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Oša 1: ennein

Kuušikymmentä vuotta takaperin, vuotena 1951, alko Helsinkin Šeurašuarešša
häly, kun Karjalan Šivissyššeura käynnisti karjalaisen kyykän elvyttämistyön.
Šeurašuarešša kyykkyä on lyöty yhtämittasešti šiitä alkuan. Vuosi 1951 oli niin
kun hiekkakellon kaitasin kohta, šen jälkeh peli levisi koko muata pitin ta
rajojen ulkopuolellaki. Ta jo ennein tuota vuotta pelillä oli pohatta istorija
Karjalašša. Pelin elvyttämistyöhö ošallissuttih monet ihmiset, keškisie oltih
Karjalan Šivissyššeuran entini pakinanvetäjä Boris Karppela, kumpasen
šyntymäštä tuli kulunehekši täyvet šata vuotta 24. heinäkuuta 2010, ta šeuran
pitkäaikani rahaštonhoitaja Kosti Pamilo, kumpasen šyntymäštä oli šata vuotta
11. tuiskukuuta 2012. Näijen merkkivuosien tähen on hyvä kerrata kyykän
istorijua ta nykytilua, jotta šamalla kunnivoittua kaikkie niitä, ket on omalta
ošaltah autettu tämän perintehellisen karjalaiskisan elvyttämistä ta kehittämistä.



Boris Karppela: ”Kanša, kumpani ei pie huolta omista
perintehistä, on kelvotoin.”

Kyykän aikaisemmašta istorijašta

Koulun laulukirjoista ta karjalaiskuorojen ohjelmistošta monilla on tuttu
Vuokkiniemen Kivijärveštä lähtenyön Iivo Marttisen ta Kontokin
Kenttijärveštä kotosin olijan Matti Väisäsen vuotena 1919 šanottama lyyrini
vienankarjalaini laulu ”Karjalan termäsilľ kun lapšena leikin, kyykkiä, keiloja
kisaellen”. Heijän pyynnöštä Oskar Merikanto šävelti šen muutomašša netälissä
ta Uhtuon muakuntapäivillä vuotena 1920 šitä laulettih šuurella innolla. Moni
on šitä myöhemmin laulan tietämättä tarkemmin pelijä, kumpasie laulušša
mainittih. Enšimmäiset kuvaukšet kyykkäpelistä ollah I.K.Inhalta, kumpani
kirjaššah Kalevalan laulumailta vuuvvelta 1911 kuvuau pelie kuin šanoin niin ni
kuvin. Hiän valokuvasi šitä Vienašša, Luvajärven kyläššä vuotena 1894 ta antau
tarkan kuvaukšen pelin kulušta. Inhalla kerrottih, jotta kyykkyä kisattih kaikissa
lähišeutujen kylissä, ka nähtäväšti peli oli parahiten šäilyn šyrjäkylissä. Miikkula



Huovinen Šuomuššalmen Hietajärveštä muisteli: ”šitä oli joka pieneššä kyläššä
omituińi kyykkämoa, ta vielä toiśiśta pienemmiśtä kyliśtä kerävyttih šinne yksihki”.

Inhan kuvaukšešša kylän miehet, isäntijä kaikki, keräyvyttih peluamah tašasella
pellolla. Ka miun tuatto muisteli, jotta hänen lapšuonkyläššä Porajärven
Pälväjärveššä 1910-luvun lopušša miehet keräyvyttih peluamah tašasella ta
kovalla rantahiekalla. Boris Karppela omašta puoleštah muisteli Karjalan
Heimošša näin: ”Ne meistä, ket on šynnytty ikiomašša Koti-Karjalašša, ei unoha
konšana pyhä- ta pruasniekkapäivien miellyttävyä urheiluleikkie. Kyykkyä lyötih vakahat
partašuu-urohot ta starikat, paremmašša ijäššä olijat brihat ta vieläpä pikopikkaraiset
brihačutki.” ta ”Kuvittelen, jotta šuurempien karjalaisien pogostojen ta hierujen kujasilla
šuurempina pyhinä kuin Jyrinpäivänä, Iivananpäivänä, Il’l’anpäivänä ta vieläpä
Petrunpäivänäki miehiset miehet isettih ta isettih lujah ei ainuoštah oman kylän
meštaruošta, vain kylien välisistä meštarukšista, vieläpä karjalaisien heimokuntien
meštarukšistaki.” Miikkula Huovinen kerto ielläh, kuin: ”Akollahen ympärillä
varšinki Tuľľińńiemellä oli še Kyykkäkankaš šanottih, ńimeltäh, ńi šiih šitä keräyty kun
šuuri kylä, ńin šiin oli aivan šatoja henkie aina pyhänä piänä, kešällä. Šielä lyötih
kyykkyä.” Kyykkä oli vielä voimissah.

Kyykkä on vanha kyläpeli, kumpaista on varmašti pelattu leviekkäli Karjalašša,
Venyähellä ta Itämeren ympäristöššä. Pelinä še kuuluu niih, kuissa pualikoin tai
palloin lyyvväh tarkkavutta ta kuita on pelattu muajilman kaikissa kolkissa.
Kuitenki Karjalašša pelillä kehitty omaleimani muoto, ta še on šäilyn meijän
päivih šuate. Venyähellä pelatah melkein šamua pelie nimeltäh gorodki. Internet-
šivuilta löytyy tietoja, kumpasien mukah Petri Šuuri (1672-1725) oli aikoinah
pelannun gorodkih. Vanhojen valokuvien mukah, šuunnillah šamoilta ajoilta
kun ni Inha kuvasi pelie Vienašša, šitä pelattih Venyähellä paičči kyläpelinä
šamoin šotilaškunnissa ta herrašväjen kartanoissa. Peluajina voit tunnistua kuin
Leo Tolstoin (1828-1910), Maksim Gor’kin (1868-1936), Josef Stalinin (1878-



1953) niin ni Ivan Pavlovin (1849-1936). Valokuvašta kačottuna Stalinin
pelityyli oli hyvin jäykkä ta jouštamatoin.

Leo Tolstoi ei merkittäväštä tuotannoštah huolimatta šuanun kirjallisuon
Nobel’-palkintuo, ka Ivan Pavlov oli yksi enšimmäisie liäketietehen nobelistija
vuotena 1904. Hänet tunnetah leviekkäli koirilla luatimista eksperementtilöistä,
nš. Pavlovin koirista. Pavlovin pelityylie näytettih Šuomen televisijošša tuanoin
esitetyššä Neuvoštoliiton tietomuajilmašta kertojašša ohjelmašša, ka hänen
vaikutuš kyykkäpelih on mutkan kautti monipuolisempiki. Kyykän elvyttäjä
Boris Karppela eli lapšena Piiterissä, missä hänen tuatolla oli kauppahuoneh.
Boris oli lapšena šemmoni hieveröini ta vanhemmat vietih hänet liäkärih –
liäkärinä oli Ivan Pavlov. Pavlov ehotti vanhempie toimittamah Boris
kyläympäristöh voimistumah ta hänet työnnettih heimolaisien luo Munjärven
Šuopohjan lyydiläiskyläh. Tuli vallankumouš, vanhemmat puattih Piiteristä
Šuomeh ta Boris jäi rajan tuakši Munjärveh. Tuatto värväsi miehie käymäh
poikua Šuomeh ta še matka onnistu. Myöhemmin Boris muisteli, jotta ei še
vallankumouš pojan elämäššä näkyn juuri muitein, kun vain jotta koulušša
enšimmäisenä vuotena laulettih ’Jumala varjele čuarie’ ta toisena vuotena
kanšainvälistä. Šamoin Munjärveššä hiän kerkisi tutuštuo kyykkäh.

Kyykän nimistä

Nimi kyykkä (tahi kyykki) on Karjalan kielen šanakirjan mukah tunnettu
erittäin Vienašša, ka šamoin etelämpänä Šuojärveššäki. Uhtuošša ta
Hietajärveššä kisattih kyykkiä tahi kyykkeä, ta Tunkuolla tunnettih kyykkäh
kizoanda. Vienašša pelistä on šamoin käytetty nimie keila, mi esiintyy niise
vienankarjalaisien laulušša. Venyähellä pelatun gorodkin nimi tulou venäjän
šanašta gorod ili linna tahi kaupunki, kumpasešta Karjalan Kannakšen
linnapeli on šuora kiännöš. Venäjänkieliseštä nimeštä vois olla peräisin niise
Itä-Karjalašša tunnettu nimi kuri (tahi guri, kuŕoi), šamua šanua on käytetty



polttopallon tapasešta pelistä. Šiinä, missä nimityš kyykkä tarkotti heiton
kohtehina ollehie pualikkoja ili keiloja, kuri tarkotti lyömiseššä käytettyö karttua
ili šauvua.

Itä-Karjalašša, ainaški Siämjärveššä ta Viteleššä, kyykistä ili keiloista käytettih
šamoin nimie kr’uukka (tahi kriukka). Karjalan kielen šanakirjah on
Siämjärveštä šuatu pelin hyvä kuvauš: ”Kŕuukat pyštetäh, kymmene yhtel čural,
kymmene toizel, kakš_aškeldu väľie, pyštöilleh, riävylleh poikki juamaš, šit kolme aškeldu
iellehpäi čeri, šit tiähtet čuran toizen, miskohtie pidäy lykätä. Ezmäi toizeš škonah lykätäh
puaľikal da čerispiäľičči. K_ei kŕuukad čerispiäľičči mennä, ga šid jiähäh akakše. Toine
čura yhtenjytyi. Ken voittau, šelläd ottau toizez: ykš_on ńeľľin kyńńim muaz, toine šelläz
ajau, puaľikal lykkeäy akkoi piäľitši čeriz.” (avainšanoja: juama = tie, čeri = raja tahi
pešä, čura = puoli). Heittopualikka puoleštah oli kr’uukkapualikka. Muitein
šana kr’uukka tarkotti pualikkua tahi koukkuo.

Pelin tuottama iäni on varmašti antan pelillä Šalmissa ta Šuojärveššä käytetyn
nimen koljoi (tahi koľľoi), šamoin tämä šana tarkotti pelissä käytettyjä kyykkijä.
Šuojärveššä peli otettih tosissah, šentäh kun šieltä kirjattih muistih totemuš:
”ennem pyhätpäivät koľľoih loškotettih kizattih, kai oľi muškoil käet kibiet”.
Kyykkämeštari Pekka Mirola aikoinah muisteli šuojärviläisen isännän šelityštä:
”Kyntie muota kačo maltamme, kirjuo lugie tuoš emmo malta, kollöida kishata, šitä tuoš
maltammo” . Inkerissä peli tunnetah nimellä poppi ta Ruočin inkeriläisillä toimiu
iellähki oma poppiliitto pelie jatkamašša. Tunkuolla ta Ilomantsissa
kyykkäkeilašta šanakirjan mukah enimmäkšeh käytettih nimie pappi: kyykät
noššetah pistyh pappiloiksi. Tämä nimityš on šiitä yleistyn eryähin paikoin
koko pelin nimekši. Virošša paistih linnamängistä tai muan eteläošissa
kurnilöömiseštä. Pohjosešša koltat niise tunnettih kyykkäpeli.

Kyykkä šo�en välisenä aikana



Venäjän vallankumoukšen ta Šuomen iččenäistymisen jälkeh itärajan yli šiirty
Šuomen puolella parikymmentä tuhatta Karjalan pakolaista. Jo heitä ennein
muaha oli ašettun monie laukkukauppiehie, kumpaset peruššettih pisyvie
kauppoja. Pakolaiset otettih kyykkäpeli omah ohjelmah ta šitä pelattih 1930-
luvulla niise Karjalan Šivissyššeuran kešäjuhlissa. Karjalan Heimon vanhoista
numeroista löytyy näiltä ajoilta kuvie, kumpasissa toisien kera pelatah šeuran
entini piämieš Ville Mattinen (pm 1936-1953) ta hallitukšen pitkäaikani jäšen,
varajohtaja ta šihteeri Wasili Keynäs (eri luottamuštehtävissä 1932-1935 ta
1938-1957). Wasili Keynäs oli aikoinah monipuolini karjalaini vaikuttaja ta
toimi 1920-luvulla Karjalan Väliaikasešša Hallitukšešša šekä Karjalan
Keškušhallitukšešša ta šen ašettamašša Karjalan Ulkomaisešša Valtuškunnašša.
Šamoin hiän šai enšimmäisen palkinnon kyykänlyönnissä Karjalan pakolaisien
kešäkisoissa Jyväškyläššä vuotena 1926, kumpasissa erityisešti liekšalaiset oltih
hyvin lujina peluajina.

Muita Karjalan Heimošša julkaistuja kuvija on Karjalan pakolaisien
pruasniekašta Kotkašta vuotena 1934, Ähtäristä Sirkeisen kauppatalon
pihamualta vuotena 1926 ta Lavanšuarešta šamoin vuotena 1926 (peluamašša
Akseli Mulli, Viljo Saarinen, Uuno ta Arvo Tolsa šekä Väinö Suursoho).

Šotien välisenä aikana Karjalakerhot piettih joku aika pelie ohjelmašša ta šiitä
Šuomeh šuatettu Boris Karppela kiinnoštu šiih Šuojärveššä, hiän oli tutuštun
pelih jo Munjärveššä olleššah. Viime šotien aikana hiän kerto, jotta rintamalla
niise pelattih kyykkyä joutoaikoina. Välinehet oltih mimmoista šatuttih
šuamah. Miun tuattoki muisteli lapšuoštah, jotta pikkupojan tultuo kentän
laijalla, isännät yksinkertasešti katettih riuku-aijašta šopivan mittani pätkä
heittopualikakši. Karjalaisien pelitoimintua šotien välisenä aikana hoitaja
Kisakomitietta alko kuiteski keškittyö toisih urheilumuotoih ta interessi
kyykkäh loppu.



Oša 2: eklein

Elvy�ämini alko 1951

Kun šovanjälkini aika hajotti karjalaiset evakot kuin akanat tuuleh, kaččo Boris
Karppela, jotta niissä oloissa ei voi löytyä parempua yheššäolon muotuo kuin
kyykkäpeli, kumpasella on lujat perintehet. Innoštimena oltih Inhan kuvaukšet
šekä Wasili Keynähän ta KŠŠ:n esittämä kiinnoššuš. Borisan šanoin ”Kanša,
kumpani ei pie huolta omista perintehistä, on kelvotoin.” Tuvekšeh hiän šai
Karjalan Šivissyššeuran uuvven jäšentoimikunnan, kumpani kehitteli uušie
toimintamuotoja. Kešän harjotukšien jälkeh enšimmäiseššä tosikilpailušša
vuotena 1951 vaššakkah oltih KŠŠ:n tulijien piämiehien johtamat joukot,
Aleksi Lahelman (pm 1953-1961) johtama Vienan ta Boris Karppelan (pm
1961-1983) johtama Aunukšen joukko. Pelipaikakši valittih Helsinkin
Šeurašuaren juhlakenttä ta yleisyö oli kymmenittäin. Aunuš vei voiton ta
voittajien nimet kaiverrettih hopielautah, kumpani kiinitettih kiertopalkintona
šiirtyväiseh pualikkah. Enšimmäisinä šiih šuatih nimet Aleksi Kurkimo
(Rukajärvi), Mikko Parošalmi (Vieljärvi), Simo Askola (Repol’a) ta Boris
Karppela. Kunnivopualikašta on jatkuvašti oteltu joka vuosi ta vuotena 2010
šiih kiinitettih kuuvveškymmeneš nimilauta.

Kyykkä vakiintu ruttoh Šeurašuareh ta peluajiksi tuli šuurin miärin varšinki
luovutetun Karjalan alovehelta, erityisešti Šalmista, Šuojärveštä ta Impilahešta
šiirtynehie evakkoja. Enšin pelattih nelläšpäivä-iltasin, ka innoššuš nousi,
šentäh pelikertoja lisättih, niin jotta 60-luvulla šiirtyössä Šeurašuarešša kolisi



netälin nellänä päivänä (toiniarki, nelläšpäivä, šuovatta ta pyhäpäivä).
Kunnivopualikka-kilpailuissa KŠŠ:n naistoimikunta lisäkši palkičči peluajie
makeilla piirakoilla ta kyykkäkauven piättäjäisie vietettih ravintola
Kestikartanošša kymmenien ošallistujien voimin. Kyykkä on perintehellini
joukkovehien välini peli. KŠŠ:n entini piämieš, kauppaneuvoš Ville Mattinen
lahjotti pelin palkinnokši šuapašpukšut, hiän kun niät toimiki
vuatetušteollisuon piirissä. Kertomukšien mukah tämä palkinto innošti
kehittämäh omituisen pelimallin, kumpaseh pukšut šovitah palkinnokši.
Vuotena 1955 järješšettyh kilpailuh ošallistu nelisenkymmentä peluajua ta
pukšut voitti ičelläh salmilaini Heikki Judin. Iellisenä vuotena oli jo valittu enši
kertua paraš peluaja, šuojärviläini Viktor Poravaara, ka valinta tapahtu višših
joukkopelissä ulošlyötyjä kyykkijä lukuh ottamalla.

Kyykkätoimintua alko Šeurašuarešša vetyä Kosti Pamilo. Hiän luati viralliset
šiännöt kuin joukkopelillä niin ni uuvvella ičekohtasella pelitavallaki.
Molommat keškehiset miehet, Boris Karppela ta Kosti Pamilo, tunnettih peli
jo lapšešta šuate Itä-Karjalašta, missä hyö molommat elettih rajan Venäjän
puolella Šuomen iččenäistymisen jälkeh. Kun Boris ta Kosti myöhemmin
šiirryttih šivuh, vaštuon Šeurašuaren kyykkätoiminnašta otettih Paavo
Rahikainen ta Oskari Toivokainen.

Šeurašuaren juhlakenttä vakiintu pelipaikakši, kumpasešša kyykkyä isettih
kešäkautena, kevyäštä šykyšyh. Kohta peluajat kuitenki hokšattih, jotta kyykkä
šopiu oikein hyvin ni talvellaki pelattavakši. Helsinkin Kaisaniemen jiäkentällä
piettih näytöšpeli 1960 ta Šeurašuarešša ruvettih peluamah aina talvisina
netälinloppuina. Ihan uuši hokšauš talvini kyykkä ei ollun, šentäh kun T.H.
Itkonen kuvasi jo 1930-luvulla, kuin koltat lyötih kyykkäkentän rajat lumeh.
Monet aikakaušlehet käytih kuvuamašša ta kirjuttamašša kyykäštä ta televisijo
tuli jo aikasempah luatimah ohjelmua. Yleisradijon ta Šeura-lehen pakauttelušša



oltih mukana tutut hahmot: Teija Sopanen, Aarre Elo, Matti Kuusla. Pekka
Tiilikainen niise kävi šelvittämäššä pelie.

Perintehellini kisa šopi mainivošti Šeurašuaren ulkomusejon yhtevyöh.
Musejotoimintua hoitaja Šeurašuari-fondi järješti šuaren šuuren Iivananpäivän
pruasniekan ta kyykkä liitettih šen ohjelmah. Kun KŠŠ oli aktiivisešti
vaikuttamašša Ruočin šuomelaisen ortodoksisen pokostan peruštamiseh, luotih
hyvät šuhtehet niise Ruočin karjalaisjärještöih ta Šeurašuarešša ruvettih
Iivananpäivän pruasniekan aikana peluamah Šuomen ta Ruočin epävirallisie
muaotteluja. Kisa piettih kyllä ennein iče pruasniekan alkuo, ka tulokšet
kuulutettih ta palkinnot juattih tuhatpäisen pruasniekkaviän ieššä. Helsinkin
kaupunkin urheilu- ta retkeilytoimisto luovutti kiertopalkinnokši Šeurašuari-
pokalin. Eryähän kerran piäpruasniekan yhteyveššä piettih näytöšpeli, eikä
kyykällä šen šuuruista yleisömäneššyštä liene ollun šitä ennein eikä šen jälkehki.
Vaštavuorosešti Helsinkistä šuoritettih keväisin pelimatkoja Ruoččih ta
vähitellen mukah tuli peluajie Helsinkin ulkopuoleltaki.

Peli leviey

Kyykkä ei šuinki ollun karjalaisilla tuntomatoin peli, ka monet muissettih šitä
kotipuolešša ainaški toičči pelatun ta pelattih vet varšinki vienalaiset šitä 30-
luvulla Šuomešša. Vielä šotien jälkehki Šuomuššalmen vienalaisalovehilla
pelattih kyykkyä. Näin pelin levittämini koko muaha alko šujuo hyvin. Karjalan
Liitto otti kyykän kešäjuhlien ohjelmah enšin näytöšpelinä ta vuotena 1962
piettih Liiton pruasniekašša Hämehenlinnašša enšimmäiset joukkovehien
kanšalliset meštaruškilpailut, kumpaset voitti Karjalan Šivissyššeuran
joukkoveh.

Vuosien 1963-1964 taittehešša Karjalan Šivissyššeura ta Karjalan Liitto šovittih
yhtehiseštä kyykkävaltuškunnašta, kumpasen tehtävänä oli pelin levittämini ta



kehittämini. Valtuškuntah kuuluttih KŠŠ:šta Boris Karppela ta Kosti Pamilo, ta
Karjalan Liitošta piäšihteeri Simo Härkönen ta järještöšihteeri Reino Joenpolvi
(myöhemmin Paavo Suoninen). Käytännöššä asie hoijettih niin, jotta Karppela
ta Pamilo kierrettih omatakehisešti muata, järješšettih näytöšpelijä ta piettih
kyykkäsutjakurššija, kumpasien aikana šelitettih pelin šiäntöjä. Oma
kyykkäsutjakorttini on vuuvvelta 1970 järješšyšnumerona 194. Kurššija piettih
läheš 40 kertua eri paikkakunnissa ta sutjakorttija kirjutettih 560.

Joukkovehien meštaruškilpailut pietäh iellähki Karjalan Liiton kešäjuhlien
yhteyveššä, ta toivottavina oltih toisien lisäkši Ville Mattisen ta Sakari Mattisen
lahjotetut kiertopalkinnot. Enšimmäiset valtakunnalliset ičekohtasen pelitavan
meštaruškilpailut piettih 1964 Espoon Otahallissa, šentäh kun tahottih olla
varmana, jotta paha šiä ei piäše piluamah kisoja. Enšimmäini Šuomen meštari
oli Helsinkin Šuojärviläisie esittäjä Niilo Prähky. Jälešti pelijä piettih avokentällä
ta šalissa kisoja on järješšetty enimmäkšeh talviaikana.

Šeurašuari kuulu šamoin tašavallan presidentti Urho Kekkosen kävelyaloveheh
ta hiän oli tuttu näky kyykkäkentän reunalla. Ušiemman kerran hiän niise
ošallistu pelih ta urheiluhenkisenä miehenä pelasiki hyvin. Eryähänä
iččenäisyšpäivänä šiätä vaššuštajat peluajat kuultih räntävihmašša tutun iänen,
kumpani kyšy, voisko hiän tämmösenä isänmuallisena merkkipäivänä ošallistuo
kanšallispelih. Šehän šopi. Urkkie varotettih, jotta kun käsi vaipuu, niin
keštäykö še illan tervehtimiset, ka hiän vakuutti, jotta peluamini on vain hyvyä
harjotušta. Kekkosella lahjotettih Nurmekšešša eläjän šuojärviläisen Vilho
Karhun valmistamat omat pelipualikat. Omalta ošaltah Kekkonen lahjotti
vuotena 1968 kaunehen hopiepokalin kiertopalkinnokši. Kilpailutavan
valinnan ta palkintošiäntöjen hyväkšymisen hiän jätti KŠŠ:n kyykkäkerhon
tehtäväkši. Palkinnošta luajittih valtakunnallini ta še pantih Karjalan Liiton
piirien meštarijoukkovehien kilpailtavakši. Enšimmäisissä kilpailuissa tašavallan



presidentti kävi ičeoikeutetušti lyömäššä avaušlyönnin. Presidentti luati šamoin
alottehen uuvven kyykkäkentän rakentamisešta Šeurašuareh, juhlakentän
viereh. Tämä nykyni kenttä on erikseh merkitty šuaren opaštauluih ta omalta
ošaltah luatiu karjalaisen perintehen tunnetukši.

Presidentti Urho Kekkosella lahjotettih Nurmekšešša
eläjän šuojärviläisen Vilho Karhun valmistamat omat
pelipualikat vuotena 1974.

Kyykkävaltuškuntua levennettih 70-luvulla kattamah toisie paikkakuntija ta
vuotena 1984 peruššettih Karjalaini Kyykkäliitto, kumpani otti karjalaisen
kyykkävaltuškunnan tehtävät ta alko hoitua valtakunnallista ta kanšainvälistä
toimintua. Liitto rekisteröitih virallisešti 1986 ta vuotena 1993 nimi muutettih
Šuomen Kyykkäliitokši. Liitto on yksi urheilun kattojärještön Šuomen Liikunta
ta Urheilu jäšenliitoista. Kyykkäliiton lisäkši kyykkyä pelatah aktiivisešti
monissa karjalaisšeuroissa ympäri muata ta Karjalan Liiton piirilöillä on omie
meštaruškilpailuja.



Yliopisto-opaštujien kešeššä kyykkyä pelattih jo 1960-luvulla varšinki Helsinkin
yliopiston Karjalaisešša ta Viipurilaisešša ošakunnašša. Myöhemmin opaštujat
alettih järještyä keškinäisie turniirija ta vuosittain Tamperella pelatah kyykän
akateemiset muajilmanmeštaruškilpailut. Eryähillä yliopistopaikkakunnilla
pelitoiminta on hyvin aktiivini ta kuuluu uušien opaštujien pakollisih
šuoritukših. Esimerkiksi Oulun yliopistošša peluajie on monie šatoja.

Monet kyykkäšeurat järješšetäh erimoisie näytöšpelijä ta pyynnöštä
pelitilaisukšie yhtyvehillä ta yritykšillä. Esimerkiksi šyyškuun alušša järješšetyillä
Oulupäivillä Oulun karjalaiset on jo monena vuotena kuččun pelih paikallisen
kotišeutujoukkovehen, kumpani on innolla ošallistun kaupunkinjohtajan ta
yliopiston rehtorin johtamana tapahtumah. Kyykkä keryäy ielläh uušie
kiinnoštunehie peluajie.

Pelin kulku

Kyykän perintehellini pelimuoto on joukkovehien välini kisa. Pelikenttä on
tašani aloveh, kumpaseh piirretäh kakši čerie. Nykyjäh čerijen šivu on viisi
metrie ta välimatka kymmenen metrie. Naisien ta nuorien pelissä mitat ollah
vähäistä pienemmät. Kyykät ollah pyörieštä puušta šahattuja pölkkysie,
halkaiseltah 7-8 šenttie ta korkeuveltah 10 šenttie. Ne ašetetah konakši pistyh
čerin eturajalla niin, jotta kakši on aina piälekkäh ta tämmösie parija tulou
konah kakšikymmentä. Vuokkiniemeššä pelin pissytykšeštä on merkitty
muistih, jotta ”ne oli kyykit šemmoset voakšam pituot, ne šiitä laťjattih ne kyykit
šemmoseh näir rinnakkah”. Inhan kuvaukšen mukah čerijen mitta oli kolmen
lyöntipualikan tahi pualikan pivuš ta välimatka oli viisi šyltä. Inha mainičči čerie
kučuttavan konakši ta još peluajie oli enemmän, kyykkie ašetettih enemmän ta
kona luajittih šuuremmakši.



Peli kulkou niin, jotta joukkovehet oman čerin rajoilta lyömällä yritetäh
pualikoillah ošata vaššakkaisešša čerissä olijih kyykkih niin, jotta ne lennähetäh
uloš čeristä. Joka peluajalla on kakši pualikkua, ta kun enšimmäini joukkoveh
on kaikki pualikat lyönyn, vaštuau toini joukkoveh šamalla tavalla. Još peluajie
ei ole tašamiäryä, ylimiäräni peluaja voit lyyvvä kummallaki puolella kukkona
tahi vuorokurkina. Peli alkau čerin takarajalta, toisin šanoin matka isettävänä
olijih kyykkih on kaikkieštäh 15 metrie. Kun enšimmäini kyykkä on šuatu
čeristä uloš, jatetah eturajalta tahi kymmenen metrin piäštä.

Lyönnissä käytetyn pualikan pituošta Vuokkiniemeššä tovettih: ”šiitä oli še
kyykkipoalikka šemmońi – no še oli arššinam pivuš, millä ńiitä lyötih”. Arššina on
ainaški šeiččemenkymmentä šenttie. Pualikkojen šuurimmakši käyttöh otetukši
pituokši on nykysin miärätty 85 šenttie ta pakšuvokši 8 šenttie. Painuo tulou
käytetyn puun luavušta riippuon helpošti pari kiluo, ka monet käytetäh
mitoiltah vähäistä pienempie pualikkoja, kumpasie on kepiempi lyyvvä.
Pualikat luajitah puušta. Eräš peluaja 60-luvulla valo pualikan keškeh painokši
lyijyö. En tiijä auttoko še, ka varšinki jäisellä talvikelillä nämä pualikat
heläheltih šomašti kuin kannel. Virallisien šiäntöjen mukah tämmöset
lisäpainot on kielletty ta pualikkojen pitäy olla kokonah puisie.



”šiitä oli še kyykkipoalikka šemmońi – no še oli
arššinam pivuš, millä ńiitä lyötih” Kuvuaja: Aila-Liisa
Laurila

Još kyykät kuavutah čerih, peli vaikeutuu, šentäh kun muaha kuatunuot kyykät
on vielä šuatava čeristä pois. Kumoh männyttä kyykkyä kučutah akakši. ”Liigua
luajit šittua” totesi Ville Mattinen, kun joku kuato šuuren miärän kyykkijä
akoiksi. Čerin taka- tahi šivurajalla jiänyt kyykkä noššetah pistyh ta še on pappi.
Še niise pitäy vielä lyyvvä pois. Toičči kyykkä hypähtäy čerin eteh. Tämmöni
kyykkä on nimeltäh vieraš ta vaikka še on čerin ulkopuolella, še vielä on pelissä
mukana ta še on lyötävä uloš taka- tahi šivurajan kautti. Viereštä kačottuna peli
voit näyttyä helpolta, ka šitä še ei ole. 1950-luvulla, kyykän elvyttämisen
alkuaikoina, nimimerkki Korpinpoika ritmitteli pelin vaikeukšešta:

Kyllä meiläi kyykät lenti
pualikat pahoin parahti,



ka kyllä kehnot keikahettih
lennähettih lyhyön lennon
šitakši vallan šikisi
kierähteli kakaroiksi,
parahat papiksi piäsi
tijakakši tienautuvi,
uloš tuškin uškallettih
kehattu ei kešen männä.

Oikiekätisellä lyöjällä helpoin kohta on ušeičči vašen etukulma, kumpasešta
kyykillä on lyhyt matka uloš šivurajan yličči. 1950-luvulla Kalle Pernanen
(Aunukšen Alavoini) ahkerašti pyrki lyömäh juuri tähä nurkkah ta še kantoki
pitälti nimie ’Kallen čuppu’. Vašenkätisellä tuaš oikie nurkka on helpompi ta
šentäh joukkoveheh tavallisešti tahotah joku vašemičča. Tarkkuota tarvitah,
konša kyykkijen miärä kentällä vähenöy, ka nerokaški peluaja voit lyyvvä
kyličči. ”Mäni Triifonan veräjäštä,” totesi šilloin Ville Mattinen. Šentäh kun
lyönti, varšinki äkkinäisellä peluajalla, voit toičči lipšahtua täyšin šivuh, kentällä
pitäyki käyttäytyö varovašti. Painavan pualikan tahi helpošti kilpahtavan kyykän
ošuma voit olla kipie. Siämäjärvellä lapšie varoteltih ”hot kŕuukkupuaľikka ottšah
koškiekkahez, menettö šinne vie”. Hyvin harvoin mitänä vähempiekänä kolhuja
kyykkäkentillä nykyjäh šattuu.

Hyvie lyöntijä tietyšti kehutah monin tavoin. Yksi kehumistapa šai alkuh
suistamolaisešta originaalista Maisun Miitreistä ili Miičušta, kumpaista Matti
Kuusi kirjaššah ’Kanšanhuumorin kuka kukin on’ kuččuu Karjalan
Lapatoššukši. Miitreillä oli kuulemma toko tapana pityä kolmie hattuo
yhtäaikua ta tervehtiessäh hiän šuatto kohottua niistä vain yhtä, još ei pitän
tervehittävyä (kuin esimerkiksi oikeuven sutjua) erikoisen arvosena. Boris
Karppela ušein kehu hyvyä lyöntie šanomalla noštavah kaikkie kolmie lakkie.



(Miitrei oli oikielta nimeltäh Dimitri Taronen ta hänet on viime šotien välisenä
aikana hauvattu evakošša Helsinkin ortodoksisella kalmismualla.)

Pelin voittau joukkoveh, kumpani enšimmäkši šuau čerin tyhjäkši. Još kisan
alottaja joukkoveh tyhjentäy oman čerin, vaštapuoli šuau vielä heittyä jälelläh
šaman miärän šauvoja. Kun kyykällä šotien jälkeh luajittih viralliset šiännöt,
šiinä šamalla kehitettih niise pistehlašku. Jälellä jiänyt kyykkä on kahen ta pappi
yhen pistehen arvoni. Još vaštapuoli tyhjenti čerin pienemmällä
pualikkamiärällä, joka käyttämättä jiänyt pualikka on yhen pistehen arvoni.
Näin lašetah miinussoja ta pl’ussoja ta šuahah pelillä tuloš. Inha kuvuau, kuin
häviejät jouvutah nöyristymäh ta tariččomah šelkyäh voittajilla ta tämä oliki
häneštä pelin ilosin oša. ”Joku šelänantajista rupieu oman konan takalaitah
etukumarah, niska kyyryh, nojaten käsilläh pualikkah vaššen, melkeinpä voimistelijen
tunnettuh pukkiašentoh. Joku šelänottajista hyppyäy šiitä kahareisin hänen niskah niin
kuin hevosen šelkäh ainaški. Näin hiän račun šeläštä nakkau pualikkah kuot’ellen šuaha
kyykkijä vierähtämäh pois vaštapäiseštä konašta. Još yrityš onnistuu, niin šiirrytäh toisella
puolella ta šieltä šamalla nakatah vaštapiätä olijan konan kyykkie tavoitellen. /…/ Šillä
tavalla jatetah leikkie niin pitälti kuin kyykkie vierähtäy pois konoista puolelta ta toiselta,
ta šelänantajat šuahah kaiken aikua toimittua raččujen virkua. Kun on taitavie heittäjie,
niin tätä lyštie voit keštyä hyvin pitälti”.

Asieh kuulu, jotta šelänantaja šai vikuroimalla häiritä šeläššäh kantamua lyöjyä,
kumpani puoleštah šuatto pualikalla kurittua raččuoh. Inha kertou ielläh, kuin
”Luvajärveššä nakrettih eryäštä Akonlahen ukkuo, kumpani oli niin innokaš kyykän
kisuaja, jotta hiän poikin’eh vietti kaiket pyhät kyykkämualla, vaikka oliki jo vanhuttah
heikompi ta šentäh tavallisešti joutu alakynteh. Ka vakavašti ukko kanto poikijah
nisaššah näijen meiskaten jatkuassa kisan jälkimmäistä ošua.” Šelän antamini tuli
häviemiseštä ta šitä tietyšti piettih harmillisena. Niinpä vaššuštajie voitih jo
etukäteh varottua: ”Elä ľähe kyykkäh hyvillä mielin, et tällä kerdua šua miulda šelgie”



(Rukajärvi). Inhalla on monie kuvie šelänannošta, ta Karjalan Heimošša
julkaistujen kuvien mukah tätä tapua harraššettih vielä šotien välisenä aikana ta
1950-luvun aluššaki. Šiitä huomattih, jotta nykysien miehien šelät ei tahota
keštyä tätä ta tavašta luovuttih. Šeurašuaren Iivananpäivän pruasniekkana 1965
pietyššä näytöšpelissä vielä esiteltih vanhan tavan mukaista šelänantuo. Kun
šiih aikah olin nuori ta kepie, issuin šalmilaisen Lasse Raatemaan šeläššä,
kuritin häntä hieromalla pualikalla nisašta ta löin näytöšlyönnit.



Oša 3: tänäpiänä

Kyykkä kilpailulajina

Valtakunnallista kyykkätoimintua ta kanšainvälisie yhtevykšie hoitau nykyjäh
Šuomen Kyykkäliitto. Alkuvuosina liittohallitukšešša oli etuštajat Karjalan
Liiton 16 piiristä ta Karjalaisešta nuorisoliitošta. Liiton piämiehinä oltih Pentti
Ehoniemi Kylmäkošešta (1984-1989), Sulo Juvonen Ruokolahešta (1989),
Pentti Sillervo Lahešta (1989-1992), Voitto Pulkkinen Korpilahešta (1992-
1996) ta Pentti Karvonen Porvoošta (1996-). Kilpailuja järješšetäh melkein
joka netäli eri paikkakunnissa ta joka vuosi kilpaillah Šuomen meštarukšista
niin ičekohtasešša pelissä, kuin ni joukkovehien kešen. Uuvvekši muotokši tuli
viisiottelu, kumpasešša kyykkie ašetellah vähäsen gorodkin tapasešti erimoisih
ašetelmih.

Ičekohtasešša pelissä kyykkijä on joka čerissä kymmenen parie ili 20 kyykkyä.
Peluajalla on yhtä monta pualikkua käytettävissä čerin tyhjentämiseh. Još
pualikkoja jiäy käyttämättä, niistä šuau pl’uspistehie. Još kyykkie jiäy lopušša
jälellä, niistä tuaš tulou miinuspistehie. Kun ičekohtani pelimuoto kehiteltih 50-
luvulla, hyvin ruttoh nähtih tarpehellisekši jakua peluajat eri šarjoih, jotta
kaikkien mielenkiinto šäilyis. Yli 60-vuotisilla veteraniloilla miärättih niise oma
šarja, šiina pelissä šuatuh tulokšeh lisätäh puoli pistehtä jokahista
kuuttakymmentä enämpyä ikävuotta kohti. Valtakunnallisissa
meštaruškilpailuissa veteranišarja oli mukana enšimmäisen kerran 1971 ta
voittajakši šelviyty KŠŠ:n Antti Hirvas. Naisien ičekohtani peli tuli ohjelmah



1974 enšimmäisenä meštarina Tikkakošen Brita Pulkkinen. Šamoin junioriloilla
on nykyjäh omat šarjat.

Kyykkäliitto hyväkšy viralliset Šuomen ennätykšet. Miehien puolella še on tähä
šuaten +30 ili peluaja on tyhjentän molommat čerit käyttämällä yhteheš
kymmenen lyöntie. Täh tulokšeh piäštih Janakkalan Harri Kanto ta Harri
Aaltonen, Kuopion Esko Rautiainen, Imatran Veli-Pekka Juvonen, Nurmekšen
Marko Peiponen ta Helsinkin Šuojärvišeuran Veli-Pekka Ehoniemi.
Heinäkuušša 2011 Veli-Pekka Ehoniemi tyhjenti pelissäh toiselta puolelta
kaikki kyykät kolmella lyönnillä. Tämän parempua tulošta ei voi mitenkänä
šuaha, vaikka kuin yrittäis mielikuvitušta venyttyä, ili šuorituš oli täyvellini. Ka
šuatettih šitä enneinki. Hietajärven Ranta-Miikkula kehu Virtarannalla, kuin
”kolmekymmentä kyykkeä kun oli piśśyššä šielä, ta kakši mieštä kun löi enšmäiśep
poalikat, ńi kolmannella ei jäänyt mitä i lyyvä enämpi. Ne ńeľľällä poalikalla mäni
kaikki ne kolmekymmentä kyykkeä! Monta kertoa kävi ńii hyvin.” Tämmösistä
šuoritukšista moni unelmoiččou, ka parašta pelissä kuitenki on tašaväkisien
joukkovehijen tuoma jännityš, kumpasešša joka lyönti ta jokahisen yksittäisen
kyykän poisto kentältä on tärkie.

Peli šopiu vallan hyvin kuin miehillä, niin ni naisilla. Naisien ičekohtani rekordi
on Orivejen Karjala-šeuran Päivi Ruotsalaisella, 27 pistehtä, kumpani ei jiä
juuri jälkeh miehien rekordista. Veteranijen ennätykšeh lašetah ijän tuomat
hyvityšpistehet, ka kyllä rekordin (32 pistehtä) heittänehien Juho Karhusen ta
Pentti Ehoniemen ta naisien veteraniloissa Raili Oksmanin (22 pistehtä) on
täytyn niise pelata hyvin. Ennätykšen täyttyässäh Pentti Ehoniemi oli 80-
vuotini, toisin šanuon peli šopiu kaikenikäsillä. Pelin voit šamoin alottua jo
lapšena kun vain ollou šopivat pualikat. Talvella, kovakši tallatulla lumikentällä,
kaikki peluajat ollah paremmin šamalla viivalla, šentäh kun voimua tarvitah
vähemmän ta tarkkuon ta maltin ošuuš on tärkiempi. Šentäh talvipelit ollahki



erityisen šuositeltavie karjalaisšeurojen ohjelmistoh. Lyöntityyli on vapua ta
vuosien myötä še on muuttun. Kun entisajan pelikentät oltih epätašasie, šentäh
ei ois onnistun muata myöten pualikan vierettämini, ta pelin vanhaštah
tuntenehet rikeneh koroššettih vanhua pelityylie. ”Eikä šitä haravoimalla i lyöty,
niinkun nämä ny lykkeäy ńin še työnnetäh vain kolkottamah (=vierömäh) poalikka”
tahi ”ei räbävyttämistä vaan iskettiin pappie otšaan ta akkua piähän”.

Kun valtakunnallini kilpailutoiminta alko 1960-luvulla, Šeurašuaren peluajilla
oli hienoni etulyöntiašema, šentäh kun hyö pelattih jo toistakymmentä vuotta
ahkerašti. Šen jälkeh kirkkahimmat mitalit oliki ušein mänty toisilla
paikkakunnilla. Vuotena 2011 Šeurašuaren perintehellisen kyykkäkentän
peluajat tuaš mäneššyttih oikein hyvin. Helsinkin Šuojärviläisien joukkoveh
(Veli-Pekka Ehoniemi, Valeri Kononen, Väinö Oksman, Mika Räsänen) voitti
joukkovehijen Šuomen meštaruon ta Valeri Kononen niise ičekohtasen
meštaruon. Joukkovehpelilöissä KŠŠ:n naispari Tiina Viitanen ta Marita
Zimaldina šai hopien mitalin, ta miehien joukkovehkilpailušša KŠŠ:n
joukkoveh (Oskari Hämäläinen, Kimmo Kuikka, Kalle Paajaste, Pekka Pamilo)
šelvisi alkulohkoštah loppušarjah ta tuli lopulta kahekšannekši.
Veteranišarjoissa Karjalan Šivissyššeuran kyykkäkerho šai miehien
ičekohtasissa ŠM-kilpailuissa kakšoisvoiton (Juho Karhunen ta Kalle Paajaste)
ta naisien puolella Šeurašuareh tuli šamoin kakši enšimmäistä palkintuo (Marita
Zimaldina ta Raili Oksman). On paikallah huomauttua, jotta vaikka KŠŠ:n
kyykkäkerho ta KŠŠ:n Kemin alaošašto kilpailtihki omina joukkovehina,
monissa muissaki joukkovehissa peluau Šivissyššeuran jäšenie.

Šeurašuaren kunnivopualikka

Šeurašuarešša on kuuvvenkymmenen vuuvven ajan yhtäjakšosešti kisattu
joukkovehien kešen paremmuošta ta voittajajoukkovehien peluajien nimet on
kaiverrettu hopielautah, kumpani on kiinitetty kunnivopualikkah. Alukši



pelattih Vienan ta Aunukšen joukot. Šiitä tultih eri pitäjäšeurojen joukot šillä
keinoin, jotta KŠŠ:n joukkoveh keräši peluajie, kumpaset ei kuuluttu
luovutetun alovehen pitäjäšeuroih. Inkeriläisillä oli oma joukkoveh.
Autopataljonašša ruato šen verran karjalaisie, jotta hyöki šuatih oma
joukkoveh. Viime vuosina joukkovehien kokohpanot on šovittu šeurarajat
ylittyän niin, jotta ne oltais mahollisimman tašaväkisie ta näin ne tultais
miellyttävämmiksi.

Kun kunnivopualikašta on kilpailtu 60 vuuvven ajan, vuuvven 2011 peli oli
järješšykšeššä jo 61. Näinä vuosina oman nimen pualikan hopielautah on
šuanun yhteheš 79 peluajua. Vajua puolet niistä tahi 36 nimie esiintyy lautasissa
kerran. Ka monella on ušiempie kiinitykšie. Kunnivotaulukon etupiä näyttäy
tämmöseltä:

Väinö Oksman 12 kertua
Valeri Kononen ta Raili Oksman 11 kertua
Kalevi Kononen ta Viktor Poravaara 9 kertua
Pekka Mirola, Hilkka Nikkola, Niilo Prähky ta Oskari Toivokainen 8
kertua
Raimo Kononen ta Ville Mirola 7 kertua
Paavo Rahikainen 6 kertua
Sakari Hirsso, Erkki Härkin ta Aleksi Karhu 5 kertua
Niilo Kononen ta Aleksanteri Pesonen 4 kertua

Nimilauvoista näkyy, jotta moničči perinneh šiirtyy pereheššä jälkipolvella.
Ehotoin ennätyš on Niilo Konosella ta hänen jälkikašvullah puolisoineh
kolmešša polvešša, šentäh hyö on šuatu nimeh kunnivopualikkah yhteheš 57
kertua. Näin karjalaini kulttuuriperinneh šiirtyy šukupolvešta toiseh.



Monet on pelattu pitän ajan. Pitin aika enšimmäisen ta viimesen voiton välillä
on Paavo Rahikaisella, 43 vuotta (enšimmäini 1967, uušin 2010). Šiitä ollah
Pekka Pamilon 40 vuotta (1971 ta 2011), Oskari Toivokaisen 33 vuotta (1971
ta 2004), Sakari Hirsson 31 vuotta (1977 ta 2008) ta Väinö Oksmanin 30
vuotta (1979 ta 2009). Uušie nimieki lautoih tulou yhtämittasešti. 2000-luvulla
viisi peluajua enšimmäisen kerran šuatih nimen kunnivopualikkah. Vuuvven
2011 voittajien nimet alotettih jo uuvven kunnivopualikan, šentäh kun iellini
täytty lautasista.

Heimopelit

Vanhoista kyläpelilöistä on eri alovehilla omie varianttija. Šamoin kyykkyäki on
varmašti pelattu vähäsen eri tavoin ta kyykkäh liittyvie šanoja (kuin kuri)
käytetäh šamoin muissa pelilöissä. Venäjän gorodki on vanhojen kuvien mukah
muissuttan kovašti Karjalašša pelattuo kyykkyä, ka 1900-luvulla šitä pelattih
ušiemmičči niin, jotta kyykät ašetettih konan ieštä erilaisiksi ašetelmiksi.
Gorodkie pelattih monenmoisien šiäntömuutokšien kera, šentäh kun yhtehiset
šiännöt kehitettih vuotena 1923 ta šiännöllini kilpailu-toiminta alko.
Neuvoštoliiton meštaruošta pelattih 1936 alkuan. Korkeimmillah gorodki oli
1960- ta 1970-luvuilla, konša šitä eryähien tietojen mukah harrašti noin 350
000 ihmistä. Lajin interessi alko hil’l’etä 1980-luvulla. Neuvoštoliiton
romahtamisen jälkeh kilpailuperinneh kato, ka lajie on šiitä alettu uuvveštah
noššattua henkih ta kilpailuja järještyä. Eryähissä paikoissa šitä pelatah
erityisillä gorodki-stadioniloilla. Monieš vuosi takaperin ilmotettih, kuin
Vladimir Putin ošallistu gorodki-pelih yleisvenäläisissä urheilujuhlissa. Näyttäy
šiltä, jotta peli on urheilullisien presidenttijen šuosijošša. Gorodki- ta
kyykkäjärještöt luajitah kanšainvälistä yhteistyötä ta Karjalan Šivissyššeura
kurššitti Venäjän Karjalah kyykän vetäjie. Pelin šuosijošta kertou šeki, jotta
1970-luvulla löysin eryähällä turistimatalla gorodki-lautapelin. Šiinä oli



muovisie peluajie, kumpasien käteh šovitettih pualikka ta piän’upukašta
pyörähyttämällä pualikan šai lentämäh kohti kyykkyä. Venyähellä voit
pelišaliloissa löytyä šamoin rahoilla ruatajie gorodki-peliautomattija.

Šuomešša tavarataloista ta markettiloista on voinun oštua kaunehissa
pakettiloissa kolmie kyykän tapaista pelie: mölkkyö, kuninkaškyykkyä ta
kyykkyä. Mölkky on näistä tunnetuin ta še on kehitetty myöhemmin vanhojen
pelien pohjalta. Kuninkaškyykkä-nimellä myötävä peli on kotosin Ruočista,
missä še tunnetah nimellä kubb. Pelinä še on miun mieleštä lähempänä
mölkkyö kuin kyykkyä. Eryähissä lähtehissä še mainitah vanhakši
viikinkipeliksi, ka šentäh kun vanhemmissa kirjoissa ruoččilaisista pelilöistä ta
leikkilöistä šiitä ei mainita, šeki višših on mölkyn tavoin uuvvemman kehittelyn
tuotehta. Uušimpana tulokkahana myötävien pelien joukkoh tuli kyykkä.
Paremmin šitä vois kuččuo minikyykäkši, šentäh kun pualikat ollah liijan
pienet. Še šopiu melkosen pieneh pakkaukšeh ta myöntitiškillä, ta šopiu lapšien
pelattavakši. Paketin kera ollehešša šeloššukšešša pelin kulušta pietäh šilmällä
kyykän perušajatušta, ta ohjehissa opaššetah Šuomen Kyykkäliiton nettišivuilla.
Myötävät pelit ollah hyvä esimerkki šiitä, jotta vanhat kyläpelit on
mukautettavissa uuteh elämän mänöh ta perinnehtä voit vetyä etehpäin näinki,
peli-iluo šäilyttyän.



Kyykkyä Oulušša Karjalan Šivissyššeuran
Heimopäivien aikana vuotena 14.4.2007, oikiella Pekka
Pamilo ta hänen viereššä Martti J. Takalo ta muita
Kemin joukkoveheh kuuluvie. Kuvuaja Aila-Liisa
Laurila.



Kyykkyä Vienan Karjalašša, Aila-Liisa Laurila kuvasi
Il’l’anpäivän pruasniekan aikana Vuokkiniemeššä
vuotena 2009.



Kyykkyä Kemissä lumihankien kešellä vuotena 2010.
Martti J. Takalon kuva.
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