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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.
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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.
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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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