
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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