
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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