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KOTIKARJA ON TALON JUURI

Omat on pihat paremmat, 
karjanmuahuot kaunehemmat.

Ilmasen ikäh karjalaiset piettih lehmie, pienikašvusie heposie, jyrievillasie lampahie, Keški- ta 
Šuvi-Karjalašša – šikoja ta kanoja. Pohjois-Karjalašša oli hyvin kehittyn poronhoito. Karjua 
hoijettih naiset, šentäh kun liävä oli heijän ”hallinta”, miehet hoijettih vain heposie. Heinän 
lisäkši riivittih koivun, pihjalan, pajun lehtie, niitä kuivatettih, a talvella lisättih elukkojen 
juomiseh. Eryähissä paikoissa talvekši kerättih kaislua. Karjalaiset aina piettih hyvyä huolta 
omašta šiivatašta ta rahvahalla oli keräytyn äijän primiettoja ta kieltoja, karjanhoitajat tiijet-
tih monie konštija. Niin, joka paikašša šiivatan šuojuajan, Jyrinpäivänä (06.05.) piäššettih 
šiivatta pihalla. Muinoistapojen mukah talon emäntä tahi lapšet kolmičči kierteli taluo kello 
kaklašša ta šiitä šivottih še kello lehmällä kaklah. Ušottih, jotta tämä kello varjelou karjua 
kaikešta pahašta. Enšimmäisenä päivänä emäntä piäšti šiivatat pihalla villakintahat kiäššä ta 
piti niin järještyä niijen pihallatulo, jotta joka elukka harppuais muašša olijan hiilikoukun 
piäličči. Emäntä anto elukoilla ristileivän  kappalehie ta luki taikalukuja. Emäntä tarkkah 
kaččo, jotta lehmän kapeilla ei ois tuahta, konša še tuli liäväštä pihalla. Kun lienöy šattun, 
jotta tuah oli tarttun kapieh, še otettih ta lykättih jälelläh liäväh.

Konša lehmä oli poikin, ušottih, jotta pirtistä ei voi mitänä uloš viijä, šentäh kun šillä voit 
”oman hyvyön viijä”. 

Elukkua oššettih oikein varovašti. Oštuas’s’a tahi myyvveššä ei šuanun ottua rahua tahi 
kriimuo pal’l’ahilla käsillä.

Lehmä kun oššettih ta mäntih šen kera vähäsen matan piäh talošta, niin oštaja pyörit-
ti lehmyä 2 kertua myötähpäivyä ta kerran vaštahpäivyä ta šano: ”Palo pihaš, palo peltoš, 
isäntäš kuoli ta i emäntäš tiältä!” Šiitä viey lehmän kotipihallah. Kun oli alakivi (šemmoni 
liikkumatoin kivi) pihalla šiinä, niin šillä alakivellä tuuvvah pirtistä pata, millä talošša keittuo 
keitetäh, še pannah kumual’l’ah kivellä ta emännän hameh lehmällä hupukši korvih ta lehmä 
kierretäh kiven ympäri kakši kertua myötähpäivyä,  kerta vaštahpäivyä ta šanotah: ”Täššä on 
muamoš, täššä on mantoš, täššä on pihaš, täššä on peltoš, tiälä eläy isäntäš, tiälä eläy emän-
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täš,  tiälä on muat vihannat!” Šiitä viijäh lehmä liäväh. Šielä otetah kahešta jalašta kynttä, 
kirvehellä lyyvväh liävän ikkunan alla alimmaiseh hirteh huava, kynnen palaset pannah šinne 
ta kirvešpohjalla tavotah huava umpeh. Šiitä ei lehmä ikävöiče entiseh kotih, vaikka yksillä 
kujasilla kulkis. 

Kun lienöy lehmä katon, mäntih tietäjän luokše, kumpani tarkkah näytti paikan, missä 
lehmä oli. Šemmosie tietäjie oli melkein joka kyläššä.

Lehmä oli karjalaisešša talošša evähäššä pitäjä ta šärpimen antaja. Šuurissa perehissä oli 
monin lehmin ta harva talo niitä aikoja oli lehmätöin. Lehmäštä piti pityä hyvyä huolta: 
šyöttyä ta juottua aikanah, lypšyä ta pityä šiivošša. Emäntä ei joutan pitäkši aikua pois koista 
ta ativoihki šai käyvä vain lehmän ummešša ollešša. Šentäh še lehmäššä kiini olija emäntä 
toičči šano šillä: ”Olet kuin muamakka paššattava liävän nurkašša.” Šano šitä toičči ”kanttu-
rakši”.

Karjan kiertämini

Karjanhoijon avukši ennein tiijettih tai käytettih kaikenmoisie taikoja ta konštija.
Kevyällä lehmie liäväštä laitumella laškiessa  karja oli kierrettävä. Šen homman toimitti 

aina  kolme mieštä. Enšimmäisellä oli oikiešša kiäššä jumalankuva, vašemmašša palaja pak-
kuli. Toisekši tarvittih vanhua paimenta, kumpani kulki kesseli šeläššä, torvi ta vičča kiäššä. 
Viimesenä matkasi nuori paimen pyššyn ta hiilikoukun kera. Kiertyä piti kahičči myötäh-, ta 
vaštahpäivyä. Lähtiessä ammutah. Toisin paikoin šai olla kiertäjänä nainiki.

Enšipäivänä paimenešša ollešša ei paimen šuanun ottua eväštä, jotta lehmät ei ruvettais  
makuamah mečäššä. Enšimmäisenä paimennušpäivänä mečäštä  tultuo piti kaštua šekä pai-
men jotta lehmät.

Entiset emännät tiijettih, jotta tämmöni konšti hyvin lypšätti lehmie kešällä. Vain kun 
lienöy päivällä šatan, ni šilloin ei tarvinnun illalla kaššella eikä paimenta eikä lehmie. Jotta 
lehmäkarja kulkis kellokaklan lehmän peräššä, otettih kellokkahan korvašta vaikkuo, vuoltih 
šen lehmän kelluo ta niitä šyötettih lehmillä.
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Lehmä

Lehmie oli Vienan taloloissa ennein viisin – kahekšin, köyhemmissä perehissä yksi tai kakši. 
Jotta maituo olis šuatu talvella, ni jätettih muutomissa taloloissa lehmä mahokši, ”maho 
maijošša pitäy”. Akonlahen Jorma on leikissäh kerton tuntomattomilla, jotta meilä ne leh-
mät vašta šopusat ollah, kun kaklakkah muatah. Täštä šai alkuh šananparši ”muatah, kuin 
Jorman lehmät kaklakkah”. Lehmyä lypšyässä akat laulua hyräiltih näin:

Lypšän lehmän lyyryttelen, kannan maijon kuaruttelen.
Kasi tuli kartanošta, viirušilmä Viipurista,
lakki maijon lapšineh, perki maijon perehineh.
Ajatelkapa vaikka tämmöistä šeikkua. Tuškin vois olla tavallisempua tapahušta, kuin leh-

män poikimini korpikyläläisen emännän pieneššä liäväššä. Vain täštäki on karjalaisien mieli-
kuvituš pistyn löytämäh runoutta – vasikalla annettih nimi netälinpäivien mukah näin:

• Enšiarkena – Enčikki, Enšikki
• Toissarkena – Toivikki, Toinikki, Toimikki
• Serotana – Serkko, Serukki
• Nellänäpiänä – Netko, Nekko
• Piätinččänä – Piäštikki, Piäkkö, Piätkö
• Šuovattana – Šuopo, 
• Pyhänäpiänä – Pyhikki

Tällä lorulla on tämmöistä leikillistä jatkuo: tähkäaikana – Tähikki, heinäaikana – Helu-
na, marja-aikana – Manšikki, juopukka-aikana – Juonikki.

Vaikka olihan šiinä lehmän poikimistapahukšešša šamoin juhlan tuntuo ainaki lapšien 
kannalta: ”uuvvenmaijon” šuannin toivo, pienen valkietähtioččasen vasikan šilittely ta muu-
ta.

Lehmillä annettih nimet šen mukah, konša ne šynnyttih, tahi ulkomuuvvon ta värin mu-
kah. Valkiella lehmällä nimekši annettih Kaunikki tahi Joučen, očašša još oli lehen kuva, 
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ni nimitettih Lehikiksi, kun oli valkie tähti očašša ni šanottih Tähikiksi, kirjava lehmä oli 
Kirjo. Još očašša oli kukan kuva, ni šanottih Kukakši, Ruško oli ruškie lehmä, mušta lehmä 
Mussikki.

Lehmä kun poiki, šai vasikan ni še oli enšikešän kešäjuonut, šiitä še oli jo lähtömä, šiitä oli 
kakšikešäni, kolmekešäni lähtömä. Pojittuo šiitä tuli lehmä.

Lehmät konša meččäh toimitetah nin šanotah: ”Pyhä Ulassie Kormeličča, vie lehmät 
meččäh tai tuo kotih! Kačo lehmie, pie rauhašša ta tervehenä, kun lašen meččäh!”

Lehmien ulošlašenta kevyällä oli tärkie ruato. Kun lehmie meččäh toimitettih, šiitä ne 
kierreltih kirvehen ta tulipäreijen kera. Kierrettih šentäh, jotta lehmät paremmin pisyttäis 
kovolla ta eikä mitänä pahua tulis karjah, ta kontie ei koškis.

Šiitä emäntä laulau näin:

Työnšinpä lehmäni leholla,
hatašarvet huavikolla.
Muutpa ne pannah paimenija,
muut luvatah lurjukšie.
Ka panenpa pajun paimenekši,
tuomen tuojakši kotihi.
Joššei paju paimentane,
tuomi ei kotihin tuone,
oi on piika pikkaraini,
vaimo valkieverini,
kuvo šie kun kultavaippa,
vanuttele vaškivaippa,

millä karjani katoopi,
šontašorkat šuojovaapi.
Ohtopa on mečän omena,
mečän källö kiäretyini,
käy šie kaiten karjan teitä,
šivučči šikojen teitä.
Jošpa mie ohtona olisin,
mesikämmenä kävisin,
en ois akkojen jaloissa,
kusikinttujen kiroissa,
oispa muata muuvvallaki,
tal’l’ova takempanaki.

( I r o  R e m š u )
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Šiitä mečäštä paimenta kučutah näin:

Tuo karjani kotih, illan tullen yön pimeten,
jottei karvana katois, puolikan ei pois mänis.

Lehmyä kučuttih: ”Ptruko lehmyäni, ptruko Mairikkieni, ptrukoseni, ptruko- ptruko-pt-
rukoo!” Vasikkua kučuttih: ”Ptryččen, ptryččen, ptryptry juomah, ptryptry juomah.” Još 
lehmällä on vasikka koissa, niin še tulou paremmin kotih (šanottih: ”Lehmä vasikallah tu-
lou”). Toisinah lehmä viikon ei tullun kotih, vaikka kuin huhuoli ta ečitteli. Šilloin lehmä 
on joutun mečän peitokšeh. Lehmä kun meččäh peittäyty, šanottih, jotta še on šemmoni 
pillomušlehmä kun ei tahton kotih tulla. Kun ei šitä liene muiten löyvetty, ni piti tietäjih 
männä. Šiitä ečittih mečänpeitokšet. Taikuos’s’a oli šiekla, hiili, niekla ta leipäpala. Piätettih, 
jotta pitäy luatie mečänmiehellä tyrät. Otettih verkko, nuottiverkko ta šiitä šiih šivottih ki-
vet, šuuret kivet. Verkot ta kivet vietih meččäh ta pantih rippumah puuh, kahteh puuh. Kun 
karjakujan veräjiltä läksi polku, nin tämän varrelta, polun kummaltaki puolelta, taivutettih 
kahen puun latvat vaššakkah ta niih šivottih ”tyrät”. Šiitä luvettih:

Joko on Kirjoni kiini pantu,
šarvipiäni huapah šivottu,
ei nävy kotih tullehekši,
kun on meččäh männyn.
Piäššä Piru lehmäni,

jo on šyömistä tuotu,
kaikki konštit käytetty,
jo tulou lehmä kotih,
Kirjoni kiertelekši!

( N a s t i  A i t t a va a ra )

Konša taloh tuuvvah uuši lehmä, nin še on pietettävä, jotta še ei ikävöiččis tahi ei mänis 
entiseh kotih. Šilloin kierrettih kivie ta šiitä kiveltä šyötettih appoista. Še luajittih lehmällä 
aina konša še mečäštä tuli. Šiih šurvottih petäjyä, akanua ta lehtie ta ken mitäiki luati appo-
siksi.
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Konša min’n’alla annetah lehmä prituaniekši, ni lähtiessä koista hänen pitäy ottua mie-
hol’ah rikkua. Hiän kopralla ottau rikkua ta puolet jättäy kotih, a puolet viey uuteh taloh. Ta 
še rikka pitäy panna liävän šeinäh. Šiitä lehmä ei ikävöiče.

Konša oštolehmä tuuvvah liäväh ni luvetah:

Terveh mualla manterella,
terveh tervehyttäjällä,
pyhän pellon pientarella,
mualla mančinkarvasella,
kultasella kuomijolla!
Elä mua vihotteliuvu,
nurmi nuukeroitteliuvu!

Anna rauha ruavahalla,
šontareijellä šovinto,
ota piälläš eläjät,
šillallaš šeisojat!
Kuin kačoit katottomašša,
niin kačo i katollisešša!

( M a r i a  B o g d a n o va )

Liävä on lehmien pirtti, šitä ei pie rakentua teijen risteykšeh. Još še on šemmosella kohalla, 
ni pitäy leppäsellä puuatralla ristih kyntyä muata ta šiitä šen piällä rakentua liävä.

Vierašta ei oikein piäššetty liäväh. Oli muutomie naisie, ket ei annettu liävän kynnykšeštä 
piäličči kaččuo, šentäh kun katehušta varattih. Ta još lienöy äijän lehmä lypšän maituo, ni 
šamoin peitettih maito eikä šitä näytetty nikellä. Još lehmä oli poikin, ni šilloin juuri liäväh 
niketä ei lašettu. Lehmä kun on poikin, ni še lehmä enšin peštih ta šiitä luvettih lukuja. Ta 
vielä otettih kolme šelkäpärettä, katajua ta tuli ta kirvehen kera še lehmä kierrettih jumalan 
šanojen kera. Ta vielä i valettih tervua šarvien välih, oččah ta utarih, jotta ei katehen šilmä 
pissy šinne. Ta šiitä vašta lehmä lypšettih, oša annettih lehmällä, lypšettih lisyä šiitä ičellä. 
Enšimmäiseh juomiseh kovottih hämehikin verkkuo. Vasikkua ei pešty, a annettih lehmällä 
nuoltavakši. Šilloin lehmältä paremmin lähetäh jälelliset.

Konša lehmyä ruvettih pešömäh pojinnan jälkeh, ni mäntih ottamah vettä hettieštä. Vesi 
kun pyöriy myötähpäivyä, ni še otettih. Kun ei, ni pois kuatah jälelläh ta šiitä uutta vettä 
otetah. Kun kolmannen kerran vettä otetah ni pyörikkäh še mih päin vain, še otetah. Šiitä 
luvetah näin:
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Šiitä lähetäh šen vejen kera lehmyä pešömäh. Ta peššeššä luvettih:

Otin vettä hettieštä,
tuoriešta turpehešta,
läikkyjäštä lainnehešta,
kušt ei puuvu polvenah,
vähene ei šinä ikänä,

tänä keitona kešänä,
Jumalan šulana vuonna.
Maitoammeheš avua,
maitorenkis reimahuta.

( I r o  R e m š u )

Aijan rautasen rakennan
muašta šuati taivahah,
taivahašta muah šuati,

čičiliuškulla šitelen,
kiärmehillä kiännettelen.

( I r o  R e m š u )

Paha asie on još lehmä rupieu vertä lypšämäh. Šanottih jotta hiän on skokunan piällä 
tallannun mečäššä. Skokunan vihat jiätih. Tietäjä tiesi kuin parentua. Hiän paineli mualla 
šitä paikkua, mih skokunan viha tuli ta luki: ”Mato šyöpi muan vihat, čičiliušku tien vihat, 
skokuna vejen vihat.” (Mari Kyyrönen)

Mečäštä käytih väki levie leppäni laštu. Še veššettih piätäkauten ta šillä leppäsellä laššulla 
lypšettih šitä lehmyä. Myöhemmin laštu vietih järveh ta lehmä pareni.

Kun lehmällä utaret puhalti, ni še oli liävälinnun panoma. Šilloin mäntih liäväh veičči 
kiäššä, ni šillä veičellä otettih tuahta lehmän jalkojen alta ta šillä utarije paineltih. Ei šillä 
muuta liäkettä ollun. Ta tämän jälkeh utaret pyyhittih puhtahakši.
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Härkä ta härän kyšyjä

Tollonjoven Mari Remšu kerto kerran: ”Vieraš kun tuli ta jäi šeisomah ovenšuuh, šanottih 
jotta: ”Istuuvu, šeisot kuin härän kyšyjä!”. Tämmöistä vertaušta Mari šelvitti näin: ”Härän 
kyšyjä kun tuli taloh, še ei istun, ei tullun orren peräpuolella, ovenšuušša šeiso. Šiitä kyšy här-
kyä jotta, antuat härkyä!”.Vaššattih jotta ”annamma!”. Šanottih, jotta lehmä juokšou (tulou 
tiinehekši) paremmin, kun kyšyjä ei tule pirtin perällä. 

Kun vieraš tuli pirttih ta ei tullun istumah, ni šanottih: ”Tule pois istumah kun et olle 
härän kyšyjä. Ei meilä ole härkyä” (Mari Kyyrönen)

Lehmän härällä käyttäjä ei ristin šilmieh taloh tultuo eikäi aštun orrešta loitommakši pe-
räh päin. Lähtieissä ei käynyn pirtissä eikä tarinnut makšuo. Härällä oli varuštat šuolua ta 
leipyä ta ne anto lähtieissäh.

Mikitän Pänttö eli vähäsen aikua tuošša Vuokinšalmešša ta šiitä hänellä oli šemmoni här-
kä, pikkaraini, vain šemmoni jotta kyllä še asien spruavi. Mie muutomičči šiitä käytin leh-
myä härällä ta taričen šiitä Päntöllä makšuo. Oikein šiitä hiän karehtu: ”Emmä ole elyäissäh 
härän šuorolla elän, emmäkä i nyt vielä rupie šillä pohasvutta keryämäh”. (Vilho Jyrinoja)

Häntie šuamašša

Oli ennein kauppieš, hyvin pohatan talon omistaja. Hänellä oli heposie, koirie ta kaikkie 
eläimie. Šitä ennein ei ollun elukoilla häntie. Šiitä tuli huhu, jotta häntie on myötävänä, ken 
kerinnöy šuamah parahat hännät. Kauppieš kun šai kuulla, hiän kotihis juokšomah. Kyšyy 
šijalta:

– Etkö mäne ičelläš häntyä ottamah, nyt šuat.
Šika röhähti:
– Röh, röh. 
– No kun et, ka ole ilmain, šanou kauppieš.
Repo kun šai kuulla ta hiän ni mäni ta valičči enšimmäisenä ollešša parahan hännän. Repo 

tulou šieltä ka koira tulou vaštah:
– Jäikö vielä häntie ?
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– Jäi, vain ei  oikein hyvie.
No melko hyvän šai koiraki. Heponi läksi laukkuamah ta šanou šijalla:
– Lähe häntyä šuamah!
Šika vain röhähtäy: ”Röh, röh”.
Heponi šai kutakuinki hyvän hännän vielä. Tulou lehmä  vaštah ta kyšyy:
– Onko häntie?
– Ei ole kuin pal’l’ahie vain. Villahännät jo vietih.
Lehmä šai pal’l’ahan hännän. Šika läksi viimesekši. Niin ei šuanun enämpyä kuin pienen 

typykän.

Nämä hännät oltih myötävissä. Ken mimmosen sai?

Kotielukat

Tytöllä on kišša Pörrö. Tyttö kiskittäy: ”Pörrö, Pörrö, kis-kis-kis”. Kišša n’aukuu: ”N’au-n’au-
n’au”.

Koiran nimi on Vahti. Poika kuččuu Vahtie: «Vahti, čoh! Vahti, čoh!» Koira haukkuu: 
”Hau-hau-hau!”.

Talošša on kolme lehmyä: Ruško, Muurikki ta Tähikki. Muamo kuččuu lehmie kotih: 
”Tpruko, Muurikkie, tpruko kotih, tpruko-tpruko-tprukoo!”. Lehmä ammuu: ”Ammu-uu, 
ammu-uu”.

Pihalla on kukko ta kymmenen kanua. Kukko on isäntä. Aikaseh huomenekšella kukko 
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kiekuu: ”Kuk-ko kie-kuu-uu!”. Kanat munitah. Kirjava kana hautou poikasie. Pikkaraiset 
keltaset tipat piipitetäh: ”Pi-pi-pi-pi”. A kana kuččuu niitä, kotkottau: ”Ko-ko-ko-ko-koo”. 
Liisa toi jyvie ta kuččuu kanoja: ”Tip-tip-tip, tipasieni!”. Kanat juoššah ta n’okitah jyväsie. 
Kukko kaččou.

Lammaš miäkyy: ”Mää-mää-mää”. Emäntä estettäy: ”Este, Uukuo, este Harmuo, este 
Pokkuo. Este-este-este-e!” Uuko, Harmu ta Pokko ollah aituukšešša. Harmulla on kakši 
vuonnua, ne ollah valkiet. Pokko piäkyy: ”Pää-pää-pää”. Pokolla on šarvet.

Heponi hirnakoiččou: ”Ii-ho-ho-ho-hoo!”. Tuatto kuččuu hevoista: ”Pul’u-pul’u-pul’u!” 
Tuatto hyppäsi heposen šelkäh ta läksi ajamah. Pojat juoššah jälkeh: ”Pappa, ota kyytih” .

Liäväššä on šika. Šika röhkiy: ”Röh-röh-röh”. Šijalla on kuuši pikkaraista poršašta.
Mečäššä eläy äijän elukkoja. Jokahisella on omat tavat. Hukka on šuuri ta vihani. Hukka 

ulvou: ”Uuuuu-uuuuu”.
Jänis juokšou pakoh, hukka on läššä. Jänis pupettau: ”Pu-pu, pu-pu, pu-pu”. Jänis šyöy 

kortehta ta pajun kuorta.
Linnut lauletah.
Pikku lintu vičertäy: vič-vič-vič.
Harakka hačattau: hač-hač-hač-hač.
Varis pruakkuu: praa-praa-praa-praa.
Käki kukkuu: kuk-kuu, kuk-kuu.
Joučen joikuu: uu-l’u-l’u-l’u-l’u-uu.
Tetri šanou: kopeik-ka, kopeik-ka, vähä-vähä-vähä-vähä.
Ukonlammaš päkättäy: mää-mää-mää.
Tikka takou: tuk! tuk! tuk!
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Mitein rahvaš arvoštelou kotielukkojah?
Yhissä šanat mallin mukah.

KOSA

PORO

HEPONI

KUKKO

ŠIKA

KOIRA

KARJA

LAMMAŠ

LEHMÄ

ŠYÖTTÄJÄ

IHMISEN PARAŠ YŠTÄVÄ

LÄMPIMÄŠŠÄ PITÄJÄ

KÖYHÄN LEHMÄ

ON MIEHEN HENKI

TALON JUURI

KÖYHÄN KELLO

LAPIN ELO

KÖYHÄN ŠIÄŠTÖPANKKI

Jotta liävä ois karjalla šuojana.

Jotta šäilyis ta mäneštyis karja piti tietyä monta konštie liävyä rakentuas’s’a. Hyvä liävän paik-
ka on tutkittava niin, jotta kaivettih muah kolme kivie ta annettih niijen olla muašša kolme 
päivyä koškomatta. Kun šiitä noššettih kivet ta alla oli elävie, muurahaisie t.n.i., ni rakenna 
šiih liäväš, karja mäneštyy. 

 Liävyä kun rakennettih uuvvešta, niin enšimmäisen hirren enšimmäiset kolme laštuo 
pantih nurkkien alla ta kolmešta vanhašta lepäštä otettih kolme laštuo kuštaki ta pantih 
nurkkien alla, niin šilloin ei meččä vihua karjua ta ruuvvat ollah näkysät ta tehokkahat. Täššä 
oli vielä yksi konšti. Liävyä kun rakennettih uuvvešta, niin šen lattien alla hauvattih koiran 
penikkä elävänä, niin nuori, jotta šillä ei ole vielä šilmät auki. Šiitä ei tullun mitänä ”riähkyä” 
liäväh. Koira, kuin ainaki, vahti taluo. 

Još liävyä rakennettih uuteh paikkah, ni enšin luajittih šeipähällä taikka kankella reikä 
muah. Šiih reikäh pantih 9 osran jyvyä ta 9 katajan marjua, mit oli otettu päivänpuoliselta 
rintieltä, ta hopieraha.  Šiitä ei tule navettah paha haltie.
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Käytettih elävyäki hopieta, mitä pantih liävän perinurkkih ta kynnykšeh. Tämäki konšti 
ešti liävyä kaikešta riähäštä.

Vuonnisen emännät tiijettih keino mitein piäššä eris kärpäsistä kešällä. Kun kevyällä ajo 
jäitä rannoilla šuurih tukkuloih, niin niitä otettih kolme kappalehta ta ”luotih” ikkunašta 
palani kerralla liävän šiämeh ta šanottih joka kerta: ”Pois kärpäset liäväštä, jäini šota tulou!” 
Jiät šuatih šulua liäväh.

Lammašlykkyö parennettih

Oli meilä kerran tapahuš koissani. Mie olin vielä nuori šikieluatuni ta meilä muamo tai sisär 
rahtie ajettih, a miun piti olla karjua hoitamašša. Miula vuonniu lammaš, šuau kakši vuon-
nua ta mie panin ne šuureh vakkah kešellä liävän latetta. Mänen huomenekšella, ni lammaš 
riäkyy ovilla jotta kaikki hirvie. Mie šanon jotta:   

– Mitä šie nyt tänne ovilla olet tullun ta šekö kehno šiut otti vakašta? 
Šen jälelläh vakkah. Kačon, ka toista vuonnua ei ni ole. Ečin, ečin, ečin. No ei. Lammaš 

vain rientäy šinne ovilla. Lähen nuapurin tyttyö pyrittämäh toisekši eččimäh, kun vuonna 
kato. Tulemma šen kera liäväh ta ečimmä, ečimmä, ečimmä.

Hiilikoukulla kiukuan haroma, jotta eikö ole hoti kiukuah suuniutun še pikkaraini vuon-
na. Ei! No ei še löyvy, vaikka oisin liävän muurnin kiäntän, ni ei. Mie šanon šillä nuapurin 
tytöllä jotta mänis pois, panen kiukuah tulen ta alan töitäni ruatua. Ei täššä muu auta eikä 
tämä enämpi kummene. Ta niin še šiih kato miulta še vuonna. Kemistä tuli muamo kotih ta 
mie hänellä kerroin, jotta niin meilä kävi, vuonna kato liäväštä minne lienöy ta emmä šitä 
löytän vaikka oisima kuin eččin. No muamo ei ušo jotta minne še ois šuanun liäväštä. Tottaše 
hoš minne česni. Mie hänellä inkutan, jotta ei šitä ollun liäväššä, kun myö Annin kera joka 
nurkan eččimä.

Elämmä šiitä talveh, talven elämmä ta kešä jo tulou, tai kešän elämmä jo. Tulou meilä 
kerran še akka, Mikinakka mainittava. Alko šiinä paissa. Šanou jotta:

– Katoko teiltä lammaš talvella?
– Kato vuonna, mie šanon, kirjava vuonna, harmuankirjava vuonna. Muššan ta harmuan 

kirjava ta n’upu, pikkaraini, vaštašuatu.
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– Ka mie, šanou, yöllä kävin tiän liäväššä, lammašlykkyöni parennin. Teiltä šen vuonnan 
otin. Ka še piti kačo varaštamalla ottua. Še pitäy varaštamalla ottua, on muka ennein vanhah 
ollun še primietta, jotta še lammašlykky parenis.

Läksi šiitä pois, ni mamma šanou jotta:
– No kun ei muulla parenne lammašlykky, ni en mie lähe varaštamah kenenkänä lampahie 

enkä eččimäh lykkyjäni, kun ei liäväššäni lykkyö riittäne.  

Oli tämmösieki konštija

Joškuš, kun mie oli vielä pienenä, meilä hävittih lampahat. Kun lampahat vuonni ni kaikki 
ne vuonnat hävittih. Šiitä  yksi nuapuri, ämmön hyvä tuttava, kumpasen kera hyö aina ka-
laššettih, šano, jotta pitäy viijä šinne... Hiän pyyhki lattien ta peretnikkäh otti niitä murtoja 
ta šinne liäväh vei šiitä. Tai mie kerran pyyhin latetta ta kun en löytän šitä rikkakihvelie, ni 
mie ruhkat helmahani. Ämmö kun karjeutu miula, a mie vielä pikkaraini olin. Šiitä kun alko 
tulla niitä lampahie ni kolmittai tuli ta eloh jiätih kaikki ne vuonnat.

Šiitä kun oli niin, jotta kaikki valkiet oli ne lampahat meilä. Meilä kolhoosissaki oli ša-
moin valkiet kaikki lampahat. A šillä miän nuapurilla muštua ta harmuata kaikki. Kuulin, 
kun šano jotta tuaš oli temppuloissah. Hiän šano jotta ei šiinä šuurie temppuja tarviče. Ni 
šitä kun en muissa pantihko še Vieristänä vain mih aikah pantih šinne lammaškaršinah har-
muata puolipalanutta kekälehtä ta šiitä hiiltä, kun muštua lammašta haluttih.

Šiitä jo aikua mäni ta mie jo tiälä olen Vuokkiniemeššä ta miula lampahat tuaš ollah val-
kiet kaikki. Mie muissin šen asien ta otin ta panin niin vain liävän kiukuašta palanutta ke-
kälehtä, kun mie en tietän mih aikah pitäy Vierissän kešellä vain konša panna. Ta še on ihan 
tosi tapahuš, kun mie otin ta šen luajin, ni tuli muštua ta ruškien kirjavua lammašta. Ni še 
oli taika šemmoni. (Laina Lesoni.)

Poronkušema

Elukat on oltu pitin ikyä epämiäräsen matan pituutta ilmottajina. On heposen šyöttövälie, 
hiiren hyppyämyä, kiššanhännän pituutta, kukon harppaušta ta hukan kušentua. Tunne-
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tuimpina  ollah kuiteinki poronkušema ta peninkulma.
Poronkušema on še matka, min ajoporo voit kulkie kušomatta. Poro ei pissy kušomah 

vauhissa juoššeššah, ta liijan pitkä juokšuttamini voit olla poron halvaukšen šyynä, poruo 
uhkuau niin šanottu kusiumpi eli umpitauti ta myrkytyštila. Mittaukšen ta poromiehien pe-
rimätiijon mukah kušemaväli, šilloin kun ajoporon peräššä kuormana ollah mieš ta ahkivo, 
voit olla šiinä 7,5 kilometrie.

Ennein vanhah poron kusiumpie helpotettih vačan alta hieromalla. Nerokkahammat po-
romiehet imettih poron rako tyhjäkši tupakin šuukappalehella (muštukilla) taikka ihan šit-
täki.
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