusella šyntynyölläki 
lapšella pitäy antua nimi.

Ennein nimi annettih kirikön kirjojen mukah ta še ei ollun kokonah vanhempien miä-
rättävissä. Kun lapši šynty ni heti oli käytävä papin taikka kirjamiehen pakinoilla. Vaikka 
šyntymäpäivä miäräsi ta rajotti nimen eččimistä – oli otettava joko šyntymäpäivän nimi tahi 
jompikumpi kahen entisen päivän nimilöistä, jotta ei šattuis yhteh pereheh kahta šaman-
moista nimie, annettih valita kolmešta päiväštä. Tulovien päivien nimijä ei šuanun ottua. 
Nimen valiččijakši ei kelvannun ken vain. Še piti olla viisašpäini ta lujaluontoni, šentäh kun 
lapši tulou nimen valiččijan moini. Lapšen tuatto tahi hänen pois ollešša ristituatto tahi ris-
timuamo kelvatah šiih hommah.

Paraš tietyšti oli tuatto, šillä ”kenen lapši, šen ni nimi”. Heimolaisien nimijä kun šattuu, 
niin niitä valitah, vainuajienki nimijä annettih, šamoin tuattojenki, vain muamon nimie 
annettih harvoin, šentäh kun šanottih, jotta muamolla on häpie kuččuo šamannimistä kun 
iče lašta. Še nimi kyllä, mi šattuu enšimmäisekši (šyntymäpäivän nimi), olisi aina lapšella an-
nettava, šillä ”nimi kun muuttuu, ta ošaki muuttuu” ta ”lapšen nimen kun vaihat, ta ošanki 
vaihat”.

Kačottuo lapšen nimie ”ei pie huhuten tuuvva eikä karjuon kačella”, jotta šen šuajašta tulis 
”tašapäini, hyvämielini eikä mikänä rämykesseli (tyhjänpäiväistä rämäsijä)”.
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Heti kun nimi on kačottu, aletah lašta pakautella šillä nimellä, vaikka ei vielä rissitty.Nyt 
nimijä lapšilla annetah mimmosie tahotah. Še voit olla tuaton, heimolaisen tahi minnih 
tuttavan nimi. Neuvoštovallan aikana annettih lapšilla ihan outoja nimijä, kumpasissa oli 
poliittisijaki vivahukšie. Šemmosie kuin Okt’abrina (lokakuu, Lokakuun vallakumoukšen 
kunnivokši), Sent’abrina (šyyškuu), Avrora (šotalaivan kunnivokši), Revolutsija (vallanku-
mouš). Šiih aikah, konša alettih peruštua kolhoosija ta ilmesty ihan tuntomattomie ennein 
konehie, ilmešty Traktorija.

Neuvoštovallan aikana erähät vanhemmat kekšittih lapšillah ihan älyttömie nimijä, kum-
paset kovottih monen šanan taikka nimen enšimmäisistä kirjaimista.

• Vilen Вилен — V.I. Lenin В. И. Ленин

• Vil’ Виль — V.I. Lenin В. И. Ленин

• Gertruda Геpтpyда — työšankari геpоиня тpyда

• Diner(а) Динэр(а) — uuvven aikakauven lapši дитя новой эры

• Krarmija Крармия — Puna-armeija Красная Армия

• List Лист — lenin ta Stalin Ленин и Сталин

• Maels Маэлс — Marks, Engel’s, Lenin, Stalin Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин Ku-
kutsapol’ Кукуцаполь — Maissipeltojen kuninkaš Кукуруза — царица полей

• Niserha Нисерха — Nikita Sergejevič Hrushov Никита Сергеевич Хрущев

• Juralga Юралга — Juri Aleksejevič Gagarin Юрий Алексеевич Гагарин

• Ur’urvkos Урюрвкос — Ura, Jura avaruuvvešša Ура, Юра в космосе!
• Čelnal’din(а) Челнальдин(а) — Čel’uskin jiällä Челюскин на льдине

Juri Gagarinin avaruušlennon jälkeh monet šiih aikah šyntynehet poikalapšet šuatih Juri-ni-
men. Myöhemmin tuli muoti antua vanhoja melkein unohettuja ukkojen ta ämmöjen, van-
haukkojen ta vanhaämmöjen nimijä ta on šemmosijaki vuosija, konsa on muojissa minih 
poikien taikka tyttöjen nimi.
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Petroskoin rekisteritoimiston tietojen mukah 2009–2012 vuosina Petroskoissa šyntyne-
hillä lapšillah vanhemmat valittih rikenempäh tämmösie nimijä:

Tyttolöillä:
Anastasija, Polina, Darja, Marija, Sofija, Sofja, Uljana.

Oli täššä joukošša harvinaisieki nimijä, tämmösie kuin:
Miroslava, Ustin’ja, Glikerija, Vladislava.

Pojilla:
Art’om, Dmitrii, Ivan, Danila, Kirill.

Monet poikalapšet suatih vanhoja jo melkein unohettuja nimijä:
Ignatii, Platon, Ruslan, Elisei, Vsevolod.

2004–2006-vuosina oltih muojissa nimet Kirill ta Danil. 2010 vuotena šynty 16 Leuo.

”Olipa še mitein vain, nimi ei mieštä pilua, kun vain mieš ei piluais 
nimieh.”

Tavallisien virallisien etunimien, tuatonnimien ta šukunimien rinnalla karjalaiset kuin muut-
ki kanšat rikeneh käytettih hakuntanimijä. Niitä antroponimiseštä merkitykšeštä juatah kol-
meh ryhmäh:

• Henkilökohtaset haukuntanimet
• Šukuhaukuntanimet
• Paikallis-kollektiiviset haukuntanimet
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Henkilökohtaset haukuntanimet kuvatah yhtä ihmistä šukuo mainiččomatta. Tämmösie 
haukuntanimijä käytetäh vain yksikön muuvvošša. Ihmisellä voit olla yksi taikka ušiempiki 
lisänimi, kumpaset ilmeššytäh pitin ikyä mistänih šyyštä. Pyykkäri-Santra, oli ainuona šoti-
lašosašton pyykkärinä monet vuuvvet. Jo vanhana ihmisenä ollešša rikeneh kävi tyttöh luona 
Mončegorskin kaupunkissa ta šiitä kehu koko kylällä, kuin šielä on hyvä Vuokkiniemeh ver-
rattuna. Šiitä šyyštä kyläläiset ruvettih häntä kuččumah Mončegorskoiksi. Vielä tämä šama 
Santra oli oikein ahneh ajautumah vierahih aseih ta huhuomah niistä pitin kylyä. Šiitä šyyštä 
häntä mainittih vielä Prokuroriksiki (šyyttäjä).

Piippu-Sohja tuli Vuokkiniemeh Latvajärveštä ta näytti ihan ouvolta, kun hiän naisena 
ollešša poltti piippuo. Šiitä i nimeh šai. 

Tämmösien henkilökohtasien haukuntanimien ilmeštymini on tavallisešti šelvä. Ne ei 
šiirrytä polvikunnašta toiseh, tuatolta pojalla, muamolta tyttärellä. 

Šukuhaukuntanimet kuvatah ei vain yhtä ihmistä, a täyšinäh koko šukuo. Vuokkiniemen 
Tepposešša elettih Remšut, kumpasie tiijettih ta kučuttih kyläšsä Tepposiksi. Tämä lisänimi 
kuvuau koko heijän šukuo. Kun tulou pakina keštänih šuvun jäšeneštä ni siih on lisättävä 
vielä etunimi: Tepposen Iivana, Tepposen Huoti taikka ihmisen ”arvonimi”: Tepposen isän-
tä. Erikoispiirtehenä näillä haukuntanimilöillä oli še, jotta ne šamoin kuin ni šukunimet 
šiirryttih polvešta toiseh. Šiitä šyyštä ne ollah ikivanhat ta ušein niijen alkuperyä on nykyjäh 
vaikie šelvittyä.

Ken tietäy konša ta mintäh tämän haukuntaminen oli šuanun tämän šuvun etuštaja (esi-
tuatto taikka esimuamo).

Šukuhaukuntanimet ollah muuttumattomat ta tehtävältäh ne ollah lähellä šukunimie, ta 
monet šukunimet aikoinah on muovoššuttu haukuntanimilöistä: Ryöttiläiset → Rettijevit.

Karjalaiset mielelläh kiušattih nuapurijah köllinimilöillä tahi haukuntanimilöillä. Jokahi-
sella kylällä tahi kylän ošalla oli oma haukuntanimi ta nuapurit niin heitä šanottihki. Täm-
möset haukunta- taikka liikanimet kuulutah paikallis-kollektiiviseh haukuntanimiryhmäh. 
Ušiemmičči niitä käytetäh monikošša: kičut, makšalillit, šavilötöt, šienipatolaiset. Yksiköššä 
käytetty liikanimi merkiččöy vain yhtä minnih kylän eläjyä. Nämä haukuntanimet ollah 
nykyjäh valitettavašti häviemäisilläh ta vain vanhan polvikunnan käytöššä. Ta vain hyö vielä 
voijah šelvittyä muutomien šyntyperyä.
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Monet šelvitykšet on šäilytty starinamaisissa juttuloissa: Makšalillit, Šienipatolaiset. Kai-
ken tämän peruštehella voimma šanuo, jotta yhellä ihmisellä voipi olla yksi-kakši henkilö-
kohtaista, šuku- ta paikallis-kollektiiviset haukuntanimet.

Korkonimijä, lempinimijä, lisänimijä, liikanimijä, köllinimijä, haukkumanimijä ta ha-
kuntanimijä on ollun ilmasen ikäh. Istorijašša niitä mainitah šuuri joukko, šemmosie kuin 
Maria Verini (Maria I, Maria T’udor), Iivana Julma (Iivana IV), Iivana Kalita (kalita – kuk-
karo, rahašäkki), Kaarle Rohkie (Kaarle Hurja), Ludvig Hurskas (Ludvig I), Filip Kaunis 
(Philippe IV le Bel), Rasputin (irstas, Hullu munkki), Erik IX Pyhä.

Eniten taittau kuiteinki olla šemmosie halliččien nimijä, kumpasih on liitetty šana Šuuri. 
Muissamma šemmoset kuin Aleksanteri Šuuri, Fredrik Šuuri, Kaarle Šuuri ta Pietari Šuuri, 
Konstantinus Šuuri, Knuut Šuuri, Katariina II Suuri tni.

Elias Lönnrot šai kanšan keškuuvvešša nimen Loru-Lenruuti (Loru-Lönnrot, Loru-Lent-
ruuti).

Korkonimijä annettih tavallisešti:
• Paikan tai talon mukah
• Ulkonävön mukah
• Käytökšen mukah
• Šiännykšissä annettu haukkuma- taikka pilkkanimi
• Naisilla miehen mukah
• Meččämieš suatto šuaha korkonimen mečäštämäh riištan mukah: Kettu-Lassi, 

Hirvi-Heikki, Karhu-Heikkinen, Susi-Kalle.

Šamannimisillä ihmisillä kyläššä annettih tavallisešti minih liikanimi, jotta šen avulla tar-
kentua juštih šitä ihmistä, keštä oli pakina. Vuokkiniemeššä oli yhteh aikah muoti antua 
Val’a-nimijä tyttölöillä. Juštih šen lisätyn nimen kera nyt tiijetäh ta erotetah pakinašša Pro-
horaisen, Helmin, Paron, Arhipan, Vaselin ta muutki Val’at. Šamoin ni Gal’at erottih: Muš-
ta, Krasivoi, Vašelin. Kun lienöy pereheššä poika ta tuatto oltu šamannimiset, ni tuatto šai 
nimilisäykšen ”vanha”. Tepposešša oli tepposen Iivana ta vanha Iivana.
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Ihmisien haukuntanimet

Ei še ihmisen nimi ollun niin vain, jotta kun šai šen nimen, ni šillä i pakauteltih häntä koko 
ikäh. Kylissä oli tapana antua vieläi lisänimijä. Še lisänimi voi merkitä ihmisen ulkonäkyö, 
tapoja, ammattie taikka tarttuo mistänih tapahukšešta. 

Yrittäkkyä arvata, mistä on johtun tämmöset haukuntanimet, kyšykkyä koistana rahvahan 
ta kylien lisänimijä ta lisäkkyä ne täh lukuh.

Kolasija Maikki
Koulun Vas’ka
KinoLempi
Kauppieš Tat’t’ana
Čilli
Pölypiä Santra
PostiMaikki
PiippuSohja
Pikku Jura

Pahkapiä Iivana
Kutuzov
Niemen Muarie
Taipalen Muarie
Myllyvuaran Huoti
TalliHuoti
Hähäččy Maikki
Romppa Iivana
Kuurnis Paula

Trulli Iivana
Šoittaja Mikko
Sluiri Pekka (pitkä, laiha)
Mančon Kol’a
T’eppi (valehtelija)
Tepposen Iivana (kylän oša)
Kampalo
Krasivoi Gal’a 

Kulttuuritalon emäntä. Näin kučču Vataista Tat’t’anua nuapuri Sohrman Man’u.  Tat’t’ana 
oli erikoisen hyvänšiivoni emäntä. N’ečei Ivana. Šai nimeh siitä, kun tuli kyläh vävykši Au-
nukšen Karjalašta. T’epit. T’eppi – merkiččöy valehtelijua ihmistä. Tämä nimi heijän šukuh 
oli tarttun ammusista ajoista. Višših oli joškuš ollun šyytä niin šanuo ta nimittyä. Kiiriskö 
Anni. Annilla oltih šuuret ta kaunehet šilmät. Niillä šiitä kaččuo kiirotti. Čilli. Näin kučut-
tih Vataista Šanterie helieštä iäneštä. Šoittaja Mikko. Oli parahie šoittajie kyläšsä. Häntä 
aina kučuttih šoittamah ta hiän haitari olkapiällä kulki kouluh, päiväkotih ta klupilla. Va-
sikka-Man’u. Ruato sovhoosin vasikkalašša. Kauppieš Tat’t’ana. Ikäh ruato kylän tavara-
kaupašša. Talli Huoti, Kottaraini. Oli tallimieš. Leipuri Jelenä. Pikku Matin Jelenä, ruato 
leipurina. Pyykkäri Santra, Prokuroori tai Mončegorskoi. Ruato aikoinah šotilašošaštolla 
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pyykkärinä. Oli vierahih aseih ajautuja. Tyttöh oli miehellä Mončegorskissa ta hiän aina 
mainičči, kuin on šielä hyvät paikat Vuokkinieneh verrattuina. Kuurnis Paula. Eli kylän 
Kaskol’a-ošašša. Oli pieneštä šuaten kuurnis. Ryöttiläiset. Oli kyläšsä Ryöttilän talo, kumpa-
sešša eli Ryöttilän Ontrein naini ta Ryöttilän Santra. Ei ole šelvyä mistä on še nimityš tarttun 
ta konša. Löttöhuuli. Tytöllä oltih šemmoset pakšut huulet. Roukut. Näin nimiteltih Pro-
horaisen heimokuntua. Mänei tiijä mintäh? Juurikkaiset. Kyläššä elettih Juurikan Puavila, 
Juurikan Jennu ta Anni. Vaikka Puavila oli Garmujev, naisillaki oltih jo toiset šukunimet, 
kyläššä aina heitä näin mainittih. Vielä vihoissah šanottih ni Juurikan čorpakši. Temput. 
Iivana perehineh tuli kyläh Tollošta. Hyö oltih Remšuja. Mainittih, jotta yksi lapšista ei 
šuattan šanuo šukunimieh oikein ta šano, jotta hiän on Temppu. Šiitä i nimi koko perehellä. 
Šimput. Šamoin Tollošta tulleh pereh, kumpasen isäntä oli Šimana. Iče oli Šimppu, tai pojat 
Šimput. Amurin Šanteri. Še on Romanan Hilipän vanhin poika. Kun kuoli Šanterilta naini 
ta lapšet jo kašvettih ta elettih omistah, hiän aina käveli pitin kylyä Amuri-koirah kera. Koira 
ieššä, Šanteri peräššä. Šiitäi nimi. Rapakot. Elettih Latvajärveššä märällä ta likasella paikalla, 
rapakošša.

On suali, jotta nämä mainitut nimitykšet haukuntanimet, köllinimet tahi pilkkanimet 
on melkeinpä kaikki jiäty unholah, vaikka Vuokkiniemeššä šuat vielä kuulla kun vanhem-
mat kerrotah lapšilla: ”Vuokkiniemi – löpöšieni, Pirttilakši – yksi, kakši...” Tämä leikkiluku 
tarkottau šitä, jotta Vuokkiniemi on ollun tämän perukan šuurin ta vanhin kylä (löpöšieni 
šuurekši kašvanut vanha šieni).

Šananlaškut ta arvautukšet

• Kun lapši šyntyy, ni nimiki šyntyy.
• Kenen lapši, šen ni nimi.
• Kun härkä kuolou ni tal’l’a jiäy, kun mieš kuolou ni nimi jiäy.
• Mieš kuoli, nimi jäi; talo hävisi mua jäi.
• Ei köyhällä ole muuta rikkahutta lapšellah annettavua, kuin kaunis nimi.
• Imehnini vet ei konšana valiče nimieh.
• Ei še nimi mieštä pilua, kun ei vain mieš nimie.
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• Minne mie, šinne i nimi.
• Miero nimen antau, mieš nimen kantau.
• Nimi on kuin tervaplätti pukšun polvešša. Ei šiitä eris piäše.
• Olipa še mitein vain, ei nimi mieštä pilua, kun vain mieš ei piluais nimieh.
• Koira nimen panou, mieš nimen kantau.
• Rakenna vain, mieš, talo, kyllä kylä nimen antau.
• Kenen lapši šen nimi, kenen tupa šen ni tupakki.
• Ei nimi rissittyhenkie riko.

Arvuai!

Kuuluu šiula, vain muut šitä rikenempäh käytetäh. 
Mi še on?

Kaikkih tarttuu ta kaikissa on. Mi še on?

Mi aina ihmistä šeuruau?

Mipä še ihmisellä ijäkši annetah?

Mipä še pitäy joka ihmisellä olla?

Kantaja kuolou, kannettava jiäy. Mi še on?

Joka tilah pätöy. Mi še on?

Mi jokahisella on?

Kylien haukuntanimet

Karjalaiset mielelläh kiušattih nuapurijah köllinimilöillä tahi haukuntanimilöillä. Jokahisella 
kylällä tahi kylän ošalla oli oma haukuntanimi ta nuapurit niin heitä šanottihki. Tämmöset 
haukunta- taikka liikanimet kuulutah paikallis-kollektiiviseh haukuntanimi ryhmäh.

Kiestinki

• Kiestinki – kömölät, kömöläiset, jouhenjakajat (jouhenhalkuajat, jouhenšärkijät) (oltih 
niin köyhät ta skuupat, jotta jouhiki juattih kahtie)

• Kokkošalmi – sviitkalla laškijat (šarkahamehella purjehtijat)
• Šuurijärvi – tupenkalahuttajat

” E i  h u k u  v e j e š š ä ,
E i  p a l a  t u l e š š a ,
E i  m a h u  m u a n  ra ko h .
M i  š e  o n ?
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• Vuarakylä – kičut, kičumarat (kiču 1. paissettu ta kiukuašša kuivattu nakris 2. pieni kala; 
(kiukuašša) kuivattu kala; pienestä lapšešta 3. riita, tora), ahvenet, polttajaiset

• Kiisjoki – mömlät, pitkänenät (šiäkšet)
• Valašjoki – kuorehmarat (kevyällä puuttuu vyvin kuorehta)
• Šuvi Šuurijärvi – polttajaiset
• Jelettijärvi – tupakkiošmuška (ošmuška =1/8 oša, 125 gr.), jiäkenkät
• Ahvenlakši – hattaranpaikkuajat (skuupat)
• Hirvijärvi (Hirviniemi) – hauvanšyöjät ) (hauta = kiukuašša hauvottu nakris)
• Kokkošalmi – tervapalahonat, tervanpolttajat, tervanlaškijat, paikkahuotrat, huotranpaik-

kuajat
• Nilmijärvi – novoss’olat
• Kieskinkin kylät – tuohihuotrat

Oulanka

• Laitašalmi – kiiskimarat
• Miikkulanlakši – lohimarat
• Sohjananšuulaiset – kuorehmarat
• Vartielampilaiset – tunturin karahkat (karahka = kuiva okša)
• Kankahaini – kuorikenkät (pyyvvettih ta šyötih hirviešti mujehta)
• Kuntijoki – šavikaklat (oltih šaviset  paikat)
• Niska – pitättullit (tulli – trulli)
• Sohjana – hakojenkylvettäjät, kokorojenkylvettäjät (kylän pohjoisella rannalla pohjois-

tuulella verkkoloih aina tarttu kokoroja (puun okšija, hakoja), kiččuranenät, kuorehet
 
Pistojärvi

• Kiimaisvuaran eläjät – ruočit
• Šuvanto – kičumarat
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• Tiiro – šittua Tiiron muantiekši 
• Ohta – lappalaiset 

Uhtuo

• Alajärvi – tervakupit (tervua poltettih)
• Jyvyälakši – höt’it (=pienet kalat), höt’t’ikupit, höt’t’imarat, čuakot (čuakkolaiset)
• Röhö – mäkärät; val’i vettä maitoh, kyllä röhöläini särpäy (römpöttäy). Röhöläiset oltih 

hyvin köyhie. Siččapukšut – (šanottih heitä Uhtuolaiset), puarmat – (šanottih heitä Va-
lašjokilaiset). Röhö riepu ryčäjäy, kylkikylä kyčäjäy.

• Haikol’a – Haikol’an pyhärissit (šanottih – še i on, ihan pyhäristi), Haikol’an huimat 
(mainitah, jotta hyö äijälti karjuttih ta riijeltih). Još mänet Haikol’ah miehol’ah, rupiet 
turvehta noštamah ta kuivamah. 

• Luušalmi – laitatuulen puhaltajat ta Piiterin kokašta puolannettuja
• Čikša – Ei Čikša čokša (čokšua – kuhnailla, kupšehtie, näpertyä; čokšetah liikutah hil’l’ah), 

kun Čikša pohašivaiččou. Čikšalaiset kävelläh niin, jotta ei kuulun iäntä. Hiäššä nait ni 
Čikšašta. Kičut – (šanottih heitä Haikol’alaiset)

• Uhtuo – kičut, kičumarat, hautamarat. Uhtuon Lamminpohjan kylänošan eläjät – mušta-
ruočit. Rajalaizet – (šanottih heitä Šuigujärviläiset), šuomelažet – (šanottih heitä Piebär-
viläiset)

Vuokkiniemi

• Kivijärvi – kilit (šanojen alkušoinnulla leikittely kivi-kili) Kili = kosan poika.
• Latvajärvi – šienikylä, šienipato (šielä šientä pyyvvettih ta omašša järveššä livotettih); 

ukkorukan miehet. Latvajärven ta Pirttilahen eläjät oltih syömärijä. Enšimmäiset, šieni-
patolaiset, šyötih äijän šientä. ”Latvajärvieš on kuulemma oltu jo muajilman alušta šuahe 
hyvin ahnehie šienimiehie. Joka talošša ta joka šyyš oli aitat täyvet korvuo ta tynnyrie, 
pyttyö ta šaikkua šuolašientä”. Heitäki šanottih vielä ukkorukiksi. (Perttu 1980: 5).
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• Mölkkö – vuaran juokšijat (kylän lähettyvillä on äijä vuaroja), hötit (hötti = pikku kala). 
Mölkön kyläššä oli joškuš šyöty hyvin pientä kalua. 

• Pirt’t’ilakši – löpöšieni, lilli, makšalilli (Pirt’t’ilahešša pyyvvettih ennein äijä matikkua). 
Lilli = kalanrašva.

• Tollonjoki – manahhat, puurissin miehet. Voi olla, jotta hyö oltih uskovaisempie kuin 
muut. Tuijut (tolkuttomat).

• Čena – čunanvetäjät; Čena čunua vetäy ta kalapuista pun’n’iččou (pullittau) (ts. čenalai-
set männäh ”kevätykšeh” = kevätpyyntih). Täššä on alkušoinnulla leikittely: čena – čuna. 
Cena cunua kantau, kaplahalla kannattau.

• Venehjärvi – heimot, šentäh kun šanotah toini toista heimokši. Vielä tämän kylän eläjie 
kiušoteltih lehmänkelloloiksi (paistih lujašti). Joškus heitä šanottih vielä ukkorukiksi ta 
n’uproloiksi.

• Ponkalahen eläjät oltih šavilöttöjä, šentäh kun kylän pellot oltih šaviset. Mainitah vielä 
papista, kumpasen kenkäh oli heti hänen kyläh tullešša tarttun šavie, ta hiän šano moit-
tivašti: ”Kyllä työ oletta šavilötöt!”

• Vuokkiniemi – tuijassut; tuppelot; tuppelaiset, tuppe, tupenkolahuttajat; löpöšienet Šano-
tah, jotta hyö tuppijah kolisseltih yhteh, konša näkeyvyttih. Oli heistä vielä tämmöni lo-
ruki: ”Jo on tuppellot tukulla, kolmehuotraset kovolla”. Vielä puanajärviläisien mieleštä 
vuokkiniemiläiset oltih jo raja-ruoččie.

• Vuonnini – čuakka (heinähanko). Vuonnisešta vuolahašta, pirun pitäštä peräštä, hauvin 
šuolen šoilukašta.  

• Kuittijärven kylien eläjillä oli niise yhtehini nimi – järviläiset tai periläiset.

Vuokkiniemen ämmät – kippurahännät,
Kupparit ta noijat

Haukutah Tollonjoven pienie poikie
Niin kuin räkkikoirat.

• Šen kylän eläjie, kumpasešša ei ollun omua kirkkuo halvekšittih (šanottih) ropehešša ris-
sitykši. Esim.: Vuokkiniemiläiset kučuttih Koštamukšen eläjie ropehešša rissityiksi.
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Kontokki

• Akonlakši – pitkäšauvat
• Kenttijärvi – kesselivaunut, kesselivauvat. Kenttijärveh ei ollun maičči muuta kulkutietä 

kuin polkuja. Šentäh kulettihki polkuo myöten jälekkäh, kesselit aina šelässä. Ta še hyvin 
näkyy täššäki kenttijärviläisien haukuntanimeššä ”kesselivaunu”: Kaikki elintarpehet oli 
kannettava kesselillä.

• Kontokki – kesselivauvat, t’ut’uttajat (torven tuututtajat), t’uhkut (Konša ilmeštu kyläššä 
ratijo, tultih šitä kummua kuuntelomah Akonlahen miehet. Issutah ta vuotetah, a ratijo 
ei ni pičkaha. Kotvasen ajan piäštä alko kuuluo – st’yy). Kuulema on oltu oikein köyhäset 
ta skuupat. Šyötih mitä šuatih: šärinpiä pantih ripakkoh ta imettih šitä ripakošta läpi.

• Koštamuš – tiššivauva, pitkäšauva. Löpöšieni – (šanottih heitä Haikol’alaiset). Košta-
mukšieš ropeheššä rissityt (heilä ei ollun omua kirkkuo).

• Vuokinšalmi ta N’iskajärvi: Svirin petrat (petraset) (niin vuokkiniemiläiset kiušoteltih 
Vuokinšalmen ta N’iskajärven kylän eläjie)

• Tetriniemi – älvisköt 
• Luvajärvi – havut (käytettih linnun šiipie kiukuata pyyhkieissä) 
• Koštamukšen Šuojärvi + Koštamukšen Pökšylä – srulinat ?

Puanajärvi

• Puanajärvi – šeukut, viršukräcät (skuupat oltih, lötöššä käytih heinällä, a Kuren kylän 
eläjät – nahkajalačissa.)

• Šuolapohja: On šeikkua Šuolapohjašša: kynnetäh, kylvetäh – a šiementä ei ni jyvyä. Ky-
läššä vierahina käyjä kehahteli: ”Kävin Keski-Venäjän mailla, Puanajärven paikoilla”. 
Šölöt – ( šanottih heitä Šuopaššalmilaiset)

• Kurki – Kuren brillut (hurjat eläjät, karpaluo syyvväh omalla šuolla ta karjutah omalla 
iänellä)

• Straffila – bokot, mömlit (oltih pehmiekieliset ta näin heitä šanottih Kurkilaiset)
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• Kokora – koirat, kolmečorppaset
• Vuokšarvi – Prorehaperzet (repalehpukšuset)
• Kuorilaksi – juamatie (Paha tie. Näin heitä šanottih Kälgärviläiset), kuorišukšet (kuori – 

smetana, kuoretta tykättih)
• Tuoppajärven eteläpiän kylät – Puanajärven volosti – näcäyttävä (pehmie) kieli 

Jyškyjärvi

• Jyskyjärvi – riettašilmät, rietat ( (yöllä heinyä vejettih, ei muattu), hehkuvat potakat (ty-
kättih šyyvvä kuumua potakkua), härkinsvajakat (šanottih heitä Kurkilaiset),  čoprot – 
(näin šanottih heitä Haikol’alaiset)

• Šuopaisvuara – vuarankondiet (kontiet aina šorti heijän karjua) 
• Šuopassalmi, Šuopaisvuara – kelahaizet = kelot (kerättih Kemijoven rannoilta puita ta 

halkuo)
• Pizmalakši – totkumarat (šyötih äijän kalua), makšalillit (syötih matikan makšua). Piis-

malahešta totkun perältä (šanottih Uhtuon eläjät).
• Cirkkakemi – haudamarat

Tunkuo

• Kevättämäjärvi – muštakulkut (lujašti ruattih kešällä ta šentäh oltih päivän polttamie, 
mustie), kiiskizet, kičuzet (pienet ahvenet, šillä šieltä šuatih hyvin äijän ahventa). 

• Koivuniemi – n’ubrut (n’uprut – Vienanmereh laškijien vesien alajuokšulla eläjien kar-
jalaisien köllinimenä), skipidarnikat (tärpätinkeittäjät, skuupat), pyhärissit (šentäh, kun 
heillä ”joka šanašša” oli ”pyhän pyhä risti”, millä hyö  vakuutettih kuin Jumalan nimen 
kautti paissah totta).

• Tompakan kiizizmarat, kiiskizet (voit olla, jotta syötih äijä kiiskie).
• Tunguo Tunkuo – nubrut, čirkkamarat (čirkka 1. heinäčirkka 2. skokunan toukka, nui-

japiä) 3. routukat (routukka on enšimmäini pienikokoni laiha šiäkšilaji kevyällä, ta Tun-
kuolla oli šuurimmakši ošaksi pitkie, laihoja miehie). 
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• Viikatehjärvi – jänikset (Viikatehjärven eläjät oltih ennimmäkši Zaikovie) 
• Kompakka – kričajau kuin Kompakan viččazet šagarat (eläjät oltih köyhäset ta i šakarat 

oltih vanhat), näin šanottih heistä Tunkuolaiset. 
• Muašjärvi – kortehmarat
• Voingi – manahhat (Šielä elettih erittäin uškovaiset rahvaš. Pihoilla ei ni vierahat šuatu 

tupakoija). 
• Voijärvi – voipiät
• Uškila – kärčät, huiskut, hudit (hudizet). Hudit huimettih, Šuomeh pagoh juoštih.
• Ohvon’anniemi – loparit (lappalaiset)
• Lezol’a – värččipiät (perehet oltih šuuret, eletth köyhäsesti, ei ollun paitoja, säkkijä piet-

tih), šavipiät
• Tunkuon Karjala – turškanšyöjät (troskanšyöjät)

Rukajärvi 

• Tiikši – totkumarat
• Korbilakši – totkumarat
• Luvarvi – havut (”havut košajau”)
• Nokeuš – totkumarat
• Ondarvi – varikset
• Rugarvi – roudugat, raudanenät
• Mäntyšelkä – Rugarvi ruškie, alla vezi valgie, piällä gora korgie, pitkä hiema pietäh, 

kaida verga kannetah, ped’äjän pilmat (=karikkeet; mečänruhkat) pihalla, totkurieška 
stolalla. 

Puatane

• D’ouhivuara – d’ouhikylä
• D’ängärvi – d’äriemarat
• Lissapohja – ligakylä
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• Lååzaril laissat, kevät kengit’t’ä, talvet taiginatta, totkurieškažet stolalla, pedäjäpebružet 
pihalla (Puatanešša ei šyöty pettuo muuvvalla kuin Laasarissa)

• Muaselgä – muan paha (~ muahyvä)
• Pet’eln’iemi – perin paha
• Puadanen porvalit (=kauppiehat); Påå˛en – huttumarat: hyö ozraista huttuo keitet’t’ih, 

kalåå ei ollut.
• Selli – totkumarat
• Suondeleh – kalamarat: kalåå äijä puuttu, kaikell‿aigåå oli kala.
• Lapin totkumarat (tark. Suontelen, Särgärven, Pedrizenvaaran, Vengin, Šalgovuaran ta 

Laazarin eläjie, kumpaset šyötih äijän kalua).

Šuikujärvi

• Šuikujärvi – mämmimarat (järvi on šuuri, vain kalua oli vähä. Još hyö suatih joškuš šiika, 
niin hyö ei iče rasittu šitä šyyvvä, vain myötih še; šiksi šyötih enimmäkšeh mämmie, šiitä  
i nimityš. 

• Lehto – rokkamarat

Uzmana

• Uzmana – šavišuappahat, šavibahhilat (oli äijän šavie), ukot – (šanottih heitä Kokoralai-
set)

52



Lukemisto      

KARJALAISIEN KUUKAUŠIEN 
NIMET TA NIIH KUULUJAT 

PRUASNIEKAT
Karjalan kieli on šuomen kielen rinnalla niitä harvoja kielijä, kumpasissa on omakieliset kuu-
kaušien nimet. Muissa kielissä on otettu käyttöh latinan mukahiset nimet. Tärkienä asiena 
rahvaš piti kuukaušien nimityštä vuuvvenkierron mukah, tavallisešti aina šen mukah, mim-
mosie töitä piti mihki vuuvvenaikah ruatua ta luonnon muutokšien mukah.

1. Pakkaiskuu

Šilloin talvi on pakkasillah. Šanotah, jotta tämä kuu jako 
vaikien talviajan kahtie ta iče on kešellä. Vuuvven enšim-
mäini pruasniekka on Roštuo. Šiitä netälin piäštä on vanha 
Uuši vuosi ta šiitä 19.1. oli Vieristä. Roštuon ta Vieris-
sän- välistä aikua šanotah Vierissän kešekši. Vierissänkeš-
kenä ennein vanhah Karjalašša piettih 7.12.–19.12. tammi-
kuunvälisie päivie. Mainittih, jotta šiih aikah oli liikkeheššä 
vierissänakka. Še oli šemmoni pahannäköni, pörröpäini. Še 
šolahti taivahašta ennein Jouluo ta nousi jälelläh Tuuhhun-
päivänä. Akka istu avannošša, vaikka šilloin tällöin nousi 
mualla kävelömäh. Riiheššä akka pui, liäväššä lehmie šilit-
teli, aitašša puurnuja kolisteli, kylyššä kylpi, pirtissä stolašša 
istuo kupšotti.

Šiih aikah ei ruattu mitänä likaista työtä. Šiih aikah pitäy antua mečän olla rauhašša, ei šua 
kuatua verekšie puita, eikä kontien nimie mainita. Još mainittih, niin meččä kešällä makšo 
velat (toi elukoilla vahinkuo, tuli mieštä vaštah ta varautteli. Šanotah jotta šen työntäy pahua 
ruatamah mečänhaltie.). Vierissänkešellä ei niken uškaltan keritä lampahie, eikä kartata ta 
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kesrätä villua. Ne työt ruattih ennein ta šiitä vain tikutettih valmehešta lankašta. Ken ei uš-
kon täh keinoh, nillä ei mäneššytty šiitä lampahat. Kaikki unet, mitä nähtih Vierissän kesellä 
oltih merkittävie.

Ennein šamoin kuin nytki ihmiset tahottih tietyä tulevaisuuvvešta. Käytih kuuntelomašša 
tien risteykšissä, mistäpäin nuorison pitäy vuottua šulhasie. Varaššettih vierahašta pinošta 
yksi halko yöllä ta šiitä tuotih še kotih ta kačottih. Kun halko lienöy ollun šilie ta šuora, ni 
šulhani tytöllä tulou kaunis ta hyvänluontoni, a kun halko ollou viärä ta okšasa, ni šulhani 
tulou pahavirkani ta kriesa. Käytih kuuntelomah avannollaki, vain šitä monet varattih ta ei 
uškallettu lähtie. No još löyty šemmoni porukka ihmisie (yksin ei šuanun käyvä), heijän oli 
šuatava lehmän taikka vasikan tal’l’a, šen kokoni min piällä šovittih kaikin istumah. Še tal’l’a 
levitettih ihan avannon šuun eteh ta šiitä kierrettih viiva lumeh ympäri tal’l’ua, piti muistua 
kiertyä tal’l’an häntäki, muitein vierissänakka vejälti hännäštä tal’l’an tai šen piällä istujat 
avantoh. Kun oli kaikki valmissettu, ni istujat vejettih ičelläh huppu korvih. Nyt hyö ei mi-
tänä nähty ta vuotettih konša vierisšänakka tulou pakinoilla. 

Vierissänkešellä kun akat istu avannolla, huppu korvissa, lehmän tal’l’an piällä, niin vieris-
sänakka nousi avannošta ta anto kymmenen kyšymyštä ta kun ei ken liene vaššannun niistä 
istujista hiän otti matkah šen šinne. Vot mimmoset on šen vierissänakan kyšymykšet, niih 
piti vaššata hoš kenennih istujista, još ei yksi tietän, ni toisen piti auttua. No ne kyšymykšet 
ollah tämmöset:

Mitä yksi?
 – Mie täššä.

Mitä kakši?
– Šilmyä piäššä.

Mitä kolme?
– Rukissa jalkua.

Mitä nel’l’a?
– Lehmällä nännie.

Mitä viisi?
– Kiäššä šormie.

Mitä kuuši?
– Reješšä kaplašta.

Mitä šeiččemen?
– Otavašša tähtie.

Mitä kahekšan?
– Tynnyrissä vannehta.

Mitä yhekšän?
– Ihmiseššä reikyä.

Mitä kymmenen?
– Jaloissa varvašta.
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Ta še oli hyvä kun toini toisie autettih, još ei yksi tietän ni toini šano ta šillä keinoin 
hyö pelaššettih toini toisieh, jotta ei vierissänakka vienyn ketänä järveh. Šemmoista oli 
perinnehtä Karjalašša.

• Huppu ollah hupušša. Uhtua (enteitä kuuntelemaan) mänimmä šiih tieristeykših tä , šen 
hupun korvihina ta rupeima kaikin, (niin yksi kiersi kuuntelijat kirveen kanssa kolmesti 
ja) šiitä tuli itšeki šinne hupun alla. Vuokkiniemi

• Kaplaš reen jalasta ja kaustaa, pankkoa t. koria yhdistävä tukipuu, ketara. Itäsuomalaisis-
sa reessä on kolme toisiinsa pajuilla kinitettyä paria kaplaita (etu-, keski- ja takakaplas).

• Vierissänakka mytologiassa, loppiaisen aikoihin näyttäytyvä vedenhaltija, veden emäntä. 
(Vuokkiniemi, Hietajärvi, Kontokki, Rukajärvi).

• Vierissänkeški Joulun ja loppiaisen välinen aika. (Uhtua, Vuokkiniemi, Kontokki, Jys-
kyjärvi).

Roštuošta šanottih näin: – Roštuo nouštuo, Äijäpäivä päivän nouštuo. Täh aikah šuoriu-
vuttih tuntomattomikši ta juoštih talošta taloh huuhel’nikkana. Huuhel’nikat piti piäštyä 
pirttih, kostittua niitä ta vieläi panna mitänih matkah. Ušein pantih sriäpinyä. Tytöt špou-
vattih. Oli monenmoista špouvuantakeinuo. Käytih kuuntelomah tienristeykših ta avannol-
la, valettih tinua. Näin yritettih šuaha tietä piäššähkö tänä 
vuotena miehellä ta mistäpäin ne šulhaset tullah, ta ollahko 
ne šulhaset pohatat vain köyhät.

Vierissänä muisseltih pokonniekkoja; sriäpittih ta vietih 
muistelijaista toisih taloloih. Luajittih vielä pärieštä ristijä ta 
vietih ne avantojen laijoilla.

2. Tuiskukuu

Šatau lunta ta tuiskuou, täštä šynty i kuukauven nimi. 
Šanotah, jotta tuiskukuušša yksi šilmä vihašta vinkuu, toini 
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vettä valau (alkukuu on kylmä, loppukuu on lämpimämpi). Tuiskukuušša ollan mainittavat 
harjapurut. Täštä kuušta vanha rahvaš on näin maininnun:

• Šanotah, jotta mitä harja harjuau šitä kevät kesryäy. (Äijän lunta, äijän tulvavettä (šuuri-
tulva)).

• Šuuren lumen alla ei kylmetä taimenet, kašvikset ta muut kylvöt.
• Tuiskukuun helpot päivät kevätkuušša makšetah.
• Kun tuiskukuušša šatanou äijän lunta, ni kešällä lujašti vihmuu heinätöijen aikana.
• Pität tuiskukuun jiäpuikot luvatah pitkyä talvie.
• Kun tuiskukuun alkupuoli ollou lämmin, ni kevät tulou aikani ta kaunis.
• Lämmin tuiskukuu tietäy kylmyä kevättä.
• Još tahot rakentua šemmosen talon, mi ei lahois ruttoh, ni varušša talon hirret tuisku-

kuušša. 
• Tuiskukuu šano pakkaisikuulla, jotta kun mie oisin šiuna, kylmäsin heposenvaršan vaččah, 

ta emännän kiän taikinah – vain kun en voi kylmyä kun toini šilmäni jo vettä keittäy.
• Kuuši netälie Roštuošta on harjah, ta yhekšännellä loppuu. Harjan tuiskut turpiemmat, 

harjan pakkaset pahimmat. 
• Harjan purut purkusimmat, harjan pakkaset pahimmat, 

harjan šuvet šuurimmat.
• Harjan purut purkusimmat, harjam pakkaset pahim-

mat, ukon koiran ulvottau, akan lehmän ammottau, he-
posen varšan vaččah kylmäy.

• Harjalla kun on hiiren hanket, niin kevyällä on heposen 
hanket.

3. Kevätkuu

Lämpiey šiä, ilmeštyy pälvijä, räyštähät vajattau. Kevät tu-
lou. Kevätkuu kun ollou pakkani, šiitä tulou kevät lyhyt.
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4. Šulakuu

• Lumen šulattau, a routa muah vielä jiäy.
• Šulakuun alušša on lunta, lopušša on heinyä.
• Šulakuu kaikkie vejellä juottau.
• Märkä šulakuu – hyvä peltomua.

Joutokei (1.4.) on kevätprusniekka. Mimmoni šiä on Jou-
tokeina, šemmoni tulou kevät. Rahvaš oli primiettin, jotta 
kun Joutokeina kukko šuanou n’okallah vettä räystähäštä, 
ni Jyrinpiänä (6.5.) härkä šuau turvallah vettä poreista. 
Šanottih, jotta Joutokeina kuuma kivi šolahtau avantoh. Še 
oli šen merkki, jotta avanto ei enämpi jiätyn.

Äijäpäivä (še ei ole päivälläh) oli šuuri pruasniekka, šitä 
pruasnuitih kolminki päivin. še oli aina pyhänäpiänä, vain 
ei šillä ollun vakituista päivämiäryä. Še voit olla netälie 
myöhempäh, tai netälie aivompah. Netälie ennein oli Virpopyhäpäivä. Šinä piänä tuotih 
pirttih virvonviččoja ta huomenekšella, kun lapSet vielä muattih heitä virvottih (kopšahutet-
tih niillä varvoilla) ta šaneltih näin:

– Virvon, varvon tuorehekši, tervehekši, vuuvvekši vapahakši, netäliksi velkapiäkši. Šiula 
vičča, miula kakkara. Šiitä pantih ne virvonvičat oprasojen ympärillä šeinän rakoloih. Oprasat 
oltih joka talošša, ta lapšetki rissittih šilmieh huomenekšella, ennein šyöntyä ta šyönnin jälkeh.  

Plahveššenja (7.4.) Šilloin šanottih, jotta ei pitäis jättyä heinähäkkie joven tuakši, joki jo 
voit šulua. Šanotah, jotta mi on Plahveššenjana lunta katolla, še on Jyrkinä mualla. 

5. Oraškuu

Alkau vihahtua mua, puhetah lehet puissa. Ennein, konša käytöššä karjalaisilla oltih maalis-
kuu- ta huhtikuunimet, ni niistä šanottih näin:

– Maaliskuu muata näyttäy, huhtikuu humahuttau.
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Jyrinpiänä (6.5.) šanottih, jotta Jyrki tulou kalakesselin 
kera. Jurkinä  jyrähtäy kalamiehen kattilašša. Pyhä-Jyrki oli 
heposien painen ta pitäy huolen heposista. Konša kevyällä 
työnnettih heposet meččäh, ni šanottih jotta:

– Pyhä-Jyrki Kormeličča, kačo hevoistani, kun työnnän 
meččäh! Jyrkinä juoštih ympäri huonehista lehmän kello 
kiäššä. Kakši kertua juoštih myötäh päivyä ta kerta vaštah 
päivyä. Še juoštih šentäh, jotta ei lehmät muattais mečäšsä 
yötä.

Miikkula. Näitä päivie on kakši: Kevät-Miikkula (9.5.) 
ta Šyyš-Miikkula (6.12.). Šanotah, jotta Miikkula tulou 
puoli šuksin toini venehin (täh aikah muuttuu keli). Ke-
vät-Miikkula tulou vihannan vihkon kera, jotta šilloin jo 
lehmät šuau mečcäh työntyä. Pyhä-Mikkula šuojeli lampa-
hieki. Monitoimini Pyhä-Mikkula oli mečäštäjienki auttaja 
ta lintujen jumala. Mečällä kun lähettih ni šanottih, jotta 
Pyhä-Mikkula auttais lintuja šuaha.

6. Kesäkuu

• Kešäkuu kešän tuou.
• Kešäkuu työntäy ruatoh.
• Äkie kešäkuu – paha kalaššuš.
• Käkini tuou viestin kešäštä, a piäčkyni lämpimistä päi-

vistä.
• Mimmoni kešä, šemmoni heinä.
• Märän kešän ta lämpimän šykyšyn jälkeh on pitkä talvi.

Vosnesenja (5.6.) oli kesällä. Šanottih jotta ”Miikkulalla 
Miinuah, Vosnesenjana Vonkajärveh”. Ne oltih niijen kyli-
en pruasniekat.
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Sroičča (Ei ole päivälläh. Tänä uotena 2012 oli 13.6.) Šanottih tätä vielä pokonniekkojen 
Äijäkšipäiväkši. Šeuruavua Sroičan jälkistä netälie šanotah Sroičan netäliksi. Tällä netälillä 
käyväh kalmismualla ta muisseltih pokonniekkoja. Tavallisešti täh aikah on vilut šiät, ne 
mainittavat Sroičan vilut. Niillä vikuloilla on omat hyvät puolet. Šanotah jotta villu vil’l’an 
kašvaattau.

7. Heinäkuu

• Heinäkuu – heinäaika.
• Heinätöitä ruatah täššä kuušša.

Kuivan Iivanan päivä (8.7.) Tästä päiväštä alettih varuš-
tua vaššakšie. Iivananpäivyä vaššen konstuitih lutikkoja. 
Iivananpäivyä vaššen tuotih pirttih joka nurkkah leh-
tikerppu. Ennein Iivananpäivyä ei ois pitän šiäkšie tap-
pua yhtänä. Kun ennein Iivananpäivyä šiäkšen tappo, ni 
šieklallini niitä lisäyty muajilmah. A Iivananpäivän jälkeh 
kun tapoit yhen šikšen, šieklallini niitä puoleni. Šanottih, 
jotta Lehti-Iivanan ta Petrunpäivän välillä on ruajun ve-
räjät kahallah. Šilloin lähettih nuotalla kun oli Vetehisellä 
kala-aitat auki.

Petrunpäivä (12.7.) Šanottih täštä päiväštä näin:
– Roštuo nouštuo, Äijäpäivä päivän nouštuo, Petrunpäivä šilmien peštyö.
Kiirikki (Kiirikinpäivä 28.7.) šinä piänä ei ois pitän ruatua mitänä heinätöitä. Oli šem-

mosie tapahukšie, jotta nousi šuuri ukkosen šiä ihan äkkie, tupruutti luuvvot, tuulispiä vei 
ruvot järveh. Näin šiä pölätteli niitä, ken uškalti lähtie heinällä.
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8. Elokuu

Varuššettih talven eluo. Elokuun 2. päivä Vienan Karja-
lašša vietetäh Il’l’an päivyä. Še on enšimmäini šyyšpruas-
niekka. Šiih aikah alkau hämärtyö jo šen verran, jotta 
šanotah ”Harmua heponi aijan takuata ei nävy”. Il’l’an 
päiväštä lapšet ei kylvetä järvie. Šanotah, jotta šiih aikah jo 
kylmä kivi šolahtau järveh.

Elokuu on paraš marja- ta šieniaika. Vil’l’an leikkuu 
alkau elokuušša. Il’l’an päiväštä aletah maissella uutta po-
takkua. Šitä ei vielä kuokita, a otetah varaštamalla pešäšta. 
Tämä aika on aina ollun tärkie karjalaisen elämäšsä. Šano-
tahki šentäh:

– Mitä elokuušša keryät, šitä talvella šyöt.

9. Šyyškuu

Šyyškuu šykyšyn tuou vihmasen ta ikävän.Muuttolinnut 
aletah lentyä šuveh. Täh aikah lehtipuut ollat kaunehim-
millah. Ne hehkutah keltasilla, ruškeilla ta oranššivärisillä 
lehtilöillä. Ilma jähtyy. Vuotettavissa ollah yöpakkaset.

Svisenie (27.9.). Še oli šyyšpruasniekka ta šilloin šanot-
tih näin: 

– Svisenie-suusenie, pane meččo kattilah, vain elä šyö”. 
Täštä päiväštä alkau mečäššyškauši ta linturokka kiehuu 

puašša.
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10. Šajekuu

Ei muuta kun šatau vain ta šatau. Vetenä on koko muajil-
ma. Šiitä i nimeh šai. Ta i šanotah täštä kuuštä näin:

• Šajekuu itköy kylmillä kyynälillä. 
• Šajekuušša šiä muuttuu šeiččemen kertua.
• Šajekuušša kutou mujeh ta šiika. 

Täh aikah koivu jo tavallisešti kerkiey lykätä lehet. Rahvaš 
on ammusista ajoista primiettin, jotta kun koivut jiätäneh 
ihan alačči – vuota lämmintä talvie, a kun jiänöy okših leh-
tie, ni tulou pakkaistalvi. 

Pokrova (14.10.) Jumalanšynnyttäjän Neičyt Marijan 
šuojeluksen muistopäivä. Pokrovašta karja kotih, paimenel-
ta makšu pois, još Pokrovan jälkeh lehmät šyyvväh heinyä 
suaprašta pielikešeštä. Pokrovan jälkeh ei šuanun enämpi 
muata liikuttua eikä kyntyä.

Pokrova pokropaiččou: potakat kuoppah, naiset nuottah, 
miehet Šuomeh, vanhat akat kiukualla. Pokrovašta kalat 
korvoh, linnut parveh. Pokrova on kalajumala.

11. Pimiekuu

Tämä on pimein vuuvven aika.Aikaseh pimenöy, mualla 
ei ole vielä lunta, on pilkkopimie. Pimiekuušta šanotah: 
”Kakši pimietä vaššakkah” (Huomennekšella pimie ta jo il-
tapäivällä tuaš pimie. On vain nimekši pikkusen hämäryä 
päivyä välissä).
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12. Talvikuu

Lunta šatau ta pakkani paukkau. Šiinä i vuosi pyörähti.

• Talvikuu lumella šilmie ilahuttau, ka korvan pakkasella 
revittäy. 

• Kun talvikuušša ollou äijän ušvua ta mua ollou šyväh 
kylmän, vuota hyvyä kašvuo.

Roštuonpyhänä oli kolme pruasniekua jälekkäh: Varvana 
(17.12.), Suava (18.12.) ta Miikkula (19.12.). Näistäki oli 
oma šanontahini:

– Varvana-virvana, elä käy kenkäššä, elä  harpi hattarašša, 
mie šanon Suavalla, Suava šanou Miikkulalla, Miikkula – 
kukkulalla. Piä poikki, jalat jokeh.

Näijen kahentoista kalenterikuukauven lisäkši Karjalašša mainitah vielä olovan 
lisäkši tuohi- ta mätäkuu. 

Tuohikuu on šemmoni aika kešäkuušša ennein Petrunpäivyä, konša lehti puušša on jo täyši-
kokoni. Keštäy še kuu šiinä šunnillah kymmenisen päivyä. Šilloin tuohi hyvin nilau koivušta. 
Täštä i kuukauven nimi. Täh välih ennein käytih tai nytki käyväh tuohimeččäh ta varuššetah 
talven tuohet tarpehieh mukah.

Mätäkuukši šanotah 23.7. ta 24.8. välistä aikua. Še on kešän kuuminta aikua. Täh aikah 
ennein vanhah oli vaikie šuaha šäilymäh ruokatarvikkehie. Täh aikah jo alkau hapata heinän 
juuri ta pahoin paretah kaikenmoiset huavat. Ušein täh välih ne pahoin parettih ta moničči 
alettih märkie. 
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Lukemisto      

LAPŠIEN FOLKLORI
• Lapšilla tarkotetut vanhempien šepittämät ta esittämät runot, lorut, leikkiluvut, tuuvvituš-

laulut;
• Iče lapšien kekšimät luvut, lorut, truasitukset.

Tuuvvitušlaulut

Tuuvvin, tuuvvin turvakšeni,
vuaputtelen vuarakšeni.

Tuuvvin lašta tuomariksi,
heilun herrakši hyväkši.
Ei papiksi pannakana,

lukkariksi ei tuonnekana.
Tuuvvin puijen pilkkojakši,

pölkkehien pienijäkši.
Onnen tyttö ensimmäini,
kaikki kankahat kutove,
kaikki rihmat kesräjäve,
lankavyyhet vyyhtelöve,
Kaikki keitot keittelöve,

lämpöset lähettelöve.
Hyvä on tyttö ensimmäini,

tyttäreštä hiät tulove.
(Jussi Huovinen, Hietajärvi) 

Laulopa ennein lappalaini,
Vešo vanha vieretteli.

Oluvelta ohraselta,
Ruuvvalta rukehiselta.

Lauletah Lapinki lapšet,
Heinäkenkät heittelöve.

Tupa on tehty miešten tulla,
Antau šiinä i lapšen muata,
Ilman kylen kiäntämättä,

Olkuven ojentamatta.
(Anni Kettunen, Uhtuo)

Repo še juošša röyröttelöy,
Halkipa vuoret voivottelou:

Missä on miun polosen pojat,
Missä on laihun lapšukkaiset?

Turušša ollah turkkiloina,
Kaupunkissa kakluštoina,

Šotamiehen piäšomina
Turušša ne ollah turkkiloina,

Kaupunkissa kakluštoina,
Šotamiehen piäšomina

(Anni Lesonen, Uhtuo)
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Tulepaš tänne, uniukko
tuopa unta tulleššaše.

Uinota jumala lašta, uinota jumala lašta
Neičyt Muarie ei makauta,
Neičyt Muarie ei makauta.

Šivo lapšen silmät kiini,
šivo lapšen šilmät kiini.

Šivo šilkkinuorasilla,
šivo šilkkinauhasilla.

Kuvo, kuvo kulmat kiini
kuvo kultarenkahilla,
hienosilla, pienosilla,
hienosilla, pienosilla.

(Outi Lesonen, Uhtuo)

Leikkiluvut ta lorut

Šouvamma Šorol’ah,
Pitkä matka tätiläh.

Täti paistau pakšun leivän,
Panou äijän voita piällä,

Pikkusen šijan lihua,
Muuta lihua murusen.

Harakka huttuo keittäy,
Hännälläh härkiččöy,
Nenälläh kuottelou.
Tuli viisi vierahaista,
Anto tällä, anto tällä,

Anto tällä, anto tällä,
Tällä pakšupiällä ei ni riittän.

Še kattilua kavistamah.
Tuli vejen jano,

Läksi vettä noštamah
Korennolla kultasella,
Kauhalla hopiesella,
Jalkani čurahtamah,

Čui, čui, hakosen alla!

Šanon mie starinua
Šaikkah, miekkah, 

kilpeh koukkuh, koverah rautah
Min pyy pyytäy

šen raššaš ruatau,
Talonpoika takou 
Vaivani varaštau 

Vaššan alla peittäy
Köyhäni keittäy, 
Kuninkaš kuulou 
Viijellä virššalla,

Kuuvvella kunnalla,
Šeiččemellä šelkosella,

Kahekšalla karjanmualla,
Yhekšällä ynninkillä,

Repo-rukka remminkäini,
Päivänpoika piällimäini

Ruškeissa šuappaissa 
Ta hyvissä vuatteissa.
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Ket’t’urunot

Ken šöi kešävoin?
–  Hiiri šöi kešävoin.

Missä hiiri? – Aitan alla.
Missä aitta? – Tuli poltti.

Missä tuli? – Vesi vei.
Missä vesi? – Härkä joi.
Missä härkä? – Niityllä.

Missä niitty? – Kukko n’okki.
Missä kukko? – Kuušikošša.

Missä kuušikko? – Kirveš leikkai.
Missä kirves? – Kannon piäššä.

Missä kanto? – Kontie vei.
Missä kontie? – Yhekšän meren takana.

Hiiri meččäh mänöy, pikku kelkkani pe-
räššä, pikku kirveš kelkkasešša. Katti kaččo-
vi kiveltä:

– Minne mänet hiirirukka?
– Mänen meččäh, poloni, korpeheh ko-

vaošani.
– Mitä raukka ruatamah, kuta kurja ra-

kentamah?
– Mänen puitani pukkuamah, halkojani 

hakkuamah.
– Entä kun puu piälläš kuatuu?
– Miepä juokšen juuren alla.
– Entä kun nälkä tulevi?
– Miepä šyön koivun kuorisie, puren 

huavan lehtisie.

– Entä kun turpuovi mahasi?
– Miepä pissän neulasella.
– Entä kuin veri tulevi?
– Veren tullaki pitävi. Miepä voijan voi-

timilla.
– Ka mistä hiiri voita šuapi?
– Akan vanhan vakkasešta.
– Mistä vanha akka šuapi?
– Nuoren lehmän nänniseštä.
– Mistä nuori lehmä šuapi?
– Helyheinän helkkyöštä, tuo rehešta tur-

pehešta.
Kišša kuurotti kynttenšä. Šiihen loppuvi 

hiiren virši, katkesi Katin starina.

Kolo, kolo kotuo: – Anna, akka, patua.
– Miksi šiula patua? – Huttuo keittyä.
– Miksi šiula huttuo? – Pappie šyöttyä.
A miksi šiula pappie? – Lašta ristie.
– Miksi šiula lašta? – Lašta laššun poi-

mijakši,
Puolasen puputtajakši,
Hillosen hičuttajakši,
Sikurisen šiirtäjäkši,
Juopukkaisen juontajakši,
Mussikkaisen muontajakši,
Manšikkaisen maistajakši,
Karpaloisen kantajakši,
Šuolla šuurekši emännäkši.
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Oli ennein onnimanni,
Onnimannissa matikka,
Matikašša maitopyörä,
Maitopyöräššä pöpelö,
Pöpelöššä pöytäristi,

Pöytärississä rimentö,
Rimennössä rintašolki,
Rintašolešša sotikka,

Sotikašša šuolamarkka,
Šuolamarkašša matikka, 
Matikašša maitopyörä,
Maitopyöräššä pöpelö,
Pöpelöššä pöytäristi,

Pöytärississä rimentö,
Rimennöššä rintašolki,
Rintašolešša sotikka,

Sotikašša šuolamarkka,
Šuolamarkašša matikka.

Leikinalotušluvut

An’kut, ran’kut
ruijat, ruu.

Viečer, vuačer
voijat voo.

Ontroli česta.
Utovito, utoka.

Un’t’en’, prent’en’.
Čaški huraš‿kip’atok,

Sahorom.
Pot’ivom, korol’ok.

Ipečika, topačika
toupiu, loupiu.

Isverina, Katerina
šiušta rivom.

Šieš, mieš.
Mäne mieš meččäh.

Hakkua puita,
Hampun luita.

Käsi kirjava.
Koukkušelkä pois.

Truasitukšet

Anni-Punni, pitkänänni,
Papin ieššä pläššiy,

Pappi vičalla viuhkuttau,
Pal’l’ašta peršettä vaššen

Iivana istuu,
Paita kaštuu.

Vettä vuaralta vetäy,
Kurikalla kulettau, 
Aštivolla aššuttau...
Nesterin neičyttä, 

Papin Palakua,
Tiijakan šanomua.
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KIRJALLISUUS
Vienankarjalan ta kulttuurin kuršši
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Harjotukset

^

1. Paritehtävä. Vaštua kyšymykših, lisyä omie kyšymykšie ta vaštahukšie. Kačo šeu-
ruavalla šivulla olijie kyšymyššanoja.

1. Ken šie olet?

2. Mistä päin olet?

3. Konša tahi missä šie pakajat karjalakši? 
Kenen kera?

4. Montako vuotta šiula on? Mitä ikyä šie olet?

5. Onko šiula perehtä?

6. Kuinpa šie elät?

7. Oletko tervehenä?

8. Missä eletäh šiun vanhemmat (lapšet)? Mitä 
hyö hommatah? Onko šiula veikkuo ta čikkuo?

9. Kuin pitälti olet opaštun tahi opaštan karja-
lan kieltä?

10. Mimmoni on šiun mieleštä hyvä päivä? 
Mintäh?ˇ

11. Missä šie olet pitän lomua viimekši? Mitein 
še mäni?

12. Konša šie havaččauvut ta šiula on hyvä 
mieleštä?

13. Mitä ruat, konša uni ei tule?

14. Mimmosen korttierin tahtosit ičelläš? Min-
täh? ?
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15. Millä šie kylvet kylyššä?

16. Mitä šie ruavoit, konša olit lapši? Mitä et 
ruatan?

17. Kunne šie mänet, kun šiula on paha mieli? 
Mitä ruat?

18. Mimmosie meininkijä šiula on netälinlo-
pukši?

19. Mitä ruat joutavana aikana?

20. Kumpani Annin lapšista opaštu šiun kera? 

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Kyšymyššanoja: Mi? Ken? Mimmoni? Mityš? Missä? Mistä? Minne? Kunne? 
Kuin? Kuin pitälti? Kuin äijän? Kuin monta? Moneško? Mitein? Millä keinoin? 

Millä tavalla? Millä? Konša? Mintäh? Miksi? Kumpani? Kumpi? Kenen?

?
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2. Löyvä še, ken...

Malli:  ... on 20-vuotini.
  Oletko 20-vuotini?  – Kyllä, olen. / – En ole.

1. ...on Jyškyjärveštä päin.
2. ...on käynyn karjalan kielen kurššiloilla.
3. ...on Remšun šukuo.
4. ...on kaunis ta vorssa.
5. ...on lähöššä tanššiloih illalla.
6. ...on šyönyn potakkakalittoja.
7. ...on pelannun kyykkyä.
8. ...on hyvällä tuurilla.
9. ...on karjalan kielen opaštaja.
10. ...on poikkoi ta riški.

3. Lisyä šopiva kyšymyššana. Vaštua kyšymykših.

on kylpen järvie tänäpiänä?

kieltä šie pakajat?

šiä oli eklein?

pietäh Roštuota?

näistä vakoista otat meččäh?

meinuat ruatua kešälomalla?

kera matkuat Ruoččih?

talošša elät?
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mekon panet piälläš: vihrien vain ruškien?

et tullun meilä kostih eklein?

vuotena olet šyntyn?

tahi         šie varajat?

šienet ollah šyötävät?

marjua keryät šuolla?

soitat?

karjalaisie sriäpnöjä tiijät?

4. Kirjuta karjalaisien ristimänimien venäjänkieliset vaštinehet. Kirjuta erikseh naisien 
ta miehien nimet.

Santra
Jušši
Jyrki
Iro

Anni
Maikki

Iuta

Jennu
Šanteri
Jöyssei
Hilippä
Palaka

Outi
Tero

Vasselei
Ort’t’o
Huoti
Našto

Mikittä
Tuarie
Natalie 

Naisien nimet:

Miehien nimet:
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5. Kirjuta erikseh omaperäset ta ortodoksista alkuperyä olijat nimet.

Laina, Man’u, Pekka, Hilja, Sulo, Hilippä, Miikkula, Oksenie, Helmi, Ananie, 
Maksima, Vieno, Viljo, Miihkali, Lempi, Kirilä, Aino, Jyrki, Ahpo, Armas.

Omaperäset nimet:

Pravoslavnoit ristimänimet:

6. Juohata karjalaista peruo olijat šukunimet.

Иванов, Ремшу, Ватанен, Миккоев, Куйкин, Афанасьев, Пекшуев, 

Сидоров, Никитин, Проккоев, Липкин, Лесонен, Гоккоев, Куйкка, 

Жуков, Кургиев, Каргуев.

7. Luve haukuntanimet. Mi vois olla nimen pohjana ta motiivina?

Pikku-Man’u

Pata-Jelenä

Ryššä-Vasselei

Viäräjalka-Outi
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Huima-Veikko

Repukki-Jennu 

Pošti-Santra 

Kiiriskö-Anni

Pahkapiä-Iivana

Piippu-Sohja

8. Kirjuta erikseh koirien, kiššojen, lehmien, heposien nimet.

Matti, Mirri, Vahti, Ruško, Šuopo, Kikki, Polle, Tarmo, Mučči, Ensikki, Nätti, 
Vyöti, Pörrö, Toičikki, Voitto, Harmu.

9. Luve kylännimet. Kirjuta venäjänkieliset vastinehet.

Kiestinki
Jyškyjärvi

Kemi
Puatane

Vuokkiniemi

Koštomuš
Prokkol’a

Louhi
Šuojärvi

Puanajärvi

Karhumäki
Petroskoi

Segeža
Repol’a
Kalevala 
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10. Kirjuta erikseh talonnimet, vesistönimet (järvet, jovet, šuaret, lahet, niemet), 
vuarojen nimet.

Kuittijärvi, Seesjärvi, Levielakši, Uhutjoki, Kuikkašuari, Iivanantalo, 
Kontievuara, Jyrinkoti, Varvašniemi, Pitkälakši, Čäijypuro, Maksimanjärvi, 

Marjovuara, Suurimäki, Kirvešniemi, Tepposenkoti, Koivulakši, Lammaššuari, 
Kotijärvi, Ončintermä, Časoun’amäki, Troičanšuari, Levasentalo.

11. Luve kertomuš ”Viisaš varis”. Löyvä tekstistä henkilön- ta paikannimet. Kekši 
kyšymykšet.
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VIISAŠ VARIS L i d i j a  To r v i n e n 

Törmäni Aino, meijän heimolaini ta nuapuri, kerto iltua istuos’s’a näitä juttuja. Julkaistu Tai-
val-almanahašša, 2012.

Elimä myö Jyvyälahešša, Juurikkaniemellä. Miula oli viisi lašta. Vanhin poika, kuušitoista-
vuotini Nikolai, jo ruato klupilla kinomehaanikkana. Klupi oli Tiilikkäläššä, yli kilometrin 
piäššä meistä.

Joka kešä meijän pojat pihissettih variksen pešäštä pienen poikasen ta kašvatettih šitä kois-
sa. Alušta piettih rautahäkissä, a šiitä še tottu ta eli vapualla jalalla, kuin koira.

Yksi varis oli oikein viisaš ta ošava. Še varis aina hokšasi, konša Nikolai läksi töih, kinuo 
näyttämäh, ta vuotti, konša isäntä klupin oven avuau. Kinuo näytettih ylähyätä, kinomehaa-
nikan kopista šalih reijäštä. Varis heti puiklahti šalih, a reijän alla šillä oli oma stuula. Šillä 
varis totisena istu koko kinon ajan. Rahvaš šiih totuttih, eikä šitä kenkänä hätyyttän. Kun 
kino loppu, varis šamašša lenti pihalla ta šiitä jälelläh kotih, isäntyä vuottamah. 

Konša mitäi konštie še varis kekši. Kerran Humu-Jušši völjäyty kotihis potakkua kuokki-
mašta šuuri kakšikorvani potakkavakka nisašša, nenä muata piirtäy. A varis kun kopšahtau 
hänellä piähä! Jušši päittäin, potakat pitin permantuo! 

Kerran kauppieš-Anni oli liäväššä lehmyä lypšämäššä. Liävän ovi oli auki. Varis lentyä 
kopšahti lehmällä šelkäh. Lehmä niin pöläšty, jotta hyppäsi šeinällä! Maitošankko kumoh! 
Tulou Anni voivotukšen kera kotih. Toivo-poika kyšyy: ”Missäpä še maito on?” Anni vaš-
tuau: ”Onhan tuota entistä maituo meilä, varis kummitteliutu liäväššä ta maitošankko 
kuatu!” Äkäni še kyllä Toivo oli, ka ei šiäntyn šillä kertua. A omašša liäväššä varis ei häi-
rinnyn.

Vuaralla eli Torvini Anni. Še vet oli meilä tapana, jotta kun vierašta tulou, niin čäijyö kei-
tettih ta kostitettih hyvällä-parahalla. Oli kešä. Ikkuna oli kahallah. Ikkunan vierellä stolan 
takuana akat čäijyö juotih ta paistih. Yhtäkkie ikkunašta šuimaštautu varis, šieppasi krinkelin 
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ta mäni männeššäh. Akat kupit tipahutettih, iče voivotukšen kera stolan alla! A varis krinke-
lin kotih toi kostinčakši. Koistah stolalta kačo še varis ei ottan mitänä.

Yheltä nuapurilta, Lassilta, mäni mouttori rikki. Hiän šitä veneheššä purki, a varaošie ta 
avuamie ašetti venehen tel’l’oilla. Iče läksi kotih käymäh. Varis šillä aikua kanto nenäššäh 
omien isäntien veneheh kaikki ne rautaromut, min šuinki jakšo noštua. Myö läksimä verk-
koloilla. Ka mitä čuutuo on miän veneheššä? Šiitä tokatima ta veimä ne varaošat Lassilla 
jälelläh. Šai šitä nakrua!

Eläi huoli. Vain kerran miun hermot ei keššetty niitä kummitteliuhuntoja. Mie vet šilloin 
ruavoin pyykkärinä. Pesin makuukšija lesopunktin ašuntolua varten. Oli kevättalvi. Huome-
nekšella pesin kahekšan lakanua ta levitin ne kotipihalla nuorilla kevätahavah tuuleutumah. 
Iče läksin Tiilikkäläh kauppah. Kotih jäi vain vanha ämmö. Hiän oli umpišokie, kun leh-
myä lypšyäs’s’ä še oli viuhahuttan naista hännällä šilmie myöte. A viisaš oli še ämmö, järki 
pisy… No niin. Aššun kaupašta, loittuota jo huomuan: ihme ta kumma, mitä nuo lakanat 
noin liplattau? Lähenen… Ka lakanat kaikki lentoiksi on revitelty! Kyšyn ämmöltä, a hiän 
vaštuau: ”En mie, tyttöseni, nähnyn mitänä, šokie vet olen”. A še varis oli ne jiätynyiset la-
kanat nenälläh repie kročuuttan. Ompelin mie šuikalehista nellä lakanua lapšilla, tilah piti 
kaupašta kahekšan lakanua oštua. A vet rahat oli šilloin tiukalla.

Šiitä varis kato. Ečči še Nikolai šitä varista, kučču, ka ei löytän.
Toisena kešänä otettih uuši variksen poikani.
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Harjotukset

^

12. Arvuatukšet. Arvua, mipä še on? 

1. Kukko puušša, šuolet muašša, laulua kukertelou?

2. Riihi rautani palau, käki piällä kiäntelekše

3. Mipä on meri pirtissä?

4. Šata šilmyä, kakši korvua

5. Lemmenlehti lekahti – kaikki kansa kačahti

6. Muah loukko, taivahah loukko, kesellä tuli ta vesi.  

7. Čiu-čau čolovannikka, vaškini kapakka?

8. Tuli šiämeššä palau, valkieta vilkuttau?

9. Läpi näkyy, lämpimän pitäy

10. Akka alla ähkäy, ukko piällä löyhkäy

11. Kellä ensimmäkši kättä annat, kun pirttih tulet?

12. Liävä täyši lähtömie, hännättömät kaikki.

13. Jata yhyšvirkkehet käyttyän alla olijie virkkehie.

1. Ota še kanteikka, ... 2. Emmä lähten šieneh, ... 3. Lisyä halkuo hellah, ... 4. Mie reista-
sin karjuo šillä pojalla peräh, ... 5. Äpäreh šöi karamellin peitočči, ... 6. Hiän on mušta, ... 
7. Muamo oli tuuvvittan laštah, ... 8. Hyö tullah meilä heti, ... 9. Pane jo illašta taikina, ... 
10. Hiän on kaunis, ... 11. Lähemmä matkah, ...
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1. jotta pirtissä tulis lämmin; 2. konša päivä valkenou; 3. kun keritäh; 4. ka hiän ei 
kuullun; 5. kuin kakkaraini riehtilällä; 6. šentäh kun pihalla huimeni vihmumah;

7. jotta ei kenkänä huomuais; 8. kumpasešša ei ole vettä; 9. jotta še kerkieis noušša;
10. kuin kekäleh; 11. kuni hiän ei uinonnun.
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14. Lopeta virkkehet mallin mukah. Käytä alla olijie šanoja.

Malli:   Pakasin hyvillä mielin... 
    muamon kera; 
    tulijašta lomašta; 
    šentäh kun makasin hyvin.

• Mie rikeneh 

• Myö tulima kotih ruttoh

• Šiula on aina vaššušta 

• Hiän on viisaš 

• Kotih matatešša 

• Miun mielehini päivä 

• Pisy paikallaš šini, 

• Läsintälomalla istuos’s’a 

• Lapši lukou äijän 

• Läkkä poikkoseh 

• Tänäpiänä on vilumpi šiä 

• Kouluh tultuo 

• Muistelen häntä 

• Pitäy 

• Ei pie 

• Himottais 

• Šilma vuottuas’s’a 

• Konša ämmö oli pikkaraini, 

• Myöki lähemmä onkella

Konjunktioita: šini; kuni; šentäh kun; jotta; kun; konša; kuin; ka; niin kuin. 
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1. Poikkoi on ... 
a) vikkelä b) hil’l’ani

2. Pohatta on ... 
a) köyhä b) elokaš 

3. Lapšet leikitäh kukkasilla elikkä ...
a) eloloilla b) elosilla

4. Ämmö on pensijalla elikkä ...
a) ruavošša b) eläkkehellä

5. Pappa on šama kuin ... 
a) tuatto b) ukko

6. Mamma on ... 
a) ämmö b) muamo

7. Äijän on ... 
a) vähän b) hyvin monta

8. Jykie on ...
a) vaikie b) helppo

9. Männä gostih elikkä ... 
a) kotih b) kyläh

10. Leikkie on šama kuin ... 
a) kukaissella b) kukkie

11. Jiä ...
a) tervehekši b) tervehenä

12. Ken tyynellä makuau, še ... šoutau.
a) vihmalla b) pakkasella č) tuulella

13. Tervehyš on ... kallehempi.
a) hopieta b) kultua č) vaškie

14. Pokko on lampahan ...
a) čikko b) ukko č) ämmö

15. Priha parenou ...
a) kohta b) paikka č) šija 

16. Ukko on terveh, kuin ...
a) rauta b) kallivo č) kivi

17. Matkua ...
a) tervehekši b) tervehenä

18. Joučen ...
a) n’aukuu b) šihajau č) joikuu

19. Jäniksen kostinčat tuuvvah ...
a) linnašta b) mečäštä č) kylyštä

20. Kylyššä kylvetäh ...
a)vaššalla b) kolikalla

15. Valiče oikie variantti.
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16. Luve tekstit. Kekši kyšymykšet.

Vu o k k i n i e m e n  t a r i n o i t a

Šilmien parentamini

Tietäjistä niistä kulki sluava ympäri Karjalan. Niitä, kačo, piettih “činussa”. Tai oli mistä. 
Erähän kerran kevättalvella miän kyläššä tytöllä šilmät kipeyhyttih. Eikä männyn ruhkua 
mitänä, a kyynelet juoššah, šilmät rušottih, kaččuo ei voi yhtänä. Še oli kevätpuoli. Kučut-
tih šiitä Smötkyn Riiko. Hiän käšköy panna jiäverkkuo ta šuaha hauvin. Tuumašta toimeh. 
Lašettih jiäverkot ta i šuatih istomoini hauki. Oli šielä, tietyšti, muutaki kalua vaikka mim-
moista, no hauki piti šuaha ehottomašti. Šiitä kun tuuvvah še hauki pirttih, Riiko käšköy 
panna šen šuureh tasah ta noštua stolalla. Käšköy šen tytön kaččuo šiih haukih kuin pitälti 
voit. Tyttö kuuntelou ta rupieu kaččomah kalah, kaččou hyvin pitälti, tuntikaupalla. A šil-
mät kirkaššutah, vesi ei enämpi valu, a hauki še muuttu ihan keltasekši. Riiko käški šiitä šen 
hauvin lykätä, ei käšken šyyvvä, a tytöltä šilmät parettih. Šiinä paikkasešša piäsi pälkkähäštä, 
ei pitän olla muuta liäkettä. Še, kačo, oli eri konšti še.

Smötkyn Riiko

Kuulehen kun kerron šiitä Smötkyn Riijon akašta. Še kun oli oikein pahavirkani, kaikki 
ruato vaštahhakua.

Erähän kerran oltih verkkuo laškomašša Riijon kera. Akka ei mieltyn kalavesih ta kieltäyty 
šoutamašta. Ei šouva ta i šiinä kaikki. Istuu prekottau veneheššä ta jorpottau. Vain kun ukko 
šiänty ta i šanou: “Kun šiut piru veis šiitä venehen nenäštä, niin et jorpottais!”. Vain kerkisi 
šanuo, kun nousi tuulenpuuška ta näppäsi akan venehen nenäštä. Koššon helmat vain heila-
hettih. Niin vei. “Iče veit, ka iče ni tuot”, tuumi Riiko. Niin ni kävi. Vähän ajan oltuo nousi 
tuas tuulenpuuška tai toi akan paikoillah. Venehen nenäh issutti. Šiinä šiula. Še, kačo, Riiko 
oli oikie tietäjä. Paransi šekä ihmisie, jotta elukoita. Monešta kyläštä piäličči käytih hänen luo 
hätätilašša, ta i meččyä šuatto liikuttua. Uškuot tahi elkyät, niin še oli.
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Vetehisen lehmät

Inoina kešänä kylärantah nousi veještä kakši lehmyä. 
Rannat oltih oikein heinäsät, ruuvikko kašvo kuin 
šeinä. Lehmät nouštih veještä ta vain šyyvväh heinyä. 
Oikein kaunehet valkien- ta ruškienkirjavat lehmät, 
hyvin lihavat, a utaret, maltat šie, šuuret kuin pluoh-
kanat. Kun šuatih märehtimistä ta i lojahettih levähtä-
mäh. Iltah šuaten šiinä kellotetah. Rantatalon emäntä 
tuumiu, jotta pitäy ne lehmät lypšyä, kun päivä on 
šyöty niin utaret haletah. Ta i ottau lypšyšaikan ta läh-
töy lypšämäh. Lehmät ei ole milleskänä, lypšyä annet-
tih. Maituo ois ollun hoš kuin äijä. Emäntä lypši täy-
ven šaikan tai mäni pois. Šiivilöičči šen maijon niin 
kuin ainaki ta kuato patasih. Hyvä oli maito, oikein 
šakie, niin kuin meijän lehmillä. Kun vain aurinko 
laškeutu, šilloin lehmät porškahettih järveh ta mäntih 
männeššäh. Šen ni nähtih.

Šiitä toisena yönä oli rantatalon emännällä näyttäy-
tyn vetehini ta oli šanon, jotta lehmät häneltä puattih 
kun pieneh aštieh lypšettih. A ois šuatu maituo hoš 
kuin äijä.

Kirjutti muistih Meeri Tuisku 

Meeri Tuisku (Gundareva, 
o.š. Mäkelä, 1935–2000) šyn
ty Luušalmešša. Hänen tuat
toh Puavila Mäkelä oli kotosin 
Vuokkiniemen Kaskol’ašta, 
muamoh Ida Kallio Pirttila
hešta.

Meerin ämmö Našto Kal
lio oli hyvä starinankertoja. 
Monta pitkyä iltua punukka 
oli viettän kuunnellešša äm
mön kertomie starinoja Pirt
tilahen Taipalešša. Vuotena 
1953 Meeri valmistu Uhtuon 
keškikoulušta ta piäsi opaš
tumah Karjalan pedagogiseh 
instituuttih, kumpasen piät
ti v. 1959. Meeri Pavlovna oli 
ruatan Jyškyjärven koulušša 
šuomen ta venäjän kielen vie
läi istorijan opaštajana. Hänen 
runot alettih painua lehtien ši
vuloilla 1970luvulta alkuan.

Loppuvuuvvet Meeri oli 
elän Koštomukšešša ta kešät 
vietti Pirttilahešša. (Vienani 
ihanat illat. Kalevalan seudun 
naisrunoilijat. Verso, 1999.)
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M e e r i  Tu i s k u

Rantakoivulle

Rantatie on kasvanut umpeen
jota lapsena tallailin,

Heinänkorret ne tuulessa huojuu
Menneestä muistuttaen.

Ei näy enää polulla vanhusta,
joka kaimaisi matkaan sun.
Eikä odota ikkunakorvassa

Harmahapsinen ystävä mun.

Ollet tulossa kotirantaan –
Rantakoivu sua tervehtii,

Ollet lähdössä järven selkään
Rantakoivu sua saattelee.

Mitä oliskaan ilman sinua,
Äänetön ystävä mun?

Jos kallistuu vihreä pääsi
Kuka tervehtii tuloni mun?

*
Minkä antaisin sinulle lahjan?

Ota aurinko sädehtivä,
siniulappa kutsuva ota,

koski rannoille ryöppyävä.

Minkä antaisin sinulle lahjan?
Ota metsien huokaukset,

rakovalkeat rannoilta Kuitin,
tähdet, öittemme koristukset.

Minkä antaisin sinulle lahjan?
Ota kuutamo, hopeat sen,

ota metsien hiljainen siimes,
jota käyt huolet unohtaen.

Ota toukokuun tuoksuva kaste,
nurmi vihreä pihallain,

peipon piipitys – kaikki se minkä
kerran itsekin lahjaksi sain.
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Anja Koivumäki (o.š. Mä
kelä, 1935–1985) ta Meeri 
oltih kakšoisčikokšet. Anja 
ruato venäjän kielen opaš
tajana Uhtuon keškikou
lušša, šiitä Kuušiniemen 
ta Luušalmen koululoissa. 
Hänen runot nähtih valon 
197080luvun šuomenkie
lisissa lehtilöissä. 

Monet Meerin ta Anjan 
runot on šävelletty. (Vienani 
ihanat illat. Kalevalan seudun 
naisrunoilijat. Verso, 1999.)

A n j a  K o i v u m ä k i

Lasta nukuttaessa

Äiti tuutii pienikaistaan,
nukuttelee lapsukaistaan:

– Nuku, nuku lapsi,
nukkuessa kasvat.

Aurinko jo mailleen soutaa,
linnut lupailevat poutaa,

nuku, nuku kulta,
vahvemmaksi vartut.

Kasvat isoksi ja vasta
silloin tiedät vaikeasta,

nuku pieni, nuku,
maailma on suuri.

Lapsi kulta, valtakunta
nukkuu rauhallista unta,

nuku poika, nuku,
minä vielä valvon.

Minä tuudittelen lasta,
Ajattelen tulevasta,
nuku, pieni poika,

tuuli-luuli-luu.
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Harjotukset

^

17. a) Löyvä viivan alta vaštakohat.

Kaunis, šoma, čoma, hyvännäköni, hyväččäini, šievä, nätti. < >

Pieni, pikkaraini, pikku. < >

Viisaš, älykäš, tolkukaš, hajukaš, terävämielini, täyšijärkini. < >

Hyvä, hyväšiämini, hyväntahtoni, miellyttävä, hyväluontoni. < >

Poikkoseh, ruttoh, teräväiseh, äkkie, heti. < > 

Rikeneh, ušeičči, myötähäš, moničči, aina, kaikičči. < >

Loittuona, etähänä. < >

Höperö, šuuri, ruma, istomoini, äkäni, pahannäköni, melkoni, hirviennäköni, 
tolvana, pahaluontoni, tolkutoin, valtava, älytöin, puolivillani, vihani,

kauhiennäköni, šuurenmoini, vajuamielini, Läššä, hil’l’akkaiseh, šilloin toičči, 
harvah, rinnalla, erähičči, hil’l’ah, lähellä, muutomičči, hitahašti, toičči,

reunašša, rauhallisešti.
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17. b) Löyvä viivan alta šamamerkitykselliset šanat.

Karjuo

Ruatua

Matata

Itkie

Nakrua

Kulkie, hahattua, työjellä, luatie, vočaissa, meluta, hähättyä, kil’l’uo, juonie, 
aštuo, vinkuo, kävellä, huhuta, hohottua, liikkuo, kriesautuo, männä, pauhata, 

irvissellä. 

Tehtävä. Käytä a:n ta b:n kohalla olijie šanoja virkkehissä.

18. Jata esimerkin mukah. Lisyä joka joukkoh viisi šanua.

Malli:  Keltani, vihrie, šinini, mušta, valkie, pruuni.

1. Ryvityš, 

2. Ämmö, 

3. Upornoi, 

4. Jalačit, 
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5. Paltto, 

6. Serota, 

7. Šulakuu, 

8. Sriäppie, 

9. Möykky, 

10. Hyväččäini, 

11. Mussikka, 

12. Vakka, 

13. Skammi, 

14. Kyličči, 

15. Äijäpäivä, 

19. Vaštua kyšymykših.

1. Mimmoni on šiun kaveri ulkonävöltäh ta luonnoltah?

2. Mitä šie šyöt murkinakši? 
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3. Mitä ruat päivän oloh (ruatopäivänä tahi joutavana aikana)?

4. Šiun tovarissa on kipeytyn. Mi häntä vaivuau?

5. Mimmosie karjalaisie marjašyömisie šie tiijät?

6. Mitä karjalaisie šiäprimiettoja juohtuu mieleheš?

7. Mi on šiun mielehini vuuvvenaika? Mintäh?
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8. Mitein šuoriuvut, kun lähet meččäh?

9. Šanele ičeštäš.

20. Vaštua kyšymykših.

1. Montako šormie kiäššä on?
2. Montako jalkua rukissa on?
3. Montako piämurrehta karjalan kie
leššä on?
4. Montako henkie miän ryhmäššä on?
5. Montako tyttyö joukošša on?
6. Montako poikua?
7. Montako päivyä netälissä on?
8. Montako henkie tiän pereheššä on?
9. Kuin monta kuukautta vuuvvešša on?
10. Kuin monta päivyä vuuvvešša on?
11. Kuin monta päivyä kesäkuušša on? 
12. Montako kertua kävit Šuomešša?

1. Moneško päivä tänäpiänä on?
2. Moneško lapši olet pereheššä?
3. Moneško talvikuukauši pakkaiskuu 
on?
4. Monentenako päivänä olet šyntyn?
5. Minä vuotena olet šyntyn?
6. Konša olet šyntyn?
7. Missä kerrokšešša elät?
8. Mih kerrokšeh mänet aštumalla?
9. Konša on Iivananpäivä?
10. Konša on Roštuon pruasniekka?
11. Millä luokalla on šiun veikkoš?
12. Millä vuosikurššilla šie opaššut?
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21. Löyvä kennih, ken...

1. on šyntyn vuotena 1980
2. on šyntyn 16. heinäkuuta
3. on šyntyn 31. talvikuuta 
4. on käynyn Šuomešša kakši kertua
5. on käynyn 25 muašša
6. on oštan 4 kiluo potakkua ta yhen kilon luukkuo
7. on oštan 2 muštua leipyä ta 3 tokkua čäijyö
8. on šyönyn 7 potakkašankie ta 5 kalittua
9. on vuottan kaverie 1,5 tuntie
10. on laulan karaokeh 6 tuntie peräkkäh

22. Mitein kyšyt tahi pyyvvät, još

1. ečit poštie 

2. tahot tietyä, äijänkö kello on 

3. toivot, jotta tulen illalla šiun luokše 

4. tahot auttua milma 

5. tahot, jotta avuan ikkunan 

6. tahot kysyö mitänih 

1. Kuin äijän makšau litra maituo?
2. Kuin äijän makšau yksi mušta leipä?
3. Äijänkö makšau Vienan Karjala lehti?
4. Äijänkö makšau korttieri?
5. Äijänkö veneh makšau?
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23. Šanele, mitä ruatasit, još 

1. voittasit kymmenen miljonua rupl’ua

2. šaisit lahjakši koiranpennun

3. olisit lintu

4. olisit nyt pieni lapši

5. olisit televiisori

6. olisit Pakkaisukko

7. olisit nyt lämpimän meren rannalla

8. olisit ämmö

9. olisit rakaštun

10. šiula ois äijän joutavua aikua
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24. Šelitä šanojen merkitykšet tahi käytä niitä virkkehissä.

1. Pruasniekka

2. Kisat

3. Huuhelniekka

4. Špouvata

5. Vierissän akka

6. Pyhittyä

7. Virpopyhäpäivä

8. Lehti-Iivana

9. Noštua lempie
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www.karjalansivistysseura.fi/oppimateriaalit/sia-ta-sianeinussus/

”Šiä ta šiäneinuššuš” on ensimmäinen osa Karjalan Sivistysseuran 
julkaisemassa Vienankarjalan ta kulttuurin kurššin oppimateriaalien 

sarjassa. Julkaistu verkossa toukokuussa 2019.

Lue lisää:
www.karjalansivistysseura.fi/oppimateriaalit/

Tutustu Karjalan Sivistysseuraan:
www.karjalansivistysseura.fi/yhdistys/

Sivujen 53–62 kuvat ovat peräisin Sampo-tietokannasta:
www.karjalansivistysseura.fi/sampo/

isbn 978-952-7193-24-2
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