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Karjalan kieli on suomen läheisim-
piä sukukieliä. Murteesta ja sanot-
tavasta asiasta riippuen suomen pu-
hujan voi olla joko helppo tai vaikea 
ymmärtää karjalaa. Esimerkiksi lau-
se ”kaikki lapšet lähettih keryämäh 
puolukkua” (kaikki lapset lähtivät 
keräämään puolukkaa) lienee suo-
men puhujalle helppo ymmärtää, 
mutta ”tšiärägi opitteloo tulla kahen 
nedälin ruadies olon jälgeeh” (nuha-
kin yrittää tulla kahden viikon töissä 
olon jälkeen) on jo paljon vaikeasel-
koisempi.

Karjalaa puhutaan Suomen ja Venä-
jän valtioiden alueella. Karjalan kie-
len puhujien määrästä ei ole olemas-
sa tarkkoja tietoja. Suomen puolella 
asiasta ei ole tilastoja, ja Venäjällä 
virallisen väestönlaskennan tarjoa-
miin tietoihin liittyy epävarmuuk-
sia. Uusimman asiantuntija-arvion 
mukaan Suomessa karjalan kielen 
puhujayhteisön koko on noin 30 000 
henkeä, joista 11 000 puhuu kieltä 
hyvin ja 5 000 käyttää sitä päivittäin. 
Karjalankielisiä on siis Suomessa 
yhtä paljon kuin Vihdin kunnassa 
on asukkaita. Venäjän puolella pu-
hujia taas arvioidaan olevan noin 
20 000, mutta arvio on epätarkka ja 
hyvin suuntaa antava.

JOHDANTO
Šanatoin ristikanša on kuin kellotoin lehmä



Historiallisesti Suomen valtion 
alueella karjalankielisten puhu-
ma-aluetta olivat Raja-Karjala ja 
Kainuun itäiset kylät, ja Petsamon 
alueellakin oli karjalaisia, joista ra-
jakarjalaiset ja petsamolaiset joutui-
vat sotien myötä evakkoon. Vuosi-
na 1918-1922 Suomeen tuli Venäjän 
sisällissodan ja heimosotien myötä 
noin 30 000 vienalaispakolaista. Vii-
me vuosikymmeninä Suomeen on 
muuttanut Venäjän karjalaisia työn ja 
perheen perässä. Suomen karjalaiset 
ovat siis hyvin monenkirjava joukko, 
mutta erilaiset muuttoliikkeet ovat 
vaikuttaneet lähes kaikkien taustal-
la, minkä vuoksi heitä asuukin hajal-
laan koko maassa, eikä Suomessa ole 
mitään selkeästi eroteltavaa karjalan 
kielen puhuma-aluetta.

Karjalan kielellä ei ole virallista ase-
maa sen paremmin Suomessa kuin 
Venäjälläkään. Karjalaisille kieli on 
kuitenkin rakas ja tärkeä, ja sitä käy-
tetään, ylläpidetään ja kehitetään 
karjalaisten itsensä toimesta. Karja-
laksi julkaistaan tieto-, kauno- ja las-
tenkirjallisuutta ja karjalaa käytetään 
myös tieteen kielenä. 

Kieltä käytetään ahkerasti sosiaa-
lisessa mediassa, ja YLE:llä on pie-
nimuotoista käännösartikkeli- ja 
radiouutistoimintaa karjalaksi. Ve-
näjän puolella karjalaksi julkaistaan 
televisio-ohjelmia ja sanomalehtiä. 
Karjalaksi lausutaan runoja ja laule-
taan lauluja, ja sitä puhuvat niin pik-
kulapset kuin vanhuksetkin.

Tästä huolimatta karjalan kieli on 
kuitenkin vakavasti uhanalainen. 
Valtiollisen aseman ja tuen puute te-
kee kielen ylläpitämisestä vaikeaa, ja 
sulauttamispolitiikan seurauksena 
kieli ei enää siirry sukupolvelta toi-
selle kuin harvoissa perheissä. Tilan-
ne on vakava mutta kaukana toivot-
tomasta, ja karjalan kielen puhujien 
omat aloitteet kielen ylläpitämiseksi 
ja aseman kohentamiseksi ovat kan-
taneet hedelmää.



Karjalan kielen syntyhistoria on hy-
vin läheinen suomen kielen kanssa. 
Molemmat ovat itämerensuoma-
laisia kieliä ja kuuluvat itämeren-
suomen pohjoiseen kieliryhmään. 
Karjala edustaa lisäksi itäistä itäme-
rensuomea, samoin kuin esimerkik-
si vepsän kieli ja suomen kielen itä-
murteet. Tämä tarkoittaa sitä, että 
nämä kielimuodot ovat kehittyneet 
yhteisestä kantakielestä, jota kut-
sutaan muinaiskarjalaksi. Suomen 
kielen länsimurteet taas ovat läntistä 
itämerensuomea.

On mahdotonta sanoa tarkalleen, 
milloin karjala ja suomi ovat kehitty-
neet omiksi kielikseen. Erkaneminen 
on kuitenkin tapahtunut ajanlaskun 
toisella vuosituhannella. Ajan myö-
tä erilaisten yhteiskuntien piirissä 
oleminen vaikutti näiden kielten ke-
hitykseen. Siinä missä suomen kieli 
kehittyi pääosin Ruotsin valtakun-
nan ja katolisen ja luterilaisen kirkon 
alaisuudessa, karjalan kieli kehittyi 
Venäjän valtakunnan ja ortodoksi-
sen kirkon vaikutuspiirissä. Läheiset 
yhteydet venäläisten kanssa ja venä-
jänkielisten instituutioiden vaikutus 
näkyvät karjalan kielessä runsaina 
venäläisvaikutteina niin äänteiden, 
sanojen kuin rakenteidenkin muo-
dossa.

KIELIHISTORIA
Hyviä sanua ijän muissat



Karjalan kielen murteet ja suomen ns. karjalais-
murteet Karjalan kielen sanakirjan ja Suomen 
murteiden sanakirjan mukaan.

© Kotimaisten kielten keskus

-



Raja-Karjala siirtymäalueena. Vihreän sävyt kuvaavat eteläkarjalan ja livvinkarjalan mur-
teiden esiintymisalueita sekä aluetta, jolla esiintyi kummankin murteen piirteitä ennen 
toista maailmansotaa.

© Itä-Suomen yliopisto 2013



Karjalan kielellä on katsontatavas-
ta riippuen kaksi, kolme tai neljä 
päämurretta. Kaikki niistä jakautu-
vat edelleen lukuisiin alamurteisiin. 
Karjalan kieli onkin sisäisesti erittäin 
rikas ja monipuolinen kieli.

Karjala voidaan jakaa ensin kielel-
listen piirteiden perusteella kahteen 
pääluokkaan: varsinaiskarjalaan ja 
livvinkarjalaan. Näistä varsinais-
karjala jakaantuu edelleen kahteen 
murreryhmään: vienankarjalaan ja 
eteläkarjalaan. Nämä kolme pää-
murretta: vienankarjala, eteläkarjala 
ja livvinkarjala, ovat tavallisin tapa 
jakaa karjalan kieli.

Tämän lisäksi asiaa voidaan kat-
soa sen kautta, millaisia kirjallisia 
muotoja karjalalle on kehitetty. Liv-
vinkarjalalle ja vienankarjalalle on 
molemmille omat standardinsa. Ete-
läkarjalaan kuuluvalle tverinkarja-
lalle on kehitetty oma standardinsa, 
ja Suomessa tehdään omaa eteläkar-
jalan standardisointityötä etenkin 
Raja-Karjalassa puhuttujen murtei-
den pohjalta. Jos katsotaan niitä mur-
teita, joiden parissa tehdään omaa 
standardisaatio ta, saadaan päämur-
teiden luvuksi siis neljä.

MURTEET JA NIIDEN 
YHTÄLÄISYYDET JA EROT

Joga lindu omal čomal iänel pajattau



Näiden lisäksi on olemassa lyydin 
kieli, joka lasketaan välillä karjalan 
kielen murteeksi ja välillä taas omak-
si kielekseen. Tätä esitettä kirjoitet-
taessa aiheesta käydään tieteellistä 
keskustelua Suomessa.

Keskeinen erottava tekijä livvinkar-
jalan ja varsinaiskarjalan välillä on 
se, että lyydin tavoin livvinkarjala 
pohjaa vahvasti vepsän kieleen. Liv-
vinkarjalassa on myös selvästi enem-
män venäläisperäisiä lainoja kuin 
varsinaiskarjalan murteissa. Näky-
vimpiä murre-eroja on esimerkiksi 
se, että sanojen lopussa -a on usein 
muuttunut u:ksi ja -ä y:ksi. Esimer-
kiksi kananmunaa tarkoittava sana 
on eteläkarjalassa jäiččä, livvinkar-
jalassa taas jäiččy. Vienankarjalan ja 
eteläkarjalan koira taas on livvinkar-
jalassa koiru.

Vienankarjalan taas erottaa eteläkar-
jalasta selvästi esimerkiksi se, ettei 
vienassa ole muissa karjalan mur-
teissa yleisiä soinnillisia konsonant-
teja b, d, g ja z. Esimerkiksi vienaksi 
sanotaan taikina ja koti ja eteläkarja-
laksi taigina ja kodi. Sanastollisiakin 
eroja on, ja eteläkarjalassa on selväs-
ti vienaa enemmän venäläislainoja. 
Viena onkin karjalan murteista suo-
menkieliselle kaikkein helpoimmin 
ymmärrettävissä.

Tässä eritellyistä eroista huolimatta 
karjalan murteet ovat kuitenkin hy-
vin keskenään ymmärrettävissä ja 
niissä on paljon samaa, minkä vuoksi 
suomalaisten on helppo oppia kieltä. 
Yhtäläisyys näkyy hyvin esimerkiksi 
kuukausien nimissä, jotka ovat mur-
teesta riippumatta hyvin samanlai-
sia.



VIENANKARJALA      ETELÄKARJALA    LIVVINKARJALA      TVERINKARJALA         LYYDI

pakkaiskuu    pakkaiskuu    pakkaskuu  pakkaškuu  pakažkuu

tuiskukuu  tuuččakuu  tuhukuu  tuulikuu  tuhukuu

kevätkuu  kevätkuu  kevätkuu  keviäkuu   keväzkuu

šulakuu  sulakuu  sulakuu  sulakuu  sulakuu

oraškuu  oraskuu  oraskuu  oraškuu  orazkuu

kešäkuu  kezäkuu  kezäkuu  kežäkuu  kezakuu

heinäkuu  heinäkuu  heinykuu  heinäkuu  heinkuu

elokuu  elokuu  elokuu  elokuu  elokuu
 
šyyškuu  syyskuu  syvyskuu  šygyžkuu  sygyz’kuu

šajekuu  ligakuu  ligakuu  vihmakuu  ligakuu

pimiekuu  pimiekuu  kylmykuu  pimiekuu  kyl’mkuu

talvikuu  talvikuu  talvikuu  talvikuu  tal’vkuu



Aakkosia karjalan kielessä on 28: A, 
B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 
P, R, S, Š, Z, Ž, T, U, V, Y, Ä, Ö ja näiden 
lisäksi liudennusmerkki ’. Aakkosto 
on kielen kehitystyön seurauksena 
muuttunut jonkin verran. Y kirjoi-
tettiin livvinkarjalassa vuoteen 2007 
asti muodossa ü, ja tverinkarjalassa 
ü oli käytössä vielä vuoteen 2017 asti. 
Lyydissä se on käytössä edelleen. 

C on aiemmin kirjoitettu myös muo-
dossa ts, ja ts-muotoa näkee edelleen 
kohtalaisen usein käytettävän c:n si-
jaan, etenkin nimiä kirjoitettaessa.

Pääosin karjalan ääntäminen on hy-
vin lähellä suomen kieltä, vaikka jot-
kin kirjaimet ovatkin suomalaiselle 
vieraampia.

C ääntyy samalla lailla kuin suomen 
kielen konsonanttiyhdistelmä ts.

Č ääntyy samalla tavoin kuin yh-
distelmä tš sellaisissa sanoissa kuin 
Tšekki tai tšetšeeni.

Ž lausutaan samalla lailla kuin soin-
nillinen suhuäänne esimerkiksi eng-
lannin kielen vision-sanassa.

Lisäksi on hyvä huomioida kirjain-
yhdistelmä dž, joka ääntyy kuin 
sama kirjainyhdistelmä sellaisissa 
sanoissa kuin Fidži, Azerbaidžan tai 
džonkki.

 AAKKOSET JA ÄÄNTÄMINEN
Kirjutettu sana ijäkse jiäy



Karjalan kielessä monet konsonan-
tit liudentuvat. Se tarkoittaa sitä, että 
konsonantin loppu ja seuraavan ään-
teen alku ääntyvät pehmeämmin, 
ikään kuin niiden välissä olisi puoli-
kas j-kirjain. Konsonantit liudentuvat 
aina etuvokaalien i, e, y, ä ja ö edellä, 
eikä liudennusta tällöin tarvitse mer-
kitä erikseen. Muissa tapauksissa 
liudennus merkitään liudennusmer-
killä ’, esimerkiksi sanoissa pal’čča 
(hylly) tai died’oi (isoisä).

Karjalan kielestä löytyy vanhastaan 
vain kolme pitkää vokaalia: ii, uu ja 
yy. Uusimmissa lainasanoissa esiin-
tyy välillä myös pitkiä vokaaleja aa, ee 
ja oo. Suomen kielen pitkiä vokaale-
ja vastaa useimmiten karjalassa kah-
den eri vokaalin yhdistelmä eli dif-
tongi, esimerkiksi kääntää - kiändiä 
tai nousee - nouzou. Lisäksi karjalas-
ta löytyy kolmen eri vokaalin yhdis-
telmiä eli triftongeja, jotka esiintyvät 
ainoastaan yksikön 3. persoonan ver-
bitaivutuksissa. Esimerkiksi rubieu 
(rupeaa) tai häviey (häviää).

Sananpaino on karjalassa suomen 
tapaan sanan ensimmäisellä tavulla.



Karjalan kielen lauserakenne on 
hyvin vapaa ja sellaisena suomen 
puhujille tuttu. Valtaosin karjalan 
kielen lauseet toimivatkin aivan ku-
ten suomessa. Yleisin sanajärjestys 
on subjekti-verbi-objekti, mutta ku-
ten suomessakin, sanajärjestystä voi 
sangen vapaasti muuttaa lauseen eri 
osien painottamiseksi.

LAUSERAKENNE
Šana šanašta tulou, kypeneštä mua kytöy

Siinä missä suomen kielessä on 15 
eri sijamuotoa, on karjalassa niitä 16. 
Monet sijamuodot toimivat kielissä 
hyvin samalla tavalla, mutta karja-
lassa jotkin sijat toimivat hiukan eri 
lailla ja suomessa harvinaiset sijat, 
kuten komitatiivi, ovat karjalassa 
yleisiä. Karjalassa myös substantiivin 
määre, kuten adjektiivi, taipuu suo-
mea useammin pääsanan mukana.

Viereisellä sivulla on karjalan sija-
muotoja havainnollistettu taivut-
tamalla livvinkarjalan sanat čoma 
(kaunis) ja tyttö (tyttö).

TAIVUTUSSIJAT
Sana ei ole lindu: lasset – et pyyvä



Nominatiivi

Genetiivi

Akkusatiivi 1

Akkusatiivi 2

Partitiivi

Essiivi

Yks. adj.

čoma tyttö

tytön

čomat

čomien

-

Mon. subst.

tytöt

tyttölöin

-

tytöt

tyttölöi

tyttölöinny

tyttölöikse

tyttölöis

tyttölöis(päi)

tyttölöih
Elatiivi

Illatiivi

Adessiivi

Ablatiivi

Allatiivi

Mon. adj.Yks. subst.

Translatiivi

Inessiivi

Abessiivi

Komitatiivi

Prolatiivi

Instruktiivi

čoman

čoma

čomua

čomannu

čomakse

čomas

čomas

čomah

čomal

čomal

čomale

čomattah

čoman

čomači

-

tytönny

tytökse

tytös

tytös(päi)

tyttöh

tytöl

tytöl(päi)

tytöle

tytöttäh

čomat

čomii

čominnu

čomikse

čomis

čomis

čomih

čomil

čomil

čomile

čomittah

čomien

čomiči

čomin

tytön

tyttö

tyttyö

tytönke

tytöči

-

tyttölöil

tyttölöil(päi)

tyttölöile

tyttölöittäh

tyttölöinke

tyttölöiči

tyttölöin

čoman



 VERBIT

Šanašta mieštä, šarvešta härkyä

Verbit taipuvat karjalassa pitkälti samalla tapaa kuin suomessakin. Poikke-
avaa on monikon kolmas persoona, jossa verbi taipuu samalla tapaa kuin 
passiivissa. Malliksi vienankarjalan verbeistä kirjuttua (kirjoittaa), uškuo 
(uskoa) ja šyyvvä (syödä):

yks. 1.p. 

yks. 2.p. 

yks. 3.p. 

mon. 1.p. 

mon. 2.p. 

mon 3.p.  

kirjuttua

kirjutan

kirjutat   

kirjuttau

kirjutamma   

kirjutatta

kirjutetah

uškuo

ušon

ušot   

uškou

ušomma  

ušotta

ušotah

šyyvvä

šyön

šyöt

šyöy

šyömmä  

šyöttä

šyyvväh



Joissain karjalan murteissa on myös suomesta poikkeavia taivutusmuotoja. 
Siinä missä suomessa konditionaali taipuu ainoastaan preesensissä ja per-
fektissä, livvinkarjalassa se taipuu myös imperfektissä ja pluskvamperfek-
tissä. Alla verbin keittiä (keittää) konditionaalin taivutus:

Karjalassa on myös paljon refleksiiviverbejä eli verbejä, jotka kuvaavat te-
kemistä, joka kohdistuu subjektiin itseensä. Esimerkiksi näin taipuu livvin-
karjalan verbi pestäkseh (peseytyä):

  
yks. 1. p.  pezemmös

yks. 2. p.  pezettös

yks. 3. p.  pezehes

mon. 1. p.  pezemmökseh

mon. 2. p.  pezettökseh

mon 3. p.  pestähes

yks. 1.p.

yks. 2.p.

yks. 3.p.

mon. 1.p.

mon. 2.p.

mon. 3.p.

preesens

keittäzin

keittäzit

keittäs

keittäzimmö

keittäzittö

keitettäs

imperfekti

keittänyzin

keittänyzit

keittänys

perfekti

olizin keittänyh

olizit keittänyh

olis keittänyh

pluskvamperfekti

olluzin keittänyh

olluzit keittänyh

ollus keittänyh

keittäny- 
zimmö

keittänyzittö

keitetännys

olluzimmo keittänyh

olluzitto

oldanus keitetty

olizimmo keittänyh

olizitto keittänyh

oldas keitetty



Karjalan kielen sanasto on muotou-
tunut hiljalleen vuosisatojen aikana 
sekä omakantaisten sanastoaines-
ten kehityksen seurauksena että eri 
aikojen lainasanastojen myötä. Liv-
vinkarjalassa on edelleen nähtävillä 
vepsän kielen vaikutus, esimerkiksi 
sellaisissa, muista karjalan murteis-
ta poikkeavissa sanoissa kuin alaine 
(kinnas) ja hätkestyö (jäädä).

Muuten lainasanaston osalta karja-
lan kielen selkein piirre on vahva ve-
näläinen laina-aineisto. Karjalaiset 
ovat asuneet vuosisatoja hyvin lähei-
sessä yhteydessä venäläisiin ja sen 
läheisyyden vaikutus näkyy kautta 
kielen.  Erityisen paljon venäläistä 
lainasanastoa näkyy sellaisissa ai-
heissa, joissa venäläisen yhteiskun-
nan vaikutus karjalaisten elämään 
on ollut merkittävä. Siksi esimerkiksi 
karjalan uskontoa, maataloutta, teol-
lisuutta tai armeijaa koskevassa sa-
nastossa on hyvin paljon venäläistä 
vaikutusta.

SANASTO
Sanua gu kirjavua kanua



Mikä tahansa kieli myös elää ja uu-
distuu jatkuvasti maailman muuttu-
essa sen ympärillä, ja siksi sanastoa-
kin on jatkuvasti päivitettävä. Koska 
karjalan kieleltä on puuttunut viral-
linen asema ja esimerkiksi valtiollis-
ten instituutioiden tuki, ei sillä ole 
samanlaista pitkää ja vakaata kielen-
huollon perinnettä kuin suomen kal-
taisilla valtakielillä. Sen vuoksi uut-
ta sanastoa on kehitetty eri aikoina 
hiukan eri tavoilla ja eri tahoilla. Sa-
nastotyö on keskittynyt Petroskoin ja 
Itä-Suomen yliopistoihin, ja etenkin 
Itä-Suomen yliopiston saatua valtiol-
ta rahoitusta karjalan kielen elvytys-
hankkeeseen on myös sanastotyötä 
alettu tekemään systemaattisemmin 
ja aktiivisemmin.

Virallisten instituutioiden puut-
tuessa ovat karjalan puhujat myös 
itse alkaneet tekemään sanastotyötä 
ja keksimään uusia sanoja, kun niille 
tulee tarvetta. Etenkin Facebookissa 
on ollut paljon karjalaisten välisiä 
keskusteluja siitä, mikä olisi paras 
tapa sanoittaa tietty asia, ja samoin 
Suomessa asuvat karjalaiset nuoret 
ovat tahollaan keskustelleet siitä, mi-
ten sanoa nuorten näkökulmasta tar-
peellisia asioita karjalaksi.



Karjalan kielen puhuma-alueella 
ortodoksinen kirkko on vaikuttanut 
vahvasti karjalaisten nimeämiskäy-
täntöihin. Karjalaisille on annettu 
pitkälti kristillisiä nimiä, jotka on 
kirjattu kirkonkirjoihin venäläisessä 
muodossa.

Virallisten, kirjoihin kirjattujen ni-
mien ohella karjalaisilla on kuiten-
kin ollut nimistä omat karjalaiset 
vastineensa, joita on käytetty arki-
käytössä muiden karjalaisten kes-
ken. Jos esimerkiksi kirkonkirjoissa 
nimi on Feodor Dorofejev, on henki-
lö saatettu tuntea arkisemmin Huoti 
Toropeijeffinä.

Suvut ja perhesiteet ovat karjalai-
sessa kulttuurissa hyvin tärkeitä, ja 
tämä näkyy myös nimikäytännöissä. 
On tavallista, että ihmisiin viitataan 
heidän vanhempiensa kautta. Jos esi-
merkin Feodorin isän nimi on Ivan, 
tunnettaisiin hänet Iivanan Huotina. 
Tällä tavoin voi myös ilmaista suku-
linjaa pidemmällekin. Esimerkiksi 
nimi Vas’oin Ort’oin Iivanan Huoti 
kertoisi Feodorin isälinjan isoisoi-
sään saakka.

Nykyään monilla karjalaisilla on 
myös selvästi suomalaisia tai venä-
läisiä nimiä. Karjalainen nimipe-
rinne heijasteleekin monella tapaa 
karjalaisten vuosisataista asemaa 
vähemmistönä kahdessa eri maas-
sa. Karjalaisilla on venäläisiä ja suo-
malaisia nimiä, mutta usein niiden 
rinnalla kuitenkin jossain muodossa 
elävät myös karjalaiset nimet, ja näi-
tä nimiä voidaan käyttää vaihdellen 
tilanteen ja seuran mukaan.

KARJALAISET NIMET
Omalla on omat sanat, vierahalla vierahan sanat



Karjalan kieli on äärimmäisen uhan-
alainen kieli. Se tarkoittaa sitä, että 
kielen puhujamäärät ovat vähene-
mässä, sen luontainen siirtyminen 
uusille sukupolville on katkennut ja 
sillä on vähän käyttömahdollisuuk-
sia. Jos tilanteeseen ei määrätietoi-
sesti puututa, on karjala vaarassa ka-
dota kokonaan.

Hälyttävä tilanne johtuu siitä, että 
sekä Suomessa että Venäjällä karja-
lan kielen puhujia on yritetty sulaut-
taa osaksi paikallista valtaväestöä, 
joko suomalaisia tai venäläisiä. Kar-
jalan kieltä ei ole opetettu kouluis-
sa ja sen käytöstä on jopa rangaistu. 
Karjalan kieltä on myös pidetty hyö-
dyttömänä, arvottomana ja jopa hai-
tallisena kielenä, ja sen puhujiin on 
liitetty paljon negatiivisia ennakko-
asenteita.

Karjalan kielen tulevaisuutta ei kui-
tenkaan ole menetetty, ja tilanne on 
kaikkea muuta kuin toivoton. Karja-
lan kielellä on vielä paljon puhujia ja 
kieliyhteisö, joka haluaa aktiivisesti 
suojella ja kehittää omaa kieltään. 
Sekä Suomessa että Venäjällä toimii 
paljon kansalaisjärjestöjä ja muita 
yhteisöjä, jotka toimivat karjalan kie-
len hyväksi. Myös tiedemaailmassa 
tiedostetaan karjalan kielen uhan-
alainen tila, ja sen suojelemiseksi 
tehdään töitä.

Karjalan kielellä on oikein hyvät 
mahdollisuudet elää ja kukoistaa. Se 
vaatii vain sitä, että karjalankielisiä 
tuetaan heidän elvytyspyrkimyksis-
sään. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden 
suositus olisi, että karjalan kielelle tu-
lisi saada laillinen asema ja pysyvää, 
vakaata elvytystukea. Karjalaa tuli-
si opettaa kouluissa, ja niin nuorille 
kuin vanhoillekin karjalaisille tarvi-
taan tukea ja käyttömahdollisuuksia 
oman kielitaidon vaalimiseen.

Kieli nouzou gu se nossetah, tapaavat 
karjalaiset sanoa. Kieli nousee, kun 
se nostetaan.

KARJALAN KIELI MAAILMASSA
Omua puolissa hoš šuuta viärissä
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