
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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