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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-
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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. 

83



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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