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Lukemisto      

Väinämöini šynty mereh oltuoh 30 vuotta muamoh Ilmattaren vačašša. Lapšen tuatto oli iče 
Ukko ylijumala, kumpani oli šuattan Ilmattaren pakšukši tuulenhenkähykšen hahmosena. 
Väinämöini vajelteli mereššä kahekšan vuotta, šini kuni näki muata ta šuatto noušša mualla 
kaččomah kuuta ta tähyštämäh tähtijä. Vain pal’l’ahalla mualla oli yksinäistä ta ikävyä. Väi-
nämöini mietti, mitä täššä vois ruatua. Aikah ajateltuoh hiän kekši: poika pikkaraini Sampsa 
Pellervoini vois kylvyä mečät. Ta niin Sampsa kylvi. Mäkien piällä hiän kylvi mäntyjä, kum-
puloilla kuušie, mailla pahoilla katajie ta jokien rannoilla tammie. Vain ei šiemenet hänen 
vakašta täh loputtu. Koivut, lepät, tuomet, pajut ta pihjalatki ollah Sampsa Pellervoisen 
issuttamie. Väinämöini oli tyytyväini. 

OMAT MEČÄT MIELUSAMMAT...

Nikolai Kočergin: Sampsa Pellervoinen (1957) 
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Entisaikojen karjalaisen ihmisen elämä oli yhteiseluo mečän kera. Meččä oli hänen mu-
ajilmah, mečäštä hiän raivasi peltoh ta šai niin riištah, kuin rakennukšieh ta tarviskalujen 
ruaka-ainehet. Koko elämänpiiri oli puuta: rakennukšet ta kulkuvälinehet, työvehkehet ta 
pyyvvykšet, talon tarpehet ta lapšien kukkaset. Niinpä puunkäsittelyn taito oliki miehen 
kelpoisuuvven mitta. Vaikka meččä aikoinah anto ihmisellä kaikkie mitä hiän tarvičči, ni 
šitä piti vielä šuattua ottua. Šemmosie šuattajie miehie piettih kunnivošša. Šemmoni nerokaš 
mečäštäjä ta kalaštaja ta muunki elinkeinon eččijä luonnošta oli tavoteltava šulhani ta häissä-
ki moršiemella, šanottih täštä näin:

Šait miehen meččäh kävijän,
Uron korven kolkuttajan.

Ei šen koirat koissa muata,
Pennut pehkuilla levätä.  

(Okahvie Antiipina, Pirttilakši)

Entisajan meččä oli täyši taikua. Još marjamieš löysi hyvän marjikon tai kalamieš šai hyvän 
kalašualehen ni še, ranvahan mieleštä, oli taikojen tahošta. Još ekšy meččäh, šeki johtu taijaš-
ta. Kaikenikäset einuššettih ta varottauvuttih eri tavoin ennein meččäh mänyö. Puut, kukat 
ta marjat tunnettih hyvin ta niistä šuatih melkein kaikki tarvittava liäkkeistä rakennušaine-
hih. Šamoin elukat ta niijen tavat oli tuttavat. Mečänväkeh: haltiekanšah, hiisih ta meččähi-
seh, kumpasien ušottih mečäššä elävän, šuhtauvuttih kunnivoittuan. 

Mečällä oli omat isännät ta emännät, Tapijo ta Mielikki ta vielä monie muita starinaolento-
ja. Rahvahan mielikuvitukšešša ta šamoin runouvešša meččyä pietäh elävänä olentona ta šillä 
annettih monie ihmisen piirtehie. Šitä piti hyvitellä, mielissellä, lahjottua. Meččyä ei šuanun 
missänä nimeššä šiännyttyä. Vain šuuret tietäjät voitih mitänih vuatie mečältä taikka vieläi 
kiušata šitä. Konša tietäjät yritettih piäštyä mečän peitošta šiivattua taikka ihmistä, hyö šivot-
tih  latvoista yhteh kakši vierekkäh kašvajua hoikkaista puuta ta vielä toisinah köytettih šiih 
painokši kivi. Še oli šemmoni kiuša mečällä, eikä šitä otettu pois, kuni ei löytyn peitošša olija. 

50% Karjalan pinta-alua on meččänä, 20%– šuona ta vain 1%– nurmena. Šamoin, kuin 
ni eläinmuajilma, Karjalan kašvimuajilma ei ole vanha. Še on muovoštun noin 10–15 tu-
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hatta vuotta takaperin. Šuurin oša mečistä on havumeččänä, pohjoisoša – männikkönä ta 
šuvipuoli- männikkönä ta kuušikkona. Puu on ainut materjaali, kumpani kaunistuu ijän ta 
käytön mukah.

Pihjala

Monet puulajit on šuatu erikoisominaisuukšie. Esimerkiksi pihjala, mistä on tullun pyhä 
puu.

Pihjalan luja puuaineh hyvin paššuau puukäsitöijen ta puuašteijen ruaka-ainehekši šekä 
huonehkalujen valmistamiseh. Taipumista keštäjyä pihjalua on käytetty lisäkši haravan piiki-
löissä, šeiväšhypyššä  šeipähänä, tuuli- ta vesimyllyjen rattahien hampahina, kärryjen akšelina 
ta puujoušena šekä rejen aisoissa, vempelenä heposen val’l’ahissa. Pihjalan kuorta käytet-
tih aikoinah  nahkan parkkiainehena. Eurooppalaisešša kanšanperinteheššä pihjala voit olla 
šuojana pahalta taikavoimalta, ta šiksi šitä on pietty tavallisena kävelykeppipuuna. Monissa 
starinoissa tietäjien taikašauvojaki valmissetih vain pihjalašta. Pihjala on moničči enšimmäi-
ni puu, mi issutetah uuvven rakennukšen pihua kaunistamah šitä ta onnie taloh tuomah. 
Pihjalan varpua voijah šamotein käyttyä, eččieissä talon kaivon paikkua. Pihjala šuojelou  pi-
hašša olovie omenapuita ta omenašatuo pihjalakoilta. Šuomelaiset on pietty pihjalua pyhänä, 
varšinki šemmoista, mi kašvau erityisissä paikoissa, esimerkiksi toisen puun runkosta taikka 
kallivon halkiemašša. Pihjalan marjašša on viisikanta, mitä virolaiset ta šuomelaiset on pietty 
onnie tuojana puuna.

Karjalaisilla, šuomelaisilla, saamelaisilla ta vepšäläisillä  vanhoissa tavoissa, mit koški 
kalaššušta, tuntuu muinoisaikaset käsitykšet puijen, lintujen ta elukkojen kunnivoitan-
našta. Puista erikoisena piettih leppyä, kuusta, pihjalua, katajua ta koivuo. Onkivavakšiki 
kyllä paššuau vaikka mi puu, vain šilti hyvä tietäjä onkittaja luati šen ičelläh pihjalašta, 
tuomešta taikka koivušta, ajatellen, jotta šemmoni onki on parempi kalah. Leppäni ta 
katajaini onkivapa on kaloilla pölätykšenä. Jotta onkešta tulis oikie kalan tuoja, piti šuaha 
kiini kiärmis, ličkata šen häntä leppäsellä kepillä, ta antua šen n’okattavakši onki leppäsen 
kepin piäššä. Kun ei liene kala männyn verkkoh, ni šilloin šitä verkkuo lyyvvä čehvattih 
leppäsillä okšilla.
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 Mänty

Mäntyö on olomašša monenmoista. Karjalašša kašvau tavallini mänty. Šen havupuku va-
jehtuu niin hitahašti, jotta šitä ei ni huomua ta šen vuokši puu näyttäy ympäri vuuvven 
šamanmoiselta vihrieltä. Šen juuret männäh šyväh muan alla, a kun puu kašvanou kallivolla 
taikka šuolla, šen juuret ollah muan pinnašša. Meijän luonnošša mänty kašvau noin 300–
350 vuotta, vaikka šattuu mečäššä vanhempieki puita. Korkevuoh še kašvau 20–25 metrie, 
a löytyy ni 35 metrin pituvuisie. Vaikka kašvauki tämä puu ympäri Karjalua, enämmän šitä 
on tašavallan pohjoispuolella.  Še on šemmoni puu, mitä ihmini tarviččou enämmän toisie 
mečän puita erimoisih omih tarpehih. Männyn lujua puulajie käytetäh talojen, laivojen ta 
lentokonehien rakentamisešša, šiitä tulou hyvyä ta lujua ratapölkkyö. Kätövä mieš šuau nyt 
ta enneinki šai luatie männyštä mitä vain taloh tarvičči.  

Männiköššä ilma on oikein puhaš ta šielä on erikoini pihkan haju. Männyn pihkašta 
šuahah tärpättie ta hartsie. Hartsista luajitah muilua ta korkieluatuista paperie, ta šitä käyte-
täh joušišoittimien voitiena. Šen vuokši šillä onki ušiempi nimi, min puu šuau šen mukah, 
mimmosešša kunnošša še on. Kalevalan šeuvun kielešsä tällä puulla on vähintäh viisi nimie: 
mänty, petäjä, kolvi, nika,  honka. Nämä nimet melko tarkkah miäritelläh puun luatuo.

Mänty on nuori kašvaja puu.
Rapamänty on tuaš harvašyini, okšikaš, ušein aukeilla paikoilla kašvaja käriläš, mi ei kel-

pua nimih.
Männyllä on vielä toisieki omie lisänimijä, kumpasien avulla arvuau šen lajin: viäntö, 

lylyš, rošo t.n.i. Viäntyö on kahta lajie: myötä- ta vaštahpäiväni. Pahin puu on myötäpäivä-
ni. Šanottih, jotta šitä ei pitäis ottua šeinähirrekši vaikka olkah kuin šuora ta kaunis petäjä. 
Myötäpäiväni puu on viäntö ihan šiämie myöten, šilloin kun vaštahpäiväni on viäntö vain 
pinnašta. Vuaran Iivana, Latvajärveštä šyntysin olija Vuokkiniemen eläjä mainičci, jotta še 
myötäpäiväni puu on niin totuarina (pahankurini), jotta še ei pisy šeinäššäki toisien hiršien 
välissä. Še käpristyy ta murtautuu kuivuaissa konša miteinki. Kun šattu, jotta šemmoni hirši 
on pakko panna šeinäh, niin šiih kaivettih kairilla reikie pikuista ylemmäkši keškie. Šilloin še 
ei voinun kiäntyö minnenä päin, kun nisat oli poikki. 
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Lylykšelläki on omat vintiet. Lylyš on šemmoni puu, mi on mistänih šyyštä kašvan pa-
remmin ta poikkoimpah yheštä laijašta. Šemmosen puun šyväinrihma ei ole kešellä, vain on 
yheššä laijašša. Poikkoimpah kašvaja puun puoli on kova ta murakka. Še lohkieu yhtä hyvin 
šekä poikki- jotta pivuššuuntah. Šemmoni puu paššuau hyvin kylyn altahakši. Šitä on helppo 
kavertua šiämeštä ta še ei happane, vaikka kylyššä šen täytyy rikeneh olla märkänä.

Šamani Vuaran Iivana oli maininnun erottavan vielä ukko- ta akkapuut. Hänen šanojen 
mukah, kun lienöy telašillakši otettu ukkopuita, niin niitä myöten kulkieissa jalka aina luis-
kahteli, akkapuun piällä jalka muka pisy paremmin.

Petäjän nimie kantau šuuri terveh puu, kumpani parahittain paššuau rakennušhirrekši.
Kolvi – petäjyä vanhempi «kolviutunut» puu, mi šuattau olla  jo ošittain šiämeštä  laho, a 

pinnaltah  vielä pihkasa. Tämmoni puu parahittain paššuau polttopuukši ta on melko hyö-
vyllini pihkamiehillä.

Nika on kuolleh puu, vaikka ei ole vielä ihan kuiva. Nieklaset šiitä on jo pärähetty pois, 
vaikka puušša on šäilyn vielä monieš okšani.

Honka taikka kelo on vielä pissyššä olija, vain jo kokonah kuiva mäntypuu. Še on rako-
tulien paraš aineh. Hyvän rakotulipuun tuntou šiitä, jotta še helähtelöy kirvešpohjalla šiih 
lyyvveššä. Kyllä honka paššuau rakennušpuukšiki, kun ei olle onši taikka laho šiämeltä. 

Jouhi-mänty, jouhipuu: okšatoin niin, jotta ainuoštah vain piäššä on tupšu, kovempi kuin 
muu honka ta hienompi. Jouhipuulla on šuurempi šyväin, ta šen šyväin on kovempi, kuin 
honkalla ta jouhipuu on tervasempi. Jouhipuu on  šuurempi, kovempi, šuorempi, okšatto-
mampi puu, kun muu mänty. Še on paraš päre- ta hiršipuu.

 
Kuuši, näre

Karjalan mečissä kašvetah tavallini kuuši ta siperin kuuši vain on löyvetty monieš  kiär-
miskuušiki. Kiärmiskuušen runkošta kašvetah pität, hoikkaset ta šuorat kylkiokšat. Nämä 
mukavat puut paššattais puistopuiksi, niitä tarkemmin tutkitah tietomiehet ta ne kuulutah 
luonnon muistomerkkijoukkoh.

Kajalašša kuuši eläy 200–300 vuotta, erähät puut olah 500 vuotta vanhat. Niijen korkevuš 
on 35 metrih šuaten, a pakšuvuš metrih šuaten. Kuušen puuaineh on melkein valkie, kepie 
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ta pehmie. Kuušešta tulou parašta paperilajie. Šitä šanotah vielä šoitinpuukši šen vuokši, kun 
okšattomista šuorista kuušen runkoloista luajitah šoittimie. Entiseh aikah ei tiijetty kum-
mempua aštieainehta, kun näre. Še šamoin kelpai aijan šeipähiksi ta vantehekšiki.

Havupuijen joukkoh kuuluu lehtikuuši, vaikka še lehtipuijen tapah joka vuosi luou nieklah. 
Lehtikuuši on pitkäikäni – eläy 400–500 vuotta ta kašvau rutto. Šen korkevuš läheštyy 40 
metrih. Tätä kovua ta lujua puulajie käytetäh laivarakennukšešša ta issutetah kaunehuokši.

Ei tyhmä kuušta tunne.

Koivu

Koivu on ainut muajilmašša valkierunkoni puu. Koivuo šanotah pioneeripuukši šen vuokši, 
kun še aina enšimmäisena valtuau vapuan paikan mualla. Še tapahtuu näin šentäh, kun koi-
vun šiemenet ollah pienet ta tuuli helpošti kantelou niitä. Koivu on vuatimatoin puu, vaikka 
ei tykkyä pimeyttä. Eläy puu noin 80–100 vuotta ta mečäššä voit kašvua 25 metrin korkiekši. 
Koivun puuaineh on melkein valkie, toičči kellertävä taikka rušappa.

Hikikoivu

Hikikoivulla lehti on pihkani ta pyöriehköini, litmakka ta ilkie kylpieissä, eikä taho šen lehet 
pisyö vaššašša kiini. Eikä ole šen koivun okšien pinta niin kiiltäjä, harmuampi on kuin rau-
vuškoivušša. Hikikoivuo on hyvä riipie. Hikikoivušta ei vaštua otettu vain riivittih lehtie ta 
leikattih kerppuo šiivatoilla talvekši.

Rauvuškoivu

Rauvuškoivušša lehet ollah čoherammat, niin kuin kolmikokkaset, karčakat ta vielä niin kuin 
hammašlaitaset šemmoset šahanterät ta okšat ollah pitemmät ta ritvakammat. Rauvuškoivun 
lehtie vanha rahvaš käytti huavoja parentuaissa, rauvuškoivun leheštä luajitah kylyvaštoja.

Ei ole helppo tehtävä löytyä mečäštä hyvyä kesselituohta. Hikikoivun tuohi šiih ei paššua 
ollenkana, pitäy olla rauvuškoivun tuohi. Rauvuškoivun tuohi on lujempi, šitkiempi ta lipi-
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empi kutuoissa. Vaikka koivulla ei ole niin vejellyn nimitykšissä kuin männyllä, šitä pietäh 
tunnettuna tuohen antajana. Ei še šattumalta tavallisen 12 kalenterin kuukauven lisänä kar-
jalaisilla on ni tuohikuu. Tuohikuu on šemmoni aika kešäkuušša ennein Petrunpäivyä, konša 
lehti puušša on jo täyšikokoni. 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.

Višakoivu, Karjalaini koivu

Voit olla, jotta karjalaisekši tätä koivuo šanotah šen vuokši, kun enšimmäiset maininnat šiitä 
on šen paikan mukah, mistä še on löyvetty ta otettu käyttöh taitopuušepät. Vielä tämmöni 
puu kašvau Pohjois-ta Keški Europašša, melko šuurin miärin Valkovenäjällä, Ruočissa, Nor-
jašša, Šuomešša ta Venäjällä (Karjalašša, pienissä miärissä Uralilla). 

Enšimmäisenä täštä koivušta on kirjuttan 1766 vuotena forstmeisteri (mečänhoitaja) Fo-
kel’, kumpasen Jekaterina II työnši tutkimah Venäjän luoteisošan meččie.

Muajilman tunnetukši tämä koivu tuli puulajih vuokši. Šen kummallini kullanvärini pin-
tarakenneh muissuttau marmorie, še on äijyä kovempi ta lujempi tavallista koivuo. Näijen 
erikoisuukšien takie jo entisistä ajoista šitä šanottih Čuarin puukši.

Monet tutkijat on oltu šitä mieltä, jotta višakoivu on pienikašvuni rauvuškoivun laji, millä 
on viärä ta pahkasa runko. Nykyjäh tutkijat on tultu šemmoseh piätökšeh, jotta še on taval-
lisen hikikoivun anomalini muoto. Tämmöni heikko puu eläy noin 40 vuotta ta šen vuokši 
tavallisešti ei kerkie kašvua šuurekši. A šiitä mistä šyyštä višakoivun pintarakenneh on niin 
kummallini ta kaunis tietomiehet kiissetäh vieläki.

Višakoivu on yksi Karjalan tunnukšista. Pahakši mielekši tämän puun luku viimesien 
50–70 vuuvven aikana on huomattavašti vähennyn luvattoman hakkuun ta puijen van-
henomisen takie. Kun iče luonto ei pärjyä višakoivun leviemiseššä, ni šen avukši tullah 
tietomiehet. Višakoivuo alettih kašvattua keinotekosešti vielä 1930-luvulla ta jatetah tätä 
työtä nykyjähki.

Tunnetuimpina višakoivun kašvatušpaikkoina Karjalašša ollah «Kivačču» – luonnonpuis-
to ta «Kiži» – šuojelualovehmusejon vyöhykeh. 
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Kaikki višakoivut, kumpasie Karjalašša kašvau läheš 7000, ollah luvulla erikoisešša rekiste-
rissä. Näitä puita šuau kuatua vain tašavallan hallitukšen erikoisešta luvašta. 

Šen vuokši, kun višakoivuo luonnošša on vähä, ta šitä kaunista pintakuvaošua puušša on 
vain 10–25% koko puun painošta, šen hinta on šatoja vuosie ollun korkie. Yksi tonni tätä 
puuta muajilmanmarkkinoissa makšau 1,5 tuhatta dollarie, ta šitä myyvvähki ei kuutijomet-
rikaupalla vain kilottain. Kilon hinta riippuu puun pintakuvalajista ta voit makšua yhešta 
nelläh dollarih tai enämmänki. 1960-luvulla Šuomešša kilo tätä koivuo oli verrattu hienon 
šorekin hintah ta onki kaikkein kallehin puuaneh Pohjosešša.

Kaunehešta kirjakkahašta višakoivun puuainehešta luajitah kaikenmoisie kaunehie ta kal-
lehie esinehie: kropeikkoja, šakkipeli nappuloja, roššija ta muita korissukšie. Višakoivušta 
luajitut huonehkalut kuulutah erittäin arvokkahien esinehien lukuh.

Kataja

Kataja on ainavihanta havupenšaš. Kašvau še tavallisešti kuivissa mänty- ta kuušikko-
mečissä, jokivaršiloissa, šammalikkošoilla. Katajan marjat ollah erikoisen tervehelliset ta 
niitä jo ammusista ajoista rahvaš käyttäy liäkintäkeinona. Katajan vartta käytetäh kätö-
vät rahvaš ta luajitah šiitä kaikenmoisie esinehie. Monet tykätäh kylpie katajavaššoilla. 
Hyväkši hauvottu katajavašta antau makien hajun kylyh, ei ole niin pistelijä ta šanotah 
olovan tervehellini.

Katajikko niemen piäššä, tyynellä i tuulella liikkuu?
Parta.

Raita

Vesimailla kašvajua puuta šanotah pajukši, a kuivalla mualla kun kašvau, ni še on raita.

?
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Tuomi

Tuomi kaunehešti kukkiu kešän alušša ta šen marjoja šyyvväh verekšenä. Marjoista vielä 
keitetät voijetta, millä voijetah šattautunehie ta šiäkšien puromie paikkoja. Ennein tuomen 
kuorta käytettih parkkiainehena ta siitä luajittih vihrietä ta tumman ruškieta väriainehta.

Tuomen puuaineh on luja ta šiitä luajittihh vemmeltä, tuomie pietäh vielä rekie šituoissa. 
Muasterit käytetäh tätä puuta pikkuesinehie luatieissa. Tuomi koristau pihamaita ta šen ku-
kinta-aika lupuau viluo šiätä.

Tunnen tuomen muista puista, anopin kylän akoista (sp.).

Huapa

Huapani hako lipie, šykyšyini yö pimie (sl.). Huapani aijaš, katajaini šeiväš, näreini vičča, 
šillä aijalla ei ikyä ole. Huapani harava on kaikista kepein. Huapasella aijakšella ta pahalla 
akalla on ikyä(sl.).   Huapasilla halkoloila lämmitettih kylyjä ta riihijä. Niistä ei tullun muš-
tua šavuo ta nokie.

Luonnon muistomerkit

Karjalašša on 36 luonnon muistomerkkie. Luonnon muistomerkiksi šanotah monilatvasie 
puita. Enšin oli tiijošša kolme šemmoita mäntyö lähellä Aunušta, a jo myöhemmin Vienan 
mereltä Bol’šoi Žužmui -šuarelta löyty vielä yksi harvinaini 20-latvani mänty.

Martsialnyje vody-kyläššä kašvau pitkäikäni mänty. Šen ikä on läheš 400 vuotta, ta še 
kuuluu harvinaisien puijen lukuh ta on pantu erikoiseh rekisterih. Šillä puulla on oma šuo-
jelukirja. Erähien tietojen mukah šen puun on issuttan mukamaš kennih Pietari I lähisistä 
taikka heimolaisista, vaikka puun ikä jo ičeštäh antau tietyä, jotta še on kašvan šielä äijyä 
ennein čuarin käyntie näillä paikoilla. 

Careviči kyläššä kašvau lehmuš (niinipuu), kumpasen runko on oikein pakšu, a šen 
juurilta kašvau 42 pientä puuta. Tämäki eriskummallini puu on luonnon muistomerkki-
luvušša.

14



Kun aššut meččäh, niät šen omilla šilmilläš ta kuulet šen omilla korvillaš. Jokahisella meis-
tä on šiinä mieleššä oma meččänä. Meččä on täyši näkyvyä ta näkymätöintä, kuuluvua ta 
hil’l’aista, vain mi kenenki šilmillä näkyy ta korvilla kuuluu ta mi peittäytyy, riippuu ihmiseš-
tä. Meččä on puijen ta elukkojen valtakunta, vain še on šamoin kivien ta kallivojen, kašvien, 
šienien, muan, vejen ta ilman valtakunta. Ta še on vielä halteijen ta mečänviän valtakunta.

Kun meččä peittäy šiämeheš niin monta valtakuntua, ihmini mänöy šinne omašta val-
takunnaštah niin kuin vierahiksi. Vaikka ihmini eläiski kešellä meččyä, tuntuu šiltä, kuin 
mečän ta ihmisen välissä olis hienoni, šalaperäni raja, kumpani on ylitettävä. Karjalaisien 
uškomušmuajilma on täyši taikoja ta tapoja, kumpasien avulla raja kotipiiristä meččäh yli-
tettih.

Meččä on ollun aina omana muajilmanah pitälti. Šilloin kun ihmini eli kešellä meččyä ta 
šai melkein kaiken tarpeheh: ruuvvan, vuattiet, työkalut ta elinpaikan šieltä – šilloinki meččä 
näyttäyty eri näkökulmista. Še oli yhtä aikua šekä tuttava, jotta vieraš ympäristö. Eikä še ol-
lun vain ympäristö, še oli muajilma, še oli koti, še oli šeikkailu, še oli uhka.

Puun vihat

Kun puu kuatuu ta šatattau ihmisen, esimerkiksi jalka katkieu, niin pitäy ottua pois puun 
vihat. Puušta, šamašta kohašta, mi šatatti, otetah 3 puukappalehta ta keitetäh ne veješšä. Kun 
vesi on jähtyn, luvetah šiih puun šynti:

Luvetah 3 kertua ta šiitä šillä vejellä peššäh šattautunutta kohtua. Annetah vettä šuuhuki.

Puu puhaš Jumalan luoma,
veša Jiešukšev vetämä,
pihjala Pirun tekömä,

huapa Hiijen harriččoma,
leppä Lemmon tuuvittama.

(Mari Kyyrönen)
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Puu puhaš, Jumalan luoma,
Veša Ješukšen vetämä,
Muan mannon kašvattama,
Piha pientaren tekemä.
Kuin tyvi pahoin teköö,
Latva mettä keittäkään,
Mesi jääkähät jälelle,
Tinatilkka tippukkaat!

Eli kun latva pahoin teköö,
Niin okšat mettä keittäkäät!
Eli kun okšat pahoin teköö,
Niin lehvät mettä keittäkäät!
Elikkä kun lehvät pahoin teköö,
Niin helvet mettä keittäkäät,
Mesi jääkähät jälellä,
Tina tilkka tippukkaa!

(Anni Lehtoni)

Monet kollektiivismerkitykšiset (i)kkO-johokšet ollah šamalla paikan nimitykšie. Kantana 
on tavallisešti mitänih luonnonvarasen kašviston tai maiselman yksikkyö merkiččevä šana. 
Alempana ollah mečän tai mečikön nimitykšet, kumpasissa kantana on puulajin nimi.

(i)kkO – johin liittyy heikkoh vokalivartaloh, ta vartalon loppuvokali tavallisešti katou pois 
i:n ieštä. (huom. veša-vešakko)

Malli: Missä kašvau koivu?
 koivu > koivikko
Koivu kašvau koivikošša.

Mänty, kuuši, huapa, leppä, tuomi, kataja, petäjä, raita, paju, näre, honka, veša, pihjala.

• Tyveštä puuh nouššah.
• Ei tyhmä kuušta tunne.
• Mimmoni mieš meččäh, šemmoni puu vaštah.
• Ois okšan ottajua, kun ois kuušen kuatajua.
• Mistä kisot pärettä, kun ei ole kuušta eikä närettä.
• Kuh puu kašvau, šiih ni kanto happanou.
• Omat muat mairehemmat, omat mečät mielusammat.
• Rauvuškoivu vaštakoivu, hikikoivu lammaškoivu.
• Kirveš on mečän liäke, kun šitä ei liijakši käytä.

” M i t ä  m e ččä h  h u h u o t , 
š i t ä  va š t a h  ka i k u u.
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”Ei munat mutah jouva,
šiepalehet vejen šekah.

Muututtih murut hyviksi,
kappalehet kaunehiksi:

munasen alani puoli
alasekši muaemäkši,
munasen yläni puoli
yläsekši taivahakši;
yläpuoli ruškijaista

päiväsekši paistamaha,
yläpuoli valkijaista

še kuukši kumottamaha;
mi munašša kirjavaista,
ne tähtilöiksi taivahalla,
mi munašša muštukaista,
nepä ilman pilvilöiksi.”

Kal’evala

Herald Eelma

17



Lukemisto      

Karjalašša pešiy noin 285 lintulajie ta 36 niistä on pantu Karjalan ”Ruškieh kirjah”. 60 muut-
tolintulajie pešiy Karjalan ulkopuolella ta ne pietytäh Karjalah vain vähäkši aikua muutto-
lennon aikana. Lintuloilla on erikoini tila Karjalan faunašša. Ne ihaššutetah ihmisen šilmyä 
värikkähällä šulkapuvullah, korvua – heliellä, kaunehella laululla ta voit šanuo, jotta linnut 
ollah Karjalan luonnon kaunissukšena. Ilmain lintuja šeutu tuntuis tyhjältä ta hylätyltä ta ois 
vielä äijyä tyhjempi iänittä.

Eniten Karjalašša on peiposie. Meččäriištana pietäh pyitä, tetrijä, meččäkanoja ta meččoja. 
Joka kevät Karjalah lämpimistä maista lennetäh hanhet. Petolintuloista voit mainita monen-
moisie pöllöjä, haukkoja, muakokkoja, ruškošuohaukkoja.

Eläy tiälä noin 40 lintuparie harvinaista merikotkua. Vesilintuloista on šoršie, kuikkie, 
viklijä, lokkija ta kaikkein šuurin Karjalan čukeltajista šoršista – huahka, kumpasella on kau-
nis ta kallis uuju.

Täyši-ikusissa ta nuorissa mečissä eläy äijän šiivekkähie «luonnon tervehyšpoliisija» – var-
puislintuja ta tikkoja. 

Tikoista on käpytikka, pikkutikka, valkiešelkätikka, palokärki, pohjoistikka. Vanhoissa 
mečissä eletäh šuuret petolinnut muakotka ta merikotka, kalašiäkši. Näijen lintujen luku on 
vähissä ta niitä on tarvis šäilyttyä.

Vanhojen puijen liukuloissa ta vanhoissa šuurien lintujen pešissä hauvotah poikasieh pöl-
löt. Pienin täššä lintujoukošša on – varpuishaukka ta kaikkein šuurin - huuhkajahaukka. 
Rikenempäh toisie haukkoja voit nähä häntäpöllyö, a Karjalan pohjoisošašša – hiiripöllyö, 
a erähinä vuosina voit nähä tunturipöllyöki. Monituiset järvet, jovet ta lammit muanitetah 
pešimäh rannoillah monenmoisie šorsalajie: šinišoršie, heinätavija, pruunipiäšoršie ta koš-
keloja. Harvempah tiälä pešitäh viheltäjätšoršat, jouhišoršat, tukkapiäšotkat, tukkakoškelot, 
a eteläpuolella Karjalua lapašoršat ta heinätavit. Vain pohjoispuolešša vielä voit nähä meččä-
hanhija ta laulujouččenie, kumpaset ennein pešittih ympäri tašavaltua. Vesistöjen rannoilla 

MIMMONI LINTU KA ŠEMMOSET 
NI LAULUT
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on äijän kalalokkija ta tiiroja. Viimesinä vuosikymmeninä eteläpuolella on ilmeštyn äijän 
pikkulokkija. Ympäri Karjalua pešiy muštakupukuikka.

Omaluatuni elämä on ni šoilla. Tiälä hautou poikasieh harmua kurki ta meččokana. 
Tiälä šamoin pešitäh monenmoiset viklit, ukonlammaš, šuovikli, lirovikli, valkovikli ta 

monenmoiset varpuislinnut. Kevyällä kiima-aikana šoilla voit nähä tetrien torua ta vanhašša 
honkikošša meččojen kiimapaikkua.

Aukeilla paikoilla pešitäh čipit, peltokiurut, kottaraiset. Toičči missänih nurmella šuat 
kuulla ruisriäkkyä, peltokanua, a märemmillä paikoilla – kaislakanua.

Karjalan šuurin lintu on merikotka. Šen šiipien väli on 190–240 šenttie, paino 3-6 ki-
luo, pivuuš 76–94 šenttie. Karjalan pienin lintu on keltapiätijani. Šen šiipien väli on 15–17 
šenttie, paino 4–8 grammua, pivuš 9–10 šenttie. Ruisriäkkä on erikoisen mukava lintu. Še 
Karjalašša eläy heinikkönurmiloilla lähellä kylie, vain harvoin tulou nähtäväkši ihmisellä. Še 
on 22–25 šenttie pitkä, šillä on heikot šiivet ta še enämmän juokšou mitä lentäy. Še pešiy 
Karjalašša ta talvekši mänöy Afrikkah. Šuuremman ošan šitä pitkyä matkua lintu juokšou ta 
hyppyäy, lentäy pienien vesistöjen piäličči ta šuuret vesimatat voit kulkie laivojen kanšiloilla.

 
Korppi

• Šinne ei ni korppi luita kanna.(Šanotah mistänih loittosešta paikašta.)
• Laiha kuin korppi.
• Korppi luita kyšyy.
• Korppi luilla tuli. (Šanotah konša kuullah korpin kruakuntua.)
• Ei korppi korpin šilmyä kaiva.
• Missä rauhna, šiinä i korppi.
• Još korppi iäntäy lähellä, ni tulou vahinko taloh.
• Korppi katošta piäličči ei hyväkši lennä.
• Ei korppi tule räyštähän alla pešyä luatimah.
• Ei ole korpin pešäššä hanhen munie, eikä hanhen pešäšsä korpin poikie.
• Korpin šuušša ei ole kešyä eikä talvie.
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Varis

• Ahneh kuin varis.
• Vanha kuin varis.
• Piäličči ni harakkua ni varista ei lennetä. (Lujašta karjehešta šanotah.)
• Variksešša ei ole vuuvven merkkie.
• Variksen šuušša ei ole kešyä eikä talvie.
• Kačo, varis šuuh lentäy.

Harakka

• Harakat katolta läksi.(Šanotah, konša talošša on hälinyä.)
• Ei kylällä harakkana hačata.(Ei pakaja tyhjyä, eikä tyhjyä juokše pitin kylyä)
• Harakan pelto.(Issuttamatoin pelto.)
• Piä kuin harakan pešä. (Pahašta muissista.)
• Tyhjä kuin harakan šitta.
• Harakan akka. (Yksityini naini.)
• Harakka hačattau – vierašta tietäy.
• Ei harakka ole lintu, eikä kotavävy ole mieš.
• Harakka ei ole lintu, kotavävy ei ole mušikka, tai kuoreš ei ole kala.
• Kuni harakka šeipähän piäššä, šini kašša šelällä (Šanotah kun palmikoijah tytön piätä, 

toivotetah tyttyö nuorena miehellä.)
• Harva kuin harakan pešä.
• Harakka ei ole lintu eikä köyhä ole heimolaini.
• Talon ieššä hyppijä ta nakraja harakka ilmottau vierahien tuluo.

Kuikka

• Lujašša on kuikašša šulka. (Šanotah skuupašta.)
• Märkä kuin kuikka.
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• On kuin verkkokuikka.( Pahakuntoni, puolikuolie.)
• Kakla on kuin kuikalla. (Pitkä.)
• Kuikka tulou jäitä potkimah, piäčkyset – kuikan šiiven alla.
• Kuikka kakkaroilla kuččuu (Kun kuullah šen karjehta järvellä.)
• Kun kuulet kuikan iänen, elä mäne järven jiällä.
• Keštäy kuikkua keittyä, pahua lintuo paistua.
• Kuin kuikka verkošša, hämehikki taikinašša (Ihmetelläh mitein niin viisaš on joutun pulah)

Kuikan jalat

Kun kuikkua luajittih näytti šiltä, jotta šiitä tulou hyvä lentäjä, niin šievämuotoni ta vir-
taviivani šen kehošta tuli. Iče luatija kehasi iäneh šen lentotaituo. Šilloin kuikka mi oli jo 
melkein valmis, ei malttan enyä vuottua, vain ihaštunehena hyppäsi heti lentoh. Vašta šiinä 
luatija huomasi, jotta ei šillä ollun vielä jalkoja. Hiän šieppasi räpilät, mit šatuttih olovan šiinä 
viereššä ta loi ne kuikan peräh. Šiksi kuikalla ollahki jalat niin takana, jotta ei še voi noušša 
niillä šeisomah. Šen takie še luatiu pešähki aivan vejen rajah. Šiitä on hänellä hätätilantehešša 
helppo luiskahtua veteh, missä kuikka tuntou olovan täyšin turvašša.

Kuikan iäni

Kun enšikerran kevyällä kuulet kuikan iänen, kun kuikka lentäy ta kakattaa, niin pitäy, kellä 
šelkä ollou kipie, niiltä jalan šijoilta, mistä huomuau kuikan iänen, kolme kertua kuperkeik-
kuo luatie ta šanuo:

Kuikalla miun šelkä,
Miulla kuikan šelkä!

Šiitä peltuo leikatešša ei kivissä šelkyä.
Kuikkua on pietty noitalintuna. Kuikan n’okašta luajitut nuolenterät ei varattu mitänä 

taikoja eikä noituja. Tietäjät ušein kanneltih mataššah kuikan šulkie. Taikakonštija tietäjät ta 
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käyttäjät meččämiehet kuletettih kontienhampahie, kiärmehenrašvua ta muuta taikatavaro-
jah kuikašta luajitušša omituisen näköseššä puššissa. Kuikka ta šen lähini heimolaini ruškie-
kupukuikka šamoin porotettih pahoja voimie.

Kurki

• Laiha kuin kurki.
• Šuattau kuret kantojen päissä laulamah. (Šanotah ohhanšikašta ihmiseštä.)
• Eläy kurkki, eläy kärki, eläy harmua harakkaki.
• Šietäy kurkie keittyä, pahua lintuo paistua (Tottelomatointa šuau opaštua ta opaštua, 

vain ei še šiitähäš kummene.)
• Kun kuret kevyällä kil’l’utah, vilut tulou.
• Kunne kurki lentäy, kun yksi havu on ruokana (Šanotah köyhän jokapäiväsešta leiväštä.)
• Kunne kurkirukkai lennä, šamat havut ruokana.
• Kurki šuot kuorittau. 
• Laihan kuren iäni ei loitoš kuulu, köyhän šana ei nimih tartu.

Kurki on lintujen kuninkaš, kumpasella oli enimmäkšeh hyvie ominaisuukšie. Kurkien ke-
vyäni muutto einnušti kešän šäitä. Još kuret lennettih korkiella hyväššä järješšykšeššä, tulošša 
oli lämmin šuvi. Još tuas kuret lennettih matalalla epäjärješšykšeššä, vuotettavissa oli šateita. 
Kuren šanottih einustavan aseita iänelläh. Kevyällä kuret varotetah ihmisie hutrašta jiäštä.

Käki

• Ilona käki mečäššä, pieni lapši pereheššä.
• Vieraš leipä käkenä peršieššä kukkuu. (Šiitä aina manatah.)
• Aikaseh käki kukku, vilu kešä tulou.
• Käki tuou  šuven šanoman.
• Onnen käki kukkuu. 
• Ei še enyä käkie kukuta (šanotah läsijäštä, kumpasen arvellah ennein kevättä kuolovan). 
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• Tuli kuin käki vierahah pešäh, kyšymättä, ilmottamatta
• Olla käkenä humalassa. 
• Olla humalašša kuin taivahan käki.
• Kukkuu käki kurjallaki. 
• Kiällä kun osran vihneh keroseh mänöy, ni šiitä kukunnan heittäy (Šanotah, kun vil’l’at 

kypšyy.)
• Käki kun šittunou, ni kolmekši vuuvvekši kylvölykyn viepi.
• Ottuaissa on käköni, tulkah šiitä vaikka torakukko. (Šanotah naisešta.)

Vähän toisella kymmenellä piäštyöh tyttyö jo rupesi huolettamah kohtalo ta hiän ru-
pesi kukuttamah käkie keväillä. Kun enši kertua käkie kuultih, nin tytöt kukutettih šitä näin:

Kuku kultani käköni,
helkyttele hietarinta!

Kuku kullat kulmiltaš,
hopieset huuliltaš!

Vieläkö olen viikon villapiänä,
kauvan kaššan kantajana,

isän leivän leipojana?
Šano totta, niin kuin vettä,

šano prauta (= tosi) niinkuin rauta!

Kuin monta kertua käki kukahtau, niin monta vuotta vielä on tyttönä. A kun ei nikertua 
kukaha, še šillä vuuvvella miehellä piäšöy. (Nasti Aittavaara)

Još tyttö jo lähenteli kahtakymmentä ta vielä vain oli «isän penkin istujana, laučan piän 
lahottajana», niin asie alko šilloin jo huolettua. Missänih oli šilloin vikua.

Käki on erittäin merkitykšellini lintu. Huuhan Palaka tiesi:
Käki kun lienöy aijan šeipähissä kukkun, nin ei šilloin hyvyä vil’l’avuotta tullun – meilä 

niin šanottih. Eikä tullun! Še oli niin!

23



Aivan šamua tovissettih muutki:
 Kun käki hyvin alahana kukkuu kevyällä, nin še on pahoiksi vuosiksi, hallavuosi tulou. 

Kantojen päissä ta šielä vain muaperäššä (ei kašvajašša puušša) kukkunou ni hallavuuvvet tu-
lou. Kun puijen latvoissa ta loitompana käki kukkuu, jottei ois kylän läššä, nin šiitä hyviksi 
vuosiksi. (Iro Remsu)

Kun käki aijanšeipähissä kukkuu, tulou niin kuin lähellä taloja, nin hallavuotta pitäy 
vuottua.

Erittäin tarkašti on varottava, jotta ei käki piäše šittumah:
– Konša käki šittuu?
Mari Kyyrönen: Käki šittuu kun mäntih huomenekšella pihalla. Ta još käki kukku, jotta ei 

otettu šuuhuš mitänä, ni še šilloin šittu. Ta još otettih jo leipyä lähtieissäh kun läksi pihalla, 
nin ei še šilloin šittun še käki.

Vielä šanottih muutomat, jotta šen ei pitäis šinä vuotena kenet käki šittuu nin kylvötyötä-
känä ruatua. Še oli niin vuarallista kiän šittumini. Šitä kuoteltih ottua vaikka kerta haukata 
leipyä kun läksi pihalla näin kevyällä kun še kiän kukkumisaika tuli, jotta še ei käki šittuis.

– Lapšetki ?
Ka lapšetki kun muissettu ois vain. Šanottih lapšetki, jotta ei käki šittuis, pitäy ottua leipyä 

šuuh. (Mari Kyyrönen)
Muutki šuvilinnut šitutah, još ei kerkie iče niitä šittumah ottamalla vaikka pienen leipä-

palan šuuhuš ennein pihalla mänyö:
Kevyällä kun tulou lintujen tuloaika, niin pitäis ottua šuuh šuurušta ennein kuin niitä 

lintuja näköy šinä piänä. Käkiehän šitä varotettih kaikkein parahittuan, jottei šittuis. Ken 
peltuo kylväy nin ei millänä keinoin pitäis antua kiän šittuo. Šanottih, jotta ei še mäneššy 
pelto, još šen kylväjän käki šittuu. (Iro Remsu)

Tikka

• Tikan šilmät (Tarkkašilmäseštä.)
• On tikka n’okannun. (Pakšunaolijašta.)
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• Olla tikkana humalašša.
• Kirjava on tikka mečäššä, ihmisen ikä kirjavampi. 

Kiuru

• Kuu on kiurušta kešäh.
• Pitäy olla kiurun kieli, linnun mieli, lampiahvenen ajatuš. (Min’n’an pitäy olla talošša 

rauhallisena ta käršiväisenä.)

Kokko

• Istuu kuin kokko. (Šanotah mahtavašta.) 
• Vuottau kuin kokko. (Pitälti.)

Haukka

• Haukan kopra. (=haukan kynnet) (Ahneh.) 
• Haukan šilmät.(Tarkat.)
• Eläy kurki, kärki, harmua havukka, eläntä ei nimie riko.

Tetri

• Tulkah tetri tai harakka. (Tulkah mitä tulkah.)
• Antua tetrenleipyä. (=antua šelkäšaunua/perševeistä)

Piäčkyni

• Piäčkyt tullah kuikan šiiven alla, piäčky ta kuikka tullah yhtäaikua. 
• Kuu kiurušta kešäh – piäčkyštä ei ni päivyä. 
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Kana

• Kana myö ta šana ošša. (Šanotah harvapakinaisešta.)
• Kana on munua šuurempi.
• Mitä šiitä kanan kaikerrukšešta, kun ei kukko piätäh kiännä.
• Ei ole kanua kakattajua, eikä kukon kukertajua. (Ei ole mitänä šiivattua talošša.)
• Mi kana äijän kakattau, še vähän muniu.
• Kanan laulu ta piijan nakru ei olla hyväkši.
• Mimmoni kana, šemmoni i muna.
• Ennein še kana munat muniu, kun poikaset hautou.
• Šikši on kanalla piä pieni, kun mieltä on vähä.
• Kanat toratah pahoiksi šäiksi.
• Kattauhan še kanaki poikaseh šiiven alla.
• Kun kana munien piällä. (istuo liikkumatta)
• Kun munija kana. (hälisijäštä)
• Aštuo kanan aškelilla. (hitahašti)

Kukko

• Ei jiänyn kukkuo kukertajua, kanan lašta laulajua. (Tuli loppu kaikella.)
• Kukko kakšitoista kanua kurissa pitäy, a eräš ukko ei ni yhtä akkua kurih šua.
• Käšyštä ei ni kukko laula.
• Kukko laulau kun šyötetäh, kello käypi kun vejetäh.
• Ei kukko šuuri ole, ka akkajoukkoh kurissa pitäy.

Hanhi

• Harvoin hanhi vierahina, šeki šuurella šuvella. 
• Hanhen pešäh ei pie harakan munie tuuvva (Ajattele, ennein kun alotat työn.)
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• Ei pie männä hanhen munija korpin pešäštä eččimäh (esim. pahanšisusešta šuvušta 
kos’s’omah). Uhtuo

• Harakan pešäh hanhen munie ei tule.
• Jouččenen kynneššä lumi, hanhen varpahašša halla. 
• Harvoin on hanhi vierahana, šuuri hauki šyötävänä.

Joučen

• Jouččenen kynneššä lumi, hanhen varpahašša halla.
• Jouččenen munat kyläh annoin, a variksen pukšuperšiet (korpin munat) tilah tuotih 

(Omat hyvät tyttäret kyläh annoin, rumat ta kelvottomat tilalla šain.)
• Punaset tulou jouččenen šiiven alla (uskom.).
• Jouččenen pitäis olla niin kuin imehnisen šukuo. 
• Talvi jouččenen jäleštä.

Koppala

• Ei pyyštä kahen jakuo, koppalašta (oravašta) kolmeh mieheh.

Meččo

• Miikkula mečon kera, Jyrgi hauvin kera.

Pyy

• On kun pyy muajilman lopun iellä (Pieneštä helposešta ihmiseštä.)
• Ammu pyy meččäh männeššä, elä jätä tullešša ammuttavakši.
• Ammu kuni on pyy okšalla, toista kuni ečit entini pakenou.
• Lähet pyytä pyytämäh, koppala koissa häviey.
• Äijä on pyyn pyytäjyä, vain vähä on šen šuajua.
• Parempi on pyy kiäššä, kun kakši okšalla.
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• Parempi pyy pivošša, kun kakši okšalla  Kontokki
• Valkie on, kuin pyyn liha.
• Pyy pyrähti, mua järähti, Jumalan veretki värähti. (Anni Lehtoni)
• Pyy pyrähti, mua tärähti, Jumalan veret värähti, makšat Muarien värähti.
• Pyy oli aikoinah oikein šuuri lintu. Ni Jumala kun oli mualla tiälä kävelömäššä, šiitä še 

kun läksi še pyy lentoh, ni še kun hyppäi lentoh niin niinkuin mua ois tärähtät kun še 
läksi. Jumala pöläšty, jotta häneltä veret värähti kun še pyy läksi lentoh. Šiitä Jumalan ois 
pitän ottua šiitä pyyštä joka linnulla pätäšliha ta šiitä pyy jäi ylen pienekši kun Jumala otti 
kaikilla lintuloilla šen  pätäšlihan pyyštä. (Nasti Aittavaara)

• Pyy oli ylen šuuri, jotta Jumalan pöläššytti, siitä pienekši tuli.
• Pyyn lihua pantih joka kalah, joka kalašša on pyyn lihua. Kalua ei ennein šyöty pyhissä, 

šilloin kum pyhitettih, šentäh kun niissä olin linnun lihua. (Ulla Muistama)

Šorša

• Šoršan poikua ta šuaren lašta ei pie uimah opaštua.
• Šiitä vašta šorša uimah, kun vesi peršieh noušou.
• Šorša matkuau erineh, mityš on emä, šemmoni i erä.
• Šoma on šorša poikasena, kaunis on tyttö kaššapiänä.
• Kuu on kiurušta kešäh, puoli kuuta peiposešta, väistäräkistä ei ni päivyä.

Tijani

• Aika kun tulou, niin tijani kurkie nenäštä vetelöy.

Punani

• Toini eläy, ei mitänä tiijä, niin kuin punani pälveššä. 
• Piäsi kun punani pälveh (sp.)
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Lukemisto      

Tämä loitoš kaikuja uroškiän kukunta on kaikilla tuttava. Liittyyhän šiih niin äijän kaunista 
ta runollistaki. Šen mukah einuššettih nuoret neitoset ennein vanhah miehellämänöaikua:

Kuku kultani käköni,
helkyttele hietarinta...

Ta niin monta kertua kuin käki kukahti, niin monta vuotta piti vielä vuottua šulhaista. 
Kiältä kyšyttih ikävuosie ta muuta mäneššyštä. Muamiehellä kevättöijen aikana še kukku 
kypšymistä, kun vil’l’a oli vielä maitojyvällä. A kun tähkä varttuu ta kovettuu, kiällä «mänöy 
vihneh keroseh». Šilloin še alkau šekuo rytmissäh – ku-kuk-kuu – ta lopulla aivan käkissellä: 
kha-kha-kha, niin kuin keroni olis tosieh kuivan.

Tuškin mistänä toisešta linnušta on kirjutettu šaman verran runoja ta lauluja, tuškin löy-
tyy toista šiivekäštä, kumpasella ois annettu niin äijän ta šanoja šiäštämättä ylistäjie ta kau-
nehie epiitettija, kuin kiällä. Še on šekä kultarinta jotta hopiekulkku, niin šuven tuoja kuin 
riemun rakentaja. Ta onhan šiinä ylistelyššä  šyytäki.

Kun issut veneheššäš missänih meččäjärven lahen poukamošša ahvenie vejellen eikä ym-
pärilläš ole virštakaupalla muuta kuin erämuan šyvyä, juhlallista hil’l’aisuutta, mitä rikkou 
joškuš rašvatyyneltä šelältä kantautuja lohen hännän paukahtaja isku veteh taikka kuikan 
kaihosa, pitkä valitušhuuto – ta yhtäkkie alkau raikuo kiän kukunta vuaran rintieltä, šilloin 
katou erämuan tunnelma ta koko šeutu heti paikalla virkuou. Kaiku lennättäy tuota «kuk-
kuu» vuaralta vuaralla, niemeštä toiseh niin, jotta et lopulla šua šelvyä, missä päin še tovellini 
kukkuja ollouki. Ta kyllä še šuau huomijon puoleheš kylätielläki kulkieissa, kun kukunta 
alkau kantautuo loittuota niittyjen ta lakšien takuata. Še antau kešäiltah ta kylytuurih niin 
kuin viimesen  uupujan šivahukšen.

KUKKUU, KUKKUU Pe k ka  Pe r t t u
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Kerronpa kuiteinki tämän korpieläjän, vähän šalaperäsen vajeltajan elämänmänöšta erä-
hän piirtehen, millä en šuinkana taho ruveta epyälömäh kultarinnan kunnivuo taikka šen 
laulun vaikutušta. Šepittäkäh runoilijat šiitä vain ylissyšviršie.

Tahon kertuo vain tosistarinan šen šalaperäisyyvveštä, mitä šiih kyllä liittyy. Piettihhän 
rahvahan keškuuvvešša pitälti aivan varmana šitäki, jotta käki ei lennä talvekši minnenä šu-
veh, vain muuttuu šykyšyllä haukakši – šentäh še kähisöyki laulukauteh lopulla niin kum-
mallisešti.

Tämä viärä käsityš šuatto johtuo ičeštäh kiäštä taikka šen ulkonävöštä. Onhan še hyvin 
erehyttäväšti varpuishaukan näköni tai kokoniki. Vaikka tarkemmin šitä kačellešša ero on 
tietyšti helpošti huomattavissa jo šiinäki, jotta ei käki lentyäissä konšana liijä haukan tapah. 
Šen n’okka on šuora eikä petolintujen tapah šuuri ta käppyrä. Valkietäpläni häntä huomatta-
vašti erottau kiän kaikista haukoista.

Šyntymäkotini Šalmenkorva oli kylän vaštapiätä, yksinäini elinpaikka meččäsien vuarojen 
šuojašša. Varmašti paikan rauhallisuuvven takie oli hyvin monet meččälintulajitki valittu šen 
elinalovehekšeh. Mainiččomatta väistäräkkilöistä ta raunivoraštahista (kivilintuloista), lep-
pälintuloista ta kakravarpusista, lähisissä koivikkoloissa oli usein peiposien pešie ta erähänä 
kešänä peši räyštähän alla harmuašieppoki, min ristimä šilloin «vihmalinnukši», kun muuta 
nimie ei tiijetty.

Šattupa šiitä erähänä kešänä yhellä raunivoraššašperehellä tapahuš, mitä vois nimittyä 
vaikka luonnon tragedijakši.

Kiät oli šinäki alkušuvena kuin enneinki kukuttu ahkerašti kotivuarana, Juurikkavuaran 
rinteillä. Vain emmähän šilloin vielä tietän ajatellaki niijen kaikkie kummallisie vinteitä. 
Oli kuultu vain käytettävän pilkallista šanontua – «lämmin kuin kiän pešäššä», mitä piti 
käsittyä aina tarkottavan päinvaštaista. Utelin asieta vanhemmilta ta šain hämmäššyttävän 
vaštahukšen:

– Eihän šillä ole mimmoistakana pešyä, ei lämmintä eikä kylmyä.
– Kuinpa še niin? ällistelin. – Missäpä še šilloin kašvattau poikaseh?
Vaštahukšen kyšymykšeheni anto vašta tuo mainittu kešä. En tietenki uškon šilloin, jotta 

ei kiällä tosieh ole pešyä, ta jotta še šäilyttäy kaikki jälkeläiseh  kašvattamishuolet muijen lin-
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tujen harteilla ta iče kuuluu mahtavah parasiittilintujen joukkoh. Še vain kukkuu aikah, hu-
vitteliutuu, ta vanhat kiät aletah poismuutto jo heinäkuun puolivälin öinä. Mitäpä tiälä on 
enämpi virkua, šelvikkäh kašvatušvanhemmat poikasien kera mitein vain paremmin voijah.

Näin, niätšen, käki käsittäy kašvatušhommat, kumpasista kaikilla muilla onki šiitä yl-
linkyllin huolta ta vaivua. Ne vaivat šuahah nähä kiän ieštä leppälinnut, väistäräkit, rauni-
voraštahat (kivilinnut), pohjoispeiposet, lehtokertut – noin kolmisenkymmentä lintulajie. 
Meččäkirvoset ta pajulinnut ollah kuiteinki alistumattomampie palvelijie: ne melkein kai-
kičči luuvvah kiän munan pois taikka kokonah jätetäh pešäh.

Emäkäki on tuošša vierahah pešäh muninnašša kehittän aivan oman «systeemih». Paššu-
ajien pešien eččimini ei ole niin helppuo hommua, šiksi kun muna on pantava šinne šilloin, 
kun hautomini ei ole vielä alkan. Pitäyhän šen kiän poikasen keritä muijen joukkoh. Šen 
lisäkši muna on «uitettava» vierahah pešäh šilloin, kun isännät ei ole kotosalla. Šilloin käki 
muniu valittuh pešäh yhen munan ta ottau šieltä yhen pois - joko nielöy šen taikka kirvottau 
minnenih loitommakši. Kiän munien väri on kerraššah arvautuš. Še jättäy  kunkin linnun 
pešäh hämmäššyttävän šamanvärisie ta šamankokosie munie: niittykirvosella tummanruš-
kien täplikkähän, šuurella kirvosella – pruunin, a peiposella – pohjaltah šinivihrien ta kaisla-
linnulla vualienkellertävän, tummatäpläsen.

Olkah mitein olkah, vain šinä kešänä mistä on pakina, raunivoraštahien perehen elä-
mäššä oli tapahtun muutoš. Niijen pešä oli ollun jo ušiemman vuuvven Kylykallivon erä-
häššä halkiemašša, ta myö lapšet olima tarkkaseh pitän šilmällä tänäki kešänä niijen peši-
mistouhuja.

Šiitä erähänä päivänä nousi raunivoraštahien pešän ympäri meteli. Lintuvanhemat len-
neltih pešän ympärillä, rakšuteltih ta kumarreltih hätähisinä. Viiristeliytyisköhän šielä kišša? 
Juoksima kylyn luo, mistä oli hyvä näköpaikka kallivon kolon šuulla. Mitänä vihollista ei nä-
kyn. Ryömimä varovaisešti pešän šuulla – meijän piti varuo, jotta tuatto ei nähnyn touhuo-
na, šentäh kun lintujen häiriččömiseštä oli vuotettava «koivuniemiläistä» – ta kurkistelima 
šiitä vuoron peräh ahtahašta reijäštä pešäh. Kauhukšena huomasima, jotta vašta kuoriutune-
het poikaset oli työnnetty pešäkološta pois ta ne oli jo kuollehet. Vain joku šielä pešäššä olija 
avuali ruškieta kituah.
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Kun šiitä myöhemmin šelvisi, oli tapahtun kiänpojan muajilmahtulon enšimmäini näy-
töš. Še muita voimakkahampana ollešša alko instinktiivisešti työntyä pešäštä muita esinehie 
pois ta šiinä rytinäššä pahoin käyt šiitä isäntälinnun poikasilla tai munilla, još vain kiänpoika 
kuoriutuu enšimmäisenä.

Tämmösie aseita emmä kuiteinkana šilloin tietän. Ta meilä oli lauhotukšena še, jotta lin-
tuvanhemmat jatettih šen yhen elohjiänehen poikasen syöttämishommie. Ne lenteli yhtä 
mittua pešäh ta vietih joka kerta hoijettavallah šyötävyä. A šen ruokahalu näytti vaštuavan 
koko tavallisen poikovehen elinkuštannukšie. Lintuparilla riitti hommua aikasešta huome-
nekšešta myöhäseh iltah.

Näin jatku raunivoraššašperehen kummallisešti kiännähtänyt elämä. Meiltäki lapšilta še 
šiitä unohtu – olihan niin äijä muutaki šilmällä piettävyä, vaikkapa esimerkiksi nellä väistä-
räkin pešyä halkopinošša. Vaikka kešä tuntuu šiinä ijäššä loppumattomalta aikakauvelta, ta 
šen kuluoissa kerkiey olla monešša monituisešša šeikkailušša, niin loppuhan še kešä kuiteinki 
ta tuli šykyšy.

Linnut alko talona ympäristöštä vähetä. Toiset lennettih poikoveheh kera minnenih 
meččih, toiset lähettih jo etelän mailla. Vain raunivoraštahilla jatku entini mänö. Šyöpäläis-
kuormat niijen n’okista hävisi pešäššä aina auki olijah šuuh ta šyvältä kiven kološta kuulu 
aina vuativammin širahtelija, nälkähini iäni.

Olin jo käynyn pari netälie kouluo, oli jo šyyškuun puoliväli, kun iski enšimmäini aikani 
yöpakkani. Muissan kun lätäköt koulutiellä oli jiäššä. Šinä päivänä jo koulušša välähti mie-
leheni raunivoraštahien šitkevyyš. Miksi ne viivyttih niin pitäkši aikua? Kotih tultuo juoksin 
heti kylyn luo. Lintu istu kallivolla ta rakšutti rauhattomašti, vain ei lentän rähissen vaštah, 
kuin tavallisešti. Šillä oli varmah kylmä ta nälkä. Olihan tuatto šanon, jotta muut raunivo-
raštahat oli lähetty pois jo monta netälie takaperin.

Parin päivän kuluttuo löysimä emälinnun kuollehena muašta, kallivon juurelta. Toini oli 
šamoin katon vain jäi šilloin löytämättä. 

Tapahuš oli liikuttan meitä kaikkie. Šiinä riitti aprikointua. Erähänä päivänä tuatto otti 
rautakanken ta viänti paikaltah šilien kivilohkarehen, min alla oli pešä. Noštokankella noššet-
tu kivilohkareh kohosi šen verran, jotta näkimä koko tragedijan ta šen aikah šuajan: pešäššä 
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oli šuuri harmua kuollut käki, kumpani ei ollun šopin pešänšuušta piäšömäh pois. Pešän 
šuulla kyyhötti jiätynyt urošlintu.

Šanotah jotta emäkäki muniu šuorah pikkulintujen peših, vain täššä tapahukšešša še oli ol-
lun ihan mahotoin. Še oli varmašti šuattan munah tämän pešän šiämeh miteinnih n’okaššah, 
šemmoistaki tapahtuu. No vaikka tämä vierahih peših munija onki älykäš, oli še tällä kertua 
erehtyn laškuloissah. Ta še erehyš oli tullun makšamah kiänpojan lisäkši uškollisien kašvatuš-
vanhempien henken, kumpaset ei voitu jättyä kašvattieh ta lentyä muijen raunivoraštahien 
joukošša pakkaista pakoh lämpimih maih.

Tämän tapahukšen jälkeh tarvičin monta vuotta ennein kuin voin kuunnella rauhallisešti, 
varšinki emäkiän kimakkua, pulisijua huutošarjua tai uroškiän kevätkešäistä enšimmäistä 
kukkuu, kukkuu!
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Lukemisto      

LAPALIVO Pe k ka  Pe r t t u

Starinoissa ta arvautukšissa harakkua šanotah vain mečän juorujen levittäjäkši, ainaisekši 
rähisijäkši ta tyhjän nakrajakši. Nämä luonnon piirtehet ollah esi-tuattona – starinojen ker-
tojat – pantu merkillä aivan oikein. Šemmonihan še on, läpiliipattu lapalivo.

Kun meččän tai järvirannalla ilmeštyy mimmoninih ruato olkah še šuuri tai pieni, kelvot-
toman mečäštäjän huavottama ta huavoihis kuollut riištaeläin tai lintu, tai vaikkapa vejen 
hylkyämä, rantah ajautunut kuollut kala, harakka kyllä ilmottau šiitä enšimmäisenä kaikilla 
mečän eläjillä rähisevällä nakrullah ta on šamoin enšimmäisenä šen kimpušša. Vašta šen jäl-
keh ilmeššytäh šiih korpit, repo tai muut pevot ta ajetah armotta rähisijä tieheš.

Ulkonävöltäh tätä kirjavua otušta vois pityä kaunehena lintuna. Šen lumivalkie ta huohta-
van šinimušta puku  eleyttäy erikoisešti hämäryä šyyšmaiselmua. Šamoin kuin šen liikkehet, 
reippahat kumartelut ta liepšahtelijat lentoliikkehet. Tuntuu šiltäki, jotta še on mahottoman 
pitkähäntäni vesselä veitikkä. Šen puvun tummat ošat ollah väriltäh moniläikähtelevie. Voit 
olla, jotta  šiksi šen korevuš on piäššyn šeppienki rauvankäsittelyn termiksi – joššai vaihiešša 
karaistava luja rauta on «harakan šulalla». Lappalainiki kehahtau harakkua ikävän talven lä-
heštyöissä: kaikki muut linnut jätetäh miät, variksetki, vain harakka jiäy meijän kera šynkäkši 
šykyšykši ta pimiekši talvekši. Kanšan šananparrešša kuiteinki šanotah, jotta hyvä lintu še on 
harakkaki, kun šitä harvoin näköy.

Monista lintuloista šyntynehistä arvautukšista eräš on tämmöni:

Muššempi nokie,
valkiempi vitie,
korkiempi kotie,
matalampi rekie.
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Niin, jotta onhan še huomijon arvoni otuš ta pakko še on huomataki. Lisyäsin puoleštani, 
jotta kaunehekši šanosin šitä vain loittuota nähtynä. Läheltä še on mieleštäni ilettävän näkö-
ni. Varšinki šen turparuštinki. 

Šuhtehellisen pieneššä piäššä on šuuri n’okan kolhu, kuin kaikilla varislintuloilla. Ta šiitä 
šilmät, ne on tovella šen «šielun peili». Niissä kuvaštuu šelväšti koko otukšen ulkonäkö. Kun 
še n’okkiu missänih kuatopaikalla ruuvvan jätteitä, šiinä šen šilmissä näkyy hyvin rosvon 
luonto, kavaluuš ta hävittömyyš. Ruokua še ahmiu, kuin ammattirosvo ainaki ta vilahukšel-
la kačahtelou yhtämittua ympärilläh, šilmät kurkissellah ta myllähelläh joka šuuntah. Tätä 
kačellešša tuntuu ihan mielie viäntelövän. Ajattelen, jotta još kennih on kerranki nähnyn ta 
šeurannun tätä mänyö läheltä, hiän on miun kera šamua mieltä ta šamoin luatin käsitykšeh 
linnun kaunehuošta. A kun še liehahtau lentoh ta kiepšahtau kepiešti korkiella koivun okšal-
la, näyttäy še tuaš aivan toisenmoiselta. Še šuattau luatiutuo vijattomakši.

Šuhtautumini luonnon eläjäh ei tietenkänä ole šuorah šelitettävissä. Milma on pitälti vai-
vannun kyšymyš, mitä virkua šillä on luontoyhteisöššä. Onko še hyövyllini tai vahinkollini, 
onko še miän yštävä vain vihollini? Tietokirjoissa luvetellah šen eineheh kuuluvan šyöpalaiset, 
mavot, marjat ta tipahtanehet šiemenet. Šitä kainošti huomautetah, jotta še varaštau šamoin 
munie ta linnunpoikasie. Kaikin tiijetäh, jotta harakka eläy aina talojen ta vil’l’apeltojen lä-
hellä. Miksi? Ei šuinkana huvikseh, šentäh kun eihän luonnošša ole mitänä tarkotukšetointa. 
Jo pešäpaikan valinnašša šillä on šelvä tarkotuš – ihmisen elinpaikan luona še šuau muutaki 
šyötävyä, kuin nuo luvetellut ravintoainehet, mitä kaikkie löytyis mečäštäki. Jokahini on 
nähnyn, mitein ahkerašti še varteiččou ruuvvanjätteitä ta viuhkau kuatopaikoilla, varšinki još 
šattuu lihajätteitä. Mi koškou linnunpoikasie, še on kerraššah hermoja repijä tosiasie, mistä 
kerron šilminnäkijänä alempana. Šen muonašta on kirjutettu kirjoissa mieleštäni liijan ujošti 
ta liijan kaunehešti.

Tahon nyt kertuo yheštä harakašta, luatikkah lukijani šiitä omat johtopiätökšeh.
Meččämökkini lähellä loittona pohjosešša on elän yksi harakka jo pitälti, toistakymmentä 

vuotta. Voit olla še on šama, taikka šen jälkiläini. No šehän on tunnetušti tyypillini paikkalin-
tu. Tavallisešti niän vain yhen, aikaseh kevyällä vähäsen aikua kakši ta šitä loppukešällä, kun 
poikaset kašvetah šuuriksi, niän niitä netälinpäivät ušiempie kerralla. Myöhemmin šykyšyllä 
tuaš vain yhen, vakituisen eläjän. Aikaseh kevyällä, kun hanket ollah vielä liikkumattomie ta 
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tulen mökilläni, enšimmäisenä niän tuon pitkähännän. Tijasijaki ei ole, ne on talven aikana 
vierauvuttu paikašta, vain kun panen lintulauvalla rašvua, parin päivän piäštä niitä on šiinä 
jo parvi hyörimäššä.

Harakalla on jo šulakuušša vakavat touhut pešän rakentamisešša. Še tietenki vetäy huomi-
jon puoleheš, ta onhan še mukava ta hupasa kačella. Šen kevyäsie kiimakisoja en ole nähnyn, 
ne ollah äijyä ennein.

Erähänä šulakuun aurinkoisena päivänä kaččelin tuntikaupalla harakan pešän rakenta-
mista tai lienöykö še ollun vain šuurta remonttie. Hankien kiilto koški šilmih ta kiimapuku-
ni, metallinkiiltoni pöyhistelijä hyppi kovettunehella lumella. Še ečči mielehisie koivuloišta 
tipahtanehie varpoja ta kisko niitä lumešta, nehän oli jiävytty hankeh kiini. Repi varvan 
lumešta, pyöritteli šitä, otti kappalehen, kohosi kiirehešti šiipilöilläh ta vei pešäh, toisinah 
melkoni karahka poikkipuolin n’okašša. Muhahtelin šitä mänyö kačellešša, jotta ainaki tuota 
rakennušainehta riittäy. Eikä rakentaja näyttän, näin šyrjäštä kaččuon, olovan kovin valiččija 
materiaalih nähen.

A kun pešä on aina vuorattu šavella ta šen piällä vielä pehmie heinänvaršista tai juurikui-
tuloista luajittu alušta, en tovella käsitä mistä še šuau šavie, šentäh, jotta šehän muniu jo vii-
meistäh  oraškuun alkupuolella, konša lumikana ei ole vielä kaikkielta šulan ta mua on jiäššä.

Joka tapahukšešša šen pešän rakentamispuuhat ollah lyštikäštä kačeltavua, varšinki kun 
muita touhuojie ei vielä ole, luonnošša on hil’l’aista. Tuulen iäntä ei ole järvellä eikä puissa. 
Ičeki harakka on šilloin erikoisen umpišuini, poikkeukšellisen hil’l’ani. Ei kuulu šen tavallis-
ta, yksimittaista rähinyä niinkuin kaikkina muina vuuvvenaikoina.

Tiesin varmašti šen pešän paikan. Pešä oli melko šuurešša, erikoisen tuuhiešša ta okšik-
kahašša männyššä, melkein šen latvašša. Šiinä še oli ollun jo monta vuotta. Mänty oli niin 
tuuhie, jotta ei pešyä näkyn yhtänä puun juurelta. Vain kierrellen loitompana ympäri puuta 
näin šen rišukašan erähältä kantilta. Männyn ympärillä kašvo pitkie tuuheita kuušie. Hyvin 
še oli pešäh peittän.

Nyt šulakuušša, kun šillä oli kaveri, harakka niin kuin kehahteli ta leuhki rohkeuttah šillä. 
«Niätkö, näin mie.» Še lenteli ihan lähellä mökkie, käveli mahtavoijen pihamualla muuto-
man metrin piäššä ikkunoista. Šitä še viuhahti ikkunan ieššä olovalla lintulauvalla ta šieppasi 
šuuren kappalehen tijaisilla viemyäni margariinie. Tämä hävittömyyš alko milma jo šiän-

36



nyttyä. Vain toisualta tuli mieleh, jotta eiköhän pitäis luatie vähän loitommakši mökistä 
toini lintulauta vartavaššen harakalla ta kantua šinne kaikki ruuvvanjättiet. Kun šen poikaset 
kašvetah, ta nehän ollah tunnetušti šuurišyömärijä, jouvutah vanhemmat niitä ruokkieissa 
melkosen urakan eteh.

No šitä alko tapahtumašarja, mi viivyššytti ta myöhemmin pani luopumah kokonah tuoš-
ta ajatukšešta.

Lintulauvalla še tottu käymäh kuin omašša ruokalašša, vaikka yritin ajua šitä pois. Rašvan 
levitin lauvan piällä niinkuin voin leivällä hienosekši kerrokšekši. Vain joka kerta harakan 
käynnin jälkeh lauta oli puhaš, kuin pešty. Kun še ei šuanun n’okkimalla kaikkie rašvua, alko 
še kruapie n’okkah reunalla ta hankasi niin pitälti, kuni rašva oli kuin veičellä pois kavissettu.

Kun elin järven rannalla, miula oli tietenki aina kalan totkuja. Kalua puhatešša keräsin 
ne tarkkah mihnih aštieh hauvattavakši ne myöhemmin muah. Harakka näki kaikki ta pani 
merkillä. Još en kerinnyn peittyä totkuja, še oli heti atrivolla, ahmi ta veteli niitä pitin piha-
muata. Šiinä puuhaššah še unohti kaiken kuulusan varovaisuuteh. Še šuatto riehuo totkuaš-
tiella kolmen – nellän metrin piäššä ovešta kešellä kirkašta päivyä. Näytti, jotta kelpasi šillä 
šemmoniki ruoka, mitä tietokirjoissa ei šillä oltu miärätty. Ušein šillä onnistu maimasien va-
raštamini, vaikka minne olisin ne peittän. Še yritti varaštua šuurempieki kaloja kalavakašta, 
još hetkekšikänä šilmät vältty. Kerran še viänti vakašta šuurimman, melkein kilon painosen 
ahvenen, vain eihän še jakšan kuiteinki šitä viijä, vain šilmät še kerkisi n’okkie. Onkimato-
purkin šäilyttämiseštä tuli šama peli: ušein  še vei kaikki mavot.

Šemmosekši  kačo heittäyty nuapurini. Ta šen hävittömyyš aina vain lisäyty.
Pienen kuistini oven piällä oli ikkunan tapani reikä, min piällä oli viritetty rautalankoja. 

Še oli ainut valon piäšypaikka kuistih, missä šäilytin ruokatavarojani, kun huonehissa oli lii-
jan lämmin. Erähänä šyyškešänä, kun harakka oli tuaš yksin, še huomasi kuistin ikkunan ta 
tunkeutu rautalankojen läpi šinne.

Kun tulin järveltä ta šain ulko-oven auki, hämmäššyin kokonah: keškilattiella oli rikottu 
kananmuna lätäköššä. Eikä miun tarvinnun pitälti aprikoija šyypiätä, kun še räčeyty nak-
ramah kotikoivušša piäni piällä. Tämä oli šelväšti šen töitä. Lasipurkin kanšiki oli šamoin 
lattiella. Harakka oli yrittän varaštua munan, vain ei šuanun šitä kunnollah n’okkahaš ta oli 
kirvottan lattiella.
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Šen šeuruavan käynnin jälet oli vielä hurjemmat. Škuapin stolalauvalla oli kilon pušši 
maitopulverie. Kun avasin oven kotih tultuo, kuisti oli kokonah maitopulverissa. Harakka 
oli repin puššin, šortan šen ta huiskin pulverin ympäri huonehta. Ta nakru šillä tuaš maitto. 

En kerinnyn šuaha kuistieni šiivoh, kun še ruato uuvven ilkityön. Polčalla katon rajašša oli 
luuvvalla jauhuo ta muutoma hauvin kappaleh, mit ei oltu šovittu paissinpannulla. Kun tu-
lin liiteristä halkovakka kiäššä, huomasin, jotta «yštäväni» oli tuaš käynyn vierahina: kirvot-
tan ta rikkon luuvvan ta vienyn kalan. Ilmainkoše šitä šanotahki lapalivokši. Kanšan kieleššä 
še tarkottau ilkimyštä, mi «pirulta piän leikkuau ta toisella liittäy».

Ei, ei! Ei tuommosen nuapurin kera enämpi pärjyä. Viepihän tuo šilmät piäštä, hermošte-
liuvuin mie. vain ikkunua en voinun lauvottua, kun tarvičen valuo. Ei auttan muu, kun piti 
ruveta kekšimäh mimmoistanih ristikköaitua ikkunah. Rautalankašta šitä ei šua. Kun olis 
mimmoistanih metallinauhua, mimmosella lujitetah luatikkojen laitoja. Ka mistä šitä tänne 
meččäh olis tullun. Läksin kuiteinki kiertelömäh hylätyn kylän entisien talojen paikkoja. 
Löysin vanhan šinkkišankon ta yritin leikata šiitä peltišakšilla nauhoja. Loppujen lopukši 
šain häkin valmehekši, vain valuo tuli nyt vähemmän. Joka tapahukšešša ryöstöretket lop-
puttih.

Mitähän še nyt kekšiy šiännykšissäh?
Še oli niin tottun elämäh varaššukšella, jotta oli piällä tulla. Kyllä še käsitti mainijošti, jotta 

mie še olin šyyllini, kun še ei enyä piäššyn kuistih. Še vahtasi miun joka aškeleni, eikä še šitä  
ujoššellun eikä peitellyn.

Harakan tärkein tähyššyšpaikka oli mökkini pihašša kašvajan jättiläiskoivun latva. Koivun 
ympärimitta oli läheš kakši ta puoli metrie. Šieltä näky hyvin loitoš meččienki yli ta šielta 
še šeuruali liikkeheni, varšinki kun hankkiuvuin matkah järvellä. Šiinähän piti käyvä monta 
kertua rannašša ta kantua veneheh tavaroja. Jokahisella matalla on ušeita tarkotukšie, šiksi 
lähtieissä veneh oli ušein täytenä kaikenmoista kampšuo. Koivun latvašta harakka šeurasi 
tarkkana ta iänettömänä puuhieni, älysi, jotta nyt še jiäy täyšin vallanpitäjäkši. 

Kun šiitä kotih tulleššani veneheni ilmešty šalmešta meijän pienellä järviaukiella, še istu 
tuaš koivun latvašša, vain nyt nakrua räkättyän ta häntyäh piekšyän. Kun šammutin kone-
hen, še räkätteli koivušša, kuin paha henki. Šiitä šuatto heti arvata, jotta minnih koiruuvven 
še oli tuaš luatin. 
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Näin jatku rinnakkaholo vuosikausšie, eikä še ollun läheškänä rauhallista. Aina pitimä 
šilmällä toisienä, eikä mistänä luottamukšen lisäytymiseštä voinun olla pakinuaki. Yhen ai-
nuon kerran näin harakan šemmosešša puuhašša, mi toi mieleh ajatukšen pätkän šen hyövyl-
lisyyvveštä. Šen merkityš  nousi hetkekši, kun eččimällä ečin šemmoista. Oli kevät, oraškuu. 
Heinä oli vielä hyvin matala, kenttä alko vašta vihantua. Šilloin nävin, kun še yritti tavottua 
hiirtä. Še kopšahti nurmikolla ta ajeli šitä šinne tänne. Aha, rupesi lopulla apulaisekši! Vain  
eihän šillä ollun neruo šuaha šualista, kovin oltih kömpelöt šen liikkehet. Jouvuin pakošti 
vertuamah šitä hiiripöllöh, min en ollun kertuakana nähnyn erehtyvän. Kun pöllö hyökkä-
si, še oli varma hiiren mänö. Täššäki oli harakalla yrityš rikkuo še mainittava ruokavalinta. 
Šamoin, kuin kerran erähänä aikaiskevyänä (järvi oli šilloin vielä jiäššä) näin šen kantavan 
rannalta pešähäš kohmottunehta skokunua. Kaikki šillä näytti kelpuavan.

Šitä erähänä vuotena – päivämiäräki on painun mieleh, še oli kešäkuun 26. päivä – tapah-
tu šemmoista, mi katkasi miän välit lopullisešti.

Kesä oli parahillah. Kukkameren tuokšut ympärillä. Järvi oli rašvatyynenä jo netälikaupal-
la. Poutua ta hellettä. Rauha ta šopusointu luonnošša. Lintumuajilmašša tulovan šukupol-
ven, lapšosien kašvattamisen huolie. Šiinä šitä harakka pani koko lintuyhteisön šekasin.

Mökkini rannalla jyrkällä rintiellä oli šylen korkevuisien pylvähien varah ašetettu pität 
telahirret ta niijen piällä kumottu vanha veneh, min alla puhaštelin šatiella verkkojani. Vene-
hen perätel’l’on oli väistäräkkipari valinnun pešäpaikakšeh. Pešä oli ollun šiinä jo ušiempana 
kešänä, ta šiksi en käynyt šielä, kuin vain šuurešša tarpehešša, jotta en olis häirinnyn lintuja. 
Verkkojaki puhaštelin nyt kylyn šeinällä.

Kävi niin, jotta lapalivo löysi väistäräkin pešän. Voitta kuvitella mimmoni meteli šii-
nä nousi: kaikki pikkulinnut, mistä niitä lienöy šemmoni armeija ilmeštynki, väistäräkit 
etunenäššä, lenneltih ta  iännettih kuin henkie kiskuoissa ryövärin ympärillä yrittyän ajua 
šitä pois. Vain mitä ne voijah tuolla šyömärillä ruatua? Še vain ruato muštua työtäh, ryöšti 
pešie, kanto kaikki väistäräkin poikaset yksitellen pešähäš ta ruokki niillä omie šuurisyö-
märijäh. Kun miula šelkeni tämä kamala tragedija, mänin tutkimah pešyä venehen alla. 
Še oli tyhjä. Väistäräkit lenneltih ympärillä iänettöminä, koko kešän elämisen tarkotukšen 
mänettänehinä. Muutoman päivän ne lenteli vielä mökkini lähellä ta rannalla. Šittä ne 
kavottih kokonah...
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Tämä ilkie temppu oli mieleštäni harakan viimeni pahanteko. Mittani oli täyši. Miušša 
šytty loppumatoin viha šitä kohti. Ajattelin koštua šillä ta hävittyä šen pešän. Piätin kuatua 
šen pešäpuun. Otin kirvehen ta läksin. Enšin kivitin pešyä, vain šieltä ei kuulun mitänä. 
Emyäki ei näkyn. Pešä näytti tyhjältä. Oliskohan še tuon koiruuvven jälkeh vienyn poika-
seh pois? Onnistuko šen vieläki kerran pettyä milma? Pešoveh oli männyn šillä tiellä. Šiitäki 
ajattelin kuatua puun, jotta ei ainakana enši kevyänä ašettuis šiih. A kun kaččelin mäntyö, 
še oli tovella niin okšikaš käriläš, jotta ei šiitä olis šuanun polttopuutaki. Šiksi še jäi vielä šillä 
kertua šeisomah. Vain koššon ajatuš ei jättän milma. Annahan kun tulou šeuruava kevät. 
Kenhän tuo nakrau viimekši.
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Lukemisto      

ŠELKOSIEN HERRA Pe k ka  Pe r t t u

Korppi. Tuo Kalevalan kuulusa korppijen herra, on kaikilla niin tuttava, jotta ei ainakana šen 
ulkonäkyö tarviče esitellä. Ta mitäpä tuošta huaškalinnusta kirjutellakana, šuattau kennih 
ajatella. Älykäš rosvo ta hävitöin ryöväri.

Vain jošpa emmä kiirehtis heti tuomiččomah, vaikka nuo šyyttiet taijetahki olla totta. Tii-
jämmäkö korpista riittäväšti? Tiijetähkö kaikki šenkin verran, jotta korppi on varpuislintu ta 
kuuluu varislintujen šukuh. Tietyšti kun vertuau korppie pienimpih varpuslintuloih, esimer-
kiksi keltapiätijaseh, min paino on 5–7 grammua ta pivuš häntöneh 9,5 cm, on vaikie uškuo 
niijen šukulaisuuteh, šentäh kun korpin paino on 1,5 kilon vaiheilla, pivuš läheš 70 šenttie 
šekä šiiventerien väli lennošša 1,3 metrie. Vain korppi (kannattau mainita šen «arvonimiki» 
– Corvus corax) on šiitäki varpuslintujen jättiläisetuštaja.

«Mušta kuin korppi» on tavallini šanonta rahvahan välissä. Ta komienkiiltäjä šinimušta še 
onki. Kuulusa venäläini eläinstarinojen kirjuttaja Ivan Krylov panou revon korppie mielissel-
leššäh kehumah šen pukuo:

Hyvyä huomenta, herra Korppeliini,
a kun on še paita šiula viini.
Meillä muilla - nahkatakki,

teilä kiiltomušta frakki.

Korpin elämäššä on äijän šemmosie piirtehie, kumpaset pannah ajattelijan ihmisen šuoraštah 
kunnivoittamah tätä erittäin jykien’okkaista lintuo huolimatta šen oveluuvvešta ta ilkitöistä, 
varšinki toisie lintuja šekä niijen pešie ta poikovehta kohti. Enšiksi še on pitkäkäsin kaikista 
muajilman lintuloista. Tietokirjojen mukah še eläy 100-150 vuotta. Pitkäikäisyyvven tunnuš-
kuva. Ta šama korppi, mi pitäy šilmällä korkien männyn latvašta šiun touhuja mökkis veneh-
valkamošša, on nähnyn šekä tuattoš, jotta ukkoš touhuja. Ta šen muisti ei petä konšana.
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Kuulusa on korppi šamoin šiitäki, jotta še on Karjalašša kaikkein aikasin pešijä, još ei oteta 
lukuh muista lintuloista kokonah eruojua käpylintuo, mi muniu kaikkein äkeimpien talvi-
pakkasien aikana. Korpin kiimakisat aletah jo tuiskukuušša ta muninta šulakuun alkupuolis-
kolla, konša meilä, varšinki pohjoispiirilöissä on vielä liikkumattomat hanket.

Korpin kiimakisat ollah aivan eriskummaliset. Olen onnistun näkömäh šitä vaikutta-
vua näytöštä kakši kertua elämäššäni: pikkupoikana Köynäšvuaran pohjoisrintien piällä ta 
toisen kerran, šiinä kymmenisen vuotta takaperin, Petroskoin lähellä, Ankkajärven jiällä 
(homselkäläisien mukah järven nimi on Ankiejärvi). Šitä lentokyvyn šuoritušta erämuan 
piällä kevyäsen vivahtavan šalon hankimaiselmašša on tovella mieltä ylentävä tapahtuma. 
Korppipari mutkittelou liitolentuo korkiella ilmašša heliešti klonkkuon, ta šiitä linnut äk-
kie kirvotah tunteissah šuorah valkieta muata kohti melkein ummešša šiivin, kuni aivan 
viime hetkellä kimpaissah ylös vierekkäh šiivet ummešša. Šiinä on äkkiheittoja ylöš, alaš 
ta šivuloilla, jyrkkie mutkie ta kuperkeikkuja, ta koko ajan ne ollah noin metrin piäššä 
toisistah. Tuntuu niin, kuin ne ois šivottu toisihis millänih näkymättömällä nauhalla, niin 
tarkkah ne matkittih toiseh liikkehie. Lopukši ne tupšahetah rinnakkah lumikentällä, missä 
kiimamänöt jatutah.

Väitetäh, jotta harva ihmini on piäššyn näkömäh korppien lemmenleikkijä muašša. Vain 
miula on šattun šemmoni onnenpotkahuš, jotta olen nähnyn niitäki ylempänä mainiččoma-
ni järven jiällä.

Oli lumišatieni päivä tuiskukuun lopulla. Hil’l’aista ta tyhjyä koko miän huvilakyläššä, 
olin šielä yksin. Yhtäkkie kuin taivahašta olis tipahtan jiällä korppipari, kumpasilla šiäštä 
huolimatta oli mieleššä kevyäset meininkit. Ne istuuvuttih vaššakkah jiällä noin šylen piäššä 
toisistah ta šiinä minuutti välie hypähettih mäne tiijä metrin korkevuolla ilmah ta tupšahet-
tih tuaš šamah paikkah. Še kävi niin yhtäaikua, jotta oli mahotoin erottua kumpani heistä 
olis ollun enšimmäini. Šitä ne lopulla muutti «taktiikkua». Šiinä oli kumarteluo niska jäyk-
känä, monenmoista tepašteluo, šiipien levittelyö ta viimein ne tartuttih toisihis mahtavista 
n’okistah, mit tovella ollah tosi šuuret linnun kokoh verraten. Ta tämmöistä temppuiluo 
jatku loputtomih. Kylmin šitä kačellešša ta myöššyin pirttih. 

Korpin kunnivokši on šanottava, jotta valittuoh kerran elämänkaverih, še ei konšana 
enämpi vajeha puolisuoh, vain jiäy šillä uškollisekši koko elämäh ajakši, šamoin kuin joučen.
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Pešäpaikan valitešša ta pešän rakentamisešša korppi-tuatto täyttäy kaikki emäntäh juonit, 
kumpasie šillä on riittäväšti. Toisinah isäntä joutuu rakentamah toisenki pešän, kuni emälin-
tu hyväkšyy niistä jommankumman. Pešä on tavallisešti jyrkällä kallivoreunalla tai šuurešša 
puušša ta on aikamoini rišulinna. Vain hyväkšyttyö pešäh korppipari pitäy šitä kotinah vuo-
sikaupalla. 

Pešäpiirissäh korppi on erikoisen vihani ta vuarallini kaikilla pešyä läššä tulijilla. Še voit 
käyvä min hyväh petolinnun kimppuh. Riittäy kun šanomma, jotta iče kotkaki kiertelöy 
kohtaukšie korpin kera. Viisahana ta voimakkahana kotih puoluštajana še toimiu hyvin tar-
kašti šuunnitellen – še tiijetäh kaikki ta šiksi yritetäh pisyö šiitä erikseh.

Eräš ranškalaini ornitologi (Menatori) kertou aika kummallisen tapahukšen korpin käyt-
täytymiseštä, šilloin kun ihmini läheštyy šen pešyä. Korpit ei hyökätä piällä, vain lennetäh 
pois, istuuvutah parinkymmenen metrin piäh pešäštä ta praukutah vihasešti. «Nävin yhen 
korpin, kumpani joka kerta, kun tulin šen pešän luo, istuutu šamah petäjäh ta halteissah alko 
repie raivokkahašti männyn nieklasie ta työnnellä niitä alaš. Vain välillä še ärähteli vihasena 
ta hyökkäsi tuaš nieklojen kimppuh. 

Voimah ta kykyh korppi näyttäy erikoisešti ruuvvan ečošša. Kaikenmoiset propuastinat 
še löytäy heti. Ei šuotta šanota: on kuin korpit rauhnoilla. Täššä še ruatau erikoisen hyövyl-
listä työtä, šentäh kun ruavot ollah aina kaikkien tautijen levittäjie. Vain kyllä šen eineheh 
kuuluu äijän muutaki. Hiirilöistä jäniksih ta mečošta pikkulintuloih – mikänä ei ole täyveššä 
turvašša korpin hyökkäykšiltä. Varšinki jäniksie še hätyyttelöy äijälti, šentäh kun korppi tyk-
kyäy erikoisešti jäniksen lihašta. Näiltä ominaisuukšiltah še muissuttau enämmän peto- kuin 
varpuislintuo. Vaikka kyllä še käyttäy kašviruokuaki, varšinki marjua.

En malta olla kertomatta täššä eräštä aivan tavallista tapahušta korppien ruuvvan hankin-
tapuuhista. Tapahukšešta, mi oli Šalmenkorvalla monie vuosie takaperin, tulou šelväšti ilmi 
korppien viisahuš, rohkevuš ta šamoin hävittömyyš. 

Olin kerran käynyn onkittamašša maimasekši torkkuloih vakallisen pientä šärkie. Oli ke-
vätkešä ta hauki puuttu vielä pahoin uistimeh ta šiksi olin piättän panna kotirantah muuto-
man torkun. Šärkie šuau Köynäškošen nisašta, virran kainalošta konša vain ta vaikka kuin 
äijän. Vain šinne pitäy ajua, eihän šitä nykyaikana kehtua šoutua vaikka matkua on vajua 
kilometri. Konehella šinne piäšöy viiješšä minuutissa.

43



Luajin šen reissun, panin šärit šuurempah vakkah ta märän šäkin piällä, jotta ei maimaset 
käpistyis. Vakan panin kylyn šeinäviereh varjoh parinkymmenen metrin piäh pirtin ikkunaš-
ta. Iče läksin panomah torkkuja kuntoh.

Vähäsen ajan piäštä tulin mökistä pihalla ta huomasin mäntyjen latvoissa korppiparven. 
Šamalla hetkellä leuhahti kylyn luota yksi korppi lentoh.

– Maimaset! välähti mieleššäni ta painuin juokšujalkua vakan luo. Šelvä juttu, jykie märkä 
šäkki oli huiskattu kalojen piältä pois ta ainaki puolet niistä oli viety...

Manualin ta kiruolin šiinä kotvasen. Kaloja oli jälellä vielä kymmenisen, voit olla enäm-
mänki. No, riittäy niitä. Otin kylyn šinčistä šuuren muovikalvon, panin šen kakšin kerroin ta 
šivoin šen lujašti vakan piällä pyykkinuoran pätkällä ta läksin jatkamah töitäni. Korpit jiätih 
kaččelomah mäntyjen latvoista ta mie ilkuin niillä: «Että kyllä enyä varašša!» Ei ne milma 
yhtänä varattu, ne tiijettih, jotta ei miula ole pyššyö.

Illempänä, kun läksin torkkujeni kera rantah, maimaisvakallani milma vuotti kauhie 
paukku: kaikki touhuni oli mänty ihan tyhjäh – vakašša ei ollun ainuotakana šärkie! Oli nuo 
rosvot oltu niin älykkähie, jotta oli revitty muovikalvon nuoran alta pois – korppihan on 
tovella voimakaš – ta vakka oli tuaš auki. Vain nuora oli jiänyn paikallah. Niin ne oli pisselty 
poškeheš kaikki kalani. Tosin, kun rupesin puistelomah šäkkie, šieltä tipahti kakši šärkie, 
niin jotta kakši torkkuo šuatoin järveh. Ta huomenekšella oli yksi hauki veneheššäni.

Olin kuiteinki niin pahalla piällä tapahukšešta, jotta vašta myöhemmin voin ihmetellä 
korppien oveluutta ta viisahutta. Ta vašta šuomuttuaissa haukie alko tapahus milmaki huvit-
tua ta tosieh ihmetyttyä. Kuvittelin mitein lujašti šiinä šai kiskuo muovikalvuo ta kekšie še 
enšin ainuokši keinokši. Muovi oli melko pakšu, šitä ne ei šuatu rikki.

Varislinnut tunnetahki muajilman kaikkein älykkähimpinä lintuloina, kumpasista korppi 
on hokšuavaisin ta 1ahjakkahin. Še kešuutuu helpošti, opaštuu tuntomah heti ken häneštä 
pitäy, ken ei. Tuntou isäntäh iäneštä tai kävelytavaštaki, opaštuu iäntämäh monie šanoja. Joka 
korppi erehtymättä erottau mečäštäjän tavallisešta matkalaisešta ta šiksi še ei konšana hairaha 
šiinä, šentäh kun šemmoni erehyš šuattais makšua šillä henken. Voit tämäki olla erähänä šeli-
tykšenä šen pitkäikäisyyteh.
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Korppie ušein moititah erakokši, jotta ei še šovi elämäh muijen lintujen eikä šukulaisieh 
kera. Še pešiytyyki loittosilla šalovuaroilla, niijen kallivoilla. Mistä lienöy ni alkan tämän 
muššan linnun mušta maineh. 

En ollenkana kannata näitä mielipiteitä. Erakokšiki en voi šitä millänä šanuo. Pešimispai-
kakšeh še tarviččou vain rauhallista šaluo. Ruuvvan eččoh korpit lennetäh aina parittain, še 
on šiäntö. Harvoin näköy yksinäistä korppie ta šenki vain šilloin, kun muamo on pešälläh 
joko hautomašša munie, taikka lämmittelömäššä poikasieh. Vain muuh aikah ne ollah aina 
liikkehellä kahen. Ta kun poikaset opaššutah lentämäh, koko pešoveh liikkuu yheššä. Šy-
kyšyllä ta šyyštalvella voit nähä šuurie korppiparvija missänih lumisella šuon aukiella eikä 
missänä ruuvvan ečošša, vain ihan šeuruštelumieleššä.

Korppi on mahtava korven eläjä – tämä on kyllä totta. Kun kaččou talvella esimerkiksi 
kuatopaikoilla keräytynehie korppija ta variksie, šuau nähä korpin mahtavuon ihan huvitta-
vie kuvie. Ne kävelläh koppavan näkösinä mahtavien n’okkieh kera, variksien kešellä, vain 
ei kiinitetä variksih kerraššah mimmoistakana huomijuo, aivan kuin niitä ei oliskana. Ihan 
tahallah ei huomata niitä.

Ei korppi ole erakko šen kummemmin, kuin muutkana linnut. Šiitä voit olla ihan varma, 
kun kaččou korppiparvien tuluo kuatopaikoilta yöpuullah. Šilloin voit laškie šavoinmiärin 
šamah šuuntah lentäjie otukšie.

Vain kun mušta maineh on liimautun tuoh šelkosien herrah, niin šiih on šitä helppo lisyäl-
lä. Šiih on liitetty vaikka mimmosie einušmerkkijä ta uškomukšie. Šitä pietäh pahanhenken 
palvelijana, kuoloman einuštajana ta vaikka minä. «Korppi kruakkuu onnettomuutta, varis 
– pahua šiätä». Niin kuin kaikki varislinnut, korppiki kantau pešähäš kaikenmoisie kiiltäjie 
pikkuesinehie, šamoin kopeikkojaki. Muinais-Venäjällä oli uškomuš, jotta još kennih löytäy 
rahan korpin pešäštä, še rikaštuu heti. Tämä uškomuš olis voinun tulla korpilla vuarallisekši. 
Vain onnekši šiinä oli vielä jatkuo: pešän ryöštäjie šamašša uškomukšešša varotettiin, jotta 
korppi šuattau koštua ryöštäjällä ankarašti. Šiksi pešien ryöštäjie oli vähän.

Nämä uškomukšet ollah tuaš ristiriijašša kanšanstarinojen korpista muotoštaman kuvan 
kera. Šielä korppi näyttäy iččieh ušein viisahuon mallina: vain še tietäy tien «elävän vejen» 
luo ta käyt šitä pelaštuaissa pahah tilanteheh joutunehta starinan šankarie.
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RÄKÄČČY 
HARAKKA

M a t t i  Pi r h o n e n

Olipa kerran harakka. Ulkonävöltäh še oli aivan šamanmoini kuin muutki harakat: pitkä 
häntä, tylčät šiivet ta šuuri n’okka. Še oli aina iäneššä ta pakasi äijän olovista ta vielä enäm-
män olomattomista aseistaki. Še aina lupasi ruatua mitänih tärkietä ta uutta, vain vähän ajan 
piäštä unohti lupaukšeh.

– Nyt mie meinuan luatie ičelläni oikein ka-aunehen ta lämpimän pešän, harakka kehahti 
kerran nuapurillah. – Šeinät rakennan pa-akšušta rišušta, lattiella kuvon ka-aunehet kirjavat 
matot. Šemmoista pešyä ei ole vielä yhelläkänä harakalla.

Harakka niin ihaštu šunnitelmihis, jotta aštietki jätti pešömättä ta läksi lentelömäh pešältä 
pešällä.

– Meinuan luatie ičelläni oikein ka-aunehen ta lämpimän pešän, še räkätti nuapuriloillah 
ta kerto tarkkaseh mimmoni šiitä pešäštä tulou.

– Onnekši olkoh, onnekši olkoh, nuapuriharakat toivotettih hänellä mäneššyštä ta iče 
ihmeteltih keškenäh: – Onpa šiinä tarmokaš harakka! Tuommosen pešän rakentau ičelläh.

Vain eipä šiitä pešäštä mitänä tullun, šentäh kun tämä harakka ei ollun pieneštä šuaten 
tottun mitänä työtä ruatamah. Kieltäh še kyllä šuatto piekšyä. Yritti še rakentuaki, vain ihan 
alušša jo kylläšty šiih työh ta jätti kešen koko homman.

Vähäsen ajan piäštä harakalla pällähti piäh uuši ajatuš. Še tuaš läksi lentelömäh pešäštä 
toiseh ta räkätti kaikkien kuullen:

– Mie ajattelen ommella ičelläni šemmosen turkin, jotta šiinä ei tule kylmä talvipakkasel-
laki. Šilloinhan miula šemmosešša turkissa ei ni tarviče pešyä.

Ta harrakka tuaš tarkkah toimitti kaikilla nuapuriloillah mimmoni šiitä turkista piti tulla.
– Hyvähän še šemmoni turkki olis, tuaš myönnyttih nuapurit.
– Kuin vain še turkki tulis valmehekši, epyäli eräš.
– Miekö en šua šitä valmehekši? kokonah kiivaštu harakka. – Mie olen šemmoni harakka, 

jotta šuatan luatie kaikkie mitä vain tahon.
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Vain ei tullun tolkkuo šiitä turkistaki, eihän harakalla riittän käršivällisyyttä lopettua šeki 
työ. Hiän kerkisi vain hankkie nipun pukin karvua ta šiih šiitä tuaš jätti koko turkkihommah.

Harakka oli niin ihaštun iččeheš, jotta ei huomannun mitein nuapuripešissä alettih na-
krua häntä, avošuuta. Še vain lenteli päivät piäštäh ta aina oli iäneššä. Erähän kerran še lentyä 
liepšahti vanhan variksen pešällä ta alko tuaš kehuo:

– Nyt mie piätin luatie ičelläni kevyäkši komiet kenkät. Niistä tulouki šemmoset šolki-
kenkät, kumpasissa on no-oin korkiet kannat, eikä šemmosie kenkie toisilla harakoilla ole 
ijäššäh ollun. 

– Lopeta tuo kerškumiseš, vanha varis ärähti. – Aina šie vain meinuat, ajattelet ta piätät, 
vain et šua valmehekši mitänä. Olis parempi još pitäsit pešäš šiivošša etkä lentelis tyhjie hö-
pisömäššä. 

Harakka enšin ällisty, vain šiitä šiänty tuommosešta šuorašta pakinašta. Šehän piti iččieh 
tuhattaiturina. Vain nyt tuo vanha varis šanoki, jottei še konšana ollun šuanun mitänä aikah. 
Harakka heilahutti vihasešti pitkyä  häntyäh ta liehahti lentoh hyväštelömättä varista.

– Kehu vähemmän ta rua enämmän, kuuli še männeššäh vanhan variksen rämisövän.
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Oli lämmin kevätpäivä. Lumi jo alko šulua ta teillä ilmešty vesiliäšöjä. Erähän šuuren liäšön 
laijalla liitäyty kolme lintuo. Ne linnut ei oltu šuuret, eikä oikein ni rahvašta varattu. Kyličči 
kulkijat kačottih ta ihmeteltih lintuja. Tämmösie näillä paikoilla ennein ei oltu konšana 
nähty eikä nuoremmat eikäi vanhemmat rahvaš. Vaikka ne linnut oltihki šamankokosie, ka 
yksi niistä oli ihan pikimušta, toini-kahvinvärini, a kolmaš - oranššinvärini. Linnut enšin 
juokšenneltih ympäri šitä vesiliäšyö ta lujašti čirčetettih, niin kuin ois paistu välissäh ta 
mistänih šovittu. Šiitä yhtäkkie koko kolmoveh yhtäaikua hypättih liäšöh ta ruvettih kyl-
pömäh. Kylvettih matalaisešša liäšöššä pikkusen aikua ta tuaš joukolla lennettih tieviereššä 
olijah čuurutukkuh. Nyt hyö alettih piekšäytyö čuurušša. Šiivet lintuloilla oltih jo likomär-
käset uinnan jälkie ta nyt vielä čuuruo niih tarttu. Ei poloset ni lentyä voija enämpi. Juokšo-
malla juoššah kolmen jälelläh šamah liäšöh ta tuaš kylpömäh niin, jotta vesi roisku ympäri. 
Kylvettih, kylvettih aikah ta hypähettih šiitä liäšön laijalla. Kačotah rahvaš šitä pelie ta ei 
ni omih šillmihis enämpi ušota. Issutah nyt rinnakkah kolme puhašta harmuata varpuista. 
Nyt vašta tätä kummua kaččojilla tuli šelvä, jotta tällä keinoin kevyän tultuo linnut peštih 
talvilikojah enšin liäšöššä ta šiitä vielä čuurulla hinkattih. Oli niillä mitä peššä tai hinkata. 
Vet yksi heistä polosista oli viettän pakkaistalvie katolla talon truvašša ta šentäh oliki niin 
nokini ta mušta. Toini oli löytän lämpimän šuojan lahon kannon kološta ta šielä värjäyty 
talven oloh ihan kahvinvärisekši. Kolmaš heistä ušein lämmitteliyty tiilitalon seinäššä oli-
jašša ravošša ta šentäh še oliki kuin tiili, oranššinvärini.

LINTUJEN 
KYLY

Va l e n t i n a  K a ra k i n a
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LINNUT EINUŠŠETAH

Elukoissa ta lintuloissa monien šukupolvien aikana on kehittyn kyky einuštua šiän muu-
tokšie. Hyvä šiä on mukava šekä elukoilla, jotta lintuloillaki. Paha šiä olipa še ukkosen šiä, 
vihma taikka paukkaja pakkani vaikeuttau heijän 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 taivaš ollou jo pilvilöissä.

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

Kuk-kuu! kuk-kuu! Voitta olla ihan huoletta. Paha šiä ei tule 
häiriččömäh. Kiän 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 issuttaneh rivissä piät yhteh šuun-
tah ta vielä lähellä puun runkuo, ni on šyytä vuottua tuulista 
šiätä.
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Merimiehet on primietitty, jotta merikotkaki šamoin tietäy šiän muutokšen.Vuorokautta en-
nein myrškyn alkuo še oikein lujašti ta pitälti karjuu.

 Kun muuttolinnut tullah ennein tavallista tuloaikuah, še 
tietäy aikaista ta lämmintä kevättä. 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 onšiluut ollahki 
ilman painehen muutokšen einuštajat.

Kanat toratah pahoiksi šäiksi.

 
TEHTÄVÄ 1.
VÄRITÄ NE LINNUT, KUMPASET OLET NÄHNYN.

TEHTÄVÄ 2.
MERKIČE KUVAH OIKIE NUMERO.

1 KOTKA
2 PÖLLÖ
3 HARAKKA
4 VARIS
5 ŠORŠA
6 KYYHKYNI
7 VÄISTÄRÄKKI
8 LOKKI
9 PIÄČKYNI
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LINTUŠANAŠTO

 Karjalakši Šuomekši Venäjäkši
väistäräkki västäräkki трясогузка
leppälintu leppälintu горихвостка
keltačirkka keltasirkku овсянка
harmuašieppo harmaasieppo серая мухоловка
järripeippo järripeippo вьюрок
lehtokerttu lehtokerttu садовая славка
pajulintu pajulintu пеночка-весничка
kivitašku raunivoraššaš каменка 

обыкновенная
meččäkirvoni metsäkirvinen/metsäkirvi лесной конек
niittykirvoni niittykirvinen/niittykirvis луговой конек
šuurikirvoni isokirvinen/isokirvis степной конек
kaislalintu luhtakerttunen/luhtakerttu болотная камышовка
muakokko maakotka орёл-беркут
huahka haahka обыкновенная гага
huuhkaja haukka huuhkaja филин
ruškošuohaukka suohaukka болотный лунь
kalašiäkši kalasääski ско¬па
varpuispöllö varpuspöllö воробьиный сычик
häntäpöllö viirupöllö длиннохвостая 

неясыть
hiiripöllö hiiripöllö ястребиная сова
meččävikli lehtokurppa вальдшнеп
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 Karjalakši Šuomekši Venäjäkši
šinišorša sinisorsa кряква
tavi tavi чирок-сви¬стунок
pruunupiäšorša telkkä обыкновенный гоголь
viheltäjäšorša haapana свиязь
jouhišorša jouhisorsa шилохвост
tukkakoškelo tukkakoskelo крохаль средний
lapašorša  lapasorsa широконоска
heinätavi heinätavi чирок-трескyнок
meččähanhi hanhi гусь-гуменник
laulujoučen isojoutsen лебедь-кликун
kalalokki kalalokki чайка сизая
tiiro kalatiira речная крачка
pikkulokki pikkulokki малая чайка
muštakupukuikka kuikka чернозобая гагара
harmua kurki  kurki серый журавль
meččokana riekko, metsäkänä белая куропатка
vikli kahlaajalintu кулик
ukonlammaš taivaanvuohi бекас
šuovikli kuovi кроншнеп
lirovikli liro фифи
valkovikli valkoviklo большой улит
tetri teeri тетерев
meččo metso глухарь
čipi töyhtöhyyppä чибис
peltokiuru kiuru, leivonen полевой жаворон¬ок
kottaraini kottarainen скворец
ruisriäkkä ruisrääkkä коростель
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 Karjalakši Šuomekši Venäjäkši
peltokana viiriäinen перепел
kaislakana luhtahuitti погоныш
kuhankeittäjä kuhankeittäjä иволга
kiekki hiirihaukka канюк
keltapiätijani hiipiäinen королёк
hiiripöllö pöllö сыч обыкновенный
varpuishaukka varpushaukka перепелятник

KEN MITEIN PAKAJAU?

KANA
KUKKO

HARAKKA
VARIS
KÄKI

HANHI
PÖLLÖ
KUIKKA
JOUČEN
KORPPI
ŠORŠA
TETRI
ALLI

ŠIHAJAU
JOIKUU

HUUHKAU
ALLITTAU
KIEKUU

KAKATTAU
KRUOKKUU
KRIÄKKYY
KUKERTAU
HAČATTAU

KOTKOTTAU
PRAUKKUU

KUKKUU
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Harjotukset

^

 
TEHTÄVÄ 1.
VÄRITÄ NE LINNUT, KUMPASET OLET NÄHNYN.

TEHTÄVÄ 2.
MERKIČE KUVAH OIKIE NUMERO.

1 KOTKA
2 PÖLLÖ
3 HARAKKA
4 VARIS
5 ŠORŠA
6 KYYHKYNI
7 VÄISTÄRÄKKI
8 LOKKI
9 PIÄČKYNI
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N’OKKA
 

HARJA

HELTTA

 

ŠIIPI

 

VARVAŠ

 

JALKA

1.VEJÄ VIIVA!

2. ONKO OIKEIN VAIN VIÄRIN?
OIKEIN VIÄRIN

1. KUKKO MUNIU MUNIE. 
2. KUKOLLA ON HARJA TA HELTTA. 
3. TIPANI ON PIENI. 
4. KANA KIEKUU.
5. TIPANI TULOU MUNAŠTA. 
6. KANALLA ON KANNUŠ. 
7. KUKKO HAUTOU MUNIE.
8. KALAKUKKO EI KIEKU.
9. KANA ON KUKKUO ŠUUREMPI.
10. KUKKO KOTKOTTAU.
11. LUUKUKKO ON KOTILINTU.

3. MI NÄISTÄ KUKKULOISTA ON LINTU?
NAKRISKUKKO, ŠIENIKUKKO, HERNEHKUKKO, KALAKUKKO, RIIKINKUKKO, 
LUUKUKKO, MARJAKUKKO, POTAKKAKUKKO, PROSSAKUKKO, RAHKAKUKKO,
ŠAVIKUKKO, TORAKUKKO.

KANNUŠ

 

HÄNTÄ

3. Vejä viiva!

4. Onko oikein vain viärin?

A) Kukko muniu munie.
B) Kukolla on harja ta heltta.
C) Tipani on pieni.
D) Kana kiekuu.
E) Tipani tulou munašta.
F) Kanalla on kannuš.
G) Kukko hautou munie.
H) Kalakukko ei kieku.
I) Kana on kukkuo šuurempi.
J) Kukko kotkottau.
K) Luukukko on kotilintu.

5. Mi näistä kukkuloista on lintu?

Nakriskukko, šienikukko, hernehkukko, kalakukko, riikinkukko, luukukko, marja-
kukko, potakkakukko, prossakukko, rahkakukko, šavikukko, torakukko

Oikein  Viärin
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Harjotukset

^

KIRJUTA PUIJEN NIMET!

HAVUPUUT:

LEHTIPUUT:

6.
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KIRJUTA PUIJEN NIMET!
7.
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Lukemisto      

Tervehyisen luatimini oli karjalaisilla tärkie asie. Naiset ta miehet šuatettih tervehtie kaune-
hešti. Šiinä i lapšet opaššuttih.

Kun nähtih vierašta tulovan, ni šanottih: “Vierašta tulou. Tuo Jumala vierašta, huoli vie-
rahan varušta!”

Vierahat kun tultih, niin enšiksi rissittih šilmät, šanottih: “Terveh tänne!”. Šilloin talonvä-
ki nousi, ta isäntä šano: “Tulkua terveh vierahaiseni! Terveh tulovilla vierahilla!” Šiitä isäntä 
anto kättä nais- ta miespuolisilla vierahilla, emäntä kätteli miehet ta šepäsi naisie. Starovierat 
ei annettu kättä: kun naiset, nin ni miehet šepäyvyttih. Hyö ševättih vain toini toisieh.

Muutomissa kylissä ei ollun tapana käškie istumah, toisissa isäntä šano: “Kualuat istumah, 
vierahaiseni, missä tilua nähnettä.” Miehet mäntih peräpirttih, naiset čuppuh. Čuppu oli 
kiukuanpuolini nurkka. Vierahat vaššattih: “Passipo, passipo, šuamma istuo.” 

Talonväki rupesi kyšelömäh uutisie vierahilta: “Mitä kuuluu, vierahaiseni? Olettako ollun 
tervehenä? Onko lapšet tervehenä? Mitein on vanhukšien vointi? Mitein teilä työt on män-
nyn? Olettako äijän kalua šuanun? Hyvinkö teilä lehmät lypšäy? Šaittako hyvin vil’l’ua? Joko 
oletta heinän šuanun ruatua?” Niin tiijuššettih kaikki kuulumiset, a vierahat vaššattih.

Kun talonväki oli šyömäššä, niin pirttih tulija vieraš šano: “Terveh tänne! Leipyä šuolua, 
ristikanša!” Vieraš kučuttih stolah: “Šyömäh ristikanša!” Vieraš mäni šyömäh vašta toisešta 
käšyštä: “Tulehan šyömäh!” Šen jälkeh vašta voitih ruveta šyömäh. Tahikka vaššattih: “Passi-
puo äijä, mie olen jo šyönyn! Piäškyähän tašah!”

Sriäppijällä šanottih: “Kaunehet kiät voitajalla!” Ta šiitä annettih vierahalla voitajaista.
Kun vierahat oltih lähöššä pois, ta talonväki vielä ois čäijyö keittän ta kostittan, vierahat 

šanottih:
Šyöty šyömät, juotu juomat,

pietty on kaikki pivot.
Ei täššä pivot pareta,
još ei vierahat vähetä.

KARJALAISIE TERVEHTIMIS-
TAPOJA

Pa k i n a t
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Šamoin annettih kättä ta šepäyvyttih. Vierahat vieläi šanottih: “Passipuo šyöttämyä, juottu-
mua, hyvänä pitämyä. Tulkua meiläki käymäh. Jiäkyä tervehekši.” Šiih vaššattih: “Mänkyä 
tervehenä ta tulkua toičči.”

Kylyššä kylpijällä ta järvie kylpijillä šanottih: “Jumalapu jouččenilla!” Kylpijät vaššattih: 
“Hyvä ois Jumalapu – jouččenie, jouččenie!”

Kun ken tarvičči apuo, nin toini toisieh autettih aina. Pienemmäštäki avušta passipoitettih 
ta šuatettih kaunehešti: “Passipo, čikkosen! Passipo, veikkosen!”.

Kyly kun oli valmis ta tultih kylyö valmistamašta, šanottih: “Ristikanša, kylpömäh!” Toiset 
vaššattih: “Passipo!” Šiitä mäntih kylyh. Kylyštä tultuo šanottih: “Passipo kylyn lämmittä-
jällä, vejen šuajalla, halon hakkuajalla, tulen nakkuajalla!” Talonväki kyšy: “Oliko löylyö?” 
Vaššattih jotta: “Passipuo, oli! Hyvät löylyt oltih!” Šiitä pantih samovuara stolalla. 

Kun ruatajan kyličči mäntih, ni šanottih: “Tervehenä elät. Jumalapu!” Ruataja vaštai: 
“Hyvä ois Jumalan apu.”

(Pertti Virtarannan Vienan kansa muistelee -kirjan mukah.)
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Harjotukset

^

TERVEHYKŠET, KUULUMISET

– Terveh! Milma kučutah Anni. Ken šie olet?
– Terveh šiula, Anni! Mie olen Jušši. On mukava tuttavuštuo.
– Passipo, miula niisi.

– Terveh!
– Terveh!
– Šuanko tuttavuštuo? Mie olen Šanteri. Kuin šilma kučutah?
– Milma kučutah Našto.
– Kaunis nimi. Mie olen opaštuja. Opaššun yliopistošša karjalan kielen alalla. A šie?
– Mie niisi olen yliopiston opaštuja. Opaššun matematiikkua. Miellyttäykö opaššuš?
– Opaššun vašta enšimmäistä vuotta. En ole vielä oikein makuh piäššyn, ka kyllä še näyttäy 
ihan mukavalta. 
– Mie opaššun jo toista vuotta. Miula niisi miellyttäy opaštujan elämä. Vain rikeneh ikä-
vöičen kotie. Olen kotosin loittosešta Kiestinkin kyläštä, Vienan Karjalašta. Mistä päin šie 
olet?
– Olen Šuvi-Karjalašta. Vanhempani eletäh Vieljärveššä. Še on vanha karjalaini kylä. Mie 
niisi ikävöičen omua kylyä. Käyn kotih joka toini netäli.
– Suali kyllä, ka kello šoi. Korkie aika männä luventoloilla. Oli mukava tuttavuštuo.
– Emmäkö näkeytyis tuntien jälkeh? Voisima käyvä kinošša.
– Passipo kučušta. Mielelläni kävisin kinošša. No vuotan šilma šamalla paikalla viijeltä. 
Šuamma paissa lisyä.
– Hyvä, näkeyhymmä illalla!

– Hyvyä päivyä, Outi! Mitä kuuluu?
– Terveh, Iivana! Kaikki on hyvin. Kuinpa šie elät?
– Ka hil’l’akkaiseh, passipo.

Pa k i n a t
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– Terveh šiulai, tovarissa!
– No terveh, veikkosen, pitäštä aikua!
– Mitein elät? Kuinpa tervehyš?
– Ihan hyvin. Kaikki on entiselläh. Mitäpä šiula?
– Ka miulahan poika on šyntyn. Puavilakši panima.
– Kačo šie čuutuo kaunista! Mie en ni tietän. Hyvittelen šilma, tuatto! Annahan n’okkua 
murusellaš. Ta šano tervehyisie naisellaš miulta.
– Passipuo äijän. Tule käymäh toičči.

– Terveh tänne!
– Tule terveh tulovalla vierahalla! Kualahan istumah, niin pakajamma šanan-kakši. Aššu istu-
mah, aššu tänne stolan kokkah!
– Passipo-passipo, kyllä täššä šuapi istuo.
– Mitä kuuluu?
– Ka ei entistä parempua. Elämmä hil’l’akkaiseh vanhah tapah. Käymmä järvellä ta šuamma 
vähäsen kalua.
– No ruvekkahan nyt čäijyn juontah, nouškua stolah yhellä käšyllä! Juokua, vierahaiseni, 
juokua čäijyö ta kaštakkua krinkelie tahi murottakkua krinkelie kuppih! Tariče sie, Muarie, 
makijaista vierahilla.

- - - -
– Onkohan jo aika kotih lähtie!
– Vielä, vellet, kerkiettä, kostikkua työ uuvvešša šuvušša, šulakkua šuutana uušissa heimo-
laisissa.
– Olemma kostin ta mielihistä on ollun kostie, vain pitäy še pityä mieleššä vanhan rahvahan 
šana: Kylä hyvä heittyä, koti paha muistua. Jiäkyä, hyvä rahvaš, tervehekši ta tulkua meiläki 
käymäh.
– Matakkua tervehenä ta tulkua toičči.

Tehtävä 8. Kekšikkyä šamantapaset dialogit käyttyän allaolijie jokapäiväsie šanontoja.
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Terveh!
Hyvyä huomenta / huomenta! 
Hyvyä päivyä / päivyä! 
Hyvyä iltua / iltua! 
Hyvyä yötä!

Hyväšti!    
Jiä tervehekši!    Mäne tervehenä!
Jiäkyä tervehekši!    Mänkyä tervehenä!
Näkeyvymmä huomena.   Šano tervehyisie perehelläš. 
Hyvyä matkua! / Lykkyö matkah!
Matkua jumalan kera!   Matakkua jumalan kera!

Mitä kuuluu?     Kuin / mitein šie elät?
– Kaikki on hyvin. / Hyvyä vain, passipo. – Hyvin, passipo. / Kaikki on hyvin.
– Ei kummempua. / Mitäš täššä.   – Hil’l’akkaiseh. / Kaikki on entiselläh.
– Ei nimitä hyvyä. /     – Ei kovuan hyvin. / Ei kehuttavua.
– Ei kovuan hyvyä. Olen vaipun.   – Kipienä olen.
– Ei viestijä verekšie ole.    – Ka mitäpä miun on elyässä.

Kuinpa tervehyš? Elättäkö tervehenä?
- Tervehenä olen. / Kaikki tervehenä ollah.
- Kipie olen / Läsin.
- Jo paremmin.

Kiittämini
- Passipo šuuri. / Passipuo äijän. / Passipuo ylen äijän.
- Passipo kučušta, avušta, n’euvošta.  
- Ei miltä.     
- Ole hyvä.
- Kašva šuurekši.

Prošken’n’an kyšymini
– Prosti milma(ni).   
– Prostikkua milma(ni).
– Elä šiänny.    
– Elkyä šiäntykkyä.
– Ei ole hätyä.   
– Kyšy häneltä prošken’n’ua
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Tehtävä 9.
a) Valiče oikie vaštauš.

1. Mitä kuuluu?    2. Mitein voit?
a) Ei šen kummempua.   a) Voin tulla aštumalla.
b) Kuuluu ihan hyvin.   b) Passipo, tervehenä olen.
č) Ei miltä.     č) En voi.

3. Jiäkyä tervehekši!    4. Kuinpa elättä?
a) Olen tervehenä.    a) Kaikki on entiselläh.
b) Jiä šieki tervehekši.   b) Elämmä puutalošša.
č) Mänkyä tervehenä!   č) Terveh, terveh!

5. Läkkä čäijyllä!    6. Terveh taloh!
a) Läkkä vain.    a) Terveh pirttih!
b) Čäijy on makie.    b) Šano tervehyisie.
č) Passipo čäijyštä.    č) Tulkua tervehenä! Istukkua,missä šijua nähnettä!

7. Pisy tervehenä!    8. Pakajatko karjalakši?
a) En pisy missänä.    a) Pakajan vähäsen.
b) Pisyn täššä vähän aikua.   b) No hyväšti, kaveri!
č) Ole šieki tervehenä!   č) Toičči tulen.

b) Valiče oikie virkkehen jatko.

1. Kylyštä tulijalta kyšytäh ...  2. Karjalaiset passipoijah toini toista ...
a) Oliko höyryö?    a) Passipo, akkasen! Passipo, ukkosen!
b) Oliko löylyö?    b) Passipo, čikkosen! Passipo, veikkosen!
č) Oliko vettä?    č) Passipo, kalani! Passipo, kiššani!
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3. Konša vierahat tultih taloh, enšin hyö ...
a) pyyhittih jalat
b) šeisauvuttih kynnykšellä
č) rissittih šilmät
 
4.  Kun vierahat tultih pirttih ...
a) talonväki nousi, ta isäntä šano: “Mänkyä tervehenä vierahaiseni!”
b) talonväki nousi, ta emäntä šano: “Tulkua terveh vierahaiseni!”
č) talonväki nousi, ta isäntä šano: “Tulkua terveh vierahaiseni!”

5. Tervehykšen jälkeh isäntä ...    6. Tervehykšen jälkeh emäntä ...
a) šepäsi naiset ta anto kättä miehillä   a) anto kättä miehillä ta šepäsi naiset
b) kätteli šekä miehet, jotta naiset   b) anto kättä starovieroilla
č) šepäsi miehet ta anto n’okkua naisilla   č) šepäsi miehet ta kätteli naiset

7. Miehet istuuvuttih ...     8. Vierahat mäntih stolah ...
a) kosinolla       a) heti kun piäštih pirttih
b) peränurkkah      b) talonväjen enši käšyštä
č) karšinah       č) talonväjen toisešta käšyštä

9. Sriäppijällä šanottih ...     10. Kylpijällä sanottih ...
a) kaunehet kynnet voitajalla    a) Jumalapu šoršalla!
b) kaunehet koprat voitajalla    b) Jumalapu šotkalla!
č) kaunehet kiät voitajalla     č) Jumalapu jouččenilla

11. Konša vierahat oltih lähöššä pois, hyö šanottih ...
a) Passipuo šyöttämyä, juottamua, hyvänä pitämyä. Mänkyä terevehenä ta tulkua toičči!
b) Passipuo šyöttämyä, juottamua, hyvänä pitämyä. Tulkua meiläki käymäh. Jiäkyä tervehekši.
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Tehtävä 10. Paiskua kurššikaverin kera käyttyän allaolijie roolikorttija. Kyšymykšet ol-
lah apuna teilä.

• Ken šie olet? Kuin šilma kučutah?
• Mistä päin olet? Missä elät?
• Kuin äijä vuotta / ikyä šiula on? 
• Mimmoni olet?
• Mimmoni pereh šiula on? Kuin monta lašta, čikkuo, veikkuo šiula on?
• Onko teilä mitä šiivattua / kotielukkua?
• Mitä šuvaičet / tykkyät? Mitä et šuvaiče?
• Mitä kielie maltat / pakajat?
• Oletko ruavošša / töissä? Missä ruat / työtelet?
• Mitä ruat rikeneh, toičči?
• Mitä ruat joutuuaikana?
• Mi on šiun mielehini šanonta?

1. Nimi: Iivana Remšu

Kotikylä: Vuokkiniemi
Ikä: 35 vuotta
Pereh: kakši poikua ta yksi tyttö
Ruatopaikka: koulun šohveri 
Tykkyän: käyvä kalalla ta kaččuo järven mai-
selmie
Joutavana ollešša: šoitan mielelläni haitarilla
Lempišanonta: Ei kahta hyvyä: unta ta pitkyä 
paitua

2. Nimi: Jöyssei Lipkin

Šyntymäpaikka: Vienan Kemi
Ikä: 65-vuotini
Pereh: nellä tytärtä ta armaš naiseni Iro
Kotielukat: koira Mučči, kakši lehmyä liäväš-
šä: Joučikki ta Šuopo.
Työ: pensijalla
Tykkyän: akkani paistamie kalittoja ta potak-
kašankie
Mielehini šanonta: Šanašta mieštä, šarvešta 
härkyä
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3. Nimi: Tepposen Ontto 

Elän: čomašša kyläššä, kumpasen nimi on 
Jyškyjärvi.
Ikä: 5 vuotta
Ruato: käyn satikkah
Šuvaičen: pelata potkupalluo kešällä ta čur-
nie termältä talvella
Toičči: toruan čikkoni kera, šentäh kun hiän 
ottau kyšymättä miun kukkasie

4. Nimi: Santra Kuikka

Olen: kymmenen punukan ämmö
Rikeneh: tikutan villašukkie ta kaklapaikkoja
Elän: Kiestinki
En tykkyä: röččätalvie
Himottais: jotta punukat paistais karjalakši
Tulou mieleh pajattua:
 Šouvamma Šorol’ah,
 pitkä matkah tätiläh.
 Täti paistau pakšun leivän,
 panou äijän voita piällä.

5. Nimi: Oksenie Mikkojeva

Ikä: 25 v.
Olen: yliopiston opaštuja
Nykyni elinpaikka: Karjalan piälinna Petros-
koi
Pereh: kakši čikkuo ta velli
Joutavana aikana: kuuntelen karjalaista rok-
kie ta räppie
Armaššan: miun mielitiettyö Teppanua
Toivon: jotta aina muissan jälkeni

6. Nimi: Katti Vazarajeva

Ikä: 16-vuotini
Työ: käyn koulun viimeistä luokkua
Pereh: muamo Muarie ta tuatto Ontrei
Šuvaičen: käyvä potruškojen kera tanššiker-
hoh
Olen: vorssa ta hyväččäini neičyt
Pakajan: karjalakši, venyähäkši ta englanniksi
Tahon: piäššä opaštumah liäkäriksi
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7. Nimi: Vatasen Outi

Ikä: 35 vuotta
Šyntymäpaikka: Koštamuš
Työ: toimittaja, ruan karjalankieliseššä Vie-
nan Karjala -leheššä
Pereh: 13-vuotini tytär, elän mieheni kera jo 
15 vuotta
Tykkyän: pakautella kylän rahvašta karjalakši 
Joutuuna: šepitän runosie ta lorusie lapšilla
Mielehini šanonta: Issu puulla, puhu šuulla

8. Nimi: Anni Rugojeva

Ikä: 40-vuotini
Kotikylä: Kalevala (ent. Uhtuo)
Ruan: kašvattajana karjalaisešša kielipešäššä
Olen: viijen lapšukkaisen muamo
Tykkyän: kävellä mečäššä, kerätä marjua ta 
šientä
Mielehini šyömini: kalakukko ta šuolašienet
Himottais: šuaha levähtyä missänih lämpi-
mäššä muašša

9. Nimi: Aino Kieleväinen

Ičeštäni: vanha kuin taivaš ☺
Ruatopaikka: olen ollun eläkkehellä jo 20 
vuotta
Šuvaičen: šouvella järvellä, onkittua kalua
En tykkyä: konša čakka in’äjäy korvanjuurella
Tahon: jotta muan piällä ois rauha
Mielelläni: paissan šul’ččinoja 

10. Nimi: Načči Mastinen

Ikä: 22 vuotta 
Elinpaikka: Piäjärvi
Ruatopaikka: vašta lopetin yliopiston
Meinuan: piäššä ruatamah Paanajärven Kan-
šallispuistoh
Konša on aikua: kuvon vakkasie ta kaiken-
moisie pikku vehkehie tuohešta
Rikeneh: issun Internetissa
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11. Nimi: Iro Lokkina

Ikä: 12 vuotta
Pereh: muamo Našto ta tuatto Kirilä, kakši 
vellie: Ondrei ta Reino 
Šyntymäpaikka: Sellinkylä
Ämmö šanou: jotta olen šäplä tyttö
Ruatopaikka: opaššun Puatanen koulušša
Tahon: piäššä opaštumah Petroskoin yliopistoh
Šuvaičen: kisata kyykkyä
On mukava: jotta miän kielellä piä on pee ta 
mua on moo ☺

12. Nimi: Tat’t’ana Lesonen

Elän: Venehjärven kyläššä
Ruatopaikka: kašvatan mäntymeččyä
Tykkyän: istuo kiukualla ta kuunnella ukon 
starinoita
Toičči: käytän turistija Venehjärvellä ta Vuok-
kijovella
Joutavana ollešša: ei ole joutuuta, šentäh kun 
miula on šiivattua liävä täyši. Kakši lehmyä, 
yksi lähtömä, yksi Polle-heponi ta 12 lam-
mašta.
Mielehini šananpolvi: Ei muaten marjat tul-
la, istuon ikihyvyöt.

13. Nimi: Stepan Ivanov

Šyntymäpaikka: Piiteri
Elinpaikka: Luušalmi
Pereh: akotuin männä vuotena, Muarie-nai-
seni on karjalaini
Tahon: opaštuo pakajamah karjalakši
Ruan: venäjän kielen opaštajana
Šuatan: luatie venehie
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Harjotukset

^

MIMMONI?

Viisaš, älykäš, tolkukaš, hajukaš, nerokaš < > tyhmä, tolkutoin, puolivillani, 
tolvana, höperö, huppana, älviskö, kepiemielini.

Hil’l’ani, rauhallini, vakavaini, čuipo, varačču, häpäččy, hätäpukšu.

Poikkoi, potrakka, kepiejalkani, rohkie, riški, väkövä.

Vihani, äkäni, ilkie, pahatapani, pahašanani, pahašiämini, pahavirkani, pa-
hašopuni < > luopusa, hyväsiämini, hyväšanani, mukava, mielusa, hyväččäini, 

hyvävirkani, hyväšopuni.

Harvapakinaini, vähäpakinaini < > pakasija.

Kipaluontoni, huimapäiväni, huima, torapukki, toračču.

Uppiniskani, omačottani, omavaltani, lujaluontoni, lujavaččani.

Kriesa, čirčču, juonija, juonipukki, juonivärčči, vinčiskö, irviskö.

Pa k i n a t
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Tehtävä 11. Luve katkelmie L. Kuntijärven Yhessä ylettih -romaanista. Huomua ihmistä 
kuvualijie šanoja.

“Teron ajatuksissa pyörähteli Katti-ämmön tarkka ta moittisa, ka kuitenki hyväntahtosen 
lämmin, hänellä aina ystävällini kačahus. Sen pohjana oli se erikoini pehmeys, mi nossatti 
samalla yhteyttä ta kunnivoitusta.”

“Ämmön sormenpiät oltih kovat ta niin kun kivipalasilla piirreltih ihuo, ka sormien liikke-
hissä oli syväin mukana, ta Tero tunti sen selvästi joka kosetuksessa. Hiän veny rauhallisena 
ta kaččeli Ämmyö silmät kaitasina viiruloina. Ämmön nävön luvettomissa juovissa ta kruppi-
loissa oli hellyä huolenpituo. Eniten se näky silmäkulmien ta suupielien pienissä kruppilois-
sa, mit juostih sätehinä ta sevottih Ämmön lempien nävön toisih uurtehih ta juovih. Näistä 
pienistä uurtehista Tero oli luken Ämmön mielen muutoksie. Niissä oli ollun kipakkua te-
rävyttä, nöyryä uskuo, hyväntuulista muheluo ta hellyä osanottua. Ämmö on paras ihmini 
muajilmassa, piätti Tero ičekseh ta hänen oli vaikie pijätellä liikutusta.”

“Silmät on suuret, niin kun röppänät, ta spal’assah niin kun kissalla. Kovuan olet verövä – 
n’okkua olet antan.”

“Äkkie ilmesty pilven reunah suurikokoni naini, kumpani oli suoriutun aivan valkeih vuat-
teih. Hiän istu kaunehessa, röyhelöisessä pilvessä ta kaččeli Teruo. Naisen silmät oltih hyvin 
lempiet ta muhittih kaikkein pehmeintä ta hyvätahtosinta muheluo, missä oli jumalallista 
kirkkahutta ta auterutta.”

“Alli oli jo muamoh kokoni, vaikka äijyäki hoikempi. Hiän oli kaunis kuin “kuklani”. Palaka 
silmyäli peitočči tytärtäh ta syväimen pohjasta oli hyvilläh, sentäh kun kaunehus on omalla 
tavallah arvokasta, konsa sitä ei käytetä viärin tyhjänpäiväseh leikittelyh. Alli ei iče tietän 
kaunehuttah, ta jo sentäh se purkautuu hänessä parahalla mahollisella tavalla... Allin suu 
oli muhelussa, posket muheltih, silmät muheltih, koko nävön täytti tyttömäisen kaunis ta 
samalla veitikkämäini muhelu.”
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“Kauron pitähkö nuama, voirasien kantta muissuttava piä ta porkkalatvani nenä luotah lyk-
kyävä vaikutus, varsinki kun paksut huulet oltih melkein irvallah. Hänen nuaman eliet oltih 
muiten hyvin liikkujaiset ta silmät palettih niin kun lamput. Hiän oli tanakin ta kolkoin 
kolmovehesta.”

“Poika oli komie ta mukava, ka hänellä vieras ta ulkopuolini. Hiän oli hillitty käytökseltäh, 
hil’l’asenpuolini, ei nakran, ei melkein ni muhin.”

Tehtävä 12. Šano, mimmoni on ihmini, kumpani...

1. ei pakaja äijyä
2. ei mitänä varaja
3. aina mitänih unohtau
4. ei kehtua ruatua
5. n’okkautuu tyhjäštä
6. kiroutuu ta viäntäy mattie
7. kumpasella ei mikänä kelpua ta paššua
8. kävelöy n’okka pissyššä
9. čuipottelou
10. äijän tietäy
11. hätäytyy tyhjäštä
12. äijän pakajau
13. monie miellyttäy
14. varajau kaikkie
15. kriesautuu ta juoniutuu
16. vinčisteliytyy

?
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Tehtävä 13. Luve lehti-ilmotuš. Mimmosen kirjuttaisit iče?

”Olen pakšu ta pal’l’ašpäini tolvana. Lupuan voimissella ta lukie viisahie kirjoja, kun vain 
kennih miuh mieltynöy!”

Tehtävä 14. Kekši dialogit.

1. Šiut pyritettih viemäh paketti vierahalla ihmisellä. Šoita hänellä, tiijušša missä näkeyvyttä, 
kerro mimmoni olet ulkonävöltäš ta kyšy mimmoni hiän on.

2. Čikkoš pyritti šiut hoitamah hänen lapšie. Šie läksit heijän kera pihalla ta et huomannun, 
kuin lapšet puattih. Kyšy rahvahalta, onko hyö nähty poikua ta tyttyö. Kuvua heitä.

Tehtävä 15. 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. < >

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

moini, vajuamielini.
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Lukemisto      

KUIN ENNEIN LEMPIE 
NOŠŠETTIH...

Paraš lemmennoštoaika on Iivanan ta Petrunpäivän välisenä aikana.
Neiččyön pitäy yöllä ennein Iivananpäivyä pojan ruispellolla käyvä. Šiinä niin kuin järvi-

veješšä uija. Tämä on hyvin vanha tapa. Še tepšiy, jos kaikki kunnolla luatie. Ennein kaikkie 
tytön pitäis puhtahana olla. Toisekši še on ruattava peitočči, jotta ei kenkänä näkis. Ruispel-
lošša on uitava alačči. Pellon laijalla ensin jaksauvut, šiitä vašta šinne hyppyät. 

Lisäkši tytöllä pitäy pešeytyö yökaštiella. Yökašše kerätäh mihnih mal’l’ah ta tuuvvah še 
kotih. Šiitä še pitäy kuatua pulloh ta käyttyä niin, jotta koko vuuvvekši riittäis. Ihan ensi 
vuuvven Iivananpäiväh. Konša suoriuvut minne tanššiloih, niin šiitä pullosešta tiputat vä-
häsen kaššetta pešutasah, missä on puhašta vettä. Tällä pyhällä vejellä pešet šilmäš. Šanotah, 
jotta tyttö šillä keinoin kaunistuu.

Yöllä ennen Iivananpäivyä tyttö viey oman mielitietyn ruispeltoh käsipaikan, muilakap-
palehen ta hopiesen kopeikan. Nämä vehkehet ollah šiinä pellošša Petrunpäiväh šuaten. Šinä 
vuotena heti miehellä piäsöy.

Kylyššä kylpiessä niisi lempie noššettih. Lemmennoštajana voipi olla naini, kumpani on 
šuanun kakši poikua. Urpani vašta piti olla. Še šuatih Lehti-Iivanan aikana. Vuokkinieme-
läisen Paro Remšun mukah kylvettih ta luvettih:

Mi lehtie, še lempie.
Mi urpua, še kyrpyä.

Nouše noppa,
Šeiso šeppä.

Pykäläpiä pylkyttele.
Tämän impyven ympärillä,

Tämän neitosen nisalla.
Karvalammin lainehilla.

Pa k i n a t
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Nouše noppa,
Šeiso šeppä.

Kohuo urohon kokka.
Tämän neitosen nisalla,
Tämän neitosen peräh.

Kun ei tänä keitosena kešänä,
Ei šilloin ilmasešša ijäššä,

Kyrpä viuhka vitušša,
Lokertele loukkosešša.

Mi urpua, še ...

Ennein Lehti-Iivanua ei pie tuuvva heinyä pirttih eikä kukkua. Lapšet još tuuvvah, niin 
heti pitäy viijä ne pihalla, šentäh kun niijen mukana tulou kaikki paha: šyöpäläiset, kärpä-
set, pitkänenät ta kaikki. Ta kun tulta isköy ukkosenilma, niin niih huonehih paremmin 
isköy, kumpasih on heinyä tuotu. Ei ennein Iivananpäivyä pitäis mitänä heinyä liikuttua. 
Jälkeh kyllä šuau tuuvva. Heinän pitäy antua rauhašša kašvua, še on šiitä täyši Iivananpäi-
vän yönä.

Iivananpäivä Jyškyjärveššä. Kuva Oma Mua -lehdestä 2015.
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Kielioppi

OPAŠTUO

MIE   opaššun / en opaššu   MYÖ  opaššumma / emmä opaššu
ŠIE   opaššut / et opaššu   TYÖ   opaššutta / että opaššu
HIÄN  opaštuu / ei opaššu   HYÖ   opaššutah / ei opaššuta

KIELIOPPIE VERBILÖISTÄ

 Tunnukšet Tyyppi Infinitiivi-
muoto

 Mie-muoto Hiän-muoto Hyö-muoto

-a, -ä I opaštu-a 
keitty-ä

opašša-n 
keitä-n

opašta-u 
keittä-y

opaššeta-h 
keitetä-h

-o, -ö I opaštu-o 
kučču-o 
pešeyty-ö 
ušku-o

opaššu-n 
kuču-n 
pešeyvy-n 
ušo-n

opaštu-u 
kučču-u 
pešeyty-y 
uško-u

opaššuta-h 
kučuta-h 
pešeyvytä-h 
ušota-h

-e I itki-e 
leikki-e

ite-n 
leiki-n

itkö-y 
leikki-y

itetä-h 
leikitä-h

!-ja, -jä! II ikävöi-jä 
haravoi-ja

ikävöiče-n 
haravoiče-n

ikävöiččö-y 
haravoiččo-u

ikävöijä-h 
haravoija-h

-ja, -jä II viijä 
voija

vie-n 
voi-n

vie-y 
voipi / voit

viijä-h 
voija-h

-va, -vä II juuv-va 
šyyv-vä

juo-n 
šyö-n

juo-u 
šyö-y

juuvva-h 
šyyvvä-h

-ha, -hä II šua-ha 
jiä-hä

šua-n 
jiä-n

šua-u 
jiä-y

šuaha-h 
jiähä-h
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 Tunnukšet Tyyppi Infinitiivi-
muoto

 Mie-muoto Hiän-muoto Hyö-muoto

-na, -nä III pan-na 
män-nä

pane-n 
mäne-n

pano-u 
mänö-y

panna-h 
männä-h

-la, -lä III tul-la 
kävel-lä

tule-n 
kävele-n

tulo-u 
kävelö-y

tulla-h 
kävellä-h

-ra, -rä III pur-ra 
vier-rä

pure-n 
viere-n

puro-u 
vierö-y

purra-h 
vierrä-h

-sa, -sä III nouš-ša 
peš-šä

nouše-n 
peše-n

noušo-u 
pešö-y

noušša-h 
peššä-h

-ta, -tä IV kerä-tä 
šiivo-ta 
ruve-ta

keryä-n 
šiivuo-n 
rupie-n

keryä-y 
šiivuo-u 
rupie-u

kerätä-h 
šiivota-h 
ruveta-h

-ta, -tä V häiri-tä 
tarvi-ta

häiriče-n 
tarviče-n

häiriččö-y 
tarviččo-u

häiritä-h 
tarvita-h

-ta, -tä VI vanhe-ta 
piene-tä

vanhene-n 
pienene-n

vanheno-u 
pienenö-y

vanheta-h 
pienetä-h

 Huomua!

Vokalivaihtelut: e ~ o; e ~ ö:

mie  iten     hiän  itköy
mie  kulen    hiän kulkou
mie  ikävöičen   hiän  ikävöiččöy
mie  mänen   hiän  mänöy
mie  tulen    hiän  tulou
mie  tarvičen   hiän  tarviččou
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a ~ e; ä ~ e:

mie  laulan    hyö  lauletah
mie  keitän   hyö keitetäh
mie  muissan   hyö muissetah

 Muissa!

II verbityyppi

Käyvä    Voija    Uija
hiän käypi / käyt  hiän voipi / voit  hiän uipi / uit

Juuvva   Šyyvvä
hiän juou / juopi  hiän šyöy / šyöpi
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Harjotukset

^

Tehtävä 16. Heitä n’oppua. Valiče verbi ta pane šopivah persoonah. Luaji negatiivivirkeh.

Malli: → šie:, näkeytyö  →  šie näkeyvyt, et näkeyvy.

havaččeutuo  pruasnuija  muata    nähä   kuatua
älvisteliytyo  aštuo   nakrua  läsie   aprikoija
kulekšennella  sriäppie  puhata  kuččuo  valita
visata   elyä   maissella  muhie   keritä

Tehtävä 17. Kyšy pariltaš.

Mitä šie ruat koissaš pyhänäpiänä? (paistua potakkašankie, kaččuo televiisorie, luatie 
kotitehtävie lapšien kera, lukie kirjua, männä kylyh)

Mitä ruat lomalla? (matata Piiterih, levähtyä hyväsešti, venykšennellä tivanalla)

Mitä ruat kylyššä? (pešeytyö, kylpie vaššalla, lisätä löylyö, valautuo vilulla vejellä)

Mitä ruat huomenekšella? (šyyvvä huttuo, viijä lapšet šeimih, šuoriutuo töih)

Mitä ruat Iivananpäivänä? (noštua lempie, juošša ruispellolla, kerätä kukkie, hypätä 
tulešta piäličči, peššä šilmät yökaštiella lemmekši)

Tehtävä 18. Löyvä viivan alta a) sinonimit; b) vaštakohat.

a) 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.
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b) Poikkoseh, ruttoh, teräväiseh, äkkie, heti. < >

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

Loittuona, etähänä. < >

Läššä, hil’l’akkaiseh, šilloin toičči, harvah, rinnalla, erähičči, hil’l’ah, lähellä, 
muutomičči, hitahašti, toičči, reunašša, rauhallisešti.

Tehtävä 19. Käytä iellisen tehtävän šanoja virkkehissä.

Tehtävä 20. Luve šananšelityš. Löyvä šeuruavalta šivulta viivan alta paššuaja šana.

• Šillä peššäh käsie tahi näkyö. Šiitä tulou vuahta.
• Še paistau, lämmittäy, puahtau.
• Še lentelöy, purou, porottau unen pois.
• Še on vehkeh, kumpasella kyykkyä lyyvväh.
• Šitä pietäh kešällä Vuokkiniemen kyläššä.
• Še on neiččysellä. Šitä riičitäh ta pletitäh.
• Šillä issutah.
• Šitä toičči piekšetäh, toičči šiitä tartutah kiini. Oma ... , oma mieli.
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KÄRPÄNI  IL’L’ANPÄIVÄ    STUULA  PUALIKKA
MUILA  KAŠŠA    PÄIVÄNI  KIELI

Tehtävä 21. Löyvä še, ken...

1. Kylpöy kukilla Lehti-Iivananpäivänä
2. Pakajau ruočiksi
3. Tupakoiččou äijän
4. Sriäppiy kalittoja
5. Käyt kylyh joka šuovatta
6. Matkuau Moskovah huomena
7. Nakrua hähättäy toičči
8. Juoniu tyhjyä
9. Havaččeutuu aikaseh
10. Puhkuau kalua rannalla
11. Šuorieu illalla tanššiloih
12. Tikuttau villakintahie
13. Šuattau noštua lempie

Tehtävä 22. Anna ensin verbin infinitiivi ta luaji siitä –ele, -kšentele-, škentele-johos. 
Pane verbi lauseheh oikieh muotoh.

Malli: Irma laulau. → laulua → laulella → Irma laulelou.

Koira kiertäy taluo. Iivana šoittau miula tämän täštäh. Mitä šie tiälä mietit? Muamo heilut-
tau kätyttä ta tuuvvittau laštah. Hiän vain ečči ta ečči. Ämmöllä šivuloih pistäy. Hiän aina 
pölättäy meitä. Velleni tuola järveššä uipi.
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Tehtävä 23. Muuta virkkehet mallin mukah. Käytä –tta-johinta (kuratiivijohošta).

Malli: Lapši ei šyö vielä iče. Muamo        lapšen. → Lapši ei šyö vielä iče. Muamo šyöttäy lapšen.

Mieš joi ta    heposehki. Još en nouše ennein klo kahekšua,     šie miut? 
Matkalaiset ekšyttih mečäššä ollešša, tottaš meččähini heitä    . Kukkaro ei kavo 
ičeštäh. Šie še šen olet tuaš    !

Tehtävä 24. Muuta virkkehet mallin mukah vaihtamalla verbie.

Malli: Lapši itköy. → Milmaki itettäy.

Iro nakrau. Timo šiänty. Laina rykiy. Naini laulau. Ukko vaipu. Anni hermoštu.

Tehtävä 25. Valiče oikie verbi ta pane še oikieh muotoh.

Malli: Peššä – Pešeytyö.
 Muamo    lašta. → Muamo pesi lašta.
 Lapši     . → Lapši pešeyty.

Varuštua – Varuštautuo
Mie     matkah hyväsešti. Uutta vuotta vašen myö    potarkat.

Laškie – Laškeutuo
Hiän     purjehen alaš. Ukko    termältä hil’l’akkaiseh.

Šuolata – Šuolautuo
Pitäis     nämä šiijat vähällä šuolalla. Ahvenet     hyvin.
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Tehtävä 26. Muuta virkkehet vahtaen verbie mallin mukah.

Malli: Mie järješšän asien. (järještyä – järještyö) → Asie järještyy.

Jatamma lukomista. (jatkua – jatkuo) Löysin avuamen lattielta. (löytyä – löytyö) Kuuletko 
hänen iänen? (kuulla – kuuluo) Niän šuaren nyt šelväšti. (nähä – näkyö) Tyhjennämmä ka-
marin. (tyhjentyä – tyhjentyö)

Tehtävä 27. Valiče oikie verbi ta pane še oikieh muotoh.

Malli: Kaččuo – Kačahtua
 Tyttö     televiisorie. → Tyttö kaččou televiisorie.
 Hiän     kuvah ta läksi pois. → Hiän vai kačahti kuvah ta läksi pois. 

Vetyä – Vejältyä
Myö    vellie čunalla. Mie vain yhen kerran          ta venehmoottori läksi käyntih.

N’ukkuo – N’ukahtua
Ämmö aina        kreslašša televiisorin ieššä istuos’s’a. Mie pikkusekši vain     . 

Pyörie – Pyörähtyä
Neiččyset    piirissä. Hiän vain     meilä ta mäni mänöjäh.

Kiehuo – Kiehahtua
Vesi jo    kattilašša pari minuuttie. Maito kun    , lisyä heti šuurmua šiih.
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Lukemisto      

RAHVAHAN VIISAHUTTA

Ei pie olla arka, pitäy olla tarkka.

Huolova laisalta kiäštä kiskou.

Hyvä mieš, hyvä heponi, hyvä naini kolmantena.

Još tunnet iččeš riškikši, elä heikkoh käsin käy.

Nakrajan šuuh on parempi kaččuo.

Šuu šulan šoittau, vačča tervan keittäy.

Miehen mieli – miehen kunnivo.

On hajuo, vain piä kajou.

Laiska kerralla kantau, virkku viisičči juokšou.

Šana toisen poikki leikkuau.

Šuuta viärissä, ka omua puolissa.

Parempi on kotini kopeikka, kuin kyläni rupl’a.
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www.karjalansivistysseura.fi/oppimateriaalit/lintumuajilma-ta-mecca/

”Lintumuajilma ta meččä” on toinen osa Karjalan Sivistysseuran jul-
kaisemassa Vienankarjalan ta kulttuurin kurššin oppimateriaalien 

sarjassa. Julkaistu verkossa syyskuussa 2019.

Lue lisää:
www.karjalansivistysseura.fi/oppimateriaalit/

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

Kuvitus on peräisin Wikimedia Commons -sivustolta ellei 
toisin mainita:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

isbn 978-952-7193-28-0
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