
Vienankarjalan ta 
kulttuurin kuršši

KARJALANKARJALAN
ELUKKAMUAJILMAELUKKAMUAJILMA

J ä r j e š š e t t y  Ku u s a m o s s a  2 3 . 6 . – 2 9 . 6 . 2 0 1 4

Karjalan Sivistysseura

&

Valentina Karakina ja Olga Karlova



Opaššušmaterialit © Olga Karlova ja Valentina Ka-

rakina 2020. Aineisto on vapaasti käytettävissä edel-

lyttäen, että aineistoa ei muokata eikä sitä käytetä 

kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston lähde ja tekijän-

oikeuksien haltijat on aina mainittava sitä käytettä-

essä.

Kuvituš: Ilya Padchin Taitto: Jens Hattuniemi

Foto: Wikimedia Commons

Julkasija: Karjalan Šivissyššeura ry

KelloKaKla lehmä Kontiešta muKavin

Yksi karjalaini ukko Vartiovuaralta oli kerton 

tämmösen mukavan jutun. Uškokkua taikka el-

kyä, ka näin šano olovan ta pakasi täštä ihan kuin 

tosiasiešta. Kešällä talon lehmät oli illalla tultu 

kotih rauhattomina. Huomattih isännät šeki, jot-

ta kellokakla lehmä ei tullun toisien lehmien kera. 

Miehet lähettih heti meččäh šitä eččimäh. Kotva-

sen ajan piäštä alko kuuluo mečäštä tuttava kellon 

kalkatuš ta näytti šiltä, jotta še iäni kuulu koko 

ajan šamalta paikalta. Miehet lähettih kulkomah 

iäntä kohti ta vähäsen matan piäštä kauhukšeh 

nähtih ihan čupoista čuutuo. Vapisija lehmä šeiso 

pieneššä notkošša heiniköššä ta šen takajalka oli 

tarttun louhikkoh. Šen viereššä istu kontie ta etu-

käpälälläh heläytti lehmän kaklašša rippujua kau-

nisiänistä vaškikelluo. Kun miehet alettih lähetä, 

kontie pyörähti korpeh. Lehmäššä ei ollun mi-

tänä näkyväistä vikua. Tottaše kontiella ei ollun 

šuurta verenhimuo, vaikka aikua hänellä oli ollun 

riittäväšti ruatua vaikka mitä. Šoitonhimo oli täh 

palah voittan nälän. Monet tovissetah šemmoista, 

jotta kontie mečäššä pitäy šilmällä kellokašta leh-

myä, jotta še tykkyäy šoittuo, varšinki rytmillistä 

marššie.

Laatijat ovat luoneet aineiston valmistellessaan ja 

pitäessään Vienankarjalan ja kulttuurin kursseja 

Suomessa ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.
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LukemistoLukemisto      
KOTIELUKKOJEN
RUUMIHINOŠAT

LEHMÄ ŠIKA

HEPONI KANA
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 ELÄINLAJI ISÄKKÖ EMÄKKÖ JÄLKILÄINI 

LEHMÄ HÄRKÄ LEHMÄ VASIKKA, VAŠA 

ŠIKA ISÄŠIKA EMÄŠIKA PORŠAŠ, POČČI 

KANA KUKKO KANA TIPANI 

HEPONI ORIH TAMMA VARŠA 

KOSA PUKKI KOSA KILI 

LAMMAŠ POKKO UUHI/UUKO VUONNA, KARIČČA, TIRUNI 

PORO HIRVAŠ VUAJIN VASIKKA, VAŠA 

 

KOSA LAMMAŠ

PORO
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   1 ŠIKA 
  2 EMÄKKÖ 
  3 ISÄKKÖ 
  4 PORŠAŠ 
  5 ŠORKKA 
  6 KÄRŠÄ 
  7 ŠAPARO 
  8 NÄNNI 
 

ŠIKALA 
HARJAŠ 
PORŠIE 
IMETTYÄ 
TIINEHTYÖ 
VINKUO 
RÖHKIE 
LIHUO 
ŠYYVVÄ 
JUUVVA 
MUATA 

 
  9 LAMMAŠ 
  10 UUHI/UUKO 
  11 POKKO 
  12 KARIČČA 
  13 VILLA 
  14 ŠAPARO 
  15 RUKKI 
  16 KARTAT 
  17 KERIČČEMET 
  18 LANKA 
 

LAMMAŠKARŠINA  
VILLA 
VUONNA 
 
VUONNIE 
MIÄKIE 
PIÄKIE 
KERITÄ 
KARTATA 
KESRÄTÄ 
PUŠKIE 
KERRATA 
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VILLAŠTA LANKAKŠI

LAMMAŠ KERITÄH NELLIČČI VUUVVEŠŠA.

VILLAT KARTATAH LAPOHIKSI.

LAPOHISTA KESRÄTÄH RUKILLA LANKUA.

LANKOJA VIIPSITÄH VIIPSINPUULLA.

LANKUA KERITÄH KERÄLLÄ.

LANKAŠTA TIKUTETAH.

1. KERIČČEMET

2. KARTAT

3. RUKKI

4.VIIPSINPUU/VYY-

HIN

5. LAPOHOT

6. LAVOHVAKKA

7. LANKAKERÄ

8. TIKUTUŠ
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 1 LEHMÄ 
 2 HÄRKÄ 
 3 VASIKKA 
 4 ŠORKKA 
 5 HÄNTÄ 
 6 ŠARVI 
 7 UTARET (UVAR) 
 8 TURPA 
 9 KYNŠI 
 10 LEHMÄNKELLO 
 
PAIMEN 
TIINEH   
MAHO 
POIKIJA 
PLUOHKANA  
HEINÄ  REHU  
JUOMINI  
KUIVIKEH  
ŠARVIPIÄ  MUL’L’U    
LYPŠINŠANKKO 
 
KÄYTTYÄ HÄRÄLLÄ 
MÄNNÄ UMPEH      
POIKIE  
LYPŠYÄ  
HERUO 
AMMUO 
PAIMENTUA  
JUOTTUA  
ŠYÖTTYÄ   
  
RÖNKYÖ   
PUŠKIE   
KUOPIE MUATA 
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 1 KOSA 
2 KOSA 
3 PUKKI = KAPRIS 
4 KILI 
KOSANPOIKA 
5 PARTA 
6 ŠARVI 
7 ŠORKKA 
 
UTARET 
NÄNNI 
MAITO 
VILLA 
LIÄVÄ 
 
VUONNIE 
PUŠKIE 
MÄKÄTTYÄ 
 
8 PORO 
9 VUAJIN 
10 HIRVAŠ 
11 VAŠA 
12 ŠARVET 
13 POROMERKKI/ 
KEIKKALO 
14 PULKKA = 
AHKIVO 
15 ŠUOPUNKI 
 
KARJA/TOKKA 
JÄKÄLÄ 
KOPARA 
VUONNELO (2v.) 
URAKKA (2v.) 
UTAMI  
PETRARAITI 
N’UPPO/ŠARVETOIN 
PORONKUŠEMA(7,5) 
 
AMMUO 
VAŠUO 
PANKOTTUA 
TYYNNYTTYÄ 
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1 KOIRA 
2 KOIRANPENTU 
3 HÄNTÄ 
4 TURPA 
5 KAKLAREMMI 
KAHLEH 
6 KET’T’U/ČIEPPI 
7 TALUTUŠHIHNA 
8 JUOKŠUNARU 
9 KOIRANKOPPI 
10 RUOKAMAL’L’A  
KUPPI 
11 LUU 
PENIKKÄ/PENTU 
VAHTIE 
HAUKKUO 
PENIKÖIJÄ 
PURRA 
ÄRÄTÄ 
 
 
 
 
 
 
12 KIŠŠA 
13 KIŠŠANPENTU 
KIKKI 
14 HÄNTÄ 
15 VIIKŠET 
16 KÄPÄLÄ = TAŠŠU 
17 KYNŠI (KYNNET) 
18 POLKUKÄŠNÄ 
N’AUKUO 
KYNŠIE 
PENIKÖIJÄ 
LAKKIE 
KESRÄTÄ 
IMETTYÄ 
PYYTYÄ HIIRIE 
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1 HEPONI 
2 ORIH/ 
UVEH/ 
RUUNA 
3 TAMMA 
4 VARŠA 
5 KAPIE 
6 HEPOSENKENKÄ 
7 HARJA 
8 ŠATULA 
9 ŠUIČET 
10 PÄIČET 
11 LÄNKET 
12 MÄKIVYÖT 
13 JALUŠŠIN 
 
TALLI 
TALLIMIEŠ 
 
KUAKKI 
ŠUVIKKO 
PENIČČÄ 
PURIČČA 
KEVÄTHEPONI 
 
PIEHTAROIJA 
HIRNAKOIJA 
HIRNUO 
VARŠUO 
PENIYTYÖ 
RAČAŠTUA 
VAL’L’AŠTUA 
PANNA VAL’L’AHIH 
LAŠETTUA 
KENKITTYÄ 
HARJATA 
LAUKATA 
 
LIINAKKO 
MUŠTURI 
HIIRAKKO 
HARMU 
PUURA 
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 1 KANALA 11 JALKA 
 2 KANA 12 VARVAŠ 
 3 KUKKO 13 KANNUŠ 
 4 KANANPOIKA = TIPANI 14 ŠULKA 
 5 ORŠI 15 HÖYHEN 
 6 PARTA 16 HÖYHTELÖ 
 7 HELTTA 17 MUNA 
 8 N’OKKA 18 MUNANKUORI 
 9 ŠIIPI 19 VALKIENI 
 10 HÄNTÄ 20 KELTAJAINI 
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LukemistoLukemisto      
KOTIKARJA ON TALON JUURI

Omat on pihat paremmat, 
karjanmuahuot kaunehemmat.

Ilmasen ikäh karjalaiset piettih lehmie, pienikašvusie heposie, jyrievillasie lampahie, Keški- ta 
Šuvi-Karjalašša – šikoja ta kanoja. Pohjois-Karjalašša oli hyvin kehittyn poronhoito. Karjua 
hoijettih naiset, šentäh kun liävä oli heijän ”hallinta”, miehet hoijettih vain heposie. Heinän 
lisäkši riivittih koivun, pihjalan, pajun lehtie, niitä kuivatettih, a talvella lisättih elukkojen 
juomiseh. Eryähissä paikoissa talvekši kerättih kaislua. Karjalaiset aina piettih hyvyä huolta 
omašta šiivatašta ta rahvahalla oli keräytyn äijän primiettoja ta kieltoja, karjanhoitajat tiijet-
tih monie konštija. Niin, joka paikašša šiivatan šuojuajan, Jyrinpäivänä (06.05.) piäššettih 
šiivatta pihalla. Muinoistapojen mukah talon emäntä tahi lapšet kolmičči kierteli taluo kello 
kaklašša ta šiitä šivottih še kello lehmällä kaklah. Ušottih, jotta tämä kello varjelou karjua 
kaikešta pahašta. Enšimmäisenä päivänä emäntä piäšti šiivatat pihalla villakintahat kiäššä ta 
piti niin järještyä niijen pihallatulo, jotta joka elukka harppuais muašša olijan hiilikoukun 
piäličči. Emäntä anto elukoilla ristileivän  kappalehie ta luki taikalukuja. Emäntä tarkkah 
kaččo, jotta lehmän kapeilla ei ois tuahta, konša še tuli liäväštä pihalla. Kun lienöy šattun, 
jotta tuah oli tarttun kapieh, še otettih ta lykättih jälelläh liäväh.

Konša lehmä oli poikin, ušottih, jotta pirtistä ei voi mitänä uloš viijä, šentäh kun šillä voit 
”oman hyvyön viijä”. 

Elukkua oššettih oikein varovašti. Oštuas’s’a tahi myyvveššä ei šuanun ottua rahua tahi 
kriimuo pal’l’ahilla käsillä.

Lehmä kun oššettih ta mäntih šen kera vähäsen matan piäh talošta, niin oštaja pyörit-
ti lehmyä 2 kertua myötähpäivyä ta kerran vaštahpäivyä ta šano: ”Palo pihaš, palo peltoš, 
isäntäš kuoli ta i emäntäš tiältä!” Šiitä viey lehmän kotipihallah. Kun oli alakivi (šemmoni 
liikkumatoin kivi) pihalla šiinä, niin šillä alakivellä tuuvvah pirtistä pata, millä talošša keittuo 
keitetäh, še pannah kumual’l’ah kivellä ta emännän hameh lehmällä hupukši korvih ta lehmä 
kierretäh kiven ympäri kakši kertua myötähpäivyä,  kerta vaštahpäivyä ta šanotah: ”Täššä on 
muamoš, täššä on mantoš, täššä on pihaš, täššä on peltoš, tiälä eläy isäntäš, tiälä eläy emän-
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täš,  tiälä on muat vihannat!” Šiitä viijäh lehmä liäväh. Šielä otetah kahešta jalašta kynttä, 
kirvehellä lyyvväh liävän ikkunan alla alimmaiseh hirteh huava, kynnen palaset pannah šinne 
ta kirvešpohjalla tavotah huava umpeh. Šiitä ei lehmä ikävöiče entiseh kotih, vaikka yksillä 
kujasilla kulkis. 

Kun lienöy lehmä katon, mäntih tietäjän luokše, kumpani tarkkah näytti paikan, missä 
lehmä oli. Šemmosie tietäjie oli melkein joka kyläššä.

Lehmä oli karjalaisešša talošša evähäššä pitäjä ta šärpimen antaja. Šuurissa perehissä oli 
monin lehmin ta harva talo niitä aikoja oli lehmätöin. Lehmäštä piti pityä hyvyä huolta: 
šyöttyä ta juottua aikanah, lypšyä ta pityä šiivošša. Emäntä ei joutan pitäkši aikua pois koista 
ta ativoihki šai käyvä vain lehmän ummešša ollešša. Šentäh še lehmäššä kiini olija emäntä 
toičči šano šillä: ”Olet kuin muamakka paššattava liävän nurkašša.” Šano šitä toičči ”kanttu-
rakši”.

Karjan kiertämini

Karjanhoijon avukši ennein tiijettih tai käytettih kaikenmoisie taikoja ta konštija.
Kevyällä lehmie liäväštä laitumella laškiessa  karja oli kierrettävä. Šen homman toimitti 

aina  kolme mieštä. Enšimmäisellä oli oikiešša kiäššä jumalankuva, vašemmašša palaja pak-
kuli. Toisekši tarvittih vanhua paimenta, kumpani kulki kesseli šeläššä, torvi ta vičča kiäššä. 
Viimesenä matkasi nuori paimen pyššyn ta hiilikoukun kera. Kiertyä piti kahičči myötäh-, ta 
vaštahpäivyä. Lähtiessä ammutah. Toisin paikoin šai olla kiertäjänä nainiki.

Enšipäivänä paimenešša ollešša ei paimen šuanun ottua eväštä, jotta lehmät ei ruvettais  
makuamah mečäššä. Enšimmäisenä paimennušpäivänä mečäštä  tultuo piti kaštua šekä pai-
men jotta lehmät.

Entiset emännät tiijettih, jotta tämmöni konšti hyvin lypšätti lehmie kešällä. Vain kun 
lienöy päivällä šatan, ni šilloin ei tarvinnun illalla kaššella eikä paimenta eikä lehmie. Jotta 
lehmäkarja kulkis kellokaklan lehmän peräššä, otettih kellokkahan korvašta vaikkuo, vuoltih 
šen lehmän kelluo ta niitä šyötettih lehmillä.
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Lehmä

Lehmie oli Vienan taloloissa ennein viisin – kahekšin, köyhemmissä perehissä yksi tai kakši. 
Jotta maituo olis šuatu talvella, ni jätettih muutomissa taloloissa lehmä mahokši, ”maho 
maijošša pitäy”. Akonlahen Jorma on leikissäh kerton tuntomattomilla, jotta meilä ne leh-
mät vašta šopusat ollah, kun kaklakkah muatah. Täštä šai alkuh šananparši ”muatah, kuin 
Jorman lehmät kaklakkah”. Lehmyä lypšyässä akat laulua hyräiltih näin:

Lypšän lehmän lyyryttelen, kannan maijon kuaruttelen.
Kasi tuli kartanošta, viirušilmä Viipurista,
lakki maijon lapšineh, perki maijon perehineh.
Ajatelkapa vaikka tämmöistä šeikkua. Tuškin vois olla tavallisempua tapahušta, kuin leh-

män poikimini korpikyläläisen emännän pieneššä liäväššä. Vain täštäki on karjalaisien mieli-
kuvituš pistyn löytämäh runoutta – vasikalla annettih nimi netälinpäivien mukah näin:

• Enšiarkena – Enčikki, Enšikki
• Toissarkena – Toivikki, Toinikki, Toimikki
• Serotana – Serkko, Serukki
• Nellänäpiänä – Netko, Nekko
• Piätinččänä – Piäštikki, Piäkkö, Piätkö
• Šuovattana – Šuopo, 
• Pyhänäpiänä – Pyhikki

Tällä lorulla on tämmöistä leikillistä jatkuo: tähkäaikana – Tähikki, heinäaikana – Helu-
na, marja-aikana – Manšikki, juopukka-aikana – Juonikki.

Vaikka olihan šiinä lehmän poikimistapahukšešša šamoin juhlan tuntuo ainaki lapšien 
kannalta: ”uuvvenmaijon” šuannin toivo, pienen valkietähtioččasen vasikan šilittely ta muu-
ta.

Lehmillä annettih nimet šen mukah, konša ne šynnyttih, tahi ulkomuuvvon ta värin mu-
kah. Valkiella lehmällä nimekši annettih Kaunikki tahi Joučen, očašša još oli lehen kuva, 
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ni nimitettih Lehikiksi, kun oli valkie tähti očašša ni šanottih Tähikiksi, kirjava lehmä oli 
Kirjo. Još očašša oli kukan kuva, ni šanottih Kukakši, Ruško oli ruškie lehmä, mušta lehmä 
Mussikki.

Lehmä kun poiki, šai vasikan ni še oli enšikešän kešäjuonut, šiitä še oli jo lähtömä, šiitä oli 
kakšikešäni, kolmekešäni lähtömä. Pojittuo šiitä tuli lehmä.

Lehmät konša meččäh toimitetah nin šanotah: ”Pyhä Ulassie Kormeličča, vie lehmät 
meččäh tai tuo kotih! Kačo lehmie, pie rauhašša ta tervehenä, kun lašen meččäh!”

Lehmien ulošlašenta kevyällä oli tärkie ruato. Kun lehmie meččäh toimitettih, šiitä ne 
kierreltih kirvehen ta tulipäreijen kera. Kierrettih šentäh, jotta lehmät paremmin pisyttäis 
kovolla ta eikä mitänä pahua tulis karjah, ta kontie ei koškis.

Šiitä emäntä laulau näin:

Työnšinpä lehmäni leholla,
hatašarvet huavikolla.
Muutpa ne pannah paimenija,
muut luvatah lurjukšie.
Ka panenpa pajun paimenekši,
tuomen tuojakši kotihi.
Joššei paju paimentane,
tuomi ei kotihin tuone,
oi on piika pikkaraini,
vaimo valkieverini,
kuvo šie kun kultavaippa,
vanuttele vaškivaippa,

millä karjani katoopi,
šontašorkat šuojovaapi.
Ohtopa on mečän omena,
mečän källö kiäretyini,
käy šie kaiten karjan teitä,
šivučči šikojen teitä.
Jošpa mie ohtona olisin,
mesikämmenä kävisin,
en ois akkojen jaloissa,
kusikinttujen kiroissa,
oispa muata muuvvallaki,
tal’l’ova takempanaki.

( I r o  R e m š u )
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Šiitä mečäštä paimenta kučutah näin:

Tuo karjani kotih, illan tullen yön pimeten,
jottei karvana katois, puolikan ei pois mänis.

Lehmyä kučuttih: ”Ptruko lehmyäni, ptruko Mairikkieni, ptrukoseni, ptruko- ptruko-pt-
rukoo!” Vasikkua kučuttih: ”Ptryččen, ptryččen, ptryptry juomah, ptryptry juomah.” Još 
lehmällä on vasikka koissa, niin še tulou paremmin kotih (šanottih: ”Lehmä vasikallah tu-
lou”). Toisinah lehmä viikon ei tullun kotih, vaikka kuin huhuoli ta ečitteli. Šilloin lehmä 
on joutun mečän peitokšeh. Lehmä kun meččäh peittäyty, šanottih, jotta še on šemmoni 
pillomušlehmä kun ei tahton kotih tulla. Kun ei šitä liene muiten löyvetty, ni piti tietäjih 
männä. Šiitä ečittih mečänpeitokšet. Taikuos’s’a oli šiekla, hiili, niekla ta leipäpala. Piätettih, 
jotta pitäy luatie mečänmiehellä tyrät. Otettih verkko, nuottiverkko ta šiitä šiih šivottih ki-
vet, šuuret kivet. Verkot ta kivet vietih meččäh ta pantih rippumah puuh, kahteh puuh. Kun 
karjakujan veräjiltä läksi polku, nin tämän varrelta, polun kummaltaki puolelta, taivutettih 
kahen puun latvat vaššakkah ta niih šivottih ”tyrät”. Šiitä luvettih:

Joko on Kirjoni kiini pantu,
šarvipiäni huapah šivottu,
ei nävy kotih tullehekši,
kun on meččäh männyn.
Piäššä Piru lehmäni,

jo on šyömistä tuotu,
kaikki konštit käytetty,
jo tulou lehmä kotih,
Kirjoni kiertelekši!

( N a s t i  A i t t a va a ra )

Konša taloh tuuvvah uuši lehmä, nin še on pietettävä, jotta še ei ikävöiččis tahi ei mänis 
entiseh kotih. Šilloin kierrettih kivie ta šiitä kiveltä šyötettih appoista. Še luajittih lehmällä 
aina konša še mečäštä tuli. Šiih šurvottih petäjyä, akanua ta lehtie ta ken mitäiki luati appo-
siksi.
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Konša min’n’alla annetah lehmä prituaniekši, ni lähtiessä koista hänen pitäy ottua mie-
hol’ah rikkua. Hiän kopralla ottau rikkua ta puolet jättäy kotih, a puolet viey uuteh taloh. Ta 
še rikka pitäy panna liävän šeinäh. Šiitä lehmä ei ikävöiče.

Konša oštolehmä tuuvvah liäväh ni luvetah:

Terveh mualla manterella,
terveh tervehyttäjällä,
pyhän pellon pientarella,
mualla mančinkarvasella,
kultasella kuomijolla!
Elä mua vihotteliuvu,
nurmi nuukeroitteliuvu!

Anna rauha ruavahalla,
šontareijellä šovinto,
ota piälläš eläjät,
šillallaš šeisojat!
Kuin kačoit katottomašša,
niin kačo i katollisešša!

( M a r i a  B o g d a n o va )

Liävä on lehmien pirtti, šitä ei pie rakentua teijen risteykšeh. Još še on šemmosella kohalla, 
ni pitäy leppäsellä puuatralla ristih kyntyä muata ta šiitä šen piällä rakentua liävä.

Vierašta ei oikein piäššetty liäväh. Oli muutomie naisie, ket ei annettu liävän kynnykšeštä 
piäličči kaččuo, šentäh kun katehušta varattih. Ta još lienöy äijän lehmä lypšän maituo, ni 
šamoin peitettih maito eikä šitä näytetty nikellä. Još lehmä oli poikin, ni šilloin juuri liäväh 
niketä ei lašettu. Lehmä kun on poikin, ni še lehmä enšin peštih ta šiitä luvettih lukuja. Ta 
vielä otettih kolme šelkäpärettä, katajua ta tuli ta kirvehen kera še lehmä kierrettih jumalan 
šanojen kera. Ta vielä i valettih tervua šarvien välih, oččah ta utarih, jotta ei katehen šilmä 
pissy šinne. Ta šiitä vašta lehmä lypšettih, oša annettih lehmällä, lypšettih lisyä šiitä ičellä. 
Enšimmäiseh juomiseh kovottih hämehikin verkkuo. Vasikkua ei pešty, a annettih lehmällä 
nuoltavakši. Šilloin lehmältä paremmin lähetäh jälelliset.

Konša lehmyä ruvettih pešömäh pojinnan jälkeh, ni mäntih ottamah vettä hettieštä. Vesi 
kun pyöriy myötähpäivyä, ni še otettih. Kun ei, ni pois kuatah jälelläh ta šiitä uutta vettä 
otetah. Kun kolmannen kerran vettä otetah ni pyörikkäh še mih päin vain, še otetah. Šiitä 
luvetah näin:
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Šiitä lähetäh šen vejen kera lehmyä pešömäh. Ta peššeššä luvettih:

Otin vettä hettieštä,
tuoriešta turpehešta,
läikkyjäštä lainnehešta,
kušt ei puuvu polvenah,
vähene ei šinä ikänä,

tänä keitona kešänä,
Jumalan šulana vuonna.
Maitoammeheš avua,
maitorenkis reimahuta.

( I r o  R e m š u )

Aijan rautasen rakennan
muašta šuati taivahah,
taivahašta muah šuati,

čičiliuškulla šitelen,
kiärmehillä kiännettelen.

( I r o  R e m š u )

Paha asie on još lehmä rupieu vertä lypšämäh. Šanottih jotta hiän on skokunan piällä 
tallannun mečäššä. Skokunan vihat jiätih. Tietäjä tiesi kuin parentua. Hiän paineli mualla 
šitä paikkua, mih skokunan viha tuli ta luki: ”Mato šyöpi muan vihat, čičiliušku tien vihat, 
skokuna vejen vihat.” (Mari Kyyrönen)

Mečäštä käytih väki levie leppäni laštu. Še veššettih piätäkauten ta šillä leppäsellä laššulla 
lypšettih šitä lehmyä. Myöhemmin laštu vietih järveh ta lehmä pareni.

Kun lehmällä utaret puhalti, ni še oli liävälinnun panoma. Šilloin mäntih liäväh veičči 
kiäššä, ni šillä veičellä otettih tuahta lehmän jalkojen alta ta šillä utarije paineltih. Ei šillä 
muuta liäkettä ollun. Ta tämän jälkeh utaret pyyhittih puhtahakši.

18



Härkä ta härän kyšyjä

Tollonjoven Mari Remšu kerto kerran: ”Vieraš kun tuli ta jäi šeisomah ovenšuuh, šanottih 
jotta: ”Istuuvu, šeisot kuin härän kyšyjä!”. Tämmöistä vertaušta Mari šelvitti näin: ”Härän 
kyšyjä kun tuli taloh, še ei istun, ei tullun orren peräpuolella, ovenšuušša šeiso. Šiitä kyšy här-
kyä jotta, antuat härkyä!”.Vaššattih jotta ”annamma!”. Šanottih, jotta lehmä juokšou (tulou 
tiinehekši) paremmin, kun kyšyjä ei tule pirtin perällä. 

Kun vieraš tuli pirttih ta ei tullun istumah, ni šanottih: ”Tule pois istumah kun et olle 
härän kyšyjä. Ei meilä ole härkyä” (Mari Kyyrönen)

Lehmän härällä käyttäjä ei ristin šilmieh taloh tultuo eikäi aštun orrešta loitommakši pe-
räh päin. Lähtieissä ei käynyn pirtissä eikä tarinnut makšuo. Härällä oli varuštat šuolua ta 
leipyä ta ne anto lähtieissäh.

Mikitän Pänttö eli vähäsen aikua tuošša Vuokinšalmešša ta šiitä hänellä oli šemmoni här-
kä, pikkaraini, vain šemmoni jotta kyllä še asien spruavi. Mie muutomičči šiitä käytin leh-
myä härällä ta taričen šiitä Päntöllä makšuo. Oikein šiitä hiän karehtu: ”Emmä ole elyäissäh 
härän šuorolla elän, emmäkä i nyt vielä rupie šillä pohasvutta keryämäh”. (Vilho Jyrinoja)

Häntie šuamašša

Oli ennein kauppieš, hyvin pohatan talon omistaja. Hänellä oli heposie, koirie ta kaikkie 
eläimie. Šitä ennein ei ollun elukoilla häntie. Šiitä tuli huhu, jotta häntie on myötävänä, ken 
kerinnöy šuamah parahat hännät. Kauppieš kun šai kuulla, hiän kotihis juokšomah. Kyšyy 
šijalta:

– Etkö mäne ičelläš häntyä ottamah, nyt šuat.
Šika röhähti:
– Röh, röh. 
– No kun et, ka ole ilmain, šanou kauppieš.
Repo kun šai kuulla ta hiän ni mäni ta valičči enšimmäisenä ollešša parahan hännän. Repo 

tulou šieltä ka koira tulou vaštah:
– Jäikö vielä häntie ?
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– Jäi, vain ei  oikein hyvie.
No melko hyvän šai koiraki. Heponi läksi laukkuamah ta šanou šijalla:
– Lähe häntyä šuamah!
Šika vain röhähtäy: ”Röh, röh”.
Heponi šai kutakuinki hyvän hännän vielä. Tulou lehmä  vaštah ta kyšyy:
– Onko häntie?
– Ei ole kuin pal’l’ahie vain. Villahännät jo vietih.
Lehmä šai pal’l’ahan hännän. Šika läksi viimesekši. Niin ei šuanun enämpyä kuin pienen 

typykän.

Nämä hännät oltih myötävissä. Ken mimmosen sai?

Kotielukat

Tytöllä on kišša Pörrö. Tyttö kiskittäy: ”Pörrö, Pörrö, kis-kis-kis”. Kišša n’aukuu: ”N’au-n’au-
n’au”.

Koiran nimi on Vahti. Poika kuččuu Vahtie: «Vahti, čoh! Vahti, čoh!» Koira haukkuu: 
”Hau-hau-hau!”.

Talošša on kolme lehmyä: Ruško, Muurikki ta Tähikki. Muamo kuččuu lehmie kotih: 
”Tpruko, Muurikkie, tpruko kotih, tpruko-tpruko-tprukoo!”. Lehmä ammuu: ”Ammu-uu, 
ammu-uu”.

Pihalla on kukko ta kymmenen kanua. Kukko on isäntä. Aikaseh huomenekšella kukko 
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kiekuu: ”Kuk-ko kie-kuu-uu!”. Kanat munitah. Kirjava kana hautou poikasie. Pikkaraiset 
keltaset tipat piipitetäh: ”Pi-pi-pi-pi”. A kana kuččuu niitä, kotkottau: ”Ko-ko-ko-ko-koo”. 
Liisa toi jyvie ta kuččuu kanoja: ”Tip-tip-tip, tipasieni!”. Kanat juoššah ta n’okitah jyväsie. 
Kukko kaččou.

Lammaš miäkyy: ”Mää-mää-mää”. Emäntä estettäy: ”Este, Uukuo, este Harmuo, este 
Pokkuo. Este-este-este-e!” Uuko, Harmu ta Pokko ollah aituukšešša. Harmulla on kakši 
vuonnua, ne ollah valkiet. Pokko piäkyy: ”Pää-pää-pää”. Pokolla on šarvet.

Heponi hirnakoiččou: ”Ii-ho-ho-ho-hoo!”. Tuatto kuččuu hevoista: ”Pul’u-pul’u-pul’u!” 
Tuatto hyppäsi heposen šelkäh ta läksi ajamah. Pojat juoššah jälkeh: ”Pappa, ota kyytih” .

Liäväššä on šika. Šika röhkiy: ”Röh-röh-röh”. Šijalla on kuuši pikkaraista poršašta.
Mečäššä eläy äijän elukkoja. Jokahisella on omat tavat. Hukka on šuuri ta vihani. Hukka 

ulvou: ”Uuuuu-uuuuu”.
Jänis juokšou pakoh, hukka on läššä. Jänis pupettau: ”Pu-pu, pu-pu, pu-pu”. Jänis šyöy 

kortehta ta pajun kuorta.
Linnut lauletah.
Pikku lintu vičertäy: vič-vič-vič.
Harakka hačattau: hač-hač-hač-hač.
Varis pruakkuu: praa-praa-praa-praa.
Käki kukkuu: kuk-kuu, kuk-kuu.
Joučen joikuu: uu-l’u-l’u-l’u-l’u-uu.
Tetri šanou: kopeik-ka, kopeik-ka, vähä-vähä-vähä-vähä.
Ukonlammaš päkättäy: mää-mää-mää.
Tikka takou: tuk! tuk! tuk!
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Mitein rahvaš arvoštelou kotielukkojah?
Yhissä šanat mallin mukah.

KOSA

PORO

HEPONI

KUKKO

ŠIKA

KOIRA

KARJA

LAMMAŠ

LEHMÄ

ŠYÖTTÄJÄ

IHMISEN PARAŠ YŠTÄVÄ

LÄMPIMÄŠŠÄ PITÄJÄ

KÖYHÄN LEHMÄ

ON MIEHEN HENKI

TALON JUURI

KÖYHÄN KELLO

LAPIN ELO

KÖYHÄN ŠIÄŠTÖPANKKI

Jotta liävä ois karjalla šuojana.

Jotta šäilyis ta mäneštyis karja piti tietyä monta konštie liävyä rakentuas’s’a. Hyvä liävän paik-
ka on tutkittava niin, jotta kaivettih muah kolme kivie ta annettih niijen olla muašša kolme 
päivyä koškomatta. Kun šiitä noššettih kivet ta alla oli elävie, muurahaisie t.n.i., ni rakenna 
šiih liäväš, karja mäneštyy. 

 Liävyä kun rakennettih uuvvešta, niin enšimmäisen hirren enšimmäiset kolme laštuo 
pantih nurkkien alla ta kolmešta vanhašta lepäštä otettih kolme laštuo kuštaki ta pantih 
nurkkien alla, niin šilloin ei meččä vihua karjua ta ruuvvat ollah näkysät ta tehokkahat. Täššä 
oli vielä yksi konšti. Liävyä kun rakennettih uuvvešta, niin šen lattien alla hauvattih koiran 
penikkä elävänä, niin nuori, jotta šillä ei ole vielä šilmät auki. Šiitä ei tullun mitänä ”riähkyä” 
liäväh. Koira, kuin ainaki, vahti taluo. 

Još liävyä rakennettih uuteh paikkah, ni enšin luajittih šeipähällä taikka kankella reikä 
muah. Šiih reikäh pantih 9 osran jyvyä ta 9 katajan marjua, mit oli otettu päivänpuoliselta 
rintieltä, ta hopieraha.  Šiitä ei tule navettah paha haltie.
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Käytettih elävyäki hopieta, mitä pantih liävän perinurkkih ta kynnykšeh. Tämäki konšti 
ešti liävyä kaikešta riähäštä.

Vuonnisen emännät tiijettih keino mitein piäššä eris kärpäsistä kešällä. Kun kevyällä ajo 
jäitä rannoilla šuurih tukkuloih, niin niitä otettih kolme kappalehta ta ”luotih” ikkunašta 
palani kerralla liävän šiämeh ta šanottih joka kerta: ”Pois kärpäset liäväštä, jäini šota tulou!” 
Jiät šuatih šulua liäväh.

Lammašlykkyö parennettih

Oli meilä kerran tapahuš koissani. Mie olin vielä nuori šikieluatuni ta meilä muamo tai sisär 
rahtie ajettih, a miun piti olla karjua hoitamašša. Miula vuonniu lammaš, šuau kakši vuon-
nua ta mie panin ne šuureh vakkah kešellä liävän latetta. Mänen huomenekšella, ni lammaš 
riäkyy ovilla jotta kaikki hirvie. Mie šanon jotta:   

– Mitä šie nyt tänne ovilla olet tullun ta šekö kehno šiut otti vakašta? 
Šen jälelläh vakkah. Kačon, ka toista vuonnua ei ni ole. Ečin, ečin, ečin. No ei. Lammaš 

vain rientäy šinne ovilla. Lähen nuapurin tyttyö pyrittämäh toisekši eččimäh, kun vuonna 
kato. Tulemma šen kera liäväh ta ečimmä, ečimmä, ečimmä.

Hiilikoukulla kiukuan haroma, jotta eikö ole hoti kiukuah suuniutun še pikkaraini vuon-
na. Ei! No ei še löyvy, vaikka oisin liävän muurnin kiäntän, ni ei. Mie šanon šillä nuapurin 
tytöllä jotta mänis pois, panen kiukuah tulen ta alan töitäni ruatua. Ei täššä muu auta eikä 
tämä enämpi kummene. Ta niin še šiih kato miulta še vuonna. Kemistä tuli muamo kotih ta 
mie hänellä kerroin, jotta niin meilä kävi, vuonna kato liäväštä minne lienöy ta emmä šitä 
löytän vaikka oisima kuin eččin. No muamo ei ušo jotta minne še ois šuanun liäväštä. Tottaše 
hoš minne česni. Mie hänellä inkutan, jotta ei šitä ollun liäväššä, kun myö Annin kera joka 
nurkan eččimä.

Elämmä šiitä talveh, talven elämmä ta kešä jo tulou, tai kešän elämmä jo. Tulou meilä 
kerran še akka, Mikinakka mainittava. Alko šiinä paissa. Šanou jotta:

– Katoko teiltä lammaš talvella?
– Kato vuonna, mie šanon, kirjava vuonna, harmuankirjava vuonna. Muššan ta harmuan 

kirjava ta n’upu, pikkaraini, vaštašuatu.
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– Ka mie, šanou, yöllä kävin tiän liäväššä, lammašlykkyöni parennin. Teiltä šen vuonnan 
otin. Ka še piti kačo varaštamalla ottua. Še pitäy varaštamalla ottua, on muka ennein vanhah 
ollun še primietta, jotta še lammašlykky parenis.

Läksi šiitä pois, ni mamma šanou jotta:
– No kun ei muulla parenne lammašlykky, ni en mie lähe varaštamah kenenkänä lampahie 

enkä eččimäh lykkyjäni, kun ei liäväššäni lykkyö riittäne.  

Oli tämmösieki konštija

Joškuš, kun mie oli vielä pienenä, meilä hävittih lampahat. Kun lampahat vuonni ni kaikki 
ne vuonnat hävittih. Šiitä  yksi nuapuri, ämmön hyvä tuttava, kumpasen kera hyö aina ka-
laššettih, šano, jotta pitäy viijä šinne... Hiän pyyhki lattien ta peretnikkäh otti niitä murtoja 
ta šinne liäväh vei šiitä. Tai mie kerran pyyhin latetta ta kun en löytän šitä rikkakihvelie, ni 
mie ruhkat helmahani. Ämmö kun karjeutu miula, a mie vielä pikkaraini olin. Šiitä kun alko 
tulla niitä lampahie ni kolmittai tuli ta eloh jiätih kaikki ne vuonnat.

Šiitä kun oli niin, jotta kaikki valkiet oli ne lampahat meilä. Meilä kolhoosissaki oli ša-
moin valkiet kaikki lampahat. A šillä miän nuapurilla muštua ta harmuata kaikki. Kuulin, 
kun šano jotta tuaš oli temppuloissah. Hiän šano jotta ei šiinä šuurie temppuja tarviče. Ni 
šitä kun en muissa pantihko še Vieristänä vain mih aikah pantih šinne lammaškaršinah har-
muata puolipalanutta kekälehtä ta šiitä hiiltä, kun muštua lammašta haluttih.

Šiitä jo aikua mäni ta mie jo tiälä olen Vuokkiniemeššä ta miula lampahat tuaš ollah val-
kiet kaikki. Mie muissin šen asien ta otin ta panin niin vain liävän kiukuašta palanutta ke-
kälehtä, kun mie en tietän mih aikah pitäy Vierissän kešellä vain konša panna. Ta še on ihan 
tosi tapahuš, kun mie otin ta šen luajin, ni tuli muštua ta ruškien kirjavua lammašta. Ni še 
oli taika šemmoni. (Laina Lesoni.)

Poronkušema

Elukat on oltu pitin ikyä epämiäräsen matan pituutta ilmottajina. On heposen šyöttövälie, 
hiiren hyppyämyä, kiššanhännän pituutta, kukon harppaušta ta hukan kušentua. Tunne-
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tuimpina  ollah kuiteinki poronkušema ta peninkulma.
Poronkušema on še matka, min ajoporo voit kulkie kušomatta. Poro ei pissy kušomah 

vauhissa juoššeššah, ta liijan pitkä juokšuttamini voit olla poron halvaukšen šyynä, poruo 
uhkuau niin šanottu kusiumpi eli umpitauti ta myrkytyštila. Mittaukšen ta poromiehien pe-
rimätiijon mukah kušemaväli, šilloin kun ajoporon peräššä kuormana ollah mieš ta ahkivo, 
voit olla šiinä 7,5 kilometrie.

Ennein vanhah poron kusiumpie helpotettih vačan alta hieromalla. Nerokkahammat po-
romiehet imettih poron rako tyhjäkši tupakin šuukappalehella (muštukilla) taikka ihan šit-
täki.
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LukemistoLukemisto      

Kenpä kelpuau paimenekši?

Kun kylien lähellä Vienašša ei ollun riittäväšti karjanmuata, ni karja oli vietävä ruuvvan 
eččoh meččäh meččänurmiloilla tahikka šelkoseh. 

Šielä oli aina vaššušta kontiešta, varšinki šyyškešäštä, ta šen vuokši lehmien matašša piti olla 
paimen. Pienissä kylissä järješšettih vuoropaimennuš, a šuurissa kylissä oli palkattu paimen, 
kumpani  šuoštu paimentamah karjua koko kešän taikka monieki kešie peräkkäh. Kun kar-
jalaiset ušottih ”mečänisäntäh” ta halteih ni paimenen täyty olla šiivatan omistajien, mečän-
isännän ta halteijen välimiehenä. Paimentamah karjua šuoššuttih tavallisešti köyhät, yksi-
tyiset ta olomattomat, toičči vaivaset ihmiset. Šanottihki täštä hommašta näin: ”Pahin lapši 
paimenekši”. Vain šattu paimenien joukošša olomah tietäjie ta šemmoset oltihki kyšyttävissä 
ta makšettih niillä paremmin. Uuvven paimenen oli ”oššettava oppie” vanhalta paimenelta 
taikka tietäjältä. Še uuvven paimenen opaštamini piettih mečäššä, missä opaštaja šekä näytti, 
jotta šuullisešti luovutti tietojah opaštujalla.

Mitäpä paimenella palkakši?

Paimenen palkka riippu šiitä kuin šuuri oli karja ta mimmoset oltih karjanmuat. Palkan li-
säkši paimen šai ruuvvan ta vuattiet vuorotellen kylän taloloista: omie paimenella oltih vain 
viršut. Marina Takalo muisteli, jotta hänen veikko Hilippä Nikitin oli monie vuosie ollun  
Oulankašša kylän paimenena. Palkka hänellä oli ollun 85 kopeikkua lehmäštä taikka  30 
rupl’ua koko kešän paimennukšešta. Makšettih rahalla ta kuin monta lehmyä talošša on, niin 
monta päivyä šyötetäh paimenta šiinä talošša. Marinan mieleštä paimenen ammatti ei ollun 
”hiävini virka”, kun piti koko aika kiertyä talošta toiseh pitin kylyä. Petrunpäivänä (12.07) 
paimen vielä käveli patasen kera pitin taloja ta keräsi voita. 

PIMPULI PAMPULI
PAIMENPOIKA
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Paimenen apulaiset

Paimenen tarpehimpina apulaisina  oltih okšasa šauva, kesseli ta tuohitorvi.  Torveh tutuut-
tamalla hiän kučču lehmie ta piti niitä kovolla. Yrjö Aittavuara Čirkkakemin kyläštä kerto, 
jotta paimenen torvi luajittih leppäpuušta, kiärittih šitä hienosella tuohella ta kaššettih lo-
pukši kiehuvah veteh, jotta tuohi kiäriytyis ta paremmin taipuis torvenmoisekši. Paraha-
na torvipuuna piettih šitä puuta, leppyä taikka katajua, kumpani kašvo muurahaiskevošša. 
Šemmoni torvi oli heläkkä ta kešti monieki vuosie, a kun mäni kelvottomakši, še šiäntöjen 
mukah, piti polttua.

Paimen šoitti torveh heti ylöš piäštyöh, ei kerinnyn ni šilmieh peššä šitä ennein. Šiitä hiän 
šöi ta šyötyö šoitti toisen kerran. Še oli viimeni šoitto ta šen mukah  jo kylän akat tiijettih, 
jotta paimen kohta tulou ottamah lehmie meččäh.

Paimen ta mečänvoimat

Paimenella kyläššä oli šama kunnivoarvo, kuin tietäjällä ta puapolla. Šen piti šuattua šolmita 
šopimuš mečän halteijen ta isäntien kera, jotta šäilyttyä karja elävänä – tervehenä koko kešä. 
Še šopimuš šolmittih Jyrkinä (06.05) taikka Kevät-Miikkulana (09.05). Šen jälkeh kun karja 
oli kierretty oprasan kera koissa, paimen ajo karjan notkoh, iče istuutu huapasen kannon 
piäh ta ”kučču pakinoilla” mečänisäntyä. Paimen lupasi šillä lahjakši kananmunan, kum-
pasen iče šai lahjakši Äijänäpiänä. Toičči anto vielä lisäkši yhenvärisen lehmän karvua. Pai-
menen lisäkši hänen puoleh kiännyttih ni lehmien omistajat, kumpaset kyšyttih apuo kar-
jan šäilyttämiseššä. Tämmöset lahjat ta pakinat uuvvissettih mečänisännän voimua ta vašta 
šilloin hiän anto mečänapulaisen paimenella. Moničči mečänisäntänä oli kontie ta  paimen 
kiänty šenki puoleh. Oli šemmoni uškomuš vanhalla rahvahalla, jotta nerokašta paimenta 
autto iče  mečänisäntä ta toisena paimenti ta šuojeli karjua.

Vaikka šopimukšet oli šolmittu, paimen paimenti ta mečänvoimat autettih, lehmät toičči 
hävittih. Šuurešša karjašša šattu häviemäh kolmin lehmin. Niin še šopimukšeššaki  oli šovittu, 
jotta šen verran šuau mečänisäntä uhriksi ottua. Još šattu häviemäh äijän karjua, tuli šuurta 
šeikkua paimenella ta omistajilla. Paimen voitih ajua pois kešen kešyä, on mainittu šen tap-
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pamistaki. Toičči omistajat vuajittih paimenelta puoli hävinnehen elukan hintua. Ušein kui-
teinki yritettih šopie šeikatta, jotta ei šuaha šiäntymäh mečänvoimie. Moničči paimen šelvisi 
šillä, jotta pani kaiken pahan tietäjän nuapurin piäh, taikka löysi omistajien omie rikokšie.

 Kun paimennušaika loppu, ni kavotti voimah še šopimuški. Še tavallisešti tapahtu šiinä 
Pokrovan (14.10) lähellä. Pokrova on Jumalanšynnyttäjän Neičyt Marijan šuojelukšen muis-
topäivä. Täštä šanottih näin: ”Pokrovašta karja kotih, paimenelta makšu pois, još Pokrovan 
jälkeh lehmät šyyvväh heinyä suaprašta pielikešeštä”.

Kun nyt karja oli liäväššä ta šiitä piti huolta jo liävän haltie, tuli aika makšua työštä pai-
menella. Šovitun makšun lisäkši paimen šai leipyä ta lihua. Iče paimen vuoroštah makšo 
velat mečänisännällä. Še piti ruatua peitočči yöllä Pokrovua vašše taikka iččenäh Pokrovana 
aikaseh huomenekšella. Paimen vei meččäh omat vuattieh, maituo ta uhriksi minnih elukan.

Paimenparka, muissa...

Ennein – muinoin paimenella oli omat tarkat käyttäytymisšiännöt. Ne oltih monenmoiset 
kiellot, mitä piti muistua. Muitein paimen ois šuanun šiäntymäh mečänisännän ta še puo-
leštah ois ruatan pahua paimenella tai karjalla. Paimen ei esimerkiksi šuanun ottua marjua 
muašta šuorah šuuhuš. Hiän šai poimie niitä aštieh – šiunaukšen kera! –, ta šiitä šai mättähäl-
lä istuos’s’a šyyvvä marjah – šiunaukšen kera nytki! Toisilla alovehilla oli šemmoset šiännöt, 
jotta paimen ei šuanun mitänä ottua muašta, eikä tappua mitänä elävyä. Šiäkšet, kärpäset ta 
muutki šyöpäläiset šuatih täyveššä rauhašša purra paimenta.

Paimen ei šuanun ottua munie lintujen pešistä, tappua minkänämoista eläintä, lintuo, ei 
ni kiärmistä. Koko paimennušaikana hiän ei šuanun nikellä antua kättä.  

Ei šuanun kirvehellä hakata keittopuita mečäššä, vain piti tyytyö rišuh ta kuivih okših. 
Muata ei šuanun puun alla, vain aukiella paikalla kivi pielukšina. Muitein mečänisäntä ois 
šiäntyn ta ruvennun hänellä pahakši.

Oli paimenella muitaki kieltoja. Tavallisešti hänellä ei ollun perehtä. Männä miehellä pai-
menella oli häpie. Häntä piettih pahimpana šulhašena. Tytöt piettih paimenella mänyö vii-
mesenä pahantekona. 

Še šöi aina vain omalla lusikallah omašta aštieštah, šai leikata viiplon  vain vajuašta  leiväš-
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Paimenet pahat kešällä
viijäh vyöni valkieni,

ken lipiksi, ken tupekši,
kenpä marjatuohisekši.

Летом пастухи дрянные

белый пояс мой сдирают,

кто на туес, кто на ножны,

кто на кузовок для ягод.

K a l e va l a  4 4 .  r u n o

tä, enšimmäisenä kävi kylyššä ta kylpi vain uuvvella vaššalla, pani puhtahat vuattiet piälläh 
ta mäni yksin muate. Paimennušaikana rakaštelu häneltä oli kielletty. Tukkiehki paimen ei 
šuanun leikata koko kešäššä.

Paimenen ammatti oli vaštuullini: hiän ei šuanun ekšyö, pöläštyö eikä  šekuo. Hänen oli 
huolehittava šiitä, jotta karja pisy kovošša ta tuli illalla ajoissa kotih. Paimenen oli pakko 
šuorittua tehtäväh, šato pihalla taikka paisto.

Paimenen atribuuttija (šauvua, kesselie ta torvie) ei šuanun niken koškie.
Paimenella piti olla verekšet, hyvät evähät, yksi leivänkannikka ei riittän: ”Rieška Reššulla 

(koiran nimi) eväštä – kalakukko paimenella”(Akonlakši).
Marina Takalolla oli šemmoni käsityš, jotta elukat tiijettih  ajan mänöštä. Kun paimen 

šeurasi lehmie, hiän pisy oikiešša ajašša.
Šanotah, jotta ei nimissä ole niin pitkä päivä, kuin paimenešša. Jotta aika kuluis hu-

vemmašša paimenet mečäššä ollešša ruattih käsitöitä, vuoltih taikka kuvottih. Valkie koivu 
mečäššä sualiutu: 

Voit olla šentäh monet heistä oltih taitavie tuohimeštarija ta  tuohitorven šoittajie.
Nykyjäh paimennuš ta šiih liittyjät taikakonštit on melkein kokonah kavottu. Ei nykyni 

ihmini ušo enämpi paimenen taikavoimih, on unohuttu ta kavottu loičut ta taikašanat ta ei 
ole paimennettavua karjuaki kylissä.
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Šoita miun torvi!
Tulkua tänne lehmäset.
Šyökyä tiälä heiniköššä,

Muakkua tiälä pimeiköššä.

Šoita miun torvi!
Kuču tänne vasikkaiset.

Pikkaraiset, prinkkajaiset,
Nurmikolla kisuajaiset.

Šoita miun torvi!
Tule šoittoh härkä.

Tiälä on vettä juotavakši,
Löytyy lehtie šyötäväkši.

Šoita miun torvi!
Juoškua tänne lampahaiset.

Villakylet, miäkijäiset,
Pehmien heinän eččijäiset.

Šoita miun torvi!
Missä paimenkoirat?

Haukkujaiset, purijaiset,
Karjan peräh kaččojaiset.

Tutuuta  miun torvi!
Tulkua kaikin šoittoh.

Märehtijät, hyppijäiset,
Puškijat ta haukkujaiset. 

Paimenen laulu

Akseli Gallen-Kallela
Paanajärven paimenpoika (1917)
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Arvuai!

1. Huapa halie, koivu korie
- yhteh juuret juoššah.

2. Heinäreki ajau,
Heinät muata vetäy.

3. Mörrikkö mäkeh nousi
piän kahen, kahekšan jalan?

4. Mikä on tehty minnin – mannin,
Miikim – muakin mahtavašti,

kešäruohošta kerätty,
činitty činikivellä,

voijettu vuaran mussikoilla?

5.  Lämmin kivi aitan alla.

6. Nellä antau, nellä kantau,
kakši kaččou, kakši kuuntelou,

yhellä koirie hošou?

7. Istuol’l’ah šuurempi,
Šeisuol’l’ah pienempi.

8. Juokšentelou ristimättä
Kakši kertua šyntyneh.

9. Pitkä vičča pihjalaini 
kaiken kylän hošojaini.

lehmän utaret;

kana;

šiivatta vasikka vačašša;

lehmän nännit, jalat, šilmät, korvat, häntä;

lehmän šarvet;

koira;

paimen:

lehmän šitta;

lammaš
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➄ 

 

➅ 

LEHMÄLLÄ ON NELLÄ   (1) ____________________, KAKŠI (3) ______________ 

TA KAKŠI (5) ________________, YKSI (2) _______________ TA KAKLAŠŠA ON 

YKSI (6) ______________ TA YHET (4)  _______________

Kontie korolla šeisou, kolme jalkua peršieššä.

Nellä hevoista tallissa, viiješ tallie kiertäy.

Nipšau-napšau, käyvä kapšau šakiešša viitakošša.

Šata šanččie, tuhat tunččie yhellä tammen laššulla šeisotah. 

Aivan ympyräini, pyörykäini, pitempi kuin pirtin šeinä. 

Nellä tytärtä yhteh vyöhö vyötetty, a toini toistah ei tavoteta. 

Levittäy – niin lehon täyši, kopristau – niin kopran täyši. 

Arvuai!

Viipsinpuut

Kerä

Kartat

Villa

Tikutuš

Keriččemet

Rukki
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TÄŠŠÄ ON ELUKKOJEN RUUMIHINOŠAT.
KIRJUTA, MIH ELUKKAH NE KUULUTAH.

heponi

_______

_______

_______

_______

_______

kišša

_______

_______

_______

_______

_______

lehmä

_______

_______

_______

_______

_______

koira

_______

_______

_______

_______

_______

šika

_______

_______

_______

_______

_______

kukko

_______

_______

_______

_______

_______

lammaš

_______

_______

_______

_______

_______

kana

_______

_______

_______

_______

_______

poro

_______

_______

_______

_______

_______

pukki

_______

_______

_______

_______

_______

šorkka

kapie

heltta

šiipi

villa

šarvi

harja

häntä

n’okka

kynši

saparo

käršä

käpälä

varvaš

turpa

kuono

viikset

utaret

kannuš

parta

harjaš

karva

šulka

höyhen

nänni
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Ken missä eläy? Auta šiivatan piäššä kotihis.

 talli  liävä 

 

 šikala  Lammaš
-karšina 
 

 kanala 

Ken missä eläy? Yhissä elukka ta šen lapši.
lehmä
šika
heponi
lammaš
mehiläini
kana
lintu
muurahaini
kontie
repo
orava

kanala
liävä
lammaškaršina
talli
šikala
čuumu
pešä
pahna
muurahaiskeko
mehiläisenpešä
ontelo

lehmä

kišša

šika

kana

koira

lammaš

heponi

kosa

poršaš

vasikka, vaša

vuonna, karičča

kili

kikki, kiššanpen-

tu, -poika

tipani

varša

penikkä, pentu
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KEKŠI VIRKKEHIE TÄMÄN 
KUVAN MUKAH
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LukemistoLukemisto      
KONTIE

Karjalan elukkamuajilma on vielä šuhtehellisen nuori še on järještyn vašta Jiäkauven jälkeh. 
Kaikkieštah Karjalašša eläy 63 imijyä elukkalajie ta monet niistä on pantu Ruškieh kirjah. 
Šemmosien joukkoh kuulutah esimerkiksi n’orppa, liito-orava, korvalepakko. Jokiloilla voit 
nähä majavie ta niijen rakennukšie, ontrattoja, amerikan norkkua, kumpaset luontouvuttih 
näih paikkoih pohjoisamerikkalaisina luonnon etuštajina ollešša. Ei ni šupikoira ole Karjalan 
”kantaelukka”, a on kotosin Kaukoijäštä. 1960 luvun loppupuolella alettih spuutiutuo näillä 
paikoilla villišijat, a tašavallan šuvipuolella ilmešty meččäpukki. Tavallisina mečän eläjinä 
tiälä ollah hirvi, ilveš, mäkrä, repo, hukka, orava, jänis ta kontie.
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Yksien starinojen mukah kontie on šyntyn mečän šiimekšeššä, toisien mukah Ukko-ylijuma-
lan veteh heittämistä villoista, kumpaset tuuli toi rantah. Merkittävämpänä ajatellah olovan 
šen starinan, missä Kontie on šyntyn taivahalla Otavaisen olkapiällä, luona kuun, tykönä 
päivän. Šieltä mukamaš kontie on laškeutun muah hopiesissa nuorissa rippujašša kultasešša 
korissa. Monet kanšat ušotah täh ta šen vuokši tapetun kontien piäkallo noššettih korkiella 
puun latvah, jotta kuoltuo kontie ois lähempänä šyntymäpaikkuah ta šukuoh.

Kontie on Karjalan meččien šuurin ta varattavin peto, mi näillä mailla aikoinah toi äijän 
vahinkuo: tappo lehmie ta lampahie, repi heposie. Huavotettuna taikka penikköjen kera 
olija še on erikoisen vihani ta tulou ihmiselläki piällä. Kontie on väkövä voimiltah vain ei 
niin ylivoimani älyltäh. Šentäh šanotahki häneštä näin: ”Kontiella on yhen miehen mieli ta 
yhekšän miehen voima”. Erähät kanšat ollah šitä mieltä, jotta kontiella on kahen miehen 
mieli ta kahekšan miehen voima.

Šiinä paha missä mainitah

Alunperin tietenki paholaisen taikka muun vuarallisen olennon varšinaista (omua) nimie 
ei šuanun šanuo eikä ympäristö ole antan šanuo šiksi, jotta šen nimen mainiččemisella tuo 
olento kučuttih paikalla. ”Šiinä paha missä mainitah”, on kanšainvälini uškomuš. Šiitä šyyštä 
kontietaki ei šanottu kontiekši, jotta hiän ei vain tietäis, konša häntä mainitah ta häneštä 
paissah.

Kontie ta karhu alunperin on oltu kiertoilmaukšie tarkottuan eläimen kävelytapua ta šen 
karhieta turkkie, vain ne on vakiintun elukan nimekši.

Šanottih šitä Karjalašša Täjin pojakši, Pöpökši, Pörröpiäkši, Šittanenäkši, Mečän isän-
näkši, Kömpelökši, Viäräkäpäläisekši, Meččäläisekši, Mössiksi, Pihkašilmäkši, Lynkkäpol-
vekši, Metveiksi, Karvajalakši, Mečänmuurninkiäntäjäkši, Mečäneläväkši, Mečänmiehekši, 
Muštaturkiksi, Mössiksi, Mutusseiksi, Mötön äpärehekši, Levieluapakši, Laholuapakši, Kul-
takasiksi, Käpälikkähäkši ta Levieočakši.

Kevyällä karjan ulošlašenta-aikana kontie on hyvin nälkähini ta on ärimmillah. Rahvaš 
tiesi, jotta šiih aikah šitä ei šuanun šanuo omalla nimelläh. Kun šanottih kontiekši, ni hänellä 
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rupesi hampahie kivistämäh ta še alko ruatua pahua rahvahalla. Joka kyläššä oli omat kontien 
mainintanimet. Akonlahešša šitä piti mainita nimellä: Mesikämmen, Ohtopoika, Källeröini, 
Mečän kuninkaš, tahi muaniteltih šitä Karjanmuan haltiekši, jotta še ei koškis karjua. Alajär-
vellä šillä oli toisie mainintanimijä: Pöppö, Mössi, Mesikämmen, Karvajalka, Vömpelöšiäri, 
Mörykki. Vuokkiniemen Tollonjovella Šuureššapyhäššä kontieta ei ollenkana mainittu nimi-
tein, šanottih jotta šiitä riähkä tulou. Muuh aikah šielä ei šuanun mainita kontieta muukši 
kuin Mörykäkši, Mössikäkši, Pörökši ta vielä Metveiksi. Pohjosempana Kiestinkin šeutuloilla 
kontieta mielisseltih tuaš toisilla nimilöillä. Ulla Muistama Sohjananšuušta kerto: ”Liävä-
mieš (karjanhoitaja) ei šuanun šanuo kontieta kontiekši, kun piti šanuo Mesikämmenekši, 
Pöpökši, Mössiksi taikka Mutusseiksi – jotta ei kešällä mečäššä šöis lehmie.”

Šamoin oli Hietajärvellä: Šuureššapyhäššä ei šanottu kontiekši, vain Mesikämmenekši, 
Meččäläisekši ta Mössiksi. Še šiitä karjua repiy kešällä još kontiekši šanou Šuureššapyhäššä.

Šuomelaisien meččämiehien käyttämät pakauttelušanat, kumpasilla hyö nimitettih kor-
ven kuninkašta vuarallisissa tilantehissa ta vielä tappamisenki jälkeh, tovissetah, jotta ei hyö 
pietty kontieta petona, vain ihmisen luatusena olentona, vieläpä jumalallisen voiman etušta-
jana. Šitä pakauteltih šemmosilla šanoilla kuin Mieš ta Vieraš, Kaima, Kainunpoika, Matti, 
Nokini mieš, Nokini poika, Kouko, Otto, Šuuri herra, Tätini poika, Vanha Antti, Haltie, 
Jumala tni. Šuomenkieliseštä kirjallisuuvvešta löytyy kontiella varmašti parišatua lisänimie.
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A isommainen kurki nallepoika poikais T
aikamies J kynnet nalli puhas elävä tapio
aikapoika jalkajyntylä käpälikäš neiti puhdas metsä tapiotar

E juaveli L neitoseni putkitar toppa
eläin jumala laholuappa nokini neiti pöppö tätinipoika
erä jumalan mies lehmänpelko nokini poika pörö U

esi-isä jumalanvilja leviekäbälä O pöykäre ukko
H K levieočča oččo R uuhi

hallavanahka kaima lintunen ohto rahakarva uuho
halliparta kainunpoika luukyrpä ohtonen rakki V
harvaham-

mas
karvahousu lysmäpolvi ohtopoika redukäbälä vanha

hopie karvajalka länttädalga ohtoseni riista vanhamies
hunajatassu karvakulle-

roini
M osmo rusko veltoseni

hurta kaunoseni mečänelävä otava ryökämöinen veliseni
hyvä hopii kiirasilmä mečänhašku otso otsonen S vieras

hän koira mečänmieš otto se vihasesi
härköinen koltso mesikämmen P šittanenä vihtahousu

I korven herra metukka paha šualis vilja
isokullanen kouki miška paha karsi suurijalka villuri

isokurki kouko myntti pataryssä suuripää villušši
isokäpälä kouvo mötyšši peto svieri virzujalgu
isompi kultahammas N pikkusilmäni sykki Ö

isometsä kultakaži nalle pitkävilla öijö
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Kevyällä, kun karjua piäššettih liäväštä meččäh ni luvettih:

Rahvaš oli primiettin ta pannun merkillä erähie einuššukšie, mit košettih šamoin kon-
tietaki. Oli muutomie šelvie merkkijä, kumpasien mukah šai piätellä, jotta šinä kešänä oli 
varotettava kontieta. Šekä Akonlahen jotta Alajärven eläjät mainittih šemmoista, jotta kun 
vain kevätmyrškylöillä ajautunou rannalla šuurie jiäkašoja, niin šilloin pitäy muistua: ”tänä 
kešänä še meččä (kontie) liikkuu”. Oli šamoin primiettin rahvaš, jotta kun ukkoni jyrännöy 
jäih (konša järvet ta jovet jo jiävyttih), ni kešällä kontiešta ei ole rauhua. Vielä tiesi rahvaš 
käyvä liäväh kaččomah lehmie Äijänpäivän yönä. Kun lienöy lehmät muattu rauhallisešti, 
ni šilloin kontie ei haittua kešällä ta ei karjalla tarviče paimenta. Vain kun lehmät oltaneh 
rauhattomat – vuota rauhatointa kešyä.

Paimenella kyläššä oli šama kunnivoarvo, kuin tietäjällä ta puapolla. Šen piti šuattua šol-
mita šopimuš mečänisäntien kera, jotta šäilyttyä karja elävänä- tervehenä koko kešä. Moničči 
mečänisäntänä oli kontie ta näillä šanoilla paimen kiänty šen puoleh:

Mesikämmen källeröini,
kaunis karvakulleroini!

Mie piäššän lehmäni leholla,
šatašarvet huavikolla.

Anna rauha ruavahalla,

šontahännällä šovinto.
Pissä piäši turpeheh,
paina piäši mättähäh,

mesikämmen källeröini.

Mečän mesikämmen,
Luatikka šulat šovinnot,

Rapšakka rajarauhat,
Jotta et šorra šorkkašiärtä,

Kua maijon kantajua

Tänä šuurena šuvena,
Luojan lämpimänä kešänä.
Kun šie kuulet kellon iänen

Eli paimenen torven toijotukšen,
Lyöttäyvy muate mättähällä,

PAIMENEN VIRŠI
LOIČČU
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Šule korvaš kämmenillä,
Mäne toisella mualla,
Muilla kumpuloilla.
Kulekšentele, jotta ei
Kuuluis karjan kellot,
Eikä paimenen pakina.
Anna rauha ruavahilla,
Šovinto šorkkašiärillä,

Kävellä karjalla kaunehešti
Poikki šoista, poikki maista,

Poikki kankahista kaunehista.
Još šielä viha tulou,

Hampahilla haluttau viskua,
Vihasi hiiteh i honkah pahat halusi.

Murottele muurahaismättähie,
Kua koivuset pökkelöt,

viäntele vesihavot.
Kun tulou ruuvvan tarvis

Löyvä marjamättähät,
Mehiläisen mesipešät

Ilmain karjan kuatamatta,
Lampahien leikkuamatta.
Kun ei niistä kyllälti tulle,
Pane vanneh pihlajapuušta

Ympäri nenän nyperön.
Još ei pitäne pihlajaini,
Valele vašešta vantehet,

Luaji rautani renkaš,
Jottei liikuta liijat leuvat,
Harvat hampahat hajuele,
Eikä muuta veičen työtä,
Eikä kirvehen kolinua.

K i r j u t e t t u  M i i h ka l i  Ku n d o z e r o v i l t a

Jotta kontie ei tulis lähellä karjua, lehmien jälkilöillä priiskutettih kalan šuolarossolua ta 
šaneltih näin:

Još mie oččona olisin,
Mesikämmenenä kävisin,
En ois akkojen jaloissa,
Kusikinttujen kujilla...
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Kontien vihat

Kontie kun huavottau elukan, niin elukkah jiähäh kontien vihat. Näitä vihoja ennein 
parennettih. Šiitä huavašta piti ottua visvua, panna putken šiämeh. Putkešta leikata šolmun 
väli, kešeltä halata ta šiitä ravošta panna šitä visvua šen putken šiämeh. Šiitä še putki piti 
kiärie ruškiella lankalla ta panna koškeh kiven koloh. Annettih šielä olla šini, kuni tuška kato 
huavašta. Šiitä piti ottua pois, muitein alkau vaivata iččie. Kontie on mečän piikojen lempi-
karjua, niin še kuin pannah kitumah, niin mečän piijat käypi šen kontien luatimie huavoja 
parentamašša, niin šen täytyy šiitä piäššä rauhah. Koškeh kuin pannah še putki, mih on pan-
tu ne kontien kynnen jälet, niin vejen väki kun on vahvempi mečän väkie, niin mečän väki 
ei keššä vejen väjen kurie.

Šilloin kun putki pannah koškeh, šanotah jotta:

Tule työš tuntomah,
Pahaš parentamah,
Kipeitäš voitamah,
Vaivojaš valelomah,

Ennein kuin šanon emolla.

Tu h ka l a .  S a m p p a  R i i ko

Ei šuinki hyväštä pahua tule

Näin šano Koštamukšen Kelloniemen Okahvanan Muarie (Iivanan leški). Hiän luki tätä 
lukuo, konša otti kontien vihoja rahvahašta. Oli kuullun šen muamoltah ta parentan hänen 
šanojen mukah monie ihmisie. Luku piti lukie kolmeh kertah, ta puhuo huavah.
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Oi šie ohto, omenaini,
Mesikämmen källeröini,
Alla kuušen kukkalatvan,

Alla hempien petäjän,
Alla huara huaralatvan.
Villaset on šiun isäsi,

Villaset on šiun emäsi,
Villa viisi kielyttäš,

Villa viisi kynnyttäš,
Šie olet šyömättä lihava,
Pešömättä puhtukaini,

Valkie valelomatta.

Kontien tapantahommat

Ennein vanhah karjalaiset tapettih kontieta vain šilloin, konša še tuli rahvahalla haitakši, 
šorti karjua, tuli ruispeltoloih. Kontieta varteitih, kierrettih, tapettih mečäššä ta tuotih kyläh 
nylettäväkši. Šinne, kaččomah šitä mänyö ei šuanun tulla naisien, šiitä tuli riähkä. Šanotah, 
jotta nyletyn emäkkökontien rinta on kuin naisella, tai takakäpälät, kämmenet ta šormet 
ollah, kuin ihmisellä. Vain kontien käpäläššä ei ole peikaluo. Šanotah, jotta kun šillä ois pei-
kalo ni še koko muajilman voittais. Tämmöni vertauš on pitän paikkuah kaikkien arktisien 
alovehien kanšoilla.

Kontien tapantahommah ennein liitty monie juttuja ta varotukšie. Miehien piti käyvä 
kylyššä ta hyvin puhtahakši pešeytyö ennein meččäh lähtyö, ei šuanun rakaššella naisie ta piti 
šyyvvä liharuokua koissa ta vieläi evähiksi ottua. Mieš, kumpani oli löytän kontien pešän, 
kučču vierašta kotihis, šyötti ta juotti heitä ennein meččäh lähtyö.

Kontien henkenotto oli vuarallista hommua ta ei jokahini ois uškaltan ta nytki, jo nyky-
aikasien ašeijen kera, ei rohkauvu taistelomah kontien kera. Čirkkakemiläiset oli mainittu, 
jotta kontieta kun lähet tappamah, ota šija šelkähäš. Hirven tapantah kun lähet, ota kalma-
lauvat šelkähäš. Tämä šanontahini tarkottau šitä, jotta kun kontie tulou ihmiseh käsin, še 
kuatau šen jaloiltah, peittäy, vain ei šyö. Hirvi šitä vaštoin – varšinki tiineh – on vuarallini. 
Šen potku, mi halkuau 4-tuuman puun (tuuma pivuušmittana: (vanha), n. 2,5 cm.), tappau 
ihmisen ni šitä tarkottau še šanontahini lauvoista (niistä luajitah šiitä kropu).

Kontieta tappuas’s’a, još še alkau tulla piällä, luajitah vašemella kantapiällä muah viisikan-
ta. Šen parempi, još kolme kerkieis luatie. Šiinä hyvin äkäsešti pitäy šanuo:
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Villa šuuš, villa piäš,
Villa viisi hammaštaš,

Villaset šiun vihaš.
Peitä kynnet karvoihis,

Hampahat ikenihis!

Šiitä pitäy luatie tuakši kolme ašelta, niin još kontie tulouki šiih viisikantah šuaten, niin 
šiitä yli ei tule, šiih šuau tappua.

Viisikanta tarkottau meččähiijen voiman šitomista.
On mainittu aikoinah kuulusua Niskajärven Lešoista Hovattua, kumpani šuatto laulua 

šitä kontientappolauluo. Laulajan piti männä meččäh ennein kontien tappajie ta šielä laulua 
hellittyä ta tämmösellä laululla noššattua kontieta:

1. Nouše pois, nokini neiti,
nokiselta nuotivolta
nokipuita noštamah
väkipuita viäntämäh;
jo on tieš pilkotettu,

ahon rannat raivual’tu.

2. Nouše pois, nokini neiti,
Nokiselta nuotivolta;
Nyt on ottajat ovilla,

Pyššymiehet paikoillah!

Šiitä, kun oli šuatu kontie henkiltä, šiltä piti šuaha proškenieta pahašta työštä. Karjalaiset 
ušottih, jotta kontie on kirottu ihmiseštä ta šentäh ei šen lihua šyöty. Šiinä, jotta kontien 
lihua karjalaiset ei šyöty iče eikä annettu koirillakana, voit olla vanhauškosienki vaikutušta. 
Kontien lihat šilloin hauvattih muah.
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Tapettu kontie rahvahan käytännöššä.

Luonnonkanšojen muajilmankäsitykšeh kuuluu olennaisena ošana luontoh šisältyvä voima 
eli väki. Erähissä paikoissa, kašviloissa ta elukoissa on enämmän väkie kuin toisissa. Še tar-
kottau, jotta niillä on voimakkahampi haltie. Tämä väki eli voima voit tietyllä tavalla šiirtyä 
ičellä.

Kontie on voimakaš, šentäh tapetušta kontiešta otettih monet ruumihin ošat talteh vaikka 
lihat hauvattihki muah. Monissa taloloissa šäilytettih ken kontien keroista, ken šyväintä ta 
šappie, kynšie ta hampahie, kontien käpälyä ta tal’l’ua, erähät vieläi šukuelimie. Niistä rahvaš 
tiesi ta käytti ken mitäi tarpehieh mukah.

Kynnet (ruavahan kontien kynnen mitta on noin 7 šenttie) annettih tietäjillä taikka mo-
net rahvaš piettih kontien kynttä ta nykyjähki pietäh šuojukšenah. Häissä kynši oli šulhasen 
šuojukšena. Pantih vielä kynši pokon’n’iekalla kropuh, jotta hänellä šielä tuoššailmašša kaikki 
hyvin järještyis.

Hampahie (kontiella on 42 hammašta) šamoin šuojukšena käytettih ta nytki käytetäh ta 
ušotah niijen taikavoimah.

Käpälyäki käytettih ennein tai nyt eri tarpehih. Še kuivattih ta korjattih pois. Kun šattu 
kennih viluštumah, ni šitä käpälyä lämmitettih tulen ieššä ta šillä paineltih rintua. Tervasella 
kontien käpälällä voijettih kevyällä heposie, jotta kontie ei koškis niitä. Kontien käpälä häissä 
šuojeli pat’vaškua. Mečästäjät aina piettih repuššah kontien käpälyä ta ušottih, jotta šilloin 
mečänisäntä šuojelou ta auttau mečäššykšeššä. Tollošša yhellä naisella oli ollun kontien käpä-
lä ta še naini oli šanon, jotta še on hyvä vaikka mih. Čirkkakemiläini Yrjö Aittavuara kerto, 
jotta još heponi yrittäy piäššä peltoh mistänih aijan kohašta, ni šiih šivottih kontien käpälä. 
Šilloin heponi ei ni lähellä tule šitä paikkua. Šamoin heinänurmellaki. Jotta heposet ei män-
täis šyömäh heinyä suaprašta, ni šen alla pantih kontien käpälä. Kyllä šilloin heponi kierteli 
šitä paikkua. Šamanmoista šanottih tietävän ta ruatavan Tollonjovellaki.

Šiämirašva oli ennein tai nyt on šuurešša käytöššä. Še merutah ta šäilytetäh vilušša. Kon-
tien rašvalla voijettih aitoja, jotta heposet ei hypättäis piäličči peltoloih. Ne heposet kun 
läheni aitua ta šuatih šitä rašvan hajuo, ni puattih pois. Kun ihmini lujašti kylmi ni häntä 
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käytetäh kylyššä. Šielä löylyššä läsijä hyväkši lämpisi ta enšimmäisenä päivänä voijettih läm-
pimällä rašvalla vain hänen rintapuoli. Šilloin šanotah, jotta še kylmyyš lähtöy šelän kautti 
pois. Toisena päivänä šamoin, vain nyt voijetah jo šelkäpuoli ta kylmyyš mänöy ihmiseštä 
rinnan kautti. Šiämirašvašta šuattajat rahvaš luajitah ryvityšliäkettä, mitä voit antua pienil-
läki lapšilla.

Karva. Erähät uurahat kalamiehet šivotah onkeh taikka mih toiseh pyyvvykšeh kontien 
karvua. Šanotah olovan tehokkahana temppuna.

Tal’l’alla häissä issutettih moršienta ennein šulhasella antamista. Ušottih, jotta šilloin uu-
vvešša pereheššä hiän hyvin šopeutuu ta on oman šuvun šuojašša.

Šontua kiärittih tuohitötteröh ta pantih liävän oven piällä. Šiitä muka lehmät hyvin 
lypšettih ta lihavana pisyttih.

Keroni. Oli ennein tiijetty, jotta vesi valettu kontien kerosešta läpi autto ummetukšešša 
olijie.

Šyväin on hyvä liäke pissokšie (noijannuolie) vaštah.
Piäkallošta läpi valetulla vejellä liäkittih šukuvoimattomuutta. Ei še konšti tepšin täm-

mösettä luvutta:

Yhekšän orihin šuonet,
Kontien šuonet kymmenennet,

Piätä on pissyššä pitämäššä,
Šelkäšuonta šeisottamašša.

Šappi ta ičeki šappipušši ollah erikoisen tehokkahat. Šanotah, jotta še šappi on hyvä 
šatah tautih. Šapista luajittih voijetta ta parennettih vanhoja huavoja ta ajokšie, voijettih 
kivistäjie nivelie. Iče šappipušši kuivattih, hienonnettih ta otettih liäkkienä šiämeh monešša 
tauvissa. Moni kontie heitti ta nytki heittäy henkeh šapin eččijien šalämečäštäjien käsissä.

Kontien tapantah liittyy ikivanha perinneh, min mukah kontien kuataja šuau kontien 
tal’l’an, piän ta šiitinluun, mi –kontiella – ainuolla nisäkkähällä, šemmoni on. Šiitinluu on 
yksi šyy šamoin kontieh liitetyistä seksualisista myyttisistä juttuloista. Kontien šiitinluuta 
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käytettih apuna kanšanparennukšešša.
Mitä on muajilman makiempua: šiijan šilmä, kuujan kulma, ahvenen alani leuka. Ma-

tikan makša ta šijan kieli voilla vertua vejetäh. Hirven turpa, kontien kämmen ta matikan 
makša, ei niillä vertoja löyvy.

Kontiella on epätavallini voima, ta vaikka še näyttäy kömpelöltä, še on hyvä puissa kar-
huaja. Kontien voimašta šanotah näin: ”Kontiella on yhekšän miehen voima ta yhen mie-
hen mieli”.

Kontien elintavoissa vanha rahvaš nähtih šemmoista arvautukšellista, mi heissä herätti 
šekä kummiteltavua, jotta hätyä. Hyö oli primietitty, jotta kontie luatiu pešäh ušein järven, 
lammin tai šuon lähellä. Pešäpaikakšeh še valiččou šakien mečikön, missä kuatau läjäh nuo-
rie kuušipuita ta luatiu niijen alla pešäh. Šen vuokši pohjoisohjalaini erämieš Hyrynšalmeš-
ta šanoki lähtiessäh kontiemečällä:

Mieleni minun tekevi,
Aivoni ajattelevi,

Lihua lehen alaista.
Kuuta kuušen juurellista.

Talven muannutta tal’l’ua.

Šemmosen honkan aluš, mi oli kuatun ta noštan juurillah aijän multua ylös, niin jotta juu-
rien paikalla oli jiänyn šuuri hauta, on šamoin kontien mielehini pešäpaikka. Kun šattunou 
šemmosen pešän pohja olomah epätašani, niin kontie tašottelou šen kanarvolla, kuivalla le-
hellä, ruoholla, heinällä, kuušen okšilla taikka šammalella. Kontien luatima pešä on melkein 
potakkakuopan muotoni. Še on luajittu muan šiämeh niin, jotta muanpinnašta on muo-
toštun katto, ta šen šuupuoli on aina eteläh päin. Pešän šuuruuš riippuu šiitä, kuin monta 
kontieta mänöy šamah pešäh. Joškuš eri šyyštä kontie voit myöhäštyö pešän luatimisešša niin 
äijälti, jotta šen on ašetuttava talviuneh pal’l’ahan taivahan alla puun juurella taikka muu-
rahaiskekoh. Pehmikkehekšeh še šilloin kantau allah heinyä taikka šammalta. Joškuš kontie 
tyytyy ihan vuatimattomah pahnah, konša šillä ei ole muuta, kuin vähäsen rišuo alla. Kontie 
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voit muata koko talven pešäššäh šyömättä, voit šynnyttyä šielä pakkais-tuiskukuun vaiheissa 
tai tuiskukuun lopulla poikaseh ta kevyällä šamašša pešäštä nouštuo kykenöy puoluštamah 
iččieh ta pentujah. Pešäššä muatešša še – niin monet tutkijat ajatellah – talven kuluos’s’a 
kiäntäy kylkieh vain kerran. Tämä tapahtuu 21.–22. päivä talvikuuta, konša on kaikkein ly-
hin päivä ta pitin yö. Täštä ajašta alkau toini talven puolisko pakkasineh ta myrškyneh. Tätä 
aikua šanotah talvipäivän šeisaukšekši. Juuri täh aikah rahvahan tietojen mukah pyörähtäy 
pešäššäh kontie kyleltä toisella ta mörähtäy: ”Yö puolešša, nälkä šuolešša”. Ašettautuu toisella 
ta kyšyy: ”Joko päivä on?”. Täštä lähtien päivä alkau pitetä.

Täyveššä unešša olija kontie šuau poikaset 2 – 3 (voit olla 4 – 5), mit painetah 340—680 
gr. ta ollah 25 šentin pituvuiset. Poikaset šynnytäh šokeina ta kuurnehina, vain heti aletah 
imie muamon rašvaista (20%) maituo. 14 päivän piäštä ne jo aletah kuulla ta kuukauven 
piäštä nähä. Jo 3 kuukauven vanhana poikasilla ollah kaikki maitohampahat ta hyö voijah iče 
šyyvvä marjua, heinyä ta šyöpäläisie. Täššä ijäššä poikaset painetah 15 kiluo, a puolivuotiset 
– 25 kiluo. Kaiken huolen pienistä pitäy emäkontie. Toičči hänen apulaisena on viime pešo-
vehen pentu. 3 – 4 vuuvven vanhana poikaset kokonah erotah muamoštah. Kontiet ollah 
ruakalaiset (kannibaalit) ta isäkkökontie voit šyyvä poikaset, kun vain ollou šemmoni mahol-
lisuuš. Kiima-aikana toratešša isäkkökontiet tapetah toisieh ta tapettu šyyvväh toiset kontiet.

Kontien viisahuš.

Kontien elintapoja entisistä ajoista on pantu merkillä ta šen mukah voit tovistua, jotta ei 
elukka, kumpani niin huolellisešti, kuin kontie, valmistau talvišuojah ta kumpani ennein 
talvimakuulla mänyö ta makuun jälkeh ottau huomijoh kaikki valmistautumis- ta puhistau-
tumismänöt, voinun olla tyhmä. Päinvaštoin šen täytyy olla hyvinki viisaš. Kontien luatiman 
pešän paikka on ušein nerokkahašti valittu, ta ennein kuin še mänöy pešähäš, še ekšyttäy ove-
lašti meččämiehen jälkilöiltäh. Vanhat kontiet voijah viettyä talvie šamašša pešäššä ušiempie-
ki kertoja, vain aina yritetäh peittyä jälkijäh ta ševottua mečäštäjie. Ne pitälti kierreläh pitin 
meččyä, monta kertua kuletah šamua paikkua ieš-tuaš, nouššah korkien rišutukun piällä ta 
hypätäh šieltä melko loitoš.

Kontie on kaikkiruokani. Marja-aikana še šyöy äijan kaikenmoista marjua, vain ihan 
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pešäh männeššä myöhasellä šykyšyllä eččiy pihjalan marjua. Pihjalan marjan avulla še šuau 
tyhjentyä šuolistoh ta piäšoy eris matoloista. Kun kontie kevyällä havaččeutuu talviuneštah, 
še valmistautuu – nälkähini kun on – huolellisešti šyömisen valičentah. Meččämiehet on 
pantu merkillä, jotta še šyöy šilloin oikein harvoja ravintoainehie ta niitäki varovašti.

Kontien viisahuuvvešta ta šen älykkyyvveštä on muistih pantu starinoja, kumpasie mui-
naisrahvaš piettih ihan totena. Kontien älykkyyttähän on šeki, jotta još minih hätä uhkuau 
emäkontiella, kumpasella on poikasie, še ajau poikaseh pakoh puuh ta iče šamalla vapautuu 
taistelomah vihollista vaštah, šamoin kuin
šeki, jotta još kontieta vain huavottua, še ei pakene loitoš. Še mänöy vain vejen luo parente-
lomah huavojah.

Vanhat meččämiehet oli moničči tovissettu, jotta još kontie huomasi viritetyt rauvat, mit 
oli häntä varten laitettu, niin še ečči minnih ruavon ta pačkasi šen rautoih. Vainoh avulla 
kontie yrittäy kierrellä tämmösie anšoja. Kontie tarkkah tuntou ihmishajun, varšinki šilloin, 
kun hiän on kuatan minnih elukan ta häntä männäh rauhnalta pyyvvyštämäh. Še tietäy 
konša rauhnalla voit männä, konša šinne mänö on vuarallista.

Kontien laškutaito

Kontien viisahuuvvešta paissešša on šamoin mainittu esimerkkinä kontien laškutaituo. En-
tiseh aikah monet vanhat mečäštäjät väitettih, jotta še šuattau laškie ainaki yhekšäh. Hyö oli 
primietitty, jotta kontie tuli hänen tappaman lehmän rauhnalla aina miäräöinä. Još še ei tul-
lun enšimmäisenä yönä, niin še ei tullun toisenakana, vain vašta kolmantena yönä. Još še ei 
tullun kolmantena yönä, niin še ei tullun nelläntenä eikä viijentenä, vain vašta kuuvventena 
yönä. Još še tuaš ei tullun kuuvventena yönä, niin še ei tullun šeiččementenä eikä kahekšan-
tena, vain tuli yhekšäntenä yönä. Yhekšäntenä yönä še ei šiitä enyä malttan olla tulomatta, 
vaikka mitä olis ollun.

Viisahašti kontie šuatto ihmisieki pettyä. Kun še ahisti karjua ta lehmä iänti hätähisenä, 
niin kontie iänti ičeki ta yritti šillä keinoin šotkie lehmän iänen, jotta ihmiset ei ois šuatu 
tietä lehmän olovan hätätilašša. On mainittu kuulovan mečäššä kontien ammontuaki, vain 
täštä on šanottu, jotta kontie šillä keinoin kujehteliutuu taikka pitäy šitä pelie vahinkon iellä. 
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On ennein kuultu ta nyt kuullah ta nähäh rahvaš konteita, kumpaset ollah ihan näkyvissä ta 
vihelletäh rarvahalla.

Šuattau kontie olla kiitollisenaki

Täštä kontien älykkyyvveštä paissešša vois lisätä vielä tämmöni tapahuš, mi on tuttava ympa-
ri Šuomen muata ta šitä on kerrottu ihan tosi asiena. Juttu oli ollun näin.

Kerran kontie tuli vaštah marjašša olijalla naisella. Kahella jalalla kävellen še piti toisen 
etukäpälän kämmentä koholla. Naini pöläšty ta yritti puata, vain kontie otti naisen kiini, 
pani istumah kannolla ta vieretti šuuren kiven naisen hamehen helmalla. Šiitä kontie näytti 
kämmeneššäh olijan puikon, mi oli painun niin šyvällä, jotta hiän iče ei ollun šuanun šitä 
pois. Naini šai šen puikon kontien kämmeneštä. Kontie läksi kiirehešti juokšomah meččäh, 
toi šieltä ičen kuatamah lehmän reijen ta laški šen palkinnokši naisen šylih. Šiitä vašta še vie-
retti kiven naisen helmalta ta še piäsi lähtömäh pois.

On tämmöistä tapahušta mainittu ta muistih kirjutettu 1936 vuotena Obžan kyläššä Au-
nukšen mailla Karjalaššaki. Šamoin naini oli mečäššä marjašša ta hänellä vaštah tuli kontie. 
Kontie rammiččomalla juoksi ihan naista kohti. Naini oikein pöläšty ta läksi juokšomah 
pakoh, kontie peräh. Tavotti kontie naisen ta ojenti hänellä käpäläh nähtäväkši. Kaččou nai-
ni ka okša kontien kämmenneššä. Vejälti hiän šen okšan ta tuaš pakoh. Otti kontie hänen 
tuaš kiini, issutti ta pani kiven yškäh. Iče läksi meččäh eččimäh millä šais näisella šen hyvän 
makšua. Kakši vuorokautta oli istun naisparka. Šiitä kaččou kun tulou kontie lehmän šiäri 
hampahissa. Tuli šiitä naisen luo, otti kiven yšäštä ta pani tilalla šen lehmän šiären ”palkakši”. 
Nošti kontie naisen šeisomah, jalkah kumarti ta meččäh pyörähti. Naini piäsi kotih elävänä 
– tervehenä marjoneh ta lihoneh.
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Kontie kotielukkojen vertahini

Kontien viisahutta ta älykkyyttä piettih ennein muinoin niin šuurena, jotta kontieta pe-
nikkänä käytettih kotielukkojen vertahisena erimoisissa tehtävissä. Monet šuomelaiset kar-
humiehet piettih aikasimpina aikoina konteita, kuin muitaki kotielukkoja. Kontie šai olla 
vuuvven vanhakši ihan vapuana. Šiitä jo šuurempana šitä käytettih, kuin työvoimua. Kontiet 
ymmärrettih polkie šyvien vesikaivojen vivutušrattahie, noššettih šäkkijä, vejettih rekijä, a 
kontienpenikät leikittih lapšien kera.

Kellokakla lehmä kontiešta mukavin

Yksi karjalaini ukko Vartiovuaralta oli kerton tämmösen mukavan jutun. Uškokkua taikka 
elkyä, ka näin šano olovan ta pakasi täštä ihan kuin tosiasiešta. Kešällä talon lehmät oli illalla 
tultu kotih rauhattomina. Huomattih isännät šeki, jotta kellokakla lehmä ei tullun toisien 
lehmien kera. Miehet lähettih heti meččäh šitä eččimäh. Kotvasen ajan piäštä alko kuuluo 
mečäštä tuttava kellon kalkatuš ta näytti šiltä, jotta še iäni kuulu koko ajan šamalta paikalta. 
Miehet lähettih kulkomah iäntä kohti ta vähäsen matan piäštä kauhukšeh nähtih ihan ču-
poista čuutuo. Vapisija lehmä šeiso pieneššä notkošša heiniköššä ta šen takajalka oli tarttun 
louhikkoh. Šen viereššä istu kontie ta etukäpälälläh heläytti lehmän kaklašša rippujua kau-
nisiänistä vaškikelluo. Kun miehet alettih lähetä, kontie pyörähti korpeh. Lehmäššä ei ollun 
mitänä näkyväistä vikua. Tottaše kontiella ei ollun šuurta verenhimuo, vaikka aikua hänellä 
oli ollun riittäväšti ruatua vaikka mitä. Šoitonhimo oli täh palah voittan nälän. Monet to-
vissetah šemmoista, jotta kontie mečäššä pitäy šilmällä kellokašta lehmyä, jotta še tykkyäy 
šoittuo, varšinki rytmillistä marššie.

Kontie ymmärtäy ihmisen pakinan

Mitä pohjosemmissa paikoissa eli rahvaš, šitä viisahampana ne piettih kontieta. Šekä šuome-
laiset jotta karjalaiset šanotah: ”Kontiella on yhekšän miehen voima, ta vain yhen miehen 
mieli”. Lappalaisien käsitykšen mukah šitä vaštah: ”Kontiella on kymmenen miehen voima, 
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vain kahentoista miehen mieli”.
Entini rahvaš uško kontien tuntovan oman Hiijen honka- šyntymänimeh ta kontie tykkä-

si, jotta šitä šanottais ”jumalanvil’l’akši”.
Totena piti vanha rahvaš šemmoistaki uškomušta, jotta kontie on ihmisen šukuo ta 

loiččuloissa šitä šanottihki ”tätini poika”. Mečäššä vaštah tulijua kontieta piettih heimolaise-
na ta paistih hänen kera, kuin ihmisen kera: ”Oletko terveh? Tulitko šie šieneh vain marjah? 
Myö tulima šieneh. Kun šie et liene tullun šieneh, ni mäne pois tiältä. Vain oletko šie ihmini 
ihmistä vaštah? Šienimehet räpytettih käsieh ta kontie pyörähti pois”. Nisan kyläššä 1983 
vuotena oli Arhipov – kylän mieš ta kontie tultu nenäkkäh mečäššä. Mieš ei pöläštyn ta šano 
kontiella: ”Ei ihmini ihmistä koše”. Kontie oli pötkähtän meččäh.

On ni šemmoista mainittu, jotta još kontie miehen piällä yritti, niin šilloin miehen piti 
vain karjahtua: ”Meččäh Jumalanvil’l’a!” Šilloin peto kömpi tieheš. Oli varma uško, jotta 
kontie ymmärti šemmoset šanat kuin mieš, isäntä ta vieraš. Kun kontieta pakauteltih näillä 
šanoilla, niin še aina lauhtu. Šiitä, jotta kontie ymmärti melko pitkie virkkehie entiset mečäš-
täjät tiijettih monta monituista juttuo.

Kontie on niin viisaš ta ujo, jotta še häpiey ta ei tule piällä, kun šanou hänellä oikein äkä-
sešti: ”Šie olet nuorempi milma, anna tietä vanhemmalla!”.

Erähät väitettih, jotta još kontie tulou piällä, niin ei tarviče muuta kun šanuo vain: ”Mäne 
häpiemäh, koranus”, niin kontie lähtöy pois. Šama vaikutuš oli, još šano: ”Elä mieštä šyö, 
tule tänne!”, tahikka näin še uško: ”Yhet muat, eri evähät, elä evähilläš!”.

Karjalaisilla naisilla oli mukavampi ulošpiäšy. Kun lienöy tullun kontie vaštah, ni ei muuta 
kun piti noštua helmat ylöš. Šitä šanottih kontien varajavan. Še toičči vielä šylkäsiki täm-
möistä nähtyöh ta mäni mänöjäh.

Kontie kompelöltä näyttyässä on niin poikkoi, jotta ei šiitä piäše eris pakenomalla, kun še 
lähtönöy peräh. Pitäy lähtie šillä vaštah ta lujašti karjuo taikka viheltyä. Varajau še ta kierte-
löy tulta ta šavuo.

Ruočin Angermanlandista on kerrottu, jotta još šattuu mečäššä kontie vaštah, ei tarviče 
muuta kuin huutua 12:n miehen nimet, niin kontie lähtöy pois. Še ajattelou, jotta lähellä 
on 12 mieštä, eikä hiän šelvie niin monešta mieheštä. Monet muut kanšat, šemmoset kuin 
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liettualaiset, syrjäänit, čeremissit, sojotit šamoin ušotah, jotta kontie ymmärtäy ihmisen pa-
kinan.

On ollun šemmosie mainintoja, jotta kun ihmini näköy kontieta ta oikein lujašti pöläštyy, 
hänellä tulou šemmoni olo, niin kuin tauti, mitä šanotah hinkukši. Šanotah, jotta hinku 
heittäyty kontiešta. Kontie alkau kuutessiutuo šillä ihmisellä unissa tai joka paikašša näyttäy-
työ. Šiitä kauhušta, šiitä kontienvihašta, ei muitein piäššyn, kun vain tietäjien avulla.

Kontie tietäy loittuota ihmisen ajatukšetki.

Entisajan meččämiehet ušottih, jotta vaikka ei kontie ollun lähimailla, niin še kuuli ta tiesi 
kaiken, mitä šiitä paistih. Še šiänty ta šorti karjua tai ruato muuta pahua, još šiitä paistih 
halvekšimalla tai još mainittih šen oikie nimi. Tämän vuokši ei meččämiehet, läksijät kon-
tien jälkijä eččimäh, šanottu šuorah, minne hyö ollah lähöššä. Šamoin kontien tappajatki ei 
mänty šuorah pešällä, vain lähettih enšin ihan toiseh šuuntah.

Mečällä šuoritešša tai jo lähtiessäki ei šuanun mainita kontien nimie, jotta ei še kuulis ta 
arvuais meččämiehien meininkie.

Vienan Karjalašša ei šuvattu missänä talošša varšinaisie kontien tappajie. Ne yövyttihki 
šen vuokši joko meččäpirtillä tai rakotulien viereh. Täytenä totena on kerrottu tapahuš, jotta 
kun kontien tappajilla annettih erähäššä talošša yöšija, niin kun kešällä karja piäsi laitumilla, 
kontie tappo šiitä talošta viisi lehmyä.

Venehjärvellä oli kerrottu, jotta ei ni varteiččijat, kumpaset oli lavalla kontien tuluo vah-
timašša, šuatu kuiskuamallakana šanuo toisilla, kun kuultih kontien tulovan: ”Nyt kontie 
tulou”. Šentäh, jotta još näin šano, kuuli ta ymmärti kontie šen, eikä tullunkana ta jäi šua-
matta.

Muinoset lappalaiset oltih ihan varmat šiitä, jotta kontie jo loittuota kuuli ta ymmärti kai-
ken, mitä šiitä paistih ta šen vuokši hyö ei konšana paistu kontiešta pahua. Näin on ajateltu 
šamoin ni syrjäänit, vogulit, Altain turkkilaismečäštäjät, jakutit, čukčit, ainot ta melkeinpä 
kaikki Pohjois-Amerikan intiaaniheimot.
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Kontie on tietäjä, noita

Kontien ajateltih voivan noituo šekä keijähän jotta pyššyn mečällä läksijiltä. Šen vuokši kon-
tien makuupaikalla läksijät konštuitih ašieh niin, jotta ei kontie voinun niitä noituo ta pilata. 
Entisajan mečäštäjillä oli kontiešta šemmoniki piäteh, jotta še on noita. Še tunši ta šuatto 
hallita eri voimat, niin kuin ihmini, tietomieš. Kontieta piettih tietäjänä šamoin šen vuokši, 
jotta še šuatto arvoššella mečäštäjien kyvyt. Mečäštäjät on kerrottu, jotta kontie tuntou mie-
hen heti nähtyöh, pistyykö še hänet tappamah vain ei. Šen vuokši še ei tule tarmokkahan 
miehen piällä, vaikka hiän šanoiski šitä kontiekši.

Ajateltih šamoin, jotta kontie oli tietäjä, ta tiesi einuštua talven tulon, kun tiesi luatie oi-
kieh aikah pešäh.

Kontie on tietän šenki, kun pakšuna olija naini on kulken, kumpua lašta naini on kantan, 
poikua vain tyttyö. Še on ollun šemmosella naisella hyvin vihani, kumpasella on ollun poi-
kalapši. Šemmosella, ken kanto tyttölašta, kontie ei ruatan mitänä.

Čenan kyläššä erähällä pakšuna olijalla naisella oli pahoin käyvä. Hiän oli lähten meččäh 
lehmie eččimäh ta kontie tuli vaštah. Ta ei muuta kun še kontie naiseh käsin ta oli kuatan 
šen naisen aivan šelälläh. Šiitä oli kaččon vain ta niin oli heittän, ei ollun ruatan mitänä. Niin 
šiitä oli tyttölapšen šuanun še naini konša aika tuli. Nin šanottih, jotta šillä še ei šitä ottan 
šitä lašta šieltä vačašta, kun oli tyttölapši. Poikalapši kun ois ollun, ni ois šen ottan ta tappan! 
Niitä tapahukšie šanottih olovan enneinki, jotta poikalapšie oli kontie ottan vačašta ta vačan 
halannun. Näitä tämmosie tietoja on merkitty muistih šamoin Härjedalista, Medelpadista, 
Ruočin Lapista, Wästmanlandista, Angermanlandista ta Norrlandista.

Kontie unissa

”Još tuatto tahi muamo näki unta, jotta kontie on lehmän šyönyn, niin tyttö
miehellä mänöy, šiitä hiät tulou. Kun vain repinöy kontie lehmyä, niin šulhaset käyväh ka 

aparat annetah” (Mari Kyyrönen).
Tollonjovellaki kontie - unet tiijettih miehellä mänyö:
”Kellä oli prautat (= tovet) unet niin še trossai (= vakuutti) jotta: ennein kun on tämä vuo-
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si täytyn, niin šillä tytöllä on lakki piäššä! Šuatta miun šilmillä šylkie, još še ei tapahu. Kun 
lienöy še kontie vain tappua šuatu, ni šiitä oli še varma” (Iro Remšu). ”Kun kontie unissa šöi 
lehmie, niin šiitä šulhaset tulou. Mie näin jotta kontie tulou pihalla ta kirjavat vuattiet on 
kontiella. Makasi aikah šiitä miän pihalla ta läksi poikeš. Ta šulhaset tuli ta aparat annettih!” 
(Okahvie Mäkelä).

Kontie-šana käytöššä

Juokšet hukkua pakoh, ka kontie tulou vaštah.
Hukka kontien kera ei šovita.
Kakši kontieta yhteh pešäh ei šovita.
Kauhie on kontie mečäššä, hirvi vielä hirviempi.
Kontie on väkövä, ka ristikanšua varajau.
Kontie on vihani, ka omie poikieh ei šyö.
Kontieta varata – ei pie meččäh lähtie.
Kontie mečäššä on väkövä, a mieš hänen tal’l’alla makuau.
Ei ni yksi kontie omua tal’l’uah vierahah vajeha.
Arka kantuoki pitäy kontiena.
Varaja kojin kontieta, a mečäššä olija ei koše.
Venyjyä ei ni kontie koše.
Vävyn kera kalakukkoh käsin, vellen kera kontieh käsin.
Örjyy, kuin huavotettu kontie.
Missä kontie piehtaroiččou, šiihi karvat jiäpi.
Ken kontien tappau, šei kielen leikkuau.
Elä mäne kontieta korvista vetämäh.
Kontie šanou: ” Mie ihmistä niän joka päivä enkä pölätä, ihmini kun miut näköy, hiän miut 
pölättäy, en tiijä minne männä”.
Šitä ei ni kontie äräjämättä šyö.
Kyläššä näkyy kynnen moini, koissa ei nävy kontien moini.
Ennein oisin šuven šuušša, karhun kil’l’uvan kitašša, ennein kuin mielipuolen šulhon reješšä.
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Löytyy kontien pešäštä luuta ta kotkan pešäštä ruotua. (Šuurešta talošta mitänih aina löytyy.)
Mittyön kontien tapat, moisella tal’l’alla i makuat.
Kontie tal’l’ah kantau.
Toivoin jotta kontie, kiirissin šilmät – kišša.
Ei kontie pešyä šuolla luaji, vesi peršieh noušou.
Hukkua pakenet, kontie kolmen pojan kera vaštah.
Kontie katehen šilmäh, toiseh toukanjauhuo.
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

ELÄINSTARINOJA
Marija Mihejevan starinat 

(kč. lisyä Karel’skije narodnyje skazki. Repertuar Marii Mihejevoj. Petroskoi, 2010)

Kontie ta tijani

On ennen tijani. Luatiu pešän pajikolla. Muniu kolme jiäliččyä. Hautou ne jiäličät. Tulou 
kolme poikaista. Lähtöy pojillah ruokua eččimäh. Mitä kärpäistä šuanou, niitä šyöttäy poika-
sillah. Tulou kontie pajikon luokše, missä on tijasen pojat. Pojat jo piäštih lentoh ta lennettih 
koivun okšilla. Kontie šiänty pahapäiväsekše, šöi pešän tai pajikon revitteli. Tulou tijani. 
Kontie mäni meččäh. Kaččou, kun on pajikko revitelty, pešä šyöty ta i pojat mihi lienöy šua-
tu. Pojat šanotah koivun okšilta:
– Myö olemma, muamo, tiälä. Kun tuli mi lienöy hyvin šuuri ta rupei meitä šyömäh, myö 
pakoh. Pešän šöi tai pajikon revitteli.
Tijani šanou:
– Oliko miun šuuruš?
Pojat šanotah:
– Et ole ni šilmän šuuruš šie, niin šuuri oli.
Tijani pörhistäy šulkah, šiipeh ta kyšyy:
– Oliko näin šuuri?
Pojat šanotah:
– Et ole ni korvan šuuruš, še oli niin šuuri.
Tijani arvuau, jotta kontie oli. Kyšyy pojiltah:
– Mihi päinpä läksi še šuuri mänömäh?
Pojat šanotah:
– Tuonne mäni meččäh.
Tijani šanou pojillah:
– Työ olkua täššä, mie lähen šuan hänen kiini ta vien suutuh.
Läksi tijani lentämäh tai šai kiini, tarttu hänellä korvah, šanou:
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– Šiekö miun pojat ajoit pešäštä, pešän šöit, ta pajikon revittelit?
Kontie šanou:
– Mie.
Tijani šanou:
– Mitä šie šiinä ruavoit?
Kontie šanou:
– A mie olen šieltä šyöjä, šieltä šuaja, miun pitäy šyyvvä, mitä mistä šuan.
Tijani šanou:
– Lähe suutuh linnalla.
Tai viey tijani kontien suutupaikkah. Šanou sut’jalla:
– Tämä kontie miula pahua ruato, mitä suutit nyt?
Sutja šanou:
– Suutimma myö hänen hännättömäkše.
Kontie šanou:
– Elkyä työ miulta suutikkua koko häntyä, jättäkkyä puoli häntyä.
Kontiella puoli häntyä jätettih. Tijani läksi poikieh luo. Kontie mäni meččäh ta itköy, kun 
häneltä puoli häntyä suutittih.
Tulou repo vaštah kontiella, kysyy:
– Mitä itet, kontie?
Kontie šanou:
– Iten kun hännättömäkše suutittih, vain ei ne koko häntyä, kuin puoli häntyä.
Repo šanou:
– Lähe meilä, rupiemma yheššä elämäh.
Šiitä männäh kontien keralla revon kotih. Repo on löytän matikkakesselin. (Tuommosen 
kuin šiun kesseli tuola nurkašša.) Repo ta kontie ruvettih kuomakšikse. Kontie kyšyy:
– Mistä šie, kuomasen, olet matikkua šuanun?
Repo šanou:
– Ka mie olin onkella viime yönä.
– Mistä šie, kuomasen, onkitit ta millä?
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– Mie mänin pappilan avantoh, ta pissin häntäni. Joka karvah tarttu matikka.
Kontie šanou:
– Lähen ni mie, on miula vielä puoli häntyä.
Läksi kontie onkella. Še on jo pimie ilta. Kontie mänöy, panou häntäh avantoh, ta iče avan-
non piällä istuutuu rähähtäy. On hyvin pakkani yö. Kontielta alko häntyä näpissellä pakkani, 
kun alko kylmyä avantuo.
Kontie ajattelou:
– Nyt niitä puuttuu, kun alko näin näpissellä häntyä. Pitäy noštua nämä matikat jiän piällä, 
ni siitä onkitan toista. Kontielta koko takapuoli kylmi avantoh, ajattelou:
– Nyt tarttu niin äijän matikkua, jotta en šuata noštua.
Ei piäše kontie avannošta, šiinä istuu.
Huomenekšella pappilan piijat tullah vejellä. Lyyvväh korennolla kontieta. Kontie kisalti 
häntäh, puoliki häntyä jäi šinne. Hiän mänöy revon luo, šanou:
– Niin äijäkö lienöy puuttun matikkua, vain lienöykö šiitä häntä katen, kun pappilan piijat 
korennolla lyötih.
Repo šanou:
– Kun et liikutellun, niin še kylmi. Mie luajin tulen tähä, niin lämpiet. Repo kokoi tervašta 
ta luati tulen. Kontiella šanou:
– Istuuhu, kuoma, tähä tulen piällä lämpiemäh.
Kontie šiihi palo ta repo iče pakoh. Muutki kontiet jäi hännättömikse, kun šiltä yheltä kon-
tielta oli häntä suutittu.
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Tehtävä 1. Löyvä viivan alta šuomenkielini vaštineh.

Esim., repo – kettu, kontie – karhu.

Jiäliččä …………………. Suutie …………………….

Muamo ………………….. Šiäntyö ……………………

Kesseli …………………... Ruatua …………………….

Sut’ja ……………………. Äijän ………………………

Matikka …………………. Kuoma ……………………..

Huomeneš ………………. Kylmyä ……………………..

Paljon, aamu, äiti, tehdä työtä, tuohikontti, muna, jäätyä, tuomita, made, kummi, tuomari, 
suuttua.

Tehtävä 2. Taivuta annetut verbit. Malli on merkitty kursiivilla.

a) Munie – hiän muniu, luatie………….., suutie …………….., eččie ……………...........

Hyö munitah,…………………………………………………………………………........

b) Männä – hiän mänöy, ajatella ……………….., panna ……………….., revitellä 

………….., piäššä ………………….

Hyö  männäh……………………………………………………………………………....

c) Šanuo – hiän šanou, hautuo …………….., kaččuo ……………, uškuo ………………….

Hyö  šanotah………………………………………………………………………………..

d) Itkie – hiän itköy, lähtie …………….., kitkie …………………, koškie ………………....
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Hyö itetäh……………………………………………………………………………….....

e) Jättyä – hiän jättäy, onkittua ……………………, šyöttyä …………….., pörhis-

tyä……………., ruatua…………….., pistyä…………………….. .

Hyö jätetäh………………………………………………………………………………...

f ) Kyšyö – hiän kyšyy, puuttuo ………………, istuutuo ………………., tarttuo…………….., 

šiäntyö………………….., istuo ……………………..

Hyö kyšytäh………………………………………………………………………………...

g) Viijä – hiän viey, lyyvvä ……………………., jiähä ……………………, šua-

ha…………….., šyyvvä ………………………… .

Hyö viijäh …………………………………………………………………………………

h) Arvata – hiän arvuau, ruveta……..…, lämmitä………….., kateta……………….

Hyö arvatah………………………………………………………………………………

Tehtävä 3. Luve annetut šanojen šelitykšet. Kirjuta šanat.

Esim. Še on pruuni, eläy mečäššä, šuuri elukka, talvella še makuau pešäššäh. – KONTIE.

1. Šillä on šiivet, ka še ei ole lintu. Kešällä niitä on äijän, ka talvella ei navy. Toičči še voit 
purraki, ka ei ime vertä kuin čakka.
2. Ašetuš, min avulla voit kantua kakši kanteikkua vettä.
3. Šitä jyššetäh talvella, jotta šuaha vettä tahikka vaikkapa kalua. Vieristänä šiinä uijah Jorta-
nua.
4. Še voit olla šynkkä. Šielä voit olla kankašta tahikka šuota.
5. Še on repun kantatuatto. Šiitä on arvautuš: mieš meččäh mänöy šata šilmyä šeläššä.
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Härän starina

Oli ennen ukko ta akka. Heilä on härkä, šuuri hyvin härkä. Ta tuli hyvin vihasekši še härkä. 
Akka šanou ukolla, jotta «tapa pois härkä, kun rupesi niin vihasekši». Ukko otti veičen ta 
mäni liäväh ta rupesi hivomah šitä veistäh. Härkä kyšyy, jotta «miksi šie, ukkosen, veistäš 
hivot?»

– Ka akka käski šilma tappua – veistäni hivon.
Härkä šanou:
– Elä, ukkosen, tapa milma, piäššä milma meččäh – mie tuon hyvän otukšen – ta tervua 

miulta šelkä.
Ukko tervasi härältä šelän ta piäšti meččäh härän. Tai mäni šemmoseh šuorantaseh, termä-

rintaseh, päiväpaistoseh. Alko šyyvvä härkä šiinä šykšytellä.
Tulou kontie hänen luo. Kyšyy härältä:
– Mitä ruat, härkäsen?
Härkä vaštasi hänellä:
– Täššä šyyvvä šykšyttelen, täššä juuvva jukšuttelen šuorantasešša, päivänpaistosešša. Šuu 

kun sopličča, piä kuin jumin kurikka, häntä kun Hämehen miekka, perše kun pellon veräjä.
Kontie šanou:
– Ota šie, härkäsen, milma šelkähäš, kun on niin kaunis ta levie šelkä.
A kontiella on še mieli, jotta hiän kun šelkäh piäšöy härällä, nin hiän šuau šyyvvä härän. 

Härällä mieleh ni oli:
– Otan, – šanou, – tule šie šelkäh.
Tai kontie nousi härällä šelkäh. Läksi smökyimäh laukkuamah, ta jo kontie hyppyäis šeläš-

tä pois, ka šelkä kun on tervattu, nin ei ni piäše. Kontie huutau:
– Heitä tuolla mättähällä, heitä tällä mättähällä!
No ei mihinä, kun härkä laukkai kotih ta šeinäh kohti. Kontielta kun piä jymähti šeinäh, 

ta šiihi i kuoli. Ukko otti otukšen, nylki nahkan.
Oltih tuaš huomeneh. Akka šanou, jotta «pois pitäy härkä tappua, ukko». Niin, ta ukko 

mänöy tuaš liäväh ta rupieu veistäh hivomah. Härkä kyšyy:
– Miksi šie, ukkosen, veistäš hivot?
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– Šilma tappua.
Härkä šanou:
– Elä, ukkosen, tapa milma – työnnä meččäh, tervua šelkä: mie tuaš tuon hyvän otukšen.
Ukko tervai šelän härältä, työnsi meččäh. Härkä mäni šiih šamah paikkah –šuorantaseh, 

termärintaseh, päiväpaistoseh, Tulou repo. Šanou härällä:
– Mitä ruat, härkäsen?
– Täššä šyyvvä šykšyttelen, täššä juuvva jukšuttelen. Šuu kun sopličča, piä kuin jumin ku-

rikka, häntä kun Hämehen miekka, perše kun pellon veräjä.
Repo šanou jotta «ota, härkäsen, milma šelkähäš, kun šiula on niin kaunis ta šilie šelkä».
– Otan, otan, tule, – revolla šanou härkä, – nouše šelkäh.
Niin ta repo nousi tuaš härällä šelkäh ta härkä läksi laukkuamah. Jo hiän šiitä poiski šeläštä 

hyppyäis, no ei piäše, kun puuttu tervah. Repo tuaš huutau, niinkun kontie:
– Heitä tällä mättähällä, heitä tuolla mättähällä, heitä tällä mättähällä, heitä tuolla mättä-

hällä!
Tai tuaš laukkasi kotih härkä ta šeinyä vaššen hyppäi, ta piä revolta kun paukahti šei-

näh, nin šiihi i kuolla kellahti. Ukko tulou vaštah tuaš hyvällä mielin, kun härkä toi hyvän 
otukšen. No härän panou liäväh, revon nylköy – ta tuaš nahkan šai hyvän. No ta muatah 
tuaš yö kellotetah.

Akka šanou:
– Tapa pois, ukko, härkä, kun on noin vihani (kolmannen kerran – kaikiččihan še pitäy 

kolme kertua, hoš mitä taro).
No tuaš kun veičen ottau ta mänöy liäväh, alkau hivuo veistäh. Ta härkä kyšyy:
– Miksi, ukkosen, veistäš hivot?
– Šilma tappua.
Härkä šanou:
– Elä, ukkosen, tapa milma. Työnnä meččäh, tervua šelkä – tuon hyvän otukšen.
Ukko tervai šelän härältä ta piäššälti meččäh.
No, härkä mänöy šiih šamah paikkah tuaš – šuorantaseh, termärintaseh, päiväpaistoseh. 

Tulou jänis (viimesekše jänis-raiska tulou). Jänis šanou härällä:
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– Mitä ruat, härkäsen, täššä?
– Ka täššä šyyvvä šykšyttelen, täššä juuvva jukšuttelen. Šuu kun sopličča, piä kuin jumin 

kurikka, häntä kun Hämehen miekka, perše kun pellon veräjä.
– Ota milma šelkähäš, – jänis šanou härällä.
– Tule šie, nouše šelkäh.
Jänis nousi šelkäh. Härkä läksi laukkuamah. Jänis–raiska rupieis hyppyämäh šeläštä, ka ei 

ni piäše, kun tervah puuttu. Tuaš karjuu jänis:
– Heitä tällä mättähällä, heitä tuolla mättähällä!
Ei mitänä kun härkä laukkai kotih ta vei ukolla otukšen. Ka ukko hyvällä mielin otti jä-

niksen ta tappo. Ta pani härän liäväh.
Ta akka mi lienöy lapalivo ollun, kun ukon pakotti härkyä tappamah. Jo ukko panou he-

vosen, val’l’aštau, panou härän lihat rekeh, kontien lihat rekeh, revon lihat rekeh, tai jäniksen 
lihat. Tai nahkat kaikki. Šiitä lähtöy linnalla, myöy ne lihat ta nahkat ta šuau hyvin äijän 
rahua lihoista ta nahkoista. Ta šiitä kun hiän luati šuuren talon ičelläh, kuin čuarin palatin, 
niillä rahoilla. Ta šiinä akkah kera eletäh vieläki, kun ei liene kuoltu.

Tai loppu. Šiinä on nyt se härän starina.

Tehtävä 1. Vaštua kyšymykših.

1. Mitä akka käški ukon ruatua?

2. Mitä härkä oli kekšin jotta jiähä eloh?

3. Mitä otukšie-elukkoja oli tarttun härän šelkäh?

4. Kenpä oli lapalivo?
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Tehtävä 2. Luaji mallin mukah.

Šuorantani – šuorantaseh (mih?), šelkä – ……………., reki – …………………., nälkä 

– …………………., päiväpaisto – …….................., liävä – ………………., meččä – 

………………., vašen käsi – ………………….., kaunis pirtti – ………………………., 

hammaš ………………, šuovatta ………………., juovikaš paita …………………….. .

Kekši virkkehet. Esim. Myö šolahtima šuorantaseh poimimah hilluo.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………............

Tehtävä 3. Kirjuta käškymuuvvot. Malli on merkitty kursiivilla.

Työntyä: työnnä – työntäkkyä. Antua, ottua, näyttyä, levähtyä, kuatua.

…………………………………………………………………………………………

Kaččuo: kačo – kaččokkua. Uškuo, kertuo, kuččuo, kyšyö, jakšautuo.

…………………………………………………………………………………………

Šyyvvä: šyö – šyökyä. Juuvva, tuuvva, viijä, šuaha, myyvvä.

………………………………………………………………………………………….
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Tulla: tule – tulkua. Männä, juošša, kačella, peššä, panna.

………………………………………………………………………………………….

Avata: avua – avakkua. Kerätä, muata, arvata, šiivota, ruveta.

………………………………………………………………………………………….

Tehtävä 4. Kirjuta kieltomuoto. Löyvä verbin perušmuoto.

Malli: Lyö – elä lyö (lyyvvä); hyppikkyä – elkyä hyppikkyä (hyppie).

Karju – ……………………, šalpua – …………………….., polta – …………………, 

valehtele – ………………….., čuhuta ………………………. .

Tappakkua – …….……., kirokkua ………………………, varaštakkua – ……………….., 

torakkua ………………………….
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TAIKASTARINOJA
Marija Mihejevan starinat 

(kč. lisyä Karel’skije narodnyje skazki. Repertuar Marii Mihejevoj. Petroskoi, 2010)

Nenä halki – šuolua siämeh

Oli kerran ukko ta akka, heilä kolme poikua. Hyö kun oltih köyhät, ni vanhin poika šanou:
– Tuatto, muamo, prostiet, plahosloviet milma čuarih kasakakši.
Vanhemmat šanotah:
– Hospoti prostikkah, mäne!
Poika mänöy čuarin pihalla, kaččelou kellisteliytyy ikkunoihi. Čuari pistäy piäh ikkunašta. 

Kyšyy pojalta:
– Mitä kaččelet, poika?
Poika šanou:
– Työtä-ruokua eččisin. Eikö čuari-kormeličalla olle mitä työtä?
Čuari šanou:
– Tule meilä pirttih, meilä on työtä i ruokua! Kun voinet tänä yönä varteija miun tyttären, 

jotta minne tytär käyt, nin šuat šata rupl’ua.
Čuari panou pojan tyttären huoneheh oven tua šeisomah ta varteimah, jotta minne še ty-

tär mänöy. Tytär šolahti ikkunašta i mäni männeššäh. Poika ei tietän ni mitänä. Čuari kyšyy 
pojalta:

– Tiijätkö, missä kävi?
Poika šanou:
– En tiijä, ovi ei liikkun.
Čuari šanou:
– Kun et tiijä, nin et ni palkkua šua.
Halkai pojalta nenän, šuolua pisti välih ta šanou:
– Mäne, kušta tulit!
Poika mänöy itkien kotih, kun nenä on halki ta šuolua šiämeššä.
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Keškimmäini poika šanou:
– Vuota, kun mie lähen čuarih kasakakši, käytkö miula niin pahoin.
Mänöy ta kyšyy:
– Onko työtä ta ruokua, čuari-kormeličča?
Čuari šanou:
– On meilä työtä ta ruokua. Kun voinet varteija miun tyttären tämän yön aikana, jotta 

mihi hiän käyt, nin šuat šata rupl’ua.
Poika šanou:
– No, kuottelen mie.
Tai pannah hänet varteimah čuarin tyttären oven tuakši. Poika uino oven tuakši.
Čuarin tytär šolahti ikkunašta. Kävi, missä hänen oli käytävä, ta tuli jälelläh.
Huomenekšella čuari kyšyy:
– Tiesitkö, missä tytär kävi?
– En tiijä, kun ei ovi liikahtan.
– No kun et tietän, ni et ni palkkua šua. Mäne kotihis.
Čuari häneltä nenän halkai ta šuolua šiämeh.
Šanou kolmaš poika, Tuhkimuš:
– Antakkua, kun mie lähen čuarih kasakakši.
Tuattoh ta muamoh šanotah:
– Kun ei paremmatkana ošattu olla kasakkana, nenäh vain mänetettih, nin šinne ei ole 

šilma tarvis. Vain kun tahtonet, nin mäne.
Tuhkimuš läksi pyrkimäh kasakakši. Kuuntelou tien viereššä, kun kakši näkymätöintä 

riijelläh. Riita kuuluu, vain nävy ei.
Tuhkimuš kyšyy:
– Mitä työ riitelettä, kun että šovi?
Šanotah:
– Meilä kun jäi tuatto-rukašta šemmoni lakki, jotta kun piähä pissämmä, nin ei niä ni ken. 

Nyt šitä riitelemmä, jotta kumpi še šen šuau. Etkö, veikkon, suuti – kumpasella še joutuu. 
Tuhkimukšella annettih käteh lakki. Paikalla ilmeštyy kakši mieštä.
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Tuhkimuš šanou:
– Mie luon kiven ilmah: kumpi šen šuau enšimmäkši kiini, še i šuau lakin.
Tuhkimuš loi kiven ilmah, iče pisti lakin piäh ta mäni männeššäh. Häntä ei enämpyä ni 

nähty. Tullah miehet šiihi paikkah, mistä lähettih juokšomah kivie tavottuas’s’a. Ei ni ole 
lakkie – še mäni. Miehet šanotah:

– No hyvä oli, kun vei meiltä šen lakin, jotta myö piäsimä riitelömäštä.
Jo Tuhkimuš mänöy čuarih. Lakkih pissälti kormanoh, jotta čuari näkis häntä. Čuari 

kyšyy:
– Mitä kävelet, poika, tiälä?
Tuhkimuš šanou:
– Työtä-ruokua eččimäššä.
Čuari šanou:
– Meilä on työtä ta ruokua. Kun voinet varteija miun tytärtä tänä yönä, jotta missä hiän 

käyt, nin šuat šata rupl’ua. Kun mänet tyttären oven tua, nin elä uinuo oven tua, jotta niät, 
konša hiän lähtöy.

Tuhkimus šanou:
– Mie oven tuakše en rupie varteiččomah. Čuarissa on monta ovie ta ikkunua. Šiih huo-

neheh pitäy piäššä, missä on tytär.
Čuari šanou:
– Ei še tytär piäššä šiihi huoneheh, missä on iče, vain kun voinet väkeh piäššä šinne.
Tuhkimuš pisti lakin piäh ta muuttu näkymättömäkši. Iče mäni čuarin tyttären huone-

heh. Häntä ei niä niken, kun on lakki piäššä. Tytär pakajau ičekšeh: «Pitäis lähtie ruttoseh. 
Mintäh mie näin myöhäššyin?» Tytär šitou iččeh nuorah, šen šitou nuaklah ta iče šolahtau 
ikkunašta nuorua myöte muah. Tuhkimuš hänellä jälkeh šolahtau. Tytär ei ni tiijä. Šiinä oli 
heponi karietan eteh val’l’aššettu ta kuški, ken šitä čuarin tytärtä käyttelöy. Nousi čuarin tytär 
kariettah, ta Tuhkimuš hänellä reunah istuutu.

Čuarin tytär kyšyy:
– Mintäh täššä karietašša on nyt näin ahaš?
Tuhkimus kun šiinä istuu köhöttäy, nin čuarin tyttärellä on ahaš istuo.
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Čuarin tytär šanou kuškilla:
– Mintäh meilä matka joutuu näin hil’l’akkaiseh? Aja hyvin hevoista!
Kuški šanou:
– Totta še on paha keli. Ei voi heponi matata.
Ajettih vaškiseh meččäh. Šielä on vaškiset puut. Ajettih vaškini meččä läpi. Tuli vaškini 

järvi. Vaškisen järven rannašša on vaškini veneh ta vaškiset airot. Tytär nousi veneheh, tai 
Tuhkimuš veneheh. Kuški jäi rannalla vuottamah. Tytär šouti vaškisen järven. Mäni ho-
piesen mečän rantah. Šiinä on hopieni heponi ta hopieni reki. Čuarin tytär istuutu rekeh. 
Tuhkimuš istu viereh. Čuarin tytär ei niä Tuhkimušta. Hiän ajattelou: «Mintäh reki on näin 
jykie ta matka joutuu hil’l’akkaiseh?» (A Tuhkimuš on reješšä, nin šen takie še on jykie ta 
matka joutuu hil’l’akkaiseh.)

Tuli hopieni järvi, šen järven rannašša hopieni veneh, hopieset airot. Čuarin tytär šouti 
hopiesen järven toiseh rantah: tuli kultani meččä. Šiinä on kultani heponi, kultani reki. 
Tytär istuutu rekeh, tai Tuhkimuš. Ajettih kultasen järven rantah. Šiinä on kultani veneh ta 
kultaset airot. Čuarin tytär istuutu veneheh, tai Tuhkimuš veneheh. Šoutau kultasen järven 
poikki. Järven rannašša on kultani šuuri talo. Mänöy čuarin tytär taloh, tai Tuhkimus jälkeh 
näkymättömänä. Šielä on vanha, pikkaraini, hyvin paha ukko. Šanou čuarin tyttärellä:

– Mintäh nyt näin myöhäh tulit?
Tytär šanou:
– Niin oli paha keli, jotta heposet ei voinun matata ta mintäh lienöy ollun šoutuaki niin 

jykie.
Ukko on stolalla pannun šyömiset, juomiset ta šanou:
– Šyö ruttoseh, jotta piäšemmä kisuamah.
Ruvettih šyömäh. Hyö ei keritty ni mitänä šyyvvä, kun Tuhkimuš kaikki šöi.
Ukko šanou:
– Hyväkši olet nyt näläštyn, kun niin kiirehen kautta kaikki šöit.
No šyötih ta ruvettih lattiella kisuamah tytär ta ukko. (A še ukko on čuarin tytön šulhani. 

On min luo käyvä!)
Tytär šanou:
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– Nyt miun pitäy lähtie paikalla pois, kun niin pitälti viivyin matalla.
Tuhkimukšella on sumčča. Hiän otti ta pani stuulat, stolat, aštiet, samovuarat ta kaikki 

šiihi sumččah. Čuarin tytär kun läksi ovešta uloš, nin Tuhkimuš tempai i ukon sumččah, ta 
šanou:

– Iänettäš ole sumčašša!
Mäntih kultaseh veneheh ta šouvettih kultani järvi poikki. Čuarin tytär ihmettelöy, kun 

on jykie veneh. Piäštih kultasen mečän laitah. Tuhkimuš panou kultasen venehen ta airot 
sumččahah. Kultamečäštä ajettih läpi kultasella heposella. Tuhkimuš matan varrella katkou 
kultasie okšie ta panou sumččahah. Čuarin tytär šanou ičekšeh: «A-voi-voi, kuin olin pitälti, 
jo huomenešlintuset hypitäh puissa, kun rapšau». (Še rapšau, kun Tuhkimuš okšie katkou.) 
Kun kultamečäštä läpi ajettih, mäntih hopiesen järven rantah. Tuhkimuš panou sumččahah 
kultasen heposen ta kultasen rejen.

Šouvettih hopiesella venehellä hopieni järvi hopiesen mečän laitah. Tuhkimuš pani hopie-
sen venehen ta airot sumččahah. Ajetah, Tuhkimuš tuaš katkou hopiesešta mečäštä okšie ta 
pištäy sumččahah. Tytär tuaš šanou: «Avoi-voi, kuin olin pitälti, jo huomenešlintuset hypitäh 
puissa, kun rapšau».

Tultih vaškisen järven rantah. Šouvettih vaškisella venehellä vaškisen mečän laitah. Tuhki-
muš tuaš pissältäy sumččahah vaškisen venehen ta airot. Šiinä rannašša vuotti čuarin tyttären 
oma heposeh. Ajetah šillä läpi vaškisen mečän. Tuhkimuš tuaš katkou vaškisista puista okšie 
ta pissältäy sumččahah. Tytär tuaš šanou, kun okšat rapšetah: «A-voi-voi, kuin mäni pitälti. 
Jo huomenešlintuset hypitäh puissa. Tuatto šielä noušou – ta mi tullou miula».

Piäštih hyö viimein čuarin pihah. Tytär kun nousi karietašta – Tuhkimuš sumččahah he-
posen, rejen ta kuškin. (Šielä ollah kaikki!) Tuhkimuš vei sumčan kylyn lauteijen alla peittoh. 
Iče mänöy čuarin tyttären oven tua ta šeisou šielä töröttäy, kuin Hovattaisen akliskaini paita. 
Tulou čuari ta kyšyy:

– Šaitko tyttären varteija, missä kävi tänä yönä?
Tuhkimuš šanou:
– Šain tai tiijän, missä kävi.
Čuari šanou tyttärelläh:
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– Avua ovi!
Tuhkimuš ta čuari männäh tyttären luo. Čuari šanou:
– Tämä poika šanou, jotta hiän tietäy, missä šie käyt.
Čuarin tytär šanou:
– Šano nyt, kun tiijät.
Tuhkimuš luvettelou mečät, järvet ta kaikki, mitä oli nähnyn ta kuullun. Kaiken šanou, 

mitä on starinašša.
Čuarin tytär šanou:
– Šie valehtelet, eihän niitä ole olomašša šemmosie meččie, eikä järvie.
Čuari šanou Tuhkimukšella:
– En mie tiijä, onko niitä šemmosie olomašša, mitä šie šanot. Ei miun tytär kehtua šem-

mosen ukon luo käyvä. Šie valehtelet, kyllä šie tulet tapettavakši.
Tuhkimuš šanou:
– Kyllä mie voin teilä näyttyäki. Ne on miula kylyn laučan alla sumčašša. Mie lähen, käyn 

iče.
Čuari šanou:
– Emmä myö šilma iččieš voi työntyä, šie voit puata.
Tuhkimuš šanou:
– Käykyä iče, kun että milma piäššä.
Čuari työntäy kakši mieštä käymäh kylyn lauččojen alta sumččua. Männäh miehet kylyn 

lauččojen alta sumččua – ei ni lekaha, niin on jykie. Tullah, šanotah čuarilla:
– Še on niin jykie, jotta emmä šuanun šitä liikkumah.
Čuari šanou Tuhkimukšella:
– No, mäne käy iče.
Kakši mieštä panou varteiččomah, jottei Tuhkimuš pakene.
– Pankah vaikka kolme!
Tuhkimuš mänöy kylyh. Ottau yhellä kiälläh, noššaltau šelkäh sumčan ta tuou šen čuarin 

ta čuarin tyttären eteh. Avai sumčan. Šieltä nošti enšimmäisenä kuškin, heposen ta rejen. 
Šanou:
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– Tällä heposella ta rejellä läksimä täštä ikkunan alta ajamah.
Čuarin tytär niin varajau, jotta ei ole uuši, eikä kypši, kun hänen matka alko tulla ilmi. 

Tuhkimuš noštau sumčašta vaškisen heposen, vaškisen rejen ta vaškiset okšat ta šanou:
– Tällä heposella ajoma ta tämmöseštä mečäštä vaškisen järven rantah.
Noštau sumčašta vaškisen venehen ta airot:
– Tämmösellä venehellä šoutima hopiesen mečän reunah.
Tuhkimuš noštau sumčaštah hopiesen heposen, hopiesen karietan ta hopiesie okšie.
– Tämmösellä heposella ta karietalla myö ajoma tämmösen mečän läpi kultasen järven 

rantah.
Noštau sumčaštah kultasen venehen ta kultaset airot, šanou:
– Tämmösellä venehellä šoutima kultasen järven yli. Mänimä kultaseh taloh.
Noštau sumčaštah kultaset stolat, stuulat, samovuarat, kaikki aštiet ta šanou:
– Näillä stuulilla myö istuma, tältä stolalta ta näistä ašteista myö šöimä, täštä samovuarašta 

joima.
Ruaššaltau sumčaštah ukon ta näyttäy čuarilla.
– Täššä on šiula vävy! Tämän ukon kera šiun tyttäreš lattiella kisai.
Ukko šanou:
– Šuanko mie täššä häitä tanššie, tämä on miun moršien?
Čuari šanou:
– Tämä ukko pitäy hirttyä.
Ukko kun rupei pläššimäh, tai hyppäi ikkunašta. Šinne i mäni. Šiitä vävyštä jiätih kaikki 

šiihi.
Čuarin tytär šanou, kun ei voinun enyä mitänä šalata:
– Kyllä tämä on kaikki totta. En mie olis uškon, jotta šemmoista mieštä on muajilmašša, 

ken milma varteiččou...
Čuari šanou Tuhkimukšella:
– Kun ottanet tämän moršiemekšeš, nin šuat, kun et ottane, nin šuat palkan ta mäne ko-

tihis.
Tuhkimuš šanou:
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Tehtävä 1. Kekši kyšymykšie starinah mukah. Käytä alla annettuja 
kyšymyšsanoja.

Mi? Ken? Millä? Keltä? Missä? Konša? Mintäh? Mimmoni? Kenen? Mityš? Kuin äijän? Kuin 

pitälti? Kunne? Miksi? Mih? Kenen kera?

Tehtävä 2. Persoonapronominit

– Mistäpä köyhällä tulou čuarin tytär naisekši muuvvalta!
Piettih hiät. Tuhkimuš piäsi čuarin vävykši.
Tai šielä olin i mie häissä, ta šielä miula annettih viinua pohjattomalla pluohkanalla. Enkä 

mie piäššyn paljon humaltumah. Annettih miula šieltä hernehini ruoška, nakrehini šatula. 
Tulin mie kotikyläh. Poikajoukko juoštih miula vaštah, šyötih miulta hernehini ruoška, na-
krehini šatula, mie en šuanun ni mitänä.

I šiihi še i loppu. (Enämpi en voi ni mitä kekšie.)

Mie

Šie

Hiän

miun, milma, miula

šiun, šilma, šiula

hänen, häntä, hänellä

Myö

Työ

Hyö

meijän, meitä, meilä

teijän, teitä, teilä

heijän, heitä, heilä
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a) Luve virkkehet, huomua pronominien taivutuš.

Prostikkua milma! En nähnyn šilma eklisissä tanššiloissa. Miula makšettih palkka tänäpiänä. 

Hiän tulou meilä käymäh. Heijän talo šeisou kaunehella paikalla. Mintäh šie et tullun ai-

kanah? Hyö matattih kirikköh jo aikaseh huomenekšella. Voinko kyšyö teiltä apuo? Meijän 

vanhaämmö oli Jyvyälahešta. Miušta nähen šie voit ruatua vaikka mitä. Oisko teilä nyt aikua 

paissa hänen kera? Kuin šilma kučutah? Antakkua työ heilä rauha!

Omissušliittehet

Miun tyttäreni, veikkoni

Šiun tyttäreš, veikkoš

Hänen tyttäreh, veikkoh

Meijän tytär, veikko

Teijän tytär, veikko

Heijän tyttäreh, veikkoh

b) Luve virkkehet, huomua omissušliittehet.

Muissa šoittua veikollaš. Miun pitäy peššä tukkani. Anni tikutti lämpimän paijan pojallah. 

Mie kyšyin n’euvuo muamoltani. Ukko työnti tyttäreh kauppah maijolla. Pane kintahat kä-

teheš. Lapsi heitti jalačit jalaštah. Šiušša ičeššäš on vikua. Miikkula löysi avuamen kapšakis-

tah. Oššin leipyä kotimatallani. Veikkoni tulou autollah tänne.
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Tehtävä 3. Mi šana ei kuulu joukkoh?

Esim. enšiarki, serota, piätinččä, netäli. – NETÄLI.

1. Tuatto, muamo, čikko, šeukku, ammo, velli, moršien, tytär, ukko.

2. Sumčča, kesseli, värčči, laukku, reppu, kapšakki.

3. Vaškini, kultani, puini, hopieni, muruni, kivini, lasini, tuohini.

4. Veneh, auto, laiva, mouttoripyörä, čuna, lentokoneh.

5. Valkamo, airot, tel’l’o, hankašvičča, peräissuin, huopari.

6. Šoutua, ajua, istuo, aštuo, lentyä, juošša, matata, kävellä.

7. Val’l’aštua, karietta, kuški, korja, heponi, šoutua.

8. Kasakka, isäntä, renki, piika.

c) Poimi starinan tekstistä virkkehet, kumpasissa on käytetty per-
soonapronominija ta omissušliittehie.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..
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Tehtävä 4. Luaji virkkehet annetuista šanoista.

Enšimmäini päivä, vanhin poika, lähtie, varteija, čuarin, tytär.

……………………………………………………………………………………………

Tuhkimuš, lähtie, pyrkie, čuari, kasakka.

……………………………………………………………………………………………

Tuhkimuš, noštua, sumčča, vaškini heponi, vaškini reki, ta, vaškiset okšat.

……………………………………………………………………………………………

Tämmöni heponi, ta, karietta, myö, ajua, tämmöni meččä, läpi, kultani, järven, ranta.

…………………………………………………………………………………………….

Kun, ottua, tama, moršien, nin, šuaha, kun, ei, ottua, nin, šuaha, palkka, ta, männä, koti.

…………………………………………………………………………………………....
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Vetehini

Oli ennein ukko ta akka. Heilä ei ole lašta. Ukko lähtöy meččäh halkuo leikkuamah, akka 
jiäy yksinäh kotih. Leikkuau vähäsen aikua, tulou Šyöjätär.

Tämä šanou ukolla:
– Nyt pitäy šiun lähtie miula miehekši.
Ukko šanou:
– En mie, miula on akka, enkä tarviče enämpi toisie akkoja.
Šyöjätär näppyäy ukon šelkähäh ta niin i vei kotih šen ukon. Akalla on mečäššä hyvät 

huonehet ta kaikkie šyömistä ta juomista, mitä tarviččou.
Ukko ei piäše mihikänä, iče lentelöy päivät, varaštelou ta mitä mistäki šuau ruokua, ta 

ukkuo šyöttäy.
Ukko on šielä jo niin pitälti, jotta šuahah Syöjättären kera poika. Pannah nimekši pojal-

la Mikko Mieheläini. Poika kašvo päiväššä vuotehisen šuurusekši. Toisena päivänä niinkun 
kakšivuotini, kolmantena päivänä – kolmevuotini. Muutoman päivän kuluttuo jo on aika-
mieš hiän.

Šyöjätär tuaš kun lentelöy missä lienöy, nin poika Mikko Mieheläini kyšyy:
– Eikö, tuatto, muajilmašša ole ketänä muita, kun mie šiun kera ta muamo?
Tuatto šanou:
– Oi, poikaseni, koko muajilma on tämmösie ihmisie täyši, kuin myö olemma. Vain tänne 

kun muamoš šuatto miut, nin ei laše pois.
Poika šanou:
– Läkkä myö poikeš, šiun muajilmalla, missä on muita ihmisie.
Ukko šanou:
– Emmä ruohi lähtie, muamoš tappau meijät.
– Ei tapa, – poika meinasi.
Pannah reppuh eväštä ta lähetäh, kun Šyöjätär on poissa. Aššutah tietä myöte, poika kyšyy:
– Tuatto, eikö nävy ketä tulevan jäleštä?
Ukko šanou:
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– Tulou niinkun pimie pilvi tuola taivahalla.
Poika šanou:
– Še on meijän muamo, Šyöjätär.
Ei keritty ni šanuo loppuh, kun jalkoih lenti ta šanou:
– Puuttu jo nyt kiini, rosvot.
Ta poika kun oli väkövä, pani muamoh yhen jalan jalkah alla, toisen olkapiällä ta veti halki 

sen Šyöjättären.
Mäntih šiihi kyläh, mistä še ukko oli ta hänen kotih. Entini akka oli jo kuollun, koti oli 

tyhjänä. Ruvettih hyö šiihi elämäh. Poika kun pihalla juokšentelou toisien poikien kera, nin 
ne voimalla kuollah, kun še poika, Mikko Mieheläini, on niin väkövä.

Tuatolla tuuvvah tieto, jotta «šiun poika on hävitettävä pois, kun še on niin väkövä, jotta 
tappau toiset pojat. Tahi pie missä hyvänšä, vain jotta et enämpi uloš piäštäis».

Ukko šanou:
– Etkö šie, poikani, Mikko Mieheläini, mänis viijen virššan piähä onkella. Šielä on lampi 

ta puuttuu hyvin kalua, – ukko tahtou laittua pojan šinne, jotta Vetehini šöisi, kun še on 
niin väkövä.

Poika lähtöy ta šielä on šemmoni lampi, jotta jo etähältä viima vetäy Vetehisen šyötäväkši.
Mikko Mieheläini šanou:
– Kyllä mie, tuatto, tiijän, mitä varten šie milma šinne toimitat. Vain ei milma Vetehini 

šyö.
Vetehini alkau häntä vainullah vetyä ta huutau:
– Vejä hyvin, vejä hyvin, rutompah piäšen šiun luo.
Hiän mäni, lammin laijalla on korkie vuara. Šen piällä Mikko Mieheläini alko luuvva 

paukuttua šuurie kivie. Puita pačkuttau juurineh lampih. Vetehini noušou ta šanou:
– Elä luo enämpi lampih kivie, kaikki kotini rikoit ta lapšet tapoit.
Mikko Mieheläini šanou:
– Heitän kivien luomisen, kun tuot kalua niin šuuren šylillisen, min jakšat kantua.
Vetehini tuou šuuren takallisen kalua. Mikko Mieheläini šanou:
– Tuo vielä toini takallini kalua, pienen toit.
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Vetehini tuou toisen takan. Mikko Mieheläini temppuau molommat takat šelkäh ta vielä 
Vetehisen takkojen piällä. Vetehisellä on kaikki tukat torvella taivaseh šuahe, kun Mikko 
Mieheläini mänöy niin poikkoseh. Mikko sitou Vetehisen tukašta kiini tallin soimeh ta viey 
kalat pirttih.

– Täššä on, tuatto, kalat iltasekši.
Niitä kaloja oli niin äijän, jotta koko kylän väki kučuttih puhkuamah ta niistä tuli koko 

kylällä šyötäväkši.
Mikko Mieheläini kun juokšou toisien lapšien kera pihalla, ni tuaš joitai i tappau.
Tuas tuuvvah ukolla šualopa, jotta «pane poika kiini, kun kaikki toiset tappau».
Ukko šanou pojallah:
– Mäne, poikani, honkua käy viijen kilometrin piäštä. Šielä on vuara ta šen piällä hyvyä 

honkua, ni lämmitämmä kylyö illalla.
Vuarašša on Mečänhaltie, mi šyöy eläimet šekä ihmiset. Ukko toimitti Mikko Mieheläi-

sen, jotta eikö Meččähini šöisi häntäki.
– Tiijän mie, tuatto, miksi šie milma toimitit. Ei tämä Mečänhaltie vielä milma šyö.
Poika lähtöy honkua käymäh. Mečänhaltie alkau häntä vainullah vetyä ta šanou:
– Vejä hyvin, vejä hyvin, rutompah piäšen šiun luokse.
Mikko Mieheläini tulou vuaralla. Tulou vaštah Mečänhaltie. Šuuri ukko, pitkä on parta 

hänellä.
– Mitä tänne läksit? – kyšyy Mečänhaltie.
Mikko Mieheläini šanou:
– Honkua läksin, kylyö lämmittyä.
Mečänhaltie šanou:
– Ei tiälä mitänä honkua šiula anneta, – ta i toreuvuttih Mikko Mieheläisen keralla.
Mikko Mieheläini on väkövämpi Mečänhaltijua. Otti parrašta kiini ta šito puuhu kiini 

Mečänhaltien.
Mikko Mieheläini ottau kaikista šuuremman honkan juurineh muašta. Še on kolme šyltä 

pakšu ympäri. Hiän rupieu rekie luatimah honkašta: kuušešta luatiu aisat, koivušta vempe-
lehet, tammešta länket, pajušta rakkehet. Val’l’aštau Mečänhaltijan honkanlatvah, iče rupieu 
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tyvellä istumah. Pitän pajun ottau ruošakši.
Ajua kašutti, matalla kylät rikko, tiet murotteli, mečät kuato ta piäsi viimein kotih pihalla. 

Pisti Vetehisen rinnalla tallih parrašta Mečänhaltien kiini.
Tuaš pihalla Mikko Mieheläini viimalla tappau toisie poikie, kun vain mänöy šivučči. Ei 

hiän šitä tahtois, no kun on niin väkövä, nin ne viimašta kuavutah.
Ukolla annettih tuaš varotuš:
– Täštä päiväštä lähtien korjua poikaš, kun kaikki toiset tappau, muitein šiut iččeš tapetah.
Ukko arvelou: «Mihi mie hänet panen?» Šanou:
Kun mänisit, poikarukkani, čuarin luo, kun še on velkua, etkö šaisi velkua pois.
Ukko ajattelou, jotta čuari panou šotamiehet ampumah Mikko Mieheläisen. Mikko ot-

tau, val’l’aštau heposen honkah. Mečänhaltien panou heposekši, vetehisen kuškiksi, ottau 
ruošan käteheh ta iče herrana istuutuu honkan tyvellä. (Še on eri herra, kuin meijän Toivoni, 
kumpaista autolla käytelläh. Mikko Mieheläisellä on erimoini auto.)

Ruošalla löi korvilla «hevoista»:
– Mäne nyt čuarih.
Niin hiän ajo, rikko čuarinlinnan portit, seinät kruaputti šemmosella heposella, eikä ken-

känä uškaltan hänellä mitänä vaštah šanuo.
Čuari šanou:
– Mi miehie, ku urohie šie olet, kun tällä tulit? Lupua et kyšyn ni keltä?
– Mie tulin, čuari, kun olit ottan tuaton tuatolta kolme tynnyrie kultua velkua. Kun et 

makšane, ni hyvä ei šeurua.
Ensin čuari kiistämäh, jotta ei ole ottan, vain šiitä lupuau makšua. Čuari panou kultua 

tynnyrin, panou toisen ta lupuau kolmannen vielä. Eččiy kaikki kullat kyläštä ta koko val-
takunnašta, vain ei šua kolmatta tynnyrie miteinkänä täyteh. Jotta tulis täyši, pani kultasie 
lusikkoja, kultasie kuppija, jo tuli täyši. Poika pani tynnyrit rekeh ta läksi tuaš ajamah kotie 
kohti. Vei tuatollah ne ta šanou:

– Täššä on nyt tuatto velkaš. Ota nyt kolme mahon lehmän nahkua ta neulo niistä miula 
reppu.

Tuatto neulo kolmen mahon lehmän nahkašta repun.
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– Luaji miula eväštä reppu täyši.
Ukko luati repun täyven kalakukkuo, leipyä ta mitä lienöyki luatin, ta pani repun täyven.
Niin Mikko Mieheläini nošti repun šelkäh, hyväšteli tuattuoh, piäšti lähtiessäh tallista 

Vetehisen ta šanou:
– Nyt mie šiut piäššän, vain anna ihmisien käyvä rauhašša kalašša.
Vetehini mänöy tukka torvena, jotta taivasta tavottelou. Eikä luvannun enämpi liikuttua 

rahvašta.
Mikko piäštäy Mečänhaltien keralla tallista ta šanou, jotta antais ihmisien rauhašša käyvä 

honkašša ta marjašša.
Mečänhaltie lupuau antua olla ihmisien rauhašša ta lähtöy, jotta parta jakautuu.
Mikko Mieheläini läksi, eikä niken tietän, minne hiän mäni.
Šiihi loppu starina, šen pituni še.

Tehtävä 1. Vaštua kyšymykših. Kekši lisyä kyšymykšie.

Mimmoni on Šyöjätär?

Mi on Mečänhaltien toini nimi?

Missä Vetehini eläy? Onko šillä toista nimie?

Mimmoni on Mikko Mieheläini? Kenen poika hiän on?

Tehtävä 2. Löyvä viivan alta sinonimija.

Kiistyä …………………………

Piäštyä …………………………

Starina …………………………

Šivučči …………………………

Čuarinlinna …………………….

Tynnyri ………………………...

Uškaltua ……………………….

Tukka ………………………….
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Huutua …………………………

Toimittua ……………………………

Väkövä ………………………………

Huoneh ………………………………

Ruttoh ……………………………….

Ihmini ……………………………….

Liikuttua ……………………………..

Šuuttuo ………………………………

Tuatto ………………………………..

Aikamieš ……………………………..

Ruohtie, kamari, karjuo, laškie, ristikanša, hivukšet, poikkoseh, voimakaš, šiäntyö, riijellä, 
pappa, lekahtua, šuarna, čuarila, työntyä, pučči, kyličči, ruavaš.

Tehtävä 3. Löyvä verbin infinitiivi. Muovošša imperfektimuoto. 
Kačo kursiivilla merkittyö mallie.

Mie piäššän – piäštyä – mie piäššin, mie toimitan – …………………………, mie juokšen – 

……………………………., mie ymmärrän – ……………………………….., mie huuv-

van –……………………………, mie kiissän – …………………………….. .

Šie karjut – karjuo – šie karjuit, šie kyšyt – ………………………………., šie šiän-

nyt – ……………………………, šie issut – ………………………..., šie jakšauvut 

………………………………, šie kučut –……………………………….. .

Hiän kaččou – kaččuo – hiän kaččo, hiän šanou – ………………………………., hiän šitou 

– …………………………………., hiän kertou – ………………………………, hiän 

antau – ………………………….., hiän ajau –……………………………. .
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Myö rikomma – rikkuo – myö rikkoma, myö ajamma – …………………………., myö otam-

ma – …………………….., myö noššamma – ……………………………, myö luajimma 

– …………………………, myö lähemmä – ……………………………. .

Työ mänettä – männä – työ mänijä, työ tuletta – ………………….., työ lämmität-

tä – ……………………, työ toreuvutta – ……………………….., työ tiijättä – 

………………….., työ ruatta –……………………… .

Hyö lašetah – laškie – hyö lašettih, hyö luvetah – …………………………, hyö työnne-

täh – ……………………………, hyö luvatah – …………………………, hyö tuuvvah 

– ……………………….., hyö ollah –……………………………. .

Tehtävä 4. Pane šanat partitiivih.

Kala – kalua, šeinä – šeinyä. Takka, lehmä, nahka, šelkä, väkövä.

…………………………………………………………………………………………..

Čikko – čikkuo, pöllö – pöllyö. Ukko, kalakukko, talo, mörkö,

……………………………………………………………………………………………

Vilu – viluo, kyly – kylyö. Reppu, pakšu, huttu, rytty.

…………………………………………………………………………………………….

Čuari – čuarie. Pirtti, lehti, tammi, tynnyri, reki.

…………………………………………………………………………………………….
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

ARKIELÄMÄN STARINOJA
Marija Mihejevan starinat 

(kč. lisyä Karel’skije narodnyje skazki. Repertuar Marii Mihejevoj. Petroskoi, 2010)

Ukko emäntänä

On ennein ukko ta akka. Ukko akkuah haukkuu, jotta «šie vähän ruat». On heinänruanta-ai-
ka. Akka šanou ukolla:

– Jiä kotih murkinua luatimah. Mie lähen heinällä.
Ottau akka kolme henkie kyläštä ta lähtöy heinällä. Ukko arvelou: «Mitä häneššä nyt lu-

ajittais enšimmäisekši murkinakši?»
Hänellä on leipätaikina happanomašša. Noštau taikinan stolalla, lähtöy käymäh jauhuo, 

jotta taikinan šotkou. Oven kun jätti kahallah, šika tuli ovešta ta šöi šen taikinan. Ukko tulou 
– šika on šyönyn taikinan. Ukko šanou:

– Voi, hemmetin hemmetti! Šika šöi taikinan! Mitä nyt luajin? Pitäy ruveta makkarua 
luatimah.

Šai makkarat valmehekši. Rupei ukkuo janottamah. Šinčissä on vuaššapočka. Läksi ukko 
vuaššua laškomah počkašta juotavakšeh. Kišša hyppäi kiukualta, šöi makkarat. Ukko juštih 
otti tulpan. Počkašta alko vuašša tulla. Ukko näki, kun kišša makkaroita šyöy. Hiän juokšo-
mah tulppa kiäššä kiššua ajamah:

– Kiš!
Vuašša juoksi tyhjäkši počkašta. Mänöy ukko vuaššapočkan luo – še on tyhjä. Ukko piätäh 

kynšiy ta voivottelou:
– Pahoin ruavoin, kun haukuin emäntyä. Anna ois ollun koissa. Mitä nyt rupien luatimah?
On kuoretta pyöhtimeššä. Ukko šitou kuorepyöhtimen nuoralla šelkäh, jotta kun kävelöy, 

nin še tulou voiksi. Ajattelou: «Šiinähän še kävelleššä tulou voiksi, kun kuore piekšäytyy». 
Lähtöy ukko vejellä kaivolta. Kun rupei vettä ottamah kanteikalla kaivošta, kuore hänellä 
kaikki korvilla ta kaivoh mäni.

Ukko itköy:
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– Tuonne kuoreki mäni. En šuanun voita. Mitä miula nyt akka šanou? Vielä on lehmä 
lypšämättä. Pitäy lähtie lehmä lypšyä.

Lypši ukko lehmän, toi maitošaikan, pani lattiella. Rupei käsijäh pešömäh. Koira tuli šillä 
aikua ta šöi maijon šaikasta. Ukko vain piättelöy:

– Voi, voi, kun haukuin akkua, enkä antan hänen olla koissa. Nyt en šuanun aikah mitänä, 
ta tuli vain äijän vahinkuo. Vielä on lehmä liäväššä. Pitäy viijä lehmä pihalla šyömäh.

Vetäy ukko liäväštä lehmän pihalla. Kaččou: liävän piällä on oikein kaunista vihantua hei-
nyä. Tai vetäy ukko liävän piällä lehmän šyömäh niitä heinijä. Lehmän šitou šarvista, nuoran 
piän pujottau truvašta alaš pirttih. Ukko mänöy pirttih ta šitou jalkahah nuoranpiän, ajat-
telou, jotta «kun lehmä kirvonnou liävän piältä, nin mie kuulen, še jalašta milma kiinittäy».

Rupieu ukko hinkalossa huttuo keittämäh. Panou vesipuan kiehumah. Rupei jauhuo pa-
nomah huttupatah. Lehmä kirpoi liävän piältä, ukon vejälti nuora trupah, piä jäi huttupa-
tah. Ukon piä kiehuu huttupuašša, jalat truvašša ylähänä. Akka niityllä ikävyštyy, jotta ei 
tullun kuččumah murkinalla, šanou:

– Ei se juutaš murkinua šuanun. Läkkä pois, heinämiehet, šyömäh!
Hyö mäntih liävän kyličči. Akka kaččou, kun lehmä keikottau nellä jalkua pissyššä.
– Oi juutaš, nyt on lehmä kuristun ta kuollun!
Akka löi nuoran poikki viikattehella. Ukko kirpoi takapuolella huttupatah.
Akka juoksou hätissäh pirttih. Ukko kiehuu puašša. Akka ruaššaltau ukon tukista puašta:
– Enhän mie iččieš käšken keittyä, onhan meilä muuta keittämistä murkinakši!
Ukko alko moliutuo akalla:
– Elä, akkaseni, milma hauku! En ijäššäni mie jiä kotih. Emännöiče, kuni elänet.
Mieki olin kaččomašša, paha oli nähä šitä juttuo. Elkyä i konša jiäkyä, miehet, kotiemän-

näkše, ottakkua esimerkkie täštä ukošta, mitein hänellä kävi.
Šiihi še loppu.
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Tehtävä 1. Pane šulkuloissa olijat verbit šopivah 3. infinitiivin muotoh.

Malli: Taikina on (hapata). – Taikina on happanomašša. Jiän kotih murkinua (luatie). – Jiän 
kotih murkinua luatimah. Poika nousi (muata) – Poika nousi makuamašta.

Pitäy ruveta huttuo (keittyä) .............................................. . Panen vesipuan (kiehuo) ....

....................................... . Kiso kattila (kiehuo) .............................................. . Lapši on 

käsijäh (peššä) ........................................ Läkkä pois (šyyvvä) ........................................ ! 

Poikua rupei (janottua) ................................... Miehet ollah heinyä (ruatua) .....................

........................ Ukko ei tullun (kuččuo) ................................ akkua murkinalla. Hiän tuli 

kylyö (lämmittyä) ............................................ . Rahvaš šeisotah kiriköššä (moliutuo) ........

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

Tehtävä 2. Šelitä šanojen merkitykšet.

Murkina, liävä, kiukua, trupa, šinčči, kanteikka, emäntä, viikateh, kuore.
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Tehtävä 3. Löyvä viivan alta adverbin vaštakohta. 
Käytä niitä virkkehissä.

Kahallah ....................................... ylähänä .......................................

kaikičči ........................................ poikkoseh ..................................

loittuona ..................................... tuanoin ......................................

myöhäseh .................................... äijän ..........................................

Alahana, läššä, ammuin, ummešša, aivoin, toičči, hil’l’akkaiseh, vähän.

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................
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HarjotuksetHarjotukset

^̂

Ville ta papinakan pyhävelli

Oli ennein pappi, eläy akkah kera. Heilä kašvau oikein äijän vil’l’ua. Akka šanou papilla:
– Pitäis meilä kasakka šuaha riihijä puimah.
Pappi šanou:
– Mie lähen eččimäh kasakkua linnalta.
Akka šanou:
– Elä vain Ville-nimisijä ota kasakakše.
Lähtöy pappi. Tulou mieš vaštah papilla. Mies kyšyy:
– Mihi mänet, pappi?
– Mänen kasakkua eččimäh, – šanou pappi.
Mieš šanou:
– Ota milma kasakakše.
Pappi kyšyy:
– Mi šiula on nimi?
– Miula on nimi Ville, – mieš vaštuau.
Pappi šanou:
– Ei akka käšken Ville-nimellisijä ottua.
Pappi lähtöy ielläh mänömäh.
Ville juokšou poikkipolveltah vaštah papilla, kyšyy:
– Mihi mänet, pappi?
Pappi šanou:
– Kasakkua eččimäh.
Ville šanou:
– Ota milma kasakakše.
Pappi kyšyy:
– Mi šiula on nimi?
– Ville.
– Ei akka käšken Ville-nimisijä ottua. Eikö tiälä, – pappi šanou, – muun nimellisijä mie-
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hie ole, kuin Ville-nimisijä?
– Ei ole tällä linnalla, muuta kun Ville-nimisijä.
Ottau pappi Villen kasakakši. Männäh kotih. Papinakka šanou:
– Mi tällä on nimi?
– Ville.
– No miksi otit Ville-nimisen?
Pappi šanou:
– No kun ei ollun muun nimellisijä.
Papinakka šyöttäy, juottau kasakan i papin ta käšköy hiät riihtä puimah.
Pappi ta Ville männäh riiheh. Alettih puija riihtä. Pappi šanou:
– Nälkä tuli, pitäy lähtie käyvä savtrakkua.
Ville šanou:
– Elä lähe šie, lähen mie nuoremmuttani. (A riihi on väki loittona papin koista.)
Mänöy papin ikkunan alla ta kaččou, kun papinakka sriäppiy vehnäistä ta stolan piäššä 

istuu toini pappi. (Še on papin akan pyhävelli.)
Pyhävelli šanou papinakalla:
– A kun pappi tulou savtrakkua, ni mihi še mie jouvun?
Papinakka šanou:
– Otat ukon muššan turkin, panet muurnin piälläš ta mänet liäväh lampahien šekah.
Ville kolistau ovie. Pyhävelli-pappi juoksi turkki korvissa lampahien šekah.
Akka kyšyy:
– No, mitä šie näin aivoin tulit savtrakkua käymäh?
Ville šanou:
– Pappi käški, jotta moušot on šiula kiireh, nin ruan još mitä tiälä.
Akka šanou:
– Ei ole vielä evähät valmehet.
Ville šanou:
– Mie lähen juotan lampahat ta ruan liävätöitä.
Papinakka šanou:
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– Mie iče juotan lampahat ta lehmät. Ota evähät ta mäne pois!
Ville šanou:
– A kun pappi käški, nin lähen juotan, en mie šiun šanoja huoli.
Otti šankollisen kuumua vettä, ševotti veteh ruumenta ta kuato šen papilla korvih.
Pappi huimeni juokšomah karjunnan kera ta šinne i turkin loi jalkoih.
Mänöy pirttih Ville ta šanou akalla:
– Yksi pokko huimeni ta i nahkah loi lampahien šekah i kunne lienöy männyn.
Akka panou eväštä. Ville mänöy riiheh evähien kera.
Pappi šanou:
– Mitä šie šielä niin pitälti olit, kun olen yksin koko riihen puinun?
Ville šanou:
– Akka käški lampahie juottua, ni viivyin.
Pappi šanou:
– No, hyvä oli, kun autoit.
Puijah riihi, männäh pappi ta Ville kotih. Toisena iltana tuaš ni lähetäh riihtä puimah. 

Puijah riihtä yöllä vähäni aikua. Pappi šanou:
– Nälkä tuli, pitäy lähtie savtrakkua käymäh.
Ville šanou:
– Mie juokšen nuoremmuttani.
Pappi šanou:
– No, käy, vain elä ole pitälti, tule ruttoseh poikeš.
Mänöy Ville ikkunan alla pappilah. Akka sriäppiy. Še šamani pyhävelli on tuaš stolan 

piäššä ta šanou akalla:
– Minne mie nyt mänen, kun pappi tulou savtrakkua?
Akka šanou:
– Mäne potvolkalla šulkavärččih.
Ville kun kuuli ta i mäni ovie kolistamah. Pyhävelli šulkavärččih potvolkalla. Akka tuaš 

kiruou, kun näin aivoin tuli. Ville šanou:
– Pappi käški luatie potuškoikše šulat, mit on potvolkalla värčissä.
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Akka pöläšty ta šanou:
– Meilä on potuškua tarpehekši, mäne matkahaš.
Ville šanou:
– Kun kerran pappi käški, nin mie mänen otan sulat ta luajin potuskua.
Mänöy Ville, noušou potvolkalla, ottau šen šulkavärčin, missä pappi on. Puistau papin ta 

i šulat tervapuiseh. Šulat tarttu pappih tervan kera.
Pappi juokšomah pakoh, kun piäsi Villen käsistä. Ville mänöy akan luo ta šanou:
– Šielä on lintu šulkavärčissä, ni lentoh läksi.
Akka panou eväštä. Ville mänöy riiheh, viey papilla. Pappi šanou:
– Mitä šie šielä niin pitälti, koko päivän olet, mie koko riihen puin?
Ville šanou:
– Mie evähie vuottuaissani luajin potuškoja.
Pappi šanou:
– Hyvä oli, kun autoit.
Puijah riihi. Männäh pappilah. Ollah iltah šielä. Lähetäh riiheh. Alettih riihtä puija. Pui-

tih vähäni aikua. Pappi šanou:
– Nyt lähen mie savtrakkua käymäh.
Ville šanou:
– Mie mänen, ruttoseh mie juokšen!
Mänöy Ville. Kuuntelou ikkunan alla ta kaččou: tuaš on šielä šamani pappi, pyhävelli. Še 

šanou:
– Mihipä mie nyt jouvun, kun pappi tulou savtrakkua käymäh?
Akka šanou:
– Mäne tuoho kamarih šuuren oprasan tua, niin šieltä hiän ei löyvä.
Ville mänöy tuaš, alkau ovie kolistua. Akka mänöy avuamah ta kiruou, kun joka päivä 

niin aikaseh tulou. Ville šanou emännällä:
– Tänä päivänä on pruasniekka, nin pappi käški kaikkien oprasojen eteh panna tuohukšet 

palamah ta laulamah pikkaraisen kaunnoisen.
Akka šanou:
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– Mie panen iče tuohukšet, mäne pois!
– Ei, kun pappi kerran käški milma, nin mie panen.
Ville virittäy kaikkien oprasojen eteh tuohukšet ta mänöy šiihi kamarih, missä on pyhävel-

li. Hiän šeisou oprasojen takuana. Ville šanou:
– Kun on vanha oprasa tiälä. Tähä pitäy panna monta tuohušta, eiköhän tämä ole Jumalan 

poika.
Enšimmäisekši virittäy tuohukšen papin nenän piähä, pappi ei virka ni mitä. Virittäy tuo-

hukšen leuvan piähä, joka šormen piähä. Papilta kun rökeyty parta palamah ta pappi pakoh. 
Ville mänöy emännän luo ta šanou:

– Mie kun viritin vanhan oprasan eteh tuohukšet ta rupesin kaunnoista laulamah, ni op-
rasa pakoh. Mi oprasa še šemmoni teilä on?

Akka ei ošua šanuo ni halaistuo šanua. Akka panou eväštä. Ville mänöy riiheh, viey papilla.
Pappi šanou:
– Mitä šie šielä niin pitälti, koko päivän olet, mie koko riihen puin?
Ville šanou:
– Tänä päivänä on pruasniekka. Emäntä käški panna tuohukšet palamah oprasojen eteh ta 

laulamah kaunnoisen. Meilä tulou riähkä, kun pruasniekkana ruamma.
Pappi šanou:
– No hyvä oli, kun šytytit ta lauloit.
Männäh pirttih, ollah iltah, tuaš lähetäh riiheh. Šielä puijah. Pappi šanou:
– Nyt en šilma työnnä savtrakkua tuomah, lähen iče.
Ville ei sano mitänä, pyörähti niijen jalkojen šijalta ta läksi.
Mänöy ikkunan alla, näköy: pyhävelli ta akka issutah stolašša ta paissah.
Akka šanou:
– Kun mie kiellin ottamašta Ville-nimistä, ni mityttä čuutuo hiän meilä luati. Lienöy še 

šanon papilla tämän miän elämän. Tule illalla, mie mänen karšinah jauhomah, ta kaivan šei-
näštä läpi loukon, šiitä pakajamma, mitä pappi šanou, kun tulou kotih.

Ville rupei kolistamah ovie. Papin akka šolahutti papin ikkunašta pihalla, tällä kertua Ville 
ei huomannun. Pappi piäsi pakoh. Akka piäšti Villen pirttih, pani eväštä. Ville mäni riiheh. 
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Pappi šanou:
– Ruttoh šie nyt kävitki.
Ville šanou:
– Ei ollun nyt emännällä mitä työtä, ni šillä piäsinki ruttoh.
Puitih viimeni riihi. Mäntih pirttih. Ollah iltah siinä. Papin akka šanou:
– Pitäy lähtie karšinah jauhomah.
Ville šanou:
– Mie lähen, ei pie šiun lähtie.
Akka šanou:
– Elä mäne, kyllä mie iče jauhon.
Ville ottau jyväropehen ta lähtöy jauhomah karšinah. Kaivau reijän kiven kohtah šeinäh, 

rupei jauhomah. Tulou pappi ta kyšyy:
– Oletko šie šielä?
Ville šanou:
– Olen.
– No onko pappi mitä šanon?
– Ei ole. Anna šormieš, mie kuot’t’elen.
Pappi kun pissälti reijäštä šormen, Ville i leikkai šen poikki. Iče jauhou, eikä ole niitä 

miehijä.
Linnalla šanotah papin akalla, jotta toini pappi hyvin pahana läsiy. Papin akka kun šai 

kuulla, jotta pappi läsiy, ottau sriäppiy kostinččua. Luatiu kalakukkuo, panou šuurta kuujua 
kalakukokši. Mihi lienöy pyörähtän. Ville šillä aikua pissältäy pyhävellen šormen kalakuk-
koh.

Ville šanou papilla:
– Mie nävin šemmoista unta, jotta miän emännällä očča halkieu tänä päivänä.
Pappi hätäyty ta šanou:
– Ka, mi hänellä nyt tulou?
Ollah šiinä iltah šuahe. Akka lähtöy viemäh kostinččua pyhävelli-papilla. Pappi on ynnäh 

vihašša: hiän toivo, jotta papin akka še i leikkai šormen. Anto akka papilla kostinčat. Pap-
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pi rupei šyömäh ta i šormen löysi šieltä. Pappi kun vihan vallašša löi šillä šormellah akkua 
oččah, očča i halkei. Mänöy itkien kotihis. Ei hänellä olis niin paha očan halkiennašta, kuin 
siitä, jotta pyhävelli šiänty hänen piällä, ta šitä itköy.

Pappi kyšyy:
– Ka mi šiula nyt on tullun, kun olet oččaš halan?
Akka šanou:
– Ka kyläššä kun pimieššä kävelin ta kivikköh lankesin, ni šiinä halkei očča.
Ville šanou:
– Vieläkö milma teilä tarviččou, vain joko mie lähen pois?
Pappi šanou:
– Vielä meilä ois töitä.
Akka šanou:
– Hyvin ruttoseh anna palkkarahat ta laita pois. Meilä ei tarviče häntä enämpi.
Pappi makšo Villellä palkan. Ville läksi pois. Pappi jäi šiihi akkoneh elämäh. Ta šiihi še 

loppu.

Tehtävä 1. Löyvä viivan alta vaštineh.

Savtrakka ............................................................

Potuška ..............................................................

Potvolkka ...........................................................

Čuuto ................................................................

Kostinčat ...........................................................

Sriäppie .............................................................

Pruasniekka .......................................................

Moušot ..............................................................

Pieluš, kumma, paistua, juhla, huomenešvero, tuomaset, lakka
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Karjalaini starina

Millä šanoilla alkau karjalaini starina?

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

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

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

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

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

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

Millä šanoilla še loppuu?

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

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

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

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

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

Eri starinojen hahmot. Ketä hyö ollah?

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

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

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

.........................................................................................................................
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Kirjuta šanat tahi šanonnat, mit jiätih mieleheš.

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

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

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

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

....................................................................................................................
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LukemistoLukemisto      
RUNONLAULAJA 

KUITTIJÄRVEN
RANNOILTA

Tunnetun runonlaulajan ta starinoičči-
jan Marija Mihejevan šyntymäštä täyt-
ty 130 vuotta.

Marija Mihejeva šynty 7. šulakuuta 
1884 vuotena Kemin ujezdin, Uhtuon 
volostin Alajärven kyläššä.

Marija Mihejeva kävi kouluo vain 
vuuvven ajan, jälešti hiän iče opaštu 
lukomah ta kirjuttamah.

Karjalan kielen, kirjallisuuvven ta 
istorijan instituutin arhiivašša on šäi-
löššä yli 250 starinua, runuo ta lauluo 
šekä yli 400 šananlaškuo, šanontua, 
arvautušta, kumpaset oli tallennettu 
Marija Mihejevalta.

Vuotena 1952 Marija Mihejeva hy-
väkšyttih SNTL:n Kirjailijaliittoh.

Starinoja, lauluja, runoja, šanonto-
ja Marija Mihejeva oli kuullun ihan 
pikkulapšešta šuahen. Pienenä tyttönä 

Marija oikein tykkäsi kuunnella tuaton ta muamon kertomie runoja ta starinoja. Tytöllä oli 
tarkka korva ta oikein hyvä muisti. Starinat ta runot ylen ruttoh painuttih hänen muistih, 
hiän kerto niitä potruškoillah ta välillä lisäsi ta kekši niih mitänih omua.

O l g a  Pe k š u j e va
O m a  M u a - l e h t i

š u l a k u u  2 0 1 4
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Alajärveltä šyntysin

Marija šynty pieneššä Alajärven kyläššä köyhäššä talonpoikaispereheššä. Hänen tuaton Iivana 
Korkkojevin juuret oltih Vuonnisešta, muamo Varvara oli Ijevlevin šukuo Alajärveštä. Mua-
mon tuatto Pekka Ijevlev oli juuriltah lappalaini, luja ta voimakaš mieš, taitaja kalaštaja ta 
mečäštäjä. Pekka oli noštan šuuren kunnon talon kaunehen Alajärven rannalla. Šiinä Marija 
oli šyntyn ta kašvan. Konša tyttö täytti yksitoista vuotta, hänet lähetettih Uhtuon kouluh, 
missä hiän kerkisi opaštuo vain vuuvven ajan. Kuitenki opaššuš piti jättyä kešen. Marijalla 
juštih täytty 13 vuotta, kun kuoli hänen muamo. Tyttö oli vanhin lapši pereheššä ta pienem-
pien lapšien kašvatuš laškeutu hänen harteillah. ”Ämmö eli meijän kera ta autto šuurešti 
kotitöissä.” – muisteli Marija.

Alajärveläiset elätettih iččieh kalaššukšella, mečäššykšellä, piettih poroja ta muuta elukkua, 
viljeltih maita, kašvatettih vil’l’ua. Marija oikein tykkäsi käyvä kalalla tuaton kera. Näissä ka-
lareissuissa Iivana kerto tyttärelläh äijän runoja ta tarinoita, kumpasie muisti lapšuušajoilta. 
Iivana iče oli kuulusan vuonnislaisen runonlaulajan Ontrei Malisen heimolaisie.

Toičči Alajärven kautti šatuttih kulkomah matkamiehet Uhtuošta, Kontokista, Košta-
mukšešta tahi muista kylistä. Ne aina yövyttih Pekka-ukon vierahanvarasešša talošša. Illalla 
tavallah talonväki ta vierahat keräyvyttih yhteh ta kerrottih starinoja ta runoja. Lapšet issut-
tih aikuhisien viereššä ta tarkkah kuunneltih.

Kohtalon kiänteitä

Marija mäni miehellä 18-vuotisena Alajärven prihalla Matti Mihejevilla.
Vuotena 1921 Marija pereheh kera vietih Šuomeh, missä hiän ruato tilanomistajan pat-

rakkana Turun kunnašša. Kolmen vuuvven piäštä Mihejeva myöšty kotipaikoillah. Vuotena 
1931 hiän rupesi ruatamah Alajärven kolhoosissa.

Monta koetušta ta iskuo oli šattun Marija Mihejevan ošalla, niin kuin ni monet muutki 
šen ajan naiset, hiän joutu käršimäh kovie aikoja. Marijan mieš Matti kuoli aikaseh, naini jäi 
yksin viijen lapšen kera.

Isänmuallisen šovan aikana Marija lapšieh kera evakoitih Arhankelin alovehella, šielä Mi-
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hejeva ruato meččätehtahalla. Šovan jälkeh hiän myöšty kotikyläh ta ruato kolhoosissa. Elämä 
oli vaikieta, onnakko mitkänä kovat iskut ei šuatu murtua tätä lujua hyväntahtoista naista.

Oppimattomašta naisešta Kirjailijaliiton jäšenekši

Marija Mihejevan nimi tuli tunnetukši šovan jälkeh. Šilloin hiän šepitti äijän uušie runoja ta 
kekši starinoja, kumpasie julkaistih Karjalan lehtilöissä. Šovanjälkisinä vuosina kanšanruno-
uvešta oli tullun oikein šuosittu. Marija Mihejeva ta monet muut kanšanrunouven tietäjät 
aktiivisešti ošallissuttih yhteiskunnalliseh elämäh. Mihejevua kučuttih esittämäh runoja ta 
starinoja koulujen opaštujilla ta lapšiekotien kašvattiloilla.

Mihejevan luomistyö šai šuuren mainehen kanšanrunouven, folkloristien ta lehtimiehien 
anšijošta. Häneltä oli tallennettu lukusie runoja ta starinoja. Naini tiesi äijän loiččuja ta 
joikuja. Ajan piäštä Mihejevan luomistyö šai yleistä tunnuššušta. Hänet kučuttih tietokon-
ferenššiloih, hänen lauluja, runoja, starinoja painettih lehtilöissä. Marija Mihejeva hyväkšyt-
tih SNTL:n Kirjailijaliiton jäšenekši. Vuotena 1949 Mihejeva ošallistu Kalevala-eepossan 
100-vuotispäivällä omissettuih juhlatilaisuukših, a vuotena 1959 hiän esiinty Karjalan taite-
hen päivissä Moskovašša.

Marija Mihejeva oli jättän jälkeläisillä pohatan kulttuuriperinnön. Runonlaulaja kuoli 
vuotena 1969 Kalevalašša, hänellä oli 85 vuotta. Mihejeva on hauvattih pos’olkan kalmis-
mualla. Kalevalan yksi katuloista on šuanun Mihejevan nimen. Talo, missä runonlaulaja eli 
viimesie vuosie, kuuluu Kalevalan kulttuurireitin nähtävyyškohtehih.

Mihejevan koivu

Viimesinä vuosina Marija Mihejeva eli poikah luona Uhtuošša (Kalevalašša), kuitenki 
joka vuosi hiän kävi kaččomah omie kotipaikkoja. Naini oli innokaš kalaštaja ta joka ke-
vyäštä ihan myöhäseh šykyšyh šuate hiän kalašti koti-Alajärvellä. Järven kaunehella rannalla 
Mihejevan entisen talon pihašša kašvau koivu, kumpasen oli issuttan Marijan mieš Matvei 
Mihejev heijän hiäpäivänä. Marijan ta Matvein yhtehini elämä ei ollun pitkä, kuitenki kaš-
vanut koivu oli ikusena muistona niistä loittosista nuoruušvuosista. Marijan monta lauluo ta 
runuo on šyntyn juuri armahilla kotirannoilla.
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Tunnettu karjalaini runonlaulaja Marija Mihejeva šynty 7. šulakuuta 1884 vuotena Kale-
valan piirin Alajärveššä. Mihejeva on tunnettu runouven šäilyttäjä, kertoja ta vielä i šepit-
täjä. Häneltä on kirjutettu pitkie eeppisie tekstijä (runoja, starinoja), balladija, hiälauluja, 
ket’t’ulauluja, itkuviršijä ta joikuja. Häneltä on äijän kirjutettu eri kertomukšie. Hyvin rikaš 
šananlaškujen, arvoutukšien ta šiäeinuššukšijen varašto. Mitein tämä tietoisuš on karttun?

Marijan elämä vieri kuulusien kertojien šeuvuilla. Vienalaisien elämä kannatti tuattojen 
perintehie: tapoja, tottumukšie, henkellistä muistuo. Rahvahan elämä oli kintiešti yhissetty 
luontoh. Elias Lönnrot kirjutti XIX vuosišuan alušša: ”Runoja kuullah vielä monet polvet 
meijänki jälkeh.” Meilä oli onni kuulla meijän kantatuattojen iänie vuosišatojen takuata ta 
myö olemma kiitolliset ihmisillä, kumpaset kannettih meijän päivih näitä uartehie.

Iče hiän kerto elämäštäh: ”Miun tuatto Iivana Vasseleinpoika Korkkojev oli lähiseštä 
Vuonnisen kyläštä. Muamo Varvana Petrin tyttö Ijevleva oli Alajärveštä. Hiän kuoli, konša 
mie olin 13-vuotini. Meitä jäi viisi lašta. Mie olin vanhin, jouvuin hoitamah nuorempie. 
Meijän kera eli ämmö, hiän autto kotitöissä.”

Tietyšti šiihi aikah kylä eli ei yksistäh kalaššukšella ta mečäššykšellä, niin kun oli aikasem-
pah tänne tullehien saamelaisien aikoina. Karjalaiset kynnettih muata, kašvatettih vil’l’ua, 
niitettih heinyä, piettih karjua. Marijalla kuitenki koko ijän lempihommana oli kalaššuš. 
Häntä niin ni šanottih kalaštaja-Mihejeva.

Mihejeva muistelou: ”Äijän runoja kuulin tuatolta, konša olima hänen kera kalalla. Stari-
noita ta runoja aloin oppie jo lapšena tuatolta ta ämmöltä.” Lapšenmuisti on tarkka ta kaikki 
še tarttu mieleh koko ijäkši.

Elämä oli pitkä ta mutkikaš. Miehen kuoloman jälkeh hiän jäi viijen lapšen kera. Kolho-
sielämä, kauhiet šotavuuvvet, evakko Arhankelin alovehella, oman talon raunivoilla jälelläh 
myöštymini. ”Äijän tuškua oli, ka luonto kun oli iloni, nin kessin kaiken, en lannistun,”- 
kirjutti hiän.

MARIJA MIHEJEVAN
STARINOJA

KUUNNELLEN

N i i n a  O n e g i n a
V i e n a n 

K a r j a l a - l e h t i
š u l a k u u  2 0 0 4
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Vuonnisen kyläh moničči kävi Elias Lönnrot runoja keryämäh. Täštä kyläštä hiän kirjutti: 
”Šiihi on vaikie uškuo, ka še on tosi, jotta pikkaraisie lapšie lukuh ottamatta tiälä ei ole ihmi-
sie, ken ei tietäis vähäsen vanhoja runoja.

Konša runonkeryäjä rupesi tallentamah 15-vuotiselta pojalta runoja Väinämöiseštä, Jou-
kahaisešta, Lemminkäiseštä, nin hiän kyšy pojalta, mistä hiän nämä on oppin. Poika vaštaih: 
”Ken hyväh voit tuon verran laulua, kun kehannou.” Täštä nuorešta laulajašta myöhemmin 
tuli runotraditijon jatkaja. Häneltä kirjutettih myöhempäh keryäjät.

Juuri Kuittijärven rannikon kylistä on kerätty eniten eeppistä runoutta. Ei ole šattuma, 
jotta enšimmäisen huomattavan runokokelman Lönnrot kirjutti juuri Vuonnisen Malisilta, 
tuatolta ta pojalta, ta merkičči heijän läheššä eläjän Vasselei Kieleväisen. Ilmainkoš Kalevalan 
luatija viisi kertua kävi Latvajärveh Arhippa Perttusen luokši ta kirjutti 60 korkietašoista ru-
nuo, mit šäilyttih vielä nelläššä Perttusien šuvun polvešša.

Myöhempien laulajien tuotantoh vaikutti Lönnrotin Kalevala. Tämä koškou i Mihejevan 
runoja. Hiän hyvin muisti Väinämöisen käynti Vipusen marašša, Väinämöini vapauttau päi-
väsen, Hirvenhiihto, Lemminkäini Päivölän pitoloissa ta muita runoja.

Runonlaulajat oltih toko hyvät starinankertojat. Mihejevien pereheššä muamo, tuatto, či-
kot, täjit, loittoset heimolaiset tiijettih starinoja. ”Tätä kaikki kuulin joka talošša ta ne jiätih 
muistih koko ijäkši.”

Mihejevalta alettih kirjuttua vašta šovan jälkeh, konsa hyö myöššyttih evakošta. Kotih 
tulo oli šuuri ilo vanhemmilla tai lapšilla. Pauli Leontijev muisteli: ”Meilä šovan polttamilla 
lapšilla hiän kerto šointusella iänellä ihmestarinoja ta ne noššettih niin väkövie emotijoita, 
jotta himotti rakaštua kaikkie: näitä hyväluontosie naisie, järvie, pauhuojie koškija, meččyä 
.. .”

Nykyjäh Karjalan tietokeškuksen arhiivašša on šäilöššä yli 2000 starinua karjalan kielellä. 
Mihejevalta on kirutettu ainaki šata eri aiheista starinua: elukoista, ihme-, legenda-, novel-
li- ta anekdottija. Eniten on ihmestarinoja, hyvin kerrottuja kaikkine starinoilla kuuluvine 
tapoineh. Eryähie starinoja kerittih kirjuttua nauhurilla.

Elina Guttari (Timonen) keräsi starinoja Marija Mihejevalta, niistä 28 on julkaistu Karja-
laisie kansansatuja kirjassa (1951) ta uuvveštah julkaistu Estonijašša (1958). Kielen, kirjalli-
suuvven ta istorijan instituutin projektissa on Mihejevan starinojen julkaisu.
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LukemistoLukemisto      
M a r i j a  S p i t s i n a
O m a  M u a - l e h t i 

o ra š k u u  2 0 1 4

SANTRA REMŠUJEVA 
INNOŠTI STARINOIL-

LA TA LAULUILLA
Tunnetun vienalaisen runon-
laulajan ta starinojenkertojan 
Santra Remšujevan 100-vuo-
tispruasniekka piettih Vuok-
kiniemeššä. Vuokkiniemi on 
vanha vienankarjalaini kylä. 
Enšimmäistä kertua šitä mai-
nitah aikakirjoissa vuotena 
1590. Elias Lönnrot moničči 
kävi Vuokkiniemen volostih 
XIX vuosišuan enšimmäiseššä 
puolešša ta tapasi šielä laukun-
kantajie ta runonlaulajie. Tällä 
šeuvulla Lönnrot kirjutti Ka-
levalan piärunoja Arhippa ta 
Miihkali Perttusilta, Vaassila 
Kieleväiseltä ta toisilta tunne-

tuilta runonlaulajilta, kumpasien nimet kunnivoittaen šäilytäh ihmisien muississa.
Karjalan folkloorin perinneh eläy Vuokkiniemeššä nytki. Tänä vuotena tunnettu runon-

laulaja Santra Remšujeva ois täyttän 100 vuotta. Oraškuun 6. päivänä 1914 Vuokkiniemen 
Kyyröläššä šyntynyt ta 96-vuotisena tuonilmasih šiirtynyt Santra kuulu viime vuosišuan mer-
kittävimpih vienalaisen šuullisen perintehen taitajih.

Jo lapšena Santra oppi valtavan miärän lauluja enimmäkšeh ämmöltäh Naštolta, kumpani 
hänen kertomukšien mukah aina laulo. Starinoja hiän peri piäošin ukoltah Kyyrö-Matilta.

Santra oli 1900-luvun merkittävin perintehentaitaja, runon-
laulaja ta starinojen kertoja.
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Missä šeinät, šiinä koti

Omašša talošša Vuokkiniemen Čärkällä Santra eli vuuvvešta 1973 loppuikäh. Karjalaisen pe-
rintehen tietäjän 100-vuotisjuhlan puittehissa Karjalan Sivistysseura ašetti hänen talon šeinäl-
lä muistolauvan Santran kunnivokši. Še avattih Santran punukat Iro ta Timo. Muistolautah 
on kirjutettu karjalakši: ”Missä šeinät, šiinä koti.” Nämä šanat tauluo varoin ehotti Santran 
tytär folkloristi Raisa Remšujeva, kumpani on tallentan muamon monie lauluja, starinoja ta 
kertomukšie.

– Elämäššäh Santra joutu ušein muuttamah paikašta toiseh: oltih pakoreissut Šuomeh ta 
Arhankelin alovehella. Šiitä 1968 vuotena meijän pereh šiirty Tollonjovelta Vuokkinemeh, 
Raisa Remšujeva kerto muisselmieh. – Enšin viisi–kuuši vuotta elimä kuulusan Ončin talon 
huonehissa. Šiitä šykyšyllä 1973 muuttima Santran viimeseh taloh, kumpasešša hiän eli vuo-
teh 2010 šuaten. Še oli lämmin ta kotosa šuoja ta šinne aina veti. Kotih Santra tahto aina vii-
meseh šuate, još šattu joškuš kuukauvenki ajan olla tyttärien luona šamašša kyläššä. Muissan, 
hiän šano: ”Missä šeinät, šiinä koti!” Še tarkottau, jotta on tärkietä olla optimistina, eikä šurra 
šeinijä. Pereh ta omahiset on kallehin elämän arvo.

Oman muan patriotti

Santran merkkipäivällä omissettuh pruasniekkah keräyty hänen šukulaisie, yštävie ta tuttavie 
Karjalan eri puolilta ta Šuomešta. Äijän hyvie šanoja oli šanottu, äijän Santran lauluja oli 
laulettu.

Pruasniekan ohjelma oli monipuolini. Santra Remšujevan muistelujuhla alko Vuokkinie-
men kalmismualla. Šiinä Koštamukšen tuatto Innokenti piti šiunaukšen Santran hauvalla, 
šentäh kun malittu on kaikista tärkein ihmisen henkellä.

Juminkeko-šiätijön toiminnanjohtaja Sirpa Nieminen šyväimellisešti ta lämpimäšti šano: 
– Šiun kera mäni aikakauši manan majoilla. Kenkänä ei enyä tule korvuamah niitä tietoja, 
taitoja ta kykyjä, kumpasie šie kannoit. Onnakko kaikki perinneh, kumpaista šie annoit, eläy 
aina ta niillä eväillä juhlimma tänäpiänä. Šiun laulut ta starinat eletäh eri muovošša tiälä muan 
piällä.

Santran šukulaiset ta pruasniekan vierahat šanottih monta hyvyä šanua tunnetušta runon-
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laulajašta. Hiän oli oikiena ahkerana karjalaisena naisena, kumpani tykkäsi omua muata, kiel-
tä ta kulttuurie, ta jätti šuuren perinnön tulovilla šukupolvilla. Santra kašvatti kahekšan lašta, 
hänellä oli 14 punukkua ta 22 pravopunukkua, oli pravopravopunukkojaki.

Santran šielulintu

Vuokkiniemen Kylätalon musejošša avattih Santra Remšujevalla omissettu ekspositijo, 
kumpaseh on kerätty valokuvie, dokumenttija, tikutukšie. Šamoin šielä šuau kuunnella Sant-
ran starinoja ta lauluja CD-levyllä. Näyttely toimiu musejošša ainaški šykyšyh šuaten.

Kylätalošša folkloristi Markku Nieminen kerto Santrašta ta hänen panokšešta karjalaiseh 
kulttuurih. Markku on tovellini Santra Remšujevan asientuntija. Hiän nauhotti Santran lau-
luja ta starinoja melkein 30 vuotta ta niin tallenti tämän arvokkahan uartehiston tulovilla 
polvilla. Nieminen on varma, jotta Santra ei ole viimeni kanšanrunouven tietäjä, niitä löytyy 
aina, ka šemmoista kuin Santra ei enyä voi tulla.

– Santra oli 1900-luvun merkittävin perintehentaitaja, runonlaulaja ta starinojen kertoja. 
Hänen vertaista karjalaisen perintehentaitajua ei enyä ole – eikä voi tulla, korošti Nieminen.

Juhlašša oli näytetty Miia Tervon Sielulintu-elokuva, kumpani hyvin miellytti kaikkie. Šiitä 
Vuokkiniemen Martat esitettih vesselän ta mukavan Kupčan starina -näytelmän Santran sta-
rinan mukah. Iltakonsertissa paikalliset folklooriryhmät ta vierahat artistat laulettih Santran 
lauluja. Vuokkiniemen lapšet šoitettih kannelta. Lopušša kaikki juhlaväki pyöri yhtehiseššä 
piirileikissä.

Santra-DVD

Vuokkiniemen Kylätalošša Juminkeko-šiätijön johtaja Markku Nieminen esitti uuvven 
vašta ilmeštynehen Santra Remšujeva -levyn. Tämä Santran šyntymän 100-vuotisjuhlan kun-
nivokši julkaistu DVD on levie näyteh hänen valtavašta muistitiijošta. Levy šisältäy Santran 
ainutluatuista muistitietuo Juminkeon arhiivašta. Šiih on kirjutettu yksi versijo jokahisešta 
häneltä tallennetušta laulušta ta starinašta: 201 lauluo ta 27 starinua. Šamoin levyššä on Sant-
ran muistitietoja kylän vanhoista tavoista ta ruokaperinteheštä. Šentäh kun Santra oli šuulli-
sen perintehen taitajana, niin levyn julkaisumuuvvokši on valittu audiovisuaalini formaatti. 
Perinnehainehiston rinnalla DVD-levyllä on kakši Miia Tervon ohjuamua elokuvua Santraš-
ta: Santra ja puhuvat puut (2013) ta Sielulintu (2014).
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http://www.karjalansivistysseura.fi/oppimateriaalit/vienankarjalan-ja-kult-
tuurin-kurssit/karjalan-elukkamuajilma-kontie/

”Karjalan elukkamuajilma. Kontie.” on kolmas osa Karjalan Sivistys-
seuran julkaisemassa Vienankarjalan ta kulttuurin kurššin oppimateri-

aalien sarjassa. Julkaistu verkossa 2021.

Lue lisää:
www.karjalansivistysseura.fi/oppimateriaalit/

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

Kuvitus on peräisin Wikimedia Commons -sivustolta ellei 
toisin mainita:

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

isbn 978-952-7193-49-5isbn 978-952-7193-49-5
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