
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)

4



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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