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Hauki ta kalaššuš

Hauki oli ennei pieni ta tyhjänpäiväni kala. Hiän 

ei ollun tyytyväini ošahaš, šentäh nousi rannalla 

ta läksi eččimäh rahvahan aitoista ičelläh täyvven-

nyštä. Yheštä aitašta löyty vanha risti. Šen hiän 

ašetti piähäš ta šentäh hauvin piäššä onki nyt risti. 

Toiseštä aitašta löyty harava ta šen terävistä piik-

kilöistä hauki kyhäsi ičelläh terävät hampahat. 

Löyty aitoista jyvyäki, mitä kalaparka šoi kyllitel-

len kašvuakšeh. Kašvo hauki šuurekši kalakši. Oša 

jyvistä tarttu šen makšah ta šentäh hauvin makša 

näyttäy olovan turpunehista jyvistä luajittuna. 

Erähän aitan orrelta šieppasi hauki kirjavan me-

kon. Ajan kuluttuo mekko muuttu hauvin nah-

kakši ta   šiitä šuaten hauvin puku onki kirjava.

Laatijat ovat luoneet aineiston valmistellessaan ja 

pitäessään Vienankarjalan ja kulttuurin kursseja 

Suomessa ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.
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LukemistoLukemisto      
EI TULE ELO EČČIMÄTTÄ,

KALA JALAN KAŠTAMATTA

Jo ammusista ajoista kala on ollun karjalaisien piäruokana. Ta še ei ole yhtänä kumma, kun 
yli 18 % Karjalan pinta-alua on vetenä. Karjalašša on läheš  kuušikymmentä tuhatta järvie, 
šiinä yksitoista tuhatta šuurempua ta pienempyä jokie, kumpaset yhissetäh šuurie ta keški-
kokosie järvijä. Jokien pivuš on šiinä viisikymmentäviisi tuhatta kilometrie. Järvilöissä ta 
jokiloissa eläy kuušikymmentä kalalajie, kuulujie kuutehtoista kalaheimoh. 

Kalalajiloista karjalaiset šyötih ta nytki šyyvväh eniten ahventa, kiiskie, kuhua, haukie, 
šärkie, korpijaista, šäynyätä, lahnua, lohta, kuujua, matikkua, mujehta ta šiikua.

Lahna, lohi, šiika ta mujeh ennein käytih hyvin ta šuurin miärin kaupakšiki. Erikoini 
maineh oli karjalaisella mähnällä, mi oli šiijan ta mujehen šekamähnyä.

Kalua karjalaiset šyötih verekšenä, šuolasena, ahavoituna, kuivattuna ta ruokah käytettih 
kalan makšua, mähnyä, maituo ta kalan rašvua. Nykyjäh monet kalan pyytäjät on opaššuttu 
šavuštamah kalua. Šeki on herkkuruokua, vaikka ei ihan perintehistä karjalaista. Tämä ša-
vuššuštapa tuotih Karjalah valkovenäläiset 1950 luvulla, kun tultih meilä meččätöih.

Kevätti

Šilmähpistäjä piirreh vienalaisešša keittijöššä on runšaš kalan šyönti. Vienalaiset kylät ollah 
kalakkahien vesien rannoilla ta konša ei šyötäväkši ollun vereštä vejen vil’l’ua, otettih šuola-
kalua šuurista kalapuisista tahi keitettih rokkua kapakalašta. Joka atrivolla oli kalua. Mujehta 
käytettih enimmän, še kelpasi verekšenä, šuolattuna šekä kuivattuna. Šitä šyötih keittona ta 
kalakukkona. Šuolamujehta varoin oli šuuret korvot, matalih korvoloih tahi kalanellikköih  
šuolattih lohta ta šiikua, monta muuta šuurta kalua šuolattih erikokosih korvoloih. Vanhojen 
karjalaisien herkkuo on kevätti. 

Kevätiksi parahittain kelpasi hauki ta ahven, kumpasie pyyvvettih aikaseh kevyällä. Kalat 
puhattih, hyväkši peštih, šuuret hauvit leikattih pienemmiksi paloiksi ta šuolattih korvoloih 
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taikka puisih. Šiitä keitettih šuolarossola ta kuattih kylmänä kalojen piällä niin, jotta ne jiätih 
rossolan alla. Piällä pantih jykie paino (kivet) ta šiitä pantih piällä minih vuate, jotta kala-aš-
tieh ei mäne ruhkua eikä piäššä kärpäset. Kevättikorvoja moničči šäilytettih kala-aitoissa 
meččäpirttilöillä, missä kevätettih ta tuotih kotih vašta talvella hevoiskyyjillä. Myöhemmin, 
kun alko kulkie vierašta rahvašta ta ei šuattan jättyä mitänä kevätyšpaikalla, kevättikorvoja 
piettih lavošša taikka ulkoaitašša šyyšviluloih šuaten koškomatta.

Hyväššä šuolašša ta šuuren painon alla olijat kalat oltih kovat ta hyvänmakuset, vain  niissä 
oli oma erikoini haju. Še haju ei merkinnyn hapannutta kalua, vain še oli juštih šen kevätin 
tunnuš.

  Kevättie šyötih šuolaltah ruakana, livotettih ta keitettih, paissettih kalakukkuoki ta še 
oli vienankarjalaisien erikoini herkkukala.

Tavallisena karjalaisena ollešša voin ihan varmah šanuo, jotta vašta otettu korvošta kevät-
tikala, kuuman potakan, muššan leivän ta maijon kera on tosi makie. Maisselkua,  kun että 
uškone. Ei haju haittua. Šanotah, jotta hajušša kašvau, još olla jakšau.

Kapakala

Kavakši kuivattih šamoin haukie, vaikka paššasi šiih muuki kala. Kun kuvun aikana šuatih 
šuurin miärin haukie, ni oša niistä joutu kavakši. Hauvit puhattih, ruuvvattih, šuolattih ta 
riputettih melko korkiella pirtin šeinällä ulkopuolella. Jotta kala paremmin ahavoituis, šiih 
pissetäh puikkoja poikkitelah šelkäruuvvašta läpi. Ne puikot pietäh kala levälläh. 

 Kun hauvit hyväkši kuivahettih pihalla, niitä käytetäh vienosešša kiukuašša ta pannah 
šäilymäh minnenih kuivah paikkah šykyšyh šuate. Kuivua kalua piti pityä kuivašša paikašša, 
jotta ei nuoštuis ta pilautuis. Ennein šemmosena hyvänä paikkana oli kiukuan perä. Šielä 
šuurissa kapavakoissa kavat vuotti viluo aikua ta aittah lähtyö.

 Kavašta talvella keitettih kapakeittuo ta kaparokkua ta še oli tavallista karjalaista ruo-
kua, makieta ta tervehellistä. Lapšet mielelläh purtih pakkasešta tuotuo kalua.

 Harvoin kapua keitettih kešällä, kun šilloin on šuatavissa vereštä. Täštä rahvaš niin ni 
šanou:”Karkie on kapani rokka kešäsiksi keittosiksi.” 

Kala on arvokaš ta tervehellini ruokatavara. Vähärašvani kala hyvin šulautuu elimistöššä. 
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Lehmän ta šijan lihah verrattuna še šulautuu kahta kertua rutompah. 
Kalaššukšella aina on ollun tärkie paikka karjalaisien elämäššä, šentäh kun ušein juuri 

kala pelašti ihmisie nälkävuosina. Kalaštamini lisyäy ihmisen älyllistä voimua, šentäh kun 
še šuattau ihmisen toimimah luonnon kera, opaštau käršivällisyöh ta šynnyttäy hyövyllistä 
mietiskelyö.

Tähäki päiväh šuate kala on monen järvišeuvun eläjän melkein jokapäiväni lempiruoka. 
Karjalaisien piäkalaššušvehkehinä ollah onket, pitkäšiimat, asruamet, niijen lisäkši vetonuo-
tat, uistimet, verkot, ryšät....

Kaikista tunnetuin pyyvvyš – verkko – oli melkein joka karjalaisešša pereheššä. Ennein, 
konša verkkoja ei ollun šuatavissa, niitä  kuvottih iče hamppurihmoista erikoisella puukä-
vyllä. Tavallah joka perehellä oli oma pyyntipaikka. Kiintiellä nuotalla kalaššettih joukolla. 
Muinoisaikoina jokiloilla luajittih saporoja, kalua pyyvvettih asruamella.

Kalanpyyntih liittyy äijä primiettoja, tapoja ta monenmoisie uškomukšie. Niin, karjalaini 
ei lähten kalalla, kun lienöy hänellä vaštah aštun naini tyhjien šankkojen kera tahi ”pahašil-
mäni” ihmini kumpasella oli ”paha šilmä”.

Kun lienöy kalalla lähtiessä tullun vaštah taikka vain näkyvih varis, ni še tiesi hyvyä ka-
lalykkyö. Vain kun še vaštah tulija lienöy ollun muštašilmäni taikka muštatukkani ihmini, 
varšinki naini, ni elä vuota kalantuluo. Yhtä hoš pois myöššy.

Huomemekšella yritettih lähtie järvellä niin aikaseh, jotta kajehukšen šilmä ei kerkie nähä. 
Rahvaš uško, jotta još enšimmäini kevätkalaššuš oli hyvä, še lupaši kalaššušlykkyö koko kau-
vekši ta šen lisäkši hyvyä šatuo šinä vuotena.   ”Enšimmäisen arttelikalaššukšen iellä luvettih 
lukuja leivän piällä, šiitä še leikattih niin monekši kappalehekši, kuin monta pyytäjyä oli 
arttelissa. Leivän kappalehet lykättih veteh šillä šamalla lepytellen vetehistä. Kiännyttih ve-
jenisännän Ahtin puoleh šanoilla, jotta še auttais ta ajais kalua verkkoloih”.
                                                                                             

1296. Jyškyjärvi Meril. n. 1221. 89.
Tiihvana Malini; kuullun tuatoltah; kerto Čolmošša.
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Kalamieš kun šuau enšimmäiset kalah, joka kerran kun on kalalla, niin enšimmäistä kolmie 
kalua pitäy huavottua jo elävänä, jotta lähtöy vertä, ta šiitä pistyä kieli huavah niin, jotta ma-
vun tuntou, niin šilloin ei voi kenkänä kajehtie eikä šilmätä šualista, vaikka kuin pahašilmäni 
katehuš kaččois. Ta kun kennih tulou kaččelomah kaloja, niin pitäy ičekšeh šanuo jotta:

Kultaset šiun kulmasi,
Šimaiset šiun šilmäsi,
Mesimal’l’a vyösi alla!

Niin še on šiitä parempi, še tulou vain šiunaukšekši, kun ken tahtonou kajehtie.

1298. Kivijärvi. Marttini. n. 1116. 11.
Kivijärven Juakon-Iivanan leški.

Kalalykky parenou, kun ”veteh viepi ”lahjakši” tinanappie ta krustalie” ta lukou:
 

Täššä on lahjat lapšillaš,
Potarkkat pojillaš,
Ičelläš ikihyvyöt.
Prosti, puhaš vesi,
Kultani kuninkaš!

 
Pois lähtiessä ”oikieh käteh pyörähetäh”, ei kačota jälellähpäin.

Apajapaikoissa rikeneh šeiso karšikko – erikoini puu, mistä oli hakattu alaokšat. Šemmo-
sella puulla oli erikoini taikavoima paikkallisih vesistöih. Karšikko omissettih kalaštajien šuo-
jelijalla Pyhällä Petrillä. Jokahisešta vejen antamašta lohešta karšittih kuušešta okša, luajittih 
karšikko. Keškipuuh karšittih, kun šuatih äijä kalua ni šiitä luajittih še karšikko šen kalan 
kunnivokši. Oli ennein monta karšikkuo monella apajalla! 

  Joka paikašša oli tapana lepytellä vetehistä – vejenisäntyä ta Pyhyä Petrie kuččumalla 
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niitä verekšellä keitolla. Pyhä Petri kormeličča. Pyhyä Petrie ušotah olovan kalojen šuojelija-
na, šemmosena isäntänä, kumpasella on valta antua kalua  pyytäjällä  taikka olla antamatta. 
Kun on pyyvvykšet järveššä, šanotah esim.: ”Kun še Pyhä Petri nyt antais pruasniekakši ka-
lua! Kun ruvetah šyömäh vaštašuatuja (tietyšti keitettyjä) kaloja, šanotah ušein: ”Tule, Pyhä 
Petri kormeličča, verekšillä!”

Mitä šanotah kaloista

Mi kaloista vanhin

– Ka olihan šitä. Vain hyvät kalavejet šielä Lapukašša oli, – kiäntäy pakinan Vuaran Iivana 
tuaš kala-as’s’oih. – Ta hyvyä kalua šielä oliki – šiikua ta mujehta. Vain oli šielä muutaki. Pais-
sah tämmöištäki. Eryäš latvajärviläini ukko oli nuottua laškies’s’a kalalykyn toivošša šanon: 
”Anna, Pyhä Petri, vanhempie kaloja”. Tarkotti, tietenki – šuurempaista. No kun oli šiitä 
apaja vejetty, niin povi oli ollun povenleukoja myöte täyši kiiskie. Lienöykö še kiiski šiitä še 
kaikista vanhin kala. Ei ollun auttan muu, kun povi oli pitän avata ta piäššältyä šualis jälelläh 
järveh. Vain šen jälkeh ei kuulemma kenkänä ollun šiltä apajalta šuanun yhtä ainutta kiiskie. 

Kiiski

Kiiskit on kirokalat,
Kirotah šuahešša,

Vain kiitetäh šyyvveššä. 

2040. Vuonn. Paulah. n. 4284. 11.
Anni Lehtoni

Kiiski on kaloista vanhin, pata vanhin ašteista.
Kiiski kaloista vanhin, Eeva enši-ihmisistä.

Mi on puista enšimmäini? Paju puista, mätäš maista, tijani ilman lintuloista, kiiski kai-
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kista kaloista.
Kiiskin kavat ta nakrehen n’avat pakkaiskuušša kelvatah.

 

1319. Vuokkiniemi. Niemi n. 200. 04.
Oksentei Kontratjeff 

Ahvenen virši

2186. Tollonj. Salm. V., n. 2152. 17/7 18.
Anni Bogdanoff

Kalan luku

Tuli on nuorin tyttäristä, 
Vesi on vanhin vellekšistä,

Rauta on kerran keškimmäini,

Paju puista, mätäš maista, 
Korppi ilman lintuloista, 
Kiiski on vejen kaloista

Ahven arka, perše märkä, 
Kešät kuivilla kutou, 
Šykyšyt šyvillä vesillä. 

Ahvenet ajattelou: 
”Kunne myö kutuhu šuamma, 

Mähnän ajoho mänemmä? 
Jovet on šuista pantu kiini,
Jovet šuista, järvet päistä, 

Lahet niemien nenistä”

Ahven on arka, perše märkä, 
Kešät kuivilla kutou, 
Šykyšyt šyvillä uit. 
Ahvenet ajattelou 

Matalalla muatešša: 

Kunne mie kutuh šuan, 
Kunne mähnäni mänöy?

Vejen vil’l’a – kala,
Vejen koira – hauki,

Vanhin kaloista – kiiski.
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Kalanjako

Mi on muajilman makein

Šiijan silmä,
Kuujan kulma,

Ahvenen alani leuka.

Matikan makša ta šijan kieli voilla vertua vejetäh.
Hirven turpa. Kontien kämmen ta matikan makša, ei niillä vertoja löyvy.
Šijan läški ta matikan makša ne voilla vertoja vetäy.
Šijan šorkat ja matikan makša, ne voilla vertoja vetäy.
Matikan makša ta šijan kieli voilla vertoja vetäy. 
Mujehen mähnä ta matikan makša ne voilla vertoja vetäy.
Hirven turpa ta mujehen mähnä, še voilla vertoja vetäy.
Hirven turpa, matikan makša ta honkan okša on lappalaisen parahat šuatavat.
Hirven turpa, karhun kämmen, matikan makša voilla vertoja vetäy. 
Matikan makšua ta šijan kieltä vois šyyvvä hoš aina. 
Kolme makieta muajilmašša: hirven turpa, kontien kämmen ta matikan makša. 

Šouva, šouva, šoutajaisen,
Veteleš, vetelijäisen,

Laše verkko venkin šuilla,
Šatašilmä šalmen šuilla.
Anna, Ahti, šuuri hauki, 
Tahi kakši pienempäistä!

Šuanemma kun šuuren kalan,
Annan šuolet šoutajalla,

Piän peränpitäjällä,

Makšan mualta kaččojalla,
Šapin šalmen kiertäjällä,
Kouhkot koissa istujalla,
Rašvat rannan juoksijalla,

Keškipalan keittäjällä,
Häntäpuolen ruokkijalla,
Parahan palan paistajalla,
Häntäjouhet joutavalla.
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Hauki – vejen koira

Karjalašša hauki on kaikilla tuttava kala. Še on pitkäruumihini petokala ta eläy kaikissa šekä 
šuuremmissa, jotta pienemmissä järvilöissä, jokiloissa ta muissa vesistöissä. Väriltäh järvihau-
vit ollah jokihaukija tummemmat. Tavallisešti hauki on noin 60 šentin pitkä ta 1,5-2 kilon 
painava. Eläy hauki šiinä 20 vuotta. Vaikka täštä hauvin kovošta ta ijäštä on toisieki mielijä. 
Kuittijärveštä mainitah šuavan 10 – 16 kilon haukie, Riinuojärveštä – 8 kilon, a Onega-jär-
veštä – 17 kilon, Il’men’-järveštä – 35, a Don-jovešta – 65 kilon painavie haukija. Hauvin 
ikäki on epävarma. Kertomukšien ta starinojen mukah še eläy ihan 100 vuoteh.

 Pitin ikyä Vienašša on mainittu šuavan ta näkövän kummallisen šuurie haukija. Ei 
niitä ole yritetty šuaha kiini eikä oikein uškallettu lähetäki niih, kun lienöy nähty. Tämmöni 
tapahuš oli šattun Vatasen Mikitälläki Vuokkiniemeššä. Hiän oli poikineh järvellä, kun vene-
hen viereh noušša pöllähti ilmataivahaisen šuuri hauki.”Mäne pois, mäne pois”– oli karjuttu 
šillä ta še painu veteh šinne, mistä oli tullun. Venehen mittani oli ollun še hauvin vonkaleh.

Tavallisešti hauki eläy rantavesissä ta virrattomissa jokiloissa. Še voit pitkie aikoja liik-
kumatta olla ruohikošša ta vuottua šualista ta šiitä niin äkkie šuimaštautuo šen piällä, jotta 
harva šualis, olkoh še kala taikka mi muu, piäšöy pakoh šen terävistä leuvoista. Hauki ei ole 
kehuttava uija ta ei pitälti aja peräh šualistah, kun ei šattune šiih hampahin šamašša. Šyvem-
millä paikoilla haukie on vähempi ta ne ollahki šuuremmat kovoltah. 

Vaikka hauki kutouki aikaseh kevyällä, še ei merkiče, jotta kaikilla haukiloilla še mähnän 
lašku tapahtuu šamua aikua. Enšin kuvotah nuoremmat hauvit, šiitä pikuista vanhempaiset 
ta vašta šiitä viimesinä šuuret hauvit. Hauvin kutuaika keštäy šiinä netälin päivät, konša ale-
tah avautuo jokien šuut ta tulvavesi noušou rantaniittylöillä. Šinne noušou kutomah hauki 
ta šentähni šanotah häneštä näin: ”Hauki varvikošša hankautuu”.

Kun hauvin mähnä joutuu hyväh vesistöh, missä ei ole haittua toisista kaloista ta kalašta-
jista, ni še puolen vuuvven aikana kašvau pieneštä mähnän tipahukšešta 20-30 šentin kalakši. 
Vuuvven piäštä še on jo 40-50 šentin kokoni. Kašvau hauki šini kuni eläy, vain jo aikuhisena 
kalana ollešša kašvau hitahammin. Jo 5-6 vuotisena še kašvau vuuvven aikana vain 3-7 šent-
tie ta niitä aikoja jo lihou ta jykenöy.
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Hauki on petokala jo ihan pieneštä šuaten. Vielä ihan pienenä 1,5 šentin kokosena še jo 
šyöy toisien kalojen toukkie. Aikuhisena šillä kelvatah ahvenet, šärit ta kiiskit. Ei še ujoštele 
šyyvveššä pienempie haukijaki ta toičči rohkautuu tavottamah iččeh kokoista kalua. Še tart-
tuu šiih hampahin kešeltä ta šiitä yrittäy kiäntyä šualehen päin šuutah kohti. Tämmöseššä 
pelissä loppu ušein vuottau šekä šyöjyä, jotta šyötävyä. Erikoisen nälkähini ta ahneh ruuvval-
la hauki on kuvun jälkie. Šilloin še voit šyyvvä mitä vain šattuu, ei čikaštele hauki skokunoja 
ta vesilintujaki. Tarkkanäkösenä še šilmän räpähykšeššä koppuau šoršan taikka jouččenen. 
Kun hauki nielöy kokonaisena šuuren otukšen, ni še ajautuu minnenih hil’l’aseh paikkah ta 
on monie päivie šielä liikkumatta, kuni šuau šulautumah šen, min šöi.

Kuin šanotah, luonnošša ei ole mitänä šattumaista, kaikki on tarpehen mukah luotu. 
Haukiki ei ole luotu niin vain joutavana uiskentelijakši. Še korjuau ympäriltäh vaivaset ta 
paharaisat roškakalat, iče on kylläni ta šamalla pitäy vesistön puhtahana.

Starinoja hauvista

Joka kalamieš ajattelou šuurešta ta oikeinki šuurešta kalašualehešta, a eräš kaloista ajattelou 
šuaha kiini kalamiehen. Tämmösenä petona pietäh haukie. Monie juttuja on kerrottu Sipe-
rin jokirannoilla eläjät kanšat čukčit, mansit, jakutit ta dolganit. Šielä ihan šynkissä mečissä, 
šeutuloilla, minne ei ole tallannun ihmisen jalka, on mainittu olovan ta on nähtyki erikoi-
sen šuurija haukija-ihmisšyöjie. Kerrotah, jotta kun hauki eläy šatavuotisekši, še eččiy šyvyä 
paikkua järven pohjašša ta jiäy šinne loppuijäkšeh. Paikalliset eläjät tiijetäh nämä paikat, 
kierrelläh niitä ta šanotah ”muššan vejen järvilöiksi”. Tiälä ei uškalleta olla rahvaš talvellaki, 
tätä paikkua kierrelläh elukat tai linnut. Ei nikellä himota joutuo hauvin herkkuruuvviksi.

Etnografi Aleksei Okladnikov oli kirjuttan yhen jakuttilaisen mečäštäjän kertomukšen 
hauvista, kumpani oli niellyn nuoren pojan tuohivenehineh. Toisena päivänä pojan tuatto 
oli šuanun tappua šen hauvin. Še oli hyökännyn tuaton piällä ta hyppäsi kuivilla šen peräh. 
Šiinä rannalla ukko oli šuanun tappua šen kirvehellä. Še hauki oli ollun niin šuuri, jotta  
leuvoista ukko luati veräjät, mistä läpi piäsi ajamah poron šeläššä. Hauvin marašta hiän löysi 
vain pojan luut ta venehen šäpelehet. 

Toiset tuaš kerrottih niin šuurešta hauvista, jotta kun še ui venehen alla, niin puolen toisen 
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veneheštä näky hauvin šilmät. Oli mainittu šemmosieki haukija, kumpasien šilmien väli oli 
kahta airuo pitkä. Eräš kalaštaja oli lyönyn hauvin alaleuvan pirttih šeinällä ta šitä käytettih 
nuaklakkona. Še oli ollun heposen piän kokoni.

Hantit ei pietä haukie kalana. Heijän mieleštä še on petoelukka ta šen lisäkši vielä noijuttu 
olento. Heijän šanojen mukah še voit olla niin šuuri, jotta helpošti purou venehen poikki.

Niillä šamasilla hanttiloilla on šemmoni uškomuš, jotta Ylijumala Torum loi hauvin piät-
tömänä, šentäh kun varasi šen julmutta. Kala ei hätäytyn ta läkši uimah alaš Obi-jokie ta 
nieli kaikki, mi tuli hänellä vaštah:  hirven, kontien, naisen halkotakan kera, kalamiehen ta 
korpin. Kaikešta täštä šyövyštä tuli šiitä hauvilla piä. Nytki vielä kun hantit puhaššellah kei-
tetyn hauvin piätä, ni kerrotah lapšillah šiitä mitä šöi hauki, jotta šais ičelläh šemmosen piän. 
Hauvin piäluut muissutetah ihmisie, lintuja ta elukkoja. Ta tämä ei ole ihan vain leikkie ta 
starinan kertomista, vain še on totini varotuš lapšilla veješšä eläjäštä ihmisšyöjäštä.

Monilla muillaki kanšoilla on tämäntapasie kertomukšie hauvista. Voisko olla, jotta hyö 
on kuultu täštä mistänih ta kerrotah nyt kuin omašta ilmijöštä. Nämä jutut on tuttavat šuu-
rilla alovehilla, ta aina joka paikašša še varattava petokala on tunnettu haukina.

 Kalevala-eepossaššaki on mainittu šemmosešta hauvista Tuonelan jovešša. Kantelen 
luati Väinämöini niistä hauvin leuvoista.

Vaka vanha Väinämöini
noita tuošša kaččelekše,
kaččelekše, kiäntelekše.

Šanan virkko, noin nimesi:
”Mipä noistaki tulisi,

”noista hauvin hampahista,
mi levieštä l’eukaluušta,
kun še ois šepon pajašša,
luona taitavan takojan,

miehen mahtavan käsissä?”

Šano šeppo Ilmarini:
”Ei tule tyhjäštä mitänä,
kalan ruotasista kaluo,
ei šeponkana pajašša,

luona taitavan takojan,
miehen mahtavan käsissä.”
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Vaka vanha Väinämöini
iče tuon šanoiksi virkko:

”Näistäpä toki tuliski
kalanluini kanteloini,
kunpa oisi taitajaista,

šoiton luisen luat’ijaista.

Kun ei toista tullunkana
eikä ollun taitajaista,

šoiton luisen luat’ijaista,
vaka vanha Väinämöini

iče loihe luat’ijaksi,
ruatajakši rapšahtihe.

Luat’i šoiton hauvinluisen,
šuoritti ilon ikusen.

Kušt’ on koppa kantelella?
Hauvin šuuren l’eukaluušta.
Mist’ on nuaklat kantelella?
Ne on hauvin hampahista.
Kušt’ on kielet kantelella?
Hivukšista Hiijen ruunan.

Kačottih hauvin makšašta

Kačottih kešän merkkijä vanhat ukot ta kalaštajat enšimmäisen pyyvvetyn keväthauvin 
makšaštaki. Hauvin makšašta kačottih kyllä mimmoni kešä ta šykyšy tulou. Toini puoli on 
šiinä makšašša piäpuoli, kumpani on piäh päin makšašta. Še merkičči kevättä. Toini puoli, 
še häntäpuoli, merkičči kešyä ta šykyšyö. Hauvin makša on toisenluatuni, kuin muun kalan 
makša. Eriluatuni še on, ei kuin matikan makša. Še on pitempi ta šoikiempi. Matikan makša-
han on šemmoni nel’l’iskokkani.

No šiitä jutušta paistih šillä keinoin, jotta kun kevyällä šuau enšimmäisen hauvin ta še on 
noin huntan (funtta, šuom. naula, 425gr.) tahikka kahen painava, ni šiitä še kun šiivotah 
ni še makša pitäy ottua kokonaisena ta šiitä kaččuo, jotta mityš kešä tulou, jotta tulouko 
vihmasa vain tulouko poutakešä. Još on piäpuolešša šiinä makšašša ihan šilietä, jottei muš-
tua viivua ole ollenkana, niin še tietäy kevyäštä poutua. Još on yläpuolešša mušta viiva, niin 
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Hauvin näkö

Hauvin šilmät on kehitytty hyvin. Še hyvin näköy läheltä šekä veješšä jotta šen ulkopuolel-
laki. Näkö ta šen kylkiviiva annetah kalalla mahollisuon olla tarkkana šualista tavottuas’s’a. 
Kylkiviiva matkuau muština loukkosina pitin šuomuo piäštä häntäh šuaten ta on niitä hau-
villa piäššäki – alaleuvašša ta yläleuvašša. Kylkiviivalla on šuuri merkityš. Šen mukah kala 
tuntou mih šuuntah virtuau veši, šen virran voiman ta šen muutokšien avulla vaštah tulijat 
kivet ta kärilähät. Pieneštäki vejen värähykšeštä še tuntou lähenijän šualehen ta niin ni uipi 
vaštah iče. 

še tietäy šiitä vihmua kevätpuoleh. Još keškikohta on ihan šilie, niin šilloin on keškikešällä 
pouta. Još keškimakša tuaš on mušta, še on vihmua. Ta šiitä tuaš häntäpuolešša: još on še 
šilie, niin vuota šykyšyllä poutua. Vanha rahvaš on tämän primiettin ta še melkein paikkah 
pitäy kyllä. Vielä šanotah, jotta  tulou kevyäštä kylmyä ta vihmua, kun še makša ollou halki  
yläpiäštä – toisinah väki šyväh on halki. Vielä rahvaš on primiettin, jotta kun yksi piä taikka 
makšan keškikohta ollou hoikempi, niin keškikešällä tulou vilut šiät tai vil’l’at rikkou. Šil-
loin šykyšyllä on lämmin. Toisinah koko makša on šilie, šiitä on kaunis kešä, pouta. Vielä 
šanotah, jotta kun makša on šinini, ni še tietäy vihmaista kešyä, a kun ollou še makša puhaš 
ta valkie, tulou poutakešä.

Hauvin hammaš

”Äijä, kuin hauvin hammašta” – (272), šanotah, kun pakina on mistänih monilukusešta. 
Mukavašti kašvetah hampahat hauvin šuušša. Alaleuka šillä on täyši erikokoista toraham-
mašta (torikašta), kumpaset kašvetah ei rivittäin, kuin tavalliset hampahat, a hajallah. Kahen 
puolen pitin leukua torahampahat ”torikkahat”ollah šuuremmat, a takana – pienemmät. 
Ieššä hampahat ollah pienet, kašvetah šakieseh ta ollah vinošša šiämehpäin. Torahampahat 
ollah valkiet, kiiltäjät, terävät ta lujat. 

Torahampahien lisäkši hauvin šuušsa on kolme ”hammašharjua” pienistä ta oikein terävis-
tä piikkihampahista. Niijen terät on vähäsen käperrytty šiämeh päin. Kakši ”harjua” on ylä-
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leuvašša kulkkulakie myöten. Ne kašvetah niin, jotta još šormella vetyä keroseh  päin, ni ne 
ollah šiliet ta painutah šormen alla. A kun vetyä šormella kerosešta päin eteh, ni ne nouššah 
ta kipiešti pissetäh šormeh. Vielä yksi šemmoni pieni ”harja” on kalan kieleššä.

Hauki ei tarviče hampahieh purtavakši eikä šyömisen hienontamista varoin. Niijen avulla 
hauki šuau pisymäh šualehen šuuššah, kiäntäy šen päin keroista kohti ta šiitä kokonaisena 
nielöy.

Još kalamieš taikka hauvin puhkuaja šattuu revittämäh šormeh taikka käteh hauvin ham-
pahih, niin ne huavat pitälti ta pahoin paretah. Šentäh ni šanotah šiitä ne, ken on ”maissel-
lun” šen hampahie, jotta: ”Hauki on koira kuoltuoki”.

On mainittu šemmoistaki, jotta rahvaš uško hauvin vaikuttavan tulovah šatoh. Šiinä ušošša 
yhekšän hauvin leukaluut šivottih ruškiella ripakolla ta pantih kylvövakan luo. Tämmöseštä 
vakašta kylvämini lupasi vil’l’an tuluo. Toiset kylvettih šiemenie muah hauvin piäluun läpi.

Još on hauvin hampahista haittua ihmisillä, niin haitatah hampahat ičelläh kantajallaki. 
Kerrotah, jotta haukie  kešällä vaivatah hampahat ta jotta še šotkeutuu šilloin tällöin hampa-
histah verkkoloih. Niin pitälti kuin haukie on pyyvvetty, yksimielisyttä asiešta ei ole šuatu. 
Toisien tutkijien ta kalamiehien mukah hauvin hampahat lähetäh joka kešä, vain tuaš toisien 
mukah hauvin ikenet kašvetah aina loppukuulla niin, jotta ei še šilloin voi šyyvvä, kun ikenet 
lujašti pullissutah. Nämä tutkijat, šamoin kuin erähät kalaštajat, väitetäh, jotta varšinki täy-
ven kuun aikana hauki ei šyö. Ušottih šemmosehki, jotta hauvilla hampahat kašvetah kuun 
alušša ta loppukuulla tiputah pois. 

Kummalliset kuiteinki ollah hauvin hampahat. Nykyjäh kalantutkijat voijah tovistua, jot-
ta šen alaleuvan torahampahat (torikkahat) vaihutah vähä välie ičeštäh koko kalan ikä. Še 
tapahtuu näin. Kun torahammaš on šeison oman aikah, še  kellaistuu ta irtautuu leukaluušta 
ta lopulla tipahtau pois. Šen tilalla taikka ihan viereh noušou ikeneštä uuši valkie hammaš. Še 
uuši hammaš voit enšin olla kallellah, vaikka minne päin, olla vinošša ta vašta šiitä hammaš 
vähitellen kašvau ta yhistyy leukaluun kera. Tämmöni torahampahien uuvvissuš tapahtuu 
koko ajan pitin hauvin ikyä vähitellen ta vaivuau kalua.

Šanotah hauvin hampahašša olovan taikavoimuaki. Ennen Jyrinpäivyä (06.05) šuavulta 
hauvilta otetah hammaš ta pannah še tallin oven kaman alla. Kun heponi enšikerran piäšše-
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täh laitumella, pannah hammaš hakah, niin šilloin heponi ei pakene. Uško vanha rahvaš šiih-
ki, jotta hauvin leukaluulla mi oli šuatu ennein kiän kukkumista pareni kiärmehenpuroma. 
Kun hampahilla pisteli kiärmehenpuromua, niin še pareni eikä vaivannun purtuo.

Akonlahešša ušottih hauvin leukaluun voimah ta piettih šitä pirtin oven piällä. Še oli suo-
juš, min alačči ei nimi paha piäše pirtin šiämeh.

On šemmosie mainintoja, jotta Karhumäjen piirissä haukie käytettih kevyällä karjua kier-
tyässä. Näilläki mailla haukie piettih šuojukšena ta ušottih, jotta še auttau karjan šikeytymi-
seššä. 

”Ičeki hauki on haltiekala, ta šiksi vietihki vaštašyntynehellä  hampahiksi hauki”.

Vuonn. Paulah. n. 4387. 11.
Anni Lehtoni. - Mp. Oulušša.

Hauvin piäššä 100 luuta

Šanotah, jotta hauvin piäššä on šata luuta. Šata luuta hauvin piäššä, joka luulla oma nimi. 
Šatasen vuotta takaperin varmašti ois löytyn vielä šemmosie ihmisie, ken muisti joka luu-
huon nimen. Nyt vain eräš nimi on tuttava koko joukošta. Hauvin piäššä šanotah olovan 
kaikki muamiehen ta kyntötöijen nimiset luut, vältit ta kaikki mitä muamieš työššäh tar-
vičči. Šamoin löytyy nimijä, mit kuulutah kalaššukšeh ta vesillä liikkumiseh, mečäššykšeh ta 
työvehkehih.

 Tämmösie  luijen nimijä  voit löytyö, vain ei ne olla joka paikašša šamanmoiset. Yhtä ta 
šamua luuta  eri paikoissa voijah nimittyä toisin.  

16



1. ahma 
2. airo 
3. akmeelin istuintooli 
4. arpaluu 
5. haarukka 
6. hammasluu 
7. hanka 
8. hirvenjalka 
9. hirvenkäpälä 
10. hirvensääri 
11. huppora, kukkura 
12. joonaan mela 
13. kitasruoho, -luut (mon-
ta) 
14. koljatin pistin 
15. korvaruoto 
16. koukkuluu 
17. kuntsan kopara 
18. kuopuri 
19. käki, käkyläinen 
20. lankiluu 
21. lapaluu 

22. lapintuoli 
23. lappalainen 
24. lavanne 
25. lumiaura 
26. länget 
27. länkiluu, länkiruoto 
28. mela 
29. melanpenikka 
30. metsämies 
31. miekka 
32. neulat 
33. niskaluu, niskaruoto 
34. ojapiili 
35. peltokalut 
36. perho 
37. perhonen, peihonen 
38. petkeleenterä 
39. peuranjalka 
40. peurankavio 
41. porho 
42. purasin 
43. pyssymies 

44. pääsky 
45. riihenparsi 
46. ristinluu, ristuluu 
47. ruodinkainen, ruotikai-
nen 
48. ruolikainen 
49. sahdat, sahrat 
50. simppu 
51. sotamies 
52. sudenkorento, suvenko-
rento 
53. suka 
54. taikaruoto 
55. tarvaanjalka 
56. tuorinkainen 
57. uni 
58. venehentelju, veneenteljo 
59. venemies 
60. voilepakko 
61. yrjönristi 
62. äesluu
63. äitipuolen käsivarsi 
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Emintimän käsivarši

Eräš luu piäššä. Šielähän on še emintimän taikka muamopuolen käsivarši hauvin kulkku-
luašša. Še on piikikäš, täyši on terävie piikkijä, kuin nieklan nenäsie. Niitä on kakši hauvin 
piäššä. Tätä luuta šanotah vielä emintimän piikiksi ta orjanruošakši. Luu taikka ruota šai 
nimeh šiitä, jotta ei muamopuolen käsi aina ollun pehmie ta armuo antaja lapšipuolie kohti. 
(Vuokkin Hietaj)

Aštivo: Hauvin šuušša olija luu, kumpani muissuttau aštivuo ta mitä lapšet pietäh kuk-
kasena.

Keihäš: Hauvin piäššä olija keihäštä muissuttaja luu (lapšet pietäh kukkasena). Pistojävvi
Šuka: Hauvin piäššä olija littie luu (lapšien kukkasena) Pistojtojärvi
Mela: Eräs luu hauvin leukapielissä. Tunkuo
Auskari: Eräš hauvin piäluu ta kakši on auskarie, ta viiksiluut, kakši on leukaluuta, missä 

on hampahat. Hietajärvi
Airot: Luut hauvin poškiloissa.
Hirven jalka: Luu hauvin ylähuulešša.
Ruušu: Ruušukši tai käkyläisekši šanotah luuta, mi on hauvin šilmien takana ta luun šuau 

nähtäväkši vain šilloin, kun hauvin piän keittäy. Še luu on šyvällä poškilihakšen alla ta on 
kolmikokkani. Šanotah, jotta tätä luuta myöte  vualeijen juovien mukah, šamah tapah kuin 
ikä näkyy puun ikärenkahissa, voit kaččuo hauvin ikyä.  

Terävien hampahien vuokši haukie šanotah koirakši ta vejen koirakši. Šuurta haukie 
voijah šanuo hakohauviksi, hauvin vönkelökši, pienempäiset ollah haukišulikot, hauka-
haiset, haukiliuškut ta haukinulikat.
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Hauki

Jumala aikoinah loi hauvin pienekši ja tyhjäpäisekši kalakši. Hauki ei tyytyn ošahaš, vain 
nousi rannalla ta läksi eččimäh ihmisen ranta-aitašta ičelläh täyvennyštä. Enšin še löysi aitašta 
vanhan rissin ta ašetti šen piähäš – šiksi hauvilla on nyt risti piäššä. Huomasi haravan ta šiitä 
še luati ičelläh terävät, piikikkähät hampahat.

Šiitä aitan nurkašta puurnušta  löyty rukehen jyvie,  hauki šöi ne ta šai ičelläh lisyä kokuo. 
Nyt hauvista jo kašvo šuuri kala. Oša  jyvistä tarttu šen makšah, niin jotta šiitä šuaten hauvin 
makša näyttäy šemmoselta, kuin še ois luajittu turpunehista rukehen jyvistä.  Šieppasi hauki  
aitan orrelta oikein täplikkähän mekon. Mekko muuttu vähäsen ajan piäštä nahkakši – ta 
ihan šiitä šuaten on hauvilla niin täplikäš puku piällä.

Lohi ta kiiski

Lohi ta kiiski kiistauvuttih  kerran, kumpani heistä on voimakkahampi. Ne piätettih kaččuo, 
kumpani piäšöy enšimmäisenä uimah košen yläpuolella vaštavirtah. Lohi läksi täyttä voimua 
matkah, a kiiski tarrautu šuullah šen häntäh kiini. Košen piällä kiiski irtautu lohen hännäštä, 
liepšahti šen eteh ta kyšy:

– Šiinäkö šie vašta olet?

Šuuri haugi

Tänä keviänä ves’ma oli äijä vettä. Kolmeh kerdah vettä lizäi. Pitkä oli veziaiga. Mie tänä 
keviänä kalaššin. 

Otin venehen da verkon. Laššin mie verkon luugalla. Sivoin tuhjošta da tuhjoh, nu i läksin 
kodih. Huomnekšella pidäu tulla kaččomah.

Nouzin aivoin. lstuočin veneheh, läksin uimah. Tulin verkon luoh. Rubein kaččomah, 
ongo midä kalua. Kačon - on! Nu, duumaičen, halgopala, šuuri ves’ma. Varain, sto ei vain 
verkuo revittiä. Ze kuin napri ruadua verkošša! Pidi miul duumaija, kuin šuaha händä jogi-
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rannalla.
Verkon n’okat keritin, otin yhteh kädeh, a toizella kiällä ruavoin, što uija ber’ogah šuah. 

Šiidä veneheštä mie nouzin i rubein lappamah verkuo. Hyvin oli kala kiäriečennyn verkoh, 
puutaičiečennun. Vejin mie hänen jogirannalla, šiidä verkošta šellitin. Oli ylen šuuri haugi.

Verkon rabieššin, otin kodih kuivamah. Kalan panin olgupiällä, verkon šel’gäh. Tulin ko-
dih. Heitin kalan stolalla, da mittain ložehuon. Niin že oli ložehutta nelläkymmendäka-
hekšan santimetrua, a pidahutta metra i viizitoista santimetrua. Kahekšan kiluo kala že paino.

Šiidä že haugi stolalda mukelduači da lattiella langei. A kazi istu lattiella. Haugi kuin 
langei, kazie hännällä koški. Nin kazi livešty hypäteššä karžinah. Da loukkozešta kaččo: mi 
tämä on?

– Ka oli haugi!

ber’oga – ranta.
duumaija - ajatella, miettiä, pohtia, harkita, tuumia; aikoa; luulla, arvella.
karžina - pirtin lattian alla oleva kellari, jossa säilytetään mm. jauhinkiviä ja ruokatarpeita.
kazi – kissa.
liveštyö - liukastua, livetä, luiskahtaa.
ložehuš – paksuus.
luuga – niitty.
naprie - äityä, intoutua.
rabieštua - siivota, raivata, korjata pois t. talteen.
tuhjo - pensas; pensaikko, tiheikkö, ryteikkö, pehko.
varata - pelätä, olla peloissaan t. huolissaan; karttaa, varoa.
veziaiga - tulvan aika; sateinen aika.
ves’ma - sangen, kovin, ylen, hyvin.
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Karštua katehen šilmäh

Kaikissa kalaššušhommissa oli ennein vanhah oltava erikoisen varovaisena katehutta nähen. 
Šen vuokši kalašualista ei šuanun näyttyä kelläkänä, kun varattih ”pahaverisie, pahašilmäsie” 
ta katehellisie ihmisie. Rahvaš näin tätä juttuo mainičči: ”Katehen kalavakka ei ole konšana 
täyši”.

Täštä oli šamoin tämmöni varottaja šananpolvikeh: ”Kaipotellen kalan tuluo, levitellen 
lehmän antie”. Tämä tarkottau, jotta kalašualista piti mainita pienennellen, ”kaipotellen”. 
Tavallini vaštuu utelijalla šualehen kyšelijällä oli: ”Ka tuli jouhikaš”.  Jouhikaš on jouhešta 
kuvottu nuottimiehen kinnaš. Še jouhikinnaš on kalamiehellä hyvä ta tärkie šen puolešta, 
jotta šen kun veještä noššallat, še on šitä mukua kuiva.

Kyšyjä  kyšäsi kerran Vuaran livanalta Vuokkiniemeššä hänen kalalta tultuo:
– No kuinpa kalajumala?
Iivana ičekänä šitä huomuamatta vaštasi aivan  perintehelliseh tapah:
– Ka šen verran šaima, jotta kun kappalehiksi pilkomma, niin jokahisella kirppuni tulou.
Katehušta pitiki varata, šillä jokahini tiesi šen, jotta ”Vilu viey vil’l’an muašta, katehuš 

kalan veještä”.
Vuokkiniemiläini eläkkehellä olija Anni Vasara (šynt. 1913) kerto kalašualehen vähente-

lyštä tämmöistä:
– Sel’vannašša eläjä Simon On’ussa, Sel’vanan Kirilän akka, oikein varasi
kajehušta. Häneltä kun kyšyttih kalan tuluo, niin vaikka ois kuin äijän šuanun, vaštasi  

aina näin: ”Šen verran oli, jotta härkkimellä hierallin rokkah”.
Toini šemmoni oli koštamukšilaini Elovuaran akka, Tat’t’ana Mihailovna. Kun häneltä 

kyšyttih kerran kevätykšen aikana, jotta tuliko šitä kalua, niin akka vaštasi: ”Ka oli muutoma 
haukahaini”. A kun kyšyjä mäni kaččomah kuin tanhuolla juattih kaloja, niin šielä oli šem-
moset pinot hauvin lotkuo jotta ... niin kuin krovattie”.

Još kalamieheltä oli kalalykky männyn, hiän huomasi heti katehuon vaikutukšen.
 Nuottimiehillä šiinä oli  urakkua, kun nuotta oli  rikottu eli šilmätty. Šilloin piti nuottua 

käyttyä ”kären tulilla, n’okkalinnun nuotivolla”. Šiinä puuhašša viritettih povi mualla šuo-
rakši, poven perä avattih ta auskarih šytytettyö tulta, mi oli luajittu vejen tuomašta murrošta 
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ta koivupökkelön kannošta otetušta tuohešta, käytettih kolme kertua poven läpi.
 Voit olla, jotta  vielä nytki leikillä käytetty keino katehutta vaštah on erähien vanhempien 

kalamiehien tiijošša. Tepšitäh vaštinehšanat, mit pietäh vihan vimmašša, još šylkien šanuo 
pyyvvyštä järveh laškies’s’a:

Karštua katehen šilmäh,
nokie noijan šieramih!
Lähtöy täštä katehuot!

Vesi on vanhin vellekšistä...

Kun järvi ta vesillä liikkumini on aina oltu niin merkitykšellisie rahvahan elämäššä, on niistä 
šyntyn monie  šananlaškuja, arvautukšie ta varotukšie. Järvi on ollun aina yštävä ta elättäjäki, 
vain še puoleštah vuatiu ičelläh kuulujua kunnivoitušta. Jo lapšešta šuahen vanhemmat yri-
tettih šelvittyä ta panna kašvajien mieleh varovaisutta:

Elä lähe uhašta uimah,
eläkä veikašta vesillä.

Ta miksipä ei vanhempi olis kieltän laštah, kun jo iče vanha Väinämöiniki oli muissuttan 
jälkipolviloilla, mitein tarkkana piti vesillä olla. Šitä muisseltih vanhat pirttilakšilaiset naiset, 
kun juttu juoksi venehih ta järvilöih:

Kielti vanha Väinämöini,
Kielti kolmešta pahašta:

Vesillä viheltämäštä,

Lainehilla laulamašta.
Laulut viepi alla uavan.

Šanat šalmien šyvykših... 
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Šiksi ei ole yhtänä ihmeh, jotta Kuitin rannoilla oli pyhättöjä, missä matkalaiset käytih le-
pyttämäššä vejen halteita ta hyvyä šiätä kyšymäššä pitillä vesitaipalilla lähtiessä. Ristiniemen 
pyhättö taitau olla tunnetuin, šentäh še oliki šäilyn viimesimmäkši. Šinne rissin juurella jä-
tettih kellä mitä oli vaikkapa pienen kiven.

Järvie ta vettä aina piti kunnivoittua kaikih šiih kuuluvih tapoih. Vaikkapa ottua šemmoni 
tavallini asie, kuin vejellä käymini järveštä. Šiitä piti pityä huolta tavallisina päivinä miärätty-
nä aikana ennein päivänlaškuo. ”Päivänlašun jälkeh ei pie vettä värähyttyä, še on vejenemän-
nän häiriččömistä” – kerto Našto Iljina Vuokkiniemeššä.  Vierissänkešellä veteh ta avantoh 
liittyy vielä lisyä kieltuo. 

Vejellä on voima rankaissaki  kieltojen rikkojie. Veještä šuatto ”heittäytyö” kaikenmoisie 
tautija. Šiitä rahvaš tiesi monie monituisie tovissukšie. Ta kun lienöy kellä ”heittäytyn” veješ-
tä, piti prostiutuo, šuaha vejeltä proškenieta. Šanan voima, loiččuh pantu šanataito oli näissä 
”heittäytymis” tapahukšissa tehokkahin parennuškeino.

Outi Ivanovna Lipkinalta eli Köykän akalta on jiänyn taikašanat, millä on piäšty hammaš-
kivušta, ”kun še oli veještä heittäytyn”. Tämmöset on ne voimašanat:

Valkie vetini čuari,
Vejen kultani kuninkaš!

Vejen tuatto, vejen muamo,
Vejen veikko, vejen čikko,

vejen Ahti armollini!

Mitä lienen pahoin smiettin,
mitä pahoin ajatellun,
niin milma prostikkua,
šiksi ilmasekši ijäkši,

kuukši päiväkši piäštäkkyä.

 Tämä luku piti lukie kolmeh kertah, ristie šilmät ta vejellä kumartua, – šanottih vielä šel-
vennykšekši ne, ken oli käyttän tätä keinuo ta piäššyn vaivaštah. Vesi vuati  kunnivoitušta ta 
niin šiih ni šuhtauvuttih.

Vain löyty kuiteinki šemmosieki rohkeita, kumpaset uškallettih rikkuo iččeh Väinämöisen 
kieltoja. Joukoššahan on jotai, kanšašša kaikkie. Kun šattu myötätuuli ta uhkarohkien mat-
kalaisen mieleštä ei riittävän voimakaš, ryhyttih kuččumah lisyä tuulta, mitä ruattih monien 
loiččujen avulla. Ta vaikka täššä paistih tuulella, tapahtu še kuiteinki vesien piällä. Manaukših 
liitty enšitöinä viheltämini, mistä Väinämöini oli varottan. Viheltyä kajahutettih ta luvettih 
tämmösieki tuulennoštošanoja:
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Ta tuaš vihellettih ta vuotettih tulošta. Vain još nämä varattavat šanat ei autettu, yllyttih šiän-
nyttämäh ta äršyttämäh tuulta:

Nouše, tuuli, tuulomahe,
Viehkuri vetelömähe,

Toisin ennein tuulet tuuli,
Toisin viehkurit veteli,

Nyvi myötäsen nenijä,
Peipetä perintakaista!

Kuušen okšat muata kuopi
Kivet rannoilla račasi!

Vello vettä, piekšä puita,
Kiirehä kihuripäitä,

Akkaš on pahoissa töissä
Aivan arveluttavissa.

 Još täštäkänä ei ollun apuo, ryhyttih ”tuulta oštamah”. Šilloin luotih takakäteh tuulta vaššen 
hienuo rahua järveh, vihellettih ta karjuttih:

– Vihuri čöh, vihuri čöh! Kiirehä akkaš luo, niin niät, mitä še huora ruatau!
Tämmösih manaukših uškallettih ruveta, tietenki, vain harvat. Ta tämmösilläki hurjapäi-

sillä ta heijän kujehukšilla oli olomašša valmehie loiččuja.
Vain kuiteinki tavallisešti vesillä liikkumini oli toisenmoista, varovaista ta vejen halteijen 

lepyttelyö.
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LukemistoLukemisto      
ONKITTAMINI

Vielä tärkie kalan šuantikeino on onkittamini. Nykyjäh monet ollah šitä mieltä, jotta onkit-
tamini on urheiluo, vaikka onkittajie voit nähä vesistöillä ympäri vuuvven. Voisko varmah 
šanuo jotta: ”Nälkä käšköy näillä töillä?”. Onkella pyyvväntä on ollun kalan pyyntikeinona 
niin pitkäh aikah, kuin vanhimmat ukot muissetah. Onket luajittih vaški- tahi rautalankan 
palasista tai niekloista. Onkella pyyvvettih eniten ahventa ta šärkie, toičči šai parempuaki 
kalua.

Onkitušonkešša on vapa, šen piäh 
šivotah šiima ta toisešša šiiman piäššä 
on onki. Jotta onki uppuois veteh, 
vähäsen matan piäh onkešta šiimah 
pannah tina ta vielä ylempänä on 
kuplutin. Kupluttimen ašento riip-
puu šiitä, kuin šyvältä onkitetah ta 
šen liikkehen mukah näkyy, konša 
kala ottau onken.

Onkittamašša käyväh meččä-lam-
pien rannoilla, taikka  männäh vene-
hellä ilta-, taikka huomeneš-šyönnil-
lä. Huomeneššyönnillä  pitäy lähtie 
ihan aikaseh huomenekšella, šentäh 
jotta kalalla läksijyä voijah šilmätä. 
Još vain lienöy šilmätty, niin ei šinä 
piänä onkittaja niä nykäyštä. 

ŠIIMA

VAPA

KUPLUTIN

TINA

ONKI
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Kun ruvetah onkittamah, ni onkeh pannah šyötiksi kaššemato, šyletäh šiih ta šanotah: ”Ota 
onki, niele niekla, koppua kovera rauta! Miun on maimani makie, miun on šiimani šilie, 
miun on onkeni omani!”. Näillä šanoilla kaimattih onki veteh ušiemmašša kyläššä. Šanottih 
vielä näinki pyyvvyštä veteh kaimatešša ta šualehen toivošša:

Ahven armaš, köyryniska,
tahi šärki, šuloni šilakka,

tahi lahna, armollini lotukka,
tahi hauki, hyvä
hammašniekka,

tule onkie ottamah
väkärautua viäntämäh!

Ota šuulla šuuremmalla,
leuvalla leviemmällä!

Kalaššuškeinojen joukošša onkella pyyvväntä oli ihan viimesie keinoja. Täštä näin ni šanot-
tih: ”Ken kešällä onkiu, šillä nälkä talvella peršettä tönkiy.”

Tat’t’ana Melentjeva Kalevalašta kerto mitein hiän lapšena ollešša oli nähnyn ahvenen 
onkittamista: ”Pyytäjillä ei ollun mitänä, eikä onkie, eikä nieklua, a šiinä järveššä oli šuurta 
ahventa. Nuapuri otti oikein šuuren vičan. Šiitä terotti šen piän niin, kuin virkan nenän 
luati šiih. Šiitä šai skokunan, ta skokuna oli šättänä, ta šiitä kun laški šen veteh ni šemmosen 
šuuren ahvenen šiih viččah šai. Šiih keinoh ei muuta pitän, kun vain pitkä vičča ta skokuna”.

Kun ei liene onkittajalla ollun kaššematuo šätäkši ni käytettih ruisjauhopalluo, mi pantih 
onkeh ta šiihki puuttu kala. Onkitušhommašta rahvaš šanou, jotta šiinä on kakši nälkähistä 
vaššakkah ta lisyäy, jotta kuni on pyyvvyš pyytämäššä, šini on mieli toivomašša!
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Asruamella pyyvvettih, tuulaššettih

Vielä enneinvanhah kalua pyyvvettih  asruamella. Asruan on šemmoni 5-7 huarani iskuaše, 
missä on pitkä, šiinä 4 metrin pituni puuvarši. Tuulaštamah käytih yöllä, konša pimenöy ta 
kala makuau rantavesissä.

Kalan makuannašša on šemmoni mukava erikoisuš: puoleh yöh šuaten kala makuau päin 
rantua kohti, šiitä kiäntyy päin järvie kohti. Kun tuulaštamah lähettih, ni varuššetut tervakšet 
ašetettih venehen nenäššä olijah rautaseh koprah ta pantih ne palamah. Tulen piti olla niin 
šuuren, jotta še ois valottan järvie ainaki 2-3 metrin šyvyöllä. Tämmösen elon-ečintäkeinoh 
valittih tyyntä šiätä, konša näkyvyš oli parempi. Veneheššä oli aina kakši henkie. Yksi niistä 
oli kalan eččijä ta asruamella pistäjä ta toini šoutaja ta venehen hoitaja.

Tuulaštajien šualehina tavallisešti oli hauki, vaikka šattu muutaki kalua matikkua, harjušta 
ta lohta. Šiikua asruamella on vaikie šuaha, kun šiika on oikein poikkoi kala. Tuulaššettih 
šykyšyllä korkoloilla, virroissa ta koškiloissa. Tätä keinuo käytettih vain harvinaiset pyytäjät 
ta še ei äijälti levinnyn. Nykyjäh asruamella pyyvväntä on kielletty.

TUULAŠKOPRA
TULIKOPRA
PARILAŠ

ASRUAN
TUULAŠ
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Katiskalla pyyvvettih

Enneinvahah vielä oli otettu käytäntöh yksi kalaššušvehkeh, mitä nimitetäh katiskakši. Šitä 
piettih kevättalvella järvilöih laškijien jokien ta purojen šuulla panomalla avantoh muuto-
man kymmenen metrin piäh rannašta. Šualehena tiälä etupiäššä ollah hauki ta ahven. Joki-
loista kuvun aikana katiskalla pyyvvettih šärkieki. 

Tat’t’ana Melentjeva Kalevalašta šelvitti: ”No katiska on niinkuin šemmoni pyörie korvo. 
Šiinä oli nielu, mistä kalat männäh, oltih niinkuin aukot, šiitä jälelläh kalat ei piäšty”.

ŠIIPI

NIELU
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LukemistoLukemisto      

Jo entisistä ajoista šuaten karjalaisien tavallisina kulkuteinä on oltu jovet ta järvet, ”kiššan-
polut” ta paharaisat tiet. Šentäh niitä aikoja myöten veneh ta val’l’aššetu heponi oltihki iki-
vanhat paššuavammat kulkukeinot. Šitä tovissetah šamoin Vienanmeren ta Onega-järven 
rannikoilla muinoset kallivopiirrokšet, venehistä mainitah eeppisissä laululoissa ta Kaleva-
la-eepossaššaki. 

Šiitä vanha Väinämöini,
T’ietäjä ijän-ikuni,

vešti t’iijolla venehtä,
luat’i purtta laulamalla

yhen tammen taittumista,
puun murškan murenomista.
Laulo virren, pohjan puutti,

laulo toisen, liitti laijan;
laulo kohta kolmannenki

hankoja hakateššaha,
päitä kuaren piätelleššäh,

liitelleššähe limijä.
Kuaritettuohe venosen,
liitettyöhe laijan liitot

uupu vielä kolmie šanua
panomilla parrašpuijen,
kokkijen kohent’imilla,
peräpiän on piät’t’imillä

Niistä ajoista ta konštiloista on šyntyn tämmöni arvautuš: ”Kulkou kulkou, toisen jälki tun-
tuu, toisen ei” (veneh ta reki).

Vaikie on kuvitella venehitöintä karjalaisen elämyä. Venehellä käytih kalalla, mečällä, mar-
jah ta šieneh. Venehillä vejettih  poštie, muuta painuo ta käytih toisih kylih.

Ennein šotua teitä, varšinki Karjalan pohjoisošissa, oli vähän, kylästä kyläh rikenempäh 
piäštih polkuja myöte tahi venehillä vesiteitä myöte. Polkuo myöte maičči kulkies’s’a  vaš-
tah voi tulla  levie šillatoin joki, järvi tahi lakši. Näissäki tapahukšissa tarvittih venehtä, tahi 
rikeneh käytettih lauttoja. Šemmosie ylimänöpaikkoja karjalaiset nimitettih huhuuvvekši. 
Valkeina kešäaikoina, kun ilma oli tyyni, venehtä kyšyttih huhuomalla. Šyyšpimiellä, luajit-
tih šuuri tuli ta niin ilmotettih, jotta tarvitah ehätyštä. Još väli rannašta toiseh oli šemmoni, 

VENEH KARJALAISIEN
ELÄMÄŠŠÄ
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jotta kyšyjän iäni ei kuulun toisella rannalla, niin luajittih šemmoni nuotivo, kumpani anto 
äijän šavuo, ta še oli merkkinä, jotta tarvitah venehtä. Huhuukšissa rikeneh oli peitetty tuoh-
ta tai tervakšie, jotta kulkijalla olis helpompi panna tuli. Kun talošta mäntih huhuukšissa 
olijua ottamah, niin šanottih, jotta ”läksi (mäni) venehtä viemäh” tahi ”ehättämäh”. A kun, 
päinvaššoin, matkuaja kyšy venehtä, ni šanottih ”lähettih vierašta šuattamah”.  Täštä ehätyš-
tavašta šynty arvautuš: ”Yön huhuou, päivän huhuou – ehätyštä ei šua. (Koški) 

Venehen koko riippu šiitä, min kokosešša järveššä šitä käytettih. Esimerkiksi, šemmosissa 
šuurissa Vienan järvilöissä kuin Kuittijärvi ta Tuoppajärvi, käytettih šuurie venehie ta ne piti 
olla kantavat ta šuurtaki ualtuo keštävät. 

Muutomissa vienalaisissa kylissä käytettih Šuomešta tuotuja pikkaraisie ”šuilu”-nimisie 
venehie. Šuilut oltih matalammat kuin tyypilliset karjalaiset venehet. Kummallaki laijalla oli 
vain kakši lautua, a nenät oltih pitemmät. Šuurilla järvilöillä niillä ei uškallettu lähtie. 

Matatešša jokie myöte rikeneh šattu vaštah šuurempua tai pienempyä koškie. Košešša, 
varšinki  još še oli šuuri, piti olla taitava ta tarkka. Oli šemmosieki tapahukšie konša venehet 
upottih.

Venehen n’okka naisen hauvalla. Kemin piiri
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Vienašša kaikičči šoutajana oli naini, a mieš piti peryä. Tämän mukah Vienan karjalaisilla 
vielä XIX vuosišuan luvulla oli tapana miehen hauvan piällä kalmismualla panna venehen 
perä, a naisen hauvalla pantih n’okkapuoli. Viimeseh matkah šamoin rikeneh šuatettih vene-
hellä, šentäh jotta monien kylien kalmismuat oltih šuarella.

Erähičči myötätuulella kulkies’s’a karjalaiset käytettih purjehta.
Konša tuuli oli myötäni, a purjehta matašša ei ollun, venehen nenäh pissettih lehtisä koivu 

ta niin i purjehettih.
Purjehtiessa tuulta kyšyttih tuulen ukolta ta tuulen akalta:

Puhu tuuli purteheni,
ahava alukšeheni!

Anna airoloilla apuo,
huoparilla huojennušta!

Oli šemmoniki kyšymisen tapa:

Tuulen ukko, tuulen akka,
tuulen entini emäntä!

Nošša tuulta tutkutointa,
šiän mänyö miärätöintä!

Toisin ennein tuulet tuuli,

toisin viehkurit vihelti:
muata kuopi kuušen okšat,

peltuo petäjän latvat!
Anna airoloilla apuo,

huoparilla huojennušta!
 
Konša šattu vaštani tuuli, šilloin myötäistä kyšyttih näin:

Toisin ennen tuulet tuuli,
toisin vieri viehkurit,

anto airolla apuo,
huoparilla huovissušta.
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Konša tuulta oli liikua, niin luvettih:

Tuulen ukko, tuulen akka,
heitä tuuleš tuulomašta,
viehkurin vetelömäštä!

Pruasniekkoih matatešša taikka ”ruoččimiehie” (laukunkantajie) šuattuas’s’a, joškuš šouvet-
tih kilpua. Esimerkiksi, konša Petrunpäivällä (12. 07)  vierahat šouvettih kyläštä kyläh, niin 
voi keräytyö  20-30 venehie ta šilloin šouveltih kilpua. Ei še veneh  ollun voittajana, kumpani 
enšiksi tulou rantah, a še, kumpasen ”perimiehen perše enšin oli kuivilla”.

Kun hiät šattu olomah kešällä, kaikki hiäväki ajo venehillä.  Enšimmäisekši kulki nuoren 
parin veneh, niijen peräššä kaikki muut. Matkah šattujat venehet šouvetah nuorien ympäri 
ta šiitä kaikki šulhasen kotih. Rannalla tultuo nuoret ei nouštu veneheštä, heijät kannettih 
veneheššä talon pihah. 

Kun muuttu aika ni muututtih ni venehet. Ta vaikka nykyjäh rahalla šuau kaupašta teh-
tahienluatimie vaikka mimmosie venehie, puuveneh on šuurešša käytöššä ta monešša kyläššä 
on tunnettuja venehmeštarija. 
 Šuurin ošin venehmuasterit luajittih venehie omie tarpehie varoin ta tavallisešti talošša 
oli ušiempi veneh. Vain oli šemmosieki, ket luajittih monie venehie myötäväkši ta tilaukšeš-
ta. Heijän kertomukšien mukah erähät on luajittu 50-60 venehie vuuvvešša. Jokahisella lua-
tijalla oli oma aikamiärä, missä hiän šai venehen valmehekši. Yksillä mänöy šiih 5 päivyä, toi-
silla 7-9, a on mainittu Filippov Iivanua Vuokkiniemeštä, kumpani šai valmehekši venehen 
vuorokauven aikana. Hyvä venehen luatija luatiu venehen šen mukah, mitä vesijä še rupieu 
kulkomah. Esimerkiksi, kun Keški-Kuitin ualto on pitempi mitä Ylä-Kuitin (4-6 m.), niin 
venehki tiälä pitäy olla pitempi, noin 5.2 m. pitkä. Tämmöni mitta paššasi paremmin kaikil-
la näillä vesillä.
 Šamoin iče luatijat šanotah venehistäh, jotta vaikka kuin monta venehtä ois luatie, 
niistä ei tule entisienmoini ta še venehien luajinta tarviččou tarkkua šilmyä, hyvie työväline-
hie ta työhimuo.
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Veneh ta šen ošat

1. Nenäkokka, venehennenä
Nenäkokaksi taikka venehenn’okakši šanotah ylähäkši kohuojua venehen etupiätä.

2. Peräkokka, venehenperä 
Peräkokka, venehenperä on venehen takaoša.

3. Airot
Airoloissa, huopariloissa ta meloissa on kolme ošua: pyyrin, 
varši ta terä (lapa). Pyyrimeštä pietäh kiinni, varši on pyyri-
men ta terän välillä, terä ottau vettä šoutuas’s’a. Airoloilla šou-
taja šoutau taikka myöššyttäy, huopariloilla huopuaja taikka 
peränpitäjä huopuau taikka pitäy peryä (viillettäy). Melan avul-
la veneheššä olija meluau. Airot ušein luajittih kuušešta, kun ne 
tullah kepiemmät.

4. Hanka 
Hankat ollah šemmoset venehen ošat mistä pietäh airot. Ennein hankoiksi usein käytettih 
luonnokašvamie okšie, nykyjäh niijen rinnalla hankoina ollah pakšut tapit, mit ennein oltih 
vain huopariloilla.

5. Hankavičča 
Airot kiinnitetäh hankoih koivusilla hankavičoilla, mit pissetäh hankapuušša olijan loukon 
läpi. Šoutuas’s’a hankavičat pietäh airoja paikoillah, ei anneta airojen luiskahella pitin vene-
hen laitua loitommakši šoutajalta.

6. Nenävičča 
Venehen n’okkah kiinitetäh nenävičča. Še on šemmoni viččarenkaš, kumpasen läpi pissetäh 
šauva järven pohjah, ta še pitäy venehen paikallah. Viččarenkahan rinnalla (varšinki viime 

CYYRIN

VARŠI

TERÄ/
LAPA
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aikoina) käytetäh rautasie renkahie, kumpasih voit šituo nuora, mistä vejetäh veneh koškie 
pitin tahi rannalla. Šamanmoini, kuin hankavičča on melavičča, kumpani eryähičči pannah 
venehen peräh. Melavičča laitetah  koškie laškomista varoin. Šen läpi pannah mela, noin 4 
metrin pituni jykie airo, kumpasella perämieš šeisual’l’ah ohjuau venehtä košešša.

7. Trullipuikko, trulli
Trullipuikot, mit on pissetty parrašpuun ta ylimmän laitalauvan välillä luajittuh loukkoh.

8. Huopari 
Veneheššä,  yläairojen (šoutuairojen) lisäkši, voit olla niin šanotut aliset airot tahi huoparit. 
Huoparit ollah vähän lyhyömmät airoja. Niijen hankat ollah n.š. trullipuikot, mit on pissety 
parrašpuun ta ylimmän laitalauvan välillä luajittuh loukkoh.

9. Tapinreikä
Reikä, luajittu venehen pohjah, mistä piäšöy vesi valumah pois veneheštä

10. Auskari
Auskari on puini kauhanmoini aštie, millä visatah vettä veneheštä

11. Šoututel’l’o taikka issuintel’l’o
Šoututel’l’o on šoutajan issuinpaikka. Issuintel’l’ojen ieššä venehen pohjalla on pyörie pon-
nissušpuu, mih vaštauvutah šoutajan jalat.

12. Perätel’l’o taikka perälauta
Perätel’l’o on issuin venehen peräššä, millä istuu peränpitäjä, huopuaja, viillettäjä

13. Pentturi
Pentturi on venehen kešellä olija poikkipuu, mi yhistäy venehen laijat. Šiinä tavallisešti on 
reikä maštopuuta varoin. Pentturi on vielä yksi issuinpaikka veneheššä.
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  Pentturin ta perätel’l’on välillä luajittih vielä yksi issuin, n.š. laulajan penkki tai äm-
mönpenkki. Še oli vähäsen matalampi, kuin muut istuimet ta šillä tavallisešti issuttih runon-
laulajat, mit laulettih šoutajilla tahi vanhukšet. Šen lisäkši laulajan taikka ämmönpenkillä oli 
hyvä puhata kalua tai ruatua muita töitä.

14. Maštopuu, stiiru
Maštopuu on pentturista läpi pissetty puu, mih šivotah purjeh.

15. Purjeh 
Purjeh helpottau šoutajien työtä myötätuulella. Ihan enšimmäisinä purjehina oltih tuuhiet 
lehtipuut, mit ašetettih venehen peräh ta nenäh. Šiitä jo myöhemmin još veneheššä käytetäh 
purjehta, niin pentturin (maštolauvan) kešellä luajitah reikä, mih pannah pistyh maštopuu 
(Kiestinkissä – stiiru). Maštopuun alaoša on nelikulmani, ta venehen pohjašša on šaman-
muotoni loukko, mih mašto šopiu. Šiih maštopuuh kiinitetäh purjeh.

16. Emäpuu
Venehen luatimisešša ennein kaikkie mečäštä löyvetäh šopiva kuuši, mistä luajitah pohjapuu, 
a n’okka (kokka) tahi keulapuoli tulou liitokšena, mi šamoin on kuušen juuren ta runkon 
kappalehista (šitä venehen ošua kokonah nimitetäh emäkši taikka emäpuukši). Još rakenne-
tah veneh leikatun (tašasen) perän kera, niin pohjapuu on šuora, a n’okka tulou liitokšena. 
Emä luajitah kuušen juurešta, še pitäis olla käppyrä ta muovoštua n’okan (nenäkokka) ta pe-
rän (peräkokka). Venehen etuoša tahi keulapuoli on leviempi ta vähän korkiempi, a takaoša 
tahi peräpuoli on jyrkempi. N’okkua eččiessä valitah šemmoni kuuši, min juuret ollah muan 
piällä ta eččie šitä pitäy šulan muan aikana. Ušein šemmoset kuušet kašvetah hiekkamailla. 
Emäpuu voit olla kokonaini, kahešta taikka kolmešta ošašta. Yheštä kokonaisešta emäpuušta 
luajitah pienemmät venehet (tavallisemmin tašaperäset), šentäh jotta on vaikie löytyä šem-
moni kuuši, kumpani muovoštais šopivan emäpuun šuuremmallaki venehellä. 

Kun emäpuu on valmis, še ašennetah luonnolliseh ašentoh. Šitä varoin emän alla pannah 
pukit tahi pölkyt. Šiitä ruvetah kiinittämäh laitalautoja ta kuarija.
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17. Laitalauvat
Ne voijah olla kuušešta tahi honkašta. Jotta veneh tulis lujempi, parempi kuivattua niitä vuo-
si tahi toini, ta vašta šen jälkeh niistä luatie veneh. Kyllä voit käyttyä verekšie laitalautojaki, 
vain ajan mittah ne voijah kuivuo ta niissä ilmeštyy reikie. Lautoja varoin valitah šemmoni 
honka, min okšat kašvetah runkošta ihan poikkipuolin. Honkan alaoša pitäis olla ilmain 
oksie 5-8 metrin välillä. Ušein šemmosie  puita löytyy šoijen laijoilla. Löyvetty honka tahi 
kuuši šahatah lauvoiksi, ta tärkie täššä asiešša on še, jotta šahata puunrunko pitäis šillä tavoin, 
jotta šiitä šamašta runkošta šahatut lauvat kiinittyä šamašša järješšykšeššä kuin niitä šahattih. 
Puunrunkon keškimmäistä lautua ei oteta laitalauvakši, kun še on heikko.

Vienašša tavallisimman venehen kummallaki laijalla on 4 lautua. Lauvat kiinitetäh šillä 
tavoin, jotta alempana olijan lauvan reuna on venehen šisäpuolella, a ylempänä olijan lau-
van reuna on ulkopuolella. Lauvat ommellah tahi nuaklitah. Ušein käytettih rautanuakloja, 
onnakko kuiteinki paremmat  oltih vaškiset. Nykyjäh käytetäh erikoisie almiininuakloja. 
Rautaset nuaklat ajan mittah ruoššutah ta puu happanou.

18. Parrašpuu tahi hankapuu
Kun kuaret, lauvat ta emä ollah valmehet, mečäštä löyvetäh šemmoni koivu, mistä vois lua-
tie parrašpuu (šitä vielä šanotah hankapuukši). Parrašpuuta veneheššä on 2. Ne kiinnitetäh 
venehen laitojen yläreunoih šitä varoin, jotta ne ois pakšummat ta lujemmat.

19. Pohjatel’l’ot
Venehen lattiena ollah pohjatel’l’ot. Ne on luajittu lauvašta ta ollah pitin venehen pohjua, 
venehen alaoša on peitetty niijen alla.

20. Kuaret
Niitä luajitah hienošta kuušešta, närieštä taikka katajašta, niijen levevyš on läheš 6 sm. ta 
niitä kiinitetäh emän ta lautojen poikkipuolin. Muutomat muasterit luajitah kuaret männyn 
päreistä, šamammoisista, mistä kuvotah vakkua. Tavalliset kuaret voijah olla kokonaiset tahi 
luajitut kahešta kappalehešta.
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21. N’okkakuari (nenäkuari) taikka vetolauta
N’okkakuari (nenäkuari) taikka vetolauta luajitah lähellä venehen n’okkua. Še on lauta, 
kumpani yhistäy laijat, šiitä vejetäh venehtä rannalla.

Ennein kuaret ta lauvat yhissettih katajaisilla tahi näreisillä vičoilla tahi männyn juurilla 
ompelomalla. Ompelomista varoin ečitäh šemmoni mänty, min juuret ollah melko pität. 
Šemmoset puut ušeimmičči kašvetah hiekkamualla, esimerkiksi rannoilla. Männyn juuret 
voijah olla 20 -25 metrie pität. Löyvetyt juuret kuoritetah ta tervatah. Valmissetuilla juurilla 
ommellah venehen laijat šillä tavoin, jotta lautoih  luajitah loukot, niijen läpi tiukakši veje-
täh tervattu juuri. Šiitä šummennukšekši loukkoh lyyvväh vielä puiset puikot. Myöhemmin 
ruvettih käyttämäh hevoiskenkänuakloja, nykyjäh on olomašša erikoisnuakloja.

22. Ankkuri tahi juakkeri.
Ankkurin tahi juakkerin avulla šuahah veneh pisymäh paikoillah onkittuas’s’a. Še voit olla 
nuoran piäh šivottu kivi, mi lašetah järven pohjah ta toini nuoran piä šivotah veneheh kiini. 
Nykyjäh käytetäh monihuarasie rautasie juakkerija.
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Venehien nimet

Rahtiveneh. Še oli šuurempi toisie venehie ta šillä vejettih rahtie.
Mieronveneh. Šillä kuletettih virkamiehie, poštie ta muuta valtijoh kuuluvua.
Mouttoriveneh. Še on tavallisešti tašaperäni veneh, min peräššä on mouttori.
Šoutuveneh. Še on joka karjalaisešša talošša ta šitä käytetäh ainaki nykyjäh pienillä matoilla 
liikkuos’s’a.

 Merkiče venehen ošat
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Tervuamini

Kun venehen ošat on yhissetty, venehtä voijellah tervalla, tervatah. Tavallisešti venehmeštarit 
iče poltettih ta nykyjähki poltetah tervua tarpehieh mukah ta toičči vieläi myötäväkši. Eryä-
hät muasterit venehen tervuamista varoin valmissetah tämmöistä ševotušta: ševotetah 1 litra 
šiemenvoita, 1 litra tärpättie ta 1 litra vereštä tervua. Šiemenvoi antau tällä ševottehella šem-
mosen ominaisuon, jotta še paremmin imeyttyy puun pintah. Tärpätin avulla puun pinta 
poikkoimpah kuivau. Tervattih venehet šekä šiämeštä jotta ulkuota, ei tervattu vain tel’l’oja. 
Toičči tervattih airotki, vain ei kokonah, a vain ne ošat mit šoutuas’s’a koškou veteh.

Täštä tämmöni arvautuš on šyntyn: ”Hepo, jalat tervaset, iče vielä tervasempi” (Tervattu 
veneh).
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A 1, 2, 3  RUUHI/KUUTTI
B 1, 2, 3, 4, 5, 6 VENEH
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LukemistoLukemisto      

Verkko oli tärkie karjalaisien pyyvvyš. Verkolla pyynti, šamoin, kuin nuotalla, on ollun käy-
töššä jo ammusista ajoista. 

Tämän verkon ikäjutušta voit kertuo ta tovistua šen ikälukuo Antrean verkon istorija.
Šuomen alovehen vanhimpana esi-istorijallisena esinehenä pietäh niin šanottuo Antrean 

verkkuo, kumpani oli löyvetty Karjalankannakšelta, Antrean Korpilahen kyläštä 1913-1914. 
Verkkoh kuulujie ošie löysi 1913 vuotena Antti Virolainen šuoniityllä ojua kaivuas’s’a. Hiän 
näytti löytöseh rautakauden tutkijalla, Theodor Schvindtilla, kumpani tovisti ne esi-istorial-
lisiksi.

Näin vanhua verkkuo ei konšana ennein ole mainittu löytävän. Tietomiehien piätökšen 
mukah še verkko kuuluu noin vuoteh 8500 eHr. Tuoh aikah elettih mesoliittista kivikautta.

Antrean verkko on punottu kakšišäikehiseštä tuhkapajun  niinistä ta šolmittu nš. ryššänšol-
mulla.  Verkon 18 käpryö on veššetty männyn kuarnašta ta verkon kivekšinä on ollun 31 
nyrkin kokoista kivie.  Tutkijat on tultu piätökšeh, jotta verkko on alunperin ollun noin 
27 metrie pitkä ta vähintäh 1,3 metrie korkie. Tämä verkko oli kuvottu višših šiika-, taikka 
lahnaverkokši.

Antrean verkkolöytö on tunnettu vanhimmakši muajilman verkokši ta nyt še on nähtävi-
nä Šuomen kanšallismusejošša.

Nykyjähki karjalaiset enimmäkšeh pyyvvetäh kalua verkolla. Verkkoja on erimoisie: on 
pienišilmäsie taikka tuakeita verkkoja ta šuurella kalovehella kovottuja harvaverkkoja, kum-
pasilla pyyvvetäh lohta ta muutaki šuurempua kalua.

Ennein kaikki verkot kuvottih koissa, tehtahissa valmissettuja pyyvvykšie ei käytetty ta ei 
niitä i ollun. 

Verkkuo kutuos’s’a valittih tai nytki valitah paššuaja rihma: mitä šuurempi on verkon šil-
mä, šitä pakšumpi ta lujempi pitäy olla rihma. Šen mukah mimmoista verkkuo kutou kutoja 
tarviččou hiän ei vain tarpehen rihman, a vielä tarpehen kokosen kalovehen ta kävyn. Kuvel-

VERKKO

41



mua alottuas’s’a kävytäh kävyllä rihmua, otetah käteh kaloveh, rihmua kävyltä pyöräytetäh 
kakši kertua kalovehen ympäri ta luajitah šolmu.  Tietäjä kutoja kun vetäy enšimmäisen 
šolmun, napšahuttau apulaista rihman pitäjyä leikkien kävyllä pitin šormie ta šanou: ”lohi”, 
toisen ”šilmän” valmissettuo tuaš napšahuttau  šormie ta šanou: ”hauki”.

 Näin aletah kutuo luomuštua – verkon šilmärivijä. Kun verkko on šuatu kuvotukši 
valmehekši, ruvetah šitä rakentamah. Rakentamiseh kuuluu  ylisen ta alasen lisyämini lujem-
mašta rihmašta šantalošilmie, verkon käpryttämini ta kiveštämini. Tuohešta leikatah n.10 
šentin pitkie ta yhtä leveitä kappalehie. Šiitä niistä tuohikappalehista šakšilla leikatah taikka 
pyörissetäh terävät nurkat, kavissetah  tuohi šiliekši ta pannah kiehujah veteh. Šielä tuohi 
käpertyy šelykšeštä ympäri torvekši niin tiukašti, jotta ei piäše liikkumah. Kivekšieki ennein 
luajittih tuohešta ta šiämeh pantih kivi, šiitäi šen laittehen nimi šynty. Pahoin rakennettuh 
verkkoh, kuin šitä tovissetah verkon kutojat, kala ei puutu.

Verkko on šen puolešta hyvä käytöššä, jotta šillä voit pyytyä joka järveššä. Verkolla pyy-
tyässä ei tarviče, niinkuin nuotalla, valittuja hyvie paikkoja. Verkkojen kera voit liikkuo yheš-
tä paikašta toiseh. Verkolla on parempi kuin toisilla pyyvvykšillä pyytyä šuurta kalua, šem-
moista kuin šiikua, šäynyätä, lahnua, haukie. Še kalan koko riippu i verkon šilmäštä.

Mujehuš

Mujehuš on verkkolaji.  Kuvun aikana, šykyšyllä, annetah mujekukšet hyvie
tulokšie. Kalaštamini mujehukšilla on hankala varšinki kun še tapahtuu šykyšyllä, konša 

verkkoja joka kerta pitäy kuivata. Mujehukšie lašetah korkoloilla, loitompana rannašta olijil-
la matalikoilla jatah.

Vain mujehen tulo riippuu  hyvin monista šeikoista. Vuokkiniemiläini Köykän akka (Outi 
Lipkina, kuoli 1976 v. yli 98-vuotisena) on maininnun  tämmösen vanhan merkin nuorem-
milla muistih pantavakši: ”Kuna vuotena on lehen kilo (lehet kiilletäh päiväpaissošša), šinä 
šyyššä mujeh ei puutu”.
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Harva

Harvoilla pyyvvetäh kevyällä haukie, šuurta ahventa, šärkie, šäynyätä ta šuurta šiikua. Har-
van kalovehen levevyš on keškimiärin 4-7 šentin Šelkävesien (esim. Kuittijärven) rantamilla 
eläjät kuvotah harvoja 10 šentin kalovehella, ta korkevuttaki on rikeneh aina 2-3 metrieki. 
Näitä šuurempie harvoja šanotah šaimakši. Enneinvanhah kalua pyyvvettih vielä kuultiella. 
Še oli niinkuin tavallini verkko vain hyvin pitkä. Kuulle oli n. 20-25 metrie pitkä ta harva, 
šentäh kun šillä pyyvvettih vain lohta.

Maimaisverkko

Maimaisverkko on matalaini ta pienišilmäni (tuakie) verkko millä rantavesistä pyyvvetäh 
pientä kalua-maimaista. 

Rikuliverkko

Rikuliverkokši šanotah verkkolajie, millä pyyvvetäh haukie kevyällä. Rikuliverkkuo kuvotah 
noin 30 šyltä pitäkši ta šiinä 60-80 šenttie korkiekši.

Luhtaverkko

Luhtaverkko on harva verkko millä tavallisešti pyyvvetäh haukie kuvun aikana.
Verkkoja lašetah veteh yksi, kakši, kolme, tahi enämpiki peräkkäh toini toiseh šorasis-

ta šivottuna. Šitä veteh lašettuo verkkorivie šanotah jatakši. Kun laškies’s’a nähäh verkošša 
loukko, ni šanotah: ”Tuli loukošša palakkah, köyhän miehen pyyvvykšeššä”. Näin šanottih 
šentäh, jotta kala ei mänis šiih loukkoh, a mänis šilmukkoih.

Verkkoja paikatah talvella tai kešällä, kun oikein revittäneh. Kun ruvetah paikkuamah ni 
lauletah: 
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Käpy käški laulamah,
Verkon šilmä šoittamah,

Pahoja pajattamah.
Mitä šylki šuuhu tuopi,

vesi kielellä vetelöy.

Verkonpaikkuannašta on tämmöni arvautuš:”Eččiy, eččiy ta kun ei löyvä ni ihaštuu, a kun 
löytäy ni pöläštyy”.

Verkkoja kutuos’s’a  ta rakentuas’s’a šaneltih erilaisie loiččuja, peittošanoja, laulettih lau-
luja.

Valkienmeren karjalaisilla joka talošša miehet, 
naiset ta lapšetki kuvottih ta paikattih kalaššušverk-
koja. ”Verkon kuvelma on aina helppo ottua käteh” 
ta hyvällä kutojalla  asie šuju niin, jotta vain käpy 
käsissä kričahteli. Lapšieki toko käšettih kutomah ta 
šiinä oli heilä oma normi, kumpani piti täyttyä.

Vuaran Iivanan mieleh juolahtanut ajatuš šyyšša-
teista, kun hiän nuottuimista muissellen mainičči 
tämmösen merkin:

– Još ei kašša čirpin piätä tahi ei kašša kuokan 
vartta, niin ainaki nuotan vuatoh kaštau.

Vain kaštakkah tahi elkäh, tulkoh vettä eli elkäh, 
niin ainahan šitä jollai konštilla kalua šuapi. Niin-
hän še vanha rahvaš šano, jotta vesivuosi – verkko-
vuosi, kuiva vuosi – nuottavuosi”.

1. käpy
2. verkkolanka
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Verkkošanašto

Šilmäpako, juokšušilmä, šolmu, vuato,verkkovapa, jata, käpy, kaloveh, kuvelma, hepo, puik-
kari, vesiperä verkko

Kutuo, rakentua, paikata, laškie, lappua, huuhtuo, reivata, kiveštyä, käpryttyä, šavuštua, 
käyvä (lähtie, olla) verkkoloilla.

Šanontahisie verkošta

Ei ollun verkkoh šylkijyä (šanotah, konša verkko on tyhjä, vesiperä).
En mie ole kaikkien kalojen verkko (joka kalalla oma verkko ta voit käyttyä paissen ihmi-

seštäki).
Kalahan še eččiy verkkuo, eikä verkko kalua.

Verkon ošat
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1 LIINA
2 ŠELYŠ
3 YLINI
4 ALANI

5 ŠORANI
6 KÄPRY
7 KIVEŠ

8 ŠIKLA
9 ŠILMÄ

10 ŠILMÄPAKO
11 ŠANTALOŠILMÄT

12 POŠILKKA
13 PUIKKARI
14 KALOVEH

9
2

12 11
10

13

14
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1 VERKKOKÄPY
2 PAIKKUANTAKÄPY
3 TUOHIKÄPRY

4,5 KIVEKŠET
6 VALKKI

1
6

52
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3
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LukemistoLukemisto      
EI OLE MUATA HALTIETOINTA,

EIKÄ VETTÄ VARTIETOINTA

Vetehini on vejenhaltie. Häntä kunnivoitettih ta varattih, hänen nimie ei mainittu tarpehet-
ta. Kun venehellä lähettih kalalla tai muuvvalla vesimatalla, ei šuanun mainita Vetehistä, vain 
šanottih hyvyällen, hellitellen ”vejenemäntä” ta ”vejen kultani kuninkaš”. Vašta mualla piäš-
työ – šinne Vetehisen valta ei levinnyn – rohkeni šanomah ”Vetehini” tai – ainaki Akonlahen 
kylissä – vielä ”Vejenemäntä». Šilloin, jo mualla ollešša šai kehuo šualista ta passipoittua 
Vetehistä hyväštä šualehešta. 

Vetehini on piäššyn ta šäilyn monissa šanontahisissa. Akonlahešša näin šanottih pahavir-
kasešta ta juonikošta ihmiseštä: ”Oikukaš, kuin umpilammin Vetehini” ta: ”Lampie myöte i 
Vetehini uipi”, mi tarkotau šamua kuin ”Mieštä myöten miekka vyöllä”. 

Kun kennih šai hyvän kalašualehen, Vuokkiniemeššä šanottih: ”Vetehisellä on pahuš iččeh 
luvannun kopšahuttan!” (Okahvie Mäkelä)
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Vejen piällä elettih ta oltih šiivošti, ei missänä tapahukšešša riijelty eikä liikua kirouvuttu, 
šillä kun ei Vetehini šitä tykkyä. Ken vejen piällä kiroutu, še šai ičelläh tautija. ”Kirot pissytäh 
vejen piällä äijyä tehokkahammin, kuin muitein”–, kerto Iro Remšu, ta jokahini vienalaini 
šen tiesi. Niinpä Remšu Santraki, kumpaselta kyšyttih:

– Oletko šiitä kuullun,  jotta vejen piällä ei šuanun torata?
– O-olen-olen-olen, jotta ei vejen piällä šua torata! Mualla kun pakajat nin mua kuulou, 

järvellä kun pakajat nin vesi kuulou. Ta ei mitänä pahua šua ruatua. Mualla kun pakajat, nin 
meččä kuulou, a järvellä kun pakajat, nin vesi kuulou.

– Mi še šemmoni on kun Vetehini? Onhan še Vetehini veješšä. Mitäpä šiitä olet kuullun?
– Ka, še on jotta še vielä viepi lapšieki, kun pahoin šattuu, Vetehini. En mie ole kyllä 

nähnyn vain kuullun olen jotta ... ei järveššäkänä pie pahua mitänä ruatua jotta ... še on 
Vetehini vienynki lapšie, paistih. Vain en mie ole kyllä nähnyn, vain paistu on jotta še Vete-
hini on vejenemäntä. Veješšä on vejenemäntä ta mualla on šamoin, niise emännät. Ta näitä 
muanemäntieki on nähty jotta kävelläh kesselit šeläššä ta šiih kavotah! – Še muanhaltie, še on 
olomašša kyllä, joka talošša! Ta Vetehistä paissahki, jotta šillä on pität tukat, vejenemännällä 
on pitkä tukka.

– Noušouko še konša vejen piällä?
– Ka konša ... Niinkuin konša mitä ottau ni šilloin näyttäytyy. Ei še aina nouše vain šilloin 

tällöin jotta ... šanottih vielä ennein Karjalašša, jotta tuaš päijen iellä näyttäytyy. Niinkun 
oisko katon ristikanšaki, ni šiitä piän iellä näyttäytyy Vetehini. Jotta niinkun ketä katou nin 
šilloin (Vetehini näyttäytyy).

– Vahinkon iellä näyttäyty Sohjananšuun Vetehiniki:
Šuuren Piäjärven Mäntyniemeššä ta Mäntylahešša, aivan kalmismuan viereššä, Vetehini 

ušein näyttäyty. Mäntylahella on äijän ”vesikivie” ta niillä kivilöillä Vetehini oli istun ta tuk-
kieh šukin. Vain Vetehisen näkömini ei ollun hyväkši. Šiksi Mäntylahešša šiinä ei ruohittu 
lapšetkana kylpie, vaikka oli šiinä matala kaunis hietikko ranta. (Ulla Muistama)

Vetehini on vihani uhrillah, kruapiu ta kopristelou niitä, niinkuin hukkunehien ruumi-
hista šelväšti on nähty. Täštä  kertou Mari Kyyrönen:

– Vanhat mainittih, jotta Vetehini nousi kallivolla ta piätäh šuki, vaškini šuka oli ollun, 
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oli välkkyn kaunehešti kun oli šukin piätäh. No šiitä kun huomasi rahvašta nin järveh oli 
männyn. Varautettih  vielä miun pienenä ollešša, jotta ei pie männä järveh, Vetehini ottau. 
Ken šattu mänömäh šinne järveh ta kuoli kun mäni tärkkih (= äkkisyväh), nin šanottih, jotta 
šen Vetehini vei ta uhhoti (= tappo) šinne järveh. Vuonnisešša šanottih – ei šiitä ollun pitkä 
aika – kun oli poika kuollun järveh, järvie kylpiessä, kun še oli poika šuatu šieltä järveštä 
kuollehena nin šanottih jotta niin še oli šinisömissä kaikki, jotta niinkuin ois Vetehini ko-
prissellun šitä poikua.

Še oli Vuonnisešša
Vuonnisešša vuolahašša,

pirun pitäššä peräššä,
hauvin šuolen šoilukašša.

– Mitä muuta šiitä Vetehiseštä paistih?
Okahvie: ”Ka šiitä Vetehiseštä paistih aina šemmoista, jotta še on olomašša. Ta šillä oli 

lehmieki, ta niitä toisinah lehmieki nähtih, šen Vetehisen lehmie. Ta šiitä tuaš, jotta še oli 
aina šuurilla kivilöillä istun ta šillä oli niin pität tukat, jotta še niitä kampasi vaškisella šuvalla. 
Hyvin muššat ta kiiltäjät tukat. Ta yksi akka tuaš kun kulki venehellä ni šielä oli hyvin šuuri 
kivi, kešellä järvie, nin še kerran meinasi noušša šillä kivellä makuamah nin ... kun še nousi 
šillä kivellä ta meinasi uinota šiih, ni šiitä rupesi kuulumah šieltä šemmoset čieppien iänet 
šieltä järveštä jotta, še Vetehini meinasi šen vetyä šinne järveh, čieppilöillä, šen ämmön.

– Mitäpä niistä Vetehisen lehmistä?
 Okahvie: ”Šanottih kun aina mäntih johoki ni šanottih, jotta še šielä Vetehisen lehmä šöi 

korttehikošša. Myö kun heinällä kulkima aina tuonne, šinne nurmilla, ta kun oli muššakši 
kuivettu korttehen piät, nin šiitä juohatettih meilä jotta ”tuošša on Vetehisen lehmä šyönyn”.

– Aivan šelvän tapahukšen kerto uhtuolaini Mečon akka Ul’l’ana, kun kyšyttih häneltä: 
”No näkikö ken Vetehistä?”

– Ka näki kyllä! Kun miänki tyttö šano, vanhin tyttö, niin kun šitä Miitkalan šiltua – mei-
lä oli še šilta ihan kohašša, pappila oli toisella puolen joven ta Kuikkala oli toisella puolen 
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joven. Ni hyö šiitä šen Mauran tyttären tyttären kera käveltih šitä šiltua, šemmoset lapšet. 
Paroki šano, jotta hyvin hiän kyllä muistau kun nousi jovešta naisimehnini, ta šillä oli šanou 
hyvin pitkä kilttäjä kampa ta mušta tukka tänne näin (näyttäy polvih). Še šanou šitä kampai, 
tukkah kampai ta i läksi. 

Iro Lipkina kerto täštä jutušta:
– Muamo-pokonniekka šano näin, jotta kun hiän oli pienosena lapšena, nin aivan täššä 

Šuomen rajalla (Latvajärvellä), on noin kymmentä virštua pitkä järvi, šiitä lähtöy vejet Šuo-
meh päin ta lähetäh Venyähellä päin, jovet. Jotta kun še oli tuattoh kera šielä kalalla jotta, 
mukamaš šiinä ois pitän nähä. Oli niinkuin imehnini, jotta niinkun tukkijah kampasi kalli-
volla ta hyö kahešša miehen kačottih šelväh šitä. 

Vetehisellä kelvattih heposetki. Heposie uittuas’s’a šattu niin, jotta äkkie yksi niistä rupesi 
veteh painumah, ni šanottih, jotta Vetehini paino. Šiinä oli  kakšiki tepšijyä konštie heposen 
pelaštamisekši: piirrettih huoparin terällä risti hevosen šelkäh tai luotih veneheštä kivie veteh. 
Šentäh pitiki uittajilla aina olla niitä veneheššä. 

Šaikka-Huoti Tunkuon Viikatehjärveltä oli niitä  harvoja ihmisie, ket omin šilmin oli 
nähty, kuin Vetehistä houkutellah näkyvillä. Viikatehjärven kyläššä oli monta tietäjyä, vain 
mahtavin heistä oli Huotin tuatto, erikoisen kuulusa niillä mailla. Täštä Huoti muisteli näin:

– Mie kun olin tuaton kera kalalla lähöššä, šielä meččäjärven, šen Šiikajärven, rannalla 
olima ta panima verkkoja veneheh. Tuatto kyšy miulta: ”Tahotko šie nähä Vetehisen? ”Mie 
šanoin: ”Ka tahon!” Tuatto katkasi lepäštä kolme varpua, löi vettä ristih ta mitä lienöy luken. 
Šiitä hiän šano: ”Tallua miun vašeman jalkani piällä ta pie kiälläš miun vašemašta olkapiäštä 
ta kačo vašeman olkapiän piäličči järvellä!” No mie niin ruavoin. Šilloin alko Vetehini rantua 
myöten uija lipettyä! Yläpuoli oli ihan niin, kuin ihmisellä, niin kuin miehellä, parta oli ta 
kaikki, šuuri parta, vain alapuoli oli niin, kuin kalan häntä! Tuattoni šano mitä lienöy  šanon 
ta Vetehini vaštasi. Mie en ymmärtän yhtänä mitänä. Kun vain piäššin käteni irti tuaton ol-
kapiäštä, niin Vetehiniki kato. (Huoti Pajuniemi)

Vetehisen on mainittu šuattavan paissaki omua merkillistä kieltä, mistä et šua šelvyä. 
Akonlahešša Alakylissä eli ”snečkun puolešša», niin kuin alahaisie kučutah, oli kuultu Vete-
hisen pakajavan. Šamašša paikašša Timon Kirilä pakasi, jotta hiän oli kuullun šieltä ”snečkun 
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puolelta”, jotta Vetehini oli šuatu kiini ta noššettu kiukualla. No hyö ei tiijetty, jotta še šuat-
tau paissa. Šiitä oli yksi Jyrin tyttö šanon, jotta eikö häntä piäššetä pois. Vetehini šano jotta 
”tak-tak, Johorjouna!” – ta piäsi pois.

 Šanottih olovan Vetehisen valtakunnašša lehmieki, hyvin lypšäjie lehmie. Nykäsen 
Oksenie šano kuulovan niistä: ”Vanhat meilä paistih, hyvin vanhat, miun lapšena ollešša, 
jotta veješšä on vejenemäntä. Še noušou mualla ta istuu ta šukiu piätäh. Še ihan kuin lehmie 
kuččuu:

Ptruko Kirjuo, ptruko Karjuo,
joko on Kirjo kiini pantu,
Karjo kuareheh šivottu? ”

Ponkalahen kyläššä oli kerran nouššun mualla kolme Vetehisen lehmyä, kun niitä oli šuatettu 
ptrukotella aivan niin, kuin Vetehini iče niitä kuččuu. Tämän kerto Mari Kyyrönen: ”On 
nähty Vetehisen lehmie rahvaš  ta šuatuki kolme lehmyä Ponkalahešša ptrukottamalla:

Ptruko Kirjo, ptruko Karjo,
ptruko haikie Halikki!

Joko on Kirjoni kiini pantu,
Karjo kuareheh šivottu,

Halikki vesihakoh?

Nasti Aittavuara muisti šemmosen tapahukšen, konša Vetehisen lehmä puuttu nuottah aivan 
elävänä. Še Vetehisen lehmä  oli šuuri valkie lehmä ta še oikein hyvin lypši še lehmä, jotta 
monta lypšinšankkuo anto yhellä lypšykšellä maituo. Ta ne piettih oikein vanhakši šuate šitä 
lehmyä eikä šitä härällä käytetty eikä liikutettu ta še lypši yhtä hyvin, joka kerta anto šen ša-
man miärän maituo, monta lypšinšankkuo. Šiitä vanhuttah propati (= kuoli).

Korvuamatoin vahinko kävi tovellaki Vienan karjakannalla, jotta ei tämä verratoin lehmä 
jättän vasikkua!
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Tämmösie mukavie juttuja vetehiseštä löytyy L. I. Ivanovan kirjašta ”Персонажи 

карельской мифологической прозы”.
Järveššä vetehini, niin aina šanottih. En ole nähnyn šitä vetehistä. Miän ämmö šano, jotta 

Kyyröläššä oli nähty. Missä ollou šielä Kyyrölän virrašša kivi. Jotta huomenekšella oli šiinä 
istun ta piätä šukin. A šiitä kun rahvaš alettih kävellä, šiitä plänkähti jokeh. Še oli šilloin, 
ammuin, kun hyö oltih Kyyröläššä lapšena. Oliko totta šeki vain kauhukši šanottih lapšilla, 
en tiijä.

M.P. Kallio. Pirttilakši. 1990 v. 

Vetehini oli erikseh, še oli järvi i šielä. Še oli järvissä ta jokiloissa ta šitä ihan nähtih. Muissan, 
kun mainittih šilloin. Mie kyllä, no jo olin melko tyttöni, kun nähtih, šielä oli Vatalašša. Šielä 
oli šuuri kivi rannašša, nin šillä kivellä oli piätäh šukin, oli nähty rahvaš, yöllä.

A muuta mie en kuullun näkövän, a vetehistä mainittih, paino. Heposie kun uitettih, 
nin piti ottua rautua matkah, kun lähettih heposie uittamah. Kun hevoista rupei painamah 
järveh, ni rautua luotih ta kivie luotih, ta šiitä  še šillä keinoin pelaššettih. Ta luvut oli niillä 
akoilla, šiitä luvettih, kun rupei painamah. lhmisie rupei järvie kylpiessä painamah. Šiitä ak-
koja, juoštih šiih lukomah, ta šiitä šuatih poikeš. Kun ei ollun liäkärie.

P.T. Remšu. Vuokkiniemi. 1978 v.

Ämmövainua oli nähnyn, kun myö elimä šiinä Iutalašša, nin šiinä oli meilä šuari, väkijäini, 
šiitä kun oli pikkaraini meilä järvi. Nin šiitä hiän kaččou ikkunašta: kun nousi naishenkilö 
alačči, šiih kivellä. Hyvin mušta tukka, pitkä oli ollun, ta šitä oli šukin, šukin šiinä tukkua, 
istun. Niin še painu vain veteh ta šinne še kato.

– Eikö mitä pahua tullun?
– Eikä hiän tietän pahašta eikä. Šanou, jotta še oli kačo vetehini, šanou, jotta še näyttelehi 

muka ta šinne še painu veteh ta ei še tullun enämpi näkyvih.

J. P. Dorofejeva. Vuokkiniemi.1978 v.
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Kuullun mie olen, šanottih: ”Vetehini kivellä noušou ta šukiu piätä ta. Tukat on pität, muššat, 
onki valkietukkasie ... ” Šitä vanhat paistih: ”Noušou, ta istuu kivellä ta kun rahvašta näköy, 
šiita pötkähtäy jälelläh järveh” ...

A šiitä šanotah, kun verkot lašet järveh, ta još ei ole kalua: ”Ei vetehini kalua antan!” Še 
oli še! ..

Kun onkittamah rupiet ta lykkyät onken järveh, šano: ”Ota onkeni, niele nieklani, kop-
pua rautani”. Šiitä še šuahah.

A. I. Laaksonen (Kondratjeva).  Karhumäki. 1988 v.
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– Oletko šie kuullun mitä vetehiseštä? Onko šemmoni olo-mašša?
– En tiijä, onko še olomašša, ka olen mie niistä kuullun ... Jotta kun vetehini noušou 

konša vejen pinnalla kivellä, nin še kultasella šuvalla piätäh šukiu. A tukat ollah oikein pität 
hänellä, niinkuin muka hopieset tukat ta kultasella šuvalla piätäh šukiu.

Šitä on muka ennen vanha rahvaš nähnyn. No, a muuta mie ... Ta šiitä jotta myöhäsellä ei 
pitäis järvie kylpie, jotta tulou ta vetehini ottau. Šitäki on šanottu ennein meilä ta kielletty.

M. S. Levitskaja (Malinen). Kepa. 2000 v.

– Mie olen nähnyn. Meilä on Lammaššuari (kučuttih šuarekši), a myö olima toisella rannal-
la.  

Kačomma, ken tuo koušahti mušta järveštä, nousi kivellä ... ( šuuri, šuuri kivi). Šukiu 
piätäh niinkun näin vain liepšahtelou. Niin losnitah ne hivukšet, kun niin muššat, jotta kun 
rovno, näin levittelöy, levittelöy.

– Oliko ne pität ne hivukšet?
– Pität, pität hivukšet. Myö itkömäh. Puapo-rukka šanou, jotta mitä työ lapšet itettä. Tei-

lä še ei tule, tämä še on miun šurmakši ... hiän kešällä i kuoli. Ne pahoiksi näyttävytäh. Eli 
mečäneläjät, eli mitänih. Šanotah, jotta ei ole. On niitä!

M.A. Kondratjeva Kiestinki. 1975 v.
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

ŠANO KEN MIN KALAN ŠAI

Mikittä Man’u Anni Puavila
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1. NUORA PUUN NENÄŠŠÄ,
ŠURMA NUORAN PIÄŠŠÄ.

2. EČČIY, EČČIY,
EI TAHTOIS LÖYTÄVÄN.

3. MI ON VANHIN KALA JÄRVEŠŠÄ?

4. KULKOU KULKOU,
TOISEN JÄLKI TUNTUU,
TOISEN EI.

5. ŠIE ŠIELTÄ, MIE TIÄLTÄ,
YHTEH YÖKŠI TULEMMA.

6. PUUKELLO, KIVIKAPIE, LÄKSI ŠOI-
TA ŠOTKOMAH, MERIVETTÄ VELLO-
MAH.

7. MITÄ KALUA ON ENIN JÄRVEŠŠÄ?

8. KANNETTAVA VAIPUU,
KANTAJA EI VAIVU.

9. MI ON ŠYÖTY ŠYNTYMÄTTÄ,
KAVOTETTU KAŠVAMATTA?

10. ŠYLKIEN ŠYÖTÄVYÄ,
NIELLEN NIELTÄVYÄ,
LÄPI PERŠIEN LÄHTEHYTTÄ.

11. MI ON PIENIN KALA MUAJIL-
MAŠŠA?

12. MIMMOSIE KIVIJÄ ON KUITTIJÄR-
VEŠŠÄ ENITEN?

13. MI KANTAU ŠUURTA PUUTA,
VAIN EI KANNA PIENTÄ LUUTA?

14. KEŠÄT JUOKŠENTELOU,
TALVET MAKUAU.

15. MIEŠ HIRTTÄ PITÄY,
HIRREN PIÄŠŠÄ NUORA,
NUORAN PIÄŠŠÄ KOIRA,
KOIRAN PIÄŠŠÄ ELÄVÄ.

KAKŠI NÄLKÄHISTÄ VAŠŠAKKAH
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A. VENEH TA ŠOUTAJA

B. AHVEN, KIISSELI, KANANMUNA

C. MÄRKIE

D. VERKON PAIKKUANTA

E. VENEH

F. ŠE, KUMPASEN PIÄ ON HÄNTYÄ LÄ-
HEMPÄNÄ.

G. KIISKI

H.ONKI

I. NUOTAN ŠIIVET

J. ONKITTAJA TA ONKI

K. VESI

L. MÄHNÄ

M. VENEH TA REKI

N. NUOTTA/VERKKO

O. TUOREHTA/VEREŠTÄ
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EI KYLÄ KYŠY KALAN KOKUO,
VAIN KALAN LUKUO

1.Ei tule liha liikkumatta, 

2. Hauki kuolou, 

3. Lohi suuri da lahnu levei 

4. Kun kala ei šyö, 

5. Hyvällä kalua keitetäh, 

6. Vierahašša vallašša 

7. Ei kuukši kalan kutuo,

8. Tyyni kalan kattilah ajau, 

9. Kala eččiy šyvempyä, 

10. Ei kaikki ilmat ikkunašša, 

11. Voiš kalua šuaha, 

12. Kuni on pyyvvyš pyytämäššä, 

13. Ken tyynellä makuau, 

14. Viha viepi vil’l’an muašta, 

15. Kala on kaivossa šyväššä, 

16. Pajattais  kalaki, 

17. Ristikanša veteh läpehtyy, 

18. Kun on šuu šärillä,
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a. ...nin mato šiäštyy.

b. ...šini on mieli toivomašša.

c. ...še tuulella šoutau.

d. ...da notkiešša ollah.

e. ...katehuš kalan veješta.

f. ...a hampahat mualla jiähäh

g. ...liha linnun šiiven alla.

h. ...ka iäntä ei ole.

i. ...kala jalan kaštamatta.

j. ...kala kuivalla kuolou.

k. ...on ni šärin pojilla.

l. ...pahalta i keitetty peitetäh.

m. ...kuin kala merrašša.

n. ...priha eččiy parempua.

o. ...netäliksi neijen häitä.

p. ...toizen miehen venehes.

q. ...tuuli kattilan kuatau.

r. ...ei kaikki kalat kattilašša.
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KielioppiKielioppi

KONJUNKTIOISTA

šentäh ’siksi, sen tähden’; šentäh kun ’siksi, että; koska’
Šentäh ei anna, kun on skuuppa ’kitsas, (sairaalloisen säästäväinen)’.
Šentäh tulin, kun vaččua kivisti.
Pojan vanhemmat varattih jevreijen vanhimpie, šentäh näin vaššattih.
Šentäh šanoin teilä, jotta työ kuoletta omih riähkih.
Varšinki jäniksie še hätyyttelöy äijälti, šentäh kun korppi tykkyäy erikoisešti jäniksen lihašta.
Vet yksi heistä polosista oli viettän pakkaistalvie katolla talon truvašša ta šentäh oliki niin nokini 
ta mušta.
Vuotena 1323 Ruočin ta Venyähen välillä šolmittu Pähkinänšuaren rauhanšopimus äijälti äršytti 
karjalaisie, šentäh kun oša heijän maista joutu Ruočilla.
Humalniekkoja ei ollun, šentäh kun piirin kaupoissa šilloin väkijuomie ei myöty.
Miun suutu kelpuau, šentäh kun Mie en ole yksin.

šini – kuni ’niin kauan – kuin; siihen asti – kunnes’ kuni ’ kunnes, siihen asti t. siksi kunnes; 
niin kauan t. sillä aikaa kun; ennen kuin’
Šini lapši kuni lanteilla, šini poika kuni polvilla.
Väinämöini vajelteli mereššä kahekšan vuotta, šini kuni näki muata ta šuatto noušša mualla 
kaččomah kuuta ta tähyštämäh tähtijä.
Työ että ušo šini, kuni että niä merkkiruatoja ta kummija.
Kuni harakka šeipähän piäššä, šini kašša šelällä (Šanotah kun palmikoijah tytön piätä, toivotetah 
tyttyö nuorena miehellä.)
Eihän meijän lajen mukah ketänä voi suutie, kuni ei kyšeltäne häntä ta tiijuššettane, mitä hiän 
on ruatan.
Kerkiet vielä, kuni päivä noušou.
Issu tiälä, kuni mie en tule.
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Še oli šemmoni kiuša mečällä, eikä šitä otettu pois, kuni ei löytyn peitošša olija. 
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.

ka ’ jälkilausetta aloittamassa: niin’
Ei tahton tulla, ka ei ni tulkah.
Ka šitä emmä tiijä, mitein hiän nyt näköy, emmäkäi šitä, ken hänen šilmät on avannun.
Ka mitäpä mie täššä, kahvipuuta arvelin šahata, kun tämä on näin kuiva, 
–  Kost’a-tiätä kuotteli šelittyä.
Ka šoittohan oliki juštih še šamani.

ka ’mutta’
Äijän olin elämäni kuluos’s’a šotie nähnyn, ka olin aina šäilyn pulikoilta ja ammukšilta.
Iisussa šano heilä tämän peittopakinan, ka hyö ei piäšty perillä, mitä Hiän meinasi šanuo.
Jevreit tuaš meinattih ottua Iisussa kiini, ka Hiän piäsi heijän käsistä.
Ei täššä kyšymykšeššä ollun ni mitä šemmoista erikoista, ka šanat oli šanottu niin rauhallisella, 
tavallisella iänellä.

vain ’mutta, vaan’
Še tunnetah ei ainuoštah Karjalašša, vain šamoin šen ulkopuolellaki.
Vain oikie ta alkuperäni nimi tällä niemekšellä on ollun Hoteilanniemi.
Äijän pahua näin niinä vuosina. Vain tulihan še rauha lopultaki.
Ei še kovin kaunis ta šolakka ollun, vain voimua šillä näky olovan.

jotta ’ että, jotta, niin että’
Tältä Hoteilanniemeltä oli mukava kačella mitein alkavaiset tukkipojat tuon tuošta mölškäheltih 
jokeh, kaššettih šekä pukšuh jotta paitah, vain ketteräšti kiivettih jälelläh tukilla.
Kävi šillä tavalla, jotta vanhat juureni ei enyä kessetty eikä voitu pityä milma pissyššä. 
Ollouko valtamiehet tosiehki šuatu tietyä, jotta Hiän on Hristossa?
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Jottako rupieu kreikkalaisie opaštamah?
Vihaista Vierissän akkua oikein varattih, ušottih, jotta hiän voit šolahtua taivahašta muah ta 
šiitä lašketuo vejen alla.
Niin jotta tämmöistä še oli šeki mylläkkä.

(Esimerkkivirkkehet on otettu Karjalan kielen sanakirjasta 1-6, Helsinki 1968-2005; Uuši 
šana 2011; Taival –almanakki 2013, 2014; Vienan tyynet ta tuulet –kirjašta 2014).
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KielioppiKielioppi

KARJALAISIEN HENKILÖNNIMET: 
RISTIMÄNIMET, TUATONNIMET,

SUKUNIMET, LISÄNIMET.
Venyähällä eläjät karjalaiset:

Virallini henkilönnimi on venäläistä nimimallie: Teppojev Vasilij Jegorovič (ven. Теппоев 

Василий Егорович), Kurgina Anastasija Ivanovna (ven. Кургина Анастасия Ивановна), 
Remšu Fjodor Antonovič (ven. Ремшу Фёдор Антонович), Vatanen Irina Matvejevna 
(ven. Ватанен Ирина Матвеевна).

Šamat inehmiset karjalaisien pakinašša voijah olla, esim.: T’epposen D’ušin Vas’oi (sn. 
T’eppone < karj. rn. T’eppo < ven. Stepan; karj. rn. D’uši < ven. Jegor; karj. rn. Vas’oi < ven. 
Vas’a, Vasilij), Kurren Ibun Nast’oi (ln. Kurgi < kurgi; karj. rn. Ibu < ven. Ivan; karj. rn. 
Nast’oi < Nast’a, Anastasija), Remšun Onton Huoti (sn. Remšu < ?remšakka ‘reipas’; karj. 
rn. Ontto < ven. Антон; karj. rn. Huoti < ven. Fjodor), Vatasen Matin Iro (sn. Vatanen < 
karj. rn. Vata < ven. Fadej; karj. rn. Matti < ven. Matvej; karj. rn. Iro < ven. Irina).

Šuomešša eläjät karjalaiset:

Virallini henkilönnimi on šuomalaista nimimallie: Pauli Ari Veli Harakka, Anna-Liisa 
Pusu (sn. Pusu < ln. Puzu < app. puzu ’tuohesta tehty kannellinen voi-, suola-, maito- tms. 
astia’), Aleksi Riiko Mitrunen (sn. Mitrunen < rn. Mitru < ven. rn. Dmitrij).

Kristillisperäiset (ortodoksista alkuperyä olijat) etunimet ta niih pohjautujat šukunimet:

Nämä nimet on tultu karjalaisien käyttöh venäläisen ortodoksi l. pravoslavnoin kirikön kaut-
ti (ensimmäiset kirjalliset tiijot karjalaisien rissinnäštä ollah vuuvvelta 1227). Venäjän kielen 
välitykšellä tulluot ristimänimet on šuatu karjalan kieleššä omat varianttih kielen normien 
mukasešti, esim. Venäjän Karjalan –la-loppusien paikannimien pohjana on kymmenkun-

64



Miehen nimet Naisien nimet

Šanteri, Šakko, Šan’a ven. Aleksandr Santra, Šura ven. Aleksandra
Iivana, Ibu, Jušši ven. Ivan Vappu, Varvana ven. Varvara
Il’l’a, Il’l’u, Il’l’oi ven. Il’ja Jennu, Jelenä, D’eloi ven. Jelena
Makko, Makarie ven. Makar Oksenie, Oksi ven. Aksinja
Matti, Mačči ven. Matvei Muarie, Maikki, 

Man’u
ven. Marija

Aleksi, Ol’okka, 
Alekka

ven. Aleksei Anni, An’oi ven. Anna

Miihkali, Mikko, 
Mikki

ven. Mihail Tat’t’ana, Tačči ven. Tatjana

Mikittä, Mikki ven. Nikita Našto, Načči, Nast’oi ven. Anastasija
Šimana, Semoi, 
Čima

ven. Semjon Ul’l’ana, Ul’l’i, Ul’l’oi ven. Uljana

Pekka, Pekko, Pedri, 
Peša

ven. Pjotr Tuarie, Duarja, Dašoi ven. Darja

ta venäläisen Vasilij-ristimänimen karjalankielistä varianttie: Vakko, Vasikka, Vaske, Vaski, 
Vaško, Vasselei, Vuačči, Vuačoi, Vuassi < Vaškol’a (talo, Kiestinki); Vasseleila (talo, Šuu-
rišuari Louhi); Vasikkal’a (talo, Čuuppa); Vakkol’a (talo, Nilmilakši); Vaskel’a (talo, Strah-
vila Kemi); *Vuaššila < Vuaššilanpiä (kylänosa, Uhtua); Vaskil’a (talo Pildozero); *Vuaččila < 
Vuaččilansuo (niittyjä, Selgi Paatane); Vaškol (kylä, Vieljärvi Prääsä); Vuaččoilu (kylä Veške-
lys); Vuaččil (kylä, Riipuškal Aunus).

Karj. rn. Kyyröi, Kyyrö, Kiikki, Kirilä < ven. rn. Kirill.
Karj.rn. Hökkä, Hökki, Hokki, Hokka < ven. Foka.
Karj.rn. Teppo, T’epoi, T’oppi, St’oppi < ven. Stepan.

Eryähät karjalaisien käytöššä olijat miehien ta naisien ristimänimet:
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Eryähät karjalaisien virallisešša käytöššä olijat šukunimet, kumpasien pohjana on venäläisen 
ristimänimen karjalankielini variantti:

sn. Teppojev (Теппоев), Teppijev (Теппиев) < karj. rn. Teppo, T’eppi < ven. Stepan; 
sn. Kyrijev (Кюриев) < karj. rn. Kyyröi < ven. Kirill; sn. Detšujev (Детчуев) < karj. rn. 
D’ečču, Ječču < ven. Jevstafij; sn. Ležojev, Ležev, Lesonen < karj. rn. Leso, Lešo < ven. Jeli-
sei; sn. Mimmijev (Миммиев) < karj. rn. Mimmi < ven. Mihail; sn. Nažijev (Нажиев) < 
karj. rn. Nadžoi < ven. Nason; sn. Ahtijev (Ахтиев) < karj. rn. Aht’oi < ven. Avtonom; sn. 
Gilojev < karj. rn. Hil’oi < ven. Filimon; sn. Kibrojev (Киброев) < karj. rn. Kibro < ven. 
Kiprijan.

Eikristilliset l. omaperäset henkilönnimet:

Etunimet ollah yhtehisie karjalaisilla ta šuomelaisilla, esim.: Vieno, Helmi, Hilja, Aino, Veik-
ko, Ilmari, Väinö, Sulo.

Eryähät karjalaisien omaperäset viralliseh käyttöh piäššyöt šukunimet:

sn. Kekšojev (Кекшоев) < karj. ln. Kekšoi < app. kekšoi ‘iso vatsa’; sn. Tšupukov (Чупуков) 
< karj. ln. Čupukku < app. čupukku, čupoi ‘piirakka, jonka ohuelle kaura- t. ohrataikinasta 
tehdylle ja paistinpannussa kypsennetylle kuorelle levitetään puuroa ja joka taitellaan kol-
mikulmaiseksi syötäväksi’; sn. Kuikka, Guikin, Kuikin < karj. ln. Kuikka < app. kuikka 
‘kuikka (Colymbus arcticus)’; sn. Kokkov (Кокков) < karj. ln. Kokkon’i < app. kokko 
‘kotka’; ven. sn. Rjuppijev (Рюппиев) < karj. ln. Ryppin’e < app. ryppi ‘ryppy, kurttu’; ven. 
sn. Burtsin (Бурцин) < karj. ln. Burčat < app. burččapiä ‘isopäisestä, paksupäisestä; nuppi-
päisestä’, vrt. burčča ‘kurikka, nuija’ (toisaalta suu on burčalleh ‘murtussa’ (esim. mielipahan 
vuoksi); ven. sn. Šoržin (Шоржин) < karj. ln. Šorža < app šorža ‘sorsa’; ven. sn. Kjapijev 
(Кяпиев) < karj. ln. Käppin’e < app. käppi ‘1. kädetön t. käsipuoli ihminen (vrt. käppä, 
käppi ‘vesilinnun räpyläjalka’); 2. pienikokoisesta, laihasta t. rumasta ihmisestä’. 

66



Eryähie tverinkarjalaisien omaperäsie henkilönnimijä:

lisänimi Bokko > vir. sn. Baranov (Čurilkovo, Vessi); lisänimi Lokka > vir. sn. Lokkin (Myš-
kino, Vessi); ln. Koppala > vir. sn. Koppalov (Bel’skoje, Vessi); ln. Käppi > vir. sn. Kjap-
pin (Jermeiččova, Vessi), ln. Hukka > vir. sn. Volkov (Vasil’kova; Puasinkoi); ln. Kazit > 
vir. sn. Kiskin; ln. Kanat > vir. sn. Kuročkin; ln. Jänikset > vir. sn. Zaitsev (suvut kylästä 
Meččä-Kozlova); Kurrentalo (< ln. Kurgi) > vir. sn. Žuravlev (Sokolova).
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

”ŠANAKKAHANKE 
MYÖD’ÄMÄN’IJÄNKE DOROGA 

L’YHEMBI…”

1. Järješšä šanat joukkoloih.

Poikkoi, mopikka, huttu, ruttoh, hellä, ka, opaštuo, armaš, paissa, čuikula, šoma, skaipata, 

šyyvvä, jotta, kaččuo, kyykkä, kačahtua, minih, kylpie, mussikkaini, luatie, luatiuteliutuo, 

kisata, vain, leikkie, pohatta, järvi, kirjuttua, venyölläh, pläššie, konša, hil’l’akkaiseh, pahan-

makuni, kaunehešti, kino, peitočči, pelata, pelautuo, puitto, stola, n’ukkuo, ken, mukavai-

ni, joukkoveh, pukšut, myöštyö, myöššyttyä, internetti, skaippi, ammuin, äijän, vavarno, 

riehtilä, tuo, parratoin, nikonša, priha, mie, pyörie, potakkašanki, kyly, muila, šuurehko, 

kumuol’l’ah, neičykkäini, pereh, ukko, kiukua, meččo, tai, opaštuja, kontie, turpie, myö, 

rikeneh, myöhäseh, harakka, jyräissä, nelläšpäivä, hačattua, kun, čertie, lujempah, šoit-

tua, kumpani, ruavaš, harvah, pahaččaisešti, tämmöni, rautani, kallellah, pualikka, kunne, 

kuččuo, lukie, äpäreh, kennih, äkie, vilu, kuni, vihasešti, muikie, mušikka, tuanoin, šoutua, 

tietokoneh, mujeh, ruškie, marjapiirua, jalačit, tahi, ukkosenilma, paistua, möräissä, vilkka, 

jykie, mi, lyhyččäini, čäijy, matata, kuklani, televiisori, lipie, varačču, kepie, niken, myyvvä, 

šentäh kun, šuppi, šuaha, puhtahašti, stuarosta, čeri, ylen hyvin, ošakaš, staraija.
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— Substantiivit Verbit Adverbit Pronominit Konjuktiot

hyvä šana kuuluo loitoš hiän ta
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2. Pakauttele luokkakaverie.

Malli: Mi voit olla lipie? – Lipie tie.

Adjektiivija:

-ie: lipie ’liukas’, levie, karkie ’karvas’, muikie ’hapan’, hirvie, notkie ’vetelä’, kepie ’kevyt’, 
jykie ’raskas; painava’.

-ni: hoikkani ’ohut’, ammuni ’kaukainen; muinainen’, keltani, hyväšiämini ’hyväntahtoi-
nen’, eklini ’eilinen’, pikkaraini ‘pieni’.

-ččaini, -ččäini: hyväččäini ’miellyttävä; söpö’, pahaččaini ’huonohko; heikko’.

-kaš, -käš: juovikaš ’raidallinen’, tolkukaš ’fiksu’, čuurukaš ’hiekkainen’.

Substantiivija: tie, ruato ’työ; tehtävä’, ranta, lehti, huttu ’puuro’, tervehyš, maito, paita, kino 

’elokuva’, naini, sumčča ’laukku’, opaštuja ’opiskelija’, starina ’satu’, viina, očča, kämppä 

’metsäpirtti’, ukko.
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3. Luve virkkehet. Merkiče adverbit.

Noušen huomena aikaseh. Myö myöštymä ruttoh, šentäh kun rupesi vihmumah. Lapšet ri-

keneh käyväh kaččomašša muamuoh. Elä ole šielä pitälti! Pitäis ruatua kaikki aikanah. Naini 

laulau kaunehešti. Ukko ei kuule, paiskua lujah. Kirjutan virkkehen uuvveštah. Elä šyö šei-

suol’l’ah. Hiän kävi meilä kahičči. Kevyällä päiväni paistau lämpimäšti. Šiun pitäy opaštuo 

hyväsešti. Kuuntele tarkkah! Kuot’t’elin häntä varottua, ka ei hiän ollun kolmenahki.

-h: ruttoh ’nopeasti’, rikeneh ’usein’, harvah, myöhäh, lujah ’kovasti’.

-čči: kyličči ’ohi’, toičči, erähičči ’joskus’, peitočči ’salaa’, kaikičči ’aina’, alačči ’alasti’, kol-
mičči, moničči, siiričči ‘ohi’.

-sti: hyväsisti ’kunnolla’, pahasisti ’huonosti’, kaunehešti, kipiešti.

-llah, -lläh, -l’l’ah: istuol’l’ah, entiselläh, hyvilläh, pahoillah, venyölläh ’makaillen’.

-nah, -näh: aikanah ’ajoissa’, kokonah, kolmenah ’moksiskaan’.

-(i)n: ammuin, tuanoin ’äsken’, aivoin ’varhaisin’, eklein, muurnin ’nurin’.
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Kiännä karjalakši.

Poika kiipeää nopeasti vaaraan. / Мальчик карабкается в гору быстро.

………………………………………………………………………………..

Lapsi itkee kovasti. / Ребенок громко плачет.

………………………………………………………………………………..

Minä katson televisiota sohvalla makaillen. / Смотрю телевизор лежа на диване.

………………………………………………………………………………..

He käyvät elokuvissa hyvin usein. / Они ходят в кино очень часто.

………………………………………………………………………………..

Me soudamme saaren ohi. / Мы проплыли на лодке мимо острова.

………………………………………………………………………………...

Täytyy mennä nukkumaan ajoissa. / Надо ложиться спать вовремя.

…………………………………………………………………………………

Tulkaa meille kylään joskus! / Приходите к нам в гости как-нибудь.

………………………………………………………………………………….

Ainako jonotatte näin pitkään? / Вы всегда стоите в очереди так подолгу?

………………………………………………………………………………….

Pitää tehdä työtä kunnolla. / Нужно выполнять работу как следует.

………………………………………………………………………………….

Isä on tyytyväinen. / Отец доволен.

………………………………………………………………………………….
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4. Taivuta verbit.

mie hiän myö hyö

Elyä (elä-, eletä-)

kirjuttua (kirjuta-, kirjuteta-)

ruatua (rua-, ruata-)

šanuo (šano-, šanota-)

kaččuo (kačo-, kačota-)

kuččuo (kuču-, kučuta-)

kyšyö (kyšy-, kyšytä-)

lukie (luve-, luveta-)

eččie (eči-, ečitä-)

jiähä (jiä-, jiähä-)

šyyvvä (šyö-, šyyvvä-)

käyvä (käy-, käyvä-)

staraija (staraiče-, staraija-)

männä (mäne-, männä-)

tulla (tule-, tulla-)

paissa (pakaja-, paissa-)

olla (ole-, olla-)

skaipata (skaippua-, skaipata-)

kisata (kisua-, kisata-)

lanketa (lankie-, lanketa-)

eläy

kirjutetah

ruatau

šanon

kaččou

kučumma

kyšyn

lukou

ečitäh

jiämmä

käyväh

staraičemma

mänöy

tulen

pakajamma

on

skaippau

kisuan

lanketah
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5. Löyvä viivan alta vaštineh: viena – tverin kariela.

Havaččeutuo ‘herätä’ ........................................................................

Kišša ................................................................................................

Huolie ‘säilyttää; pitää huolta’ ..........................................................

Kaikičči ‘aina’ ..................................................................................

Kohta ‘pian’ ....................................................................................

Varpuni .........................................................................................

Keittijö ..........................................................................................

Potakka ‘peruna’ ............................................................................

Ylen, oikein ..................................................................................

Čirku, jalgeuduo, šoppi, kazi, ves’ma, nagole, juablokka väliän, äbäžöijä.
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6. Luve annettujen šanojen šelitykšet. Kirjuta šanat.

Malli: Šillä pešeyvytäh vaikka kylyššä. Še on lipie, ka haisuu hyvällä. – MUILA.

1. Otan šen matkah, konša pihalla vihmuu. 

2. Vejän ne käteh, konša on pakkani.

3. Lapšet nimitetäh tällä šanalla mitänih makieta.

4. Še voit olla palava tahi vilu, väkövä tahi lievä. Šanotah, jotta še auttau ruatuas’s’a. 

5. Še kašvau šuomättähällä, še on ruškienkeltani marja. Šiitä on arvautuš: Ruškie piähyt 

pukšuloista törröttäy, koko kylällä on tarvis.

6. Šuomekši še on ’sairaus’, a karjalakši?

7. Ne on piäššä, niillä kohennetah ihmisen näkyö. Ne voijah olla muššatki, šilloin niissä on 

hyvä olla päiväsenpaissošša.

8. Šitä kuvotah esim. tuohešta. Še on repun kantatuatto. 

9. Täjin mieš tahi muamon šamoin tuatonki veikko on miula ……

7. Šelitä šanat karjalakši.

Miehol’a, čakka, mielitietty, šiivatta, riähkä, kakkara, räččinä, šohveri, stola, passipo, vilkka, 
varačču, pal’l’ašpiä, mopikka, čuna. 
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8. Jata esimerkin mukah. Lisyä joka joukkoh viisi šanua.

Malli: Keltani, vihrie, šinini, mušta, valkie, pruuni.

1. Ryvityš ..................................................................................................................

2. Ämmö, .................................................................................................................

3. Jalačit, ...................................................................................................................

4. Paltto, ...................................................................................................................

5. Piätinččä, ..............................................................................................................

6. Šulakuu, ................................................................................................................

7. Suarie, ...................................................................................................................

8. Kalitta, ..................................................................................................................

9. Makie, ...................................................................................................................

10. Hyväččäini, ..........................................................................................................

11. Juopukka, ............................................................................................................

12. Roveh, .................................................................................................................

13. Skammi, ..............................................................................................................

14. Rikeneh, ..............................................................................................................

15. Vasselei, ...............................................................................................................
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9. Kiännä virkkehet karjalakši.

1. Mitä kieliä sinä puhut? / На каких языках ты говоришь?

2. Miten sinä pukeudut juhliin? / Как ты одеваешься на праздничные 

мероприятия?

3. Millainen isäsi on ulkonäöltään? / Как выглядит твой отец?

4. Mitä sinä teet vapaana aikana? / Чем ты занимаешься в свободное время?

5. Minkä ikäinen siskosi on? / Сколько лет твоей сестре?

6. Mitä sinä syöt iltapäivällä? / Что ты ешь вечером?

7. Millainen kaverisi on luonteeltaan? / Какой характер у твоего друга?

8. Mikä on sinun lempiruoka? / Какое твое любимое блюдо?

9. Mitä teet mielelläsi? Mistä pidät? Mistä et pidä? / Чем ты занимаешься с 

удовольствием? Что любишь? Что тебе не нравится?

10. Mikä sinua vaivaa? Что тебя беспокоит / у тебя болит? 

11. Milloin aiot mennä teatteriin? / Когда ты собираешься пойти в театр?

12. Kuinka kauan olet opiskellut karjalan kieltä? / Сколько времени ты изучаешь 

карельский язык?
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13. Minkä kanssa juot teetä? / С чем ты пьешь чай?

14. Mitä karjalaisia leivonnaisia tiedät? / Какую карельскую выпечку ты знаешь?

15. Kuinka paljon kilo kurkkuja maksaa? / Сколько стоит килограмм огурцов?

16. Miksi ja miten ”lempeä nostettiin”? / Зачем и как «поднимали лемби»?

17. Kaverisi on sairastunut. Mikä hänellä on? / Твой друг заболел. Что с ним?

18. Isoisäni on vahva ja iloinen mies. / Мой дедушка здоровый и веселый мужчина.

19. Kuvassa on söpö tyttö. Hänellä on vaalea tukka ja mustat silmät. / На картинке 

симпатичная девочка. У нее светлые волосы и черные глаза.

20. Veljeni on jo naimisissa, siskoni menee naimisiin ensi keväänä. / Мой брат уже 

женат, сестра выходит замуж следующей весной.

21.Lapset ovat kylässä kummitätinsä luona. / Дети в гостях у крестной.

22. Serkkuni pääsi opiskelemaan yliopistoon. / Мой двоюродный брат поступил 

учиться в университет.

23. Vaimoni on raskaana. / Моя жена беременна.

24. Vapaa-aikana minä pelaan kyykkää tai soitan kitaraa. / В свободное время я играю 

в кююккя или играю на гитаре.

25. Onpahan mummosi puhelias ja ketterä nainen! / Какая же твоя бабушка 
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разговорчивая и бойкая женщина!

26. Nuorella miehellä on harmaat housut ja valkoinen paita päällä. / У молодого 

человека серые брюки и белая рубашка.

27. Nukun pitkässä yöpaidassa. / Я сплю в длинной ночной рубашке.

28. Ostin nämä huopikkaat viime vuonna. / Купил эти валенки в прошлом году.

29. Sinulla on kauniit kengät. / У тебя красивые сапоги.

30. Lapset laskevat mäkeä. Tytöt leikkivät nukeilla. Heillä on paljon leluja. / Дети 

катаются с горки. Девочки играют в куклы. У них много игрушек.

31. Skypetetään ensi viikolla! / Созвонимся по скайпу на следующей неделе.

32. Surffailen netissä aika usein. / Сижу в интернете довольно часто.

33. Lääkäri sanoo: ”Riisukaa!”. / Врач говорит: «Раздевайтесь!».

34. Minulla on nuha. / У меня насморк.

35. Minua yskittää. / Меня беспокоит кашель.

36. Onko sinulla kurkku kipeä? / У тебя болит горло?

37. Minulla päätä särkee. / У меня болит голова.

38. Outi on sairastunut. / Оути заболела.
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39. Hänellä on influenssa. / У нее грипп.

40. Hän on sairastanut jo kaksi viikkoa. / Она болеет уже две недели.

41. Miikkula on joutunut sairaalaan. / Николай попал в больницу.

42. Parane pian! / Выздоравливай поскорее!

43. Minä haluaisin maistaa tätä kakkua. / Я хочу попробовать этот торт.

44. Minä pidän kotikaljasta ja karpalomehusta. / Я люблю квас и клюквенный сок.

45. Haluaisimme jotakin suolaista ruokaa. / Мы хотим что-нибудь из соленого.

46. Lounaaksi syön riisiä ja kanankoipia. / На обед я буду рис и куриные окорочка.

47.Paistakaa perunat ja muikut tällä paistinpannulla. / Пожарьте картофель и 

ряпушку на этой сковороде.

48. Lautasella on marjapyöröitä, karjalanpiirakoita ja sultsinoita. / На тарелке ягодные 

ватрушки, калитки и сканцы.

49. Lasissa on punaviiniä. / В бокале красное вино.

50. He poimivat mustikoita koriin. / Они собирают чернику в корзину.

51. Keitto on mennyt pilalle. / Суп испортился.

52. Joskus juon piimää, mutta pidän enemmän maidosta. / Иногда я пью кефир, но 
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предпочитаю молоко.

53. Mennään syömään! / Пойдем есть!

54. Minulla on hirveä nälkä. / Я страшно голоден. 

55. Yritän syödä paljon kasviksia. / Стараюсь есть больше овощей.

10. Eči annettujen šanojen merkitykšet šanakirjašta
(Slovar’ karel’skogo jazyka (tverskije govory), luatija A.V. Punžina, Petrozavodsk 1994).

Tiijätkö niijen vaštinehet vienakši tahi livviksi?

Aluškuad’iet ......................................

čiil’i ..................................................

miel’ivalda ........................................

čurata (čuran’e) .................................

pieluš ...............................................

lowna ..............................................

naiččija ...........................................

čumannoi .......................................

ukšiniekka .....................................

šuolavakka .....................................

vows’o ...........................................

čiron’e ................................................

miehl’iehän’e .....................................

mez’i ..................................................

longakero ...........................................

kazakka ...............................................

ägie .....................................................

čakka ..................................................

ruavaš ..................................................

vero .....................................................

l’ekkeri .................................................

vuate ..................................................
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LukemistoLukemisto      
PUALIKKA KÄTEH,
KYYKKÄ KUMOH

Karjala on mečäštäjien ta kalaštajien 
šeutu, elämä ta pärjyämini tiälä tar-
vičči voimakkahie käsie ta tarkkua 
šilmyä. Šen vuokši šen aikuset pelitki 
vuati peluajista voimua ta tarkkuutta. 

Meččä on ilmasen ikäh ollun Kar-
jalan kaunehuš ta rikkahuš. Koko 
elämänpiiri on ollun puuta: raken-
nukšet ta kulkuvälinehet, työvehke-
het ta pyyvvykšet, talon tarpehet ta 
lapšien kukkaset. Šamoin monien 
pelienki välinehet niise on luajittu 
puušta. Näin ni kyykkä. Pualikat ta 
kyykät aina on oltu puiset. Ei ni tä-
mänpäiväni kyykkäpeli tarviče kalle-
hempie välinehie. Šama puu on pa-
rašta ta halpua ainehta pualikoiksi ta 
kyykiksi nykyjähki. 

Tykättih karjalaiset kisoista. Missä 
vielä muuvvalla hyö voitih niin hyvin 
näyttyä iččieh ta kaččuo toisie. Niin 
šielä, kyykkämualla nuoriso näkeyty ta tuttavuštu. Pelin aikana tultih ilmi peluajien voima, 
tarkkuuš ta taitavuuš, mit on aina oltu karjalaisilla šuurešša arvošša. 

Kyykkä on vanha karjalaini kyläpeli. Peluamini alko kevyällä heti kun lumi šuli ta mua 
kuivi pelattavah kuntoh. Näin 77-vuotini Ranta-Miikkula aikoinah kerto täštä Pertti Virta-

82



rannalla: ”Kyykkyä kisattih äijälti, kyykkyä kisattih äijälti! Šitä oli joka pieneššä kyläššä omi-
tuini kyykkämua, ta vielä toisista pienemmistä kylistä keräyvyttih šinne yksihki. Ta niinkun 
Akonlahen ympärillä varšinki Tullinniemellä oli še Kyykkikankaš šanottih, nimeltäh, ni šiih 
šitä keräyty kun šuuri kylä nin šiin oli aivan šatoja henkie aina pyhänäpiänä, kešällä. Šielä 
lyötih kyykkyä, kisattih kyykkyä. Ta kisattih katrelie ta šoitettih laulettih, pläššittih – šielä 
oli vaikka mimmoista iluo! Vain kyykkä etupiäššä vain. Ta šiinä oli šiitä lujat lyöjät, kyykän 
lyöjät moniehat”.

Ennein miehet miteltih kyykällä kylien ta talojen välistä paremmuutta. Šitä oli pelattu 
ammusista ajoista ympäri Karjalua ta šillä oli ušiempieki nimijä. Vienankarjalaiset ta lyydiläi-
set nimitettih šitä kyykäkši; livviläisillä ta monin paikoin Raja-Karjalašša nimenä oli kriuhka, 
gruuhhu, kriukku, Rukajärvellä kuri tai guri, Šuojärvellä šitä šanottih kol’l’oiksi. Tverinkar-
jalaisilla r’uuha. Vepšäläisillä še peli oli brüh (grüh). Šitä pelattih Karjalan ulkopuolellaki. 
Kannakšelaisilla še oli linnapeli, inkeriläisillä poppi, Virošša kurnilöömine.

Kirjallisie tietoja kyykkäpelistä löytyy melko vähä. Enšimmäiset maininnat ta šamoin 
enšimmäiset valokuvatki šiitä löytyy I.K.Inhan kirjašta ”Kalevalan laulumailta” 1894. Kir-
jašša on kokonaini luku omissettu tällä perintehellisellä pelillä, mitä hiän enši kerran näki 
Luvajärven kyläššä. Rahvaš mainičči, jotta peli oli tuttava kaikissa Vienan puolen kylissä. 
Inha kirjutti, jotta ”vanhemmat jo partašuut miehet oltih äijyä innokkahammat kuin nuo-
remmat, kumpasilta tämäki tapa alko jiähä unholah, ta šiitä piättyän kisa on Vienan Karja-
lašša vanhua juurta.”

Kyykkä on tovella perintehellini liikuntalaji. Karjalaiset pakolaiset tuotih še kyykkä Šuo-
meh ta alettih pikkusittain kehittyä šitä šielä. Niitä aikoja še kyykkäpeli ei ollun vielä äijälti 
levinnyn. Enšin še oli vain näytöšlajina pruasniekoissa ta muissa tilaisuukšissa. Kyykkätoi-
minta piäsi vauhtih vašta 1951 vuuvvešta lähtien. Boris Karppelan ta Kosti Pamilon anšijošta 
alko kuuluo kyykkien kolina Šuomešša. Ei še alku ollun helppuo, vain ei rahvaš šuotta šano, 
jotta kypeneštä i mua kytöy. Peli piäsi šemmoseh vauhtih, jotta tuli jo tarvis kekšie šen šelvät 
šiännöt. Pohjakši otettih vanhat karjalaiset pelinimitykšet ta šiännöt. Uutta oltih henkilö-
kohtani šarja ta naisien tulo peluajien joukkoh kyykkäkankahalla. Ennein vet naiset ei pelat-
tu kyykkyä, hyö vain kačottih. Kirjutettih šiännöt ta piettih kilpailuja. 
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Karjalan Šivissyššeuran kyykkäkerho järješti vuotena 1964 enšimmäiset kyykkäsutja-
kurššit. Boris Karppela piti pakinua kurššiloilla kyykän perintehistä ta istorijašta, Kosti Pa-
milo šelošti šiäntöjä ta pistehien laškutapua.

Karjalašta peli ei ollun katon kokonah, šitä pelattih kylissä šilloin-tällöin, ken mitein šuat-
to ta ken mitein muisti.

Vašta 1991 vuotena Itä-Karjalan kyykkäveikkoloilla oli järješšetty sutjakurššit Helsinkissä, 
vain tämäki yrityš ei šuanun kyykkäpelie vireillä tašavallan tašolla. Niitä aikoja peli alko pa-

remmin kehittyö vain Kalevalašša. 
Vuuvvešta 2011 Karjalan Rahva-
han Liitto on kehittän Karjalašša 
Kyykkä-pelie tašavallan tavara-
merkkinä. ”Pelua karjalakši”-pro-
jektin puittehissa järješšettih 
kyykkävälinehie, kumpasie šiitä 
juattih tašavallan piirilöih ta piet-
tih muasterikurššija, missä opaš-
tajana oli Zanna Tikkanen Kale-
valan naisjoukkovehešta.

Tällä aikua tašavallašša on piet-
ty jo ušiempie šekä piirikilpailuja, 
jotta piirienvälisieki. Tänäpiänä 
kyykkien kolina kuuluu ympäri 
Karjalua šekä arkena jotta juhla-
na.

(Pualikka käteh, kyykkä kumoh –pakinašanakirja 2014, Karjalan Rahvahan Liiton vetämien 
projektien aikahšuamini)

Kačo niisi Kyykkä –kisan kuulumisie, Karjalan TV, kanšalliskielini toimituš 2015: http://
www.youtube.com/watch?v=xKuOxNp7hl0
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Enšimmäini opaššuštunti

1. Tehtävä. Luve iäneh kisan arpalorut. Näitä voit toičči lukie kyyk-
kyäki kisatešša.

Hyty-hyty, mato-mato,
čimpuri-čampuri,
vietturi-vuatturi,

čiustari – von!

Kolo-kolo koulu,
takareki taula.

Viis kuuš karjua,
šammakkomarjua;
ken ei ole poikkoi,

jiäkäh pois!

Yksi, kakši, kolme, nellä, viisi, kuuši –
Pappi sluuši!

Ipečika, topečika
toupiu, loupiu.

Isverina Katerina,
čiuštari – vom.

Šieš-mieš,
mäne mieš meččäh,

hakkua puita,
hampun luita.
Käsi kirjava,

koukkušelkä pois.

85



2. Šano mallin mukah: kuin monta, kuin äijän?

Malli: Yksi pualikka – (2)– Kuin monta / äijän pualikkua on? – kakši pualikkua.

Yksi kyykkä – (5) – ................................. kyykkyä.

Yksi kyykkä – (16) – .......................................................

Yksi kyykkä – (20) – ........................................................

Yksi kisuaja – (4) – ................................ kisuajua.

Yksi kisuaja – (8) – .........................................................

Yksi kisuaja – (12) – ........................................................

Yksi lyönti – (2) – .................................. lyöntie.

Yksi lyönti – (3) – ..........................................................

Yksi pisteh – (17) – ................................. pistehtä.

Yksi pisteh – (28) – ...............................................

Yksi pisteh – (39) – ................................................

Yksi joukkoveh – (2) – ................................ joukkovehta.

Yksi joukkoveh – (10) – ............................................................
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3. Luve virkkehet iäneh.

Kyykkäkentällä on äijän rahvašta. Kyykkäjoukkovehet šeisotah valmehena. Joka joukko-
vehešša on nellä kisuajua. Čeri on čertitty ta kyykät on ašetettu. Stuarostat lašetah arpua 
“mittuamalla” kyykkäpualikkua. Sutja kaččou tarkkah. Kaččojat ollah innoissah: kohta alkau 
kyykkäkisa. Ei muuta kun: “Pualikka käteh, kyykkä kumoh!”.

4. Jata virkeh. Valiče šanat viivan alta.

Mie harraššan potkupalluo. Miula on ......................................

Kešällä šuvaičen niisi šoutua järvellä. Miun venehessä on hyvät kepiet ...................................

Talvella lapšien kera čurnimma termältä ................................. ta ........................................

Miun čikko on hyvä hiihtämäh. Hänellä on ............................ ta ........................................

Kaikin myö harraššamma kyykkyä. Kevyäštä šykyšyh šuahen myötähäš kisuamma šitä kyyk-
kyä.

Meilä on uuvvet kyykkävehkehet: ...................................... ta .............................................

Kyykkä on mukava ta halpa harraššuš.

Kyykät, šukšet, čunalla, airot, pallo, šukšišauvat, pualikat, šukšilla.
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Toini opaššuštunti

1. Luve virkkehet.

a) Eči viivan alta verbin perušmuoto.

Malli: Piirtäkkyä čeri! – Piirtyä.

Ašettakkua kyykät čerin etuviivalla!  ...........................................................

Ottakkua pualikat käteh!   ...........................................................

Lyökyä kyykät pois čeristä!  ...........................................................

Šiirtykkyä lähemmällä viivalla!  ...........................................................

Kaččokkua tarkkah!   ...........................................................

Lyökyä lujempah!   ...........................................................

Mänkyä loitommakši!   ...........................................................

Olkua varovaiset!   ...........................................................

Keräkkyä kyykät yhteh tukkuh!   ...........................................................

Laškekkua / Lukekkua lyötyt kyykät! ...........................................................

Valikkua stuarosta!   ...........................................................

Vaihtakkua kenttäpuoliskoja!   ............................................................

Varottakkua kyykkyä!   ............................................................

Šiirtyö, männä, kerätä, varottua, ašettua, valita, olla, lyyvvä, vaihtua, laškie, kaččuo, ottua, 
lukie.
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b) Muuta a-kohalla annetut imperatiivivirkkehet pitäy-rakentehisiksi.

Malli: Meijän / Meilä pitäy piirtyä čeri.
Meijän / Meilä pitäy ašettua kyykät čerin etuviivalla.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................

2. Luaji mallin mukah.

Malli: Ensi kerralla myö lyömmä enämpäisen kyykkie. – Ensi kerralla mie lyön enämpäisen kyyk-
kie.

Myö olemma kyykkämualla. .....................................................................................
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Myö kisuamma kyykkäh joka netäli. .........................................................................

Myö valičemma stuarostan. ........................................................................................

Myö ašetamma kyykät paikoillah. ...............................................................................

Myö keryämmä lyötyt kyykät. .......................................................................................

Myö lašemma / luvemma kyykät. ..................................................................................

Myö otamma pualikat käteh. .........................................................................................

Myö šiirrymmä lähemmällä viivalla. .............................................................................

Myö noššamma pistyh “papit” čerin rajaviivalla. .........................................................

Myö staraičemma / yritämmä / kuottelemma / reistuamma kisata hyvin. ............................

.............................................................................................

3. Luaji mallin mukah.

a) Kirjuta negatiivit.

Malli: Tallua viivan piällä. – Elä tallua viivan piällä!

Tule lähemmäkši. – ...................................................................................

Mäne čerin ulkopuolella. – .......................................................................

Lyö lujah. – ................................................................................................

Lykkyä loitoš. – ..........................................................................................

Lyö pissyštä. – ............................................................................................

Jätä pistyh. – ................................................................................................
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b) Muuta a-kohan virkkehet ei šua-rakentehisiksi. Tarvittavat verbien infinitiivit löyvy-
täh viivan alta.

Malli: Ei šua tallata viivan piällä.

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Tulla, männä, lyyvvä, lykätä, jättyä. 
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Kolmaš opaššuštunti

1. Luve iäneh hyvittelyt ta pahottelut. Kekšitkö lisyä?

Hyvin mäni! Moločča! Hyvä lyönti! Hyvä yrityš! Kuottele vielä kerta! Piäšehän vauhtih! 
Hyvä! Hyvä tuuri! Näin še pitäy lyyvvä! Še kačo hyvin lenti!

............................................................................................................................................

......................................................................................................................
Voi ei! Avoi, kyličči lenti! Avoi-voi-ki! Noh, kunne še nyt luiskahti! Tyhjä lyönti!

............................................................................................................................................

......................................................................................................................

2. Luve kyšymykšet-vaštaukšet. Ajattele lisyä.

Mi on teijän joukkovehen nimi? – Meijän kyykkäjoukkovehen nimi on Čiilahaini.
Ken on teijän joukkovehen stuarosta? – Meijän stuarosta on Jyrki Vienalaini.
Ken on sutjana? – Sutjana on / ruatau Kurgijevan Santra. 
Ken lyöy enšimmäkši? – Enšimmäkši lyöy stuarosta.
Kenen lyöntivuoro nyt on? – Nyt on Mikon vuoro / Nyt lyöy Mikko.
Ken on voittaja? Mi joukkoveh on voittan? – Voittajakši tuli / piäsi Jyškyjärven kyykkäjouk-
koveh. / Täššä kisašša on voittan Čiilahaini.
Kuin monta pistehtä on suanun teijän joukkoveh? – Meijän joukkoveh hävisi <> voitti kuu-
vvella pistehellä.
Kumpi puoli voitti <> hävisi? – Tällä kertua hävisi Čiilahaini.
Ken on tämän kisan paraš kisuaja / peluaja? – Tämänpäiväsen kyykkäkisan paraš peluaja on 
Nikolai Präkkijev. Hiän šai 26 pistehtä / šai lyyvvä 26 kyykkyä.
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............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...................................................................................

3. Luve Kalevalan kyykkäjoukkovehen iskuvirkeh (deviisi).

Kekšitkö oman?

Kisuamah /peluamah myö tulima,
haluomma / tahomma myö olla kaunehena-tervehenä.

Emmäkä myö varaja pakkaista <> šajetta ta tuulta,
karjalaiset tykätäh kyykkyä kisata / pelata.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................

4. Kirjuta virkkehih tarpehet šanat. Ne löyvytäh viivan alata

Rahvaš keräyvyttih .....................................................................

Kyykät pitäy lyyvvä ........................................................ ulkopuolella.

Meijän joukkovehešša on .......................................................................................

Pualikka ....................................................., kyykkä kumoh!

Kyykät šeisotah ....................................................

Meijän pitäy ............................................ joukkovehen stuarosta.

E šua tallata ....................................... piällä tahi ylittyä šitä.

Kisan jälkeh myö keryämmä kyykät ta pualikat ...................................................

Jokahisella kisuajalla on ............................................................................

Čerin, kuuši kisuajua, valita, kyykkämualla, etuviivalla, kakši lyöntiyrityštä, viivan, kyykkä-
loutah, käteh.

94



HarjotuksetHarjotukset

^̂

Nelläš opaššuštunti

1. Löyvä viivan alta sinonimi.

Kyykkäpualikka ............................................................

Kyykkämua ............................................................

Kisata  ............................................................

Laškie kyykät ............................................................

Kyykkävehkehet .............................................................

Lukie kyykät, lyöntipualikka, kyykkätarpehet, pelata, kyykkäkenttä.

2. Pane kirjaimet oikieh järješšykšeh ta kirjuta šuatu šana.

Malli: K Ä K Y K Y – KYYKKÄ.

K A A L U P I K  ................................................................

P I P A P   .................................................................

I A V V I   .................................................................

V Y V Y L Ä  .................................................................

J I K U S A A  .................................................................
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V Y O I T Ö R U L O N .................................................................

T O A V J I T A  ..................................................................

H O V J E K U K O  ...................................................................

U T A J S   ...................................................................

3. Luve šelitykšet ta arvua, mistä šanašta on pakina.

Hiän on joukkovehen piämieš.   .............................................................

Jiähä jälkeh.   ............................................................

Olla ieššä.    ............................................................

Še piirretäh. Kyykkäkentällä niitä on kakši. ............................................................

Tällä šanalla kisuajua voit kehuo ta kiittyä. ...........................................................

Lyöntie šuorittuas’s’a šitä ei šua ylittyä eikä tallata.    ............................................................

Čeri, stuarosta, hävitä, moločča, voittua, viiva.
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Viiješ opaššuštunti

1. Muissa eryähien kyykkä-kisah liittyjien verbien taivutuš.

Harraštua
Mie harraššan
Šie harraššat

Hiän harraštau

Myö harraššamma
Työ harraššatta
Hyö harraššetah

Mie en harrašša
Šie et harrašša

Hiän ei harrašša

Myö emmä harrašša
Työ että harrašša
Hyö ei harraššeta

Kisata Pelata
Mie kisuan
Šie kisuat

Hiän kisuau

Myö kisuamma
Työ kisuatta
Hyö kisatah

Mie peluan
Šie peluat

Hiän peluau

Myö peluamma
Työ peluatta
Hyö pelatah

Lyyvvä Ottua
Mie lyön
Šie lyöt

Hiän lyöy

Myö lyömmä
Työ lyöttä

Hyö lyyvväh

Mie otan
Šie otat

Hiän ottau

Myö otamma
Työ otatta
Hyö otetah

Piirtyä Laškie
Mie piirrän
Šie piirrät

Hiän piirtäy

Myö piirrämmä
Työ piirrättä

Hyö piirrettäh

Mie lašen
Šie lašet

Hiän laškou

Myö lašemma
Työ lašetta
Hyö lašetah

Ašettua Kerätä
Mie ašetan
Šie ašetat

Hiän ašettau

Myö ašetamma
Työ ašetatta
Hyö ašetetah

Mie keryän
Šie keryät

Hiän keryäy

Myö keryämmä
Työ keryättä
Hyö kerätäh
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Voittua Hävitä
Mie voitan
Šie voitat

Hiän voittau

Myö voitamma
Työ voitatta
Hyö voitetah

Mie hävien
Šie häviet

Hiän häviey

Myö häviemmä
Työ häviettä
Hyö hävitäh

2. Pane verbit oikieh personamuotoh.

Malli: Mie (kisata) .............................. kyykkyä. – Mie kisuan kyykkyä.
 Šie (ei, lyyvvä) ....................... lujah. – Šie et lyö lujah.

Myö (kisata) ......................................... kyykkyä joka nelläšarki.

Mie (ottua) ................................ lyöntipualikan käteh ta (lyyvvä) ............................... 

kyykkyä.

Kyykän kisuajat (piirtyä) ............................................. kaikki tarpehet viivat, rajat ta čerit.

Mie (ašettua) ................................... kyykät etuviivalla. 

Konša työ (pelata) ...................................................... kyykkyä? 

Sutja (laškie) .................................. pistehet ta šanou, ken on voittaja. 

Myö (laškie) ..........................................., kuin monta kyykkyä on jiänyn čerin šiämeh. 

(Kerätä) ................................kö työ ihan heti kyykät pois kentältä? 

(Ei, kerätä) ................................ nyt, šiitä pikkuista myöhempäh.

Hyö (lyyvvä) ........................................ kaikki kyykät uloš melkeinpä kertalyönnillä.

Mie (piirtyä) .......................... čerin iče.
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Hiän (kerätä) ......................................... kyykät yhteh tukkuh.

Mitä mieltä olet, kumpi joukkoveh (voittua) ......................................... tämänpäiväsen 

kisan? Himottais ajatella, jotta myö (ei, hävitä) .................................................... .

Mikko on hyvä kyykän kisuaja, hiän (lyyvvä) ........................................ lujah ta tarkkah. 

(Ottua) ......................................ko työ kyykkäpualikat jo käteh vain (ei, ottua) 

............................?

Ka (ottua) ............................................ myö, elä hätyäle.

Lapši (ašettua) ................................... pappikyykät pistyh.

Myö (kerätä) .............................. kyykät ta šie (ašettua) ................................. ne paikoil-

lah. 

Monet nuoret ta i vanhempiki rahvaš (harraštua) ................................................ kyykkyä.

Kaikin (kisata) ........................................... kyykkyä mielelläh.

Ruvekka kisuamah kyykkyä!
Muistakka vanha vienankarjalaini šanonta: “Pualikka käteh, kyykkä kumoh!”
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