
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
Kino-Lempi
Kauppieš -Tat’t’ana
Čilli
Pölypiä Santra
Posti-Maikki
Piippu-Sohja
Pikku Jura

Pahkapiä Iivana
Kutuzov
Niemen Muarie
Taipalen Muarie
Myllyvuaran Huoti
Talli-Huoti
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)
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