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Näyttäyty kylynisäntä rahvahalla tavallisešti aina 

kylyššä ta vain šiih aikah, konša heijän käynti šin-

ne oli kielletty. Harvoin kylynisäntä tuli pirttih 

ta šiitäki näyttäyty rahvahalla vain unissa. On 

šemmosie uškomukšie, jotta ei hiän ollun pahana 

kun häneh käyttäyvyttih hyvin, ušottih kieltoja ta 

kunnivoitettih häntä.

Rahvaš kuvitteli häntä vihasena ukkelina, kum-

pani oli kiäriytyn  vaššan lehtilöih. Toičči tiijettih 

olovan hänellä perehenki: naisen ta lapšie, vieläi 

piikoja tiijettih olovan. Kylynisäntä pakasi šamua 

kieltä, kuin ni talon eläjät ta ymmärti heitä. Kuin 

muutki starinamaiset olennot ”kylynisäntä” rike-

neh muissutti ičeštäh rahvahalla, konša hyö oltih 

hänen omistamašša paikašša. Toičči hiän pölätteli 

pešeytyjie kylyššä: koputteli kylyn šeinäh, nakro, 

ulvo taikka kuoršasi kylyn kiukuan takana. Hiän 

voi hoikahtua pešeytyjyä ihmistä nimie myöten 

taikka nakata häneh kivellä.
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LukemistoLukemisto      
KARJALAISEN KYLYN

ISTORIJAŠTA

Vielä toisen vuosituhannen alkupuolelta ei löyvy mimmosiekana tarkkoja tietoja karjalaisešta 
kylyštä. Šen vuokši on vaikie piättyä konša karjalaiset alettih rakentua kylyjä. Još ajatella kuin 
šuuri merkityš šillä on ollun aina karjalaisien elämäššä, ni vois tulla šemmoseh piätökšeh, 
jotta šillä kylyjutulla on jo melko pitkä istorija.

Niin kuin ni monilla muilla kanšoilla enšin še oli ollun muakyly, missä vettä lämmitettih 
ropivošša kuumennetuilla kivilöillä taikka šielä jo oli kiukuaki. Še oli pieni, puolekši muah 
upotettu rakennuš yksipuolisen katon kera, kumpasešša ei ollun latetta, lauteita ta lauččoja. 
Muakylyššä oli muan tašalla pieni ikkuna ta pešeytyössä lattiella levitettih olkie.  Myöhem-
min še jo oli yksihuonehini muan piällä rakennettu šinčitöin šavukyly kiukuan kera. Jo XX 
vuosišuan alušša kylyrakennukšeh lisäyty ovetoin kylynšinčči, kylyh ilmešty kylypata, a jo  
XX vuosišuan puolivälissä alettih rakentua ulošlämpiejie kylyjä truvan kera, a vielä vähäsen 
ajan piäštä kylypata šai kannen ta kylyn kiukuan ovi mäni kiini.

XX vuosišuan lopulla kylyššä jo voi olla erikseh kylpy- ta pešeyvyntäpuoli, kylmä lautašei-
näni kylynšinčči monilla isännillä muuttu lämpimäkši lepohuonehekši.

Enšin kylyrakennuš oli talon ta toisien taloušrakennukšien kera lähekkäh ta yhen aijan 
šiämeššä. Jo XIX ta XX vuosišatoina karjalaisilla yhen katon alla jouvuttih šekä pirtti, jotta 
liävät, tallit ta tanhuot. Šiih aikah kylyki šiirty talon viereštä lähemmäkši rantua. 
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Enšimmäisinä hommina karjalaisella uuvvella elinpaikalla oli enneinvanhah ollun kuatua 
mänty, min kanto voitih kavertua huuhmarekši šurvomista varten. Šiitä kyhättih kyly, missä 
alukši elettihki, ta vašta šen jälkeh rakennettih männikköh pirtti.

Tavallisešti kylyjä rakennettih vesirantasilla, vain vielä XIX vuosišuan loppupuolella Vie-
naššaki Venehjärven kyläššä oli šemmosie kylyjä, mit oli rakennettu ihan vejen piällä. Van-
hoissa valokuvissa näkyy, jotta kylyn oččišeinä on rannalla, a takašeinä kahen kiven piällä 
järvellä. Oli šemmosieki kylyjä, mit oltih vejen piällä pylvähien varašša. Vesi liplattau kylyn 
lattien alla. Piäšöy šemmoseh kylyh rannašta portahie myöten. Tämmösellä rakentamisella 
on oma šelvityš: kylyvesi oli lähellä ta hyvä oli valautuo pešeyvynnän jälkie ihan portahilla, 
taikka hypätä portahilta järvie  kylpömäh. Tämmösie kylyjä kun ruvettih rakentamah, ni 
isäntä huomenekšella päivännoušun aikana tuli rantah, kumarti kaikilla ilman šuunnilla ta 
kyšy šiih hommah lupua vejen ta muan isänniltä. Erikseh pakautti vejenisäntyä, jotta še 
kevyällä ei ahtais jäitä rantah ta ei rikkois rakennušta. Palkakši taikka lahjakši veteh luotih 

Kylyššä on märkä šiivo, koivuni kurikka, oman kiän oikeuš
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paritoin miärä vaškirahua.
Šavukyly on šiämehlämpiejä kyly. Šitä lämmitetäh niin, jotta šavu tulou kylyn šiämeh ta 

šiitä piäšöy uloš ovešta ta reppänäštä.
Tavallisešti kylyjä šalvettih pyöreistä hiršilöistä kymmeneštä šalvokšešta erikseh pirtistä, 

vejen lähellä, järvien tahi jokien rannoilla. Šiih kylyn rakentamiseh liitty monie varotukšie ta 
uškomukšie. Ei ois pitän valita kylyn tilakši šemmoista paikkua, missä oli vesišuoni. Še nä-
kymätöin virtuaja vesišuoni oli haittana ”kylynisännillä” ta niin kuin ei antan heilä tavallista 
rauhua, vei heitä mataššah. Jotta kylyštä tulis hyvä perehen pyhäpaikka, rakentajat yritettih 
varottua, jotta rakennukšella ei käytäis vihaset ta ihotautihiset (šyyhyset) ihmiset. Šuojukšena 
rakentuas’s’a käytettih elävyähopieta. Šitä peitettih kylyn kiukuan alla mihnih aštieh taikka 
šyväh linnun šulan tynkeh, kylyn oven piällä, taikka kylyn kynnykšeh ta typettih še reikä 
puun okšalla. Rahvaš ajatteli, jotta nämä konštit varjellah pešeytyjie tautiloista, kiroloista ta 
kaikešta muušta pahašta.

Kylyhiršijä varuššettih pakkaiskuun ta tuiskukuun aikana, šiih aikah, konša  puušša on 
mahla šäilymäššä. Valmehet hirret vejettih kotih heposella pankkorekilöillä. Tavallisešti ra-
kentamista varoin käytettih mäntyö, kuušta ta koivuo. Männyt kuoritettih kevyällä, konša 
kuori lähtöy paremmin. Yritettih kiskuo še kuori niin, jotta ei pilata puun kuoren alla olijua 
kalvuo, šentäh kun še šuojelou puuta happanomisešta. Rakentuas’s’a alavenččoja ei pantu 
muan varah. Nurkkien alla ašetettih šileitä kivijä. Niitä šanottihki nurkkakivilöiksi. Hiršien 
välih pantih koivun tuohta ta tilkittih šeinät kuivalla šammalella. Šamoin koivun tuohella 
katettih kattuoki. Vanhah aikah kylyn katot oltih šekä kakšipuoliset, jotta yksipuoliset.

Kun puini kyly lämpisi rikeneh ta kiukua toičči äijälti kuumeni, piti  olla varovaisena, jot-
ta ei tilis tulipaluo. Šen vuokši kylyt ei oltukana lähellä toisie rakennukšie vesistöjen lähellä 
taikka ihan vejen piällä. Täštä näin ni šanotah: ”Ei kylyštä kylä šyty”. On šemmosie mainin-
toja, jotta kun šuorittih rakentamah kylyö, ni kylyn hirret varuššettih jo šykyšyštä ta ennein 
kylyn rakentamista  pantih ne talvekši likoh jokeh taikka järveh. Šemmoset kylyt ei šytytty 
ilmituleh, još šattu tulipalo, vain pitälti kyvöttih.

Yritti rahvaš varottua tulipaloja, vain šilti Aunukšen gubernijašša XIX vuosišualla mai-
nittih ušein olovan tulipaloja ta šuurin ošin palettih šavukylyt. 1870 vuotena ”Олонецкие 
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губернские ведомости”-leheššä gubernijan liäkäri Štorbergi kirjutti, jotta hänen mieleštä 
tapa kaikkien karjalaisien rakentua omituini kyly on yksi šyy šiih. Kirjutti, jotta kylyjä läm-
mitetäh kahičči netälissä, tykätäh löylyštä ta halkuo ei saleija. Kylyrakennukšet ollah puiset, 
kiukua kuumuutta huohtau ta kaikki tämä on palovuarallista.  Vielä toini šitä kauhiempi 
paha puoli oli hänen mieleštä šavukylyššä. Še oli häkä, min takie monet kaupunkin herrat 
tottumatta kyläššä käveššä pökerryttih kylyššä ta puolikuoleina piäštih šieltä  pihalla. Näistä 
šyistä hiän ehotti kieltyä yksityiset kylyt ta rakentua niijen tilah šuuret yhtehiset.
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Kylyn šiämeššä

Kyly jakautuu kahekši ošakši: šinčiksi, missä pešeytyjät jakšauvutah ennein kylyh mänömistä 
ta šuoriuvutah kylyn jälkeh, vaikka še oliki ennein lautašeinäni ta kylmä talvella. Kylyn piä-
ošašša  kylvetäh ta pešeyvytäh. Ičeššäh kylyššä oikiella kiällä ovenšuušša on kiukua. Kiukuan 
ta oččišeinän välissä on lautiet (lauvat), millä issutah ta kylvetäh kylpijät. Lauteijen vaštapiätä 
oli pieni ikkuna ta šen alla ta toisella šeinällä oltih laučat. Luašša ta šeinäššä ollah reppänät: 
laki-, ta šeinäreppänä, mistä šavukylyššä šavu piäšöy šiämeštä pihalla.  

Kylynlattiet pitäy luatie vähäsen kallellah, jotta vesi piäšöy valumah paremmin. Latelau-
toih luajitah šemmoset juomut, mitä myöten vesi piäšöy juokšomah. Juomun lopušša oli 
pyörie reikä läpi lattiešta, mistä vesi mänöy lattien alla.

Uuteh kylyh,  ihan niin kuin uuteh pirttih männeššä novikkoih, vietih minih lahja, taval-
lisešti halko. Löytyy mainintoja, jotta uuteh kylyh vietih hienoista lankua ta šanottih kylyn-
halteilla: ”Ottakkua vaštah lahjani!”. Tämä tapa muissuttau šiitä, jotta joškuš kyly on ollun 
ihmisen elinpaikkana.

Tietoja Šuojärven pitäjäštä

A.A.Brandersin kirjašša ”Tietoja Šuojärven pitäjäštä” 1892 vuotena näin muissellah entistä 
karjalaista kylyö: ”Kyly oli matala, šavuštuneh, šuuri ta lattietoin huoneh. Kaivo oli kylyn 
tarpehie varten ihan lähellä, toičči ihan kylyn oven takana. Miärättyjen töijen jälkie, ma-
talla taikka ativoih lähtiessä, kotih tultuo matalta, pahašša voinnissa taikka kipienä ollešša, 
rošenčan tarpehiksi lämmitettih kyly. Še lämpisi kešyä-talvie melkein joka päivä. Kylpömäššä 
yhtä aikua oli ušiempi ihmini, niin monta kuin šiih kylyh šopi. Pešeytyjät jakšauvutah kylyn 
luona taivahan kannen alla ympäri vuuvven ta riputetah ne vuattieh kylyn ulkošeinällä. Ša-
moin kylyštä piäššehetki šuoriuvutah pihalla šiäštä välittämättä. Šilloin kyličči kulkija mat-
kamieš šuau nähä ruškieihosie miehie istumašša minnih hirren piäššä talvi-ilmašša. Nakrun 
kera, leikkien hyö vejetäh piälläh kovat valkiet hamppupalttinaiset taikka pruunit pumpu-
liset paijat ta alušvuattiet. Kylyvašta yheššä kiäššä ta piälyšvuattiet toisella käsivarrella hyö 
aššutah pirttih ta annetah kylventävuoro toisilla. Oli tapana käyvä järveššä uimašša ta tulla 
jälelläh kuumah löylyh lämpielömäh.”
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Mušta härkä mulleroini korvon vettä juou, šylen puuta šyöy

Kylyn piäpaikka on kiukua. Ennein kylynkiukaita kuvottih pienistä pyöreistä kivilöistä. Ki-
vijä kylynkiukuata varoin valittih huolellisešti, šentäh kun šiih ei paššattu kaikki kivet. Kylyn 
kiukuan kivet on ihan erikoini asie. Tärkein šiinä on še, jotta kivilöistä riippu löylyn maku. 
Parahittain paššuau šiih hommah järvikivi, mi keštäy enämmän ta ei niin murene. Pitäy ot-
tua vain šileitä valkeita kivijä. Mušta, harmua ta šinini kivi annetah kylyh kačkuo. 

Kylyn kiukuata varten ei šua ottua rapakivie, värikivie ta hikikivie. Rapakivi on murakka 
ta kylyn kiukuašša rutto murenou. Šanotah, jotta kivijä kylynkiukuata varoin pitäy valita 
huomenekšella. Šilloin hyvin erottau kuivan ta märän kiven. Ei pie ottua märkyä kivie, kum-
pasen piällä oli kaššetta. Še on hikikivi. Hikikivi kun šattunou kiukuah, ni še antau kačkuo 
ta piluau koko löylyn.

Kun pahatahtoni ihmini tahtonou ruatua toisella ilkivyttä, ni hiän voit panna kylyn kiu-
kuan kivien šekah pahan kiven. Šilloin isäntien pitäy purkua toičči koko kiukua, jotta piäššä 
eris šiitä kačkun antajašta kiveštä.

Muissellah vanha rahvaš, jotta kun kiukua oli valmis ni šen piällä pissatettih pikkupoikua 
niin, jotta še kusi kuarena levisi pitin kiukuata. Šilloin kylyh tulou makie löyly ta ei tule hä-
kyä. 

 Kiukuan kešellä on tavallisešti kylypata, missä kuumenou vesi. Kylypata voi olla 
luaššaki kiini kiukuan piällä. Šitä ennein, konša vielä ei ollun vesiašteita, kivet kuumennettih 
kiukuašša hiilien piällä ta erikoisilla pihtilöillä kannettih ne šuureh altahah. Ne altahat oltih 
kakšiošaset.
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Šen yhteh puoleh kuattih viluo, toiseh kuumua vettä. Kylyššä kivie veteh laškies’s’a piti ša-
nuo:

Kivi nimeš,
vesi velleš,

taivaš tuattoš,
mua muamoš,

kuikka ristituattoš.

Šilloin ei vesiaštie halkie, kun šiih lašetah kuuma kivi.

Kylyaštiet

Enneinvanhah kaikki kylyaštiet oltih puiset, ušein kaverretut puušta taikka puun pahkaš-
ta. Myöhemmin papit ta pohatammat eläjät hankittih ičelläh jo rautasie taikka vaškisie 
kylyašteita. On ollun šemmoni uškomuš, jotta kylyašteita šamoin kuin vaštuaki ei šuanun 
käyttyä koissa. Esimerkiksi, kylyšankkoloilla ei šuanun tuuvva vettä pirttih. Šentäh niijen 
nimeššä onki enšiošana šana ”kyly”: kylykorvo, kylykauha, kylypata, kylykoukku, kylyvašta. 
Ne kaikki oltih vain kylyh kuulujat esinehet.

 Valona kylyššä enšin, šamoin  kuin pirtissäki, käytettih palajua pärettä,  mi ašetettih 
palamah pärepihtilöih kiukuan ta lauteijen välih. On šemmosieki mainintoja, jotta še päre 
palo ta valotti ovenšuunurkašša. Lattiella oli vesiaštie, mih tiputtih pärieštä hiilikappalehet. 
Myöhemmin ruvettih käyttämäh jo öljylyhtyö.

Kylyhalot

Kylyö lämmitettih ta nytki lämmitetäh tavallisešti koivu-, huapa-, leppä- ta mäntyhalkoloil-
la. Paraš löyly tulou, konša še lämmitetäh koivusilla halkoloilla. Koivu antau kylyh makien 
ta kuuman löylyn. A kun še lämpiey huapahalkoloilla – puhaštuu trupa novešta (truvan 
šiämeštä paletah novet) ta löyly oli puhtahampi. Leppäset halot ei annetta kuumutta, vain 

9



makieta löylyö. Tervaista puuta ei tavallisešti käytetä, kun löyly šilloin tulou karkiekši. 
Oli šemmoni uškomuš, jotta vettä kylyh ei pitäis kantua etukäteh, varšinki myöhäseh illalla. 
Tämä šuau šiäntymäh šekä vejen-, jotta kylynisännän. Šilloin pešeytyjien tukat voijah šekuo.

Metini löyly, šulkkuni vašta

Vaššat ollah karjalaisien kylyritualin erikoini oša. Lehti-Iivanan ta Petrunpäivän välistä ai-
kua (07.07-12.07) karjalaiset piettih šemmosena aikana, konša pitäy vaššakšet šuaha. Šilloin 
voit leikata, a šiih männeššä ei leikattu koivun lehtie, šitä ennein ei šuanun varpua veičellä 
katata. Lienöykö šillä ollun mitä šelvityštä, a koivun lehtie Iivananpäiväh šuahen ei leikattu. 
Šiitä vašta ruvettih lehtie leikkuamah, lähettih vaššakšeh. Vaššakšet šilloin šuatih ta kerppuo 
šiivatoilla talvekši leikattih.

Iivananpäivän ta Petrunpäivän välissä parahittuan vaššakšešša käytih konša oli aikani kešä 
ta lehti hyvin kašvo. Myöhäsinä kešinä šiitä käytih Petrunpäivänki jälkeh. Vaššakšeh käytih 
vain kuivalla šiällä, jotta vähintäh kolme päivyä ennein lähtyö ei ois šatan vettä. 

Kun ei liene lähellä ollun lehtimeččie, lähettih vaššakšeh venehellä järven poikki. Šemmo-
seh šuureh hommah lähettih ušein joukolla. Rauvuškoivikko ečittih ta  johan ne oli ieltäpäin 
tiijošša ne koivikot! Miehet kuattih koivuja, a naiset ta lapšet veiččien kera vaššakšie leikattih. 
Hikikoivu ei kelvannun vaššakšekši. Hikikoivun lehti on pihkani, litmakka ta ilkie kylpieis-
sä, eikä taho šen lehet pisyö vaššašša kiini ta tartutah kylpijän ihoh. A rauvuškoivun lehti 
on jäykempi, še kyllä pehmenöy kun talvella vaššan hauvot, vain še ei mäne litmakakši, eikä 

lehet lähe pois. Šentäh ni šanotah: ”Rauvuškoivu – 
vaštakoivu, hikikoivu  – lammaškoivu”.

Rauvuškoivun ta hikikoivun erottau jo šilloin, 
kun koivu on pissyššä. Šelväšti näkyy mi niistä on 
hikikoivu, mi rauvuškoivu. Hikikoivušša on pyöri-
emmät lehet eikä ole šei koivun okšien pinta niin 
kiiltäjä, harmuampi on. Rauvuškoivušša lehet on 
čoherammat ta vielä niinkuin hammašlaijat, šem-
moset šahanterät ta karčakat. Okšat on pitemmät ta 
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ritvakammat, niijen pinta on kiiltäjä ta šiinä on vielä valkeita täplie. Ta muiteinki iče rauvuš-
koivu on pitempi ta šoliempi, hyvin šen tuntou.

Šiitä kun koivu kuatah, okšie šuurih kerppuloih leikatah, mimmosen vain voipi kantua. 
Leikatah pität vičat, niistä takkavičat viännetäh ta niillä ne kerput šivotah takkoih ta kanne-
tah veneheh.

No kun kymmenisen tuommoista takkua šuahah, šiitä kerätäh vielä  pienie viččahaisie 
vaššan šiteiksi. Vain okšat ei kelpua, ne pitäy olla muašta kašvajua viččua. No šiitä lähetäh 
kotih ta lat’atah vaššat.

Vaššat lat’atah šemmosiksi pyöreiksi, ei hyvin pitiksi roivanoiksi ta latvat tašasiksi, jotta ei 
ne šiitä kylpieissä roiku ympäri ihuo. Lat’atešša tyvipuolešta riivitäh pois ne lehet ta okšat, 
jotta šen hyvin täyttäy kopra ympäri, šilloin še on šopivan šuuruš.

Šiitä kun on kaikki vaššat lat’attu, viännetäh ne vičat vaššan šiteiksi ta niillä vaššat šivotah 
šiitä kohašta mistä še lehtipuoli alkau. Še šijevičča pissetäh šen vaššan tyven läpi, pyörähy-
tetäh ympäri, jotta šen vičan latva jiäy šitien alla, šiitä toini kerta ympäri, jotta še šije tulou 
niinkuin ristih, še šorkkautuu šiih vaššantyven ympärillä ta šiitä kun šen vetäy oikein tiukalla, 
niin še kyllä pisyy šiinä.

Vaššantyveštä leikatah kirvehellä še liika pivuš pois, tašatah še vaššantyvi. No šiih šitieh 
kun jiäy šitä tyvipiätä, nin še viännetäh kieräkši, jotta še noin mutkalla pyörähtäy, tulou 
šemmoni šilmukka šiih. Šiitä šilmukašta šiitä pissälletäh toisen vaššan šije, ta šeki viännetäh 
kieräkši ta šiihki tulou šilmukka. Ne vaššat ollah šiitä yheššä kiini, parittain ta še onki šii-

tä vaštakammičča. Ne kammičat noššetah pirtin lakkah 
ta pannah riuvulla kuivamah niistä šiteistä toini toisella 
puolella riukuo. Šanottih vielä ennein vanha rahvaš, jot-
ta kun vanhašta vaššašta šitien ottau ta kiäriy šen käteh, 
ni  kyllä še kivun parentau.

Lat’attih vaštoja tavallisešti naiset, a miehet aina ši-
vottih. Naisen ei ois pitän olla vaššan šivontahommis-
sa. Šanottih, jotta še vaššan šitomini tuou naisella liikua 
šynnytyšvaivua.
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Vaštojen miärä

Ei ennein konšana kyšytty jotta ”montako vaštua luatija?”, vain kyšyttih jotta ”montako 
kammiččua luatija?” Joka pereheššä varuššettih ta nytki varuššetah vaštoja talven varah tar-
pehieh myöte. Niitä piti olla šen verta, jotta riittäis  tulovah vuoteh šuate. Harvoin karjalai-
set käytettih šamua vaštua kahičči. Kun talošša lienöy ollun ušiempi kylpijä, ni vieläi kakši 
vaštua tarvičči yhtenä kylypiänä. A kun panna lukuh, jotta kahičči netälissä tavallisešti läm-
mitettih kylyö ta šemmosien töijen aikana, kun heinäaika, kalallakäynti, potakankukinta, 
ni lämmitettih toičči moničči netälissä, vaštuaki piti olla riittäväšti. Erähät mainittih šuavan 
šavoin kammičoin, jotta ei joutuis kevyällä paijalla kylpömäh.

Vaštojen laji

On totuttu, jotta kylyö ei voi kuvitella ilmain vaštua. Ušein kylyššä tautien ta kipujen pa-
rentamisešša vaššalla oli šuuri merkityš. Vaššalla kylvetettih ta luvettih tarpehie lukuja ta 
loiččuja. Kanšanliäketiijošša käytettih erimoisie vaštoja ta jokahisella niistä on omie parenta-
jie ominaišukšie. Varšinaisena on kuiteinki rauvuškoivuni vašta. Šen avulla puhaššettih ihuo. 
Rauvuškoivun lehtie vanha rahvaš käytti huavojaki parentuais’s’a. Viinimarjašta luajittu vašta 
on hyvä, kun ollou ihotautija ta še vašta antau kylyh hyvän hajun. Čiilahaisvašta auttau, kun 
nivelie kivistäy. Leppäni ta tuomini vašta on šamoin hyvä ihotautiloih. Pihjalaini vašta on 
vitamiinivašta.  Huapani ta katajaini vašta autetah vaivunnašta, nivelien kivušta ta ne ollah 
hyvät iholla.

Vaššan taikavoima

Lapšen tuuvvitukšeh karjalaisilla, šamoin kuin monilla toisillaki kanšoilla, liittyy monenmoi-
sie uškomukšie. Ei pitäis tuuvvittua tyhjyä kätyttä, lapši rupieu itkömäh.

Kätyttä ei pie jättyä tyhjäkši, muitein pahavoima anaštau lapšen tilan. Jotta ei niin kävis, 
kun lapši otettih kätkyöštä, šen tilah pantih lattienpyyhintävašta taikka muamon kenkä.

Oli šemmoniki uškomuš, jotta kätytlašta, kumpasella ei ollun vielä hammašta, ei šuanun 
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jättyä yksin pirttih (šemmoista rikenempäh tapahtu pienissä perehissä). Kun ei liene ollun 
pirttih jiäjyä lapšen kera, ni šilloin kätkyön alla luotih vašta lapšella tovarissakši. Rahvaš uško 
vaššan taikavoimah ta piti šitä šuojukšena.

Pehmiekši hauvotulla vaššalla peštih pokonniekkua. Tunkuon karjalaiset šiitä šillä vaššalla 
ta šillä muilalla ajettih talošta lutikkoja. 

Mitä ruattih käytetyllä kylyvaššalla? Täštä löytyy erimoisie šelvitykšie. Yksien tietojen mu-
kah käytetyt vaššat piti polttua kylyn kiukuašša, eikä missänä nimeššä niitä tuotu pirttih. 
Käytetyn vaššan avulla, još še šattu pahan ihmisen käsih, voitih konštuija pahua niillä, ken 
šillä oli kylpen. 

Vuokkiniemeššä tuaš käytettyjä kylyššä vaštoja huuhottih järveššä ta tuotih pirttih lat-
tienpyhintävaššakši. Täštä vaššašta on šemmoni arvautuš: ”Vetehisen akka pirtissä, vuattiet 
kaikki paikoissa”. Ei šuanun vain neiččyön vaštua tuuvva pirttih ta pyyhkie šillä latetta.

Vaštua käytettih špouvuajatki tytöt, konša yritettih einuštua tulovua elämyäh. Hyö kešäl-
lä,  špouvuanta-aikana, kylvettyö luotih vaštah järveh ta kačottih. Kun še uponnou, ni še 
lupuau tänä vuotena pahua, a kun ei uponne, ni vuota hyvyä ta šulhasie.

Ei šuanun luatie vaštua šemmosista okšista, kumpasilla oli istun käki. Ne, šemmosen okšan 
lehet, oltih altapäin pruunin väriset. 

Tietäjän apuo tarvittih karjalaiset monešša hätätilantehešša. Vain joka tietäjällä tuli šem-
moni aika, konša hänen piti luopuo omašta ”virašta” ta antua še tietäjän nero nuoremmilla. 
Iččie vanhemmalla ihmisellä ei šuanun antua šitä taikavoimaista neruoh. Šyynä šiinä ajašša 
voi olla še, jotta tietäjän šuuh ei jiänyn ainuttaki hammašta ta piä jäi pal’l’ahakši. Šitä tietäjän 
neruo ei šuanun antua vierahilla, vain ihan omahisilla. Vain kun ei liene niitä heimolaisie ta 
lähisie šattun olomah, ni šilloin tietäjä joutu antamah šen neroh vaššalla kylyššä kylyn kyn-
nykšellä. 

Millä kylyššä pešeyvyttih

Muilua entisih aikoih karjalaisilla ei ollun. Šilloin toičči šitä šuatih oštamalla ulkomailta šua-
ten vain neiččysillä. Vielä šovanjälkisenä aikana XX vuosišuan puolivälissä makiella haisuja 
muilakappaleh oli harvinaista ta kallista tavarua kaikkien käyttöh. Tavallisešti päitä peštih 
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lievennetyllä tuhkaporolla. Šitä tuhkaporuo keitettih koivun tuhkašta. Tuhkat pantih ču-
hunniekkah, piällä kuattih vettä ta še čuhunniekka pantih koko päiväkši kiukuah hautumah. 
Šiitä kun še čuhunniekka jähty, še hauvottu tuhkavesi šiivilöitih. Še oliki šiitä tuhkaporo 
– šemmoni läpinäkyjä, vähäsen kellertävä melko väkövä aineh. Šitä käytettih šekä kylyššä 
pešeytyössä, jotta pyykin pešušša, vain še oli aina lievennettävä vejellä. 

Piätä peštih vielä pakkulivejellä taikka pakkuliporolla. Pakkuli on vanhašša koivušša olija 
kahen nyrkin šuuruni mušta pahka, kuin heposen kapie. Ne pakkulit šamoin pantih čuhun-
niekkah, vettä piällä ta päiväkši kiukuah. Šiitä šillä porolla peštih piätä, a še iče pehmiekši 
hautunut pakkuli paššasi pešuvihkokši. Šiitä jo myöhemmin ilmešty  šäkkikankahisie pešu-
vihkoja. 

Ristikanša, kylpömäh!

Kylyn lämmityšaika on kiini vuuvven ajašta. Talvella še voitih panna lämmitä melkein huo-
menekšella, kešällä kyly ei tarvinnun šemmoista lämmityštä. Piti vain pityä muississa, jotta 
pešeytymini kylyššä oli vuoronmukani, ta myöhäh käynti kylyššä oli kielletty.

Konša kyly on lämmitetty ta hiilet kohennettu, nin kyly vähäsekši aikua jätetäh rauneutu-
mah. Kylyn valmistaja kylyštä lähtiessä loi vettä kiukuan piällä ta šano:

Pois, kačku, kylyštä,
löyly šijah,

Ta ristikanša kylpömäh!

Reppänät jätetäh auki, jotta kačku läksis kylyštä pois. Šiitä šavuset šeinät pyyhitäh vaššal-
la, a lattiet ta laučat peššäh taikka vain pyyhitäh. Tämä kylyn šiivuomini on isäntien asie ta 
kaikin ruatah mielieh mukah. Erähät peššäh kyly šamašša pešeyvynnän jälkeh ta šiitä vain 
pyyhitäh, a toiset tuaš peššäh ennein kylyh lähtyö. Yhet ei tykatä männä märkäh kylyh, toiset 
ei välitetä šiitä.

I.K.Inha oli pannun merkillä, jotta karjalaiset ei pietty kiirehtä kylyššä, pitälti issuttih šielä 
ta juteltih. Hiän mainičči, jotta karjalaiset oikein tykättih käyvä uimašša kylvennän aikana 
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ta alotettih uija aikaseh kevyällä enšimmäisissä poreissa. Talvella monet vieretteliyvyttih lu-
mešša.

1913 vuotena yksi tutkija kirjutti Uhtuon karjalaisista: ”Tiälä talvella rikeneh voit tulla 
vaštah karjalaini, aštuja kylyštä ”aatamin puvušša”, vaikka kuin šuuri pakkani olis. A kevyäštä 
šykyšyh šuate lapšet ta vanhemmat miehet aina kulettih kylyštä alaččomina, peitellen iččieh 
ieštäpäin kylyvuatteilla.”

Kenen kera kylyh

Monet tutkijat Karjalašša käyveššä tovissetah (S.Paulaharrju 1907-1908 vuosina ta venäläi-
setki tutkijat), jotta karjalaiset käytih kylyššä koko perehellä šekä lapšet, jotta aikuhiset ta 
vanhukšet yhtäaikua. Kun pereh lienöy ollun pieni, ni šamah kylyh voitih kuččuo nuapurija-
ki. Mainitah, jotta kylpijie toičči tuli niin äijän, mi vain šopi kylyh. Lapšetki pieneštä šuaten 
totuttih šiih, jotta kylyššä kaikin ollah omie ta ei čuipoteltu eikä ujoššeltu.

E.Lönnrot tuaš kirjutti, jotta hiän ei voi šemmoista tovistua. Hänen muistelujen mukah 
naiset ta  miehet pešeyvyttih erikseh.

J. Klementjev Mujehjärven piiristä lähtösin olija kielentutkija kirjutti, jotta kylyh tullešša 
pitäy tallata kynnykšellä, mitä ei missänä nimeššä voi ruatua pirttih tullešša.  

Kyly kun oli valmis ta tultih kylyö val-
mistamašta, šanottih: ”Ristikanša, kylpö-
mäh!”. Toiset vaššattih: ”Passipo!”. Šiitä 
mäntih kylyh. 
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Kylyh männeššä

Šuovatta kylytöin, pyhäpäivä piiruatoin ei mitänä makša.

Kylyššä ennein ta i nytki enšimmäisinä käyväh ruavahat ihmiset, tavallisešti miehet.  Hyö 
enšilöylyššä taikka ”Teron löylyššä” löylytetäh šelkieh, jalkojah, käsieh, kylkijäh. Viimesinä 
kylvetettih lapšet, alottuan pienimmistä. Pienet nännilapšet kylvetetäh märäštä vuattiešta 
piäličči, jotta löyly ei polttais lapšen ihuo. On hyvä kešällä kuumašta kylyštä männä kylpö-
mäh järvie. 

Kylyššä kylpijällä ta järvie kylpijillä šanottih: ”Jumalapu jouččenilla!”. Kylpijät vaššattih: 
”Hyvä ois Jumalapu – jouččenie, jouččenie!”.

Riähkä tulou kylyštä tullešša, kun ei pirtissä peše näkyö ta käsie uuvveštah. Läsijä tai po-
konniekka, kumpasie on kylyššä käytetty, on peštävä kokonah pihalla puhtahalla vejellä.

Kun imettäjät naiset tullah kylyštä, niin heijän täytyy peššä nännih ennein kun laštah 
imetetäh.

Kyly on köyhän apteekki

Još ei viina, terva ta kyly auta, šiitä on tauti kuolomakši.
Kyly, terva ta tärpätti još ei auta, niin šilloin on mieš männyttä.

Monien vuosišatojen kuluos’s’a Karjalašša oli vain kanšan liäketieto. Rahvaš uško tietäjien 
taikavoimah, niijen konštiloih ta aina ečči apuo heiltä. Ei ollun niitä aikoja liäkärijä monissa 
kylissä. 1887 vuotena koko Aunukšen gubernijašša oli kaikenkaikkieh 8 liäkärie, a koko Ke-
min piirissä ei ollun liäkärie ollenkana. XIX vuosišuan loppupuolella niitä oli kaikkijah 23, 
ta XX vuosišuan alušša 30 liäkärie. E. Lönnrot, iče liäkärinä ollešša, mainičči, jotta ei rahvaš 
mielelläh kiäntyn liäkärien puoleh hätätilašša, vain tavan mukah tautieh kera mäntih tietäjän 
luo. Oli šemmoni uškomuš rahvahalla, jotta kaikki tauvit ta kivut ihmisellä ollah mistänih 
šyyštä ta tullah muašta, veještä, mečäštä. Šentäh hyö harvoin šuoššuttihki liäkärin antamah 
apuh. Vaikka toičči kennih šöi liäkärin antamie liäkkeitä, hiän kuiteinki ečči tietäjie. A kun 
šiitä alko pareta, kiitti ta kehu tietäjyä ta šen tehokkahie konštija.
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Eräš šana tietäjistä

Karjalaisilla kaikenmoisie tau-
tija parentuas’s’a tietäjä oli eri-
koisen tärkie ihmini. Iče šana 
”tietäjä” jo on šen merkki, 
jotta šillä ihmisellä on erikoi-
ni nero täh hommah ta hiän 
käyttäy šiinä monenmoisie 
taikaesinehie. Tavallisie tie-
täjie oli joka kyläššä. Niijen 
apuo aina tarvittih ta hätäti-
lašša heijän puoleh kiännyt-
tih. Vain oli šemmosie tautija 
ta tapahukšie, konša paikallini 
tietäjä ei voinun auttua ta piti 
eččie apuo jo voimakkaham-
malta tietäjältä, kumpani voi 
olla yksi šuuremmallaki alo-
vehella. Ne voimakkahammat 

tunnetut tietäjät kaiken muun lisäkši piettih yhteyttä tuonilmasienki voimien kera, šuatettih 
ta voitih kiäntyö niijen puoleh apuo šuamah.

Enneinvanhah  tämmösinä tietäjinä tavallisešti oltih ruavahat ta vanhemmanpuoliset mie-
het. Šemmosella tietäjällä piti olla kaikki hampahat šuušša ta tukat piäššä. Šanottih, jotta kun 
tietäjän šuušša ollou vaikka yksi ainut hammaš, ni hiän on tietäjän voimašša. Mainitah, jotta 
1833 vuotena Hietajärveššä oli Miina-nimini poika, kumpani oli šyntyn hampahat šuušša  
ta tukkapiänä. Tämä jo oli rahvahan mieleštä šen merkki, jotta pojašta tulou tietäjä ta tämän 
tiesi koko kylä. Niin ni kävi. Jo 18 vanhana hiän alko parentua rahvašta ta tietohuičči. Mai-
nitah tämmöistä mieštä elävän Uhtuoššaki. Še oli F’odorof Kost’a, kumpani pieneštä šuaten 

Marina Takalo avohuavua parentamašša:

Kyly löylyn lämpimäini,
mäne läpi kuumista kivistä,

palavista puateroista.

17



uško šanan voimah, ta tietohuintah. Tiijettih rahvaš, jotta hiän iče ei konšana lašken verkkuo 
järveh, ennein kun šopi šiitä Vellamon kera, ei pannun anšua eikä lähten kontiemečällä, kuni 
ei šopin šiitä mečänisännän kera.

Hyvät tietäjät jo etukäteh tiijettih läsijän tauti, pantih diagnosi ta voitih šanuo minne päin 
še tauti kiäntyy.

 Näin kerrottih Uajuolahen kylän Tuarie-nimiseštä tietäjäštä, kumpani oli šyntyn Vuon-
nisešša. Ičeššäh Uajuolahešša 1900 vuotena oli vain 6-7 taluo. Näin häneštä paistih: ”Tuarie 
jo yöllä unissah näki tullahko häntä huomenekšella pakauttamah vain ei. Hiän näki šenki 
mi tulijua vaivuau ta jo tiesi voitko auttua vain ei. Kun lienöy tietän, jotta ei voi auttua, ni 
šamašša kieltäyty. Mainittih, jotta monilla autto, piäšti kiroloista, tautiloista ta luati liäkettä”.

Tämä tietäjän nero moničči šiirty šuvušša yheštä polvikunnašta toiseh. Joka voimakka-
halla tietäjällä oltih omat taikaesinehet ta taikakonštih, mit šen neron kera šamoin šiirryttih 
nuoremmilla. Hampahitoin ta pal’l’ašpiä tietäjä hävitti voimah ta joutu luopumah neroštah. 
Oli vielä toiniki šyy, konša tietäjä šen ruato: hiän tahto rauhašša šiirtyö tuohilmah. Šanotah, 
jotta još tietäjä ennein kuolomistah ei šitä rua, ni šuurešša tušašša ta muokašša joutuu šur-
muah vuottamah.

Konša tapahtu še neron anto nuoremmalla tulovalla tietäjällä, šamoin lämmitettih kyly. 
Opaššettava nousi lauteilla ta istu šielä lakki piäššä ta kintahat kiäššä. Opaštaja-neron luovut-
taja kylvetti häntä vaššalla ta luki tarpehie täh asieh loiččuja.

Tietäjien taikaesinehinä oltih: liito-orava, lintujen piät, šulat, kontien ta hauvin hampa-
hat. Näitä ”apulaisie” oli toičči kilottain, ta jokahini niistä omašša kiäröššäh. Ne oltih vain 
tietäjän käytöššä, niitä ei šuanun koškie ta kaččuo vierahien.

Monet tietäjät piettih šitä neruoh ihan ammattina ta šillä elätettih piätäh. Palkakši heilä 
annettih ken mitäi: ušein jauhuo ta muuta ruokatavarua. Šuurta makšuo ei šuanun ottua, ois 
voinun mänettyä tietäjän neron.
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Joka talon tervehyšlaitoš

Tavalliset parennuškeinot oltih kyly, parennuškašvit, loičut. Kanšan liäketiijošša äkie šavuky-
ly oli yksi tärkeimmistä parennuškeinoloista monista tautiloista. Monie tautija niitä aikoja 
käytih parentamašša kylyššä. Šanottihki vanha rahvaš, jotta karjalaisen liäke on kyly ta terva.

Ta šillä on tavallini šelvityš. Šavukylyššä yhissytäh tulen, kuuman vejen, kuuman löylyn ta 
šavun tervehelliset vaikutukšet. Ne šuahah kyly bakterittomakši ta šen vaikutuš ihmisen ter-
vehyöllä on verratoin. Koivusilla halkoloilla lämmitetty ta oikein valmissettu kyly on terve-
hillisin kaikista toisista kylylajiloista. Koivusien halkojen šavu iskeytyy kylyn šeinih ta lakeh 
ta  muššentau ne tötkillä, mi šiinä šavušša on. Puini kyly, puiset aštiet lisättih kylyh hyvyä 
tervehellistä vaikutušta. Vereš kylyvašta, mi anto kylyh šekä hyvän hajun, jotta parkkiainehie-
ki, mit hyvin puhaššettih pešeytyjän ihon. Vaššan lisäkši karjalaini hinkkasi iččien hauvotulla 
koivupakkulilla, mi parenti hänen verenkiertuo. 

Tautija parentuas’s’a piti valita šemmoni rauhallini ta hil’l’ani paikka, missä läsijä ta pa-
rentaja šuatih ollah vain kahen. Kyly šiinä hommašša oli paraš paikka ta šitä  ušein karjalaini 
rahvaš käytti omaluatusena tervehyšlaitokšena. Tavallisešti kyly ei ollun toisissa rakennukšis-
sa kiini eikä ihan lähelläkänä niitä. Šielä rauhallisešša hämäräiseššä kylyn šiämeššä tietäjä šai 
käyttyä taikojah ta konštijah tarpehieh ta voimieh mukah.

Ennein pitämistä kylyššä parentamismänöja, piti kyšyö lupua šiih kylynemännältä taikka 
kylynisännälta, halteilta.  Heitä piettih hyvinä parentajina ta ušottih, jotta hyö voijah auttua 
ta piäštyä kaikista tautiloista. Näillä šanoilla heih kiännyttih: ”Kylyn isäntäiset, kylyn emän-
täiset, nuoremmat i vanhemmat i keškikertahiset, prostikkua tätä ristikanšua, antakkua oma 
tervehyš, ottakkua oma hyvyš!

Uško rahvaš ičen kylynki taikavoimah. Šentäh kylyh tullešša šitä tervehittih ta šanottih:                                               

Terveh löyly, terveh lämmin!
Ei löylyn löytämistä,

lämpösen lähenemistä.
Löyly kiukuan kivih,

lämmin kylyn šammalih!
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Kipietä, esimerkiksi lapšen šynnyttäjyä taikka muita läsijie, kylyh kun viijäh, niin šiitä oven 
šakarašta vejetäh kolme kertua šitä kylyn lämmintä henkeh, vaššašta katatah poikki kolmi-
huarani varpa ta pannah še kipiehisellä šuuh, hampahien välih. Šiitä luvetah:

Puun löyly, kivosen lämmin,
hiki vanhan Väinämöisen,
henki nuoren Joukahaisen.
Löyly kiukuan kivih,
löyly šaunan šammalih!
Kolme tietä männäkšeš:
yksi ovešta, toini ikkunašta,
kolmaš šaunan šammalista.
 
( N a s t i  A i t t a v u a ra )

Kylyššä tautien ta kipujen parentamisešša vaššalla oli šuuri merkityš. Vaššalla kylvetettih ta 
luvettih tarpehie lukuja ta loiččuja. Rahvahan liäketiijošša käytettih erimoisie vaštoja, kun 
jokahisella niistä on omie parentajie ominašukšie.

Kun parennettava lienöy läsin pitemmän aikua, vaššatta parentaja ei tullun toimeh. Vaššan 
avulla hiän parenti ta ajo tautie pois ihmiseštä. Mainittih olovan aikoinah šemmosie nerok-
kahie tietäjie ta heijän konštiloih kuulujie mukavie tapahukšie. 

Taikašana ta loičču oltih aina tietäjän apuna ta liäkintäkeinona. Näin pakautteli parentaja 
tautie pois  šitä ajuais’s’a:
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Läheš täštä, mäneš täštä,
et taija oikie ollakana!

Ollet jorinoista jouhišuijen,
eli pakinoista parrattomien,

ota Hiijen hiihtošukšet,
lemmon leppäset šivakat,
joilla hiihät Hiijen maita,
lemmon maita leyhyttelet.
Mäne šinne, kunne käšen:

pohjolan kivimäkehe,
vuaran vaškisen šisähe,

kivijä kivistämäh,
puasija pakottamah.

Šielä on puuta purrakšesi,
kiven šiäntä šyyvväkšesi.
Šielä on hyvä ollakšesi,

armaš aika ollakšesi.

Вон отсюда, уходи-ка,

Рождена ты, хворь худая,

Заклинаньем бородатых,

Наговором безбородых.

Надо лыжи взять у Хийси ,

Взять ольховые у Лемпо

И бежать по зсмлям Хийси ,

Уходить из края Лемпо .

Убегай, куда велю я:

В каменную гору Похьи,

В недра медного утеса,

Пусть от боли стонут камни,

А утесы от ломоты.

Ствол древесный там грызи ты,

Сердцевину камня выешь,

Хорошо тебе там будет,

Проведешь там славно время.

Oli mainittu šemmoistaki, jotta kun tietäjä parenti läsijyä ta šai ajua tauvin ihmiseštä, ni še 
tauti lenti pois parennettavašta šemmosella vauhilla, jotta rävähytti auki šeppošelälläh kylyn 
ovet ta kisko männeššäh kylvetyšvaššašta lehet.

Marina Takalo kun parenti Kenttäniemen kylyššä avohuavua, ni näin šaneli: ”Kyly löylyn 
lämpimäini, mäne läpi kuumista kivistä, palavista puateroista”.

Viinimarjašta luajittuo vaštua käytetäh, kun ihmisellä on ihotautija ta še antau hyvän 
hajun. Čiilahainivašta auttau, kun nivelie kivistäy. Lepäštä ta tuomešta luajittu vašta auttau 
ihotautiloista. Pihjalaini vašta on vitamiinivašta.  Huapani ta katajaini vašta autetah vaivun-
našta, nivelien kivušta ta ne ollah hyvät iholla.

Šentäh kun ennein ei ollun ammatillisie liäkärijä, niin tavallisešti liäkintä ta muut rituali-
konštit oltih tietäjien hommana. Hyö tiijettih kaikki tarpehet loičut ta taikašanat, šuatettih 
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pityä ritualija oikein ta tehokkahašti.
Kylyššä tautija parentamas’s’a, loiččuloilla oli šuuri merkityš. Jokahisešša tapahukšešša piti 

olla oma loičču. Kylyššä parennettih šekä ruavašta rahvašta, jotta pienie lapšie. Rikenempäh 
toisie kylyššä parennettih viluššuštautija, kumpasie šattu olomah vähä välie.  Piti kylvetellä 
monista muistaki šyistä: ruveštä, nuhašta, topašta, kerosen kivušta ta muista vaivoista.  Kun 
keroni kipeytyy, šiih hyvin auttau  kylyn terva. Kylyn terva on hyvä auttaja monissa muissaki 
tapahukšissa. Kuumašša kylyššä pitäy ottua vähäsen tervua šeinäštä tahi luašta, panna še šuuh 
ta šiitä purekšie ta imie šitä. Terva on hyvä hampahan kivuštaki. Konša huuleh noušou rök-
kö, niin kylyššä šitä voijellah tervalla. A kun šelkä kipeyty, niin tervankušella šelkyä voijeltih. 
Tervanpoltošša kuurnašta alukši valujua tervavettä šanotah tervankušekši. Še auttau vielä 
vaččakivušša ta šitä ennein juotih keuhkotautihiset.

Huavoja kun parennettih kylyššä, ni käytettih mečän pihkua ta mettä, huavan lehtie, pan-
tih niih nurmen nuttua,  tuohen julmua, vejällettih vielä viimekši tervua -        puunvoijetta 
piällä. Ta vaikka kyly oli kaiken puolin paraš paikka parennušhommissa, šitä piti varotel-
la huavojen parentuas’s’a. Šiinä tapahukšešša löyly voit antua pahan vaikutukšen, niih voit 
tarttuo kylyštä löylynvihat. Ne löylynvihat oltih erikoiset tauvit ta tulehukšet, mit uhattih 
kaikilla ta voitih tarttuo vaikka keh kylpijäh. Löylynvihoja vaštah käytettih šananvoimua ta 
tiijettih šiih monie manauššanoja ta loiččuja. 

Šiinä  huavoja parentuas’s’a kylyn löylyššä piti muistua manata löylyö, kun kylyh mäni ta 
kiukualla vettä loi:

Lämmin, Jumalan luoma,
löylyämmän luatima.
Löyly, mäne kiukuah:

huava on kiäššä!
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Piti vielä šylkie huavah ta kiukualla ta näin šanuo:

Huava, pie varuaš,
kyllä kyly varah pitäy.

Ei ole löylyn löytämistä,
eikä lämpimän pistelömistä.

Šilloin löyly pisy alallah, eikä pilannun huavua. 
Kun lienöy ollun mitä pienempyä huavua taikka vaivua, piti ottua hampahih vaššan varpa 

kylpiessä, ni šilloin kuuma löyly ei pahoin vaikuttan šiih huavah.
Parentamini kylyššä oli huolellisešti järješšetty ta kaikin puolin valmissettu. Parennuškyly 

lämmitettih ukkosen šärkömillä puilla. Vesiki piti olla toičči monešta kohašta (kuohuvašta 
košešta, meččälammista). Apuvälinehenä hoijošša käytettih kylyn löylyn lämpyö ta leppäistä 
tai ”yhekšäštä eri lajista” luajittuo vaštua.

Vain lešet kelvatah kylyššä käyttäjiksi. Šamah kylyh, missä oli parennettu läsijie, ei šuanun 
missänä nimeššä männä kylpömäh pakšunaolija naini, eikä šinne šamoin voitu käyttyä kon-
tien repimyä lehmyä (Karjalašša oli tapana käyttyä kontien repimyä lehmyä kylyššä).

Kylyh käyveššä kylvennällä oli šuurempi merkityš, mitä pešeyvynnällä. Kylpömini oli kar-
jalaisilla šekä lyštie, jotta erikoisen tarvista elämän tapua, parennuškeinoloissa kaikkein te-
hokkahin liäke. ”Kun ei kylpömini ta viina auta, niin kuoloma periy”, − šanou šananparši. 

Hierontua lämpimäššä kylyššä on käytetty ikivanhoista ajoista. Še on hyvänä apuna monis-
sa nivelien taikka lihakšien vaivoissa, vain kun ollou ihmisellä pitkäaikasie ta vaikeita tautija, 
ni šilloin on tarvis tietäjän apuo ta šen taikakonštija. Kyly karjalaisilla on tullun ” tervehyön 
pyhäkši paikakši” ta šillä uhratah vielä nykyjähki. Niinpä kylpijä luou kylyn katolla uhriksi 
enšimmäisen verekšen tämänvuotisen šivotun vaššan. Moničči šemmosie vaššan jätteitä löy-
tyy šieltä entisiltäki vuosilta.
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Kyly lämpiemäh, šarvet likoh, šana kylällä.

Kuppari tullou ta vapisou,
ta šarvet ne puššissa kolisou.

 
Kuppauš ta šuonenisku on oltu parennuškeinona ušiemmilla kanšoilla jo antikan aikoina. 
Tätä tiijettih ta käytettih Kiinašša, Intijašša, Jegiptissä, antikan Kreikašša, Riimašša ta Afri-
kan maissa.

Kaivaukšissa on löyvetty mesopotamilaisien liäkärin ta hänen orjan leima noin vuuvvelta 
3300 eHš. Leimašša on kuvattu kolme kuppauššarvie ta šiinä olija kirjutuš kertou liäkärin 
ta orjan kuppuamishommista. Kreikašta on šamoin löyvetty antikan aikasie kuppauššarvija.

Šana kuppauš on tullun ruočin kielen šanašta blodkopp, eli verikuppi. Rahvaš alko paissa 
kupittamisešta ta kuppuamisešta ta näin šana jäi kieleh.

Kupparina oltih tavallisešti naiset. Šen tovistau vanha šanontaki ”Ei mieheštä kuppariksi, 
eikä naisešta lukkariksi.”

Kupparin ammattie kunnivoitettih ta hänen apuo moničci tarvittih. Vain ei hänen paren-
nuškeinoh liittyn mitänä varattavua taikka taikavoimaista. Hiän ei ollun noita eikä tietäjä 
ta šentäh häneštä toičči kekšittih lauluja (kupparilauluja) ta irvual’tih. Esimerkiksi löytyy 
tämmösie: 

 Kupparilla on kummat konštit,
kummemmat, kuin muilla:

veren imöy ihmisistä
pröllykköjen luilla.

Kupparilla kumma tapa,
kummempi, kuin muilla

imöy vertä ihmisistä
elukkojen luilla.

 Iivari vari vari varšanluu, kuppariämmän peršeluu.
Še on pehmie,  kuin kupparin käsi.

Kupparin lehmä ei puše, kun šarvet on šäkissä.
Šöis kuppari šilakkua, vain varajau, jotta janottau.
Kun kuppari šattuis kuolomah, ni šarvišäkki jäis.
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Kupparina ei voinun olla ken vain. Šemmoni ammatti tarvičči kupparista hyvyä ruumihillis-
ta vointie, löylyn keštäjyä piätä, tarkkua  šilmyä ta varmua kättä. Šen lisäkši kupparin vielä 
piti tulla toimeh kaikenmoisien kupattavien kera.

Tavallisešti kupparit oltih pakasijat ta hyväntahtoset naiset, vain mainitah monien olovan 
ahnehien viinah ta tupakkih.

Kupparitaito šiirty šuvušša polvikunnašta toiseh, ei šitä mielelläh annettu ielläh šukuo. 
Toičči 5-6 polvikuntua jatko kupparin hommua.

 Oli šemmoni uškomuš, jotta monie tautija ta kipuja tarttuu ihmiseh, još šillä on liikua 
vertä. Täššä tapahukšešša parahana parennuškeinona käytettih kuppaušta.

Kupparit oltih tavallisie naisie, ušein leškijä tai yksinäisie. Kuppaušhommih hyö oli op-
paššuttu joko muamoloiltah, anoppiloiltah taikka vanhalta kupparilta, kumpani voimiltah 
ei enämpi voinun kupata. Kuppuamalla kupparit piäššettih pahua vertä ta šuatih kevennyštä 
monihki tautiloih.

Kuppaukšešša työvälinehenä käytettih kuppauškirveštä taikka kuppaušveistä ta šarvie. 
Kuppauškirveš oli pieni terävä rautakirveš taikka veičči, kumpasie kuppari ei šuanun näyttyä 
kellänä. Tavallisešti še oli kyläšepän luatima ta vanhah tapah šitä kovennettih pitämällä nai-
sen nännimaijošša.

Kuppauššarvekši kelpasi lehmän, härän tai pokon šarvet. Šarvi katattih noin 8 šentin pi-
tuokši ta šen yläpiäh luajittih pieni reikä, a alapiä vuoltih hienokši ta šiliekši. Yläpiä peitettih 
lehmän taikka šijan kusikukkaron kalvolla. Šiih kalvoh luajittih pieni rako, mistä piäsi kul-
komah ilma šarvie imiessä.

Kuppaušta varten lämmitettih kyly ta livotettih šarvet. Löylyššä kupattava pehmenti ihoh, 
hyväkši pešeyty ta laškeutu penkillä kupattavakši. Erähät kupparit iče kylvetettih parennet-
tava ta puhaššettih šen iho  pešömällä. Kun kuppari rupesi kylvettämäh kupattavua, hiän loi 
löylyö ta šaneli näin:

Kihiseppä mušta kiukua,
löylyn lämpö pehmoini,

šilloin viihtyy nuoret, vanhat,
murehet kaikki haihtuu pois.
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Šiitä kuppari imi šarvija kupattavih kohtih, 15–20 kappalehta yhtäaikua, toičči enäm-
mänki. Še šarvimiärä riippu kupattavan kunnošta ta kovošta. Erityisen pahaverisellä läsijällä 
voitih lyyvvä 35–50 šarvie yhtäaikua. Šen jälkeh, vähäsen ajan kuluttuo, šarvet otettih pois 
ta ihošša olijih kohuomih naputeltih kuppaušveičellä (kuppauškirvehellä) pienie huavoja. 
Ne huavat ei olla šyvät ta iho on vain šen verran leikattu, jotta pintaveri piäšöy valumah. Ne 
huavat paretah erähän päivän piäštä ta ihoh ei jiä nuarmie. Vain još ihmini kuppautau iččieh 
1-2 joka vuosi, ni šilloin hänen ihošša voit näkyö pienie valkeita nuarmie. Šarvet kiinitet-
tih uuvveštah paikoillah ta imömällä imettih vertä huavoista šarvih ta šiitä tyhjennettih ne 
vesiaštieh. Konša šarvi on puolekši täyši vereštä, še ičeštäh irtautuu ihošta. Kakši, toičči kol-
meki šarvellista piti mistänih kohašta imie ennein  kun paha pintaveri oli kaikki šuatu pois. 
Ihan tyhjäkši piti imie veri joka šarven kohalta. Še oli paha še pintaveri. Još šitä vähäniki jäi 
huavah, niin rupesi huavua kivistämäh. Koko kuppaušhomma kylyššä voi keštyä 1-2 tuntie. 
Kuppuamisen jälkeh iho peštih ta äijyä paremmašša kunnošša helpotušta tunšija kupattava 
tuli pirttih.

Näin kupattih eri ruumihin ošie: šelkyä, jalkoja, käsie. Kanšan tunnetuimmista halvaukšen 
tervehyškeinoista kuppaušta piettih kaikkein tehokkahimpana. Vuuvvešša kuppuamalla voi-
tih parentua šatoja ihmisie. Še oli tehokašta keinuo piänkivissykšeštä, korvien-, ta hammaš-
kipuh, verenpainoh, nisan ta harteijen vaivoih. Šiämitautija kuppuamalla ei parennettu. Mo-
net ihmiset piettih huolta tervehyöštäh ta šen vuokši šuoššuttih kuppauttamah iččieh pariki 
kertua vuuvvešša. Parahana kuppaušaikana piettih kevättä ta šykyšyö. Varottih kuppuamista 
keškikešällä. Šilloin huavat pahoin parettih ta voitih märkie. Uuvven kuun aikua kačottih 
paššuavakši kuppaušhommih, kun ajateltih šillä olovan parentajan vaikutukšen. Hyvänä ai-
kana piettih ni täyven kuun aikua.

Entiset kupparit voitih veren värin mukah luatie piätökšie kupattavan tervehyöštä. Još veri 
oli tumma, melkein mušta, ni še veri oli liijan šakie. Još veri oli vualie, melkein läpinäkyjä, ni 
šilloin še merkičči vähäverisyttä. Kun veri lienöy ollun šinertävä, ni še merkičči šyväintautie, 
a kellertävä veri tiesi šappi-ta makšatautie. 

Šamoin kuin kuppaušta, kylyššä käytettih šuonenisentyäki. Tällä keinolla piäššettih pahua 
vertä iskömällä šuonta. Aikojen mukah tiijolliset käsitykšet on muututtu ta kuppuamisen 
käyttö parennuškeinona vähennyn.
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LukemistoLukemisto      
RITUALIKYLYT

Kylyššä ihmini šynty ta vietti enšimmäiset päiväh, šielä šai peššä iččeh puhtahakši kuni eli, 
kylyn šeinien šiämeššä parenti tautijah ta piäsi kiroloista ta muušta pahašta. Ritualit, kum-
pasie ennein piettih kylyššä oltih tunnetuimpina ta tehokkahimpina. Ritualikykyh liittyy 
äijän taikakonštie. Kylyššä piettih šemmosie  elämäntärkeitä ritualijä, kun lapšienšuanta, 
lemmennošto ta lemmenšorto, antilahan ta šulhasen kyly, parikunnan kyly, muissinky-
ly ta muuta. Kylyn tärkienä tehtävänä karjalaisilla ta muilla kanšoilla oli ritualipuhaštumini. 
Ennein jokahista pruasniekkua vaššen tavallisešti lämmitettih kyly, missä puhaššuttih šekä 
ruumihillisešti, jotta henkellisešti. 

Lapšikyly

Yksi tärkeimmistä kylyn tehtävistä  ennein oli olla šynnytyšpaikkana. Šielä ilmešty muajil-
mah šuurin oša  entisie karjalaisie.

Karjalan kieleššä on šemmoni šanontahihi ”käyvä lapšikylyö”. Tämä šanontahini mer-
kiččöy šitä lapšen šuantua. Kuin monta  ”lapšikylyö” on naini käynyn, niin monta  lašta hiän 
on šuanun. Šeki on mukava, jotta vaikka nyt tavallisešti šynnyttämini tapahtuu erikoisissa 
šynnytyššairaloissa ta puapojen tilah tultih koulutetut liäkärit, šanontahini ei ole vielä koko-
nah katon.  Še tovistau, jotta tämä šanontahini on vanha. Ta vaikka rošenčašta šanottihki jot-
ta ”läsiy kylyššä tervehtä tautie”, tarvičči tämä ”tauti” apuo, perintehien tietämista ta monta 
muuta.

Ennein naiset šynnytettih lapšie eri paikoissa, missä oli mahollisuš ta konša missä šattu: 
liävissä, lammaškaršinašša, mečäššä, heinäniityllä tahikka veneheššä kalalla ollešša, pirtissäki 
ta šinčissä. Šiitä ajašta on jiänyn šananlašku ”Ei šyntyjä šijuah kačo”. Vaikka kuiteinki taval-
lisempana šynnytyšpaikkana piettih kylyö. 

Šynnyttämisen läheštyössä heti lämmitettih kyly ta rošenčča, lapšinaini muuttu  šinne. 
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Puapo oli häntä šuattamašša ta naisella oli šenpäiväni kokonaini leipä oikiešša kainalošša. Še 
leipä oli šynnyttäjän naisen šuojukšena. Šiitä kylyn kynnykšillä puapo haukkauttau šitä lei-
pyä kolme kertua naisella, kumpani šeisou kylyn šiämipuolella, a iče puapo šeisou kynnykšen 
ulkopuolella. Naisen leipyä haukatešša šanou puapo löylyö vaššaten:

Löylyni, Jumalan luoma,
hiki vanhan Väinämöisen,
šala nuoren Joukahaisen,
elä, löyly, luokšeni tule, 

lämpöni lähellä käy! 
 

Mie olen, raukka, ruajanaini,
vierona, vijanalani.

Mäne šimoina šisällä,
mäne vaččah vajuana,

kipeillä voitehiksi,
vammoilla valin vesiksi,
pahoilla parentimiksi.

Šynnyttäjällä kylyh luajittih makuutila lattiella tahi laučalla. Yökši, još kyly alkau jähtyö, nin 
šilloin lauteilla. Olkie ta mitänih vuatetta pantih venyjän alla. Toisinah vielä alla levitettih 
miehen paita tahi alušpukšut, kun lienöy tahottu perehen lisäkši poikalašta. Toičči, kun oi-
kein vuotettih poikalašta, šuvun jatkajua ta taloh apulaista, ni rošenčalla lapšikylyh matatešša 
annettih käteh rautani šäplä (riehtilän irtovarši). Poikua vuotettih vanhemmat vieläi vanhan-
päivän varakšeh. 

Mainitah šemmosie tapahukšie poikua vuottuas’s’a, jotta kuni naini kylyššä šynnytti, mieš 
pirtissä länket kaklašša, karvalakki piäššä ta kintahat kiäššä lat’t’asi: ”Poikua, poikua!”

Lapšen šija luajittih vakkah muamon reunah tahikka, još kyly ei ole oikein lämmin, laučal-
la. Piänpohjih šeinäh pissettih keriččemet. 

Kun muamo lapšineh oltih kylyššä ta jouvuttih olomah šielä öilläki, hyö tarvittih šuoje-
luo. Kierrätettih enšin rošenčča ta šiitä koko kyly ta luvettih varauššanat. Šen jälkeh ašetettih 
kirveš kylyn kynnykšen eteh kylyn šiämeh, terä šiämehpäin ta šanottih:

Hospoti plahoslovi,
Spuassu ta pyhä Pohročča,

olkah yöllä ympärillä,
päivällä piän piällä.

Varomah, varjelomah,
vaššen kohti vaššukšie,

kohti kaikkie kovie. 
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Kylyššä heti muamo lapšen kera kylvetettih, ennein kun pantih makuamah, kylpyvettä valo 
puapo enšin kolmičči kiälläh muamon piäh ta šano:

Vesi puhaš, Jumalan luoma
pešömäh, puhaštamah.

Šiitä puapo kolmičči ropšasi veteh kaššetulla vaššalla naista pitin šivuja ta šano:
 

Puun löyly, kivosen lämmin
monešta on hyväštä tehty,

ušiešta šiunuail’tu,
havupuista hakkuail’tu,
puhki lautojen lijoista,
puhki lattien lijoista,

puhki kiukuan kivistä,
puhki kylyn šammalista.

Yks’ on loukko ikkunašša,
toini reikä reppänäššä,
kolmaš olkohot ovešša.

Mäne tuulen tuuviteltavakši,
vilun ilman vietäväkši,

ahavan ajeltavakši.
 
Šen jälkeh kylvetettih lapši šamalla tavalla omalla vaššalla. Kun puapo kylvetti lašta enšim-
mäistä kertua, ni luki näin:

 Kylyn löyly kylvettämäh,
vaššan löyly vahvottamah,

puu on puhtahuokši,
päivä on valkevuokši,

ihalakši ilman linnun,
tämän kylyn kylpehyöššä,
vaššan lehen vaipuvuošša. 
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 Ta luvettih vielä näinki:
 

Yškä še lapšen ylentäy,
puapo šen lapšen parentau,
varvikko heposen varšan,

vaššan lehti vaimon lapšen.
 

( I r o  R e m š u )

Lapšella luajittih oma pieni lapšenvašta ta šitä ei šuanun šituo viännetyllä vičalla. Puapo kol-
mičči puissalti märkyä vaštua lapšen šelän piällä ta luki lukuo:

 Vašta šelän piällä,
Pyhä Pohročča piän piällä,
vaššan lehti vahmistamah,
koivun lehti koššuttamah.

Neičut Muarie emoni,
rakaš äiti armollini,
tuo hiemalla hikie,

kanna kauhalla väkie,

polveh puuttumatointa,
jotta jalka jakšais käyvä,

polvi polkie kykenis
luillah lutelomah, 

šuonillah šoutelomah,
jaloillah japšamah –

ihon alaččomah,
varšin vuattehittomah.

 Kun lašta kapaloitih enšimmäistä kertua, ni šaneltih:

Hospoti plahoslovi.
Makua kuin muatinčča,

veny kuin vesihako,
elä tiijä tulijista,
elä tiijä läksijistä.

( I r o  R e m š u )
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Šen jälkeh puapo kiänty muanhaltien puoleh šanoilla:

 Terveh mua, terveh manner,
terveh piha, terveh pelto,

terveh tervehyttäjällä,
tälläki tulokkahalla! 

Akka manteren alani,
poika pellon pohjimmaini,

šuo maillaš matalin...
Ijäkšeh isännäkši,

elinijäkšeh emännäkši.

Nyt muamo jo šai lapšen yškähäš ta imetti šitä. Šuuh nännie pannešša muamo näin šano 
lapšellah: ”Tätä on šyönyn šukuš, šyntyš, helie heimokunta, tätä rupie šieki šyömäh!”

Još muamo ta lapši ollah tavallisešša kunnošša ta muatah rauhallisešti, niin puapoki voit 
yöllä n’ukahtua. Vain yksin ei šua heitä konšana jättyä, ei ni hetkekši. Kun pieni lapši ei ole 
vielä rissitty, ta muamo niise on vain alani, hyö molommat ollah hellimmyölläh, ta kaikki 
paha heih helpošti tarttuu. 

Još puapon mistänih šyyštä on vähäsekšiki aikua lähettävä pois kylyštä, niin kenennih 
toisen on tultava šiksi ajakši hänen tilah. Muamuo lapšen kera ta pakšuna olijie naisie ei 
konšana jätetty yksinäh kylyh, šentäh kun kylynisäntä ei tykännyn niitä. 

Kolme vuorokautta puapo hoitau muamuo ta lašta kylyššä. Vaikka šattu missä pitemmän, 
missä vähemmänki ajan. Šattu toičči niinki, jotta muamo lapšen kera oli kylyššä netälin. 
Šiitä šen ajan piäštä käypi puapo kylyn ovelta muamolla antamašša malitun, lukomašša pla-
hosloven’n’an. Vain pienoista vielä pitäy hoitua ielläh. Jotta šais lapšen tuuvva kylyštä pirt-
tih, puapo kävi kyšymäh lupua muamakalta ta tuattoukolta. Hiän šano, jotta šaisko tuuvva 
pirttih, kun on perehtä lisäytyn. Vašta šen jälkeh muamo ta lapši muututtih pirttih. Pirtissä 
naisella oli šija šänkyššä tahi lattiella pirtin čuppupuolešša. 

Vielä min’n’an piti lahjottua tuattoukko ta muamakka, enšimmäiseštä lapšešta ainaki. 
Tuatolla paita, muamolla koštovuate tahikka räččinä, kumpani hyväh. Šiitä kun min’n’a anto 
tuatolla lahjan enšimmäkši šen, kumarti jalkah: ”Täššä on tuattosen lahjua lašta kaččuo”. 
Muamollaki tuaš kun anto lahjan, ni tuaš jalkah kumarti: ”Täššä on muamosen lahjua lašta 
kaččuo” (Mari Kyyrönen) 

Tverin Karjalašša min’n’a anto muamakalla pitän nuoran hiihnakši, jotta lašta tuuvvittua.
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Mieholäššä moršiemen oli vielä lahjottava muamakka käsipaikoilla, kun hiän enši kerran 
rupesi mitänih talošša ruatamah, esimerkiksi mäni lypšyllä, aittah tai pyyhki latetta.

Lypšinšankot, avuamet, vaššan tyvet (pyyhkiessä)  kaikki piti lahjuo, käsipaikka šituo. 
(Okahvie Mäkelä)

Ei kaikki moršiemet oltu šelvillä näistä aseista. Niinpä eräš moršien juoksi henkäššykšissäh 
kylyštä pirttih ta ilmotti, jotta muamakka on tullut huimakši,  ei tule alaš lauteilta, istuo ko-
kottau vain šielä! Tuattoukko arvasi asien oikien puolen, otti ruošan ta läksi kylyh hätyyttä-
mäh akkua pois lauteilta. Muamakka oli šielä vuottan moršiemelta kokotušräččinyä, mi olis 
moršiemen pitän tuuvva hänellä, kun enši kerran mieholäššä kylyššä kävi. (Mari Kyyrönen)

Naini ei šuanun kuuteh netälih lupua šyyvvä yksistä ašteista toisien kera, vain omašta 
staučašta ta ei šuanun šamah kuuteh netälih muata mieheh viereššä. Riähkyä varattih, kun 
naini oli vielä ”pakana”, šanottih Vuokkiniemeššä. Šiitä  naini kuajittih ta jumalan lukuja 
luvettih ta hiän piäsi ”pakanoista”.

Samuli Paulaharju kirjutti, jotta kuuvven netälin piäštä naini mäni kirikön šinččih, minne 
tuli pappi ta luki molitvan. Šen jälkie pappi iče vei naisen kirikköh. Nyt naini oli jo puhaš.

 Kun kyläššä ei liene ollun pappie, ni naini pani oprasojen alla leipäpalan ta luati tuhannen 
poklonua ta moliutu. Šiitä kun šöi šen leivän ni oli puhaš.

Tverin karjalaiset šamoin piettih šynnyttäjyä naista ”pakanana” 40 päivyä. Niinä päivi-
nä naini ei šuanun laštahki iče peššä kylyššä. Hänellä vain oli lupa istuo vuatepiällä kylyn 
ovenšuušša kuni lašta peštih. Ičeki hiän šai šilloin pešeytyö viimesinä viimesillä vesillä. Täm-
möistä käytäntyö naiseh šelvitetäh vanhauškosien vaikutukšeh.

Puapo

Kun naini tuli rošenčakši, oli koissa ta puapo oli jo tiijošša, ni lämmitettih kyly. Puapo iče 
lämmittiki šen. Šiih kylyh ei šuanun enšimmäisenä päivänä käyvä muut, kun vain puapo. 

Kun lapši lienöy šyntyn missänih muuvval’l’a (liäväššä, kalalla ollešša, heinänurmella, 
mečäššä), ni lašta ei šuanun peššä šielä missä hiän šattu šyntymäh. Heti pantih lämmitä kyly 
ta työnnettih puapuo käymäh. Toičči puapon käyjällä oli tosi kiireh, ta puapon oli lähettävä 
šillä kučulla vaikka ois yksi jalka ollun kenkäššä, toini kenkättä. Konša pyritettih  puapokši, 
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ei šuanun kieltäytyö, šentäh kun še oli niin arvokaš ta kallis ruato. Puapuo piettih niin arvok-
kahana ihmisenä kyläššä, kuin tietäjyä ta paimenta.

Täštä vaštašyntyjän lapšen pešennäštä on vielä toisieki tietoja. Šanotah, jotta kun lapši 
peššäh šielä missä hiän on šyntyn (olipa še missä vain), ni šemmoseh lapšeh ei vaikuta šil-
myäntä. Šilloin pešuveteh pannah hopieraha (vaškiraha kuollehella) ihon valottajakši ta elä-
vyähopieta. Niin kuin elävänhopien pisarat vierräh ta et niitä šua šormilla kiini, niin ni tauvit 
kierrelkäh lašta.Vielä šiih veteh lisättih ruisjauhuo, mitä piti ottua kolmičči näpillä peikalolla 
ta juohatuššormella (etušormella). Tämä konšti šiksi, jotta lapšešta tulis lihava. Tätä vettä 
käytettih kolmičči, toičči yhen vuorokauvenki aikana.

Seesjärven karjalaiset tuaš tiijettih oma konšti. Hyö pantih čuhunniekkah  leppäsie varpoja 
ta piällä kuattih vettä tuotuo juoksijašta purošta taikka jovešta. Šiitä niitä varpoja hauvottih 
kiukuašša koko päivä šini, kuni še vesi mäni tummanruškiekši, kuin veri. Tällä taikavejellä 
šiitä peštih platenččua. Še pešentäki oli šemmoista omaluatuista. Puapo otti vettä koprahaš ta 
še valu hänen käsivartta myöten kyynäšpiäh ta kyynäšpiäštä lapšen piällä. Koko ajan puapo 
luki lukujah ta šuurin oša niistä oli löylyllä. Löylyö piettih jumalan luomana, še oli kylyn 
elävä henki ta šen henkityš. 

Kun lapši lienöy šyntyn paharaiskana ta heikkona ta heimolaiset varattih, jotta hiän kuo-
lou, puapo iče risti šen kylyššä. Šiinä tapahukšešša lapšella kaklah rissin kera pantih vielä 
kontien hammaš šuojukšekši. Ta ei tämä hammaš ollun šattumaini esineh täššä. Hampahašša 
toivottih olovan elämän voimie, a kontiešta karjalaiset šanottih jotta še on ihmisen šukuo ta 
loiččuloissa šitä kučuttihki ”tätini poika”. Mečäššä vaštah tulijua kontieta piettih heimolaise-
na ta paistih hänen kera, kuin ihmisen kera.

Kenpä kelpasi puapokši?

Puapona, lapšen šynnyttäjän hoitajana, oli tavallisešti vanhahko naini, ušein leškiakkani, 
kumpani oli niih aseih tottun ta tietäy, mitä pitäy mih aikah ruatua. Šai puapona olla mua-
makkaki. Puapon piti šuattua kylyššä käyttyä, kylvettyä, valella, ruatua tarpehelliset varauša-
siet ta loičut lukie, kumpaset tuotih tervehyttä rošenčalla tai lapšella. Puapo käytteli mataššah 
šemmosie šuojukšie lašta varoin, kuin elävyähopieta, vuonnan liemenövillua, pihkakappale-
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hie, lahon puun toukkua ta hopierahua. Pahantapani tahi pahašanani ihmini ei šuanun olla 
puapona. Ei puapona šuanun olla pakšunaolijaki naini. Šiitä voit še puapo iče šuaha vaivasen 
lapšen. Mainittih, jotta yksi naini oli šuanun kyttyräšelän pojan, kun šuoštu puapuimah 
pakšuna olleššah.

Još šynnyttämini mäni vaikiekši ta jatku pitälti, puapo ta toisetki naiset oltih apuna. Šiinä 
yritettih käyttyä monituisie keinoja šekä konštija, loiččuja ta taikoja.

Apukonštiloista

Kun rošenčča ei ala ”piäššä kahekši”, valmissetah väkivesie monella tavalla. Šynnyttäjän vuat-
teista avattih kaikki šolmut, otettih pois vyö ta riičittih kaššat. Kuatah vettä kiärmehen ketun 
läpi, pissualin piipun läpi, umpipuun läpi, loukkoskammin läpi, kolmen skiäkän läpi, stolan 
jaloista, rukin rullan rauvoista ta kylyn kiukuašta läpi.  

Kylyn kiukuan läpi valuas’s’a ašetetah kiukualla kivien välih luajittuh rakoh vašta tyvelläh, 
šije avattuna, ta šiitä vaššan läpi vesi kolmičči valetah ta annetah šuajalla juuvva.

Kaikkie näitä vesie käytetäh, kun riihenparšivettäki: juotetah ta valetah loiččujen kera. 
Kun ei liene šeki tepšin, naista kylyššä kylvetettih, a tietäjä koputteli kirvehen hamaralla ky-
lyn takašeinäh, niin kuin šillä keinoin ois auttan naista ”piäššä kahekši” ta šaneli:

Pilvet repisi pirtin piällä,
taivaš rakosi tallin piällä,

putosi puhaš omena.

Jotta vaikkapa vähäsen šuaha helpotušta rošenčalla šynnytyštuških, kekšittih kaikenmoisie 
keinoja. Esimerkiksi Kiimaisjärveštä on pantu muistih tämmöistä. Puiseh pahka-aštieh tuo-
tih vettä kolmešta kohašta: hettieštä, košešta ta järvešta ta luvettih luku: ”Vesi vanhin voite-
hista... ”.

Šiitä šiih veteh pantih kala, mi oli otettu šuuremman kalan marašta ta paissettu hiililöillä. 
Ne hiilet ta nokie kolmešta muatinčašta pantih šiih veteh ta kaikki hämmennettih Neičyt 
Muarien oprasalla ta luvettih:
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Neičyt  Muarie emoni,
rakaš äiti armollini,

šie olet palveri parahin,
šaunavaimoista vakavin,

tule tänne tarvitah,
lähemmäkši liäkäriksi.
Tule tuškasen tuvilla,
hätähisen huuteloilla. 

Šiitä kyšyttih Neičyt Muarielta mettä tuohisešša tuijassušša millä voitua šuajua ta antua hä-
nellä juotavakši.

Tämän luvun jälkie rošenččua juotettih šillä vejellä ta puapo voiti šillä vejellä hänen šivuja 
vašemen kiän nimettömällä šormella.

Ta tuaš jatettih lukuo, jotta lapši piäsis näillä ilmoilla:

 Avua vesini veräjä,
potkua verini portti,

avua lihani aitta,
kultalipaš liikuttele,

luuhisen lukun takua!...
Piäššä mualla matkamieštä,

ilmoilla imehnisen lašta,
pienišormista pihalla!

 Kun  lapši šyntyy ta puapo enšikerran ottau šen yškähäš, hiän näin šanelou:

Elä kuren ijät,
harmuan harakan ijät!
Kašva pinon pituokši,
huas’s’an korkevuokši!
Poikie tuaton tilalla,

lašta vanhemman jälillä!
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Mitä puapolla lahjakši

Kun puapo puapuičči ta šiitä vielä netälin hoiti lašta,  häntä lahjottih. Lahjottih ken mitein 
lahjo, mitein varoja oli kellä ta še niin i lahjo. Ken anto räččinyä, ken anto paikkua, ken 
anto vuatetta valmista, ken anto oštovuatetta – ken mitäki. Lahjo niin, ken mitein voi an-
tua – köyhä anto vähemmän, pohatta anto enämmän. Ken oli pohatampi ni še anto koštuo 
ta räččinyä, kaikki vuattiet piäštä jalkoih. A ken oli köyhempi, še anto kintahat ta räččinän. 
Kintahat annettih puapolla aina. Lapšenšuaja laitto ne lahjat. Enšin hiän pani paikkah leivän 
ta šuolua, muilua ta kintahat. Šiitä šiih lisättih keltä mitä soitiutu: koštovuatetta, peretnik-
kävuatetta, röijyvuatetta, räččinyä ta vielä pantih ni paikka. Šiitä kun ne kaikki lahjat oltih 
paikašša, naini anto šen paikallisen puapolla ta šano: ”Täššä on nyt lahjat hoitamuaš!”– ta 
šiitä vielä kumarti jalkah: ”Passipo, puaposeni, kun hoijit meitä ta kačoit tämän aikua!”

Kintahat oli annettava kaikičči puapolla. Ne kintahat pantih puapolla tuonilmasiksi hy-
viksi. Oli šemmoni uškomuš, jotta kun hiän joutuu tuoššailašša puapuimua čiilahaista nyh-
timäh, ni kintahat pitäy olla kiäššä.

Vielä piti puapolta  kiät peššä kyynäšpiätä myöte muilalla ta šuolalla kuuvven netälin piäš-
tä,  šentäh kun puapon kiät äijälti hieroutu ta ne piti šuaha puhtahakši.

Lapšen muamo pesi, puhtahalla vejellä huuhto ne puapon kiät ta valkiella käsipaikalla 
pyyhki.

Puapuo ennein Karjalašša piettih niin kallisarvosena vierahana, jotta kun tulou vierahiksi 
ni kolme šeinähirttä tärähtäy pirtissä. Kynnykšeštä piäličči kun talluau, ni multahirretki lii-
kahtau talošša. Arvuo annettih puapolla, kun šemmoselta tilalta korjuau rošenčan ta lapšen 
ta kaikki puhaštau. Niin eikö še jo ole kallis?! On, kačo!

Kuuteh netälih ei lapšen eikä muamon vuatteita šuanun pihalla kuivata eikä järveššä huuh-
tuo. Vanhan rahvahan mieleštä kun llmašša kaikki pahat ”vintiet ta kirot” kuletah, niin ne 
voijah tarttuo vuatteih ta niistä ihmisih. Šamoin tuaš järveštä šuattau kaikenmoini paha hin-
kautuo, vesien matašša kulkijat kirot ta muut. Vuattiet kuivattih pirtissä, taikka ušiemmin 
kylyššä, mitä enšinetälillä lämmitetäh joka päivä kahičči, ta šamoin kahičči muamuo lapši-
neh käytettih kylyššä. Toisella netälillä lämmitettih jo kerran päiväššä. Vain äkieššä, ei lapšen 
vuatteita šua kuivata, muitein tulou ajokšie ihoh, ne kuivatah vain vienošša lämpöseššä.
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Hampahankanto

Jo heti, kun on šuatu kuulla, jotta on pikkulapši šuatu, ruvetah nuapurinaiset käymäh 
lapšenšuajua ta lašta kaččomašša, hammašta kantamašša. Marina Takalon käsitykšen mukah 
hampahan tuonnilla oli še merkityš, jotta lapšella tulis parempie ta lujempie hampahie, kun 
tuotih hammašruokie, kylyruokie. Šinne tuotih piiruata, kalakukkuo, vuatetta, parašta mitä 
löyvettih. Ne tuomiset oli kylyhampahie ta šiitä jo lapšen ta muamon pirtissä ollešša tuotih 
hampahie toini kerta. Ne oli jo pirttihampahie. Šekä muamolla jotta lapšella tuaš tuuvvah 
”hampahie”, muamolla kalakukkuo, kalittua, kakkarua, piirakkua, čäijyheinyä ta šokerie, 
lapšella kaikenmoista vuatetavarua. Šilloin jo tuttavat miehetki pistäyvytäh kaččomah ta an-
netah rahua, rahahampahiksi. Vain miehillä ei ollun lupua käyvä kylyššä hammašta kanta-
mašša.

Skokuna Jumalan pojan puapo

Skokunua šanottih Jumalan pojan puapokši. Šitä ei šua tappua, eikä vanhah aikah uškallettu 
koškieki šitä. Mainittih, jotta yhellä miehellä oli tullun vaštah oikein šuuri skokuna. Hiän 
kirošanoilla pakautti šitä ta potkasi šen ieštäh hyvin loitoš. Yhtäkkie ukolla niin kipeyty jalka, 
jotta ei ni pirttihis piäššyn. Puolen vuotta läsi ta šiih kuoli!

Lapši ta kyly

Šamalla varuššetulla vejellä peššäh lapši kylyššä kolme kertua. Pešun jälkie loppuni vesi jä-
tetäh talteh altahah, a šeuruavalla kerralla vain lisätäh šiih uutta. Lopukši pešuvesi kuatah 
kylyn lattien alla. Jalkoih tallattavakši ei lapšen pešuvettä šua kuatua konšana. Še vesi on aina 
kuattava minnenih huonehien šillan alla.

Još lašta enšikerran pirtistä kylyh viiješšä tieltä löyty pala nuorua ta še šiitä šivottih lapšen 
rantieh netälin päiviksi, ni šilloin šitä lašta ei voitu konšana šilmätä.

Aunukšešša piettih tärkienä, jotta lapši šais jo šamašša kun šynty, ennein kolmiöisekši tul-
tuo vielä kylyššä ollešša, kaklahaš šuojukšen, nuorah riputetun pienen nahkapuššisen, missä 
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oli harakan vašen šilmä (hura silmy). Lapši piti šitä kaklaššah vielä leikki-ikäsenä juokšennel-
leššah.  Še šama puššini kelpasi myöhemmin toisillaki lapšilla.

Lapšen uloššušta šamoin käytettih šuojavälinehenä pahentajan toimie vaštah. Lapši ei šil-
mäytyn, još šen enšimmäini kakka pantih kylyn oven piällä taikka kiukualla.

Lašta enšikertua kylvettyässä luvettih: Pyhä Pohročča piän piällä, vašta peršien piällä, ky-
lyn löyly kylvettämäh, vaššan löyly vaivuttamah.

Lapšilla kylvettyässä luvettih vielä näinki: lämmittäisin kylysen, kylvettäisin kylkilihat, 
pehmittäisin perälihat.

Rahvaš on mainittu, jotta kun muamo tietäis kuin hyvältä lapšella tuntuu kylvettämini, ni 
hiän polttais rukkih ta lämmittäis kylyn, kun muitein ei halkuo riittäne.

Hyvänä šuojukšena lapšella rahvaš  piti šen vaššan tynkie, kumpasella muamo kolmičči 
kylpi kylyššä šynnytykšen jälkie. Šiih vaššan tynkeh vielä šivottih hamppurihmalla kappalleh 
poltettuo kivie. Seesjärven karjalaiset kolikan tynkeh šotettih kuiva lapšen n’apanuorasen 
kappaleh. Šiitä še tynki kiärällettih ripakkoh ta šolmittih. Tämmöni naškulaini piti aina olla 
lapšella matašša  konša kylyh vietih, taikka kyläššä lašta käytettih.

Kun vaštašyntynehellä lapšella lienöy ollun šetinyä (harjakšie), ne pisseltih ta vaivattih 
häntä. Ne näky šemmosina muština karvoina lapšen ihošša ta muamo poškellah  ta  šiitäki 
tauvista piäštih eris kylyššä. Nännimaitoh vehnäjauhošta luajittih melko šakie tahašpallo. 
Lapši vietih kylyh, vain šielä ei häntä enšin kaššeltu. Šitä  tahašpalluo šiitä pyöriteltih pitin 
šelkyä ta harteita. Šiih tahtahah ne šiitä tartuttih ne šetinät ta lapši piäsi rauhah.

Šetinät šuahah pois lapšen šeläštä vielä niin, jotta šelkyä kylyššä hierotah nännimaijolla ta 
vehnäjauholla. Šiitä šivotah piällä šulkkupaikka  ta lapši pannah levolla. Šiinäpä ”harjakšet” 
irtauvutah šeläštä šulkkupaikkah.

Häntäluu  on viäntyn tahi lapši on šuuteluissa, šanottih kun lapši tuli ripulilla tahi ok-
šenti, ni šiitä tuaš kyly lämmitettih ta šielä häntäluu ojenneltih.

 Kun lapšella oli yökaštelu, ni Seesjärven karjalaiset parennettih šitä tautie kylyššä. Kylyh 
lašta käytettih kolmičči, kylvettettih ta kopšahuttuan vaššalla peppuo vašše luvettih:
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Šie kahičči, mie kolmičči,
Šie kolmičči, mie nelličči, 
Šie nelličči, mie viisičči,
Šie viisičči, mie kuušičči, 

Šie kuušičči, mie šeiččemen,
Šie šeiččemen, mie kahekšan, 
Šie kahekšan, mie yhekšän.

Koko luku loppu yhekšäh, kun šilla numerolla on omaluatuni taikavoima.
Rikeneh kevyällä lapšilla pal’l’hin jaloin juoššešša jaloissa oltih variksen šuappuat. Ne 

oltih kipiet ta äijälti vaivattih lašta. Tverin karjalaisilla täh oli oma konšti. Hyö lämmitettih 
kyly ta šielä lapšen jalkoja hyvin kylvetettih ta näin šaneltih: ”Kurjet, kärjet, muššat korpit, 
harmuat harakat, šikojen svajakat”. Šiitä hyväkši hauvotut jalat voijettih verekšellä sliuhkalla, 
ta näin šuatih parenomah.

Harakkapaijakši taikka harakkaisekši šanottih vaštašyntynyhen enšimmäistä paitua (ripak-
ko, missä oli piänreikä). Šemmoni paita šai olla lapšen piällä netälin taikka  kolme päivyä, 
šiitä še heitettih ta  luotih kylyn katolla lahomah šen vaššan kera, millä lašta on enšimmäisen 
kerran kylvetetty.

Kun lapšella alkau puheta hampahie, lämmitetäh kyly ta kylvetetäh häntä vienošša löy-
lyššä. Monella lapšella šilloin onki šuuri vaiva, vaikka ei šitä šuata pakajamalla  valittua. Šano-
tahki täštä näin: ”Kun muamo tietäis šen tauvin, mi lapšella on, kun hampahat alkau tulla, 
niin värttinöillä kylyn lämmittäis”.

Jalkatauti vaivuau lašta šiih aikah, kun hiän alkau opašteliutuo kävelömäh. Vačča on rau-
kalla šilloin kipie ta ušein hänellä on vaččatautiki. Lapšen tuškie yritetäh helpottua niin, jotta 
hänet viijäh kylyh, kylvetelläh ta jalkavaršie ojennellah.

Lašta ei šyö koi (ei kivissä nivelie), kun enšikertua kylyh vietyö, lašta paikašta läpi hil’l’ak-
kaiseh purekšennellah ta luvetah: ”Ota, luhti, leukaluuš, Hiisi, harvat hampahaš, puromašta, 
jäytämäštä, šyömäštä, kaluamašta!

Kylyh käyttyässä puapo joka kerta painelou platenčan piätä käsilläh kuuši kuukautta, jotta 
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še ois kaunis, šilie ta pyörie, kuin nappi. Šilloin šulavaini rutompah mänöy kiini ta lapši alkau 
paissa. Kun lienöy nähty čoherapiätä taikka čuikulapiätä lašta, ni šanottih, jotta ei ole puapo 
aikanah pitän huolta tuošta piäštä.

Kun lapši lienöy ollun pahašša voinnissa, ni šitä piettih šilmyännän merkkinä. Šilloinki 
lašta käytettih kylyššä. Muamo riičči tukkah levälläh ta niistä läpi valeli häntä. 

Rauhallini ta hyvävirkani lapši oli muamolla niin kuin lahja, kun hänen piti šamašša pirt-
tih tultuo ryhtyö talon töih. Šiihki yritettih kekšie kaikenmoista keinuo. Repol’ašta on pan-
tu muistih šemmoista, jotta muamo vielä kylyššä ollešša šynnytykšen jälkeh vašemen jalan 
kantapiällä hil’l’akkaiseh paineli lapšeh šuuta, jotta še hyvin makuais ta antais muamolla 
rauhašša ruatua kotitöitä.

Lemmennoštokyly

Lempi-šanan merkityš on miellyttävyš, kaunehuš, hyvä maineh, talouvellisuš, lykky, seksu-
alisuš. Ennein kanšanrunouven mukah še merkičči šamoin rakkahutta ta mieltymistä. Još 
tytöllä kolmaškymmen pyörähtäy ta hiän on vielä naimatoin, niin häneštä jo voitih šanuo, 
jotta ”kašša harteilla happanou”, taikka, jotta ”jiäy kaššua kantamah”. Še asie šilloin jo alko 
huoleššuttua šekä häntä iččieh, jotta tytön heimokuntuaki. Šilloin piti ruveta tytöllä lempie 
noštamah, šentäh kun oli häpie šekä ičelläh tytöllä, jotta koko perehellä ta šuvulla, još tytär 
jäi  vanhakšipiijakši. 

Lemmennoštuo piettih monella tavalla tietäjien kera. Tietäjänä voi olla šekä mieš jotta 
naini, vaikka alunperin oltih vain miehet.

Kylyö oli eniten käytetty lemmennoštopaikkana. Lemmennoštokyly lämmitettih aina 
erikseh vain yhtä nuorta tyttyö varten ta vain yksi kerta ijäššäh šiitä šuaten, kun hiän alko 
käyvä kisoih  miehol’ah šuaten. Häijen jälkie erikoista lempie ei ni tarvinnun. 

Karjalašša paraš lemmennoštoaika oli Iivananpäivyä vaššen. Iivanan- ta Petrunpävän välis-
tä aikua tiijettih olovan šemmosena taika-aikana, kun vierissänkeški talvella. 

Ruvettih šitä lempie noštamah aina peitočči. Tyttö kavi lemmennoštokylyššä tietäjän kera, 
šemmosen ihmisen kera, ken šuatto lukie tarpehie loiččuja ta tiesi taikašanoja ta taikakonš-
tija. Loiččuja piti lukie koko ritualiaika: konša kannettih vettä kylyh, leikattih lempivaštoja, 
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varuššettih halkuo, pešeyvyttih ta kylvettih kylyššä. Lemmennoštokylyššä tärkeimpie työvä-
linehie oltih halot, kylyn lämmittämistä varoin, vesi ta vašta. Kaikilla näillä tarpehilla väli-
nehillä oli oma taikavoima. Kylyn lattiella levitettih kukkie ta ruisvil’l’ua, kummaista tuotih 
šemmosien talojen peltoloilta, missä oli naimattomie poikie. 

Halkoja, kumpasilla lämmitettih lemmennoštokylyö, šanottih lempihalkoloiksi. Täm-
mösekši halokši parahittain kelvattih ukkosen šärkömät puut.

Vettä šanottih lempivejekši. Vettä kanneltih kuohuvista koškiloista, hetteistä tahi šiäššet-
tih ukkosen šiän šajevettä ta luvettih tämmöni loičču:

Nouše, neitoni, norošta,
hienohelma hetteheštä,
riišu pois riihirievut,

keškivuattiet pois puissalla,
pane piällä lempipaita

lempie lekuttamah!
Nouše, lempi, liehumah,

Kunnivo kupajamah...

Vielä vettä ottuas’s’a šaneltih: ”En ota šyötäväkši, en ota juotavakši. Otan lemmennoštove-
jekši...” Tytöt valauvuttih niillä vesillä ei vain kylyššä, a vielä pirtin räyštähän alla päivän-
noušun aikana. Kaikki vesi, mi jäi lemmennoštokylyh piti viijä jälelläh šinne, mistä oli otettu.

Vaštua nimitettih lempivaššakši. Ušein vaštoja valmissettih verekšenä, leikattih šitä heti 
ennein Iivananpäivyä. Käytettih tavallisešti koivun-, lepän- ta pihjalan vaštoja. Šiih lisättih 
vielä peltokukkie, heinie ta vil’l’ua. Toisinah ečittih kakši šemmoista koivuo, kumpaset kaš-
vettih yheštä juurešta.  Niistä leikattih yhekšän okšua ta lisättih ruisvil’l’ua. Šemmoista vaštua 
piettih oikein tehokkahana. Vielä ečittih mečäštä šuuren koivun latvašta šemmoni epätaval-
lisen turpie okša – tuulenkopra. Šiitä luajittih lemmennoštovašta, ta šillä kylvetettih. Oli 
uškomuš, jotta kun kylpöy tällä vaššalla, ni tuuli kantau mainehta tytöštä šekä lähellä, jotta 
ympäri muajilmua. Käytettih tytöt šemmoistaki vaštua, kumpasella kylpi naini heti šynnyt-
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tämisen jälkeh, erikoisešti, još hiän šynnytti pojan. Tytöt yritettih piäššä šiih kylyh kylvettä-
mäh iččieh šillä vaššalla. Erikoini taikavoima oli vaššalla, missä oli 3x9 (kolmeyhekšyä) var-
pua. Lemmennoštamisen jälkeh šitä käytettyö vaštua ei šuanun luuvva minnenä, tavallisešti 
še poltettih. Oli šemmoistaki, jotta še vašta avattih ta pissettih muurahaiskekoh, kumpani oli 
oikiella kiällä tiepuolešša. Vaššan latva  ašetettih ylähäkši päin ta šanottih: ”Mitein muurahai-
set kučatah muurahaiskevošša, niin ni pojat kučakkah (nimi) ympäri”. 

Lemmennoštokylyššä tyttyö kylvetettih lempivaššalla ta piettih muita ritualimänöja, jotta 
puhaštua ta šuojella häntä kiroloista ta kaikešta muušta pahašta. Šiih hommah tarvittih eri-
koisie lukuja omie tyttölöillä ta omie pojilla. Täššä on kakši lemmennoštoloiččuo tyttölöillä:

 Nouše, lempi, liehumah,
kunnivoni, kuulumah,

auvoni, aštumah,
yhekšän meren yličči,

meri puolen kymmeničči!
Šikäli kunnivoni kuuluoh,

auvoni aštuoh,

kuni tämä Jumalan luoma
Pruasniekka kuuluu!

Kačottais miehet mielellä hyvällä,
naiset kaikki nakrušuulla,

pojat kaččois miuh kuin šorah,
Muih kuin korah.

Mi lehtie, še lempie,
mi urpua, še kyrpyä!

Nouše, noppa,
šeiso, šeppä,

pykäläpiä, pylkyttele
Tämän impyven ympärillä,

Tämän neitosen nisalla,
Karvalammin lainnehilla.

Nouše, noppa, šeiso šeppä,

kohuo urohon kokka.
Tämän neitosen nisalla,
Tämän peiposen peräh.

Kun ei tänä keitona kešänä,
ei šilloin ilmasešša ijäššä

kyrpä viuhka vitušša,
lokertele loukkosešša.

Mi urpua, še …

( Pa r o  R e m s u  ) 
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Voitih tytöt ičeki käyttyä erimoisie konštija ta käyvä lemmennoštokylyššä ihan yksin. Ty-
kättih hyö käyvä ”moršiemen kylyh”, missä kilpua yritettih istuo moršiemen tilalla, kylpie 
hänen vaššalla ta pešeytyö moršiemen vejellä. Toisinah rituali piettih i kolme kertua netälissä.

Lämmitettih lemmennoštokylyö pojillaki, vaikka šanottih jotta pojilla lempi on aina... 
Täššä tapahukšešša tietäjänä oli pat’vaška. Pat’vaška iče kanto vettä kylyh šynkäštä mečän 
umpilammista. 

Vielä pojilla lempie noštuas’s’a oli tämmöni konšti. Tietäjä iče lämmitti kylyn ta luati oleš-
ta vantehen. Šiih vanteheh hiän šito tuohilötöt, paharaisat stupnit ta naisen alušhamehen. 
Tämän hökötykšen tietäjä riputti pojan kaklah, šeisatutti šen kylyn ovie vaššen ”oveh päin 
pyllylläh” ta ampu joušešta.

Lemmennoštovaššalla oli erikoini taikavoima, šentäh šitä ei šuanun luuvva. Še piti polttua 
šamašša lemmennoššon jälkie taikka korjata niin loitoš, jotta še ei ollun kenenkänä šuata-
vina. On mainintoja, jotta še luotih kylyn katolla, poltettih tien risteykšissä, taikka vietih 
jälelläh meččäh.

Še vašta ei šuanun joutuo pahan ihmisen käsih. Še kun lienöy šen vaššan šuanun ta pan-
nun kiven alla taikka polttan, tytön lemmennoštohommat mäntih tyhjäh.

Mainitah ni šemmoista lemmennoštuo, konša tyttö šuovattailtana mänöy kylyö valmista-
mah ta kylyn kynnykšellä šukiu piätäh.  Kylyn kynnyš ei ole šattumaini paikka täššä asiešša. 
Tyttö kynnykšellä ollešša kiäntyy kuollehien heimolaisien puoleh apuo eččimäh. Hiän keryäy 
šiitä kynnykšeltä kaikki tukat min oli šiih kirvottu ta kylpöy. Pyhänäpiänä huomenekšella 
hiän poltti ne tukkah kiukuašša ta šaneli: ”Niin miun lempi liehukkah, niin miun arvo aš-
tukkah, kuin tämä šavu ilmašša!”

Muista taikajuttuloista

Oli šemmosieki tapahukšie, konša miehellä olijalla naisella lempie oli liijakši ta hiän ečči 
toisie miehie. Šiinä tapahukšešša naini tarvičči jo lemmenšortuo.

Kyly kelpasi šemmosihki hommih, konša väkisin tahottih šuattua yhteh kahta nuorta. 
Sortovalašta on pantu muistih tämmöni konšti. Enšin piti kylyššä peššä tyttö ta šäilyttyä še 
pešuvesi. Šiitä kun tuli pešeytymäh valittu poika, še vesi luotih kiukuan kivilöillä löylykši. 
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Šilloin poika mielty šiih tyttöh.
Toini konšti on šemmoni, jotta kylyn lämmittäjän piti muššissa kintahissa ottua kylyn 

kiukuan piältä kolme kivie šiih aikah konša tyttö ta poika pešeyvyttih. Niijen kivien kera oli 
kolmičči kierrettävä kyly ta kivet oli pantava paikoillah.

Kun tyttö lienöy tahton miellyttyä pojan iččeheš, hiän peitočči pyyhki hikeh nävöštä ta 
ihoštah šen pojan paitah. Kun poika pani paijan piälläh ta hiešty, ni hänen ta tytön hiki 
yhissyttih ta poika, iče šen tietämättä, mielty tyttöh. Näinki vielä tytöt ruattih: pešeyvyttih 
kylyššä šokeri kappaleh kainalošša ta šiitä šyötettih še šokeri valitulla šuatavalla pojalla.

Tämä väkisin ta konštilla akottamini ei ollun aina hyvä ta mielehini ičelläh pojalla ta koko 
hänen šuvulla ta poikua toičči yritettih pelaštua täššä hiäššä. Tietäjä täššä tapahukšešša läm-
mitti kylyn tuulen kuatamilla puilla. Pešuvejen hiän kanto šiitä paikašta, missä puro huarau-
tu kahekši.   Hiän kylvetti poikua ta luki tämmöistä loiččuo:

 Tuli akka Turjalašta,
mučo kylmäštä kyläštä,

toip’ on puita tulleššanša,
päčin täyven pilkkehie.

Niillä šaunan lämmitteli,
kylyn kylmäštä šulasi.
Još kylven kyllältehen,
valelen mie vallallehen,
šuutehista šukukunnan,
laatehista lajikunnan,

näillä koivun lehväsillä,
šatahuaran latvasilla.

Kašvo tammi taivosalla,
veša ilmoilla yleni.
Šiitä otin okšasie,

tavottelin varpasie,
leikkelinpä  lehväsie,

joista laitan taikavaššan,
jolla lemmen lievittelen,
laškettelen, lannistelen,
painan šyntiset šyväimet

erillehen toisistanša,
ijäkšenšä, ilmakšenša,

polvekšenša, päiviksenšä,
jottei tunne toini toista,

eikä yhtehen yritä.
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Šitä valellah ta peššäh še poika šillä vejellä. Vašta viijäh järveh tuulen kuleteltavikši, toisien 
tietojen mukah šen vaššan tietäjä upotti järveh. Pešuvettä viijäh šiih kaivoh, mistä še tyttö 
ottau vettä talon tarpehiksi. 

Oli kauhiempieki konštija, konša apuna oltih kalmakivet. Kun tahottih erottua ta vieraut-
tua toisistah kahta nuorta, tuotih kalmismualta kolme kalmakivie, lämmitettih kyly ta pan-
tih ne kivet likoh mihnih aštieh. Šillä vejellä šiitä varottamatta valeltih yhtä aikua molompie 
ta šaneltih: ”Tule (nimi) niin kylmäkši, kuin nämä kalmakivet”. Šiitä kivet vietih jälelläh 
kalmismualla šinne, mistä otettih.

Nikotušta parennettih näin:

Piti lukie yhtämittua kolmičči henkittämättä nikon luvut:

 Nikko niiteh,
Toini tuomeh,
Kolmaš koirah,
Nelläš huapah,
Viiješ viččah,

Kuuvveš kuušeh,
Šeiččemeš šeipähäh,

Kahekšaš kannonpiähäh,
Yhekšäš ylähäkši,

Kymmeneš kynnykšillä!

 Nikon loičču:

Nikko niemeh, mie viemäh!
Nikko šuareh, mie šuattamah!

Nikko hautah, mie hauvan partahalla!
Ta Nikolta häntä poikki!

Nikka niiteh, toini hiiteh.

Kun ruvettih kovin nikkamah, toini kun šano šillä tietämättä, jotta hiän oli huomannun 
jotta ”šie olet varaštan”, ni še šiitä niin hätäytyy, jotta heittäy nikotukšen. 
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Häih kuulujat kylyt

Häitä hommatešša šamoin kylyttä ei pärjätty. Oli lämmitettävä ennein hiäpäivyä antilahan 
talošša antilahan kyly, šulhasen talošša šulhasen kyly, parikunnan enšimmäisen yön jälkeh 
kolmaš nuoren parin kyly.

Antilahan kyly  oli tärkienä häijen ošana. 
Tämä  oli yksi kolmešta kylyštä, mit liityt-
tih hiähommih. Antilahan kylyn lämmityš-
tä mainitah olovan ennein ympäri Karjalua.  
Tämmöseh kylyh vettä tuotih hettieštä, ušein 
kolmeštaki hettieštä. Kelpasi näih hommih 
vesi košeštaki ta mainitah käyttävän vihma-
vettäki. Vesi piti olla puhaš, kirkaš ta virtuaja. 
Šiih veteh voimakši voitih panna hieno raha, 
šuolua, rikkie, kihlašormuš, tuhkua.  

Tämä kyly tarvičči erikoista vaštuaki. Tärkein oli še, jotta vašta piti olla ihan uuši, käyt-
tämätöin. Šitä luajittih erimoisien lehtipuijen varvoista: lepäštä, koivušta, huavašta ta piätä-
kautti vain tämmöistä kylyö varoin. Koivun varpoja otettih vaštah vain kuivilta ta kaunehilta 
paikoilta. Vienalaisešša itkuvirreššä  mainitah, jotta ”kaikkein leppeimmiltä 1epikkömailta 
1ehtivaštaset” piti ottua. Lepän varpoja ušein lisättih hiävaštah. Tällä vaššalla oli erikoini tai-
kavoima mi nošti kylyššä tytön lempie.

Muila piti olla antilahan kylyššä, vaikka lienöy ollun šuatavana mailta vierahilta. 
Tyttö pyritti vanhempieh lämmittämäh hänellä tätä kylyö näillä šanoilla: ”Valmisselkua ne 

jo, vualijaiseni, vallan jälkimmäiset kertaset vaššan löylykylyset” Šiinä hiän mainičči vaššašta, 
muilašta ta vuatteista, mit piti varuštua hänellä pešeytymistä varoin. 

   Antilaškyly oli viimeni kylyh käynti tyttönä ollešša häijen iellisenä iltana. Antilahan kera 
oli 5–6 neičyttä, kakrapokkuo, kumpaset itetettih ta peštih antilaš. Hyö oltih moršiemen 
potruškat, kumpaset oltih hänen auttajina ta tovarissoina kos’s’onnan ta häijen välisenä aika-
na. Kun šinne šulhasen kotih piti ommella paitoja, niin ne kakrapokot ommeltih. Ne netäli 
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ollah šiinä ta sriäpitäh šiitä šulččinua, kalittua, hiäpäiväkši, jotta kun šulhaiskanša tullah, nin 
ois mitä šyöttyä. Kun hyö šitä moršienta kylvetetäh nin šitä kakrapokot ičeki kylvetäh, jotta 
ruttoseh hiätki vietäis miehol’ah.

Ennein kylyh lähtyö ne potruškat riičittih antilahan kašša, pantih piäh paikka ta vietih 
kylyh, missä häntä peštih ta kylvetettih. Kylvettyässä  käytettih šitä varuššettuo vaštua, kum-
maista vielä korisseltih lentoilla ta erimoisilla kukilla. Täh aikah antilašta itettih. Kylyššä 
tyttyö vielä itetettihki. Hänen ieštä voi itkie itettäjäki kylyššä taikka kylyn šinčissä. Kylyštä 
lähtiessä antilaš aina kumarti ta kiitti kaikkie, ken kylvetti häntä. Kylyn jälkeh antilahan tu-
kat palmikoitih. 

Tämä oli antilahan viimeni kyly koissa ollešša, kun häijen jälkie hiän muuttu šulhasen 
taloh. Šentähni itettih ta itetettih antilašta koista erotešša ta toiseh šukuh liittyössä.

Šulhasen kylyö lämmitettih vielä XX vuosišuan alušša, vaikka tietoja täštä on šäilyn äi-
jyä vähemmän, kun moršiemen kylyštä. Kyly oli peitočči lämmitettävä  pojalla šulhasiksiki 
lähtiessä. Še oli toičči pitkä ta vuarallini matka, šentäh pojan muamo huolellisešti valmisti 
poikuah šiih ta kiänty šuvun šuojelijien puoleh. Jotta šillä reissulla poikua ei pilattais ta šil-
mättäis, kučuttih kylyh pat’vaškua konštuimah ta tietohuimah. Tällä kylyllä oli vielä šeki 
tarkotuš, jotta nyt tuli aika pojašta muuttuo miehekši. Še oli šemmoni merkillini pykälä 
pojan elämäššä. Tätä kylyö varten oltihni erikoiset kylyvirret, kumpasie laulettih pojat, konša 
šulhani pat’vaškan kera oli kylyššä. Niissä viršilöissä näin laulettih:

Heitä lapšuš laučan piähä,
huimuš hurštin helman alla,

pennušaika penkin piähä.

Halot täh kylyh kelvattih vain lehtipuiset, eikä käytetty havupuisie halkoja, varšinki tervasie. 
Voitih olla vain pieniksi pilkotut huapaset halot, mitä ei pantu kiukuah moršiemen kylyö 
lämmittyässä. Mainitah, jotta hyvät ollah täh asieh tulvan tuomat ta ukkosen šärkömät halot 
ta varušti niitä ušein šulhasen velli.

Vesi täh kylyh piti tuuvva virtuajašta paikašta, šulašta hettieštä. Vettä varuššettih pat’vaš-
ka taikka pojan muamo ta čikko. 
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Aunukšen karjalaiset kun peštih šulhaista kylyššä ni näin laulettih:

Pinošša on pienet halot,
pilko puikot puhtahaiseh,

lämmitä kyynälkyly...

Pat’vaška pani paraštah kylyššä, jotta jatkuis pojan šuku, eikä tarttuis häneh paha šilmä.
Pojan šulhaiskyly ei ollun niin šurullini, kuin moršiemen. Hiän häijen jälkie jäi omah 

kotih, ta oli pois koista vain moršienta käyveššä.
Näitä moršiemella ta šulhasella tarkotettuja kylyja šanottih vielä kyynälkylylöiksi.
Hiätapoih liittyy šamoin kolmaš nuoren parikunnan kyly. Še oli kertakaikkieh lämmi-

tettävä huomenekšella parin enšimmäisen yön jälkeh. Huomenekšella miehol’ašša nuoret 
kun nouštih, niin anoppi jo oli lämmittän kylyn valmehekši. Nuoret yheššä käytih pari-
kuntakylyššä ta enšimmäisen kerran yheššä pešeyvyttih. Šielä hyö kylvettih yhellä vaššalla ta 
pešeyvyttih yhellä vejellä, jotta heijän rakkahuš olis keštävämpi. Šiih kylyh männeššä nuoret 
jakšauvutah tai šuoriuvutah ičeššäh kylyššä, jotta ei kenkänä vois koškie heijän vuatteita ta 
ruatua pahua.

Še kyly oli erikoisen tärkie nuorella naisella. Hänen piti nyt yhtyö uuteh šukuh, šopeutuo 
šiih ta piäššä tämän šuvun šuojeluh, šentäh kun antilahan kylyn jälkie loppu oman šuvun 
šuojelu. Šiih kylyh nuori naini vei miehelläh lahjua (paijan, käsipaikan taikka kankaškappa-
lehen). Tämmöni lahjotuš oli tärkie naisella, kun hiän šamalla niinkuin lahjotti kylynisäntyä-
ki, jotta piäsis uuvven šuvun šuojeluh.

Täštä nuoren parin kylyštä kerrotah vielä toisinki. Enšimmäisen parikunnan yön jälkeh 
muamakka tulou nuorie noššattamah ta kyšyy onko kyly lämmitettävä. Knn mieš šanonou, 
jotta on, ni šilloin parin välissä on kaikki hyvin ta kyly pannah lämpiemäh. Kun hiän ei 
käškene lämmittyä kylyö, ni vuotettih vielä kakši päivyä. Kun ei toisena eikä kolmantenaki 
päivänä pitän lämmittyä, ni šilloin jo oli tarvis lämmittyä šulhasella lemmennoštokylyö. Še 
oli šen merkki, jotta šulhani oli šilmätty taikka pilattu ennein häitä, šulhasina käyveššä taikka 
jo häissä. Šemmosina pahanruatajina (piluajina) voitih olla kylän tietäjät mistänih šyyštä, iče 
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pat’vaška, kilpakos’s’ojat taikka muut vihamiehet. Karjalaiset täštä tapahukšešta šanottih, jot-
ta ”poika pinoh pantih”. Karhumäjen piirissä tiijettih šemmosie konštija, kun pahua nuorella 
parilla toivojat pantih kynnykšen alla kylyvašta. Šen piällä kun nuoret tallattih, ni pojan lem-
pi oli rikki. Täštä hiäštä parie piäššettih šamoin kylyššä. Šitä lämmitettih  pienillä okšasilla ta 
ahkivon ošilla kolmiččiki ta tietäjä konštuičči šielä. Hiän kylvetti ta valeli taikavejellä heitä 
yheššä, anto šitä vettä heilä juotavakšiki. Erähie konštija tarvičči vain šulhani, moršien vain 
šeiso viereššä. Yksi niistä mieštä koškijie konštija oli tämmöni. Kylyn lattiešta löyvettih 3X9 
okšua, kaverrettih niistä vähäsen puuta ta hauvottih ne kappalehet kiehuvašša veješšä. Šitä 
vettä juotettih pojalla ta piäššettih häntä kiroloista. Täššä konštissa käytettih vielä männyštä 
luajittuo värttinyä.

Louhen piirissä šanottih, jotta kun poika oli ”pinoh pantu” ta hänen lempi šorrettu, ni še 
piti šieltä pinošta šuaha pois. Še oli tuaš kylyššä ruattava. Pat’vaška toi vettä šynkäštä mečäštä 
umpilammista, lämmitti kylyn ta ”piäšti pojan”. Mujehjärveššä tämmöseššä jutušša tietäjä 
otti kontien piäkalloh ta šen läpi valo vettä, šillä juotti poikua ta näin šaneli:

Yhekšän orihin šuonet,
karhun šuonet kymmenennet,

piätä on pissyššä pitämäššä,
šelkäšuonta šeisottamašša.

Šiitä mainittih, jotta kyllä šen vejen juotuo luonto noušou.
Starinamaisissa juttuloissa kerrotah, jotta kun nuoret männäh yhteh vanhempieh luvatta, 

ni ne iče taikka tietäjien avulla yritetäh pilata heijän välit. Hyö pannah nuorien potuškoih 
kiärmehen päitä ta muuta. Šilloin nuorien välit männäh riitasiksi. Šiämäjärveššä mainittih 
elävän vanhan naisen, kumpani aina ajautu pinoh panomah. Šiitä, kun hänellä vietih jauhuo 
taikka muuta mitänih, ni hiän lämmitti kylyn ta parenti pahanruantih.
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Kyly špouvuantapaikkana

Kylyššä käytih vielä špouvuamaššaki. Koko še špouvuantahomma jakautu kolmeh ošah: val-
mistautumini špouvuamiseh, iče špouvuamini ta šelityš šen mitä kuultih ta nähtih špou-
vuajat. Tämä ei ollun mikänä huvitteluhomma ta vanhempi rahvaš aina juohatti ta varot-
ti nuorisuo. Špouvattih tavallisešti talvella Vierissänkešellä ta kešällä Iivan-ta Petrunpäivän 
välisenä aikana. Špouvuantapäivänä ei pitän kiroutuo, riijellä, nakrua ta piti viettyä koko 
päivä rauhašša ta hil’l’asuošša. Tämmöni käytäntö šuau špouvuajan paššuavalla tuurilla ta 
ei šiännytä halteita, kumpasilta vuotettih vaštaušta kaikkih kyšymykših. Näissä hommissa 
oltih rikenempäh tytöt, kumpaset tahottih tietyä mimmoni oša heitä vuottau ta mimmosen 
šulhasen šuahah.

Špouvattih eri luatuh ta eri paikoissa. Konša še järješšettih tien risteykšissä taikka  kyntä-
mättömällä pellolla aina piti olla välimieš, kumpani šuatto pakauttua halteita, tiesi erikoisie 
konštija ta taikašanoja ta kuletti mataššah šuojukšie. 

Špouvuamini kylyššä ei tarvinnun välimieštä ta taikavoimasie šuojukšie. Kun kylyh mänö 
oli kielletty yöllä, ni piti tarkkah piteliytyö niitä aikavälijä, konša šai männä kylynhaltei-
ta häiriččömäh. Še oli puolenyön aika taikka aikani huomeneš, ennein päivännoušuo. Po-
venčan karjalaiset kylyh männeššä špouvuamah peilien kera purettih kylyn kiukua, jotta 
šuaha liikkeheh kylynhaltie. 

Yksi špouvuantakonšti oli šemmoni, jotta piti šotkie pal’l’aš käsi pihaltapäin kylyn ikku-
našta šiämeh. Kun lienöy šiämeštä päin košetettu käteh karvasella kiällä taikka käpälällä, ni 
še lupasi onnellista vuotta ta pohattua šulhaista. Pal’l’aš käsi tuaš pahua vuotta, tautija taik-
ka šurmua ta köyhyä šulhaista. Voit šotkie kiän ni kylyn kiukuah ta vuottua mimmoni on 
vaššašša, vain še konšti oli vuarallini.

Vienašša karjalaiset pakauteltih ta kuunneltih kylyšsä vierissänakkua, Aunukšešša karjalai-
set kučuttih ta vuotettih pakinoilla syntyö.

Tverin karjalaisilla oli ollun monenmoisie špouvuantakeinoja. Tytöt pyyhittih kylyn late, 
ne ruhkat vietih räyštähän alla muah, šeisatuttih niillä ta kuunneltih. Mistä päin kuulunou 
pakina taikka laulu, šieltä i šulhaset. Heilä rikeneh käytettih peilijä, kun špouvattih kylyššä. 
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Näin on kerrottu hyö erähäštä jutušta: 
”Svätka-aigah kävymä z’ir’kaloh kaččomah. Män’imä kylyh, složima ž’irkalot, nägyw kak-

sitoista ž’irkaluo šielä. Kakši ž’irkaluo vaššakkeh, i lampua nägyw ves’ma äijä. I rubein mie 
kaččomah ž’irkaloloih. Tulou briha. Valgie, ves’ma briha šoma. Pinžakko olgupäillä. I ž’irka-
loh tulou edähädä, nagol’e i peityl’däy ž’irkalon tagah, tuaš tulou, tuaš peityl’däu, što tuttava 
on, n’iin ei ožuttuače. A ol’i hiän milma vanhembi. Mie yl’en en hänenkena i paissun, en 
mie voinun i tunnuštua händä. A konža tul’iin miehellä, n’in šiloin mie jo i kekšiin, što hiän 
ol’i  ž’irkaloloissa”.

Seesjärven karjalaiset tiijettih tämmöni konšti. Piätinččänä ennein Roštuota piti männä 
kylyh, jakšautuo aiposen alačči ta istuutuo hirven tal’l’an piällä karvasella puolella. Piti istuo 
ta kuunnella mistä päin rupieu haukkumah synnyn koiraine. Mistä päin kuuluu haukunta, 
šieltä i šulhasie vuota.

On ni šemmosie tapahukšie, konša kylyh tulou pakauteltavakši iče piru. Sortovalašša mai-
nittih, jotta lähettih kylyh špouvuamah Uutta Vuotta vaššen. Matkah otettih kynttilä, peilit, 
psalttari ta Piiplija. Kynttilä pantih palamah ikkunalla, viereh peili ta kirjat kahen puolen. 
Puolenyön aikana kylyh melškehen kera tulou piru. Hänen tulo kuuluu ta näkyy peilistä. 
Pitäy vain keritä kiäntyä peili toisin puolin, kuni piru ei šieppua šitä. Nyt hiän on valmis 
vaštuamah vaikka mimmosih kyšymykših, vain ei pie varata ta kaččuo tuakši.

Kyly hautajais- ta muistelijaishommissa

Šiitä jotta pokonniekkua ennein peštih kylyššä on erimoisie mainintoja, vaikka Marina Ta-
kalo on kerton pokonniekkua kylyššä pešövan iče naisien kera. Toisissa lähtehissä mainitah, 
jotta ei ole missänä Karjalašša šemmoista pantu muistih. Pokonniekan mualla ollešša talošša 
ei lämmitetty kylyö, a kun hautajaispäivänä pokonniekka tuuvvah pirtistä pihalla, ni vähä-
sekši aikua viijäh kropu kylyn pihah, jotta tuohilmah šiirtyjä vois prostiutuo šen kera.

Kalmismualta tultuo kaimuajat käyväh kylyh, kumpani lämmitettih kotih jiäjät emännät 
toičči ihan huomenekšešta. Tämä kyly oli merkillini šen puolešta, jotta rahvaš pešeyty ta 
kylpi kylyššä ennein šyöntie, jotta piäššä kylmän kalman vaikutukšešta ta kalmannenäštä, mi 
voi tarttuo kalmismualla. Šiitä juotih čäijyö ta kun mainitah ni šuurie muistelijaisie ennein 
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ei pietty. Rahvašta kostitettih kalmismualla, koissa käytih kylyššä, juotih čäijyö ta ruvettih 
muate.

Toini juttu oli muissinmurkinojen aikana. Enšimmäini muissinmurkinoista oli kuuvven 
netälin murkina. Oli šemmoni uškomuš, jotta šinä yönä murkinua vaššen pokonniekka nä-
kömättömän linnun- taikka liipukkaisen moisena kolmen anhelin kera tulou kotihis ta ky-
lyhyš käymäh viimesen kerran ta prostiutuu heimolaisieh kera. Kun lämmitetty kyly ollou 
tarpehiksi lämmin, vašta pehmiekši hauvottu ta muissinmurkina hyvä, ni pokonniekka tyy-
tyväisenä nakrun kera lähtöy tuohilmah. A kun kyly ollou vilu ta kaikki muu ei hyvä, hiän 
lähtöy pois ”itkien verisillä kyynälillä.” Tämän takie tämän murkinan iellä hyväkši peštih 
kyly ta pirtti, valmissettih kallehen murkinan hyvät šyömiset. Lämmitettih kyly ta kaikin 
käytih pešeytymäh. Šiitä alettih kantua stolalla kaikkie mitä oli varuššettu muistelijaisih, a 
šillä aikua käšettih kylyh pokonniekkua. Tätä murkinua ennein piettih puolenyön aikana ta 
kučuttih murkinalla heimolaisie ta leškijä. Ičelläh muisseltavalla tila oli stolan kokašša opra-
sojen alla. Vielä tämmösie murkinoja, konša lämmitettih kyly ta kostitettih rahvašta oli toi-
sieki: vuuvvenpiänmurkina, kuolentapäivä, muissinšuovatta Pokrovan (14.10) iellä (viimeni 
šuovatta ennein Pokrovua) ta kaikkien kuollehien muissinpäivä. Näin karjalaiset kylyn kautti 
kunnivoitettih šekä tuohilmah šiirtyjie, jotta kylynisäntie.

Kyly taloušhommissa

Vaikka kyly oli puhaš ta pyhä paikka karjalaisilla, šitä piti rahvahan käyttyä taloušhommissa-
ki. Tiälä šavuššettih kalanpyyvvykšie, hauvottih kesselijä, parkittih nahkua.  

Louhen piirin eläjät kerrottih, jotta konša hyö ennein šavuššettih pyyvvykšieh, ni pantih 
kiukuah tervaripakkoja, mit äijälti šavuttih. Pyyvvykšet tämmöseššä šavušša mäntih tum-
memmakši ta niih tuli erikoini šavun haju, mitä šavuštajien mieleštä tykkäsi vejenisäntä ta 
avasi pyytäjillä kala-aittah. Toisien tietojen mukah vejenisäntä ei tykännyn šavun hajuo ta 
hermoštu šiitä. Täššä tapahukšešša vejenisännältä piti lunaštua kalalykky työntämällä veteh 
vaikka mimmoni hienoraha. Lunaštamatta šiih pyyvvykšeh kala ei puuttun.

Mainitah, jotta kun lienöy talon eläjillä ollun täitä, ni vuattiet riputettih šeinillä konša 
lämpisi kyly, taikka jo kylyh tultuo puisseltih niitä kiukuan piällä.
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Kun lienöy kontie revitellyn lehmyä (ušein  kontie revitteli utaret), ni šitä lehmyä karja-
laiset käytettih kylyššä.

Kun talošša enšikerran poiki lehmä ta emäntä läksi enšikertua šitä lypšämäh, hiän mäni 
kylyh, otti kiukuašta kolme kivie ta paineli niillä lehmän jalkoja, jotta še lypšyässä šeisois 
rauhallisena ta šaneli: ”Kuin kylynkiukua šeisou, niin ni šie šeiso! Elä mitänä varaja.”

Toičči talvella talon eläjät šuurien pakkasien aikana oltih russakoilla kylyššä kolmin päivin. 
Mainitah, jotta toičči keräyty nuoriso kylyh pessotoilla, vaikka šemmoseh pyhäh paikkah 

ei heitä mielelläh piäššetty. Rukajarveššä mainitah šemmoista tapahušta, konša talon isäntä 
oli antan luvan männä nuorison kylyh akan tietämättä. Vähältä ei pahoin käynyn kylyššä 
olijilla, kun šinne tuli emäntä koukku kiäššä.

Šuurien töijen iellä šamoin lämmitettih kylyö. Šielä ei vain pešeyvytty ta kylvetty, a kyšyt-
tih proškenieta kylynisänniltä ta kuollehilta heimolaisilta ta kyšyttih plahosloven’n’ua uuteh 
hommah ruvetešša. Še oli kevyällä kylvön iellä, ennein piäštämistä karjua meččäh. Paimen 
kävi kylyššä ta šiitä koko paimennušajan hänellä ei ollun lupua käyvä. Kun hiän ei liene to-
tellun ta ruato omallah, šortu karja ta tuli muutaki pahua karjalla. Pešeyvyttih heinätöijen 
alottuas’s’a, mečällä ta kalalla lähtiessä. Matkah lähtiessä käytih kylyššä ta matalta tullehie ša-
moin käšettih kylyh. E.Lönnrot kirjutti, jotta joka paikašša Karjalašša hiän šai matalta tultuo  
kylyn löylyt ta ruuvvan.

Kellä passipot kylyštä 

Oli tapana ennein kuččuo kylyh nuapurija, varšinki yksityisie eläjie ta šemmosie kellä ei ol-
lun omua kylyö. Ne kylvettyö käytih pirttih passipoittamah isäntie. Še ei ollun vain ”passipo” 
šiitä, jotta hyö šuatih kylpie ta pešeytyö valmehešša kylyššä, vain oli kokonaini ritualiruno 
passipojen kera kaikilla, ken vaikka min verran oli ottan ošua koko kylyjuttuh. Niistä šanois-
ta vuosišatojen mukah muotoštu  kaunis ta merkillini runo karjalan kielellä. Še on šäilyn 
vanhemman rahvahan muississa kylissä nytki.
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Passipo kylyn lämmittäjällä
ta šaunan šalvajalla,
puun pukkuajalla,

ta halon hakkuajalla.
Passipo vaššan šuajalla

ta löylyn luojalla,
kiukuan kutojalla,

tulen iskijällä,
ta šeinän šammaltajalla. 

Passipo avannon avuajalla
ta vejen vetäjällä,

kylyn valmistajalla,
ta lattien pyyhkijällä,
isännillä, emännillä!

Palkallisilla ei mitänä:
ruoka šyyvväh,
vuate pietäh,

palkka otetah,
lepo tahotah!

 Talon väki vaštuau:

Jumalalla passipot,
märkä čiisti, vierahaisen.

Erikoiset passipot šanottih talvikylyštä talon lapšilla pojilla ta tyttösillä (kaikki heijän nimet 
šiinä mainittih) šiitä, jotta hyö kylyn lämmittyässä juoštih puoleh-toiseh pirtin ta kylyn välie 
ta valkieta lunta tallattih ta polkuo avattih. Nyt kylyštä tullešša ei männyn lunta löttösih, 
piäsimä kotih kuivin jaloin.

Šanottih passipoja ičelläh kylylläki. Löytyy tämmösie passipointie, kun kylyštä lähetäh: 
”Passipo, kylyni, kylvettämyä. Passipo, löylyni, löylyttämyä. Kylyni – tuatto, löylyni – mua-
mo, vejyt – velli”.

Kun tullah kylyh ni šanotah: ”Kylyseni, löylyseni, šammaltukkuseni, primi rabua (nimi) 
ristikanšua.”
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Kylynisäntä 

Kylyllä on jo ammusista ajoista ollun šuuri merkityš karjalaisien elämäššä. Olihan kyly enti-
sajan karjalaisien elämänmänöššä aivan erikoini pyhä paikka. Še oli niin pyhä, kuin kirikkö.  
Kylyö tervehittih šanoilla: “Terveh, löyly, terveh, lämmin!” Kylpömini ta pešeytymini šielä 
oli vain yksi kylyn monista tehtävistä. Kylyh liittyy äijän monenmoisie uškomukšie. Kylyššä, 
kuin mainitah vanha rahvaš,  pitäis piteliytyö šiäntöjä: olla hil’l’asena ta kyly oli piettävä 
puhtahana.  

Ušottih, jotta kylyššä eläy kylynisäntä, ta häntä aina kunnivoitettih. Vaikka karjalaisien 
uškomukšien mukah halteita oli šekä pirtissä, jotta liäväššä, kylynhaltieta ajateltih ta piettih 
vihasempana ta ankarampana, kun muita. Kylyh kun tultih, ni ryväheltih, jotta ilmottua 
kylynisännillä omašta tulošta ta šiitä heiltä piti kyšyö lupua kylyššä käyveššä: ”Kylynisän-
nät, kylynemännät, lapšienlapšet, mie tulin kylpömäh. Prostiet, još mitä viärin ruan, ta aut-
takkua, kun voinetta”, a kylyštä lähtiessä kiitettih: ”Passipuo, kylynisännät, kylynemännät, 
lapšienlapšet, prostikkua, još mitä viärin ruavoin, ta auttakkua, kun voinetta”. 

Viimeset pešeytyjät kun lähtöy kylyštä, 
ni pitäy lauvoilla jättyä  muilapala, huu-
hottu vašta, vähäni vettä ta šanuo: ”Rissitty 
kanša uloš, anhelit tilah!”

Kylynisäntyä karjalaiset piettih täyši-
valtasena kylyn omistajana. Kylynisäntä 
oli erikoini halteijen luatu. Rahvaš kuvit-
teli häntä vihasena ukkelina, kumpani oli 
kiäriytyn vaššan lehtilöih.  Toičči tiijettih 
olovan hänellä perehenki: naisen ta lapšie, 
vieläi piikoja tiijettih olovan.  Kylynisäntä 
pakasi šamua kieltä, kuin ni talon eläjät ta 
ymmärti heitä. Kuin muutki starinamaiset 
olennot ”kylynisäntä” rikeneh muissutti 
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ičeštäh rahvahalla, konša hyö oltih hänen omistamašša paikašša. Toičči hiän pölätteli pešey-
tyjie kylyššä: koputteli kylyn šeinäh, nakro, ulvo taikka kuoršasi kylyn kiukuan takana. Hiän 
voi hoikahtua pešeytyjyä ihmistä nimie myöten taikka nakata häneh kivellä. Šemmoni käyt-
täytymini pešeytyjih ei ollun vain pelauvuntua ta leikkie.  Kylynisäntyä piettih ilkienä olen-
tona, kumpani piti šilmällä šitä, mitein rahvaš piteliyty kylyh kuulujie kieltoja.

Ei rahvaš moničči uškaltan tulla kylyh yökši. Toičči matkalaini šattu tulomah vierahah 
kyläh päivänlašun jälkeh. Jotta ei noššatua talon eläjie, hiän mäni kylyh, kyšy kylynisänniltä 
lupua olla yötä šielä ta venyttäyty laučalla taikka lauteilla venymäh. Uinota hiän kyllä ei uš-
kaltan šielä, varasi, jotta kylynisäntä tupehuttau hänet.

Näyttäyty kylynisäntä rahvahalla tavallisešti aina kylyššä ta vain šiih aikah, konša heijän 
käynti šinne oli kielletty. Harvoin kylynisäntä tuli pirttih ta šiitäki näyttäyty rahvahalla vain 
unissa. On šemmosie uškomukšie, jotta ei hiän ollun pahana kun häneh käyttäyvyttih hyvin, 
ušottih kieltoja ta kunnivoitettih häntä. Šentäh, konša alotettih kylyn rakennuš ta lopetettih 
še, kylynisäntyä kostitettih. Kylyn kiukuan kivien välih taikka muah kuattih maituo taikka 
pontikkua (praškua). Heilä aina enšimmäisinä annettih kaikkie uutta, mitä ilmešty taloh: 
poikijan lehmän uuttamaituo, kalakeittuo  enšimmäisistä verekšistä kaloista, leipyä ta huttuo 
uuvvešta jyväštä. Kun huomattih, jotta ne kostinčat vähetäh, ni ušottih, jotta haltiet šyyvväh 
niitä. Kun kylvettih uuvvešša kylyššä enšikertua, vietih kylynisännällä lahjakši halko.

Kylykiellot

Vaikka kyly i oli pyhä- ta parennušpaikkana, on muissettava, jotta kylyh tietyšti liitytäh omat 
kiellot. Niistä tiijettih kaikin, vaikka monet ei ušottu kylyn pahah vaikutukšeh ta moničči 
jouvuttih käršimäh šen takie.

Jotta kylyštä ei tarttuis tautija ta kylynisäntä ei joutuis virkojah näyttämäh, ei šuanun:

• männä pešeytymäh myöhäseh taikka pruasniekkoina;
• kylyššä ei šuanun kiroutuo;
• makuamini kylyššä oli vuarallista;
• ennein pyykin pešu kylyššä oli kielletty, a kun lienöy mitä pešty, pešuvesi piti kuatua pi-

halla;
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• ei šuanun juuvva vettä kylypuašta;
• talonväki yritti pešeytyö kolmeh vuoroh, šentäh kun šiitä oli jo ”kylynisäntien” vuoro ta 

heilä jätettih lauteilla kuumua ta kylmyä vettä ta huuhottu vašta. Eräš oulankalaini nai-
ni oli mänöššä myöhäh šuovattailtana kylyh, vain ei uškaltan, kun kuuli  kylyštä löylyn 
luontua ta kylventyä. Marina Takalon käsitykšen mukah kylyššä kylpi haltie, kumpasella 
oli viimeni kylpyvuoro;

• ei šuanun männä kylyh risti kaklašša, še piti jättyä kylyn šinččih jakšautuos’s’a;
• kylyh ei pitäis männä yhtäaikaa toisen naisen kera, kumpasella šamah aikah ollah ”kuu-

kautiset”. Ne voijah ”šekuo” niin, jotta tulou vaivua molommilla;
• kylyššä käyveššä ei naisen šua kylpie ”muašša” lattiella, vain lauteilla, jotta ei šynnytyš tulis 

vaikiekši;
• kylyštä tultuo ei šua näkyö kuivata minkänämoisella käsipaikalla, šilloin šuau veröväm-

män lapšen;
• niin pitälti, kuni vainua on ollun muan piällä, ei talošša ole šuanun kylyö lämmittyä eikä 

kylyššä käyvä. Muitein voit šuaha kalman tartunnan;
• kyly oli niin puhaš ta pyhä paikka, jotta šielä ei šuanun kušša eikä pierrä, muitein pierijä 

joutuu illenjiällä  veteh. Tämmöni kielto näyttäy, jotta kun ruat pahua kylynisännällä, ni 
vejenisäntä koštuau;

• pakšunaolija naini ei šuanun luuvva löylyö kylyššä, še tuou lisyä vaivua šynnyttyässä;
• kylyn latetta ei šuanun pyyhkie uuvvella vaššalla;
• pakšunaolija naini ei kuivannun tukkieh, jotta lapši tulis verövämpi ta tervehempi;
• ei pitäis pešeytyö kuumalla vejellä ta kuatua lattiella kuumua vettä, še polttau kylynisän-

tie;
• ei pitäis männä kylyh ajatellen tautiloista ta muušta pahašta. Kun pahua ajattelet, ni paha 

tulouki. Pitäy männä kuin kirikköh, šanuo ”Hospoti, plahoslovi”, ni ei šilloin tule pahua;
• ei tykännyn kylynisäntä humalašša tulijie kylyh ta kortin peluajie;
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Kun pešeytyjät ei liene ušottu näih kieltoloih, ”kylynisäntä” košti heilä šiitä pahašta kaikella 
keinoin: hiän piäšti kylyh kačkuo, šuatto luuvva pešeytyjien piällä kiehuvua vettä ta tartuttua 
šemmosie tautija kuin muatauti (muahini), šyyhy, ajokšie.

Omašta kylyštä tarttujašta tauvistah läsijä šai tietä  ičeltäh ”kylynisännältä”, kumpani tar-
tuttiki häneh šen tauvin. Še näyttäyty hänellä unissa ta kerto mistä šyyštä läsijä šen tauvin 
šai. Parennettih niitä tautija šamoin kylyššä loiččujen avulla ta lahjojen kera ”kylynisännäl-
lä”. Ušein näih hommih kučuttih tietäjyä. Läsijä tietäjän kera mäntih kylyh. Tietäjä kylyššä 
kolmičči kolmešta kohašta otti tuhkua, ruhkua, muata (tai mitänih muuta), pani ne šiitä 
paikoillah ta šaneli: ” Kylynlöyly, lämpimäini, mehöväini, hučuvaini, ota omaš ičelläš, anna 
oma ičelläni, oikiella raballa...(ta piti šanuo parennettavan nimi) .

Vielä yhtenä parennuškeinona piettih ”kylynisännän” lahjottamista. Tverin Karjalašša 
mainitah šemmoista tapahušta. Poika oli lähöššä armeijah ta ennein lähtöpäivyä hänellä läm-
mitettih lähtökyly. Šielä kylyššä häneh tarttu hammaštauti ta rupesi ajottamah leukua. Hiän 
kirjutti armeijašta muamollah kirjasen, jotta on šuurešša tušašša, ei voi šyyvvä eikä muata. 
Poika moli muamuoh kekšie mitänih. Muamo rupesi ajattelomah mistä poika šai šen tauvin 
ta muisti šen lähtökylyn. Hiän mäni kylyh šuamah proškenieta pojallah ta vei šinne kolme 
lahjua: kappalehen valkieta lenttua, toisen värikäštä ta kolmannen muštua lenttua ta šano: 
”Ottakkua kylynisännäiset ta kylynemännäiset miun pienet lahjaset teilä.” Vähäsen ajan piäš-
tä poika kirjutti, jotta pareni.

Uškomukšet

Kun kellä himottanou opaštuo šoittamah haitarilla, taikka balalaikalla, šen pitäy ottua  3X9 
(kolme yhekšyä) rukehen jyvyä, 3X9 (kolme yhekšyä) kakran jyvyä, 3X9 (kolme yhekšyä) 
osran jyvyä  ta  šolmita ne erikseh ripakkoisih ta panna kormanoh. Šiitä pitäy ottua vanha 
vaškiraha, panna še šuuh oikieh poškipuoleh. Oikieh käteh pitäy ottua še šoitin, millä tahot 
opaštuo šoittamah ta tämän kaiken kera pitäy männä kylyh.

Kylyh tultuo pitäy istuutuo lattiella kiukuan eteh kiukuah päin ta alkua šoittua šillä šoit-
timella vaikka mitein.  Kušša vain alat šoittua, ni šamašša lautojen alta tulou kylynisäntä 
ta alkau pläššie. Kun kotvasen šoitat hänellä pläššiessä, nin opaššut hyvin šoittamah.  Kun 

58



rupiet pois lähtömäh kylyštä, ni še raha, mi on šuuššaš pitäy ottua vašemeh käteh ta luuvva 
lattiella.  Kylyštä on lähettävä pois takaperin. 

Vierissänakka eläy avannošša, vain noušou šieltä šilloin tällöin mualla jaloin  liikkumah. 
Riiheššä akka puit, liäväššä lehmie šilittelöy, aitašša puurnuja kolistelou, kylyššä kylpie taššut-
telou, pirtissä stolalla kupšehtiu. Akan toimie käyväh peitočči kuuntelomassa Uuvven Vuu-
vven ta Vierissän huomenešša. Ne kaikki iänet mitä kuullah einuššetah tulovie tapahtumie. 
Kylyštä kuuluja voikertamini einuštau tautija. 

Äijänpäivän nellänäpiänä  pitäis käyvä kylyššä. Šielä šuau šilloin šeläštä pois ”nellänkym-
menen vuuvven netuukat” (kivut). Joškuš voit ni šuaha yhtä monen vuuvven ”netuukat” 
šelkäh. Kylvettyässä näin manatah: ”Mänkäh tuonne, kaikki nellänkymmenen vuuvven ne-
tuukat ta nesvotat, alla multien mutien, liikkumattomien likojen!”. Šanotah vielä, jotta kun 
käyt kylyššä  Äijyäpäivyä vašše ni pitäy pešeytyö šielä ihan iänettä. Šilloin kešällä šiäkšistä 
šuau rauhan.

Kylynhaltie oli oulankalaisien tavan mukah kieltona myöhäh kylpömiseštä.  Hyö šanottih: 
”Elä mäne pyhyä vaššen kuuvven jälkeh kylyh” . Lapšie opaššettih kylytapoih ta pölätel-
tih  Jakapapalla, mitä piettih pölätyšolentona. Aikuhisien kohalla kylpynormie piti šilmällä 
kylyn- taikka šaunanhaltie. Marina Takalo kerto piteliytyvän kylpykieltoja: ”Mie en kyllä 
hirvennyn männä myöhäh illalla kylyh. Konšana emmä tuaton kera männyn myöhäh pyhyä 
vaššen kylyh”.

Kalalla ta mečällä lähtiessä miehillä lämmitettih kyly. Jotta heilä kaikki hyvin onnistuis ta 
ei šualehetta kotih tultais heitä konštuitih. Naisikkahilla miehillä oli kekšitty tämmöni konš-
ti. Naini nousi kylyn šinčissä stuulilla, a mieš čukelti naiseh helmojen alačči. Tämä konšti, 
mukamaš, kavotti kajehen šilmän.

Paha pahašta tulou...

Täštä, jotta kylynisäntä näyttäy virkojah on monie mainintoja. Paro Remšu (š. 1904)Vuokki-
niemeštä kerto 1978 vuotena tämmöistä: ”Oli ennein še uškonto: ei pitän kylpie pruasniek-
kua vaššen, šitä varotettih oikein.  Ni oli šemmosie, lienöykö ollun še kylynemäntä vain mi. 
A oli erähie taloja, oli šemmosie, jotta ei kylvetty aikanah, ni oli ollun. Oli ollun, muissan 
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mie. Kenttijärveššä oli ollun šemmoni tapahuš, kun aina šitä korttie pelattih šiinä talošša, ni 
ei keritty aikanah kylyh. Ta šiitä pruasniekkua vašše mäntih myöhä. Niin päriellä oli šohon 
joka paikašša kylyššä. Mi lienöy ollun. Ta hyvin pitälti oli šiinä ovilla ollun šemmoni, jotta ei 
piäšty pois kylyštä ennein, kuni pirtistä mäntih pelaštajat. Ni lienöykö ollun še kylynemäntä 
vain lienöy ollun muu pahanruataja.

– Eikö paistu jotta še emäntä oli kylyššä? 
– Paistih, paistih, paistih. Ei annettu kylyššä pelautuo tyhjyä eikä annettu kiroutuo”
Šamoin Vuokkiniemiläini  Tat’t’ana Lipkinaki kerto 1968 vuotena tämmösen tapahukšen: 

”Kylyh myö šuovatan iltana myöhä mänimä. Miun ukko tuli, lapšet oli pikkaraiset šilloin. 
Ta šuovattailtana myöhä šielä kylpimä. Rupesima muate. Kuuntelen: šinčin ovi avautu, pir-
tin ovi avautu. Tuli ukko. Šanou: ”Kylvit!”. Mie šanon: ”Kylvin”. Šanou: ”Muissa vain še, 
jotta toista kertua elä kylve näin myöhäseh. Antasin mie šiula suaruo, no platenčča on šiula 
reunašša. Antasin mie šiula suaruo! Muissa vain še, toista kertua elä kylve. Ta niin pyörähti 
poikeš. Pirtin oven pani umpeh, šinčin oven pani umpeh ta mäni männeššäh... Šemmoni 
pikkaraini ukko oli, parta oli. Še tuli hyvänä”.

Šananlaškuja

1. Enšimäisarkena kylyh mänet jouččenena, a kylyštä tulet variksena. (Ei pitäis lämmittyä 
kylyö enšiarkena)
2. Kylyh ta kapakkah ei väkisin viijä.
3. Missä elät, šielä i kylyö kylvet. 
4. Äijä on kylyn kylpijyä, vain ei ole lämpimän antajua.
5. Mitä  šiitä kylyštä, kun ei olle löylyö. 
6. Kylyššä on märkä šiivo, koivuni kurikka, oman kiän oikevuš.
7. Ei kyly pala lämmittämättä.
8. Kylyššä ei pie pierrä, illenjiällä mäntyö veteh jouvut.
9. Kyllä kylyššä šelkäh šuahah, olkah vain šelän mänettäjie. 
10. Kyly šytty, lapši šittu, lemboi lehmän kannatti, vielä paholaini papin toi. (Kiireheštä, 
konša kaikki šattu šamah aikah)
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11. Löylytöin kyly ta viinatoin kapakka ei makša ni munua.
12. Kun muamo tietäis lapšen tušan hampahien puhetešša, ni piiruapualikkaisilla  kylyn 
lämmittäis. 
13. Šavu šaunašša, vilu riiheššä. Kun ois osra orren piäššä, kakra kylyn karšinašša, leikata 
lepottaisin.
14. Kun kylyn istuol’l’ah lammität ni šeisual’l’ah kylvet.
15. Šauna lämpiemäh, šarvet likoh, šana kylällä. 
16. Ei ole šaunua šavutointa eikä lašta itkömätöintä.
17. Šauna, terva ja tärpätti jos ei auta, niin šiit on mieš männyn.
18. Kempä käški männä šyyhyttä šaunah (šanotah vierahih aseih ajautujašta)
19. Kenen šelkä kupajau, ka še i kylyn eččiy.
20. Šula šauna, lämmin löyly oman vaimon valmistama. Karkie kačku, kylmä kylpy vaimon 
vierahan valmistama.
21. Mie näin unen, jotta šika šöi lumen, šaunan peräššä šatula šeläšsä.
22. Kylmä pirtti, ruaka kyly, emäntä kylän kävijä.
23. Šiitä ei šua šelvyä muuvval’l’a, kun kylyn löylyššä.
24. Kyly ei ole Pyhänlašun iltani. (Iltani on tärkiempi)
25. Kylässä on kylyt paremmat, šaunan lauvat lauhkiemmat.
26. Piätiniččä pešupäivä, šuavatta kylyn kylventä.
27. Yheštä kylyštä yhekšät šanomat.
28. Kun kylyh käyt, nin nuorissut.
29. Karjalaisen liäke on kyly ta terva.
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Šelvitä šanojen merkitykšet tahi käytä niitä virkkehissä

1. Kylynisäntä 

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

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

2. Lapšikyly 

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

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

3. Kammičča

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

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

4. Kylynviha

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

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

5. Kačku

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

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

6. Antilaškyly

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

..............................................................................................................................
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7. Lähtökyly

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

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

8. Kylypäivä

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

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

9. Kylynšinčči

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

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

10. Reppänä  

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

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

11. Puapo

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

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

12.  Kuppari

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

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

13. Lempi

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

14. Pakkuli

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

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

15. Tuhkaporo 

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

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

16. Pat’vaška

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

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

17. Hampahankanto 

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

..............................................................................................................................
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Merkiče, onko oikein vain viärin?   (+) OIKEIN VÄÄRIN

1. Ennein karjalaiset kylvettih kiukaissa.

2. Karjalaiset šuatih lapšie kylyššä.

3. Kylyššä on valosa ta lämmin, šentäh šielä oli hyvä šynnyt-
tyä.
4. Vanhašša karjalaisešša kylyššä oli vain yksi huoneh, löyly-
huoneh/kylpyhuoneh.

5. Kylyh ei piäššetty vierahie, vain omahisie piäššettih.

6. Vaštoja varuššettih vierissänkešellä.

7. Kylyh ei käyty myöhäh ta ei pešeyvytty tuntikaupalla.

8. Pientä lašta kylvetettih paijašta piäličči.

9. Puapona oli kylän vanhin ukko.

10. Vettä kuumennettih kivilöillä altahissa.

11. Karjalaiset käytih kylyššä šuurina pruasniekkoina.

12. Kylyvaštoja ennein šäilytettih kylyn lakašša.

13. Kylyššä käytih miehet ta naiset yheššä.

14. Kyly aina rakennettih taloh kiini.

15. Vierahat kylvettyö aina kiitettih talon väkie.

16.  Vierahat kylpijät erikoisešti kiitettih talon lapšie kylypo-
lun talluannašta talvella.

17. Kakrapokko oli moršiemen apulaisena häitä valmistuas’s’a.

18. Lempie noššettih kylyššä pojillaki.

19. Tietäjäkši paššasi vain pal’l’ašpiä ta hampahitoin ukko.

20. Kylynisäntä voit näyttyä kylpijillä virkojah.
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Missä puhtahuš, šielä on tervehyš.

1. Löylytöi kyly da viinatoi kabakku  

2. Kellä keččinä kupajau

3. Još ei viina, terva da šauna auta,

4. Vilu pertti, kyly kylmä - 

5. Šula šauna, lämmin löyly oman vaimon 

valmistama.

6. Enzimäsargen kylyh menet jouttšenennu, 

7. Kylytöi suovattu, piiroatoi pyhäpäivy, aka-

toi mužikku 

8. Vanha sauna, 

9. Kudaman saunan istuilleh lämmität, 

10. Ei ole saunua savutointa

11. Kyläššä on kylyt paremmat,

12. Nagro jatkau igyä da

A. šaunan lauvat lauhkiemmat.

B. eikä lasta itkemätöintä.

C. ei maksa ni midä.

D. hyvä löyly.

E. ei maksa ni munua.

F. sen seisaalleh kylvet.

G. še kylyn löytäy. 

H. siit on taudi kuolemaks.

I. harvah kylys käymine.

J. a kylys tulet voronannu.

K. emäntä kylänkävijä

L. Kargie katsku, kylmä kylpy 

vaimon vierahan valmistaissa.
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Arvuatko vain jouvut Huikkol’ah?

Mušta lehmä mulleroini vettä korvo-
sen vetäy, yškäsen halkuo purou.

Mušta lehmä mulleroini šeisou pyhällä 
mualla, pyhän muan pientarella, šuu-
ren korvon vettä juopi, šuuren yšän 
halkuo šyöpi.

Mušta lehmä mulleroini vien juoja, tu-
len šyöjä.

Mušta lehmä mulleroini vettä juopi, 
pilven noštau, paikkoja pakottau, li-
hakšie liikuttau.

Mušta myyrölän vasikka šuuren kor-
von vettä vetäy.

Mustikoini muurikoini muuri šarvet 
šeinäh, min annat, kai juou.

Möllöttäy, mallottau, korvosen vettä vetäy.

Lyhyt akka lylleröini, pakšu akka palleroini veti korvosen vettä.

Pikku akka pilleroini korvosen vettä vetäy.

Mušta akka mulleroini, pakšu akka palleroini vettä korvon vetäy.
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Alla ähkäy, piällä löyhkäy.

Alla ähkäy, piällä löyhkäy, peršiellä hyvyä luatiu, šuuta viäräkši (nakrukši) vetäy.

Akka alla ähkäy, ukko piällä löyhkäy.

Alta panou: ah-hah-han, piältä panou: leššun-leššuri, peršiellä hyvyä teköy, šuuta nakruh 
vetäy.

Moršien-moikačču, kelaperše-keikaičču, istuu kivellä, kivipulkka peršieššä.

Peršien herkku, peršien tarvis, peršieh ei šovi.

Pivo pal’l’ašta, kyynärä karvaista, nahkalla natikua, peršiellä patirkua, ičellä ijän ottuo. 
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Miksi karjalaisella kyly?

NO, MILTÄPÄ LÖYLY TUNTU?
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LukemistoLukemisto      
JUMALA RIÄHÄTÖIN,

ČUARI VELATOIN

Ei ole puuta linnun istumatointa, eikä ristikanšua riähätöintä.
”Riähkä on rahvašta myöten, ei puita ei petäjiä.

Še on ihmisiä myöten eikä puita tai petäjie myöten.”

Erityisesti Vienan vanhauškosissa pitäjissä uškonnollispedagogisešša perinteheššä huomatta-
valla padikalla oltih lyhyöt kiellot, kumpasien rikkomisešta ”tulou riähkä”. Näistä kieltoloista 
muuvvoštuu vanhauškosien omaluatuni käsityš, mitä vanhemmat yritettih lyhyöšti ta šel-
väšti opaštua lapšillah. Käyttäytymisnormit muissutettih ušein rakenteheltah šananlaškuja, 
missä tavallisešti on kakši ošua: normi, mi ušein šanotah kieltona, ta šen šelvityš (perustelu, 
sanktijo). 

Kiellot košetah šemmosie hommie kun: ruoka, šuoriutumini, puhtahuš, ritualini käyt-
täytymini. Monet normit ollah šemmosie, jotta ne tullah aktualisiksi vain tiettyinä aikoina, 
esimerkiksi, päivän kuluos’s’a, illalla päivänlašun jälkeh, minänih netälin päivinä taikka ka-
lenterin mukasina merkkipäivinä.

Kun Takalolta kyšyttih ”Mi še riähkä oikein on?”, ni hiän vaštasi näin: ”Šanopa nyt, mi še 
oikein šynti on? Šamah asieh ajetah riähkä ta šynti. Tämä on riähkä karjalan kielellä ta šynti 
šuomen kielellä. Joko nyt piäsit šelvillä?” Marina Takalon mukah hänen koissa šäilytti  riäh-
käperinnehtä erityisešti tuatto. Hiän luki venäläistä Piplijua. Šinne oli merkitty kaikki, mistä 
tulou riähkä. Hänellä oli kakši Piplijua. Ne oli ukkovainualta (Ijona Nikitiniltä) jiänehet. 
Tuaton ukkovainua oli Piplijan piällä kuollunki.

Kemin kihlakunnan lukutaitosien prošenttiluku oli 1897 n. 15.2%.  Tuatto Iivana Niki-
tin oli Tuavon kyläššä ainut kunnollah lukija. Huotari Nikitin šuatto Marina Takalon šano-
jen mukah lukie vain jonkun verran, tuattoh verrattuna hyvin vähän. Piplijua lukija tuatto 
opašti kirjua šelittyässä. Tästä Marina Takalo on šuanun šen käsitykšen, jotta kaikki riähät 
oltih Piplijašta.
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Riähät oltih monešša šuhtehešša tyypillistä vanhauškoista perinnehtä. Kuiteinki asie on 
niin, jotta riähät Vienašša šiirryttih vanhauškosien perinteheštä vähitellen yleiseh kollektii-
viperinteheh eikä eri lahkojen välillä ollun šuurie eroja. Ainuoštah šuarelaiset kiellettih kah-
vinjuonnin, čäiijynjuonnin ta tupakinpolton. Näih tuhkaset šuhtauvuttih myötamielisešti. 
Vanhauškosilla oli šamoin ankarampi pyhityš, kuin mierolaisilla, ta hyö rissittih šilmieh eri 
tavoin – kahella šormella. Marina Takalo oliki šitä mieltä, jottä riähät  oltih kaikilla šamat. 
Lisäkši vanhauškoset erikoisešti merkittih, jotta mierolaisella oli riähkä jo še, jotta hiän oli 
mierolaini. Tällähän on oikie šelvityš: ”Kun mierolaini ei pie uškontua niin tarkkana, niin 
šiksi tällä tulou šuurempi riähkä.” Ei Takalo hyvinkänä ušein voinun muistua minnih riä-
hän alkuperyä. Hiän šano moničči: ”näin paistih”. Toisin šanoin kyšymykšeššä oltih yleiset 
normit, kumpasie enšin opaššettih koissa ta šen jälkeh kylän keškuuvvešša ta lopukši omašša 
pereheššä. 

Riähkien mallih kuuluu,  šananlašun  formula, missä on kielto ta šen šelvityš, sanktijo. 
Šelvitykšet toičči erotah šuurešti. Kaikkein tavallisin šelvityš on šemmoni, jotta ”šiitä tulou 
riähkä”. 

Kiellot jakauvutah ušiempah ryhmäh:

• Ihmisien pitäy käyttäytyö šamalla tavalla,  kuin Hristossa ta profetat; 
• Riähkä on šen vuokši, jotta Hristossan ieštä turvauvutah piruh;
• Kuoloman jälkeh ”tuošša ilmašša” ollah vuottajat kuritukšet;
• Kiellot, kumpaset pahoin vaikutetah ihmisen onneh ta tervehyöh.

Šuurin normien oša jiäy kuiteinki tarkempua šelvityštä vailla. Muuta, kun šanotah vain: 
”šiitä tulou riähkä”.

Šuoriutumisnormiloissa on tärkein tämä: ”Još ei ollun ristie ta vyötä, še oli  riähkä.” 
Pravoslavnoi lapši šai rissin ta vyön enšimmäisen pešun jälkeh, heti šyntymän jälkeh, jo 
ennein rissintyä. Rissittä ei šuanun olla eikä  lapši, eikä aikuhini. Še piti olla risti kaklassa ta 
vyö vyöllä, vaikka rihmalanka. Miksi piti olla  Takalo vaštasi näin: ”Še uškontoh kuuluu. Še 
oli kaikilla: šuarelaisilla, mierolaisilla, kaikilla. Še oli risti ta vyö.” Vyöštä vielä oli tämmöni 
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šelvityš: ”Še oli višših šitä, kun Iisussa kulki ta šillä oli aina vyö.” Naiset kulettih pukšutta. 
Piällä oli räččinä, min alla oli alušvyö. Miehet piettih paitua pukšujen piällä. Paijan piällä oli 
vyö. Riähkä tuli liijan kaunehista vuatteista: ”Još vuate  oikein krupitettih, šiitä tuli riähkä. 
Vanhat ihmiset šanottih, jotta sarahvanan joka kruppi on matoja ta kiärmehie. Še on riähkä. 
Još oli kovin vorssa vuate, šiitäki tuli riähkä”. Šuoriutumisnormiston šelvityš on tämmöni:

– Još pani paijan pukšujen šiämeh, niin še oli riähkä. Ken vaikka vähäsenki uškuo tun-
nušti, šillä oli paita pukšujen piällä. Pitäy olla niinkuin enneinvanhah muajilmašša on oltu 
profetat ta kaikki. Niillähän oli paita pukšujen piällä, kuvissaki on. 

Ei šuanun panna piällä šemmoista vuatetta, mi oli luvattu panna kropuh kuolienvuatteiksi 
kellänih.

Erityiset varotukšet liitty tukan, parran ta kynšien käsittelyh. Miehien parranajo oli kiel-
letty, šamoin naisien tukanleikkuu, kun Luoja loi miehellä parran ta naisella pitän tukan. 
Miehet šuatih leikata tukkah niskah šuate.

Eihän Luoja olis antan partua, još šitä ei pitäis kantua. Nainiki oli luotu tukkua kantamah. 
Luoja kuin loi, ni šitä ei pie ni liikuttua: puhašša ta šuvi ta šiivuo, vain elä leikkua. 

Miehien leikattujen ta naisilta šukies’s’a läksijien tukkien käsittelyššä muissettih šanan-
lašun ohjetta: ”Miehen tukka tuuleh, naisen tukka tuleh!”. Täh oli vielä lisäkši toini vanhem-
man rahvahan tapa: erähät vanhat ihmiset kerättih šuuret nyytyt tukkua ta käšettih šiitä nillä 
tukilla täyttyä potuška ta panna še hautah piän alla. 

Yleini šelvityš tukan kuin kynšienki käsittelyššä on šeuruava: ihmisruumihin ošie ei šua 
jättyä mualla, ne pitäy hävittyä taikka šai  panna hautah. Kynšien käsittelyh liitty varotušsta-
rina pirun veneheštä:

– Kynnet kun leikattih, niin piti leikatešša šanuo ”Hospoti plahoslovi” ta šiitä viijä tuleh 
ne kynnet. Tiijätkö, mi šiinä oli taikatemppu? No, ennein kun šielä oli meri, mistä Iisussa 
mani opetušlapšien kera yli ta paholaini läksi peräh. Kun šillä paholaisella ei ollun venehtä, 
niin še leikkasi kynšistä venehen ta läksi šillä mänömäh. Šiksi kynšie ei jätetä minnenä, jotta 
ei paholaini šais venehen laitoja. 

Manasterin manahhat kieltäyvytäh mänömäštä kuvah. Hyö šanotah, jotta hyö ollah 
kuvana muan piällä niin pitälti kuin ollah, ta heijän valokuvan ei tarviče jiähä muan piällä. 
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Šelvityš tällä on šamantapani, kuin kynnen tai tukan   kieltoloissa.
Vanhauškosien šyöntinormit. Šuarelaiset kiellettih modernit herkkuainehet: tupakin, 

kahvin, čäijyn ta šamoin viinan käytön. Mierolaiset šuhtauvuttih näih ainehih toisin. Esi-
merkiksi Marina Takalon kotitalošša juotih kahvie, čäijyö tai viinua. Šiitä huolimatta Takalo 
piti niijen herkutteluo riähkänä. 

Erityisešti vanhauškosien šyöntinormien lisäkši liittyy vielä erähie muita yleisie käyttäyty-
misšiäntöjä, kumpasien rikkomisešta šanottih tulovan riähän. Ennein šyöntie oli peštävä kiät 
ta rissittävä šilmät. Naisien oli šyötävä lakki piäššä, miehien lakitta.

Jalkoja ei šuanun pityä polven piällä eikä heiluttua šyönnin aikana. Še on riähkä. Riähkä 
on jalka polven piäššä šyöntiaikana, piru šilloin istuu ristipolvešša. Još šyyvveššä jalkua heilu-
tit, niin pirun lašta tuuvvitit. 

 Vašemella kiällä šyömini oli šamoin riähkä, ta stolalla šyyvvessä aina piti olla skuatteri. 
Ruokua laittuas’s’a eikä šyyvveššä  šuanun pieraissa.

Oli kielto košennašta ”pissakäsillä” lapših, tuli riähkä. Lisäkši varotettih, jotta lapši kuo-
lou, još šiih košetetah ”pissakäsillä”.  Jo Elias Lönnrot totesi matkoillah šen positiivisen šei-
kan, jotta vanhauškoset oltih hyvänšiivoset. Pihalta tultuo oli peštävä kiät ennein talouštöih 
ta muih kotihommih ryhtymistä. Šitä varten oli talošša käsiaštie oven viereššä.

Šyömäh ruvetešša oli ristittävä silmät. Šuarelaini, tuhkani ta mierolaini ei šuatu moliu-
tuo tai ristie šilmie yhtä aikua. Toisen piti šeisuo ta vuottua še aika, kuni toini  risti šilmieh. 
Šanottih, jotta toini ei šuanun šekautuo toisen vieroh. Šyömäh ruvetešša oli rissittävä šilmät 
oprasan ieššä kolmeh kertah, šiitä vašta mäntih stolah. Šamoin šyömäštä nouštuo, šanottih: 
”Hospoti Iisussa Hristossa bože pomilui nas krešnih” kolmeh kertah. Šamat touhut šuoritet-
tih huomenekšella ennein töih ryhtymistä. 

Erähät jokapäiväsih hommih liittyjät normit oltih  onnie koškijie šelvitykšie. Esimerkik-
si kiellettih alottamašta illalla leipyä: ”Šitä kuoteltih varuo, jotta ei iltasella leipyä alotettu. Še 
köyhytti. Varotettih niitä, kellä oli tapana šyyvvä illoilla. Emäntie varotettih, jotta pitäy jättyä 
šyyvveššä leipyä, jotta on mistä illalla šuupalan ottua.”

 Kynnykšellä ei šuanun tallata: talošta mäni onni. Ruhkie ei šuanun viijä illalla pirtistä pi-
halla, vei viiješšäh talon onnen. Nuoret ihmiset ei šuatu pešeytyö illalla, muitein šai vanhan 
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elämänkaverin. ”Vanha vieruškaveri tulou, još illalla pešeytyy.” 
Halkuo ei šuanun panna vaštahhakua kiukuah, onni vaštautuu. Još tuaš halonpanija oli 

naini, tuli vaikutuš šynnytykšeh: ”Lapšet šynnyttih vaštahhakua, još pani halon kiukuah 
vaštahhakua.”  

Oli esimerkiksi normi, missä kiellettih tuleh šylennäštä, kun huulet rökähtyy. 
Riähkinä oltih šamoin kiroutumini, panettelu, haukkumini.Takalo erotti ”šuuret ta pienet 

riähät” ta huomautti, jotta šuurin riähkä tulou valehtelušta ta näin täštä šano: ”Paha pahašta, 
paha pahan šiemeneštä”. Valehtelu oli Marina Takalon mieleštä prostimatoin riähkä.

Skokunan tappamista tai eläimien riäkkyämistä piettih riähkänä. Skokunan tappamini oli 
riähkä erityisešti šen vuokši, jotta šitä piettih ”Jumalan pojan puapona”.

 Viheltely oli riähkä, erityisešti pirtissä viheltely. Normissa kuulu: ”Šammalhuonehešša 
et šua viheltyä.” Šelvitykšenä oli piru. Viheltämällä kučuttih pahua henkie. Varaštamini oli 
riähkä. 

Pyhätöih liittyy monenmoisie kieltoja. Pyhänpäivän lisäkši piettih pyhänä serotua, konša 
ei šuanun šyyvvä mitänä rašvaruokua. Šamoin piätinččänä oli rašvaruuvvan šyönti kielletty. 
Erityisešti varotettih pyhänä kynšien leikkuantua. Kun kynnet leikattih, oli šanottava ”Hos-
poti plahoslovi” ta oli työnnettävä kynnet tuleh. Još pyhänä leikkasi kynnet, piru luati niistä 
venehen. Šanottih vielä, jotta šilloin kynnet kašvetah kahta kauhiemmin. 

Pyhinä ei šuanun pityä ruškieta vuatetta. Monet vanhauškoset šyötih šilloin vain kerran, 
vain tavalliset työihmiset 2 kertua. Nuorilla annettih ruokua  kolmičči päiväššä, vain ei mim-
moistakana rašvua, voita, maituo, lihua eikä kaluaki. Rokkua ta mämmie annettih. 

Oulankašša pajot, uuvvemmat kanšanlaulut ta joikut tuotih riähkyä. Erityisešti joikumista 
piettih riähkänä, kun ei missänä muušša  niin äijän toista haukuta kuin joikuos’s’a. 

Marina Takalo kerto, jotta riähät opaššettih enimmäkšeh koissa, vain huomautti: ”Ihmi-
sen on ičen ymmärrettävä hyvä ta paha. Oma järki šanou, mistä tulou riähkä ta mistä ei.” 
Marina Takalo šamoin huomauttau, jotta još ruatau šemmosen työn, mistä ei tiijä tulouko 
šiitä riähkä, niin šilloin ei tule niin šuuri kurituš kuin još tietäy, jotta täštä varmašti tulou 
riähkä. Jälkimmäiseššä tapahukšešša kurituš on kakšinkertani. Marina Takalolla oli šemmoni 
käsityš, jotta tämänilmaset riähät vaikutetah ihmisen tuonpuoliseh kohtalohki. Šyynä täh 
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vuorovaikutukšeh on še, jotta Jumalan laki on yhenmoini šielä tai tiälä. Takalo kerto, jotta 
Vienašša šanottih niijen, riähkähisien, mänövän helvettih. 

Pončin Salpa-ukko palveli kakšikymmentäviisi vuotta šotaviäššä ta tuli šieltä pohattana. 
Mistä lienöy varaštan rahua, vain ei šuatu kiini. Tuli kotih ta rakenti hyvän talon, kaupan ta 
kaikkie muuta. Rahvahan poroja šöi ta varašti ... ta hänellä oli yksi Lari-nimini poika. Šiitä 
tämä ukko läsiyty ta kuoli. Pončissa jokivartta myöte nousi ylöš oikein kaunis harju, missä oli 
pončilaisilla kalmismua. Kun kuoli ni kropu luajittih ta ruumis pantih kropuh.. Kantonuorat 
poika oli leikannun  liinapakašta. Kun noššettih ylöš še kropu ta lähettih kantamah šitä niillä 
nuorilla. Kantuas’s’a ne mäntih niinkuin šuolet kaikki liinat hajottih. Šiitä pojan oli käytävä 
uuvvet poronnahkahihnat. Niillä šiitä kannettih. Še oli kešällä. Kun veneheh kropu vietih, 
šielä yksi mieš oli peräššä, toini venehennenäššä. Še kropu niin paino venehen, jotta juuri ei 
vettä tullun venehen laijašta piäličči. Šiitä  šuatettih kuiteinki hautah ta hauvattih. Šiitä joka 
vuosi pahahenki vei mullan šiitä hauvašta ta piti aina tuuvva multua hauvalla, täyttyä šitä. 
Niin meilä šanottih, jotta ken on oikein riähkähini, niin šiltä multaki katou hauvašta.  ”Šem-
moini on ni loppu, mimmoni on ihmini elyässäh.”  Takalon mieleštä riähän paino johtu šiitä, 
jotta mieš oli ruatan pahua, vain ei ollun tunnuštan ta še riähkä oli niin jykie. 

Kun šatutah olomah ukkosella veneheššä ta še veneh ”tuntuu vaipuvan” ni voijah kyšyö: 
”Ken meistä on riähkähini, kun veneh näin painuu?”. 

Takalo kerto, jotta ei ole konšana kellänä nähnyn niin kaunista hautua, kuin tuaton äm-
möllä Muarie Nikitinillä, kumpani kuoli 1895 vuotena. Tämän Takalo šelvitti niin, jotta 
ämmö oli ollun hyvä kerjäläisilläki. Šiinä vielä oli še, jotta hiän ei pitän antamisistah pakinua. 
Šanotahki, jotta ”Tietämätöin anti on kaikista kallehin.”

Takalon käsitykšen mukah  Jumalan luatimua ei šua ilvehtie, ei šua moittie Jumalan luo-
mua ilmua, kylmyä kešyä eikä šiätä. On šuuri riähkä, još Jumalan työtä  moittiu. Šiän moi-
tinnašta Takalon mieleh oli jiänyn tämmöistä: ” Olima niityllä, rupesi vettä šatamah ta tuu-
lomah. Ta kun heinäsuapran luonti jäi kešen, ni Iivana Nikitin kiroutu: ”Pankua niitä heinie 
laijoilla ta anna nyt, vietävä, anna, jotta šaisima elukoillaki heinyä!  Marina Takalo kerto 
kuulovan nämä šanat ta muisti  šenki, jotta ne ei oltu hyvät häneštä. Tuošša tilantehešša Ta-
kalo kerto piätävän, jotta ei hiän iče konšana kiruo Jumalan ilmua eikä tuulta: ”Kun en jakša 
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šoutua, nin olen šoutamatta.”
Ukkoista ei šuanun ivata. Marina Takalo muisti ukkosenilman ivualennašta tapahukšen, 

mi oli šattun Ruvan kyläššä Oulankašša.  Oli ollun ukkosenilma. Samovuara oli stolalla. Oli 
šanottu: ”Älkyä pankua samovuarua stolalla, antau ukkoisilman männä!” Yksi nuorista mie-
histä oli šanon: ”Ei! Ei še tule tuošta  stolalta ottamah šitä!” Vain olipa še šen stolalta ottan. 
Ikkuna läksi paikoiltah. Stola samovuarineh kuatu lattiella. Ikkuna mäni lopulla paikoillah, 
niin kuin olis šiih pantu. Ei pie männä ukkosenilmua ivual’omah!

Oulankan kylänpaimen Hilippä Nikitin tuli mečäštä ankaran ukkosenilman aikana. Hiän 
alko ristie šilmieh, kuin oli tapana. Kun käsi alko vaipuo, hiän vejälti lakin šilmilläh, jotta ei 
näkis tuleniskuo. Ukkoni löi häneh niin, jotta lakki läksi piäštä, tukka palo očalta, šamoin 
palettih šilmäripsit ta kulmakarvat. Šen jälkeh Hilippä oli šanon, jotta ei käsi enyä vaivu 
šilmie ristiessä. 

ÄIJÄ ON RIÄHKYÄ!

RIÄHÄŠŠÄ ISSUMMA,
RIÄHÄŠŠÄ AŠŠUMMA 

– KAIKEŠTA RIÄHKÄ TULOU!
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Luaji imperatiivi.

Malli: Illaisstolua ei pie jättyä pyyhkimättä. Matoloina ne muruset hypitäh šiitä stolalla.
Elä jätä illaisstolua pyyhkimättä.

1. Kun tuotta vettä korvolla taikka šankolla pirttih, pitäy panna šitä enšin vähäsen käsiaštieh, 
ennein kun muuh käytättä.

2. Kynnykšellä ei pie tallata. Še on riähkä. Pitäy harpata piäličči kynnykšeštä.

3. Ei pie myöhäh kylpie kylyššä.

4. Ei pie emättyä, varaštua – kaikista tulou riähkä.

5. Šieklomatointa jauhuo ei pitäis leipuo, jotta yhennäköni on šieklomatoin jauho ta šiivi-
löimätöin maito – maitoki pitäy šiivilöijä kaikičči – šiivilöimätöin maito ta ristimätöin lapši 
ne on kolme yhenkaltaista.

6. Kun oli käsiaštieki tuošša ovikorvašša mistä käsie ta šilmie peštih, ni šanottih jotta še pitäy 
aina panna yökši vettä täyteh, jotta tyhjäkši ei jättyä – še oli riähkäšiitä.

7. Piätinččänä ei šua peššä vuatteita. Još pešet, luajit hyvin šuuren riähän. Jumala piti šen 
šuurena riähkänä, ei ois pitän peššä kun nellänäpiänä ta toissarkena.

8. Riähkätulou, još šyöy tahi šilmie ristiy vašemalla kiällä.

9.  Još pyyhit pirttie illalla, ei pitäis viijä ruhkie pihalla. Šiitä tulou riähkä.

10. Taluo ei pitäis rakentua tien paikalla, šiih voit piru tulla.

77



11. Ei pitäis kuivattua käsie präiskyttämällä.

12. Vesikauhua ei šua jättyä yökši korvoh, muitein tulou riähkä.

13. Šuurešša pyhäššä kontieta ei mainittu, šanottih jotta šiitä riähkä tulou.

14. Šiän moitinta on riähkä.

15. Heposen lihua ei šyöty, kun heponi ei märehi. Riähkä tulou šemmosen lihan šyönnäštä 
kun ei elukka märehi.

16. Äijänäpäivänä još sriäppiy, šiitä riähkä tulou. 

17. Veistä leivän piällä pityä on riähkä.

18. Elä diivi toista, kačo omuaš kohtuaš(i).

19. Još istuol’l’ah leipyä leikkuat, ni šiitä tulou riähkä.

20. Kirouvunnašta tulou riähkä, kiroutuo ei annettu.

21. Vaivasen ossutinnašta tulou riähkä, vanhan nakrannašta ei, še tulou laihinah.

22. Šyöt arkie, šuuri riähkä tulou.

23. Ei pie vyöttä ristie šilmie, riähkätulou.

24. Riähkäon käyvä pyhyäpäivyä vašše myöhäh kylyh.

78



25. Toisen pyyvvyštä järveštä ei liikutettu, šitä šanottih riähäkši.

26. Riähkätulou, još veičet jätät stolalla.

27. Ei tapettu valkeita lintuja, riähkäon.

28. Helmua kiännettyä, še on riähkä.

29. Kontien lihua ei šyöty, še luvettih riähäkši.

30. Kiimalehta (mehiläistä) tappua on riähkä. 

31. Mavon tapat, ga nelläkymmentä  riähkyä prostiutuu. 

32. Koirua ei pitäis iltasetta jättyä. Hoš nenämuštasen kokoni palani pitäy antua. Još et an-
tan, šiitä riähkä tulou: koira itköy ta ikävöiččöy.

33. Šieklašta alačči ei šua kävellä.

34. Ta kynnykšellä tuaš, ei pitän ennein polkie. Šiitä tuli riähkä. Še niinkuin tuolla oprasalla 
oisit tallannun, kynnykšellä ken tallasi. Še oli ihan kauhissuttava! Kun oli tyttärijä talošša, 
tyttäret jäi vanhakšipiijakši kun kynnykšellä vieraš talluau. Še lemmen laškou tyttärellä še 
vieraš.

35. Kiellettih jotta pirtistä ei pie illalla ruhkie pihalla viijä, pirtin pyyhkijä ošah viey. Niin 
šanottih vanhat.

36. Neiččyön ei pitäis istuol’l’ah vielä i piätäh šukie. Šanottih: annahan istuol’l’ah piätäš šuvit 
ka vielä i vanhakšipiijakši jiät!
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37. Makuamah ruvettih vašemella kylellä, a nouštih oikiella kylellä. Vielä kun joku vahinko 
šattu nin šanottih: Kyllä olet vašemelta kyleltä nouššun tänäpiänä!

38. Šyöntäaikana kun tulou kyšyjä, pitäy antua hoš palani, riähkä on antamatta olla, še tulou 
šiitä ičelläh verokši tuoššailmašša.

39. Lehti-Iivanan päivänä ei meččyä liikuteta, šiitä vašta ruvetah vaštoja šuamah, šini ei 
meččyä pie liikuttua, jotta šiitä riähkä tulou.

40. Huapua ei pie kuatua. Še Iisussan risti, mih hänet nuaklittih on ollun huavašta. Šillä 
huavalla kaikkičči, vaikka kuin olkah tyyni eli tuuli eli mi, lehet näin liikkuu, väräjäy.

41. Joučenta ei ammuttu, riähkä oli

42. Kun tuleh puhut tarttuu tulenlenniin.

43. Šanottih jotta Nečyt Muarie oli Äijänpäivän huomenešša šulččinua ajellun. Niin šiitä 
kun še oli še poika hänellä kateissa silloin. Še šiitä kun tuli Äijänpäivän huomenešša hänen 
luokši – hänellä oli pyy kattilašša kiehumašša, niin še pyy läksi kattilašta lentoh, ta šiitä 
pualikka katkesi kiäššä. Šiitä meilä ei annettu Äijänäpäivänä ajella šulččinua ne vanha kanša, 
jotta še on riähkä šiitä šemmoni.

44. Ta i lihan keitäntä kiellettih, jotta ei pitäis lihua keittyä šinä piänä, Äijänäpäivänä.    Šiitä 
oli tuaš še šemmoni sakona (= laki)!

45. Riähkä on, kun ei kainalopaikkua ole räččinäššä.

46. Pyhäššä kalua šyötih, vain kalašta ei tule niin šuuri riähkä kun lihašta ta maijošta.
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47. Krovut ennein ommeltih tuohella, riähkä tulou kun nuaklalla krovun luatiu.

48. Leipä kun lienöy kiäštä šattut tipahtamah  tahi leipäpala šyyvveššä – ni še oli riähkä.

49. Murut kerätäh ta kanoilla annetah. Murusie ei pitäis jalkoih jättyä, riähkä on.

50. Kun riähkähini on oikein, ni še uatuh joutuu, šinne tulen ta tervan šekah.

51. Piäčkysie ei tapeta, riähkä on tappua.

52. Potakkapäivä on Spuassunpäivä elokuun lopulla. Još šitä ennein šyöy potakkua, tulou 
”riähkä”.

53. Pyy oli niin šuuri jotta Jumalan šäikähytti, šiitä pienekši tuli. Pyyn lihua pantih joka ka-
lah, joka kalašša on pyyn lihua. Kalua ei ennein šyöty pyhissä, šilloin kun pyhitettih, šentäh 
kun niissä on linnunlihua.

Kun ken pešöy 40 pokonniekkua, šiltä kaikki riähät prostiuvutah.
Mavon tapat, 40 riähkyä prostiutuu.
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IMPERATIIVI (KÄŠKYTAPA)

Yksikön 2. persona – ŠIE 

Verbityyppi Infinitiivi
Yksikön 1. per-

soona
Imperatiivin 

myöntö
Imperatiivin 

kielto

1 lukie luve-n Luve! Elä luve!

2 šyyvvä šyö-n Šyö! Elä šyö!

3 tulla tule-n Tule! Elä tule!

4 korjata korjua-n Korjua! Elä korjua!

5 valita valiče-n Valiče! Elä valiče!

6 puata pakene-n Pakene! Elä pakene!

Yksikön  ta monikon 3. Persona – HIÄN, HYÖ

Verbityyppi Infinitiivi Imperatiivin myöntö Imperatiivin kielto

1 lukie Lukekkah! Elkäh lukekkah!

2 šyyvvä Šyökäh! Elkäh šyökäh!

3 tulla Tulkah! Elkäh tulkah!

4 korjata Korjakkah! Elkäh korjakkah!

5 valita Valikkah! Elkäh valikkah!

6 puata Puakkah! Elkäh puakkah!
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Monikon 1. persona – MYÖ 

Verbityyppi Infinitiivi Imperatiivin myöntö Imperatiivin kielto

1 lukie Lukekka! Elkä lukekka!

2 šyyvvä Šyökä! Elkä šyökä!

3 tulla Tulka! Elkä tulka!

4 korjata Korjakka! Elkä korjakka!

5 valita Valikka! Elkä valikka!

6 puata Puakka! Elkä puakka!

Monikon 2. Persona – TYÖ

Verbityyppi Infinitiivi Imperatiivin myöntö Imperatiivin kielto

1 lukie Lukekkua! Elkyä lukekkua!

2 šyyvvä Šyökyä! Elkyä šyökyä!

3 tulla Tulkua! Elkyä tulkua!

4 korjata Korjakkua! Elkyä korjakkua!

5 valita Valikkua! Elkyä valikkua!

6 puata Puakkua! Elkyä puakkua!
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a) Mitä vanhemmat šanotah lapšillah? Kirjuttakkua viisi käškyö.

b) Mitä opaštaja šanou opaštujilla? Kirjuttakkua viisi käškyö.

c) Mitä isäntä šanou koiralla? Kirjuttakkua viisi käškyö.

č)  Mitä ukko/akka šanou akalla/ukolla? Kirjuttakkua viisi käškyö.

A) telmyä = pelautuo, opaštuo, totella ämmyö, kuunnella ukkuo, auttua čikkuo, kiušata 
kiššua, šyöttyä koirua, mäčkyttyä, pläčkyttyä, ahmie, šyyvvä iänettä, häiritä, myöhäštyö, kor-
jata šänky, šiivota huoneh, peššä šilmäš/käteš, juonie, ruatua pahua, kisata, leikkie čikon 
kera, truašittua, kielie, nakrua čikkuo.

B) kirjuttua, kuunnella tarkkah, kaččuo/tulla taululla, vaššata kyšymykših, olla tarkkana, 
kaččuo toverin vihkoh, olla hil’l’ua, häiritä, valehella, älvisteliytyö = älvissellä, pelautuo, 
pyyhkie taulu, kaštua/peššä vihko, šammuttua šähköt, panna valot, käyvä liituo, rokuloija

C) ussu! antua käpälyä, istuo, haukkuo, koškie, männä koppih, tulla šyömäh, šeisuo, ottua, 
tuuvva, purra, kantua, eččie, olla hil’l’ua, hypätä, ottua kiini, venyö

D) käyvä vejellä/vettä, pilkkuo/šahata halkuo, kantuo halkuo, panna tulet kiukuah/hellah, 
lämmittyä kyly, puhaštua lumet, viisašteliutuo, totella, kuunnella, auttua, šiäntyä, makšua 
lašut
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