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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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