
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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