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LukemistoLukemisto      
KIUKUA KARJALAISIEN

ELÄMÄŠŠÄ

Lämmittäy, šyöttäy ta liäkiččöy
Miksi vielä še talošša tarviččou

Vesi on vanhin vellekšistä,
Tuli on toini,

Rauta on kerran keškimmäini.
Tuli on nuorin tyttäristä, vesi – vanhin vellekšistä.

Romanaisen talon emäntä (oululaisšyntyni) Jenny Maria Hauru, tulou karšinašta, kumpani 
on pirtin alla. Jyvyälakši. Kosinolla näkyy potuška (pieluš) I.K. Inha 1894
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Kiukua on nyt ta aina on ollun tärkienä talon ošana. Eri aikoina še ta šen ulkomuoto on ol-
lun erimoisena, vain kaikičči kiukua on pitän pirtin lämpimänä, perehen kylläsenä, on antan 
šuojan šekä vanhukšilla jotta lapšilla. Pitkinä ta ikävinä talvi-iltoina vanha ämmö kiukualla 
starinoičči lapšilla starinua. Vaikie on ajatellaki, mitein kylmäššä Karjalašša vois kiukuatta 
pärjätä.

Kiukua, niin kuin leipomispaikka, oli kylläsyön ta varakkahuon merkkinä. Kiukuan ku-
tomini tarkotti pirttih lämmön tuluo. Kun pereh enšimmäisen kerran tuli uuteh pirttih, hyö 
tuotih šiämeh koivuni pölkky ta šiitä poltettih še kiukuašša. Koivuni pölkky ta šen polttami-
ni oli rikkahuon, kylläsyön ta lämmön toivotukšena uuvvešša paikašša. 

Kiukuata piettih tulen kotina, šillä annettih tulen piirtehie ta ominaisukšie. Šamoin niin 
kuin tulella, kiukualla oli ta i nykyjähki on antropomorfisie (ihmishahmosie) piirtehie šem-
mosie kuin kiukuanšuu, kiukuanočča, kiukuankorva, kiukuanšelkä, kiukuanrinta, kiukuan-
jalka. 

Karjalaisien arvautukšien mukah kiukua on ušein naisperyä. Esim. ”Akka čupušša istuu, 
kiät čiihallah, šuu kahallah.” 

Mistä Karjalašša venäläini kiukua...

Tutkijan N.N.Haruzinin mukah kiukuat kehityttih kahella šuunnalla šen mukah mitein 
valmissettih ruokua avotulella vain höyryllä. 

Enšimmäini tapa valmistua ruokua avotulella šynnytti kiukuan, kumpasešša oli piisi ta 
hella. Še oli tavallista (luonnollista) paimentolais- ta meččäštäjäkanšalla.

Ka jo toini tapa valmistua ruokua höyryllä šynnytti kivikiukuan tahi venäläisen paissin-
kiukuan. Ta tämä kiukua oli paikalla eläjällä tahi muata kyntäjällä kanšalla. (Putistin, 282)

Voit olla, venäläini kiukua Vienašša kertou meilä šuurešta venäläiseštä vaikutukšešta kar-
jalaiseh kulttuurih. Mi koškou piisie, D.A.Zolotarevin mukah, šitä voit pityä šuomelaisen 
vaikutukšen tovissukšena paikallisen rahvahan kulttuurih. Tarojeva on šitä mieltä, jotta piisi 
voi kehittyö šekä Karjalašša, jotta Šuomešša toisista riippumatta. (Putistin 2006:281-282)
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1. kiukua. 
2. kosino, kosi-non šelkä ta ko-sinon šeutu. 
Kosinon šeuvušša on kakši ovie, yksi viey 
kosinoh, toini – karšinah. 
3. pečurkat. 
4. kattilalaučča. 
5. laučat. 
6. pyöriet orret. 

7. stola. 
8. luavosnikka.
9-10. oprasat. 
11. skammit. 
12. leviet orret, kumpaset yhytän konečkan 
piäššä.
13. šoppi. 
14. perä.

Vilho Jyrinojan pirtti Akonlahen Kuikalta. 
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Vieraš pirttih – čäijy tulella
Hellua lämmitettih joka kerta kun keitettih. Čäijy pantih tulella kun taloh tuli vieraš, ta kun 
ennein ei ollun mitänä šähkölaittehie, ni joka kerta vierahan tultuo pantih hellah tuli. Joka 
kyläššä oli šemmosie ihmisie, tavallisešti naisie, kumpaset tykättih juošša kylyä ta tavan mu-
kah heitä juotettih čäijyllä joka talošša. Šemmosie šanottih kyläššä ”šavujen kirjuttajiksi” ta 
vielä kyläkäläčyiksi (kyläkäläččy – ahkera kylänjuoksija).

Kiukuata lämmitettih talon lämmitykšekši ta konša sriäpittih. Hella lämpisi, ruoka kiehu, 
liijat höyryt ta hajut mäntih vetoreikäh kuupan alla. 

Röyrit – kiukuan keuhkot
Röyrijä voit šanuo kiukuan keuhkoloiksi. Kun on röyrit puhtahat ni kiukua hyvin vetäy ni 
šilloin šavuki tietäy tien pihalla. Vain kun šavu alkau tuprahella pirttih, ni šilloin pitäy eččie 
vikua röyrilöistä.

Niitä puhaššettih tai nytki puhaššetah tarpehen mukah. Kun kiukua alko vetyä pahoin, še 
oli šen merkki, jotta tuli röyrien puhaššannan aika. Röyrijä puhaštuas’s’a käytettih eri konšti-
ja: alahuata tuhkat vejettih koukulla, röyrilöissä poltettih öljyh kaššettuo ripakkuo, kumpani 
lujasti palo ta poltti novet röyrilöistä. 

Rahvaš on primiettin, jotta još kiukuašša polttua ruakoja potakan kettuja rikeneh, ni 
röyrit pisytäh puhtahina. Vielä katolta trupah lašettih palaja tervaripakko tahikka olkitukku. 
Ennein ta i nytki vanha rahvaš karjalaisissa kylissä uškou šiih, jotta ihmisellä on henki. Kun 
talošša lienöy ollun kuolomaisillah olija ihmini ni avattih röyrit, jotta henki paremmin, hel-
pommin piäsi lähtömäh.

Piisi
Vienašša, šamoin kuin saamelaisilla, kiukuašša oli piisi, myöhemmin kiukuašta tuli paissin-
kiukua (venäläini kiukua piisin kera). Kiukuat piisin kera oltih ei vain saamelaisilla ta karja-
laisilla, vain oltih tuttavat vieläi Tomskin alovehella ta Jakutijašša.

Venäläiset kiukuat R.F.Tarojevan šanojen mukah on melko uuši ilmijö Vienan Karjalašša. 
Ennein karjalaiset lämmitettih pirttie avotulen avulla ta šen tovissukšena on Vienašša olijat 
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kiukuat piisin kera. 
Piisi on kiukuan nurkkah luajittu šyvennyš, kumpani šuuntautuu taikka kaččou pirtillä 

päin. Muinoin tällä Karjalan alovehella ei ollun öljylamppuja ta piisie käytettih pirtin valot-
tajana.

Mitä tarkottau piisi karjalaisilla? Še oli  vienalaisen kiukuan erikoisena piirtehenä. Taikka 
tarkottau šitä, jotta še on vienalaisien ta niijen nuapurien šuomelaisien yhtenäini kulttuu-
rimerkki, šentäh kun piisi oli šamoin tunnettu Šuomeššaki. Piisie, kumpasešša oli avotuli, 
piettih šuojukšena, šentäh piisin tuhkie annettih matkah läksijillä. Muuttuos’s’a uuteh taloh 
vanhan talon piisistä tuotih tulleššah puašša šinne kuumie hiilijä taikka tuhkie.

Kosino
Kosino oli šamoin tavallini ilmijö Vienašša. Še on kiukuan kylellä luajittu škuappi, kumpa-
sen šiämeššä on ušein ovi karšinah. Šitä iččieh kosinon šiämyštyä šanottih karšinankešekši. 
XX vuosišuan puolivälillä še oli tunnettu Vienan länšialovehella, kuin muilla alovehilla še oli 
harvinaista. Šuomešša kosinuo ei ole. Venäjän pohjoisalovehilla oli ta i nyt on kolpičča. Še 
on luatikkomoini laiteh, kumpasen kautti piäššäh karšinah. Zolotarevin mukah on mukava, 
jotta Vienan länšioša oli kehittynyt  aloveh, vain oli šäilyttän tämän vanhan kulttuurielemen-
tin, kun Venäjän šuuremman vaikutukšen tovissukšen. Oman kulttuurin elementti toimi 
etnosymbolina vierašta kulttuurie vaštah. Još symboli oli ainehellista kulttuurie, niin kuin 
kosino Vienašša, še šäily hyvin. (Putistin 2006:285)

Karjalan kielen šanakirjan mukah kosino (kosina, kozn’o, kozen’o) on luatikkomoini lai-
teh, kumpani on luajittu kiukuan kylellä ta kumpasen kautti voit piäššä karšinah. Še on 
käytöššä Pistojärveššä, Uhtuošša, Vuokkiniemeššä, Repol´ašša, Kontokissa, Jyškyjärveššä, 
Tunkuošša, Rukajärveššä (KKŠ). Ka Šuomen kielen etymologisešša šanakirjašša on šanottu, 
jotta šana kosino on lainattu venäjän kieleštä, šanašta ”казенка”, kumpani tarkottau šamua 
kuin šana ”голбец” (SKES).

Niin kosino on šäilyn piäasiešša Vienašša, erottau vienalaista kiukuata šuomalaisešta ta 
yhistäy venäläiseh. Toisin šanoin piisie ta kosinuo yheššä vienalaisešša kiukašša voit pityä 
etnosymbolina. 

Ajan mukah kiukuat muututtih. Nyt šen muoto riippuu talon isännäštä, mimmoista 
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tahtou šemmoni i kuvotah. Tulipešänki koko riippu perehen šuuruošta. Esimerkiksi Pu-
anajärveššä on pantu merkillä, jotta še on 120-140 šenttie pitkä ta  80-115 šenttie levie. Še 
on oikein lähellä Novgorodin liänin tulipešän kokuo (132 x 105,6 šm). Šemmosella kiu-
kuanpohjalla šopi noin 9 leipyä (niijen yhtehini paino oli 2 puutua) ta lisäkši keittopataset, 
mi riitti šuurella kyläläisellä kymmenenhenkisellä perehellä. E.Š.Požarskin šanojen mukah 
tulipešä luajittih šuurekši, jotta kennih pereheštä šopis šiämeh ta joka netäli rappuais, voi-
telis pienie halkiemie. Še vuati kiukuanšuun levennyštä ta šen takie kiukuan lämpö väheni. 
(Putistin 2006:287)

Kiukuan koko riippu vieläi pirtin kovošta. Kiukua vois olla 2 metrie korkie, 2,5 metrie 
levie ta 3 metrie pitkä.

Mistä ennein kuvottih kiukaita
XIX ta XX vuosišuan alkupuoliskolla kiukuat kuvottih luonnonkiveštä, tai muakiveštä (mua-
kivet muašša issutah) Ulko-oših ta pohjah, niin šanottuih kylmih kohtih, pantih vain kovua 
mähkä- taikka möhkäkivie (šuokivie), vain tulipešän kivekši valittih pehmietä rašvakivie, 
kumpani on lujempi tulta vaštah, eikä jähy, kuin kova kivi (puasikivi, šuuri kivi, kallivokivi). 
Pehmie kivi väriltäh on vualie tahi harmua, voit olla muštaki.

Kiukuankivie kerätih mistä vain löyty: aholoilta, järvien kiviköistä, jokiloista, jokien ran-
noilta ta kallivoilta. Erähičči niitä kiukuankivijä on kuletettava 10-15, tai 20-30 kilomet-
rin piäštä kivipaikoista. Parempua kiven lajie voit vuolla, veštyä ta kavertua, ta joškuš kiu-
kuanšuukappaleh luajittihki ihan yheštä ainuošta kiveštä.

Harvoin kiukaita kuvottih šavešta, kumpaseh lisättih kivie. Vain viime aikoina kiukaita 
kutuos’s’a jo käytetäh märkie tiilijä ta ašetettih puu- tahi kivijalalla.  (Putistin š. 281)

Tiilit luajittih näin. Šavi, kumpaseh ševotettih čuuruo, pantih puumuotoloih. Näissä 
muotoloissa tiilit kuivattih  pihalla šuunnillah netälinpäivät. Kutuos’s’a tiilien välie voijeltih 
šavella. Oštotiilie käytettih hyvin harvoin, vain kiukuanpohjana taikka  trupua kutuos’s’a. 
Tiili oli kallis ta oli oššettava tehtahašta.
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1. karjalaini tapa 2. venäläini tapa

Mitein kiukaita kuvottih
Ševoš, millä kivet liitetäh toisihis, luajittih šavešta ta hiekašta. Kiukuata kutuos’s’a  kivijä  aše-
tettih yhteh ta niitä rikottihki tarpehen ta kovon mukah. Nämä kivet piti ašettua niin, jotta 
liittopaikat ei tultais kohakkah. Jotta kiukua rupieis hyvin vetämäh, röyri pitäy olla šilie ta 
yhtä levie joka kohašša, mutkissa še voit olla vällempiki. (Paulaharju)

Kiukaita tavallisešti kuvottih ammattimiehet. Yksi talon miehistä oli kutojalla apulaisena 
šavie piekšämäššä ta muissa apuhommissa.

Ivan Vašiljevičin kiukua (Puasinkoi, Tverin Karjala) oli kuvottu 1950-luvulla. Hiän iče 
luati puutyöt, ka iče kiukua kuvottih talkoilla. Ivan huomautti šiitä, jotta kovin aikaseh ke-
vyällä kiukaita ei pie kutuo, šentäh kun šavi on šilloin vielä muikie (hapan). Šavi on šopiva 
vesiajan jälkeh. Kiukuata kutuos’s’a ei pitäis panna hyvin äijyä šavie. Šiitä kiukuašta kačkuo 
tulou missä on äijän šavie. Šilloin oli tapana kutuo kiukaita talkoilla ennein heinäajan al-
kamista. Ruattih reipahašti näin, jotta ihan kolmešša tunnissa šuattau pirtin kiukua kohota 
valmehekši. Šananlašku ”ruatah kuin talkoloissa” kuvuau poikkoita ruatuo. Talkomiehet pal-
kitah hyvin: ei rahalla vain hyvällä ruuvvalla ta viinalla.
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Šavunläksijäiset tahi d’imovoi (d’imovoi, viinalla gost’ittua pid’au, n’i d’imovoiksi i sano-
taa).

Pirtin, kylyn tahi riihen tulišijalla ta niijen rakennukših kuuluvilla ošilla on monta eri-
merkityš- ta eri-ikäsie kulttuurivälie kuvaštavua šanaštuo: kiuaš (=kivikasa/kivikota) on 
šuomelais-karjalais-vepšäläini, liesi – itämerenšuomelaisissa kielissä yhtehini, karjalaisella 
ta vepšäläisellä alovehella kiukuan merkitykšeššä šana päčči on itäistä alkuperyä. Ruočči-
lais-šakšalaista peryä ollah ahjo (vir. ahis), pankko (keittolieši), uuni, arina ta holmi eli 
hormi. Nuorie ruoččilaisie lainoja ollah muuri, piisi, pelti (šavupelti), kakluuni ta rööri 
(röyri).

 Huohlakivi on kiukuan šuun yläpuolella olija kivi.

Halot
Mänet pitällä pinolla,

halkosijen kannantahe:
elä halkoja hylekši, 

ota halko huapaniki!
Heitä halot hil’l’akkaiseh,

kovašti kolajamatta, 
muit’ein appi arveleisi,

anoppi ajatteleisi
vihoissaš on viskelövän,

äkeissäš kolistelovan.

Коль пойдешь к костру поленьев,

чтобы дров набрать охапку,

не бросай плохих поленьев,

не гнушайся и осиной.

Опусти охапку тихо,

не швыряй поленья шумно,

чтобы свекор не подумaл,

не помыслила свекровка,

что в сердцах дрова швыряешь,

нрав капризный проявляешь.

 Kalevala 23/320

Lähtömäisie liävä täyši, kaikilla hännät ulkona (halot kiukuašša; arv.). 
Šavun ta valon mukah ikkunoissa kyläläiset tiijetäh min talon isännät ollah jo jaloillah. 

Enšimmäisenä tavallisešti noušou emäntä. Hiän panou hellah tulet ta tulta virittyässä akat 
aina šanottih: ”Hospoti, plahoslovi”. Joka talošša on oma hellan- ta kiukuan lämmityštapa. 
Karjalaini piti huolen veještä ta halošta jo etukäteh päivävalon aikana. Keittohalot pantih 
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piisiloutah, a kiukuahalot, kumpaset oltih pitemmät ta pakšummat, pantih hinkalon alla 
lattiella. Huolovat emännät jo illašta pantih halot ta viritykšet kiukuah tahi hellah niin, jotta 
huomenekšella ei ollun muuta kun tikku piirtyä.  

Halkuo ei šuanun panna vaštahhakua tyvipuolta ielläpäin kiukuah, še temppu šuatto viijä 
onnen talošta. Halot on aina pantava kiukuah leikattu terävä piä iellä. Još tuaš halonpanijana 
oli naini, hänen piti muistua ne halot ašettua tyvittyän pirtillä päin, muitein lapšet šynnytäh 
vaštahhakua. (Inha Kalevalan laulumailta 52)

Äijähpäiväh liittyy monie tapoja ta taikoja – esimerkiksi šemmoniki, jotta Äijänäpäivänä 
ei kiukuah šuanun panna kokonaisie pyöreitä halkoja, kun šilloin lehmät ruvetah šuamah 
härkävasikkoja (Selli. Vienan kansa muistelee s.588).

Kun halko on šemmoni esineh, mi joutuu pirttih mečäštä, vierahašta paikašta, ta liitty 
kiukuah, tuleh ta pirttih, šillä tiijettih olovan  monenmoisie ominaisukšie. Šitä käytettih 
špouvatešša.  Esimerkiksi kun tytöt arvauteltih tulovua šulhaista ni tuotih halko vierahaš-
ta pinošta ta šen mukah kačottih mimmosen  šulhasen ken šuau. Okšatoin halko lupuau 
rauhallista ta hyväntahtoista šulhaista, okšikaš – ruvenrikkomua, pahanvirkaista, riitasua ta 
toraččuo, šilie – köyhyä, epäšilie – pohattua.

Jotta kotihaltie ei haittuais lapšella yöllä muata. kätkyön alla pantih halko ta kirveš (annet-
tih työtä yökši haittuajalla) (с.-в.-р., Толвуй).

Hinkalon vieri piti tyhjentyä ta puhaštua yökši, jotta kojin šuojelija anheli vois šiinä istuo 
ta lämmitteliytyö.

Kurikka, min vesi on ajan rannalla, on pantava kiukuan alla kun šitä kuvottih, jotta ei 
šyöpäläistä tulis taloh.

Kun uuteh pirttih tultih novikkoih, ni tervehittih: ”Onni uuteh tupah, hyvä vuosi vierahik-
si, tuulen kuivata ta vejen vanhantua; ruisleipä šyötäväkši, koivuni halko poltettavakši”.

Näin rahvaš šano halošta:
Eläy kuin märkä halko kiukuašša. Näin šanotah paharaisašta eläjäštä.
Kehveĺin kekäleh!  Käytetäh kirošanana.
Ken on hanška halolla, še on lempo leivälläki (šl.).
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Koivuni halko enämmän lämmintä antau pirttih.
Kuivua huapua otetah riihtä lämmittyä, šiitä ei nokie tule.
Kuušiset halot paluas’s’a pračkau.
Märkä halko čihajau paluas’s’a.
Pielušhalko – poikkitelah pantu kiukuah halko.
Pluahko on pärepölkyn lohko, pölkyštä luajittu nelliskokkani puu.
Pärehalko – halko, kumpasešta kisotah pärettä.
Päre pieröy pimpettäy, pierun kera on kisottu (uškom.).
Pärepölkky – pölkky mistä kisotah pärettä.
Riihen lämmitykšeššä on huapani halko paraš: valkie šavu tulou. 
Tikušta tuĺi šyttyy, kypeneštä mua palau (kytöy) (šl.)
Yöt peltona, päivät pölkkynä (perinät; arv.)

Mitä merkitäh nämä šanat: Halkomeččä, halko-orši, halkopino, halkoreki, halkošaha, hal-
kosaraja, halkoliiteri, halkoyškä, halkomieš.

Talven halot
Humoristini juttu

V l a d i m i r  K e t t u n e n
Ontrei ta Ohvo, kakši Rantakylän kaverušta, oltih kumpiki jo täyveššä miehen ijäššä. Heijät 
tavallisešti tunnettih liikanimilöiltä. Teräväkielistä ta šuulašta Ontreita kučuttih Šatakielekši. 
Ohvo oli rissitty Šut’t’akakši, kun hiän oli hijašliikkehini ta joškuš vieläi laisanšut’t’akka. Šilti 
työh hiän ruato aina loppuh. Šatakieli oli aputalouven prikatiirin tehtävissä ta oli kaverih 
isäntänä. Tämä ei  haitannun heijän yštävyöllä. Miešporukašša hyö aina oltih parahie šana-
niekkoja, kumpiki šuatto panetella  kaverieh ta niin viihytellä porukkua. Šattupa kerran niin, 
jotta heijän välit mäntih poikki pitäkši aikua. Šyy oli molompien liijašša šuunšoitošša.

Huomenešhämäräššä Šatakieli maršši vihasena hevoistallilla, missä Šut’t’akka ta pari muu-
ta mieštä val’l’aššettih heposie.
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 – Ka, šiinäkö työ vielä töllistelettä! – Šatakieli ärähti tervehtimättä miehie. – Lehmät liä-
väššä nälkälauluo lauletah, a hyö vain kömpitäh, kuin täit tervašša. Painukkua äkkie heinyä 
käymäh, ta jotta kakši reissuo olis iltah šuate käyty.

 Miehet kačahettih toisihis ymmärtämättä, mi oli noin pahašti isännän mielen pilannun. 
Näytti šiltä, jotta še oli jo joutun šuurempien isäntien nuuheltaviksi.

– Oletko šie, pyhärišti, tolkušša? – Šut’t’akka ihmetteli kaikkien kuullen.
– Šiehän meitä illalla halkomeččäh toimitit. Onnakko on akkaš kärväisšientä šyöttän, kun 

tuo turparuštinkiski on noin ruškienkirjava.
 Lapšena Šatakieltä oli poikalaumašša haukuttu kärväisšienekši, kun hänen nävöššä oli 

kevättie. Nyt tuo maininta kärväisšieneštä pani veren kiertämäh ta hiän alko nuama tuliruš-
kiena vihašta  panetella kaverijah kirošanoilla.

 – Iče olet länkišiäri (Šut’t’akan jalat tosieh oltih vähän vempelellä), lapatoššu löntöštäjä, 
paharaisan konin isäntä, – hiän lat’t’asi melkeinpä runomaisešti. – Još et šua tuota kluamuoš, 
kakrantuhluajua kuakkieš liikkehellä, nin mie panen šiut iččeš aisoih ta rupien hevoismie-
hekši. Tunnet šiitä nahkoissaš, mitä kakrat makšau.

Šut’t’akka ei olis ollun mokšiskana ”länkišiäreštä”, vain häntä herjäsi še, kun hänen hevois-
ta haukuttih pataluhakši. Še ei ollun mikänä koni eikä kakrantuhluaja, vain kunnon työhe-
poni ta hyvissä lihoissa. Tosin liikkeheltäh še oli vähän kömpelehkö, šamoin kuin isäntähki.

 Tuošta ”kakšintaistelušta” alko miehien välillä kylmä šota.
 ...Šykšy oli pyörähtän talvekši ta pakkaset paukettih yötä päivyä. Huomenekšešta iltah 

kylätalojen piällä kohosi pistyšuorie šavupaččahie. Halkuo oli poltettava saleimatta  mieli 
pisyö lämpimissä. Tuškin oli piäšty  uuvven vuuvven kynnykšellä, kun Šatakieli huomasi 
halkovarah hupenovan ihan šilmien nähen. Kevätlämpimih oli vielä pitkä matka.

 – No olen še mieki eri kuvatuš! Nuo äpärehethän jiävytäh, kuin russakat kiukuan šelällä, 
ta ennein kun iče koipeni ojennan, akka miulta nirrin kiskou, – Šatakieli päivitteli kauhuis-
sah.

 Pakon ieššä ei ollun muuta ulošpiäšyö, kun pyrittyä Šut’t’akkua halkomeččäh. Tämä ei 
tietenkänä voinun olla lähtömättä, vaikka oli piättän makšua velat heposen panettelomisešta. 
Koiruš kytö miehen mieleššä meččäh matatešša.
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 Mečäššä Šut’t’akka kaččeli pitän aikua, mistä še kunnon halkokelo löytyis. Vuararintieššä 
šeiso ušiempi honka, kumpasista Šut’t’akka valičči pakšummat ta okšikkahimmat ta kaiken 
muun lisäkši kierot, kuin korkkikruuvvit.

 Kotimatalla Šut’t’akka istu piippu šuušša halkokuorman piällä ta iloili ajatukšissah, jotta 
”kyllä šie toisenki hien pušet, ennein kun šuat akallaš kahvinkeittohalot”.

 – Isäntä hoi! Koko talven halot ollah pihašša, jouvuhan šahuulla! – Šut’t’akka karju isän-
nällä pirttih, kun kuorma oli purettu.

 Tuon šanottuo hiän hyppäsi kepiešti rekeh, heilahutti ohjašperie. Heponi piäsi hurjah 
juokšuh ta hölkki häntä šuorana muantiellä.

 Šatakieli rynttäsi ihaššukšissah pihalla šaha kainalošša. Heti pisti šilmäh mimmoista sort-
tie tavara oli ta miehen mielihyvä haihtu olomattomih.

 – Nyt šillä on piru ollun juohattamašša, – hiän harmitteli. – Ei še omašta piäštä olis tuom-
moista kemppuo kekšin.

 Šatakieli tarttu šahah. Puu oli viäntö ta täyši okšua. Šahua veti šyrjäh. Šiinä mäni aikua, 
ennein kun hiän šai honkan poikki ta pölkyn pilkotukši.

Tämä peli jatku illašta toiseh ihan kevätpäivih šuate.
 Pölkky illašša, enämpyä ei kannattan yrittyäkänä.
... Tuošta uuvven vuuvven kostinčašta on vierähtän monta monituista vuotta. Kaverukšet 

ollah jo ammusie aikoja  eläkkehellä ta eletäh hyväššä šovušša. Käyväh tämän täštä vierahina 
toisieh luona. Vain Šatakielen kotipihašša, halkoliiterin šeinäviertä koristelou vielä tänäki 
piänä pakšu pölkky, niitä šamoja Šut’t’akan tuomie koko talven halkoja. Aivan kuin muisto-
merkki ammusella šuunšoitolla, mi vähältä ei pilannun Šatakielen ta Šut’t’akan tyynie välijä.

Kiukua šiän einuštajana
Lämpiejän kiukuan tahi hellan iäneštä voit arvella šiätä. Kun pakkaispäivinä pračkau halot 
paluas’s’a, täštä vanha rahvaš šano näin: ”Halot pračkau pakkasiksi.” 

Šavunki mukah tiijettih šiäštä. Šuorah nousija šavu oli pakkasen merkki, muah leviejä 
šavu tiesi šuvie. Šavun mukah näkyy mistä päin tuulou. 

Kiukuan očašša novet palau pakkasiksi.
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Kiukua liäkiččäjänä

Pakanallisen ušon aikana šekä Venäjällä, jotta Karjalašša rahvaš uško tulen voimah ta šentäh 
piti kiukuata parentajana ta liäkiččijänä.

Entini rahvaš šano: ”Kiukua lämmittäy, kiukua šyöttäy ta kiukua liäkiččöy.” Esituatot 
oltih ihan varmat šiitä, jotta kiukuašša palajalla tulella oli puhaššušvoima, taikavoima, kum-
pani piäštäy tautiloista, mit on tartuttu pahašta šilmäštä (šilmyännäštä). Juštih šentäh monie 
liäkintäkeinoja käytettihki kiukuanšuun ieššä. Kaikkein tunnettuin oli liäkičentä kiukualla, 
kiukuan šelällä.

Mitä tautija nouštih parentamah kiukualla? Enšimmäini tauti oli viluššunta ta šiitä jo kai-
kenmoiset šelkä-, šivu- ta niveltauvit. Pahavointisella šanottih: ”Mänehän makuamah tuonne 
kuumalla puatiella. Kivut kiukuanperih, pavot paččahien nenih, kivijä kivistämäh, puateita 
pakottamah!”.

 Šanottih, jotta kun leikannet šormen taikka kiän, ni pitäy še kiärie ripakolla jotta ripakko 
vereytyis ta šiitä panna še ripakko kuivah orrella kiukuan lähellä.  Kušša vain ripakko kuivau, 
veri piettyy ta huava parenou.

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

Seisjärven karjalaiset tiijettih, jotta vaččautumiseh auttau šeki keino, kun peitočči mieheš-
tä šänkyh makuuvuatteijen alla panna patarauta ta hiilikoukku.

Liäkintävoima on tulella ta  kaikella, mi kuuluu kiukuah (kivet, tuhka, šavi, hiilet). Liä-
kintävoima on vielä ihan tavallisella ruuvvallaki valmissetulla paissinkiukuašša.

Lapšien elttua (koiran vanhutta) parennettih šiirtämällä tautie lapšešta koirah. Šitä varten 
lašta peštih yheššä koiran kera taikka voijettih lapši tahtahalla ta pantih lämpimäh kiukuah. 
Šiitä ne kuivat tahaškappalehet šyötettih koiralla. Ajateltih, jotta šen šyötyö koira ottau tau-
vin ičelläh. 

Karjalaisilla oli kielletty vejen juonti kauhašta. Kun lienöy huomattu šemmoista, ni še 
kauha peštih, kuumennettih kiukuašša ta molittih Jumalua ainaki Tihvinan vanhauškoset.

Kun lapši lienöy lujašti kylmän ni hänet voijettih tahtahalla ta pantih lämpimäh kiukuah. 
Šielä kiukuašša tahaš kuivi ta veti lapšešta kaiken kylmän. Tahi još lapši šynty šetinän kera 
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(šetinä tahi šuvaš – harjakšet pikkulapšen šeläššä), hänet šamoin voijettih tahtahalla ta pantih 
lämpimäh kiukuah ta šiitä tämä šetinä läksi pois tahtahan kera.

Rintatulehukšen parentamisen neuvo Okahvie Mäkelä:
– Šanottih, jotta rintah mäni karva ta še šielä rupesi porottamah. Šiitä piti männä, šavu-

peltit avata ta hinkalon eteh männä ta šiitä harjata, kiskuo kuolienharjalla (šillä harjalla, millä 
kuollehen tukka šuvittih) ta lukie kaikkien karvat: lehmien karvat, heposen karvat, koiran 
karvat, kiššan karvat, imehnisen karvat, hirven karvat, hiiren karvat . .. (Vienan kanša muis-
telee s.149)

Tulilennintä parennettih näin. Tuleh kun puhut, niin šiitä tulou huuleh näppy. Še onki 
tulilennin. Näin šitä ennein parennettih vanhat akkaset. Otettih kiukuašta kuuma hiili,  pu-
huttih šiih ta šaneltih: ”Ota tuli lentimeš, tulipoika aurinkoini, ota omaš, peri pahaš!” (Vie-
nan kyliä kiertämässä s. 48)

Šiäntöjen rikkomisešta kiukua niin kuin tuli voit tuuvva tautie. Još terveh ihmini ušein 
venyy kiukualla, šitä moitittih. Vepšäläisillä še voit olla tauvin šyynä, tätä tautie šanottih 
vesnuhekši (vesnuh), ših liittyy kevyän pahoinvointi. Karjalaisilla še on keväččy – päčil mua-
tes keväččy voit tartuo.

Tavallišešti kiukualla annettih positiivisie ominaisukšie ta piirtehie. Šentäh  unešša näytäy-
tyjä kiukua oli hyväkši. (И. Ю. Винокурова Огонь в мифологии вепсов. С 161-163, 
1999)

Kylvettihkö karjalaiset kiukuašša?
Pirtin šyväin oli šuuri kiukua. Tavallisešti še oli lämpimänä koko päivän. Šiinä paissettih 
huomenekšella leivotut leivät, kiukuah pantuna šavipatasissa kypšennettih keitot. Talviaikah 
kiukua taričči lämpimän ettoneh-, tai makuupaikan kosinolla.

 Etelävepšäläisillä, kumpasilla tavallini kyly oli harvinaista, oli tapana talvisin kylpieki 
šuurešša pirtin kiukuašša. Kiukuanpohjalla levitettih olkie, kylpijä tunkeutu kiukuah, pani 
saslanan paikoillah ta ripšutteli veteh kaššetulla vaššalla ičelläh löylyö kiukuan šeinistä ta šiitä 
pešeyty lattiella ašetetušša šuurešša puualtahašša. Šama kylventätapa oli tuttava Vienan kar-
jalaisillaki, Tverin karjalaisilla, inkeriläisillä ta venäläisillä.

Mari Remšun šanojen mukah kylvettih kiukuašša ennein Vuokkiniemeššäki.
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Pertti Virtaranta kyšelöy Mari Remšulta kiukuašta:
– Kuinka šuuret kiukuat oli teilä?
– Ka oli šielä šuurta ta pientä, vain yheššä talošša oli niin šuuri kiukua jotta – šielä kylvet-

tih talvipakkasilla kun ei kehattu kylyö lämmittyä nin, šiitä kiukuah mäntih ta šielä issuttih 
ta kylvettih. Vettä luotih šinne kiukuan šiämeh ni šielä tuli niin kuuma, jotta aivan vaššalla 
kylvettih.

– Missä talošša še oli?
– Tuavittaini oli šen talon nimi.
– Tollojovella?
– Vuokkiniemeššä. Še oli miun miehen koti. Vuokkiniemeššä oli aivan pokossalla, Tuavit-

taini oli šen talon nimi.
– Oliko še ollun vanhalla ajalla šemmoni tapa, jotta kiukuašša kylvettih?
– No, ne kun ei lämmitetty kylyö nin šiitä šinne mäntih kylpömäh ta še helpommalla 

tuli, ei tarvin lämmittyä eikä mitä – še oli šillä lämmitykšellä kun huomenekšella paissettih 
leipie niin šiitä ei tarvinnun uuvveštah lämmittyä – šillä šamalla šai kylpie, še oli niin kuuma. 

Totta še oli ... laisat jottei kehattu kylyö lämmittyä 
ta paha ilma šattu lumituisku tahikka pakkani. – 
Šielähän oli hyvä!

– Äijänkö ristikanšua šopi kerralla?
– Yksi kerralla, ei šinne šopin kun yksi kerralla. 

Ne vuorottelen käypi, šiinä ne, lämmin riitti pitin 
päivyä, koko päivän, niin – yksi kerralla, ei ...

– Lykkättihkö löylyö?
– Lykättih. Šinne kivih lykättih kun oli kivistä 

še šiämyštä nin – šinne lykättih ta šielä oli niin 
kuuma ollun jotta aivan šai kylpie ihan kyllitellen.

– Miššä peštih?
No ne oli šiitä šolahtan šinne lattiella oven šuuh 

ta šielä oli pešty šiitä, vain šielä kiukuašša – šielä oli 
ahaš peššä. (Pertti Virtaranta 1958:516-517)A.I. Agafanov
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Kiukua taikapaikkana

Kiukua pakanallisen ušon mukah oli vieläi taikapaikka. Tämä tapa koški elukkojaki, ei vain 
ihmisie. Vaštašyntynyttä vasikkua tuotih pirttih ta piiruššettih novella oččah risti. Jotta oššet-
tu lehmä mäneštyis, šillä šyötettih novettuo leipyä. Šemmosien konštien jälkeh ihmiset ta 
elukat šuatih tulen šuojua. Kun lašta tuotih enšikerta hänen muamoh vanhemmilla nähtä-
väkši, ni otettih tuhkua ta pantih šitä hiilokšeh, jotta šuojella lašta pahašta šilmäštä. Šamoin 
lapšen oččua voijallettih novella, kun häntä vietih kotitalošta uloš. Jotta oššettu lehmä ei 
ikävöiččis entistä kotieh, šieltä lehmän kera otettih uuteh kotih kiukuan saslana.

Kiukualla šamoin kuin tulella oli šuoja- ta puhaššušominaisukšie.
Karjalaisilla, niin kuin muillaki kanšoilla, oli käytöššä vanhanaikuni konšti, min avulla 

hyö arveltih piäšövän kalman pahašta vaikutukšešta. 
On mainittu, jotta ennein vanhah, pakanallisen ušon aikana pokonniekkoja hauvattih 

pirttih kiukuan alla, toisien tietojen mukah näin hauvattih vain talon emäntä. Šiksi jo myö-
hemmin tuli tavakši koškie kiukuata, konša tultih pirttih hautajaisista taikka vain kalmis-
mualta. Šillä tavoin talon eläjät muka kunnivoitettih vainaita. Ollouko Vienašša näin hau-
vattu, niken nyt ei voi tovistua, vaikka kiukuan košentatapa on šäilyn tiäläki. Hautuumualta 
tultuo vanhempi rahvaš enšin pešöy käteh, a šiitä painau kämmenet kiukuan kylkeh. Täh  
vanhat rahvaš šanou vielä, jotta šilloin ei konšana kylmetä kiät.

Hautajaisissa, kalmismualta tultuo pokonniekan taloh, piti košettua kämmenillä kiukuah. 
A.V.Česnokovin mukah (Святозеро, 1969 г.) kiukuah košetettih kolmičči šekä kämmenil-
lä jotta kiän šelkämillä. Šelvitykšie täh on monenmoisie. Yhet šanotah, jotta šilloin kuolijalla 
on lämpimämpi tuošša ilmašša ta jotta näin piäštih kalman vaikutukšešta. Toisien mielien 
mukah näin liityttih niin šanottuh elävien lämpimäh muajilmah ta puhaštauvuttih kuolien 
kylmän muajilman košetukšešta.

A.V.Česnokovan tietojen mukah käsie painettih kiukuata vaššen ta kačahettih vielä karši-
nah taikka kiukuan alla ta šanottih ”Niin kuin tämä pimie katou, niin ni šie kavo piäštäni ta 
šyväimeštäni”. Näin tahottih poikkoimpah unohtua kuolijua ta vähemmän  ikävöijä häntä.

Uško entini rahvaš šiihki, jotta vain kiukualla nouštuo voit nähä tultihko muissinstolah 
muisseltavat pokonniekkojen šielut. (Ю.Ю.Сурхаско Семейные обряды и верования 

карел с.118)
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Kolmen talon kiukuahavušta käytih varaštamašša okša ta šiitä pantih kaikki ne šiih parva-
kivekšeh kalaonnen šuamisekši.

Vierissän kešellä  ei šuanun kiukuahavuo katata, kallis aika kun on.
Kun ruvettih lehmie piäštämäh, nin šiitä niitä koukkuja, havuja, patarautoja pantih  liä-

vän kynnykšen alla. 

Kiukuah liittyjie uškomukšie

Šulhaiskanšua šuattuas’s’a poltetah tulitikkuo, taikka otetah kiukuašta kuumua tuhkua, pö-
lyytetäh šitä šulhaiskanšan jälkien piällä, jotta varottua mahollisie ilkeykšie.

Kun lehmyä lähetäh oštamah, otetah nuora ta pujotellah še kolmičči kotih jiäjän emännän 
hieman läpi ta kierretäh paččahan ympäri. Otetah tuhkua hinkalošta, šiih ševotetah šuolua ta 
še ševotuš kierretäh kolmičči paččahan ympäri.

Kun lapšelta maitohammaš läksi, še nakattih kiukuan peräh. Šamalla šanottih manauš: 
”Hiirellä šittua ta paškua, miula luuta ta lujua tilalla!”

Maitohammaš kun läksi, še luotih kiukuan peräh, šiitä šanottih: ”Hiirellä šittani – miula 
kultani” (Iro Remšu). Hammaš kun otettih šuušta niin še ičelläh lapšella annettih käteh ta 
šanottih: ”Mäne luo kiukuan peräh ta šano jotta:

Hiirellä šittani,
kiššalla kultani,
miula rautani!”

( M a r i  Ky y r ö n i  V i e n a n  ka n s a  m u i s t e l e e  s . 1 2 8 )

Ta olihan niillä šeki konšti jotta, kiukuan perältä ečittih unta lapšella. Hiilikoukku kun oli 
millä kiukuašta hiilie vejetäh, rautakoukku, niin še šieltä šiitä eččiy, harou šieltä kiukuan 
perältä. ”Mitä šie šieltä ečit?” – toini šiitä kyšyy. ”Unta ečin lapšella!” Niin, šemmosie niitä 
oli temppuja. Šieltäkö lienöy löyvetty vain mistä. (Domna Huovini Vienan kansa muistelee 
s.152).
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Joka päivä leivottih eli ”sriäpittih”, ta još ihmehekši ei minänih päivänä kiukuata lämmi-
tetty, niin šanottih jotta ”nyt jäi kiukua lešekši!”

Lammašta kun ruvetah enšikertua keriččömäh, šiitä otetah stolalta kolme leipäpalaista, ta 
ne hierotah kiukuan šuušša nokeh, šiitä šyötetäh karičalla.

Vierissän kešellä kun pyyhittih kiukua, niin viime vieristänä piäššettih šiitä varrešta še kiu-
kuahavu  ta vietih lammaškaršinah. Šiitä lampahat šikeyty kun ne havut vietih šinne.

Šananlaškuki šanou: ”Miehen tukat tuulilla, naisien tukat tuleh. Još vain lintu šuanou 
pešähäš niitä naisien tukkie, niin tulou ilmanikusekši voimattomakši.” (Iro Remšu)

Paukku, loitoš lentäjä  lämpiejäštä kiukuašta, lupuau taloh vierašta.
Kun talošša lienöy ollun läsijä kuolomaisillah ta vuotettih šen henken lähtyö ni helpo-

tukšekši avattih kiukuan peltit, ikkuna ta harvemmin ovi (Ю.Ю.Сурхаско Семейные 

обряды и верования карел с.61).
Kun nuori moršien tuli šulhasen taloh, hiän enšitöinä loi kiukualla taikka kiukuan tuakši  

etukäteh varuššetun rahan (kopeikan). Enšin še oli niin kuin lahja tämän talon tulen haltiel-
la, myöhemmin šitä rahua piettih makšuna tilašta talošša.

Oli tapana issuttua nuorta parie kiukualla, ašettua vakka vaštašyntynehen lapšen kera kiu-
kuanšuun eteh. Moršiemella omašta koista lähtiessä  annettih matkah kotikiukuan tuhkua, 
kumpani piti puissaltua šulhasen koissa hiilokšeh. Täššä tapahukšešša še koista otettu tuhka 
oli naisella vierahašsa talošša niin kuin kotitulen haltien šuojana ta turvana. Näin uuvvet 
talon eläjät – lapšet ta min’n’at, piäštih talon haltien šuojah. Še oli erikoisen tärkietä lapšella, 
kun šamašša šyntyö hähellä ei ole vielä omua šuojuajua anhelie. 

Vanha rahvaš varasi ta varotti šilmäyštä. Uuteh talohki yritettih muuttuo yöllä taikka aika-
seh huomenekšella. Isäntä toi tulleššah oprasan, kennih leivän ta šuolan, a emäntä toi kukon. 
Kukkuo piettih täššä tapahukšešša einuštajana. Emäntä šeisattu šelin pirttih ta loi kukon 
orrešta piäličči. Kun pöläštynyt kukko lienöy ruvennun kiekumah, mitein ušein käviki, še 
lupasi eläjillä hyvyä elämyä. Iänettäh olijä kukko oli pahana merkkinä. Tärkie oli šeki minne 
še kukko enšin istuutu. Još kiukualla, ni lupasi hyvyä toimehtuluo, ikkunalla – kaikki hyvyöt 
viey tuuli. (Традиционный карельский дом. С.320)

Jotta taloh ei tulis lutikkua ta russakua, pulloh šotettih tapetun kiärmehen nahka ta hau-
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vattih kiukuan alla. (Материальная культура карел с.95)
Oli vielä šemmoni taikakonšti. Kun lähettih pokonniekkua viemäh kalmismualla, ni šen 

perehen jäšenet šivottih paikkojen nurkkih pieni kivi, otettu kiukuašta ta niin mäntih kuoli-
jua kaimuamah. Tultuo kotih kalmismualta enšin košetettih käsillä kiukuah, kuin šuojelijah,  
a šiitä avattih šolmut paikoista ta ne kivet luotih kiukuan alla. (Материальная культура 

карел с.103-104)
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LukemistoLukemisto      
KIUKUAN OŠAT TA

NIIJEN NIMITYKŠET

Hella, kuupa, hellan renkahat (rinkit), piisi

Hella – hellalla keitetäh ta kuumennetah ruokua. Jotta ruoka kiehuis poikompah otetah 
renkahie hellalta hiilipihtilöillä ta pannah rippumah renkaškoukkuh, kumpani on luajittu 
piätäkauten kiukuanšuun yhellä puolella. Hellan piällä paissetah vieläi šulččinua, šitä varoin 
hellan piällyštä hyväkši peššäh.

Hiilikkö, hiiloš – hiukuanšuuh vejetyt hiilet ta tuhkat. Hiiliköllä paissettih rehennyšrieš-
kua ta kakkarua. Täštä näin šanottih: ”Hyvä on hiilošta hiilluttua, kun on ennein tuli pantu”.

Hiilipihet – šuuret rauvašta tahi rautalankašta luajitut pihet, kumpasilla otettih hiilijä ta 
kekälehie kiukuašta ta hellašta. Toičči nillä otettih hellan renkahie.
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Peltit (juškat)

Pelti, šillä pantih kiukuan trupa kiini, jotta lämmin tulis pirttih, eikä mänis truvašta pihalla. 
Juška – vejettävän kiukuanpeltin ašemešta aikaisemmin käytetty pyörie puini taikka rau-

tani kanši, millä šavutorvi typettih, nykyjäh vejettävä kiukuanpelti. Kakši meillä, kakši teillä, 
kakši kaikella kylällä (= juška; arv.).

 Karšina – pirtin lattien alla olija tila. Tavallisešti šinne mäntih karšinan ovešta, kumpani 
oli kosinon šiämeššä. Karšinašša piettih potakkua, šientä. Talvella pakkaisaikoina, kun lienöy 
liävä ollun kylmä, šielä piettih lampahie ta kanoja. Toičči še oli rankaisušpaikka, minne pan-
tih lapšie pahanruannista.

Oisko osra orren piäššä, kakra šaunan karšinašša, šiita mie leikata lepottasin (šl.).
Karsinaikkuna – kivijalkah jätetty pieni pihalla päin ikkunaini. 
Karsinakivi – karšinašša kiukuan alla olija käsikivi. 
Karsinareikä (kissanreikä). Še on ovenšuun nurkašša lattieh luajittu reikä. Šen kautti 

lämmin ilma piäšöy karšinah ta šen kautti kulkou karšinah ta pihalla kišša.
Kiukuanahjo – kiukuan šuun ieššä olija šyvennyš, mih hiilet vejettih. Kiukuahavu – ha-

vušta luajittu pyyhih, millä pyyhittih tuhkat ta pienet hiilipalat kiukuašta.
Kiukuankorva – kiukuan kyleššä olija pieni levennyš, pikkuesinehie varten.
Kiukuanočča, kiukoanrinta –  kiukuan šuun yläpuolella olija kiukuan oša. 
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Kiukua (Pirttilakši)

Kiukuanpačaš – kiukuan kulmašša olija 
pylväš, mistä orret lähetäh šeinyä kohti. 

Kiukuanpohja – uunin arina
Kiukuanšelkä – tašani kiukuanpiälyš.
Kiukuanšuu – piäšypaikka kiukuan šiä-

meh.
Kiukuantrupa – kiukuan šavutorvi. 

Kosino, kolpičča: se on kiukuah 
kiini luajittu. Se on melko suuri 
kori (luatikko), kumpasešša on 
yksi taikka ušiempi ovi. Šen šiä-
mešsä pietäh rukkie, lavohvak-
koja. Sen siämessä oli tavallisešti 
karšinan ovi. Kosinošša moničči 
kisattih lapšet. Pienemmissä ko-
sinon louvissa piettih villavuat-
teita, šentäh kun šielä oli kuiva ta 
lämmin. Kosinon piällä muattih 
yöllä tahi nouštih päivällä etto-
nehella. Kosinon kautti nouštih 
kiukualla.

Kosino. Maikki Mäkelän talo. Vuokkiniemi
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Pečurkka – šyvennyš kiukuan kyleššä. 
Pečurkkšš kuivatah šukkie ta kintahie.

Pečurkka. Aleksi Remšun talo. Vuokkiniemi.

Piisi. Kiukuan nurkalla luajittu šyvennyš, 
kumpasešta oli šuora veto trupah. Halot 
piisih asetettih pistyh. Konša piisi lämpisi, 
še anto pirtillä valuo ta lämmintä. Piisin 
šiämeššä ylähänä oli koukku, kumpaseh ri-
putettih kattila taikka pannu kiehumah.

Piisilouta oli hellan viereh ta kosinon kylellä luajittu luatikko kannen kera. Šielä piettih 
keittohalkoja ta šen piällä issuttih. Piisilouvalta nouštih kosinolla.

Saslana on pläkistä luajittu laiteh, kumpasella pantih umpeh kiukuanšuu lämmiteššä ta 
paistuas’s’a.

Hiilikoukku on millä kiukuašta hiilie vejetäh, rautakoukku.
Morelničča on kolmičorppani rauta-aštie, missä šammutettih hiilie
Tuhkapešä on šyvennyš hellašša rakoarinan alla, minne tiputah tuhkat.
Hinkalovieri on tila kiukuan (hellan) lähellä. Šiinä voi olla kiukuahalot, morelničča, sa-

movuara.
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Kiukuašanaštuo pakinašša

Hellahalot tuuvvah pihalta ta pannah piisiloutah.
Kiskuo pärettä. 
Kuivata päreitä kiukuankorvalla.
Kuupa ta vetoreikä ollah  kiukuan etušeinällä. Kupan alla on ollun ammusista ajoista oma-
luatusena laittehena vetoreikä, min avulla keittyäissä, käristyäissä, ta paistuaissa šavu ta liika 
haju hävitäh.
Kuupua krassittih valkiekši.
Kylpie kiukuašša.
Käyvvä halkomeččäh. 
Liikutella hiilie ta kekälehie koukulla.
Lisätä halkuo kiukuah (hellah).
Lämmittyä kiukuata kiukuahalkoloilla.
Lämmittyä kiukuata.
Muata ettonehta kosinolla.
Muata kiukualla. 
Pane šukat kuupan piällä kuivah.
Panna kiukua lämpiemäh.
Panna kiukuanšuu kiini saslanalla.
Panna pelti umpeh.
Panna saslana kiukuan šuuh.
Panna tulet (tuli) kiukuah, hellah.
Piisilouvašša pietäh hella (keitto) halkoja (hellua varten tarkotettuja halkoja)
Pilkkuo, šahata, varuštua, tuuvva, panna kiukuah, panna pinoh halkoja.
Puhaštua röyrie.
Puhaštua trupua.
Pyyhkie kiukuata (kiukuanpohjua) havulla / havuta
Šanuo starinua piisin valošša.
Šolahtua kosinon (karšinankešen) kautti karšinah.
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Töppöset ollah kuivašša kuupalla.
Uuteh taloh ei pantu hellan piällä kuupua.
Varuštua pärehalkuo.
Vetyä hiilie kiukuašta koukulla.
Virittyä tuli kiukuah.
Virityš: viritykšenä käytettih pärettä, čilppuo, tuohta ta paperie.

Rahvahan viisahutta

”Ei ole šavun noštajua”– šano rahvaš tyhjäkši jiäneheštä talošta taikka kyläštä.
Ei tuhkan pölyö ole kukkarošša – šanotah tyhjäštä kukkarošta.
Hiilekši kylmyä – lujašti kylmyä.
Hiilet (tulihiilet) peršien alla ollah – šanotah epärauhallisešta ihmiseštä.
Hyvä viesti kiukualla istuu, paha kylie myöte hyppyäy.
Kiukua liäštäy – šanotah, konša tulen liekit tullah kiukuanšuušta uloš.
Kiukuan korvalla L’evua kostittau – šanotah laisašta lurjukšešta.
Kiukuan peräššä tuhkie šieklou – ei kehtua mitänä ruatua.
Kiukuata paimentau. Ei kehtua mitänä ruatua, vain venyy kiukualla.
Kiukuata painau. Näin šanottih laisašta  ta vähätöiseštä ihmisestä.
Kylmyä kekälehekši – kokonah kylmyä.
Kylmäh hiileh ei kannata puhaltua.
Laisettíh, jotta kiukualta ei šolaheta ovie šalpuamah.
Mäni, kuin tina tuhkah – kato ijäkšeh.
Niin mušta mušikka, kuin kiukuanočča. 
Onnakko kiukua on kuatun? Nän kyšyttih harvinaiselta vierahalta ihmetellen šen tuluo 
taloh.
Puhuo yhteh hiileh – elyä šovušša, olla yhtä mieltä
Pölkkypiä – hölmö.
Tuhkavärčillä piekšetty (pölyytetty). Näin šanottih hupakošta ihmiseštä.
Tuuli tuhkie puhuu. Näin šanottih mistänih ammusešta, vanhašta ta unohetušta asiešta. 
Vanhoilla missä kiukua, šielä i hyvä.
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HARAKKA HAČISTELEKŠE,
PITKÄPYRŠTÖ PUISTELEKŠE

Kiät čiirallah, hampahat irvallah,
kivitakka (kivikesseli) šeläššä.

Ruškieta hevoista talli täyši, a kun mušta mänöy,
ni kaikki pois ajau.

Tuatto vašta šynty, poika on jo taivahašša.

Liävä täyši lähtömie, kaikki hännättömie.

Lampahat lahen takana šyyvväh kultaista kuluo,
hopiaista heinän piätä.

Juška

Lämmin

Hiilet

Kiukua

Leipä 
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Harakka hačistelou, pitkäpyrštö puistelehtau,
louheh muniu, vuoreh voarah, kahen kallivon keškeh.

Mi on kallehin kaikešta?

Kakši meilä, kakši teilä, kakši kaikella kylällä.

Šeisou gora, gorašša - nora, 
norašša – mitä jumala piävyttäy.

Taloh kun tulet, kellä enšimmäkši šuuta annat?

Halot kiukuašša

Päčči

Leipälapiella leipie 
kiukuah pannah

Tuli ta šavu

Hiilet, koukku
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Lämmittäy, šyöttäy ta liäkiččöy
Miksi še vielä talošša tarviččou?

Kiukua piisin kera, 1926. Pistojärvi. Piir. Kolobaev A.L.

Чумак О.
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LukemistoLukemisto      
LEIPÄ ŠE LEIKIN LYÖPI,

ЕNNЕIN KUN ETEH ŠUAPI.

Enšin hankisen aikana meččä hakattih muah. 
Šiitä še jo enšikešänä poltettih. Šiitä še kun 
poltettih, ni mitä šiih jäi pakšumpua puuta ta 
roškua  ne kerättih ropivoih ta kaikki poltettih, 
jotta še muanpintaki palo. Ne kaikki kekäle-
het, mit ei oltu palettu, kovottih ta kannettih 
meččäh. Kaškiharavalla (erikoisen luja pirkä-
varšini harava) harattih kašešša pistyh jiänehien 
puijen ta kantojen välijä.

Ropivoitih šiitä ta ropivoissa poltettih. Šiitä 
vielä toista kertua niitä piti polttua, kekälehtyä, 
vain še tuli vašta tulovana vuotena še kekäle-

hentä. Toisena kešänä vašta kekälehettih. Še piti antua kuivua. Ne poltettih tuaš niissä yksissä 
paikoissa.

Yhtenä vuotena  kun poltetah, tulovana vuo-
tena kekälehetäh ta kolmantena šiitä vierretäh. 
Kuni taikinah piäšöy kašen ajettuo, kolme vuotta 
pitäy vuottua. 

Viertyä kaškie merkiččöy polttua kašken pala-
mattomat kohat vierittämällä palajie puita, šeuno-
ja.Kun šattuu märkä kevät ni jiäy äijä ranttehie, 
kašešša palamatta jiänehie rankoja. Kankella niitä 
ranttehie kašešša ĺiikuteltih. Kašken viertämiseh 
šopivampi oli tuulini šiä. Akat vieritettih ta šanel-
tih: ”Tuuli, tuuli, tuulen akka kuoli, tule muah 
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panomah” ta vihellettih.
Viertyässä käytettih vierrinpuuta (vie-

rokankie, palokankie). Še on miehillä 
koivuini, naisilla huapani, 1-2 šyltä pit-
kä ta tyvi terotettu. Viertokanki ei ole 
kuin kynä kiäššä kirjuttua. Viertošiän ai-
kah näky toičči šeiččeminkymmenin ša-
vu-loin. Ei pie aštivuo vetyä pihua myöte, 
šilloin kontie tulou karjah (uškom.).

Šiitä puuatralla vielä vähäni niin kuin 
kynnettih šitä niät jotta pikkusen jyvillä muka multua tulis, šillä keinoin. Šiitähän šiih jo 
kylvettih ruis ta aštuvoitih. Illoilla pitäy aštivoija ta 
huomenekšilla aivoseh, päivällä on kuuma päiväpaisto. 
Pelto kun kylvettih ta aštuvoitih, šiitä pölkyttih, še tuli 
šiitä šilie. Entini rahvaš še tuohivakašta kylvi, muuh 
tarpeheh ei käytetty šitä vakkua. Kylvettih ruis Il’l’an-
päivän jälkeh, kylvettih ta aštivoitih. Ta ne aštivot ei 
oltu šen kummempua kun kuušešta  leikattu puupala 
okšien kera. Okšat jätettih niin pitäkši kuin piti olla 
aštavan piikit, vičoilla  šivottih ne yhteh šiitä. Piikin 
pitäy riepalehtua, antua peräh. Oraš  šykyšyllä väki äi-
jälti jo vihahti. Kolmantena kešänä še kašvo. Kylvämäh 
lähtiessä šilmät rissittih ennein kun otettih jyvyä enši 
kerta kylvövakašta, pellon laijalla šeisatuttih. (Iivana 
Huovinen). 

Još väistäräkki istu pellon laijalla, oli še hyvä merkki. (Akonlakši)
Ämmövainua aina šano, jotta još vain paškapörön šuatta kiini niin tuokua hänellä, jotta 

hiän näköy  kuin pitäy kylvyä, täilöistä aina tarkašti. Još oli
piäpuolešša täitä, nin piti aikasemmin kylvyä, a još oli häntäpuolešša, nin piti myöhempäh 

kylvyä. (Okahvie Mäkelä) 
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Ei kylvö kyllin šyötä još ei kašvo kaunistane. 
Mitä kylvät kä šitä i niität.

Peltoja aijattih, jotta ei elukat mäntäis. Šeipähie poltettih, 
viisintoista vuosin ne aijat šiitä šeisottih. Šanottih: ”Kaš-
keh pitäy aita luatie. Huapani aijaš, katajaini šeiväš, närei-
ni vičča. Šillä aijalla ei ikyä oĺe, se keštäy loppumattomih”. 
Aijan ošat: šeiväš, vičča, ajjaš, ristišeipähät, varašeipähät. 
Aitoja oli erimoisie: kiviaita, kurenšiipiaita oli šama kun 
še šorkka-aita, šijanšorkka-aita – aijakšet vinošša. Šivottu, 
punottu, alla vuaran työnnetty.

Pistyaita, lama-aita oli kuatuista puista, lakiaita – aijakšet vaakašuorašša), riukuaita on ma-
talampi, kolme riukuo pitäkšeh paččahah taikka šeipähäh vičoilla šivottu. Rytöaita on konša 
puu pannah okšineh aijakši.

Hoš ollou šijašša  šikua, on ni aijašša ra-
kuo (šl.) rehto, riehto – aijan šeiväšväli  

Vuuvven piäštä še ruis valmistu ta Poh-
ročan aikana (21.09)  še leikattih čirpillä.  
Kiikeröini kuakeroini, kaikki pellon paš-
kantau? – Še on čirppi! (Mari Kyyrönen)

Leikkuuta kun  alotettih, ni čirppi hei-
tettih muah ta šiinä rissittih šilmät. Šiitä 
vašta ruvettih leikkuamah. 

Šiitä šijeltih, šiitä pantih kuhilahilla. Kol-
me lyyhehtä pantih piälekkäh enšin. Šiitä 
ne latvoista šivottih ne lyyhtehet. Šiitä ne noššettih niinkun jaloiksi, kuhilahan jaloiksi ne 
kolme lyyhehtä. No šiitä  šiih pantih lyyhtehet kuhilahah, ympäri lat’t’attih lyyhtehie. Pantih 
viisitoista lyyhehtä kuhilahah, kakšikymmentä lyyhehtä ta ken minki šiih kuhilahah aina, 
mitein oli kuivat lyyhtehet.
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Mäki täyši mäsrä-päitä, noki 
n’oprakka-nenie? (kuhilahat)

Šiitä huas’s’uitih. Huas’s’at oli 
korkiet, jotta mäni kakši ta kolme 
šiih piälekkäh aina riukuvälih lyyh-
tehie. Ne oli kymmentä – yhtä-
toista riukuo korkiet. Ne lyyhtehet 
heposella vejettih huas’s’an luokši, 
huas’s’uiččija nousi šiitä huas’s’al-
la.  Alahakši enšin, kuin leviekkäli 
täytti vain panna niitä lyyhtehie šiih 
huas’s’ah. Šiitä riukuvälin kerralla 
aina ylähäkšipäin nousi ta še anteli-
ja anteli. Šiitä kun ei täyttän enämpi 
käsilläh antua šinne lyyhtehie, kun 

jo nousi niin  korkiella, nin šiitä oli anninruaka millä anteli. Še oli  oikein šiliekši vuoltu vapa, 
kumpasešša oli vain šemmoni okšan huara taikka halkipäini keppi missä pisy lyyheh kun še 
noššettih ylähäkši ahtajalla. Huas’s’an yhellä puolen oli ruišhuas’s’a, toisella osrahuas’s’a. Ruis-
huas’s’ašša oli šuuremmat ne 
riukuvälit kun oli šuurem-
mat ta pitemmät lyyhtehet. 
Huas’s’ua luatiessa on vie-
lä muissettava eräš šeikka: 
vil’l’alyhtehet on lat’attava 
niin, jotta tähkät tullah šu-
veh päin. Koko huas’s’a oli 
niin kuin vähäsen kallellah 
šuveh. (Iivana Huovinen)
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Talvella ajettih (lyhtehet) kotih ta riiheššä enšin huuvettih (lyötih seinäh) ta šiitä priušalla 
puitih. Šiitä kun ne lyyhtehet huuvvettih, ne lat’t’attih lattieIla, yksi paikkahaš, hyväsistä. 
Kakši rivie kun pantih latvat vaššakkah nin šiitä šitiet leikattih lyyhtehistä. Pikkusen šiitä 
puitih priušoilla. Šiitä kiänneltih ta vielä kopšittih vähäni puija niitä toisieki puolie – ei ruista 
äijyä puitu. Šiitä puisseltih, ne šitiet oli jo valmehekši punottu olešta, kuvon šitiet, puissettih 
ta šitiellä pantih ta šiitä šivottih ta šiitä tuli kupo. Tuli niitä kakši ta kolmeki kupuo kerralla 
kun šuuri latteuš oli, ta nelläki šuurista riihistä, pantih nenä puistajašta kupoh. Še kun puis-
seltih aina puistajaš näin yškäh, nin šiinä oli nellä lyyhehtä aina puistajahašša. 

      Šiitä kun šije oli valmehena lattiella levitettynä ennein kun ruvettih puistelomah, šiitä 
šitiellä pantih enšimäini puistajaš, toisen puistajahan tyvet pantih toisapäin. Še tuli šiitä hyvä 
kupo. Nenä puistajašta pantih yhteh kupoh, šiitä šivottih. Šillä keinoin šiitä koko riihellini 
ruattih, kaikki lyyhtehet huuvettih.

Šiitä šelvitettih ne jyvät kun olet loppu, haravalla šelvitettih pehkut. Niitä vielä puitih nii-
tä pehkuja. Šiitä kun oli ne pehkut (puijut olet) puitu šiitä tuaš otettih ne pehkut haravalla 
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hyväsistä tukkuloih. Šiitä puisseltih vielä käsin niitä 
pehkuja  ta  pantih   pitimmät 

kuvolla niistäki. Šiitä vielä jäi niitä pienijä pehku-
ja jottei kuvolla pantu. Šiitä oli šemmoni kaitasista 
listeistä kuvottu matala, harva vakka,  šitä šanot-
tih riihišieklakši. Šiitä ne pienimmät tähkät ne šil-
lä šelvitettih jotta jyvät ta ruumenet mäni läpi šiitä 
šieklašta, ne jäi tähkät šiihi šieklan piällä. Šiitä šuuret 
oli riihivakat ta riihivakkoih pantih ne tähkät. Šiitä 
vietih latoh kun vakka tuli täyteh.

Ne rukehet oltih riihen lattiella levälläh kaikki.  
Šiitä oli kolikat šemmoset, niinkun lehettömät kyl-

ventävaššan jättiet. Niillä ne šiitä luuvvittih (liikutettih), rukehet, puoleh toišeh käveltih 
takaperin ta šiinä šiivuutettih šillä 
kolikalla. Tähkät nousi piällä. Šiitä 
pyyhittih kolikalla ne tähkät tukkuh 
jyvien piäličči. Šiitä tuaš šiih riihi 
šieklah otettih ne tähkät ta šieklottih. 
Šiitä jyvät lykättih tukkuh riihen šei-
näviereh ta pyyhittih late hyväkši.

Šiitä ruvettih viskuamah. Yksi vis-
kasi, toini pihalla levitti värččilöistä 
luajitun ruanun ta šieklalla kanto ta 
tuulti  šillä ruanulla. Tuuli puhu lii-
jan pölyn pois niistä jyvistä. Šiitä oli 
tuaš šemmoset šieklat millä niitä jy-
vie šelitettih uuvveštah. Ne šieklat oli 
šemmosešta pakšušta listieštä pyöriet. 
Tuomešta oli ne šieklan päriet kisottu, 
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vain ne oli kaitaset, niin kuin vakan pohja. 
Šemmosella šieklalla šiitä šelitettih niitä ru-
kehie viimekši. Še oli šiitä šelityš. Niitä kun 
šelitettih šieklašša ne pyöri vain ne jyvät ta 
tähkät šelittih piällä ta yhteh tukkuh tuli 
mitä oli roškua ta murtuo šemmoista. A ne 
oli šiitä čošnakat (= rikkaruohon, ešim. pii-
tijäisen šiemenet) mi oli šieklan alla mäni, 
niissä oli kaikenmoista heinänšiementä ta 
kaikenmoista. Šanottih čosnakkua oli.

Käsikivie  Karjalašša vielä monešša talošša 
oli käytännöššä ainaki toiseh muajilmanšo-

tah šuate. Ennein niitä oli joka talon karšinašša, joškuš šinčissä. Jyvät jauhonta  oli vielä yksi 
jykie ruato. Tavallisešti še oli naisien ta vanhukšien tehtävä. Maria Bogdanova, 94-vuotini 
Šappuvuaran vanhuš kerto, jotta  yhtenä tal-
vena oli jauhon karšinašša 10 miäryä (vanha 
venäläini kuivan ainehen mittamiärä =26. 24l. 
taikka šiinä puutan verran)  käsikivellä.

Kymmenen kilon vakka oli aina käsivarrel-
la, kun läksi karšinah jauhomah, puolet jauho 
yhellä kiällä, toiset puolet toisella. Kun kyšyt-
tih Muarielta, jotta lauloko hian jauhuos’s’a , 
ni hiän vaštasi jotta ei šiinä laulattan, još yksin 
jauho. Niin jykieta työtä še oli. Šuurman šuur-
tamini oli vähän helpompua. Još kakši akkua 
oli jauhomašša, kakši kättä kivenpuušša, šilloin 
oli helpompi ta šuatto i vaikka vähän lauluaki.

Ei ihme, još tämmöni työ toi joškuš laisan mieleh toivomukšen, jotta kun rikkautuis koko 
laiteh, nin šais ainaki vähäsen aikua levähtyä. Näin ni šanottih šiitä: ”Katkesi kariččanuo-
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ra – piäsi laiska jauhomašta”. (Akonlahti) 
(Kariččanuora - nuora, millä käsikiven ”ka-
ričča” kiinitetäh vanteh. Karičča – käsikiven 
vanteheh kiinnitetty puupualikka, missä on 
kešellä reikä kivenpuuta varten.)

Kun oli hallavuuvvet ympäri koko mu-
ajilman, šilloin šitä kuoli kanšua äijän. Šyö-
tih koivun parkkie (puun kuorta) ta petäjän 
nälttyä. (камбий, сладкая сочная мякоть 
между лубом и древесиной], берёзовый 
сок). Šilloin oli pakko šyyvvä petäjäistä. 
Nilan aikana petäjä kuattih ta šiitä kisottih 

melko pitkie levyjä ympäri puuta. Šemmosella telkkimellä kisottiin. (Polku šammui š.170)
Šen jälkeh parkki vuoltih pois. Petäjä kuivattih päiväpaissošša, ta puahettih kiukuašša, 

šurvottih huuhmarešša puupetkelellä, käsikivellä jauhettih, šieklottih ta šitä leivottih leipyä 
näistä jauholoista. Pettuleipä maistuu väkövältä – pihkahan on väkövä.  Melkeinpä še on 
šamua kuin još tervua maistelisit!

Talvella koivupölkkyjäki vuoltih, otettih tuohi pois, kuivattih ta šiitäki paissettih leipyä. 
Šiih oli lisättävä jauhuo, jotta še pisy kovošša. Täššä  parkki oli vain jatkona.

On mainintoja jäkäläleiväštäki, vain šanottih jotta  še muka nävön viey ihmiseltä.
Akonlahen Hukkašalmešša eräš ukko, Outokka, oli ruumenešta paistan leipyä, vain še oli 

”tarttun” ihmisen šiämeh še ruumenleipä, še ei ollun ruvennun läpi kulkomah. Šehän ukko 
oli kuolla, kun leipä še leipä tarttu.
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Kun pirtti on šiivottu niin leivotah ta valmissetah juhlaruuvvat. Karjalaiset šyyvväh aina peh-
mietä leipyä. Leivottavaki on šen vuokši ušein. (Inha 122)

Čirppijäiset
Kun leikattih kaikki osrat, kakrat, rukehet kaikki mitä vain oli, šiitä piettih čirppijäiset (čirp-
piset, čirppinluojaset).

Timo Tuurujev Puatenen Sellistä jutteli täh tapah:
– Kun talošša oli kakra leikattu ja viety huas’s’oih, pantih čirppi kaklan ympäri. Še mer-

kičči elonleikkuun loppumisešta ta šitä, jotta nyt ”čirpit on joutavat”. 
Isäntä ilmotti pellolla töijen loppumisen: ”Miula on čirppijäiset” ta pyritti leikkuuväkie,  

tavallisešti noin parikymmentä henkie, talohoš čirppijäisillä.
Emäntä viimesenä työpäivänä ei ollun toisien kera  pellolla, vain valmisteli koissa juhlua. 

Emäntä kun lienöy ollun pirtissä ta čirppijäiset ei oltu vielä valmehet, ni  hänellä tuotih ta 
pantih čirpit kaklah. Kun oli čirpilluojašet valmehet, ni ei pantu kaklah. Še pelašti šen kaklah.

Taikinua hämmennettih, lihua keitettih, ryynie keitettih, šamoin sriäpittih piiruata, aivan 
erikoista čirppipiiruata. Tämä oli naisien ošuš juhlašša.  Miehet puoleštah hankittih viinua.
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Niin piäštih juhlih, mih  ošallistu koko leikkuuväki lapšie myöten. Tanššittih ta oltih hy-
villä mielin, kun elotyö oli šuatu šiltä vuuvvelta loppumah. Viinua juotih äijän. Čirppijäiset 
keššettih šen päivän.

Eri talot vietti niitä čirppijäisie eri aikah, aina šen mukah, konša talošša loputtih leikkuu-
työt.

Vuokinšalmen kylän Kamarivuaran huuttorissa tätä pruasniekkua šanottih čirpinluoja-
sekši ta näin mainittih šiitä. Jokahisella perehellä oli omat pellot. Kun tuli šykyšy, peltoloilta 
leikattih vil’l’at ta šiitä piettih pruasniekka. Ken kerkisi kolmešta talošta enšimmäisenä lei-
kata vil’l’at pellolta, šiinä talošša piettihki čirpinluojaset. Kučuttih rahvašta kahešta muušta 
talošta pruasnuimah. Sriäpittih kakkarua osrasešta jauhošta ta kalittua osran šuurmašta. Šitä 
šuatih šillä keinoin, jotta käsikivellä piti šuurtua (jauhuo šuurmakši) osrua. Lisäkši sriäpittih 
möykkyistä taikinaisešta.

Keitettih čäijyö, hauvottih maituo, sriäpnyä stolalla pantih ta vierahat kučuttiin šyömäh ta 
juomah. Ne čirpinluojaiset piettih vaikka yöllä. Yölläpä ne oliki ušein, kun päivällä leikattih. 
Naiset oltih etupiäššä leikkuamašša, miehet kovottih lyhtehie.  Monta kertua kun leikattih,  
ni šitelömättä jäi lyhtehet leikkuupellolla, jotta čirpinluojaiset vain kerkieis pityä. Kyllä jäleš-
ti šai šijellä monta kertua niitä.

Taikinaini hapantaikina

Priušan kolkkajaiset
Priušan kolkkajaiset oli toini pruasniekka. Še piettih šiinä talošša, missä, oli enšimmäisekši 
puitu kaikki vil’l’lat. Pruasniekka alko šiitä, jotta mäntih puapon luokši riihen pihalla, missä 
vil’l’ua tuuletettih. Puapo kyšy: ”Mitä kuuluu?”. 

Piti vaššata: ”Läksin Riihijäistä kyšymäh”.
Puapo šiitä kyšy: ”Onko šiula peretnikkä?.. Levitä”. 
Peretnikkä levitettih ta puapo pani šiih kolme kamahluo jyvyä. ”Passipo, puapo”, – šanot-

tih. Šiitä huolimatta, jotta šykyšyllä oli kaikilla vil’l’ua kyllin, tapoja kuiteinki piteliyvyttih.
Päivän aikana puapon talošša sriäpittih: möykyistä taikinaisešta ta kohahušta.
Kohahukšen kuoret oli šuorovaiset. Šiitä illalla kučuttih rahvašta kahešta toisešta talošta 
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pruasniekkah ta šanottih: ”Tulkua meilä priušan kolkkajaisih”. Juotih čäijyö hauvotun mai-
jon kera ta šyötih sriäpnyä.

Riihestä kuuluu priušan kolkeh, kylyštä kolikan kopina.
Kohahuš on šemmoni šoikie, kukon mallini pyhityšajan piirua, kuori tavallisešti osratai-

kinašta, šiämenä hapatettuo ta nouštuo taikinua. 
Šuorovaini on happanomatoin taikina taikka sriäpnä.
Kamahlo. Kopra luuta ta kamahlo paškua – šanotah laihašta imehniseštä.

Mylly
Mylly oli Vienašša aikoinah melkein joka kyläššä. Vanhanaikani mylly oli nimeltäh ”härkin-
melliččä». Šen jälkeh Mylly-Šimana rakenti ratašmyllyn.

Tunkuon meččäkylissä oli ušeita härkinmelliččöjä ennein enšimmäistä muajilmanšotua. 
Kellovuarašša oli kolme härkinmelliččyä, neki hyvin hitahie jauhomah. Muita myllyjä kun 

härkinmelliččöjä ei šielä ollun.
 Nokeukšešša oli hyvä härkinmelliččä, še hiero 5-6 miäryä vuorokauvešša. Jyškyjärveššä, 

vaikka šiellä oli yli 200 taluo, ei ollun yhtänä myllyö. Kaikki vain käsikivilöllä jauhottih, 
lattien alla.

Tuulimyllyjäki oli šielä-tiälä. Esimerkiksi Akonlahen Munankilahešša, Uhtuon Kormušla-
hešša ta Oulankan lähellä Koštovuarašša oli ”tuulimelliččä”.

Hukkašalmen puolešša Akonlahen perällä šielä oli uuši hyvä vesimelliččä! Še jauho, kun 
venehellini vietih ni ei šielä tarvinnun kovin pitälti olla, kun še tuli jo täyteh. Monta miäryä  
jauho čuassušša še melliččä. Še oli hyvä melliččä kyllä.  Šielähän oli hyvät pirtit ta kaikki mis-
sä šai öitä olla kun šykyšylläki mänit, myöhempäh piäsit šinne. Šielä šai keittyä, kellä mitä 
oli keitettävyä. Ta äijähän šielä oliki šilloin jauhottajie, monta venehtä. Ta heposillaki talvella 
käytih. Šehän oli Šemon melliččä, Šemo še jauhotti.

Venehjärven kyläläisien yhtehini mylly oli Haukkajovešša. Haukkajoki tulou Haukkajär-
veštä ta laškou Venehlampih. Još oli hyvin kuiva kešä, jovešša oli niin vähän vettä, jotta mylly 
ei jakšan jauhuo. Šilloin oli jauhettava koissa käsikivillä. (Akonlahti)

Entiseh aikah Latvajärvellä kaikki elo jauhettih käsikivillä ta hyvinä leipävuosina še vei 
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šekä voimua jotta aikua. 
Latvajärven kylässä eli Jouhko Teppananpoika Karhu (šynt. šuunnillah 1818 vuotena). 

Jouhko rakenti Latvajoven Nivakoškeh vesimyllyn, kahen kilometrin piäh koistah. Še oli 
kylän enšimmäini vesimylly. Latvajoki oli vähävesini ta mylly pyöri vain kevyällä ta šykyšyllä. 
Jouhko otti ta rakenti myllyh eteh pienen patolaittehen, mi vähäsen nošti vejen tašuo kylä-
järveššä.

Šiinä myllyššä šitä koko kylän rahvaš jauhotti eloh ta šamoin olkieki leivän jatokši. Myllyn 
šanottih aina olovan kolinašša.

Petrisen Timo, šaman kylän eläjä,  alko paissa kyläläisillä, jotta šen pavon takie nyt vesi 
nousi järveššä ta kaikki luhtanurmet hapatah. Hiän šai rahvahan šillä piällä, jotta erähänä 
pyhänäpiänä še mylly pantih mäšäkši.

Vähäsen ajan kuluttuo Jouhko rakenti uuvven myllyn toiseh jyrkempäh koškeh. Šen jäl-
keh huapavuaralaiset rakennnettih vielä kolme myllyö šamah koškeh. Lähimmäistä taluo 
šiitä ruvettih nimittämäh Myllyvuaran talokši.

Leipä ta viiplojen nimet

Nälkä on leivän šärvin

Vanhah aikah kun leipä leikattih, ni še pantih stolalla ta luajittih ristimerkki. Vašta šen jälkeh 
ruvettih leikkuamah leipyä. Enšimmäini pala kun leikattih ni še oli kašvonkannikka. Lapšet 
ušein otettih ta šyötih še mielelläh. Šanottih, kun šyönet kašvonkannikan, ni poikkoimpah 
kašvat. Toista leikattuo palua šanottih laisanviiplokši. Šitä ei kenkänä lapšista mielelläh ot-
tan. Šanottih, jotta kun šyönet laisanviiplon, ni tulet laisakši. Kolmaš viiplo oli virkunviiplo. 
Kun šen šyöt, ni tulet virkukši. Lapšet aina paremmin otettih še. Šiitä kun še leipä loppuh 
leikattih, ni še viimeni tuaš oli kašvonkannikka. Šitä onnakko ei niin mielelläh šyöty kuin 
enšimmäistä kašvonkannikkua. Šanottih, jotta kun viimesen kašvonkannikan šyönet ni pie-
nenet, niin kuin leipä pieneni (Nasti Aittavaara).

Ei ennein vanhah alotettu leipyä illalla. Še toi taloh köyhyttä ta šitä varotettih. Iltapala-
sekši šitä varuššettih jo päivällä. Istuol’l’ah leipyä ei leikattu, še oli riähkä. Riähkä tuli šiitäki, 
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kun lienöy lattiella kirvonnun leipäpäla. Šitä leivän ošua, mi jäi jälellä leikkuamatta, šanottih 
kromakši (Iro Remšu).

Livvin murtehešša on vielä šemmoista viiplojen nimie kun univiibalo, osaviibalo, lem-
biviibalo ta kiimaviibalo. Nämä kaikki heilä ollah toisen ta kolmannen leikatun viiplon 
nimet. 

Leivän murusie ei jätetty stolalla tai lattiella, ne piti korjata pois.
Kun šyötih ni skuatterit ne otettih šiitä ta kaikki murusineh  puissettih hyväsešti lehmillä 

tahikka lampahilla. Lattiella mi leivän muru lienöy tipahtan ni še noššettih. Vanhalla villa-
kintahalla ušein pyyhittih kaikki še stolan ympäristä ta šiitä ne murut kerättih kaikki pois.

Šyömäštä kun piäštih ni kaikin šiitä istuuvuttih ta šanottih: ”Slaava tepe Hospoti, slaava 
taivahaisella Spuassulla miiloslivoilla”. Ta šiitä nouštih ta mäntih ta šilmät  rissittih. 

 Oli niitä lapšienki kuihutukšie.  Ulla Muistama oli kuullun šenki, jotta kun järveh mänet 
niin paremmin kuplat, kun homehta šyöt.

Veikko Ruoppila.

(Erähie leivän käsittelyh liittyjie uškomukšie)

Leipyä leikatešša  oli varotettava, jotta enšimmäistä palua ei annettu vierahalla, varattih jotta 
šeuruava vil’l’avuosi voit olla pahempi. Entiseh aikah, kun annettih leipyä mierolaisella köy-
hän apuna, ni antaja leikkasi leivän yheštä laijašta pienen palan. Še oli šemmoni taikakonšti 
ta šillä eššettih muka onnen lähön talošta. Kun leivän viiplo leikatešša kašvo šini kuni oli 
puolivälissä, ni ne kašvajat viiplot annettih kašvajilla perehen jäšenillä. Sortovalan šeutuloilla 
kerrotah: ”Kun lapšet ruvettih šyömäh, tuatto leikkasi heilä leipyä ta kyšy ken tahtou kašvon-
kannikan. Kaikin ois otettu še kilpua, vain še annettih pienimmällä, jotta kašvais”.

Leivän kannikkua  on käytetty,  kun on tahottu einuštua tulovie aseita taikka konša on 
yritetty piäššä šelvillä minnih tauvin alkušyyštä. Kontiolahešša v. 1933 on pantu muistih 
šeuruava juttu. Uuvven vuuvven iellä arvotellah ken enšin kuolou. Rukehen olkie punotah 
ta kierretäh vantehekši ta šen šiämeh pannah niin monta leivän muruo, kuin monta on ar-
vauttajua. Jokahini heistä valiččou oman murusen. Šiitä tuuvvah kukko ta pannah še kešellä. 
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Kenen murusen še enših n’okkuau, še enšin ni kuolou.
Toisella ta kolmannella leikatulla viiplolla on Karjalašša šemmosie nimie kun lempipala, 

papinpala, unipytky ta väkipala. ”Vain lempie šie vuottelet! ” – šanotah Kiteellä, još ken-
nih ei ole kannikkua ottamašša, vain mielelläh tarttuu kolmanteh pehmieh palah. Toini ta 
kolmaš pala luvattih šyöjällä onnie lempiaseissa.

Kun Koivistolla leikattih leiväštä toini viiplo, ni oli tapana antua še tyttölapšella ta šanuo: 
” Annetah kašan alta, jotta šuat rutompah šulhasen”.

Unipytkykši šanottih pitkyä viipluo, ta tiijettih jotta še hyvin makauttau. Entiseššä Räisä-
läššä  lapšet illalla kyšyttih šemmoista leipäpalua ta ušottih, jotta šiitä hyvin makuau ta näköy 
kaunehie unie.

Viimeistä kannikkua šanottih katokannikakši tai ei mielelläh annettu lapšilla, varaten, 
jotta še hitauttau kašvantua.

Leipyä voit tällä keinoin verrata kuuh. Kaikkie kašvuo tarviččijua ruattih kašvajan kuun 
aikana ta mistä piti piäššä eris – kulun kuun aikana.

Hyvänä tapana oli še, jotta leipyä leikattih juuri šen verta, mi šyötih. Još palasta kerkisi 
haukata, še oli šyötävä loppuh. Još lapši šilitteli vaččuah ta šano iččieh kylläsekši, ni vanhem-
milla oli valmis šanontahini šiih: ”Ei kirkko ole niin täyši, jotta ei pappi šovi šiämeh.” Tämä 
šanontahini on tuttava ympäri muata. Voitih vielä šanuo, jotta ”Još et šyö kaikkie, ni jiät 
toisešta piäštä liijan lyhyökši”, taikka: ”Šyö pois, taikka kun šillä tulou šilmät, ni še šyöy šiut.” 
Lapšie pieneštä on  opaššettu šiih ta hyö täyši-ikäsiksi on ušottu, jotta leivänpalašta kašvukši 
ta hyövykši kaikkein tehokkahammat ollan viimeset leivän murut. Šen vuokši niitä ei voinun 
jättyä šyömättä taikka antua toisella. 

Kiteellä lapšie houkutettih, jotta nehän ne viimeset muruset ollahki niitä väkipaloja. Šyö-
hän, ni voit vaikka tuon kallivon šiirtyä paikoiltah. Još ken anto toisella loppuošan palaštah 
ni šamašsa šanottih: ”Väkeš annoit toisella”

Kiestinkissä on käytetty leipäpalua einustamisešša. Še ašetettih yökši pielukših piän alla. 
Kun ihmini lienöy ollun kipie, ni šilloin unešša šelvisi mistä tauti on tullun. 

Kun leiväštä oli tiukka, ni ei paššannun hylkie hiirenki kavertamie paloja. Ei ne oltu mie-
lehisie paloja vain muanitellen lapšie niitä šyömäh, šanottih jotta heilä tullah niin lujat ta 
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terävät hampahat, kuin hiirellä.
Homehleipyä šyöjillä luvattih hyvyä ta kaunista iäntä, kuin lukkarilla. Lukkari voit tulla 

häneštä. Ta vielä šemmosen leivän šyöjä rupieu pisymäh vejen pinnalla, kuin homeh.
Piti varottua, jotta leipä ei vain kirpuois lattiella. Još niin šattu käymäh, še piti heti noštua 

pois ta šuuvvella šitä. 

Muissatko?

Kumpani pala leiväššä oli kašvonkannikka?
Mi oli viimeni viiplo? Oliko še lapšien herkku?
Mi on kroma?
Min aikani leivän leikkuamini köyhytti talon?
Mintäh šitä kannikkua tykättih lapšet?
Mistä tuli riähkä?
Mitein šanottih kolmatta viipluo? Mitä še merkičči?
Mitä eruo on enšimmäisellä ta viimesellä kannikalla?
Mitä ruattih ennein, kun leikattih leipä?
Oliko toini kannikka lapšista mielehini?

A mitäpä leivän muruset?
Niitä ei šuanun lattiella työntyä, ne piti kerätä pois, še oli hyvin šuuri riähkä, še hän on Ju-
malan ruumista. Ne kaikki pyyhittih ta šiitä šuuh  ta još lattiella lapšet taikka mi kirvotti ni 
ne kerättih šiitä pois oikein tarkkah. Muitein še tulis niin kuin jumalan šelkäh, niin kuin kivi 
kirpuois jumalan šelkäh. Šiitä tulou riähkä ta šuuri. 

Skuatteri ... Šiitä kun kaikki korjattih pois ni šiitä skuatteri otettih ta puissettih šiih stolal-
la, ne murut mitä šiih jäi, ta šiitä pyyhittih ne murut ta pantih aštieveteh ta vietih lehmillä. 
A joka kerta stolan ympäriltä siitä pyyhittih mi ois muru tipahtan, ne pyyhittih kaikki pois – 
heti otettih vašta. Muuta ei ollun kun še vašta oli, vaššalla pyyhittih. Ne murut kaikki otettih 
ta vietih šamoin šinne lampahilla. Ei šitä jätetty, eikä šitä leipyä šuanun lattiella heittyä, ta 
kun lienöy jyvä  tipahtan lattiella, ei šitä šuanun polkie, še piti ottua pois. Ei jumalan vil’l’ua 
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šua polkie! A leipä kun lienöy kiäštä šattun tipahtamah tahi leipäpala šyyvveššä, ni še oli riäh-
kä. Šiitä šanottih jotta: ”Hospoti plahoslovi – Jumalan kämmen alla!” – ta šyötih še palani. 
(Nasti Aittavaara)

Kaikki ruoka piettih pyhänä, šitä ei šuanun šattumallakana panna lattiella eikä penkillä 
tai stuulalla, missä issuttih. Ruoka-ainehie voit panna vain stolalla taikka leipälauvoilla, mit 
noššettih orrella. (Vilho Jyrinoja)

Väinölän polkuloilla
Oravalta lainattu leipä

Karjalaisen talonpojan leipä oli ennein vanhah šuuren työn takana. Varšihki Vienan mailla, 
missä talonpojan rieškana oltih ušein kylmät ta vihmasat kešät.

Halla pilasi hyvin ušein talonpojan vil’l’apellot. Šiitä šykyšyllä ei ollun äijyä korjattavua. 
Kun tuommoni onnettomuš šattu, niin täyty kekšie joku keino henken šäilyttämisekši.

Tuttavin keino oli pettuleipä. Kummalliselta nimi kuuloštau. Šitä aprikoiješša tullah mie-
leh šanat ”pettyä” ta ”petäjä”. Pettuo varuššettih jo kešän alušta, tietämättä šiitä mityš tulou 
šato. Alkukešäštä puun mahlašša ei ole pihkua ta šiinä on enämmän šokerie. Petäjän kuarna 
varovašti vuoltih puun runkošta noin metrin korkevuolta juurešta ylöšpäin. Runkon poh-jo-
selta puolelta jätettih kämmenenlevevyini remmi kuorta koškomatta, jotta puu ei kuivais. 
Kuarna vuoltih varovaisešti, jätettih vain valkie ”puunahka”. Valkie kuori irrotettih kokonai-
sena, kešän alušša še nilau hyvin. Joškuš puu kuattih muah ta šilloin še kuorittih kokonah. 
Kuorittu pinta kannettih riukuloilla kotih ta šielä kuivatettih kuumašša kiukuašša. Pinta 
ruškistu. Šen piti olla kuivana, jotta šiihi ei tarttuis roškat ta pöly.

Loppuh kuivatettih ušein vuateriukuloilla, nehän oltih melkein joka talošša kiukuanšuun 
piällä tai šen lähellä. Kun kuori tuli murakakši, še huuhmaroitih jauhokši moneh kertah. Pet-
tujauhoh ei tullun toukka, ta še hyvin šäily pari-kolme vuotta. Pettuo varten valittih petäjät 
košteilta mussikkapaikoilta.

Pettujauhuo lisättih taikinah noin kymmeneš oša, pettuleipä oli murakka ta vähäšen pih-
kan makuni. Nälkävuosina šeki hyvin kelpasi. Pettuleiväštä olen kyšellyn monilta kotišeuvun 
eläjiltä eri kylistä. Vaššattu on eri tavalla. Jotkut šanou, jotta heijän kyläššä ei konšana šyöty 
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pettuleipyä. Kylän miehet heposilla käytih Vienan Kemih oštamašša jauhuo. Kemin kautti 
Soloveckin luoštarih kulki šuuri miärä kaikenmoista tavarua, ta šamoin jauhuo ta vil’l’ua, 
ta ušein luoštari möi šitä rahvahalla. Toiset on reilušti tovissettu, jotta pettuleipä oli heijän 
kyläššä joškuš apuna.

Pettuleivän käytöštä ennein vanhah olen kuullun Šuomeššaki, Kainuušša. Šieläki rahvaš 
kärši nälkyä hallavuosina ta turvautu pettuleipäh, kun hätä tuli. Ilmari Kianto kirjuttau, jot-
ta nälkävuotena aittojen ovih Šuo¬muššalmešša jätettih vuosimerkki 1869. Šilloin kuoloma 
niitti rahvašta kuin viikattehella ruohuo. Ei mikänä auttan. Vuotena 1867 halla pani Oulun 
tienoilla kaikki vil’l’apellot. Šilloin hallituš lähetti kylih ohjehie mitein käyttyä ruokah jäkä-
lyä ta šientä. Leivän puuttehešta aikoinah šynty šanonta jotta ”pitkä kuin nälkävuosi”.

Pa u l i  Le o n t j e v
( O m a  M u a ,  9 . 4 . 1 9 9 4 )
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1. Mi on kallehin kaikešta?

2. Harakka hačistelou, pitkäpyrštö puistelehtau, 
louheh muniu, vuoreh vuarah, kahen kalli¬von keškeh.

3. Kiekeröini, koukeroini, kaikki pellot paškantau.

4. Kešät leškenä, talvet leškenä, 
šykyšyllä miehen moršien.

5. Meilä härkä tapettih, šarvet muaha hauvattih, 
veri vietih Viipurih, nahka šyötih piimän kera.

6. Muštua šyö, valkie šittuu.

7. Lyhyt akka lylleröini, piä tašani talleroini, 
koko kanšan šyöttelöy.

8. Ukko ul’l’aš, piä pal’l’aš, koškeh kumartau, 
vesiristi kaklašša, kiät čiirallah...

9. Kylän koira kyykylläh kaikki lainehet lukou, nurmen 
uallot arvuau.

10. Kiätöin jalatoin, kiukualla noušou.

Čirppi

Jauhinkivi

Atra 

Jauhovärčči

Melliččä

Leipä

Leipälapiella leipie 
kiukuah pannah

Taikina

Pettu

Riihi
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Näin šanotah leiväštä
Yritä šelvittyä šanontahisien merkityš

Armoleipä (пропитание, получаемое из милости).
Elä hätyäle, vielä kuoltuo kannikka jiäy piänpohjih (on tapana panna leipä kropuh).
Homehleipä. Uiješša vejen piällä paremmin kuplau kun homehleipyä šyöpi. Šanottih jotta 
”Šyö homehleipyä, niin hyvin kuplat!”
Kellä on mua, šillä on leipä.  
Klimppu – pakšu leipä.
Kun on mieš mušta, niin leipä on valkie. Ruman miehen puoluššuš: vaikka hiän onki ruma, 
hiän pistyy pitämäh pereheh leiväššä.
Kun vierahat tultih novikkoloih ni tuotih koivuni halko. Mi oli nimi emännällä, še šanottih, 
mi oli nimi isännällä, še šanottih, vaikka mi: ”Iivana isänniksi”, vaikka ”Muarie emänniksi, 
rukehini leipä šyötäväkši, unet hyvät muattavakši!”
Leipä – leivän muotoni kyttyrä šeläššä.
Leipä kahekši.  Katata kannikka. 
Leipä kun lienöy kiäštä šattun tipahtamah  – ni še oli riähkä.
Leipä še leikin lyöpi, ennein kuin eteh šuapi
Leipä ta šuola ollah välttämättömät šyömiset. (Хлеб и соль – необходимые продукты).
Leipähini (хлебный); onko talošša mitänih leipähistä? (если в доме что-либо хлебное?) 
Leipäjauho.
Leipäkannikka.
Leipäkeški (leivätöin aika).
Leipäkirveš – lapšen enšimmäini hammaš.
Leipälapie. 
Leipäliätti (halv. šuušta).  Pie leipäliättis kiini!
Leipäloukko (šuu, keroni) 
Leipämöykky.
Leipäviipaleh, leipäviiplo. 
Leipävuosi,  hyvä vil’l’avuosi. 
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Leivikseni lekun, palkoikseni pajatan.
Leivän leikkuanta ta šyöjien kešen jakamini oli miehien homma. Taikinah pano ta leivonta 
kuulu naisien hommih.
Leivän puolešta koiraki haukkuu.
Leiväštäh še i koira haukkuu.
Lopettau leipäh.  
Luun luota liha makiempi, orren alta leipä kypši. Kovakuorini leipä ta luini liha ei olla hal-
vekšittavie.
Mi olla yö ukotta, parempi olen päivän leivättä (šp.)
Olla yksissä leivissä. 
Rukehini leipä ta koivuni halko – kaikkein parahat.
Rukehini leipäni ta koivuhalkoni – kaikkein paraš.
Šielä šiula on varuššettu leštuleipä, pešty pöytä. Näin šanottih ivaten ihmisellä, kumpani oli 
lähöššä hyvyä eččimäh.
Šillä kuolijalla pitäy olla pitkä leipävärčči. Näin šanotah heikošta läsijäštä, kumpani näyttäy 
šelvievän läsinnäštä.”
Tetrinleipä 1. koivun urpa, mitä šyyvväh tetret 2. vičča (šelkäšauna)
Ukon kroma ei ole täheššä, a pojan kroma on täheššä (miehen leipyä voit varmemmin šyyvvä 
kuin pojan).
Vačča ta kiukua vellakši ei vuoteta.
Valehtelou kuin leipyä šyöy.
Vehkaleipä on leipä mih on lisätty jauhottuo vehkah juurta. (vehka-myrkyllini šuokašvi)
Vieraš leipä käkenä kukkuu marašša (šp.). 
Vieraš leipä on karkie šyyvvä.
Tytöttä ta marjatta talo eläy, vain isännättä, leivättä ta rahatta ei voi elyä.  
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Pyhän-Il’l’a vIl’l’an ta taikinan haltie

Kaikki leipävil’l’a on Pyhän-Il’l’an šuojelušša. Il’l’a onki vIl’l’an ta taikinan haltie, ta riihi on 
”Pyhän-Il’l’an ravinnollini koti”, pyhä, arvokaš huoneh, missä jumalan antimie puijah Py-
hän-Il’l’an lattiella. Viimeseštä riiheštä heitetäh puimatta riihen perinurkkah perimmäisellä 
partisella lyhjeh. Šitä šanotah Pyhän-Il’l’an parrakši. Še šuau olla toiseh vuoteh šuate riihen 
nurkašša, šiitä muka šeuruavana kešänä vil’l’at mäneššytäh hyvin. Tavallisešti riihen haltie-
na on riihenakka, kumpani eläy riihen šillan alla. Šillä näin rukuoil’l’ah, kun riihtä ruvetah 
lämmittämäh:

Riihenakka, rikka akka,
akka manteren alani,
šavun läpi läikyttäjä,

šuata šavun läpi vIl’l’at,
Jumalan hyvät,

niin kuin olet enneinki šuattan!

Iče Pyhällä-Il’l’alla tuaš rukuol’l’ah taikinua pannešša:

Pyhä-Il’l’a. kormeličča,
liitä šormeš lihah,

pane pakšu peikaloš!
Nouše kuuta kaččomah,

päivyä tähyštämäh,
jotta tulis leipä lempeheš,

taikina hyväh nimeh.
Pyhä-Il’l’a, kormeličča,
anna taikinan hapata,

leivän juuren jumputella!

(Šyntymä, lapšuš 152)
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Riiheššä 

Kun vil’l’a  huas’s’oissa kuivi,  še oli vietävä  riiheh lisyä kuivamah. Riihi on šiämehlämpiejä 
puintihuoneh. Šitä varoin enšin še riihi lämmitettih.  Lyhtehet šorrettih huas’s’ašta muah. 
Šitä varoin yksi nouši huaš’š’alla ta alko šortua. Ruanu levitettih huaš’š’an viereh, jotta ei ne 
rukehet muah päräjä. Kun oli kakši henkie, nin toini kanto niitä lyyhtehie riiheh, toini ahto 
partisilla (oršilla.). Šiitä tuaš lämmitettih riihi ahtamašta piäštyö. Šinä päivänä lämmitettih 
kerta kun riihi ahettih, toisena päivänä kakši kertua. Šillä še šiitä kuivi.

Riiheh kun mäntih, šiitä šorrettih lyyhtehijä partisilta ta šeinäh lyötih niitä.   Še oli huu-
vvantua. Šeinäh kun lyötih ni totta ne šiitä huuti. A huuvvettih enämpiki kerrašša,  čuppuh 
tukkuh huuvettih, še laihokeški kerralla. Še oli laihokeški šemmoni, jotta šiinä oli kolme 
partista aina laihokešellä. Šiitä oli ylähänä tuaš ne toisen partiset, jottei piäššyn ne lyyhtehet 
kuatumah. Niitä oli kolme laihokeškie riiheššä aina - šuurišša riihiššä oli nelläki. Šiitä oli 
vielä rikkapartiset, riiheššä, ne kun oli laihopartišet peräštäpäin pantu kiukuah šuahe, nin 
kiukuan kohalla ei ollun, nin šiitä oli poikittuan ne toiset partiset, rikkapartiset, kiukuan 
kohalla. Šiitä oli vielä skammi miltä ahettih, pitkä skammi, šillä nousi še ahtaja šeisomah ta 
šiltä škammilta ahto. Vielä oli šiinäki antelija, lapšie – ei šiinä nyt ruavašta tarvinnun.

Uškomukšet

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

Još kuiteinki mistänih šyyštä še oli alotettava illalla, pitäy leikattu kannikka panna talteh 
polčalla ta vašta šeuruavana päivänä šuau šen šyyvvä.

Leipäviipluo ei šua katata šeläškättä, ičeštä pois, vain iččeheš päin.
Leipäviipluo ei šua katata muuta kun yheštä piäštä. Još erehykšeššä šattuu katkuamah 

molommista päistä, niin pitäy heti kiirehešti halata viiplo kešeltä.
Pyhinä enšimmäini taikinašta leivottu rieška kuivatah ta šurvotah. Kun nämä murut šyö-

52



tetäh elukoilla (lehmillä), ei nämä makua öitä mečäššä.
Kerän pohjakši pitäy aina panna mitänih šyötävyä, tavallisešti leipyä, ta kerän purettuo 

šyyvvä tämä. Kerän pohjat niät toisella ilmalla (hauvan tuolla puolen) šyötetäh.
Pruasniekkana ei leipoja ta ruuvvan laittaja šua maissella eikä antua toisen maisseltavakši 

ruokie ennein kun murkinalla. Riähkä tulou. (Inha 53)
Leipyä piettih erityisešti kunnivošša, še oli ”Jumalan hyvyä”, šitä varotettih kirpuomisešta, 

eikä šitä šuanun panna stolalla pohja piälläpäin.
Veistä ei šuanun jättyä leivän piällä.
Vereš leipä šyötih aina murtamalla, ei leikaten. Pakšu leipä šai enšin kašattuo päivän toisen. 

Šiitä še piti leikata. Ušein šen luati isäntä iče. Hiän pesi käteh, nousi, pani leivän skuat’t’erilla 
ta risti šilmäh. Kun leipä oli leikattu, hiän kokosi viiplot skuat’t’erilla järješšykšeh. (Rannikko 
Götha)

Još leipäpala kirposi lattiella, šanottih Jumalan šana: ”hospoti isussa”.  
Još istuol’l’ah leipyä leikkuat, ni šiitä tulou riähkä. (Polku sammui s.12)
Leipä kun lienöy kiäštä šattun tipahtamah tahi leipäpala šyyvveššä – ni še oli riähkä. 
Leivän joka palani (varšinki enšimmäini) ta joka šen muruni merkittih ihmisen ošua. Rah-

vaš uško, jotta ihmisen leipäh šuhtautumisešta riippu hänen voima, tervehyš ta onni. Šentäh 
ni kiellettih šyönnäštä toisen jiännöšpalua, kun palan jättäjältä katou šilloin onni tai voima. 

Elä šyö toisen šelän takana, šamalla šyöt hänen voiman.
Annat šyyvveššä leipyä koiralla – köyhyt.
Elä jätä stolalla leipäpaluaš – laihut. Še pala alkau iče šilma šyyvvä tai juokšou šiula peräššä 

tuošša ilmašša.
Još šyyvveššä leipämuruset tiputah šuušta – vuota šurmua. Še muruni pitäis šamašša noš-

tua ta šyyvvä taikka luuvva tuleh.
Päivän lašun jälkie ei šuanun kerjäläisillä antua leipäpaluakana, vaikka nälkäh kuoltais. Još 

antau, ni vähenöy talon tavara ta varat. (Inha 52)
Leipäviipluo ei šua katata ičeštä päin, vain iččeh päin.
Uuteh taloh muuttuos’s’a leipä kiäššä luvettih tämmöni rukouš:
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Hospoti plahoslovi,
tämä on vanhin täššä talošša,

tätä još riittäy,
šilloin kaikkie riittäy,

tämä još loppuu,
niin še muuki loppuu.

( M .  Ta ka l o )

Kun muamo ennein rupesi maimottamah pitkyä šiimua, niin hiän aina šamalla šöi palan 
leipyä  ta šaneli:

– Kuin mie šyön tätä leipyä, niin työki šöisijä tämän. (M. Takalo)
”Koirannäppyö” parentuas’s’a šitä pyyhälletäh leipäpalasella ta tämä šyötetäh koiralla. 

Näppyö šiitä vielä pitäy pyyhältyä koiran hännällä. 
Kun kennih oli kipeytyn ta mäni Puahkomielta apuo šuamah, niin Puahkomie arpo 

šieklalla, eikä hiän tätä taituoh ni muilta peittän. Hiän ašetti šieklan stolalla, šieklan piällä 
oprasan, ja šieklan reunoilla oprasan kahen puolen hiilikappalehet ta toisilla reunoilla leipä-
palaset. Yksi käsi oli koholla šieklan piällä, ta peikalon ta etušormen välissä hiän piteli lankaš-
ta rippujua nieklua. Šiitä hiän näillä šanoilla arvautteli, mistä tauti oli tarttun:

Šano arpa šyitä myöten,
elä miehen mieltä myöten!

Kun ollou veještä 
nin mäne hiileštä hiileh,

Kun ollou mečäštä,
mäne leiväštä leipäh!

Još tauti oli veještä, niin niekla alko heiluo hiileštä hiileh, još tuaš mečäštä, niin leiväštä lei-
päh VKM s.16-17 
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Kivun luatu oli šuatava šelvillä, šiitä voitih piätellä, oliko tauti kuolomakši vain pareniko 
šiitä. Iro Remšu näin kerto täštä: ”Hoš mi oli šemmoni pohiipeli (= tuška, vaiva) eli tuška, 
no še mäni šiitä šen vanhan akan luo, šanou jotta ”ota šie velli ta arvottele, jotta parenis tämä 
asie!” – još kipienä oli nin piäšöykö vain kuolou. Še šiitä akka otti leivän, Pyhän Pohročan 
oprasan ta šieklan, millä jauhuo šieklottih. Šiitä pani šen leivän šinne šieklan alla ta Pyhän 
Pohročan oprasan pani šen šieklan piällä, šiekla kumual’l’ah. No šiitä kun Pyhän Pohročan 
oprasa täššä šieklan piällä näin, šiitä pani kakši leipäkirppuista näin, ta tähä puoleh näin kakši 
hiilipalua. No šiitä hiän kun näin rupei, šiitä pani leipäpalan nieklah ta rihmua pivuššan 
peräh, šiitä paino tähä oččua vaššen šen rihman, šano jotta: ”Šano arpa mieštä myöte, elä 
miehen mieltä myöte! Još tämä kipie parenou, nin käy leiväštä leipäh!”–  šanou tällä arvalla. 
Näin kun noššalti, niin još pareni še asie nin kävi leiväštä leipäh, još ei parennun nin šilloin 
kävi hiileštä hiileh. VKM s.111

Martti Takalon mukah Marina ei kuiteinkana pakottan omua uškuoh punukoillah. Ma-
rina ta hänen mieš Olli piteliyvyttih uškuoh koissa, vain ei vuajittu šitä muilta. Šen piirtehie 
kuiteski tuli toičči esillä.

– Leipyä ei esimerkiksi šuanun panna stolalla viärin päin, Ulla Tirri muistelou ämmyöh.
– Eikä leipyä šuanun laittua pal’l’ahalla (skuat’t’erittomalla) stolalla. Joka ilta ennein 

muate mänömistä stola piti puhistua muruloista, Martti Takalo mainiččou. (Viikonviihde 
30.04.2016)
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Tehtävä 1. Eči alla olijat šanat1 Karjalan kielen verkkošanakirjašta:
http://kaino.kotus.fi/cgi-bin/kks/karjala.cgi

1 J. Ruppijeva, Šanalipaš 2017, š. 4–5.

Kirjakielen šana
(vienankarjala)

Verkkošanakirjan
eččošana

avuan avoan ua -> oa
balalaikka palalaikka b -> p
picca
čakka tšakka č -> tš
domino d -> t
etona
filmi
Gagarin g -> k
hiiri
ikkuna
joki
kišša, kasi kissa, kasi š -> s
lehmä
manšikka mansikka š -> s
nakris
orava
poršaš, počči š -> s, čč -> ttš
repo
skiäkä iä -> eä
škuappi škuappi (kirjuta: skuappi) ua -> oa
zzz (pörätä, pörissä)
žonglöri
tetri
ukko
vyö
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yksi
ämmö
öljylamppu
kivistyä
iänitöin
tel’l’o
čiilahaini
n’apero
hačattua
toračču
šiämyštä
kuatua
gost’at / kost’at

Marina Takalo (3.8.1890 – 23.7.1970)
Marina Takalo oli šyntyn pieneššä vienankar-
jalaisešša Tuavon kyläššä, kumpani kuulu Ou-
lankan kuntah. Hänen tuatto, Iivana Nikitin, 
kulki sumčča-miehenä ihan Šuomen Ah-ve-
nanmualla šuaten ta tienes-tiruavošša Norjašša. 
Marinan mukah tuatto mahto puajie viijellä 
kielellä: šuomen, ruočin, norjan, venyähän ta 
karjalan kielellä. Marinan muamon, Stepanien, 
Iivana kosi Vičča-taipalen Šarviniemen kyläštä, 
kumpani oli 150 virššan piäššä Tuavošta. 

Vanhan tiijon taijot Marina oli perin van-
hemmiltah.

Iivana oli taitava starinojen kertoja ta Stepa-
nie maltto hyvin tietohuisie. Monet runot ta lo-
rut Marina oli opaštun tuattoh muamon čikol-Marina Takalo - Martti Takalon arkisto
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ta Ol’ona Nikitinalta. Iänelläitkujen taito oli tullun tiätinkältä Sološka Nikitinalta, kumpani 
oli šyntysin Vartielammista. Marina, kuin monet muutki šen ajan starinankertojat, ei šuattan 
lukie eikä kirjuttua. “En iitä tunne, kun tiellä tulou vaštah”, hiän šano.

Marina Takalo tuli perehin’eh pakolaisina Šuomeh 6.2.1922. Hänen mieheh Olli Nikitin 
oli šyntyn 1887 Oulankašša. Šuomeh tullešša heilä oli kolme lašta ta nelläš oli Marinalla 
vačašša. Šuomešša hyö elettih pitemmälti Kemissä ta Kuušamošša. Dramattini on Marinan 
ta hänen Stepanie-tyttären oša. Raja oli jakan perehen, Stepanie jäi lopullisešti Vienah (lisyä 
Katja Hyryn tutkimukšissa, esim. 2005, 2011). Stepanie Kemova oli elän Kiestinkissä ta 
hänet tunnetah niisi merkittävänä runonlaulajana (Vienan kansan laulajia: Stepanie Kemova 
-CD-levy, Juminkeko 2006).

Marina Takalon muistitietuo on pantu talteh ylen äijän. Helsinkin yliopiston uškontotii-
jon professori Juha Pentikäinen on kirjuttan vuotena 1971 Marina Takalon uškonto -nimi-
sen tevokšen. Marinan šanelomie starinoja ta loruja löytyy niisi Pertti Virtarannan kirjoista 
Kultarengas korvaan (1971) ta Vienalaisia lastenlauluja (1973). 

Kuusamon opiston pihašša on Marina Takalon muistomerkki, kumpani on avattu vuote-
na 1990 (taiteilija Nina Sailo). Šuomen Kemissä on Marina Takalon katu ta Kemin kaupun-
kinkirjastossa on pronssini muistoreliefi (Sanna Koivisto, 1991). 

Marina Takalon kieli oli vuosien kuluos’s’a ylen äijälti šuomelaistun, ka runomuotosešša 
perinteheššä hiän oli šäilyttän oman karjalan kieleh, kumpani esittäy vienankarjalan Oulan-
kan alamurrehta (Virtaranta 1971: 7–13). 

Tuariesen Muariesen,
muamoš kučču kotih

aittasien alačči,
peltosien peričči.

Yö pimikkäini,
vesi vilukkaini,

korkiet nämä on korniččaiset,
lipiet nämä on lipiččäiset.
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Ken nämä on srojin? – Kirveš nämä on srojin.
Missä kirveš? – Kannon piäššä.

Missä kanto? – Kašešša.
Missä kaški? – Tuli poltti.

Missä tuli? – Vesi šammutti.
Missä vesi? – Häkkö joi.

Missä lihat? – Kukko n’okki.
Missä kukko? – Kukkarošša.

Missä kukkaro? – Lippahašša.
Missä lipaš? – Aitašša.

Missä aitta? – Nurmella.
Missä nurmi? – Neito niitti.
Missä neito? – Taivahašša.

Milläkä šinne piäššäh?
– Skammisilla jammisilla,

kirjavilla korjasilla,
šuarapäillä šauvasilla,
huapasilla halkosilla.

Mitenkä še vielä ruatah?
– Šulkkuo šuletah,
kampkua kuajetah

tyttärillä töppösikse
prihasilla kuššakoikse

papilla paijakše,
tijakalla šopinokše.

(Pakautteli Pertti Virtaranta 23.–24.4.1967 Marinan tyttäreh luona Kemissä (Virtaranta 
1973: 41–42)).
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Tehtävä 2. Eči Karjalan kielen verkkošanakirjašta šeuruavat šanat:

šana merkitš eččomuoto

peričči taitse, takaa ohi perittši, perättši

korniččaini

lipiččäini

srojie

kaški

häkkö

skammini jammini

korjani

šuarapiä

šulkku

kampka

töppöni

prihani

kuššakka

tijakka

šopino
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Outi Iivanantyttö Lipkina (14.3.1878 – 14.9.1977)

Outi Lipkina elikkä “Köykän puapuška” oli 
šyntyn Vuokkiniemen Lammaisjärvellä. Hä-
nen tuattoh Levasen Iivana, kumpani oli 
mainivo starinankertoja ta tietohuiččija, eli 
97-vuotisekši (kuoli n. 1926). Iivanan tuatto 
oli ollun Ontrei ta Ontrein tuatto Leva, ke-
neštä Vuokkiniemen Levasen šuku on tottaše 
ni lähten. Outin muamo Našto Hilatantyttö 
(kuoli n. 1910) oli šyntysin Šuomen rajan lä-
hellä olijašta Niskajärven kyläštä. Outi Lip-
kinan vanhemmilla Iivanalla ta Naštolla oli 
Outin lisäkši nellä lašta: Vasselei (Šuomešša 
Lipponen), Petri (kuatu enšimmäiseššä mu-
ajilmanšovašša), Jyrki (Vuokkiniemeššä Lip-
kin) ta Huoti (Šuomešša Pekka Levanen).

Outi Lipkina oli Köykän Timolla (Timo 
Šimananpoika Lipkin) miehellä. Outin 
Tat’t’ana-tyttären tytär Ol’ga (šynt. 1948) 

eläy nykyjäh Koštamukšešša ta Anni-tyttären tytär Tanja eläy Kalevalašša. Viimeset elinvuo-
teh Outi Tat’t’anan kera oltih Olgan hoijettavina Uhtuošša, kunne hiät on hauvattuki.

Pertti Virtaranta pakautteli Outie hänen koissah Vuokkiniemen Lammaisjärvellä 11.–
12.7.1968 (Virtaranta 1973: 181–227). Outilla oli šiih palah jo piällä 90 vuotta. Kultarengas 
korvaan -kokoelmašša on “Köykän puapuškan” šanelomie starinoja viijettäkymmentä šivuo. 
Ta še on vain pikkaraini pala hänen tietojah, kun ičeki Outi oli šanon akateemikolla: “Miul-
ta ei starinat lopu; yksi loppuu, toini tippuu.” Lähettyö pakauteltavah luota Virtaranta oli 
päiväkirjahah lopukši kirjuttan: “Outi Lipkin tämän matkani kertojista paras.”  Vienan kyliä 
kiertämässä -kirjašta löytyy Outin pakinoja vetehiseštä, läsinnöistä ta niijen parentamisešta, 
häistä, riähistä ta monešta muušta mukavašta as’s’ašta (Virtaranta 1978: 61–84). 

Outi Iivanantyttö Lipkin. Vuokkiniemi. 
- Pertti Virtaranta 1968, SKNA.
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Tehtävä 3. Kuuntele starina nauhalta ta kačo šamalla tekstie. Allaviivua tuntomattomat 
šanat.

Starina Alatista ta taikalampušta

Kun oli ennen Avriikašša yksi šuutari, Muttenpašši. Hänellä oli yksi poika ta akka, šillä Mut-
tenpaššilla. Alati oli nimi šillä pojalla. 

Šiitä hyö elettih šiinä. Še poika oli šemmoni hyvä, kaikkeh oikein hyvä ta vielähän še ei 
ollun vanha, vielä nuori hyvin. 

Šiitä še Muttenpašši kuoli, akan kera jiätih. Šielä Avriikašša oli še noitaukko. Šiitä niät šie 
še ukko šai tietä, jotta Alati on niin ošakaš poika, jotta še pitäis šuaha nyt hänen tappua pois. 
Ta i tuli velli šinne akan ta pojan luo ta kun niin hyvänä on, tiätäkši rupieu, rahua antau: 
“Mäne ošša šitä šyömistä ta kaikkie!” No ta niin on hyvä.

Šiinä muutoman päivän on ta šanou šillä pojalla Alatilla: “Läkkä myö mečällä kävelömäh”.  
Ta i lähettih hyö ta mäni šinne höyryytti, šieltä avai kivenloukon ta trähni šen pojan šinne 
loukkoh ta jälelläh šiitä pani kannen kiini. Ta iče (noitaukko) mäni männeššäh.

Še poika männä karkatti kuin pitältä i lienöy männyn šinne alahakši päin. Ka mänöy, 
šieltä i tuli šiitä mieš, šanou: 

“Mitä pojalla on tarvis?” 
“Ka miun pitäis tiältä pois piäššä.”
Ta i antau hänellä šormukšen, šanou jotta: “Tätä kun hivahutat, šormušta, nin šiula tulou, 

mitä tarvičet. No šilma kun lähetäh viemäh, niin šielä on šemmosie kuppie, ota kolme niitä 
kuppie. Ne on niin kallehie jotta, et šie voi tietyä, jotta kuin kallehet ollah ne kupit”.

Niissä mitä ollou šemmoista ainetta niissä kuppiloissa.
No, ka hiän kun hivahutti šitä šormuštah, tuli jättiläini. 
“No mitä nuorimieš tahtou?”
“Ka kun miun šuattasit muan piällä ni ...”
Ta i läksi viemäh. Ta niin ni viey, kun juohatti, jotta šielä on ne (kupit), hiän i ottau kolme 

niitä. Ta vielä yksi lamppu, paharaiska lamppu, ruoštunuini ta hyvin paha. “Ota še lamppu. 
Kun hivahutat, nin šiitä mitä tarvičet, niin kaikkie šillä tulou, šillä lampulla.”
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Šiitä poika otti ne kupit ta šen lampun ta, niin noššallutti hänen piällä, tulou šiitä kotih 
šieltä.

A še on männyn noitaukko pois. Muamoh on hätäytyn jotta:
“Minne šie poikan jouvuit ta, minne še tiätäš (OL: šetäš) šai?”
“Šehän ei ollun mikänä tiätä, šehän oli murhamieš. Miunhan louheh työnši ta mie oisin 

šinne kuollun, kun en ois piäššyn rahvahan avulla”.
No. Ta i lamppuoh hivahutti. Šanou še akka:
“Ei ole poikan enämpi i mitä šyyvvä, niin olen nyt. Kaikki on loppun, jottei ole i mitä”. 

Kuni hiän šielä louhešša, kotvan aikua šielä kupašti.
Šivahutti lamppuoh ta – tuli šyömistä, mitä vain tarvičči!
No, ta i šanou šillä muamollah jotta:
“Mäne i šano nyt čuarih.  Mäne vie tämä lamppu ta kuppi še (kiäriy šen, mihi pannou) 

čuarilla. Šano, jotta ‘miun poika tahtou šiun tytärtä naisekšeh’. No pyri, kun mänet, niin pyri 
vahilta, jotta ‘miula on čuarih as’s’ua’, jotta ‘milma piäštäkkyä!’”.

No, ta i läksi, tiijät šie, akka ta i mänöy šinne köpittäy vanha raiska, kun on – niin kun mie 
tämmöni, köpiskö. No, mänöy šinne ta šanou vahilla jotta:

“Piäššä, miula on čuarih hyvyä as’s’ua!”
No, ta i mänöy šinne ta antau:
“Täššä on. Miun poika työnši nämä šiula kostinčat ta šiun tytärtä naisekšeh tahtou”.
Čuari kiiristäyty tiijät šie jotta, mitä še, suutarin poika čuarin tytöllä miehekši – oh! Kaččou 

šitä kostinččua ni, ajattelou jotta: “Tämä makšau miun koko talon.” No, šanou jotta:
“En mie tuota vielä tiijä. Ka tule šie huomena”.
Ta i läksi pois še (akka) ta, mänöy.
“No mitäpä šano?”
“Ka ei tietän vielä, šiitä vašta tytöllä šanou, huomena kučču.”
Ta i huomeneh elettih: “Mäne nyt uuvveštah!”
Toisen antau šen kupin: “No mäne i vie tämä! Ta šano jotta, ‘naisekšeh tahtou šiun tyt-

työ’”.
No. Ta i mänöy tuaš šinne akka, šanou ta antau:
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“Täššä on. Tuaš työnši kostinčat ta, naisekšeh vain tyttyö”.
Šiitä tuaš kaččou niitä:
“En mie ole vielä tytöllä šanon, ka tule šie huomena!”
A kaččou, jotta ne on niin kallehet jotta, ei hiän nimillä voi niitä vaššata.
No, ta i lähtöy, ka tuaš: “No mitäpä šano?”
“No ei ole vielä tytöllä šanon, ka huomena vielä kučču.”
No, ta i mänöy tiijät šie, še päivä ta mänöy: “No mäne i vielä kolmaš kerta!” Antau kol-

mannen šen kupin.
No, mänöy tuaš šinne:
“No täššä on. Työnši kostinčat ta šiitä ei armuo anna muuta, kun šiun tyttyö naisekši”.
Kaččou, kaččou jotta: “No millä mie nämä nyt vaštuan...” – ei hänen koko čarstva vaštua 

näitä kostinčoita, nämä on niin kallehet! Šanou jotta:
“No tulkua huomena käymäh tyttyö.”
No. Alati kun otti ta lamppuoh hivahutti jotta: “Miula tulis parempi autto, paremmat ne 

keisit ta ei kun čuarilla värčči kultua, toini hopieta, kolmaš vaškie, rahua, kolme värččie” – 
panou šiitä šiih auttohoš.

No. Ajau košahuttau šinne. Antua pitäis (tyttyö), a šotilahat on varuštan kahen puolen 
tietä, jotta varaštamah šitä tyttyö poikeš, tyttö pitäy ottua pois šiltä.

Šiitä otti šen tytön ta istuuvuttih šinne, tytön pani šinne, ta i muamoh – vielä muamoh 
kučču šinne käymäh. Moršiemen pani peremmäkši ta hiän rupei niijen rahavärččien luokši. 
Ta kun alko kahen puolen kultua ta hopieta tiepuolih šyytyä, tiijät šie! Šotilahat kun nähäh, 
jotta kun on kultua ta rahua, hyö i rapauvutah niitä ottamah, ei ni maltettu tyttyö ottua – 
niin mäni kotihis košahutti.

No. Tiijät šie šiih pahah pirttih vei – mitä še, šuutarilla mimmoni še on. No, no kor’a šillä 
ois tytöllä, ka mihipä hiän mänöy kun tuotih, siinä še olla pitäy! Eikä še voi šitä šyömistä 
šyyvvä eikä... Čuarillaki ei ole hyvä, kun nyt tyttö vietih šemmoseh taloh.

No. Ta i ruvetah muate illalla. Uinosi še moršien. Alati nousi ta kelluoh hivahutti, šitä 
lamppuoh hivahutti, jotta: “Tulis miula parempi talo, ei kun čuarilla, ta jäis yksi ikkuna 
luatimatta šinne ylähäkši, jottei olis še yksi ikkuna valmis vain, muut kaikki ois valmehet.”
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No, hiän šielä niin kun čuarin vorčissa makuau, moršien havaččeutuu – ka hyvä i on, 
mimmosešša on. Kiirallah šilmät jotta, kun nyt tämmöni on talo hänellä!

No ta i še keralla ollah toiseh päiväh, nouššah šieltä ta lähtöy (Alati) ta kuččuu, čuarilla 
jotta:

“Lähe nyt kostih! Ota heimokuntuaš ketä ottanet ta ota tuota tule akkon’eš, ota niitä vir-
kakuntuaš šinne kostih!”

Tullah, šielä kävelläh, mitäš kun on vielä paremmat kun čuarilla ne vorčat, huonehet ta 
kaikki!

No, šanou (Alati): “Nyt tuota, appe. Miula yksi ikkuna, en kerinnyn valmistua. Ni valmis-
sa šie tuo yksi ikkuna”.

Männäh kaččomah, ni šanou jotta: “En mie nimillä šua šitä valmistua.”
“No kun et šua, ni mie šuan, mie šuan” šanou.
Šiitä kostitah šielä ta šiitä lähetäh pois. Hyvähän šielä on kostie, kun on kaikkie!
No, šiitä velli, ollah eletäh šielä, lähtöy Alati šiitä mečällä kävelömäh. Ta še kun noitaukko 

šai kuulla, jotta jo on šuanun Alati čuarintytön naisekšeh ta šemmoset on huonehet ta kaikki, 
hiän ei muuta kun, ottau ta keryäy pahoja lamppuja, ruoštunehie, hyvin pahoja. Ta še kun 
Alati ei ole koissa, tulou (noitaukko), šielä kävelöy kyläššä ta vajehtelou lamppuja, uušie an-
tau ta niitä vanhoja šiitä ottau.

No. Ta i šanou jotta: “Eikö šiula ole tuota vanhua ruostunutta lamppuo, mie annan siula 
täštä uuvven ta vaikka kakšiki.”

“On yksi tuola huonehen nurkašša”, ei kun ei ole šanon hänellä, jotta hiän kun ei tietän.
No. Šiitä kun šai sen lampun ta hivahutti ta “jotta tämä mänis talo nyt täyšineh šinne 

Avriikkah!”
Ta niin ni läksi männä hyryyttämäh. No, sinne velli mäni šiitä še talo, no tiijät šie šillä 

moršiemella on šielä kor’a jotta! A še ukon ruato šemmoni tiijät šie noitaukko pakšu! No 
hiän vuottau, jotta eiköhän tuo mistä Alati vielä piäše tänne...

Alati kun tuli mečäštä, häntä i pantih vankiksi, jotta: “Minne tytön šuatoit?”
No hiän šielä ajattelou: “Ilmaista čuutuo. Millä mie nyt täštä piäšen pälkähäštä, ta hänellä 

oli vielä še šormuš kormanošša – ei ni muistan. Ta šai šen šormukšen, tuli jättiläini, šanou:
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“Mitä nuorella miehellä tarvis on?”
“Ka etkö šie tiijä, jotta minne miun naini talo on joutun?”
“Tiijän, kun noitaukko vei Avriikkah.”
“No piäššenkö mie šinne?”
“Piäset.”
No ta i šen keralla ottau ta viey hänen šinne Avriikkah. Šielä hiän matkuau, še naini ikku-

noista kaččelou, kaččou, ka Alati tulou! Hiän ei muuta kun, paikalla noštau šiitä hänen šinne 
šiämeh.

Šanou naini: “Se lamppu on hänellä (noitaukolla) šisälöššä. Ei heitä i kunne. Nyt kun hiän 
pyrittäy milma naisekši, jotta nyt pitäy ruveta hänellä naisekši. – Kun tulou, nin mie panen 
šiun peittoh. – Šanon jotta, ‘nyt rupiemma ta käy nyt viinua ošša oikein monta počkua ta 
juomma niin äijän jotta, šiitä hiät luajimma’”. 

No ta i tuli še noitaukko. Šanou (naini): “Mäne ošša viinua hyvin ruttoh ta nyt luajimma 
hiät ta mänemmä yhteh. Monta lajie oššat spirtua ta i kaikkie”.

No tiijät šie še viäntäy, viäntäy niitä hoš kuin äijän ta šiitä ruvetah juomah, hyvin šuurella 
tiijät šie kruuškalla še naini häntä čuhniu jotta: “No juo häntä, nyt pitäy oikein äijä (juuvva)”.

No šiitä še joi, joi, joi šuurella kruuškalla sitä, kerran spirtuo, toisen viinua, erähän kon-
jakkie, mitä vain... A tiijät šie mitä še hiän (naini) juopi, hiän puitto šuullah käyttäy šitä, 
šuullah, a ei maistelekana.

Šilloin kun ukko keikahtau lattiella, ei täštä ilmašta tiijä. Hiän hil’l’akkaiseh hiipiy šinne: 
“No tule nyt!” Ta i tulou še Alati, ta niin šuahah še lamppu kormanošta ta avatah šiitä še yli-
kerrašta ikkuna, ta šiitä kun häntä viännetäh, kun pačkatah šinne kivikatuh: “Mäne i šinne”. 
Šen keralla lamppuo hivahuttau ta niin jälelläh mänöy šamah paikkah, mistä läksi.

Šiitä käypi čuarilla šanomah: “Nyt on tyttäreš paikalla. En ollun mie vora, vain tyttäreš oli 
viärä”.

Šiitä alettih elyä ta šen pivuš šiitä starina.
PV: Keneltä šie tämän starinan kuulit?
OL: Tuattovainua šano. Tuattovainua šano tämän starinan. Hiän kun ennen šielä Šuo-

mešša käveli kaupalla ni, šieläkö hiän lienöy kuullun vain mistä lienöy hiän opaštun.
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Tehtävä 4. Pyyhi joka šanarivistä liika šana pois.

Tiätä, täti, tiätinkä, ämmö, muamo, velli, čikko, šeukku, tuatto, tytär, priha.

Ošakaš, elokaš, hajukaš, hiemakaš, lapikaš, juovikaš, kormanokaš, niipukaš.

Trähnie, kruuška, kor’a, počka, čuuto, čuari, kostie, as’s’a, kostinčča, kormano, vora, vorčča, 
čarstva.

Köpiskö, älviskö, kiiriskö, irviskö, niipiskö, ruško, kähiskö, jorvisko. 

Viina, moršši, spirtu, konjakki, piivo, likööri.

Tehtävä 5. Luve virkkehet. Huomua allaviivattujen šanojen käyttö. Kekšikkyä ryhmissä 
lisävirkkehie.

Tule meilä kostih! Meilä on täyši pirtti kost’ua. Viemmä kostinčakši karamellie. Ämmö 
kostittau punukkojah kakkaroilla. Oli hyvä kostie tiätän luona. – vieraš, olla ativoissa, tuo-
miset. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
On hiän kačo kor’ua nähnyn, kaikki on pitän tirppua. Juokše kor’a kotih, kačo vihmah 
kohta rupieu. Voi šilma kor’arukkua! Mieš on kokonah koreutun, kun ei nimistä löyvy 
ruatuo. – hätä, vaiva, tuška, rukka, raukka, joutuo hätäh, hätäytyö.

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

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

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

68



Tehtävä 6. Taivuta verbit mallin mukah.

Havaččeutuo – mie havaččeuvun, hiän havaččeutuu, hyö havaččeuvutah (mie havaččeuvuin, 
hiän havaččeutu, hyö havaččeuvuttih).

šuoriutuo .............................................................................................................................

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

Hivahuttua – mie hivahutan, hiän hivahuttau, hyö hivahutetah (mie hivahutin, hiän hivahutti, 
hyö hivahutettih).

vilahuttua ............................................................................................................................

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

Vaššata – mie vaštuan, hiän vaštuau, hyö vaššatah (mie vaštain / vaštasin, hiän vaštai / vaštasi, 
hyö vaššattih).

paššata .................................................................................................................................

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

Maissella – mie maistelen, hiän maistelou, hyö maissellah (mie maistelin, hiän maisteli, hyö 
maisseltih).

haissella ...............................................................................................................................

...........................................................................................................
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Tehtävä 7. Poimi starinan tekstistä verbijä, kumpaset oltais eri personissa.

mie šie hiän myö työ hyö

panen kuulit matkuau rupiemma elettih

Tehtävä 8. Luve starinan tekstistä poimitut liikkumista kuvualijat verbit. Tulouko mie-
leheš mitänih muita deskriptiiviverbijä?

Männä höyryyttyä ‘kuv. tehdä jtak voimakkaasti, kovasti, perusteellisesti’.

Männä karkattua ‘kalkkaa, kalkattaa, kolkuttaa, koluuttaa; puhua herkeämättä, nalkuttaa’.

Hivahuttua ‘hivauttaa, hipaista, hieraista’: hiihtyä hivahuttua, lyyvvä hivahuttua.

Šivahuttua ‘läimäyttää, huitaista, sivaltaa’: iskie šivahuttua. Vrt. šivahtua ‘kiireisestä, rivakasta 
liikkumisesta; livahtaa’.

Ajua košahuttua < košahtua ‘kohahtaa, kihahtaa, karahtaa’. Vrt.  košata ‘kohista, kahista’: 
koški košajau. KiestinkiP | še (tšuuto) ympäri pirttie vain oli kävellyn ta košannun šielä pihalla. 
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košajau ku hoaval lehti. tulou pahat šeät kun Köynäš košajau. Vuokkin | kyllä šielä kisapertissä 
šulkku košasi. Hietaj (KKS).

Männä köpittyä ‘liikkua t. työskennellä hitaasti t. kömpelösti’.

Männä hyryyttyä ’liikkua vaihdikkaasti’.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Tehtävä 9. Luve virkkehet ta allaviivua adverbit. Mittysie adverbijä löytyy starinan teks-
tistä?

Myö läksimä aštumah ielläh. Veneh on kumual’l’ah rannašša. Panen šokeristaučan jälelläh 
škuappih. Kaikki eloset tuaš ollah levälläh pitin latetta. 

Kiännin tekstin poikko(se)h. Tule kotih ta hyvin rutto(se)h! Lokki ylen terävä(ise)h koppai 
kalan. Ratijo pakajau lujah. 

Hiän on jo onnakko kahičči tiijuštan tätä as’s’ua. Šiula kun on kaikičči kasnašša rahua. Kačo 
vesi jo kanteikašta piäličči tulou. 

Tuo tuuhie kuuši loitokkali näkyy. Hyö paistih peitokkali meistä. Piäčkyset lennelläh alahak-
kali. 

Issumma mielitietyn kera kaklakkah. Sussietat šeisatuttih kuvah rinnakkah. Lapšet uinottih 
vierekkäh. Ruvekka nyt käsikiäkkäh piirih!

Aššu šiämeh! Kirjat ollah ylähyänä. Lašen ne alahammakši. Rannempana on šuurempaista 
mussikkua. Niän takuata vielä paremmin. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

72



Tehtävä 10. Luve starinašta poimitut šanaliitot, kumpasissa attribuuttina on adjektiivi. 
Kekši niijen kera virkkehie käyttyän tiettyjä alla annettuja šijamuotoja.

Ošakaš ’šemmoni kaikkeh hyvä’ priha, kallis kostinčča, paharaiska kämppä, ruoštunuini lamppu, 
mimmoni vorčča, ilmani čuuto ’sepä vasta kumma’.

Ošakkahalla prihalla …………………………………………………………..

Kallehen kostinčan ……………………………………………………………

Paharaisašša kämpäššä ………………………………………………………..

Ruoštunuiseh lamppuh ………………………………………………………..

Mimmosekši vorčakši …………………………………………………………

Ilmaista čuutuo ……………………………………………………………….

Tehtävä 11. Luve šanaliitot. Kiinitä huomijota partitiivin piättehih ta käyttöh. Pane 
šulkuloissa olijat šanat partitiivih.

Värčči hopieta, kultua, vaškie, rahua, jauhuo, eväštä, šyömistä.
Kesseli (marja, puola, kala, ahven, šäynyä).

…………………………………………………………………..
Kiukuallini (halko, kalitta, kalakukko, potakkašanki).

…………………………………………………………………..
Suleikka (viina, mahla, marjavesi, moršši).

………………………………………………………………….
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Kormanošša on nuaklua, nappie, murtuo, rupl’ua, euruo.
Vakašša on (tikutuš, lanka, niekla, rihma).

...................................................................................................
Stolalla on (makie pečen’n’a, šokeripesku, luota, voi, lehti).

...........................................................................................................
Lattiella on (kukkani, kuklani, jalačči, ruhka).

............................................................................................................
Onko šiula veikkuo, čikkuo, lammašta, perehtä?
Onko šiula (kosa, karjalankielini kirja, kyly, hienoni raha matašša)?

.............................................................................................................
Miula ei ole tovarissua, televiisorie, internettie.
Miula ei ole (skaippi, veneh, hyvä tivana, hyväččäini šulkkupaikka).

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

Tehtävä 12. Šiula on Alatin taikalamppu. Šitä hivahuttamalla šuat, mitä vain tahot. 
Mitä tarviččisit?

1. ………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………….
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Karjalaisie tervehtimistapoja

Tervehyisen luatimini oli karjalaisilla tärkie asie. Naiset ta miehet šuatettih tervehtie kaune-
hešti. Šiinä i lapšet opaššuttih.

Kun nähtih vierašta tulovan, ni šanottih: “Vierašta tulou. Tuo Jumala vierašta, huoli vie-
rahan varušta!”. 

Vierahat kun tultih, niin enšiksi rissittih šilmät, šanottih: “Terveh tänne!”. Šilloin talonvä-
ki nousi, ta isäntä šano: “Tulkua terveh vierahaiseni! Terveh tulovilla vierahilla!”. Šiitä isäntä 
anto kättä nais- ta miespuolisilla vierahilla, emäntä kätteli miehet ta šepäsi naisie. Starovierat 
ei annettu kättä: kun naiset, nin ni miehet šepäyvyttih. Hyö ševättih vain toini toisieh.

Muutomissa kylissä ei ollun tapana käškie istumah, toisissa isäntä šano: “Kualuat istumah, 
vierahaiseni, missä tilua nähnettä.” Miehet mäntih peräpirttih, naiset čuppuh. Čuppu oli 
kiukuanpuolini nurkka. Vierahat vaššattih: “Passipo, passipo, šuamma istuo.” 

Talonväki rupesi kyšelömäh uutisie vierahilta: “Mitä kuuluu, vierahaiseni? Olettako ollun 
tervehenä? Onko lapšet tervehenä? Mitein on vanhukšien vointi? Mitein teilä työt on män-
nyn? Olettako äijän kalua šuanun? Hyvinkö teilä lehmät lypšäy? Šaittako hyvin vil’l’ua? Joko 
oletta heinän šuanun ruatua?”. Niin tiijuššettih kaikki kuulumiset, a vierahat vaššattih.

Kun talonväki oli šyömäššä, niin pirttih tulija vieraš šano: “Terveh tänne! Leipyä šuolua, 
ristikanša!”. Vieraš kučuttih stolah: “Šyömäh ristikanša!”. Vieraš mäni šyömäh vašta toisešta 
käšyštä: “Tulehan šyömäh!”. Šen jälkeh vašta voitih ruveta šyömäh. Tahikka vaššattih: “Pas-
sipuo äijä, mie olen jo šyönyn! Piäškyähän tašah!”. 

Sriäppijällä šanottih: “Kaunehet kiät voitajalla!” Ta šiitä annettih vierahalla voitajaista.
Kun vierahat oltih lähöššä pois, ta talonväki vielä ois čäijyö keittän ta kostittan, vierahat 

šanottih:
Šyöty šyömät, juotu juomat,
pietty on kaikki pivot.
Ei täššä pivot pareta,
još ei vierahat vähetä.
Šamoin annettih kättä ta šepäyvyttih. Vierahat vieläi šanottih: “Passipuo šyöttämyä, juot-

75



tumua, hyvänä pitämyä. Tulkua meiläki käymäh. Jiäkyä tervehekši.”. Šiih vaššattih: “Mänkyä 
tervehenä ta tulkua toičči.”

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

Kun ken tarvičči apuo, nin toini toisieh autettih aina. Pienemmäštäki avušta passipoitettih 
ta šuatettih kaunehešti: “Passipo, čikkosen! Passipo, veikkosen!”.

Kyly kun oli valmis ta tultih kylyö valmistamašta, šanottih: “Ristikanša, kylpömäh!”. Toi-
set vaššattih: “Passipo!”. Šiitä mäntih kylyh. Kylyštä tultuo šanottih: “Passipo kylyn lämmit-
täjällä, vejen šuajalla, halon hakkuajalla, tulen nakkuajalla!”. Talonväki kyšy: “Oliko löylyö?”. 
Vaššattih jotta: “Passipuo, oli! Hyvät löylyt oltih!”. Šiitä pantih samovuara stolalla. 

Kun ruatajan kyličči mäntih, ni šanottih: “Tervehenä elät. Jumalapu!”. Ruataja vaštai: 
“Hyvä ois Jumalan apu.”.

  (Pertti Virtarannan Vienan kansa muistelee -kirjan tekstien mukah)

Tehtävä.
a) Valiče oikie vaštauš:

1. Mitä kuuluu?
a) Ei šen kummempua.
b) Kuuluu ihan hyvin.
č) Ei miltä.

2. Mitein voit?
a) Voin tulla aštumalla.
b) Passipo, tervehenä olen.
č) En voi.

3. Jiäkyä tervehekši!   
a) Olen tervehenä.   
b) Jiä šieki tervehekši.            
č) Mänkyä tervehenä!   
 
4. Kuinpa elättä?
a) Kaikki on entiselläh.
b) Elämmä puutalošša.
č) Terveh, terveh!
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5. Läkkä čäijyllä!                       
a) Läkkä vain.
b) Čäijy on makie
č) Passipo čäijyštä.                      

6. Terveh taloh!
a) Terveh pirttih!
b) Šano tervehyisie.
č) Tulkua tervehenä! Istukkua, missä 
šijua nähnettä!

7. Pisy tervehenä!
a) En pisy missänä.
b) Pisyn täššä vähän aikua.
č) Ole šieki tervehenä!  

8. Pakajatko karjalakši?
a) Pakajan vähäsen.
b) No hyväšti, kaveri!
č) Toičči tulen.

b) Valiče oikie virkkehen jatko:

1. Kylyštä tulijalta kyšytäh ...
a) Oliko höyryö? 
b) Oliko löylyö? 
č) Oliko vettä? 

2. Karjalaiset passipoijah toini toista …
a) Passipo, akkasen! Passipo, ukkosen!
b) Passipo, čikkosen! Passipo, veikkosen!
č) Passipo, kalani! Passipo, kiššani!

3. Konša vierahat tultih taloh, enšin hyö ...
a) pyyhittih jalat
b) šeisauvuttih kynnykšellä
č) rissittih šilmät
 

4.  Kun vierahat tultih pirttih ...
a) talonväki nousi, ta isäntä šano: “Mänkyä 
tervehenä vierahaiseni!”
b) talonväki nousi, ta emäntä šano: “Tulkua 
terveh vierahaiseni!”
č) talonväki nousi, ta isäntä šano: “Tulkua 
terveh vierahaiseni!”
  
5. Tervehykšen jälkeh isäntä ...
a) šepäsi naiset ta anto kättä miehillä
b) kätteli šekä miehet, jotta naiset
č) šepäsi miehet ta anto n’okkua naisilla

6. Tervehyksen jälkeh emäntä ...
a) anto kättä miehillä ta šepäsi naiset
b) anto kättä starovieroilla 
č) šepäsi miehet ta kätteli naiset
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7. Miehet istuuvuttih ...
a)  kosinolla
b) peränurkkah
č) karšinah

8. Vierahat mäntih stolah ...
a) heti kun piäštih pirttih
b) talonväjen enši käšyštä
č) talonväjen toisešta käšyštä 

9. Sriäppijällä šanottih ...
a) kaunehet kynnet voitajalla
b) kaunehet koprat voitajalla
č) kaunehet kiät voitajalla

10. Kylpijällä šanottih ...
a) Jumalapu šoršalla!
b) Jumalapu šotkalla!
č) Jumalapu jouččenilla!

11.Konša vierahat oltih lähöššä pois, hyö šanot-
tih ...
a) Passipuo šyöttämyä, juottamua, hyvänä 
pitämyä. Mänkyä terevehenä ta tulkua toičči!
b) Passipuo šyöttämyä, juottamua, hyvänä 
pitämyä. Tulkua meiläki käymäh. Jiäkyä ter-
vehekši.

Tautiloista

Kipuja oli Karjalašša kahta lajie: Jumalan tautija ta pahašta rahvahašta tulluita. Jumalan tauti 
piti läsijyä šijašša, a pahašta rahvahašta tullut tauti tarkotti ihmisen rikkomista.

Još ken kipienä oli, ni apuo kučuttih Jumalalta tahi Neičyt Muarielta. Tauvin käšettih 
männä šinne, missä oli “luutointa lihua ta šuonetointa pohkijeita.”

Neičyt Muarie emoni
rakaš äiti armollini
käyš tänne kučutah
tuleš tänne tarvitah

hätähisen huutahuošša
pakkohisen parkuvuošša!
...Kipie on kivuissa olla,

vamma vaivoissa elyä,
ei kivut kipeitä šiijä,

vammat vaivoja ei valita

Otaš hiijen hiihtošukšet,
lemmon leppäset šivakat,
jolla hiihat hiijen maita,

lemmon maita löyhyttelet
yliči yhekšän meren:

Šielä on luutointa lihua,
piätöintä kalua

šyyvvä miehen nälkähisen
haukata halunalasen.
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Tauti voipi tarttuo muašta, veještä, puušta, tulešta, tuulešta. Šilloin piti läsijän prostittuo, 
pyytyä prošken’n’ua. Aina ei ollun varmuutta šiitä, mistä kipu on tullun. Šilloin puhallettih 
ta šanottih:

Još šie lienet tulešta tullun,
niin šie tuleh mäne!

Još šie lienet veještä tullun,
niin šie veteh mäne!

Još šie lienet tuulešta tullun,
niin šie tuuleh mäne!

Veještä tauti hinkautu, esim. šilmih, hampahih, korvih – kellä mihiki. Tauti tarttuu hyvin, 
kun vejen piällä riitelöy. Tietäjät luajittih lahjoja veteh, jotta še mänis kyličči. 

Kun hampahie kivisti, prossitettih veteh. Mäntih rantah prošken’n’ua pyytämäh vejeltä:

Vejen tuatto, vejen muamo,
vejen kultani kuninkaš, 

vejen Ahti armollini!
Mitä lienen pahoin ajatellun,

ni prosti milma!
Ota pois omat hyväš,

Anna pois omat pahani!

Rahvahan parannuškeinoja: Ruokahalu parenou, kun taikina-aštiešta, kumpasešša noušou 
taikina, ottua kešeltä taikinua ta paistua leipä hiilillä. Sriäpitty leipä pitäy ensin pujotella 
oven skiäkän kautta ta pyöritellä palanuon pärien yllä, šiitä vašta šyyvvä. Hyvä olis niisi pu-
reškella kylyššä hauvislihoja.

Koirannäppä parenou, kun šitä pyyhäissäh leipäpalasella ta tämä šyötetäh koiralla.
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Hammašta kun rupei kivistämäh, šiitä šanottih:
Šie pissä pissän – mie pissän kakši; šie pissät kakši – mie pissän kolme; šie pissät kolme – 

mie pissän nellä; šie pissät nellä – mie pissän viisi; šie pissät viisi – mie pissän kuuši; šie pissät 
kuuši – mie pissän šeiččemen; šie pissät šeiččemen – mie pissän kahekšan; šie pissät kahekšan 
– mie pissän yhekšän.

Maitohammaš kun läksi, še luotih kiukuan perih, šiitä šanottih: Hiirellä šittani – miula 
kultani.

Kun kipie tuli huuleh, niin kuumalla kapustalla paineltih kipietä ta luvettih:
Oletko hinku hiilokšešta
vainko šammakko šavešta?
Juureš lahokkah, kuoreš kovokkah,
piäš šammaltukkah!
Šyyhyh voijetta luajittih näin: pihkua (mi tuli kešällä kun koivunlehen urpa avautu) pan-

tih vesisuleikkah, kotvasen ajan piäštä šiitä tuli hyvyä voijetta.
Kun ihmisellä on piänkivissystä ta še haikotteliutuu ta kašotteliutuu, niin šanottih: šiušša 

on kyllä kohelma, ka rupie lattiella pitäkšeh! Ei muuta kun mittual’omah! Šiitä paikalla sp-
ruaviutu.

Leikkuantahiseh pantih rautalehtie tahi puun pihkua piällä. Ta perččuo annettih juota-
vakši. Annettih šitä i šuuh kuumiešša ta topašša.

Ajošta parannettih niin, jotta plakattih piekšettyä vuahah muilua ta šokerie ajokšen nenäh 
– šiitä se i pareni.

Kun keroni tuli kipiekši, niin nouštih yhekšännellä huas’s’an riuvulla ta šieltä karjuttih:
Hoi haikko!
Ota pois hyvä iäneš, 
Anna pois paha iäneš!
Kolme kertua karjuttih ta še pareni.
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Kyly oli paraš parantaja. Kylyššä kylpieššä piti kipieh paikkah puhaltua ta kylvettyässä 
lukie, esim.:

Puun löyly, kivosen lämmin,
Hiki vanhan Väinämöisen,
lempo nuoren Joukahaisen

monešta hyväštä tehty,
ušijašti šiunateltu
kipejillä voitajiksi,

vammoilla valevesiksi!

tahi

Meheläini on meijän lintu,
herheläini on Hiijen lintu

tuopa mettä kielelläš
pahoilla parentimiksi,
kipehillä voitimiksi,
vaivoilla valevesiksi.

Lapšilla kylvettyässä luvettih:

Lämmittäisin kylysen,
kylvettäisin kylkilihat,
pehmittäisin perälihat,

kävisin päivän kaččomašša, 
kävisin kohta i kolmannenki.

jo oli korpit kollahettu,
ilman linnut illaissettu.

(Pertti Virtarannan Vienan kansa muistelee -kirjan tekstien mukah)
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Lisyä vienankarjalaisien kertomisie löytyy Pertti Virtarannan tevokšista:

• Vienan kansa muistelee. Helsinki: WSOY, 1958.
• Kultarengas korvaan: vienalaisia satuja ja legendoja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, 1971.
• Polku sammui: vienalaiskylien vaiheita rajan molemmin puolin. Helsinki: Kirjayhtymä, 1972.
• Vienalaisia lastenlauluja. Helsinki: Castrenianumin toimitteita 3, 1973.
• Vienan kyliä kiertämässä: karjalaiskylien entistä elämää Venehjärvestä Kostamukseen. Helsin-
ki: Kirjayhtymä, 1978.
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LukemistoLukemisto      
EI ŠANA ŠAMMALOIJU

Akatemikko Pertti Virtannan
šyntymäštä täyttyy 100 vuotta 20. oraškuuta 

Monella karjalaisella Pertti Virtarannan 
nimi tuou monenlaisie muistoja tahi ai-
naški mielikuvan henkilöštä, kumpani 
luati äijän karjalan kielen eteh. Olihan 
Virtaranta monien matkojeh takie tut-
tu vieraš Karjalašša ta Tverissä 1900-lu-
vun jälkipuoliskolla. Olen kuullun, jotta 
šuurta kuušiošaista Karjalan kielen šana-
kirjua kučutah Virtarannan šanakirjakši. 
Hiän oli šen kolmen enšimmäisen ošan, 
A–N-kirjaimien piätoimittaja vuosina 
1955–1983. Moni on tutuštun muihiki 
Virtarannan kirjoih, kumpasie hiän luati 
yheššä Helmi-naiseh kera ihan kuolomah 
šuaten 1997.Juakko Rugojev ta Pertti Virtaranta Kenttärven 

rantakallivolla, 1987. Helmi Virtaranta.

Kiinnoššuš karjalan kieleh

Enšimmäisen kerran Virtaranta tutuštu eläväh karjalan kieleh Šuomen jatkošovan aikana. 
Hiän oli šilloin pitän ajan Seesjärven tienoilla ta piäsi pakauttelomah varšinki Mäntyšelän, 
Puatanen ta Porajärven kylien karjalankielisie eläjie, kumpasie ei oltu keritty evakoija.

Šeuruavan kerran Virtaranta kuunteli karjalan ta lyydin pakasijie Ruočin-vuosinah 1948–
1955. Hiän oli Lundin yliopistošša šuomen kielen lehtorina ta tutuštu pakolaisih, mit oli 
tultu Neuvoštoliitošta. Šilloin hiän pakautteli Haljärven lyydiläistä Stefan Huotarista ta mo-
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nie Vienan Karjalašta tulluita, kumpasih hänet juohatti nuori opaštuja Heikki Kyyrönen. 
Kešäsin hiän kävi keryämäššä kieliainešta Šuomen karjalankielisiltä, varšinki Hietajärven ta 
Kuivajärven eläjiltä. Näijen vuosien ainehistuo on julkaistu erityisešti tevokšissa “Lyydiläisiä 
tekstejä I–IV (1963–1976), Vienan kansa muistelee (1958) ta Kultarengas korvaan (1971),

ta šanaštuo on šamoin Karjalan kielen sanakirjassa”.
Virtarantojen pereh – Helmi, Pertti ta nellä lašta – muutti jälelläh Šuomeh kevyällä 1955, 

kun Virtarantua pyritettih uuvveštah käynnissetyn Karjalan kielen šanakirjan toimitukšen 
piätoimittajakši. Šanakirjuahan oli jo 1930-luvulla kirjuttan Eino Leskinen runšahan ai-
nehiston pohjalta; ainehistuo oli kerätty 1800-luvun lopulta alkuan. Šota kuitenki katkasi 
työn, ta Virtaranta alotti šen aivan uušin käsitykšin, hakušanaki vaihtu Šuojärven murtehen 
mukasešta vienalaismurtehien šuuntah. Kun hänet nimitettih Helsinkin yliopiston šuomen 
kielen professoriksi 1959, hiän jatko puolipäiväsenä piätoimittajana.

Tutuštumini Tverin Karjalah

 Pertti Virtaranta ta Ol’ga Mihailovna Pimeno-
va, 1968. Kuva otett u Kot ima isien kiel ien 
kešk ukšen nett išivuilta .  Šanakirjan piätoi-
mittajakši tulleššah Pertti Virtaranta oli kerin-
nyn tutuštuo monih karjalan kielen murtehih, 
ka tverinkarjalan murtehet oltih aivan tunto-
mattomie hänellä. Šentäh hiän kiinnoštu niis-
tä jo enšimmäisinä šanakirjavuosinah. Karjalan 
kielen šanakirjan yksi merkittävimmistä šanaš-
tonkeryäjistä on Juho Kujola, kumpani keräsi 
šanaštuo kotipitäjän Šalmin lisäkši 1910-luvul-
la Novgorodin ta Tverin gubernijoissa. Tämän 
šanomattoman arvokkahan ainehiston Virta-
ranta pelašti Kujolan lakašta. Näin Virtaranta 

Pertti Virtaranta ta Ol’ga Mihailovna 
Pimenova, 1968. Kuva otettu Kotimaisien 

kielien keškukšen nettišivuilta.
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luonnehti löytyö 1977: “No šieltähän še kapšakki löyty. Še oli šuuri kapšakki, täynnä Tverin 
Karjalan materialie. 
Šiinä oli enšinnäki šanalippuja, tuhanšie hyvin tihieh kirjutettuja. Mie huomasin heti, jotta 
tämähän on vallan mahotoin uarreh. Ukko ei oikein enyä iče niitä niin muistankana eikä 
niitä šillä tavalla käsittän enyä, kuin ne olis arvošša piettävä.”
Niinpä molommat Virtarannat lähettih tutkimušmatalla šillosen Kalininin eli Tverin alo-
vehella heti, kun še oli mahollista. Šuomen ta Neuvoštoliiton välini tietehellis-teknillini yh-
teistyöšopimuš oli šolmittu 1955, ta še anto mahollisuon šuorittua kenttätyömatkoja Neu-
voštoliiton karjalaisien luokše. Virtarannat šuoritettih enšimmäini matka 1957 ta toini 1958 
Tverin alovehella šekä Petroskoin ta Aunukšenkaupunkin ympäristöh. Toisella matalla oli 
šamoin mukana itkuviršien tutkija Lauri Honko. Matkojen šualis ei ollun šuuren šuuri, ka 
merkityš šitäki šuurempi. Kanšanihmiset ta kielentutkijat opittih tuntomah Virtarannan ta 
hänen työtavan, lepohetkie ei turhah pietty.
Tietehellis-teknillisen yhteistyöšopimukšen rajoissa Pertti Virtaranta luati yhteheš kahekšan 
nauhotuš- ta kielen keruumatkua karjalaisien luokše kuin yksin, šamoin ni yheššä Helmin 
tahi muijen tutkijien kera. Karjalaisina oppahina hänellä oltih Grigori Makarov, Vladimir 
R’agojev, Aleksandr Barantsev ta Aleksandra Punžina. Matat šuuntauvuttih pohjosešta Vie-
našta aina šuveh Sroičan Kontuh šuaten ta Tverin alovehen lukusih kylih. Ainehistuo kerä-
yty äijälti kuin nauhotettuna, šamoin ni muistihpanoina. Nauhotettu ainehisto on tallešša 
Kotimaisien kielien keškukšešša (Kotus) Helsinkissä ta kopijoja Kielen, kirjallisuon ta isto-
rijan instituutissa Petroskoissa. Matkojen päiväkirjat ollah tallešša Itä-Šuomen yliopistošša 
Joenšuušša.
Pertti Virtaranta pakautteli šatoja karjalaisie, no mainičen täššä vain muutoman: tverinkar-
jalaini Anna Andrejevna Šut’ajeva šekä Iljinien pariskunta Jevdokija ta Ivan eli Dun’a ta 
Van’a on tultu monilla šuomelaisillaki tutuiksi. Itkuviršien taitajista pitäy lisäkši mainita 
Pyhäjärven lyydiläini Anna Vasiljevna Česnakova ta Puatanešša elänyt Aleksandra Ivanovna 
K’argina.
Pertti Virtaranta šuoritti toki monie muitaki matkoja karjalaisien luokše, hiän oli matanjoh-
tajana vuotena 1966, kun joukko šuomen kielen ta kanšanrunouven tutkijie kävi Petroskois-
sa, asientuntijana ušeilla Šuomen televisijon luatimilla dokumenttimatoilla ta turistimatoilla 
šekä ošallistu kongressiloih ta monih muih tilaisukših.
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Šuomen kielen tutkija ta taitaja järještäjä

Karjalan kieli oli vain yksi Pertti Virtarannan tutkimušala. Hiän oli alottan tietehellisen urah 
tutkimalla oman kotišeuvun murrehta, kumpaista šamoin hänen 1946 ilmeštynyt väitöškirja 
käsitteli. Hiän oli kiinnoštun šuomen kielen kaikista murtehista ta kielimuotoloista, hiän 
nauhotti niitä ei vain eri puolella Šuomie vain šamoin ni Skandinavijašša ta Amerikaššaki 
ušeilla matoilla. Šen lisäkši hiän julkasi lukusie kirjoja eri murtehie. Enšimmäini murreh-
näytteitä šisältäjä kirja oli 1947 ilmeštynyt “Vanha kansa muistelee”. 

Pertti Virtaranta oli taitaja järještäjä. Jo vuotena 1959 hiän oli šuanun aikah šen, jotta pe-
ruššettih Šuomen kielen nauhotušarhiiva, kumpaseh kaikki nauhotukšet kerättih. Nykyjäh 
täššä arhiivašša, mi šijoutuu Kotimaisien keškukšešša Helsinkissä, on erikielisie iänittehie n. 
24 000 tuntie.

Šuomen kielen ulkomualaisopetukšen ta kulttuurinvaihon järještämiseššä Pertti
Virtarannalla oli keškini ošuš. Hiän kävi iče tutuštumašša eri maijen yliopistoissa annetta-

vah šuomen kielen opetukšeh ta eisti uušien opetušyksikköjen peruštamista.

Työtä aina riitti

Mitein še Pertti Virtaranta kykeni täh kaikkeh? Jo nauhotukšie on šatoja tuntija ta kirjoja 
runšahat parikymmentä ta lisäkši lukomattomie artikkelija, bibliografijašša onki läheš 500 
nimikehtä. Hiän tovella luati aina töitä, aina piti ruatua mitänih mielekäštä ta kehittävyä, niin 
kuin hänen tyttäreh kertou tulovan kešäkuun lopušša julkaistavašša muistokirjašša “Täyttä 
työtä – Akateemikko Pertti Virtarannan satavuotismuisto” (toim. Marja Torikka ta Jaakko 
Yli-Paavola). Hänen työtahtistah on šanottu, jotta še “oli tašani, no kova”.

Ei šua unohtua Helmi Virtarannan roolie. Hiän oli mukana ušeilla keruumatoilla, autto 
pakautteluissa, oli erinomani ta tunnuššettu valokuvuaja, kirjutti ainehistot kirjutuškone-
hella (tietokonehta ei vielä ollun), oli Karjalan kielen šanakirjan toimittaja ta toimituššihteri 
1955–1982 ta hoiti käytännön aseita šekä nelilapšisen perehen aren ta juhlan.

Minkälaini Pertti Virtaranta oli ihmisenä? Mie muissan hänet asiellisen lempienä ohjuaja-
na šekä opinnoissani, jotta šanakirjan luatimisešša. Hiän ei konšana moittin tahi hermoštun. 
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Šama käsityš on varmašti kaikilla, ta tytärki kertou, jotta tuattoh oli ollun aina rauhallini ta 
auttavaini. Vuosi takaperin Helmi Virtaranta kerto miula, jotta hiän oli nähnyn Pertin šiän-
tynyön vain kerran.

Pertti Virtaranta oli taitaja pakauttelija, hiän šai kielenoppahan luottamah iččeheh ašettu-
malla tämän tašolla, käyttämällä hänen kieltäh ta murrehtah ta arvoštamalla häntä ihmisenä.

Marja Torikka «Oma Mua» № 18(1408)

“Ajatukšeni ollah ikuset…”

“Ajatukšeni ollah ikuset…”, kirjutti Juakko Rugojev ta oli oikiešša. Pruasniekkapäivänä kir-
jailijan omahiset ta lähiset ihmiset muisseltih Rugojevin luomistyötä, elämäntaivalta ta yh-
teiskunnallista toimintua. Ajatukšet, kumpasie eisti Koštamuš-kyläššä šyntynyt Juakko Vasil-
jevič, eletäh vielä tänäpiänäki. Šen lisäkši, hiän ennušti monien arvojen hyväkšymistä. Kuin 
mainičči seminarissa Sirpa Nieminen, vielä ei ollun mimmoistakana “vihreijen liikehtä”, 
kun Juakko jo puolušti oman šeuvun luontuo. Vet juuri Rugojevin välihmänön avulla Koš-
tamukšen malminrikaštamokombinatin rakentamisen aikana oli noššettu pata, mi ei anna 
laškie kombinatin likavesijä Kuittijärven vesistöh. Seminarin kaikki pakinoiččijat šaneltih 
Juakko Rugojevin huomuavaisešta šuhtautumisešta omah muah, kieleh, juuriloih. Esitykšien 
jälkeh omistamuisselmista tuatošta kerto kirjailijan poika Reino Rugojev. Šen lisäkši hänellä 
oli luovutettu kunnivotehtävä – Juakko Rugojevin rintaveššokšen presentatijo. Yheššä lua-
tijan Tuula Karjalaisen kera hyö pal’l’aššettih veššoš. Pronššista luajittu rintaveššoš on sim-
volisešti ašetettu šuuren petäjän runkoh. Kajaanilaini kuvanveštäjä Tuula Karjalaini kerto 
veššokšen luatimisen istorijašta ta kiitti kaikkie, ken autto häntä.

– Tämä rintaveššoš ašetetah KT:n Kanšallisešša kirjaštošša, missä on Juakko Rugojevin 
luomistyön monta lukijua, tutkijua ta ihailijua, šano KT:n kulttuuriministerin šijahini, Juak-
ko Rugojevin punukka Varvara Lebedeva. A sosialikyšymykšie hoitaja Koštamukšen hallin-
non varajohtaja Ol’ga Kerežina lisäsi:

– Koštamukšešša šuunnitellah ašettua kirjailijan kokovartalopačaš. Šen projekti on jo val-
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Kuvanveštäjä Tuula Karjalaini ta toimittaja Reino Rugojev 
pal’l’aššettih juhlaseminarissa Koštamukšešša Juakko Rugojevin 
rintakuva. Veššoš on Juminkeko-šiätijön ta šuomelaisien kult-
tuuripiirien lahja ta kunnivonošoituš kirjailijan elämäntyötä 
kohtah. KUVA: TATJANA IVANITSKAJA

mis ta nyt mietitäh, missä kohašša ois parempi ašettua Rugojevin muistopačaš. Himottais, 
jotta še šeisois Kontokki-järven rannalla, vet šitä paikkua oikein tykkäsi kirjuttaja ta šinne 
voitais keräytyö kirjallisuštapahtumih kaikki halukkahat.

Al’ona Selezn’ova, 64parallel.ru -nettilehti
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Kirjailijan perinnöllä omissettu

Šulakuušša Karjalan kanšallisešša arhiivašša esitettih Karjalan kanšankirjailijan Juakko Ru-
gojevin perintö -projekti. Arhiivan ruatajat valmissettih tätä portalie tunnetun kirjuttajan 
100-vuotispäiväkši. 

Šähköresurssi šisältäy Karjalan eri arhiivoissa ta musejoissa šäilytettyjä dokumenttija, va-
lokuvie, iänitteitä ta videoita. Ne kerrotah Rugojevista kirjailijašta, valokuvuajašta ta yhteis-
kunnallisešta toimijašta. Projektin pohjana ollah ainutluatuset dokumentit Juakko Rugo-
jevin yksityiskokoelmašta, kumpaset kirjailijan pereh myönti KT:n Kanšallisella arhiivalla 
1990-luvulla.

Arhiivan šuurimmašša yksityiskokoelmašša (yli 1800 šäilytyšyksikkyö) on dokumenttija 
kirjuttajan elämäštä ta luomistyöštä, materialija Karjalan istorijašta ta kulttuurista, mitä ke-
räsi Rugojev valmistuas’s’a omie tevokšie. Yksityiskokoelman dokumenttien oša on šuomen 
kielellä.

– Rugojevin kokoelmašša on dokumenttija karjalaisista runonlaulajista, Karjalan tašaval-

J. Rugojev (oikiella)
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lan enšimmäisen johtajan Edvard Gyllingin perehen jäšenien kirjutettuja kirjasie, Karjalan 
eläjien muisselmie kanšalaista Šuurešta Isänmuallisešta šovašta, kertou projektin konseptijon 
luatija, Kanšallisen arhiivan ruataja Jelena Usačova.

Portalilla esitetty valokuvanäyttely kertou kirjailijan elämäštä šekä antau mahollisuon 
kaččuo muajilmua hänen valokuvakonehen objektiivin läpi. Juakko Rugojevin kuvissa ollah 
šyväimellä kallehet šeuvut, muanmiehet, muuttuja elämä. Projektin presentatijoh tuli tieto-
miehie ta kulttuurialanruatajie, kirjailijan heimolaisie ta muanmiehie, journalistija ta Rugo-
jevin luomistyön ihailijie. Kirjuttajan poika Reino Rugojev kerto omie muisselmie tuatoštah 
ta luovutti arhiivalla lisyä dokumenttija, mit oli šäilytty kirjailijan kešämökillä Kossalmešša.

Filologisien tietojen tohtori Juri D’užev kerto, mitein valmisti kirjua “Juakko Rugojev – 
Karjalan kanšankirjailija”. Kirja pohjautuu kirjuttajan yksityis-kokoelman dokumenttiloih, 
mit šäilytäh Kanšallisešša arhiivašša. 

Rugojev taloh kiukuan viereššä. Koštomukšen Šuojärvi.1988
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Kanšallisen arhiivan šuuren projektin partn’orien luvušša ollah KT:n Kanšallini musejo, Koš-
tamukšen kaupunkin musejo, Koštamukšen Juakko Rugojevilla nimetyn 1. Koulun kirjalli-
suš-kotišeutumusejo, KT:n Kanšallini kirjašto, Venäjän

tietoakatemijan Karjalan tietokeškukšen arhiiva, Reino Rugojev, Ort’t’o Stepanovin šiäti-
jö, Karjalan -tele- ta ratijoyhtivö. Tuttavuštuo partn’orien kokoelmih voit portalin eri šivulla.

Nyt šähköresurssilla on esitetty vain pieni oša dokumenttija Rugojevin toiminnašta ta 
elämäštä. Uušie dokumenttija lisätäh ajan mittah arhiivan portalilla rkna.ru/exhibitions/ ru-
goev/.

Kanšallisen arhiivan ruatajat toivotah, jotta šähköresurssi Karjalan kanšankirjailijan elä-
mäštä ta luomistyöštä tuou hyötyö tutkijilla ta kiinnoštau Juakko Rugojevin luomistyön 
ihailijie.

Maikki Spitsina

Rugojev: http://www.rkna.ru/exhibitions/rugoev/
Virtaranta: https://www.kotus.fi/nyt/teemakoosteet/virtarannat_yksissa_tuumin

91



www.karjalansivistysseura.fi/oppimateriaalit/vienankarjalan-ja-kulttuu-
rin-kurssit/kiukua-karjalaisien-elamassa/

”Kiukua karjalaisien elämäššä” on seitsemäs osa Karjalan Sivistysseuran 
julkaisemassa Vienankarjalan ta kulttuurin kurššin oppimateriaalien 

sarjassa. Julkaistu verkossa 2021.

Lue lisää:
www.karjalansivistysseura.fi/oppimateriaalit/

Tutustu Karjalan Sivistysseuraan:
www.karjalansivistysseura.fi/yhdistys/

Kuvitus on peräisin Wikimedia Commons -sivustolta ellei 
toisin mainita:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

isbn 978-952-7193-53-2isbn 978-952-7193-53-2
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