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Kenpä kelpuau paimenekši?

Kun kylien lähellä Vienašša ei ollun riittäväšti karjanmuata, ni karja oli vietävä ruuvvan 
eččoh meččäh meččänurmiloilla tahikka šelkoseh. 

Šielä oli aina vaššušta kontiešta, varšinki šyyškešäštä, ta šen vuokši lehmien matašša piti olla 
paimen. Pienissä kylissä järješšettih vuoropaimennuš, a šuurissa kylissä oli palkattu paimen, 
kumpani  šuoštu paimentamah karjua koko kešän taikka monieki kešie peräkkäh. Kun kar-
jalaiset ušottih ”mečänisäntäh” ta halteih ni paimenen täyty olla šiivatan omistajien, mečän-
isännän ta halteijen välimiehenä. Paimentamah karjua šuoššuttih tavallisešti köyhät, yksi-
tyiset ta olomattomat, toičči vaivaset ihmiset. Šanottihki täštä hommašta näin: ”Pahin lapši 
paimenekši”. Vain šattu paimenien joukošša olomah tietäjie ta šemmoset oltihki kyšyttävissä 
ta makšettih niillä paremmin. Uuvven paimenen oli ”oššettava oppie” vanhalta paimenelta 
taikka tietäjältä. Še uuvven paimenen opaštamini piettih mečäššä, missä opaštaja šekä näytti, 
jotta šuullisešti luovutti tietojah opaštujalla.

Mitäpä paimenella palkakši?

Paimenen palkka riippu šiitä kuin šuuri oli karja ta mimmoset oltih karjanmuat. Palkan li-
säkši paimen šai ruuvvan ta vuattiet vuorotellen kylän taloloista: omie paimenella oltih vain 
viršut. Marina Takalo muisteli, jotta hänen veikko Hilippä Nikitin oli monie vuosie ollun  
Oulankašša kylän paimenena. Palkka hänellä oli ollun 85 kopeikkua lehmäštä taikka  30 
rupl’ua koko kešän paimennukšešta. Makšettih rahalla ta kuin monta lehmyä talošša on, niin 
monta päivyä šyötetäh paimenta šiinä talošša. Marinan mieleštä paimenen ammatti ei ollun 
”hiävini virka”, kun piti koko aika kiertyä talošta toiseh pitin kylyä. Petrunpäivänä (12.07) 
paimen vielä käveli patasen kera pitin taloja ta keräsi voita. 
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Paimenen apulaiset

Paimenen tarpehimpina apulaisina  oltih okšasa šauva, kesseli ta tuohitorvi.  Torveh tutuut-
tamalla hiän kučču lehmie ta piti niitä kovolla. Yrjö Aittavuara Čirkkakemin kyläštä kerto, 
jotta paimenen torvi luajittih leppäpuušta, kiärittih šitä hienosella tuohella ta kaššettih lo-
pukši kiehuvah veteh, jotta tuohi kiäriytyis ta paremmin taipuis torvenmoisekši. Paraha-
na torvipuuna piettih šitä puuta, leppyä taikka katajua, kumpani kašvo muurahaiskevošša. 
Šemmoni torvi oli heläkkä ta kešti monieki vuosie, a kun mäni kelvottomakši, še šiäntöjen 
mukah, piti polttua.

Paimen šoitti torveh heti ylöš piäštyöh, ei kerinnyn ni šilmieh peššä šitä ennein. Šiitä hiän 
šöi ta šyötyö šoitti toisen kerran. Še oli viimeni šoitto ta šen mukah  jo kylän akat tiijettih, 
jotta paimen kohta tulou ottamah lehmie meččäh.

Paimen ta mečänvoimat

Paimenella kyläššä oli šama kunnivoarvo, kuin tietäjällä ta puapolla. Šen piti šuattua šolmita 
šopimuš mečän halteijen ta isäntien kera, jotta šäilyttyä karja elävänä – tervehenä koko kešä. 
Še šopimuš šolmittih Jyrkinä (06.05) taikka Kevät-Miikkulana (09.05). Šen jälkeh kun karja 
oli kierretty oprasan kera koissa, paimen ajo karjan notkoh, iče istuutu huapasen kannon 
piäh ta ”kučču pakinoilla” mečänisäntyä. Paimen lupasi šillä lahjakši kananmunan, kum-
pasen iče šai lahjakši Äijänäpiänä. Toičči anto vielä lisäkši yhenvärisen lehmän karvua. Pai-
menen lisäkši hänen puoleh kiännyttih ni lehmien omistajat, kumpaset kyšyttih apuo kar-
jan šäilyttämiseššä. Tämmöset lahjat ta pakinat uuvvissettih mečänisännän voimua ta vašta 
šilloin hiän anto mečänapulaisen paimenella. Moničči mečänisäntänä oli kontie ta  paimen 
kiänty šenki puoleh. Oli šemmoni uškomuš vanhalla rahvahalla, jotta nerokašta paimenta 
autto iče  mečänisäntä ta toisena paimenti ta šuojeli karjua.

Vaikka šopimukšet oli šolmittu, paimen paimenti ta mečänvoimat autettih, lehmät toičči 
hävittih. Šuurešša karjašša šattu häviemäh kolmin lehmin. Niin še šopimukšeššaki  oli šovittu, 
jotta šen verran šuau mečänisäntä uhriksi ottua. Još šattu häviemäh äijän karjua, tuli šuurta 
šeikkua paimenella ta omistajilla. Paimen voitih ajua pois kešen kešyä, on mainittu šen tap-
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pamistaki. Toičči omistajat vuajittih paimenelta puoli hävinnehen elukan hintua. Ušein kui-
teinki yritettih šopie šeikatta, jotta ei šuaha šiäntymäh mečänvoimie. Moničči paimen šelvisi 
šillä, jotta pani kaiken pahan tietäjän nuapurin piäh, taikka löysi omistajien omie rikokšie.

 Kun paimennušaika loppu, ni kavotti voimah še šopimuški. Še tavallisešti tapahtu šiinä 
Pokrovan (14.10) lähellä. Pokrova on Jumalanšynnyttäjän Neičyt Marijan šuojelukšen muis-
topäivä. Täštä šanottih näin: ”Pokrovašta karja kotih, paimenelta makšu pois, još Pokrovan 
jälkeh lehmät šyyvväh heinyä suaprašta pielikešeštä”.

Kun nyt karja oli liäväššä ta šiitä piti huolta jo liävän haltie, tuli aika makšua työštä pai-
menella. Šovitun makšun lisäkši paimen šai leipyä ta lihua. Iče paimen vuoroštah makšo 
velat mečänisännällä. Še piti ruatua peitočči yöllä Pokrovua vašše taikka iččenäh Pokrovana 
aikaseh huomenekšella. Paimen vei meččäh omat vuattieh, maituo ta uhriksi minnih elukan.

Paimenparka, muissa...

Ennein – muinoin paimenella oli omat tarkat käyttäytymisšiännöt. Ne oltih monenmoiset 
kiellot, mitä piti muistua. Muitein paimen ois šuanun šiäntymäh mečänisännän ta še puo-
leštah ois ruatan pahua paimenella tai karjalla. Paimen ei esimerkiksi šuanun ottua marjua 
muašta šuorah šuuhuš. Hiän šai poimie niitä aštieh – šiunaukšen kera! –, ta šiitä šai mättähäl-
lä istuos’s’a šyyvvä marjah – šiunaukšen kera nytki! Toisilla alovehilla oli šemmoset šiännöt, 
jotta paimen ei šuanun mitänä ottua muašta, eikä tappua mitänä elävyä. Šiäkšet, kärpäset ta 
muutki šyöpäläiset šuatih täyveššä rauhašša purra paimenta.

Paimen ei šuanun ottua munie lintujen pešistä, tappua minkänämoista eläintä, lintuo, ei 
ni kiärmistä. Koko paimennušaikana hiän ei šuanun nikellä antua kättä.  

Ei šuanun kirvehellä hakata keittopuita mečäššä, vain piti tyytyö rišuh ta kuivih okših. 
Muata ei šuanun puun alla, vain aukiella paikalla kivi pielukšina. Muitein mečänisäntä ois 
šiäntyn ta ruvennun hänellä pahakši.

Oli paimenella muitaki kieltoja. Tavallisešti hänellä ei ollun perehtä. Männä miehellä pai-
menella oli häpie. Häntä piettih pahimpana šulhašena. Tytöt piettih paimenella mänyö vii-
mesenä pahantekona. 

Še šöi aina vain omalla lusikallah omašta aštieštah, šai leikata viiplon  vain vajuašta  leiväš-
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Paimenet pahat kešällä
viijäh vyöni valkieni,

ken lipiksi, ken tupekši,
kenpä marjatuohisekši.

Летом пастухи дрянные

белый пояс мой сдирают,

кто на туес, кто на ножны,

кто на кузовок для ягод.

K a l e va l a  4 4 .  r u n o

tä, enšimmäisenä kävi kylyššä ta kylpi vain uuvvella vaššalla, pani puhtahat vuattiet piälläh 
ta mäni yksin muate. Paimennušaikana rakaštelu häneltä oli kielletty. Tukkiehki paimen ei 
šuanun leikata koko kešäššä.

Paimenen ammatti oli vaštuullini: hiän ei šuanun ekšyö, pöläštyö eikä  šekuo. Hänen oli 
huolehittava šiitä, jotta karja pisy kovošša ta tuli illalla ajoissa kotih. Paimenen oli pakko 
šuorittua tehtäväh, šato pihalla taikka paisto.

Paimenen atribuuttija (šauvua, kesselie ta torvie) ei šuanun niken koškie.
Paimenella piti olla verekšet, hyvät evähät, yksi leivänkannikka ei riittän: ”Rieška Reššulla 

(koiran nimi) eväštä – kalakukko paimenella”(Akonlakši).
Marina Takalolla oli šemmoni käsityš, jotta elukat tiijettih  ajan mänöštä. Kun paimen 

šeurasi lehmie, hiän pisy oikiešša ajašša.
Šanotah, jotta ei nimissä ole niin pitkä päivä, kuin paimenešša. Jotta aika kuluis hu-

vemmašša paimenet mečäššä ollešša ruattih käsitöitä, vuoltih taikka kuvottih. Valkie koivu 
mečäššä sualiutu: 

Voit olla šentäh monet heistä oltih taitavie tuohimeštarija ta  tuohitorven šoittajie.
Nykyjäh paimennuš ta šiih liittyjät taikakonštit on melkein kokonah kavottu. Ei nykyni 

ihmini ušo enämpi paimenen taikavoimih, on unohuttu ta kavottu loičut ta taikašanat ta ei 
ole paimennettavua karjuaki kylissä.
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Šoita miun torvi!
Tulkua tänne lehmäset.
Šyökyä tiälä heiniköššä,

Muakkua tiälä pimeiköššä.

Šoita miun torvi!
Kuču tänne vasikkaiset.

Pikkaraiset, prinkkajaiset,
Nurmikolla kisuajaiset.

Šoita miun torvi!
Tule šoittoh härkä.

Tiälä on vettä juotavakši,
Löytyy lehtie šyötäväkši.

Šoita miun torvi!
Juoškua tänne lampahaiset.

Villakylet, miäkijäiset,
Pehmien heinän eččijäiset.

Šoita miun torvi!
Missä paimenkoirat?

Haukkujaiset, purijaiset,
Karjan peräh kaččojaiset.

Tutuuta  miun torvi!
Tulkua kaikin šoittoh.

Märehtijät, hyppijäiset,
Puškijat ta haukkujaiset. 

Paimenen laulu

Akseli Gallen-Kallela
Paanajärven paimenpoika (1917)
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