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Alkušanat
Ajattelin, pitäis olla minih kirja, kumpasešta löytyis perehen arkie kuvuajua 

šanaštuo. Oli tilantehie, konša tyttäreni kyšy, mipä on še tahi tämä karjalakši. 

En aina tietän mitä vaššata, eikä ni šanakirjat tiijetty. Mieleh juohtu šemmoni 

kirja, kumpasešša olis kuvie tavallisen nykyaikua eläjän perehen elokšešta, 

muutoma kuvašta kertoja virkeh ta lisäkši pikkaraisie kuvie šanojen kera. 

Miušta ollah mielehiset šemmoset as’s’at, mit voitais olla hyövykši 

ušiemmalla. Näin mieltä myöten ollah kirjat, kumpaset ei olla vain tietyn ikä-

polven lukijilla luajitut, a niitä voijah lukie ta kaččuo eri-ikäset.

Kun šivuparin yhellä šivulla on šuurempi kuva, ta toiselta šivulta löytyy 

pienempyä kuvua vierekkäisen šivun vehkehistä, šitä pikkaraisen kera on mu-

kava kaččuo kuvakirjana. Vähäistä šuuremmat lapšet innoššuttais kuuntelo-

mah tekstitki.

Myöhempäh lapši vois ruveta opašteliutumah lukomah ičeki. Enšin tutta-

vie lyhyččäisie šanoja, šiitä jo ni pitempie virkkehie, mit ollah hänellä tutta-

vat ielliseštä yhtehisluvennašta. Šen jälkeh lapši voipi iče jatkua šanella kuvan 

mukah, mitä muuta šiinä tapahtuu, ka mitä ei ole tekstih kirjutettu.

Ruavahatki, perehelliset ta i perehettäh eläjät, voijah lukie kirjua niisi. Ei-

hän nämä šanat olla vain lapšiperehissä käytöššä olijat. Kuvien avulla voipi 

opaštuo šanoja ta lyhykkäisie virkkehie, missä niitä šanoja on käytetty. 

Passipo Juuli-tyttärelläni, kumpani autto valita kuvien värijä, konša mua-

lasin ta šanelin hänellä Milan pereheštä. Illalla hiän otti paperitukun, missä 

oltih eskiisit ta pyritti iltastarinakši lukomah Milan pereheštä. Šamoin hiän 

tahto painettavakši paperilla tietokonehešša olijie käsipiirrokšie hänellä 

väritettäväkšeh.

Maria Kähäri

Varkaukšešša 

9. oraškuuta 2012



Täššä on Milan pereh. Pereheššä on viisi henkie: muamo, tuat-
to ta kolme lašta. Saša-veikolla on viisi ta puoli vuotta, Mila on 
nellävuotini.  Perehen kuopuš on Veera, hänellä on šeiččemen 
kuukautta. Tavan mukah hyö kaikin nouššah yksie aikoja. Yksi 
havaččeutuu, šiitä kačo jo toisetki karhatah pistyh.
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šoittokello,
viisari 

pieluš/potuška, 
pielušpiälini/

potuškanpiälyštä täkki, täkkilakana

očča, šilmä,
nenä, šuu,
huuli, kieli

šormi, peikalo, etušormi, 
keškišormi,

nimetöin, čakari

kakla, 
keroni

matrassi/perinä, 
šija, lakana, 

makuušija, šänky 

     olkapiä

piä 

niska 

kulakka/nyrkki 

vačča

käsi, 
ranneh

kylki,
šelkä,

šelkäranka  

tukat

  korva 

kämmenšelkämä

kyynäšpiä

tuntiviisari/ 
lyhyt viisari

minuuttiviisari/ 
pitkä viisari
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kämmen



Enšitöinä huomenekšella pitäy peššä hampahat ta muistua 
käyvvä potalla. Veerua nakrattau, konša hiän näköy iččieh ta tuat-
tuoh peilissä. 
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pyykkikoneh/ 
vuattienpešukoneh

likavuatekori/
pyykkikori

pešuallaš

peili

käsipaikka

hammašharja

tualettipaperi

potta

muila

lapšien 
tualetti-issuin

vuatetelineh/
pyykkitelineh

tualettipönttö/ 
tualetti-issuin

 rakši

šuka

harja

hammaštahna
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Mila kaččou pikkaraista sisärtäh, kuni toiset 
šuoriuvutah. Saša on niin kašvan, jotta piä ei šovi 
kakluššan reijäštä. 
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kantopaikka/kantovuate 

kakluš

šukkapukšut
šukka

džinsat/
farkut

vyöpetla

pukšut

polvipukšut/
šortat 

pikkupukšut/
trusikkahat

šiäryštä

kormano
 

nänniliivit

 hameh

 kuminauha

paita

t-paita

hakaset

 tunika

 hiema

     helma 

vyötäryš

vyötäryš
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Veera kutkettau nakrua, konša tuatto häntä šuorittau. Sašaki 
tahtou auttua ta opašteliutuu kiärimäh kapaloripakkuo. Šen hiän 
jo šuattau ruatua kunnollah.
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juovikaš

body, näppärit

kiärepaita

nappi, proima/olkani

potkupukšut

kapaloripakko/ripakko

kapalonhakaset/pitimet

villapukšut

helyni

etona

tarra

potkupuku

kukikaš/
kirjava

vaippa/
pamperssi

pižama/
yöpuku/
haalarit

nahmot, šolmu
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12

Keittijöššä on huomenekšella melkoni hälineh, kun kaikin mi-
tänih ruatah: kannetah aštiet ruokastolah, leikatah leipyä, kei-
tetäh čäijyö tahi kahvie. Eryähät ečitäh jiäškuapista mitänih 
niepšempäistä.



kuu, 
netäli, 
päivä

ruokastola

stuula

polčča

leikkuulauta
leipä

kahvinkeitin, vejenkeitin/čäinikkä/čäijypannu

luota, kuppi, stokana, 
šyvä luota, lusikka

kakao, kahvi, čäijy
 

mehupaketti
n’okka

kalenteri

šieni, 
keltavahvačču, 

vahvoni, 
valkiešieni

veičči
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Šyönnin jälkeh pitäy vähäsen pirttie šiivota. Mila huuhaltau  
aštiet, muamo latetta pyyhkiy ta Saša šillä aikua kaččou Veerua. 
Pihalla lähtiessä pitäy muistua ottua matkah ruhkavärčit.
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škuappi, 
ovi, 

skiäkä
aštienpešukoneh

krana
pešuallaš, pešustola

vuahti

aštienpešuharja

aštienpešuaineh

rikkakihveli

ruhkavärččikiärö

šekajättiet, 
biojättiet, 

paperijättiet

pölynimuri
putki

imušuutin/
šuutin 

ruhkakontit

ruhkapušši

ripakko/vihko

lateharja
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Nyt hyö šuoriuvutah ta lähetäh kauppah. Mila ta Saša iče mahe-
tah panna ulkovuattiet piälläh, muamon pitäy vain vetoket’t’ujen 
ta kenkän nahmojen kera auttua. Mamma šitou Veeran kantopaik-
kah ta piälläh vejältäy takin, kumpasen alla hyö molen šovitah.
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kenkä, tarrat

kinnaš

čohonalani

šormikaš

kaklušta

lakki

villahaalarit

haalarit

vetoket’t’u/ 
laisannappi

rakšit

takki

 šuojapukšut
šolmut

henkšelit

villašukka

 töppöni

šuapaš

šiäryššin
 

jalačči/kenkä

oččanauha

nahmot
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Kauppa ei ole loittona. Matalla hyö nähäh äijän tuttavie. Nytki 
Pekka liputtau heilä. 

– Vuottakkua, kuni piäšemmä tieštä poikki, pakajamma vähä-
sen, hiän karjahtau.
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pyörätie 

viemärikaivo

mouttoripyörä, pakoputki, 
likašuoja, 

polttoainehpaakki
 

čoho

asfaltti, autotie,
tiemerkkiviiva/-juova

tiehuara, tiepuoli,
trotuari/kävelytie 

ylityškohta

ajomerkki

pyörä/polkupyörä

rul’a 
šatula

 tikku

venari

skammi

(autobussi) 
piettymispaikka

 kepiekärry

kol’aska/lapšenkärry

pukkaušpanka

hyttipiälyštä

auto, vantehet, ajovalot, 
renkahat, tuulilasi, 

numerolauta

piettymisvalo, 
jarruvalo, vilkkuvalo, 

turvaissuin,
turvavyöt

lapšienissuin

kuvaššin, polkimet

konehkanši, 
katto
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tienvarši/tiepieli



Kaupašša hyö oššetah täyši oššoškärry tavarua. Mila tarkkaseh 
kaččou, kuin Saša ojentau rahat myöjällä. Veera on uinonnun piä 
muamon rintua vašše. Keltä ollou kirvottu kortit kukkarošta kau-
pan lattiella.
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kaššastola

myöjä, 
kauppieš

kaššakoneh
sumčča/
laukku

kukkaro

panka

pankomatti

pullon keryäntäkoneh

banani

maitopaketti

hinta, 
tarinta

juušto

ilmotuš, reklami

 luottokortti,
bonuskortti

oššoškärry

    raha

hieno raha / manietta, 
paperiraha, kuitti

juohatin

 jauhopušši

simvoli/tunnuš

ruhka-aštie

purkki, pullo pankkikortti

oššošvakka
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Kotih männeššä hyö viijäh eryähällä heijän sussietalla, Outil-
la, oštamisie kaupašta. Outi eläy kahen lapšen kera, ta kohta hiän 
šuau kolmannenki – hiän on pakšuna.
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lapšen issuin

lapšen šänky /
pualikkašänky

itkuhälytin

tutti

tuttipullo

tuuletin

huvikaruselli 

rautatie

kitara

unikukkani/unikaveri/
reunakaveri 

ksilofoni

juna, magniitti

kala, 
krapu,

meriheponi, 
kahekšijalka

kieli,
kitaran runko

kate

(rumpu)keppiset

rumpu, 
kalvo
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Kotih tultuo hyö ruvetah valmistamah murkinua. Ämmö on 
tullun heitä auttamah. Ämmön koti ei ole lähellä, ka hiän rike-
neh käypi tyttäreh luona. Hyöki käyväh ämmyö tiijuštamah aina-
ki joka toini netäli.
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jiäškuappi

pakaissin

lista

paissinkuava

riehtilä

potakka

paissinpaperi

peretnikkä

patakinnaš

patalappu

kattila
vesi

juuštohöylä

terkka

 kierrehärkin/ 
kierreševotin

puulapieni

keittokauha

lapieni

kuoritanta- 
veičči

lihapyörykkä

höistöpolčča, 
höistöripotin/-pirotin

höistöheinä

basilikka, luukkoheinä/luukonvarret, petruška

šuola, pippuri/perčču, 
paprikka, karri, čiliperčču

hella 

ovi

25

nappulat 

kiukua ovi



Murkinan jälkeh hyö ruvetah ettonehella. Mila jo makuau. 
Muamoki ummistau šilmät ta uinuou Veerua imettyässä. Saša ei 
vielä makua, hiän lukou šarjakuvie. Toičči hiän kuuntelou iänikir-
jua tahi mitänih musiikkie.

26



kate, šänkynpeite

kirja
starina

šarjakuva/
koomiksa 

kuvaruutu/
kuvakota

lehti

ratijo, 
magnitofoni,

cd-šoitin

antenni

kaijutin

cd-levy/
diska

       luukku

iänikirja

musiikkidiska

lehmä

koira

häntä

šarvi 

turpa

kukko
kana

taulu/kuva

ruami

kuutamo, tähti

koivu, pilvi 
tulenisku

puu, kuuši

lintu

kasetti

kotelo

kanši
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Levähettyö lapšet kukaissellah ta kisatah. Ämmö istuu ta mu-
hahtelou liekkustuulašša, hiän tikuttau ta kaččou punukkojen 
leikkijä. Ämmö šuvaččou käsitöitä. Hänellä on aina matašša hoš 
mi tikutuš tahi muu käsiruato. Hiän opaštau punukkojahki luati-
mah mitänih omin käsin.
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kuklani 

n’apa

pallo kegl’a

leikkiauto

 palakuva

työnnettävä kärry

puukuubikat/
puukuutijot/

pualikat kontie/mössikontie

liekkustuula

käsityövakka, lankakerä, tikutuš,
tikutuštikut, virkka, töppö, 
nieklakiäpä, hakaniekla,

ompeluniekla, rihmatuurikka

lego

jänö

 pyörijäini/ 
villikišša

 

vyötäryš, lanneh, 
takapuoli/peppu, peppu-

puolisko, niärävö,

pikkuvarvaš/ 
čakarivarvaš 

kikelit 
nänni

pipeli

29

jalka, reisi, varpahat, šuuri varvaš/ukkovarvaš,
polvi, kinttuni, šiäri, pohkie, kesräluu



Leikkiessä mitä vain ei šatu: Mila kolahutti piätäh škuapin reu-
nah. Ämmö Milua rauhottau, šillä aikua Saša šanelou kuin kaikki 
on tapahtun. Muamo eččiy škuapista plasterin, pitänöykö šitä olla 
Milalla? Eihän ole mitänä huavua, vain pahkan šai oččah.
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kipuliäke, tabletti, kapsula, 
peräpuikkoni

šilmätipat

nenäpriiskutin

mittakuppi

marl’a

puhaššušaineh kylmägeeli

kuumemittari

kylmäkiärö

plasteri

pumpuli  

enšiapuškuappi, 
lukku, šakara

hätälehtini, 
elvytäntäohjiet, 

painanta- ta
puhuntaelvytyš

enšiapulaukku

kolmisnurkkani paikka / 
kossinka

tiputin/
pipetti

korkki

ryvintärohto/
ryvityšliäke

pinsetti

liäkepullo

pissošlaiteh/
ukolalaiteh
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Kohta Milalla onki jo parempi mieli: tuatto tulou ruavošta kotih. 
Kun vain tuatto šinččih aštuu, Mila heti hyppyäy papalla yškäh.
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                 šakara, avuamet,
auton avuan, kotiavuan

avuamenperä                                       sarajan avuan 
                    garaazin/autotallin avuan

lippalakki 

vuatevuarna

sontikka/ 
šajevarjo 

kaklapaikka
kukkamal’l’a

ruušu

muistilauta

telefonikirja 

nuakla, 
nuppiniekla, 

n’apukka 
ruami

muistilappu

kirjani, poštimerkki, 
atressi/ošoiteh, leima

telefoni/mopikka,
 lattain, johto, töpšeli, 

pistorasie

jalkapallo

 šähkökatkuaja

kellot
yksi

kakši
kolme

nellä

viisi
kuuši

šeiččemen

kahekšan
yhekšän

kymmenen
yksitoista

kakšitoista

atressikirja

33

avuanškuappi



Nyt hyö kaikin istuuvutah stolah. Pieni Veeraki šuattau iče 
šyyvvä, hyvällä mielellä maistelou  monenmoisie šyömisie, ottau 
pieneh käteh palan ta šyyvvä mučmettau.
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kašvikset

paršakuali/brokkoli

kukkakuali

porkkana

herneh

kukuruuza

salatti

tomatti okurčča

oliivi

riissu

salattiottimet, 
salattistaučča

šuolašienipaino

veičči, terä, veičenpiä

stokana

keittokauhani

vilkka 

kannu

rintalappu

skuat’t’eri

paperikiäröjalka

luota
 

veičči
 

kala, lohi, pala
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Šilloin-toičči  hyö  käyvväh  lähellä olijah leikkipuistoh. Konša 
hyö oltih lähtömäššä koistah, rupei vihmuo čipertämäh. Šentäh 
hyö pantih piällä šuojapukšut, šuojapiäliset ta vihmatakit.
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liekku, 
čieppi

loukko

kisapirtti, 
šeinä

penšaš
aita

lätäkkö

nurmikko

luitomäki/luitotermä

potkupyörä

hiekkakori 

rappuset,
käsipuut

laita/reuna

lapie

kanteikka/ 
šankko

panka

kuava/
mallikuppi

karhuantatelineh

kanatti / köyši /
pakšu nuora

vihmatakki

šuojapukšutšuojakintahat

kumikenkä

čuuru

 katto 

kivi
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Illalla pereh ušeimičči mitänih ruatau šuurešša huonehešša. 
Mila ei ole hyvällä piällä, šentäh kun hänen leikki ei tapahu. Ka ei 
hiän pitälti pahua mieltä pie, kun jo uuši meininki tulou mieleh.
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 kolmikko, nelikulma, šuorakulmikko, 
ympyrä, šoikijo

šakšet

kynävakkani/ 
kynälouta

čilmu, 
paperijättiet

täytehkynä, muššekynä, huopakynä, 
tušši, korkki

vesiväri penššeli  

kumi, terotin, viivotin liimapuikko

liimalentta

paperi, kortti, mualauš, 
piiruššuš,  näpertelykropeikka

liekki,
rihmuš/

vitilä

valokuva, 
ramkat/kehyš 

kirjapolčča

valokuva-al’pomilehti, kuva, 
teksti

matto, 
ripuset 

jalkalamppu, 
lamppuhuppu

nojastuula, šelkänoja

divana
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kišša

viikšet

paččahaini / pikku pačašlepoissuin/kresla

karmi,
käsinoja, 
skammi

tuohukšen alušta

tuohuš/kynttylä 

kynä, värikynä, vahakynä






