
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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