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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:

64



“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.

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

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

.................................................................................
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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’.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

71



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. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..
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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-
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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.

78



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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