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LukemistoLukemisto      
KARJALAISEN PEREHEN

RAKENNEH TA ŠEN JÄŠENET

XIX vuosišuan lopušša ta XX vuosišuan alušša Karjalašša oli kakši perehen perušmuotuo: 
šuuri jakamatoin pereh, kumpaseh kuulu 20-25 henkie ta pieni. Šuuri pereh yhisti 3-4 oma-
hisien šukupolvie: ukkuo tahi tuattuo poikineh, akkoneh ta lapšineh.

Isäntänä, kumpani johti kotitaloutta, piettih vanhempua talon mieštä – ukkuo tahi hänen 
vanhempua poikua. Isännällä talošša oli šuuri valta ta häntä piettih perehen omaisuon oh-
juajana tahi järještäjänä, onnakko kaikista tärkeimmistä aseista hänen oli šovittava naisikka-
hien poikien tahi akan kera. Heijän luvatta isäntä ei voinun lahjottua kellänä kallehie lahjoja 
tahi myyvvä mitänih taloh kuulujua. Kaikki ukon kaupat pereheššä šopimatta oltih voimašša 
olomattomat.

 Emäntänä talošša oli isännän akka tahi vanhin min’n’a. Emäntä johti kotitaloutta: hoiti 
karjua, valmisti ruokua, ompeli vuatteita ta niin ielläh. Hiän jäi šuurperehen emännäkši 
ukonki kuoltuo, konša isännäkši tuli jo toini mieš. On šanottava, jotta karjalaisen perehen 
erikoisuona oli hyvä šuhtau-
tumini naisih.

Min’n’at toteltih emäntyä, 
ta heijän ašema pereheššä oli 
korkiempi, kun tyttärien, 
šentäh kun hyö šynnytet-
tih perehen tulijie ruatajie, 
a tyttäret elettih pereheššä 
vain miehol’ah šuate. Talošša 
min’n’a oli oikein riippuvaini 
muamakašta ta tuattoukošta. 
Vienašša min’n’an piti kuuši 
netälie häijen jälkeh illal-
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la kummartua anopin tahi appeukon jalkoih ta vuottua  työkäškyjä. Vašta lapšen šuatuo 
min’n’ašta tuli perehen täyšiarvoni jäšen.

 Kaikista pahin olo pereheššä oli vanhallapiijalla ta kotavävyllä. Kotavävykši mäntih har-
voin, vain šilloin, još moršiemen vanhemmat oltih vanhat ta pereheššä ei liene ollun poikie. 
Oliki šentäh kotavävyštä monenmoisie mieltä pahottajie šanontahisie. Kotavävy miehistä 
pahin. Yksi česti kotavävyllä, kuin min’n’arukallaki. Kotavävy paha mušikka, hyvä mieš 
ei mäne kotah. Vielä näinki šanottih häneštä: ”Hiiltä kun šöis ta halkuo šittuis, ni šilloin 
kotavävy ois hyvä”.

Nuorie tyttöjä näin pöläteltih: ”Annahan istuol’l’ah piätäš šuvit, ka vieläi vanhakšipii-
jakši jiät!” Vielä näin varoteltih: ”Elkyä, tytöt, jiäkyä vanhakšipiijakši, pellonpekakši, 
aijanakakši”.

 Perehen jäšenien välit oltih ankarie: nuorempien perehen jäšenien oli toteltava vanhem-
pie ta koko perehen – isäntyä. Pereh eli ammusista ajoista vakituisiksi tullehien tapojen ta 
käyttäytymisšiäntöjen mukah. Työt juattih ikä- ta šukupuolierojen mukah. Miehet ruattih 
jykietä ruumihillista työtä: kynnettih, kylvettih, niitettih heinyä, vejettih halkuo ta heinyä, 
rakennettih taloušrakennukšie, luajittih työvälinehie tni. Naiset hoijettih lapšie, piettih huoli 
pirtin šiivuonnašta, ruuvvan valmistamisešta, karjanhoijošta, peltotöistä. Lapšie pieneštä al-
kuan totuteltih työh: tyttölapšet hoijettih nuorempie veikkojah ta čikkojah, autettih pirtin 
šiivuomisešša, pojat ošallissuttih miehien töih. Neiččyöt 16-17 vuotisina ta pojat 17-18 vuo-
tisina jo šuatettih omistah hoitua taloutta. 

Erottih karjalaisešša pereheššä harvoin. Kylän kunta yritti šuaha perehen šopuh, šentäh 
tavallisešti toini kerta perehyttih vain lešet.

Vain kuiteinki oli šemmosie tapahukšie, jotta parikunta erosi ta pereh hajosi. Šattu niin, 
jotta nuori min’n’a ei šopeutun uuvvešša miehen pereheššä ta ei voinun keštyä mieheh ta 
hänen vanhempien ta heimolaisien pahua ta toičči ihan ankarua käytäntyö. 

Oli šemmosieki tapahukšie, konša jompikumpi pereheššä joutu kiäntymäh ihan oikeuven 
puoleh volostih. Ušein sualiutujina oltih naiset, kumpaset tahottih eruo. Miehet sualiuvuttih 
harvoin ta šiitäki ušein vain šilloin, kun naini oli lähten pois talošta ta myöštyn kotiperehe-
heš, a miehet tahottih naiseh myöššyntyä jälelläh pereheh. 
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Oikeuš (suutu) käsitteli ne anomukšet, ta kun ei liene ollun hänen mieleštä oikieta šyytä 
lähtie miehol’ašta pois, pakotti naisen myöštymän. Vaikka ušein oikeuš oli naisien puolella 
täššä eroasiešša. Oli vielä muutaki šyytä naisen lähöššä miehol’ašta.

Vasilista Geppojeva Povenčan mailta kiänty Petroskoin piirikunnan piälikön puoleh ta 
kyšy eruo ukoštah 16. pimiekuuta 1896 vuotena.  Anomukšeššah hiän kirjutti, jotta hänet 
kos’s’o Pekka Geppojev ta kos’s’otešša kehahteli, kuin hänellä on hyvä talo, heponi ta muutaki 
šiivattua ta kaiken puolin hyvä talouš. Nämä Pekan šanat tovissettih Pekan nuapuritki Utu-
kov kyläštä. A kun Vasilista oli orpo ta piikuičči vierahissa taloloissa, ni šuoštu kos’s’ontah. 
Hänellä himotti elyä omašša pereheššä, olla talošša emäntänä ta hiän mäni miehellä Pekalla. 
Kun Pekka toi nuoren naisen kylähäš, ni ilmeni, jotta šulhasella ei ollun mitänä missänä: ei 
taluo eikä taloutta. Šitä kurjua elämyä naini oli keštän Šuureh Pyhäh šuateh ta lähten pois 
työtä ruokua eččimäh. Hiän tarvičči nyt volostin suutušta eropaperie, mitä še ei antan mie-
hen luvatta. Kirjaseššah hiän kirjutti, jotta ei voi elyä 56 vuuvven vanhan ukon kera, kumpa-
ni kaikkih varajau häntä 24 vuuvven vanhua ta lyöy. (Карельская крестьянка в зеркале 

историко-этнографических источников. Вторая половина XIX – начало XX 

века, стр.  122-123)
Šuurešša kunnivošša karjalaiset piettih heimolaisieh lähimpäisistä loittosih kuomakših 

šuaten. Jokahisešša karjalaisešša pereheššä oli ristimuamo ta ristituatto, kumpasie oikein kun-
nivoitettih.

Šukulaisutta merkiteššä käytettih vanhoja termijä: kunta, heimokunta, polvi, šukupol-
vi, heimolaiset, omahiset. Šuurin oša termilöistä on itämerenšuomelaista peryä: muamo, 
tuatto, poika, tytär, čikko, velli. Uutta heimokuntua miehol’ašša taikka vävynä ollešša tar-
kottajat termit niise ollah itämerenšuomelaista peryä (kuulutah šamah ryhmäh): nato, vävy, 
käly, kyty tni. Oša täštä šukulaisšanaštošta on lainattu venäläisiltä ta käytetty karjalaisien 
termien rinnalla: ämmö, ukko, muamo, täti, svuatto, svuat’t’a.

Šuurien perehien jako loppu XX vuosišuan alušša. Enämmän alko olla pienie perehie – 
nuori pari lapšineh (tavallisešti 5-8 henkie). XX vuosišuan luvulla muuttu perehen rakenneh, 
šen jäšenet ta niijen tehtävät. Tämän muutokšen šyynä oli Karjalan sosialitalouvellini kehi-
tyš, muuttoliikeh, kaupunkilaistumini, väještön etnisen joukon peruštehelliset muutokšet, 
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kanšainvälisien parien lisäytymini, šyntyväisyön alennuš, väještön vanhenomini.
Šotien aikana, varšinki 1941-1945 vuosina huomattavašti väheni miešluku ta šiih aikah 

ilmešty äijän niin šanottuja vajaita perehie. Vuotena 1949 šemmosie perehie oli 41%, 1979 
vuuvvekši niitä oli 7,5%. No, kuitenki, šovan jälkeh karjalaisilla oli melko šuuri oša kolme-
polvikuntasie  perehie, konša naisikaš poika lapšineh eli muamolešen kera. Šiitä ielläh kar-
jalaini pereh vielä pieneni, ta 1989 vuuvvekši joka toisešša pereheššä oli vain kakši henkie. 
Nykyjäh kaikki ruavahat karjalaisen perehen jäšenet ollah taša-arvoset, pereh eläy šovušša, ta 
kaikin šuvatah toisieh.Täyšin karjalaini pereh kehittyy uuvven ajan mukah.

Etnillisešti karjalaini pereh muuttu šovan jälkie, konša Karjalah tuli äijän muuta kanšalli-
sutta. Šuuri oša kylissä ta meččäkylissä eläjistä perehistä on monikanšallini. 1980 vuosiluvun 
lopulla kolmaš oša karjalaista väještyö eli monikanšallisešša pereheššä. Ušiemmin karjalaiset 
mäntih yhteh venäläisien kera ta 1989 vuotena šemmosie perehie oli 39,1%, toisella paikalla 
26,1% oltin perehet, kumpasissa yhyttih karjalaini ta valkovenäläini. 
Šuurin oša nykysistä karjalaisista perehistä on kakšipolvikunnallini (45%), kolmepolvikun-
nallista perehtä on läheš 35%, ta 19% on šemmosie perehie, kumpasissa eläy vain yksi pol-
vikunta. 

Karjalaisen perehen elämäštä

Huomenekšen kulkou kuuvvella jalalla,
päivän kahella jalalla, 
illan kolmella jalalla?

(Imehnini: lapšena skammissa
(reikästuulašša) kävelöy ta

vanhana šauvan keralla.
Akonlakši
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Karjalan šuuret perehet elettih tavallisešti šovušša. Perehet oltih šuuret ta šaman katon alla eli 
monta polvikuntua. Tuatto  miäräsi talošša kaikki miehien  työt, muamo puoleštah järješteli 
naisien hommat. Näih käškylöih  piti kaikkien alistuo, šekä poikien kuin min’n’ojenki. Još 
tora tuli, oli še šelvitettävä ilmain šivullisien apuo. Täštä näin ni šanotah: ”Elä kyšy kyläš-
tä neuvuo kotisih aseih” Ympäristö hivo ihmisien käytöštä. Liika ylpevyš katou ihmiseštä, 
kun šiitä hänellä aikanah huomautetah. Olipa eräš iččieh hyvin tärkienä pitäjä Vienan mieš, 
kumpani aina šano ”mie iče, mie iče”. Kerran šiitä eräš mieš mainičči hänellä: ”Iče on koiran 
šittatukku mättähällä piä viärälläh.”

– Ei enämpi šanon ”iče”, ei himottan šanuo kun koiran šittatukukši joutu (1ro Remšu).
Šukulaisuš šito heimokunnan lujašti yhteh. Lähisie kaikičči autettih, kostitettih, ta puolis-

settih, tai šanottih täštä entini rahvaš näin: ”Lähimmäistäh  lehmäki nuolou”. 
Rakkahilla heimolaisilla on monta nimie. Koko perehtä šanottih perehekši, joukokši tahi 

matkovehekši. Omat lapšet ta min’n’at kučuttih muamuo muamokši, tuattuo tuatokši, 
ukkuo ukokši ta ämmyö ämmökši. Muut heimolaiset näitä nimitykšie tietyšti ei käytetty, 
a nimitettih etunimellä: Ritaniemen Pekka tahi Pänttö-Pekka tahi Päntön Outi ta Päntön 
akka. Isäntä ta emäntä – nimitykšie ei käytetty, vain kun lienöy ollun  kyšymyš molommista, 
niin šanottih ”Ritaniemen vanhukšet”. 

Oma poika oli vain poika, vain tytär oli lapšena olleššah tyttö, miun tyttö.  Ennein mie-
hol’ah šuoritantua hiän oli tytär ta neičyt.

Lapšeh lašta ukko ta ämmö kučuttih nimellä punukka. Lapšella oli Vienašša monta ni-
mie. Lapši oli konša šikie ta šikivö, konša äpäreh, rotina, peiponi ta  penška. Šanottih laš-
ta pehmieštiki: lapširukka tahi pikkaraini puarisko. Hellittelynimenä käytettih tämmösie 
nimitykšie: kukki-lapšeni, kukki-veikkoni, kukki-muamoni, kukki-tuattoni.

Poikua ta tytärtä kučuttih kotikyläššä tuaton ta ukon mukah, vain  muamon šyntymäky-
läššä muamon ta ämmön mukah. Niinpä esimerkiksi akonlakšilaista Vilho Jyrinojua šanottih 
Akonlahešša Sirkein Ontropan Vasseleiksi, kun tuaton nimi oli Ontroppa ta ukon Sirkei. A 
Kuivajärvellä ta Hietajärvellä, mistä muamon šuku on lähtösin, kučuttih häntä Nihvon Na-
talien Vasseleiksi, kun muamo oli Natalie ta ukko Nihvo.

Konša lapšet kyšyttih lupua kunnenih lähtie muamoltah tahi tuatoltah, ni šanottih:
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– Muamoseni kantajaini, tuattoseni kultaseni.
Čikokši šanottih ei vain omua čikkuo, vain muitaki vierahie:
– Tule, čikkoni, piätä eččimäh, kavissa piätä.
Näitä hellittelyšanoja on šuuri joukko: ”Tule kukki čikkoni, veikkoni”,  ”Oi kullan 

kukki veikkoni”, ”Oi kullan kukki tuattoseni, ämmöni, muamoseni”,  taikka kiännyttih 
tämmösilläki šanoilla toisihis: ”Kuule šie, kullašta kuvattu”.

Monta nimityštä oli vanhalla ukollaki: ”Ukon kutaleh, ukon kuvatuš, ukon kötöš, ukon 
köterö. Vain još ukko oli vielä ketterä, niin hiän oli šilloin ”kaprakka ukko”. Vielä šanottih 
i ukon ruato. Vanhoja ukkoja ta ämmöjä mainittih vielä nimellä – vanhat skopootinat.

Vienašša šana rukka tarkotti vielä kuolluttaki ihmistä: muamo-rukka,  kuollut muamo. 
Köyhistä ta läsijistä ihmisistä mainiten käytettih šanua parka: poikaparka. 

Akonlaheššaki šanua parka käytettih, kun pakina koški köyhie, orpoja ta läsijie. 
Šamoin šana raukka tunnettih Vienašša, vain šen käytäntö piti tietyä. Šohjananšuun Ulla 

Muistama kerto täštä näin: ”Toista imehnistä ei annettu šanuo raukakši. Piruo šanotah rau-
kakši, eikä imehnistä”.  Tuaš Vuokkiniemen šeutuloilla šanottih esimerkiksi läsijyä ihmistä 
šurkutellešša raukka: ”Oi – oi – oi,  šilma raukkua! Oi raukkua, oi poloista poikua! On-
netoin raukka!”

Lapšella oli tavalisešti ristimuamo ta ristituatto, kumpasie lapšen muamo ta tuatto šanot-
tih kuomakši.

 Kaimakšet oltih keškenäh šemmoset ihmiset, kumpasilla oltih šamat nimet. Tämmöni  
loru on kaimoista:

Kaima kaivoh putosi,
toini kaima kaivamah,

kolmaš piältä kaččomah,
nelläš kotih juokšomah.

( M a r i  Ky y r ö n e n )
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Lapšie kašvatettih hyväsešti. Pikkaraini lapši oli muamon yšäššä. Lämmin kyly ta vaššan 
lehti oltih voitiena ta liäkkienä läsijällä lapšella. Omua lašta aina puolissettih ta hellällä kuri-
tettih. Šanottihki täštä näin: ”Omua puolissa, vaikka šuuta viärissä” Nimitykšie ristituatto, 
ristimuamo, ristipoika, ristityttö oli aina käytettävä kaikešša pakinašša.

Karjalaini vanha šukulaisnimistö natoneh, kytyneh ta niälämiehineh oli tarkkah käytän-
nöššä ta šelväššä tiijošša kaikilla, vain ei šitä ollun tietän aikoinah Luušalmen Hilippä. Hä-
neštä näin mainittih. Hilippä oli akottun toisen kerran. Yksi tytär enšimmäiseštä pereheštä 
oli miehellä Alajärveššä. Uuši hänen naini läksi Hilipän kera Petrunpäivänä heitä kaččomah 
ta kyšy Hilipältä, miksi hänen pitäis tytärpuoltah pakautella.

– No šano šie hoš navokši, – oli šanon Hilippä. 
Šuurešša pereheššä šuatto olla pahallaki ošalla jiänehie, kumpaset šuatih ”noušša nuoš-

kana, männä märkänä”. Näinä raukkoina oltih ennein muita orvot, kumpaset ”tuatto  jätti 
illenellä, emo jiällä pal’l’ahalla, eli kun kennih ”šattu jiämäh tuatoštah ta muamoštah eikä jiä-
nyn mitänä perintyö. Hiävini ei ollun ušein min’n’anki ašema šuurešša pereheššä, tai šanottih 
täštä näin:

– Harvoin orja lemmen šuapi, ei min’n’a milloinkana.
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LukemistoLukemisto      
ŠUURI ŠUKUKUNTA, 
HELIE HEIMOKUNTA

Mieš
Timo

Naini
Lukki

Čikko
Helmi

Čikko
Natalie

Muamo
Okahvie

Muamo
Varvana

Veikko
Šanteri

Veikko
Hilippä

Tuatto
Šimana

Tuatto
Arhippa

Lukin muamakka

Lukin tuattoukko

Lukin nato

Lukin kyty

Varvanan, Arhipan, Nata-
lien, Hilipän vävy

Okahvien, Šimanan,
Helmin, Šanterin min’n’a

Timon anoppi

Timon appiukko 

Timon nato 

Timon kyty
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Luaji mallin mukah.

Malli: Punukka on pojan tahi tyttären lapši.

Ukko Punukka Muamo Miehen

Tuatto Tiätän Muamakka Naini

Ämmö Veikko Appeukko Tyttären

Pojan Svuat’t’a Vanhaämmö Vävy

Mieš Täti Kyty Tuaton

Min’n’a Naisen Lapši Anoppi

Šeukku Nato Svuatto Čikko

Muamon Tuattoukko Tiätä Tiätinkä
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Näin šanotah perehen jäšenistä ta heimokunnašta

Alahana on allin mieli viluo vettä uiješša, alempana nuoren šulhon pahua naista naiješša.
Anna Jumala poikua isän šijalla, lašta vanhemman jälillä.
Anna Jumala tyttyö, muamon šijalla.
Anoppi kuolou vain šilloin, kun helvetissä tarvitah uutta piruo.
Auta mieštä mäješšä, pientä lašta kynnykšeššä.
Ei ole moršienta muamoakkah venččäity.
Ei ole še muamo, kumpani lapšen šai, a on še, kumpani kašvatti.
Ei še ole vävy, kumpani ei anopista nävy, eikä še ovi mih ei mieš šovi. 
Ei väkeh vävykši, ylen mielen yštäväkši. 
Elä kukaistele tulen keralla, korvennat šiipeš. 
Elä lähe akkojen kera riitelömäh ta vašan kera kilpua juokšomah – molommissa häviet. 
Elä šyle šiih kaivoh mistä vettä otat. 
Elä tyttörukka iltasella nuamuaš peše – šuat vanhan šulhasen.
Elä vihamiehelläš muuta pahua šalli, kun šeiččemen tytärtä.
Harvoin orja lemmen šuapi, min’n’a ei konšana.
Huolekši hyvä heponi köyhän miehen tanhuošša, murehekši kaunis naini ruman miehen 
kainalošša.
Hyvähän še on tyttöki tyhjih käsih – kaikki kankahat kutou, kaikki lapšet tuuvittau. 
Hyvä on lapšen lapšeštua hyvien vanhempien varašša, mipä on vanhan vanhetešša hyvien 
nuorempien nojašša.
Hyvä on lapši laisan naisen, viey ajan virkultaki.
Hyvät hylkiy, pahat pyrkiy. (Ikäneitin henkähyš) 
Ilona käki mečäššä, pieni lapši pereheššä.
Još tuatto tahi muamo nähtih unta, jotta kontie on lehmän šyönyn, nin tyttö miehellä mänöy, 
šiitä hiät tulou. Kun vain repinöy kontie lehmän ni šulhaset käyväh ta aparat annetah.
Joukošša on jotai, kanšašša on kaikkie. (Jokahisen šuvun ta kanšan kešeššä on hyvyä šekä 
pahua ihmistä)
Joutuo kivikesselie (čuurukesselie) kantamah.
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Kaikičči on iäneššä kuin pat’vaška. (Ihmiseštä, kumpani ei anna muilla šuunvuoruo). 
Kaunis koissa koriempi, ruma työllä runšahampi. (Liikua kaunehutta oli varottava, muitein 
šuatto šuaha vain kaunissukšen pirtin nurkkah).
Korkie on kotini kynnyš toičči tänne tulleššaš. (Vanhempien varotuš tyttärellä, kumpani 
mänöy miehellä vaštoin vanhempieh mieltä)
Kun min’n’a taloh tuuvvah, ni muamakalla kolmaš šorkka peršieh kašvau.
Kun mänet šuureh taloh min’n’akši, ni pitäy olla kiurun kieli, linnun mieli, lampiahvenen 
ajatuš.
Kun niät muamon pihalla, ei tarviče männä pirttih tytärtä kaččomah.
Kun on kälyö, niin on ni hälyö.
Kuni lapši on vačašša, muamolla on vačča täyši huolta, kun lapši on koissa, pirtti on täyši 
huolta, a kun lähtöy muajilmah, muajilma on täyši huolta!
Käyvä lapšikylyö.
Lapšetoin talo ta linnutoin pešä yhtä ikävät.
Lapši laisan opaštau.
Lapši šuuh, nuori piäh, vanha kaikki vakkahaš. (Lapši pistäy kaikki šuuhuš, nuori käyttäy 
kaiken, min irti šuau, kruuttahaš, ta vanhuš korjuau kaiken talteh)
Lapšivuosi – lankavuosi.
Mieštä myöten miehen naini.
Mimmoni tuohena, šemmoni i ropehena.
Min’n’a taloh tuotih, tai harakat katolta läksi.
Missä eletäh, šieläi kolketah. 
Mitä isä ikäh, šitä poika polveh.
Muamon vačča lapšešša, lapšen – kiveššä ta kannošša.
Muaten unešta piäšöy, puaten naisešta pahašta.
Mušta šilmä ei šokie, ruven jälki ei kipie. (Karjalašša šinišilmäsie ta valkietukkasie piettih 
kaunehina, vain kuiteinki neuvottih, jotta tummašilmäni on šamanarvoni, eikä ruvenrikko-
muaki pie halvekšie).
Nato on nuaklana šeinällä, min’n’a lattiella kolikkana, kyty on kyinä kynnykšellä.
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Navošša puoli naista, anopissa koko akka.
Niin on min’n’a miehol’ašša, kuin koira kahlehešša.
Niin tytär tuaton koissa, kuin on veneh valkamošša; niin on min’n’a miehol’ašša, kuin on vir-
ralla venoni. (Tätä šanontua käyttettih häissä moršiemen vanhemmat tai heimolaiset šilloin, 
kun pat’vaška kovin ylisti šulhasen kotie ta tämän vanhempie).
Niitä šie lujašti varaja: kyvyn kylmijä šanoja, navon niskanakkeloja.
Olitko šuin šulašša voissa, koprin kuorekakkaroissa anopissa käyveššäš? (Voitih kyšyö vävyl-
tä).
Omenaini ottuaissa, mesimarja muanittuaissa – a pityäissä on koko piessa.
Paha anoppi on kuin aštavalauta čupušša.
Paha ois pahan miehen kera – a paha i ilmain pahatta. Paha on pahan kera, paha on ni pa-
hatta.
Pahalla ošalla aja vaikka vašalla, šeki mänöy pašalla.
Parempi on lapši lattiella, kun ukko kiukualla.
Parempi vanhan parran alla kun nuoren vallan alla. (Parempi männä naisekši lempiellä van-
hukšella, kun ilkiellä nuorella miehellä).
Poikani taloh min’n’an tuopi, tuopi tukan vetäjän, taluttelou tappelijan.
Puoli lašta puapohoš, toini ristimuamohoš.
Päivä lapšen vahvistau, vuosi vanhan vanhentau.
Šiinä vävy viärin luati, kun ei nähnyn niälämieštä. 
Šukuhuš on šuopetäjä, rotuhuš on Ruškon vaša.
Šulhasina ollešša vet rohkie rokan šyöy, a kainolta kaikki katuou. 
Šyöpi hauki skokunanki šuuren šelän uituo; naipi mieš pahanki naisen pitälti ilmain oltuoh. 
Tuotih meilä uuši min’n’a: kylyn kruutta, šaunan šalpa, perehen torakapičča.
Tytär šynty, tyhjä šynty.
Unešta uneh pientä lašta – työštä työh moršienta. (Lapšella ei ole muuta työtä kuin muata, 
vain nuori min’n’a on jokahisen käšettävänä)
Vakka kanteh valiččou.
Vakka ta kanši ta lupšahuš piällä! 
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Vanha poika šanou: ”Jäi näkömättä niälän pöytä, šyömättä anopin luota”
Velli on velkah ottuaissa, huoran poika makšuaissa.
Veri on vettä šakiempi. (heimošitiet ollah lujat)
Vesillä venosen mieli, neijon mieli miehol’ah. (Venehtä valmissettih vesillä kulkuo varten, 
tytön koko kašvatuš tuaš tähtäsi miehellä mänyö varten).
Vieraš vijan näköy toisen talon tyttäreššä.
Vävyn tultuo anopin lehmät voita lypšäy, a lähtyö ei ni maituo.
Yölintu päivälinnun voittau. (Talošša on akkavalta.)

Ei miän kišša varaja
Kiiskin ruotah juutuntua.

Eläkä šieki varaja
Šuureh pereheh puutuntua.
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LukemistoLukemisto      

Vienan Karjalašša on vielä viime miešpolvien aikana akotuttu pojat ihan nuorella ijällä. 
Ušein šiih oltih talouvelliset šyyt. Niinpä Iivo Marttini šanou kuvaukšeššah Vuokkiniemen 
šeutujen hiätavoista: ”Entisinä aikoina vaikutettih talouvelliset šeikat yhtehmänöh enäm-
män, kuin meijän aikah. Toimehtulo näyttäy riippuvan talon hyväštä hoijošta. Niinpä, još 
talo kuoloman tai muun šatunnaisen šyyn takie kavotti emännän, täyty pojan lähtie naimah 
vaikka ei ikä olis šallin”. – ”Ei vierahan varah voitu taluo heittyä”. Oli esimerkiksi eräš Mikih-
vuara Jehrimäini Akonlahen Jehrimänvuarašta noin v. 1800 akottun kahentoista vanhana, 
kun emäntyä talošša tarvittih. Toini nuorukaini, Töršömän Sisso, Kivijärvellä joutu akottu-
mah (noin v. 1840) šamoin 12-vuotisena, ”kun muamo ta sisär šatuttih kuolomah”. Sissošta 
kerrotah, jotta hiän oli ”kosinon piäššä paitasillah kisannun”, šilloin, kun moršien ta muu 
šukulaisjoukko häitä piettih. Tämä kauppa ei kuitenkana tullun ikuhisekši. Kuuši vuotta nai-
ni oli Töršömällä ta ”kašvatti Sissuo turvakšeh, vain Sisso kun miehisty, ni ajoki pois tämän 
naisen, kumpani oli 10 vuotta vanhempi”, ta otti toisen.

Tavallisissa ololoissa kuitenki naitih varttunehemmalla ijällä. Kumminkana ”ei pojat van-
hakši purluačittu”  (vietetty poikamiehen elämyä). Marttisen tietojen mukah 1910 vuuvven  
lähellä šuurin oša pojista nai 18-22 ijissä. Šama juttu kanšan muissin mukah oli ollun en-
neinki.

Tytön kypšyvyšijän alkamini riippu Vienan Karjalašša hänen ruumihin rakentehen kehi-
tykšeštä, šiitä, kuin ”rohkiekašvuni” tyttö oli. Tavallisimmin n. 15 vuuvven ijäššä alko tyttö 
”neičyštyä”, käyvä tyttöjen kera kisoissa ta pruasniekoissa. Še merkičči, jotta hiän jo oli val-
mis vaštah ottamah kos’s’ojie. Ainikki, vanhempien ainut tytär, alkau neičyštyä tavallisešti jo 
aikasemmin. Šamoin ”šuurie ta kaunehie aletah rutompah kisauttua”. Šuurin oša tyttölöistä 
naijah 16-18 ijissä, ennein ”on männyn hyvinki äijä jo 15–16 vuuvven vanhana miehol’ah”. 

Lönnrot kertou šamalta šeuvulta (Vuokkiniemen tienoilta), jotta šeuvun tytöt ušein nai-
tettih 13-14-vuotisina. Šiinä 1860 vuuvven maissa muissetah Vuonnisešša 14 vuotisen tytön 

VIENALAISIEN
NAIMAIKÄ
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viimekši männehen miehellä.
Aunukšen mailla ta šen pohjoisošissa, Repol’an šeutuloilla, on vieläki (1905)  17-vuotisien 

tyttöjen miehellä mänöaika. Još kennih ei iče vielä tahtonki luopuo neitipäivistäh, vanhem-
mat voitih hänet šiih pakottua.

J. Kujola kertou Tverin Karjalašta, jotta pojat juokšenneltih šielä työttöminä 20-vuotisik-
si lapšien joukošša. Vain poika voitih naittua ... aikaihmisen kera jo ihan nuorena, još talo 
tarvičči lisyä työvoimua. Min’n’a ruato šilloin talon töitä, a hänen mieš entiselläh kisuali 
lapšijoukošša. 

Marttini kertou Vienan oloja, jotta ”rakkahuš ei tullun kyšymykšeh vanhah aikah avioliit-
toja šolmitešša. Kun nykyjähki kaččelou ta kuuntelou kihlajaisie, huomuau, jotta šulhasen 
kaikkie mahollisie ta mahottomie ominaisukšie kehutah - - - ta luvetellah, vain ei kellänäkä-
nä pälkähä piäh šanuo antilahalla, jotta šulhani rakaštau šilma”.

Šulhasen ta moršiemen valičenta

Karjalaisen šulhasen šuurempie tuloja oli vielä 1800-luvun alkupuolella še, šanou I.Marttini, 
jotta hiän oli hyvä työmieš, hyvä linnuštaja ta kalaštaja. Vielä šuurempi arvo oli, još šulhani 
pisty kontiemečällä. 1850 vuosina, konša kaupankäynti alko piäššä voimah näillä mailla, 
alettih erikoisešti tulla huomijoh kauppamiehet, ta ”nykyjäh (ennein 1918) melkein hal-
vekšitah šulhaismieštä, kumpani ei kykene ruoččireissuloih,  kauppamatoilla Šuomeh”. Kai-
ken tämän takana oli tietyšti ajatuš šuaha ičelläh kyvykäš  elättäjä, t.š. turvallini tulovaisuš.  
Šamanhan voit luvata šamoin šulhasen pohasvuški.

Šiksipä hyvin ušein unohettih šulhasen muut hyvät tai pahat puolet, kun vain tiijettih, 
jotta hiän oli pohatta. Još kos’s’oja oli šen lisäkši vieläi vanhin  vellekšistä, mäni tyttö hänellä 
mielelläh, kun šilloin nuori moršien tiesi rutompah piäšövän talon emännäkši. Emäntähän 
oli vanhan taloušjärješšelmän aikoina talon ainut naishenkilö, kumpani šai melkein iče miä-
rätä aškeleh ta hommah. Kaikki muut naiset, varšinki muut  min’n’at, šuatih alistuo hänen 
käškyläisiksi.

Työkyvyn mukah tytöt Vienan Karjalašša ennein kaikkie arvoššellah kos’s’ojua. ”Muut 
ominaisuot ollah šivulliset” (Inha, Kalev.Laulumailta, š. 146). 
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Vuokkiniemeltä kirjutti Marttini: ”Ennein vanhah Karjalašša muašta elettih. Kuattih, 
perettih kaškie, nurmie perettih, liinua ta pellavua loukutettih, kesrättih, kuvottih. Nämä 
asienhuarat käšettihki poikamiehie valiččomah ičelläh hyvyä ruatajua ta käsistäh muasterie 
elämäntoverie. ”Tervehen ta ruatajan piti antilahan olla ennein niinkuin myöhemminki”, – 
šelvitettih ankarissa ološuhtehissa eläjät vienankarjalaiset.

Vienan Karjalan vanha- ta nykyuškoset mäntih yhteh kiinittämättä  huomijuo uškonnon 
erovaisuoh, kumpani kuitenki jokapäiväseššä elämäššä melkosešti erosi. Marttisen tietojen 
mukah  Vuokkiniemen paikoilta, šuku šielä šuvačči, jotta naiset otettais omašta rahvahašta, 
ta toiselta puolen še, jotta venäläisie naisie naijah hyvin harvoin, vaikka niijen uškonto on 
virallisešti šama. Vain mänöy tyttö venäläisellä, šilloinki vain halvempiarvoset tytöt, kun ot-
tajana  ollou venäläini virkamieš.

Vienan Karjalašta mainittih tämmöistä tapahušta: ”Kun eräš šulhani oli pat’vaškoineh 
(puhemieš- noita) kolmie tyttyö šamalla matalla tyhjäh kos’s’on, ni jätti hiän pat’vaškan piä-
tettäväkši ketä vielä yritetäh kos’s’uo. Kun pat’vaška taričči eräštä pienen talon elähtänyttä 
tytärtä, tyyty šulhaismieš šiih, šanuon: ”Mänkäh vaikka šen vertaseh” (Marttinen, SM. Vuok-
kiniemi). – Niin käytih muutoma vuosi takaperin Jyvyälahešta Vuonniseh Oleksein Santrah 
šulhaset. Asie oli tytön vanhempien kera jo melkein lopullisešti piätetty, kun tyttö kučuttih 
pirttih näkömäh, kellä hänet oli kaupattu. ”Itku maistu Santralla. Pari tuli” (Marttinen,  SM. 
1912).

Entiseh aikah on ollun tapana — vanhat on niin kerrottu — , jotta häitä viettyäissä on 
pat’vaška šuanun muata enši yön moršiemen kera. Vieläki toičči ilvehittih: ”Kyllä kai šitä 
pat’vaškakši mänis, kun ois vanha tapa”, šekä: ”tuopa tyttö on hyväččäini, šillä mielelläh 
pat’vaškakši läksis, kun ois vanha tapa”. (S. Paulaharju, Syntymä, lapsuus ja kuolema. 1924)

Ennnein piettih Vienan Karjalašša eri šukupuolta olijien nuorien šeurušteluo šopimat-
tomana muuvvalla, kun yleisissä juhla- ta kisapaikoissa. Vuokkiniemen šeutuloilla, piettih 
entisaikah nuorien  päiväkisoja. Ne alettih huomenešpäiväštä, heti murkinan šyötyö. Šekä 
päivä- jotta yökisoih liitty monenmoisie huvi- ta šeuruštelumänöjä. Täššä vois erikoisešti 
mainita eräštä parileikkie, min vienalaini nimi on käsikisa. Inha kertou šiitä: ”Kisat tavalli-
sešti alettih käsikisalla, mi on melko lyhyt ta mih tytöt kučutah. Parit ašetutah pitkäh rivih, 
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tyttö ta poika aina vaššakkah. Vuorotellen tarttuu šiitä poika tytön yhteh ta toiseh käteh, 
noštelou šitä šieväšti pari kertua ylöš ta alaš, niin kuin tunnuššellen, mitä še painau. Muita 
temppuja ei ole täššä yksinkertasešša kisašša, vain še ei keššäkänä pitälti; onhan vain šemmo-
sena alkušanana toisih kisoih.”

Yö- ta työkisat

Šiämijärven kylissä Aunukšen mailla on nuorisolla ollun tapana järještyä missänih kyläššä 
illoilla omie kekkerijä. Pojat ta tytöt oššettih niitä varten yhtehisillä varoilla čäijyö, šokerie, 
krinkelie  ta monešti šamoin viinuaki. Mistänih talošta kyšyttih riihi tai šen puuttiešša saraja 
(liävän lakka). Šielä šoitetah, kisatah ta lauletah. Tämmösissä ololoissa šattu nuorisolla lem-
menliittojaki, kumpaset harvoin vietih tyttö ta poika yhteh.

Pohjosempana, Vuokkiniemen puolešša, nuoriso keräyty ušein šykyšyisin.  Purlakkoja on 
niin vähän kotisalla, jotta oli paha järještyä kisoja ta muuta iluo, keräyvyttih iltua istumah. 
Tytöt ruattih käsitöitäh ta pojatki oltih heijän joukošša. Välillä nuoriso leikki niissä ”pappi-
sillah ta lumeroisillah”, ”šavišotkuo” ta muih. Näissä leikkilöissä miärätäh erimoisie tehtävie, 
esim. šepyämistä. ”Šuuteluja ei konšana” šallita.

Talvisin pietäh yökisoja. Nuoriso kokoutuu illan tullen mihnih taloh, mistä pirtti on lu-
vattu. Jokahini tuopi tulleššah mitänih šuuh pantavua: krinkelie, šokerie, voita, hienuo kak-
karajauhuo. Näistä tytöt valmissetah ”kalittua”, ”šankie”, ”kakkarua” t.n.i. Pojat pyöritäh 
joukošša ta kerrotah mitänih nakrettavua ajan kulukši ta šiitä joukolla šyyvväh evähät ta 
sriäpinät. 

Marttini kertou, mitein vietti aikua nuoriso Vuokkiniemen šeutuloilla: talvella on erikoi-
sešti tapana vierissän kešellä keräytyö iltua istumah, kuluttamah šitä einuššukšilla, leikkilöil-
lä, starinan šanonnalla.

Konšapa häitä...

I. Marttini kertou Vienan Karjalašta, jotta Vuokkiniemen tienoilla  järješšetäh kihlaukšet 
ta hiät ušein kešällä Petrunpäivän aikana (kešä- ta heinäkuun vaiheilla), šenkin tähen, jotta 
šilloin vuuvvenaika on paššuaja ta pojat ollah kotisalla kauppa- tai muilta matoilta. Joškuš 
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vietetäh talvellaki häitä, parahittain vierissän kešellä. 
Čikokšien naimavuoro on tavallisešti ikäjärješšykšen mukani. Niin kerrotah, jotta Vienan 

Karjalašša kos’s’ojie vuotetah aina enšiksi vanhimmalla tytöllä. Pietäh aivan šopimattoma-
na, još šulhaset tullah kos’s’omah enšiksi nuorempua tytärtä. ”Latvašta mintäh tulija puuta 
alkamah?”– kyšeltih tytön vanhemmat tämmösiltä šulhasilta. Poikien ikäjärješšyštä ei niin 
tarkašti pietä luvulla. Još tyttö jiäy čuurukesselie kantamah, on še ”hyvin huikie” asie šekä 
tytön iččeh, jotta koko heimokunnan mieleštä.

Toičči šattu niin ta niitä  ”čuurukesselinkantajie”  ei niin mielelläh kos’s’ottu, kun ”kesse-
littömie”. Toiselta puolen aparojen kauhu ešti poikie kos’s’omašta nuorempua sisärtä  ennein 
vanhempua.

Entisistä šukupuolisista välilöistä

Jumala šano: ”Luoka* ihmini, luatikka hänet kuvakšena, Meijän moisekši, ta hallikkah hiän 
meren kaloja, taivahan lintuja, karjaeläimie, muata ta kaikkie pikkueläimie, mitä muan piällä 
liikkuu.” Ta Jumala loi ihmisen kuvakšeh, Jumalan kuvakši Hiän hänet loi, miehekši ta nai-
sekši Hiän loi heijät. Jumala plahoslovi heijät ta šano heilä: ”Olkua tuottosat, šikeytykkyä ta 
täyttäkyä mua ta ottakkua še valtahana.  (Moissein kirja 1:26-31; 2:7-22).                                                                

Näin on opaštan ta opaštau pravoslavnoi uško nytki. Lapšien šuanti ta ”šikeytymini” ei ole 
kielletty, vain še kaikki pitäy olla vain pereheššä. Perehen tarkotukšena onki lapšien šuanti 
ta šuvun jatkamini. Kirikön šelvitykšen mukah pereh vašta šiitä on täyšiarvoni, konša šiinä 
alkau olla lapšie. 

Seksualiset parikunnan välit ei oltu kokonah kielletty pravoslavnoissa  ušošša ta  oli hy-
väkšytty juštih lapšien šuannan takie. Še oli tärkein tarkotuš šukupuolisilla šuhtehilla ta kun 
parikunnalla ei alkan olla lapšie, ni šanottih, jotta hyö eletäh perehelämyä vain lyštikseh.

Vaikka pravoslavnoi kirikkö opaštiki, jotta seksi on tärkie perehelämäššä, šitä kuitenki piet-
tih riähkänä. Anni Niemi, šyntysin Kiestinkin kyläštä 1864 v., kerto šuomelaisilla etnografi-
loilla, jotta parikunnan rakaštelun jälkie oli puhaššettava iččie vejellä, kaštiella taikka lumella. 
Ennein šemmoista puhaštumista ei šuanun mitänä ruatua. (Культура повседневности 

карельской семьи конец XIX – первая треть XX в. стр. 301–319)
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Marina Takalo Oulankan kyläštä puoleštah kerto, jotta rakašteluaikana mieš ta naini män-
näh ”pakanoiksi” ta šentäh jo etukäteh varuššettih pešuvejet, jotta šuaha iččeh puhtahiksi.

Entini rahvaš eli šovušša luonnon kera ta kyläläiset lapšet nähtih kotielukkojen elämyä ta 
niijen šikeytymistä, moničči parikuntienki välit talošša ei oltu peitošša heijän šilmistä. Šentäh 
elukkojen šikeytymini ta lapšien šyntymini heistä ei ollun mitänä kummua taikka epätaval-
lista. 

Kun šukupuolisie välie piettih riähkänä, ni ne oli riippuvaiset enšin Pyhistä, kumpasie oli 
monta. Pyhien aikoina oli kielletty häijenki pito. Näillä šeutuloilla oli melko äijä starovieroja 
(vanhauškosie). Heih ei vaikuttan pravoslavnoi kirikkö, vain niillä oltih omat kiellot, toičči 
ankarammat šukupuolisissaki šuhtehissa. Niistä piti kieltäytyö Pyhien lisäkši Anni Niemen 
muistelujen mukah vielä aina toissarkena, nellänäpiänä ta šuovattana.

Vienalaisien ta pomorien lapšien šuantiaika riippu vielä työkalenterista. Kun miehet lä-
hettih Vienašta Šuomeh laukkukaupalla jo šyyškuun alušša 7-9 kuukauvekši ta käytih koissa 
välillä vain vähäsekši aikua, ni še näkyy täštä taulukošta lapšien šyntymiseššä.

Vienalaiset naiset vaččauvuttih rikenempäh kevyällä ta kešällä, a pomorit šykyšyllä ta tal-
vella. Šen mukah karjalaisissa perehissä lapšie šynty talven lopulla taikka kevyällä, a pomo-
riloilla lapšie šynty elokuušta vuuvven loppuh šuaten. 

Šynty enämpi lapšie Vienašša šykyšylläki, šentäh kun miehet käytih koissa pakkaiskuušša 
ta tuiskukuušša. Tämän taulukon mukah näkyy šeki, jotta lapšie Vienašša kuitenki šynty 
ympäri vuuvven ta šiih ei niin pahašti vaikutettu mitkänä kiellot.

Lapšien šyntymini kuukaušien mukah
Vienan Karjalašša prošenttiloissa (%)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

8,6 11,1 12,1 11,1 11,4 8,1 6,6 5,9 5,8 7,2 6,9 5,2
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Lapšenšuantatavat

Lapšenšuannan tapoih kuuluttih šekä huolenpito tervehyöštä jotta muutki, uškontoh kuulu-
jat taikakonštit. Karjalaisien šynnytyšrituali oli kolmešta ošašta – pakšuna oloaika, iče lapšen 
šynnyttämini ta šen jälkini aika.

Pakšuna ollešša naiset piti muistua kieltoja, kumpaset vaikutettih tulovan lapšen šekä ter-
vehyöh jotta ulkonäköhki. Vienan karjalaisien tapojen mukah šiitä, jotta lapši šyntyis terve-
henä ta kaunehena, piettih huolta jo häijen aikana etukäteh. Enšiksi häih kučuttih pat’vaškua 
pitämäh ta järještämäh erikoisritualija, kumpaset šuojeltais nuorta parie.

Venčältä tultuo nuoren parin oli juotava maituo, jotta lapši šyntyis puhaš- ta valkieiho-
sena, a šiitä piti juuvva marjavettä, jotta lapši tulis verövä. Nuorella parilla ripoteltih piällä 
jyvyä šiinä mieleššä, jotta kuin monta jyväistä šuau kiini moršien, niin monta lašta pereheh 
šyntyy. Šamoin rikottih huttupatasieki ta niijen palojen mukah einuššettih jälkiläisien lukuo.

Kačottih ajatellen tulovua lašta kuunaikuaki. Parahana vaččautumisaikana piettih kuun 
kašvanta-aikua, ajateltih jotta šilloin lapšešta tulou  pitkäikäni, riški ta älykäš.

Oli šemmosieki keinoja, kumpasie käytettih lapšettomat perehet. Kun tyttö lienöy män-
nyn miehellä vanhempieh luvatta ta plahosloven’n’atta, ni še lupasi hänellä lapšetointa elä-
myä. Šilloin lapšetoin miehellä olija naini voi kiäntyö apuo šuamah vainuajien heimolaisieh 
puoleh yhekšänteh polvikuntah šuaten.

Oli šemmoniki uškomuš, jotta kun lapšetoin parikunta muannou lämpiejän kiukuan še-
lällä, ni  še lupuau lapšen tuluo.

Seesjärven karjalaiset tiijettih, jotta vaččautumiseh auttau še keino, kun peitočči mieheštä 
šänkyh makuuvuatteijen alla panna patarauta ta koukku.

 Lapšien šuanti pereheh oli tärkie, šentäh ni yritettih käyttyä kaikenmoisie konštija, 
jotta vain niitä tulis.

 Naisen lapšettomuš vaikutti šuurin miärin hänen tilanteheh pereheššä. Min’n’aki talošša 
piäsi taša-arvosekši perehen jäšenekši vašta šilloin kun šai lapšen.

Vienašša oli ennein monenmoisie tapoja ta kieltoja, kumpaset košettih naisen pakšunaoluo 
ta šynnyttämistä ta niistä moničči riippu lapšen tervehyš, onni, a tyttölöillä vieläi lempiasiet.

Jotta pakšuna oloaika ta tervehen lapšen šuanta onnistuis hyvin, pakšuna olijan piti tietyä 
monija primiettoja ta piteliytyö niitä.
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Hänen ei šuanun:
– leikata taikka lyhentyä tukkieh, jotta ei lyhenis lapšen ikä;
– ei pitän kaččuo peilih, muitein šynty pahannäkoni lapši;
– käyvä mečäššä (kontie tiesi šyntyjän ta tuli piällä poikua kantajalla naisella);
– käyvä hautajaisissa ta kalmismualla ta kaččuo pokonniekkua, a kun hauvattih lähisie ni 
naisen kormanošša piti olla hopieraha;
– nähä mitein tapetah elukkoja;
– kaččuo pahannäköseh ihmiseh;
– potkie karvasie elukkoja ta kušša šiih paikkah missä makasi šika, lapšen ihoh tulou šetinyä;
– tallata aisašta piäličči, lapšešta tulou kyttyräšelkä;
– harpata korennošta piäličči, lapši voit šyntyö viäräkaklasena;
– käyttyä šieklua, jotta šilmät tultais tervehet;
– istuutuo hiästolah, voitih šilmätä;
– kävellä likasissa vuatteissa, lapšešta tulou pahanšiivoni;
– juuvva šuorah šankošta, jotta ei lapši tulis toppahini;
– käyttyä kirošanoja ta ajatella pahašta, še pahoin vaikutti lapšeh;
– vihotteliutuo ta kantua vihua, pahat tevot ta pahat ajatukšet vaikutettih tulovah lapšeh;
– keritä lampahie, kun lammaš voi šatattua häntä.

Tulijua muamuo varotettih pöläššykšeštä. Jotta pakšunaolijua ei šilmättäis, še riičči vaše-
man kaššah, ta piti kaikenmoisie šuojukšie:  ukkoh vyötä, nuottakappalehta ta muuta.

 Mitä lähempänä oli šynnytyšaika, šitä enämmän naiset varattih šilmäyštä. Šen eštehe-
nä käytettih erimoisie konštija, kumpasien avulla ajateltih šuojella iččieh. Esimerkiksi naini 
riičči vasemen kaššan ta levälläh olijat tukat peitti sorokan alla. Niin hiän voi kävellä monta 
päivyä. 

Käytettih naiset šuojukšieki. Šuojukšena voi olla vanhan nuotan kappaleh, kumpasen hiän 
šito ympäri vyötäyštä, taikka mieheštäh peitočči šito hänen vyön räččinän alla pal’l’ahah 
ihoh. 

Nämä konštit oltih tuttavat muillaki šuomelais-ugrilaisilla kanšoilla.
Näin tulovua muamuo yritettih varjella kaikešta pahašta ta vuarallisešta. Näijen kieltojen 

mukah voit kuvitella mimmoista lašta tahottih ta vuotettih joka pereheh: še piti olla terveh, 
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riški, valkieihoni, älykäš ta lopulla vielä onnelliniki.
Šynnytyšaikua peitettih šekä vierahista jotta omahisistaki, naiset ruattih viimeseh šuaten 

ta šentäh šynnytettihki toičči ihan heinällä taikka peltotöissä ollešša. Šynnyttyä yritettih pei-
točči toičči ihan yksin ta mäntih šitä varoin kylyh, lammaškaršinah taikka liäväh. Ušein apuh 
tuli muamakka taikka kučuttu šitä varoin nerokaš puapo. Še tiesi ta käytti kaikenmoisie 
taikalukuja, kumpaset tuotih tervehyttä rošenčalla tai lapšella. Puapo käytteli mataššah šem-
mosie šuojukšie lašta varoin, kun  elävyä hopieta, vuonnan liemenövillua, pihkakappalehta, 
lahon  puun toukkua ta hopierahua.

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 ko-
konah katon.  Še tovistau, jotta tämä šanontahini on vanha. Ta vaikka rošenčašta šanottihki 
jotta ”läsiy kylyššä tervehtä tautie”, tarvičči tämä homma apuo, perintehien tietämista ta 
monta muuta.

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

Šynnyttämisen läheštyöissä heti lämmitettih kyly ta rošenčča, lapšinaini muuttu  šinne. 
Puapo oli häntä šuattamašša ta naisella oli šenpäiväni kokonaini leipä oikiešša kainalošša. Šii-
tä kylyn kynnykšillä haukkauttau puapo leipyä kolme kertua lapši-naisella, kumpani šeisou 
kylyn šiämipuolella, iče hiän šeisou kynnykšen ulkopuolella. Naisen leipyä haukatešša šanou 
puapo löylyö vaššaten:
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Löylyni, Jumalan luoma,
 Hiki vanhan Väinämöisen,
Šala nuoren Joukahaisen,
Elä, löyly, luokšeni tule

Lämpöni lähellä käy!
Mie olen, raukka, ruajanaini,

Vierona, vianalaini

Mäne šimoina šisällä,
Mennä vačan vajuo,
Kipehillä voitehiksi,

Vammoilla valin vesiksi,
Pahoilla parentimiksi»

Šynnyttäjällä kylyh luajittih makuutila lattiella tahi laučalla. Yökši, još kyly alkau jähtyö, 
nin šilloin lauteilla. Olkie ta muuta vuatetta pantih pohjakši. Toisinah vielä alla levitettih 
miehen paita tahi alušpukšut, kun lienöy tahottu poikalašta. Toičči, kun oikein vuotettih 
poikalašta, šuvun jatkajua ta apulaista, ni rošenčalla lapšikylyh matatešša annettih käteh rau-
tani šäplä (riehtilän irtovarši). Poikua vuotettih vanhemmat vieläi vanhanpäivän varakšeh. 

Mainitah šemmosie tapahukšie poikua vuottuaissa, 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. Šeinäh piänpohjih pissettih keriččemet. Heti kun muamo lapšen kera piäsi kylyh ta joutu 
olomah šielä yölläki, še on šuojeltava.  Kierrätettih enšin rošenčča ta šiitä koko kyly ta luvet-
tih varauššanat. Šen jälkeh ašetettih kirveš 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. 

Kylyššä heti muamo lapšen kera kylvetettih, ennein kun pantih makuamah, kylpyvettä ottau 
puapo enšin kolmičči kiälläh muamon piäh ta šanou:

Vesi puhaš, Jumalan luoma
Pešömäh, puhaštamah.
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Šiitä puapo kolmičči ropšuau veteh kaššetulla vaššalla naista pitin šivuja ta šanou:

Puun löyly, kivosen lämmin
Monešta on hyväštä tehty,

Ušiašta šiunuailtu,
Havupuista hakkuailtu,
Puhki lautojen lioista,
Puhki lattian lioista,

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. Kun puapo kylvetti lašta enšikertua, ni luki:

Kylyn löyly kylvettämäh,
Vaššan löyly vahvottamah,

Puu on puhtahuokši,
Päivä on valkevuokši,

Ihalakši ilman linnun,
Tämän kylyn kylpehyöššä
Vaššan lehen vaipuvuošša.

Kun lapši kapaloitih enšikertua, ni šaneltih:

Makua kuin muatinčča,
veny kuin vesihako,

elä tiijä tulijista,
elä tiijä läksijistä

( I r o  R e m š u )

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 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 
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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 plahos-
loven’n’an. Vain pienoista vielä pitäy hoitua ielläh. Jotta šais lapšen tuuvva kylyštä pirttih, 
puapo kävi kyšymäh lupua muamakalta ta tuattoukolta. Hiän šano, jotta šaisko tuuvva pirt-
tih, kun on perehtä lisäytyn. Vašta šen jälkeh muututtih pirttih. Pirtissä lapšinaisella oli šija 
šänkyššä tahi lattiella pirtih čuppupuolešša. 

Vielä piti lahjottua tuattoukko ta muamakka, enšimmäiseštä lapšešta ainaki. Tuatolla pai-
ta, muamolla koštovuate tahikka räččinä, kumpani hyväh. Šiitä kun anto tuatolla lahjan 
enšimmäkši šen, kumarti jalkah: ”Täššä on tuattosen lahjua lašta kaččuo”. Muamolla šiitä 
tuaš kun anto lahjan, ni tuaš jalkah kumarti: ”Täššä on muamosen lahjua lašta kaččuo” (Mari 
Kyyrönen)

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

Paulaharju kirjutti, jotta kuuvven netälin piäštä naini mäni kirikön šinččih, minne tuli 
pappi ta luki molitvan. Šen jälkie pappi vei naisen kirikköh. Nyt naini oli jo puhaš. Kun ky-
läššä ei liene ollun pappie, ni naini pani oprasojen alla leipäpalan ta luati tuhannen poklonua 
ta moliutu. Šiitä kun šöi šen leivän ni oli puhaš.

Puapo

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

Kun lapši lienöy šyntyn missänih (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, ei šuanun 
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kieltäytyö, šentäh kun še oli niin arvokaš ta kallis ruato. Puapuo piettih niin arvokkahana 
ihmisenä kyläššä, kuin tietäjyä ta paimenta.

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-
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 
pakšunaolleššah.

Još šynnyttämini oli vaikie ta jatkuu pitälti, puapot ta muut ollah apuna, ta šillä käytettih 
monituisie keinoja šekä tapoja, loiččuja ta taikoja.

Kun rošenčča ei ala ”piäššä kahekši”, valmissetah väkivesie monella tavalla. Šynnyttäjän 
vuatteista avatah 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. Kylyn kiukuan läpi valuas’s’a ašete-
tah kiukualla kivien välih kaivettuh reikäh 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 kylvetettih kylyššä, a tietäjä koputteli kirvehellä kylyn takašei-
näh, niin kuin šillä keinoin autto 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 järveštä ta luvettih luku: ”Vesi vanhin voite-
hista... ”.
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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 Pyhältä Muarielta mettä tuohisešša tuijassušša millä voitua šuajua ta antua 
hänellä juotavakši.

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

Ta tuaš jatettih lukuo, jotta lapši piäsis näillä mailla:

Šiitä šiih veteh pantih kala, mi oli otettu šuuremman kalan marašta ta paissettu hiililöillä, 
ne hiilet ta  nokie kolmešta muatinčašta ta kaikki hämmennettih Pyhän Muarien oprasalla 
ta luvettih:

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 netälin hoiti lašta,  puapuo 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 še, ken mitein voi antua – 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 an-
nettih puapolla aina. Lapšenšuaja laitto ne lahjat. Enšin hiän pani paikkah leivän ta šuolua, 
muilua ta kintahat. Šiitä šiih lisättih keltä mitä soitiutu: koštovuatetta, peretnikkävuatetta, 
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 tuoššailmašša puapuimua joutuu čiilahaista 
nyhtimäh, 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 ta 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, on še!

Puapo kun enšimmäisen kerran kylvetti lašta ni luki näin:
Yškä še lapšen ylentäy,

puapo šen lapšen parentau,
varvikko heposen varšan,

vaššan lehti vaimon lapšen.
 

( I r o  R e m š u )
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Kun lašta kapaloitih enšikertua, ni šanottih jotta:

Hospoti plahoslovi.
Makua kuin muatinčča,

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

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 heimokuntaš, tätä rupie šieki šyömäh!”

Kuuteh netälih ei lapšen eikä muamon vuatteita šuanun pihalla kuivata eikä järveššä 
huuhtuo. Ilmašša kun kaikki pahat ”vintiet ta kirot” kuletah, niin ne voijah tarttuo vuatteih 
ta niistä ihmisih. Šamoin tuaš järveštä šuattau kaikenmoini paha hinkautuo, vesien matašša 
kulkijat kirot ta muut. Vuattiet kuivattih pirtissä, taikka ušiemmin kylyššä, mitä enšinetälillä 
lämmitetäh joka päivä kahičči, ta šamoin kahičči muamuo lapšineh käytettih kylyššä. Toisel-
la netälillä 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 tuli 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 tuo-
tih hampahie toini kerta. Ne oli pirttihampahie. Šekä muamolla jotta lapšella tuaš tuuvvah 
”hampahie”, muamolla kalakukkuo, kalittua, kakkarua, piirakkua, čäijyheinyä ta šokerie, 
lapšella kaikenmoista vuatetavarua. Šilloin jo tuttavat miehetki pistäyvytäh kaččomašša ta 
annetah rahua, rahahampahiksi. Vain miehillä ei ollun lupua käyvä kylyššä hammašta kan-
tamašša.
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LukemistoLukemisto      
LAPŠEN RISTIMINI

Rissittih lašta, kuin uutta perehen jäšentä juhlallisešti. Kotiololoissa  ristimäh kävi pappi, a 
kun lapši lienöy ollun kipiehini, ni ristie šai ni puapo. Ristijäisih aina keräyty koko heimo-
kunta. Nimi lapšella annettih kirikön kirjan mukah. 

Lapšen ristimini ta ristijäiset oltih koko lapšihomman loppuo. XIX-vuosišuan lopulla ta 
XX- vuosišuan alušša lapši rissittih kuuvven netälin piäštä, toičči vielä aikasemminki. Kun 
lapši oli vielä šuojatoin ta varattih šilmäyštä, ni ušein še tapahtu koissa, omien šeinien šiä-
meššä. Kun niitä aikoja omua pappie ei ollun  joka kyläššä, ni ristimini ta ristijäiset järješšet-
tih papin oloaikana kyläššä. Lapšen ristijänä papin ieštä voit olla puapoki ta täššä hommašša 
puapoja piettih eniten Kemin ta Seesjärven kylissä.

Karjalan pohjoispuolella pappi rissityö lapšen pani šillä piällä paijan, šito vyön ta pani 
rissityllä rissin kaklah. Vyötä ei šivottu rissittömällä lapšella.

Ne iče rissintähommat oltih papilla ta puapolla vähäsen erimoiset.
Pappi käytti kaššeaštieta, mirhavoijetta ta muuta. Kašteaštieh kuattih lämmintä vettä, vi-

ritettih kolme tuohušta, pappi pyhitti vejen ta luki molitvoja oprasojen ieššä.  Šiitä hiän otti 
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lapšen, kašto šen  ta anto ristimuamolla. Nyt hyö kolmen kolmičči kierrettih kašteaštie ta 
lopulla pappi voijalti mirhavoitiella lapšen kiät, jalat, očan ta n’avan.

Puapo käytti vesikorvoista lämpimän vejen kera, tuohukšie, luatanua, Jumalan muamon 
oprasua ta luki molitvoja, kumpasie tiesi.

Rissintävettä ei šuanun missänä nimeššä kuatua jalkoih tallattavakši. Še kuattih tavallisešti 
karšinah lattien alla.

Karjalaisilla šamoin, kuin slavilaisillaki kanšoilla rissityllä lapšella piti olla ristituatto ta 
ristimuamo, kumpasiksi valittih heimolaisie taikka luotettuja ihmisie ta kumpasie piettih 
lapšen kašvattajina ta hoivuajina ruavahanaki.

Šentäh ristijäisissäki ristituatolla ta ristimuamolla oli šuurempi merkityš kuin lapšen van-
hemmilla. Ristivanhemmat voitih olla ristijäisissä molommat, taikka vain yksi heistä. Še riip-
pu vielä lapšešta. Ristituatto risti poikua, ristimuamo – tyttyö. Vienašša on mainittu šemmo-
sie tapahukšie, jotta kun šattunou kuolomah ristituatto taikka ristimuamo, ni voit valita šen 
tilah uuši. Šillä uuvvella  valitulla ristimuamolla taikka ristituatolla Šuurenpyhän (šeiččemen 
netälie on šitä pyhyä, Äijänpäivän pyhyä) nellännellä netälillä viijäh ”ristileipä”. Leivän vaš-
tahotto merkičči šuoštumista šemmoseh virkah.

Rissinnän jälkie oli tapana pityä ristijäisie. Niitä järješšettih ta piettih talon varojen mu-
kah. Kun lapšen muamo oli vielä ”pakanoissa”, ni hänen tilašša oltih ristivanhemmat.

Ristijäisih ristituatto ta ristimuamo tuotih lahjua lapšella (ristipojalla ta ristityttärellä) tai 
muamolla. Lapšella tuotih valmista vuatetta taikka vuatekankašta. Lapšen vanhemmat ta 
ristivanhemmat oltih välissäh kuomakšet ta hyöki lahjotettih toisillah käsipaikkua, kinnašta, 
paitua ta kellä mitä oli. 

Šuurešta pyhäštä šanottih näin:
Šeičentä virštua šilta, šillan piäššä risti, rississä kaiken muajilman pyhä. 
Šeiččemen virštua vesistä šuota, vesišuon piäššä kultakerä, kultakeräššä jäiččä. 

Lapšen šuojelomini

Konša enšikertoja peštih lašta, veteh šuojukšekši lisättih  rikkie, poruo, hopierahua, osran 
jyvyä ta rautanuaklan päitä. Lapšen pešuvesi kuattih kylyn lattien alla, jotta ei toiti kenen-
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känä tallattavakši. Puapo hiero lapšen käsie ta jalkoja ta muotošteli  kaunehekši šen piäta. 
Enši kerran puapo kapaloičči lašta. Poikalapši kiärittih  tuaton paijašta luajittuh ripakkoh, 
tyttölapši kiärittih muamon räččinän emuššašta luajittuh ripakkoh. Ripakoista piäličči lapši 
vielä kintieh šivottih tuaton vyöllä taikka muamon kaššalentalla.

Kätkyöhki, missä makasi lapši, pantih šuojukšie: kontien kynši taikka hammaš, kukon 
šulka, missä oli tippa elävyä hopieta, pikku kivi kiukuan pohjašta, tytöllä – šakšet, pojalla – 
veičči. 

Šilmyäntyä ta pahojen henkien vaikutušta varatešša lapšen kätyt kuuši netälie peitettih 
hupulla. Nännilapšien ei annettu pitälti itkie ta tuuvitettih niitä pitkien rupiemin. Tuuvittua 
tyhjyä kätyttä taikka jättyä šitä tyhjäkši ei šuanun.

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 
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.

Kylän eläjillä ilmotettih lapšen šyntymiseštä ikkunaverhojen umpeh panomalla.
Iče rošenčča enšimmäiset päivät šuannin jälkeh vietti kylyššä ta vašta erikoispešeyvynnän 

jälkie piäsi pirttih. Muamon ta lapšen piäšentä pirttih oli šen merkki, jotta lapši alko kuuluo 
šukuh ta rotuh ta šamoin tarvičči erikoista juurtunehta järješšyštä. Platenčan pirttih kanto 
puapo, a min’n’a kumarti muamoakalla jalkoih ta pyritti häntä lapšenkaččojakši.

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 muamakallah pitän nuoran hiihnakši, jotta lašta tuuvittua.
 Kun min’n’a lapšen šuannin jälkeh ei ollun puhaš, ni hiän makasi verhon takana ta šöi 

omašta aštieštah. Hänen ei šuanun huuhtuo vuatetta juoksijašša veješšä ta panna vuatteita 
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pihalla kuivah. Pihalla hiän šai käyvvä vain šuojuš kormanošša, ta hänen piti kierrellä vierašta 
rahvašta. Šini, kuni naini ei šuanun kirikön puhaššušta, häneltä oli kielletty ei vain kirikköh 
käynti, ka vieläi käynti kalmismualla.

Nimi on kuin tervaplätti pukšun polvešša. Ei šiitä eris piäše.”  

( Pe k ka  Pe r t t u )

Nimenanto

Pellot, polut, pirtti,
missä elät,

ole tultu ičeštähäš ei.
Oli Jarassima.

Oli Juakko.
Šiitä vašta šie, Oleksei.

Ta i s t o  S u m m a n e n

Oli ennein tapa Karjalašša.
Mieheštä kun paissa alettih,

Mainitukši tultih tuatto ta ukko, 
Tuaton ta ukon nimet

niin kuin tittelina mainittih.
Kuulu erikoisen mahtavašti
Jarassiman Juakon Oleksei,

A kun ollet mitä šuanun aikah
Hyvä maineh teijän kaikkien on,
Tai kun ollet mitä pahua ruatan

Et vain iččieš ole hävännyn
Šamoin tuattos šiun ta hänen tuattoh

Kačotah šiuh tuomiččevin šilmin.
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Nimettömänä ei lašta šuanun pitälti pityä, eikä häntä voinun šilloin lapšekšiki šanuo, Ni-
mettömäkši vain tahi ”Nimettömäkši Niikkanakši” kučuttih. Šyntynyt lapši heti ikävöiččöy 
nimieh, šentäh šanotah ”kun lapši šyntyy, ni nimiki šyntyy”. Kešänaikusella šyntynyölläki 
lapšella pitäy antua nimi. 

Ennein nimi annettih kirikön kirjojen mukah ta še ei ollun kokonah vanhempien miä-
rättävissä. Kun lapši šynty, ni heti oli käytävä papin taikka kirjamiehen pakinoilla. Vaikka 
šyntymäpäivä miäräsi ta rajotti nimen eččimistä – oli otettava joko šyntymäpäivän nimi tahi 
jompikumpi kahen entisen päivän nimilöistä, jotta ei šattuis yhteh pereheh kahta šaman-
moista nimie, annettih valita kolmešta päiväštä. Tulovien päivien nimijä ei šuanun ottua. 
Nimen valiččijakši ei kelvannun ken vain. Še piti olla viisašpäini ta lujaluontoni, šentäh kun 
lapši tulou nimen valiččijan moini. Lapšen tuatto tahi hänen pois ollešša ristituatto tahi 
ristimuamo kelvatah šiih hommah. Paraš tietyšti oli tuatto, šillä ”kenen lapši, šen ni nimi”.

Heimolaisien nimijä kun šattuu, niin niitä valitah, vainuajienki nimijä annettih, šamoin 
tuattojenki, vain muamon nimie annettih harvoin, šentäh kun šanottih, jotta muamolla on 
häpie kuččuo šamannimistä kun iče lašta. Še nimi kyllä, mi šattuu enšimmäisekši (šynty-
mäpäivän nimi), olis aina lapšella annettava, šillä ”nimi kun muuttuu, ta ošaki muuttuu” ta 
”lapšen nimen kun vaihat, ta ošanki vaihat”. Kačottuo lapšen nimie ”ei pie huhuten tuuvva 
eikä karjuon kačella”, jotta šen šuajašta tulis ”tašapäini, hyvämielini eikä mikänä rämykesseli 
(tyhjänpäiväistä rämäsijä)”. Heti kun nimi on kačottu, aletah lašta pakautella šillä nimellä, 
vaikka ei vielä rissitty.

Nyt nimijä lapšilla annetah mimmosie tahotah. Še voit olla tuaton, heimolaisen tahi min-
nih tuttavan nimi. 

Nimen valičenta lapšella

On šemmosie mielipiteitä, jotta nimi vaikuttau ihmisen šekä luontoh, jotta hänen ošahki. 
Šentäh jo ammusista ajoista nimen valintua šyntynehellä lapšella on pietty tärkienä. 

Täh nimen valintah liittyy monie uškomukšie ta tapoja. On olomašša šemmoni uškomuš, 
jotta kun tytöllä annettaneh miehien nimi (Aleksandra – Santra, Jevgenija –Joukenie, Jouki, 
Pavla – Paula), ni šillä kehittyy miehen luonto.
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Monet ollah šitä mieltä, jotta ei pitäis antua lapšella kuollehien heimolaisien nimijä, jotta 
ei nimen kera lapši šais vainuan ošuaki. Vaikka täštä asiešta toiset ollah aivan toista mieltä.

Monissa perehissä on tapana antua lapšilla muamojen ta tuattojen, ukkojen ta ämmöjen 
nimijä. Erähät vanhemmat annetah lapšillah tunnettujen ta kuulusien heimolaisieh nimijä, 
ajatellen, jotta lapšeštaki šemmosen nimen kera tulou tunnettu ihmini.

Pravoslavnoin (ortodoksisen) ušon mukah nimen šuatuo lapši šuau ni šuojelijan anhelin 
ta Venäjällä rikeneh lapši šai Pyhän nimen šen päivän mukah, konša šynty.

Toičči lapšella annettih kakšiki nimie, yksi mieruo varoin, toini Jumalua varoin. Še toini 
nimi annettih ristijäisien aikana ta šitä ei tiijetty muut kun oikein lähiset vain. Niin yritettih 
šuojella lašta šilmäykšeštä.

Ajan mukah tavatki muuttu. Lapšilla ruvettih antamah jo ihan toisie nimijä, rikeneh ulko-
mualaisieki. Toičči rekisteritoimistojen ruatajat kieltäyvytäh rekisteröimäštä ihan älyttömie 
vanhempien kekšimie nimijä. Viime vuotena Moskovan rekisteritoimistot oli pakotettu re-
kisteröimäh  tyttölöillä tämmösie nimijä kuin Jolka – ’kuuši’, Nikol’, L’al’a, Legenda ta Čelsi. 
Pojat puoleštah – Justin, Kosmos – ’avaruš’  ta  Мир – ’rauha’.

Pitäis muistua ta pityä meleššä, jotta lapšen nimi ei ole vain šen päivän asie ta huoli. Šen 
nimen kera lapši lähtöy koista šuureh muajilmah ta toičči še parahin vanhempien mieleštä 
nimi tuou lapšella pahua mieltä ta käršimyštä. Häntä aletah truašittua ta kiušata pieneštä 
šuaten pihalla ta koulušša, hänellä kekšitäh pitin ikyä monie haukuntanimijä.

Nimi ušein valitah lapšella jo ennein šyntymistä, vain toičči šattuu niinki, jotta vanhem-
mat ei ole keritty piäššä yhteh mieleh šiitä ta ei ole valittu nimie kun lapši šynty. Hyvä, kun 
še nimi löytyis ihan lähipäivinä.

Neuvoštovallan aikana annettih lapšilla ihan outoja nimijä, kumpasissa oli poliittisieki 
vivahukšie. Šemmosie nimijä šuatih lapšet, kuin Okt’abrina (Šajekuu, Šajekuun vallanku-
moukšen kunnivokši), Sent’abrina (šyyškuu), Avrora (šotalaivan kunnivokši), Revolutsija 
(vallankumouš). Šiih aikah, konša alettih peruštua kolhoosija ta ilmešty ihan tuntomattomie 
ennein konehie, ni ilmešty uuši pojan nimiki -Traktori.

Neuvoštovallan aikana erähät vanhemmat kekšittih lapšillah ihan älyttömie nimijä, kum-
paset kovottih monen šanan taikka nimen enšimmäisistä kirjaimista.
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• Vilen  Вилен — V.I. Lenin В. И. Ленин

• Vil’ Виль — V.I. Lenin В. И. Ленин

• Gertruda Геpтpyда — työšankari геpоиня тpyда

• Diner(а) Динэр(а) — uuvven aikakauven lapši дитя новой эры

• Krarmija Крармия — Puna-armeija Красная Армия

• List Лист — Lenin ta Stalin Ленин и Сталин

• Maels Маэлс — Marks, Engel’s, Lenin, Stalin Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин Ku-
kutsapol’ Кукуцаполь — Maissipeltojen kuninkatar Кукуруза — царица полей

• Niserha Нисерха — Nikita Sergejevič Hrushov Никита Сергеевич Хрущев

• Juralga Юралга — Juri Aleksejevič Gagarin Юрий Алексеевич Гагарин

• Ur’urvkos Урюрвкос — Ura, Jura avaruošša Ура, Юра в космосе!
• Čelnal’din(а) Челнальдин(а) — Čel’uskin jiällä Челюскин на льдине

 Juri Gagarinin avarušlennon jälkeh monet šiih aikah šyntynehet poikalapšet šuatih Juri-ni-
men.

Myöhemmin tuli muoti antua vanhoja melkein unohettuja ukkojen ta ämmöjen, van-
haukkojen ta vanhaämmöjen nimijä ta on šemmosieki vuosie, konša on muojissa minih 
poikien taikka tyttöjen nimi.

Tietoja Petroskoin rekisteritoimistošta 2015-2016 vuosilta

Šyntynehillä lapšillah vanhemmat valittih ušein tämmösie nimijä:

Tyttölöillä: Anastasija, Polina, Sofija, Marija ta Alisa
Pojilla: Maksim, Dmitrii, Art’om, Aleksandr, Ivan

Harvinaisie  poikien nimijä oltih Jusuf, Jakov,  Juha, Junus, Ehtibar, Emir, Esa, Elinur,  a 
tyttölöillä löyty tämmöistä harvinaista nimie, kun Jasna, Jaroslavna, Janina, Erika, El’vira, 
Elif, Juta ta Jazag’u.
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Tietoja Kalevalan piirin rekisteritoimistošta 2014-2016 vuosilta 
2014 vuotena šynty 75 lašta (37 poikua ta 38 tyttyö). Šyntynehillä lapšillah vanhemmat 
valittih tämmösie nimijä:

Tyttölöillä: Anna, Arina, Darja ta Marija
Pojilla: Aleksei, Jegor, Dmitrii, Konstantin

Šattu harvinaisempuaki nimie: Jaroslav, Juri, Stanislav, Solomon (pojilla) ta Faina, Stefanija, 
Sofja ta Olga (tyttölöillä).

2015 vuotena šynty 81 lašta (38 poikua ta 43 tyttyö). Šyntynehillä lapšillah vanhemmat 
valittih ušein tämmösie nimijä:

Tyttölöillä:´Anna, Sofja, Uljana ta Anastasija
Pojilla: Maksim, Jegor, Aleksandr, Vladimir

Harvempah annettih nimie: Jaroslav, Savelii, Ruslan, Roman (pojilla) ta Julija, Emilija, El-
vira ta Evelina (tyttölöillä).

2016 vuotena šynty 66 lašta (40 poikua ta 26 tyttyö). Šyntynehillä lapšillah vanhemmat 
valittih tänä vuotena tämmösie nimijä:

Tyttölöillä: Ksenija, Aleksandra, Darja ta Alina
Pojilla: Arsenii, Art’om, Dmitrii, Ilja

Oli sinä vuotena tämmöistäki nimie: Emil’, Toivo, Sergei, Sem’on (pojilla) ta Sofija, Polina, 
Mira ta Kira (tyttölöillä).
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Psihologit ollah šitä mieltä, jotta kekšityt nykyaikaset harvinaiset nimet  voijah antua lapšella 
pahua vaikutušta.  Lapšien vanhemmat kekšitäh  niitä šiinä mieleššä, jotta heijän lapši eruois 
toisista ainutluatusena ta nimi heijän mieleštä on juštih še parahin  paššuaja keino šiih.

Rekisteritoimistojen ruatajat tovissetah, jotta heijän on  pakko rekisteröijä tämmösie ni-
mijä kuin Вишня (Kiršikka), Радуга (Ukonkuari), Князь (Ruhtinaš), Аметист (Ametis-
ti), Дельфин (Delfiini), Легендa (Legenda), Америка (Amerikka) ta muita. Tämmösien 
nimien kera lapšella on vaikie toičči šopeutuo iččehvertasien joukošša. Heitä kiušatah, nimi-
telläh, truašitetah,   ei oteta yhtehisih kisoih. Lapšilla tulou alemmuškompleksie ta jo ruava-
hana ollešša hyö moničči muutetah nimeh.   

2017 vuotena oraškuušša Venäjällä oli hyväkšytty ta tuli voimah laki, kumpasen mukah 
lapšella ei šua antua ta ei rekisteröijä šemmoista nimie missä on numeroja, murtolukuo, 
šekalutta kirjainta ta numeruo, erimoisie merkkijä, kumpaset ei olla kirjaimena, kirošanoja, 
arvuo ta virkua merkiččijyä šanua. 

Tämä laki koškou šukunimijäki. Kun lapšen vanhemmat oltaneh eri šukunimilöillä, ni 
lapšella voijah vanhempien šovun mukah antua tuaton taikka muamon šukunimi, taikka 
kakšoisšukunimi vaikka missä järješšoššä, šiinä voit olla vain kakši šanua, kumpaset yhissytäh 
tavuviivalla.

Šananlaškuja  ta arvautukšie nimeštä

Ei köyhällä ole muuta rikkahutta lapšella annettavua, kuin kaunis nimi.
Ei nimi mieštä pilua, kun ei vain mieš nimie.
Ei še nimi mieštä pilua, kun ei vain mieš nimie.
Imehnini vet ei konšana valiče nimieh.
Kenen lapši, šen ni nimi.
Koira nimen panou, mieš nimen kantau.
Kun härkä kuolou ni tal’l’a jiäy, kun mieš kuolou ni nimi jiäy.
Kun lapši šyntyy, ni nimi šyntyy.
Miero nimen antau, mieš nimen kantau.
Mieš kuoli, nimi jäi, talo hävisi mua jäi.
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Minne mie, šinne i nimi.
Nimi on kuin tervaplätti pukšun polvešša. Ei šiitä eris piäše.
Olipa še mitein vain, ei nimi mieštä pilua, kun vain mieš ei piluais nimieh.

Ei huku veješšä,
Ei mahu muan rakoh.
Ei pala tulešša,
Joka paikkah paššuau. Mi še on?
Kaikkih tarttuu ta kaikissa on. Mi še on?
Kantaja kuolou, kannettava jiäy. Mi še on?
Kuuluu šiula, vain muut šitä rikenempäh käytetäh. Mi še on?
Mi aina ihmistä šeuruau?
Mipä še ihmisellä ijäkši annetah?
Mipä še pitäy joka ihmisellä olla?

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 
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-
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mäytyn, još šen enšimmäini kakka pantih kylyn oven piällä taikka kiukualla.
Lašta enšikertua kylvettyäissä luvettih: Pyhä Pohročča piän piällä, vašta peršien piällä, ky-

lyn löyly kylvettämäh, vaššan löyly vaivuttamah.
Lapšilla kylvettyäissä 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 kappaleh 
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 košettuan 
lapšeh löysi ne.  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, kylvetettih 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 šillä numerolla on omaluatuni taikavoima.
Rikeneh kevyällä lapšilla pal’l’ahin 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: ”Kurret, kärret, muššat korpit, 
harmuat harakat, šikojen svajakat”. Šiitä hyväkši hauvotut jalat voijettih verekšellä sliuhkalla, 
ta näin šuatih parenomah.

Harakkapaijakši taikka harakkaisekši šanottih vaštašyntynyhen enšimmäistä paitua (ri-
pakko, 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 käyttyäissä puapo joka kerta painelou platenčan piätä käsilläh kuuši kuukautta, 
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jotta 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.

Muutoma šana entiseštä lapšen kašvatukšešta

Vienalaini ohje lapšen kašvattajilla oli tämmöni: Yškä še lapšen ylentäy, parma (yškä /šyli) 
še lapšen parentau, varvikko heposen varšan, vaššan lehti vaimon lapšen.

Šyli ta hellä huolenpito on paraš kašvatuš lapšella. Lämmin kyly ta pehmie vaššan lehti, 
šiinä on voitiet kipeillä. Niin kuin heposen varša virkistyy talven jälkie kevyällä varvikkoh 
piäštyö, niin lapšiki rakkahalla kohtelulla varttuu parahittain.

Hyvällä šanalla ta hellällä kurilla yritettih lašta opaštua. Vain lapšen luonto ei näistä tou-
huloista muutu, šentäh kun luonnon ta tavat lapši periy vanhemmiltah. Vienašša šanotahki: 
”Mitä išä ikäh, šitä poika polveh” tai  ”Šukuhuš on šuopetäjä, rotuhuš on Ruškon vaša”. Ta 
vielä näinki: ”Veštäjähäš ni laššut tullah”. Ihmisen hyvät ta pahat puolet nävytäh  hänen 
lapšistaki:

– Orahašta touvon tuntou, varšašta hyvän heposen, emon lapšen liijatenki.
Piäluašša olovua šulavaista tarkaššeltih lapšen kašvuaissa:
– Vielä on lapšella šulavaini kahallah. Še ei parene šini, kuni lapši šanou jotta  ”kivi”, nin 

šilloin še pareni kun opaštu šanomah ”kivi”.(Iro Remšu)
Kumminki lašta kašvatuaissa käytettih kovempieki keinoja. Lapšen kurissa pitämisekši on 

šelkäšaunuaki  käytetty tehokkahana ta vaikuttavana keinona. Šanottih:
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– Ken viččua šiäštäy, še laštah vihuau. Ken kuritta kašvau, še kunnivotta kuolou. Još 
konšanih viččuaki käytettih ni pehmennykšekši šanottih:

– Muamon vičča villani.
 Erähien talojen kamarin oven piällä šeinähiršien välih oli pissetty vičča. Lapšet varattih, 

kun vain heilä mainittih Koivuniemen stuarostua. Heilä šanottih:
– Lapšet, vakautukkua! Tulou Koivuniemen stuarosta ta antau teilä tetrenleipyä. Toičči 

annettih ni korvarieškua ta prinkattih oččah. Lapšen kašvatukšešta šanottih näin:
– Kuni lapši on yšäššä, ni yšän šuuruš on šiula mielipaha, kun joutuu lapši lattiella, ni 

lattien šuuruš on šiula mielipaha, a kun joutuu muajilmalla lapši, ni koko muajilman šuuruš 
tulou šiula mielipaha. Ta vielä šanotah.  

– Šini lapši kuni lattiella, šini poika kuni polvella.
Tollolaini Iro Remšu näin kerto omista kurinpitokeinoloistah:
– Miula oli kamarin oven piällä vičča – šiinä kun oli rako nin šiih oli hyvä pistyä. Lapšet 

varattih kun vain juohatit,  jotta tuola on Koivuniemen stuarosta. Vičalla näin šiärie n’apšain. 
Mari Kyyrönen kerto, jotta telmijillä ta riitelijillä lapšilla šanottih:
– Lapšet, lapšet, tulou Koivuniemen stuarosta ta antau tetrenleipyä kun että ala vakautuo.  

Tai: 
– Lapšet vakauvuttako šiitä vain pitäykö ottua ruašakka (= ruoška) ta kosnie (= kolahut-

tua). 
Ukko (= Marin miehen tuatto) šano – ta i kosni še kun lienöy kohalla šattun!
Kun ei muitein totellun ni šanottih, jotta kyllä spina kosniu (= šelkä šuau käršie).
Šelkäšaunua kyllä annettih, vain oli lievempieki kuritukšie. Korvarieškasie annettih toisil-

la, ta prinkattih oččah – še oli luunapin antamista.
Šelkäšaunua kuiteinki piettih häpiellisenä juttuna. Šen tiesi Tuavitaisen Iivana, kun yritti 

rauhottua Iipi-poikuah: Tuavitaisen Iivanan akka oli ”krosnoi” (= ankara) emäntä, kumpani 
piti lujašti talon hallitušta käsissäh. Kerran hiän tuaš löi Iipi-poikuah. Tämä alko itkie ta 
mölissä. Šilloin Iivana iče šano pojallah:

– Elä ite, Iipi-poika. Löi mera (= tamma) šilma,  ka löi milmaki (= niin on lyönyn milma-
ki)! 
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Mäkelä Okahviella Vuokkiniemeššä oli ollun šemmoni ämmö, jotta hiän aina puolušti 
lapšie eikä konšana kieltän, vaikka kuin lapšet ois mellaššettu. Kun hiän joškuš vaipu šiitä 
mellakašta ta tahto  hil’l’aisutta, ni hiän iče alko oikein hyppie ta reuhata lapšien kešellä. 
Lapšet ruvettih kaččomah šitä kummua ta šiitä i ašetuttih.

Kerran talonväki oli heinäššä ta ämmö lapšien kera yksin koissa. Taikina (= taikina-aštie) 
oli laučan piäššä happanomašša, (še on taikinarosmiessa, kun illalla taikinah pannah nin 
še on rosmiessa ta še yön taikinašša happanou). Taikinan piällä oli kanši, vain pitkävaršini 
härkin piipotti šieltä kannen alta. Yksi tyttölöistä karhasi leipyä  ottamah leipäorrelta. Kun 
hiän hyppäsi šieltä alaš, ni tarttuki koššon helmaštah härkkimeh, härkin pyörähytti koko 
taikinapytyn kumoh laučalta, ta kaikki taikinanjuuri lattiella! Lapšet äijälti pöläššyttih, vain 
ämmö juohatti:

– Kovokkua tahaš päreillä jälelläh taikinah, kaččokua jotta ei ruhkua mäne šiämeh ta peš-
kyä šiitä late puhtahakši.

Väki tulou heinäštä, a late ei vielä ole kerin kuivua pešun jälkie. 
– Mitä lattiella on?  – kyšytäh.
Ämmö vaštuau:
– No mitä šiinä nyt on, vettä kun kannoin niin šiih läikähti ta šiinä nyt löhöttäy!
Aika jyräkkä oli pirtissä, kun 14 punukkua šiinä telmi, vain ämmö ei konšana kieltän 

lapšie. Kolme kätyttä oli pirtissä yhtä aikua ta ämmö niitä tuuvitti. 
Tiätä heilä oli hyvin ankara ta ušein löi lapšie. Kun vain šanottih, jotta tiätä tulou, niin 

šilloin šynty pirtissä hil’l’aisuš šilmänräpähykšeššä. Tiätällä oli hyvin arvokaš lasipiälini opra-
sa šeinällä. Šitä hiän šuojeli niin kuin šilmäteryäh. Kerran kun lapšet oikein hypittih, oprasa 
otti ta kirposi šeinältä jotta rämähti, ta lasi rikki!

Lapšet kokonah hätäyvyttih: 
– Nyt tiätä miät kaikki lyöy. 
Ämmö vain šano heilä: 
– Elkyä välittyät lapšet, a paiskua elkyä täštä kellänä mitänä!
Hiän käški lapšien kerätä lasinpalaset ta ašettua ne paikoillah hyvin, ta šiitä oprasa noššet-

tih jälelläh šeinällä ta oltih niin, kuin ei mitänä olis ni tapahtun.
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Tiätä tuli illalla kotih, risti šilmät ovešta tultuo  ta ei vielä huomannun mitänä. Vain šyö-
mäh kun ruvettih, risti šilmäh:

– Hospoti Isuussa ..., –  ken on oprasan rikkon ? 
Ämmö šano:
– No ken šen on rikkon,  kolmie kätyttä kun piekšät ni kun šeinät lekkuu ta ikkunat hyp-

piy, ni oprasatki šeiniltä kirpuou.
Još tiätä ois tietän nin še ois kaikki lyönyn lapšet, kaikki nellätoista lašta piekšän.
Illalla lapšet muata pötkähettih mi minneki. Šiitä ne kovottih niin kuin luuvvot ta vietih 

perinöillä. Perinät pantih lattiella, koko late oli makuajien vallašša, vain stolan piäštä läksi 
ovella vapua kuja, šiitä piäštih kulkomah. (Okahvie Mäkelä)

Huolta ta murehta lapši antau vanhemmillah šamoin, kun iluoki. Eikä muamon huolet 
lopu konšana, eini lapšen vartuttuo. Täštä jutušta kaunehešti jutteli Kyyrösen Mari:

– Yksi Venehjärven akka, Vuaran Iro, šano miula, kun miula oli enšimmäini lapši ta olin 
šielä kašvantakojissani, tuattol’aššani, šano jotta:

– Kun, lapširukka, alat elyä ta lašta kašvattua, kun on lapši yšäššä  šiula nin on vain yšän 
šuuruš šiula mielipaha. Kun joutuu lapši lattiella ni vain lattien šuuruš mielipaha,  a kun 
joutuu muajilmalla lapši nin koko muajilman šuuruš tulou mielipaha!

Myö nakruna pitimä vain niitä Iron šanoja ... A kun elämmä nin kaikki niämmä, ei ole 
nakrun asiet enämpi. (Mari Kyyrönen)

Lapšen tekoja ta elämyä voit šeurata ta ohjata šilloin, kun lapši on pieni ta eläy vielä koissa. 
Šuurekši tultuo hiän kulkou omie teitäh. 

Šini lapši kuni lanteilla, šini poika kuni polvilla.
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Lapšien vuattiet

Ei pie ennein poikua
paitua luatie.

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

– Mitä lapšilla piällä piettih ennein?
Nasti Aittavuara näin muisteli šiitä:
– No, kun oltih lapšet hyvin pienenä noin vielä kapalolapšena, kun lapšet šynnyttih ni, 

niillä ei ollun  jotta, šitä ois ollun jo valmista luajittuo vuatetta tahi mitä. Ei  mitänä, muuta 
kun šiitä luajittih hoš mistä vanhašta paita – olipa še tyttö tahi poika ni še šemmoni pieni 
paita luajittih šillä lapšella. Ta šiitä kapaloh pantih.

Šiitä še  lapši kun alko kašvua šuuremmakši, no šitä mukua luajittih ne paijat pitempäiset 
ta šuurempaiset. Šiitä kun lapši alko piäššä jo kävelömäh, ni šillä luajittih košto ta räččinä 
tyttölöillä. Räččinäššä oli pität hiemat ta košto oli krupitettu  ta proimuloilla – kun oli proi-
mut täh šuate ne proimut. 

Pukšuo  ei ollun- eikä niillä ollun kenkieki, muuta kun šukat vain jalašša – kellä oli, kellä 
ei ollun šitäkänä, šukkieki.

No šiitä ne kun alko kašvua, ta tultih jo aikuhisekši, kouluo ei ollun ni mitä jotta niitä ois 
pitän kouluh panna, miän aikana ei niitä kouluja ollun. Kun kašvettih šuuremmakši ni ei 
šiitäki šen kummempua vuatetta ollun muuta kun košto ta räččinä ta šiitä peretnikkä.

Šiitä jo myöhemmin alettih kenkie luatie ta paikkua piäššä pitämäh.

Näin šano vanha rahvaš lapšešta
Auta mieštä mäješšä, pientä lašta kynnykšeššä.
Ei lapšen kyynälie kerätä.
Ei ole še muamo, kumpani lapšen šai, a on še kumpani kašvatti.
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Elä vihamiehelläš muuta pahua moli, kun šeičentä tytärtä.
Eläväistä on lapšen tauti.
Hyvä i tyttö  tyhjih käsih – kaikki kankahat kutou, kaikki lapšet tuuvittau.
Hyvä on lapšen lapšeštua hyvien vanhempien varašša, mipä on vanhan vanhetešša hyvien 
nuorempien nojašša.
Ilona käki mečäššä, pieni lapši pereheššä.
Kiitä ilmua illalla, partašuuna poikua.
Kävelöy poimičča jäleššä.
Köyhän lapši on kaikkiruokani.
Hyvä on lapši laisan vaimon, viepi še ajan virkultaki.
Lapšekaš akka on parempi, kuin lapšetoin.
Lapšella on lapšen mieli.
Lapšen ošalla i pereh eläy.
Lapšešša on miehen alku.
Lapšet on lapšet, vaikka čuarin lapšet.
Lapšetoin talo ta linnutoin meččä yhtä ikävät.
Lapši laisan opaštau.
Lapši on laisan turva, vain viey še ajan virkultaki.
Lapši opaštau muamokši.
Lapši tuou ruuvvan tulleššah.
Lapšivuosi – lankavuosi.
Laulajalla kanalla on laulajat lapšet.
Laulau lapši šyötyö, itköy ilmain oltuo. 
Lähimmäistä i lehmä nuolou.
Mittyöt šuajat, moisetni šualehet.
Muamon vačča – lapšešša, lapšen – kiveššä ta kannošša.
Nälkä nännittä tulou, ikävä imettämättä, muamon maijon maistamatta, kešäpäivän paista-
matta.
Nännin lapšella šuuh panet, mieltä piäh et pane.
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Oča hieštyy, piä kaštuu kun kuutta kunnošša pitäy, šeiččemettä šilittäy.
Oma vällä (kuri) lapšen rikkou.
Omua pitäy puolistua, vaikka šuuta viäristyä.
Paha lapši äijän kyšyy, hyvä kyšymättäki šuau.
Parempi on lapši lattiella, kuin akka kiukualla.
Pienenä lapšet tallatah muamon helmoilla, šuurena – šyväimellä.
Yhen nakrehen takie ei kannata kuoppua avata.
Pieni lapši ei tiijä kelluo kaklahaš itkie. (Ei lapši šyyttä ite, šillä on nälkä tai joku kipu).
Piä piän tašalla, korva korvan korkevuolla.
Pojan šyntyhyö kaikki yhekšän pihan laššut ihaštuu, tytön šuatuo yhekšän pihan laššut pö-
läštyy.
Päivä lapšen vahvistau, vuosi vanhan vanhentau.
Rekänenäštä mieš tulou, vesišuušta ei mitänä.
Toven kuulet lapšen šuušta. (Lapši ei šuata valehella). 
Tytär šynty – tyhjä šynty.
”Täššä miun rukkini, täššä miun tuttini, täššä miun kaunis kankašpuuni”, – šano naini, 
kumpasella oli pieni lapši.
Unešta uneh pientä lašta – työštä työh moršienta. (Lapšella ei ole muuta työtä kuin muata, 
vain nuori min’n’a on jokahisen käšettävänä).
Veštäjähäš ni laššut tullah.
Vuosi vanhan vanhentau, kakši lapsen kašvattau.
Vuotena vuonna, parahana kakši.
Vähällä on lapšen mieli hyvitetty.
Yškä še lapšen ylentäy, parmaš še lapšen parentau, varvikko heposen varšan, vaššanlehti vai-
mon lapšen. (Šyli ta hellä huolenpito parahiten lašta kašvattau. Lämmin kyly ta pehmie vaššan-
lehti tuaš ollah voitiena kipiellä. Näin hoituan lapšella jiäy kaunis muisto lapšuošta)
Äijä on hoikkašormie
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LukemistoLukemisto      
LEIKKILORUSIE

LAPŠILLA

Viučin vaučin variksen šiivin,
čipiti čäpiti čipirikin šiivin,

Kiertyän kuartuan haukan šiivin,
korkiella lennämmä kokon šiivin.

H a n n e l e  H u o v i ,  k i r j a s s a :  Va u va n  va a ka

Lennätetäh pikkaraista omissa käsissä pityän, konša variksen tapah, konša korkiella kuin 
kokko lentäy.

Laiva, laiva,
kunnehan laiva matkuau?

Muilla mailla
omenoita oštamah,

kalittoja kaupiččomah,
kiik – laiva keikkuu!

Laiva, laiva,
mistähän še laiva tullou?
Muilta mailta kostinčat

on matašša,
yštävie šepyämmä,

kiik – laiva keikkuu!
suom. kr.

Lašta kiikutetah yšäššä tahi venyölläh puitto matattais uallokošša laivalla ta šamalla lauletah. 
Lopukši ševätäh ta annetah n’okkua.
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Koko päivän vuotin mie,
vuotin mie.

Koko päivän vuotin mie,
vuotin mie

Koko päivän vuotin mie
Miitrei juuri šilma.

E p p u  N u o t i o,  k i r j a s s a :  S i l k k i p a p e r i t a i va s

Yšäššä pityän hypitelläh pikkaraista ta lopukši ševätäh.

Tuli peiponi, luati pešän,
tuli varpuni, muni munan,

tuli hiironi, vei, vei, vei!
suom. kr., kirjassa: Kuukernuppi

“Kävelläh” omilla šormilla lapšen jalkoja tahi käsivaršie pitin vačan piällä ta šielä rakennetah 
pešä ta munitah šiih muna, ta konša tulou hiiri, kut’kutetah.

Linnun matka
Lintu istuu očalla,

laulau šiinä hetken.
Laškou nenämäkie,

luatiu olkapäillä retken.
Käsikatuo alašpäin,

ruttoseh hiän ajelou.
Pöččyö vähän mittual’ou,
mittual’ou ta mittual’ou.
Kulkou jalkašiltua aškelin

linnunjalan mittaisin.
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Jalkapohjah šuate
ruohtinouko čukeltua?

Ruohtiu hiän, ruohtiu hiän
kun vain hieruo n’okkua šuau!

E p p u  N u o t i o,  t e o k s e s s a :  R i i m i k i s s a  k i ka t t a a

Hierotah, taputellah, kut’kutetah pikkaraista runon šanoja šeuraten.

Tuu tuu tupakkirulla
mistäš tiesit tänne tulla?
Tulin Piiterin mie tietä,
karjalaisen kauppatietä.

Mistäš tunsit meijän portin?
Nävin teijän uuvven portin.

Haka alla, pyörä piällä,
kontien tal’l’a aijan piällä.

Tuu tuu tupakkirulla
mistäš tiesit tänne tulla?
Tulin Piiterin mie tietä,
karjalaisen kauppatietä.

Mitäš ruatelit šie, veikkon?
Olin tienestissä šielä.

Šuuri pereh äijän lašta,
äijän lašta pikkaraista.

Načči, Jennu, Santra, Ontto
vuotetah hyö kotih tuattuo
Ort’t’o, Iro, Jouki, Pekka
Armahaiset, pikkaraiset.

Tuuvvitušlaulu, mi tunnetah omana kuin Šuomešša niin Vienaššaki
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Väinö račaššella
tahto variksella.

Ka ei ollun ohjakšie.
Ensin lenti šinne,
šiitä lenti tänne.

Lopulta mäni šuinpäin ojah.

Hypitetäh lašta polvilla ta “lennetäh” šuunnašta toiseh kuni ei “kuavuta” lopulta ojah.

Šouvamma Šorol’ah,
pitkä on matka tätiläh.

Täti paistau pakšun riešan,
panou äijän voita piällä.

Pikkusen šijanlihua,
muuta lihua murusen.

karj. kr.

Issutah lapšen kera vaššakkah ta käsistä pityän “šouvetah”.

Harakka huttuo keittäy
Harakka huttuo keittäy,

hännälläh härkiččöy,
nenälläh kuot’t’elou.
Tuli viisi vierahaista.
Anto tällä, anto tällä,
anto tällä, anto tällä.

Tällä pakšupiällä ei ni riittän.
Hiiret vettä eččimäh!

karj. kr.
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“Keitetäh huttuo” lapšen kämmeneššä, šormenpiällä “härkitäh” ta “kuot’ellah”, “ruokitah” 
jokahini šormi ta lopukši juoššah “hiirinä” kainaloh, kut’kutetah lašta.

Harakka huttuo keittäy,
Hännälläh härkiččöy,
Nenälläh kuottelou.
Tuli viisi vierahaista,
Anto tällä, anto tällä,
Anto tällä, anto tällä,

Tällä pakšupiällä ei ni riittän.
Še kattilua kavistamah.

Tuli vejen jano,
Läksi vettä noštamah
Korennolla kultasella,
Kauhalla hopiesella,
Jalkani čurahtamah,

Čui, čui, hakosen alla!
karj. kr.

Peikalopotti,
Šuomen šotti,
Inkerinmualla,

kultaralla,
pikkaraini čakari.

karj. kr.

Leikitäh vuoronperäh jokahisen šormen kera.
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Ken, ken, ken? – Ukko ta akka.
Ken, ken, ken? – Šammalta vakka.
Ken, ken, ken? – Venehen kokka.
Ken, ken, ken? – Piipun n’okka.

Ken, ken, ken? – Mamma ta pappa.
Ken, ken, ken? – Jalka ta toššu.

Ken, ken, ken? – Paita ta paikka.
Ken, ken, ken? – Vakka ta kanši.

Ken, ken, ken? – Nakris ta nuatti.
Ken, ken, ken? – Rihma ta lanka.
Ken, ken, ken? – Veičči ta tuppi.
Ken, ken, ken? – Kišša ta hiiri.

Ken, ken, ken? – Kana ta kukko.
Ken, ken, ken? – Reppu ta reissumieš.

Šilmä, šilmä, n’okka, šuu, korva, korva – Anni!
karj. kr.

Kunne kieri kultaraha,
mänikö lattien rakoh?

Kunne hävisi pikkuluukko,
mänikö multavakoh?

Kunne kulki kulkukišša,
karhasiko aijalla?

Missä on še muamon kulta,
juoksiko kaupunkin laijalla?

E p p u  N u o t i o,  k i r j a s s a :  S i l k k i p a p e r i t a i va s
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Voipi leikkie vaikka ”peittosillah”. Peittyä millänih kankahalla lapšen šilmät / oma näkö ta 
šiitä lukiešša lorun kysymykšie ”avata šilmät” / kurkistua noštamalla kankahan pois nävön 
piältä. 

Näin piirretäh kuu,
šilmä, šilmä, n’okka ta šuu.

Näin piirretäh kuu.
suom. kr.

Piirruššetah pikkaraisen nävöštä kuu.

Ensin vauvan hupšut pukšut,
hupsut pukšut,

šiitä vauvan höpšöt pökšyt,
höpšöt pökšyt,

Vaipan piällä haššut houšut,
ha ha haššut houšut,

lopulta ne höpšöt pökšyt,
höpšöt pökšyt, hö!

Vauva venyttelöy vain,
vauvan vaippoja kun vaihetah.

Šielä paketti pikkuni.
Kelläpä lahja lämpöni?

H a n n e l e  H u o v i ,  k i r j a s s a :  Va u va n  va a ka  ( n u o t i t )

Luvetah konša vaihetah lapšella vaippa / pamperssa tahi konša šuoritetah.
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Kiikeri, kuakeri kiššanpoikua,
koikeri, koikeri koiranpoikua,
luputin, luputin luppakorvua,
tepytin, tepytin teppylijalkua.

suom. kr.

Lapši venyy šelälläh, aikuhini potkuttelou pikkaraisen jalkoja ensin hitahašti, šiitä poikkoim-
pah ta tuaš hil’l’akkaiseh. Lopukši taputetah jalkapohjie vaššakkah.

HUU-SAI-SAI
Jänö läksi meččäh HUU-SAI-SAI,

piän hiän pisti peittoh HUU-SAI-SAI,
vešakošša kyykki HUU-SAI-SAI,

nyt še hyppyäy: AI AI AI!
HUU-SAI-SAI, HUU-SAI-SAI,

nyt še hyppyäy: AI AI AI!

H a n n e l e  H u o v i ,  k i r j a s s a :  Pe u ka l o p u t t i

Lapši voipi olla venyölläh tahi istuol’l’ah. Peitetäh lapšen šilmät tahi oma näkö paikalla ta 
otetah še pois / kurkissetah šanuon ”huu-sai-sai”.

Kengurun kengät
Kengurun kenkänkannat kapšis,
Kengurun kenkänn’okat näpšis,

Kengurun kenkänpohjat läpsistä läpsis,
Kengurun kenkänpaklat, viuh!

K i r s i  Ku n n a s,  k i r j a s s a :  T i i t i ä i s e n  t u l u s k u k ka r o
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Taputellah lapšen jalkoja, ensin kannat vaššakkah, šiitä n’okat ta pohjat ta lopukši noššetah 
jalat ylöš.

Hupšis, lunta tupšahti
pilven talvipuššista.

Kupšis, kenpä kupšahti,
nenälläh tupšahti,

kumoh kupš, kupperi kapš,
kipin kapin kopš!

K a a r i n a  H e l a k i s a

Heilutetah lašta puolešta toiseh yšäššä pityän. Lopukši pietäh lašta ylöšalasin.

Paissamma, paissamma
Il’l’ašta taikinua.

Täštä kohuou torttu.
Tiältä nouššah muffinssit,

Tiältä vielä šankit.
Ta piällä pikku marjat.

suom. kr.

Lapši venyy šelälläh. Pyöritelläh häneštä taikina kut’kuttamalla ta taputtamalla vaččua, pep-
puo, polvija…

Vorssat naiset račaššetah:
kiirun, kuarun, kiirun kuarun.

Poikkoit miehet račaššetah:
kopoti, kopoti, kopoti, kopoti.
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Pikkutytöt račaššetah:
hopoti, hopoti, hopoti, hopoti.

Pikkupojat račaššetah:
hoppikolo, hoppikolo, hoppikolo, hui!

suom. kr.

Lapši istuu aikuisen polvilla ta yheššä ”ajetah heposella”. Konša mahtavašti kuin ”vorssat 
naiset”, konša ruttoseh ta vauhilla kuin pikkupojat.

Popcornit
Poks, poks, kopitah!
Kattila on pullollah.

Kopimma ta pokšahamma,
marššimma ta kupšahamma.

Emmä ole miksehkänä,
kil’l’ahamma: poksis vain!

Maissinjyvät ollah pop,
ylöš alaš, hip ta hop.

T i t t a m a r i  M a r t t i n e n

Hypitetäh pikkaraista polvilla. Lopukši noššetah ylöš ta lašetah alaš.

Čuh čuh čuhu,
ajamma čuhutamma.

Čuh čuh čuhu, 
issumma čuipotamma.

Pityän lašta yšäššä ”ajua čuhutetah” junalla.
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Kosan leikki
Puka puka puka puu

Heinät šuuh, šarvet piäh – uuu! 

Etu- ta keškišormilla leikitäh ”šarvija”.

Körö körö kirkköh,
papinrouvan penkkih,

ruškiella ruunalla,
valkiella varšalla,
kirjavalla kiššalla,
kolipiällä koiralla.

Kopšis, kopšis, kopšis, kopš!
suom. kr.

Hypitetäh lašta yšäššä tahikka jalan piällä ensin hil’l’akkaiseh, šiitä jo vauhilla. Lopukši nošše-
tah pikkaraini kolmičči ylöš ta viimesellä kerralla korkeimmalla.

Olen šiušta ylpie,
šuat yšäššäni kylpie.

Polskis poslkis, porina.
Loiskis loiskis, lorina.

Va u va n  e n s i k i r j a s s a :  Ku k k u l u u r u u

Luvetah yškäniekkua kylvettyässä.
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Šuihkutuš
Varpahien välissä
hihityš ta hälinä!

Pisarat jo kil’l’utah:
peškyä korvan takuata,
čakarit ta kyynäšpiät
neki pitäy muilata!

Niska tahtou hierotušta.
Kainalo on ihan mušta!

Vaččua vesi valelou, 
šuihku hyvyä luatinou!
Huuhtelemma peppuo,

koko pikku Teppuo.
Peškä vielä n’apa. 
Täštä tulou tapa!

T i t t a m a r i  M a r t t i n e n ,  k i r j a s s a :  Pe u ka l o p u t t i

Emoseni
Emoseni miut synnytteli,
synnytteli ja kasvatteli.

Muamoseni miut kasvatteli ja koulutteli.
Niin mie kasvoin kukkaseksi,

kukkaseksi ja kultaseksi.
Niin mie vartuin vanhemmaksi,
vanhemmaksi ja viisaammaksi.

Emoseni synnytteli,
muamoseni kasvatteli.

Emoseni synnytteli,
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muamoseni kasvatteli.
Läksin mie koista kulkemahan,

kulkemahan ja kokemahan.
Emoni luota liitämähän,

liitämähän ja lentämähän.
Emoseni synnytteli,

muamoseni kasvatteli.
Emoseni synnytteli,

muamoseni kasvatteli.

S a r i  K a a s i n e n :  N u k u,  n u k u  l a p s e n i .

Räpytämmä käsillä.
Tule, tule mammalla,

tule, pieni, mammalla.
Lyökä kättä vaššakkah.

Pitäy vielä kisata,
pitäy vielä iloija.

A kun mänet makuamah,
šilmät kiini šivomma.

R a i s a  R e m š u j e va :  K o l o - ko l o  ko t a s i e.

Lapši otetah yškäh: Tule, lintuseni, yškäh. Tule käsie taputtamah, armahaiseni!

Kolo, kolo kotua,
anna, akka, patua.

- Miksi šiula patua?
- Huttuo keittyä.
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- Miksi šiula huttuo?
- Pappie syöttyä.

A miksi šiula pappie?
- Lašta ristie.

- Miksi šiula lašta?
- Lašta laššun poimijakši,

Puolasen puputtajakši,
Hillosen hičuttajakši,
Sikurisen šiirtäjäkši,

Juopukkaisen juontajakši,
Mussikkaisen mučertajakši,
Manšikkaisen maistajakši,

Karpaloisen kantajakši,
Šuolla šuurekši emännäkši.

karj. kr.

Lisyä lapšien lorusie vienankarjalakši šuau lukie ta kuunnella: 

• Pertti Virtaranta. Vienalaisia lastenlauluja. Castrenianumin toimitteita 3. Helsinki. 1973.
• Raisa Remšujeva. Ihmehhete. Joka lapsen lukukirja. Periodika. Petroskoi. 1999.
• Kolo-kolo kotasie. Kirja lapsilla ta lapsien vanhemmilla. Toim. R. Remšujeva, I. Semako-

va. Periodika. Petroskoi. 2006.
• Valentina Karakina. Rohkie tijani. Periodika. Petroskoi. 2005.
• Nina Arhipova. Vuuvven lippahaini. Periodika. Petroskoi. 2016.
• Onninmanni. Loruja, lauluja ja satuja lapsille Vienan vanhusten muistista. CD-levy. Ju-

minkeko. 2001.
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LukemistoLukemisto      
LEIKKIKENTTÄ

Luitomäki

Noušša (rappusie myöten), piteliytyö kä-
sipuista, luitua (jalat etehpäin (päittyän); 
varovašti; vuorotellen), kirvota / tipahtua, 
jarruttua jaloilla

Ukonkuari

Noušša varovašti (vuorotellen, kiirehettä, 
hil’l’akkaiseh), karhata, laškeutuo jaloin, 
kirvota, luiskahtua, varata, piteliytyö kiini lu-
jašti, kiirehtie, olla varovaini, kiäntyö kuaren 
piällä
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Liekkulauta

Piteliytyö käsitilašta (panka), potkautuo 
muašta, liekkuo ylöš alaš (vuorotellen), varot-
tua jalkoja, pelautuo, lähtie pois lauvalta vuo-
rotellen,  

Hiekkulaatikko (Čuurukašši)

Hiekkakuava, kaivua hiekkua lapiella, ra-
kentua hiekkalinnua (tornie), kassella, kuor-
mittua autuo hiekalla, luatie hiekkapiiruata, 
luuvva hiekkua toisih, šyyvvä hiekkua

Juokšulevy (Potkulevy)

Noušša levyn piällä, piteliytyö kiini, pot-
kautuo jalalla, ottua vauhtie, lisätä vauhtie, 
piettyö, piettyä, jarruttua, laškeutuo levyltä, 
hypätä pyörijältä levyltä. 
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Poikkipuu

Noušša, ponnistua käsien varašša, hypätä, kirvo-
ta, pityä lujašti kiini 

Liekku

Liekkuo, liekuttua, liekutella, piteliytyö hy-
vin, hypätä heilujašta liekušta, ottua vauhtie, 
lisätä vauhtie, piettyä liekku, jarruttua jaloilla, 
pelautuo, kirvota

Vieteriliekku
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Katoš

Männä puata vihmašta katokšen alla, kisata 
katokšen alla, lähtie pimeikköh

Leikkimökki / Leikkipirtti

Puolapuut

Karhuantatelineh
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LukemistoLukemisto      
LAPŠEN VUATTIET JA TARPEHET

71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



LukemistoLukemisto      
TIIJÄTKÖ MITÄ VUOKKINIEMEN 

KYLÄN ISTORIJAŠTA?
MIMMONI ON KYLÄ NYKYJÄH?

1. Tiijätkö, jotta vuotena 1800 Vuokkiniemeššä oli 281 eläjyä, a vuotena 1890 jo 695 ihmistä?

2. Tiijätkö, jotta Vuokkimiemen eläjät kerähmöššä piätettih vuotena 1872 avata kyläh koulun?

3. Tiijätkö, jotta vuotena 1917 avattih Karjalan Sivissysseuran avuššuksella Vienah 4 kier-
tokouluo, ka kakši niistä oltih Vuokkiniemeššä? Nasto Lesojeff alotti opaššukšen enšimmäi-
seššä koulušša Vuokkiniemen kyläššä, jatko šiitä Kaskol’ašša, Tollonjovella ta lopukši Pohka-
lahešša. Kivijärven kyläššä oli toini koulu ta opaštaja Jelena Marttini. 

4. Tiijätkö, jotta šuuren terrorin vuosina 1937-38 Vuokkiniemeššä vankittih 69 henkie? 

5. Tiijätkö, jotta vienalaisen laukunkantajan sumčča (laukku) šuatto painua 70-80 kiluo? 

6. Tiijätkö, jotta nykyseh rakennukšeh Vuokkiniemen koulu muutti 15. šyyškuuta 1998?

7. Tiijätkö, jotta vuotena 1907 Vuokkiniemeššä annettih 544 passie kulkukauppua / laukun-
kantuo varoin? 

8. Tiijätkö, jotta vuokkiniemeläisie kučuttih tuppelaisiksi ili tupenkolahuttajiksi? Tiijätkö, 
jotta tupenkolahuttaja-šana tulou šiitä, jotta konša vuokkiniemeläiset näkeyvyttih hyö tup-
pejah kolisseltih yhteh? 

9. Tiijätkö, jotta vuotena 1678 Vuokkiniemen yhekšäššä talošša oli elän 30 mieštä ta alaikäis-
tä poikalašta?
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10. Tiijätkö, jotta šukunimi Remšu on mainittu vuokkiniemeläisekši jo vuotena 1678. Ta 
nykyjähki šuurin oša Vuokkiniemen eläjistä ollah Remšuja: Remšu – 34, Remšujev – 25, yh-
teheš 59 sukunimen kantajua. Ta šiitä matatah Vataset ta Lesoset, heitä on 26 joka ryhmäššä.

11. Tiijätkö, jotta Vuokkiniemen koulušša opaššušvuotena 2016-17 opaštu 37 lašta ta päivä-
kotih kävi 12 lašta?

12. Tiijätkö, jotta Vuokkiniemen Kylätalolla ruatau kotišeutumusejo, kumpasen esinehistö 
on kerätty kyläläisien voimin? A kuulusašta 1800-luvulta šäilyneheštä kauppiehan Ončinta-
losta šen pihapiirin’eh on tullun etnografini musejo kešällä 2014. 1800-1900 lukujen vaih-
tehešša še oli toimin kestikievarina (esim. I.K. Inha ta K.F. Karjalainen on yövytty šiinä), 
neuvoštoaikana sovhoosin konttorina ta myöhemmin talošša oli kyläläisien kortteerija.

13. Tiijätkö, jotta Vuokkiniemen kyläpruasniekka on Il’l’anpäivä, 2. elokuuta? Il’l’anpäivänä 
enšimmäistä kertua kuokitah ta keitetäh uutta potakkua maisseltavaksi. Il’l’anpäiväštä alkuan 
ei šais järvie kylpie. Il’l’änpäivänä pruasniekkarahvaš keräytyy juhlimah Ončintalon pihah. 

14. Tiijätkö, jotta Vuokkiniemen luonnon kaunis Čärkkä (hiekkaharju) on rakaštavaisien 
mielehini kävelypolku? Šieltä kylä näkyy loitoš, ka Čärkällä olijat ollah šopivasti mäntyjen 
peitošša ☺

15. Tiijätkö, jotta kylän kirikönpuolista ošua šanottih Ryhjäkši?  Jotta joka kylänošalla oli 
ennen vanhah oma nimityš? Nykyjäh aktiivisešša käytöššä ollah ainaški Kyyrölä, Kaskol’a, 
Šepänniemi, Lammaisjärvi.

16. Tiijätkö, jotta Piplijan (Uuvven šanan, v. 2011) vienankarjalakši on kiäntän yhteistyöššä 
Piplijankiännöšinstituutin kera vuokkiniemeläini Raisa Remšujeva? Kal’evala-eepossan vie-
nankarjalaini kiännöš (v. 2015) on niisi Raisan luatima ta še oli Karjalan Sivistysseuran pro-
jekti. 
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17. Tiijätkö, jotta Vuokkiniemi on šuomelais-ugrilaini kulttuurikaupunki 2017?

18. ...

19. ...

Tehtävä. Näitä tietokyšymykšie vois kirjuttua lisyäki. Mitä uutta mukavua tietuo Vuokkinie-
meštä šait muistihiš karjalan kielen kurššien aikana 2017?
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