
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-
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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
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1 VERKKOKÄPY
2 PAIKKUANTAKÄPY
3 TUOHIKÄPRY

4,5 KIVEKŠET
6 VALKKI
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