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ESIPUHE

H istoriallisessa k irja llisuudessa Inkerinm aaksi nim itetaan sita aluetta, joka  
levittaytyy Venajanja Viron rajan Narvajoelta itaan Laatokkaan laskevaan Lavajokeen. 
Alueen keskipisteena on nykyaan Pietarin kaupunki, joka on perustettu Inkerinmaalle 
tasan 300 vuotta sitten. Neva-joki ja  Pietarin kaupunki eristavatPohjois-Inkerin muusta 
Inkerin alueesta. Pohjois-Inkeri ulottuu Nevan pohjoisrannikolta entiselle Suomen 
rajalle saakka, osittain pitkin Laatokan rannikkoa. Pietarista liinteen alueeseen kuuluu 
noin 200 km Suomenlahden rannikkoa, jostaetelaan alue ulottuu noin 50-80 km paahan.

H istoriallinen suom alaisten asuttam a Inkerinm aa kasitti seuraavat nykyiset 
Leningradin alueen piirit: Vsevolozskin, Volosovon, Hatsinan, Kingiseppin, Kirovskin, 
Lom onosovon, Tosnan (osittain). Siihen kuului m yos P ietarin  kaupungin alue 
esikaupunkeineen. Kolppino, Krasnoje Selo, Pavlovsk ja  Parkala ovat nykyaan Pietarin 
esikaupunkeja.

Suurin osasuomalaisvaestoaoli muuttanutnaillealueille 17. vuosisadalla, senjalkeen 
kun Stolbovan rauhansopimuksen mukaan (v. 1617) koko Inkerinmaa liitettiin Ruotsin 
valtakuntaan. Enemmisto muuttaneista lahti Karjalan kannakselta tai Savosta. Vahitellen 
alueelle muodostui kaksi paamurretta: savakko- ja  ayramoismurre. Ayramoiset olivat 
muuttaneet Ayrapaan pitajasta Lansi-Kannakselta. Nama murteet ajan mittaan sekoittuivat, 
ayramoiset omaksuivat savakkoenemmiston kielen, mutta jotkin ayramoismurteille 
ominaiset piirteet nakyvat viela taman kokoelman teksteissakin.

Kun Pohjan sodassa( 1700-1721) Venaja valtasi takaisin Inkerinmaan, suomalainen 
vaesto jai asumaan paikoilleen ja  osallistui mm. Pietarin kaupungin rakentamiseen. 
V enalaisen vaeston lisiiantyessa Inkerinm aalla  suom ala ise t jo u tu iv a t laheisiin  
k o sk e tu k s iin  v en a la isen  k u lttu u rin  ja  v en a jan  k ie len  k an ssa . S iita  lah tien
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inkerinsuomalaiset murteet ovat omaksuneet suuren maanin venaliiista sanastoa, mm. 
pohjoisvenalaisista murteista. Venajan kieli on vaikuttanut myos aiintamiseen, mika 
tuntuu ennen kaikkea konsonanttien liudentumisessa. M utta merkillista on se, etta 
asuessaan satoja vuosia suuren venalaisen kaupungin liepeilla suomalaiset, joita 1900- 
luvun alkupuolella laskettiin olevan lahes 140 tuhatta henkea, sailyttivat kielensa ja  
identiteettinsa siihen saakka, kunnes heidat karkotettiin  asuinsijo iltaan , ensin 
rajaseudulta v. 1935, sitten kokonaan toisen maailmansodan aikana. Suuri merkitys 
omaperiiisyyden siiilyttamisessa oli luterilaisella kirkolla, joka toimi suomen kielella 
1930-luvun  p u o liv a liin  saakka . M yos su o m e n k ie lin en  k o u lu ja rje s te lm a  ja  
sanomalehdisto olivat tiirkeita tekijoita kielen sailyttamisessa. Suomalaisissa kylissa 
tultiin toimeen suomen kielella, jopa ne harvat venaliiiset, jotka muuttivat suomalaiseen 
kyliian, oppivat puhumaan suomea.

1960-luvulla osa kansasta paasi palaamaan kotiseudulleen, mutta se sekaantui pian 
veniilaisiin, joita oli siirretty tyhjennettyihin suomalaisiin kyliin. Pitkin Venajaii ripoteltu 
kansa vetaytyi vahitellen lahemmaksi toisiaan. Karjalaan muutti ainoastaan vuosina 
1949-1950 varvayksen tuloksena liihes 22 tuhatta henkea, ja  jarjestamaton muutto 
jatkui seuraavinakin vuosina (siita ei ole tilastotietoja). Nain ollen suurimmat ryhmiit 
muodostivat Karjalaan, Inkerinmaalle ja  Viroon asettuneet inkerinsuomalaiset.

Kun v. 1990 S uom en  p re s id e n tti  ilm o itti in k e rin su o m a la ise t m uiden  
ulkosuom alaistenjoukossapaluum uuttajiksi, alkoi suomalaisten muuttoliike Venajlilta 
ja  Virosta Suomeen, ns. historialliseen kotimaahan.

Samalla aikaa Inkeriin, Karjalaan ja  Viroon jaaneet inkerinsuomalaiset pyrkivat eri 
keinoin sailyttamaan kielensa ja  kulttuurinsa. Kansalliset yhdistykset jarjestavat kielen 
opetusta ja  kulttuuritoimintaa. Vuodesta 1989 Inkerissa on saannollisesti jarjestetty 
yleisinkerilaisia kesajuhlia. Eri paikoissa toimii suomenkielisia laulukuoroja. Erikoisesti 
on aktivoitunut seurakuntatoim inta. M onet vanhat kirkot on peruskorjattu sekii 
rakennettu  uusia. Inkerinm aalle  on peruste ttu  teologinen instituutti seka om a 
hiippakunta. K irkot toim ivat suomen ja  osittain venajan kielella.

Suomen valtion varoin Inkerissa, Karjalassa ja  Virossa paikalliset Inkeri-liiton 
osastot ovat jarjestaneet Inkerin tukiprojektin puitteissa laajaa suomen kielen opetusta 
aikuisille.

Vaikka murteet ovatkin katoamisvaiheessa, kiinnostus suomen kieleen Venajalla 
on kasvamassa. M otivaatiot ovat erilaisia. Ensiksikin suomalaisten jalkelaiset ovat 
k iinnostunee t ju u ris ta an  ja  to iseksi Suom en ja  V enajan valinen  v ilkastunut 
kanssakayminen, taloudellinen yhteistyo ja  kulttuurisuhteet herattavat kiinnostusta 
naapurimaan kieleen. Viime vuosikymmenen aikana seka Inkerinmaalla etta Karjalassa 
on lisaiintynyt suomen kielen opiskelu kouluissa seka yliopistoissa. Petroskoin kahdessa 
korkeakoulussa luetaan suomea yhtena paaaineena. Petroskoin yliopistossa toimii 
itamerensuomalaisten kieltenjakulttuurin tiedekunta, joka valmistaa suomen, karjalan 
ja  vepsan kielen opettajia, kielen kaantajia sekii journalisteja. M yos monissa muissa 
Venajan yliopistoissa opiskellaan suom ea vieraana kielena.

8



Petroskoissa on siiilynyt suomenkielinen teatteri, julkaistaan suomenkielisiii sanoma- 
seka kulttuuri lehtia ja  kirjoja.

Inkerin kansan historiasta, kohtalostaja kielioloista on viime vuosikymmenen aikana 
ilmestynyt laaja kirjallisuus, sen tiihden en syvenny tassii kuvaamaan naita ongelmia, 
viittaan vain liitteenaolevaan kirja llisuusluetteloonjokaei ole laheskiian tiiydellinen.

Paitsi tutkielmiaon julkaistu myos murreniiytteita. Joensuun yliopiston julkaisemana 
on viime vuosina ilmestynyt kaksi tekstikokoelmaa vironinkerilaista nykypuhekielta, 
llkka ja  M uusa Savijiirven toim ittam ina (Inkerilaiskertomuksia, 1994 ja  Vot, ihminen 
tahtoo kotimaalle, 1996). Naista kokoelmista niikyy, miten voimakkaasti Virossa asuvien 
inkerilaisten kieli on sekoittunut viron kieleen. Siitii ei voi eniia miiaritella alkuperiiistii 
murrepohjaa.

Kuvan nykyaan Inkerinmaalla puhuttavista suomalaisista murteista antaa Joensuussa 
v. 2003 ilmestynyt kirjaEnnev vanhasii (toim. Ossi Kokko, IlkkajaM uusa Savijiirvi), 
johon on koottu vuosina 1994-1997 tallennettuja ihmiskohtaloita P oh jo is-ja  Keski- 
Inkerista. Nama tekstit eiviit anna eniiii kuvaa aidoista murteista. Niiiden kielinaytteiden 
mukaan suomen kieli Inkerinmaalla on jo  niin rappeutunutta, ettei mistaan murre- 
erikoisuuksista voi olla puhettakaan. Se on jotain murteen, kirjakielen ja  venajan 
sekoitusta. Haastattelijat ovat kuulevinaan haastateltavien puheessa jopa aivan outoja 
soinnillisia konsonantteja, joiden kiiytossa ei nay olevan mitiiiin johdonmukaisuutta.

Aikaisem pina vuosina inkerinsuom alaisia m urreteksteja ovat julkaisseet Pertti 
Virtaranta kirjassaan Suomen kansa muistelee (Helsinki 1964) ja  Virittajassii v. 1953 
ja  1955, R. E. Nirvi Naytteita inkerilaismurteista seka eraat muut tutkijat.

Kasilla olevan kirjan tekstit perustuvat etupiiassa 1960-1970-luvulla nauhoitettuihin 
inkerinsuomalaisten haastatte 1 uihin seka osittain 1950-1960-luvullakasin kirjoitettuihin 
teksteihin. joita siiilytetaan Karjalan tiedekeskuksen arkistossa. Kielenoppaat, jotka 
olivat jo  tuolloin 60-80-vuotiaita, puhuivat viela kotimurteitaan ja  muistivat nuoruutensa 
elamiintavat.

Suurimman osan keruutyosta niina vuosina on tehnyt Karjalan Tiedekeskuksen 
silloinen tyontekija Bertta Laitinen (o.s. Porro). Myohemmat haastattelut ovat minun 
tekemiiini. Olemme molemmat syntyperaisia inkerinsuomalaisia, ja  kumpikin kaytti 
haastattelutilaisuudessakotimurrettaan. Minun kotimurteeni on Pohjois-Inkerin Kelton 
murre, ja  Bertta Laitinen on kotoisin Tyron seurakunnan Mustaojan kylasta. Han on 
valmistunut Petroskoin yliopiston filologisesta tiedekunnasta v. 1962 ja  vuosina 1965— 
1976 toimi Karjalan Tiedekeskuksen kielisektorissa keriiten murreaineistoasuunnitteilla 
ollutta Pohjois-Inkerin murresanakirjaa varten. Sam allaaikaahan haastatteli myos muita 
Inkerin suomalaisia murteita puhuvia iakkaita ihmisia, jotka muistelivat entista elamaii 
Inkerinmaalla ja  kayttivat vapaasti kotikieltaiin. Keruutyota tehtiin sekii Karjalassa ettii 
Inkerinmaalla, vain liihelle Viron rajaa, Liinsi-Inkeriin ei silloin pliassyt, siihen piti olla 
erikoinen lupa. Niiin ollen taltii alueelta meidiin kokoelmissamme on viihan aineistoa.

Karjalan Tiedekeskuksen nauhoitearkistoon on vuosikym menien mittaan kertynyt 
satoja tunteja inkerinsuomalaista puhetta. Sita ovat keriinneet sekii kielitieteilijiit ettii
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kansanperinteen tutkijat. Tama aineisto on laadultaan hyvin erilaista, ei laheskaan kaikki 
ole enaa litteroitavissa..Huonosti sailyneiden aanitteiden purkaminen on erittain rankkaa 
tyota, jouduin tekemaan sen itse, koska patevia, asiaan perehtyneita henkiloita oli vaikea 
loytaa, eivatka huonosti litteroidut haastattelut kelpaa murrenaytteiksi.

Olen valinnuttahan kokoelmaan etupaassa sellaistakerrontaa, jossakuvastuu Inkerin 
kansan aineellinen ja  henkinen elam a 20. vuosisadan alkupuolella, jolloin kansa eli 
viela juurillaan. Nain ollen aineisto antaa tietoa paitsi perinteisista kielimuodoista myos 
kulttuurihistoriasta, maaseudun arjesta ja  juhlista. Tata kerrontaa hoystetaan joskus 
kansanhuum orilla , kansanrunoudella , m m . haa- ja  liekkulau lu illa , v itseilla  ja  
sananparsilla. M elko laajasta materiaalista yritin valita hyvien puhujien kerrontaa. 
Useimmiten ne olivat vuolaspuheisia naisia, jo ilta ei tarvinnut vetaa sanaa suusta. 
Miespuolisia kertojia on vahemman, oikeastaan suurin osa silloisen vanhemman polven 
miehista oli m enehtynyt sotien ja  vainojen aikana.

Toimimme 1960-luvullaBertan kanssasam assakielijaostossa,ja vaikka m inaolin 
keskittynyt vepsan kielen sanakirjan laatimiseen, meilla oli aikomus sivutyonajulkaista 
myos valittuja paloja inkerilaisista murrenaytteista. M utta tama aikomus jai silloisissa 
oloissa toteuttamatta, silla inkerilaisista ei julkinen sana saanut puhua mitaan, ikaiinkuin 
sellaista kansaa ei olisi ollut olemassakaan. Kun v. 1964 Eino Kiuru ja  Elina Kemppinen 
valmistivat julkaistavaksi kirjansa “Народные песни Ингерманландии” (Inkerinmaan 
kansanlauluja), kustantamossa ei mitenkaan tahdottu hyvaksya termia Ingermanlandia, 
ja  Eino Kiuru joutui taistelemaan kirjan nimen puolesta.

M yohemmassa vaiheessa, kun inkerilaisista sallittiin jo  puhua ja  kirjoittaa, varojen 
puute ei mahdollistanut murretekstien julkaisem ista.

Bertta Laitisen kertom an mukaan, kielenoppaat kertoivat mielellaan entisesta 
elam astaan m uistellen  nuoruuttaan, m utta y rite ttiin  puolin seka toisin valttaa 
arkaluontoisia aiheita, jo tka olisivat kosketelleet karkotuksia, vangitsem isiaja vainoja. 
O sahaastatteluista on tehty viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, talloin ihmiset 
rohkenivat jo  puhua julkisesti elamanvaiheistaan. Mutta taman kirjan tekstit eivat keskity 
elamakertoihin, niista on viime vuosina kirjoitettu jo  aika paljon. Naytteen vuoksi on 
otettu yksi hyvin tyypillinen elam antarina- kertomus Kelton Seltsoin kylasta kotoisin 
olevan Simo Kajavan elamanvaiheista, muissa teksteissa haastateltavien eliimanvaiheita 
kuvataan vain fragmentaarisesti. M uutamassa haastattelussa kuvataan ihmisten elamaa 
oudoissa karkotuspaikoissa -  Siperiassa, Kazahstanissa ja  Altailla.

Kuten tiedam m e, kokonaan lukutaidottom ia inkerilaisten keskuudessa ei enaa 
20. vuosisadalla ollut. Kirjakieli ei ollut kenellekiian aivan vieras, sita kuuli kirkossa, 
luki koulukirjoista ja  sanomalehdista. M onet lukivat myos kaunokirjallisuutta. Nain 
ollen vaikka ihmiset puhui vat keskenaan murteita, lukeneiden ihmisten kielessa tuntuu 
kirjakielen vaikutus, ennen kaikkea sanaston kaytossa. Esimerkiksi, monet kayttavat 
sanaaperuna, vaikka m urteissa sellaista sanaa ei ollut, se oli omena, potaatti, tarttu tai 
vielajokin muu. Toisaalta m urresanastossa on hyvin paljon venalaisia lainasanoja, on 
vanhoja, pohjois-venalaisista murteista lainattuja, seka uudempia, joiden merkitysta
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venajan kielta taitamaton ei ymmarra. Kirjan loppuun on lisatty murresanasto, jossa 
sanojen merkitys on selitetty suomen kirjakielella. Venalaisten lainojen kohdalla on 
annettu myos venajankielinen alkulahde.

Tekstit on sijoitettu kirjaan m aantieteellisellaperiaatteella, seurakunnittain, idasta 
Ian teen, jolloin kielen vahittainen muuttuminen nakyy hyvin selvasti. Seurakuntajako 
on toista maailmansotaa edeltaneen jaon mukainen, koska murteet erottuivat toisistaan 
seurakuntajaon perusteella.

Joka kertojan kohdalla on osoitettu kertojan etu- ja  sukunimi, syntym aaika ja  
-paikka (ensin kylan nimi, sitten seurakunta). Kielenoppaiden haastatteluaika ja  -paikka, 
mikali se on ollut mahdollista, ja  nauhan rekisterinumero aanitearkistossa on osoitettu 
liitteessa kirjan lopussa. Osa nauhoista on sailytteilla toistaiseksi kotiarkistossani, siita 
on myos tehty merkinta. M yohemmin koko aineisto luovutetaan Tiedekeskuksen 
aanitearkistoon.

Tarkoitus oli ottaa tahan kokoelmaan naytteita kaikista Inkerinmaan suomalaisista 
seurakunnista, mutta kayttokelpoisia haastatteluja loytyi vain 20 seurakunnasta, mika 
ei kata koko Inkerinmaata, m uutam asta seurakunnasta aineisto puuttuu. Kuitenkin 
kirjassa on edustettu suurin osa murteista seka Pohjois- etta Keski-Inkerista, ja  vahan 
Lansi-Inkeristiikin. Eniten teksteja on Pohjois-Inkerista, koska tata aineistoa oli paljolti 
keratty vartavasten Pohjois-Inkerin sanakirjaa varten. Sitapaitsi minullakin oli enemman 
mahdollisuuksia haastatella kotipuoleni ihmisia. Nyt, kun kansa on jo  vuosikymmenia 
ollut hajallaan ja  murteet katoamassa, on tarkea sailyttaa ja  siirtaa jalkipolville tietoja 
heidan esi-isiensa kielesta ja  elamantavoista. Toivottavasti tasta kirjasta loytaa aineistoa 
seka kielen ettaperinteen tutkija. Opiskelijat voivat kayttaa sita murreopin lukemistona. 
Kirja voi kiinnostaa myos tavallista lukijaa, varsinkin inkerilaistajalkipolvea.

Kiitokset kirjan julkaisusta kuuluvat Suomen tyoministeriolle ja  Karjalan Inkeri- 
liiton hallinnolle, jo tka tukivat hankettani liittam alla julkaisukustannukset Inkeri- 
projektin puitteisiin. Kiitokset myos Karjalan Tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden 
ja  historian instituutinjohdolle,jokaantoi kaytettavakseninauhoitearkistonsa aineistoa. 
Taman arkiston hoitaja Vladimir Bovin auttoi minua tarvittavien nauhojen kopioinnissa, 
kiitos hanellekin.

Kun suunnittelin kirjaa, kutsuin Bertta Laitista mukaan tahan hankkeeseen, mutta 
te rveyden tilansa  tak ia han jo u tu i k ie ltay tym aan . K u itenk in  hanen neuvonsa 
kielenoppaiden valinnassa olivat minulle suurena apuna, josta  olen hanelle erittain 
kiitollinen. Han suostui myos tarkistamaan kotimurteensa tekstit. Suuret kiitokset myos 
entiselle kollegalleni Veera Ollikaiselle, joka tarkisti kotim urteensa Vuoleen tekstit ja  
teki varteen otettavia huomautuksia.

Lampimat kiitokset avusta tyttarelleni Irm a M ulloselle, han tallensi kaikki tekstit 
tietokoneelle. Olen erikoisen kiitollinen kaikille, jotka ovat antaneetkayttooni valokuvia. 
Kaikista suurimmat kiitokset ansaitsevat kuitenkin ne lukuisat kielenoppaat, jotka ovat 
aikoinaan suostuneet haastateltaviksi ja  jattiineet taten jalkipolville arvokasta tietoa 
kiel estaan j a el am astaan.

11



INKERIN MURTEIDEN ERIKOISPIIRTEISTA

AANNE- JA MUOTO-OPILLISIA PIIRTEITA

Inkerin suom alaism urteet kuuluvat suomen kielen kaakkoismurteisiin, nain ollen 
m onet m urrep iirteet ovat sam anlaisia. L uettelem m e tassa tarkeim m at m urre- 
erikoisuudet verrattuna suomen yleiskieleen.

FO N EETTISIA  ERIK O ISU U K SIA

1. Ensi tavun pitka vokaali on useim m issa alam urteissa m uuttunut diftongiksi: 
mua, sia, vidntaa, vien  ‘veden’. Lantisilla, entisilla ayram oisalueilla (esim. Tyrossa 
sekii Kosem kinassa) esiintyy pitka vokaali: maa, pad, raataa, naapuri, haastaa, had 
‘him’.

Jalkitavuissa pitka vokaali on useim m iten sailynyt: antaa, leipdd, korjaan. Vain 
M arkkovan-Jarvisaaren  m urteessa jiilk itavuissakin  pitkii vokaali on m uuttunut 
diftongiksi, mika onkin tiimiin murteen erikoispiirre, esim. kiukua, leipia, putruo, laht’iet, 
maksamua.

2. Luonteenomainen piirre on loppuvokaalin kato eli loppuheitto: muas -  muas -  
mual, anna dit’il, laks kotont, mart j a  huus. Loppu i:n kadottua on edellinen konsonantti 
tavallisim m in  liud en tu n u t (pala taa lis tunu t). (Vrt. tran sla tiiv in  lopussa ei ole 
palataalistunut huomiseks, velaks).

3. Vokaali tai konsonantti katoaa usein myos sanan sisasta: en tult ‘en tullut’, on 
sailynt ‘on sailynyt’, toist ‘toiset' ,pra ikaa  ‘paraikaa’.

4. Jos sanasta on kadonnut sisa- tai loppuvokaali, niin sita edeltavii vokaali pitenee 
usein puolipitkiiksi alkuaan kolmi- tai useam pitavuisissa sanoissa: saunas, en ostant, 
sorjemp. Tam a piirre ei esiinny yhta saiinnonmukaisesti kaikkialla, esim, Keltossa ja  
Markkovassa: lidvds, paivdl, talveks, mutta huomen, kaikll.

5. Konsonanttien l:n, n:n ja  t:n liudentuminen i:n edellii on hyvin tyyppillinen 
savakkomurteiden piirre, kun taas entisissa ayriimoismurteissa se on heikompaa, niissa 
loppu -i on vastaavasti sailynyt paremmin, esim. piti, mdni, pieni.

Nykyaan liudentum inen on hyvin epiijohdonm ukainen, varsinkin lukeneilla 
kielenoppailla.

6. Tavallinen murrepiirre on ns. yleisgeminaatio: lyhytta painollista tavua seuraava 
konsonantti on gem inoitunut (m uuttunut kaksoiskonsonantiksi), kun sita seuraa pitkii 
vokaali tai diftongi. Tam a ilmio esiintyy koko murrealueella: pattaa, tulloo , sannoo, 
kommee, avvaimet, sarrai, e llia jakkua .
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7. Astevaihtelutapaukset ovat hyvin moninaisia. YIeiskielen d:n tilalla joko ei ole 
mitaiin (sua^e ‘sade’, kia^el ‘kadella’) tai voi olla j (suaje, tuaje, kiajel, maijon), h (suahha, 
tehha, tuahe ‘tade’) seka v (viiuve ‘vuode’, m uavon  ‘m adon’, ruavoin  ‘raadoin’). 
Konsonanttiyhtymii -i]k on yleensa vaihtelematon: keijkd: kegkcit, lagka: laijkat. Yksinais 
-k voi vaihdella v:n kanssa: ra ko : ruavot, p a k o : puavos, iiiiko: niavds. Tavallisia ovat 
myos k:j-vaihtelut: sika : sijat, vika : vijat. Vaihtelevia ovat konsonanttiyhtymat hk : h 
(nahka: ncihat), s k : s (p o sk i: poset, ko sk i: koset), s t : ss (juostii: jitossa, p e s tii: pessa). 
Sen sijaan ts-yhtym aei vaihtele (m etsa : metsas, va tsa : vatsas).

Entiset ayramoismurteet ovat viela sailyttaneet vanhanaikaiset -kl-, -kr-yhtymat 
sellaisissasanoissakuinkakra ‘kaura’,nakraa  ‘nauraa ',kaklus  ‘kaulus’, nakris ‘nauris’. 
Savakkomurteissa on kaula, nauris, kaura, mutta kuitenkin mykra, kopra.

8. Sananalkuinen konsonanttiyhtyma on tavallinen venalaisissa lainoissa: pluuka, 
plotna, krassii, vaikka vanhemmat ihmiset jattavat usein ensimmaisen konsonantin 
pois: luuka, lotniekka, ruaska, rusoniekka.

M O R FO L O G ISIA  ER IK O ISU U K SIA

1. Verbin monikon 1. persoonan paate on murteittain joko -m m a/-m m a tai -mmo/ 
-mmo: Pohjois-Inkerissa- mcinemiwi, tulemma, sanomma, Keski-Inkerissa-manem mo, 
tulemmo, sanommo.

Verbin monikon 3. persoonan tunnuksen -vat/-vat sijasta on v:ton muoto, vartalon 
loppuvokaali pitenee: preesens -  antaat, sannoot, lukkoot, imperfekti -  antoit, sannoit, 
lukkiit. Y ksikon 3. persoonassa  e s iin ty v a t m uodot: p ree sen sissa  -  m anndo, 
tulloo, kavvyy, im perfektissa -  man, tul\ kdi. -o-, -u -/-y-loppuisissa vartaloissa 
imperfektin yksikon 3. persoona voi olla i;llinen sekii i:ton. Esim. Venjoki -  sanoi, 
antoi, loppui, kysyi, Keltto -  sano, onto, loppu, kysy. Yksitavuisissa verbeissa on 
preesensin yksikon 3. persoonassa sailynyt h istoriallinen -p: syop, juop, snap, 
viep, jiap.

2. Substantiivin monikon tunnus -loi esiintyy laajalti kaikissa alamurteissa, kun 
vartalon loppuvokaali on -u/-y, -o/-6, -i: kattoloi, koululoi, tyttdldi, pyttyloi, korttiloi, 
kiviloi.

3. Partitiivin paiitteessa loppuvokaali pitenee siten, etta yleiskielen vokaaliyhtymiin 
-ea/~ea sijasta on joko -ее tai -ii: miikea > makkee ~ mdkkir, lakea > lakkee ~ lakkiv, -ua/ 
-yiion muuttunut -uu/-yy:ksi: savua>5avviii<, vavya>vavvyy. Samafoneettinen muutos 
on tapahtunut verbin infinitiivissa: sanoa > sannoo, torua > torruu, kysya > kyssyy, 
kylpeii > kylpee ~ kylpii.

4. Yleiskielen -ea/-eii-loppuiset adjektiivit ovat toisissa m urteissa -ee-loppuisia, 
toisissa -ia/-ija-loppuisia: makkee ~ makia ~ makija, korkee ~ korkia ~ korkija.

5. Yleiskielen partitiivin vastineena partikkeleissa esiintyy ns. eksessiivi, jonka 
paate on -nt: laks ’ kotont, tul’ulkdnt, tulin hanen luont, ota siint.
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6. Persoonapronominien tavallisimm at m uodot ovat mie, sie, hia, myo, tyd, hyd, 
eraissa lansimurteissa had -  he (Tyro); genetiivissa miun, siun, hdnen, mein, tein, hein 
seka meijan, teijan, heijan.

7. Verbin refleksiivim uodot ovat toisissa m urteissa -ija/-ija-loppuisia, toisissa -  
issa/-issa-loppuisia, esim. K eltto- nayttaija, vallaija, laskeija, Spankkova- n d y t’t’iissd, 
vallaissa, laskiissa. Vrt. myos -tu/-ty ~ -hu/-hy: pillaituu ~ pilahuu ‘pilaantuu’,kippeityy 
~ kipehyy ‘kipeytyy’.

8. Eraissa alamurteissa genetiivin paate -n on kadonnut. esim. Vuole -  kerjkapohja, 
koivuoksa, seina vierel; S erepetta-р тш  juuree, pdrree otsat.

SA NA STO LLISIA  ERIK O ISU U K SIA

Perussanasto on sama kuin suomen yleiskielessakin, mutta sanan merkitys saattaa 
olla joskus erilainen. Esimerkiksi, verbeilla viitsid ja  kehdata  on aivan painvastainen 
merkitys kuin kirjakielessa. Silta merkitsee seka siltaa etta lattiaa, myos maa voi merkitii 
lattiaa. Verbit huastaa  ja  luatii seka uhota vastaavat yleiskielen ри/ш а-verbia, taas 
puhhuu  m erkitsee m urteessa sam aa kuin yleiskielen puhaltaa. Omena merkitsee 
perunaa  ja  puuom ena  (tai puomena) -  omenaa. Riepu  merkitsee joissain paikoissa 
huivia, paaliinaa, kun taas rievun vastine on rotko.

Murresanasto on enimmakseen vanhaa maatalousyhteiskunnan sanastoa, siinii tapaa 
myos vanhojaruotsalaisiaja venalaisialainoja, esim. ruots. kahvel ‘haarukka’, nastykki 
‘nenaliina’, hantukki ‘kasipyyhe’, m erssi ‘kori’; ven. kussakko  ‘vyo’, lesantka ‘uunin 
pankko’, lahantka  ‘pesusoikko’, molotsa  ‘kauniskasvoiltaan’.

Joskus sanan m uoto on n iin  lyhen tyny t, ettii sen alkuperiiista m uotoa ei 
tajua heti, esim . kaulavaatteesta  on kehittynyt kalvaat, jo ta  pidetaan nykyaiin 
enemmiin piiassii kuin kaulassa. U atella  ja  uotella  ovat ensi nakem altii laheisiii 
sanoja, m utta  m erk itykseltaiin  kaukana to is istaan : uatella  ‘a ja te lla ’, uotella  
‘odottaa’.

Vanhaan iiyramoisalueen sanastoon kuuluvat sellaiset sanat kuten maatakki, marjkki 
‘la ttiam atto’, polle  ‘es iliina’, emo  ‘a iti’, т ипа  m erkityksessa ‘peruna’, jo ita  ei 
savakkoalueilla kayteta, tosin emo  esiintyy muilla alueilla yhdyssanassa ristemo, myos 
kansanrunoudessa emo on tavallinen sana.

Naita murreniiytteita lukiessa pistaii silmiian venalaisten lainojen runsaus, niita on 
vuosisatojen mittaan lainattu sekii pohjoisvenalaisistii murteista (esim. naperkka, sapid, 
pdrcykkdat) ettii venajan yleiskielesta. Yhteiskunnallis-poliittista sanastoa lainattiin 
sekii tsaarinaikaisesta venajastii (semstvo, pravlenja, tuarosta, cainoi, samavara) ettii 
neuvostoajan sanastosta (kolhoosnikka, selsovettu, militsa). Vanhemmat veniilaiset lainat 
ovat adaptoituneet suomen kielen lainmukaisuuksiin: ropka, roppi< propka ‘korkki’, 
huraska < fu raska  ‘lip p a lak k i’, rovat’t’i < krovat’ ‘san k y ’, kolupoi < goluboi 
‘vaaleansininen’.



M urrealueet eroavat jonkin verran sanastollisesti, niin etta sanan kayton mukaan 
voi maaritella usein, mita murretta kielenopas edustaa. Esitamme tassa eraitii Pohjois- 
Inkerin ja  muun Inkerin sanastollisia eroja, ensimmaisena Pohjois-Inkerin sana: huastaa 
-  luat’ii -  uhota ‘puhua’, esna -  polle  ‘esiliina’, kalvaat -  riepu ‘huivi’, kuase -  
korvotytto ‘kaaso\k u a ttu v a ~ td k k i-o t’t’alo ‘peite’, silta -  lattia- maa ‘lattia’, naperkka 
-m e rss i  ‘marja- tai sienikori’, o m en a -ka rto o l’- ta r t tu - m u n a -p u lk k a  ‘peruna \p ic i  
(peqkin pia, kylan pia) -  otsa (perjkin otsa, kylan otsa), poppana -  mankki -  maatakki 
‘lattiamatto’, r ie p u -ro tko  ‘riepu’, ro v e -sa ra  ‘pelti (leipom istavarten)’, ru ja -ro itto  
‘roska’, vyyh ti-sa kka  ‘vyyhti’.

M U RTEEN  M ER K IN TA

Kirjassa on haastatteluja 38 kielenoppaalta. Pyrkim yksena oli saada mukaan 
enemman murrealueita, vaikka muutamilta henkiloilta on otettu vain yksi tai kaksi 
haastattelua. Hyvilta kertojilta on otettu useampi haastattelu ja pitem pia kappaleita.

Koska kirja on tarkoitettu laajalle lukijakunnalle, tekstien kirjoittamisessa on kaytetty 
vahan foneettisia erikoismerkkeja,

Tarkeimmat merkintaperiaatteet ovat seuraavat: virkkeet on jaettu lauseisiin taukojen 
mukaan, valimerkit eivat noudata aina kirjakielen saiintoja. Lyhyemman tauon kohdalla 
on pilkku, pitemman -  piste. Kolme pistetta merkitsee, etta ajatus on jaanyt kesken. 
Suora lainaus on pantu lainausmerkkeihin, vaikka puhekielessa suora ja  epiisuora esitys 
eivat aina ole saannonmukaisia.

Kaksi sanaa yhdistetiian pienella kaarella, kun ne aantam yksessa liittyvat yhteen, 
jolloin edellisen sanan loppukonsonantti muuttuu seuraavan sanan alkukonsonantin 
kaltaiseksi, esim. em^mane, myos p:n edella aannettaessa usein n m uuttuu m:ksi 
paim em poika . Aanneyhtyma nk merkitaan r)k:lla, silloin se aannetaan yhtena aanteena 
keyka, vagki, pagka.

Pitkat vokaalit ja  kaksoiskonsonantit kirjoitetaan kirjakielen m ukaisesti, siis 
merkitaan kahdella samanlaisella kirjaimella, puolipitka vokaali merkitaan pienella 
vinoviivalla vokaalin ylla, esim. saunas, vahvast, huomen.

K onsonantin liudennusta eli palata lisaatio ta  on m erkitty  p ilku lla  kirjaim en 
ylapuolella tai sen vierella rivin ylareunassa esim. pien, ko t’t’ii, tul'.

Petroskoissa I. elokuuta 2003 
Maria MULLONEN
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VUOLE

EEVA TYNI, synt. 1890 
Vuolejarvi, Vuole

TALVEKS TEHTII VASTOI

Jokatalos tekkiitkesiil ain vastoi ta lveks,jo tsite i huolint ollatiukal 
vastast. Tekkiit kymmenii kammitsoi. Kel ol’ peretta, ni sata kammitsaa 
pit’ tehha vastoi. Meil^ol’ metsa likel, ja  nii оГ hyvvaa vastametsaa, jot 
ei muuta ко taittele vua. Nekkii viel pit’ niat jo t ei hikijaisii oksii, 
rautijaisii oksii taiteltii ain koivupuust. Hikijaist lehet ко veit saunaa 
ja  hauvoit, ni se оГ nii niplakka se vasta, ко kylvit. A rautijaisvasta ко 
оГ ni, se of nii louhka kylpii, se ei kaynt pintaa kii. Rautijaiskoivulehes 
se lehe pia ol’ vaha teravamp, siint tunnettii rautijaisii.

Vastapittiiii osata tehha oikei, jo t se on louhka kylpii. Oksat taitetaa 
sellaist, jo t se tulloo parahiks, jo t ei tule liika pitka eika liika paksu, 
tulloo louhka. Siint koivuoksast kieretiia paijka, tehhaa nuoinikkenaa 
ja  tyonetaa siihe tyqkaa. Tehtii vastat valmeeks ja  sit kirvee kans 
koton hakattii tasaseks ja  pantii kam m itsal ja  sit porstuvaluhil 
riukuloil.

Saunas kaytii pari kertaa yhel vastal. Kuka ol’kii oikee ahkera 
kylpomaa, ni se kylp hakkas ne lehetkii, jo t se tul’ sellane ran jo  sit, se 
otti toise kerra uuven vastan. A mika ol’ nuast jo t vahema kylp ja  
sievempaa, ni kahist kylp yhel vastal. M iehet kaivat ieleppai saunas, 
niil ol’ omat vastaase. Ne panniit omat vastaase ко tulliit saunast pois, 
ni sauna luaje reunal. Sit toisen lauvantain sielt loys vastaase. A naist 
tuas korjasiit vastaase, ко kaivat viimiseks.



Sit ne vanhat vastat, pal’joha niita jai, ко niat joka toise lauvantai 
takkaa tul’ otettuu. N iita siasty sin sauna luantalaa. Sit korjattii 
s ie ltja , pagkat pois ja  ellaimii alaseks. Vastalehekset ei ne suuret olleet, 
ne ol’ sellasii pehmeita oksii, ei niita visattu mihikaa, pantii alaseks, 
tattees ne markaniit.

KAYTII VAKLUANII JA PIETTII TALKOITA

Vakluan ol’ sellasta, sie ко manit toisel, ni sit toine tul’ siul, jos vaik 
niittamine ol’ toisel nii valinis, ja  teil koton ei viel nii valmis olt, ni siul 
sannoit: “Tule nyt sie meil niittamaa, sit ко siul tulloo valmis, ni sit 
mie tulen teil” . Se ovjvakluanii sellane, siint ei muuta palkkaa vuajita 
mittaa, muuta ко vua sie miat toisel, toine tulloo siul. Ко miat talloo, 
ni talos syottaiit, sit tuas ко tulloot siul, ni sie syotat.

Kevvail tuajetta viatettii niat ruispeltoloil. Siin pit’ olla peretta ja  
hevosii pal’jo, ni siin sit kaytii vakluanii. Liavas mis piettii talvel lehmii, 
sielt matettii tuaje rattail. Hevost ajjoit liavaa, sielt kokattii valloillee, 
vilkkoi kans m atettii. Tuaje ol’ talvel liavas, ellaim et olliit pial. 
Ellaimetha ne yha tekkiit sita tuajetta joka paiva. Sin matit aluksii, ja  
sita nous nii pal’jo , jo t liavat tulliit taytee, jo t lehmilt kaivat jo  selat 
lakkee. Sit otettii kevvail viatettii peltoloil, ruispeltoloil viatettii ihka 
ielimaiseks, kesantopeltoloil. Kesal ne kot’tyot, ne olliit raskaat. Ne 
tattee viattamist ja  tuva pesut, ne olliit oikee raskasta tyota.

Niittotalkoita piettii. Niitettii kauraajaruista. Japerunakaivotalkoot 
olliit, ja  ol’ heinalyontitalkoitakkii ja. Ne niat alkoit niiko puolelt paivalt, 
sin enema tahottii manna. Kutsu ol’ puolelt paivalt. A kuka sit tul’ 
mitekii. Toine tul’ vast ilia illasuus, kuka viitsis sillei tehha. A nainikkaa 
miu issain sano jo t talkoihe kerra kuka kutsuu, ni sin pittaa manna 
oikijaa aikaa, eika pie vegkailla. Pittaa ruataa hy vast, jo t ei ihmist suotta 
talkoita kay pitamaa. Kel ol’ vil’jaa, ja  vil’ja t mannoot muaha, ni se 
vakise pittaa pyytaa ihmisii, ja  sil viisii nuor kansa mannoot ja  tekkoot.

Vakluan on er asja ко talkoot. Talkois ко kayvaa, ni se mannaakii 
niiko auttamaa toista. A vakluanii sie miat arkpiiivan, ja  sit se toine tulloo 
siul ruatamaa. A talkoot olliitkii usjemmalt pyhapaivan. Arkpiiiv'an niita
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vaha оГ, kaikkinee vaha. Se ol’ sellasta sit, jot vil’ja  ei ennaa tavant mitekaa 
jot suntaihe ast, niat jot viikkaus ois mant vallii, sit pit’ tehha arkeqkii 
talkoot. Iltasil sit talkois syotettii ja  juotettii ja  sit annettii tantsupaikka, 
sanottii: “Nyt kiiykaa tantsimaa”. Nuoret kaivat siel mielellaa.

Mie muistag^ko miekii laksim jnarjaa, ni tunnit otin kerallein. Isa 
sano jo t ota tunnit keralleis. Tiijet, mika aika se on tulla poikkee. Jot 
ко om^pilvine paiva, ni sie vallei kupajat iltaa ast, sie et jouvu talkoihe 
sielt. Mie otin isa tunnit kerallein, ja  mie nain, nyt pittaa lahtii kot’t’ii, 
joutuu talkoihe. Miu issain sano jo t ei talkoihe pie manna jo t sie miat 
hapasemmaa itsijais vast iltasil sin syomaa ja  juomaa. Se pittaa manna 
oikijaa aikaa ja  ruataa hyvast.

Talkoot kuka tek, ni syomista kaikelaista varust. Keitos ol’, ja  siin 
ol’ ne marjasupit ja  piirakat paistettu. Kyllaiseks pias oikee. Ja kuka 
kerra talkoihe kutsu, ni se jo  vakijaa myota varust, mite hia voi siihe 
ruokaa. Ко siint muuta palkkaa ei huolint hanen antaa, ni hiauattel, jot 
pittaa ihmist ehk syottaa, jo t ei nalkaisen lahe pois.

Talkois olliit pojatkii viisikkoi tekem'as ja  kuhilaita. Kel olliit soitot, 
ne tulliit yhelaine siihe syomaa ja  juom aa niiko myokii. ОГ meil kylas 
monta soittajaa, ei siel soittajast olt puutetta. Vaik ei kuka olt siel talkois, 
ni myohaa ко siel iltasil olliit tantsut, ni hia tul’ soittamaa tantsuloihe. 
Sellasii poikii mil ol’ soitot, ottiit ain tantsimaa, vaik ei ois olt nii mieliks 
ottaakaa, ni iha sen soito takkee se ei istunt penkil joute.

MITA LAULULOI LAULETTII

Antakaa ко mie alotan laulaa larritella, 
m ie ev^voi hurjaa luontojaini m illaa asetella. 
Kuunelkaa ко tam a tytto laulaa souteloopi, 
tia ei huoli vaik se vanha hcila kuunteloopi. 
M ita mie kiiyn laulamaa, ко unehutin nuotin, 
ky lakattuu  kavellessa, nuottikirjanx_puotin. 
Hulivilf olla tahon, peri m ika peri, 
perikoo vaik m ulla mua tahe A m erika meri. 
Heilain vietii sotamieheks, onni hanel olkoo, 
suuren sovav_voittakoo ja  sielt takasii tulkoo.
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Pit’ laulaa, ко eij olt soittajaa kons. A soittaja ко оГ ni sit ei huolint 
laulaa. Ni se ol’ harva kons eijwolt soittajaa. Sillal pyorittii ja  laulettii, ja 
se^ol’ sellane ryske nii jot... Kuka kai laulamaa, ni se laulo jokahisel, 
toist lauloit jalest sammaa lauluu. Ко liiksiit manemaa, ni lauloitkii jot:

Mie ко lahen manemaa, ni laula tytto miule, 
sie ко lahet manemaa, ni sit mie laulan siule.

Sillei laulettii. N iita laululoi ol’ paljo. Miintii piirleikkii sit ja. Piiris 
laulettii toiselaisii laululoi.

NAIST SYNNYTTIIT KOTON

Ennempaii naist koton synnyttiit. Miekii ко aloin loytaa naita lapsii, 
ко manin naimisii, ni yheijkii lapsen ... Myo sahattii mets'as puita, jokkee 
visattii kevvail niita polkkyloi. Mieheig Jeans. Nii kauvakiiin sahhaamas, 
ко tultii iltasil kot’t’ii ja  syotii iltane, ni yol mie loysim pojan.

Mie lammitin yol saunan. Minnuu ко alko rutistella niat kivistaa, mie 
olin hil’jaa. Meil ol’ viel vat’teermiehii, Lehtoi miehet olliit viel meil 
vat’teerii. Viattiit polkkyy hevosii kans, heil ol’ hevost mei kujasJa. Ja mie 
yol nousin yllaa, kiukuva pialt sytykkeitaja. Miul ol’ kuivat puut jo  viety 
saunaa, mie jo  ne varasin, jot jos tulloo tarvis, ni sit miun ei huoli puihe 
kans rapajaa. Sytytin tulenkiukuvaa. Lammitin saunan ja sit tulin ja sopotin 
sil anopillein jot tulet sie minnuu katsomaa, miemian saunaa. Hiapolasty, 
sano: “Ala nyt, mita sie honttyyttelet”. Mie sanoin: “Em^mie honttyyttele, 
miul on sauna lammitetty jo, mie alan lahtii”. HiLi sano miul: “No mia” . 
Ja iltasil soin nii vahvast iltasem^poyvas. Emo ко oikee katso, sagkyssaa 
loiko, lco mie soin, ni hia sano hil’jaa miul: “leva hoi, et sie liikaa syo?” 
Mie niat ко jo  iha viho viimisillain, ni hia meinas jot mie syon nii pal’jo, 
jot sit tulloo vaikija. Mie viittasin kiajellain, ко ne vieraat miehet olliit 
tuvas: “Ei kay mittiia” . Ja soin. Korjasin ruuvam pois poyvast ja  pesin 
astijat ja  tein niil miehil tilat sillal. Ja oma pere kaik kaivat makkaamaa. 
Yol miul tulliitkii sellastkiireet. Mie lammitin saunan ja  sopotin animal, 
amnia hil’jaa  tul’, ja  ei tietaneet ne vat’teermiehetkaa mittiia. No hyo ja 
metsas ко ruatoit, ni vassyit. Iltasil myohaa soiviit ja  illastelliit hevosijjaa, 
sit kaivat makkaamaa.
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Amma tul’ sin: “Herra Ies siunaa”. M iul о Г poika jo  valmis, ja  mie 
uom polvillain ja  uottelen. Amma otti ja  pes lapsen. Miul ol’ varit viet 
siel jo  kaik varustettu. Mie pessein itse, ja  amma heitti mium jnakkaa- 
maa ja itse man tuppaa. Mie olin ensimaisil laps'll koko viikkaaven saunas. 
Meil ol’ suur sauna, nii ol’ suur ildcunakkii, ко tuva ikkuna.

U am usil ко nousiit y llaa , am m a sano jo t  ei ne m iehetkaa  
kysyneetkaa, jo t missas se nuoremp naine on. Liek hyo itsestaa mita 
tuumineet vai^arvanneet. Mie ко manin liavast tuppaa, sanoin jo t 
nouskaa pois miehet, meil nyt tulliit sellast vat’teermiehet, jo t em mie 
ymmara hei kieltaakaa, kyssyit jo t mihi suap hevost panna. Ne miehet 
karkasiit yllaa: “No pittaa se sit lahtii katsom aa hevosii, mihi se 
suap panna”. Panniit nutut piallee ja  laksiit kujjaa hevosii katsomaa, 
muuttelemmaa ommii hevosijjaa, jo t tulloo hottuu. Sit hyo sannoot: 
“Ei siel uo kujas mittaa, ei siel uo ко mei hevost” . Amma sano jot, no 
tyo ко viivyitta tuvas kauva, ni hyo m anniit pois, ei hyo kayneet 
uottelemmaa teita koko yota. Sit alkoit miehet sannoo: “Taitaa olla 
ammal koiruus, amma taitaa meita narrii” . Ni amma sano: “No sellane 
vat’teermies meil tul’, jo t pois se ei lahe, ко kayvoo meil olemaa” . Ne 
vieraat miehet sannoit: “Jo myo nyt arvataa, sellane tul’, jo t olemaa 
kayvoo, se on oma ihmine”. Nii, sellai mie yhen lapsen tein sipasin.

YUOL’JARVEST PYYVETTII KALLAA

Vuol’jarves meil ol’ kaikelaista kallaa, haukiloi ja  ahvenii, ja  sarkiloi, 
ja  salakkoi, ja  kiiskilo i. K uka jous, ni se pyys kallaa. A kuka 
eij jou tan t, ni se ei mant pyytamaa. Jokahine niiko itsellee tek. Miukii 
issain, ко о Г kutuaika, ni sit hia man ain uamusil varrai ja  koukkas 
seg^kantamukseese ja  toi kottii ja  sit ol’ paival vapa.

Liippi ol’ sellane ympyrlaine, suumuveltaa niiko tiapoyta, ja  sit sellane 
syva, niat reunoist levijamp japohjakaijemp ja  kaijemp. Viimisel ol sellane 
pussi vua. Ja sit siin vanne ol’ ymp'arsee ja  pitka vars. No jarvelaitaa myota 
hia kai ja  sil varrel pit’ kii ja  koukkas vua sielt jarvest. Ja ко miekii kain 
hanel viemas evasta, ni mie ко manin hane luoksee, ni hia ко koukkas 
sieltjii, oikee kuuleha, ampaii verra laks siihe liippii kalloi. Niita niat ei
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hirvint siihe likel panna, jot ne elavat kalat keikkuit, jot parskuit jarvee 
vakise. Hia suol heita pan, tallo siin sellasem mestan heil ja  pan sin. Ja 
tuas toista koukkaamaa. Hia koukkas kantamuksei] kohtsiItaa ja toi pois.

Koton ruokittii, pantii suolaa ja  talvel syotii. Miukii issain ol’ nii 
ahkera kallaa pyytamaa, meil ol’ aigjcallaa uppovuos. Hia pyys haukii. 
Vallii toi nii suurii ja  pitkii haukiloi, ni jo t myo eij Jaksettu  talvelkaa 
syyvii. Sit ко tul’ kevat nainikkenaa, sul’ lum pois, ni myo seinal ulkon 
kuivattii j a ,  kuivaneet niat ei pilahu. Kuivattii ja  sit kuivaneita kalloi 
syotii ja  lijotettii ja  siarittii ja.

Meil ol’ uppovuos kallaa. Joulu al sai oikee hyvast matikkaa. Hia 
ко man pyytoo katsomaa, ni hia koko naperkoittai toi ain sielt, oikee 
pitkaa matikkaa ja  nii paksuu sellasta. Niis ol’ maukkukii nii suur ко 
tuo kulakka. Sit paistettii maukkupiirakkaa ja  matikkapiirakkaa, ai ко 
ne olliit hyvat ne matikat. Ко pantii riimu suolaa. Sit ne ol’ vahas suolas.

Miu issain eijwolt muamies. Issain ja  veikkoin tekkiit keqkii jana ita  
lotniekkatoita. Kel mita ol’ tarvis, hyo tekkiit kaikkii toita. Miu issain 
ко ol’ po ikan^n i h ia ol’ sie l luuspas. E nnev an h aa  n ia t p ittii t 
kaksiikymmeniiviisii vuosii luuspas. A hanen laskiit vaha ennempaa 
pois. Hia ко tul’ luuspast pois, ni hanel ei ennaa muata oltkaa, hane 
muahaase jo  ruatoitkii toist eika antaneetkaa hanel muata. Hia sano: 
“Ко ei annakaa, ni em^mie hanta hevi halajakkaa. Mie kayn tekemaa 
muita toita, ni ei miun sit huoli muata reppiikaa”. Hia kai tekemaa 
eistai sellasii mita suikii vua osas. Aitin sano, jo t hyo ко kaivat yhteekii, 
ni isa tek lusikkoi ja  kapustoi ja  kaikkii, ja  sil viisii alkoit eistaa sita 
elamaa. Aitin ompel’ nuttuloi, eij„olt niat konneita siihe aikaa, aitin 
kasillaa ompel’ nuttuloi. Sil viisii pyys ait rahhaa kastoillaa. A isa tek 
muita toita. Ко eij^olt muuta tyotii, ni hia tek vaik lusikkoi, hia ei kaynt 
joute olemaa konsaa. Vaik millasest puust tek, vissii tiesha hia, ei se 
nyt joqkuulaisest kehnost puust passaa. Se pittaa tehha sellasest 
navakammast koivust, ei se kehnost puust kay. Kerras ко puat kiehuvaa 
vettee, ni halkijaaha se iha ко kuiva. A ne pit’ tehha nuastist, vasite.

Ei hanen huolint manna myomaa. Ihmist ко saivat tietaa jot hia tekkoo, 
ni kaskiit jot tie meil. Siihe aikaa niat ennevanhaa ol’ koyhyys kaikest. 
Ко alottiit ihmist ellaa, niiko miukii issain ja aitin, ni siin olliit kaik 
tiukil. Miu issain sano: “Mie ко tein lusikkoikii ja  kapustoi, ко tulliit 
ottamaa, ni sannoit jo t ai ко nia on hyvat” . Paival hia ко tek muuta tyota, 
ni iltasil sit tek niita sellasii toita. Miu issain eij^olt muamies.
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MITE KAYTII PYHAKOULUU

Pyhiikouluu kaytii joka talos. Tana suntain kaytii tas talos, tulevan 
suntain toises talos. Sellai koko kylii kiereltii. Ja opettaja ain kai mei 
kansaa. Hia ol’ siel koulutuvas jo  ко mantii, lapset kaik. Ja sit eistai alotti 
lukkii sisuslukkuu testam entist, ja  luvettii sita. Sit alkoit kyssyy 
kat’kismusta ja  historjaa, sit pit’ ulkoo lukkii sita. Ja sit alko laulattaa 
virsii. Sit tuas pan laksyy sielt historjast ja kat’kismuksest toiseks suntaiks 
ja  anto viel virsii. Vot sellai pyhakoultis tehtii. Sit ко suatii se kaik niat 
joka laps luvetettuu ja  kysytty jokahiselt, ja  se tul’ nii ко piatoksee, sit 
opettaja sano niinikkennaa jo t nyt eissuntain mannaa siihe talloo.

Siihe ast pit’ kayva pyhakoulus ко laksit rippikouluu. Kaheksanneel- 
toist ко laksit rippikouluu tahe seitsematoist vuotta, ni siihe ast pit’ kayva 
pyhakoulus joka pyha kesal ja  talvel. Ja se pyhiikoulu ol’ siihe aikaa ко 
pappikii ol’ kirkos. Niiko ihmist kirkos ко lukkiit ja  lauloit, ni meirn_pit’ 
olla ja  pyhakoulus. Opettaja meil ol’ omast kylast. Jos kons mina suntain 
et olt koulus, ni sit ко eissuntain manit, ni opettaja kysy: “A mite et 
mansuntain olt koulus?” No sit pit’ sannoo mika ol’ syy. A niinikkaa ei 
suant iahha, ко eijwolt mittaa syyta. Joka suntak pit’ kayva pyhakoulus. 
Vuuve piast tul’ se kylaluku. Kylaluku ко tul’, ni opettaja anto tukumentit 
papi ettee. Pappi katso, ко kel ol’ pal’jo, jo t eijwolt kaynt kouliis, ni pappi 
sano jiirkijaa: “A mite siul on nai pal’jo, et uo kaynt pyhakoulus?” Sit 
hanem pit’ papi ies totistaa, mika hanel ol’ syy, ко ei kaynt.

KYLALUKU

Kylaluku ol’ sellane. Tulliit ne papit niat kyllaa. Ja sit ol’ se kylaluku. 
Siihe manniit sit kaik koko kyla lapset, keta ol’ vua lukijoi, ja  siihe 
m ann iit sit lapsii vanhem atk ii n iat. V anhem at ta h to it m anna 
kuuntelemmaa, jo t mite ne kenne lapset on luusineet. Siin olliit sontijo 
ja  lukkar ja  pappi. Pappi luvetti sisuslukkuu, a lukkar ja  sontijo kyssyit 
historjaa ja  kat’kismusta. Kuka luk hyvast, sil antoit kirjoi, ко hyvast 
mieliks luk. Nuorempii lapsii limot’telliit sil viisii. A kuka kai harvaa
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pyhakouluskii ja  sellasii jo t ei kehant oikee oppii ja  lukkii, ni se ei 
osant kylaluyuskaa oikee lukkii. Sit pappi niita akkail ja  sit ne itkiit 
siel. Sit siel pappi sano, kenen pit’ rippikouluu manna.

LIHARUOKII

Lihast sai kaikelaista ruokaa. Sai sita panna paistumaa niinikkaa, jot 
vetta vua panit kattilaa ja  lihapalat siihe. Tyonsit kiukuvaa, se paistu, se 
ol’ oikee hyva. Piirakkaa sai tehha, lihapiirakkaa. Kartoolit puhastit ja  
teit v iipaleitaja, panit kuore pial kartool’loi, ja  sit lihhaa pilkoit palasiks 
ja  panit kartool’loi pial. Siint tul’ nii hyvvaa piirakkaa, ni_sewol’ oikee 
ihme. Ja sit ryyniloist, keitit ryyniloi j a panit lihhaa ryyniloi pial. Sit tuas 
panit ryyniloi, sit tuas panit toisen riavyn lihhaa. Kaks riatyy ко panit 
siihe ryyniloi vallii lihhaa^ni ко se paistu, se о Г oikee hyvvaa piirakkaa. 
Suur kuor tehtii, toine puol’ kuorta pantii sita lihhaa ja  lohkoloi, ja  sit se 
toine puol’ kallistettii pial siihe ja  hyvast reuna kii, jo t siihe ei piast hegk 
kiukuvas, jo t ne lihat ja  kaik paistuit hyvast. Pialteppai sit voijeltii, ко 
otettii pois kiukuvast. Kuka vois sit sievvoil, kuka vois pialisel.

K arto o l’lo h k o p iira k k a a  ja  la n ttu p iira k k a a  ко teh tii, teh tii 
lanttuviipaleet ja  pantii sin kuoree, ja  suoloi sin sekkaa. Sit otettii 
kiukuvast poikkee, ко ne viipaleet jo  kypsyit. Sit siihe pialimaisee 
kuoree tehtii sellane ympyrliiine reika veitse kans ja  kuavettii pialista 
siint reijast sin piiraka sissaa. Ja se kuor mika leikattii, ni se pantii pial, 
ja  sit ко nuoi hakkast sita piirakkaa, se pialine man sin sekasii kaik 
lohkoloi pialitse, ni oikee hyvvaa о Г se piirakka.

MITE RAHKAA TEHTII KOTON

Jamakkaa hapatettii ja  sit lammitettii suur kiukuva. Ja piireltii ne 
jamakkapuat veitse kans, ne jamakat nuoi palasiks ristii. Pistettii sin 
kiukuvaa, jot se eij olt kuuma, jo t se ol’ vua vaha niat niiko lammi. Ne



оГ yota siel, sit uamusil jamakka oF rahkan, ne hiiiliit siin rahkavies. Sit 
pantii rahkat seulaa valumaa, valutettii ne rahkaviest pois, ja  sit pantii 
pyttyloihe. Ne palat ol’ siiij ко pit’skkaropkat, ne of kaik kokonaisen 
siel pytys. Sit vietii Pietarii, sinnekii veivat kuka millastakkii. Errail oF 
sellasta moheroo se rahka, se eij^olt yhtiiapalasin, ja  sellasta hyvvaa, ni 
oikee nuo ostiit mielellaa. Sitakii pittaa osata tehha. Kuka pan varrii 
kiukuvaa, ei iahyttant sellai, jo t se eij olt liika var, sillo se sai sellasta 
mollyy sen rahkaase, jo t se niiko kiehumal kiehu siel. A rahka pit’ panna 
sellasee kiukuvaa, jo t se hiljaksee siel tul’ rahkaks.

KANA HAUTO KOLM VIIKKOO

Pantii kana hautomaa. Se ко hauto kolm viikkoo, ni sit alkoit siputtaa 
pienet pojat. Kana ala kahtatoist munnaa enempaa ei pantu. Kymmena 
parraastaa pantii vua, sit kana paremi jaksaa niat lammittaa. Ja valittii 
niiko suurematjaehijammat munatjanuoret, jo te i pantu vanhoi munnii.

Kolm viikkoo kana hautoo, sit se kai niita katsomaa. Hia nuokallaa 
rikkoo munan ja  sit pannoo piahaii ja  kuunteloo, onk^se elava, jot 
suapik^sen riikkoo. Ко kuuloojot on elava, sit hia rikkoo ielee. A jos 
ei kuulu mittaa sielt, jos se ogkii pilahunt, ni hia heittaa sen niinikkaii, 
ei sita sit rikokaa.

Ensittai niil kanapojil pittaa olla hersryyniloi, ne om^pienii. Jamakkaa 
pantii j a hyvvaa maitoo pantii. Ema alko niat opettaa heita, man sin altaa 
luo ja  alko nokkii, ni ne pojat manniit rapajiit sin hane luoksee, niat 
niiko sanois, jo t nokkaa tuost. Hyokii nokkimaa kaivat jarkijaa. Mie 
katsoim jnonta kertaa oikee, jo t ompas niat tolkkuu kanapojalkii, jo t hia 
miiijkii sinne astijaa ja  aikaa nokkii. Itse on nii pikkiriine, jot moneks 
eij .uo hoyheniikiia. Nii ema opettaa syomaa. Hyvast ко piet, ni se kevvail 
ко tekkoo, ni ne jo sit eiskevviiin kayvoot varrai munimaa.

Meil syotii kanalihhaa ja  kukolihhaa. K ukkokii ко tuF oikee 
rasvaseks ja  sellaseks moykyks, ni kukko tapettii ja  siarittii. Ja se oF 
oikee rasvane ja  hyva syyva. Kanast hoyhenet kynittii ja  siastettii, sit 
pantii potuskaa.
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PIETTII PITKII HAMMEITA

Piettii pitkii hammeita ja  levijoi, oikee pitkii, jot muata vettiit. Sit piettii 
kaitoi hammeita, nii jot piasit vua harppaamaa. Kouhtuloi tuas piettii, oikee 
palasist tehtii, jot tan selkaakii monet palast, ja etteepai monet palast. Sellasii 
kouhtuloi piettii. Hihat olliit pitkat, lyhvii hihhoi ei pietty ennevanhaa 
eisikaa. Miekii olin tyttbn niat, jo  aikuine tytto, ni kouhtutkii ко tehtii 
kaikelaisii makuloi kans. Taha etteepai nappii ja  kaikkii rollii laitettii. A 
nyt tiaon nii rostaa, jot kiar'asjahihareijatleikkas,jakaik. Ennevanhaa pit’ 
tehha kaikelaisii, tai siihe aikaa ко mie olin tyttbn. Mie ко olin lapsen, ni 
sillo ja eij^olt tolkkuu, koha millasta kiansiit.

Ennevanhaa ol’ nia pal’totkii, ni ne olliit mika millasiikii. Sarkaa 
niat ко tekkiit koton villoist, ni siint tehtii sit pal’tto lo ija, kouhtuloi j a ,  
turkkiloi j a .  Sit ко mie olin jo  niinikkaa tyttbn, ja  sita kuasnaa ко 
varustin, ni sit jo  niita riatal’loikii, jo t niil sit tietettii. Kutsuttii natal’ 
kot’tii. N aim isii ко lahetaa ni p ittaa  niat sita nuttuu siastaa, se 
ogjcuasnaa. Sita pit’ olla pal’jo . M iekii ко manin naimisii ja  olin 
naimisis jo  kolmattakymment vuotta, ni ei miul huolint ostaa mittaa. 
Mie sain ain pittaa sita kuasnaa. Ni kaikelaista nuttuu, kouhtuu, ja  
hametta, ja  peretniekkoi, ja  kaikkii niita о Г nii pal’jo , nii jot.

Tul’ kauppijas, ennevanhaa niat kaivat kauppijaat kauppaamas. Miul 
ol’ nato kuuvennel, ко mie manin siihe talloo, ni sil sit alkoit jo  ostaa 
niita vuatteita. Mie ain uattelin j o t  ai hajy ко on salkka, ко mie en sua 
ostaa mittaa, aij j a i  ко ois sorjaa. Miul sannoit jo t siul on kuasnaa, ni 
mihi sie ne puat. Sium^pittaa pittaa niita, mita sie teit nii pal’jo, jo t sie 
et sua iassaa ostaa. Ai mie ahnastiqkii nii j o t ,  meil eij^olt muata ja 
ellaimii, ni mie olin ain hualtamas marjaa metsas ja  ihmisil tyos, ja  
aina pit’ sita kuasnaa ostaa.

KEITETTII KAURAKIISSELII

Miu kotonnain, meil ко eij^olt mittaa niita riihemeiniqkilloi, meil 
ei kasvant m uuta ко kartoolii. Kartoolii kasvo. Myo nainikkenaa
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kiissel’kauratkii talveks ostettii, ja  mist tehtii kauraryyniloi, ni myo 
ostettii aig^kauroi.

Niita kaurajauhoi otetaa vuaja sejataa vettee, ja  seulal siivitaa akanat 
pois. Sit suat keittaa kiisselii. Ко sejataa, ni se pittaa antaa hapata. Jos 
iltasil sejata ja  huomen keittaa, se ei kerkii hapata. Ei siint ilma tule 
kiisselii, jos ei hapata. Meil tehtii sillei. Siivittii akanat pois, sit pantii 
se liem sukunaa ja  suolaa sekkaa, ja  nii kauva keitettii, ко tul’ sakijaks, 
sit se ol’ hyva. Sita pittaa yha hammentaa, jo t ei pala pohjaa. Sit pannaa 
lautasil ja  voita silmaa, ja  sit kayvaa syomaa. Kuka tahto voi kans, 
kuka maijo kans, hyvaha se kiissel’ ol’ syyva, se pitkii nii kyllaisen jot.

KAUROIST TEHTII RYYNILOI

Ennempaa kauroist tehtii ryyniloi. Kaurat kasvoit, ne siivottii. Niat 
riihes ко puitii, ni sin jai kaikkii muroloi sekkaa. Ne tuuletettii puhtaaks. 
Sit pantii vetta kyoki kattilaaja keitettii, ja  kuavettii ne kaurat sin kuumaa 
vettee. Ja sit keitettii hil’jaa turtutettii niita siel kyoki kattilas, jot ne 
turposiit oikee paksuks. Ne pehmeniit ja  tulliit oikee suureks. Sit katsottii, 
jot nia pittaa ottaakii pois. Matettii ne harvoi koriloi, sellasii mist ves 
pias hyvast valumaa pois. Kons paistettii leipaa, sina pain sai niita kauroi 
sit panna kuivamaa kiukuvaa. Sit ко lampis kiukuva, paistettii leivat, 
kaurat valluit senjrikaa niis korilois. Leivat ко paistuit, sit tuotii ne kaurat 
tuppaaja sovoka kans matettii siihe kiukuva arinal, olotettiikii sin hajallee. 
Kouku kans sit kaik iestjakasii tasoteltii, jo t yhe verrajoka paikkaa, sit 
kuivaat hyvast. Pantii pelt’ kii. Oltii vaha aikaa, ко alkoit niat kuoret 
kuivaa ja  halkeilla, ne alkoit riksaa siel ja  vahasei paukkaa. Sit tuas 
hammenettii kouku kans nai iest takasi i kuumal kiukuva-arinal, niat yhe 
verra joka paikkaa. Ja tuas pelt’ ettee, ja  antaa kuivaa. Tuas ruppeeman 
siel kuiviit, sit ei ennaa paukkuneet. Eij olt enniia nii kuuma.

Sit vaha aikaa ко niinikkenaa piettii, sit hammeneltii tuas. Se ol’ 
usjempaa ко hammensit, sem^paremi ne kuiviit. Sit jo  oltii kauvempaa, 
enne ко hammenettii, antaa nyt tahallee kuivaat. Ja sit iha iltasil, ко 
kaytii makkaamaa, ni sit hammenettii viimise kerra. Yol ei ennaa 
hammenetty, yol kuiviit niinikkaa. Uamusil ко otettii pelt’ auk, ni ne
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olliit nii kuivat, jo t oikee rutajiit. Sit kaytii liavas, lypsettii, annettii heinii 
lehmil, ni sit kiiytiikii ottamaa kiukuvast niita poikkee. Havu kans 
haravoitii se kiukuva-arina puhtaaks. No sielt arinast sit laks niinikkenaii 
sellasii muroloi ja  pollyloi sekkaa. Ne kaurat otettii kopsii ja  vietii ulos. 
Kopsa on tuohist tehty sellane kontti. Ennevanhaa kuleteltii niis jauhoi. 
Ja patuka kans kaik survottii ymparsee. Pehmijat murot kaik manniit irt 
siint, sitharval seulal seulottii jalasettii tuulel. Tuulel manniit kaik murot. 
A seula kans sit tuas manniit ne hienot savmurot. Sit pantii siikkii, ja  sit 
pittaa lahtii ryynii tekemaa. Itsel meil eij^olt kivvii.

Mantii nuapurii ryynii tekemaa. Heil ol’ astijat, hyo ко ja  aina itse 
jauhoit itsel lee, ei myllys kayneet. Heil ol’ kaikkii asteita pal’jo. Myo 
vietii vua kotont kaks kopsaa ja  kaks seulaa. Siel ol’ sielikantta, siel ol’ 
seuloi, siel ol’ kopsii, siel оГ puohialtaita ja  kaikkii. Eistai ко mantii 
sin jauhamaa, ni pantii se kiv niat yllaa, tyonettii napukkaa, ni se nous 
yllaa, jo t eij olt raskas pyorittaa. Pantii nii yllaa, jo t ко pyoritit, ni se 
pialyskiv sut’-sut’ siippas niita kauroi. Iiia  otti vua kauroist niita hantii 
ja  ruumenii poikkee.

Mie vua ain jauhoin, a anoppin sikiilt otti sielt ymparsee kiven ja 
seulo niita sielikantee. ОГ suur sellane tuohist tehty levija sielikans, 
siihe seulottii. Ja mikalis ol’ meil siin sakis varustettu kauroi, ni mie ne 
ensimaise kerra kaik jauhoin, hia seulo. Ja ко seulo, sit alko puohtaa, 
enemat pollyt niat lahtoot puohtais, tulloot puhtaita. Sit mie lasin tuas 
kivvii vahasei alemaks, jo t alko hieroo enempii akanoi pois ja  kuorii 
kaurasiem enii. S ev jverra  pantii alemaks. Sit tuas mie kain niita 
jauhamaa, se kiv ol’ jo  vaha raskaamp. A anoppin sikal’ ain seulo. Ne 
ensimaist pollyjauhot kuato pois, mihi ruumenet kuavettii. Sit ко loppu 
tuas se jauhamine, sit tuas lasettii kivvii vaha alemaks. Pittaaha niita 
kaurasiemenii aikaa rikkoo ja  lohkoo ja  aikaa tehha niita ryyniloi. Ja 
sit tuas mie kain jauhamaa, amma seulo. Suatii seq^kerra jauhetuks, 
tul’jo  niat enema niita ryyniloi. Amma sano, jo t “ei niiita kehtaa koko 
piiivaks kayva jauhamaa, enne ко nia loppuut, hierohuut, ni pannaa 
tuas viiha kivvii alemaks, ni loppuut valleimpaa. Tulkoo sit jauhoi 
enema”. Talkkunajauhoiks niita sanottii. Sit lasettii tuas vaha alemaks 
sita kivvii. Ja sit ol’ viimine kerta niiko ryyniks jauhaa. Sit otettii ryynit 
ja  pantii kahtee kopsaa. Hia puoht toisel ja  mie toisel. Nainikkaa 
puohittii niita akanoi pois, seula lavitse akanat niat ei miinneet. Ja tul’ 
ihka puhtaita ryyniloi. Niil ei huoli tehha mittaa.
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Ryyni tevos niita kopsii ol’ monta, sellasta tuohest tehty, ja  sielikans 
pit’ olla, mihi seuloit. A seuloi, niita ко ol’ harva seula, ко оГ sellane 
vaha harvemp, sit ol’ tiukka seula. Kolme seulaa pit’ olla. Allas ol’ mis 
puohitaa. Siihe panit, mikal’ mahtu, jo t ei roiskuneet muaha. Ja sit aloit 
korvist pittaa kii ja  hopsyttaii. Akanat lensiit tuulel ryyniloist pois 
muaha. Meil ol’ siin muaha varustettu oikee suur resentti hajotettu, 
mihi akanat mannoot. Ne akanat vietii niat lehmii hauteehe, sekkaa 
pantii. Eiha ennevanhaa visattu mittaa. Kaik akanat ja  ruumenet syotettii 
ellairriil. Sit^oF ryynit tehty. Asjaa siin ol’. Lyhyt paiva ко ol’ talvel, ni 
se paiva alkokii manna.

Hyvat ne on talkkunajauhotkii. Niita pantii keitoksee suurukseks ja  
niist keitettii talkkunaa. Se talkkuna pit’ keittaa, jauhot niat ко on 
tuoreita. Pit’ panna ves kiehumaa ja  hammentaa siihe niita jauhoi, ja  
panna voikontyt sin sekkaa, ne sullaat siel, ja  hammentaa. Ja ко tul’ 
sakijaks, ni sit saikii kayva syomaa. Kui pal’jo  niil jauhoil huolis, niat 
ко kaurat olliit keitetty ja  kuivattu. Se talkkuna ol’ oikee sellasta sakijaa, 
se ol’ oikee hyva maijo kans syyva. Amma sano: “Nyt keitetaa talkkunaa, 
iha siint hyvast, ко koko paiva siel rahtattii naihe kans” . Ni keitettii 
talkkuna. Ja talkkunajauho о Г hyva marjoi kans, mollyy tehtii marjoist. 
Ja talkkunajauho о Г hyva vaik mis. Sen takkeeha niita kauroi hauvottii 
ja  jauhettii. Ei niita joka talos kayneet hautomaa, niis ol’ pal’jo  asjaa.

PAISTETTII PIIRAKKAA

Joulum^paistettii ain lihapiirakkaa, kauraryympiirakkaa. Kui se of 
hyva. K auraryym piirakkaa ко paistettii, ni eistai pantii se kuor 
nuoinikkaa hajallee. Siihe ieleppai pantii vahasei kauraryyniloi. A 
kauraryynit hammenettii lampimaa fnaitoo, lco tultii lypsamast, ei niita 
keitetty. Ne pantii lampimaa maitoo ja  kiukuva pial, jo t ne siel oF 
lampimas. Ja ne ryynit pehmenoot siim maijos ilma keittiimatta. Ne 
ко siel pehmeniit, sit kaytii paistamaa piirakkaa. Pantii tahtaa pial, 
kuore pial eistai ryyniloi, sit pilkottii oikee paksuu sijalaskii ja  pantii 
joka paikkaa, nii jo t ei ryyniloi nakyntkaa. Sit tuas pantii ryyniloi ja  
liha pial. Kiukuvas se piirakka ко paistu ja  hautu, ni siihe tul’ nii pal’jo
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rasvaa, ol’kii iha koko pialyspuol’ rasvane, Se ol’ oikee hyva syyva. Ко 
se ol’ nii hyva syyva se kauraryyn, siint ко teit piirakkaa, niiko pyhhii 
aikagkii, ni ei parempii lamposii huolint. Oikee siin ol’ asjaa, mut hyva 
se ol’ syyva.

AMMA ТЕК MALTASII

Yhe kerra meij^amma miu aikanain tek maltasii. Hia tek sil viisi: 
kastel’ vil’jat, rukkeet ja  pan markan astijaa. Ne siel ко on markan, ni 
alkaat tulla pehm ijaks. Tulliit siel m akijaks, niiko imeloituit. Sit 
lammitettii kiukuva ja  pantii roppeil kiukuvaa kuivamaa. Ja ne ко 
kuiviit, sit ne jauhettii. Niist tul’ sellasii ruskeita jauhoi, niiko kohvjauhoi 
tahe sikorjauhoi. Hia ко sai ne jauhetuks, ni hia otti ja  hammens ne 
tuarivetteesakijaks ja  tek sellasii leivoksii, leipii. Ja ne leivat pantii 
riehtiloil kiukuvaa paistumaa. Ne ко paistuit, otettii pois, ja  ко lohkasit 
sita leipaa ja  maistoit, se ol’ nii makijaa. Tietaaha, ne rukkeet jo  ко 
ittiit, ja  itunee pantii kiukuvaa ja  kuivattii ja  jauhettii. Ja sit tuas 
tuarivettee ne niat sejattii ja  leivaks tehtii. Leivat ко paistuit, ni sit hia 
pilkko veitse kans ja  lohko niita leipii ja  pah pyttyy. Siihe pyttyy ol’ 
niiko tapireika tehty, mist sita oltta ain lasetaa. Nii, ruisolkiloist tek sin 
pyttyy ymparsee rilloi, jo t ne leipamurut ei mia sin pyty pohjal, jiavat 
niihe olkiloi kans ylaperraa. Ja sit sellasegjcehan tek siihe, jo t ко pan 
leipapotryskat siihe keha pial, ni ne ei manneet pyty pohjaa. No sit 
alko panna vetta niihe leipii pial. Ja ne leivat likosiit siin nii kauva, ко 
alko niiko pulloilla ja  hapata. Ко ne ol’jo  monta sutkii siim^pytys, sit 
amma lask siint tapist sita, ni se ol’jo  hyvi makijaa. Amma sano: “Viel 
pittaa antaa hapata. Enema ко happanoo, ni sit on vakevamp juuva”. 
Sit viel annettii hapata, ja  ко tul’ hapa jo  tarpeeks ast, sit lasettii asteihe, 
ja  sit jo ol’ oltta. Humalaa pantii sekkaa, sit se ol’ hyvamakusta.
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LAPSES ON RIIS

Lapses ко on riis, ni pittaa tietaa sellane ihmine, mika osajaa katsoo 
riijel. Jos allyyt jot laps itkettelloo, ni uattelet: “Mika tai lapsel on, jot 
eij^uo oikee laatna”. Katsot nappaa. Nava pial ко aikaa olla sellane musta 
vahasei jo, aikaa sellai niiko harmettuu, jot eij^uo niiko pitas olla, ni 
niatkii, jo t taha tulloo riis. No sit pit'askii kavya sita riijekatsojaa etsimaa. 
No ко miat sil ja  kuaritat, se sit siul kayvoo tekemaa, mita osajaa tehha. 
Hanel on siemvoita tahe mitanepuit rasvaa. Hia katsoo siihe ja  lukkoo 
ne luvut, mita pittaa lukkii. Ja sit neuvoo sellail: laps ко kayvoo itkemaa, 
ni ко kayt voitamaa, ni voija nimettomal sormellais. Kolme kertaa pua 
nappaa, ja  kolme kertaa pua nimettomal sormellais lapse huulii vallii. 
Laps kielellaa aikaa lippuu, ni hia sit sitakii nuoleksii. Ja muuta ei mittaa. 
Sellail ко jorjkuu kerra panet, ni laps herkijaa itkemast.

Mie niat uon^naht segkii. Miul ко оГ seitsema kappaletta, ni miul 
ol’ usjas lapses se riiskii. Meije kylas eij^olt sita riijekatsojaa. Meije 
aija aig jcai Kuavanis. Siel оГ sellane amma, se katso riijen. Hia 
neuvokii sil viisii voitamaa. Mie к о jogkuu kerra aloivjvoitaa, ni laps 
herkes itkemast. Ja пара herkes tulemast mustaks.

Ja sit ol’ toine asja riijel. Naita riijemarjoi niat suap antaa, jo t ei huolint 
siin sita ammaa. Riijemarjoi tuas ihka pienel lapsel ei hirvii panna ко 
yhem jnarjan . Jos on suuremp laps, ni sit suap panna jo kolme. Mut 
niita vua pittaa panna, jot eij^uo parikkai. Jos parikkai puat, ni sit pitas 
panna pienelkii kaks, a se on liikaa. Se riijemarja on oikee vakeva. Laps 
ко juop, jos on riis, ni se vaha aikaa sit on niiko heittaiskii hegkijaa. Se 
tekkoo lapsen nii veltoks, ja  huulii valist tullookii vua sellane vuaht, ja  
silmat seisoot pias. Se niiko mannookii kuolijaaks. Se riijemarja on nii 
voimakasta. Jos on hyvat marjat, ni siihe se sit iapkii. Se marja pittaa 
vasara kans hieroo ja  oikee hilloo jauhoks. Ja panna pienee kuppiihe 
tahe ruskaa ne hillotut marjat, siihe maitoo, j a keittaa. Tuol liitan pial ко 
se kiehuu, otat pois ja  iahytat. Ко iahtyy, sit suat antaa lapsel.
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LAPSEL ON SIJAHARJAKSII

Lapsel on sijaharjaksii. Meije amma vainaa sano, jo t sit pittaa lypsaii 
niinnast maitoo ja  sem maijo kans hieroo sita p intaajos on selas tahe 
mis tahojaa. Usjemast niita tahtoo olla selas. Lamminta maitoo nannast 
lypsaa ja  kasinee nuoinikkaa hil’jaa  hieroo, ni ne havijaat siihe. Ei niil 
liaketta mittaa muuta myo tiijetty. Pienil lapsilkii, ni niil niat tulloo 
kaikkii. Mie ко sanoin, jo t “no mite nia tulloot lapsel?” Ni meije amma 
sano niinikkenaani jot “Sie vissii raskaan olles potkast sikkaa. Raskaan 
olles ni pitas sellasii karttaa. Usja sika ко оГ, ne most tulliit messaimaa, 
ко kuavoit ruokaa, ni jalallais tonkast etemaks, ei siin muuta huolintkaa. 
Se ко raskaan olles satuit nii tekemaa, ni lapsel tulliit harjakset” . Ei 
miul joka lapses olt. Mie m uistagjcahes lapses vai mite niita ol’. Niita 
ко ilmahijs vahii, ni se laps alko nuoinikkaa hieroo muatessaa itsijaa. 
No ne most pisteliit niat. Ni amma vainaa sano nii jot: “Tas lapses 
taitaa olla harjaksii, ко tia nii muatessaa itsijaa hieroo”. Kaytii katsomaa, 
ni totta niita jokkuu jo  nahtii.



LEMPAALA

SOHVIPESONEN, synt 1905 
Lempaala

KOT’TOITA

Ait’̂ ol’ koton, varust murkinan. Se оГ ielimaiseks kohv, kohvii 
keitettii maijon^kans. Ei siihen aikaa aim^pulkkaa olt, ol’voileipaa tai 
ol’ pu lkkaa, kons kot’p a isto k sii, p iirak k o i, pe ru n ap iirak k o i ja  
ryynpiirakkoi ja  kons mittai. Paistoit riissuloist ja  naist hersryyniloist. 
No ja  sit tattarryyniloist viel paistoit. Toivat ryynit, ja  sit ne jauhet’t’ii 
ja  m aitoo ham m ensiit ja  riiit sanot’t’ii ta tta rko lm olo iks. Sellaa 
hapamaitoo hammensiit, hiivaijjeans kohot’t’iit ja  sit kohalee rieht’ilal 
ja  kiukuvaa, makusii olliit. Kohvin tai sajunJeans syotii, voita viel 
pantii. Paljoha niit pit’Je h a . Kiukuva ol’ suur, pal’joha niit sellasel 
perreel pit’ paistaa.

Ol’ha siin tyotakii. Lehmat laitet’t’ii kesaaikan metsaa, sit pellol pit’ 
joutuu, ja  kaikiil ol’ tyota. Muat’ilus vaik eij^olt suur ni kaikkiiha siihe 
kylviit: perunaa ja  kauraa ja  otraa ja  ruista ja  kaikkii viihan. No eiha se 
nyt sellasele perreele piisant, l’innast tuot’ii lissaa. Eiha se leipa riittant. 
No kuiterjkii о Г ommaa, vaik alku.

Maitoo veivat l’innaa. Pit’ha se suurel perreel suahha rahhaa, pit’ha 
se olla kegkat jalas ja  nutut pial. Sit sielt tuot’ii sokurit ja  sajut ja  kohvit. 
Vuatetta pit’ha se ostaa. Vaik myo lampaita piet’t’ii ja  neulomista teht’ii 
kaikkii, no vielha siin pit’ ain olla muuta vuatettakkii. Huopast ostet’t’ii, 
ei ommii huopasii tehty'. Neulot’t’ii villapaitoija sukkii ja  kintaita. Sarffoi 
pit’t’iit miehet. Hattuloi piet’t’ii ко ol’t’ii nuoren. Olliit yhtee kotvaa ко
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mie ol’in nuoren, ni m u o js  oikee valkijat hatut ja  viel olliit valkijat 
sarffat. Talvi-iltoin ei muuta ко karttaa ja  ketraa ja. Ei kesal olt aikaa 
tehha sellasii toita.

Kerta viikos pestii vuatteet. Ко ellaimet syotettii, ni sit sil val’il pit’ 
pessa. Meil of oikein se sellanen kyokki, mis varistettii ves ellaimil ja  
siel pest’ii. Se ol’ l’iavav^vieree tehty, j a siel ol’ meil kaks kattilaa ja  siel 
myos pest’ii, siel keitet’t’ii ja  siel varistet’t’ii ves. Saippuvag kans pest’ii, 
silloin ei poroskoi olt. Porroo pantii pussii, pussi pantii keppii ja  siel 
se riippu kattilan reunas. Se ol’ porolipijaa. Se ol’ oikee vakevaa, nyt ei 
suigkaa kiacet kestais, a hyvast se ot’t’i.

Meil ei jarvii olt, koton huuhottii, vetoves ol’. Sellane suur pere ja 
hevosii vejat’t’iit vejen. 01’ sellane lammi mist vejatet’t’ii. No kesal kayt’ii 
siel huuhtomas, a talvel huuhottii koton. Pestiin kaks hegkii kerrallaa, 
eiha sinne kyokkii enempaa sopint, no toisinaa kolm egjtese.

Lattijoi kaheg Jcolmeg Jcese pest’ii, toist olliit ruaskattu. Keskpaikka 
ol’, mis ol’ niigku leipiikiukuva, se eij olt ruaskattu, se ol’ valkija. Se pit’ 
hagkata varpoluuvval ja  hiekal, ja  sit huuhot’t’ii. Toisinaa jatet’t’ii valkijal 
lattijal sita lipijaaja se ot’t’i hyvast, sit se ol’ iha kellartava.

M ARI PENNIAINEN, synt. 1919 
Jutikkala, Lempaala

RAJASEUTULT MUUTETTII IHMISET POIS

-  Mistpai sie olet kotoisin?
-  Olen syntynt rajaseutiil, liki Suomen rajjaa, Jutikkalas. Mie olen 

syntynt justiin kansalaissovan aikan. Oltii miinemas sottaa pakkoo 
Suomee, oltii jo  ihan rajakylas yota, ja sina iltan  synnyin, ei piast ennaa 
Suomeekaa. Sit kolmen paivan piast tultii ommaa kyllaa takasii. Kylas 
ol’jo  hiljaisuus, ei j .olt ennaa mittaa sottaa.

Viimisii vuosii ко elettii kylas, ni iltasil justii siihen aikaa ко pittaa 
kavva makkaamaa, tultii sanomaa jo t nyt on tuas kaks tai kolm henkee 
tult yl’ rajan Suomest, nyt taytyy manna toisee kyllaa. Sit pit’ ain sita
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vallii kavella kylast kyllaa, niita spionoi pit’ manna jahtii. Meilt ol’ 
kymmenen kilometrii rajal, siin о Г valil metsa. Toiset kylat olliit lhan 
kaks -  kolm kilometrii rajalt.

-  Kons teit muutettii sielt rajaseutult pois?
- Kolmkymment kuuventeen vuon meilt Lempaalast tyhenettii ihan 

tyhjaks kolmkymment kuus kyllaa, kaik vietii Volokotskoihen. Mein 
pere ol’ siel vua kaheksan kuukautta, sit tultii sielt Lgkerii Pavloskoin 
rajonaahe. Monet tulliit sielt Volokotskoist pois omin luvin.

Myo oltii siel kesan aikan kolhoosas tyos, syksyl tulliit militsat ja  
antoit kahen viikon ajan jo t pittaa m anna kaikkiin takasii sinne 
Volokotskoihe. Isa ja  sisko manniit takasii, mie jain sinne yksinnain. 
Kaivoin oman perunan pois, moin ja  laitoin rahat isal.

-  Oliks^siel Pavloskis, mihin tyo tulitta, igkerilaisii kyllii?
-  01’, myo tultii Anolaa, se ol’ Iqkeren seurakuntaa, sit mie manin 

naimisii Venjoen seurakuntaa Latukan kyllaa.
-  No ко sie manit naimisii toisee seurakuntaa, ni tuntuiks siel murre- 

ero?
-  Tietyst. Jos meil sanottii otsa , ni se ol’kii otsa, mut siel sanottii

Maria Mullonen haastattelee Mari Penniaista. Valok. Vladimir Larionov 2002.
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kylan otsa , meil se ol’ kylan pia. Siel sanottii sormen otsat ja  siel ol’ 
kaikellaisii otsii. M eil koton varraisperunat olliit turkkilaisii, ne 
skoraspelkat niinko vennaiks sanotaa. Mie ко olin jo  mant miehel, ni 
kevviial anoppi sanoi, jot pittaa kaivaa ensimaiseks ikkunan^al se penkki 
mis kasvatettaa skoraspelkkoi ja  laittaa ne siihen kasvamaa. Anoppi 
laks uampuolel Leninkraatii, mie otin ja  kaivoin sen pegkin ja  laitoin 
ne perunat siihen muahan. Anoppi ко tul’ iltapuolel kot’t’ii ni mie sanoin: 
“Nyt ne turkkilaiset on jo  istutettu” . No anoppi tietyst arvas mita mie 
siihen istutin. Sit tul’ meil naapurin mies, ni anoppi sanoi: “Kuuleha 
nyt, Ivan Ivantsa, siuijkii poikais ко tuop siul m injan (se ol’ jaa  
lempaalaisii) ni se kavvyy kasvattammaa teil turkkilaisii”. -  “Mita 
helvetin turkkilaisii meil on tarvis” , se sanoi.

-M ite n  teil perunoi nimitettii?
-  Meil о Г kartol’loi ja  potatloi, a siel Latukas, miehen kois, siel ol’ 

tarttuloi. Mie sit vallee opin sen uuven murteen.
-  Kait sie suomenkielista kouluu?
-  Mie kain kouluu nelja vuotta ja  se ol’ ihan suomenkieline koulu, 

siel Lempaalan seurakunnas. Kaks tuntii viikos ol’ vua venajan kielta. 
L uvet’t’ii vua, itsek aa  ei y m m are tty  m ita  luve t’t’ii. M ie olin  
kolmtoistvuotine ко lopetin koulun. Sit manin jo  kolhoosaahen tyohon. 
Eistain talvet kain koulus ja  kesat paimenes, paimensin lehmii.

-  Mis sie sit opit venajan kielen?
-  Ко tulin nel’kymment yheksanteen vuon Petroskoihe, ni t’ial vast 

opin venajan kielen. Tyopaikas kaik olliit venalaisii, siel ol’ pakko oppii. 
Viros elin kolme vuotta, siel opin viron kielen. Mut venajan kiel’ miul 
on sellane, jo t siint jokahine kuuloo, jo t olen suomalainen.

VIROS “JANIKSEN PASSIL”

-  Sie olit sota-aikan Suomes. Ко tulitta Suomest pois, ni mihin tyo 
sit jovvuitta?

-  Suomest ко tultii poikkee, meit vietii Jaroslaavii, siel oltii vuos ja  
karattii sielt pois, tultii Virroohen, mika tultii jalkasin, mika tavarajunas. 
Se ol’ helmikuu, yhteijkii kerran koko yo ajettii tavarajunas.
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Viros olin piikana “janiksen passil” , luvattomast. Ikkunast ко nait, 
jo t пиарйг tulloo talloo, ni miun p it’ jo  takaoven kautta m anna 
puistoohen ja  istuu siel pehkoloin al peitos niiq kavva, ко vieras man 
pois. Ко nakkoot jo t isann'al on piika, ni isannan tekkoot kulakiks

Kolme vuotta elin sellain “janiksen passil” Viros. Sit ко tul’ 
verpovsikka kutsumaa Karjalaa, ni sit tulin tanne Petroskoihe. Manin 
stroikal toihen krussikaks. Siel pit’ kantaa kivvee ja  hirsii ja  kaikkii 
m ika ol’ raskasta. Sit m anin ruokatavarakauppaa, siel kantelin  
viiskymmentkilosii sokersakkiloi selassain viis vuotta. Sit lopuks olin 
tieteakatemijan kart’eroopas kaheksatta vuotta, sielt manin elakkeel.

Ко olin lepokois ja  siel ко oiken tantsittii, ni miult kyssyit, miten 
siul syvam kestaa. Mie sanoin, jo t mie ко laksin lepokot’t’ii, ni ja t’in 
syvamen kot’t’ii, en ottant keralleinkaa, jo t ei hiiiritsis.

Nyt elan pojan ja  vunukkoin kans, meil on nyt viishenkine pere.

* * *

-  Sie olet viime vuosiin kertont Igkerin juhliis kaikellaisii hauskoi 
juttuloi, ni ogks^siul nyt jotain mieles?

-  Onha niita juttuloi.

“KELLO ON KYMMENEN JA AURINKO PAISTAA”

Mie ко olin sota-aikan Suomes, olin talos palvelijan. Mie vein ain 
aamusil isannal jaemiinnal makuuhuoneehen kahviija sanoin, jot “kello 
on kymmenen, aurinko paistaa, mina toin teille kahvia” . Vein yhten 
аатйп, vein toisen aamun. Sit isanta sanoi: “Ei sita nyt tarvitse joka 
aamu hopottiia, jo t kello on kymmenen ja  aurinko paistaa, kyl myo 
nahhiia se itsekii. Jata se kahvi siihe ja  mane pois” . M uutaman piiivan 
tein niin, sit yhten pain vein tuas kahviija sanoin: “Kyllo on kymmenen, 
aurinko paistaa, mina toin teille kahvia” . Isanta sanoi: “Kylla myo 
t’iijetaa itsekii, jo t kello on kymmenen ja  aurinko paistaa” . Mie sanoin 
siihen: “Paskat tyo t’iijetta. Kello on kolme ja  vetta sattaa” .



TYTOT MAKASIIT AITAS

Tytot makasiit aitas. Tul’l’iit kaks poikaa oven takkaa. Pojat sannoit: 
“Hyvvii iltoi t’ialt oven takkaa. Tassako huonees niita tyttoloi makkaa? 
Nouskaaha nyt tytot yllaa, ко poikii on tullut kyllaa. Kiarikai ne unet 
keralle ja  visatkai vaikka sagkyn peralle, ja  paqkai niita kepilla pitkin 
selkaii, elleiviit ne muuten pelkaa. No ettaks tyo tytot nyt jo  ruppee 
kuulemaa ja  meitii pojiks luulemaa? Vain ettakos tyo pie muojissa 
kayttaa poikii makkoosuojissa? Ulkon on niin kova halla, jotta maa 
kopisee jalkojen alia. Ко sais vahan lammittaa jalkoo, rii sitten vois 
sita asijaa alkoo”.

No sit vahan ajan piast toinen sanoi: “Rukkasethan tuli ja  hyvat 
tulikin. No koitapas sie, savolaine, ehk siul on l’iukkaamp kiel”’. - “No 
suapha tuota koittaa” . Toine sannoo: “Hei kukkuu! Joko likat nukkuu 
vai muuten ovat laittaneet oven lukkuu? Tulkaaha nyt hellittammaa 
salpoo, ко nyt on aika hyvaa ja  halpoo. Antakaa meil nyt sevjverran 
luottoo, jot ei tarvitsis koko yotii oven takan vuottoo. Kylliihan sen nyt 
jokainen kuuloo kuinka taalla sattaa ja  tuuloo. Nouskaaha nyt tytot 
yllaa, ко poikii on tullut kyllaa” .

Eihan ne tytot avanneet. Pojat laksiit pois ja  mannessaa viel lauloit:

K aike lla is ia  kukk ia  kasvaa 
keton m attah illa .
On niita  ly tto ja  m uillak in , 
ei vain  tam an kylan  em iinnilla.

KOLHOOSAN AIKAN PIETTII PIASIJAISTA

Muistan ко oltii kolhoosas ja  piettii Piasijaista. Kyliis оГ entisen 
kulakin talo, niil ol’ suur kuja (se pere ol’ laitettu Keski-Aasiaa), sinne 
tehtii oikein vitjoist liekku, pitkii lauta pantii, kahta puolta istuttii, jalat 
roikkuit yhta puolta ja  toista puolta. Kolhoosan puhejohtajakkii ol’ siel 
meiq kans liekkumas. Pojat tulliit ulkont ja  huusiit: “Kylaneuvoston 
puhejohtaja tulloo hevosseliis!” Se tul’ tarkastammaa pietaaks kylas
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Piasijaista (Piasijaisen pitamine оГ kielletty). Pojat kiireest seisattiit liekun 
ja  puhejohtaja kai liekust pois (puhejohtaja ol’ nainen) ja  alkoi huutaa jot 
“Purattaks tyo sen liekum pois!” Pit’nayttaa kylaneuvoston puhejohtajal, 
jot kolhoosan puhejohtaja kaskoo purkamaa liekum pois. Sit purkiit 
liekun ja  viskasiit vitjat nurkkaa. K ylaneuvoston puhejohtaja kai 
hevosselkaaja laks poikkee. Kolhoosan puhejohtaja sanoi: “Pojat, tehkaa 
liekku takasin” . Tehtii liekku ja  tuas kaytii liekkumaa ja  laulamaa.

LAULULOI

-  Oliks tein puolel tapana, jo t hais laulettii sellasii laululoi, joissa 
pilkattii sulhasta tai morsijaa ja  heijan sukkuu?

-  Mie muistan ко olin viel pien tytto, mein naapurin pojan hais 
lauloit ja  pilkkasiit sita sulhasta, oman kylan tytot ja  pojat lauloit. 
Muistan muutaman laulun.

M anneig  k e ssa a M a tti m akas ait’in ja lo k sissa ,
N yt kavvyy ко herram  po ika  kegkas kalossissa .
M anneig  kessaa  M atti m akas s ikapehu lo issa ,
N yt saap m aata  A nnig  kanssa hoyhen tyyny lo issa .

Sulhaista kiitelt’ii ja  moit’ittii, pilkattii sellain, kel mitakii laulettii:

En o is lah lon t tuo lla ist Puavoo  
keqkam ^pohjii lyomaii.
S ie kait v ieree m akkaam aa 
j a  yhest v a j s t  syom aa.

Sit ко Puavo kai rahomas, ni sit laulettii:

O n se Puavo  m olo tsa  ja  on se Puavo  haikka, 
rahom as ко sinnuu  kai, ni huraskas оГ paikka.

Pojat ko viskasiit morsijan seulaa rahhaa, sit aina valettii rumkka 
viinaa, laulettii sellain, nim eltaa kutsuttii. M iul ol’ veikko Kol’a 
(Nikolai), hanel lauloit:
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L innan  tie on levija j a  linnan  tie on kaita.
N yt m ie  kutsun au ttam aa  vaik U apon N ikolaita.

Sit setan poika ol’ Pekko, ni sen morsijal laulettii:

O ssaat, ty tto , om m ella  ja  o ssaa t tehha  rekkoo.
N y t m ie ku tsun  au ttam aa  vaik  U atam -setan  Pekkoo.
A it’iis sinnuu  y llaa  ajoi: N ouse  A nni yllaa.
A nopp iis  ко  riigkasoo, ni kuu luu  ym par kyllaa.

Anopit ja  minjat ja  kaik pantii paikallee.
Muuteqkii ко mant’ii iltasil kylal, siel ol’ aina haitarinsoittaja ja tytot 

seka pojat lauloit hauskoi laululoi. Laulan yhen tallasen:

M cijan  pcllon  pcral kasvaa  
picn i p a la  kauraa, p ien i pa la  kauraa.
A ikaa  o lko  vihaset, jo s  vanha am m a laulaa.

M eijan  pcllon  p icn taree l on 
k u o ppasilm a  nauris, k u o ppasilm a  nauris,
V oinha sen taan  laulaa te ille , vaik^en ole kaunis.

M ie ко m an in  su lho in  ko t’t’ii,
m an in  n iinko  hovvii, m an in  n iinko  hovvii:
T uvas e j j o l t  kynnysta  ja  po rstuvas ei ovvii.

M ie ко m anin  su lho in  ko t’t’ii, 
m innuu  varisy t’t’i, m innuu  varisytti.
A p p iukko  ny rk illan sa  poytiia tarisy tti.

M ie ко m anin  heila in  kot’t’ii, 
p an in  ta lon  reilaa, panin  ta lon  reilaa.
N y t ei en n aa  k issa t ko ira t pen k k ilo illa  seilaa.

M ie ко m an in  su lho in  kot’t’ii 
ilol o ttiit vastaa, ilol o ttiit vastaa:
A nop^am m a karkuu  ju o k s  tuo lt peraikkunasta .

K ylan am m at konttii kantaat, 
m ik a  heil lie hata, m ik a  heil. lie  hata.
H eil on ku lku t se la llaa , vaik  sellin  paita  m ata.

-  Kyi siul on siiilynt hyvalauluiiin, valitettavasti tiiman tekstin lukija 
ei sita kuule.

40



KORTTIAMMAT POVASIIT

~ Oliks tein kylas sellasii ammii, mitka osasiit parantaa ihmisii tai 
povata?

-  ОГ sellasii, mitka osasiit parantaa ihmisii ja  sit ol’ viel sellasii 
korttiammii, mitka viskasiit kortit ja  korttiloin mukkaa selittiit asian. 
Muistan ко ait kerto, jo t tul’ nuapurkylan naine kysymaa meilt hevosta 
tuajetta vettaa pellol. Issati ej jo lt koton ja  ait anto hevosen. Se naine 
ei tuont iltasil hevosta pois, ait laks katsomaa, mita vart hia ei tuont 
hevosta poikkee, Hia sanoi: “Aj j a i ,  eiks.sc hevone tult kot’t’ii? Mie 
panin sen iltasil pellol nuoraa, uattelin, mita mie sen nalkaisen hevosen 
vien kot’t’ii. Uamusil ко manin katsomaa, ni nuora ol’ pellol, mut hevosta 
ei ollut. Mie uattelin, jo t hevone pias valloillee ja  man kot’t’ii, kylha 
hevone kot’t’ii osajaa” .

Ait’ man sit Ol’ka-ammal, se povas. Se ко viskas kortit, ni sanoi jo t 
tein hevone on liki Suomen rajjaa metsas, puus kiinni. Jos tyo etta tana 
piiivan sita hevosta sua tuotuu pois, ni ко tulloo pimija, ni se hevone 
viijaa у Г raj an ja  myyvaa. Ait tul’ kot’t’ii ja  pyys nuapurin miesta 
lahtemaa haneg .kans hevosta etsimaa. M anniit tieta myota ja  sit ait’ 
sanoi, jo t nyt se hevone pitais tas jossain olla. Hevone ко kuul’ aifin 
ianen, ni alko hirnuu. Sellain saivat sen hevosen pois.

MITEN MEIL PIETTII JOULUU

Jouluu myo lapset ain uoteltii niin kovast j o t ... Joulun uatton isa toi 
iltasil suuren kupon olkii tuppaa ja  hajotti lattijal. Sit otti niita olkii 
viel koprahen, kurkijaises ко olliit ruavot, hia viskas niita olkii sinne 
rakoloihen. Jos sattuu paljon olkii rakkoo, sit kasvaa enswkesan hyva 
ruis. Meil ol’ sit laps'll hauskaa, sit pyorittii siel olkiim^pial joulukuusen 
ymparil ja  laulettii. Ne olet olliit melkein koko viikon lattijal. Lattijas 
ко olliit ruavot, eij^olt oikein t’iukka lattija, ni niihe rakoloihe t’ippui 
jyyvii sit ко man pari viikkoo, ni lattijan rakoloist alkoi ruis kasvaa.

Joulun ol’ oikein hauska, vaik niita joululahjoi meil siihen aikaa ei j olt.



Joulukuuses palloit kynttelit, koristeet tehtiin itse viirillisist paperloist, 
ripustettii karamelliloi ja  prianikkoi, eij olt mittaa ostokoristeita.

-  Oliks joulun erikoisii ruokii?
-  Sita mie en muista.

MITEN RISTEMMOIN KAI KANSANJUHLIIL

Hia itse kertoi miul tallain:
Kyllwon t’ia nykyine muailma kaynt viisaaks, ко muna aikaa opettaa 

kannaa. No em mie tuost mittaa, pitasiit noita juhlijaase niin раГГоп 
ко tahtoot. Ei tuol nakynt humalikkaita olevan. Mut jos mie vanha 
ihminen manen vanhoil paivilliiin katsomaa niita heijan juhlijaase, ni 
pitasiit sit tuon leipliqkkuuse vahasen pienempan eika ain naurais 
homyvais. Tuo minnuu niin akkoittaa.

Kuulha, mie ко kuulin jo t sinne tulloot ne juhlat, hi mie ajattelin jot 
kyl siel mitaniput’ jumalistakii tulloo, ко sannoit jo t se mein pappikii 
on siel puiluumas ihan ensimaisen miehen. Mie tahoiqkii manna oikein 
omil silmiil katsomaa jo t oijkse kaik totta.

Mie panin kirkkohammeen piallein, koppakegkiit jalkaa, kiariisin 
suuren virskirjan rievun sissaii kainalohhein ja  laksin lippaamaa sinne 
juhliil. Kuulha sie, kaik olliit aijattaneet sen kohaqkii, jo t et piast 
sisapuolel ко yhest p ienest portist, ja  siiheqkii olliit m attaneet 
kummalkii kuppeel havunoksii, nii jo t kaik tahoit silmais ruapii ennegko 
sissaii piasit. Ja sit siin portil ol’ krassittu poyta. Mist hyo seqkii lie 
siihen tassineet? Siin povviin pias istu se Junulan Uapro ко hyviikii 
stuarost. Se kysy rniust kymmenaii kopekkaa. Mie sanoin sil Uaprol 
jo t mita rahhaa sie miust vuajit, em jn i e  siul uo missaa velas. Sit tul’ 
ristpoikain siihen ja sanoi: “Tas on ristemo riivennikka jo t piaset sissaii” .

No mie miinin sit portist sissaii, kiiin peqkil istumaa, otin sen suuren 
virskirjan kiitehein ja  kiiin lattaamaa sitii. ErjJcerint siint viitta lehtee 
latata ко tul’ miun luoksein Juakkolan Juakko ja  kyssyy miult jo t ogks 
miul istumalippu, mil mie suan istuu. Mie sanoin sil Juakol, jo t mie en 
istu millaa lippuloil egka lappyloil, mie istun ihan omil neuvoloillain. 
Mut hia ко tahto tuas m iust viittatoist kopekkaa, hi mie sylkasin ja
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manin syrjempaa seisomaa. Eivat hiats, vaivaset, antaneet vanhan 
ihmisen istuu, nyt seqko seiso nail kippeil jaloillais. Mie uatlin, jo t 
pitais oikein kyssyy tuolt mein papilt, mita hia tahan sanois. Mut sit ко 
alkoi lappaissa portist sissaa sotamiehii, ihan herjoi tais koko polkka 
ollakii. Kaikiil olliit kainalos sellaset koukaroiset pillit. Sit hyo nousiit 
sellasiil lautasiil, niiqko mein saunas ovat. Sit, kuulha, nuo soltatit herjat 
ко torahyttiit ne pilliisen soimaa, hi mie lapsahigkii siihen paikkaa, 
mis seisoin. Siin ihmiset nauramaa hornymaa miun ymparillain, sit 
viel kyssyit jot oijks miul polastymisen takkee muutakii vahigkoo kiiynt.

Sit mie piasin siint koprillein ja  sit jo  takajaloilleiijkii. Manigkii sit 
oikein likemaks niita soittajii kuuntelemmaa. Ai j a i  kuin kopijast ne 
herjat lasettelliit! Miulkii tuos syvan^al niinko ois elohiir juoksennelt. 
Sit ко ne soltatit olliit aikaasee torahytelleet, sit nous sinne suamastuolii 
se mein opettaja. Se ко alko suarnata, ко mat’t’i kaikellaista, enha mie 
ymmartant puoliikaa. Sit ne ihmiset alkoit hakata kammennijaa yhtee 
ja  huutaa: Elakoo! Elakoo! Mie uattelin kenen se oikein ol’ elettava, ei 
se opettaja viel kuolemar^kieliis olt.

Sit nous sinne suamastuolii meijan lukkar j a se kai laulamaa. Ne 
lukkarin uuvet virret niin painuit miun mielehein jo t se nuotti praikaakii 
tuos kielen pial pyorii. Se lukkar lauloi tallain:

Laulu- ja  tanssiyhtye 
Jukista 1930-luvulla.

Kuva Tamara 
Lintusen kokoelmasta 

(Pietari).



O len m aita  ja  m an tere ita  ku lkenu t 
ja  ny t o len tanne tullut.
O n m uuval snaajes ihm iset, 
m u t t’ial on k a ik  ко  hullut.

Ja kieF kai sil lukkaril niinko lampaan saparo. Ja sit viel laulaissaa 
kinttuloijaaseqkii viskoi. Ja sit se kumartel’ justii nigko ois suant 
kahenkym menen kopekan hopijaisen, mut em^mie naht jo t hanel 
kukkaa mittaa ois antant.

ОГ siel sina pain kaikellaista ikruskaajam okruskaa. Sit jo iltapaival 
nuor vak paiskas tantsimaa rirjkleikkiloi.

Ко alko tulla pimija, sit ко alkoit ampuu muksutella yllaa semmosii 
tuliloi, hyva ко ei polttaneet taivaan lakkee. Mie ко tata kaikkee oikein 
voivottelin, ni hyo ei muuta ко nauroit virnusiit vua miul. No ketapas 
hyo sit ois nauraneet, jos minnuu siel eij^ois ollut, ja  mie ajattelin, jot 
viel mie manen toisen kerragkii katsomaa niita hein juhlijaase. Niin оГ 
lusti jot praikaakii viel on vatsan pohja kipija siint nauramisest.



TOKSOVA

JUHANA POUTANEN, synt. 1904 
Mistola, Toksova

ATRA JA PUUASTUVA

Mie ко aloim^muistaa, ni ol’ vaa atra, a sit tulliit jo  pluukat. Atra о Г 
tehty puust. Semmonen kahen haarai] kans vaha vaara puu, tuota levija. 
Siin ol’ poikittain tehty rackat, mist piit kii. 01’ kaks aisaa, mist se 
hevone vet’, siihem^pantii nuorist kii. Siin atras о Г semmone ... meil 
sano ttii luo ttim eks sita . К о k y n n e ttii, a je ttii ie lee  ja lle e , jo t  
eij^ajettu ympar, nigku pluukaq^kans. Yhtee paigjco  ajettii, luotim ol’ 
vasemmal puol. Sielt ко laksit takasii, sit m uutit sen oikijal puolel.

Puuastuvoi ol’ iham puust tehty. Narreen hakkasit metsast, yhelt puolt 
karsit oksat pois, ja  toisel puol oksat jaiviit vaa. Nivot yhtee kii heitaja 
sit astuvoit. Kii nivottii vitsoigjceral. Narreeq ko hakkasit, se ol’ 
senttimetrii kymmenam paksu. Ylapuolelt vestit sen tasaseks, alapuolel 
jatit oksat, jot pel Ion tasasiit. Niita panit tiukkaarinnakkain viis vaigjcuus 
kappalettaja panit poikittain rivvut kumpaakii paahan ja  sit keskee. Ja 
sit niihemjDajuvitsoigJcans kiersit kii siihen, jo t ne kestiit. Se ol’ 
neliskanttine semmone tahe vaham^pitkulaine, niigku tavalline astuva.

Sit ol’ tehty puurampka, metrii puol’toist haa ol’joka kantilleen, puut 
valil, ja  sit kaivettu rejjat ja  pantu rautaset piit siihe. Vot sellaset olliit 
ne astuvat ennempaa. Sit alkoit tulla jo  semmoset ravvast kaik, ja  sit 
olliit piit vaarat nainikkaa. Ne sait panna maaha manemaa syvempaa 
ta matalampaa, ja  se pehmitti peltoo ja  perko sem rnaan. Semmoset 
vehkeet olliit.
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HYVAN HEVOSEN MERKIT

Hevosem^merkkiloi om^monellaisii. Jos hevosel ol’ otsas kesk 
silm iivjvalis niiqko pyoralaine, ni se ol’ hyva hevone, tek vaik mita 
tyota. Jos se оГ alempaan tahe ylempaan, ni sil ol’jogkullaisii semmosii 
kujavii, jo t se toisinnaa ei tahtont kavva vetamaa. Sit hevosel ко ol’ 
sanottii paa kuiva semmone, jo t eijwolt paksu, lihava paa, se ol’ hyva 
hevone.

Katsottii jaloistkii. Ennempaa ain sanottii sukkajalka, ко оГ valkijaa 
jalois. Jos ol’ hyva hevone, se ei mistaa atkaasuu teht. A jos ol’ kolmes 
jalas tahekka kahes sita valkijaa, ni se e ijja lt niim. prosta hevone. 
Hevosta ко otit hannast kii, tallain nostit yllaa, ni jos mika sita hantaa 
ei antant oikee nostaa, rutist, se ol’ vanha tyohevone, a mika ко otit 
hannast kii, tallain nostit, haa ко ei sita pijatelt yhtaa, se ol’ kehno 
hevonen, sellane joutsaa morehus.

Ikkaa katsottii hampaist. Ко nostit huulta, nuorel hevosel naa 
etuhampaat olliit lyhemat, ja  sit se iken, mis hammas ol’ kii, se ol’ 
tasane. A vanhal hevosel jo  se hammas tul’ pitkaks ja  se taalt yllaalt 
man kaijaks ja  teravaks. A nuorel hevosel se ikenen ylareuna ol’ tasane. 
Hevone ко jo  vanhettu , ni se ei ennaa saant korm ast ossaa. Ne 
etuhampaat kasvoit pitemaks ja  takahampaat kulluit, mil haa hienons 
korman.

REKI TEHTII KOIVUST

Jalakset meil ennempaa tehtii koivust, painettii ne. Sit tehtii viel 
tammest jalakset. Tosa painoit ne. Ne pit hautoo oikee ne nousut. Hautoit 
kaikel viisii, kuumas vee^es, tattees. Hevosen taahe ко pallaa, se on 
kuumaa. Reece jalaksegjco panit sinne, ко pii.it siel viikom_paivat, ni 
se pehmen siin kuumas tattees. Sit se viianty hyvast, a muiten se ois 
taittunt. Nyt viimiseks ennaa ei niis tatteis pitaneet, nyt pajas ко tehtii, 
ni varistiit paksun suurerj'avvan ja  sita puuta myota vettiit, kuumensiit 
sem puun. Ja mikali puu kuumen, ni hiljaksee vaansiit, kuim_paljo
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sita оГ tarvis vaantaa. No sit se muu osasto tehtii kaik, kaplaat ja  vittimet 
ja  kaustat ja  kaik.

Jalakses ogjcaplaat, a sit niiheg Jcaplaim wpaal tul’ se kausta. A 
vittimet olliit nainikkaa poikittain. Niiheq kaivoit reijat ja  sit loit siihen 
seq^kaustan, siihegjcaplaahen. A pajuloigjcans ко tehtii, se ol’ vaha 
toista viisii. Hakattii pajut ja  tosa hauvottii ne. Ja kaplaat ко ol’ paikallaa 
jo siin jalakses, sit vaanettii ne pajut, sit pantii kaustat paal vast. Jalakset 
ко on tata viisii rinnakkain, ni pajut tulliit nainikkaa poikittain, jo t ne 
yhtistiit jalakset.

PAREKATOT

Puikot paaha vaa ja  paal lavvat, ja  paatot vuorittaa. Sit miteij katat., 
mil katat. Ennempaa katettii parreil, a nyt pannaa sihverii jam igkam ittai. 
Parreet ketettii puust, narreest, ja  ketettii petajastkii. 01’ tehty sellane 
hoylapeqkki, mika hoylas^sem polkyn. Kolm nel’ miesta pit’ olla. 
Leikkasittatapitkarn_polkyn. Panit kii siihen stantkaa, ja  sita ieleejallee 
miehet vaa vettiit siin. Se leikkais^siint sem^parreen hienon, niiqku meil 
on nyt fanerkka hieno, vahasem paksump, kuim paksuu tahoit. Tuores 
puu pit’ olla. A jos ol’ kuivat puut, pit’ lijottaa viel veetes. Tuores puu 
om pelimi jamp, helpommast leikkas se tera.

Parettaei huolint kuivattaa, sellail laavoit pinnoo, pinost otit. Parreet 
p it’ vaa panna yksim ^puolin. Jot kattaa  p it’ tie taa , m item ^piiin 
sem parreem panet, jo t ves ei kaynt manemaa puun sissaa, a juoks 
pois. Ennevanhaa ol’ puukkoparreet, puukoi] kans leikkasiit puust. Haa 
juoks syvellee, puu syvvii myota, se tera leikkas puust, k u iljev ija  ol’ 
se polkky. Se puukkopare, sen sait panna miten hyvansa. Se ei laskent 
vetta, vaik paa miteni pain.

Parreet lyotii nauloil. Hienot naulat semmoset sanottii parenaulat. 
Melkein joka pare pit’ lyyva. No saiha se kattaa, jo t yli parreen loit. 
Millasen teit suomuksen. Teit lyhvan suomuksen, ni sit ei kaihont lyyva 
ihajokaparettii, lyhyt suomus kest kauvempaa. Kakskyment viis vuotta 
se kest, ко hyvast katoit.
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PUUASTIJAT

Puust tehtii ennempaa melkeiq kaik, saavit ja  amparit olliit puiset. 
Sit oF kappa, mihi lehmii lypsiit. M aitoastijat kaik olliit puust, ne pit 
olla leppapuust. Leppapuu ei painant maitoo, ei pilant, millaa m a jil ei 
teht. Jos ol’ narepuust, ni se anto niiqku piham makkuu maitoo. Kuka 
ei j osant itse tehha, ni sem pit’ ostaa. ОГ siel kylas sellasii, kutka tekkiit 
niit. Ennevanhaa sannoitkii sita viisii jo t kauvaks tata pyttyy tekkoo, 
pam^pohjan ja  paiskas vanteet.

-  Mitem^pytty tehhaa?
-  Pittaa tehha pyttylauvat, mukkailla, kuin suurenpytyn tahot, ja  

kimmita, ajjaa lauvat yhtee ja  sit kaukota. Sannoitkii jot pyttyy tehes 
pittaa olla kimmimikko ja  uurreantti ja  hammasheikki. Ne olliit ne 
vehkeet, mil pyttyy tekkiit.

-  Mika se kimmimikko on?
-  Mie pyttyloi oon teht. Kimmimikko on, mil ajjaat suoraks lauvat, 

paat vastakkai, jo t se kavvyy tapsalt, jo t se ei vuuva. Lauta pittaa olla 
suoraks hoveletty. Se kimmimikko on tavalline hoyla. No a sit se

Hepojarvea Toksovan Pitkamaelta.
Kuva 1960-luvulta; Aleksi Krjukovin perhealbumista (Pietari).
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uurreantti оГ. Sem pytyn ко kokosit ymparitsee, vanteet panit siihen, 
no pohjaa eij_olt siin. Leikkasit pyttyy sellasen uurteen, mihirn pohja 
mannoo kii. Mil leikkasit, se оГ tuota pitka saha, pikkarainen. Ко ve.at 
sita pytyn reunaa myoten, haa mannoo yhta jallcii, ympar pyttyy veca 
vaik kuigjcavva, jo t se ei revi ielee jallee. Se ymparitsee leikkajaa.

-  No a hammasheikki?
-  Se ol’ mil v e j t  vannetta paal. Vanteeg ко teit, ni sita et kasineis 

tahtont saahha manemaa sinne. ОГ semmonen kokka tehty, ко panit 
sevvantcen sem pytym paal taiilt toisest reunast, ni toisest reunast otit 
tallail kii ja  seg kans tassit, rutistit, jo t se man siihem pytym paal.

Luskat olliit puiset, kapustat olliit puiset. Mein ait muist ко heil ol’, 
niigku meil nyt pannaa keitos vattii tahe lautasel, heil оГ puust tehty 
purtilo. Soivat siint, se ol’ tuos kesk poyval, ja  jokahine vet’t’iit siint, 
sen nim ol’ purtilo.

Sauna-astijat ollut puust, pytty, mis vetta piit, mis pesseit, se oF 
saunakappa, yhen korvan kans, mist nostit, otit kii. Saaviloil kannettii 
vetta korennog, keral kaheg^kes. ОГ tuohest tehty suolakontit. Se 
tuohine suolakontti ol’ seinal naulas poyval Juon. Tuohest ol’ tehty kontti 
mis tavalisest pittiit jauhoi. Panniit kevvail viljaa tuohikonttii, kaivat 
kylvamas.

ANNA IJAS, synt. 1915 
Rantala, Toksova

HEINAA LYYVVA ON RASKAS TYO

Heinaniityl m annes pannoot puhtaan ja  hyviin lenigkim ^pial. 
Uamusil lyot varrain, sit viikatteevjvarrel tahe haraval hopsytat ne 
lakkaat ja  iltasil jo  suap panna ne suatol, jos on hyva paiva. A jos on 
satteine, ni sit ne loikoot ja  mustuut. Toisem^piiig ко mannoo jo  kaste 
pois, sit hajottaat ne suatot tuas sammaa viisii. Kuivahtaa viihasem pialt, 
tuas kiantaat haravag^kans seg^karheen, ja  sit ко tulloot kuivaks, 
tekkoot kekoloi. Kevon^aluksen tekkoot viihan ylemmaks, hakkajaat
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puita, heinii pannoot siihem^pial. Jos tekkoot muahan, ni heinat 
markanoot.

Keko pittaa osata tehha. Suap tehha sellail, jot kaik heinii markanoo, 
suap sit tuajetta siint keost eika heinaa. No se pittaa panna heinat kekkoo 
sellail, jo t ymparsee aina. A keskkohta pittaa vahvast talloo. Sit ко 
aikaa jo  riittaa, sit pittaa aikaa tehha loivast, sellail vahagjcajjentaa. 
Ко оцД еко valmis, sit pannoot viel tuul’vitsat, niita koivuloist tekkoot, 
nel’ja  vitsaa ristikol pannoot keom^pial.

Toisinaa keko tulloo sellaal, jo t ei lase vetta yhtaa, a toisinaa ко 
huonost tekkoot, ni sit puolee kekkoo ast mannoo se ves, ja  sit se on 
tuajetta.

Talvel ottaat heinat keost ja  hevosii] Jeans tuovat poikkee rejel. No 
kenen pittaa ieleppai manna, tehha se t’ie, ni pittaa paksuu lummeekii 
ajjaa hevoseq^kans. Yksinaan on huono kuormaa tehha, pittaa olla 
kaheg^kese. Etha sie pane siihe yhta suattoo takapuolen ale, a pittaa 
panna ко ajat sinne ni kuorma sellanen, jo t puol’ kekkoo puat siihen. 
Kuorma pittaa osata tehha. Rivvun pannoot seq kuоrmam pial, sit 
nuorii] kans kii, se riuku pittaa niita heinii.

Heinat visataa liavan luhtiloihen. Luhtilois on sellaist reijat jiitetty, 
sit laset lehmil sinne liavaa tahe kartanol. Kartanollois on sammaa viisii 
ne luhit, sinne puat heinat. Liavas lehmat of pantu kii, a kartanos 
valloillaa kaveliit. Sit liavan tuannappai of talli, mis of hevone, j a kaik 
on yhegjcaton^al. Talvel hevosem^pelit olliit siigjeartanos, reki of 
kartanos, rattaat kartanos, lehmatkii toisinaan kaveliit kartanos. Liavan 
ovet avahuut auk kartanoohe.

KISSA, KOIRA JA KANAMPOJAT

Panniit hautom aa kanam poikii. M ika kana kai hautom aa, sen 
kananwale pannoot munnii. A usjast sellai mun jo t et tiijekaa mis hia 
on, havis kanakii. Ja hia kai hautomaa, hanel siel of pesa tayna munnii. 
Sit hia jo  tuop niita pienii poikii kot’t’ii. Poikiiq kans tulloo jo  havint 
kana. Mis lie poltikkaispehos hauto heit. Sellastakkii of usjast.

Kukko of meil akane, se niil lens pellii jo t nak punasta, ni sit
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se anto kyyt’ii hot’ kel. Ei suant mitegkaa laskii ulos. Aikaihmisel 
ni ei niin olt paha, a lapsii man ja  hakkas sen, jo t ala muuta virka. 
Aim pit’kii kavattaa just ко akasta koiraa. Sit se pit’ myyvva.

Meil о Г sellane kissa koton Ait’ mein suvaits laulaa ja  lukkii. Ja 
kuig kavvoo ait’ laulamaa, jos hia makajaa kiukaamwpial, sit hia nousoo 
ja  kahistellee sellasen iiinen antaa. Kissa ei suvaint ко laulaat. Ait’ ко 
laulaa, hia tulloo ait’in luoks ja  ottaa ockii poikkee, luappaaqwkans tassii. 
Ait’ sannoo: mane vua pois. Mannoo poikkee ja  aina niiijku mita sanois 
justijaa, aina katsoo jalelleen. Ait’ aikaa tuas laulaa, ni ei voi miteijkaa 
nukkuu, kavvoo nukkumaa, pannoo luapagjcorvam jpiale. Ei suant 
nukkuu ja tuas tu l’ a it’im pellii. Ei hia ruam i. K atsoo  silm ii 
ja  ottaa luapagj<ans niita lasiloi poikkee. Tulloo ulkont, mannoo 
kiukaam pial makkaamaa. Tunnit ко kiivvoot, mannoo seinast yhel 
luapalaan pittaa kii ja  toisel seisattaa tunnit, sit kavvoo makkaamaa. 
Tahtoit ostaa sita kissaa, ait’ eij antant.

ОГ meil koirakii. Man nuapurin talloo, sit tulloo miul vastaa, hailyttaa 
hannallaa. Mie sanon: “M ist sie tulet?”Toi miul kanammunan, kai 
varastammaa kanammunnii. Ei hia syont, toi kot’t’ii. Mie vein animal 
takasii, mie sanon: “Musti toi kanammunan, teilt pai tul”’. Sano: “Mie 
tapan sen” . Mie sanon: “Ei huol’ tappaa, pust’ hia ellaa. Hia ко tuop 
munan, ni mie tuon teil takasii” .

MARI OLKKONEN, synt. 1907 
Poroskyld, Toksova

OLIN LIKKAN JA PIIKAN

Mie olim piikatytto. Miul ei omm aa talloo olt vakinaista. Mie 
pieneks jaiij ко ait ja  isa kuoliit. Mie jo  yheksast vuuvest laksin itsejain 
elattammaa. Miult isa kuol’ , miul tais olla kolm vuotta. Sit miul ol’ 
yheksan vuotta, ко ait’ kuol’. Sit ко ait’ kuol’, sit naapurin emanta ot’t’i 
miut likaks, ja  mie kasvoin heil neljaatoist vuotee ast. Hyo ко laksiit 
heinaniityl, mium pit’ lastakatsoo, lattijatpyyhkii, astijatpessa. Minnuu



ain sannoit likka-Mariks. Miul tul’ nel’toist vuotta, mie sanoin: “Mie 
lahem^piijaks” . .Hyo sannoit: “Ala maa, ole meil, myo siul kavvaa 
m aksam aa paikkaa”. Siihen^ast hyo miule ei maksaneet, muutko 
syot’t’iit janututtiit. Mie sanoin: “Em mie kay teil olemaa, teil sannoot 
ain likka-M ariks” .

Tul’l’iit minnuu kysymaa ommaa kyllaa toisee talloo. Mie lupasin. 
Siin talos oF poika, ja  toiset alkoit narrii, jo t sie maatkii heil minjaks. 
Mie sanoin jo t en lahe teil, annoin ne kasrahat takasii ja  sanoin: “Nyt 
mie lahen, mis eij^uo poikii eika tyttoloi” . Sit palkkasiit miun toisee 
talloo, mis eij^olt ко isanta ja  emanta. Vuuves ol’ nel’kymnt viis ruplaa 
paikkaa, ко m ie viel en olt piikan, miul ol’ vast nel’toist vuotta 
viijeistoist. No hyvil piijoil ol’ seitsemagkyment ruplaa vuuves. Ei se 
mikkaa suur raha olt. Siin talos olin, miul ко tul’ kuustoist vuotta, sit 
jovvuin S ’ierottallaa piijaks. Sit siel o lim jrionta vuotta.

-  Mita ne piijan tyot, on?
-  Pit’ lehmat hoitaa, heinaa lyyva, kartoolit kaivaa, niittamiset niittaa. 

Sillo pant’ii maahan tata vil’jaa: ruista ja  kauraa ja  otraa. Ne kaik 
pit’ n iittaa kasin, ei sillor)Jconneita olt niigku nyt ovat konneet. 
Silloiij kaik teht’ii kasil. Kartoolii toosa ol’ pal’jom  pantii, sita kaivet’t’ii. 
Kyi sita tyota riit’t’i. Lampaita ol’, talvel villoi pit’ ketrata, kartata. 
Eluklcaat toosa pit’ hoitaa.

Lagkast neulot’t’ii laqkapaitoi, sukkii, lapikkaita. No sit riepuloi, 
paas piettavat. Kuka tek suurii, kuka tek pienii riepuloi. Miehiil teht’ii 
jaa lagkapaitoi, noskii ja  lapikkaita. Kel ol’ lapsii, lapsiil neuloit naita 
hammeitalckii ja  kohtuloi ja  housuloi ja  kaikellaista.

Meil ei kuvottu muuta ко naita siltavuatteita. Myo vanhoi kaikkii 
revit’t’ii ja  kuvot’t’ii. Olliit sellaset kutomapelit. Ne ol’ kagkaspuut. No 
ja  ne tupatyot olliit, vaatteita pest’ii, lattijat ja  astijat pest’ii.

Lattijat meil olliit valkijat. Eistain kastelt’ii lattija ja  pant’ii hiekkaa, 
sit luuval haqkat’t’ii ja  sit saippuvavihog,Jeans pyyhit’t’ii. Puhtaal veel 
huuhot’t’ii ja  pyyhit’t’ii. M eil olliit kaik valkijat, ei nyt ole mikkaa 
riiivjvalkija, ко meil ol’ koton. Nyt om maalatut, nyt vahasein l’ent’aikal 
ко laset, ni hyva tul’. A en n em p it’ ко vast lykata. Meil jakut ja  povvat 
ja  ikkunat kaik ol’ valkoset. Maitoastijat sillo olliit valkijat puiset pytyt. 
Ne hiekaq^kans ко pesit ni vanteet laikkyit. Huuhtelit hyvast ja  kuumaa 
vettee, siel pyorittelit ja  panit kuivamaa. Ei niis maito hapant.
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KELTTO

MARI KAJAVA, synt. 1908 
Orava, Keltto Kuva on lainattu Eeva Mesidisen 

kirjasta “Maria Kajavan pitka taival”.

MUSTA SAUNA

Mein aikannain viel olliit mustat saunat. 0Г vua tehty sellane kivvas, 
pial oP o ike im pal’jo  kiviloi, ja  siel sit olliit hyvat loylyt. Seinat olliit 
niin nokiset, jo t ei niita seinii vast suant kavva. Mut nama lautaset aina 
pest’ii, lautaset olliit puhtaat ja  lattija ol’ puhas. Saunan kiukaahe ol’ 
laitettu suur kattila kuppeehe, siin varistet’t’ii ves. Nama saunat olliit 
oikein hyvat. Siel ol’ n iig jeu iv a ja  lammi loyly.

Ensimaiseks man saunaa amma ja  sit alet’t'ii kantaa sinne lapsii. 
Amma kaik lapset pes ja  kylvet’t’i. Vaik oisit huutant ja  potkint vastaa, 
ni joka ainovan kylvet’t’i j a kylvettais luvettel’jo t “ves muaha vieremaa 
ja  laps suureks kasvamaa”.

Lapsel ко tekkoo hampaita, ni sanot’t’ii, jo t sauna pittaa lammittaa. 
Jos eij^ole puita, ni vaik vokin varttanil. Ensim aiset hampaat ovat 
maitohampaat, toiset ovat rautahampaat. Maitohampaat viijennel vuuvvel 
lahtoot pois. Hammas ко lahtoo pois, se pit’ visata kiukaan kolloo ja 
sannoo jot: “Se, mato, maitohammas, anna miul toine hammas”.

Hammasta ко pakotti, jalat piet’t’ii varis vies. Jalkoi haw ot’t’ii, ja  sauna 
lammitet’t’ii, hieroja kutsut’t’ii. A vallii viel kupat’t’iikii. Lapsilt ei, no 
aikuisilt, kovast ко pakotti hampaita, ni hierottii kaik hia niskasuonet, 
kaulasuonet, ja  niskaa pant’ii sarvet, paikal heit’t’i pakottamast.
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RUOKA-AJAT

Uamusil ко nousin, kain juom aa kohvii. Meil ol’jo t seinan ruavost 
riippu nauhast kampa. Jokahisem pit’ kammata sil kammal pia. Jos ко 
kait kohvii juom aa, sie ol’it jo  kunnossais: silmat olliit pesty, kiajet 
pesty. Kayt’ii juomaa, itseis siunat’t’ii. Ja jo t poyvvan takan olit hil’jaa, 
siin rahajaa ei suant. Kohvi ко juo t’ii, sit olliit murkinatyot. Lap 
siil olliit ja  niats, vaik olliit kuim, pieni, ni olliit ne omat askarees. 
SilL.aikaa ко suuret kaivat juottam as lehmat, toinen lapsist sit huuhto 
kupit, toinen sil aikaa lakas lattijan. Sit kayt’ii murkinal.

M urkinaruokanna olliit tavallisest keitetyt omenat sievoiijjeans, 
tuoreet hapaqkual’it, selt’i. Murkinaks ol’ kons mittai keitetty, kons lapsuu, 
kons maitokeitosta. Perraa murkinan talvisin aikoin siivot’t’ii tupa. Sit 
naiset kaivat ketraamaa. Sit tul’ se lounatliavan aika.Aikuiset manniit 
lounatliavaa, yks pan samavaran. Samavara ко kiehu, sit kayt’ii sajjuu 
juomaa. Se ol’ lounatsaiju. Kuka tahto, ni leikkas palan leipaa. Se ol’ 
kot’ihista ruisleipaa. A kuka ei tahtont, rii se joi vua sokurii] kans saijuu.

Sit kayt’ii syomaa lounat. Lounatruoka ol’ tavallisest ain hapaij kual’. 
Ja lapsii put’istet’t’ii syomaa sellain jo t leipaa kerran, kualii kahist. Jos et 
kualii syont, ni muuta et suant. Se ol’ oikein niiijko vaha pakko. Toisenna 
ruokanna ol’ ta ttarkuassa hapam aijjog jkans tahi pilkkoo-om enii 
sicvoii] kans. Iltasiil kuuvven tunnin aikan ol’ tuas iltasaijju tahi iltakohvi. 
Iltakohvig kans pant’ii voita leipaa. Ja tuol yheksan ol’ iltanen. Sellane 
tapa ol’ jo t l’iha syotii aina iltasiil. Se ко ol’ paivan hautunt kiukaas 
kual’puas, se ol’ oikein pehmytta. Lapsiil pant’ii jokahisel lusikkaa se 
lihakohtalo. Kymmenan tuntii jo  pit’ jokahisen olla makkaamas.

MITA ENNEVANHAA SYOT II JA JUOT’II

Hautajaisiihe varustet’t’ii monellaista ruokaa, mut kaikkem paras 
ruoka ol’ talkkuna. liman talkkunaa ei pietty yksiikaa hautajaisii, eika 
ilman olvetta. cajunjuomisest ei t’iijetty amman nuoruuves mittaa. 
Cajuloin sijast kaytet’t’ii punaheinii. Niita kayt’ii makiloilt korjaamas,
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kuivatet’t’ii ja  sit ne keite t’t’ii cukunikas. K uaet’t’ii puukuppii ja  
lusikaq^kans lapet’t’ii. Ja se ol’juomista. Mut sokurii ol’. Talos o f kuus 
vavvyy. Ja vavyt ко tulliit kost’iihee, anoppi keit’t’i punaheiniist juomaa, 
kuas suuree  p u u k u p p ii. S o k u rp a la t annet’t’ii k a ttee  ja  sit 
lusikag kans lapet’t’ii. 01’ sita muutakii ruokaa. Lanttuloist teht’ii paist’ii. 
Mikkeliks leikat’t’ii aim^passi, Jouluks leikat’t’ii sika.

КО ОТЕТ’Т’П SOTAMIEHEKS, HEITET’T’II ARPAA

Tul’ sellane kasky, jo t pit’ suaha ko lm jn iesta  sotamieheks. Ja sit 
heitet’t’ii arpaa. Stuarasti ко tul’ sielt kokkooksest, ni amma kysy jot 
kel se nyt arpa laijkes. Stuarasti sano: “No tein Juhanalha se laijkes” . 
Amma sano: “Mie ко polastyin, jalatkii herposiit. Ilyppasin tuppaa 
siint, huuvvan jo t kuuleha Juhana, arpa lagkes siul” . A sillo ol’jo t ко 
manit karkuu ja  ol’it kaks viikkoo karus, ne sotamiehet ко laitet’t’ii jo, 
hi sit ennaa ei otettu. Sit sait olla koton. Amma kerto: “Mie ot’in puast 
l’ihan ja  toisest tuvast leivan ja  panin sen sakkii. Ja rinnetta myota 
laitoin sen Juhanan Val’kagkaal. Siel hia ol’ koko viikkavven. Sin vua 
kain leipaa ja  lihhaa viemas. Ja sill aikaa kuka lie laitet’t’i ja  mein aija 
ja i” . Sit ennaa ei otettu. Hia ol’ miaratty. Kaks viikkoo ко ol’ peitos, ni 
sellaantee jai. A sotamieheks laitet’t’ii kahekskymmanaks viijeks vuotta.

S illo  ol’ se llan en  ja r je s ty s  jo t kym m anan  v a iv wv iije n to is t 
vuuvvem perast ol’ se muanjako. Vaiq kaheqkymmanan viijen vuuvven 
perast kylas ain juaet’t’ii kylam muat. Ensittain laset’t’ii lukkuu jo t monta 
miesta ol’ kylas, sit monta teset’t’ii tul’ yhtee miehee koht. Naiset ei 
kuuluneet siihe. Ja sit monta vel’jesta talos ol’, ne saivat niim mont 
teset’t’ii muata. A kuka ol’ sotamiehenna, ni sille eiwannettu yhtaa. Sille 
e i j ia n t  muuta ко se talom^paikka. Katsaha meig kylast ol’ otettu 
sotamieheks mein Helen-tatin Matti. Se muanjako sattu heinaaikanna, 
ja  heile ei tult yhtaa muata muuta ко se, m ika ol’ talon ymparil. Ihmine 
ol’ kakskymmant viis vuotta puolustamas muata, Turkin sovas kai, ja  
luvettelliit hyo mones sovas hia kai. Ja yhtaa ei^annettu muata. Pere 
ela miten tahansa se aika. Heil ol’ muata vua pien t’ilkku, mis ol’ talo. 
Ja Helen-tat’il ol’ kuustoist lasta. Mies kai koton val’il, joka vuos kai.
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SerLaikaa ol’ koton aina, jo t lapset kerkisiit tulla. Kahet olliit kolmoset 
ja  kolmet olliit kaksoset; se on kakstoist. N ’i eiha niita sit huol’int olla 
ко nel’ja. Ja muata ei annettu.

Hyo pit’t’iit herralt arenil muata. Kaks lehmaa heil ol’. Sit hyo riiityn 
ost’iit herra lt aina, m ist lo ivat heinat n i i l je h m ii l .  Ja yks ty tar 
hanel ol’ ompelija. Se ompel’ koko kylal. Vot tallain hyo tulliit toimee. 
Toimeentulo ol’ oikein hiukka ja  t’iukka. A sit ко se Matti-eno kuol’, 
hanel [tat’il] kayt’ii maksamaa se sotamiehen elake. Ja se elake makset’t’ii 
viel nytkii neuvostovallanwaikan.

MITEN MIUN AIJAIN KAI KULLAN PERAS

Ait’in isa ol’ oikein ahkera muata kuokkimaa. Hyo kuokkiit eta- 
ammag Jeans monta teset’t’ii muata kuokkiin kans. Hyo elliit Nevan rannal, 
se ol’ ihan viimine Keltoij kyla. Heil ol’ oma somintka, se ol’ niiijku pien 
parsa. Sil somintkal hyo laksiit ottamaa Pietarist voimaa. Ja kuka heil lie 
sanont, jo t Kronstatist suap oikein hyyvvaa lapijatavaraa. Hyo aijoit 
Kronstattii, kruusiit sen somintkan taytee ja  laksiit pois. Tuul’ ol’ vastane, 
ei jaksaneetkaa pittaa Nevan suulle. Heita viemaa laks avomerel. Hyo olliit 
veikkoos kans, aijan veikko ol’ Matti. Vanha Matti-seta sano: “Avataa nia 
l’ukat auk, lasetaa pois nuo kullat m enee”. Miun aijain sano: “Ala Matti- 
veikko, yhet] kert suat’ii nain hyyvaa lap’jatavaraa, kuin tai pel lot hyvast 
kasvaat. Ei pie laskii men'ee”. Heita vei niin ettaa, jot ei nakynt mittaa 
rantoikaa. Somintkaa vua uallot visko sinne ja  tanne.

Sit sattu yks pieh laiva ja  se ot’t’i heita perahee. Ukot nostet’t’ii 
lap miirkiinna sielt somintkast laivaq kannel ja  kysyt’t’ii:

-  No mitii tavaraa tyo viatta?
-  No Kronstatist tuuvvaa kultaa, lap’jatavaraa.
-  No mita vart tyo etta avanneet l’ukkii auk ja  laskeneet merree? 

Oisitta sit jaksaneet pittaa peran.
-  Oi -  sano -  Pietarist jo  kaik ulkohuoneet ollaa puhastettu, t’ialt 

suat’ii nain hyvvaa lap’jatavaraa, pelto tai oikein hyvast kasvaa. Myo 
ei ruatsittu laskii m enee.

-  No itse olisitta hukkuneet.
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- N o  eha myo hukuttu, tyo pelast’itta.
Sellasii ne ennevanhaset ukot olliit. Sit ukot kutsut’t’ii semstvoohe 

ja  ukkoloil annet’t’ii metalit. M uan lannoituksest oisiit vaik oman 
hegkeeskii jiittaneet.

POIKA LAKS MORSIJAA KYSYMAA

Ennevanhaa ol’ tallanen tapa. Ко lahet’t’ii morsijaa kysymaa, pant’ii 
poika peijkil istumaa, isa ja  ait’ kaivat kahem puolen ja  nevvoit nain:

”N yt ко lahet kysy jaks, m orsijam m en  hak ijaks, 
pane m ieleis opetukset, vanhan ait’iv varo tukset.
Ei ty tto  neu la  ole, jo t  sen suat v iskaten  v irittaa  
tai uksest ulos usuttaa.
Jos tuo t ty ton , tyy tyvainen  o len  m in jaah a  m iekii.
Alii tuo rikasta, alii tuo koyhaa 
aliika m ielestii liijan noyriia.
A la  tuo ylpijiia, alii ynsijiiii,
ala tu rhannaurajaa, a la  tupp isuu takaa .
Alii katso  talog katto lo i, alii ty tom ^pal’jo i nuttu lo i.
K atso  ty tto  kaino lla ine, vanhem m ille  kuu l’ijaine, 
siin t suat siivo  em annan .
R ikkaast suat ehk riite lijan , ta lohosi to ra il’ijan, 
kom entajag  ku jahaisi, riite l’ijan rinnalle isi.
Jos tuo t a ina nauravan  naisen, 
tuot tu rhat ta rina t talohois.
Juoruakan  jo u to v a isen  naisest nau ravast suat, 
pal’jo n  tu rham puhuvast itselleis suat ikku isen  hallan.
Ju rritta ja  tupp isu inen  ikiiviiks illa t laittaa.
Paha on parjaava  vaim o, ikavii ilm am  puhheetta .
Parahiks parikse is on ty tto  sulosilm ii,
kuulijaine kullallce, vanhast vuarim  pitiljii,
siin t on illoo e llaakseis, kunn ija  ov^viel kuollakscis.
Ja  kun sie kulet kylan teitii, tarkaste let. ta lo lo i, 
iilii katso katto lo i, iilii rikkaan  tyton. nu ttu lo i.
Tuppai ta lloo  tun tem atta , kysv ru u n aa  ostaakseis ,
hevoskauppoi h ierookseis. A  pie silm al ta lon  ty ttoo ,
m iten se tu lloo , m iten se m annoo  j a  m iten  se  talon  to ita tekkoo.
O ta viel potra, jo t  on m itii niiha ja  nayttiia, 
s ita  ej ju o  hapjii papin ies kiiyttaa” .
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Kysyjat ко tulliit talloo, ni talos otet’t’i tallasel runol vastaa, pilkaten 
t’ietyst, mut siint ei kukkaa suuttunt:

”K yl m yo  naim m a, kuin tyo  tulitta, 
kuin  tu litta , kuin kulitta.
S ivu t m ann iit sinne tanne, po lv e t ka ivat po ikk i t’ieta.
R up ine  ol’ ruuna  ies, su lhasen  ro ika le  ol’ ries.
T o ista  tanne  to ivo t’t’ii, to is ta  tanne  uo telt’ii, 
ei sinnuu  sijansilm aa, sijan silm aa, koirankorvaa.
M eil on ncito  nenii nykero , p ia  om  p ien , pera  pyo rija” .

Kakskymment kuuventeen vuon kuol’ naihin runoloin kertoja, miun 
ammain. Hanel о Г yheksankymment vuotta kymmenaa paivaa vaijaa. 
Hia t’ies oikeim^pal’jo  itkurunoloi, valituksii orpoloist ja  muutegkii 
Kelton elamast. Kerto jo t hia ко tul’ Oravagjcyllaa, ni Oravagjeylas 
о Г viis talloo. Ja ne elajat olliit tulleet jostakii oikeim, Perapohjolast. 
Niita ol’ kolme vel’jesta. N aist vefjeksiist sikkeity Oravag^kyla.

VANHA VUATEPARS

Mein amma kerto millane о Г vanha vuatepars. Ко tulliit kirkost, ni 
ne olliit kaik valkeis vuatteis. M iehiil olliit kostel’it, ne olliit kuottu 
valkijast lankast. Valkijat olliit loimet seka kutteet, ja  virovjvoil olliit 
kiin. A naisiil olliit partsykkaat. Ne ol’ sellaset niinko tankit, selast ol’ 
leikattu halki ja  virovjvyo о Г vyol. Kot’kutoset lagkaset hammeet, ja  
nekkii piet’t’ii valkijat, ja  niis olliit vua harvaset mustat viirut.

EMANNAN NOSTOKKAISET

Jalkijuomat piet’t’ii viikkavven jalkee hain. Ко loppuit jalkijuomat, 
sit olliit emannannostokkaiset. Pant’ii emanta jakul ja  nostet’t’ii. Sit 
luvetelt’ii minjal jo t anopil kohenna t’ila ja  selka pese saunas. Olliit
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sellast, jo t tahtoit laskii leikkii, hi hyo luvettelliit tallain, jo t “ensimaisen 
iltan kohenna anopil t’ila, a toisen iltan pistii halko. Ensimaiseq ker- 
ram pese selka saunas, a toisen lavvantain pane vastan tygkal” . Tallasta 
leikkii siel pit’t’iit.

Mie em muista emannannostokkaisii niin tarkkaa. Emanta pant’ii jakul 
istumaa, lahjat pant’ii kaulaahe. Lahjat tuot’ii hyvat kaik anopil, 
leniijkikagkaat, kohtut, peretnikat, sukat tahi hurstit. Ne kaik pant’ii 
kaulaahe ja  sit nostet’t’ii yllaa. Nostet’t’ii sen jakug kans niin yllaa, jot 
lakkee aina. Ammat kaivat nostamaa, niit ol’kii kymmanan heqkii. Emanta 
sit lupas punaist putelit. Enne ei lasettu siint jakult, jo t “mita sie luppaat” . 
Hia sit jo  sielt huutaa, jot “punaist putelit”, sit laset’t’ii allaa. Sit luvetelt’ii: 
“Mirijajais ala opisuta, tuajekokal ala piaha paukkaa, m injaa ala 
kormantoo pane”. A mirijal sanot’t’ii, jo t “mita koton^on, kyllaa ala vie, 
mita kylas on, kot’t’ii ala tuo”. Monta tuntii luvetelt’ii yks yhta, toine 
toista, se man rinm mukavast. Ne luvettelliit, keta kutsut’t’ii jalkijuomii.

KAYT’II ROT’INOIL

Rot’inat olliit. Naine ко synnyt’t’i, eteqkii minja ко synnyt’t’i ensimaisen 
lapsen, koko suku tulliit rot’inoil. Paistet’t’ii roppeen taytyyvet piirakat, 
niita pit’ olla nel’ja. Olliit suuret puhtaat louhkat korit, ne piirakat pant’ii 
niihe ja  sit kayt’ii rot’inoil. 01’ sellanegjkansan sanontatapa: “Suu on 
niin sorjast, ко rot’inoil mannes”. A sit ко mant’ii talloo katsomaa pienta, 
viet’ii piirakat. Ja sit siihe talloo kannet’t’ii niita piirakkoi, jo t l’ieneetaks 
ne kaik kerinneet syyvvakkaa. Kaik sukulaist tulliit piirakkakoriq. kans. 
Kaik vua tahtoit valleempaa, ко synty laps, ni valleempaa. Valist olliit 
monet yhta aikaa, ei sita huolint jot suntain tai mita, milloii] kuka jous.

Rusina ol’. Lakkee iset’t’ii kokka, ja  rusina pant’ii siihe lakkee riippu- 
maa. 01’ suur kor, nel’ja  nuoraa siin, ja  laps makas siin. Ко tulliit katsomaa, 
hi naiset toivat piirakat. A sit ко tulliit rist’ijaiset, hi sit miehet ain toivat 
rahhaa. Niita rahhoi kerraity pal’jo, niita sanot’t’ii “hammasrahat”. Sit 
kel e i jo l t  rusinaa, ni sit ost’iit rusinan. Sanot’t’ii: “T ’ia on siun 
hammasrahoillais ostettu” . Kats millane muot’i ol’ ennevanhaa, ei jo l t  
ко nyt, nyt ei jole mittaa ennaa ennevanhasii t’iijoskaa.
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ENNEVANHAA TEHT’II HOVIN TOITA

A oikein ennevanhaa ammain jaH elen-tati ко olliit nuorii, ni kaivat 
hovin toita tekemas. A sit hovin herra tahto naittaa reqkiloijaa. Hia 
esit’t’i niit reqkiloillee, jo t valitkaa itsellenne morseita. Hyo sannoit, 
meita ко kutsut’t’ii tuppaa syomaa, paiva ко olt’ii pellol, myo laset’t’ii 
kaik kuola valumaa, jo t ei nayttaisty niil hovin rei]kiloil. Kuka niil nyt 
tahto manna, eika nekkaa meit tahtoneet, myo ко syot’ii lapsytet’t’ii, 
laset’t’ii kuola valumaa. Vot se ol’ jaa aikaa.

VIRPOMINE

Virpomine ol’ viikkoo enne piasijaista. Se ol’kii virposuntak. Lapset 
kaivat virpom as, ja  aikaihmisetkii kaivat. Ко kaivat virpomas, ni 
luvettelliit tallaintee: “Mie virvovjvitsasilla, koskeq koivun oksasilla. 
Kuim mont oksaa, hiim mont uuttii, kuim mont leht’ii, niim. mont 
lehmiia. Riiheltais rikkaaks, aitastais antajaks. Siul vitsat, a miul lihapala 
sijastais, maitot’ilkka lehmastais, villatukku lampaastais, jyvatuoppi 
aitastais. Mie virvovjvitsasilla, rikkaaks, rakkaaks, tuoreeks terveeks, 
viisaaks, varakkaaks, aitastais antajaks” .

Pajunoksii, mis olliit sellaist sorjaturvat, lampaat, sanot’t’ii lampaiks, 
silloii] Jco  ne just piasiaisen^aikan puhkijaat, hi niita kaytii taittelemas. 
N ’iihe pantii koristeita, ja  niil kayt’ii virpomas.

MITEN MIEHET LOIVAT VETTOO

Miehet loivat vettoo. Yks sano jo t hia hirvijaa yol manna hautoomuan 
lavitse. Hia man hautoomual ja  putos hautaa, siel ol’ kaivettu hauta. Hanel 
ol’ tallane pikkaraikkane riisoi parta. Hia koittel’ koittel’ noussa sielt 
havvast pois, eika piast miteqkaa. Uattel’: “A hyva t’ial on pehmyvas
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hiekas m uata” . Kai siihe nukkumaa. M akas niin kavva, ко tulliit 
hautaamaa. Sano: “Kuuntelen, laulaat, no mihiha nuo tulloot. Kuuntelen 
jot topsahtiit ihan havvan reunal” . Sano, mie tempasin reunast kii, 
sanoin:“Alkiia toista riisoita laskeko, enneqko toisen riisoin nostatta t’ialt 
pois”. Ruumeegkii puot’t’iit ja  kaik laksiit karkuu. Paat’uska yksinnaa jai 
havvan reunal. Sit se hanen autto sielt pois.

MITEN PANT’II KERTAA

Kerron, miten Kupanitsas pant’ii kertaa. Siel pant’ii seula poyval ja 
siihe seulaa sit pant’ii kaikellaisii esineitakkii, kagkastaja sukkii ja  rahhaa 
ja kuka mita vua. A Keltos ei pantu muuta ко rahhaa. Sit tallaintee kuaseet 
lauloit: “Laksit luojaa luottamaa, uutta onnii ottamaa, morsijamiun sulone 
sissoin, kysytella miun tuleepi, keta ensin etsitaa (etsitaa niat siihe 
kertaseulaa panemaa) seka varsin vuajitaa” . “Mis on ismoso issain sekii 
ehtone emmoin? Hein on seula siunattava sekii seulag^kans katettava” 
sano morsija. Sit tai valil isa ja  ait’ siihe jotaki pannoot. Sit sanotaa heil, 
jot “Suur kiitos rakkail vanhemmillein, kuin kuuliit meigjcutsun. Voi 
s iso se in , voi em osein  k y sy te lla  m iun tu lep i, m is on rak k aa t 
rist’vanhempain, mis on toine ristait’iin?” Ristait’it sit riiteliit:“Sie puat 
parit, a mie puam paremmat”. Sit ко ne panniit, tuas morsija niil vastas: 
“Mis om^pojat meig^kyliin, tulkaa pojat porstuvast. Pojat puolet 
veikkosein, nyt mie kutsun ja  kumaran. Tyo uotta linnan isvossikkoi 
(K upanitsas о Г sellane tapa, jo t vapa-aikoin  pojat kaivat linnas 
isvosan^ajos), teil on rupla ко kopekka. Auttakaa miun sisojain, sisko 
on matkaha miineva, joka ruopus ruplav viepi” . Sit ко tulliit morsijanta 
ottamaa, ni sit tai viisii heita haukut’t’ii: “Ко etta tuoneet tuomisii, myo 
teil temput t’iemma. Tana iltan sulhasev vi crest morsi jam pois viemmii”.
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SAYUPIRT’T’I JA SAMAVARA

M ein am ma viel m uist’i serjkii, ко olliit ne savupirt’it, e i jo l t  
savupiippuloi. Katon rajjaa vua teht’ii sellaset luukut j a  ne vet’t’iit sen 
savum^pois. Ja parreeg^kans ketrattii. K aik vuatteet teht’ii koton. 
Puhteel noust’ii jo  ketraamaa. Olliit sellaset piht’it tehty, vianetty ravvast, 
ja  pare pant’ii piht’ii. AI ol’ sellane rautanen rove. Tuhka putos siihee. 
Ja sit lapset vuorom .perraa vua muut’t’iit paretta. Yks aina tek paretta. 
Parepuut jo  varustet’t’ii kesal. Hanen lapsen ollessaa viel oP tallain, a 
sit jo  muuttu, tulliit jo  kynttelit j a  sit tulliit jo  lamput.

Ensimainen samavara ostet’t’ii Suakrovaa Jaskalan talloo. Koko kyla 
tahto sit siint samavarast juuvva. Eiha sita mika jaksant niin paljo 
lammittaa, oisha se samavara kulunt, palant rikki. Ni sit vua kaivost 
tuot’ii vetta, samavarraa kuaet’t’ii, samavarast laset’t’ii. Jokahine kupin 
joi kylmaa vetta, koha ol’ vua siint samavarast.

HARSIAN RUOSKAM

Harsia-ukko piat’t’i, jo t nyt on hyvat olk’kaupat, ко tai viikol on 
markkinat. Meinas viija kuorman olkiloi linnaa. Iltasil laitet’t’ii kuorma 
valmiiks riihtarhaa. Yol pistet’t’ii hevonen valjaihe, tult’ii regkig Jeans 
juom aa caijuu tuppaa. Caijuu juuves Harsia-ukleo nak ikkunast, jot 
nuapurin Matti aijaa linnaa tyhjas ries. Hia keikaht’, kuappas pegkilt 
viittaas, hattuusja huus regkil: “Ota ruoskajatule perast!” Regki lopet’t’i 
caijun juom isen, ot’t’i ruoskan ja  nak jo t toine nuapur pienen kuorman 
kans on linnaa manos, hyppas kuorman pial ja  alkoit aijaa. Ne nuapurit 
viel kyssyit jo t misuse siun isantais on. Regk vastas jo t iespai mannoo.

Tulliit postojaaloihe, regk vettiia ruoskaa jalest ja  tulloo tuppaa. 
Harsia-ukko jo  siel horppii caijuu toisiin ukkoloig Jeans. Regk-Pekko 
kai rinnal, juot’ii ja  kalkatelt’ii... Torleupaiva taitaa tulla hyva, ei nay 
ollekuormiikaa. Viimisel isanta sano regkil: “Pistai katsomas hevosta!” 

Regk pistais ja  tul’ samas takasin ja  kysy: “Missaswse mein hevonen 
on?” Isanta sano, jo t siulha mie sanoin, jo t ota ruoska ja  tule perast.
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Pekka sano jot ко et hevosest mittaa mainint. Mie otin ruoskan ja  tulin 
perast, niinko sie sanoit.

Harsia sirjkaht: “Voi sie hallapia! Hevonen sit seisookii riihtarhas” . 
Isanta akkeissaan tempas hattuun ja  viittaan ja  alko marssii kot’t’ii pain. 
Reijk ot’t’i ruoskan ja  laks jalest. Toiset nauraa hohot’t’iit.

Ко tulliit kot’t’ii, ni emanta sai puckut: “Sie, hamesykero, istut ja  
ketraat koko paivan etka nia jo t hevonen seisoo ja  silkkii ketrajaa koko 
paivan. Hot’ oisit riisunt ja  pant tallii” .

HOMA-AIJAN KUNirjKAAN MATKA

Homa-aija ol’jo  vanha ja  laks kuniijkaal, ко muas ol’ Saksan sota ja  
pojat olliit sovas. Aija tuumais: “Lahen kuniqkaal, pyyvan pensii. 
Laksin linnaa, kukalie hyva ihminen nayt’t’i kunigkaan talon. Manin 
portist sissiia, puistelin lumiloi jaloistain. Sillaikaa kuniijkas sattuikii 
katsomaa ikkunast ja  nak’kii miun.”

-  “Hoh, hoh, Hom a-aija” -  sano kuniqkas -  “tule sissaa” . Cas 
komens akkaa: “Pista samavara kiehumaa!” Heil ol’ omenavatruskoi 
paistettu. Tarinoitii, hia kysyi: “Kuin sie elat?” -  “Mikas tas ellais? No 
otit pojat sottaa, anna nyt pensii”. Keisar tarttu olkapiaha, sano: “Hoh, 
hoh, kyl tallane aija viel ruataa” . Pit’ tulla tuas paimeneks.

MIUN AKKAIN JA PERALAUTA

M atti-seta meinas viija akkais linnaa. Paiva ol’ pakkane, pant’ii pial 
ensittain mekko, mekon pial puol’turkki, sit pitka turkki, turkin pial 
markkinaviitta ja  kussakal kii. Suur kalvaat [paaliina] pant’ii korvii, 
niskan takkaa kii. Amma kai istumaa suanii [rekeen] peralautaa vast. 
Hevonen laks juossa holkyttammaa Pietarin tieta pitkin. Viaras polves 
suan vierus ja  amma kellaht’ peralavvan kans hatjkee ja  jai siihe muata 
kelluttelemaa. Ukko vua ajo etteepai.
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Ajo Ivan Nikkolaican cainoihe, pistiiis sissaii ja  sano:
-  Annaha, Ivan Nikkolaic, caijuu meil kahel, ко mie toin ens kerran 

akkaiijkii linnaa.
Ivan Nikkolaic kanto caijut poytaa. Ukko istuu, uotteloo, ammaa 

vua ei kuulu. Ivan Nikkolaic aikaa jo  kysella, jo t missas se siun ammais 
niin kavvan viipyy. Jo laks ukko itsekii katsomaa. Ei ole suanis ammaa 
eika peralautaa. Ukko pyoraatti hevosen ymparsee ja  laks etsimaa 
ammaa. Jokahiselt vastaatulijalt kyssyy:

-  Et sie naht miun ammaa j a peralautaa?
Ja ко ajo Viaraa polvee, hi amma istuu hagkes peralautaa vast ja  

makajaa. Ukko ol’ hyvillaa ко loys ammaas, nosti hanen suanii ja  lahet’t’ii 
aijaa porottammaa Ivan Nikkolaicin cainoihe, jot ei caiju jiahtys.

HELENA KELKKA, synt. J889 
Orava, Keltto

SIAENTEITA JA VANHOI TAPPOI

M uarija ol’ kakskym entviijeis paiva m ualiskuuta. Jos sina yon 
ei jiatyttanyt, ni sit koko kevviiis ei jiaty ttanyt. A jos jiatyt’t’i s in a ja  
toisel yol, ni nel’kyment yota jiatyt’t’i. Jos yhen yon jiatyt’t’i, sit kakskyment 
yota jia ty t’t’i. A jos ei jia ty ttan t ensiqkaa, sit ко tul’ kesa, ni ol’ 
kesapakkaset. Sellaantee ennevanhaa sannoit ihmiset. Hyo panniit 
merkkii, ni sellain se tapahtu. Kakskymentviijeis paiva maiTaskuuta ol’ 
Katrinanpaiva. Sillo tuas ol’ Katrinan suvet. Vaik olkoo kuim pakkane 
ilma, nn him piiiviin tulloo lammi ihan jot vetta sattaa. Juhanuksenpaiva 
on kakskyment nel’jais paiva kesakuuta. Ja kakskymentyheksais paiva 
kesakuuta ol’ Pietarim .paiva, ja  niihim piiiviin sattaa vettii.

Jos kanat nokkiit nurmii, sanot’t’ii, jo t nyt tulloo suaje, ко kanat 
nokkiit nurmii, ja  se tul’. Ja sit ко sellaa sato, jo t alko pullot nostaa 
viem^piiil, sit sanotaa, nyt on pitkaline suaje. A jos koirat piehtaroivat, 
sit tul’ jaa huonot ilmat. A kuar ко ol’, se ol’ ukomlman aikan, ко ol’ 
polkkypilvet, hi sanot’t’ii, jo t nyt heittaa satamast, ко kuar niat tul’.
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Sanot’t’ii, ко mant’ii uutee talloo ens kertaa: hyva voint’i vierahaksi, 
jum ala kavijaksi ja  tyytyvaisyys ja  rakkaus poyvam piahan.

Taurun harka jai metsaa yoks, a toiseks yoks ennaa e ijian t, ni isanta 
sano: “Sai se mein harka allyy piahas, toisen yon e ijia n t ennaa metsaa”. 
Ко sanoit mita, ni se sil kertaa tul sananparreks. Eika sita palTonhuolint, 
ко sananparret sai keksii. Sen perraa sanot’t’ii: “Saitpa allyy piahais, 
ко Taurun harka”.

HIARUOKII

Hiat on tulos talloo, leikat’t’ii mikanipuit elokas, kaikkiin pal’jo  sika. 
Nyt tast sijast vuuvatet’t’ii ver tarkkaa kailc poikkee astijaaha. Ja mikalt 
se ver vuos, sikalt vatkat’t’ii, jo t se ei piast konttyloihe. No ja  nyt tama 
ver viel laset’t’ii siivilan lavitse. Pilkot’t’ii rasvaa, kuim^pal’jo  kuka 
ruatsis pilkkoo sita. Ja nyt otet’t’ii suolet, puhastet’t’ii oikeim puhtaiks 
kaik ja  koytet’t’ii piast kii. Sit ol’ semmonen ratti, ratiij kautta laset’t’ii 
sita verta puol’ suolta, ja  sinne laset’t’ii rasvaa. Sit koytet’t’ii kahel pial 
kii, ja  sit siint nuorast pant’ii keppiihe ja  laset’t’ii kiehuvaa vettee, 
sukunikka jo  kiehukii. Ja se suol’ tul’ lhan taytee, vaik ol’ puol’ vua 
pantu. Se niiqjcovast turpos. Kahveliq kans koitelt’ii, ко pistit, jos 
viel tul’ verel, sit viel keitet’t’ii, a ко ei ennaa lahtent verta, sit ol’ hyva. 
Verkalpassii teht’ii tallaintee.

Sisuksiist teht’ii sellaintee kalpassii. Sisukset otet’t’ii kaik keitet’t’ii 
ja  sit oikein hienoks jauhet’t’ii. Kel e i jo l t  mil jauhaa, ni se sit pilkkoo. 
Sit pant’ii sipulii sekkaa. No verkalpassii jaa  pant’ii sipulii. Sipulit 
tahot’t’ii silputa kaik hienoks. Nyt siiq^ko tul’ semmone liha, ni siihe 
siastet’t’ii paksummat suolet. Sit ne suolet putsat’t’ii, jo t se tul’ semmone 
tasane ja  louhka.

Sit paisf it varustet’t’ii kaik. Pant’ii sukunikka taytee lihhaa, kuin vua 
sinne mahtuu. Ja sit pant’ii laurovanleht’iloi ja  sipulii ja  vahasein vetta, 
jo t se liha siel kohos pehmoseks ja  kypsaks. Se kuulu paist’iks. Toises 
puas keitet’t’ii sit kuoritut omenat. Ja sit tama liha pant’ii kesklautasel, 
omenat ymparsee. Ei sillo syoty niin, jo t jokahisel ol’ oma lautasein, 
yhtoisist asteist syot’ii.
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No ja  v itsinaa teht’ii. V itsinat teht’ii sita viisii. O tet’t’ii sijan 
takapuol’palat suolat’t’ii, oikein hierot’t’ii kaik suolaij J<ans kuin vua sai. 
Paar paivaa piet’t’ii sellain. Sit otet’t’ii ja  pant’ii roppeel. Ensittain teht’ii 
leipataikinast, ruisjauhotaikinast sellanen kakkara, ja  sit pant’ii siihe se 
sijanliha. Ja toine kakkara pant’ii siihe pial, ja  tyonet’t’ii oikeigjcuumaa 
kiukaahe. Vitsinag^kuor tul’ oikein rasvane. Sit saijurjjcans sita soivat.

KATRIKUKKONEN, synt. 1900 
Orava, Keltto

MEIN TALO OL’ JUOSLA

-  Mitii sie muistat suvustais?
-  Mein talo о 1’ Oravan Juosla. Ensimaine esi-isa migka mie tiijan, se 

ol’ Juoseppi. Juosepin poika ol’ Hentrikki. Sil Hentrikil ol’ kaks poikaa ja 
viis tytarta. Miun aijain ol’ Juhana, toine poika ol’ Simo, aijan veikko. Sen 
talo ol’ Vanha Simo-setala. Hanel ol’ monta sissoo: Ieva-tat’i, se ol’ koton, 
Kat-tat’i Suakrovas ol’ toine, Helen-tat'i ol’ Oraval, se ol’ kolmais, Susan- 
tat’i ol’ Oraval, se ol’ neljais ja  An-tat’i ol’ Juanilas. Sit miun aijallain ol’ niat 
kolme poikaa ja  kolm tytarta: Simo-seta ol’ vanhin, sit ol’ miun issain Matti, 
se ol’ toine ja  Juhan-seta, nuorin, ol’ kolmais. Ja tyttarii ol’ kolme: Susan- 
tat’i, An-tat’i ja  Kat-tat’i. Tallane ol’ suvun kanta, mikali mie muistan.

-  Oliks suku vahoi kylan elajii?
-  ОГ, mikali mie t’iesin. Hyo olliit ihan Oravan kantaelajii, Mehilaisii. 

Koko se Mehilaissuku, ne olliit Oravan kanta-asukkaita. Oraval ol’ 
Mehilaisii enne sottaa seitsamantoist talloo, ne elliit kaik Oravan Ylakylas.

-  Mita sukunimmii siel Alakylas ol’?
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-  Siel оГ Pekkiloi ja  Ollikaisii. Anttulan Kat’i ol’ Anttonen, mut se 
ol’ tullut sinne muuvalt.

-  Se tein vanha talo ol’ korkijal miajel. Mika mak se ol’?
-  Se ol’ Hiismak. Se pelto siin miajel se о Г olt kaik metsan. Suvetkii 

hyppeliit siel metsas.
Sussii siel ol’ n iin \ pal’jo , jo t mie ко olin pien, ni isa ко laks viemaa 

syksyl lampaita linnaa j a pan rattail ne lampaat, itse tul’ tuppaa panemaa 
piallee. Meil ol’ oikein suur koira, ni koira jo  huus taysijaa. Suvet jo  
tulliit siihe sil aikaa ко isa man tuppaa panemaa piallee. M ut sit se 
H iism iajen pelto  ol’ v iljelty . H iism ak ol’ kork ija, siin t laset’t’ii 
kelkkamakkii talvel. Ja ves viatti sielt miajen alt.

-  Minkalainen ol’ kylan talous?
-  Isa meil ol’ tietonhalune ja  hyva talouven tuntija. Jo Japanin sovan 

jalkee Lyyssii tul’... (siel ol’ ujestnoi) sinne tul’ sellane muanviljelys- 
osasto, siihe pit’ kavva jaseneks. Isa liitty siihe jaseneks, sielt kayt’ii 
lahettammaa Suomee ekskurssil (sanottii ekskurssiks). Isa kai Suomes 
ekskurssil, kai Elisenvaaras ja  Kurkijoel. Siel naytet’t’ii miten Suomen 
karjatalous kehittyy. Siel ol’l’iit lehmat ja  liavat uutta mallii. Sit sinne 
Lyyssii tul’ kaijakko leva Humala, hia ol’ Suomen maatalousopiston kaynt. 
Hia kai kaymaa kylTii myota, kuka kutsu, t’ilas. Sint pit’ jonkuverra 
maksaa. Hia kai kerra kuukauves talolois. Oravan kylast siihe liitty mont 
talloo: Henulaiset, Uollan Puavo, An-tat’in eno ja  mein talo, Juosla.

-T iesiitaks ihmiset sillo jotain orjuuven ajast?
-  Mie t’iijan vua sen, mita amma kerto. Hia kerto jo t kolme paivaa 

viikos pit’ teha hovin pellol tydta. Pit’ kavva hovin tyot tekemas, ja  omat 
tyotjaa pit’ teha. Tyttoloil pit’ suahha rahhaa, mil sita orsikkoo hankkii. 
Ja raha о Г niin t’iukas, jo t eiha sita suant muul ко omenii ja  maitoo viet’ii 
linnaa. Raha ol’ oikein t’iukas. Ne tytot ot’t’iit kylast niittamista, urakkaa, 
ot’t’iit niilt kenen pit’ palkata paivalaisii. Mihi ol’ kulin alus kylvetty tahi 
puolen kulin alus, sen kylvoksen mukkaa makset’t’ii. Sit ко ne tytot ol’l’iit 
sita niittamas, sanot’t’ii yot’inkintaa. Ко elokuus ol’ kuutamo, ni kuutamol 
hyo manniit niittamaa, saivat itsellee rahhaa. Amma sano viel, jo t pojat 
tul’l’iit siihe pellon pienareel kaiinonii soittamaa.

-  Mis kylas se hov ol’?
-  ОГ K elton hov, se y letti sinne Suakrovaa, ja  sit ol’ alahov 

Suorannas.
-  No ne hovin herrat olliit venalaisii?
-  Venalaisii tietyst.
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KYLAN RIKKAAT JA KOYHAT

-  Mist se riippu, jo t toiset olTiit kylas rikkaita, toiset koyhii?
-  Se riippu siint, millane ol’ pere. Jos ol’ lasiva isa tai aiti tai jos ol’ 

isajuomar, sit ol’ koyhyytta. Mut niin koyhii eij olt, jot ej p is  olt lehmaa 
ja  hevosta. Lehma ja  hevone ol’ kaikiil. Mein kylas ol’ viiskymmant 
talloo, vaha ol’ niita, kel ol’ yks lehma, mein kylas ol’ yhtee aikaa 
kakssattaa seitsamankymmant lehmaa.

-  Ко piet’t’ii renkiloi ja  piikoi, mist ne otet’t’ii?
-  Mis talos ol’ pien talous ja  paljo tyttoloi, ni manniit sit piijaks. Sit 

meil Inkeriihe tul’ paljo Suomen Karjalast, joka kevat sielttulTiit. Miehet 
tul’l’iit viikatteet ja  lapjat olal ojankaivoohee ja  heinaa niittamaa. Monet 
tytot ко tul’l’iit kesaks ruatamaa, ni jaivat sinne elamaa. Jos ol’ viis lehmaa 
talos ja  lapsii, ni pakost pit’ ottaa piika. Ei ne piijat pahotelleet paivijaa. 
Monet talontytot, mitka ol’l’iit pientalollissii, ne kateht’iit piikoi, hein ei 
kannattant orsikkoo ostaa. Piika ко ol’ vuuven, ni hanel tul’ se rahapalkka 
puhtaan, talost ol’ arkvuatteet ja  kenkat seka ruoka.

-  Ottiitko ne inkerlaiset pojat piikatyttoloi?
-  Miks ei ottaneet? Eiha se sil olt piloil, jo t ol’ piika. Ne ко manniit 

emannaks, ni monest tul’ oikein rikkaan talon emanta. Talolois oppiit 
tekemaa tyota, talon emanta opet’t’i, ja  ne kehtasiit teha tyota.

KOULUNKAYNTI

-  M illaista oli Igkeris koulunkaynti?
-  M iun aikanain ol’ kolm luokkane alkeiskoulu, opetet’t’ii kaik 

venajan kielel, uskonto ol’ suomen kielel. Piplihistoria ja  Katkismus 
ol’ kahist viilckoo. Suomen kielel lukemaa opetet’t’ii jo  enne kouluu, 
vanhemmat opet’t’iit kotonnaa ja  sit ol’ kirkon puolest kiertokoulu. Se 
oF nel’l’a viikkoo kylas ja  sit muutti toisee kyllaa. Kaikiil ostet’t’ii aapiset 
ja  teht’ii puiset viivot’t’imet ja  luvet’t’ii: “Assa ii, amma ii, ее -  sie, mie. 
Kuka amman vieres Fie, sita ei t’iija issain enka mie”. Meil ol’ opettaja 
leva, yksjalkane. Sit ко myo oikein huuvet’t’ii tavates, ni opettaja loi 
tahtii kasillaa ja  kiittel’: “Ai, varmat! Ai, varmat!”



Samas luokas ol’ suomalaisii ja  venalaisii oppilaita. Kolme luokkaa 
olTiit kaik yhes luokkahuonees. Sillo ко mie kain kouluu, yhel opettajal 
ol’ kaheksankymmant viis lasta. Kolmee riatyy oP pulpetit, joka luokal 
er riaty. Venalaisii ol’ noin neljasosa. Venalaisiil kai uskontoo opettamas 
vennain pappi.

-  No kons ne suomenkieliset koulut tulliit?
- Enmuista. Se tais ollajo vallankumouksen jalkee. Mut suomalaiset 

sanomalehet olTiit ennekii, “Inkeri” ja  “Neva”, ja  “Hyva sanoma” ol’ 
henkeline lehti. Henkelissii lehtiloi ja  kirjoi tuot’ii Suomest. Vaik kot’t’ii 
t’ilat’t’ii, ne tulTiit kerra kuukautee kirkkoo, isa toi suntain kirkost kot’t’ii. 
Meil tul’ “Hyva sanoma”, se ol’ inkerilaine leht’i, se Viipuris painet’t’ii. 
Sit tul’ “Lasten leht’i”, “Kot’ileht’i” ja  “Nuorison ystava”. “Pellervo” 
о Г m u anv ilje ly sleh t’i, ol’ “E lam an  k ev a t” , “ S an an saa tta ja” ... 
Suntakpain isa ко toi, niita ol’l’iitkii penkit taynaa, ja  sit istut’t’ii eika 
lahetty mihinkaa. Aitin pit’ huutaa: “Kaykai syomaa, kaykai syomaa! 
Pois kirjat! Pois kirjat!”

-  Oliks muuta kirjallisuutta?
-  ОГ. Kirkos ol’ hyva kirjasto. Sielt sai suomalaisii klassikkoi, ja  

Leo Tolstoin kirjoikii ol’ suomen kielel, mie kaik luvin. Juhani Ahon 
ja  Linnankosken kirjat, ja  Paivarinta se о Г ensimaine, Ja Minna Canth 
ja  Aleksis Kivi ja  mita niit ol’ viel . .. Siel ol’ viel ulkomaalaisii kirjoi, 
kiannettyi, oikein hyyvvii.

-  No mihin sit pias etemmaks oppimaa?
-  Riapyval ol’ kaksluokkane koulu, sinne pias jatkamaa alkeiskouluu, 

mut en mie sinne piast, ei minnuu sinne kannattant laittaa. Miul ol’ 
ykstoistais vuos, ко lopet’in koulun, parahiks koulunkavija. No setan 
kans ко elet’t’ii yhes,ja meit ol’ karja lapsii, hanel eij olt ко yks Mari, no 
tnihi sie siin ... A sit ко myo erottii, sit isa alko kayttaa meit kouluu. Sit 
Marsiso ja Susansiso kaivat kutomakoulus (Keltos ol’ oma kutomakoulu). 
Ansiso kai kansanopistos, sit miekii manin kansanopistoo.

-  Mis se kansanopisto ol’?
-  Yks kansanopisto ol’ Haapakankaal, mis Ansiso kai, a mie kain 

Toksovas.
-  Mita siel opetet’t’ii?
-  Kaikkii talousasjoi, opetet’t’ii viel m atemafiikkaa, maant’ietetta, 

historijaa jonkuverran.
-  Oliks se opetus suomen kielel?
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-  Suomen kielel. Se kest’i yhen talven. Haapakankaal ol’ kristil’ine 
kansanopisto, a Toksovas ol’ taval’ine.

-  Olik se opetus maksullista?
-E ij^ollu t. Niita varroijonkuverranujest’ist annet’t’ii, ja  sit oppilaat 

veivat oman ruuvan. Toksovan kylalaiset ot’t’iit asumaa. Se opisto kesti 
vua kaks vuotta ja  sit se hajos.

-  Kaivatko pojat kansanopistos?
-  Kaivat. Heil ol’ sit miehiin kastyot. Siel ol’ viel kastyoopettaja 

Suomen punapakolaisii, oikein hyyvii kastoita tekkiit. Pojil opetet’t’ii 
voimistelluu, lauluu, m atem afiikkaa. Kansantaloutta о Г opettamas 
Santeri M akela. Piet’t’ii illanvietto lo i, opetet’t’ii esiintym m aa ja  
kaikenlaisii kaytostappoi. Miten pittaa puhtautta, miten kohtella vanhoi 
ihmisii ja  miten yleensa ellaa. Opettaja Paavo Lankinen о Г Suomen 
yliopiston piattant akronomi, ja  hanen vaimoos ol’ saman yliopiston 
piattant, Lahelt. Se rouva opet’t’i suomen kielta, kirjallisuutta ja  
matemafiikkaa ja  voimistelluu.

-  01ik_se jo  vallankumouksen jalkeen, ко ol’ jo  punapakolaisii?
-  Se ol’ yheksantentoist ja  kakskymm anenten vuon. Syksyl ко 

manniit oppilaat kolm atta vuotta alottammaa, ni sielt ol’ vankittu 
Lankinen, opiston johtaja, ja  pantu M akela johtajaks. Oppilaat olTiit 
kaks-kolm viikkoo ja  kaik laksiit pois. Siihe hajos se kansanopisto.

-  Kons Kelton koululois alko suomenkieline opetus?
-  M uistaaksein, se ol’jo  perraa vallankumouksen. Sit Suakrovas ol’ 

jo nel’luokkane koulu, ja  venalaisiil tehtii er koulu.
-  Kuka tahto manna etemmaks oppimaa, mihi se pias suomen kielel?
-  No, katso, Heli-siso ol’ minnuu kuutta vuotta nuoremp, hia kai 

Suakrovas nel’ luokkaa, sit ol’ kirkon vieres pappilas kaksluokkane 
koulu, sit man sinne. Siel olliit suomalaiset opettajat Aleksanteri ja  
Liisa Virolainen. Sen perast Heli piaskii jo  Hatsinan teknikummii, ja  
miekii laksin hanen kansaa, miul ol’jo  kakskymmant vuotta.

Kolppanas ol’ seminaari, sit se muutti Hatsinaa. Siel Hatsinas ol’ 
opettajiin punapakolaisii. Tomiaiset olTiit pariskunta, opet’t’iit Suomen 
historiaa. Airola ol’ matemat’iikan opettaja, Tuurala opet’t’i aitinkielta. 
En muista, mita se Vatane opet’t’i, mut se kerto, jot nyt tehhaa sellaintee, 
neuvostovalta ко alko, sukulaissuhteita ei tule. Lapset ко syntyyt, ne 
otetaa pois vanhem milt ja  pannaa yhtee karjaa, ei ole tarvis tuntii 
vanhempii eika sisarii eika vel’jii, muailmas ovat kaik tasa-arvoisii.



Neuvostovalta kasvattaa kaik lapset yhes karjas. Se Vatane opet’t’i 
tallasta juttuu.

-  Monta vuotta siel pit’ oppii, jo t pias opettajaks?
-  Nel’ vuotta. Mie kain vua yhen vuuven ja  laksin pois. Heli ко 

lopet’t’i, hi isa ei laskentkaa hanta opettajaks, hia of vuuven koton, mut 
sit valtio vuat’i tyohoo, pit’ manna.

MITEN NUORISO VIETTI VAPAA-AIKAA

Jo enne ensimmaista maailmansottaa Keltos olliit rait’t’iusseurat, 
rait’t’iusravintola ol’, mis nuoret miehet kaivat. Opettajat ol’ jarjestaneet 
laulukuoroloi. Kirkkokuoro toimi kansankuoronajaa. Autiol ja  Virkkilas 
ja  Seltsois ol’ laulukuoro, ja  Suakrovas. Opettajat ohjasiit. Jo enne 
maailmansottaa rakennet’t’ii kansantalo Kelttoo, siin piet’t’ii iltamii, eika 
siel huolint olla mittaa polisilloi eika milisilloi, nuoriso ol’ oikein rauhallista.

-  Mita siel iltamiis teht’ii?
-  Opettajat avasiit iltamat, pit’t’iit avajaispuhheen kaytannon elamast 

ja  sivistyksest. Sit ol’ lauluu ja  runoloi, tavalisest ol’ naytelmakappale.
-  Mita soittimii kaytettii?
-  Laval ol’ urku, sit oF viulu, mantoliini ja  kart’eon. Kuplet’t’ilaululoi 

lauloit usjast Inkerin murteil. Pojat kaivat pitkin kyl’Fii karmonin kans, 
manniit kylast kyllaa ja  soit’t’iit.

Sit kesal piet’t’ii kansanjuhlii Papinhuas, se ol’ likel kirkkoo. On se 
koivikko nytkii siel. Siel ol’ sellane mukava rinne, lava ol’ alempaal, a 
rinteel ol’l’iit penkit. Lava ol’ oikein suur.

-  Kuka ne kansanjuhlat jarjesti?
-  Seurakunnan opettajat. Enne vallankumousta papitkii ot’t’iit ossaa. 

Pappi p it’ av a ja isp u h h een  ja  laks po is . S it o p e tta ja t a lo t’t’iit 
valtakunnalliset juhlat, siel laulukuorot lauloit, lausut’t’ii runoloi, ol’ 
naytelmakappale.

-  Piet’t’iiks juhliis kansallispukuloi?
-  Piet’t’ii.
-  Mis niita viel piet’t’ii?
-  Kirkos ja  pyhapain.
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-  M illa ise t y h teyvet o lliit m uih in  seu rakun tiin , oliks m ita 
kanssakaymista?

-  Eij^olt muihin ко Riapyvaisiin. Muut seurakunnat olliit ettaal. 
No tietyst suuret henkeliset juhlat olliit koko Inkerinmaan yhteiset. 
Niita piet’t’ii eri seurakunniis. Seitsemantentoist vuon mie olin Venjoel, 
siel olliit suuret juhlat, sit olin Haapakankaal yheksantentoist vuon.

ELET’T’II KANSALAISSOVAN AIKAA

-  No, sehan oli kansalaissovan aikaa. Miten se vallankumous ja  
kansalaissota tuntui kylas?

-  Ei myo sita oikein ymmarretty eika osattu pelata. No kuuluha se, 
ко linna о Г niin likel, jo t siel kayt’ii ampumaa. Linnas ammutaa, mika 
nyt on? Mari ol’ linnas sikkoin ruokaa ottamas hevosel. Ко tul’ pois 
iltasiil, ni sano, jo t linnas on tays^sota. Sano: “Mie ко kerkesin vua 
Nevan sillast ylitse, sillo silta avattii auk”. Isa jaa tul’ pitkin yota pois. 
Ei se sillo sen enempaa, mut ne jalkiseuraukset, ne kiusasiit.

Veikkoin (niat issais) ol’ Preoprasenskoi polkas, se ol’ keisarin 
henkivartijapolkkaa ja  ol’ siin Talvipalatsin vieres. Mie kain viemas hanel 
evasta, manin siihe Ermitaasi. Ei sita sillo kukkaa kieltant; rupla pit’ 
maksaa. Mie istuin niil tuoliloil ja  soin ew aitain ja  katselin niita kuuvii.

-  Mita vart hanel pit' evvaita viija?
-  Kyi niita sotamiehii syotet’t’ii, no viet’ii niat piirkkaa ja jotakii 

parempaa.
Taha Preoprasenskoi polkkaa val’it’t’ii suuret ja  sorjat miehet. Issais 

kans ol’ mein Kelton miehii monta: Porult Jakosen Matti, Seltsoin 
Vanasimo ol’, ja  Kankurmiajelt ol’ Sakarlan Simo, ja  sit of metsavahin 
Saska. Hyo olliit oppimas ahvitserloiks. Mie manin uamusil varrain, 
kaik pojat tulliit kyselemmaa, mita sinne kyllaa kuuluu. Mita mie 
kesenkasvone tytto osasin sannoo? Val’l’ii istuin siel kasarmin portin 
luon, uottel’in heita. Oikeig^ko torkutti, sotamiehet manniit sivutse ja  
nayt’t’iit minnuu sormellaa. Ко sie oist naht, millane mie olin: amman 
sinine verkaturkki pial, suur lankahame pial, usoroin kans peretniekka, 
suuret ait’in huopaset jalas ja  suur kalvaat pantu korvii ja  selan takkaa
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Katri Kukkosen veli Juhana 
Mehilainen ensimmaisen 

maailmansodan aikana Pietarissa.

kii, oikeinpunaset poset. Istun ja torkun. Sotamiehet mannootjanayttaat 
* sormellaa: katsokai tuota peletosta.

-  Mis se veikkois ol’ sit vallankumouksen jalkee?
-  Sit hia ol’ puna-armejas. Hia ol’ jalkavikahine ко liukahti siel 

kasarmin lattijal, jalka kiertaity. Hant laseft’ii kot’t’ii, koton sit hoijet’t’ii 
se jalka. Lopun ajan oP puna-armejas, rintamal ei joutunt.

Se vallankumous laks sit manemaa sita viisi, jo t Venajal ко оГ sota, 
ni sielt ei tult ruokatarpeita eika viljaa. Pietarist tulTiit ryostamaa meilt, 
ко myo ol’t’ii siin likkeel. Omenaa ко kaivet’t’ii pellol, ni sikalt pit’ kaik 
viija Myllyojal, antaa valtijol. Itsel vart sit peitet’t’ii, iltasil ко tul’ pimija, 
kaivet’t’ii pellol syva kuoppa (meil ol’ hiekkamuat), pant’ii seitseman -  
kaheksan sakkii sinne kuoppaa, sit pant’ii olkii pial ja  muata, ja  tallottii. 
Omenavarsii viel visattii pial. Kellariihe jaa pit’ teha peittoloi, muuten 
tulTiit ja  kaik veivat pois. Lehmii sillo viel ei ottaneet pois, mut sit
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miarattii lehmatkii. Meiltkii miarattii yks lehma pois, ni isa anto sen 
lehman Saskan'Kat’il, hia ol’ koyha.

Taloloist tul’l’iit ryostamaa. Yhen kerran kesal tulTiit, veikko ol’ sillo 
armejas. Kylaneuvoston pialikko ol’ Jokorova, yol tul’ tuppaa tarhan 
puolelt ovensuun ikkunast sissaa ja  liuus jo t “Kaik ammun keta t’ial 
on” . Myo tytot ol’t’ii sertakas makkaamas, a isa ja  ait’ olliit siel allaal. 
Hia ко kai ruijuumaa etsimaa ... Mar-sisol juohtu mielee, jot meil ol’ 
tapettu sika ja  liha ol’ pytys sulanas. Mari lassei hiljaa sielt sertakast 
allaa, otti sen lihapytyn sulanast ja  vei tarhaa puomenapuun juurel ja 
kykki siel sen lihapytyn kans peitos.

Se Jokorova tul’ sertakkaa ja  puhasti kaik. Siel ol’ veikon polkupyora, 
oikein hyva ruotsalaine pyora. Sen vei, maitopittonat ja  mita tapas, sen 
otti. Rattaat olliit ulkon, sinne pan kuormaa ja  vei. Kysymaton asja. 
Juhan-setal ol’ uutee tuppaa vart varustettu sement’it ja  kaik, ni kaik 
veivat pois, rakennustarpeetkii.

-  Eiks kukkaa vastustant?
-  Ei kukkaa sanont mittaa vastaa, ol’t’ii niinko hiiret hiljaa. Heil ol’ 

asseet.
-  Eiko kukkaa kaynt mihinkaa kaipaamas?
-  No miten se sil suvel miat kaipaamaa, mika lampaan soi? Ко hia 

ol’ kylaneuvoston esimies, ni kel sie kaipaamaa manit?
S it tu l’ se v a n k itse m in e n , m ieh e t v an k it’t’ii, sano t’t’ii, jo t  

panttivakiloiks viet’ii. Mein kylastkii viet’ii Uollan Puavo ja  Pol’akan 
Juhana. M iun isajain ja  settaa ei viety. No palTo Kelton miehii viet’ii 
Lyyssii. Sit kirjoit’t’iit Smol’noihe Leninil kiijeen (sillo jo kylaneuvoston 
esimiehen ol’ virolaine Mertsi), ja  miehet laset’t’ii sielt pois.

-  Kons se ol’?
-  M uistaaksein se ol’ yheksantentoist vuon. Miun lankoin Vanhast 

Kylast m uistel’, ко heil ol’l’iit Juhanan kans vast olleet hiat, nuor 
pariskunta, ja  Juhana vagkit’t’ii. Juhanan isa sano: “Mia sie, nuorikko, 
sita Mertsii puistamaa, ко tyo vast kaitta yhtee. Most se Mertsi laskis 
pois. Mita pahhaa t’ia Juhana on tehnyt?” No, lanko man. Mertsi sano: 
“Ко tuot rahhaa sellasen summan ni suat mieheis pois” . Hia tul’ kot’t’ii 
ja  sano isal, jo t rahat pittaa maksaa miehest, mies on kalleemp rahhaa. 
Vanhemp veikko Matti sano, jo t meil ei ole niim^pal’l’o rahhaa. Isa 
sano, jo t rahat pittaa suahha. Rahat etsit’t’ii velaks, viet’ii Mertsii, ja 
Juhana pias pois, mut sit yhellain kaik miehet tulliit pois.
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-  01iks_siel kyliineuvostos paikallissii, inkerilaisii?
-  Eij olt kettaa, ei ne omat ois sellain menetelleet.
Mie ко kain kansanopistos yheksantentoist vuon, sinne pit’ ottaa 

kotont evvaat keral. Niin ol’ tiukka, jo t ohranat olTiit Kalanistol ja  joka 
p a ik as, k a ik  ru o k a ta rp e e t ot’t’iit p o is . M iun  p it’ k av v a  aina 
kylaneuvostost ottamas paper, jo t mie sain viija evasta sinne Toksovaa.

-  Veikollais olliit hiat kaheksantentois vuon, ко ol’ oikein nalkaaika. 
Miten niita haita piet’t’ii sellasee aikaa?

-  No, ко rneil ol’ muat ja  lehmat ja  sijat, ol’ha meil ruokaa. Leipa of 
loppunt ко se ol’jo loppukesa. Haita pitkitet’t’ii, uotelt’ii ко ruis valmistuu. 
Sit kayt’ii valmeita paikkoi niittamas, lyhteet kuivatet’t’ii kiukaam pia 1 
ja  puit’ii ja  suat’ii leipaa. Linnast mist lie suat’ii vehnajauhoi, ja  niitako ei 
mitenkaa suatu tuuva pois. Isa ja  ait’ manniit kiessis linnaa ja  ymparsee, 
Tulokkaan kautta tul’l’iit pois, panniit jauhosakin kiessin penkin ale.

Isal ol’ tuttava kalamies, isa toi sita setrina-kallaa, koko pytty suolat’t’ii. 
Sika tapet’t’ii ja  teht’ii makkaraa ja  vitsinaa ja  sylttyy. Kalamies kapsi 
siikaa jakokonaiset kapsitut kalat pant’ii poytaa, viel ruoholoil koristet’t’ii. 
Vehnaset paistet’t’ii koton. Oikein ol’ pal’l’o vakkii. Sarrais olliit poyvat, 
ni omenanostajatkii kaik pant’ii syomaa. Monen kylan vak ol’ hais.

MARI MEHILAINEN, synt. 1896 
Hirvosii, Keltto

EN JOUTANT KAYMAA KOULUU

Miun oma sukunim on Myllar. Mein kylas ol’ pal’jo  Myllarloi. Meil 
ol’ suur pere: veljii ol’ neF ja  yks sisar. Mie olin vast toisel vuuvel, ко 
sisar man naimisii. Vanhemmal veljel ol’pal’jo  lapsii, tais olla seitseman, 
mie niita likoitsin, ja  viel nuorempaa veljejain likoitsin. Hanel ol’ 
akliskoi taut, hia kai vast kolmvuotisen kavelemmaa.

-  Miten hia las sita tautii?
-  Vatsa ol’ suur ja  jalat hoikat, se ol’ niinko jasentaut. Sit ol’ vel’jen 

poika, sil ol’ toinen puol’ halttaitunt, se ol’ oikein lihava, se jaa  kai
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kolmvuotisen kavelemmaa. M iun pit’ niita hoitaa, panin kal’askaa ja  
tellasin. M onta kertaa kuasin nurin heit, molloot suuret ja  lihavat. Mie 
olin suurkasvone, nel’toisvuotisen olin jo  tallane ко nytkii, ja  varrain 
aloin teha kaik talon tyot.

Kouluu mie kain vua kaks talvii. Viel oism kaynt, ni ait’ sano, jot 
enempaa ei jovva kaymaa. Pojat mannoot armijaa, hein pittaa kavva 
kouluu, jo t osajaat vaik kirjeen kiruttaa kot’t’ii. Ei nia tytot armijaa 
mane. Ко osajaat lukkii ja  oman nimmeis kiruttaa, ni hyva on.

Lehmii ol’ pal’jo  ja  muata ol’ pal’jo , tyota riit’t’i.
-  Mil kielel teita koulus opetettii?
-  Vennaita opetet’t’ii vaha, kaks tuntii viikkaaves, muuten kaik 

suomeita. Meil ol’ seurakunnan lukkar Parkkinen, Kolpinan kylast, se ol’ 
meil opettajan. Talvel kualet’t’ii kouluu hankiloi myota, ei ollut huopasii 
eika paten housuloi. Nahkakegkat nappiloii] Jeans, puolta siarta myota. 
Kevvail notkot olliit vetta tayna, ne muat olliit makiset. Sit yks suur 
poika kanto pienii tyttoloi selassaa vien ylitse. Pojil olliit suappaat jalas.

Koton ol’ pal’jo  omenan valitsemista, siel omenakelleris sai istuu 
koko talvet. Ei joutant kaymaa kouluu.

MEIL KASVATET’T’II PAL’JO OMENII

Omenii istutet’t’ii kevvail kaks viikkoo yhta kyyt’ii. Siemeomenat 
kaik valit’t’ii. Kellerit olliit suuret. Meil ol’ kakskymment teset’t’ii muata. 
Ostomuat olliit kivikkoo, sielt kaivet’t’ii kivet ja  teht’ii kiviset kellerit, 
seinat ol’ tehty kivest ja  lautoist tehty purnut, sellaset, jo t mahtu sata 
sakkii omenii. Talvel viet’ii lmnaa. Ко ol’ pakkaset, ni etempaalt tuot’ii 
vaha omenii, sit manniit omenat hyvast kaupaks. A mein kyla ol’ likel 
linnaa. Sit pant’ii viistoist sakkii kuormaa ja  viet’ii joka paiva. Meil ol’ 
aina kolme hevosta: yks vei omenii linnaa, toiset kaivat tatteem^peras.

Meil Hirvosiil olliit huonot muat, niita pit’ kovast voimittaa. Jos 
pant’ii hyva tuaje, ni kaks omenasaattoo kasvo, sit pant’ii kaura tai ruis 
perast. Kolme viljaa kasvo vua, enempaa ei kasvant.

Heina ja  kaura lyot’ii konneel ja  puit’ii konneel, olliit omat konneet. 
Sita kylvoheinaa ol’ niim paFjo j o t ... Kakskymment teset’t’ii ol’ ostettu
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muata suuren t’ien varrel. Sit miun aikanain ostettii toisest kohast 
seitseman teset’t’ii. Niis ol’ niim. pal’jo  kiviloi, jo t niita ain korjat’t’ii. 
Ко loppu toukoaika, sillo lahet’t’ii korjaamaa kiviloi ja  sit niita viat’t’ii 
joka paikkaa.

-  Mihi ne viat’t’ii, mita niist teht’ii?
-  Viat’t’ii Ruutmyllyn savotaa, sit viat’t’ii muant’iel, teht’ii kivt’ieta. 

Peltoloilt korjattii kivet pois. Perast toukoajan kaimma yon aikan, ко 
paival ol’ pal’jo  puarmoi, soivat hevosta. Ajet’t’ii sakonan pohjaa myota 
hevonen ja  siint vua matet’t’ii kiviloi rattail ja  viet’ii pois.

-  Miten teil omenat kaivet’t’ii?
-  Meil kaivet’t’ii kaik kolmsorppasil kokil. 01’ omenankaivokonekii, 

mut kepyvas muas se peit’t’i lopen pal’jo  omenii. Meil olliit omenakorit, 
parreest tehty. Talvel kai korinkauppias, Jarvsuarest ja  M arkkovast 
kaivat kauppiaat, toivat suuret rekkuormat koriloi, sellasii puuvan 
koriloi. Niita ol’ meil sattoi koriloi. Kevvail kannet’t’ii kaik varraiset 
omenat tuppaa itamaa suuriis korilois. M yohaiset nostet’t’ii kellarin 
pial, jo t lahtisiit ijut.

Omenankaivajii piet’t’ii pal’jo, paivalaisii. Viis teset’t’ii ol’ omenaa, 
se pit’ suahha vallein kaivetuks, kahes viikos pit’ olla kaik kaivettu.

-  M ist ne tulliit, ne kaivajat?
-  Linnast tulliit suntakpain kirkkomiael passatskoit, repaleita ja  

juoppolo i. Kel ol’ pal’jo  om enan kaivam ista, ni suntain, perraa 
jumalanpalveluksen isannat toivat sielt kirkkomiaelt kaivajii, palkkasiit. 
Sit viel muistan, ко mie olin pienen, ni annet’t’ii sotamiehii omenaa 
kaivamaa. Meil ко ol’ kaks tuppaa -  kesatupa ja  talvitupa, ni ne olliitkii 
siel kesatuvas. Tuot’ii heil pal’jo  ruisolkii, mis makasiit. Valtijon puolt 
ol’ kaik muu ruoka, omenat olTiit vua talon puolt. Heil о Г keittaja keral 
ja  kamant’iir. Sit kuka ja i pellol jalel, ni kamant’iir huus “Ravnais!”, 
kaikkiin pit’ olla rinnakkain. Sit rahat makset’t’ii valtijol t’ietyst. Niita 
tuot’ii viistoist -  kakskymment sotamiesta, ne pit’ kavva ottamas linnast. 
A ne passatskoit ко olliit, ne makasiit saunas, itse lammit’t’iit sita ja  
veivat sinne ruisolkii.

Sit kai omenankaivajii Suomest, tyttoloi ja  poikii, Kivennavalt ja  
Ravvust.

-  Miten ne sielt piasiit?
-  Sillo ol’ vapaa piasy, ко Suomi ol’ Venajan alamaine. Meiltkii ко 

mant’ii Suomee, ni otet’t’ii vua pravl’enjast passi. Ja toksovaiset,
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lem p aa la ise t, v u o lo ise t, ja rv su a re la is e t -  ka ik  ka iv a t K eltos 
omenagkaivos. M iun nattoin huasto, jo t hia kai ottamas Jarvsuarelt 
tyttoloi omenankaivoo.

-  Syotet't’iiks niita?
-  Kolm kertaa paivas syotet’t’ii ja  kolm kertaa juotet’t’ii caiju ja  paikka 

makset’t’ii. Kaks riunaa tai kakskymmant viis ol’ paivapalkka.
-  Oliks^se suur raha?
-N o , omenasakkimakso kaheksankymmant kopekkaa. Yhten vuon 

kaivat Suomest miehet ostamas omenii, hi hyo antoit ruplan sakki, 
kayt’ii viemas Suomenasemal sakkine paivinee. Sit koko Kelton valta 
ol’ viemas sinne omenii, pant’ii koko junalasti. Se о Г hyva hinta -  rupla 
sakki. Veikkoin toi linnast sakkiloi viis kopekkaa sakki, koko kuorman.

VIL’JAN PUIMINEN

-  M ita viljaa teil piettii?
-  Ruista piet’t’ii vaha, meil huonost kasvo ruis. Piet’t’ii kauraa ja  

omenaa ja  heinaa. Joka talos ei pietty heinaa, jos ol’ vaha muata. Meil 
isa ol’ ostant muata niin pal’jo, jo t meil piet’t’ii pal’jo  kylvoheinaa. Sita 
myot’iikii pal’jo . Itsellaa о Г kolm hevosta ja  yheksan lehmaa, niil 
syotet’t’ii ja  viel enem m an m yot’ii. Ja kauroi m yot’ii. Ensim aine 
saksansota ко alko, hi nel’ja  paivaa puit’ii massinal kauroi. Pellol ol’ 
suur sarrai, sinne korjat’t’ii vil’ja t ja  siel puit’ii. Hevosmassina ol’, nel’ja  
hevosta pit’ olla, ne pant’ii val’jaihe yksittain, nel’ja  tislaa ol’ ja  joka 
tislas hevone. Hyvin tahallee ne mahniit. Puijii pit’ olla pal’jo. Lyhteen 
avvailijoi pit’ olla nelja, hevosiin ajaja pit’ olla ja  massinista. 01’ puiset 
hakit, mihi tulliit olet, sit о Г puiset kakssorppaset hagkot, niil puistelt’ii 
olet, jo t jyvat karisiit pois olkiloist. Yks tellas niit hakkiloi ja  kuus 
hegkii ol’ puistelijjoi, ja  viel olenkantajii pit’ olla. Sit olet pant’ii takasii 
sarraihe. Sarrais ol’ puusilta. Sit kaik jyvat visattii viskoomassinal.

-  Jos eij^olt niim^paljo ommaa peretta, mist suatii puijii?
-  Sit kayt’ii vakluanii. Jokahisel ol’ tarvis puijii.
Meil ol’ oma riih ja  kuomina, mis puit’ii rukkiit. Hirvosiil puit’ii 

mutkil, a monis kylis olliit ruat, ruakoil puit’ii.
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-  Mika его niis оГ?
-  Ruas on helmi lyhyt ja  vars pitka, siin valis on remel’, se helmi 

siin remelis pyori. Mutkas helmi on pitka, vahan lyhemp vartta, ja  valis 
on puunapa, se helmi siin puunavas pyorii.

Riihes kuivatelt’ii lyhteet ja  kuominas puit’ii. Riihes olliit parret, 
lyhteet luavottii parsiim pial, pant’ii pystyy. Ensittain pant’ii kaks partta 
ja  alet’t’ii ahtaa niita lyhteita. Yks ol’ ahtaja. Ne parret ко tulliit taytee, 
pant’ii viel kaks partta ... Kivvasta lammitet’t’ii kahten pain, yhes paivas 
ei kerent lammittaa.

K uominas ol’ m uakivest tehty silta. Ко kayt’ii puim aa, lyhteet 
hajotet’t’ii kuominan sillal riatyloihe ja  puijat manniit ymparsee. Nelja 
heqkii ко pui, ja  jos kuka ei osant puija, ajet’t’ii pois puimastkii. Se pit’ 
osata nel’l’ankese iskii vuorotellen, se mankii nuotillee, vaik mia 
tantsim aa sem^mukkaa. Jos kuka sekoitti sen vuoron, sillo nuotti 
hammenty.

Ensittain puit’ii yks puol’, sit kianet’t’ii toine puol’ja  tuas pulikoit’ii. 
Sit ко katsottii, jo t lyhteet on jo  puhtaat, sit kaik kasil puistelt’ii ja  olet 
koytet’t’ii kupoloil. Haraval selitet’t’ii rujat pois, sit viskoomassinal 
visattii. Visates rumm enet m anniit toiseepai, ja ivat puhtaat jyvat. 
Rummenet pant’ii lehmil hauteeks. Teht’ii haw etta  lehmil seka hevosil, 
liivii pant’ii sekkaa.

Ennempaa ко eij^olt viskoomassinoi, ni lap jag jtans visattii jyvat 
seinaa. Mein nuapurin naine ко kai yksinnaa viskaamas, hia ain visates 
laulo, sit ol’ rattosamp.

Uamusil mant’ii puim aa varrain, nel’ tuntii. Riihet olliit etempaal, 
pellol. Yhen kert lahet’t’ii puim aa syksyl, ко oikein tuul’ja  sato. Renki 
otti vanarin ja  laks tallii hevosii syottamaa. Mie uattelin, jo t hia 
laks riihel. Toiset kunis joutuit, miekii laksin sinne riihel. Ко tulin 
riiheEluoks, ei olekaa kettaa. P im ija ja tuu loo ja  sattaataivaan tavvelt. 
Kuuntelin, jo t mikii lie juoksentelloo riihes, kuivat olet suhajaat. 
Manin kuominan takkaa, sielt ко alkoit voijkuu hiim^pahal ianel jotta 
... Kissat olliit manneet sinne riihee kuominan kautta reppiinast sissaa.

Mie manin riihee ja  kain kiukaam pial vatsallein. A enne ain sanottii, 
jot riihes kummittelloo. Toiset ко tulliit ja  ihmettelliit: “Sie hirvisit 
tulla pimijaa riihee yksinniiis” . Mie sanoin, jo t kissat hirvittelliit vaha, 
en naht, kuulin vua, jo t olet suhajiit, a kummitoksii en^naht.
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МЕ1Г) КОТ’

Miun syntymakotonnain ol’ kaks tuppaa, Kattuu vast ol’ kesatupa 
kakspuoline, porstuva ol’ valis, sit ol’ talvitupa. Ja sit porstuvam^pial 
ja  k e sa tu v am ^ p ia l ol’ se rtak k a  su u riin  ikkun o iq ^k an s. A sit 
talvituvam pial piet’t’ii vastat ja  kaik sellaset vanhat nutut. Sit ol’ 
niirn_pitka ко tupakii kuja, siin ol’ katto pial. Toises pias ol’ luhti, siel 
piet’t’ii heinat. Sit siel kauni_puolel pias ol’ huone, siel sitte kons kuka 
makas kesal. Se ol’ yllaal kujam^pial. KujamjDuolt rappusilt manniit 
sinne raput, ja  siint mant’ii luhtii heinii laskemaa.

Sit kujam pias ol’ talli. Sit ol’ liava. Sit ol’ kyokki siin valis. Kyokis 
varistet’t’ii vetta, ol’ suur kattila, mis poukkuu pest’ii. Sit ol’ viel pien liava, 
mis piet’t’ii lampaita ja  vasikkoi. Ja ol’ sikopahna siin tallnj kuppeel, ja 
sem pieneljiavaraperal, sikopahnanal ol’ suur mak, mihi kaik virtsaviet 
manniit. Talvituvan rinnal meil ol’ kivt’ie, ja  siin ol’ riihaitta, mis vil’jat 
piet’t’ii. Sit vil’ja-aitan peras ol’ sarrai, siel ol’ lagkkusilta. Sit luhti ol’ suur, 
siel piet’t’ii heinii. Sit siel sarraim pias ol’ maitokeller. 01’ viel omenakeller 
sen rinnal. Sillanalus ol’ oikein suur, siel piet’t’ii omenii. Tuvast ol’ sin 
runtukka ja  kujam puolt ol’ kiviset raput tehty.

Kelton tyypillista arkkitehtuuria. Vanhakylii 1958. Vladimir Kokon kokoelmasta.
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KAYT’II TATTEEM PERA8

Vanhemp vei’ kai omeniig Jeans linnas. A sit kaks nuorempaa vel’jii, 
vaha vanhemmat minnuu, ne kaivat tatteem peras. Tuajetta linnast 
tuot’ii pellol joka paiva. Yhta yota ne miehet ei muanneet. Ylieg leert 
oP viel sellane sianto, jo t yl’ Ohansillan perraa yheksan tunnin ei suant 
ajjaa tuajekuormag ,kans. Pit’ laht’ii jo  varrain, jo t enne yheksaa olit jo  
toisel puol Nevvaa. Sielt yl’ Nevan kayt’ii ottamas, a myo olt’ii t’ial 
Oham .puol. Siel pit’ kavva yol. T ’iinut olliit talvel, no ei kesal viattykaa. 
T ’iinu ol’ korkija ympyrlaine, oikein suur. Kannet pant’ii ja  siihe kaijki 
ja  nuoriig. Jeans iest ja  takant kii.

Sit miehet ко laksiit, ni pant’ii turkki pial ja  turkim pial sarkane 
viitta, siin korkija kaulus. Sinne t’iinuu pant’ii heinat, kannet pant’ii 
sinne pystyy. A itse makasiit siel t’iinun sisas. Se tuaje ко levitet’t’ii 
pellol, ni se t’iinun sisus puhastet’t’ii niin puhtaaks, lapijag kans matet’t’ii 
lunta ja  metlal puhastet’t’ii, jo t se oP ihan valkija. Ei sita jatetty likaseks, 
vaik oP mita jiattyntkii kuppeehee, ni se kuavit’t’ii riiim puhtaaks jot 
... Ol’kii sellaset paikat, mist tuot’ii, isvossikkoig Jeujast, jo t ei huol’int 
etsii. Sit makset’t’ii siint tatteest, ja  sielt mant’iikii ottamaa joka paiva 
samast kohtaa.

HIRVOSIIN KYLAN LAHE

Lahe ol’ kilometrim pias miajen al. Kaivet’t’ii kyllaakaivo niin syva, 
ja  se ves tul’ valkijaa ja  suolasta. Ja siint ei suant vetta. Kaik ves pit’ 
hevosel vettaa kilometrin verra miajen^alt. Oikein ol’ suuret poekat, 
rien pittuiset, man kaheksantoist suavii. Kaik ves veat’t’ii sielt suuren 
t’ien varrelt. Siel ol’ vua oikein hyva ves. Joka paiva pit’ tuuvva pocka, 
a kons ol’ poukkupaiva tai saunapaiva, sit pit’ tuuvva kaks.

Mont kertaa minnuu laittoit ottamaa vetta sielt. Talvel ol’ kasvettunt 
jia  korkijaks. Hevoset ol’ meil sellaset, jo t kuul’iit ко panit leikan poekaa, 
ni sillo ne laksiit. A siin ol’ viel pyorahys, mont kertaa ajattelit, jo t nyt 
on nurin. OP tammileikat oikein suuret, sil otet’t’ii vetta, a sit miekkii
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muitetj ko en tavannut, toisen jalam  panin rattaan rummum pial, a 
toi sen ja lam p a n in  siihe lahteen puitteem pial, jo t ei tult hiin yllaa 
kohottaa, ко pocka ol’ korkija oikein. Leikka ol’ tehty tammilavvast, ja  
hienot rautavanteet. Viel ol’ sellane keskkohast vaha puarallaa ja  ol’ 
pitka paksu vars. No man siihe vissii par amparii vetta. M iehen 
voimiilha se ol’ tehty, ei se olt naisii vart tehty. Talvel sai seissa muaskii, 
tapas panna. A kesal pit’ noussa ylemmaks seisomaa, jo t tapas. Siin ol’ 
mattamista enne ко mat’it kaheksantoist suavii s ilje ika l.

KOTON TEHT’II NAHKAA

Koton teht’ii nahkaa. Kayt’ii kettamas parkkii, ne hakat’t’ii hienoks, 
pant’ii ruisjauhoi ja  hapatet’t’ii pytys. Lehmannahkoi ко ei suant, pit’ 
ommiikii lehmii leikata ja vasikkoi. Sit meil ol’ yks sellane ukko linnast, 
saposniekka, hia tek meil keijkii, saunas. Hia osas teha sellasta mustetta. 
Se valkija koton tehty lehmannahka, ni hia sen mustas. Sit pah kuivamaa. 
En t’iija, kuii] kavva niita pit’ hapattaa. Sanot’t’ii, jot pittaa nahkoi parkita.

Lampainnahkasii turkkiloi teht’ii. Meil kai Vennain mualtukko joka 
talvi ompelemas turkit. Ompel’ pal’tot ja  poksyt ja  kaik. Hanel ol’ oma 
kasmassina, kai taloloi myota ja  ompel’ kaik, kel mita ol’ tarvis. Sita 
sanot’t’ii portnoiks.

Miul rippikoulus kavves t’ietet’t’ii roomuskoinahkaset pyhapaivaset 
ketjkat, nappiloiij kans. Lakernahkaa olliit pialykset ja  nahkapohjat. 
Pasmakkaat piet’t’ii nappiloin, kans, nel’ nappii ol’, teravakarkiset.

Talvel kai holotnoi saposniekka taloloi myota, tek jokapaivasii 
kegkii. Tietet’t’ii liavapasm akkaat prostoi nahast. Ne olliit matalat 
nauhoin kans, silmat olliit kahen puolen ja  nauhat. Ne heitet’t’ii kujan 
rappusil, ко tul’t’ii tuppaa. Ne sai vallein jalkaa ja  vallein jalast pois. 
Sukat olliit talvel lankaset, a huopasii oikein vaha piet’t’ii.

Monijaat ostiit valkeita suappaita, niita sannoit pulkiks. Ostiit ihan 
valkeita, sit ne koton tervat’t’ii. Pojil olliit pyhapain lakersuappaat ja  
silkkihuraskat ja  usoratj kans paijat. Pinsakit olliit ja  puumel’pal’t’ot 
lyhvat, a turkit olliit pitkat. Pyhapaivaset ja  arkpaivaset turkit olliit 
lammasnahkaset, ja  sit viel viitta ol’joka miehel.
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-  Millaset turkit olliit naisil?
-  Naisil olliit pyhiipaivin janisnahkaset turkit, oikein laikkyvaa 

ruohompaista verkaa olliit pialykset. Ne olliit tuolain polvii myota. 
Arkpain piet’t’ii turkit tummansinista sat’t’inaa. Niis ol’ ylapuol’ kiint’ija, 
yllaal ol’ hakane ja  vyon kohas hakane ja  kahem puolen olliit roihkat.

KELTTOLAINE JUHLAPUKU

Tyypillinen kelttolainen kesiipuku. Mari 
Mchilaisen anoppi Susanna 1920-luvulla.

M eil ol’ o ik e in  k o m ija  
kansalispuku. K irssiham e ol’ 
levja ja  pitka, jalkaterraa myota. 
Kalahannikkoo ol’ se sarka ja 
s ilkk ise t v iiru t. Se ol’ rup la 
arssina. Pit’ olla kohtu ja  hame, 
yhta lajjii. Kohtu ol’ kiint’ija, 
pintaa myota, a hame ol’ pitka 
ja  levja, ja  sit silkkine esliina. 
Hammees ol’ viel pupra helmas, 
samavvarine ко hamekii. Paijan 
hihat ol’ levjat, karttuunii pant’ii 
kolco pie j n  hihhaahe, punasta 
usoraa pant’ii piant’iehe. Piant’ie 
kurot’t’ii, jo t se tul’ parahiks. 
Liivit ol’ pitkat, niis ol’ ryntaii 
hakane ja  vyon kohas kaks 
hakasta. Ylapuol’ ol’ kiint’ija ja  
helm ast levja, tuannappai ol’ 
ro ih k a  ja  k u p p ee l ro ih k a t. 
Liiviloi pit’ olla monet.

Kaulas piet’t’ii hienot helmet, 
niita ol’ kymmanan - kakstoist 
rih m aa . S it p ie t’t’ii kaks 
silkkinauhaa tuannappai, niis ol’ 
v a lk ija  pohja ja  punaset tai
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rosovoiset reunat, ja  keskkohal kaikellaiset sorjat kukat. Piahaa pant’ii 
pintel’, sita ostet’t’ii kaks arssinaa, se pant’ii otsal ja  takant kii. Pintel’ о Г 
punane, levja, siin ol’ valkijat pienet kukat j a ruohompaiset lehet. Se 
selka ol’kii silkkinauhoi taynii.

Tuvan pial о Г sertakka, mis piet’t’ii nutut. Siel о Г orret, kolm ortta 
ol’ piallakkain: alaorrel piet’t’ii hammeet, ylaorsil yliset ja  liivit.

Talviham m eet о Г kaik  koton  kuottu , kuottii kuvaniekkoi ja  
silmaniekkoi, sit teht’ii pitkaviirusii ham meita ja  sijontaisii, punasii. 
Valkija vyyht’i sijot’t’ii niin vahvast, jo t siihe ei mant punane var sissaa, 
ко varjat’t’ii, sit ne laqkat tulliit sijontaisii. Mika ol’ sijottu, se jai 
valkijaks, ei varjaitynt. Sit teht’ii hampaakkoo, toine hammas valkijaa 
ja  toine sinista. Niis ol’ pal’jo  asjaa. Miun aikanain linnast ostet’t’ii 
puum elist lo im et ja  la ijkaset ku ttee t, a ennem paa teh t’ii kaik  
kot’laqkast, ketrat’t’ii kaik koton. Se ei tult niin hienoo ко ostolaqkast. 
Kesal piet’t’ii sitsihammeita, sitsii ostet’t’ii linnast. Kesal ol’ valkija 
paita ja  silkkiliivit ja  kalvaat. Tytot pit’t’iit kossaa, a sit ко manniit 
naimisii, teht’ii sykerot piaha. T ’ikutet’t’ii otsan kahel puolel kossat 
ja  kieret’t’ii riiist sykerot, niigko sarvet piaha. Arkpain naiset pit’t’iit 
myssyloi, apyhapain  lakkiloi. Pyhapaivaseks lakiks ostet’t’ii valkijaa 
silkkii, ja  siihe lakkii ommeltii pitsi reunaa. Sykeroin pial pant’ii lakki 
ja  lakin pial kalvaat niin, jo t sen alt ja i vua se pitsine lakinreuna 
nakymaa. M iun anoppiin pit’ niita sykeroi ja  lakkii koko ikkais, hia 
kuol’ vast sota-aikan. A miun aikanain en ennaa sykeroi pietty, piet’t’ii 
nuppuu, hiukset kieret’t’ii nupul.

PESSETAS TANTSIT’T’II

Pyhapaivin kayt’ii kuominas tantsimas. Pojat kaivat joukollaa kyllii 
myota. Pojil ol’ ostettu kylan yhteine karmon, soit’t’iitja  manniit kylast 
kyllaa, kaivat tantsupaikois. Joulun ajeliit hevosel. Yhen kylan pojat 
ко laksiit pois, ni toisen tulTiit. Meil Kelton vallas ol’ nel’kymmant 
kyllaa. Valist olliit monen kylan pojat yhtaikaa. Joulun tytot palkkasiit 
tuvan, siel p ie t’t’ii pesse taa . S it po ja t ka iva t ty tto lo i hevosiil 
livvuttelemas, veivat kylast kyllaa ja  toivat takasii.

84



-  Mita tantsuloi sillo tantsit’t’ii?
-  Enemmiten tantsit’t’ii katrellii ja  lantsee.
-  Miten sita lantseeta tantsit’t’ii?
-  Sita ol’ monta lajjii. Kaik kayt’ii riqkii ja  juostii vastakkain ja  juostii 

rist’ii. M ie ко olin p ienen tytton, myo kaim m a katsom as m iten 
suuremmat tantsiit. Sillo tantsit’t’ii ripaskaa ja  kasackaa, tantsiit niin 
jo t silta jyski, niigko nyt tantsiit tata ruskovaa.

-  Oliks tapana jo t pojal laulettii morsija vai loys itse?
-  Kuka miteqkii, kuka ol’ utala, ni sai itse, a kuka ei suant, sil pit’

Mari Mehilaisen perhe v. 1935. Kuva oli otettu varta vasten lahetettavaksi 
perheen isalle, joka oli vangittu v. 1934 ja  tuomittu syyttomasti 10 vuodeksi 

pakkotoihin Kauko-Itaan, Kolymaan, josta ei enaa palannut.
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laulaa. Jos poika ol’ vieraast kylast, se 
sai tulla tyton sertakkaa oman kylan 
poikiiqwkans, muuten siint tulliit viel 
vihat. Kiiivat lavvantakiltoin. Sit kaiviit 
tantsutuvas tantsittamas. Sit poika tul’ 
kysymaa tyton vanhemmilt, ко tahto 
manna naimisii.

M ie olin tu ttava sulhaseiij^kans 
kuus vuotta. Siin valil ol’ Saksansota, 
pojat olliit armijas, sit perraa sovan 
p ie t’t’ii pal’jo  h a ita . M iul о Г h ia t 
kaheksantentoist vuon, nyt ois tult 
justiin viiskymmant vuotta, ois suant 
jo pittaa kultahiat.

MORSIJA KAI SUSIMAS

Meil ol’ sellane muot’, jo t enne haita morsijat kaivat susimas ympar 
kyllii, korjasiit rahhaa lahjoihe. Miul vaik e j jo l t  tarviskaa, ко olin 
rikkaan talon ainova tytar, hi omas kylas kain sukulaisil ja  sulhasen 
koton kain. M orsija  kai savvag4 kans, savvaks otet’t’ii morsijan 
ommaine, naine. Ко tul’t’ii talloo, morsija seiso ovesuus savvan takan. 
Sit savva sano: “Maijkai etsimaa morsija” . Morsijal annet’t’ii rahhaa, 
ommaiset antoit enemman, vieraat vahemman. Viikkoo enne haita 
kayt’ii sulhasen talos susimas.

Miun pit’ viija pal’jo  lahjoi, ко miul ol’ viis nattoo, kaikil pit’ viija 
silkkiesliina ja  anopil paita ja  apel paita, ja  hursti ja  silmariepu.

-  Miten kayt’ii liitol?
-  Ennempaa kayt’ii liitol, miun aikanain ei ennaa kayty. Sulhasen 

isa ja  ait’ manniit morsijan kot’t’ii, tekkiit liiton. Morsija osti tuleval 
anopil liiton kalvaatteen ja  esnan. Sit viel hiapain tuot’ii lahjoi koko 
sulhasen perreel.

-  Kons^se liitto teht’ii?
-  Liitto ol’ perast lukemisen. Lukemas kayt’ii perentain. Sulhanen

Marin mies Juliana viihan 
ennen vangitsemista v. 1934.
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ajo morsijan talloo ja  sielt sit ajjoit pappilaa lukemaa. Ко et osant lukkii, 
ni ei vihitty. Sit suntain kuulotet’t’ii kirkos kolm kertaa, kolmen suntain 
perakkain, sit vast vihit’t’ii.

Sit viikko perast haihen ol’ jalkjuomat. Jalkjuomii tulliit morsijan isa 
ja  ait’, sulhane ja  morsija ajjoit ottamaa issaa ja  ait’ii, ja  ristemo tuot’ii.

No mitas sit? Sit ei muuta ко toihe ja  toihe. Ja minjan pit’ hoksata 
kaik itsestaa, ei uotella kaskyy. Minjan pit’ olla hoksaava.

SIMO RUOTSI, synt. 1896 
Virkkild, Keltto

SEURAKUNNAS OL’ URATNIKKA

Ennevanhaa seurakunnas о Г uratnikka, hia ol’ palkalline elaja. A 
pristava ol’ usjamman seurakunnan pial, hia ajo paril hevosii, ja  kello 
ol’ vempelees. Hanel ol’ kucer, ja  vastaatulijan pit’ antaa hanel tieta. 
Meijan talos ol’ sellane tapaus: seta vei tuajetta pellol ja  pristava ajo 
talvit’iel vastaa. Seta ajo kuorman kans, lunta ol’ paljo, ni hia ei tahtont 
antaa pristaval t’ieta, ja siint joutu suuvon ettee. Hant suvit’t’ii maksamaa 
sakko. Sellaset olliit entiset herrat.

Kevatpuol’ talvii ostet’t’ii herran metsast puita, sit veatet’t’ii kot’t’ii 
rekpelin aikan. Ко suat’ii ne veatetyks, sit kevvail kelirikon aikan, ко 
ennaa ei piast linnaa ajamaa, sit ne puut sahat’t’ii ja  halot’t’ii, pant’ii 
vuuvven puut kaik. Sahat’t’ii kassahal, se ol’ kaksruckane. Yksruckane 
sahakii ol’, sanot’t’ii puukkosahaks.Jannesahhoi meil ol’ vaha. Puut 
halot’t’ii kirveel, kolunakkii ol’, mut joka talos ei sitakkaa ollut. Ко оГ 
oksane puu, sit teht’ii koivupuust kiila. ОГ sallastaldcii, jo t peret’t’ii 
metsast kamarii, kuusakantoloi ja  niita kamarii halot’t’ii polttopuiks, 
no ne ol’ kovat halkoo.
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NUORISON HARRASTUKSII

-  Millasii harrastuksii ol nuorisol ennen?
-  Ihan ennenaikajaa ei ollut mittaa suurii harrastuksii. No koulut 

olTiit. Ensim aine ol’ k iertokoulu , mihi m anniit viisvuot’iset tai 
kuusvuot’iset lapset. Siel opetet’t’ii lukemaa ja  laulamaa. Sit olliit 
kylalluvut, pappi kai pitamas kylallukuloi, opetet’t’ii ne kaskyt ja  ne 
rukoukset. Sit mant’ii kansakouluu. K ansakoulust piastyy, ко tul’ 
kuustoist-seitsemantoist vuotta, sit mant’ii rippikouluu. Sen perast sie 
tulitkii oikein lailliseks holostoiks.

No m eijan aikan, m ita mie m uistan, siel seitsem anteen to ist- 
kaheksanteentoist vuon, meil ol’ perustettu laulukuoro. Johtajan ol’ mies 
meijan kylast, Matti Ruotsi, ennempaa hia ol’ Aution kylas opettajan, 
a viimeeks hia ol’ lukkar. Hia ol’ kaynt Kolppanan seminaarin, hia soit’t’i 
urkuu ja  myo laulet’t’ii paljo kansanlaululoi. Kolmkymment viijenteen 
vuon hanet viet’ii perreinee Keski-Aasiaa. Hanen tytar Aino ja  Ainon 
mies Antti olliit opettajina Kelton koulus.

Kelton Virkkilan kylan Pukin talo. Valok. Matti Pukki v. 1934. 
Kuva Helmi Pukin perhealbumista.



Sit оГ sellane naytelmakerho. Matti Ruotsi ol’ sen naytelmakerhon 
ohjaajan jaa. Sit ol’ hanen kiruttammaas muutama naytelmakappale, 
ne ol’ entisest ajast. Yks ol’ nim eltaa “O rjuuven aikanna”, miten 
ennenaikajaa meijiin esi-isat olliit orjanna. Se esitet’t’ii meil Keltos 
Korkkinan jarvel. Sit toine ol’ hanen kiruttamaas “Sinne naula mannoo, 
mihi kurikka ajjaa” . Se tarkoit’t’i, jo t tytto mannoo naimisiihe sinne, 
mihi vanhemmat laittaat. Kohnas kappale ol’ nimeltaa “Tuli on irti”, 
se оГ sellane rakkaustarina.

Perraa vallankum ouksen, alkuvuosiin, perustet’t’ii vapaaehtone 
palokunta, sit ol’ vapaaehtone koperatiivi, se оГ jo  vanhan hallituksen 
aikan perustettu. Mie olin yhtee aikaa koperatiivin johtajan. Tuot’ii 
kyllaa kaik tarvittavat ruokatavarat: sokurit ja  sajjut ja  vehnajauhot ja 
suurmat kaikellaiset. Pyhaks tuot’ii kalpassii. 01’ sellane sananpars: 
“Pyhat tulloot, suat puatakkaa ja  kuakkuu”. Pyhaks ostet’t’ii puatakkaa, 
sit siihee kastet’t’ii kuakkuu. Pyhaks joka talos keitet’t’ii sylttyy. Usja 
tappo sijan, sit teht’ii viel vitsinatkii koton.

Suurem m at pyhat olliit joulu , uusvuos, loppijaine, piasijaine, 
nellatpyhat ja juhannus. No sit ol’ viel elojuhla syksyl, ко ol’ elot kaik 
korjattu. Sita piet’t’ii kaks paivaa. Nuoriso kokkootu tantsuloihe. Omas 
kylas piet’t’ii tantsut ja  pojat manniit viel toisee kyllaa, jos siel ol’ se 
mielt’ietty.

SIMO KAJAVA, synt. 1916 
Seltsoi, Keltto

TAVALLINEN ELAMANTARINA

-  Kuin kavvan sie olet elant tas Tsalnas?
-  Mie olen elant Tsalnas jo  nel’kymment viis vuotta.
-  Muistatko miten siel siun kot’kylas Seltsois elettii siun nuomuvessais?
-  Muistan. Se ol’ alus hyvin hauskaa se talonpojan elama, kunnes 

tulliit ne myrskyvuuvet ja  rikkoit koko elaman.
-  Kuinka paljon teil ol’ muata?
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Kclton Jaanilan kylan soittokunta v. 1937. Kcskella johlaja Matti Kiuru. 
Kuva Vladimir Kokon kokoelmasta.

-  Muata meil оГ vua kolm teset’t’ii tai kolm hehtaarii. Kasvatet’t’ii 
perunaa (tai meil sanot’t’ii omenaa), kauraa ja  kylvoheinaa elokkaita 
vart. Meil ol’ kolm lehmaa ja  hevone.

-  Miten nuoriso vietti vapaa-aikaa?
-  Mein kylas nuoret urheiliit paljo, piet’t’ii iltamii. Meil ol’ rakennettu 

nuorison voimil nuorisotalo, koperat’iivi autto, siel tantsit’t’ii ja  piet’t’ii 
iltamii. Kylan opettajat olliit ohjaamas, ja  loyty niita toisiikii ohjaajii.

-  Oliks^se toiminta suomenkielista?
-  Kaik oli suomenkielista.
-  Mis kylas se nuorisotalo ol’?
-  Se ol’ mein kylas, keskel kyllaa. Sinne suntakiltan kokkoitu nuoriso 

toisiistkii kylist.
-  Kuka sita ylliipiti?
-  Kylan koperat’iivi. Koperat’iivin varoil se ol’ rakennettu, nuoriso 

ol’ tietyst talkootoil auttamas. Koperat’iivi alko toimii noin kakskyment 
viijenteen tai kuuventeen vuon. Sit ol’ maitoyht’io, mihi maijot viet’ii, 
sielt sit viet’ii linnaa, Leninkraatii. Koperat’iivi moi kaikkii ruokatavaroi, 
mita talonpojat tarvitsiit.



-  Kasvatettiiks teil marjoi tarhas?
-  Joka talos ol’ marjatarha ja  puomenapuita kasvatet’t’ii pal’jo , viet’ii 

linnaakii ihan kuormittain.
-  No, eihan sillo kylalaiset linnas tyos kayneet?
-  Ei, kylast ei kettaa kaynt linnas tyos, vaik linna оГ likel. Painvastoin 

linnast tyottom at tulliit kyllaa toihe, om enankaivuuaikan piet’t’ii 
paivalaisii.

Viljat puit’ii konneil, ol’ hevoskonneet, nelja hevosta pyoritti sita 
konetta. Se ol’ koperat’iivin kone, mut о Г sellasiikii taloloi, kel ol’ omat 
puintikonneet.

-  Oliks muita konneita?
-  01’, koperat’iivil ol’ niittokone, kaik kylalaiset saivat kayttaa. Sit 

ко elama muuttu, kaytii havittammaa talonpoikaistaloutta, sit ne kaik 
konneet korjattii poikkee ja  alettii ajjaa ihmisii kolhoosii.

-  Maniks tein kylast paljo kolhoosii?
-  Kolmkyment viijentee vuotee ast ej J o l t  kylas kolhoosii olleenkaa. 

Kylalaiset taisteliit sita vastaa. Monet kokoukset piettii, о Г sellasiikii 
paivii, jo t kaks kertaa paivas о Г kylas kokous, jo t kolhoosii pittaa 
manna.Nuoret alkoit manna linnaa valtion toihe.

Kolmkyment viijenteen vuon ol’jarjestetty pien kolhoosi, siihen ol’ 
tullut enimaksee sielt rajaseutult pois laitettui suomalaisii. Heita ol’ 
laitettu Keski-Venajal, sit ne tulliit sielt Kelton kolhoosilloihe, mones 
kylas ol’ niita, ketka olliit rajaseutult tulleet.

-  Kuim^paljo sil talonpojal jatettii muata, kuka ei mant kolhoosii?
-  Yksityisel talonpojal jatettii viistoist sotkaa muata peretta koht, 

kaik muat manniit kolhoosii.
-  No kuka ne sit kerkis ruataa, ко оГ niin vahan vakkii?
-  No sella in jie  sit tulliit ruavetukskii, paljom jm uata jai ruatamatta, 

pellot jaivat puarnioks. Traktorloi kylas e j jo lt ,  hevosil kynnettii.
-  Milloin sitten alettii viija ihmisii Keski-Aasiaan?
-  Ensimaiset talonpojat viet’ii meig kylast Siperii kolmkyment 

ensim aisen  vuon, huh tikuus. V iet’ii u s ja  pere ku lak k illo i. Sit 
kolmkyment viijenten vuon ol’ toine vuoro, meil] kylast viet’ii toine 
vuoro Keski-Aasiaa kuus peretta kulakkilloi. Meim^perekii joutu sillo. 
Kot’ meilt ol’ olettu pois jo  kolmkyment kolmanten. Meil ol’ kaks tuppaa 
ja  liava ja  talli ja  sauna ja  kaik mita kuuluu talloo. Meil ol’ sillo ennaa 
yks lehma ja  hevone.
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-  Keta siihe talloo sit tul’ elamaa?
-  M eigjcyllaa teht’ii sit sovhoosi, ja  sovhoosin elajat tulliit siihe. 

Meil sanottii: “Talo eij^ole teijan, mankai mihi tahotta” .
-  No lasettiiks jo t tyo oletta velkaa valtiol?
-  Nii, sillo ко tehtii kulakiks, kirutettii kaik koko talous ja  tuotii 

kahta viikkoo enne nalokupaper (veropaper). Yksityisel pantii niin 
suuret verot, jo t se talous ei maksant sita, mita ne verot olliit. Niist 
veroloist otet’t’ii koko talous.

-  Mihin tyo sit manitta?
-  M yo piasim m a kortteerii yhen sukulaisen luo. M eil ol’ sillo 

seitsemanhenkine pere. Myo elet’t’ii siin kaks vuotta. Kolmkyment 
viijenten korjattii miehet ensiks. Eika meit otettu mihiqkaa muuval toihe 
ко metsatoihe. Siso ol’ vaha vanhemp minnuu, hia pias siivoojaks Kelton 
kyllaa akateemikko Pavlovan instituuttii. Hanel alkoit siel sannoo, ко 
sillo leipa ol’ kortil, jo t tuo selsovetust sprafka, ni suat leipakortin. Hia 
man kylaneuvostoo ja  sikrettaar anto hanel sprafkan, jo t hia onkii kulakin 
perreest. Asja annettii suutoo, ja  sisko sai kahen vuuven tuomion siint 
leipakortist. Ja sikrettaaril annettii nel’ kuukautta pakkotoita. Sit otettii 
asjanajaja ja  annettii toisee suutoo. Tama asjanajaja ol’ niin louhka, sano 
jot miten tama kylan nuor tytto voi petkuttaa kylaneuvostoo nii jot ol’ 
petkutuksel ottant sen sprafkan. Sit se toine tuomio armahti, jot ei huolint 
manna istumaa, mut tyost joutu pois.

-  No, king Jcauan se leipa ol’ kortil?
-  Se alko muistaaksein kolmkymmenenten vuon (en ole ihan varma) 

ja  loppu sit kolmkyment viijenten.
-  Oliko muukin ruoka kortil?
-  Kaik ruuvat ol’ kortil, suurmat ja  jauhot ja  muu.
Kolmkyment neljanten mie piasin sovhoosii tyoho, kaks kilometrii

meilt ol’ Porun kylas aputalous. Siin olliit suomalaiset isannat Pietarist, 
suomalaiset komunistit. Porun ja  Kolpinan muat olliit hein kaytettavis. 
Miun onnistu piassa sinne hevosmieheks, miul ol’ sillo jo  kaheksantoist 
vuotta. Mie vein hevosel kaik, mita hyo siel kasvattiit, omenat ja  
porkkanat ja  kualit, vein linnaa opiston ruokalaahe.

-  No sitten, ко kaytii Aasiaan laittamaa, ni kuka sinne joutu?
-  Kulakkilloin perreet, miehet ol’ korjattu jo  ennempaa. Isa meilt ol’ 

jo  kuollut, a vanhemp veikko ol’ metsatois, se sielt viet’ii.
Pojat, kutka olliit miun kans tyos, tulliit kylast ja  sannoit, jot kaik
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miehet korjattii, mihin kaytanoo laittamaa. Mie arvelin, jo t pitaisiks 
manna kot’t’ii kaymaa. Manin tallii, en kerent lahtii toihinkaa, ко tultii 
kutsumaa konttooraa. Mie japsahin, ajattelin jo t nyt on asjat huonost. 
Tulin konttooraa, kirjanpitaja seiso ovel ja  pan oven lukkoohe. Sotilaat 
suattoit minnuu Kelttoohe. Siel sanottii, jo t tein perreet muutetaa pois 
t’ialt paikkakunnalt, mut ei sanottu mihi. M iehet piet’t’ii siel Keltos, ei 
lasettu pois. Silwaikaa koton perreet varustautuit matkaa. Se Kelton 
kansantalo ol’ tayna miehii, ja  sotilaat vahtiit. Siel ol’ miunkii veli ja  
eno ja  toisiikii m eigjcylan miehii.

Kakstoistais paiva huhtikuuta meit viet’ii Myllyojan asemal (siel ol’ 
rautat’ie). Perreet ol’ jo  tuotu sinne. Amma meil kerkes kuolla enne 
lahtoo, m eit ol’ sit aitirjjcans kuushenkine pere. M yllyojal pantii 
vaunuloihe, pois ei piast, sotilaat vahtiit. Ne olliit tavaliset tavaravaunut, 
niihe ol’ tehty kaksinkertaset naarit, niis muattii. Kaks viikkoo olimma 
matkal, sit tultii Keski-Aasiaa, Sisranin asemal. Sielt autoloil viet’ii 
sovhoosii. Sin yhes junas meit ol’ nel’tuhatta henkii. Siel meil sanottii, 
jo t teit on tuotu tanne ijaks kaikeks. Siel olliit jo  pellot kaik kylvetty 
puuvillaa. Meil annet’t’ii suuret kokat, viijen kilon painoset ja  laitet’t’ii 
sita puuvillaa kokkimaa. Siel ol’ kauhijan kuuma, kesal kuumuus nous 
neljaakymmenee. Tuoresta vetta ei suant juuva, muuta ко keitettyy. 
Ihmiset alkoit lassii, vanhukset ja  lapset kuoliit vatsantautii. Sellain 
man miuijkii ait’i, kuus kuukautta kest’i vua sita ilmaa ja  kuol’.

-  Mis tyo siel elitta?
-  Se ol’ suur parakki, mihi myo tultii. N iit parakkilloi oP paljo. 

Sovhoosis ol’ seitseman osastoo j a kakskyment viis tuhatta hehtaarii 
muata, kasvatettii puuvillaa ja  heinaa. Hevosii ol’ pal’jo. Mein ot’t’elermas 
(osastos) ol’ yhes tallis sata hevosta, ja  juoksijat hevoset viel eriksee.

-  Joutuitko ne suomalaiset kaik yhtee sovhoosii?
-  Koko se salona kaik yhtee sovhoosii, joka osastoo, meita ol’ 

m onttuhatta.
-  Olliitko ne kaik Keltost vai oliks muuvaltkii Inkerist?
-  Toksovast ol’ ja  Riapyvalt ja  Lempaalast ja  Tuutarin puoleltkii 

sattuit siihe salonaa. Enemman kaik Pohjois-Inkerist.
-  Tietaaksein sielt monet nuoret pakeniit pois?
-  Nii. Miekii kaks vuotta olin siel ja  sit karkasin, tulin kot’puolel, 

ol’ kova ikava ja  kaiho kotipuolta.
-  Miten sit pakolaisen olit?
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-  No se оГ sellasta, jo t ain ol’ pelko. Kolmkymment seitsemas ol’ 
sellane hirmuvuos, joka yo kaivat vankitsemas ihmisii, hi yoks ei ollut 
mihi manna.

-  Oliks siul jonkinlaine passi?
-  Ei meil ollut mittaa passiloi. Miul onnistui nii jo t meijan kylan 

mies ol’ passipovvan nacal’nikkan Keltos, hia tek miul passin. Mut ei 
pant mihinkaa kirjoil. Mie piasin kesaks toihe, olin kirpitsoi karraamas 
laivoihe Nevan rannal kiqiitsatehtaal. Meil ol’ sellane hukkaprikata, 
siel ol’ muitaki karanneita. Mon puuttui kii ja  sai kymmenen vuotta 
vankilaa. Mie olin kaks vuotta kot’puolel, sit tul’ niin t’iukka, jot pit’ 
manna takasii sinne Keski-Aasiaa. SilLaikaa mein perhe ol’ muutettu 
Ita-Kasakstaanii Irtisan rannal. Mie manin sinne justii talvisovan iel’. 
Siel mie piasin tehtaahe tyoho sl’eesariks. Siin ol’ vaskisulatustehas.

-  Enta sit, ко Saksansota alko?
-N e l’kymment toisen vuon kaik suomalaiset miehet korjattii ja  vietii 

Tsel’apinskoihe. Meit о Г kolm veljesta, meit otettii kaik yhtaikaa, kaik 
olimma samas tehtaas tyos mantasnikkoin. Siel oltii suuren valvonnan 
alaisen p iikk ilaqko in  takan, ja  karkaam isest kuolem antuom io. 
Kymmenentuntine tyopaiva ilman vapaapaivitta kaik nel’ vuotta, mita 
siel olimma. Ja ruoka о Г oikein huono.

-  Miten ne miehet jaksoit tyota teha?
-  No miten se nalkaine jaksoi tyota teha, ко ain ol’ leipa mieles, 

oikein pal’jo  kuol’ nalkaa.
Nyt jalkeem pain on lasettu, jo t sinne on havvattu nel’kymment 

tuhattam iesta-saksalaisii, suomalaisii, italialaisii... Ihmisii kuol’joka 
paiva. Usjal tul’ verine vatsantaut, siihe kuol’ pal’jo.

-  Kons sielt sit pois piastettii?
-  Sota ко ol’ piattynt, ni myo oltii viel vuos sen jalkee. Nel’kymment 

kuuventeen justii vappujuhliks sanottii, jo t nyt oletta vappaat, suatta 
manna toihe vappaast, etta ole ennaa vahinalasii, mut jiatta sammaa 
tyoho, kunnes suatta passit. Sit heinakuus meil annettii sprafkat, jot 
myo o llaa niin kavva o llee t tyos. N iihen sprafkoin  kans myo 
karkasimma sielt Leninkraatii.

-M aksettiik s teil sev^verran, jo t oli matkarahaa?
-  No sevvert ol’ rahhaa, mut sit ко viimisen kesan teimma vappaast 

toita, alettii siastaa rahhaa, jo t sai vahasen vuatteita pial. Meil olliit 
rikkinaiset sotilasvuatteet, rintamalt tuotu.
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-  Enta ne perreet siel Keski Aasias, kons ne piasiit sielt pois?
-  Vast nel’kymment kaheksanteen vuon heil annettii passit ja  piasiit 

vappaaks. Kolmtoist vuotta joutuit olemaa siel, tekem aa sita tyota, 
m ita kasettii, ja  v ie l v iis  p ro sen ttii pa lkast o te ttii enkoveteen  
palveluksee.

-  No tyo tulitta suoraa kot’mual?
-  Myo tulimma kot’mual, mut ei meit otettu siel vastaa, siel jo  tiijettii, 

jo t myo olemma karanneet Tsel’apinskoist ja  sanottii jo t tein pittaa 
manna takasii mist uotta tulleetkii. No myo manimma Virroohe.

-  Ilman passiloita?
-N i,  ilman passiloita. Sit Viros teht’ii passit, siel sillo rahal sai passin. 

Viros olliit yksityistalonpojat, piasimma talonpojil toihe ja  aloimma 
t’ienata. Se о Г syyskesa, korjattii viljaa. Myo olimma veljen kans yhes 
tulleet. Hia sattu Viljandin kaupuijldi, heita korjaitu siel usja poika, 
kaik Tsel’apinskist karanneet, etsiit toita. Heil sattu toril yks venalaine 
mies, kysy: “Mis tyo pojat oletta tois?” -  Ei olla viel missaa. -  Mita 
tyo ossaatta teha?-  Vaik mita, myo ollaa ammattimiehii, mantasnikkoi.
-  Meil on tarvis tyomiehii, kaupurjkin vesjohto on epakunnos, tulkai 
meil toihe. -  Meil ei ole passiloi, on vua sprafkat. Mies kai kysymas 
passipovvan nacal’nikalt, antaaks hia niil sprafkoil passit. Se sano, jo t 
tehhaa passit, tietenkii rahan iest. Vel’ pias toihe Viljantii, sit miulkii 
hommattii samaten passi, ja  manin stroikal toihe. Suat’ii kahtee miehee 
pien kortteerki stroikan puolest.

-  Kuin kavva tyo siel Viros elitta?
-  Viros kerkisinmia olla puol’toist vuotta, ко meit tuas kutsuttii 

milisii ja  pantii passiloihe rist’it propiskan pial, sanot’t’ii, jo t pittaa tuas 
manna Siperii. No Siperii myo ei lahetty, a mant’ii Pskoovii. Se ol’ 
likel Virroo, ja  sinne man palTo meikalaisii, ко Virost kayt’ii laittamaa 
pois. Sinne otettii mielellaa vastaa rakennustoihe, ко Pskov ol’ sovan 
aikan oikein hajotettu.

-  Mis tyo siel elitta?
-  Elet’t’ii asuntolois ja  vanhois kirkkolois. Palkat siel olliit oikein 

p ienet. No ruoka sillo  e ij^o lt ennaa kortil, se ol’ nel’kym m ent 
kaheksanteen, ja  ruoka siel ol’huotavaa, ainakii leipa ja  omenat ja  kualit. 
Ja kallaa siel ol’ pal’jo, sielt Tsutskoi-jarvelt tuotii. Mut liha ol’ niin 
kallista, jo t ei sita mein palkoil kannattant ostaa.
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Vuuven kerkisimma olla Pskoovis, ко tultii kutsumaa Karjalaa. 
Herra M anninen tul’ Petroskoist, ja  hanel ol’ hallituksen lupa varvata 
suomalaisii Karjalaa metsatoihe. Sit kaik suomalaiset olliit sen kintereel, 
kaik olliit valmiit lahtemaa Karjalaa.

-  Miks ne ihmiset tahtoit lahtii sielt Pskoovist pois?
-  No ко ei t’iijetty kuin kavva siel ois annettu ellaa, ко omin luvin 

tultii sinne. Se elama siel ol’ sellasta niinko val’aikasta. Kortteerloi 
ej jo l t ,  palkat pienet. Sanottii, jo t Karjalas on metsatois hyvat palkat 
ja  luvattii, jo t jokahine voip teha itsellee talon, annetaa puutavaraa talloo 
vart ja suutaa annetaa ja  muatakii luvattii. Virost ко tulliit, ni saivat 
ottaa lehman ja  heinatkii keral, ja  matka ol’ ilmane.

Ja sit sanottii, jo t Karjalas on muitakii suomalaisii ja  siel suap 
vappaast kayttaa suomen kielta. Se M anninen naytti suom alaisii 
sanomalehtiloi ja  sano, jo t siel on suomenkieline rat’io ja  suomen kielta 
opetettaa koululois. No se tietyst ihmisii mielytti.

Monet perreet olliit hajallaa, kuka miskii Venajan kolkas, sukulaiset 
tahtoit piassa yhtee. Myo ко lahet’t’ii Karjalaa, ni sanottii, jo t tahotaa 
piassa koko suku yhtee paikkaa. Vaik tama Tsalna ol’ sillo oikeen kurjas 
kunnos, m ut myo katsottii, jo t tama on likel Petroskoita, ja  ко myo 
ollaa rakentajjii, mein tulloo rakentaa tama Tsalna.

-  Ja kylla se asutus sillo alkokii kasvaa ihan silmis, teht’ii ihan uuvet 
kaut.

-  Nii, katsoha ко mein kaulkii ol’ kerrallaa manneillaa kaheksantoist 
talloo. Kaik tahtoit oman koin, ко monet vuuvet sai ellaa kaikellaises 
ahinkos. M etsaa annettii siint likelt. Mein pit’ teha talo pruussiloist, a 
sit ко vanhemp vei’ Matti tul’ perreinee Kasakstanist, kahen vuuven 
piast, hi sillo sai rakentaa ymparlaisist hirsist. Itse kayt’ii kuatamas 
puut ja  kaik veljet ja  sison mies yhes niin v a lle e n jo t yheksas paivas 
pantii puikot pial nel’l’an kese. Matti sano: “En ois ikina uskont, jo t 
mie suan viel oman koin”. Hanel ol’ suur pere, nel’ lasta.

Se mein kaun paikka ol’ alus ihan suota. Ко alettii rakentaa, hi ihmiset 
sannoit, jo t keta hulluloi lie tult tallasee metsaa tekemaa talot. Mut sit 
ко kaks vuotta man aikaa, poselkovoin pretsetatel’ (kylaneuvoston 
puheenjohtaja) Truunin ко man mein kattuu myota ja  nak millaset 
perunapellot siel on, hi sano, jo t nail pittaa kaikil panna naloku.

Metsatois olliit alus hyvat palkat. Mut sit ко tul’ pal’jo  tyolaisii, hi 
palkat leikattii.
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Simo Kajava ja  hanen vaimonsa Susanna v. 1977 Tsalnassa (Karjala).

-  No e ih an jie  kaik metsatoihe manneet, monet jaivat Petroskoita 
rakentammaa.

-  Ni, Petroskoihe jai pal’jo, usjat olliit suaneet Pskoovis rakentajan 
ammatin, ja  Petroskois rakentajjii ol’ tarvis. Minnuukii oikein kutsuttii 
votoprovocikan toihe, mut myo tahottii manna mual ja  kaik veljet yhtee.

-  Mis tyo manitta Susanan kans naimisii?
-  Myo seurustelimma jo  Pskoovis olles, sielt tultii yhes Tsalnaa ja  

tial alettii yhes rakentaa kot’t’ii. Susanan sukulaisetkii tekkiit talot taha 
samal kaul. Sit viiskymment toisen vuon tul’ tanne sison pere, yhes 
tehtii nel’l’an miehen heiqkii talo.

-  Teilha ol’ lehma ihan alusta alkain.
-  Ni, sillo anneettii lainaa lehman ostoo. Lehmii tuotii Latvijast 

monta vaunuu, Susana kai Petroskoist ottamas. Kakskymment kaheksan 
vuotta piet’t’ii lehmaa.

-  Mist ne heinat sai lehmal?
-  Kesal kayt’ii hakkijoilt lyomas. Mist ol’ metsa kuavettu pois, sinne 

kasvo sellane pitka heina, niinko kylvoheina. Kantoloin valist niitettii, 
mist viikatteel, mist sirpil, sai niittaa kuka m ist loys. Talvel tuotii 
traktoril pois. Se heina kasvo samas paikas vua kaks -  kolm vuotta, sit



pit’ etsii uus kohta. Niil hakkijoil kasvo pal’jo  mantsikkoi ja  vuapukkoi, 
mut oikeen ettaa pit’ kavella. Ensimaisen vuon ко ol’ oikeen satteine 
kesa, rii kasvo pal’jo  tattiloi, niita kannettii metsast, minka jaksettii.

-  Ni milt t’ia Karjala naytti Pskoovin jalkee?
-  Pskoovis ol’ lammi talvi, sielt ко lahettii, se ol’ huhtikuu, ni kaveltii 

jo  paijat pial, a ко tultii Karjalaa, t’ial ol’ viel lunta muas, se ol’ Vapun 
uatto. Ja ensimaiset talvet olliit hirvijan pakkaset. 01’ niin pakkane, jot 
metsas ко puu kuatu ja  sattu kannon pial, ni moneks palaks taittu, ei 
huolint palotellakaa.

-  Olitko sie t’ial koko ajan metsatois?
-  Ensimaiset vuuvet kain metsas, sit olin Tsalnan pirsal metsaa 

palottelemas ihan niin kavva kunnes piasin pensijal.
-  Eiha tein lapset metsatois kayneet?
-  Ei. Myo tahottii kouluttaa lapset. Vanhemp poika piatti yliopiston 

Petroskois, nuoremp piatti musiikkiopiston.

MIUL ON AKKA T’EL’EKATKA

-  Simo, sie kerroit, jo t tein kylas ol’ nuorisotalo, mis piettii iltamii. 
Muistat sie jottain iltamiin ohjelmiist?

-  Siel naytettii suomalaisii naytelmakappaleita ja  usjast ohjelmas 
ol’ kaikellaisii murrejuttuloi ja  sellasii humoristisii runoloi ja  laululoi 
kansan elamast. Oikein tunnettu laulu ol’ siint ко mies jai kot’toita 
tekemaa ja  naine man kokouksee.

-  Ehka muistat sanat.
-  Mie en oikein muista, most Susana muistaa paremmast.
-  No, muistelkaa yhes ja  otamma nauhal.

N y th a  tu lliit a ja t ettee, 
v a ik  jo  v iskaa  itseis vettee, 
m uu  ei auta.

K urjaks kai t’ia  elon  m atka, 
m iu l on  akka f  el’ekatka, 
po l’sevikka.
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L urjukseks h ia  m innuu  sat’t’i, 
ton tin  verran  ty o ta  ja t’t’i, 
m an  kokouksee.

T an a  uam un ko lm elt nousin, 
p im jam pais m ie to illa in  sousin 
ja  koko  paivan.

L ehm an  luntti liavas potkii, 
han n a llaa  kaik  silm at sotkii, 
m iappas lypsa.

K iersin  ettee havveam m een, 
panin  p ialle in  akan ham m een, 
jo tte i tuntis.

P ieksin  lapsii pen teleita , 
soqkin  k iukaast kekale ita , 
nena  nuojes.

Sam avaran  tyh jan  keit’in, 
siihen  sa ijuhom m at he it’in, 
la tk in  vetta.

K eito spa ta  k iukaas kuatu , 
siivo llaa  ei syyva suatu  
lounattakkaa.

Pesin  pyty t, k irnu t, kannut, 
tupakkaa  en suuhuin  pannu t, 
n iin  ol’ kiire.

N yt viel kau laan  lapsen  paijan , 
sit jo  v iim ein  ja t ta a  taijan  
koko hom m at.

O lkai h iljaa , p ikkusein i, 
ny t jo  tu lloo  ku ltasein i 
kokouksest.

Jo h a  tas ny t elo  aikaa, 
hyvast m ie les t po len  ja lkaa : 
akkain  tulloo!

(K irjo ite ttu  S usanna K ajavan  m uistista)
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MATTI MEHILAINEN, synt. 1923 
Orava, Keltto

LENINKRAATIN PIIRITYKSES

-  Matti, sie olet tayttant jo  kaheksankymment vuotta ja  aina viel 
t’iet toita ja  ajat autoo. Minka ikaine sie olit, ко aloit tehha toita?

-  Miul tais olla kymmenen vuotta, ко olin jo  aikuisiin kans pellol 
omenaa kaivamas ja  heinaniityl. Aija tek miul varta vasten pienen 
viikatteen. Omenaa ко mullatet’t’ii, mie istuin hevosselas. Ei sillo lapset 
kesal pitkin kyllaa juoksennelleet, kaik olliit pellol.

-  Miten sie sit jovvuit linnaa toihe, ко elit kylas?
-  Mie lopet’in Kelton koulus seitseman luokkaa ja  manin kerras 

tyoho, Leninkraatii. Joka paiva pit’ ajjaa iestakasii. Passii ei viel olt, ei 
tah o ttu  o ttaa  m ih in k aa  tyoho . S it ко vanhem p siso  Susa ol’ 
autopussiparkas kontuktoorin, hia kai pyytam as, jo t otettas siihe 
sammaa parkkaa. Issaa ennaa ej.olt, isa о Г jo  vatjkittu, a pere ol’ suur, 
ait’ja  kuus lasta, pit’ piassa tyoho. Sit ot’t’iit miut prikataa oppipojaks. 
Opin sliessariks. Siel rakennet’t’ii vanhoi autopussiloi. Siin prikatas 
opiqkii. Suomen sovan aikan meil jo tuot’ii autoloi rintamalt.

Sit ко alko Saksan sota, myo pojat ol’t’ii jo  niiijko sotapalvelukses. 
Meit ol’ siel monta poikaa Keltost. Kot’t’ii laset’t’ii kerra kuukaaves. 
Jalkasin pit’ tulla Kusel’ovkast ast, junat eivat ennaa kayneet alkutalvest. 
Rintama ol’ ihan Leninkraatin kuppeel.

-  Kuin pitka matka sielt ol’ kot’t’ii?
-  Onha se siin ainalcii kakskym m ant kilom etrii. Siel tyom ual 

elet’t’iikii. Autoloi peitet’t’ii sinne Parkalaa pai, metsaahe, kua.ettii puut
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pial, jo t ei nakynt. Sit ко talvel Leninkraat joutu piirityksee, Luatokan 
ylitse tekkiit t’ien. Tul’ kasky tuuva lcaik autot sielt metsast pois. Sit 
meit ol’ sellasii poikii viis heqkii, myo varistet’t’ii niita autopussiloi 
siel metsas ja  ajet’t’ii parkkaa, otet’t’ii kaik peqkit pois ja  lahetet’t’ii autot 
Luatokal. Sit ne tulliit sielt remonttii aina ommaa karasuu, vaik mihi 
aikaa, yol tai paival. Myo ко siel tyopaikal muat’t’iikii, ni aina ко kello 
soi yol, pit’ kerras manna tyoho, valist ol’t’ii tyos kahet sutkat perakkain. 
Ne autot vet’t’iit Luatokalt tavaraa linnaa, a t’ialt rannalt veivat ihmisii 
yl’ Luatokan, linnast pois. Sinne ol’ tehty rautt’ie ihan rantaa ast.

-  Ко saksalaiset pommittiit linnaa aina yon aikan, hi pitiks tein olla 
tyos?

-  Ко vua of trevoka (halytys), sillo mein pit’ olla katol. Siel ol’ 
suuret tynnyrit hiekkaa ja  lapijat. Jos putos palopommi, se pit’ heittaa 
sinne hiekkaa.

-  Sattuiks jot pommi putos katol?
-  Miun aikanain ei sattunt. Sielt katolt hyvast naky yol ко ymparsee 

pommit palloit niigko kynttelit. Mein parkkaahe kaks pommii laskiit. 
Yks putos portin luo muaha, ei rajahtant, sit kaivat kaivamas sern^pois. 
Yks Manuskalan poika ol’ mein parkan palokunnas, se toine pommi 
ко putos, se rajahti sen portin ies, se poika ol’justii manemas ulos, ni 
silt vei kia.en pois, ja  pari autopussii sarki.

Sit ко alkoit ampuu ne tal’nopoinoit tykit (kaukotoimintatykit) pitkan 
matkan piast, ne ampuit niqko po raspisaaniju (aikataulun mukaan). 
Myo ol’t’ii Leninkraatin pohjoisel puolel, sinne ne ei tavanneet. T ’ialt 
Suomen puolt ampu mein tal’nopoinoi heita vastaa, yl’ Leninkraatin. 
Myo ol’t’ii siel kahen tulen al. Sit ко ne tykit alkoit ampuu, sit ei ennaa 
pommitettu.

-  Ко Leninkraatis ol’ sillo oikein nalka, ni mita ruokaa teil siel ol’?
-  Annet’t’iiha meil leipanormi, kakssattaa viiskymment krammaa 

paivas, ja  hiivakeitosta ruokalas. Joulukuus nel’kymmant ensimaisen 
ei paljo muuta mittaa olt. Sit meil alkoit antaa pajokan viikoks, niiijko 
rintamal. Viikoks ко annet’t’ii, sellasii amerikkalaisii pantkoi antoit, hi 
valist yhes paivas kaik syot’ii. Tyota pit’ teha kovast, autoiloi tul’ yot ja 
paivat.

Sit ко kerra kuukaaves piasit kot’t’ii, ne kakskymment kilometrii 
pit’ kavella jalkasin. Oikein ol’ kova pakkane sina talven, sormet kaik 
polios. Rautt’ieta myota pit’ kavella, se man kumminkii suorempaa ко
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muant’ie. N ait jo t ihminen mannoo tuos sata metrii miun iessain, katsot 
- j o  kuatu eika nouse. Mie ко tulin luo, ni hia on jo  valmis. Nalkaiset 
ihmiset kuatuit ja  kuoliit kupertuit siin pakkases het’i. Niita palentuneita 
sattu siel pitkin rautt’ieta hyvin usjast. Siel Piskarovkan ja  Orsiskoin 
valil nain ens kertaa, jo t jiattyneest ruumiist о Г hakattu kirveel palasii... 
hakkasiit ja  soivat.

-  Eiks kukkaa korjant ruumiita pois?
-  Niita alet’t’ii korjata vast maaliskuus, ко alko lum sullaa. Vainaat 

viet’ii Piskarovkaa, ne matet’t’ii kuorma-autoo ja  viet’ii sinne yhteisee 
hautaa. Siel olliit ekskavaattorit (kaivinkoneet), mitka kaivoit suurii 
hautoi. Sinne pant’ii ruumiita kuormittain. Monet olliit hyvas nutus ja  
... voi jolkki-palkki.

Ко tulit kot’t’ii, sait vaik lam m itellaja pesseija, a linnas eij olt mittaa 
lammitysta, ei vetta, ei valoloi. Linnan kortteerlois ihmiset loikoit 
pe itteen  al ja  sinne ne k upertu it. Ei ne ja k san e e t m anna sita  
leipapajokkakaa ottamaa.

-  Miten tultii toimee ilman vetta?
-  Vetta ei suant muuvalt ко Nevalt. Neval olliit avannot, sielt kelkoil 

vet’t’iit kuka jakso. Vaik oist lumest sulattant, ni ei j olt mil lammittaa 
lunta. K aik ne suuret ruokavarastot saksalaiset pom m it’t’iit ihan 
ensimaiseks. Myo kayt’ii manerkoil ottamas sokurii. Se ко pommitukses 
ol’ sulant, ni virtas kaik kaul.

Tranvait ei kayneet, sahkoo eij^olt. Kaik kaut olliit lumen peitos. 
Nevskin kaulkii ol’ n iim p a ljo  lunta, jo t pikkaraiset ropat vua manniit. 
Kaik ol’ lumen vallas. Ja ihan pimija.

-  Eiha ne junatkaa kayneet.
-  Yks rata ol’ vua auk, Suomen asemalt Luatokal. Lanteenpai ol’ 

rintama ihan linnan reunas. Nevan alus olTiit suuret taistelut, etemmaks 
saksalaiset ennaa ei piasseet. M onta kertaa yrit’t’iit piassa yP Nevan, 
sinne man mim paPjo miehii kummaltakin puolt, jo t veskii ol’ punane. 
Sit pit’t’iit linnaa piiritykses kaks ja  puol’ vuotta, meinasiit tappaa kaik 
ihmiset nalkaa. Sit kevvail vietii meit pois Leninkraatist, Luatokan 
ylitse, jiata myota, se ol’jo  ensimaine paiva huhtikuuta.
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POJAT PAKENIIT SIPERIST

-  Ко sie jovvuit Siperii, ni siel siun pit’ vaihtaa ammattii.
-  Siel pant’ii nuoret kerras kalastammaa, vaik mie en olt ellaissaa 

kalastant. No kaikkiiha sita ihminen oppii. Kalastamas mie olin ainakii 
pari vuotta, kesat ja  talvet. Sit myo kalastajat siel muakampiis ко kaik 
yhes muattii, ni sairastuttii t’ihviihe. Sit perraa t’ihvin mie en ennaa 
kalastammaa mannyt, tein muita toita.

Sit ко sota ol’ loppunt, kayt’ii ajattelemaa, miten piassa tialt Siperist 
pois. Yhten suntakiltan myo pojat istuttii parakin luon, kaik elet’t’ii 
yhes parakis, siin ol’ Suokas Simo, Pajusen Matti ja  muita meikalaisii. 
Se ol’jo  nel’kymment kuuveis vuos, kesa. A se NKVT:n nacalnikka, 
minka valvonnan^al myo ol’t’ii, se ol’ sanont meil, jo t nyt myo ennaa 
teita ei vahita. Jos teit tyopaikast lasetaa pois, ni sillo piasetta vappaaks. 
A herjoi hyo laskiit! Eivat tahtoneet antaa meil lom makaa kesal, 
pelkasiit jo t pakenemma.

No myo pojat siin keskennaa miet’it’t’ii asjaa. Simo sano: ’’Pojat, 
eiks myo lahetakkii kot’t’ii.” Myo kayt’ii tyos kakskym m ant viis 
kilometrii siint Larjakist, mis elet’t’ii. Mein pit’ tehha sinne zasol’noi 
punkt.

-  Mika se sellanen ol’?
-  No sinne teht’ii juo^en rannal sellane tupa ja  sarrai, mis otet’t’ii 

vastaa kallaa kalastajilt, hanttiloilt. Siel sit kalat suolattii pyttyloihe ja  
viet’ii kaat’t’eril tai suurel venneel Larjakkii, kalatehtaahe. Meita laks 
sinne ainakii kuus heijkii, viikko teht’ii toita, sit law antain  tult’ii kot’t’ii.

Sit myo kolmen pojan piatet’t’ii, jo t lahetaa t’ialt Siperist pois. Pajusen 
Matti ol’ pontarkas tyos, kalapyttyloi tekemas. Hia tul’ jo  suntakiltan 
sinne metsaa, mis myo rua^ettii, venneel, tul’ meita uottelemmaa, a 
myo otet’t’ii muantakuamun myyskyt selkaa ja  suurel venneel sinne 
tyomual. Meig^kans laks viel niigko synniks se prorap (tyonjohtaja) 
tarkastammaa niita toita. Myo siel paiva ma^et’t’ii ja  iltasil otet’t’ii pyssyt 
kattee, sanottii jot myo lahetaa metsastammaa. Myo Simon kans lahet’t’ii 
sil suurel venneel, a Matti ol’ jo  toisel rannal uottelemas, hanel ol’ toine 
vene, sellane pien jo t meita kolmen kese vua kannatti.

Ne toiset jaivat sinne toisel rannal ilman venetta. Sit se prorap pyys 
hanttiloi viemaa heita Larjakkii, sinne et jalkasin piase, muutko venneel.
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Se t’ietyst ymmars jo t pojat pakeniit. Siel kalatehtaas nacal’riikka ко 
sai t’ietaa, tul’ miun sison pelTii, jo t sie t’iesit etka mittaa sanont. Susana- 
siso оГ siel konttooras tyos. Hia sano jo t ei t’ietant mittaa. Sit mein 
viimisist palkoist, ne jaivat suamatta, ni otet’t’ii sen venneen hinta.

Sit myo ajet’t’ii Vah-jokkii myota viissattaa kilometrii myoten virtaa, 
se on O b’-juoen huara. Tul’t’ii Niiznii-Vartovskii, se on Obin rannal, 
eika hirvitty seisattuu siihe Vartovskiihe. Siint ois pitant laht’ii Omskii 
pai, a myo pelat’t’ii jo t sielt otetaa meit kii, ко kavvaa laivaa. Myo 
lahet’t’ii O b’-jokkii myota vasten virtaa, Novosipirskii pai, ajateltii jot 
vasten virtaa meita ei kavva etsimaa.

Tul’t’ii Obin rannal, sellane kova tuuF ja  suuret aallot, syyskuus. 
Ob’-jok on siin kohtaa monta kilometrii levija. Itse jo vasyksiis, kolmet 
sutkat sovvettu yota paivaa, jolkki-palkki, siin оГ rannal heinakievot, 
tassit’t’ii vene kievon takkaa. Myo Matin kans tahot’t’ii ajjaa viel etteepai, 
Simo rukkoil’, jo t alkai hyvat pojat, ei pie laht’ii, pittaa levata, hukutaa 
naihe aaltoloihe. Sit myo siin heinakievos muat’t’ii sutkat, ol’jo  toine 
paiva lounais ко myo havat’t’ii yllaa. Sit se tuul’ ol’jo  sevjvert tyyntynt, 
jot myo piastii Obin ylitse toisee rantaa.

Ajet’t’ii viel kakssattaa kilometrii vasten virtaa enneko piast’ii kyllaa, 
mis seisattuit laivat. Ajet’t’ii rantaa. Mitas nyt kavvaa tekemaa? Pitas 
suahha t’ietaa, kons se laiva tulloo. Hirvittaa manna kyllaa, ihmisiin 
ilmoihe. Sit tul’ naine rannal, vetta ottamaa. Kysyt’t’ii hanelt. Se sano, 
jo t laiva vast tanapain laks, nyt tulloo vast viijen paivan perast. Mie 
kysyin, eiks t’ial sais missaa olla yota, kunis uotellaa laivaa. Se naine 
katsel’ meita ja  kysy, emmaks myo ole saksalaisii. Mie sanoin: ’’Mita 
saksalaisii? Myo manemma lomal Novosibirskii.” - ”No, tulkai meil, 
ко miun pojat tulloot tyost, jos hyo suostuut...” Mant’ii lianeg kans 
heil, iltasil pojat tulliit tyost, puhelt’ii siin. Sannoit, jo t hyo ovat 
saksalaisii, samaten sinne tuotu. No, myo sanot’t’ii heil, jot ollaa matkal 
Leninkraatii. Hyo sannoit: ’’Дурные вы (hulluja olette), kuka teita sinne 
laskoo? Myo ei suahha toisee kyllaakaa manna ilman luppaa.”

Sit viel viis paivaa ol’t’ii siin heil lukkoloin tuan, vuorotellee kayt’ii 
leipaa ostamas rintkast. Sit tul’ laiva, myo pitkin rantaa, jo t ei kukkaa 
naht, mant’ii laivaa. Pilet’it otet’t’ii. Mant’ii kolmantee luokkaa, ihan 
laivan peral. Simo jai vahtimaa mein tavaroi, myo Matin kans lahet’t’ii 
kavelemmaa pitkin laivaa. Sit mie laksin vaihtamaa Simmoo, hia jo 
tul’ vastaa, sano, jo t tul’ miliisi ja  kaski manna laivast pois ja  viel kysy,
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kenen nama toiset kapsakit ovat. Simo sano, jo t ei t’iija kenen, kuka lie 
jattant siihe. Niin Simon ottiit laivast pois. Sit ко laiva laks, myo mant’ii 
paikallee, mein tavarat olliit paikallaa. Kaks milisii tul’ tarkastammaa 
tokument’it. Meil olliit kaik tokument’it kunnos, passit ja  pilet’it.

-  Куда едете? (Mihin matkustatte?)
-  Едем в Новосибирск, в отпуск (Matkustamme Novosibirskiin, 

lomalle).
Meil ol’ sprafka, jot myo mannaa lomal, Susana-siso sielt konttoorast 

anto ja  loi leiman pial.
Meit viet’ii ylakertaa miliisinacal’nikan luo, kaset’t’ii riisumaa kaik 

vuatteet pois, ihan paljaiks, kaik tarkastiit ja  laskiit pois, suatta manna 
paikallee, a passin ot’t’iit pois.

Myo pelat’t’ii, jo t nyt seuraavan kerran ko laiva seisattuu, meit 
passitettaa rannal ilman passiloi. Yo ajet’t’ii, uamusil laiva seisattu puita 
ottamaa rannalt ja  tuas laks. Toisen pain meil eij olt ennaa mittaa rauhaa, 
mant’ii kysymaa silt nacal’nikalt, minka takia meilt otet’t’ii passit pois, 
eiha myo mittaa rikollissii olla. Se sano, jo t loytakai miliisi, se istuu 
aina puhvet’is piivaa juom as, ja  kysykai hanelt.

Myo lovvet’t’ii se puhvet’tfi, siel se istu. Mie manin luo ja  sanoin: 
’’Н ачальник велел наш и паспорта отдать (N acal’nikka kaski 
palau ttam aan  m eidan  p a s s it)” . Se ei sanon t m eil m ittaa , o tti 
rinnuskormonostaa passit ja  viskas meil nenan ettee. Sit piastii rauhaa.

-  Mitens^se Simo? Eiks^se ennaa piastkaa siihe laivaa?
-  Ei, Simo jai rannal. No siel militsaosastos tarkastiit kaik hanen 

paperit ja  laskiit pois. Hia man tuas siihe sammaa talloo, mis myo 
ol’t’ii yota ja  el’ viel viis paivaa siel, kunis tul’ seuraava laiva. Myo ei 
nahtykaa Simmoo ennerjko Petroskois monen vuuven piast.

Sit myo ajet’t’ii kaikes rauhas Novosibirskii ast. Sinne tul’t’ii, mant’ii 
rautat’ieasemal. Siel on oikein suur asema, monta suurta saalii ja  kaik 
tupaten taynaa ihmisii, kukkaa ei piase mihigkaa, pilet’t’illoi ei ole. 
Meil on rahat jo  ihan vahis. En muista kuim paljo myo makset’t’ii 
kantajiil, ne tyonsiit meit vaunuu, ei meil mittaa pilet’t’illoi olt. Ihmisii 
niim^paljo, minka mahtu. Ne olliit tavaravaunuloi, siel olliit kahet 
naarit, myo ol’t’ii siel ihan peral, ei hirvitty sielt tulla poikkeekaa, jo t ei 
piassa takasii. Mie kain viel laht’iis ostamas puhantkan leipaa pasarul, 
maksoin sata ruplaa. Matti jaa laks ostamaa leipaa. Vahan ajan piast 
tulloo, sanno: ’’Kaik rahat ryostet’t’ii” .
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-  No miten niin?
-  No hia holmo otti kaik rahat nakyviihe, ко kai maksamaa leivast. 

Siin ryostet’t’ii kaik pois. Mitas t’iet? Perraa sovan suures kaupurjkis 
varastet’t’ii ja  ryostet’t’ii kaik kassiin keskel. Sellane ol’ aika.

No miul ol’ viel sevverran  rahhaa, jo t jotenkuten piassaa kot’t’ii. 
Vetetaa remel’ t’iukemmaks. Juna ко seisattel’ asemiil, siel ammat 
moivat paistoksii, Matti kai valist nykasemas sielt piirkan suuhu ко ol’ 
oikein nalka.

Tul’t’ii Moskovaa puhvaikat pial, taita taynaa, vaik lapijal aja. A 
Moskovast Leninkraatii pit’ ajjaa jo  tavalises junas, puhtaas. Sit kayt’ii 
vuorotellen siin Moskovan aseman ulkohuonees karistelemas niita taita. 
Kaikkein tuskallinen ol’ loppumatka M oskovast Leninkraatii, ко toista 
kuukautta ol’t’ii jo  saunatta ja  nalissaa.

Tul’t’ii Leninkraatii, ajet’t’ii suoraa Myllyojal, se о Г siin ihan likel 
linnaa. Siel о Г Pajusen M atin siso Anni, hia о Г lahtent Siperist jo 
ennempaa ja  о Г Myllyojal naimisiis, hanen mies Simo ol’ sotainvaliit’i, 
hanel оГ lupa ellaa koton. Siel kerrast lammitet’t’ii sauna, pesseit’ii ja  
levat’t’ii.

Sit vast toisen pain manin kot’t’ii, tulin niigko taivaast tipahin, kukkaa 
ei t’ietant uotellakkaa. Sisot elliit jo  koton, kaks sissoo, olliit tulleet 
sina kesan, vaha ennempaa.

Sit ко myo Matin kans mant’ii Seuluskoihe passiosastoo, siel meil 
annet’t’ii kerrast 24 tuntii. Sit ennaa kettaa ei otettu vastaa, ja  seuraavan 
kevvain sisotkii passitettii pois, kaildl annettii kakskymmant nel’ tuntii.

-  M ita se merkitsi?
-  Se merkitsi sita, jo t vuorokavven sisal pit’ manna pois Leninkraatist 

vahintain suan kilometrin piaha.
-  E ik sse  oikein harmittant ко olitta n iim pitkan  matkan piast tulleet 

kot’t’ii eika otettu vastaa?
-  Ol’ha se paha miel’, no mitas t’iet? Mihin nyt? Rahatkii olliit jo 

lopus, ettaa et mane, eika missaa uotella. Miun ait’ja  nuoremp veikko 
Juhani olliit tulleet jo  enne meita ja  manneet Virroo, olliit siel tois 
yksityisil isanniil, talonpojil. M yokii Pajusen M atin kans lahet’t’ii 
etsimaa tyota ja  leipaa Virost.
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VIRON TEIT A PITKIN

Tul’t’ii Rakverehe marraskuun alus, mant’ii pyrkimaa tyoho. No mihi 
manna? Sannoit jo t siel on kalatehtas, mant’ii sinne, tuttu asja. Sielt 
laitet’t’ii VaskNarvaa, se ol’Narva-joen suus. Sannoit jo t huomen lahtoo 
auto sinne. Tul’t’ii sinne kyllaa -  kylas eijj.io yhtakaa talloo, paljaat 
savupiiput seisoot, ja  penkerees on muatuvat. Mihi myo tul’t’ii? T ’ia 
on huonom ppaikka ко Siperi. Siel ol’ putka mis kallaa otet’t’ii vastaa. 
Siel ol’t’ii yota, siel ol’ kallaa, syot’t’iit meit. Matti man sinne pontariks, 
kalapytty lo i tekem aa. M ie m anin  m ehanikaks m ottoorvenneita  
rakentammaa (korjaamaa). Mie ко uamusil nousin, katson -  jo  ranta 
on taynaa venneita, tyo jo  uotteloo.

Mie ajattelin jot tallasee paikkaa mie kyll^en jia. Mie sanoin jo t 
myo tul’t’ii vua katsomaa paikkaa, mie en ole viel tyos, pittaa kavva 
viel Rakveres. Kain laivaa ja  ajoin Narvaa, sielt Rakveree. Tiesin jo t 
ait’ on Rakverest kolmkymment kilometrii kylas, tiesin kylan nimen. 
Miten sinne piassa, mita tieta? Eestilaist nevvoit. Tulin Annikveren

Matti Mehilaisen perhe kotitalonsa luona Tsalnassa 1960-luvulla.
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kyllaa jo iltasil myohaa, ihan pimija, valot nakkyit ilckunois. Millasee 
talloo manna? .Mie kurkistelin ikkunoihe, sanaveskat on ies, ei nay 
mittaa, jolkki-palkki. Sit ol’ yks pikkaraine mokki, siin ei olt sanaveskoi 
ies. Mie ко pistin piahain ikkunaa, katson -  mein Juhani istuu povvan 
tuan, jolkki-palkki.

-  No ol’pa se sattuma! Ikkunoist kurkistelit ja  sellain loysit.
-  Koput’in ovvee, ко tulliit avvamaa, hi Juhanil ja i suukii auk. Mist 

sie siihe tipahit? Hia ei tietant jo t mie olin Siperist pois lahtent.
Sit ajattelin jo t lahen tyoho sovhoosii, siint kaks kilometrii ol’ 

sovhoosi, en lahe isanniil. Manin sinne Vihulan sovhoosii (Matti jai 
sinne Vask-Narvaa). ОГ joulukuu, ja  mie kynsin kahel hevosel, siel ol’ 
talvi lyhva, jouluun ast kynnet’t’ii.

Sit ol’ mikalie pyha, valistustalol olliit tantsut. Siin samas sovhoosis 
ol’ meikalaisii poikii, tyoarmijast tulleita. Mie kuulin, mika lie huuto 
siel ulkon on. M anin ulos, siel meikalainen poika Valtter tappeloo 
eestilaisiin kans, humalas tietyst. Mie sain hanen kojekak (jotenkuten) 
pois siint joukust, tytot tulliit auks, vietii pois. Mut hia kerkis siel jo 
napukoija, yhelt rep sinelin. Uamusiil myo mantii hanegjcans tyoho, 
ко tultii lounail, naiset sannoit jo t teita kayt’ii etsimas, ja  yhel о Г silma 
mustan. Mie sanoin Valtteril: ”N yt mein pittaa laht’ii talost hyvin 
ruttoo”. Hia sano, jo t hanel on veli Viljant’is, mie sanoin, jo t miul on 
ait’ tast kaks kilometrii. Sit mie olin siin samas talos tyos, mis ait’kii.

Juhani ol’ toises talos lehmii paimentamas, hanel ol’ vast nel’toist 
vuotta, a ait’ tek talon toitii. Siin oltii kevvaiherj^ast.

Sit kevvail ко sisot ajet’t’ii kotont pois, hyo loysiit tyopaikan 
Sootagan sovhoosist likel Tarttuu ja  kutsuit meit ait’irj^kans sinne, jo t 
ollaa kaik yhes.

-  Mita toita sie siel talos teit?
-  Reqkin toita. Kain hevosel ottamas heinii japuita, ja  muita miehen 

toita. Emanta ol’ opettaja. Eika siint tyost miul mittaa maksettu, koha 
vua syot’t’iit ja  juot’t’iit.

-  Mitas toita sie siel Sootagas teit?
-  Mie ко tulin sinne, manin tirehtorin puhheel, se kysy: ’’Mita sie 

ossaat teha?” -  ’’Mita panetta tekemaa, sita t’ien” . -  ”Voit sie panna 
auton kuntoo?” -  ”Voin”. Auto ol’ niin huonos kunnos, jo t puolet ajat 
ol’ remontis, ja  sellane ajaja, mika tuskin osas ajjaa. Sit mie sen auton 
kaik hajotin ja  tein sen uuvestaa, kapinkka tuot’ii Tallinast, muut osat
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ja  kuusova teht’ii koton. Mie tein sita melkein koko kesan. Se ol’ 
lavvantakpaiva, ко mie sen lopet’in, sain valmeeks. Suntakuanrim jo  
tulliit kutsumaa tirehtorin luo. Ja siint^ast mie siel Sootagas muuta en 
teht, ко joka paikas tirehtorin kans sil autol ajelin. Ко lahtoot viinaa 
juomaa, miun pit’ olla aina ratis, sit viel yol viija jokahine kot’ihen. 
Kayt’ii hevosii ostamas pitkin Eestin muata, mie ain keral. Peltotois en 
kaynt. Kaks vuotta olin siel tois, kunis suomalaisiil annet’t’ii Eestist 
matkapassit. Sit tulin tanne Karjalaa metsatoihe.



RAAPYVA

EINO KIURU, synt. 1929 
Pukero, Rddpyvd

Eino Kiuru v. 1986.

PUKERO OL’ PIEN KYLA

Pukeron kyla oF pien, seitseman tai kaheksan talloo. Kyla ol’ loivan 
raiaen rintees. Siel yllaal elliit Ylaaholaiset, Kiuruloi nekkii.

-  Mikas tein talon nim ol’?
-  No, se ol’ Kiurun talo. Sit oF Antrein Matin talo, sit Vesikon talo, 

niita sanottii Karmattilaisiks. Meijan talo ol’ pien, mut siin ol’ suur 
tarha, yks puomenapuu nytkii viel seisoo, vanha rurjko ja  siihe on 
kasvant uusii vessoi. Sit ol’virolaisiin talo, ne ol’ Savolaiset, ja  seuraava 
Jo k o rin  ta lo . S a v o la ise t, Jo k o rit ta i T atit te h tii  ku lak ik s  jo  
kolmkymmenenteen vuon ja  laitettii Hiipinaa.

Kylan lahel ol’ Pukeron jarvi, siin rannal lehmat kaivat kuumal ajal 
juomas. Siint samast jarvest otettii juomaves, hevosel viattii pockas.

Siin likel mein kyllaa man ruunun t’ie, se tul’ Orskoist ja  man 
Luatokal. Ja ihan likel ol’ polikona. Siel polikonan puolel paimenettii 
lehmii ja  tehtii heinaa. Kerran ко polikonal alettii ampuu, karja ei kerent 
laht’ii pois, ni lehmaa sattu luot’.

Vaha etempaal, Luatokkaa pain, ol’ olt ennempaa Purnun kyla, se 
joutu polikonan al.

-  Siun lapsuuveis ol’jo  kolhoosin aikaa. Oliks tein pere kolhoosis?
-  Eij^olt. M ie m uistan m ein hevosen, joka  otettii kolhoosii, 

senjnim  ol’ Mankka. Ait’ kai silloin talloin kolhoosin tois, sit annettii 
sielt hevosta, ко pit’ tuuva puita tai heinii. Isa ol’ linnas tois, kavel’joka
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paiva Seuluskoin asemal viis kilometrii, sielt sit pias junas linnaa. Ait’ 
ol’ koton, hoiti lapsii ja  pit’ lehmaa. Meit о Г kolm lasta. Se lehma ol’ 
elattaja. Ait’ kai kaks kertaa viikos viemas maitoo linnaa, maitokuksinat 
selas, sit linnast toi ruokaa.

-  Kuin ettaal teist ol’ linna?
-  Suomen asemal ol’ noin kakskymment viis kilometrii, Orskoi ol’ 

puolta likempaal, se ol’jo  linnan reunaa, siel kai tranvai.
-  Eiks teil leipaa koton paistettu?
-  Ei. Eiha meil viljapeltoloi olt. 01’ vua pien t’ilkku omenamuata ja 

marjatarha. En t’iija miten se isa osas valttaa sen kolhoosii manemisen, 
man linnan tyolaiseks. Sit kolmkymment seitsemanteen syksyl isa 
vagkittii. Vaijkitsemmaa tulliit aina sallaa, yol tai myohaa iltasil. Muistan 
jot kuapin pialt ottiit kotitekoisen veitsen, jo t se on kylma ase. Ei se 
mikkaa puukko olt, ihan tavalline veits. Sit loysiit kiaron, ait’il ol’ leikattu 
sanomalehtipaperist ompelumalliloi, ко hia ompel’ itsellee vuatteita, niita 
tutkiit. Sellain sit isa viet’ii, havis niinko tuhka tuulee.

-  No mita syytoksii isal of?
-  Ei sillo olt siint mittaa tietoo, mut sit jo  kymmeniin vuosiin piast, 

ко kaikilt otettii syytokset pois, mie kain prokkurorin luon ja  miul 
naytettii ne paperit, ni siel ol’ semmone syy, jo t isa ja  viel kolme miesta 
istuit saunas pellaamas korttii ja  isa ol’ sanont jo t ei nia kolhoosit 
kavva kesta. Se ol’ ihan keksitty syytos, isa ei elaissaan ottanut korttiloi 
kattee, hia pit’ sita syntina, ко о Г uskovaine mies.

-  Tein kyla kuulu Riapyvan valtaa. Mis se itse valta ol’?
-  Se ol’ Huvan kylas, mut kirkonkyla ol’ Rumpal’, se ol’ kolmen 

kilometrin pias mein kylast.
-  Ко sie laksit kouluu kolmkymment seitsemanteen, oliks teil viel 

sillo suomenkieline koulu?
-  0Г. Koulu ol’ Rumpalil, se ol’ kokonaa suomenkieline, ei siel 

venatta huastettu. Sit jo  enne talv ilom m aa kasettii tuom aa kaik 
oppikirjat kouluu ja  ne otettii pois, jatettii vua aakkoset, niist sit teht’ii 
sannoi. Sit ко mant’ii talviloman jalkee kouluu, meil ol’kii jo  uus 
opettaja, venalainen, eika monet meist osanneet yhta sannaa vennaiks. 
Koulun johtaja Husu vaijkittii.

-  Mihi ne tein suomalaiset opettajat joutuit?
-  Monet opettiit sit venajan kielta. M eil ol’ opettaja Igki Olkkonen, 

hia opetti sit venajan kielel.
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-  Miks^se tein kyla sit muutettii sielt pois?
-  No, sanottii jo t se on liijan likel polikonnaa, siin on vuarallista 

ellaa. Mein Pukero ja  Yla-Kassyla muutettii pois, Ala-Kassylas el’ 
venalaisii, ne jaivat paikallee, niil e i jo l t  vuarallista.

-  M iarattiiks teil paikka, mihi muuttaa?
-  Se ol’ niin jo t kolhoosilaiset siirtyit kaik Kal’t’t’inaa, se ol’ noin 

viijen k ilom etrin  pias, siel el’ suom alaisii. M uil annettii paikka 
Perkartovkast, se ol’ ihan venalainen paikka, noin seitseman kilometrin 
pias mein kylast, ja  se kohta mihin talot tehtii, ol’ ihan metsaa.

-  Oliks^se vaikijaa, ко pit’ aloittaa oppiminen venajan kielel?
-  Mie jo  osasin vahasen venatta, meil ol’ kesal tacnikkoi, heilt opin. 

Minnuu vua ihmetytti monet asiat venajan kieles, niigko se, jo t miks 
poyta on miespuolinen sana ja  sanky on naispuolinen.

- N i i ,  nii, ol’ha siin vieraas kieles monta kummaa.
-  Sit ко muutettii sinne Perkartovkaa, siel ol’ venalaine ymparisto 

ja  venalaine koulu. Se opettaja oikein suatsi meita, suomalaisii oppilaita.
-  Oliks^siel muitakii suomalaisii lapsii?
-  01’, mein sukulaisii, meita ol’ viis suomalaista ja  kaik oppiit hyvast. 

Kaks vuotta mie kain sita kouluu, sit alkokii sota ja  koulu pantii kii. 
Sit mie kain aitin kans tatis, siel polikonal kasvo paljo tattiloi. Joka 
paiva tuotii kannelmus, ja  saman pain ait’ man linnaa myomaa niita 
tattiloi.

-  Oliks teil siel uuves paikaskii lehma?
-  ОГ, sil lehmal elettiikii. 01’ meil siel istutettu omenaa pien tilkku, 

se ol’jo  mullatettukii, no elokuus ко mant’ii katsomaa, kaik ol’ kaivettu 
pois. Sielt Karjalan kannakselt ко tulliit sotapakolaiset, ne tietyst 
kaivoit. Ne ajjoit kolhoosin karjaa ja  sit moivat niita lehmii. Myokii 
ostettii lahtam a ja  lammas, suatii talveks lihhaa. Sillo ei olt lupa 
teurastaa mittaa ellaimii, mitka olliit valtion kirjoil, mut nama ко olliit 
vast ostettu, ne eivat olleet viel millaa kirjoil. No jalet pit’ kaik peittaa. 
Nahka kaivettii tuajelajjaa, sit talvel ко tul’ oikein nalka, ni pegkottii 
se nahka sielt pois ja  keitettii sylttyy.
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EVAKKOMATKA

-  No miten se kotont lahtemine tapahtu?
-  Se oli maaliskuun loppupaivin, ко tul’ kasky laht’ii kotont pois. 

Ennen lahtoo pit’ luovuttaa lehma valtiol.
-N iin  ol’ nalka siihen aikaan, sen lehman olis voint syyva.
-  Lehma ol’ vast poikinut, vasikka tietyst leikattii ja  syotii, ja  otettii 

viel matkalkii lihhaa. Muuten meil ol’ viel kissakii, seha of harva tapaus, 
jo t kissa ol’ viel syomatta. Meil ol’ tuttavii amerikansuomalaisii sielt 
kommunast, sielt tul’ naine j a pyys meilt sen kissan. Sit ко perraa sovan 
tavattii, ni viel kiitti siint kissast.

-  No eikos heita sitten viety pois?
-  Vietii, vietii, mut ко hyo tiesiit, jo t myo emma syo sita kissaa, ni 

tulliit pyytamaa.
Kelkal vietii vahat tavarat M yllyojan asemal, siel pit’ uotella junnaa 

monta paivaa. Se asema ol’ taynna ihmisii kamppeinee, nalissaa ja  
viluissaa. Sit juna vei Luatokan rantaan, siel pantii ihmiset auton laval 
ja  vietii jiata myoten yl’ Luatokan. Jial ol’ jo  vetta ja  pommiaukkoloi. 
Siel toisel rannal sai viel olla pari paivaa enneqko piastii oikein pitkaa 
junnaa, lahes sata vaunuu. Ne olliit sellaisii harkavaunuloi, keskel ol’ 
rautkivvas ja  kahen puolen laverit, kakskerroksiset. Meita ol’ pienes 
vaunus viiskymment heqkii, ei ne kaik mahtuneet yhtaikaa laveril 
makkaamaa, eika siel voint yol kiantyy toisel kuppeelkaa muuten ко 
kaik yhtaikaa.

Ihmisii olliit niavot pohottyneet ja  mustat. Sit ко ajettii jo etemmaks, 
meist ol’ ihmeellista ко naimma elavan lcoiran ja  vuohen (mein viisii 
pukin). Leninlcraatis ol’jo  kaik koirat ja  kissat syoty.

-  Mie olin samal matkal, ehka vua toises junas. Muistan, jo t sil 
matlcal kuol’ paljo ihmisii. Joka uamu ко juna seisattu, sanitaarit tulliit 
kysymaa, onks vaunus kuolleita ja  veivat ruumiit pois. Kuka t’ies, 
гшЫп^пе on havvattu. Monet lapset jaivat armottomaks, ко ait’it kuoliit 
matkal.

-  Se matka kesti toista kuukautta. Sit kaks vaunuu jatettii Acinskin 
asemal, se ol’jo  likel Krasnojarskii, Siperis. Siin pit’ viel uotella kunis 
tultii ottamaa. Myo lahet’t’ii ait’in kans katsomaa kauput]kii. Kaks naista 
tul’ vastaa j a kyssyit vennaiks: ’’Tulettaks tyo asemalt? -  Tulemma. -
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Oijks^se totta jo t sinne tuotii suomalaisii? -  On, totta on. -  No millasii 
ne ovat? -  Tallasii ко myo”, ait’ sano. Ei ne uskoneet, sannoit: ’’Lasetta 
leikkii” ja  laksiit juoksemaa asemal suomalaisii katsomaa.

-  Sit tulliit hevosiil meit ottam aa ja  veivat kolmenkymmenen 
kilometrin piaha kolhoosii.

Ensimmaine talvi ol’ oikein kurja. Syksyl korjattii pellolt kualin 
raismii ja  suolattii talveks. Viljan niittamisen jalelt korjattii tahkii. Viija 
ко puitii suoraa pellol, ni siihe karis jyyvii, niita korjattii. Kerran onnistu 
loytaa olkilajast koko kopare puhasta viljaa, vehnaa. Myo lapset 
pistimma reput taytee, mein lapset ja  enon lapset, yhes kaytii niita tahkii 
korjaamas. Sielha ol’ tapa jo t varastettii kolhoosist n iin \ paljo ко suatii. 
Ne viljan vetajat ajjoit usjast kuorman kotihen eika kolhoosin aittaa. 
Talvel kolhoosit varastiit toine toisiltaa heinii. Se varastamine ol’ ihan 
tavallista, ei se olt mittaa syntii. Yhteistalousha se ol’kii.

-  Saittaks tyo sen koton luovutetun lehman tilal toisen?
-  Suatii, se ol’ oikein huonos kunnos, mie koko kesan paimentelin 

sita. Siel ei lehmii pietty liavas talvel, ne kaveliit ulkon jae ts iit itsellee 
ruokaa. Nuapurin naine anto meil kayttoo vanhan aitan, ja  myo tehtii 
siint lehmal liava. Kyi siint sit tul’ ihan hyva lehma.

SIPERIST KARJALAA

Sit ко sota ol’ loppunut, myo alettii pyrkii kot’t’ii. Kettaa ei piastetty. 
Siel ol’ mein kans yks sellane suomalaine mies, Huuko-nimine. Hia ol’ 
lukent mies ja  ties asjoi. Hia sano jo t pittaa kirjoittaa Karjalaa Kuusisel. 
Myo kirjoitettii Kuusisel, ja  Karjalast tul’ kutsu, siin ol’ sanottu jo t 
Karjalan hallitus ottaa vastaa, mut pittaa olla paikallisen hallinnon lupa 
lahtii sielt pois.

Mie ajoin Krasnojarskii, mis ol’ paikalline hallinto, mut mie olin 
viel niin kokematon jo t en piast sinne essii. Ко tul’ miun vuoro, pit’ 
puhelimes kertoo, mita asjaa miul on ja  kenen luo pyrin. Mie ко otin 
kuulokkeen, sielt jottain kysyttii, mie en osant mittaa vastata, ко ei 
nakynt kettaa, kel pit’ vastata. En osant kayttaa puhelinta, ко en olt 
konsaa kiiyttant.
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Laksin sielt pois, manin asemal lippujonnoo, sita pit’jonottaa koko 
yo. Kassat olliit aseman kujas, se ol’ oikein kuiva aika, siin kujas ol’ 
paksult pollyy. Yol ко tul’ vilu, mie kain pitkallee seinaa vast lammin 
polyn sissaa ja  makasin siin yon.

Sit myo lahet’t’ii sielt ilman mittaa luppaa. Ait’ sano, jo t lapset pittaa 
viija jatkam aa kouluu ja  otti omat lapset seka enon lapset. Aikuisii ei 
tietyst tyost piastetty. Eno ко oF sohverin, hia otti auton ja  vei meit 
kaik Acinskin asemal. Eno pan’ meit kaik junnaa, itse kavvan eparoi 
ja  lopuks piatti lahtii mein kans. Auton jatti yhen talon luo, mis hia 
aina pit’ autoo, ко kai pensiinii ottamas. Eika hanta kukkaa sen perast 
etsint.

M atkustettii tavarajunas. Perraa sovan tuhansii ihmisii matkusti 
Siperist Euroopan puolel, kuka miten pias, pitkat tavarajunat kuljettiit 
ihmisii, ja lippuloi pit’jonottaa valist viikkokaupal.

Myo tultii Sortavallaa, siel ol’ mein tuttavii ja  sukulaisiikii. Myo 
serkkuin Vienon kans mantii suoraa finanssiteknikummii, sillo pias 
seitsemannen luokan totistuksel, meit otettii sinne vastaa. Kolmen 
vuuven piast lopetimma teknikumin, ja  mie jovvuin tyohon piakirjan- 
pitajaks Petrovskin piirii, sen piirikeskus ol’ sillo Munjarvenlahes. 
Ja siint^ast olen elant t’ial Karjalas. Vahan ajan piast miut siirrettii 
Petroskoihe, fmanssiministerioon. Sit viiskymment toisen vuon piasin 
yliopistoon. Niin Karjalast tul’ toine kot’mua.



JARVISAARI

P1ETARIHAPONEN, synt. 1890,
Laskela, Jdrvisaari

NUIJAT JA HAPOSET

M eil ol’ kaks sukunim m ii koko kylas: N uija ja  Haponen. ОГ 
niim^palTo taloloi, a kaks sukunimmii. Kaik ol’ sukulaisii. Kahest ukost 
ol’ koko kyla alkimt. Hyo tul’l’iit kons l’ien, enemp kolmie sattua vuotta 
siint jo  ol’ aikua. Hyo laksiit Nevalt ja  sit tulTiit sinis kunis piasiit. Ja 
sit tul’ suo et’t’ie, etemmaks ennia ei piassiet, ja  vot hyo nyt siihe 
seisattuit. Sit hyo loysiit sen lahekaivon hyvan. Ja sit yks kai yhel puol 
t’ieta, niiqku tuo Hapone kai yhel puol, a Nuija kai toisel puolel. Ja 
siint se on liihtient koko kyla, jo t sita kaheksagkyment talluo jo  ol’ 
vakkie.

Meil eij^olt jarviloi eika olt jokkiekua. 01’ sellasii pienempii ojjii. 
Moika, most uot kuult nytkii mannyo. Hia lahtyo Nevast ja  sit mannyo 
ih a m ^ m e ig ^ k y llia n ^ a s t. N o se ov ^v u a  s e lla s ii  p ik k a ra is ii  
polviloig_kans ojjii, a jokkie eij^ollut l’ikel.

Meil olTiit kaivot kaivettu. 01 syvviikii kaivoloi, no mitenwnyt 
sannuo, keskkertahesse viijeq^kuuvem^ metrim. paikoil. Sit ol’ laht’iet. 
Miaje^al ol’ alakaivo, siel ihan sai ottua koukkuamal koukata. Siin ol’ 
oikei hyva ves.
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ОМА SAUNA

Оша sauna оГ, itse teim m a. No m ita siin on tarvis? Siin on 
ensimaiseks tarvis hirsii. Ielpaim^pannua kivet ala, mist aletua sit teha 
saunua. H irs is t p an tii e n s im a in e  ria ty , ja  s it n o s te ttii s ita  
n iim p a ljo n  k u im p afjo  ol’ tarvis. Sit katettii parreil. Parriet pit’ itse 
ket’t’ia. Noh, sit kiukuat ol’ tehty, ennempia viel ol’ niat ilman toriloita. 
01’ vua sellai mustat kiukuat, kiviloist vua luavottu. A nyt viime 
aikoiqjcyl ol’ toriloin Jeans, savum^mist vet’ pois. Noh, sit ol’ tehty 
muarut sellaset mis kylvet’t’ii, saunamuamt. Ni vot sil’ viisi meil ol’l’iit 
ne. Noh kiukua ol’ tehty, ielepai luavottii seinat kirpitsoist, siihe pantii 
ravvat pialle, a sit luavottii kivet pialle. Sit ol’ kattila, mis ves varistettii. 
Se ol’ kiukuam^pial. Hyva loyly ol’ saunas. Sil viisi sita kayt’ii saunas 
ennevanhua.

PARREITA KETET’T ’II

Parreita ketet’t’ii, ol’ semmone hovel’, pitka puukone. Keskkohas 
siin^ol’ rauta. Ja sit ol’ sellane stanokka pantu nainikkia, mihi se polkky 
pantii mist ketet’t’ii. Ja sit viis miesta ol’ kettajii. Viijem^miehen, kaks 
ol’ yhel puolel, kaks ol’ toisel puolel, sit pias ol’ viel viijeis mies. Sil 
viisii kone kai. Yhet lykkasiit, toiset tassiit itsehein\ pain. Sita t’yota 
mie kyl tein kyllitel monta aikua.

Petajapuist ketet’t’ii. Puut pit’ ostua, ommii puita eij^ollut, ne pit’ 
ostua herram ^m etsast. Jussuppov ol’ m eil krahv. Sillo hanel of 
nel’l’kyment imennuo, se ol’ niin rikas mies. Noh sit sielt ostet’t’ii. Metsa 
pit’ itsein sahata. Panit pinnuo ja  sit siint maksoit rahat kuimwpalTo se 
tul’ maksamua.
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PUAL’IKKUA LYOT’II

Pyhasin aikoin nain suntakpaivin korjahussiit yht’ie mihiriepuit’ja  
“no lahet’ia pual’ikkua lyomia”. Pual’ikat ol’ valmeeks sahattu, ja  ne ol’ 
korjattu m iheJkkaa sellasii paikkoihe. Sit yhet loivat yhelt pain ja  toiset 
toiselt pain, sai olla monta heqkie. Kahen l’ipo kolmen yhelt pai, kolmen 
toiselt. Ne ol’ kahtie piaha pantu, pual’ikat olTiit t’ial pias, no metrin 
viijen l’ipo kuuvvem^ pias, sellane ol’ val’.

A poppi, se ol’ vua niinku yks poppi pantii seisomua ja  sit sita lyot’ii. 
A toine sit ol’ siel mika aim pan seisomua ja  sit kuka tarkkas ja  kuka 
ei, kaikel viisii.

Sarruo lyot’ii. Kukutet’t’ii puine saro, semmone ol’ tehty. Kukutet’t’ii 
yllia ja  sit toiset savvoil sita loivat niigku nyt lyyvvia tata pallii. Sillo 
palliloi ei ollut, ol’ puist tehty ympyrlaine. Yks kukuttua ja  toine sita 
ain siihe tarkoit’t’i. Kuka sai lyyvva sen etemmaks, sit sem jpit’ tuas 
hypata ja  tuuvva siihe. Sita sanot’t’ii sarruo lyomia.

Sirkkua loivat viel t’ytot, pienet t’ytot. Teht’ii tuommone sirkka, 
piem jpal’ikka ja  sit pant’ii halko poikittain siihe, ja  sit se pal’ikka siihe, 
ja  sit k e p iljy o t’ii sita. Sit sita laset’t’ii kuin et’t’ia se m an’. Se ol’ vot 
viel ennevanhaist t’iukkuu. Sita sanot’t’ii sirkaks. Jokahisel ol’ sit keppi 
kiajes sellane, jokahine loi omal kepillian. Ja sit ku hai loi, se nous 
ylTia. Sit viel kepil loi poikittain, kuin et’t’ia hia sen sirlcan sai aijua. A 
sit siel ol’ se yks heqkilo, sem pit’ tuas tuuvva sirkka siihe paikallie. Ja 
sit tuas loi toine ja  sit kolmais. Sellaist t’iukkuu ol’.

Voittosil olt’ii. Yks otti yhta rist’ii ja  toine toista, ja  sit kumman laks 
voitto. Se ol’ ennevanhua kesaaikuan. Mantii riihtarhua. Nyt on n ’iat 
kaik paikat mis kulTaija, a silloi ol’ vua mis olTiit sarrait ja  riihet siel 
ympiar. Sit ol’ sellaiq keskkohtatyhja. No vot sit korjahuttii sin sellasiihe 
paikkoihe ja  sit siel oltii voittosilkii.
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MARI VIRKKI, synt. 1904 
Muja, Jarvis aari

SOTA ON POLTTANT JARVISUAREN KYLAT

Mein kyla on Mujan kyla. Meil ol’ suur kyla ja  oikein sorja, levja 
katu ja  kahen puolen suuret koivut. Sit ol’ kuus kilometrii Nuatina, sit 
yks kilometri Siikala ja  viis kilometrii Kanttinan kyla ja  Piilovan kyla. 
Sit ol’ Korkka ja  Savota ja  Hovinpelto. Ne on kaik mem Jarvisuaren 
seurakuntua.

Kyl^se ol’ enne mukava ellia siel kot’paikal. Mut nyt ко kain perast, 
ni ei se ole ennia sita lajjiikkua. Siel on toiset elajat, ja  ne sorjat koivut 
kaik on palaneet. Mein entiset talot ei ensinkaa muistuta, jo t se ol’ mein 
syntymakyla. Sota on polttant kaik kylat. Se syntymapaikka on tult jo 
ihan vieraaks. Nyt meil on t’ial Karjalas oma kot’, omempua ко Karjala 
nyt ei olekkua. Tulim Karjalua viiskyment kolmanteen vuon, meit ol’ 
viis hegkee peretta. Tyota ol’, a eij^olt mis ellia. Tulim Petroskoihe, ot’im 
casnoi kortterin, sit muutet’t’ii Sapsaa ja  teht’ii oma talo.

ENNEVVANHUA NAISEL OL’ PAL’L’O TYOTA

Naisel ol’ mont last, lapset pit’ syot’t’ia ja  hoitua. Ja mont lehmia ol’ 
ja  lampait ja  sikkoi ja  kannoi. Kesal olliit peltot’yot, pit’ kavva niittamas 
ja  heinia lyomas ja  haravoimas ja  puimas. Ja viel linnas pit’ kavva, 
Leninkratis.

Kesal ol’ oikeim^palTo t’yota ja  kiire. Ко tulit niitylt kot’t’ii, lapset 
jo huusiit: “Ait’ an^syyvva!” Ruavuat olliit liavas, niil pit’kerita antamua 
syyvva ja  itselleis pit’ suahha syyvva. Aitin pit’ kerita joka paikkua. Ja 
uamusil pit’ kerita heinamual. Miehet olliit yota heinamual, ко ol’ ettaal, 
a naiset tulliit yoks kot’t’ii, pit’ tehha kot’t’yot ja  viija miehel evast 
toisem^pain. Uamusiil pit’joutuu sin heinamual jo  nel’ tuntii. Sit kysyit 
nuapurii jo t laskisiit lehmat karjua.



Uamusil jouvvuit heinamual niivjvarrain kunis og. kaste, jo t viikate 
leikkas. Sit paival ei jaksant lyyvva eika joutant lyomia, sit pit’ kuivata. 
Naiset poyhot’t’iit se ljuuvon , mita miehet loivat, kel ol’ mont miesta. 
Sit viat’t’ii hevosel suatot sarrain et’t’ie, siin hajotet’t’ii. Sit mant’ii 
haravoimua pehkoloist tuoreit heinii pois, jot ne kuivasiit. Heinat ко 
kuiviit, sit ajet’t’ii karhiel. Hevone pantii val’l’aihe ja  pantii sellane riuku. 
Naine seiso rivvum^pial ja  vet’ heinat sarraihen. Sil viisii korjat’t’ii meil 
heinat. Pit’ katsuo aina, jo t ei tulis pilvi, jottei kastelis heinii. Ко tul’ 
pilvi, sit ol’ kiire korjata. Iltasil pantii tuas hevone valTaihe ja  emanta 
laks kot’t’ii. Toisem^pain toi vetta pockallisen ja  syyvva, koton pit’ 
keit’t’ia. Keitet’t’ii tattarputruo, heinamual sit keitet’t’ii mannavelTii, sit 
jo  joutuit okurtsat ja  perunat, niita syot’ii.

KYLVET’T’II PELLOVAST JA KUOTTII КАЦКАГГ

M ieh e t ко m an n iit p e llo v a s t k y lv a m ia , em an ta  uam usil 
oikeiq ,kovast suututti isannan ja  pan pellovan siemenet konttii, keit’t’i 
munan ja  pan sinne konttii. Isanta sita ei t’ietant, ja  sit ко se man 
kylvamia akkeissaa, oikein ol’ akane. Sit ко otti siemenii ja  sattu muna, 
ni sit hia leppy. Sanottii jo t sit kasvo hyva pellovas.

Ennevanhua kaik kasil kylvet’t’ii, ei vua pellovas, a kaik muutkii -  
kaura j a ruis ja  o tra ... Kylvajal о Г sitkain, sita sitkaint viet’t’ii. Vanhat 
kylvajat kyl tarkkasiit niin jo t se man suorua.

Pellovast ко puit’ii, ne pant’ii raippiloil pitkin kuominan siltua. Mont 
henkii о Г puimas. Sit visattii konneel, viskoomassinal. Siemenet viet’ii 
kot’t’ii ja  niist teht’ii siemvoita.

Pellovast kuottii kaijkaita, niita ol’ hienompua ja paksumpua sorttuu. 
Pantii tuppua pelsimet ja  kuottii ensittain oikein hienuo kagkast, niin 
hienuo jo t naiset tekkiit aluspajjat itsellee ja  miehii teht’ii paitoi ja  
lapsilkii. Kasrievut ja  poytavuattiet kuottii kaikellaisii kuvakkaisii. 
Kuottii siltavuatteit ja  kuottii miehii rat’t’iloi. Miehet ко manniit kevvail 
pellol kylvamia, heil olliit peretniekat valkijast hienost vuat’t’iest. Ne 
ol’ kaik oma kutoma ja  oma telco. Jokainoval miehel olliit valkijat 
peretniekat.
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SUNTAKPAIN KAYT’II KIRKOS JA TANTSIT’T’II

Suntakpiiin lounaihen^ast ei lasettu mihii]kia, kayt’ii kirkos. Kirkkuo 
oP seitsemar)^kilometrii ja  kirkos kayt’ii joka suntak. Se oP hapija, jos 
kuka jai kot’t’ii, sit sanottii jo t mika sil nyt on, oqks^se lasiva vain 
mita, ко kirkkuo ei mant. Kirkkuo ol’ seitseman virstua, ja  kesal mant’ii 
kirkkuo paPPainjaloin. Kegkat pantii pussii, sit kirkomjpettaikos pantii 
kegkat jalkua ja mant’ii kirkkuo. Tuas kirkost pois tulles samas pettaikos 
keqkat pussii ja  ham m ien helm at noste t’t’ii y lem aks, jo t  ne ei 
likahunniet. Sit ко tultii t’ytot ja  pojat yhes, paPPain jaloin, ni ei muuta 
ко jalat lipajiit.

Perast lounam sit karmon soi, pojat mannyot ja  lauluat pitkin kattuu. 
T ’ytot ei hirvii man j o t  ait’it torruut, jot mihin teita ain viijia. Sit yhellain 
mant’ii kuominal kaik jalekkain, sit siel ol’ piirileikkii ielepai, sit ol’ 
tantsuu, ja  ко alotet’t’ii se tantsimine, ni ain ol’ ielepai katrel’ii, sit oP 
toisii tantsuloi ja  sit katrel’il se loppu. Silloin tantsit’t’ii hiit krakkov’ak 
ja  tusteep ja  pol’kkua ja  karopockua ja  ruskovua.

Kegkat olliit sellaset t’yt’t’oloil, niis ol’ pitkat varret, ihan polviin^ast, 
nauhoiq^kans. Hammiet olliit lyhyvat, sit hammien^alt viel housun 
pitsit nakkyit ja  alushammien pitsit.

MITEN MANIN NAIMISII

Kerron omast elamastain, miten viet’in nuoruuven^ajan. OP miul 
tuttu poika, ja  kaks vuotta olin tuttu. Ja sit tahoimma manna naimisii. 
Isa ja  ait’ o lliit v ihasii. Ja myo olim  rakastunn iet niin  jo t myo 
em^voiniet erota. Ait’ ajel ajel pois sulhaist, mut ei siint tult mit’t’ia. Ja 
sit yks kerta sulhanen tul’ jo t no, nyt kavvya yht’ie, tul’ ait’ilt kysymia 
luppua. Ait’ ol’ niin akane, sano jot: “Ei millasikkua morsiammii eika 
sulhasii, viel oletta nuoret, kerkiitta, aikua on. Ja siel om^pal’l’o t’yt’t’oloi, 
mita sie nain et’t’ia tul’it? Siel on siul rinnal t’yt’t’oloi” . “Ei, ne ei kelpua”, 
sulhane sano jo t “ne ei kelpua, mie tahon justiin taman. Mie laitan isan 
ja ait’in kysymia, lavvantakiltan suap tul?” “Ei millasiikkua kysyjii”,



ait’ оГ ain akane, ei lase morsiant. Sulhane sano: “Yks kaik myo 
“No pit’t’ia teil sit luvata” .

Lavvantakiltan tulliit isa ja  ait’ sit kysymia. Morsian hyppas perria 
peittuo, morsiant eijwolt siin, sannoit: “No missas morsian on”. No 
morsian tul’ perast pois. Sit kyssyit ja  sannoit: “No mitas naist tulluo 
ко nama on nain nuorii, yheksiintoist vuotta vast molommil” . Sulhasen 
isa sano j o t : “Noh ostan sit l’innast, mie lahen l’innua, ostan heil lelusii, 
laha hyo t’iukkuat sit. Ei heit sua kielt’ia ко hyo tahtuot kav yht’ie” . Sit 
kysyjat manniit pois, asja ol’ kaik tehty valmieks, ja  no nyt uamul mannia 
kihlal. Sulhane ajo hevosel morsiammen et’t’ie kiesil, m orsiagjcai 
istumua, ja  ajet’t’ii kirkol. Sulhasevjveikko viel о Г kucarin. Sit man 
sulhasevjveikko kirkkotuppua, kirutti rumen sulhasen ja  morsiammen 
ja  sit kirkos kuuloitettii. Ja sit viel kolme kertua kuuloitet’t’ii ja  sit 
vihit’t’ii. Ja sit sinapain olliit hiat, se ol’ juhanus. Sit ol’ troikka hevosii 
ies ко viet’ii morsiant ja  sulhaist, eriksee vietii meil vihil. Morsiammel 
ol’ kolme hevosta ja  sulhasel о Г kolme hevosta, troikka ol’. Ja niil tultii 
sit ottamua. Kirkost ajet’t’ii kot’t’ii. Morsian tuotii ommua kot’t’ii ja  
sulhane ommua kot’t’ii. Ja sit sulhasen omat ja  sulhane tulliit tuas 
ottamua morsianta, tuas ol’ troikka ies. Syotii ja  juotii ja  otet’t’ii morsian 
ja  vietii sulhasen talluo ja  sit piet’t’ii siel hiat.

Sulhasel ol’ kast’uma pial, ja  morsiammel olliit kukkaset pias valkijat 
ja  valkijat plat’jat. Kuaseet olliit ja  puhem iehet ja  nuuvvemiehet, 
morsiam^puolelt on nuuvvemies, a sulhasem puolelt on puhemiehet. 
Ne oq^kaik h iavierait. M orsiam m el о Г kotont annettu pritanoi, 
vuuvvenutut ja  rovat’t’i ja  kamotti ja. Sulhasen seta toi ne pritanut, ja  
sit ne viet’ii kaik sertakal ja  siin teht’ii tila sulhasel ja  morsiamel. Ja sit 
ne siel makasiit. Sit uamusil ajet’t’ii yllia, ennempia ei suant tul, kunis 
ei kutsuttu pois, jo t tulkai nyt. Sit ol’ povvat tuas tehty, ja  sit ol’ 
toisem^pain viel hiat. Silloin piet’t’ii kaks paivia haita. Sit ко yon 
makasiit, sit to isem jm in  pantii morsiammel piasilkki, l’intit olliit 
takarn pain nisas. Sit ol’ nuorikko, ennia eijwolt morsian. Toisem_,pain 
kaik tulliit koko kyla katsomua nuorikkuo.
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MANIM MARJUA

Yhten syksyn michciij kans myo manim marjua. T ’yoautos laksim 
ja ihan sin piarajoil mist metsia viataa. Ja manim, marjoi sina vuon ol’ 
oikeivvahan. Ja myo laksim niit marjoi etsimia, vastumaine paikka, 
manim manim kaik metsat, aiv vaha! loysirn. “No lahem viel etemaks”. 
Ja myo manim sita vahittain niin et’t’ia jo t siin tul’jo  niin suur metsa, ja  
muuta eij ole mit’t’ia ко metsa ja  metsa. Ja mie ко kuntelen ni mika lie 
ruskua, no niin ruskua. Sanon miehellein: “No kuulet ко ruskua?” Hia 
sano: “Mika siul siin ruskua”. Mie sanon: “No kuuntele ihan oijkii likkiel 
ja ruskua niigjcovast jot ainakkii karhu nyt tulluo”. Mies kai katsomua 
niit jalkii, hia sano jot: “Ala pelkia, nama on hirven jalet” . Ja ко tul’ 
pimija, ja  ко alko hirvit’t’ia meit kumpuakkii jo t em ossua pois, em t’iije 
mihim pai man. Paiva ol’ pilvine, ja  kaik sellaist metsia ja  metsia ja 
suota, ei millaistakkua t’ieta. Emka muista mihim^pai man. Ja mil] к a lie 
prossekan loysim ja  laksim tulemua. Visirkka se ol’, ei prossekka. Tulim 
tulim ja  katsoim, tunnit olliit keral kasvarres, jo t no kerkiimmaks myo 
viel iltasil, jo t piasem t’ialt pois, vaim pit’t’ia mein jiahha yoks, jot myo 
em jaksa tul. Sin ol’ kilometrii viistoist, niin et’t’ial ol’im. No jo  myo 
piasim t’iel, no kyl mie ol’in vasyksis. Hyvanen^aika, en jaksa tulla. En 
jaksa tul. Mies tulluo iel ja  ain huutua: “No tulet sie vain^et” . Mie sanon: 
“Miten jaksan niin tulen, a mie en ennia jaksa tul”. Marjoi saim, mut em 
suaniet palTon. Tulim, kerkisim viel autuo, tulim kot’t’ii, sanoim jot: 
“Ennia em lahe marjua. Nair) kovast vasyim ja  viel oksyim, ja  nain vaha 
marjua. Onkos meil tarvis? Meil itsi jaiv vart jo  tapajua, a lapset nyt 
kuin tahtuot. Myo em jaksa suah heil marjoi” .

Yon ко lepasim, uamusil mie sanon meihellein jo t : “Eiks myo 
tanapain liiheta, ihmeen on hyva paiva”. Hia sano: “Joks siul tahottua 
tuas?” -“Miul tahottas tuas” . -“No lahem”. Laksim^paival, vua viis 
kilometrii ajoim ja  ко satuim_marjikkuo, myo saim suuret merssit 
marjoi. Tulim sina iltag^kot’t’ii. Ja sit ко meit alko toisem^pain viel 
tahottua, ja  sit myo kayt’ii niig^kavva jot, meil tul’ niim pa ГГ о marjoi, 
ennia ej j o l e  mihim pan. Ja sit unohtu kaik se vasyminen ja  oksyminen. 
Ja sit viel kayt’ii karpalos ja  niin jo t suatii kaikkii marjoi. Ja sit tul’ 
tattiaika, ja  tattiloi viel ol’. Ja tattiloi kuivatet’t’ii ja  suolat’t’ii. Sienii 
suolat’t’ii, ja  sit toisii niit punakuorii ja  valkeit tattiloi kuivatet’t’ii.



MARKKOVA

MARI SARVI, synt. 1902 
Uuskylii, Markkova

KAIMMA PIHKUA KORJUAMAS

Myo vuuvven pai vat ruavoirn_metsatois. Sit myo mantii pihkua 
korjuamua ja  valuttamua. Siin myo pihkatyos olimma niigjeavvan, 
kunis sota loppu. Siel pihkua leikattii petajametsast. Meil ol’ sellaset 
tameskat annettu ja  siihem^puuhun teht’ii sellasii solupoi. Sit t’ippu se 
pihka sita soluppua myoten, niit loukkuloi myot, mita myo leikattii. A 
m eil ol’ ra tit s iihe  puu h u  pan tu , se lla se t p u u p a lik a t ol’ kaks 
nairn „pantu, a siihen ol’ lasine ratti pantu, siihe t’ippu pihkua.

Siihe rattii mahtu nel’sattua krammii. Kolmes paivas se t’ippu taytee. 
Sit ain kolmem^ paivam ^piast kaim m a korjuam as, am pariloihen 
korjasimma. 01’ meil norm a mont killuo paivas korjata. Amparit 
kasvarrel kavelim sita metsia myot, korjasim niit rattiloi ja  pyttyloihen 
kuahettii. Mitattii amparist airi\_pihka, kuin^ai myo korjasim paivas, a 
sit py tty y h e  p an tii. P ih k u a  sillo  ol’ ta rv is  pal’jo , so ta-a ikan . 
S iihegjcaik  niat liakkiehe ja  joka paikkua on tarvis pihkua. Siel 
maksettii hyvast pihkatyos keral meil. Se ol’ raskast tyota. No katsoha 
nyt, kavele koko paiva. Tuores pihka, se on raskas kannella. Kantele 
koko paiva rettuuttele sita amparii. Ja vasyt niin jotta, iltasil et jalkojais 
jaksa ennia nostella.
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PULKIIST SAI KAIKELLAIST RUOKAA

Talvel keitettii tattirokkua, tattirokka оГ hyyvvia. Suolattii sienii, 
riisikkoi ja  mita ne siel оГ kruustii ja  kaik sellasii. N iit suolattii 
pyttyloihen, pantii talveks, ja  niit syot’ii pulkkiig^kans [perunoiden 
kera],

Tattirokkua keitettii, pantii pulkkii, pilkottii tuoreit ja  keitettii ja  
pantii tattiloi sekkua. Tatit lijotettii ja  hakattii hienoks, ja  sit ne pantii 
sinne sekkua. Ja sit pantii liha ja  sit ol’ hyva tattirokka. Lihhuakii pantii. 
Erriiit keittiit pialisegjcans.

Pulkiistsai kaikellaist ruokua. Pulkiist keitettii suppii japulkkaputruo 
tehtii. Pulkkaputro hillottii ja  sit m aijogjcans syotii sellain, ja  se 
ol’ hyyvvia. No ja  pulkiist sai kaikellaist, sai keit’t’ia kuoregjkans, 
kuorittii ja  kastettii, kuka mita tahto, sievvoin tai oikeavjvoigjcans. 
Pu lkk iig jcans kaikellaist ruokua sai laittua. P iirakkoi paistettii, 
pulkkapiirakkoi, ne olliitkii hyyvvii.

Meil tehtii ruistaikinast pulkkapiirakat, siihe pantii maituo, ja  voita 
siihe pantii. Sit ко tehtii se pialys, pulkat kiehuit, hillottii, sit sinne 
pantii maituo ja  voita. Sit viel munnii siihe pantii. Ne olliit niin hyyvvii, 
jot parempii ku vehnaset. Kakkara kaulattii poyval, ja  siihe pialys pantii 
roppiel. Munal leu voitelit viel, ni sit ne paistuit niim^punaseks jottaha. 
Ne olliit niin sorjii ja  hyyvvii, ne piirakat.

ENNEVANHUA PAISTETTII PIIRAKKOI

Marjapiirakkua tehtii, rahkapiirakkoi paistettii, riispiirakkoi tehtii, 
ja  kaikellaisii piirakkoi ol’ ennevanhua. Murkinaks ol’ putruo keitetty, 
kons millaistakkii, ei joka paiva olt ain yhellaista. 01’ valkjua putruo ja 
jaatritsua, sita tehtii jaa  vuorotellen^aigjcons m illaistakkii. Syotii 
maijog_,kans, m aituo piiil otettii. M aito valettii kuppii jokahisel. 
Lounaiks sit suppi varustettii, ja  riehtilal pantii pulkkii kiukuahan. Ne 
keitettii kuoregjeans ja  kuorittii ja  sit pantii kiukuahan. Lounail tultii 
ja  sit kiukuast otettii. Olliit saviset luatkat, sellaset meil olliit vajit. Se
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vajillinen ко ain kuorittii, sit siihem^pantii voita sekkua ja  m aijoqkans 
keral syotii. Pulkkiiq kans ol’ paremp hapamaito.

Pyhan^al tehtii sviesoi kalapiirakkoi, meil eij^olt jok  koton, meil 
kalastamas kaytii et’t’ial, muuvval. M eil ol’ jok, se о Г pien, kalloi 
meil eij^olt. N uasjan kyla о Г se mis kaytii kalastamas, suur kyla, 
vennaiij^kyla, siel ol’ suur jok. Haukiloi tuot’ii sielt ain pyhhia vart, 
a sit puot’iloist ostettii nait suolasii. No ennempia olliit pyharuuvat, 
a nyt on jokapaivaist ruuvat. Nyt syyvvia kaik, mita ennevanhua pyhan 
syot’ii, nyt on jokapaivan ruokaa, kalpassut ja  makkaronit ja  komppotit 
ja  kaik kiisselit, nyt keitet’ia joka paiva. Nyt on ruokii kaikellaisii, a 
ennevanhua ne olliit ain pyhiiruokii vua.

Keitettii harvikkaisee hernerokkua. KualToist kualii keitettii ja  
pulkiist lohkuo, lihag .kans.

KEVVAIL VIETII TUAtETTA PELLOL

Kevvail se ol’kii ain mein asja tuaetta vet’t’ia, ku olimma viel nuorii 
ni. Vanhemmat panniit tuaetta rattail, mattiit liavast, a myo sit ajettii ja 
viet’ii pellol. Ennevanhua seisoit tattiem pial lehmat, eij^olt siltoi ku 
nyt on. Nyt puhastettua kaik, a meil siel silloin tattiem^pial lehmat. 
Sinne vua aim^pantii kuivii olkii alukkeiks. Kevvail viattii peltoloil, 
sit levitettii ja  kynnettii, ja  kylvettii leipia. Kylvettii otrua ja  kakrua ja  
kaik, viihittaim ,piettii meil kaikellaist kylvyy, vua meil ej j o l t  aivan 
suuret ne muat, itsijaa varten ol’, tapas.

PUATTA TAITETTII

Ennempia meil eij^olt syrjatoita keral siin, muuta ku se pua.en taitto. 
Puatta taitettii meil. Siin rua.ettii, ja  talviloil puatta vet’t’iit miehet 
hevosiig^kans, a kesal taitettii sita puatta. Sita tehtii nii, jo t mua viattii 
pois, muata tackoil matettii, miehet vet’t’iit, a naiset mat’t’iit. A sit ко
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suatii se mua pois kaik siihen p u a jl asten, mis puas jo  alko olla, sit 
siint alkoit miten se ain sanottii, puriit’. Ja ampuit sita puatta, se ain 
lohkeif ja  halkeil’ slojittain, se laks niil Jouhkast aim poikkee. Sit keral 
staapel’l’oihen ne pua^et lua^ottii. Ja sit valtijol laitettii joka paikkua 
heit mihin ol’ tarvis.



VENJOKI

KATRI TUHKANEN, synt. 1898 
Sopola, Venjoki

MITEN VALITTII MINJOI

Mie muistav^viel hyvast sita aikaa, ко Iijkeris silloivjvalittii niita 
minjoi. Mein nuapuriskii ко sita valittii oikeigjcovast. Se пиарйг ко tul’ 
meil yhten iltan ja  sanoi j o t  “Laulaha Helen Jcuoma meimJVIatil morsija. 
Kesal pitais naittaa, ni morsijanta eij jDle katsottu” . No aitiin sanoi j o t  
tuo Salomonin Ievan tytto on oikein molotsa tytto. Hia sanoi: ”Em_mie 
sita meimJVIatil taho, sellanen huntsamo. Talvel ко tulimma kirkost, 
mie tulin hanen jalestiian ni, katsoin ogkii ко sev^vanttu, sukat makkaras, 
vikkeP viarallaan, piakii ко Purkan takapuol’. E m jn ie  tiillaist taho. 
MeimJVIatil pittaa olla molotsa ja  napakka. MeimJVIatti ко pannoo ne 
kastoorovoist troikat pialleen ja  lakkirouhkasuappaatja viel pannoo 
kormanotunnit siletkan^ kormanoo ni, ко katsot pialt ni naurattaa. Oqkii 
ко herravwveitsemj3ia. Sil pittaakii etsii oikein^nenal haistain” . No sita 
ко etsittii etsittii joka paikast.

Sit tul’ yheq_kerran se Skuoritsan Helen-tat’i ja  nevvoi jo t siel on 
sellanen tytto j o t  sellaista ettii lovvii mistaa. No, sita ко kiiteltii kiiteltii, 
sil annetaakii paras lehma pritaniiks , sil ко on niim^paljo lagkapariloi, 
ja  ко kuttoo. Sil on jo  kuuskymment paitaakii valm eqjcaik orrel. No 
laitettii Matti rahomaa sita. No Matist oikein ei nayt’t’iist, se ol’ sellanen 
pien ja  paksu, sellanen huntsamo. No tuot’iiha se. Eistaiq^ko manniit 
kartanoo katsomaa, ’’e m jn y o  viel taho laittaakaa tana vuon, laha viel 
og^koton ja  kuttoo itsellee viel pritanuloi” . Anoppi sanoi: ”Kyl hia

128

Kuva 1960-luvulta.



suap kuttoo meilkii, eiha meilkaa tas ole perreem_pal’joutta, tulkoo 
vua” . No, sellain niit pitoloi sit kaytii pitam aa. M atist eij^oikein 
nayt’t’iist. Matti ois tahtont sita Koiroin Ievaa, se ol’ sellanen suur ja  
solakka. Noh, pit’ha se manna.

Kaytii kesellisel, sit kaytii rahomas j a  piettii hiat. No nelliimpyhinha 
niita ain haita piettii, sitavart j o t  tuotii kesaks se minja ruatamaa, jo t 
ain sita kevvail tuotii, ei tuotu talveks turhaa syomaa. Nelliimpyhin 
piettii hiat. Perraa nelliimpyhiin ко kaytii siivoomaa, ко katsotaa, minja 
pessookii siltaa yhel kia^ellaa. Mikas tal ovjvika? Sil ol’kii toineqwkas 
sellanen vaivanen. Ni, katsottii jo t mitenikkaa pittaaha se karsii. Ко 
man lehmaa lypsamaa, ni anoppi man jalest ni hia ol’kii mika Tie 
sellanen vahavikanen. Hia istuukii liavan silla ljaalusham ekii tattees.

Tul’ heina-aika. Ко mantii heinaa lyomaa, hia ei ossaa viikatettakaa 
luiskata. No Matti sit ain se lju isk as  ja  anto hanel kattee. A ко tul’ 
niittoaika, ко manniit niittamaa, ni se minja sai yhel lyhtccn, a anoppi 
jo siihen sai kaks. Ja nekkii о Г niim„porhopaita, jo t anoppi sanoi jo t ei 
meim^Matti ole yllaa noussessaagkaa naim^pia porhiillaan, vaik^ois 
pohmeloissaan, ко nia siul jyhteis. No ei se Matistkaa alkant nayt’t’iissa.

Sit tul’ eno. Sit katsottii niita pritanulloi. Luvattii paras lehma 
pritaniiks ni ei annettukkaa ко vasikka. Laqkapariloikaa eij^olleetkaa 
ко kahet laqkaparit. Eika siel?olt paitoi eika siel?olt turkkiikaa viel. 
No tuot’iiha se sellain s i t ja .  Alkoit katsoo luatuu. Ait’ sit jo  sannoo, 
jot: ”A voi voi ко meimJVlatti tallas lehmam^paskaa. Kiitel’tii kiitel’tii 
n iin jo t, ei t’ia ole . . .” Matti sano itse jot: ”Ei t’ia ois maksant mein 
hevosev^vetamist”. Kakskymentseitseman virstaa pit’ ajjaa. Sormus 
makso viis ruplaa, sekkii on suur, ei sovi kattee, aim pittaa kiarii rotko 
valTii.

No perast sit vaik mita t’ie, no mita sie t’iet. Pit’ha se kaik katsoo. 
Ei se sellain nyt ole, а ко ol’ vihitty hi mihi sie sem^panet, pit’ha 
segjeans ellaa. Totta se Matti ol’kii niiijku herrav^veitsem pia, suur ja  
sorja. A ко se Liisa, se о Г sellanen vanuke, jo t ei siint oikein olt 
mihigkaa. Kai sotkuukii pesemaa, ко laittoi aijal kuivamaa, ni aita ja  
paita yhellaisii. Anoppi katsoi ja  sanoi: ”Ei meim^Matti tallaist paitaa 
pialleem^pane, eqka mie itse” . Hia otti M atinvpaijan ja  ommaasen 
aijam ^pialt ja  pes uuvestaa. Ei se M atti m ittaa voint sil tehha. 
Ennevanhaa niats ol’ sellain. Sanottii j o t  noh, ко ovjvihitty, ni mihin 
siint piaset. Sellainha se pit’ ellaa. Ainha se pahottel’.
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No sai se Liisa ensimaisen lapsesen, mut ei hia kavvan elant. Sit ко 
eno tul’ kaymaa, ja  sit sanoi Matil: “No nyt katso, pie silmais auk, jot 
ala ennaa mane am m iiljau luu  myoten, jo t aikapojat itse naivat, nul’ikat 
ne naitetaa. Sie kuuntel’it am m iiljauluu, laksit” . No sit, sellain se Matti 
sit jai leskeks j a  sit alkoi itse etsii mieltaan myota.

TUVAM PESU

Ne tuvanppesut. Ajatteleha^ko nyt valkijaa lakkee kuus heqkee ко 
lykkasiit hiekal. E ih’ t’ial lua.es kavelty, ni eiks^sita nyt ois^suant sotkal 
ja  saippuval pessa. Sita ко lykattii hiekal, sit ко sita huuhottii, sit lykiittii 
sotkal ja  saippuval. Uamusil kuus tuntii ко alotettii, iltaa yheksaiihen^ast 
kuus ihmista. Ja yks puol’ yhtem^paivan. No sit monja paiva levattii. 
Kaikha se tul’ nilel. Eiha sita paitaa pantukaa pial, millanen ikkaa kouhtu 
rapale ja  hame, ni hiekka ко man tanne vallii, ni kaik^ol’ nilel t’ia 
keskpaikka. Kohallee iltasil ropsytettiikii saunaa.

No mita sita olis pitant nylkee lakkee ja  seinii hiekal? Nyt ко mie 
oikein ajattelen, kuin hulluutta se ol’. Kerta vuuvves. No se ain sellain 
kaikkiin lamposee aikaa. Jos kons nelliimpyhiin^al ol’ kylma, ni sit jai 
siiheij^ko heina-aika loppui, sit rukkeen niiton valil. No jok meil„ol’ 
takan. Ni joest kannettii toisen iltan jo  suuret pytyt vetta kaik portin 
ettee, siint vua otettii sita huuhovetta. No sit sita virtais, minnuu suututti 
niiijku. Ei meirj^koton ennaa sellain olt, meigjcoton olliit paperit. Miust 
ко ol’kii vaikijaa siel niiqku. Nyletaa, uatleha, joka paikka kipjan 
toisem„paivan. Ja sita myllyy sit, kaik kuapit, kamotit, kaik naulat 
nyhettii seinist pois puhtaaks joka ainova naula, jot et ois kasijais repint. 
Yks paiva maqkii siin, ко kannettii kaik ulos. Toinem^paiva ко man 
pesses. Noh, koko ajan se anoppi varist vetta japoro lip’jaa tek. Seulottii 
porot suuree pyttyy ja  sit hammenettii kepil ja  sit sil lip’jal nylettii. No 
ja  sit kolmais paiva man, ко et sietant ennaa itsjais liikutella. Ja sit 
laiteltii paikallee takasiq^kaik. Se ol’ oikee minust hulluutta. No ei sit 
ennaa ко mie oikeem^piasin emannaks ni ei myo sit ennaa. Mie kaik 
kruassin lua.et ja  seinii panim^paperit ja  sillat kruassin.



EMANNAN NOSTAJAISET

Ко olliit hiat, iltasil tuotii morsia. Sit toisen uamun ol’ ne nostajaiset. 
Toisen и атй п  kutsuttii kyla kaik, ja  iltapuol sit tytot ja  pojat viel 
poytaahen. Sit siin nostajaisis viel pojat tulliit ja  soittiit ja  lauloit:

M yo tu lim m a S opolaa, ni pyo ra t lo iva t tulta, 
s i in j iu o  nakkiit sopo lo ise t, m iswol’ Pekorj^kulta.

Uotteliit, aina sannoit: millasempas tuo oikein tuop. No, ко mie en 
olt niimjm olotsa, ко ois pitant olla. Vahaqks niita laulettii, kaikha se 
laulettii poyvvas morsiammel:

M inja  ra iskaa  to ru taa  ja  m in ja  ra iskaa  lyyvvaa, 
m in jan  ta h h e m jn o n e s  ta los sa lapallo i syyvvaa.
P alvelija  palkan suapi, p iika  ta ikka  regki, 
m in ja  ко ov^vuuven ta los, viel ei m ak sa  kerjkii.
A noppiija is palvele , palvele , m igka jak sa t, 
anoppiija is pa lvelet, ni aitiis vaivo i m aksat.
M ane saunaa lam m ittam m aa, ala savvuu  pelkaa, 
jo k a  kerta  anopilta is saunas pese  selka.
A nopp iija is  pa lve le , a la  ke ttaa m uita, 
poyhy ta  vuuve pehm oiseks, jo t  ei pa inais luita.

Kuin tultii, kuin kaytii poytaa laulamaa, ensimaiseks kutsuttii se 
sulhanen:

S ulhokkaine kaunokkaine , pane rup la  m eile,
sit m yo annam raa poyvam ^piast t’ian  K ati seukon  teille .
S u lhokkaine kaunokkaine , rup la  p ittaa  panna, 
ко e t pane ruplajais, ni m orsian ta  em m a anna.
К о  et pane rup lajais, ni kyl m yo  tem put t’iem m a, 
tu lovan yon m orsiam m ev^v ieresta is  po is v iem m a.

Sit ко alettii sita sulhaista narrii. Sit ко kaikellain laulettii, miulkii 
laulettii jot:

E ij^uo Pekol sam avarraa  e ika  o le  turkkii,
Pekko  viep  siurj^katselem m aa tyhjii tuvannurkk ii.
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Eij uo P ekol tupaista  e ik a  ole aittaa, 
tay tyy .so rja t laqkaparit k u u s e l ja tv a a  laittaa.

Ja sit ко sita narrittii kaikellaii]_kaikellain, sit v ie ljau lo it jot:

K atso  K atri P ekkojais, kuin  om  Pekko  kaunis, 
huu let og^ko huopasuappaat, nenii og_.ko nauris.

A se minjan elama, se kaik laulettiikii tottee. Ja totta se ol’kii, jot:

Jo h a  siu lt ny t K at’u seukko  ko t’e lam a ja ik ii, 
appeukko  eij^uo isa, anoppi ei aiti.

Totta se ol’, jo t mones talos minja raiskaa torutaa ja  minja raiskaa 
lyyvvaa. Mones talos syotii niita salapalloi minjan taketta. Ja sita 
pritanuu pit’ olla niim pal’jon.

No poyv'as laulettii kaik jo  etteepain, miten sium^pittaa ellaa. Joka 
ilta anopilleis vuuve poyhettele ja  pese saunas selka.

A n opp iis  ко  m ain itsoo , jo t  p ita is  tuuva puita, 
sie jo  ju o k se  iel’im aiseks, alii uo tte le  m uita.
A nopp iis  ко  m ain itsoo , jo t  p ita is  tuuva vetta, 
sie jo  ju o k se  am par k ia tes, a!a uottele kettiia.

Ne kaik laulettii poyvas, miten pittaa minjan ellaa. Narrittii sita 
sulhaistakkii kaikellaiseks, ja  sit viel sanottii:

S uo tta  m o it’in, to tta  k iitan , siuqkii Pekkojaisi,
K oha tuo  viel jo k a  ty tto  ta llasem ^P ekon  saisi.

Ja sit tuas toiseepain kiiteltii. A eistaiq kaik jot kuitj koyha se on jot:

E ij j u o  Pekol hevosta , se on ihan totta,
К о  kai k ih lal o ttam as, ni val’ja is  оГ ко rotta.

No ja  t’ietyst, ei se elama sellaista olt ennaa siel toises talos ко se 
kot’elama. Ait’iin sanoi: ’’Toisin siella torvet soivat, toisin sanovat 
sarenat” . Ja anopin sana koskoo kovemmast ко ait’iq keppi. Ait’iin 
antoi keppii, se eij^olt mittaa, laksit tuvast pois. Anoppi ко sanoi sanan,
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ni itkit. Oikein оГ vaikija taipuu siihen toisen talon, vieraan talon elamaa 
ja  tappoihen.

Laulettii poyvas, ja  natot ja  kaik siihev^veettii:

K uuluu olevan tas ta los nato , ty tto  huim a, 
ei se taho riih e llek k aa  rinna lleese  puim aa.
K uuluu  o levan tas ta los nato , ty tto  nat’t’i, 
ко e ij„uo  m ika m ie lta  m yota, ni a ikaa sinnuu  sat’t’ii.

Se kaik ol’ totta, ne kaik ihan totta olliit keksitty. Se oP sanakii jot 
“parem p kym m eneg^kyttyy, ко yks nato napero. Kyty m annoo 
kyntamaa, nato torruu nappajaa” . Se ol’ totta. Ei, kuka ei elant sita 
minjan elamaa ni ei sita t’iijekkaa. Ja laulettii sita:

A noppiis on hyva  am m a, an taa  kavvam ^m uata , 
m annoo  kyllaa  puaraam aa, jo t  m in ja  ei k eh taa  ruataa.
К о kayt tuppaa  pesem aa, ni pese e is tj i im p o y ta , 
anoppiis sit k iitte loo , jo t  m iu l ,on m in ja  noyra.
К о kayt tuppaa  pesem aa , ni pese  eis ta in  lakkee , 
anoppiis sit k iitte loo , jo t  m iu L o n  m in ja  nakkee.

MEIL POLTETTII KOKKOO

Meil poltettii kokkoo. Viel ко mie ol’in nuor, olin sellane pienemp tytto, 
ni se iltapuolel paivaa jo  teht’ii valmeeks. Eistain pantii kaks puuta sellasii 
huarakkaita jo t rist’ii, jot tul’ tallanen pesa sissaa. Sit laitettii pienet tytot 
ja pojat kaik korjaamaa saunoil luont vastoi ja  olkii ja  pellovaita mist sai, 
ja sytykkeiks kaik etsittii kuivii puita. A sit pial alettii sahata niin suurii 
paksui leppii, jot se ol’ niin, jot kaikkiin korkijamman metsaij korkuus. 
No ja sit nuapurkylist, sielt ко nakkiit mist savu tul’ja  mist tulta lens^ni, 
nuapurkylam^pojat kaik tulliit sit, kaik karm ooniloiijjcans. Ja siel 
tantsittii ja  oltii piirleikkii ja  siin koko yog .kokkokenn'al.

Silloin\_piettii hammeet pitkii. Noh, paiv'al ко kait kirkos ja  siel 
hyvat laqkaparit p ia l , ni eiha sinne kokol kelvant miinna. No mie tein 
sellai], jo t panin sellasen arkipaivasen hammeen piallein, ja  sit ко siel 
kastees helmat ко likahuisiit ja  tulliit maraks, ni toisem paivan nuapurin
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tytto tulloo meil sannoo: “Aj j a i  ко miul likahuis kovast hame” . Mie 
naytiin sitit arkpaiviist hamettain, mie sanon: “Katsaa ко miulkii on”. 
Hia sannoo: “Voi sie pakana, no talliiksjsie kait kokol?” No tietyst, 
eijka mie nyt hyva laqkahame pial lahtent kokol. Mie panin sellasen 
hammeen, mita sai huuhtoo. Ei siint olt, kuka siel nyt katsoi pim ’jas 
siul jo t millaset hyvat lagkavuatteet siul^om piiil.

No sielha sit kai monest kylast poikii ja  tantsittii, ja  monta karmoonii, 
kokkokennaks sita sanottiikii. Miun ait’ kerto sit, jo t nostettii yks pyora 
yllaa ja  pantii palamaa tervakas. A meil eij^olt sita muot’ii.

PIASIAISEN LIEKUTTII JA LAULETTII

Liekku ol valttamiittajoka piasijiiinen. Liekku tehtii sellain, jot kolmet 
hirtta koytettii yhtee, ja  sit ne nostettii pystyy, pantii huaral tiillain. Ja 
toista kolmet sijottii vahvast nuoril kiin. No ja  sit ne tulliit jalat 
tallair)_kahem jm o len , ja  yks hirs nostettii yllaa pial, orreks. No ja  sitten 
mist talost suatii nuoraa, no ja  kuluiha se nuora vahan, no siint kaytii sit 
kesal niittamas nuorast. Pantii nuora, no ja  sit tehtii se liekku ja  levjii 
liekkulauta. No ja  sit kuin suatii liekku valmeeks piasijaisen, no sellain 
iltapuolee ensimaisen paivan se tehtii. Ja sit kerrast kaytii laulamaa:

L au le taaks m yo  m eijan  ty to t, nyt on lupa laulaa, 
voi kuirj^kopja kokkaliekku  om  m cig kylai] kaulla.
P iasijaistii uoteltii, j a  p iasija inen  tuli, 
tu lliit po tra t pa ivam pais tee t, lum i m uasta  suli.

No sit siin liektisha ne laulettii, ne kaik, ne vanhat tytot ja  ne ammat.

A m inat am m at tii.ii] kylan am m at, m ika  teil on hiita, 
m iul og ku lta  u sko llinen , ei sc m innuu  jiita.
L au le taaks m yo  m eijan  ty to t, nyt on nuoren m ieli 
vanhaks tu llaa  lau le tta is , ni sit ei taivu  kieli.
L au le taaks m yo  m eijan  ty to t, ennegk  vanhuus sattuu, 
v ie lwon aika vanhannakk ii syn tilo ijaa  kattuu.

Ol’ha niita liekkuvirsii kaikellaisii.
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LASKIJAISEN TEHTII PYORAMAK

Laskijaisenha sita pyoramakkee tehtii. Meil ol’ sellanen, sita sanottii 
rummakoks, sellanen suur niiqku jarvi. Siihe virtas ves lahekaivost. A 
sit se pyoramak tehtii sellain jo t jiahan lyotii reikiija pantii suur seivas. 
I se seivas pantii rattaampyoran laviten, sen rummun laviten, pantii 
sinne sy y v v aa  kaik  v a jo te tt ii se p itk a  se iv as . A s it s iih e  
rattaampyoraahen, siihen varttanaahen, siihern pantii sit pitka riuku, 
kiarittii nuoral hy vast kiin rattam^pyoraahen. Ja toisee piahan sit pantii 
kelkka. No ja  sit minkarn_pitemp riuku, sen suuremp se r iq k o l’, 
niim_pitemmalt sai liukuu. Ja sit toiset pyorittiit, puukkasiit siint pitk'ast 
rivviist. Ja toiset sit istuit siel kelkas, vuoroo.

No se ко оГ kahegjeylavjvalil, ni sinne tulliit ne toiseqjeylankii 
pojat. Ne tulliit ja  kaivat viskomaa meit sielt kelkast pois. No jo  se 
ol’kii myoha, jo  myo olimma kavvan siel liukuneet. M iu m p it’ sit lahtee 
pois. Hame markan, ainha sielt turskuis vetta sielt reijast, siint rivvun 
ympjirilt. Noh, se jia  ol’ marka, ja  siiqko nyt oltii kelkas kaik lumen 
se^as j a .  Mie olim^markan, ni piiisin tatin rappusil vahii matkaa siint, 
sit huusivjviel akkeissain siin jot. Sellane suur muhku ol’kii sininen 
otsas niigku. No viel mie huusin akkeissain ainakii jo t “Nyt jo  taitaa 
talvi tulla, jarvet on jiassa, Kuittilam pojat kiukaal istuut karvahattu 
piassa” . Ne siel nayttiit miul perast kulakkaa, no em, mie huolint, 
juoksii] kot’fu.

Ко tulin, katselen ikkunast, en uskallakkaa j уskyttaii, iiit’ sit 
a in jo t  sait sen selkasaunan. Kaim. mie viel po lville in  rappusil 
kiajet ristis ja  luvin isameita, jot^ei toruttais. Ja sit katson, isa ogkii 
yksinnaa tuvas. Sissoin ja  vel’l’ein ne оГ manneet hevosil liukumaa, se 
ol’ laskijaistiistak. Ja manniit sinne k an san ta lo lja . No sit isa tul’ 
avvaamaa. Ja mie kerkisin tuppaa, isa otti pecorkast kintaan ja  kai 
painelemmaa sita muhkuu.

Ait tulloo tuppaa sannoo: “Joks viimeeks tulit sielt pois luoskuhelma, 
olet markan niin ku”. Isa sannoo: “Alii ennaii toru, katsoha millane 
muhku om^pias, niin^og^ko sarv” . Ei siig^kelvant enniia m ittaa 
virkkaa. Ait’J u l ’ kutsumaa issaa jot: “Liihetaa liiivaa, lehma poikii” . Ja 
mie m aniq^kiukaal. Isa anto viel suureqwkakkaran, lask ijaisen  
aimjDaistettii kakkaroi. Pan viel varenjaa pial ja  pist’ m iul sinne
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kiukaal, ja  itse laksiit liavaa. No selkiisauna jai, aitil eij^olt aikaa sita. 
Наше pantii kuivamaa.

No kyl siel^ol’ hyva, siel pyoramiajes, eika sielt enne ruatsint lahtee 
poiskaa, enne ко olit markan ja  lijas. Hyva ко ne pojat viskoit meit 
sielt pois.

NIKKA NIMMEE

Nuapurin emo opetti sellain, jo t ко nikostuttaa, ni sit pittaa manna 
suuree tuomee istumaa. Se ol’ viel vanhas kylas niit suurii ijanikuisii 
tuomii. Ni hia sanoi: “Pittaa manna sin tuomee oksal istumaa ja  lukkee: 
“Nikka niem ee, toin tuom ee, kaik kymm anaahen_ast, ja  kolmais 
koivuu, neljais neulaa, viijeis vippuu, kuuveis kuusee, seitsemais 
seipaahen, kaheksais kantoo, yheksais yl’ meren, kymmanais kynnyksel 
nikan piata leikates” . Mie manin sinne suuree tuomee istumaa, ja  sit 
hylkais nikostuttamast.

ЕКК1Г) KERKIN

Sit kaytii, sita ajelijaisil tai kuurupeittosil, ni niita muistav^viel ко 
luvettii: “Erkiq^kerkin, sarana parana, semppel viilaa vestel’ vuolaa, 
yllig^kyllin, pia meist^tuuppaa pois” . Sit kel tul’ se “pois”, sit se tuas 
syrjaa, ja  sit tuas toisii alettii lukkee sellain.

Miten se ol’:“Matti tatti talleroinen, puolem^markam^palleroinen, 
lypsi lehman, taitto sarven, kanto kiven kallijolle, tuos on korppapois” . 
Samallain ajettii pois.
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LAHTAA SEUKKO SEPPALAA

Sellasii laululoi ol’: “Lahtaa seukko Seppalaa” , myo lauloimma, ко 
olin lapsen:

L ah taa  seukko Seppalaa . M ita  sinne Seppalaa?
V iikatetta  tie ttam aa. M ita  sil v iikatteel?
H einaa lyyvvaa. M ita  sil he inal?
L ehm al syotetaa. M ita  niil lehm il?
L ehm at antaa t m aitoo . M ita  sil m ajjo l?
Laps'll juo te taa . M ita  n i i l ja p s i l?
L apse t kantaat lastu lo i. M ita  niil lastu lo il?
O ltta  keitetaii. M ita  sil o lvel?
H aitii pietaa. M ita  n iist haist?
M in ja  tuuvaa  M ikkeliks. M ita  sil m in ja l?
M in ja  saunan  lam m ittaa . M ia  isan ta  saunaa, 
m ia  em an ta  saunaa. M ia  sie kantty  ky lpom aa, 
vasta t on vanhas luhis, sauv^on saunan  porstuvas.
K appa oq^kaivorj^kannem ^pial ja  ku ltakans on kaivom  pial.

SUUR KIUKAA

Se mein suur kiukaa, no se sit ol’ oikee tohtar. Ei siihen^aikaa vahan 
vaivan^kans tohtaril suant manna, ко sinne ol’ kakstoist virstaa matkaa. 
Se k iukaa vaivat otti pois. К о k iv ist vatsaa , kay tii vatsa lleen  
kiukaanv,pial, ко kivist selkaa, kaytii selalleen. Ко vilusti, keitettii 
kumina- ja  ramaskacaijuu.

Ainha niita tarvisheinii korjattii kesal. Mein nuapurin emol ol’korjattu 
koko sakillinen jo  juhannuksen uatton. Muistan, ко olim pien tytto, hia 
vei meit kantamaa niit heinii. Siel ol’ haukheinii, kirokastikkaisii, 
hyleheinii. ОГ sellanenjuur niinku kammen ja  sormet, sita sanottii “juma- 
lai] kopra”. Se parans kaik vaivat. Kalkanas о m p i e iik e l tan e i ]k  u к к a 
ja  suuret juuret. Niit juurii kuivattii ja  liotettii, laps'll maijos, no miehil 
lijotettii viinas. Vaik ois olt kuigjcova vatsataut ni otti mieskii pullin 
sitii kalkanaviinaa ja  kapus kiukaal, ni niim^paq ко ropin ettee.



Kuva Karjalan valtiollisen kotiseutumuseon kokoelmista, v. 1927.

Pienarheinii korjattii syksypuolel. Siin ol’ vars kovaja valkija kukka. 
Sita ко keitettii ja  havvottii, ni vaik ois kuiq Jcovast ryvittant ja  ahistant, 
ко joi sita caijuu ja  yon makas kiukaal, ni siihe se rykimine loppui. 
Kevvail korjattii koivumpockii ennen lehem. puhkeem ista. Ne olliit 
pihakkaita, niit liotettii viinas, sita juotii, ко sisustakosk. A igjco juotii 
pulli viinaa, kaytii kiukaal vatsalleen. Siihen se vaiva ain loppui.

Miun isa ol’ seitsemankymment vuotta vanha, ni tohtaril ei olt kaynt 
kertaakaa. Kons talvel tul’ pitkalt reisult, ni joi oikee vakoviiaja tnakjaa 
kuminacajjuu, man kiukaal, hiostu. Ait antoi kuivamjDuhtaamjDaijan, 
jo  toisen uamun ol’ terve. Kerran sit ко nost raskait rattait, sivut 
rouhahuisiit. Hia kai sillal vatsalleen, kask minnuu tallomaa. Mie 
kavelin selam^pial. Sit se voijeltii terval, hia man kiukaal. Se оГ oikee 
var, ко leipii paistettii. Se selka iham punane ja  kipja. No paranha se, 
tohtaril ei huolint manna.

H am pait ко p ak o tti, v o ije ltii jo o ta l ja  teh tii vanna. Pantii 
heinasiemenii suavii ja  kuumaa vetta pial. Jalat pantii sinne vettee ja
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itse peitteen sissaaupmkorvii ja s it  kiukaal makkaamaa. Monet panniit 
piipurjkontraa ham paam^pial, sit pyortyi. Laps'll ко laks pois niit 
ensim aisii ham pait, ne v isa ttii luan ta laa  ja  s a n o ttii:“O ta h iir 
hiekkahammas, anna rautahammas sijal” .

Syksyl ко sahattii puita, saha sattui kiajen\ pial, siihen tul’ huava, 
alkoi vuotaa verta. Nuapurin amma saunan luhist toi suuren nokisen 
hamahakinkinon, pan siihen huavam pial. Ver hylkas vuotamast. Se 
musta kino kasvoi siihem^pial ja  sellain jaikii. Kuolemaahen ast ei 
liihtent pois, vaik huava paran.

ОГ yks vanha tytto. Ко kel laks jalka tai kas paikaltaan, mantii 
ottamaa sita. H iaosas pannakaikpaikalleen. Hanel olliit niim pehmeet 
sormet, laittoi hyviist, koytti kii ja  sanoi:“01e lam posel kiukaal 
paikallais, sit se paranoo”.

Se kiukaa ol’ niin tarpeellinen, jo t vaik ois olt kuim^pien tupa ni 
suur kuikaa pit’olla joka perehel. Siel paistettii leivat, piirakat, keitettii 
syltty. Maltaset tehtii, ко oltta keitettii. Kornum pial pantii parepuita 
kuivamaa. Ко ol’ kylm at talvel, ni vanhat ja  lapset istuit kiukaal 
paivalkii. Arnrniit siel neuloit kintait ja  sukkii ja  kuaskusiit laps'll vanhoi 
kuaskuloi. Mones talos olliit lapset arkoi, ко siel kiukaal iltahamarls 
kuaskuttii kaikellaisii kummituksii.

Pellavaat syksyl loukutettii ja  lipsuttii saunas, sit tuotii kornum pial, 
jot olliit kuivii, ко haklattii. Kiukaa ко herkes, hiilet veettii kamantoo 
kattilan^ala. Siel ol’ koko paivan Iamrni ves, mil pestii astiat. Otettii 
parempii hiilii, mil keitettii samavara. Suures kiukaas keitettii ruoka koko 
piiivaks. Keitospata nostettii uhvatal tulenuksen vieree ja  tarttupata toisel 
puolel. Sita pit’ koukiil pyoraattaa, jot ei toisest kuppeest tartut jianeet 
rouhaks. Puut pantii kesk kiukaahen ristikolleen. Ко eijwolt kuivii puita, 
ni iltasil pantii kiukaal varpoi. Ко eijwolt hyyvvii sytykkeit, ne tuoreet 
varvat ei syttyneet, sit uamusil valettii karassii. Ne ко varistuit, sit jo 
palloit. Sit lisattii paksumpii puita.

Kerran mies tul’ reisust, huopaset olliit marat. Ne pantii puihem^pial 
kiukaahen kuivamaa. Vanhat ammatha sita kiukaata nousiit jo  varrain 
lammittammaa. Hia ei tietant, jo t siel olliit huopaset, ne siel palloit. 
Mies ко nous yllaa ja  man ottamaa huopasii, ni kiukaa jo  herkes. Ei 
siin muuta, ко pane suappaat pakkasel.

Miugki ammain tek itselleen uuvvet sukat, pes lauvantakiltan ja  
pah kiukaahen kuivam aa puihein pial. O lkii pan sukkiin sissaa.
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Suntakuam un pan itse k iukaan  lam piim aa eika m uistan t o ttaa 
sukkijaanwpois: Ol’ha se sit paha miel’, no ei siin mikkaa auttant, ко 
kiukaas olliit jo  piirakat.

Ei niit silloin viel pliittoi ollut. Ко kes'al tahottii iltasil mita varistaa, 
ni olliitha ne joka talos ne patajalat, rautaset, kolme ja lk aa ja  regkas, 
mihi pantii pata tai riehtila. Talvel ol’ joka talos pien rautakiukaa. 
Kuim pantii lampiimaa, vahan aikaa ко tupa ol’ lammi ja  kaik kiehui 
niin vallee. Siin ol’ lakkitruvat, ne laskiit lammint. Satviska ol’ siel 
suuren truvan luon. Se suur kiukaa ol’ sellain tehty, jo t alus ol’ hirsist. 
Talvel kannoi piettii launtalas.

K iukaagjcuppeel ol’ lesantka. Talvel ко lehma poik pakkasel, ni 
sinne lesantkan ale tuotii vasikka. No ei sita siel suant kavva pittaa, ко 
selka tapas lautoihen. Ко оГ lehmane, ni tehtii liavaa karsina, jatettii 
kasvamaa.

K iukaagjaippeel ol pecorkat, siel piettii kintait. Ne siel kuiviit ja  
kattee pannes olliit lamposet. Yks pecorka ol’ iespain, siel piettii 
spickakarppi. Kiukaam^pial istuttii, piettii hamarikkoo. Siel ol’ truvan 
vieres naula, mihi sai panna vanarin riippumaa. Peraseinal ol’ parvi, 
sinne pantii saippuva kuivamaa.

Kiukaata ei tehty ihan seinaa vast, jatettii val’, sola. Sinne pantii paivaks 
koukku, uhvatta ja  saplaja viel patapulikka. Niita suurii pattoi ei jaksant 
nostaa, pantii uhvatan varren ala pul’ikka, se vieretti helpol. Vespata ol’ 
suur, se varistettii joka paiva. Pantii katajanoksa, siin pyoritettii maitopuat, 
sit ei maito happane. Mikkellks ja  joulilks ко keitettii oltta, ni pantii 
maltaset kiukaahen suurii pattoihen. Kiukaa lammitettii kovast, juska 
pantii kiin ja  pelti, pellin ettee ajettii hiilii. Kuka tul’, jo  ulkon ties jot nyt 
ovat maltaset kiukaas. Niist tul’ hyyvvaa oltta.

Kiukaata ко tehtii, ni jo  jatettii samavarareika torriihen. Jos talos ol’ 
tupakkamies, ni talvel ко poltti, ni savun lask sinne samavarareikaahen, 
jot ei huolint koko perreen sita karkijaa savvuu hegkittaa eika tuvas olt 
tupakan haisuu. Siel kiukaan^kuppeel o f toinen sola, siel piettii 
kaulooskarttujapulikka. Sotkut ко tuotii kuivamast, ni kaulattii. Kaik 
rullattii kahapain, jo t kaivat laikkymaa. M uuta ei ut’ukoitettu ко 
pyhapaivaset.

Kel ei olt ommaa saunaa, ni hierottiikii kiukaanvpial. Mones talos 
ol’ niin suur kiukaa, jo t amma ketraskii kiukaal. Talvel pestii lapsii 
kiukaal, kons ei saunaa lammitetty. Kornum^pialys ко ol’ korkija, siel
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sai kuivattaa kegkii. Siel piettii kohvimylly ja  suoloi. Lapsiigjcans ко 
muattii kiukaal, siel paloi pien tuikkulamppu. Hyva ol’ se suur kiukaa, 
vaik nyt ei sellasii tehha. Hieroja Mari sanoi: “Tiii vennaigwkiukaa 
om jnuai]m am j)aras paikka. En taho paljo rahhaa, ко suam muata 
kiukaal”.

ENNEVANHASII PARANNUSTAPPOI

Vanhat ihmiset Iqkerin mual sannoit sellain jo t “vaik ois vaiva 
varpaan nenas, ni syvamee syy tehhoo” . Ei niit ennen kylas tohtarloi 
olt, mut ol’ niit sellasii, kuka avun antoi.

Ко miun tyttoin oF kahen vuuvven vanha, hia ol’ kaynt toisiin lapsiin 
kans ulkon ja  suant kylmaa. Niiko alkoi ajettuu ja  ol’ punanen. Se ajettui 
niin kiireest, jo t kohta ei alkant nakkyy silmiikaa. Mie jo  itkin egka 
osant mittaa tehha. Onneks sattui tulemaa meil nuapurin nainen. Hia 
sanoi: “Tas on ruusu”. Hanel ol’ vanha ait’, hyo sannoit emoks, ко hia 
of ayramoinen. Hia man ja  sanoi emolleen, se emo tul’ja  sanoi: “Ala 
vie tohtoril, ei tohtorit sita ossaa parantaa. Tuo kaik, mita on tarvis, ni 
t’ia on tanapain terve” . Mie toin mita hia kask. Siihen ol’ tarvis yheksaa 
lajjii: punanen lagkariepu, sinistii paperii, otettii vihon kanslehti, sit 
ruisjauhoi, punasta verkaa, liitujauhoi, mustii villoi, pellovait, munan 
valkulaista, kiфitsajauhoi sievois kastettii. Sit pantii sen punasen rievun 
pial ja  koytettii poskel. M an vahan aikaa, mie kysyin lapselt, jo t 
koskooks^se, ni hia sanoi, jo t syyhyttaa. Amma istui luon ja  katsoi. 
Silma ко alkoi avahuu auk, hiii koytti sen rievun toisel poskel. Vahan 
ajan piast toinenkii silma avahus auk. Sit ol’ voije tehty, sil voitel’. Sit 
kask viel yoks panemaa sen punasen rievun. Se on viel nytkii miul, 
selnen punanen laijkanen sarfa. Sellain miun tyttoin paran. Sita ei kelpaa 
kastella.

Nyt olen sen perast monta ihmista terveeks suant. Ко on punaruusu, 
ni sit ei huoli ко punanen riepu ja  liitujauhoi, ко on sinisen kirjava, ni sit 
pittaa olla sinist paperii ja  ruisjauhoi. Ко tulloo selnen pien sininen rakko, 
ni sit se on rakkoruusu, sil pantii pial rakkoo. Syksyl ко tapettii passiloi, 
ni rakko hierottii poroloin kans ja  puhuttii ilmaa taytee, koytettii kiin ja
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pantii luhtii riippumaa. Ко tul’ tarvis, ni leikattii pien pala siint rakost ja  
liotettii, pantii- siihen pial, ja  ei sil olt muuta tarvis. Toisen pain ol’ terve.

Ко tul’ nakkoohen tai vaik mihin sellasii leimoi ja  alkoi syyhyta, 
niit sanottii tain tarhoiks. Leikattii koivun kuorest kolmet viiskantaa, 
jokaisel painettii sita kohtaa kolmet kertaa ja  sanottii: “Kattoo ко tuhka 
tuulee, painu ко kiv vettee, pala kaik paha mannessais” . Sit visattii yks 
tuulel, toinen vettee ja  kolmas tullee. Laps'll ко tul’ pia ruppee, keitettii 
kalinan marjoist ja  oks'ist vetta ja  sil pestii.

Kevvail ahavoituit jalat, ко jyrkin jo  lapset manniit ulos paljain jaloin. 
Lehma ко poiki, tehtii siint maijost voita, se ol’ keltaist, sil voijeltii jalkoi. 
Pien laps ко itki ja  ulostus ко ol’ ruohon nakoista, sil keitettii riismarjoi 
m aijdsja juotettii. Laps ко oF vatsatauvil, sil juotettii kalkanaa.

Hampait ко pakotti, pantii hampaan pial piipun kontraa, se hais 
pahal, sit laps pyortyi ja  nukkui. Jos lasil leikkas mihin huavan ja  alkoi 
vuotaa verta, siihen pantii nokista hamahakin kinnoo, jot ei juost verta. 
Viel on elos yks vanha nainen, kel on musta huavan arpi, ко pantii 
mustaa kinnoo.

Jalkoi ja  kassii kel kivist, vietii muurahaispessaa putel’, suu voijeltii 
sievoil, jo t muurahaiset manniit putelii ja  pois ei piasseet sielt. Putel’ 
pantii lamposee kiukaahen, muurahaiset sulliit, ja  sil sit hierottii. Kesal 
otettii suurvasta poltikkaisii, saunas kylvetettii oikee varis loylys. Kassii 
ко poltti, ni pantii kintaat kattee. Tehtii poltikkaisvanna, pantii suav taytee 
poltikkaisii ja  kuumaa vetta pial, siel piettii jalkoi, viel peite visattii pial.

Kesiil korjattii juhanuksen uatton hyleheinii, niis on juur niigku kopra 
sormiii] Jeans, niit sanotaa “jum alan sormet” , ne parantaat kaik tavvit. 
Ко alkaa kasvaa paise, ni pannaa se hyleheinan juur pial, ni ei enempaa 
kasva.

K evvail ко vast alkaa koivuuhen tulla leht, pantii lapsel niit 
koivunlehtiloi katkyvee ja  laps niihem pial makkaamaa, ко vuuven 
vanhan ei viel kavelt, ко jalat olliit heikot. Kalkanan juurii liotettaa laps'll 
maijos ja  aikuis'il viinas. Mein nuapurin ammal ol’ ain sita kalkanaviinaa. 
Se ol’ vatsatavvin liake. Ко ryvittaa, pantii satavuotist heinaa, puristettii 
viinaahen, laps'll maitoohen. Ко vilustjakivist piatii, keitettii kumina- ja  
romaskacaijuu, tehtii makjaa, juotii ja  kaytii lamposee, peitteen ala. Sit 
ко tul’ hik’, muutettii kuiva paita, ja  olitkii terve.

No kuka kuol’, ni sanottii: “Ei ole surman estanytta” . Ei sita 
umpisuolta kukkaa tietant olevan. Jos kuka kuol’, ко se umpisuol’ repes,



sanottii jo t “Kai vatsaa kivistammaa ja  kuol”’. Syopaa ja  hermotautii 
ei tiijetty. Kuka ol’hermotautinen, sanottii: “Selnen hulluja syvamikko”. 
Se ol’ tavallista, ко nainen kuol’ synnyttais, sanottii: “Tallel on tytto 
mattah'as. Kuoloot nia kuniqkaatkii” . Ja viel sanottii: “Etteepain on 
elavan mie!’, vaik ois surma selan takan”.

MITEN SYPLII JA TAINTARHOI PARANNETTII

Tytol tul’ oikijaa kattee paljon syplii. Heil ol’ se hieroja Mari yota. 
Hia ко katsoi hanen kasijiiiin, sanoi: “Et sie nuoita syplii ole suant 
havittiia pois”? Tytol tul’ niin hapja. Mari sanoi: “Ota yheksiin vuaksaa 
mustaa rihmaa. Tie siihen yheksan solmuu ja jo k a  solmul paina joka 
sypliia kolm kertaa. Sit pane se rihma kiven ale ja  sano:“Havitkoot 
syplat enner^ko  tia rihm a m arkanoo” . Ко on oikee niit suurii 
harjassyplii, ко lovvat mist suuren luun, paina joka sypliia kolm kertaa 
ja  pane luu siihen paikkaa mist otit. Mane pois, ala katso jalelleis” .

Sit ol’ viel tytol sellanen punanen leima kiajem joial. Se syyhys, sita 
sanottii taintarha. Mari leikkas koivun^kuorest kolm viiskantaa. Niil 
kaikil painettii sita kohtaa kolm kertaa, ne pit’ visata yl’ olan, jo t ei 
katsoo jalelleen. “Yks tullee, toin tuulee ja  kolmas vettee” . Viel sanottii, 
ко saunas kylvet, mita tarttuu vastanlehtiloi nahkaheis, pyyhi niil ja  
viskaa saunan kiukaahen, sano: “Syyhyttiikkoo hiirii, kutkuttakkoo 
kummitoksii, miun kiittein terveeks tulkoo”.

UUVEN VUUVVEN TAIKOI

Leipaa ко paistettii uuten vuon ensim iiist kertaa, pantii yhen 
leivam^pial rukkeen olist tahkii, niim ^paljo mont henkee peretta, 
nimitettii, m ikakenen on. Se leipa pantii keskkiukaahen. Kenen tahka 
paloi, sit se kuoloo sina vuon. Kenen man kappyraa, se tulloo lasimaa. 
Kenen jai suoraks, se on terve. Leivam, pial tehtii kahvelil reikii, jo t ei
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kuoret kohovais. Vahan aikaa ко leivat olliit kiukaas, sit niit muutettii. 
Sanottii: leipii pittaa liikuttaa, jo t reunoilt ei jia  tuoreeks, Leivat ко 
pantii kiukaahen, hiilet veettii kattilan ala. Sit kutsuttii pois kuka ol’ 
kiukaal, jo t pyortyy, ко tuppaa tul’ tihkuu. Sellane ol’ se vennain kiukaa.

AMMA ТЕК TAIKOI

Meil ol’ yks selnen amma, hia ties niit taikoi. Kerran ко meil kai 
sauna palamaa, sakenet lensiit talon katol, tuul’ sellain, ja  alettii vallaa 
talon kattoo. Se amma tul’, kai kolmet kertaa saunan ympar, hopsytti 
sil valkial ayramoisen myssyllaan, mita lie lukent, ja  sakenet alkoit 
lentaa karjamual pain. Sit hia viskas vetta tullee yhen amparlisen ja  tul’ 
alkoi sammuu.

Juhanuksen uatton hia korjas kaikellaisii kukkasii: haukheinii, 
kirokastikkaisii, hyleheinii, ruumiinvuoteita... Kevvail ко ajoi ensimaist 
kertaa lehmii karjaa, ni ei hia antant minjankaa ottaa vitsaa kattee. 
Hanel ol’jo  valmen virpopucokka, siihen о Г viel pistetty haukheinii j a 
kirokastikkaisii. Sit hia viel ripusti kegkarontkon lehman kaulaa ja  pan 
sinne pirunpaskaa. Se ol’ sellast haisevaa pihkaa, se ei palant ilmtulel, 
se savus ja  se savu ol’ niimwpahhaa, hia sanoi, jo t sita savvuu pelkajaiit 
pahat heqket, sit ei tule lehmal mittaa vahiqkoo.

Sita pirunpaskaa myotii apt’eekis, sita sanottii vennaiks vonucaja 
smola (haisevaa pihkaa). Se amma man sita ostamaa apt’eekist, sanoi: 
“Cortova govna na tri kopeikki” (Pirunpaskaa kolmee kopekkaa). 
Apt’eekkar sanoi: “Cort i srat’ ne staanet za tri kopeikki, nado hot’ na 
p ’atacok” (Pirn ei kay paskantammaakaa kolmest kopekast, pittaa ottaa 
vaik viitee kopekkaa), Se mein lehmii ко pusettii, ni amma sanoi iiitillein 
jot oist pant vaik lehman korvaa pirunpaskaa, ni ej^ois lehmaa pusettu.

Aitiin ei uskont konsaa niit taikoi, sanoi jo t “kuka taijat tietaii, se 
taijat tarvitkoo”. Amma sanoi: “Ну vaha siun on ylpeilla, sanotaa jot ennen 
koiralt kus loppuu, enneqko rikkaalt rahat” . Aitiin sanoi: “Ei meilkaii 
rahat tule niiqku Israelin laps'll taivaast mannaa. Ко nouset uamusil viis 
tuntii ja  ruat koko paivan hik hatus... Sanotaa kenen jalka kapsaa, sen 
suu napsaa”. Siihen se iimmii tuas^sanoi: “Raha pyrkii rahan luoks” .



TUUTAROISET KISSAN KEITTAJAT

Siint on jo  ainakii enemp sattaa vuotta, ко mein Mikkel’-setal tuotii 
se mein Liisa-tati. Ei hant kukkaa muuten ois ottant, ni ко annettii 
koltsattaa ruplaa pritaniiks, ei huolittu vaik ei osant sannoo k:ta. Sit ко 
olliit hiat ja  toisenpain nostajaist, keitettii kattilas caijuu. Sanottii: 
“Mane Liisa katsomaa, joks caiju kiehuu”. Se kattila riippui kokast 
kiukaan kamannds. Sinne ol’ puont kissa. Liisa tul’ja  sanoi: “Mi^a umma 
attilas, ons iantyy apala, ons hanta hailah taa” . Siint tul’ sanonta 
“Tuutaroiset kissan keittajat” . Sit siint tehtii laulu:

K ain m ie kerran  T uutarissa , 
siel keite ttii m usla  kissa.
Pantii suuree cukuniekkaa, 
p ial ripsu ttii sokurh iekkaa .
P aiva  p iettii k iukuassa, 
to inen pa iva  tuhovkassa.
Sum ppatrallaa .
T u lliit k issan  jak a ja ise t, 
sinne tu lliit m iehet, naiset.
P iako likko  K olkkaselle , 
e tu ja la t Ierikalle, 
taka ja la t T ahvanalle, 
paras pa ikka  P uavo lahan , 
m uu ruum is M usalahan , 
han tarusto  R epolahan , 
silm at sepan M ikkelille .
M itka  ta lo t ilm an jaiviit, 
ko lm e v iikkoo  suuvos kaivat.

PAIMENII PIETTII HYVAST

Se ol’ tuhatta yheksansattaa viijenteen vuon kevvail, perast sen 
ensimaisen sapastovkan, mika ol’ yheksais paiva tammikuuta. Tul’ yks 
oikee huono mies Muikkalan kyllaa ja  lupas kavva kesaks paimeneks. 
Kyla ol’ pien, no lehmii ol’ kuuskymment. Ко elettii niin likel J in n ast,
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jot maitoo sai viija linnaa. Vaik kel ol’ vua yks lehma, ni silkii sai 
perreen elattaa. ко osas ellaa nakkiast. Paime о Г ain kylan yhteinen, se 
palkattii Jyrin paivast ja  Marttii ast. No ei ne syksyl konsaa niin kavvan 
suaneet lehmat kiivva. Valistain jo  Mikkelilt jaivat kot’t’ii. Palkkaa 
maksettii paimenel kaks ruplaa lehmast. No ei ne oman puolen miehet 
konsaa olleet, ко sita katsottii niijku hapjaks, vaik paime sai palkkaa 
kesiis enemman ко reqk vuuvves. Reqkin palkka ol’ siihen aikaa 
kaheksankym m ent ruplaa vuuvves. Piijan palkka ol’ viiskymment 
ruplaa, no suuris talolois ol’ kuuskymment ruplaa ja  kegkat. No ко ol’ 
hyva emanta, ni antoi ommii vanhoi vuatteitaan ja  ost viel hyvat parit 
pial palkan. Piijat lauloitkii jot: “Aswsiun hiis, ко harmittaa, ко piikan 
pittaa olla, vahal vuatteel, heikoil keqkil aikoin pittaa tulla” .

Sellain sit kyllaa tul’ mies jo  maaliskuus, Marjan paivan. Miehet 
sannoit jo t t’ia tais piassa tyrmast, ко on niin huono, eika ole muuta ко 
oikee rotkot poksyt ja  kotit jalas, n iig jco tavallisest possatskoil ain 
olliit, ja  taita tayna. Meil piettii paimenii hyvast. Sanottikii: papil ja  
paimenel pittaa olla hyva ruoka, joka uamu kohvii, pulkkaa ja  voita ja  
muna. Sit lounail rasvanen keitos ja  putro maijon kans. Yks amma ol’ 
sitkija, pan tilkan vetta maijon sekkaa, ni paime viskas tuopin sillal, ei 
tahtont, pit’ tuuva hyvvaa, ja  perast lounain caiju, pulkka ja voi pit’ ain 
olla povv'al. Iltanen tuas hyva.

Vuatteet pit’ antaa joka talost puhtaat ja  vahvat jo  sina uamun, ко 
tul’ vuorol. Meil ко ol’ viis lehmaa, ni meil о Г paime kymmenen paivaa, 
kaks paivaa lehmast. Vasikast ol’ paivan. Sit lavvantain ко lammitettii 
sauna, ni viel pit’ antaa puhtaat vuatteet. Sellain hia sit ol’ sen kuukaaven 
ja  pruavehuis, nako tul’ ко leipa, ja  punanen. Ко tul’, ni ol’ vua suur 
nena, sit ja i nena pieneks ко posket olliit niin paksut. Istui rappusil 
paivapaistees, tek pillin pajust, siihen pan viel lehman sarven jatkoks. 
Sit veljein kutsui lounail, sanoi: “Ahvanasi, id’i obedat’” (tulee lounail). 
Sellain hia sanoi olevan nimen, eiha silloin viel vennain kyliskaa 
passiloi olt. No ammat sannoit hant Ohvontka. Sit ко hia soi vatsaasen 
oikee taytee, kai loikomaa lesantkal ja  sanoi: “Vottak zizn! Spi da lezi, 
potom jessoo otdohni” (Mika elama! N ukuja loikoile, sit viel leppaa).

Sit tul’ se Jyrin paiva, sit pit’ paimenen manna soittamaa, no ei sina 
uamun viel kukkaa laskent lehmijaan, ко ol’ kylma ja  satoi. Sit hia otti 
mein suuren linnamerssin ja  laks korjaamaa kananmunnii, sai merssin 
taytee ja  vei linnaa ja  moi. M una maksoi silloin kolmet kopekkaa, hia
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sai niil viel kalleemman, ко se ol’ vennain piasiainen. Sit hia viel korjas 
vahan rahhaa kylast, jo t pittaa ostaa suappaat, ei piase karjaa kotit jalas. 
Ei ne kaik viel antaneet, miehet ei oikee uskoneet, no yks amma antoi 
ruplan, sanoi yhellain on maksettava. Sit jo  lasettii lehmat karjaa, no 
meil ol’ karjamua selnen leppametsa. Ensimaiset paivat ol’ jokahinen 
opettamas ommii lehmijaan, ко ne kevvail eistain ain alkoit puskee 
ennen ко oppiit. Sit ко ennaa ei ihmiset itse manneet, ni se paime ei 
jaksant juossa, ко hia ol’ niin lihont. Hia vua istui kannon pial ja  soittel’, 
ei katsontkaa lehmii. Sit tul’ sanomaa ко mein lehma pusettii vatsan 
ala. Veljein ко toi lehmaa kot’t’ii, ni se nahka riippui muahan ,ast. Veljein 
pan kiireest hevosen valjaihen ja  man ottam aa lukkarii. Se mein 
Tuutarin lukkar Emil Suni о Г oikee hyva lehmatohtor. Hyo ко tulliit, 
kutsuttii miehii jakuaettii lehma, jalat pantii k iin ja lukkar ompel’selsel 
viaral neulal ja  sulkCil kiin. Paran se huava, no maitoo alkoi antaa 
vahemman. Se ol’ oikee hyva lehma, selnen mustan ja  valkian kirjava. 
Laukko ol’ sen nim, ко se ol’ syntynt lavvantain. Ei se paime olt ко 
kolmet paivaa, sanoi: “Ja vam ne pastuh, u mena nogi bol’at” (Mie en 
kelpaa paimeneks, miul on kipijat jalat). Sellain man se Ohvontka, 
kuka antoi rahhaa, ni pyyhi partajais. Issain sit sanoi: “Hulluloi ain 
viisain ajaks tapajaa. Mika lie tyrmast tult, sai vatsaasen taytee ja  
vuatteet pialleen”. Ne rotkot ja  taikkaat nutut issain nost haqkon kans 
karjamuan kanavaa. Sit pit’jokahisen itseesen paimentaa niin kavvan, 
ко suatii paime. Se ol’ Suomen poika Antti, se ol’ sit syksyyhen ast.

Se amma, kuka pan vetta maijon sekkaa, ol’ sitkija. Kerran ко se 
Antti tul’ lounail, ni amma pah keitosta ja  sit uattel’ jo t en panekaa 
putroo, se tul’ tanapain niin hyvvaa. Hia kai panemaa jo  peltii kur^ ko 
paime Antti sanoi: “Mie ко nain niin likel janist, niiijku tuo putropata 
tool kiukaas” . Sita putroo keitettii seises savises puas, ne kestiit varis 
kiukaas, niita vart ol’ selnen pien uhvatta. Sit amma sanoi: “Voi, voi, 
mie en muistantkaa siul putroo panna” . Antti kai syomaa ja  sanoi: “Tia 
putro on hyvvaa ilman maitookii, en mie tata pestyy maitoo taho, tian 
suat panna vasikal, ja  keita eistain jo t ei tul is vasikka vatsatavvil, ко 
sie panit siihen kylmaa vetta” . Ei amma sit ennaa hirvint panna vetta 
maijon sekkaa paimenelkaa vaik minjallee viel pan, ei se minja hirvint 
mittaa sannoo.
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PARISNIEKKA MOI LEHMII

Kolppinas ol’ selnen lehmaparisniekka. Sinne Kolppinaahen ol’ mein 
kylast viistoist virstaa. Talvel se torkuis siel kotonnaan, kesal ajoi sita 
karjaa Kruasselon tieta, sita sanottii ajokarjaks. Mie muistan ко se karja 
ol’ yota mein kujas, siint kaik kaivat valitsemas lehmii. Se isanta antoi 
ostajan itseesen lypsaa ja  ties, milnen ol’ tiine. Ко ol’ maho, ni ei maksant 
ко kakskymment viis ruplaa, no hyva tiine maksoi nel’kymment. Hanel 
sai myyva vanhan lehman, siint hia maksoi vua kakskymment ruplaa. 
No ol’ hanel hyw iikii lehmii. Mein kujast sina iltan ost Kurkelan nainen, 
ni hiako lyps iltasil ni se antoi suuren amparin maitoo. Isanta sanoi jo t 
se on vast poikint. Aitiin jaa  katsoi ni sanoi: “Suap tian ottaa, tal on 
paksut maitosuonet ja  suur maitokaivo vatsan al, kylkluun valit levjat, 
lehma on pitka ja  matala. Ei ne selset pitkajalkaset maitolehmii ole, ei 
tia siul juoksuhevoseks tule. Joha mie olen pitiint kaikellaisii, kyl mie 
lehman merkit tunnen. Katsoha ко korvan sisukset ovat keltaset, tia 
on hyvamaitonen, antaa vieraalkii hyvast lypsaa” . Onha niita selsii jot 
potkii niin jo t kiaet taitteloo. Meil ol’ yks koton kasvatettu musta lehma 
ni ei suant pittaa. Koitettii kaikkii tehha, pantii jalat nuoraq^kans seinaa 
kiin, sit tul’kii ко hulliiks. Koittel’ se tietaja-amma tehha kaikkii, painel’ 
ruainnan uurteil ristluita ja  sanoi: “Seiso ко seina, asetu ко aita” , no ei 
mikkaa auttant, tuoppiihen pit’ lypsaa, valistain laittoi sellain, jo t 
tuoppikii lens kuin ettaa. Mie olin silloin nuor, olin raskaan, ni anoppi 
ei antant miun sita lehmaa lypsaa, sanoi Jumal varjelkoo. Mie sanoin: 
“Mie olen luon ja  silitan ja  syyhytan” . Mein isa sanoi: “Mia pois sielt 
sarviin luont, enempaa sie et mane likelkaa” .

Isa sanoi siint parisniekan lehmast: “Kalleen annat ni kauneen 
kannat, no sanotaa, jo t huotava kala ni huotavamp liem. On tuos tuo 
lehma, ei kysy ко kakskymment viis ruplaa, no selnen on itsellaiskii, 
ei munnaa maksa munnaahen vaihtaa. Sen hia petteloo jot on kolmet 
kertaa poikint, jo  on viis pykalaa sarvis”.
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LAPSII LOVVETTII SAUNAN LAUTASIIN ALT

Puavolan Helena man linnaa maitoloin kans. Hia jo  koton uattel’jo t 
ei tiije, miten ennaa jaksaa, ко оГ viimonen aika. Kotont hia vei kelkal, 
no sit linnas ко pit’ o ttaa selkaa ne raskaat tuakat, hia man sil 
hevoskontkal. Siin istuttii sisas, se maksoi kymmenen kopekkaa, takant 
nousiit raput katol, siel olliit ymparsee pegkit ja  selantavus, se maksoi 
viis kopekkaa. Siel eij^olt kattoo, kons satoi, ni kastuit. Isvossikka olis 
ottant kalleen, ко maitotalot olliit ettaal. Helena ко tul’ sielt kontkan 
pialt pois ja  laks manemaa raskain tuakkoin kans, ni lankes. Eika 
piastkaa enempaa manemaa. Sit isvossikka vei hanen maitotalloo, ja  
sielt vietii rot’il’noihen. M aitotalost tultii kot’t’ii sanomaa jo t ait’ on 
rot’il’nois. Siel piettii yheksan paivaa. Isa ко man katsomaa ni sanottii 
jo t poika syntyi. Isa uattel’jo t ко ois tytto, ко koton ol’jo kolme poikaa. 
No siin ol’ luat’imist koko kylal ко sinne pit’ maksaa polttiniekka sutkis. 
Eiha silloin viel kukkaa linnast poikii tuont, niita lovvettii saunan 
lautasiin alt. Mein nuapuris ко ol’ kolmet minjaa, ni se nuapurin emo 
toi poikii saunan lautasiin alt. Mie kysyin ait’ilt jo t miten mein saunast 
ei lovveta, ni ait sanoi jo t mein sauna on jo  vanha, meil ei ennaa loytynt, 
mie olin nuorin mein lapsist, jo  kymmenais. Sit ol’ kauranniittoaika ко 
nuapurin emo tuas loys pojan saunast, mie olin viisvuotias ja  miun 
kummin poika, ristveikkoin, manimma etsimaa sielt saunast. Hia otti 
sen saunakoukun ja  alkoi sogkii lautasiin alt. Mie sanoin: “Ala niin 
kovast, ко sattuukii olemaa, ni sita koskoo”. Hia sanoi: “Sit kavvyykii 
itkemaa ja  lovvetaa” . No ei sielt loytynt, sellain laksimma pois.

Manimma riihel, siel nuapurin aija lammitti riihta, puitii rukkeit. 
Hia paistoi siel riihen kiukaas tarttuloi ja  antoi meilkii. Ne olliit niin 
hyyvii, koton ej j o l t  konsaa niin hyyvii. Aija sanoi: “Tuokaa viel, mie 
paistan viel” . Mie manin ja  toin omast tarhast helmassain ja pesin siin 
riihen luon kulpas, sit hia paistoi viel, ne olliit yks lcuve vahan nokinen. 
Aija sanoi jot niita syyvaa kuorinee, no ol’ha se suun ymparys nokinen, 
koha tartut olliit hyvvii. М убкб tulem m a sielt riihelt, ni just ne 
kuniqkaan akentit ajjoit kaik ihmiset ja  hevosetkii yl’ kanavan siint 
uuvelt tielt pois, sita sanottii uuveks tieks ко se ol’ vast tehty, se ol’ 
seitsemantoist virstaa pitka. Se оГ Kruasselost Suaril, sita tieta ajoi 
kunigkas, se akentti ajoi meitaki mein talon takkaa. Myo tahoim nahhii
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sitii, ко kuniijkaal оГ kolmet hevosta val’jais, keskimaisel ol’ vemmel 
ja  kahel puol toisil ej  ̂olt. Aisoin yliten riippuit suuret malinavoist 
topposet, ne olliit vuaksaa korkial muast. Kutsaril ol’ korkia hattu, siin 
olliit sellaset niigku riikiqkukon sulat ymparsee j a pitka ruoska ol’ rinnal. 
Kunigkas ja  rouva istuit takanpain, rouval oF laps syles ja  kaks 
suurempaa tyttoo istuit hein vastas kutsarin selan takan. Kasakat ajjoit 
hevosen selas rinnal. M yo juoksim m a sielt talon takant tien reunaa. 
Kasakka tahtoi ajjaa meit pois, no kunitjkas kutsui meit, kutsar seisatti 
hevoset, ja  kuniqkas antoi meil hopjaruplan. Ja muistan jo t hyo kaik 
nauroit kovast. Sit ко mie manin kot’t’ii ja  miul naytettii peilist kuin 
kovast mie olin noes ja  hiukset vanukkeis, hame likanen ja  paljain 
jaloin, ni nauratti se heita. Ei hyo taitaneet muual nahakaa sellasii lapsii.

Sit ко se linnast tuotu poika alkoi kasvaa, ni kaik kaivat sita katsomas 
jo t kenen se on nakonen. Eiha sita kylas tiijetty, miten ne lapset siel 
rot’il’nois tiijetaa, kenen se on, ко siel on niit niin paljon. Sit sanottii 
jot se on toisiin poikiin nakonen, ja  se ol’kii ihan isan nakonen. Sit ко 
se kasvoi jo  suuremmaks, alkoi olla toisiin lapsiiq. kans ulkon, ja  ко 
viihan kuka poika suuttui ni ain sanoi: “Venakon poika, vaihtolainen, 
venakko siun vaihtoi” . Poika sai itkee monta kertaa ja  tul’ kysymaa 
aitilt, olenks mie venakon poika. Sil pojal, kuka sanoi hanel, ol’ emon 
sukunimi Koukku, sit hanel sanottii jo t sie olet Koukum poika. Tiesha 
se aiti, jo t siel pantii nomerot, aitil ja  lapsel sama nomero, ei siel 
vaihettu, kuka ei tahtont.

PITKAN PUASTON AIKAA

Perast laskiaisen alkoi pitka puasto, sita ol’ seitseman viikkoo. 
Sanottii jo t laskiaistiistain pittaa kavva makkaamaa jo  ilman valkiata, 
no eiha sita  suant vaik  m an paljon karassii. Lehm at po ik iit jo  
alkupuastos, niit ei suant lypsaa ennen yheksaa tuntii iltasil. Sit tul’ se 
hata ко talot alkoit puastota. Maitoo ottiit vua juutalaiset ja  kel ol’ pienii 
lapsii. Kaytii tekemaa sakjatavaraa, pantii maito happanemmaa, kaik 
patat riatyy. Sit ко о Г jo  hyvast hapant, sit pantii kiukaahen vahan ajan 
perast ко herkes. Sit otettii kiukaast pois, lehman suavii pantii pehmosii
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kaurarummenii, sit pantii kaks halkoo, niihen pial seula, seulaahen 
valkia puhas riepu, ja  siihen kuaettii se rahka valumaa, jo t ei mant se 
rahkaves turhaa, joutui takasin lehmal. Ко valui kuivaks, pantii suuree 
rahkapyttyy. Pialinen otettii pois, ennenko pantii kiukaahen, se pantii 
suuree savipattaa. Niita pattoi kai kylas kaupal, ajoi seise] kalamiehen 
suahal. Siltostettii maitopattoi, niihen pantii kiukaahen tarttuloi pialisen 
kans. Ne kestiit varis kiukaas, ei halenneet.

Sit ко siastettii koko puaston aika, ко meil ol’ kuus lehmaa, ni tul’ 
suur pytty, jo t pit’ kahen  m iehen rekkee nostaa, ко lahettii jo  
kiirastorstain hevosel linnaa. Jo sinne lahettii yol, ко m atkaa ol’ 
kakskymment viis virstaa, jo t uamusil oltii talolois. Meil olliit maitotalot 
Saakarotnois ja  Nikkolaiskoi kaul, siel ol’ rikkait juutalaisii, niil pit’ 
piasiaiseks viija elavii kannoi. Heil ol’ se oma pappi kuka leikkas. Sita 
rahkaa mitattii puntaril, se oF kaheksan kopekkaa naula ja  pialist selnen 
pien tuoppi maksoi kaks riunaa. Sita sakjaa ois mant vaik kuim paljon 
piasiaiseks, ко ne veniilaiset tekkiit sita paskaa. Sita hyo veivat 
piasiaisyon kirkkoo. Sit se vennain pappi tupsutti sita savvuu ja  roiski 
vetta. Vennain kirkos piasiaisyon koko aika sanottii “Hristos voskres”, 
mie sanoin hiljaa: “Ristol on vasikka rees” . Saiha sil sakjal tavaral 
paljon rahhaa, enemman ко mita kuukaaves ois ruatant hevosel.

Torstakiltan tultii linnast, pantii hevonen leppaamaa. Pitkan perentain 
uamun mantii rippikirkkoo, sinne pit’ manna koko pere kerrallaan, kuka 
jo  ol’ lcaynt pappilas. Siel merkittii kirkon kirjoihen, jos kuka ei olt 
kaynt kavvan aikaa rippikirkos, sit ко kuol’ ni ei tahottu havvata toisiin 
riatyy. Hirttiisseet havvattii kirkkomuan aijan ulkopuolel.

Kylan lukkuu kaytii tarkastamas joka vuos koko puaston aika. Tulliit 
kahel hevosel pappi, lukkarja kirkom miehet. Huuvettii nimeltaan koko 
kylan lapset. Keta ei olt, kysyttii, mita vart eij ole. Meil ol’ silloin pappin 
Rokkanen. Huuvettii kaik ja  yhta poikaa ei olt, sanottii jo t ei ole mita 
panna jalkaa, no syy ol’ toinen, ко ei osant lukkee. Pappi antoi omat 
korkiat kolossit, ja  niin tuotii poika papin ettee, annettii kirja kattee, 
no poika ei tiije i:ta ei a:ta. Ait sanoi: “No luve nyt, Uatu. M ika hanel 
nyt tul’, tais polastyy, koton lukkoo paasajaa niinku”. Pappi sanoi: “Tial 
vaik lukis ilman paasaamattakin. Anna pois kolossit, mene takasin vaik 
paljain jaloin, istu kiukaal ja  opi lukemaa” . Kirkon kirjoilt katsottii, ко 
ol’ jo  kakskymment vuotta vanha ja  eij^olt kilynt pappilas, ni tuotii 
praulenjan kautta.



SIAN MERKIT YMPAR VUOTTA

Heikin paivan ко nakkyy sagket, sit tulloo koyha vuos (19. tammi- 
kuuta).

Kynttelin suoja on puutteen tuoja (2. helmikuuta).
M arja antaa kanoil avvaimet kattee (25. maaliskuuta).
Jyrk pannoo lehmat vaik selkahen (23. huhtikuuta).
Vappu tulloo vasta kainalos (1. toukokuuta).
Mikkula tuop kesan (9. toukokuuta).
Ennen juhannusta sattaa luarii, perast juhannuksen luarist pois 

(24. kesakuuta).
Jaakko lyop heinaahen rautanaulan ja  viskajaa kylman kiven vettee 

(25. heinakuuta).
Jalot pojat lahtoot Jaakopilt rahomaa, piapukarit -  Parttylilt.
Ruista kylvetaa kahen puolen Laurii (10. elokuuta).
Kuka kyllin kesan ruatoi, se jouten jouluu pittaa, mielin miarin 

Mikkelii (29. syyskuuta).
Simo sillat tekkoo, mil Martti mual tulloo, Pyhamies pyorahtaa 

(28. lokakuuta).
Pyhamiestin paiva оГ 1. marraskuuta, ja  10. marraskuuta ol’ Martin 

paiva. Sil valil olliit morsiamet oljaimis kaks viikkoo, ja  tytot kaivat 
ikkunan takan kuuntelemas: mita miehen nimmee sanottii, sit se ol’ 
tuleva sulhanen. Se usjaa kai tottee.

JOULUST LASKIAISEE

21. joulukuuta ol’ Tuomaan paiva. Tupa pit’jo  olla siivottu, Tuomaan 
iltan tehtii karpasen kirkko. Se tehtii suorlst ruisolist tai vanhast seulan 
kehast, kiarittii potraa paperii ymparil ja  pantii lakkee riippumaa. 
22.-23. joulukuuta keitettii oltta. Joulun uatton mantii joulurintkaa, 
sielt ostettii samavaran torvi, hiil’sovokka ja  tusniekka, maitopattoi ja  
laps'll kukkopilli ja  tytti. Sillat pestii jo  lounaihen ast ja  iltapuolel 
lammitettii sauna. Eistain kaivat miehet, sit manniit naiset. Mieko tulin
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Pietarin Pyhan Marian kirkon (eli suomalaisen “Linnan kirkon”) avajaiset peruskorjauksen 
jalkeen v. 2002. Kuva V. U zvievjaT . Bykova.

saunast ni isa jo ol’pant olet sillal, suorii ruisolkii levitettii hoikalt. Ja sit 
jo  tuotii joulukuus tuppaa. Pantii koristeet ja  kynttelit, sil se jo  alkoi 
joulu. Ко оГ jo kaik tyot tehty, sit kaytii laulamaa, se ol’ ensimaine virs 
Jouluyo juhlayo. Valil luvettii runoloi, mie luvin runon Jouluaattona. Ne 
opittii joululehist, niit ostettii Pietarist. Siel ol’ suomalaisen kirkon potvaalus 
suomalainen kirjakauppa. Niist lehist luvettii ja  virsikirjast laulettii niin 
kavvan ко syotii iltanen. Sit tuotii viel turkit ja  pal’tot lampiimaa valmeeks 
ко joulu-uamitn alkoi jumalanpalvelus kuus tuntii. Talvista hevostieta 
ol’ meilt kymmenen virstaa, jot hyvalkii hevosel man tunt aikaa, ei sita 
kelvant niin kovast aijaa ко sit jai hevone seisomaa sinne pakkasee, vaik 
pantiiha sil peite selkaa. Kaiha isa katsomas ко se suarna loppui, jot 
eik^se peite ole valunt selast pois ja  oliks^siel kosselis heinii.

Kuka man jalkasin kirkkoo, ni pit’ lahtee jo  nel’ tuntii. Ei siin muuta 
tehty uamusil ко keitettii kohvi, sill^aikaa laulettii vaik se Enkeli taivaan 
lausui nain. Miul ко olliit veikot ja  sisot suuret, ni hyo manniit kirkkoo, 
kons ol’ kuutama. Ко ol’ kuutoin aika, ni jalkasin mantii vanarloin kans. 
M eil ol’ se kirkko korkial kennal, ni joka puolelt vanarit niikkyit. 
Hevosel ol’ arkkana kaulas, ne helajiit jo k a  hevosel. Ко noustii



kirkom jniael, ni kirkon joka ikkunast valot nakkyit. Sit ко jo  alkoit 
kirkonkellot.soija, ni ol’niin hyva olla, jo t uattelit jo t taivaas taitaa olla 
ain nain hyva. Sit alettiiki urkuloi soittaa. Se mein lukkar, se Suni Emil’ 
ol’ niin hyva soittaja, hant tiijettii ympar Inkerinmuata. Sit ко hia kuol’, 
koko seurakunta itkiit. Mie olin viel pien, minnuu ei viel viety kirkkoo, 
ко ol’ niin pakkanen. Isa ja  ait’ manniit liavaa, veivat joka lehmal palan 
suolaa leipaa. Hyo olliit siel kavvan, kons lypsettii ja  syotettii, no miul 
ol’ hyva ко miul tuotii uatton rintkast se torv ja  kukkopilli, ne soittiit 
kovast, iltasil ei annettu soittaa. No sit mie oikein soitin kovast ко jain 
yksinain tuppaa, puhuin niin jo t posket pullistuit. Sit ко tulliit kirkost, 
syotii lounat ja  viel laulettii. Joha ne pojat ja  tytot sit alkoit manna kylal.

Toisen joulu-uamun korjattii olet sillalt pois, pestii silta ja  pantii 
poppanat, sit manniit vanhemmat ihmiset kirkkoo. Pyhakoulun kuusta 
piettii kons ensimiiisen, kons toisen iltan, no toisen iltan jo  alkoi olla 
iltamii ja  kylan joukut sit olliit parraillaan.

Sit alkoi jo  se aika ко kaytii kummittelemas, nuorest pojast tehtii 
morsia ко viel ol’ poika nuor, jo t ei olt viiksiloi, ja  kuka miten osas.

Emil Sunin perhe. Reunimmainen vasemmalla on vanhin poika Valtter, 
josta tuli myohemmin Petroskoin suomalaisen teatterin nayttelija ja  ohjaaja. 

Kuva Leo Sunin perhealbumista.
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Inkerin suomalainen E. Suni oli saveltaja ja  kuoronjohtaja, vielapa elainlaakari. Han toimi 
urkurina Tuutarin seurakunnassa 43 vuotta. Hautakiveen on piirretty: "Muistosi elaa 

keskuudessamme”. Kuva Leo Sunin perhealbumista.

Loppiaisee ast ol’ lupa kummitella, perast loppiaisen ol’ lupa visata 
vetta ja  noeta. Loppiaine ol’ kuuveis paiva tammikuuta.

Uuten vuoten uatton valettii tinnaa, sit katsottii mika tulloo: ко tul’ 
sormuksen nakonen, sit sina viton manet miehel.

25. tammikuuta on PuavaF, se jakkaa ruavaan kormat kahtaa.
2. helmikuuta on kynttelin paiva, sil valil taittuu talven selka. Sita 

etkuule. Sanottii lapsil: “Ota коva kakkara hampaihen, istuhiljaaulkon, 
sit kuulet ко se pamahtaa” .

24. helmikuuta on Matjus. Jos M atjuksen suap kukko raystaan alt, 
sit suap Marjan harka. Ко ei pauka Puavalin eika kylma kynttelin, sit 
ei sina kevvain.

Sit ol’ laskiainen. Kel ol’ hyva hevonen, se man viikoks linnaa 
laskiaisajjoo. Siel ol’ sellasii talliloi, mis sai olla hevosiin kans. Kotont 
vietii kauroi ja  vahan heinii, sielt ostettii lisaks. Hevosel pantii kellot 
kaulaa, vempeleehen kirjavii nauhoi ja  hevosen harjaa silkkinauha, jot 
sai paremmin sitokkoi. Siel ко oF hyva hevonen, ruatoi enemman ко 
tyos koko kuukaaves. Mein nuapuris oF poika, suvats sitii ryyppyy, 
hia ei malttant sielkaii olla ilman, otti niim^paljon, jo t vietii politsaa.
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Siel hevonen ко seisoi syomata ni ei hia ennaa sil suant paljo ajjaa. 
Hiako tul’ kot’t’ij, isa sanoi: “No miten sie nain vahan ruavoit”? “No ко 
miul kai vahigko. Rouva loyhatti sont’ikkajaan, hevonen nnm polastyi, 
jot mie etsin hevosta monta paivaa” . Iltasil ко hia heitti pialtaan, ni 
hanel о Г paijan selas suur musta numero 13, ei hia itse sita tietant. Isa 
ties, jo t se pannaa politsas. Isa sit sanoi jot et sie osant petella, talvel 
rovvat ei pie sont’ikkoi. Politsas sie poika olit, nyt jiat tana kesan 
naittamata, vaik morsia on jo  katsottu.

Muantain ко tulliit linnast, ni tiistain ol’ se mein laskiaistiistak. Sit 
otettii talost hevonen ja  mantii laskiaist liukumaa. Sina vuon ol’ vahan 
lunta, tie ol’ monest kohast paljas. Poikii kai koko kuorma, ajettii kovast, 
hevonen hoyrys ко saunan kiukaa. Ко tultii kot’t’ii, isanta torui viel 
perast. Kesal sit mantii niittamaa siint hevosest.

SAKSALAISIIN AIKAN

N el’kym m ent ensim aisen  vuon, kakskym m ent to inen  paiva 
kesakuuta alkoi sota. Miehet otettii sottaa, sit laitettii naiset ja  nuoret 
pojat kaivamaa okkoppilloi. Viijeistoist syyskuuta tulliit saksalaiset 
meil, mein kylast paloi kakskymment yheksan talloo, ja  meiltkii paloi 
talo, lehma j a kaik mita talos ol’. Lampaat manniit, j a enempaa en heita 
naht, sielt saksalaiset heita soivat. Kanat soivat kaik, niit ol’ yheksantoist. 
Yhelt kerkisin leikata pian pois ja  aloin hoyhentaa, ni saksalainen 
sotamies tul’ja  pan nakanin miun ettee ja  otti kanan miult pois ja  toisii 
mie enempaa en nahnyt. Myo manimma elamaa veljein saunaa. Veljein 
tuvas elliit saksalaiset herrat, hyo toivat lehman. Ei niita lehmii paljoo 
jiant, ol’ mein kylas kuuskymment lehmaa. Talot palloit ja  lehmat siel 
yhes. Kuka vei lehmaasen pellol, ne kuoliit luotiloist ja  viimoset ottiit 
saksalaiset.

Saksalainen kutsui minnuu sita lehmaa lypsamaa. Miun veljein ol’ 
ollut kuus vuotta Saksas plenus, hia jai jo  nel’toistanten vuon ja  takasin 
tul’ kakskym m enenten, h ia osas saksan kielta  ja  ol’ saksalaisel 
perevotsikkan. Hia sanoi jo t mane lypsamaa jo t eivat suuttuis. Mein 
nuapiirkylas Kuittilas el’ yhes talos kolmkymment hegkee, yhes pitkas



parakis rautatien vieres. Saksalaiset suuttuit hein pialleen, veivat heit 
yhen havvan reunal, se hauta оГ entinen suur hiekkahauta. Heita kaik 
sinne hautaa ampuit.

Myo elimma yhes tavallises pienes saunas, meit ol’ siel kakstoist 
heqkee, ja  laps оГ kuuven kuun vanha. Siel ol’ viis peretta, mie olin 
miehen kans ja  kolmet lasta, vanhemp ol’ poika, viistoist vuotta, toisel 
pojal ol’ kymmenen vuotta ja  tytol seitseman. Vanhemp j io ik a  jo  otettii 
sottaa, sil ol’ yheksantoist vuotta j a ei olt mittaa tietoo , kons kuol’ eika 
mistaa lovveta vaik nyt etsitaa jo  Punasen ristin kautta. Sit ol’ sison 
pere, hanel ol’ kaks poikaa, toine otettii sottaa j a sinne jai. Sit ol’ vel’jen 
pere, heil tytto viistoistvuotias ja  pojan pere. Veljein nuoremp poika ol’ 
sovas ja  kuol’ jo  syksyl Suomen rintamal. M eita ei lasettu mihigkaa 
manemaa. Paival vetta anettii tuuva, iltasil pit’ panna niim^paksu peite 
ikkunaa, jo t ei yhtaa olis nakynt valloo. Veljein talon ymparil kavel’ 
koko ajan yolkii saksalainen pyssyij kans. Miun pit’ kavva sielt saunast 
lehmaa lypsamas. Hyo ottiit veljein porsaat ja  sissoin, miun pit’ niita 
syottaa. Syksyl kaskiit kaik ihmiset kaivamaa tarttuloi. Ne tuotii sinne 
veljein pokrepaa. Sielt mie kain talvel niit ottamas ja  keitin sijoil. Mie 
manin vast sit ко tul’ pimja, sit mie sain varastaa sinne saunaa, mis ol’ 
pere. Panin merssin taytee ja  kuuntelin, ко ei kuulunut kettaa ulkon, ni 
vein sen merssin palton sisas sinne saunaa. Veljein sanoi, jos hyo suavat 
tietaa ni hyo siun ampuut. No mie sanoin, kyl mie kuuntelen, ко hyo 
tulloot tuvast ni jo  se kuuluu ко hyo ain viheltaat ja  pieroot.

Lehmaa ко lypsin ni panin liavan oven sisast kiin, kons ei olt miun 
lapsii siel liavas, no ainha mie kutsuin poikijain sinne, siel jo  annoin 
maitoo, sit panin viel putelii ja  vein palton kormanos sinne saunaa. Sit 
ко hyo toivat sielt Suarilt koko suuren vanerajassikan spiekoi, ne olliit 
siel kiukaan pial, heit ко eij^olt tuvas, ni mie sielt varastin, panin palton 
kormanoo. Sit hyo toivat karassii Suarilt. Sita vart varastin sielt tyhjan 
viinaputelin, ко kain hanen komnatast siltaa pesemas. Se pit’ panna 
poksyihen jo t sain tuuva sielt tuvast pois, sit kujast valoin karassii, 
viistoistvuotias poika kai siel kujas puita sahhaamas, sit sain antaa 
hanel, hia vei saunaa. Lavvantakpaivin tein heil voita ко viikon siastin 
sita pialist. Hyo kaskiit antamaa sen voinalasen maijon niil sijoil, no 
mie varastin sen, sanoin jo t mie kuan siel liavas. Ei hyo sian ruokaa 
tuvas kaskeneet tekemaa, sannoit ко tartut kiehuit jo t vie vallee ulos, 
jo t se hoyry ja  haisu ei tulis tuppaa. No se ol’ki miul mielta myoten.
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Siel mie soin itse niit tarttuloi ja  annoin lapsillein, ja  ne pienet 
leipakovat, m ita.hyo kaskiit panem aa porsail, ni ne mie vein omil 
“porsaillein” , lapsillein. Sit hyo mist lie suaneet sellasii rukkeen perrii 
kaks sakkii, niit hyo kaskiit syottamiia kanoil. Hyo ottiit veljein kanat, 
ei niit ennaii olt ко yheksiin kannaa. No mie vein seulan sinne liavaa 
peittoo, poikain kasin kavattammaa oven luoks, kain seulomaa niit 
rukkeit siel liiivas. Ne jyvat panin pienee salkkuu, ja  mein isa man 
jauhomaa, siel о Г yhes talos se kaskiv, sit paistoimma kakkaroi. Sit 
meil оГ tehty sinne saunaa pliitta ja  ol’ sinne pantu se cukuntka, se pien 
kiukaa, truvat pantii katol siint reppanareijast. Syksyl jo  saksalaiset 
kuin tulliit, alkoit kaivaa mein tarttumaist. Meil hyo ei luvanneet, meil 
ol’ pieh tarttumua siel metsan reunas, se ol’ selnen pien leppametsa, 
mein karjamua. Myo nyhimma sielt varret pois ja  talloimma sen jo t ei 
tuntunt jo t se ol’ tarttumua. Sit iltahamaris varastoksel sielt kaivettii ja  
pantii hautaa. Ко tul’ jo pakkanen, sit vietii kelkal tuahetta, tahottii 
panna sen havvan pial, ni se sattuikii toisee kohtaa. Sanottii jot kuka 
lie nahnyt ко pantii ja  kaivoi pois. Viimeiks lovvettii, sielha ne olliit 
jiattyneet ihan kilikaks. No ne tuotii, pantii kylmaii vettee, sit pantii 
kiehumaa. No eistain mie kuorin niit tuoreelt, niist laks kuor nigku 
keitetyst tartiist. Ко keitettii, ne haisiit pahal. Mie panin suuree vat’t’ii, 
vein pakkasee ja  hopsyttelin, ni hoyryn kans nous^se paha haju pois. 
Hevosen lihhaa meil ol’ paljon, sita meil jai viel sinne saunan luhtii, ко 
saksalaist ajjoit m eit Virroo. N iit saksalaisiin  nuorii hevosii ко 
ruanihuis, ni hyo tulliit mein saunaa ja  sannoit: “Peeter kommen, ain 
fiite kappu t” . M iun m iehein  p it’ m anna kettam aa, nahan o ttiit 
saksalaiset. Liha juaettii kylan ihmisii. Toist kylan miehet sannoit jot 
ota sie paras paikka, ко sie pelastat meigkii hegken. Hia otti koko 
takakintun, nost olalleen ja  viimosen hakkas paloiks ja  sit jakkoit, 
suuremmal perheel enemman, pienemmal vahemman. Sit sita keitettii 
siel saunan kiukaas oikee suur pata. Sit jauhettii lihamyllyl ja  ne 
jiattyneet tartut jauhettii, ham m ennettii sekasin ja  suurel riehtiliil 
pilkottii vahan syksyHist siannahkaa, jo t ei tarttunt riehtilaahen ja  
varistettii siin pienen kiukaan pial.

Jo myo sit olimma omal perreel. Ко siel saunas ol’ niin ahas, ni 
miun miehein rakens toisen saunan, siint ol’ luoil sarkent yhen seinan. 
Sit ol’jo paremp, tehtii sinne uuvet lautaset, selset muarit jot makasimma 
kaik viis hegkee siel, ei huolint kenegkiia muata sillal.



Kuka olliit etempaan, tial Hatsinan luon, heil ol’ paremp, no myo 
olimma ihan esrinteel, seitseman kilometrii Pulkkalast. Siel Pulkkalas 
olliit koko ajan venalaiset. Sit ко helmikuus alkoit olla jo  kirkkaat 
ilmat, sinne Pulkkalaa ol’ tuotu ne suuret mertykit. Niist ко ampuit, ni 
sit ко uamusil tul’ paiva, jo t sai avata saunan oven, ni mullat olliit 
hagken pial ja  saunan katost parreet revitty. Se ol’ puont niin likel, se 
suurluot’. Se tykki ко alkoi ampuu, ni se ampui kuus kertaa perattain, 
Se ei ampunt yhtee kohtaa, ain vahan ol’ vallii. Saksalaisiin tykit olliit 
sellain kilometrin meist sinne Hatsinaa pain. Venalaist tarkkoittelliit 
niit ja  molommilt puolilt luoit lensiit mein ylaten. Paljon niit putos 
mein kyllaa, ко kyla ol’ t’ien vieres ja  saksalaiset ajeliit ja  kaveliit siin 
t’iel. Kerran alkoi tulla tuas ne luoit, mie juoksin tyttoin kans kuoppaa. 
Mein ettee putos suur palanen ja  toinen lens viis metrii meist ja  tappoi 
miehen, repas vasemman kiaen ja  suolet tulliit kaik ulos. Koytettii kiin 
ja  vietii kelkal sinne tuppaa mis kiarittii. Nainen man jalest, ei muuta 
kerint sannoo ко “Jo mie nyt teit jatan” .

Kylast kuol’ sina talven kaheksankymment hegkee, paljon ampuit 
saksalaiset ja  kevvail tul’ se tauti, ihmiset olliit niin heikkoloi jo t kuol’ 
niit joka paiva.Kaik havvattii oman koin luoks ja  kuka mihigkii, ei niit 
hautausmual suant viija, ко eij olt hevosii. Eika sit ennaa olt yhtakaa 
lehmaa, kolhoosin lehmat ajettii jo  elokuus Jaroslavskoi oblastii ja  
kolhosniekkoin lehmat, mita viel jai syksyl, ni saksalaiset talvel soivat. 
Meil ol’ yks nainen, hanel mies ol’ otettu sottaa, kaks pienta lasta, 
pienemp syntyi sota-aikan, vanha anoppi. Heil syksyl jai lehma. Heil 
tuvas olliit saksalaiset, ottiit yol tappoit lehman. Ко mantii sanomaa 
komentantil, ni se sanoi, jo t myo otetaam ita meil on tarvis, kansa suap 
kuolla nalkaii.

Mie munitin niita veljein kannoi heil, ni ain sannoit jo t vahan 
munniit, no enha mie mist enempaa ottant. Hyo ain sannoit jo t ко et 
enempaa sua munnii, ni myo siun ammumma. Sit se kentralin sohvera 
tappoi yhen kanan ja  paistoi, toisen paivan tul’ se paha mies lukemaa 
kannoi, sanoi: “Eilen ol’ yheksan j a tanapain kaheksan” . Sanoi: “Tuo 
kana mist tahot, jos et tuo, ni ammun siun jo  huomen”. Se ol’ hyva ко 
mie nain, jo t se paistoi sita kannaa siel takatuvas. Se ко tul’, ajoi auton 
kuijaa, mie manin ja  sanoin: “Hannes, ole hyva, tule ja  sano Joosepil, 
jot soit sen kanan”. Hia tul’ja  sanoi: “Ih essen” . Sit mie piasin rauhaa.

Ol’ha sita usjaa jo t sanottii: “Klaih lcapput” . Mie sanoin jo t eiks teil
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ole sial miun lapsijain, ni sanoi: “Alles kapput”. Jos hia olis viel sen 
tietant, jo t mi-um^poikain man sottaa vapaaehtosest, ni ois hyo miun 
hirttaneet.

Sit ol’ maaliskuun kuuveis paiva, ко meil luvattii manna pois. Sit 
myo jo  laksimma Virroo, mein pere ja  veljein poika. Veljein ja i viel 
sinne. Sit hyo sannoit jo t mita vart Toivo man, ко heil ois olt tarvis, hia 
vet’ vetta saksal. Veljein sanoi jo t hia ei jaksant katsoo, ко koiral juotettii 
maitoo omast lehmast ja  lapsen pit’juuva paljast vetta. Sit veljein kerran 
ol’ siel tuvas saksalaisiin  kans. N uor saksan ohvitsera sanoi jo t 
manemma Leninkraatii, ni veljein sanoi jo t ei viel ole sanottu, tulettaks 
tyo Leninkraatii vain venalaiset Perliinii. Se ohvitser tahtoi ampuu 
veljein, no vanha keneraal otti kiin kiaest ja  sanoi: “Uottele, ukko 
sannoo oikein” . Ja niin jai veljein ja  el’ viel kakstoist vuotta sen jalkeen.



LIISSILA

KATRIKIRPPU, synt. 1897 
Kuutrola, Liissila

MEIL OL’ TANTSUTUPA

Meil ol’ koton tantsutupa. Eistain eij ol t tantsutuppaa, a sit tuumaistii 
jo t pojat hankkiit hirtta, ty to t kantoit suolt sam m alii ja  hakattii 
tantsutupa. A sellain eij^olt eisiqkaa. No, kuka laski tyhjaa tuppaa kons 
iltasil. Miun aikannaa teht’ii, miekkii kain viel suolt kantamas merssil 
sammalii. Puolerj^kilometrii meilt ol’ suo. Pojat toivat hirret ja  sit 
hakkasiit kaik joukullaa sen j a  teht’ii tupa. Ikkunat teht’ii, ja  vanhoist 
tu v is t sa iv a t ram p k a t ja  la s it e tteeh e n . S it to iv a t 
rautasem^pieneg^kiukaan mist lie talveks jo t sai lammittaa. Kuka man 
ensimaiseks sinne, ni tek lamposeks.

Suuiirn pyhhin ol’kii, meil piet’t’ii Mikkelim pyhhii, sit ol’ pal’l’o 
vakkee . Tul’ k a ik  jo k a  p u o le lt v ie ra ih e n . E n n em ^ p ie t’t’ii 
M ikkelim ^pyhhii nel’l’a paivaa . S it su k u la ise t v ie l loukut’t’iit 
pellovaatkii. Miulkii ol’ tat’iloi ja  seukkoloi ni loukut’t’iit pellovaat ja  
puhastiit kaik ja sit vast laksiitpois. Mie ко elin yksinnain jan u o r olin, 
ni viimosem paivan sit tat’i pan pellovaat saunaahen ja  lammit’t’i saunan 
ja  uamusil mant’ii loukuttammaa. Sit loukutet’t’ii kaik ne, rouhit’t’ii ja  
l’ipsut’t’ii ja  ennaa haklaamine sit jai. Mie m uistan sellaista aikaa.

Mie viel ol’in nuoren, ni piet’t’ii pellovasta. No mie sit haklasin toisil. 
Itse sit haklasiit emanat, koha suuremmist rouhist suatii poikkee.

Ко tuvis kayt’ii kel istumas, mant’ii tyotj kans ja  siel sit piet’t’ii 
tantsuloikii. Mie vahatj^kaim muuvval kyliskii, siel Kontsas kain



k u iljien ee  nelTagJcilometrimjDias yhten iltan. Yhten suntain siel 
kaimmo tantsuloil. Sit tult’ii uamusil poikkee, nukuttaa, ei yhtiia suant 
kavva nukkumaa. Pit’kii manna heinaa. Sit mie ajattelin jo t ei kelpaa 
enem paa m anna, sit ei ja k sa  heinaa lyyvva. Toiset kaivat siel 
kuuvveg^kilometrim piaskii, siel Kivikkoiqkylas.

RUDOLF VIRKKUNEN, synt. 1928 
Hovimaki, Liissild

ELIMMO KOLHOOSAS

-  Miten tein talloo nimitettii?
-  Mein talo ol’ Sakarla ja  mie olin Sakarlan Ruut’i.
-  M ita sie muistat viel siint entisest elost kot’puolel?
-  Mein kyla Hovmaki ol’ m iatel. En t’iija oliks^siel hovi, mut enne 

tul’palloo ol’ enemp sattaa talloo.Se ol’ suur kyla viel enne sottaa. Nyt 
monet sannoot: “Vot ко myo hyvast elettii enne sottaa” . Mie vaik kuin 
muistelisin, ni mittaa hyvvaa mie en muista. Kansa el’ oikein koyhast.

Mie paraikaa ко tuumain, miten ne ihmiset jaksoit sellasta elamaa 
karsii. Mein kylan kolhoosa о Г suur, Papmak ja  Hovmak yhistet’t’ii 
kaik yhtee kolhoosaa. Keta kyyvit’t’iit pois, kuka pias pakenemmaa. 
Pakeneminekii ol’ raskasta, ко eij^olt passiloi eika mittaa tokument’t’iloi. 
Tokument’it on pois, ni sie olet niinko isanniin armoil. Seitseman vuotta 
ко kolhoosas ruatoit, ni yhten syksyn antoit mitalie kymmenen killoo 
tarttuloi tyopiiivan pial. M uuta ei millaistakkaa palkkaa. Ne tartutkii 
juaet’t’ii, ко ne olTiit jianeet pellol ja  pakkane yol p an jie , sit eivat 
kelvanneet ennaa valtijol.

Meil ко olTiit suuret venalaiset kiukaat, ni siel keitet’t’ii ain suur 
cukuna niita tarttuloi, sit ne kuaet’t’ii suuree seulaa. Sit teht’ii rieht’ilal 
soussii ja  sita syot’ii tarttuloin kans. ValTii teht’ii munaruokaa. Ruuvan 
pial stakanat maitoo jokahisel. Meil tartut kasvoit hyvast, kaivet’t’ii 
yheksankymment sakkii.

-  No olikos teil oma lehma?
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Rudolf Virkkunen vunukkansa Kostjan kanssa v. 1990. Kuva perhealbumista.

-  Oma lehma ol’, sil elet’t’iikii, ilman lehmaa ois kuoltu. M ein ait’it 
kaivat kaks kertaa viikos Leninkratis, meil sanottii “elaman sumkkat” 
selas. Seitseman kilometrii pit’ manna rautat’iel metsan lavitse, kaks 
kuksinaa maitoo pussis kahen puolen у Г olan. Tosnan asemalt sit viel 
kuuskymment kilometrii junal linnaa. Siel kortteerloi myota veivat 
maijon kel litran, kel kaks, ylakertaa pit’ noussa. Eika linnastkaa tyhillaa 
tulleet, sielt pit’ viel enemman tassii. Kaik ruoka pit’ tuuva linnast.

-  Eiks tarttuloi linnaa viety?
-  Etha sie tarttuloi selas paljo kanna.
-  Eiks kellaii olt hevosta?
-  Yksityista? Ei yksityista hevosta olt lupa pittaa, ко lehmaaki sai 

pittaa vua yksin lehmin. Kel of suur pere, ois pitant kahta lehmaa, hi ei 
suant pittaa, eij^olt lupa.

-  Kuim^paljo ol’ ommaa muata, mis ne tartut sai kasvattaa?
-  Kakskymment viis sotkaa о Г koko mua, ei se olt kaik tarttumuata, 

siihe kuului kaik rakennukset -  talo, liava, sauna, kuja...
-  Kasvatet’t’iiks mita muuta ко tarttuloi?



-  Oikein vaha. Luvet’t’ii jo t tartut ja  maito on ruokaa mika elattaa. 
Eika sita maitookaa suant sellaint syyva. Ко annet’t’ii stakana ruuvan 
kans, ni se pit’ riittaa. Maito pit’ viija linnaa ja  suahha leiparahhaa.

-  Teht’iiks koton voita tai rahkaa?
-  Ei tehty. Kaik maijot myot’ii, pit’ ostaa suurmoi, sokurii ja  leipaa.
-  Kasvatet’t’iiks marjoi tai omenii?
-  Yks omenapuu of koko kylas, oikeen vanha ja  suur puu.
-  Sanot’t’iiks teil omenii vai puuomenii?
-  Meil sanot’t’ii omenii. Perunoil niat ol’ Inkeris monta nimmee, ne 

olliit omenii, tarttuloi, munnii, potaattilloi.
-  Ja viel pulkiks nimitettii. Sanotaa, jo t rakkaal lapsel on monta 

nimmii.
-  Meil ol’ siint sellane vitsi. Liissilan akka ко mannoo Leninkratin 

kattuu myota, ies mannoo kaks akkaa toisest seurakunnast. Yks sannoo: 
“Kuuleha, ко meil ois pitant syksyl pittaa tyton pijot, hi jaivat pitamattii, 
ко sulhasel munat markaniit” . Liissilan akka luat’ kotonaa millasta 
kutnmaa hia kuul’, ei hia tietant, jo t toises paikas tarttuloi nimitet’t’ii 
muniks. No, ко syksyl munat markaniit ni eij olt mil pittaa pitoloi. 
Sella ista  ol’ se elam a, M ie vaik  kuin  tah tosin  m uistella  vahan 
iloisempaa, ni siint ajast eij^ ole mittaa hyvvaa muistelemista.

-  Eliks^siel tein kylas venalaisii tai virolaisii?
-  Meil ol’ siel yks venalaine koko suures kylas. Igkeris ol’ tapa, jot 

otet’t’ii paimen koko kylal, hia kai sit talostjalloo, hanta syot’t’iit ja  yosijan 
antoit talost. Se yks venalaine ol’ paimenen. Muistan ко ait’ sano ain 
hanel, jo t “sadis kusat’” (istu syomaan). Hia ol’ mont vuotta perakkain. 
Ensimaisen kesan ко tul’, ni ei paljo mittaa ymmartant suomee. Ne 
paimenet olliit kaik skaparloi, meil niin sanot’t’ii heita, ne tulliit Pskovskoi 
oplast’ist. Kesan ко paimensiit, ni syksyl vappaast luat’iit suomee, iijkerii. 
Ait’ ко iltasil tek hanel t’ilan, ni sano: “Sadis spat’” (istu nukkumaan), 
niin huono ol’ hanel vennain kiel’, ко venalaisii eij olt kylas ensiijkaa.

-  Oliks kylas jokin nuorison kokoontumispaikka?
-  Nuoriso kai liekkumas. Kylas ol’ niin suur liekku, jo t nel’kymment 

heijkee mahtu istumaa. Posamoisarraimen ies ol’ avopaikka, siin piettii 
kesal tantsuloi. Uljanoiset ja  papmakkoiset kaivat meil tantsuloil, siin 
tantsiit seka tappeliit.

-  Oliks teil kirkko?
-  Kirkko ol’ hyvin ettaal mein kylast, eika se sit ennaa toimintkaa.



PUOL’ VUOSSATTAA KARJALAS

-  K uiqjcavvan sie olet elant tial Karjalas?
-  Nel’kymment yheksanneest vuuvest. Nel’toist vuotta olin tyos 

Derevankan metsapunktis, sit kuuskymment kolmanneest vuuvest olen 
elant Petroskois, ostin t’ialt puol’ talloo, siin ol’ koltkymment kaks metrii.

-  Millanen lammitys siin talos ol’?
-  Siin ol’ patsaskiukaa ja  pl’iitta. Sillo meit ol’ nel’ heqkee peretta, 

meil ol’ kaks tytarta, nuoremmal ol’ vuos, vanhemmal ykstoist vuotta.
-  Mist tyo tanne Karjalaa tulitta?
-  S iperist, A ltaiskii k r a js t .  S inne m ie jovvu in  nel’kym m ent 

seitsemanteen vuon, ко pit’ Virost manna pois.
-  Mis sie olit sota-aikan?
-  Kot’mualt saksalaine vei meit Virroo. Ко tul’ saksan aikan oikeen 

nalka, isa ja  ait’ eivat jaksaneet ennaa kavella. Ihmisii kuol’ nalkaa. Sit 
saksalaiset korjasiit meit koko salonan ja  veivat Virroo. Siel myo 
pelastuimmo nalkakuolemast. Kaks vuotta elimmo Rakveren linnast 
parkymment kilometrii Kunta-nimises paikas meren rannal. Siel ol’oikeen 
suur sementtitehtas, isa ol’ siel karjeras tyos, siel ol’ avonaine sahta.

Kahen vuuven piast viet’ii suomalaiset Virost Suomee. Siel isa ol’ 
renkin talos, ja  miekii aloin ja  auttaa tyos.

-  Mis kohas tyo olitta Suomes?
-  Se ol’ kolmekymment kilometrii Turust meren rannal, Mietosiis. 

Nyt se on Hietamaen pitajaa. Sit muutettii Somerniemee, siel jaa  ol’t’ii 
talos. Yks vel’ ol’ miul kuuromykka, ni hia pias Jyvaskylan kuuromykan 
kouluu. Kerkes olla siel puol’toist vuotta, ко pit’ lahtee Venajal. Meit 
tuot’ii Kalininskoihe, elimmo siel kaks vuotta, naimmo nalkaa. Sielt 
pakenimmo Virroo. Sit sieltkii karkotettii pois, jovvuim m o Siperii.

S ip e ris t ко tu lim m o tanne K arja laa , hi s iin t on jo  enem p 
viittakymmenta vuotta, puol’ vuossattaa. Tama Karjala 013k i i nyt nil]ко 
miun kot’mua.

-  Mis^sie t’ial Petroskois olit tyos?
-  Sillo mitalie tyon^kans ol’ huono, en mistaa loytant tyota, sit 

piasin viinatehtaahe. Mie siel vuuven paivat ruavoin, sit katsoin, jo t ei 
t’ia miul oikeen kelpaa, t’ia tyo. Olin siel krussikkan, prikatas ol’ viis 
hegkee, kaik kayt’t’iit viinaa. Heil ol’ sellaset rautakokat, sil iskoot
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putelin suuhu, se propka lentaa pois, sit laskoot, jo t se putel’ sarkeity.
Mie katsoin, jot tas ко mie kayn ruatamaa, ni se mittaa hyvvaa ei 

tuo. Mie sit pyrin pois tehtaast, manin tirektoral, se kai vastustammaa, 
ко It viikkoo pit’ miun sajavl’enjaa, ei hyvaksynt sita. Sit mie sanoin, 
jo t ennaa en tule tyohon. Ja m ast’er kirjoitti m iul oikein hyvan 
harakterit’ikan, jo t mie olin kunnollinen tyolainen.

Mie manin sit kalatehtaahe, siel olin melkein viis vuotta krussikkan.
-  Etko ole suunnitellut muuttamista Suomeen?
-  En, ei minnuu siel kukkaa uottele. T ’ial on kot’ja  ommaiset. T ’ial 

on eletty rauhas suuremp osa elamaa.

KAKS VUOTTA ALTAIS

-  Tein pere el’ kaks vuotta Altais. M illaista siel ol’ elama? Miten tyo 
sinne jovvuitta?

-  Se ol’ jo  perraa sovan, myo elet’t’ii Viros ja  sielt ol’ pakko lahtee 
pois. Kutsut’t’ii passilautaa ja  pant’ii ristit propiskan pial.

-  Miten tyo tiesitta sinne manna? Maksettiiks teil matkarahat?
-  Mie olin Tallinas, ja  siel asemal sattu yks mies Altaist, hia ol’ 

verpovsikka. Hia sano, jo t parempaa pakopaikkaa etta lovva ко Altai. 
Siel kaik  kasvaa, ja  se ol’ totta. M atka kesti koko kuukavven, 
harkavakonois. Meit ol’ kolmekymment hegkee yhes vakonas. Siin 
junas ol’ paljo suomalaisii, mitka ol’ karkotettu Virost.

M eita tuot’ii sovhoosaa, se ol’ sen paikan kaikkiist suurem p 
maitosovhoosa, siel piet’t’ii karjaa. Viel viljelt’ii paljo paivakukkaa, 
minkan silma voi nahha, niin suuret pellot. Se kasvo niin suurta, jot 
mies ко mannoo pellol, ni hanta ei nay.

-  Mihin niita kaytettii?
-  Kaik niitet’t’ii siilossaks, lehmiil. Jatet’t’ii vua osa kypsymaa 

siemenii vart.
-  Kasvatettiiks viljaa?
-  Ruista ei kasvatettu. Vehna kasvo hyvast ja  suat’ii paljo hehtaarilt. 

Mut sovhoosin tyolaisiil annet’t’ii kolmesattaa krammaa paivas leipaa, 
kutka ol’l’iit peltotois, a meil rakentajil annet’t’ii viissattaa krammaa.



Lapset saivat leipaa talvel, ко kaivat kouluu, a kesal ко lopet’t’iit koulun, 
heil ei annettu ennaa mittaa.

-  Mist hyo saivat ruokaa?
-  Jokahisel ol’ oma tarttumua. Syksyl ко viljaa korjat’t’ii, tul’ autoloi 

ja  tyovoimaa tul’ korjaam aa viljaa. Sit siint tul’l’iit sellaset suuret 
viljavuoret ja  niita ко ei kerineet mihhii viija, ni ne kaivat siel ilman 
kattoo hautumaa ja  palamaa, alko noussa riiinko savu, se vilja markan. 
Ja joka nurkas ol’ vahti pyssyn kans.

-  Millaset asunnot siel olliit, millaset talot?
-  Talot olliit kummalliset. Muahan ol’ kaivettu kuoppa, sit muan 

pintaa tehty ikkuna, katon punnoit vitsoist, ко m etsaa eij^olt, ja  
muaturpeet panniit pial, nii jo t lehmat kaveliit katol ja soivat heinaa. 
Ikkunat olliit matalat ja  ikkunan pial jo  ol’kii katto.

-  Mil sita talloo lammitettii, ко puita ei ollut?
-  Lammitet’t’ii kisakal, sita teht’ii olkiloist ja  tatteest.
-  Eiks sita tuacetta viety peltoloil?
-  No se ol’ sellane ihmeelline mua, jo t kons on kuiva (satteita siel 

ol’ harvaa), ni mua lohkeiloo. Katsot jo t mita tas voip kasvaa, no se on 
sellasta rasvasta se mua, jo t kasvattaa vaik mita, se sellasta harmaata, 
saven nakoista.

Perraa satteen autot ко mannoot peltoloi myota, muanteita eij^olt 
ensigkaa, hi perraa satteen mua on niin liukasta, jo t auton pyorat pyoriit 
paikallaa.

-  0 1 ikswsiel talvel kylma?
-  Siel olliit hirvittavat tuiskut, ко siel ol’ avopaikat, sattoi kilometriloi 

eij^olt metsaa, ei vuorta eika kivvee, ihan paljas pelto.



HIETAMAKI

HELENA HEIMONEN, synt. 1896 
Rimeld, Hietamaki

LAPSENA HEINANIITYL

Meil eij^olt ко kolme klassaa, a sit kuka tahto ja  jous kaymaa, ni 
kai sen nel’jannen vuuvveg. kouluu. Mie sain tot’istuksen, ja  viel ol’ 
pohval’noi leht’i. Siihen aikaa ol’ sellain jo t sen lehen kuka sai lapsist 
ni opettajal m akseft’ii kakskymment viis ruplaa.

Mie ol’in?kaikkiivwvanhimp lapsist, ja  meita ol’ pal’jo, ni siin ois 
minnuu viel pantu kouluu kaymaa, pit’ kavva pellol ruatamaa. Isa 
uottel’kii niigku paivavalkuu jo t kons oma tyovak joutuu pellol. Jo hia 
minnuu kayt’t’i tyos, muistag^ko viikatteegkii osti niim^pikkuruisen, 
jot mist hia sen lie loytantkii. Pan’ hyvast vartee ja  heinaa viet’ii lyomaa. 
Kaim^mie jo  tyos hanen^aikannan, miul ol’ kolmaistoist vuos ко hia 
kuol’. Sita nyt ol’ tolkkuu, eha sita nyt ahistettu jo t sita ol’ pakko tehha, 
viet’ii tottumaa. Sit hanel ol’ hyyvvaa m ielta ко miekkii tulin siel 
heiij.kanssaa viikate olkapial kot’t’ii uamusil.

Viikate eistain tuaot’t’ii, ol’l’iit sellaist polkyt. Polkkyy ol’ lyoty se 
alasin, sellane rautane migka pial tuaot’t’ii. Sitakaa viel jokahine 
eij^osant takkoo. A mein isa oikein hyvast tako. Ja sit luiskat’t’ii. Ei se 
jokahine osant luiskatakkaa, sam allain luiskais teram^pois. Mie 
muistag ko isa opet’t’i jo t miten se pittaa pittaa se luiska jo t se siihen 
terraa tekkoo.
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ELET’T’II VANHAS TUVAS

Siin tuvas oli oikein suur se vennaigjciukaa. Sit siint kiukaalt 
laskiistii lesantkal. Se ol’ puine, lavvoist tehty. I sen lesantkan otsas ol’ 
patsaskuappi puinen. Asteita siel piet’t’ii, a mita ol’ kiaest panemista, 
pantii sinne. Sen patsaskuapin alaten, sen lesantkan otsas ol’ ovi. No 
sen lesantkan sissaa jaa  pane vaikka mita.

Yheq kerran seta ol’ janiksii ottant kii. Aj j a i  sita metelii sina uamun, 
ко hanel ol’ janiksii tuotu sinne. Ja amma vainaa nosti sillan^alt, 
vaimjtnis niita silloin sailytet’t’ii maitoloi. Nosti maitopattoi siihen ja  
kai laittamaa kuksinoi elamansalkkuloihen jo t lahtoo linnaa. Ja miten 
se avahuis auk, ja  se janiksenrotko juoks^siihen ja  kuato maitopuan. 
Aj j a i  ко amma suuttu. Ко hia huus sita settaa ni lupaskii kavva 
pieksamaa, jo t aina piet ommii menoloijas niihen janiksiir) Jeans. Тек 
hanel sita vahigkoo.

A siel kiukaal, sielha suvat’t’ii sit loikoo, ко se ol’ suur kiukaan selka 
ja  lammi. Kovast ко lammiteft’ii, ni toiseij kerram pit’ panna oikein 
lautoi sinne ala, joto alunem jm ahtuu japallaa. M ahtuuha sinne monta 
hegkee ihmisii. Katsha meil ко ol’ pere, ni se kiukaakii о Г suur. Kats 
silloinvpaistet’t’ii tallasii suurii ко rattaam pyorii leipii. Meil mahtu 
yheksan leipaa kiukaahe. Ja sit niats ennevanhaa ol’ sellail jo t koko 
paivaks keitet’t’ii ruokaa. Iltasilkii viel ol’ siel varrii, kaik supit japutrot. 
Siel varistet’t’ii lehmiin juom ist. Ennevanhaa niat ко ol’t’ii niin tuhmii, 
joto lehman rummenet pant’ii suuree lehmansuavii, tuotii tuppaa ja  sit 
suurest kiukaast kuumat veLet kua^et’t’ii niihen ruumeniim puil. Suuret 
cukuniekat pantii kiukaahe, kaks amparii vet’ cukuniekka.

A sit ко mie kasvoin suureks, seta laittoi miun lehmanhoitokurssiloil, 
ni siel opetet’t’iikii kaikkinee toisellain. Sanot’t’iikii, jo to  varrii ja  
hautunutta eisigkaa lehman sissaa ei kelpaa antaa, ne veltostuttaat lehman 
sisuksii. Ja sit seta pan’ kaik omat por’atkaan, miten mie sit kerroin, 
mita meil siel opeteft’ii. Suur t’iinu tuot’ii liavaa ja  sitte ruumenet kannet’t’ii 
koril siihen tiinuu ja  kaivost kylmaa vetta pantii pial.
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MEIN SAUNA

Saurian hirsii vet’t’iit niim  .pakkasel, jo t tuota, ко viskasit vetta 
koussal yllaapain, ni se porkkanin tul’ allaa, niin oF pakkane. Ei ne 
miehet pelanneet pakaista. Sit rakennet’t’ii uus sauna. Saunagjdukaa 
oF meil puasiloist tehty, j a sit kiukaam pial ol’Fiit pantu kivet. No savvu 
tul’ kaik siihen sissaa. Sit ко mant’ii kylpemaa, niihegjdvviim ^pial 
vua loiskit’t’ii vetta, ja  loylyy tul’ nii et. Oi voi millaist loylyt olTiit 
ennevanhaa! Nyt niat eivat ihmist suvatse, siekii sen yhen loylyn vua 
kylvet. Mie muistan amma ja  ait’i-vainaat, ni hyo kylpiit monta loylyy, 
manniit porstuvas jiahyttel’l’iisiit, valloit itsijaan kuolijal ve^el, tuas 
loivat loylyy j a tuas kylpiit.

Mein sauna oF kopijas kohas, m iajegjeekkulal sellail. Ennevanhaa 
olTiit niats sellaist suavitja sil suavil rist’korento. Korennol kaks heqkee 
pit’ sita suavii kantaa. O lkapail nostet’t’ii se korento ja  sita suavii 
kannet’t’ii. No meil] ко oF siin miaeij kekkulas, ni ei siin aivan niin 
jyrkka olt, siint kohtaa. Valistain tuot’ii ojast, se oF laheoja, puhas ves
siin oF oikeen, kylma ves. Sen takkee se alku eij.olt ettaal siint Routelan
lahteest.

Oi ко meil oF hyva kesaaikan, ко sulku tehtii, mis kaytii sotkuloi 
huuhtom as. S it viel o lT iit se lla is t kartu t pu iset, m il so tket’t’ii 
siigjcivenx pial sita vuatetta, se puristi poikkee sita saippuvaa, ja  sit 
huuhottii. Silloin ei muuta ко pyhapaivasii vuatteita ut’ukoitet’fii, a 
sotkuvuatteet, ni ne kaik kaulat’t’ii. Meil oF jakku sellane levvee ja  
pitka, ni scm pta 1 oF niin louhka kaulata. Sellain myo kaulataa nytkii 
tuoi] kirsturn pial.

Ennempaa sinet’t’ii sotkut. Ostet’t’ii sellasii sinepumppuloi, ne pantii 
rotkon sissaa, koytet’t’ii rihmal kiin, ja  sit teht’ii sinine ves, kuin sinine 
se pit’ tehha. Myo pienet tytot, ко manimma liinasukkijan pesemaa 
ojal, ni myo sinesimma ne mustat liinasukat. No ol’haks siin tolkkuu?
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MEIN KYLLII SANOT’T’II SYRJAKS

Mein kyllii sanot’t’ii Syrjaks. Meilt allapain of Alatjko, sita kutsut’t’ii 
Suqkuraks. Suijkuraaha se ol’ mein Syrjakii. A Surjkurovskoi pravlenja 
ol’ niat Annamoision otsas, ihan tas kuim jm ant’iikii meilt muant’ieta 
myoten, ni ensimaiseks ol’ pravlenja. Katsot’t’ii ко miehet mannoot 
m uant’ieta myote, valkeet peretniekat kiiluut. Se ol’ siin tuhatta 
yheksansattaa. Ja pojat viel panniit valkeet peretniekat vyollein 
lavvantakiltoin ja  sit kavel’iit pitkii] kylagjkattuu, karmoonil kuka osais 
soittaa ja  laulel’iit. Kesal kavelt’ii paijahihat, a ко ei, ni pant’ii iltasil 
pinsakat pial. Yhtee puhkuu pit’t’iit lakkirouhkasuappaita, kiiluvat ol’l’iit 
suappaavvarret. Furaskoi pit’t’iit pias.

Talvel ol’l’iit talvipal’tot lipo turkit. Ennevanhaa niats ei se olt 
poikakaa, kel eij^olt turkkii. Ко tul’ aikapojaks, ni turkki pit’ olla. Niin 
tyttoloil ко pojil pit’ olla pyhapaiv'an turkit. Meiqkii isa ко kai rahomas 
ait’ii, ni “noo tallasee talloo ко ei manna ja  tallasel pojal ко ei manna, 
ко kolmigkertases veras kavvyy”. Jot ne pinsakat luvet’t’ii ja  pal’t’t’o ja  
turkki.

KANSANVIISAUTTA: SIAtENTEITA, ARVOITUKSII

Ain katsot’t’ii ко lehmat tulTiit karjast, jo t millane lehmii se ieleppiiin 
tulloo. Jos tulloo musta lehma, sit tulloo suae, jos tulloo vualee, sit 
tulloo pouta.

M iugjco mielein?ain tek niita revontulTii nakemaa. Mein talos ol’ 
poikii pal’jo, ni mie mont kertaa ain^niil sanoin, jo t koha kons niatta 
jot revontulet ovat, ni aikaa minnuu unohuttako, tulkaa etsimiiii tuvast. 
E n rjn ie  t’iije, eiks niit sattimt vain eiks ne kehanneet tulla. E m jn ie  
naht konsaa revontul’l’ii.

Iltakuar on ilmakuar, uamukuar suaekuar. Taivaan tahet kaikha ne 
pit’ t’ietaa, Otava ja  Vainov viikate ja  niita taht’isikemiilloi. Otavas 
ono seitseman tiihtee. Viiinovjviikate vot ol’ sellanen taht’isikerma, 
niiqku viikatteem^muotoinen. Ammii nias ain sanoi, jo t kuu ко syntyy



Vanha risti H ietam aen 
hautausm aalla. Valok. 

V. U z v iev jaT . Bykova.

ja  on selalIiian, sit tulloot huonot ilmat. A ко eij^ole selalliian, sit tulloot 
parem m at ilm at siig^kuus. A m m a ain sanoi: voi voi voi, kuu 
m illaagjcynsistaa riippuu, joto sit tulloot kurjat ilmat.

Arvoituksii:
A m m a sannoo: lapset, arvatkaa, m ika se on: “M usta lehm a 

mullikkainen, kons juop suavin, kons juop kaks” (Saunagjdukaa).

M ita  viiri kuurittaa , sen vettaa  vesverikko , 
vesverikko  siiirelleen, viiri kuurii re ijilleen  (Vokki).

Leikkiluku:

Y okel’ tuokel’ tuom eg  kukka, v iikel’ vaakel’ tainm ei] koukku, 
koukku m elsahai] ko lah ti, jasiih ti jan is ta  piahiin.
Jiinis kai riakkym aa, hyppas perakorn itsaa, 
havvu linnan  huav ikkoo , ko ren taa  o ttam aa.
K uka m etsag  Jcen k k arik s?
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TUUTARI

VASILI KAIPIAINEN, synt. 1906 
Variksela, Tuutari

VARIKSELAN KYLAN ENTISEST ELOST

Varikselan kylas tais olla kakskyment kolm e talloo. Kyla sijaits 
maa^e rintees, Tuutarimmaa^eks kutsuttii. Toisel puolel ol’ pien pelto, 
siel maata paljo eij^ollut. Maat olliit raskaat, saviset. Yhel hevosel ei 
kynnetty , kynnettii par'll. No m ita  siel v iljam ^p u o lta , n iiqku  
meim^paikoil tarttuloi istutettii. No sit vaha kylviit kauraa ja  ruista 
kaikkinee vaha kylviit. M aata ol’ sev^verra joka talos, siel yks tai 
kaks lehmaa sai pittaa ja  hevone. Sen enem paa sil maal ei saant pittaa 
raavaita millasiikkaa. Siintkii оГ osa viel niittyy sellaista, meil sita 
kutsuttii Mintkan tieks, m ika Taaitsast kulkoo tie Detskoi Selloohen. 
Vot Taaitsast kulk sellanen tie. ОГ kons lien g raf A rlo f viel, siel ol’ 
Grafskije Kl’uci. Ja siel оГ tehty sellanen pien votokaeka, sielt vetta 
kacaisiit sinne Detsoi Selloo, kaeaitii kaik Taaitsast. No praikoistkii 
ovat ne kaivot viel, ne olliit ort’t’izanski v a im jn ik s  niita kutsutaa, 
maan al sellain kulkiit. Siel ol’ meil niitty viel, siel ol’jaa  samaten kel 
puol’toist, kel kaks hehtarii sellaista oikee soista paikkaa. Sielt lissaa 
heinaa lyotii.

Tarttuloi vietii Pietarii. Enemiten sil vaa elettiikii, mita tarttuloist 
sait elaketta. Sit enemiten tul’kii toimee sil jo t lehmat lypsiit, maitoloi 
naist vettiit linnaa, aijoit niiheq^kuksinoir) Jeans, elam ansalkku- 
loiq, kans. Vot se ol’ sellaista. No sit kesaaikan elliit elajat, linnast ain 
tul’ elajii, siint ol’ viel vaha niiqku sellaista rahantulloo.
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Meig kylas kasvoi sliiviloi. Kevataikan ni se ol’ kaik niitjku valkee 
koko kyla, kons kukkii. Omenuspuita ol’ lopev^vaha ennaa, a niita 
sliivoi ol’ joka talos melkein. Ne kasvaat vesoist. Vesat nousoot, ja  
muuta ко vesa irroita ja  taas istuta. Se on sellanen puu jo t sita ei huoli 
ennaa niiqku omenapuita kaikellai hoitaa, naa kaikkist helpost kasvaat.



SKUORITSA

MIKKO PAKKONEN, synt. 1899 
Perajarvi, Skuoritsa

MIE TEIN TALOLOI SEKA KIUKAITA

Ко tehhaa talloo, pannaa alushirret. Tehhaa kuka migkasukuisen 
salvom en  tah too . K uka tah to o  pu h taan  nu rkan , kuka tah too  
polkkysalvoksen. Ni mie olen enemmitsee hakant puhtaan nurkan. Sita 
sanotaa niigko luappaa. Hirrem panet paikalleen, mittaat, sit viat varon, 
hakkaat sen varon. Mie olin sellane muaster jo t mie koitan, kavvyyks^se 
hirs sen toi sem pialle, niiqko sanotaa tapsalt. No panin aina sen varon, 
panin sammalet vallii, panin hirren piiile ja  se kai jegkkii, jo t sellain se 
pittaa ollakkii.

No tuvan hakkasit, sit panit roppilaat semwpialle. Roppilaarn pialle 
lyotii lavvat, lavvarn pialle teit parreist katon. Sit iklcunan ymparykset, 
pihtpuolijaiset. Ramkoi mie en ole tehnyt. Ne ко jo  teit, panit paikallee 
sillat ja  luajet, ukset. Silta ко pannaa, ni pannaa eistain juonijaiset. Sit 
silta vestetaa ja  pannaa juonijaisiim jnalle.

Sit viel niats joka palkin valil siihe pannaa tappi lavvast. Sit ne 
kavvyyt jegkkii.

Ко tehhaa tuppaa, pittaa olla kirves ja  kassaha; sit se seinapuuri ja  
tameska, vatterpassi ja  varo. Varo on teraslaijkast tehty sellane, kaks 
kokkaa. Sit sie veat sita hirsii myote, jo t se alimaisii seinahirsii ei tie 
mittaa, apialim aisee tekkoo viirun. Sit sie sita viiruu myote veistat, jo t 
se kavvyy sen seinam pialle. Varroo ко hakkaat, ni si urn pittaa se viiru 
jattaa. Viirust ко sie manet poikkee, sit sie olet sokja, sit enempaa et
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nia sita varroo. Varo pittaa olla sellane, jo t se tulloo pyorija niiqko 
koiraq kaula. A ко tiet varon, niiqko katos on nia solupat, mis ves 
juoksoo, ni siel kavvyyt hiiret juoksentelem aa siel hirrevjvalis.

Kiukait mie vua tein vaha. Itsellein tein mie kolme kiukaata ja  kolmet 
tein sit nuapurii. V ennaiq^kiukaa ко tehhaa, eistain  tehhaa se 
hunttamentti. Hunttamentti luavotaa kivist, ja  sit siihe pannaa kel on 
sementtii, ni vallaat sinne val’rakoloi sementtii. Ni sita kel eij^olt, se 
pan saven vetelaks, sit vallaa savvee vallii. Sit hunttamentti tulloo kova. 
No a sit siihe hunttamentirn pialle viel panet, mie panin kakstuimasen 
lavvan, tein sellasen n iiq jco  rampkan siihe. Sit alotin lattoo kirpitsat. 
Luavoiq^kirpitsat arinaahe ast, pliitan tein, etemmaks en ossaakkaa 
tehha. A kiukaa pitais tehha valmeeks.

No tulloot kaks kaverii siihe sanomaa, jot “mita sie istut?” “Mita 
mie istun? Kiukaan arinan tein ja  enemmaks en ossaa” . No sit hyo 
niiqko antoit oppii, liiksiit latomaa, panimma seqjciukaan seinat. Sit 
tein svotalavvat, panin svotan. Truvan tein jo  yllaa ast. Pliitaq^ko sain 
valmiiks, ni miul ennaa eij .olt terppaa, jot kuin se mium^pliittain vettaa, 
jo t vettiiaks se savvun nyt tuppaa vain ulos. No ulos vettaa.

Sit kain tekemaa kiukaata. Tein senvpialyksen ja  svotan, kolpakan. 
Panniit lampiimaa, ni sinneha savvu mannoo, mihi hanen om mantava. 
Siin synty tuas vennaiq^kiukaa. Siin ol’ se pliitta, siin ol’ se samavaran 
reika. Sit ne juskat. Jane kaik pit’ tietaa, jo t kuin suur on kiukaan sisus. 
Ja kuin suur sit tulloo se vetoreika. Jos se kiukaan sisus ol’ kolmet 
puoleq^kans otsittain ja  seitsem aqjeirpitsan levvyine, sit pittaa olla se 
juskan reika nel’ja  ja  puol’ verskaa levja. Sit se jaksoi, mita kiukaa 
antoi savvuu, sit sen jaksoi temmata juska truppaahe. A jos ко vua teit 
sen kiukaan suuremmaks ja  nel’ja  ja  puol’ verskaa sen juskan, ni sit ei 
jaksant vettaa, sit ajo savvun tuppaa. Se pit’ olla sit niin tehty jo t miqka 
verra antaa savvuu se topka, jo t sen jaksaa vettaa se juska. Siiq Jcaik 
pittaa tietaa niin tasmalt. A toine pecniekka ко tekkoo, ni sanotaa jot 
kiukaa laskoo savvuu. Se laskoo savvuu sen takkii, mita vart sie panet 
liijaks puita sinne topkaa. Savvuu tulloo pal’jon, a se juska ei jaksakkaa 
vettaa.
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MARI LA VONEN, synt. 1897 
Rdhmdsii, Skuoritsa

MITEN PIIJAST TUL’ MINJA

Miul ol’ nel’toist vuotta, mie manin ommaa kyllaa piijaks ja  olin 
seitseman vuotta. Kyi ei j o l t  kepijaa sekkaa elo. ОГ siin kaks miesta ja  
naine, emanta ol’ hyviq^kurja. M anna ei j o l t  mihi, pit’ olla. Sit jo 
viimeeks jovvuim pois.

-  M ita sie siel teit?
-  Kaikkii tein. Kuustoist vuotta ol’. Pit’ kavva jo  heinaa lyomas ja  

niittamas ja  kaikkii pit’ kavva tekemas. Yhten kevvaaijkii muistai] ко 
seitseman kuormaa hakkasin hienokkaista rissuu niityl. Tuot’ii kot’t’ii, 
sit ne hakat’t’ii tuas hienokkaisiks, sijot’t’ii kaik puckille mitka manniit 
kiukaahe. Sita pit’jo  tehha nel’toistvuot’ijan.

Sit mie jovvuin Voloslaa. Sit mie olin toista vuotta siin piikan, siint 
sain sulhasegkii. Katsoin ко kaveloo poika hyvas vuattees, suur ja  sorja. 
Myo istu im m o yl’ t’ien, nuap u rin  ta lon  ikkunanwal, no m iust 
niim^mielyt’t’i. Katsoin, jo t ai-jai ко louhka poika. Mie tuas hanest 
nayt’t’iisin. Hanel оГ Кигкй! sisar viety, se ol’Je sk i. Hia man sinne 
kauraa panemaa kevvail, sannoo: “Ai-jai ко meil tuot’ii nyt louhka 
piika, jo t se niin hyvast tekkoo kaik tyot ja  naut’t’ijaa” .Man aija-vainaa 
sinne. Se tulloo pois ja  tuas kiitteloo jot: “T ’iijet sie, Mari; myo otetaa 
sinnuu minjaks” . Mie ко sellain polastyin, en mie osant mittaa sille 
aijalle virkkaa, mie laksin luontkii poikkee. Ja minja miust tul’kii.

PARANTAJIST

0 1’ ennevanhaa tallane merkki, ко nostet’t’ii lasta yllaa pain, ко suorist 
jalkojaan kolt kertaa, sanot’t’ii sit se kuoloo. A ко ei suoristant, sit ellaa.

Mie tulin matkast ja  ко tulin tuppaa, anoppi sannoo: “Pane leivat 
kiukaahee” . M ie sanoin: “T ’ijettaks, m ie en sua kasijain ennaa



liikkeelle” . Mie ot’in lapsen sylehein ja  syot’in sen lapsen. Ennevanhaa 
ol’ katkyvet sillal, puine katkyt. Mie ot’in se lja p se n  ja  syot’in. Ja 
nuapurin naine tul’ja  sano: “Annaha mie nostan tuata tyttoo, ellaak hia 
vaiij kuoloo” . Se nost kolt kertaa, laps suorist jalkojaan, hia sano: “Oi- 
voi-voi t’ia kuoloo, ei t’ia ela siul”. Ja tuo alot’t’ikkii lassii ja  kaks viikkoo 
las, kayt’immoha myo tohtarilkii ja  miten sil ei tult parempaa. Yheksan 
kuun vanha ol’, ja  sellain se kuol’.

Ennevanhaa ruumista pessitkii vastal, ja  se vasta pant’ii hoitoo. Ко 
tul’ lehmalle tahe hevoselle mika, sit sil ve.elt’ii ja  pyyhit’t’ii, sit se taut 
mannoo pois. Ihmisii ei lecitty, vua elokkaita.

ОГ kevat. “M annaa tat’i ottamaa Matkojast savvee”. -  “Miinnaa”. 
A Matkoja ol’ meilt most viis kilometraa. Siel ol’ valoista hyvvaa savvee 
tallaista. Myo mant’ii ottamaa, se kaikii satamaa. Mua tul’ liukas, pal’jain 
jaloin. Ja myo ко sen matkan kaimmo, varpaisillain tulin pitamaa muast 
kii viel, ja  sellaist kiarot kierret’t’ii selkaa savvee. Matkojast manimmo 
jaoksyimmo, mihil liejovvuimmokkii PihkvitsaajaIilijaatoisel huaral. 
Ja ennek jovvuimmo kot’t’ii, miul ко viru se jalka, ni hyva isa, kaik

Inkerin liiton aktivisteja (Juho Mullonen, Arvo Survo ja  Armas Paakkonen) 
Skuoritsan kirkon raunioilla v. 1998.
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itkin toiseq kerra. Sit ol’ niin suur tuska siint jalast. Silloin mie kain 
fuaprikan M aril, ni ei s i in t ju l t  m ittaa. M ita lie hea ukonnuolta 
vaim ^m itajie painel’ja  puhel’. Hea siel passais minnuu. Ei tult sil kertaa 
mittaa miul siint jalast.

Manen pol’nitsaahe, Kurkun tat’fis tulloo pol’nitsast miule vastaa 
sin fuaprikagjeylaijjcaul: “Mist sie tulet ja  mihi sie manet”? “Mie 
manen pol’nitsaa, jo t sellain miul on jai as tuska” . H aneqkansa in  
kiant’isin takasii. Tat’t’is laks miuq kansain, sano: “M annaa Mikon 
Antun Helenalle Fuaprikkaa”. No mant’ii. Se ко tekkoo lounatta ja  
jovvuttaa jovvuttaa, mie ко uottelen, ко tul’ hiiTiim pial, jo t kons tas 
nyt piassaa pois. Sit joutu katsomaa, tul’, mita lie tele miule, hiero ja  
puhel’, ja  jalka paran.

Tuommo M ikkelin Junnin kans metsast puita, polttopuita reen 
pittuuvii, kuorm a kuatu. M yo ко nostam m o k ah eg jk es , em mo 
jaksaneetkaa nostaa. Se plajaht’i takasii, ja  miult loikii polvhatun 
sijoiltan poikkee. Ei piase ennaa mihikiia, eika ole hierojaakaa. A sit 
Voloslas ol’ seurat (no silloin mie viel olin alaikane). Piesvitsa meilt 
on mia t’iije koltkyment kilometraa ainakii. Siel ol’ Justinaks kutsut’t’ii 
sellane varma naine, ja  ne piesvitsoist tulliit sinne Voloslaa seuraa, ja  
ne m ikkel’loist m anniit sinne ja  to ivat sen P iesovitsan Justinan 
kot’ihesen. Ja se hiero minnuu kaks vain kolt kertaa, ja  paran se jalka. 
Pois ol’ kaikkinee paikaltaa se polvikii, nii. Uuvven sitsarievun viel 
annoin sille. Pah miul polven paikallee.

ENTISII TAPPOI

Ennevanhaa ol’ Jyrinpaiva kevvail kakskyment kolmannel, se of 
apreelis vanhaa viisii. Sita kavatet’t’ii jo t kuka tulloo tuppaa Jyrin 
uamun, tullok^se naine vaim^mies. Ко naine tulloo, sit kaik rikkohuut 
pellol astuvat ja  pluukat ja  atrat ja  ... Sit ei rikkohu ко mies tulloo.

Miul ol’ yhtev vuon oikee heikko, mie ot’in manin ompel’ja-M arille 
jo t hea hierois. H ea ol’ h iero ja. A se ol’kii Jyrin  uam u, a mie 
em .muistantkaa, miul ei tult mieleekkaa. “Tule meile, jo t miul on 
nivjvaikee, jo t mie en jaksa mittaa ennaa tehha” . Hanel ol’ vast minja



tuotu. Mie ко laksim j>ois, se minja sano: “Ai-jai ait’, nyt naiselaja tul’ 
ensmaiseks” . A se Mari ко tul’ meil, se yhellain luat’ miul takasii, jo t 
se minja sano, jo t ai naiselaja tul’ ensmaiseks. Mie sanoin: “Alaha 
herttaisen, eha miul tult mieleekaa. Mie tulin ко miul ol’ itsellain vaikja, 
jot mium^pit’ tulla tarpeen tahhe, enka mie tult migkekaa tahhe”.

Ennen ol’ sellane tapa, jo t kuka anto koiran, sil pit’ antaa naskal’. A 
kissast neula. A meil ol’ poika vuotta kuus -  seitseman, man ottamaa 
koiraa. Man toisee kylan otsaa, eij jaokkaa naskalii kormanos. A pal’ton 
kormanto ol’ rikki, se man sinne vuoriin ja  vuatuv vallii. Tulloo kot’t’ii, 
eij^ole koiraa eika naskalii. Poika itkoo. Mie ко koittelen, naskal ogkii 
siel vuorevjvalis, ja  annet’t’ii jallee kattee, ja  poika man ottamaa koiraa.

j y r i n p Ai v An  l a s e t t i i  l e h m a t  k a r j a a

Kons lammi ilma ol’ Jyrinpaivan, laset’t’ii lehmat karjaa. Sit manniit 
sinne suattamaa lehmii. Siel ol’ suur luosa, siel karjamual, sit uit’t’iit 
kuka keta tapais. A in jie  miehet olliit varmempii, toukkasiit sinne 
vettee. Ei se syva ollut se t’iikki, no ol’ha se puolta ihmista myota. 
Muot’ ol’ sellane, uit’t’iit toisijan siel.

Miehet tulliit kyntamast pois kevvail ensim aisegjeerra ja  ei t’ietant 
varojaigkaa pittaa, varustiit jo  amparin vetta ja  uit’t’iit miehen. Vaik 
naine man ja  uit’t’i. Suutu siin tahi ala suutu, ко se muot’ ol’ sellane hi 
ei se auttant suuttuminekaa.

Ennevanhaa Jyrinpaivan palkattii paiine. Meil ol’ paimenen ompel’ja  
Vaasa monttoist vuotta, kylanvm ies. Muata hanel ol’ vaha, tupa ol’ 
pikkaraine ко sauna, lapsii ol’ monta. Hea ко riivahuis siihe paimenee, 
ni ol’kii ain paimenen. Sit jo  ol’ poika popasterin. Hyvahii paimenen 
paikka ol’, ja  ruoka ol’ hyva, kylas syotet’t’ii, joka lehm'ast paivan ol’. 
Sit man toisee talloo tuas, yoks man kot’ihein.
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ROPSU

MARI ROGOZINA, synt. 1897 
Uusikyla, Ropsu

AYRAMOISIIN JA SAVAKKOLLOIN VAATE

M uistuu m ielehein  ennevanhane vaate. M iul oli em on siso 
ayramoinen, mut hanen minja oli savakko. Enne oli tyttoloi savakkolloi 
ja  ayram oisii. A yram oisen vaate oli toinen ja  savakon vaate oli 
toiselaine. Savakol oli ham meet levveet, ryhheet ja  oli esliinat ja  
kouhtat. Ja sit ко manniit jo  miehele, sit niile pantii lakki paaha. Niita 
ommeltii sellasest sulkiist tai sattinast, sellanen lakki vaatteinen. Se 
oli sit savakon nainen.

Mut ayramoisen vaate oli toiselaine. Ayramoinen tytto oli sellanen, 
et sil oli leikattu otsahiukset, ja  sit niil oli paas seppale. Seppale oli 
ympyrlainen sellane tehty paksust papkast tai jostai ja  siihe oli sit pal’jo 
helmii ommeltu. Sit se seppale pantii paaha. Ja kossa oli nisas, lintti 
pantii viel siihe kossaa.

Ayramoisel kouhtaa ei pietty eisikkaa. Ayramoisel ol’ ainijaa paita 
valkijast ommeltu ja  sit etipuol’ oli tehty rekko. Punane vari siin rekos 
oli sellanen, se oli sit vyssittu se eti, se rekko neliskanttinen. Ja paijan 
hihat olliit levveet levveet, ja  hihansuut olliit ommeltu tapsakast. Ja sit 
esliinaa piettii. Hammeet olliit levveet. Ayramoinen sita sitsihametta 
ei pitanyt, sil oli vaa verkahame ja  nantkane hame. Verkahame oli 
pyhapiiivane hame. A nantkahame, sita piettii vaik arkipaivagkii. Ne 
olliit pitosii, sanottiikkii et koivuhalko ja  ayramoisen vaate ne on 
kaikkiist nakysampaa, ne kestaat niiq^kavva.



Sit ku ne ayramoiset tytot manniit miehele, sit niile paa laitettii ei 
sellain kuin sava.kom. pita. Siin ommeltii valkee myssy ja  sit pantii 
taakspiiin nauhat siihe myssyy, pitkat nauhat, valkeet, ja ttiit viel 
riippumaa. Sit siihe tehtii, no kuin sannoo, just ко uhvatan kuosinen, 
et se tuli sellanen vanne paaha. Se valkee myssy vi^ettii siihe vanteehee, 
jo t se otsa oli naim pistys siin.

Muut vaatteet ne pittiit kuin tytton. Sellain pittiit sit naiseg Jcu olliit. 
Ei silloim^pietty naita platjoi paal, ei ollutkaa muuta ко nama kouhtat 
ja  hammeet. Ja sit piti olla hammeet levveet ja  pitkat, levvee polle ja 
hame pitka. Ja sit vaa ain tahtoit jo t migka vaa enemmam^panna 
kagkasta siihe hammeehe, jot se ois oikee ryhhee, jo t se tuntuis, jo t se 
hame on niigjcom mee.

Sit olliit suuret silkit, piti olla monta silkkii. Jos mani naimisii 
savakko ty tto , sil piti o lla niim ^paljo  kouhtii ja  ham ehii ja  sit 
silkkiriepuloi. Oli sellanen kujjaa tehty pien tupanen, aitta, mis ollitkii 
vaa vaatteet. Ja sit tehtii sinne orret ja  orsil riippuit kaik ne vaatteet.

Sit ku se tytto mani miehele, ni sit tulliit kaik suku katsomaa sita 
orsikkoo. Sit luvettii kaik monta parrii, kouhta ja  hame -  sita sanottii 
pariks, monta parrii oli morsiamel ja  monta silkkiriepuu oli. Ja sit oli 
viel kukkaniekka riepu suur. Se piti olla, sita sanottii muslintti, siin ol’ 
sit m onenvarisii kukkii. Ne silkk irievu t ol’ ko lupo invarisii ja  
rosovoinvarisii ja  sinisii, ja  sit niis suuret heltut. Ne olliit niiijjcomejat. 
Suurriepu ol’ja  paikkavoine oli, nama ol’ mita pittiit korvis. Muslinttii 
jaa pittiit korvis.

Miul tati oli iiyramoinen, meilt kolmetoist kilometrii hiia eli, ni haa 
ко tuli meile vierahisse kaymaa, ni sit meil oli niin lysti sita seppelee 
mitata paaha. Se oli nain hoikka ja  ympyrlaine. Ja helmet sit piti olla, 
keltaset helm et. H elm et olliit takam pain hienom m at ja  sit olliit 
suuremmat ja  suuremmat ja  keskpaikas oli suur helmi. Kalliist kivest 
ne olliit. Ne olliit kaik sen iiyramoisen komeus. Heil olliit liuhtit tehty 
plotnat, hihat levveet pajjois olliit.
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MEIM PAIKKAKUNNAL KASVOI MARJOI

Meini paikkakunnal sellane elama oli, et yhes kylan otsas oli meri 
ja  toises oli metsa. Liki meil oli suotkii, myo kaytii aiq^karpalos. 
K arpaloo kyl meil oli paljo , puolat kasvoit jaa . P uo lam arja  ja  
karpalom arja ne olliit m eijam marjat. M ustikat tietty kasvoit ja  
muuramet. Muuramet suos kasvoit, ja  puolamaat olliit hyvin suuret 
leikkivot, niis puolat hyvast kasvoit, monet korjasiit kymmenin sakin 
syksyl marjaa, ко ol suuret perreet, ja  sit pitkin talvee rintkas moivat. 
Jattiit itsellee migka jattiit ja  osan sit taas moivat.

Puolat pantii suurii pyttyloi vaa ja  kipetkuu paale, ja  sellain ne seisoit 
talven. Ei niista varennaa keitetty. Ne syotii vaa niin, tuotii vati tuppaa, 
munat hillottii ja  sit tehtii siinta, puoloist, sita vetta ja  sit munniig kans 
syotii mesto maitoo sita marjavetta. Kons oli vara, pantii sokerii, ко 
eij jo l lu t  varraa mist panna, soivat niin.

Karpaloi tuotii suuret sakit, pantii sinne ylaluhtii, niita oli hyva 
hoitaa, niile ei huolint olla millasiikaa astijoi. Ne olliit siel luhis lattijal 
ja  sielt sit kannetaa. Ne ol niin jaiikkaat, kolajiit. Talvel tuotii, sulatettii 
ja  syotii vaa.

Mustikat kuivatettii enemalt paivapaisteel. Jos oli sellaset rappuset, 
rappusil olliit katot sellaimwpantu lavvoist vaa, ne ei olleet niin jyrkat. 
Niihem^paale pantii listat sellaset ja  siin mustikkoi kuivatettii. Olliit 
kuumat paivat, ni ne ku niin hyvast kuiviit siel kattoloil. Talvel sit 
keitettii kiisselii, ja  sai niist marjoist vaik mita. No ja  oli muuramet, 
muurammarja, niist vaa keitettii varennaa, ja  sai panna kokonaan. Ne 
marjat pantii astijaaja hiekkaa sekkaa vaa. Ne kestiit talvel niin hyvast.

HEINANIITYT

Meil oli enemmast hieno petajametsa. Oli kuusimetsa paikottain. 
Yks paikkakasvaapetajam etsaa, sit oij^kuusimetsa. Sit niityt mis olliit, 
mis heinaa kaytii lyomas, siel kasvoit koivut. Niityt ко tehtii, ni sit 
jokahine leikkais sita metsaa pois, kaivoi kannot pois, sit tulliit niityt.



N iita  oli enneaikaa jo  tehneet ne vanhat aj j a t. S iihe aikaa ко 
m ium m uistuuvvain jii olliit jo  niityt valmeet. Oli jatetty viel lepikkoo 
sellasta, jo t ihamj>aljaaks eivat leikanneet. Mis olliit lakkeet, ni se 
lakkee kasvoikii jussiheinaa vaa. Kovvaa heinaa sellasta. Viikate piti 
olla niin terava, sita ei saant lyyvva ко kastehel vaa. Aamiil piti noussa 
kolme tuntii yllaa lyomaa, kunis kaste kesti. Paiv'al se heina ogjco 
rautalagkaa, se eij^olt pitka. A raavaat soivat hyvast. Ojavarsil kasvoi 
puraheiniiii. Se on sellane pehmee heinii, ni sita ei suvainneet raavaat.

A sit mihi jiitettii koivuloikii viel kasvamaa, ni siel kasvoi pehmee 
heina, lehtoheinii, naat se juhanuskukkaja sellane, kasvaa sellanen suora 
vars ja  siin on siniset ja  keltaset kukkaset, se on juhanuskukka. Niittyloil 
kasvoi lantussii, ja  joen varsil kasvoit pulpukkaist. Ruiskukkaon sinine, 
sil aikaa ко ruis kukkii, ni sil aikaa justii on se ruiskukkakii. Ne 
kasvaatkii enemiilt ruispellos. Meil enemalt piettiikii, meim^peltoloil 
ruista ja  kakraa, otraa. Leivat meil olliit omat, myo leipaa eij^ostettu 
puotiloist.



TYRO

ANNA HULI, synt. 1892 
Usinkontu, Tyro

KUIN MIUN ISSAIN ALOTTI KOULUN

Miun issain ol’ meil kylas ensimaine, kuka osais kirjuttaa suomeks 
ja  venaj'aks. Nyt siint on jo  yli sata vuotta aikaa. Isii kertoi nain: 01’ 
arkpaiva. Uamusil tulloo kymmeniekka tuppaa ja  sannoo: “Kokouksee 
joka isanta, etenkii ne, kel om ypoikii” . Mie siiikahin oikee kovast ja  
kain varisemmaa ко huavan lehti. Aiti sannoo: “No mihi ne pojat nyt 
pannaa?” Isa ei virkkant mittaa, man kokouksee. Myo ко uottelimma, 
tulis valleempaa kottii. Isa tul’ ja  aiti kyssyy: “No mihi ne pojat nyt 
pannaa?” Isa sanoi: “Ei niim^mihinkaa. Siel ol’ nuor poika, istui povvan 
takan, hanel ol’ krantassi ka.es ja  paperii. Haa sanoi: “Nyt meile tulloo 
koulu, tiist kaheksav^virstan paahiin. Starssina antaa kottiin, toisen 
tuppaan, kouluks. Mie kiiyn opettammaa, ja  pojat pitiiis saahha kouluu. 
Asia on sellane, jot pojat kasvaat ja  otetaa sotamieheks. Nyt mie tahtosin 
pojat kouluu”. Isa sanoi: “Mie kuuntelin ja  ajattelin, jo t miekii laittasin 
pojan kouluu. Manin povvan luoks ja  sanoin: “Mie tahtosin laittaa pojan 
kouluu” . Opettaja sano: “Laita vaa, et katu. Onks poika terve?” -  “Terve 
on ко sipul” . -  “Mont vuotta hanel on?” -  “Ykstoist” . Kysyi nimen, 
isannimen, kylannimen, kirjutti kaik paperille. Sanoi: “M aantain 
kouluu. Evas pittaa ottaa koko viikoks keralle. Nyt ко on syksynen 
aika, lampaita on leikattu, ni keittiikaa lampaanlihhaa ja  pankaa voita 
ja  suo laa ja  kaalip iirakko i rukeh issii. L eipaa  pankaa. Ja kaik 
yovaatteetkii keralle pankaa”.
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Isii sano: “No nyt mein pittaa kavva laittamaa poika kouluu”. A mie 
vaa varisen, oisin oikee itkent, ni en ilent. Sit yol itkuhein nukuin. 
Itkin, ко minnuu laitetaa kouluu, ja  mie en t’iije mika se onkaa, se 
koulu. Siihen ast mie en olt naht viel valkijaa paperiikaa enka 
krantassiikaa. M eil mita tuotii kaupast, ni ne olliit ruskeen paksun 
paperin sisas.

Aiti kai sekoittammaa taikinaa, lavvantain paistettii piirakat, keitettii 
evvaat ja  suntain kaik kannettii rattail. Maantain syomma murkinaa ja  
isa sannoo: “Nyt poika syo vahvast, lounain tulet syomaa jo  omast 
sakistais” . Aiti kai itkemaa. Isa sanoi: “M ita sie itket? Vai tahot jot 
siun pojalleis kais sellain ко Aapon Aatamille?” (ОГ se vuos, ко оГ 
Turkin sota. Aapon Aatami ol’ sotamiehen ja  havis poika niinku kala 
kaivoo). Aiti sanoi: “Enka mie sita taho, mie aattelen, jo t sil tulloo siel 
lopen ikava” . Isa sanoi: “Eiha ikava ole nalka” .

M aantaiaam un isa tulloo tuppaa ja  sannoo: “No, poika, kaik 
ov^valmis, manemma rattail istumaa”. Aiti sannoo: “Eij^ole tuvas, man 
ulos”. Uotellaa, poika ei tulekkaa. Mantii joukol etsimaa. Mie seison 
salvomen takan peitos. Isa sannoo: “M ita sie tuhma peittoo manet, 
eiha koulu ole paha asja. Vot tama on paha, ко mie en ossaa kiruttaa 
enka kimtosta lukkee”. Janiin myo laksim m aajam aajam ieko  katsoin 
jalellein, ni aiti seisoo kaul ja  pyyhkii esiliinan helmaa silmijaan.

Myo ко jovvuhnm a isan kans koululle, nuor poika tul’ meita vastaa, 
antoi kattii isalle, sit miule, sit pan katteen miun paahain paal ja  sano: 
“No niin, myo nyt tullaa olemaa kaik taman talon poikii, kaymma parves 
lukemaa venatta ja  suomee ja  yhes leikkimaa”. Minnuu nauratti: tallane 
poika leikkimaa. Mut niin se kai. Talvel lumetimma opettajjaa niin 
kovast, kuim^paljo halusimma. Opettaja juoks pakkoo ja  nauro eika 
torunt.

Ко tu l’ kesa , o p e tta ja  ja  m yo lap se t kaim m a kavelem m aa 
paljaa jaloin. Ja miust alko kavva koulu nayttiimaa.

Vuuvvet manniit, ja  mie olin sotamiehen linnas, se koulu autto 
minnuu siel. Mie ostin jarkijaa, ко jovvuin sinne, pienii lehtikirjoi, ja  
niis opetettii, kuin pittaa pyssy puhastaa, jak a ik  koko sotamiehen oppi 
ol’ niis kirutettu.



BORIS TAHTI, synt. 1906 
Ylakyld, Tyrii

KUIM MYO ELIMMA ENNEN

Miten miust popasterist tul’ opettaja? Mie synnyin l’innas, miut emo 
toi Ylkyllaii kasvatettavaks. Ylkyla oli Kaarastan luon. Ко miul tul’ 
seitseman vuotta, ni amma sanoi jo t nyt ala itse syottaa itsijais. Eistain 
myo am m aqkans kaimma kerraimas, ко eij olt mita syyvva. Sit miut 
otti puot’imies juoksupojaks.

Meii]wkylat o lliit taacnoipaikkoi. Taacniekkoin o lliit Saarest 
meriherrat perehinnein. Hyo ei vat kayneet itse puo J s  ostamas tavaroi, 
mie heil vein tavarat kottii. A sit ко tul’ fevral’skoi revol’utsija ni 
puot’imieskii paken kylast pois, mie jain taas ilmal leipaa. Mie manin 
sit popasteriks Kotsalan, Tynilan ja  Rattuliq^kyllii. Popasterrii hyvast 
syottiit ja  viel evvaatkii antoit. Maksoit tast popasterin tyost leival. Ja 
nailjeiv il elin jaopin  Konnug koulul. Lopetin Konnui] koulunjatulin 
opettajaks Karjalaa.

Elin mie kylas koyhast, meil oli vaa tupa porstuvag, Jeans ja  laava. 
Maata meil ol’ yhen revisam maa. Porstuvas ol’ porstuvakaappi, siel 
olliit saastos majjot, sellit, suurimat ja  toiset tavarat syomista vart. Tuvas 
meil oi suur kiukaa laantalaq kans, ol’ poyta syom ista vart, ol’ 
pietarpeqkki ja  jakkuloi. Myo а т т а д  Jeans makasimma kiukal, a tati 
makas rautarovatil, tu.vagkolkas ol’ kolkkakaappi mis olliit kuojuset. 
Kolkkakaapin rinnal ol’ parvi, ja  parvel olliit Virskirja, Katkismus ja  
Raamattu. Poytiikaapis olliit puulusikat, suolakontti, sahharnica ol’ 
parvel.
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Mein tupa оГ kylas oikeigjeopijal paikal, hyvast nakyi Kaarasta, 
Vortsa, Saar, ja  Iis.akiq kirkon tornikii paiviipaistehel kiils linnast ast. 
Meiq^kylalaist kasvattiit kakraa, otraa ja  istuttiit paljonpmunnii. Tuvis 
m eilo l’ puhasta sen takkii ко meil olliit taacakylat. Joka lawantak savettii 
kiukaat. Saven akat toivat Tyrost, ко kaivat kirkos. Jokaisel akal ol keral 
virskirja kaaritty noossovoiseehe, ja  sit kirkost tulles toivat savetkii. Maat 
pest’ii, vastan tyijkal kaik hivvutettii. Vanhaa aikaa maat ja  laaet eivat 
olleet kraassittu, silloin laaet ja  seinatkii hivvutettii vastan tyqkal puhtaaks. 
Silloin seinapaperilloi ol’ harvois talois. Joka talos olliit seinal tunnit 
m aajatniekan, vit’jo in  ja  kiiroiq^kans. Joka tuvan ikkunal kasvoit 
kukkaset, a tuvan ies kasvoit kukkaperjkit. Joka koin ies olliit pegkit tien 
reunal, jot taacriiekat saisiit istuu.

Mein kottii nim itettii Kiirsan am mag^koiks, a minnuu Karsan 
Pooraks. M eig jcylas ol’ seitsemaqkymment kolt tuppaa. Kylas ol’ 
K arsa-sukunim m ii koltkym m ent viis, sit ol’ A ijalaisii, Urpolaisii, 
Rasimuksii, Yllosii ja  toisii sukunimmii. Jos ol’ suur pere, ni monet 
heist makasiit maas, potuskat ja  vaipat olliit jokahisel. Maas olliit 
maatakit, kuvoittu kaqkahal.

Sahat ja  kirveet olliit kujas tai porstuvas. Kel ol’ hevosii ni laijkat, 
vempeleet, suitset, paitset, slejat, serestel’nikat piettii kujas. Karrit, 
rattaat, kackat olliit toosa kujas.

Sovetuvjvallan aikaq^kaik muuttui. Kaivat tekemaa kylis suurii 
taloloi, stavnitkii kaikiil olliit toose krassittu. Seiniil ol’ pantu paperit.

Meil ennevanhaakii kaik osasiit lukkee, a sovetiv^vallan aikan kaivat 
tillaamaa kasettilloi, surnaalilloi, pittiit iltamii, kaivat kaymaa kinos. 
Kyliilaist kaivat kiivelemmaa siplettilois, kaikil olliit noskat, kaikil naisil 
hyvat hammeet, kouhtat, nutut karvakakluksiiq^kans. Oikeiq^kallehii 
keqkii pit’t’iit. N yt jokahisel ovat tunnit, nyt vaha kaveloot jalkasin, 
kaik ajjaat massinoil. Joka suntak kavvyyt Kaarastan taik^Kuusijan 
parkois. Joka law an tak  kavvyyt tantsulois. P iirileikit ja  katreelit 
vahitellen unohtuut, nyt kaik iqkerilaiset osajaat laatii vennain kielel, 
maas nyt maatakkiloin sijast pittaat kav’oroi, kaappilois kaik peilit ovat. 
Ennen tuvis pal loit karassilam put, a nyt lam ppackat. N yt ellaat 
varakkaast ja  toisellain.
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ANNA KIVINEN, synt. 1902 
Kylanpcia, Tyro

MEIN KYLA OL’ LIKI KUUSOJAA1

Mein kyla Kylampaa ol’ maael, se ol’ liki Kuusojaa. Ei se suur olt, 
koltkyment talloo. Maata ol’ vaha, sitakii toisil о Г enemman ja  toisil 
vahemman. Kel ol’ enemman maata, ne kylviit ruista ja  kauraa. Kel ol’ 
vaha maata, vaa pannut perunaa.

-  Sanottiiks teil peruna?
-  Ei, meil kasvatettii munnii. Enemman viljeltii munnii, niita myotii 

Kuusojaa ja  vietii linnaa. Pellot olliit ympar kyllaa. Heinaniitty ol’ 
kasonamaata, kaheg Jcylan yhtehista, sita jaaettii iltasil sarat ja  aamusil 
lyotii. Iltasil taas jaaettii jo  toiseks paivaks. Perraa revol’utsian heinamaa 
jai kylalle. Niitty aina jaaettii, kunis kaytii kolhoosii.

Kel ol’ enemman maata, ne raatoit maata, ei kayneet sivutois. Kel ol’ 
vaha maata, ne kaivat koko ajan tois Kuusojas. Meil ко ol’ vaha maata, 
nii mie kolttoistvuotijan alotin raataa. Kevaest kaiijkorotnikoil, syksyl 
paivalaisen. Paiviilaisem paiva ol’ pitka. Aamust varrain iltaa myohiia 
ко sirppi kaaes rommit, sit ol’ selka kippee. M ika nyt on raataes, ко 
kaik tehhaa konehil, vaatteetkii pessaa konehil.

Sit kaimma mantsikkatarhal tyos. Siin liki ol’ Smirnovan tarha. 
Keva^est kaimma kitkemas, sit kaimma kesal korjaam as mantsikkoi. 
Mantsikkoi korjaaes kasettii laulamaa, jo t vahemman soisit marjoi. 
Emanta seisoi ain raavyn otsas, ко manit tanne pain, ni haa seisoi 
vastas. Ко kaantiist tanne pain manemiia, ni hiia seisoi siel vastas ja  
ain sanoi: “laulakaa tytot, laulakaa” . Sit lauloit, a kuka ei laulant, se 
sil vallii soi m antsikkoi, ко to ist lau lo it. Kai m eita siel m ost 
kakskyment hegkee. M eille maksettii paivittain. Piti tehha sev verra 
kuiv^verra kerkist. Kuka tek enemman, ni sita kiiteltii ja  sille annettii 
marjoi.

Raavahii meirjjcylas ol, lehmat olliit joka talos. Yksin lehmin ol’ 
enemman, ol’ kaksiqkii lehmin. Yhes talos vaa ol’ nelja lehmaa. Hevosii

1 Nykyinen Pietarhovi.
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Anna Kivinen ja  hanen tyttarensa Bertta Laitinen 1970-luvulla. 
Bertta on tallentanut paljon inkerilaista pcrinnetietoa.

ol’ jaa, puolel kyla] ol’ hevosii, a puol’ lcyllaa olliit hevosettomii. 
ОГ lampahii, sikkoi piettii, no eij j o k a  talos. Ja kannoi ol’.

Kaivot olliit oikee syviit, niist piti kaik vesi nostaa, a sellaig kylas 
vettii eij^olt. Joki ol’ vortsan^al, ni sinne ol’ jo  puol’ kilometrii tai 
kilometri matkaa. A jarvi ol’ toosa kylan otsas, viiha kylast aarempaan. 
Sitavart vesil’intuloi ei pietty. M eirjJkylast ol’ Vanhan .Kuusijan 
asemalle kaks virstaa, a UuvvegJKuusijan asemalle ol kolt virstaa.

KAYTII MARjAS

Korjahuttii kaik yhteehe, kaik tytot ja  poikiikii viel ol’ meiij^kansan. 
Sellain mantii mustikkaa ja  selliq kaytii puolas ja  karpaloskii. Metsa 
meilt ol’ ettaal. Kukkaa eij^osant metsas kavella. Vaha ко metsas kaytii, 
ni kaik pelkasiit oksymista. Ко mantii metsan reunaa, si i n o  Г eistain 
sellane lepikko. Sit alkui se marjametsa, ni siihe pantii merkkiloi, jot 
vaa osattais tulla pois. Marjas metsas kaytii enemittain kaik paljain 
jaloin. Ei pelatty mittaa, ei maa^on puremista eika mittaa. Ei siel paljo 
matoloi olt, ni joskus nakyi.
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PERENTAKPAIVIN PESTII POUKKUU

Ко elirnma yhes, ni perentakpaivin aim^pestii poukkuu. Se ol’ oikee 
koko kylas se perentakpaiva ol’ pesupaiva. Se ol’ oikee raskas tyo. 
Aamusil ко nousit yllaa, ко syotit eistairjjcaik  raavaat, sit keitit 
perehelle, sit siivosit tuvan, sit manit saunalle pesemaa poukkuu. Pesit 
pesit sita lounaesse ast, viel et kaikkii kerint pessa, tulit lounaelle. 
Annoit perehelle lounaen, ja  sit viel piti ail Jounatlehm at lypsaa, maito 
siivita ja  korjata, ja  sit manna jallee pesemaa. Tehtii oikee vakovaii 
lipijaa, ja  sit eijwolt sotkii eika mittaa, muuta ко kasil hivvutettii, ni 
sormemperat kaik manniit rikki. Kassii pakotti.

Sit ко aloit huuhella, ol’ sellane pien oja. Siin ojas ко eij^olt vetta, sit 
piti kantaa huuhtovesi viel sinne saunalle. Ja sit sita huuhtelit kahes ja  
kolmes vees. Ja sita ol’ niim^paljo sita pessuu. Pestii airjjeahes vees, sit 
pantii kiehumaa. Sit otettii kiehumast pois, keitettii valkeet vaa, kirjavii 
ei keitetty. ОГ niita valkehii ja  ol’ niita kirjavii, sitavart ко оГ kakstoist 
heqkee peretta, ni siin ol’ kaikkii. Valkeet kaik sinettii. Kuivamaa pantii 
aijalle. Ко ol’ hyva paiva ni vallee kuiviit, а ко оГ viel satehine paiva, ni 
viel piti ottaa pois j a viel panna toiseq kerraq^kuivamaa. Sit ко ne kuiviit, 
sit kaik kaulattii ja  sit ne olliit valmeet ne poukut. Kirjavat kaulattii kartul 
ja paalikal, a valkeet klaatittii. Kaulattii meiljakum paal. Jakku ol’ sellane 
pitka, jakumwpaal kartiil ja  paalikal ко lasettii, niigku juraji.

LAWANTAK OL’ LATTIJANPESUPAIVA

Lavvantakpiiiva ol’ lattijanpesupaiva. Vesi varistettii, tehtii lipijaa. 
Valkoset lattijat hagkattii varpuluuvval, haqkattii sotkal. Kaks tuppaa 
ja  porstuva ja  katurappuist ja  ulkohuone ja  kujarappuist, niin оГ paljo 
pesemista ja  niin ol’ se pesu raskas. Kraassittu ol’ kaik, ni kraaskat ol’ 
kuluneet pois, uuvvistaa ei kraassittu. Sitavart ei kest ant kraaska ко оГ 
niim jpal’jo  kavelijjoi siin. Kaik suuril saappahil aiq kaveliit, paljoo 
ol’ miehii. K aheksam jniesta ol’ perehes, no ei ne kaik suurii olleet. No 
kyl ne jo  alkoit olla melkeig^kaik sellasii kavelijjoi.
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Sit viel piti saunalle kantaa vesi ja  sauna lammittaa lavvantakpaivan. 
Emo tul’ l’innast valmehelle vaa, ei haa teht mittaa. Ei haa pest vaattehii eika 
haa lammittant saunaa, eika haa pest lattijoi konsaa. A sit ко myo erosimma, 
sit hanen piti kavva pesemaa. Saunas kaytii eistairnjniehet, sit naiset.

TUVAN PESEMINE

Tuvam^pesemissee kaik jo  varustettii ennempaa. Toisem^paivan 
kaik kannettii tuvast pois liijat, stuolit, povvat, ovensuukaapit. A sellaset 
suuret kaapit jaivat tuppaa, ne vaa muuteltii. Revittii naulat pois, jo t et 
raamis kasijais, ja  sit aamusil alotettii varistaa vetta. Varistettii vetta 
suuris cukunois i sit pantii pussiihe tuhkii, a se tuhkapussi pantii pyttyy 
ja  sen paalle valettii kiehuva vesi. Sit katettii, pantii kans paalle, sit se 
tul’ lipijaa. Sit ко kaytii pesemaa, otettii sita lipijaa vesiamparii. Otettii 
vihot ja  rotkot ja  saippuvat ja  sotkat ja  alettii pessa lakkee.

Laki kasteltii lipijal ja  hivvutettii sotkil saippuvan kans ja  sit pestii 
viel lipijal ja  sit paalle puhtahal veel ja  kuivattii niinisel vihol. Sit viel 
rotkbl paalle kuivattii, sit se tul’ puhas. Sit kaytii pesemaa seinii, seinat 
pestii sellaiq^ko lakikii lipijal ja  sotkil hivvutettii. Seinat pestii ikkunoi 
myote, sit pestii ikkunat. Lasit pestii saippuvavihol ja  sit puhtahal veel 
huuheltii. A raamut pestii saippuvavihol ja  pestii viel veel paalle ja  sit 
rotkbl kuivattii. Sit pestii tuvas alapuolet seinat, sit valaistii kiukaa. Kiukaa 
valaistii savel. Savi pantii jo  ennempaa likkoomaa. Se ко likkois, sit se 
hammennettii. Sit se tul’ sellaista liukasta, sakijaa. Sit otettii sotka ja 
sotkal voijeltii kiukaa, ja  sit se tul’ valkee. Sit pestii lattija.

Lattijaa hivvutettii varpuluuvvil ja  sotkal ja  hiekal. Meil ei pesty 
seinii hiekal, pestii saippuvagjcans. Sit pestii lipijal se lattija. Lattija 
pestii sellain, jo t sen piti tulla niim^puhas, kaik ruskeenvalkee. Ja sit 
pantii magkit. Magkit pantii lattijal ja  tupa ol’ puhas. A porstuvaa ei 
keritty sina pain konsaa pessa, se pestii toisen pain. Porstuva pestii jaa 
sellain jo t pantii siihe sammaa pyttyy aivjvetta, lisattii ja  keitettii. Ja 
sit pestii laki ja  seinat, ja  sit pestii lattija porstuvast. Sit pestii viel 
rappuset, ja  tuvan siivo ol’ tehty. Nyt olliit meil viimeeks kaik jo 
paperoitettu seinat, a ennempaa eijwolleet, ennempaa pestii tuvat.
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PAJUVITSOIST TEHTII MERSSILOI

ОГ sellane marka kohta, siel kasvoi vaa pajupehkoloi ja  pienii 
rassyloi koivuloi. Sielt tuotii pajuvitsoi ja  sit kaytii tekemaa merssii. 
Tehtii eistainvpohja ympyslaine, sit siihee pohjaa pantii vitsat. Sit ne 
vitsat kaanettii yllaapain, koytettii yllaalt kiin. Tikutettii sellain, 
pujotettii ain yks vitsa iest ja  toine takant, ja  ко se ympar mantii, sit 
mika vitsa ol’ iest pujotettu, se pujotettii sit takant. M ika ol takant 
pujotettu se pujotettii iest. Sellain tehtii se merssi puoleehe aste. Sit 
avattii yllaalt auk ja  tehtii loppuuhe ast ja  sit tikutettii reunat. Ja sit 
teht’ii kaks pienta korvaa vastettain. Sit о Г merssi valmis.

N iita tehtii munnii vart. Niihe kaivettii munnii. Ne tehtii kaik 
puuvvan vetosiks. Sit ко kaivettii kolt merssii, valettii sakkii, ja  sakki 
ol’ tayna. Sakit olliit koltpuutasii. Ja munat meil kaivettii kolmee merssii. 
Ne kaik erotettii jo  pellol. Yhtee kaivettii jarreet, toisee kaivettii 
keskulaist ja  kolmantee kaivettii hienot. Jarreet pantii kaik myotavaks. 
Ne kaik myotii linnaa. A keskulaiset syotii itse ja  hienot ne syotettii 
raavahille.

KYLAS KAIVAT RAPAKKOMIEHET JA PARISNIKAT

Ennevanhaa syotii puisil lusikoil, rautasii lusikkoi kylas ej^oltkaa. 
Puist lusikat ostettii rapakkomiehelt. Se о Г kauppiasmies, ne kaveliit 
kylas, toivat lusikkoi, caijukuppiloi ja  vatiloi, m ist syotii. Sit heil ol’ 
sellasii pilliloi, savest tehty. Heil ol’ kauriskoi jaa  valisten. Ja hyo 
korjasiit rapakkoi; ja  korjasiit luita ja  vaihtoit lusikkoihe ja  astijoihe. 
Kyi hyo moivat niita rahalkii. Se kauppias, m ika meil kai, se ol’ Iivan, 
venalaine, haa kai poikaas kans kahel hevosel.

-  M ist tyo niita rapakkoi korjasitta?
-  Koist veimma vanhoi, sit viel kaimma rapakos oikeen, pellol. 

Kuusijast tuotii muussoraa pellol, hajotettii, siel ol’ rapakkoi. Sit luosiis 
pestii ne rapakot, kuivatettii ja  rapakkomiehel myotii. Luita tul’, lco 
sylttyy keitettii, luut olliit kopekka naula, a muut kolt kopekkaa naula.
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Vasikkamiehet kaivat vasikkoi ostamas. Ne kaivat ain talvel, aamusil 
varhain, huusiit kylaqkaul: “Vasikkoi, vasikkoi!” Toisinaa ostiit ihan 
maran vasikan, lehma ol’ vast poikint. Sit ostiit maitovasikkoi, niita 
juotettii monta viikko ihan maijol, sit niist annettii hyvat rahat. Ne 
ostajat olliit parisnikkoi, kylast ostiit, sit linnaa veivat ja  moivat. Panniit 
vasikat rekkaa, jalat koyttiit kii ja  poppanal kattoit.

-  Mika se poppana ol’?
-  Se ol’ sellane huopa, peite sellane. Ol’ha n iita  kaikella isii 

parisnikkoi. Ol’hevosparisnikkoi, mistlie ettaalt toivat hevosii j a moivat. 
Yhen kerraqkii haa tul’ meille Mustalle, montalie hevosta ol’ hanel, 
viis hevosta tais olla. Haa tul’ sellasen hevostapunag^kans Pyhamestil 
papin Villeqjcans. Papin Ville jaa ol’ parisnikka. Se ol’ mein papin 
poika, se kai, kai sita papinkouluu ja  se ei oppint mihigkaa muuval ко 
parisnikaks.

ENTISII ASTIJOI

-  Mita astijoi ol’ kylas?
-  Cukunikat, ol’ suur cukunikka, mika veti amparin, siin varistettii 

vetta. Sit о Г viel pien cukunikka, mis keitettii putroo. ОГ savisii vatiloi, 
ol’ valkosii vatiloi, ol’ lautasii. Syotii vatiloist, sit ol’ maitokuppi, se ol’ 
niigko korkee vati. Sita kutsuttii maitokuppi. Maito valettii kuppii ja 
lusikal syotii. Caijukupit olliit, samavara, cainiekka ja  kohviniekka. 
Sit ol’ ploska, siihe tehtii perunaa lihan kans, pantii kiukaahe hautumaa. 
Siihe ко pantii tuoreet perunat, sit pantii lihhaa paalle, sianlihhaa. Se 
hautu siel, sit ко kaytii syomaa, se puisteltii tallai, sit se ol’ nii rasvaista 
ja  nii makusaa.

-  M illasii seuloi ol’?
-  Harva seula о Г niinest, niinseula. Sil siivittii kiisselii. Jauhseulal 

seulottii jauhoi. Jauhot piettii pytys, puises pytys.
-  Tehtiiks pytyt kois?
-  Pytyt ostettii puo js t .  Ostettii sel’t’aijkkoi, ne pestii kaal’pytyks. 

Sit se kaal’pytty ко tul’ vanhaks, siihe pantii jauhoi, ja  kaal’pytty ostettii 
toine, mika ei vuotant.
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-  Mika se sel’t’agkka on?
-  Sel’t’pyttyy sanottii seFt’aijkaks. Niita pestii ei stain kuumal vee4cl, 

sit kylmal vee^el, sit pantii kivvii sissaa ja  katajan oksii ja  havvutettii. 
Katajavee^el ennevanhaa pestii kaik maitopaat ja  kaik. M aitopaat olliit 
savisii, оГ kaikellaisii: mihi man kolt litraa (ei olleet sillon litrat, olliit 
putelit). Maitopattaa man kolt putelii tai nel’ putelii, suuree pattaa -  
viis putelii.

Kesal ко kaytii metsas marjas, tuotii katajoi tulles, sit syksyl havvottii 
pyttyloi, pantii katajan oksat sissaa ja  valettii kipetkuu paalle jakatettii. 
Tai pantii kuumat kivet katajavettee.

ENTISII PYHHII

Jouliist kuu Paavalii, Paavalist kuu M atjuksee, M atjuksest kuu 
Maarjaa, Maarjast kuu Jyrkii, Jyrist kuu Miikkulaa, M iikkulast kuu 
Juhanuksee, Juhanuksest kuu Jaakoppii, Jaakopist kuu Parttylii, 
Parttylist kuu Mikkelii, Mikkellst kuu Pyhamestii, Pyhamestist kuu 
Katrinaa ja  Katrinast kuu Jouluu.

Ei niia kaik kirkkopyhhii uo. Joulu og^kirkkopyha. Joulim kavvaa 
kummasil, laittiissaa kummiiks, kavellaa taloloi myota. Jouluvjvalil 
Uutee Vuotee ja  Loppiaisee ast kavvaa kummasil. Sit Loppiaisen 
loppuut jo  ne pyhat. PaavaF eij^uo kirkkopyha eika M atjus ole 
kirkkopyhii. Maarja oij^kirkkopyha. Kavvaa kirkos. Jyrkin ei kavva 
kirkos. Meil ol’ Jyrki venalaisiin pyha, venalaist kaivat kirkos. Kresnim 
hootom kaytii p itk igjeylag jcattuu  ja  karjam aalle. Lehm at lasettii 
ensimaista kertaa karjaa Jyrkin. A sit oF Miikkulapyha. Se toose eijwole 
kirkkopyha, se on venalaine pyha. Sit on Juhanus kesakuus, se 
oi] kirkkopyha. Meil oF ail] kirkkojuhiat Juhanuksen. Juhanuksen olliit 
pyhat Rapalas ja  Roitsas. Monta kyllaa niita oF, Kotsala ja  Tynila ja  
RattuF, sial piettii pyhhaa monta paiviia. Kirkos kaytii yhtem paivan, 
a pyhhaa piettii ennevanhaa kolt ja  neF paivaa. Sit om^pyha Jaakoppi, 
sita ei missaa pietty. Sit om^ParttyF. Parttylii kirkos ei pietty, mut piettii 
kylis, Autiol, Porsahal, Tujusis, Parttylis. Jaakop viskajaa kyhnai] kiven 
vettee, sit ennaa ei saa ujja. Se on heinakuus, Jaakoppi. Parttyl on
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elokuus. Sit syyskuus on M ikkel’. Mikkelin ei kayty kirkos. Pyhhii 
p ie ttii Lati-kal. S iel m on ta  p a iv aa  p ie ttii pyhh ii. M yo kay tii 
airnjnikkeliloil , siel olliit iltamat ja  tantsut ja  tappelut jaa. A sit ol’ 
Pyhamesti. Pyhamesti ol’ meim^pyha, toosa kirkos eij^olt pyha. A meil 
piettii Pyham estii toosa nel’ paivaa, niim ^paljo ко tul’ vierahii. 
Ensimaisen paivan tulliit ja  kolmanten neljanten paivan manniit pois.

Martti ol’ Pyhamestin jalest. Marttin loppuit kaik ne strokut piijoilt 
ja  renk ilo ilt ja  liko ilt. “M artti m aalle, karttu  jaa lle , paim enet 
kylankululle, lap se ljik a t laantalaa” . Marttin loppui paimenel se srok, 
sit ha kavel’ kyllaa myota, korjais palkkojaan. A sit ко viel ol’ perraa 
Martin lammi, ni sit paimen viel paimens valistain. Sit hanelle maksettii 
jo  lisapalkka, se ei ennaa kuulunt siihe palkkaa.

Kel ol’ tarvis likkaa, ni se palkkais uuvvestaa. Palkattii ain Marttihe 
ast. Toine ко palkkais Martist Marttii, vuuvveks. Toine keviiel palkkais 
Marttihe ast, kesiiks ol’ tarvis raatajii. Kel ol’ tarvis lapsel^likkaa talvel, 
ni se palkkais M artist etteepiiin. A talvel ei palkkaa maksettu. Kel ol’ 
tarvis, ni lap se ljika t olliit ruokapalkoistain niin hyvillain jo t ко vaa 
piettais.

M aarjam paivagjco sattaa vetta, sina vuon on hyva marjavuos.
Heikimpaiv'arjJco nakkyy heina, ni sina vuon on hyva heinavuos. 

Heikimpaiva on tammikuus.
Kukko ко juop Maarjan riiystaan alt, ni harkajuop Jyrkin kanavist. 

M aarja  on k a k sk y m e n tv iije n te n  m a a lisk u u ta , a Jy rk i on 
kakskymentkolmanten huuhtikuuta.

LUKULOI JA LAULULOI

Tiillain luvettii laqkaa:

M ies k irkkoo  m annoo  hevose lla  h iirakalla , 
puu  purah ti, m aa  jiirah ti, Jeesuksen  syvan  tariihti.
T ule m aalle  herra  Jeesus, saavuta hyva ju m a la
suolii so littam m aa, lihat liita  lu ita  vast, luut liita lihhoi vast,
sisalt k ivu ttom aks, paalt tun tem ato in  terve.
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Suutoluku:

К о m ie laskiin  lakkii, ко  m ie suu too  sujahhan, 
su u v v o g jcu ltan e  kuniqkas, 
suu toherra t suostukoo t, lak ih e rra t lauh tukkoo t, 
asjan kaik  m iu rn jm o le h e ig  kaiintakoot.

Tata laulettii morsijan ottajil:

M ari siityne  sisoni ja  sisoni,
M ari siijy te ltavan i te ltavan i.
K ail sie eilen  k irkkom aalla , k irkkom aalla  
ja  em osi havvam _paalla , havvam  paalla.
M ita  puhui puine risti, puine risti, 
m ita  haasto i sav ihau ta , sav ihau ta .
E i puhunu t pu ine  risti, pu ine risti, 
ei h aaste llu t sav ihau ta , sav ihau ta .
K enen on o tta ja t ovella  ja  ovella, 
kenen  ran tit rappusilla  ja  rappusilla .
Siun on o tta ja t ovella  ja  ovella, 
siun on ran tit rap p u s illa  ja  rappusilla .
Kyi m yo  n a im m a kuin  tu litta , kuin  tu litta , 
kuin  ku rjast tyo  ku litta  ja  kulitta.
R usk ija  ol te illa  ruuna, te illa  ruuna, 
re .en  re tku  ol periissa, ol perassii.
Sulho re tkele  re .e s sa  ja  re .e ssa , 
kuo la  p itk in  p iipuv  vartta, p iipuv  jv a rtta .

Sit sulhaista kiiteltii:

Sulho so rja  po ika, so rja  poika, 
tuhatrup lan  turkki paalla, tu rkk i paalla .
S a .an  saappaha t ja la ssa  ja  ja la ssa , 
kahen rup lan  kau lariepu , kau lariepu , 
rup lan  rukkase t k aa .e ssa  ja  k aa .essa .
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TYROLAISII RALLILOI

1. Paasijiiisen tehtii liekku ja  laulettii liekus tallasii ralliloi:

K avvaa ty to t lau lam aa  j a  ra llii ra lla ttam m aa,
L au lakaa  m iun ja le s ta in  ja  m ie kayn alo ttam m aa.

Vaik m ie v iikon lau lasin , ni virsii tapajaisi,
K ylan  o tsas ко  lau lasin , ni ky la  napaja isi.

M eijan  kyla, koppee  ky la , la ikkyva  ко  linna,
T yto t syoviit tuom osii ja  po ja t m aksaat h innan.

M eijan  kyla, koppee  kyla , on vaa v ah a  vikkaa:
P e llo t ovat sav isii ja  ky lagkau l on likkaa.

M eijan  kylan kav u lla  on kaksi k iviraatyy,
M eijan  kylan nuoriso  on ensim aista  saatyy.

M eijan  kylan  k avu lla  on k ive t silosia,
M eijan  kyliin nuoriso  on a ina  ilosia.

T uuli tuuli he ilu tte li h ienoi ko ivun  oksii,
M iks ei lu o ja m iu lle  luonut punasia  posk ii.

E tta  tiijii m ist m iun  poskein  kaivat puno ttam m aa,
E m m oin  antoi lam m in ta  m aitoo , kons kai jano ttam m aa.

Ei m iun  poskein  pu n o ta  tuost m aijon  juom isesta ,
Vaan ne p o sk e t p u n o ttav a t luo jan  luom isesta .

M am m aim  jn in n u u  kasvatte l’ ко  p ikkara ista  rovvaa,
N yt haa  la itto i p a lve lem m aa em an taa  ja  kovvaa.

Ih m ist m innuu  pal’jo  sannoo t, m ita  hyo  sil voivat,
V iel ne T yron k irkon  kello t m iuqk ii tahhein  soivat.

Ih m ist m innuu  pal’jo  sannoot, enem m an  v ie l soisin ,
S itha m ie  vast K onnun  kylas kuu lu isa  ty tto  oisin.

Ih m ist m innuu  pal’jo  sannoot, sanokoo t vaa  aina, 
e m ,jn ie  heijan  san o istan sa  paata in  a llaa  paina.
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M ita m ie tien rikkaal kullal, liija l tavaralla,
M ie rakastan  k o yhaa  po ikaa  ijal parahalla .

L intu se laitto i p o ik asen sa  oksalle  lau lelem m aa,
N iin se laittoi m iugkii m am m ain  v ierasta  pa lvelem m aa.

Em  j n i e  o llu t m am m alein i kuu lija ine  lapsi,
Sen tahten h aa  laitto ik ii m iu t m aailm an  ku lk ijaksi.

K iito k siam am m ale in , ко hyvan  keinon  keksi: 
Parahasse K onnun  ky llaa  pan  m iu t paim eneksi.

N uoret po jat v iinaa  ju o v a t, sarkoo  syviintaini,
Kel ju o p  seukko , kel ju o p  veikko , m iul ju o p  ystaviiini.

P o ika tu lloo  K uusijasta  oltta, v iinaa  ju o m ast,
K ois^se m am m a a ja tte lloo  -  karpalo st j a  puolast.

Issain  a jjaa  isvossaa  j a  veikko in  v e ttaa  hein ii,
O sta  sie, veikko , sisko lle isi kam otti j a  peili.

O sta  sie, veikko , verkaturkki a inoval sisko lle isi,
S il sie paase t v ierah isse  uuvelle  vavy lle is i.

A lii sie, m am m a, m innuu  toru , toru  no ita  toisii,
Keviiel kiiym papp ilas ja  syksyl lahem ^poisi.

O stas, m am m a, m altasia , keitas, m am m a, oltta,
T uoltha tu lloo  vavypo ika , p opparoskaa  po lttaa .

Tuom en kukka va lkone ja  hyvanhaju lline ,
M iul on heila  om as ky las hurjan  tavalline.

К о sie, heila in , m eile  tuot, ni tuo  sie hyv in  h iljaa  
Tuo sie pe llom ^pien tare ita , a la  ta llo  v iljaa.

К о  sie, heila in , m eile  tuot, ni tuo  sie n iiqku  tikka, 
jo t  ei kuulis isa, em o  e ika  la p s e lj ik k a .

Vaik m ie v iik o v jv e tta  kannan , ei m iug  Jceq k a ig  kastu , 
kehnom  pojam  po rs tuvaa  ei m iun  ja lk a in  astu.

K aik ov^vin 'e t lau le ttu  ja  viel m ie  lau lan  seqkii, 
em  m ie taho  kehnoo  po ikaa  eq k a  sepan  reqkii.



Hais laulettii tallasii ralliloi, saalittii morsianta:

A i j a i  sinnuu , K at’i-sisko , m iu l on  sinnuu  saali, 
ко  siun  taytyy sorjat h iu k se t nuppuse lle  kaarii.

N y t on silkki sij o tettu  j  a  h uo le t pantu  huntuu.
M ilta  se nyt, K at’i-sisko , e lam asi tun tuu?

Ai. ja i sinnuu , K at’i-sisko , m ihe  sinnuu  v iijaa, 
sinnuu  v iijaa  to isee  ky llaa , kah leko iran  siijaa.

A i j a i  sinnuu , K at’i-sisko , ai j a i  sinnuu raukkaa, 
annopp iis  on akiine, ко  arom etsan  haukka.

E m m ois sinnuu y llaa  ajoi varrii kohvii juom aa , 
anopp iis  sinnuu y llaa  a jjaa  k a ivo lt ve tta  tuom aa.

E m m ois sinnuu y llaa  ajoi: N ouse, lapsein , yllaa. 
A nopp iis  ко  raakasoo , ni kuu luu  ym par kyllaa.

E m m ois aam usil y llaa  nousoo: Voi m iun tuskajain i, 
e i j u o  ennaa  m issaa  ko lkas m ium  punaposk ija in i.

N u o teh is t ко  tu llaa  po ikkee , em m ois ju o k so o  vastaa: 
k a ik k iim jm u ih e l ja p s e t  tu lloo t, ei vua  uo m iu lja s ta in .

Itke, itke, K at’i-sisko , itke  vaikka  suotta, 
ко  et itke tana  iltan , itke t m o n ta  vuotta.

Itke, itke, K at’i-sisko, nenariepu is  sissaa, 
sit se v iijaa  em olleis, em m ois itkoo lissaa.

O lit, sisko , siivo  ty tto , o lit, sisko, nakkee, 
ois o te ttu  om m aa ky llaa  s i iv o l ju o n to is  takke.

Issais kois ко  k av e lit h iu k se t k ikkarassa,
O ska  ко m an  sivu itse , ni v ilku it ikkunasta.

E n  o is u skon t ta lla is ta  O skaa  kegkiim pohjii lyom aa, 
sie k ay t v ieree  m ak k aam aa  j a yhest v a j s t  syom aa.

E t sie p itan t tu o ta  O skaa  arvossa  et m issaa, 
ny t sie k o rjaa t tana  iltan  vaattuvaippais sissaa.



Ennen oist teh t issais ko issa  viisi vuo tta  aitaa, 
ennegko  laksit pa ikkaam aa  tuota O skam  paitaa.

K ukapa ne taiin ky lam ^pello t astuvoi ja  kyntaa? 
K apakassa  k avvessansa  O ska vaan tyy  rygkaa.

K at’i-sisko k irkkoo  m annoo  tasasee  ja  h il’ja a , 
sillo in  O ska a jatte lloo : tuos on em m oin  m inja.

Sie ко  m anit lukem aa, ni katsoit p itk in  teita, 
ко  ei O ska lukkee o san t H erran  isam eita.

Sie ко m an it lukem aa, ni syvam eis о Г m usta, 
ко  ei O ska lukkee osan t uskon tunnustusta .

E t sie ennaa  issais ko issa  siivo  un ta  m akkaa, 
jo  nyt ja i vat hyvat p a iv a t issais po rtin  takkaa .

Nuotehisse ко mantii, ni laulettii nain:

N yt tahom m a, lagkot, te ilta  viihii asjaa  kyssyy, 

saako  teilla  lau le lla  vain h ilja isena  pyssyy.

L agkolo ilta  lin tu lo ilta  on jo  saatu  lupa,

nyt om m eijan  huostassam m e p o rs tuva  j a  lupa.

E m ^m yo tu lleet taha  ta lloo  kohvii sa ijuu  ju o m aa , 

m yo tu lim m a taha  ta lloo  K at’i- siskoo  tuom aa.

Em  m yo  tu llee t tiiha ky llaa  pajjaa, em m a puotii, 

m yo  tu lim m a katsom aa, m ihe sisko  tuotii.

E m ^m yo tu lleet taha  ky llaa  puotii, em m a pajjaa, 

m yo tu lim m a katse lem m aa K at’i-siskon i m ajjaa.

Ej jo u  O skal tupaista , ej jo u  O skal aittaa, 

ej jo u  m ihe K at’i-siskov  vaa tteh iijaa  la ittaa .

Sie ко aam ul ylliia nouset, kysy kyvy lta is i, 

pannooks haa  siun yh tee  syom aa vaiqko  eriltiiini



A nopp iis  ко  K uusijaa  m annoo , pannoo  ko h v it m erkkii, 

sit se-saapi K at’i-sisko  ilm an  kohvii terppii.

T aan  ky lan  am m at la ttija l se isoo t, suut o ljo g k a lla n sa , 

e tta  o is saaneet ta lla is ta  m in jaa  koko ko lkaltansa.

4. Ennenvanhaa ко otettii poikii sotamieheks, sit laulettii tallasii 
laululoi:

T ulloo  syksy su ru lline, pyham estin  aika, 
ei sit en n aa  nuorii po ik ii raa tam ine  m aita.

T uo lla  tu lloo t m u sta t p ilve t, kavvyy  satelem m aa, 
pyham estin  aikan k av v aa  po ik ii jake lem m aa.

Po ik ii v iijaa so tam ieheks T ollom  jn a a ^ e s t  allaa, 
ei s ie lt ennaa  usja  po ika  k o tihensa  tallaa.

Poikii v iijaa  so tam ieheks, m ika  heil lie m ieles, 
m onil raukoil onne ttom il m orsii itkoo  vieres.

T anapiiin  om _pervocisla , po ja t v iijaa  sottaa, 
ty to t ja a v a t itkem aa: K uka m eita  ottaa?

V aliskoi om ^pieni linna, su ru lline  paikka, 
sinne  tay tyy  u s ja n w n a m m a n  po ik ijansa  laittaa.

V aliskoi ov^valkee talo , rap p u ist m annoo t y llaa, 
sinne v iijaa  hyvat po jat, h u o n o t jaav a t kyllaa.

M assin a  ku lkoo  rau ta t’ie ta  tu le lla  valk ijalla , 
nu o re t po ja t sisas is tu u t m ie le lla  haik ijalla.

K ultain  v ietii so tam ieheks P ie ta r i l j in n a a  pain i, 
rau ta t’ie lle  re lss ilo ille  itkem aa m ie ja in i.

Saksam  j n a a  on avara  ja  siel om ^paljo  vuorii, 
sinne  v iijaa  m eijam „po ik ii, m o lo tso i ja  nuorii.

Saksarrv_maa on avara  j a  siel om^.paljo vetta, 
sinne v iija  m eijam ^po ik ii, pois ei tuuva kettaa.

S aksa la ine  in s ineer ka tse l’ k iikarilla:
voi kuin  sorjii so tapo ik ii ov^Venniiin keisarilla .
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Inkerilaisia sotilaita ensim m aisen m aailm ansodan aikana Pietarissa.
Kuva Helvi O lkkosen perhealbum ista.

Sotam ies on sorja  po ika, m iekka vyolla  kiivvyy, 
taiin kylan am m at u o tte loo t so tam iehest vavvyy.

R uskee rem el’ja  harm aa  sinel’ on so tam iehen  nu ttu , 
m iugkii raukan  tay tyy  o lla  so tam iehelle  tu ttu .
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SEREPETTA

ANTTI LAMANEN, synt. 1898 
Serepetta

MITEN VAKKOI TEHHAA PARREIST

Tein vakkoi parreist kalloi vart, ja  pitkallikkoi vakkoi tciq kahen 
ruckar) kans, mil kalloi tuuvvaa. Yheksas vuuvves mie tein kakstoist 
tuhatta kuussattaa nel’jakym m ent yks vakkaa. Vakkapuu pittaa olla 
petajapuuta. Ja puu pittaa olla sellane tihtipintane, tihtisyine j a  se puu 
pittaa olla aival Jakija, jot oksii hanes eij ol’i jais. Ja se puu pittaa metsast 
val’ita. Pittaa val’ita puu sellane mika j  os maat puu juuree, kirveegkaa 
puuhu koputat, jos puu antaa mokoman niiku tyhjan aanen sielt, sit se 
puu paremmast kettahyy, pal’jo  hienommat parreet tulloot. Taik viel 
toine puu, kera petajapuu, mis ono uolom a kaikem ^puuta yllaalt 
allallesaa. Hot’ yks puol’ raiskuu mannoo, ei kelpaa mis uoloma ono, a 
jaanos puu, puol’ puuta, se aivan hyvast kiskahuu, siint tulloot hyvat 
parreet. Ja ne parreet sit vakoiks teha toisel paival tai kolmanel, jot 
eivat kuivais. Kuiva pare se katkijaa.

Niita vakkoi vot tehhaa sil viisii. Eistain pannaa naat ristimii kaks 
paretta. Sit pitkempii pannaa jallee kolt paretta. Sit niinikkaa kerrast 
yhtee puolee pannoo parreen kuin se vakka tul’is levvyyttaa, i toisee 
puolee pannoo kuin haa tul’is pittuutta. Sit kuin suur pohja tulloo, pannaa 
sellane l’ineikka, sit vejetaa viiru sellane siihe parreim^paalle. Sit se 
kohta vakalt murtuu, niiku katkijaa vaha sellain. Vot sit pannaa toine 
pare jo  kylkee, aletaa manna jo  ympar. Sit se vakka nousoo jo  ylos 
manemaa. Ennaa ei maa levvyytta eika pittuutta, a sit nousoo manemaii
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ylos ja  korkeeks. Vot sil viisii. Sit ne parree otsat mitka jaavat, sit ne 
painetaa alas vakan sissaa. Sit toiset parreet taas paal lapetaa, pannaa 
toiset parreet sisapuolee ja  ulkopuolee. I sit siihe millane otsa jaap, ne 
leikataa veitsegkaa pois. Vot se on vakka.



KOPRINA

KATRITYNNI, synt. 1906 
Virkkila, Koprina

KASVATET’TTI KUALII

Istutet’t’ii kualii sellain: tavallisest taim kastet’t’ii tuahevies ja  sit 
kaivet’t’ii kulpat kaik riavylleen. Kulppaa viel valet’t’ii vetta. Jos ol’ 
oikee pouta, ni ain nama kulpat taytet’t’ii ensin veel. Sit vast pant’ii 
sinne taim, ко tama ves ol’jo  valunt allaa. No sit ко kuaF jo  alko kasvaa 
ja se kotsena vahan pitemaks tulla, sit se myyrat’t’ii kasil, kasineir) koko 
taimen ymparil ajet’t’ii sita multaa. No ja  annet’t’ii seq^kasvaa. Tietyst 
koko ajan  seu rat’t’ii, jo t  ei kual’m ua tukeh tu is  hein iihen . S ita 
aig jritket’t’ii, ja  kual’muat pit’kii aiq kitkee tavallisen usjaa, sitavart 
jot se ко ol’ hyvast tuahehittu, ni heinaakii tyons pal’jon. No syksypuolee 
se alko jo  kiarii piata. Suurempii paita alet’t’ii jo  ottaa ja  kayttaa omiks 
tarpeiks. No a siel perasyksymmal sit jo  korjat’t’ii nama kualit pois, 
hakat’t’ii ja  tuot’ii kot’t’ii, puhastet’t’ii ruohompaislst lehist, raismiks niita 
meil sanot’t’ii. Niist puhastet’t’ii piat puhtaaks.

Kualimpiat ко ovat puhastettu ni sit pittaa kavva kualii hakkaamaa. 
Muutamil on siqkkuravvat, siqkkuvaat nama kualit. Sekkaa tietyst 
pilkotaaporkkanaajapannaa suolaa kualiihen. Ко siqkutaa, ni kel vaik 
ei ole ommaa siqkkurautaakaa ni yhellaiv^velaks mannaii siijkkurautaa. 
N ’iita kual’l’oi syyvvaa tuoreelteen, m itka on siqkutut. No mist 
keitetaa kualii, ni ei siint valiteta nyt niin, jo t ne oisiit sigkutut, ne 
tuota hakataa ravval. Ainakii ennempaa hakat’t’ii ravval. Tama rauta 
on кaheksam merkkii muistuttava sellanen kipera rauta. Vot sil hakataa
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suuris pyttylois, no ja  matetaa vaham^pienempii pyttyloihen, riputellaa 
siihen suolaa ja  pannaa  porkkan ii. T oiset viel suvaitsoo t, jo t 
siihemjpantais kuminaakkii, meilkii tavallisest teht’ii kuminarjkii kans. 
Ja o lem jn ie  kuult, jot kayttaat ukroppiikkii, no mie ukroppii eg Jcayta.

No ja  nama ко nyt on hienoks jo  hakatutja pantu jo  niihen astijoihen, 
mis tama alkaat olla talveqkii sailytettavaks, ni sit tama pittaa suahha 
plotnaks, plotnaks hakatuks, jo t se kavvyy oikein kovast, muuten ne 
pilahuut. Ni hakataa piasyrjal tai mil jk k a a  sellaisel kurikal hakataa 
ne kualit oikee plotnaa siihen pyttyy. No ja  sit pannaa suurii kualii Jeh tii 
siihen pial. Ко ei ole suurii kualiM ehtii toisinaan ni sit oikein puhas 
riepu siihen pannaa valkee. No sit pannaa puist kannet. Nama kannet 
pittaa olla just jot ne soppiit, ne ej j .10 suuremmat eika pienemmiit, jot 
ne on ihan tasmalleen siihem pyttyy.

Pannaa kans ja  pannaa kiv pial. Vetta ei panna. V ahan ,aikaa seisoo 
tama kual’, aikaa hapata, ja  siint aikaa sit vetta valluu siihem pial, 
suolast ja  naist kualist, onha ne tavallisen vesisii kualitkii, ni tulloo 
tavallisen pal’jo vetta, toisinaan kaik yltakkii mattaa. No ja  tallain jatetaa 
nama kualit sit talvekskii happanemmaa. Tavallisest koitellaa panna 
sellasee kohtaa, jo t nama kualit eivat jiattyis. Jos kual’ jiattyy ni eiha se 
ennaa laheskaa ole sem^makuista, a pietaa kylmas paikas lattijan^al 
taikkajossain muuvvaal. No ja  sit kaytetaa koko talven sinkkukual’l’oi, 
syyvvaa tuoreelteen. No a jos on sigkkurauta, ni kualit kaik sirjkutaa. 
Keitetaa kualii, havvotaa ja  mika mitakii.

PAISTET’T’II PIIRAKKOI

Kual’piirakkoi meil paistetaa t’ietyst sviesoist kualToist, ei happamist 
kual’l’oist. Mie muistan ко olin viel pienen tytton ni kaikkein hyvat 
kual’piirakat ol’ ruisjauhoist. N yt ei ole sellasii kiukaitakkaa mis 
ruispiirakat paistuut, ni nyt tavallisest paistetaa vehnapiirakkaa. A 
ruisjauhoist paistetaa suuremmaks osaks ain happam est taikinast. 
Se.ataa jo  toisen paivan, uampuolel se.ataa. Se t’ietyst vahan suolaakkii 
pannaa. A uamusil sit emanta nousoo varrain yllaa ja  tamiin taikinan 
alustaa, kasineen alustettaa taikinapytys.
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N y k y aan k in  in k e rila is issa  
p e rh e issa  p a is te taan  
ju h lik s i peri'n teisia  

k an ts ik k o ja .
V alok. M a ria  M u llo n en  

v. 2002 .

Olliit ne ennempaa taikinapytyt oikeen sellaset suuret puiset pytyyt. 
No ja  tata ei pesty joka kerta. Se ol’kii ain sit siin hyvast kai se taikina. 
Muuten jos pytty ol’ pesty, ni taikina ei kaynt ja  ei tullut yhtaa poyhkijaa 
se piirakka. А ко оГ taikinakas pytty, ni piirkat olliit oikein poyhkeita. 
No ja  sit uamusil ко alustet’t’ii tama taikina, se ко alkoi jo noussa, sit 
se otet’t’ii nostet’t’ii tama taikina sielt pytyst poyvval, no ja  teht’ii sellasii 
pokeloil, no ja  leikat’t’ii tama pokelo niin suuriks paloiks, jot siin sit 
alotet’t’iikii jo  tehha lapytella niita piirakkoi. Ко alkoit jo  poyvval sit 
noussa ne kakkarat sit vast pant’ii ne kualit.

A kualit m iten valmistet’t’ii piirakkaa vart? Ne valmistet’t’ii sellain 
jo t hakat’t’ii nama kualit, suolag Jeans, puristet’t’ii ves pois, pant’ii vat’t’ii 
ja  sievoita pial, j a tuoreelteen sellain pant’iikii ruispiirakan sissaa. Teht’ii 
ne piirakat ja  pistet’t’ii kiukaahen. Kastelt’ii veel taikka jamakal maijol. 
Tavallisest ne kastelt’ii jam akal maijol. No toisinaan sattu niin, jo t sita
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jam akkaaehkaej jo l lu t,  ni joskus kastelt’ii sit vaik veelkii. N oja pant’ii 
sit leipalapjaq pial kiukaahen. Arinal paistet’t’ii, niita ei pantu saral 
eika mihiijkaa, mut arina pit’ hyvast puhastaa. Olliit ne ennevanhaa 
sellaset havvut. A kiukaan arina se ol’ ain oikein tasanen hyvil emannil, 
no huonoil emannil se voip olla vaik millanen. A hyvil emannil se о Г 
hyvin tasanen se kiukaan arina.

Havvu kastelt’ii, petajast se о Г taiteltu se havvu. Se kastelt’ii ja  sit 
puhastet’t’ii kaik porotkii pois hyvast. No ja  tama leipalapija ol’ tavallisen 
levija, no jot piirakka ihan hyvast mahtu. Pant’ii muutama piirakka 
siih en  p erak k a in  le ip a lap ijam . p ia l ja  a le t’t’ii m a tta a  sinne 
kiukaan arinal, no ja  ne siel paistuit hyvast. No muutamat viel suvaitsiit 
syksyl paistaa naita piirakkoi kualii Jehem ^pial, se sit tul’ oikein sorja, 
se aluskuor, jam aukkaan nakonen. N o ja  sit otet’t’ii kiukaast pois nama 
piirakat ja  voijelt’ii sievoil. Sievoita kaytet’t’ii vua kual’piirakan 
makkuun, ruispiirakan makkuun. No ja  voijelt’ii sievoil ja  pant’ii ne sit 
kaik hautumaa. Ко olliit hautuneet ne tulliit hyvin sellasii pehmeita, 
punasii, sorjan nakosii, ja  sit pant’ii poytaa. Joko kylman tai lamposenna 
syot’ii cajjun kans.

Ei meil aivostaapaistettu ruistaikinast kual’piirakkoi, paistet’t’ii sita 
syksyl valistel’ lanttupiirakkaakii. No lanttupiirakkavalm istet’t’ii ihan 
sam a lla ig jeo  kual’k iip iirakka. H akat’t’ii lan tu t o ikein  h ienoks 
suolan .kans, on ja  sit pant’ii just sellain niirjku kual’piirakkakkii. 
A sit viel siel meim_puolel ni siel paistet’t’ii tarttukantsikkoi. Nama 
tarttukantsikat on samalaisest taikinast justii ко se kual’piirakkakkii. 
Kual’piirakka on vua umpinainen, a nama kantsikat nama ovat avonaisii.

Nyt mie tas sanon, miten valmistettaa kantsikan^pialys, syvamet, 
meil sanotaa kantsikan syvamet. No ei siin nyt mittaa erikoista mutkaa 
ole, on vua jo t nama tartut pittaa kuorii, suolarj^kans keittaa. Sit ves ко 
kuaetaa pois ni hillotaa ne oikein hyvast, jo t siin ei sua olla yhtakaa 
muhkuu eika mukuretta, se pittaa olla oikein hyvast hillottu. N o ja  sit 
mita pannaa makkuu? Kuka pannoo mitiikii makkuu. No tavallisest 
sita nyt pannaa munnii sinne, tuota tuoreita munnii puhaissaa. Pannaa 
pialista, ja  muutamil on tapa panna viel vahan sinne rahkaakii. Ja sit 
tam a kaik  h am m en e ttaa  h y v as t sek as in  ja  h a jo te tta a  sen 
ruiskakkaram^pial. Hajotellaa tavallisest veitsel silitettaa, ja  sit pistetaa 
tuas samallain leipalapijal kiukaahen arinal niiqku piirakatkii. Kiukaast 
ко on otettu pois, ne pittaa olla punaset pialykset.
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Ni, enne kiukaahem panemista, mie unehut’in sannoo, jo t jatetaa 
munaruskulaist.a, se vatkataarieskas majjos, ja  ennegko kiukaahem pannaa 
kantsikka, ni se voijellaa munaruskulaisel majjonjcans. No ja  ne ко 
kiukaas hyvin paistuut, ne tulloot oikeim. punasii. Sit ко ne otetaa kiukaast 
pois, ni reunat tulloot tavallisegjcovat sellaset. No kel on vanhoi ihmisii 
ja  ne tahtoot jot nama kantsikat on pehmosii, no sit kuka voiteloo voil ne 
reunat ja  viel ehkii sen pialykseqkii, kuka pyorittelloo seqjeantsikan 
rieskas majjos ja  pannoo sellain hautumaa. Ne tulloot oikein pehmosii 
ja  poyhkeita. Visataa pial jokkuu sellanen puhas astijariepu mita viel 
eij^ole kaytetty. No kantsikkoi syyvvaa tavallisest kohvinjacajurjjeans. 
No sellirj^kans on kantsikka jaa oikein maukasta.

MITEN KEITETAA KOHVII

K ohvii m eil keite taa  sellain . M iul ol’kii am m a oikein hyva 
kohviijkeittaja. Hia suvaits tata varsinaista kohvii. Ostet’t’ii kohvin 
pavut, meil ostet’t’ii ain ruohonpaisii, ei puahettui. Amma ne kiukaas 
puahtoi riehtilal hyvast. Hia seurais jot ne eivi.it pala eiviitkiijia tuoreiks, 
jot ne tulloot sellasii mustanruskeita. No sit ко ne olliit puahettu hanel, 
sit hia ne levit’t’i paperim piiil jiahtymiiii. Ne ко jiahtyit, sit alet’t’ii niita 
kohvmyllyl jauhaa. Jauhet’t’ii kohvit, ja  hanel ol’ salkku kohvniekas, ei 
hiii porokasta kohvii milloigkaajuonut. No tiita salkkuu enneqko kayt’ii 
kayttamaii, ni hia sita pitkat ajat lijoitteP kohvimporolois, jo t tast laks 
pois se vuatteern jnaku. Se tavallisest ommaa vuatetta pit’ olla, sellanen 
vahan harvempaa.

No tama salkku ко ol’jo  valmis kaytettavaks, ni sit hiii laittoi siihen 
sellasen rautasen regkaan, jo t tama salkku ei upont sinne kohvniekkaa, 
a riippui siin niist regkaistaan. Ja sinne sit pant’ii kohvit. Samavarast 
ihan kiehuvaa vettii valet’t’ii pial. No nyt m eil ihan tavallisest 
kohvniekkaa pannaa kohvit j a keitetaa. Mut ihan kiehumaa rullaamaa 
ast kohviloigjeans ei laseta. Se ко alkaa jo  noussa, ni silloin otetaa 
pois tulelt, jo t siint se hyvii haju ei liiksis pois, jo t se olis oikein maukasta 
se kohvi. No juuvvaa sit, vanhemmat ihmist juovat ain sokerigjcans 
ja  viel lisiijaat maitoo ja  sliuhkii.
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PIASIJAISEN LIEKUT Т’И JA LAULET’T ’II

Ко tul’ Piasijaisem pyhat, sit Uat’ilan Uappo tek meil parraan liekun 
katos.alleesen. Sit se pan hyvan nuoran ja  law an hyvanja eika se viipant 
eika mihiijkaa vinnoo mant se liekku. Sit myo liekut’t’ii ja  laulet’t’ii. 
Vaik olt’ii pienii nii kyl myo jo  liekkulaululoi alet’t’ii laulaa, sit myo 
laulet’t’ii jo  kullist kaikellaista. Sellaistakkii laulet’t’ii jot:

Tule kultain  tana iltan, tu le  kello  kuusi. 
a  ко tu lc t se itsem an, ni m iul 013 ku lta  uusi.

Tule kulta tana iltan, tu le kaksito ista ,
jo t eivat m eiij kylan  am m at vahtis ikkunoista .

T ule ku lta in  tan a  iltan , tule vanarilla , 
keskim ainen ikkuna on m eil saren illa .

K ultain m innuu  rakasteli p ienest sekii nuorest, 
niii] kuin lintu po ikastan  ham ast m unarj kuorest.

S iri-viri kulta in  iantii, ei se kuulu  tanne, 
seitsem iiv v irstaa  varv ikkoo  on m eitan  valillam m e

K ultain liiksi so tam ieheks, sanoi alii sure, 
en m ie enne kah ta  vuo tta  katsom ahan  tule.

H itteri-k itteri v iis to is t vuotta  let’t’in auhaa  kannoin , 
egkii m ie n y tk iia jo k a  rontkol hyvvaa  p a iv aa  anna.

A m m at am m at t’iiiq kyliin am m at, m ika  teil on hata?
M iul or) ku lta  usko llinen , se ei m innuu  ja ta .

H yva s i ls u ja  sipel’retku, po ika lahtoo sottaa.
M is om pojat pu lskem m at, ni sie lt se p ittaa  o ttaa..

S o tam ieheks eivat kc lpaa  ru jat e ik a  ram m at, 
kyl ne siihen va litaa  ne pojat m olo tsam m at.

R ikkaat ty to t y lpeiloo t lagkaparilo illaan , 
m iul on yhet pun ap o h ja t kesiivarilo illa .
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R ikkaat ty to t k iitte loo t, jo t  heil om  .paljon  paitoi, 
m iul on yks ja  rikk inaine , silkii tulen aikoi.

V alaskala va lkee kala  meil] kanaval uipi, 
heila in  taitaa  m ain ita  ко  oikee korva  soipi.

H eila in  ta itaa  m ain ita  ко m innuu  nikostu ttaa, 
ta itaa  ihan a ja te lla  jo t  m ie rakastan  uutta.

Morsiammel laulet’t’ii:

P oh jattom al laival lak s it seukko  sou telem m aa, 
voi kuiq kurjam  pojam  m ielta  laksit noutelem m aa.

Ei siug ku lta is  m u u ta  t’ie, ко  k o lm ella is ta  tyota, 
v iinaa  ju o p  ja  tappeloo  ja  po litsas on yota.

L uu le t sie jo t  Puavo lan  A n tti tuom isii siu l tuopi, 
ennem paa  h ia  rahat kaikki kapakassa  juop i.

K anavas om „pal’jo n  k ivv ii, yks on kaikk ist kova, 
m uailm as om p a ljo m  poikii, yks on ty ton  om a.

K aik  on linnu t harm aita , m ut yks on harm aham pi, 
kaik om  po ja t rakkaita , m ut yks on rakkaham pi.

Ei tuos U atus k iito st uo ja  m oit’t’iikaa ei huoli, 
rita jaa  ja  riitajaa ко  rikk inainen  tuoli.

E t sie A nttii ihastun t, ihastu it A ntin  turkkii, 
huom en m iinet ka tsom aa  hein tyhjii kujannurkkii.

S ie uatliit jo t  Ievalassa  p ie taa  e lloo  hyyvaii, 
o trapu troo  riiism akualii uppo ta lvet syyvaa.

V anha ku lta  vaih to la inen  sattui vastaa  t’iella, 
royhen ta is  ко riik iigkukko  pahan ilm an iella.

M ie se ty tto  lau lelen  j a  viiserriin ко piasky, 
toisii poikii kau lelen  j a  o m a  kulta siastyy.
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PUAVOLAM PUAVO

M eiq^ky las ol se llan en  P uavo , Puavolarm  P uavo . T am a 
Puavolam, Puavo ol’ sellanen oikein yksiijkertanen, ja  sen am m ataikka 
oikeestaan sen nainen, se ol viel yksinkertasemp. Sellasen heitii piet’t’ii, 
ain^nauroit ihmiset heita.

Sit ко sinne mein puolel rakennet’t’ii sellanen uus m assinat’ie, ni 
tama Puavo man sen K atriiserpkans niit'yl. A niitty e i j o l t  kuin 
ettaal siint m assinat’iest. Puavo m an vahan etem aks lyom aa, a se 
Katri, se loi vahan likempan. Ni m assina ко huus, ni Katri sellasen 
suuren hian nost jo t nyt se huutaa m eim ^Puavo, se sinne nyt oksyi 
metsaa, meimJPuavo se huutaa. Ja kaik sen jiilkee alkoit ain^nauraa, 
m assina ко huus ni sit ain m atkiit jo t Puavo se huutaa, ei se m assina 
huuvva.

Sit se sama Puavo kerran man ottamaa Korpniityn pellolt, Korpniitylt 
man ottamaa heinii kuorman. No ojan ylite pit’ ajjaa. Oja ol’ tavallisen 
syva, a hevosel pit’ ajjaa yliten. Kuorma kuatui ojjaa, heinat laksiit 
virtaamaa. Puavo karsut’t’i vua niskajaan ja  sanoi: “Nyt om^Puavo 
puatakas K orpniityn ojas kon tkas” . Ja se laks sellaseks niinku 
sanamparreks ihan siel mein paikal.

KETRATAA VOKKILOIL

Mie olen elamassain hyvin pal’jo  neulont, teht sukkii, kintaita, 
laqkapaitoi. Ensin t’ietyst lampaat keritaii. Keritiia lampaita kaks kertaa 
vuotee, syksyl ja  kevvail. Lam paat ко keritaa, sit v illaa kavvaa 
karttaamaa. Villoi ei pessa villoin, a kartataa ne hijekkaiin. Meil ко on 
vahan ollut villaa, ni mie olen itse kartantkii. Karttaan ne ensin, t’ien 
leppeil. Sit ne leppeet laitanjcaik hyvast siin kartates jo  ja  alan otsist 
ottaa ja  uuvvestaa kartata. Karttaan viel kovemmin jo t eij j i a  yhtakaii 
ainovaa nukkaa. Ain jio stan  sita levettii ja  paivaa pain katson. Jos nukkii 
on , ni sit v ie l a lan  k a rta ta . T uas p an en  k artan  p ia l ja  tuas 
karttaan^niii] Jcavvan, ко ei j i a  yhtiikaa ainovaa nukkaa. Sit siint tulloo 
hyvvaa laqkaa. No ja  sit katson, ко on jo  nukatointa se leve, vahiisein



viel karttaan ja  alan sita laittaa pokelbl. No ко ogkarta ttu , ni sit t’ietyst 
pittaa kavva ketraamaa.

Ketratiia meil vokkiloil, viirttenii meil ei ennaa kunis mie muistan, 
ni ei ole ollut, ain ogjcetratty  vokkiloil. Sellasii pitkii pokeloi, sit 
v iru te ttaa  n iit ja  tulloo lagkaa. No lagkat mie tavallisest olen 
aim pest. Mie hijekkaast lankast en suvaitse mittaa neuloo, kaik neuloin 
airupuhtaast lagkast. Lagka ко on jo  ketriitty, se kerrataa. Tavallisest 
kaks lagkaa kerrataa yhtee silloig ko tehhaa kintaita, sukkii, a ко tehhaa 
jo  lagkapaitoi ja  ко tehhaa jo  rettusloi tai mita sellasii parempii, ni sit 
pittaa olla kolt lagkaa. Yhellain ketraUia oikein hienokkaiseks se lagka 
ja  kolmigkertaiseks se sit kerrataa.

Lagka ко og kerrattu, sit se vyyhitaa. Nyt enniia niita viipsempuita 
ei ole olemaskaa. Ennempaa lagka eistain viipset’t’ii viipsempuihen.
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A nyt pittaa tapuret’t’i tai poyvvag kassaa tai mihin jot siint tulloo sakka. 
Nama sakat ко on tehty, sit mie tavallisest ne pesen. Laqka ко on hyvast 
jo  kuivant sit se keritaa keril, n o ja  aletaa neuloo.

Jos on lampaat harmaat, ni lanka t’ietyst tulloo harmaata. Niita ei 
varjiita, ei paineta. A valkijaa lankaa usjaa painetaa. Painetaa laijka 
siel siniseks, punaseks tai keltaseks, millaseks vua tahotaa. Painetaa 
laqka ja  tehhaa laijkapaitoi.



SPANKKOVA

PAAVO RISTERI, synt. 1888 
Tiakeli, Spankkova

TIAKELIS PIET’T’II NAURISTA

Mein Tiakelin kylas ainijaa piet’t’ii naurista. Sit syksyl viet’ii Pietarii 
ja  suat’ii rahhaa. N aurism ua teht’ii sellai: lepikkom etsa otet’t’ii ja  
karcuitii, sit ne lepat pant’ii suurii vihkoloil, kuusen oksii pant’ii alappai, 
jo t ne palloit, ja  pial pant’ii turpeita, kasvopuol’ alappai, ja  poltet’t’ii 
kovast, nii jo t ne turpeet hajosiit hienoks. Sit se mua kylvet’t’ii vaha 
enne Juhannusta. Parin kuukaaven piast alet’t’ii korjata.

Ensimaist nauriit olliit kalleempii, myot’ii enin osa ко ol’ hyva hinta
- kopekka tykky. А ко ol’ heikko hinta, ni sit man puolest kopekast. 
Kayt’ii myomas Pietaris, Opuhhovan sillal, siel kaivat ain yhet ostajat. 
Ne olliit aakent’it, mitka ostiit, sit hyo veivat Sennoin rintkaa. Isanta 
ко tul’, luvet’t’ii tykyttain, paljo siul ol’ tuhansii. Ne ol’ sellai kaksin- 
kolmin tuhansin ja  pant’ii vaha pial. Kakstuhatta naurista ко pant’ii, ni 
sil sait kakskym m ent ruplaa. O ikeeha siin t tul’ tavalline raha. 
Siihen^aikaa tavalline lehma makso noin kakskymment viis ruplaa, 
kaikkiig kalliimp lehma ol’ koltkyment ruplaa.

Miekii ко olin piem^poika, nauriin kans ко luvat’t’ii viija Pietarii, 
ni eha meita silloin enniia nukuttant sina yon, monta kertaa uamust 
varrain havaitsit yllaa, jot vielaks se seta on siin, mie ajoin settaiq kans. 
Jos ко luvat’t’ii ja  ei viety, ni viel pant’ii itkut.

Sit mant’ii Hatsinan kautta. Pulkkovas manimmo juom aa cajjuu. 
Justijaa Pulkkovan tvortsan kohal ol’ kaksinkertane kot’, se ol’ Paul



Paulovican cainoi, se оГ mein kylloisil tuttava. Siel ol’ paksu ukko, 
mika pit’ cainoita. Jos juoksiis kuka tul’, ni se kom m yyt’t’ii pois 
cainoistkii, se о Г sellane ukko.

Ко lahet’t’ii seitseman aikaan kotont, ni jovvut’t’ii kuuven-seitseman 
aikaan iltaa sinne. Eha meil pienil pojil muuta huolintkaa, ко nakkyit 
Pietarin valkeet. Siihe aikaa viel Pietaris palloit kirassivalkeet. No sita ol’ 
illoo, sit tapas koton luat’imista vaik kuim paljo, se ol’ sellaista lyst’ii.

Suuremmil katuloil palloit hyvat valkeet, tais pallaa kaasu niis 
lamppulois, ne palloit ihmeen kirkkaast. Ne alkoit Moskovan sastaavalt 
ja  ham m aa kesklinnaa^ast. A isvoskoin kortteerlois viel palloit 
kirassilamput, a tallilois ol’kii sellane pikkaraikkane lamppuraiska, 
kirassil palo. Sellasel kayt’ii tallis, ко hevosii siivot’t’ii. A sahkoo eij. olt 
missaa.

KAYT’II ISVOSKAS

Ennevanhaa ol’ niat sellain, jot isvoskat olliit pocotus tial mein kohal, 
muuvalt ко ei jo l t  rahatulekkii. Sit ко alkoit manna rautteil, ni sit eivat 
ennaa niim paljo manneet isvoskaa. Miul ol’ kakskymmentkuus vuotta, 
ко mie olin Pietaris l’ohkovoil ajamas. Sit kain lomus ruatamaa. Lomu on 
se, mika veteloo tavaraa kackal. Mie ruavoin Nevski-savotas kolt vuotta. 
Se ol’ hyva rahti. Siin ol meinjeylloisii monta isantiia ruatamas. Siel myo 
makset’t’ii kortteerist. Ко piet yhen hevosen stoilan, maksoit nelja ja  puol’ 
ruplaa kuukaaves, а ко ol’ pari hevosta, ni maksoit viis puolen kans.

Emantaa piet’t’ii ain, pah ruuvan poytaa, ко kayt’ii syomaa. Nel’toist 
henkee soi kahest suurest vajist, pitka poyta ol’. Eistain syot’ii pialt 
vetelampaa, emanta toi viel lisakskii. Ко ol’ syoty vetela, sit lusikal 
yks kollaat’t’i vajin reunaa, sit lahet’t’ii pohjast lihhaa vetamaa. Sit syot’ii 
tattarputroo. No segjco soit, ni sit ei muuta ко tavai cajjuu.

Pialimaine nuttu pit’ olla forma. Oikee sitavart olliitkii isvoskoin 
portnoit. Pialimaista nuttuu sanottii arm ’akaks, se makso tavallisest 
pial kahenkymmanan ruplan. Ja liappa pit’ olla pias, ei niinku herroin 
liappa, se ol’ sellane pitkuslaine. Arm ’akan pial pit’ olla viel kussakko. 
Forma pit’ olla aim pial.



MARI JAKOVLEVA, synt. 1885 
Tiakeli, Spankkova

OLIN PAIVALAISEN

Meil ol’ kakstoist henkee peretta, ol’ isa, ait’ ja  vanha tat’i, ja  sit о Г 
sisoloi ja  veikkoloi, nel’ja  veikkoo. Isa ol’ viinaa kaykki, m eirnp it’ lahtee 
kaikiin piantoittoloihen. Minnuu eistai laitet’t’ii linnaa likaks. Siel elin, 
sit tulin linnast pois. Sit kaimmo korotniekan tarhas, siel meil makset’t’ii 
viiskyment kopekkaa paivas. Uamiist kaheksast iltaa kaheksaa^ast 
pit tehha tyota. Yks tunt ol’ lounatta, oma evas pit’ olla keral. Lounatta 
ei siel annettu. Siel kayt’ii, kaik kantapaist nahat kulluit pois, ко juost’ii 
koko kevat siel paljain jaloin. Tult’ii kot’t’ii itket’t’ii, viesal sliuhkil voitel’ 
mamma kantapiat ja  tuas lahet’t’ii uamusil sita tyotii jatkamaa. Sielt ко 
loppu se tyo, sit tul’ jo heinaaika. Sit mant’ii Sivortsan parkkaa lyomaa 
heinaa. Viel ei osattu siivollaa heinaakaa lyyw a, no koha siel olt’ii. Itse 
t’ikuttii viikate, toiset ei osaneet, mie vual osasin. Miul siso ol’ sellane, 
jot se loi ain teran pois, mie hanel ain t’ikkusin.

TuP syksy, sit mant’ii virolaisil omenaa kaivamaa. Kaivet’t’ii siel 
koko syksy om enaa, v iiskym ent kopekkaa m akset’t’ii paivast ja  
syotet’t’ii. M eiLol’ virolaine kyla, myo kayt’ii siel ain paivalaisen. 
HeiLoF lihhaa paljo, hyo liharuokaa keit’t’iit. Heil^ol’ suurii sikkoi 
kasvatettu, heil ol’ hyva olla paivalaisen, pit’t’iit hyvast.

Koton meil ol’ keral peltoo. Meil ol’ kolme kektaarii muata, meil ко 
ol’ suur pere, ni myo teht’ii se a in jiiin  vallee, jo t mant’ii pellol ко 
vieraihe vua. Aim,^pit’ tehha vierast tyotii, suahha nuttuloi pial ja  
jalkineita jalkaa. Isa ко ompel’ uulet’it vuuvveks, pan kainaloo ja  sano: 
“Lapset, nyt tata kayttakaa kainalos tahi jalassaa vuos, enne vuotta etta 
sua mittaa” . Sellaset lapikkaat, myo kutsut’t’ii uulet’loiks heita. Isa itse 
ompel’ kaikil yhellaist lehman^nahast.

Enne teht’ii kotonjiahkaa. Isa mis lie pit’ hanta pytys ain. Mie en 
t’iijje miten hanta muiten tek, a muistaqwko pah hanen ain likkoomaa 
pyttyy pajugwkuoriin kans. Em^mie konsaa olt katsomas mita hia 
niil tek, no koha nahkaa ain hanest tul’, uulet’it tulliit. Ja se oP vahvaa 
nahkaa, kavva ne kest’iit juoksenella. Tytot jo  ol’ morsijatyttoloi, hi
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kotont ain tat’ilt ja mammalt varastet’t’ii kegkat, mil lahet’t’ii liekkuloil 
suuriin tyttoloigjcans. A meil ei ostettu viel kegkii, jo t oisimmo 
piasseet suurin tyttoloig Jeans liekkuloil. Liekut olliit kylan otsas. Tas 
kylas mie uon syn tyn t, tas mie kasvoigkii. Naimisis en ollut, mie uon 
vanha tytto.

KATRISAVOLAINEN  
Vironkylii, Spankkova

KARPALOS KAYT’H SUOL

Viis - kuus kilometrii pit’ k o js t  manna. Siel naht’ii niita karm eitaja 
val’ist juoksennelt’ii niist karm eist pakkoo. M yo a in jte p p i kia^es 
kavelt’ii, ко karpaloo korjat’t’ii, keppi piet’t’ii l’ikel. Mie karmetta kyl 
pelkasin. Jalkasin mant’ii. Sit ol’ viel semmonen siin suon iares vetela, 
siint pit’ piassa, sinne vajosit miltei kokonaa. Siihen sit matet’t’ii puita, 
ja y l sem^piast’ii sit suomwpial. Meil ol’ oikee suur suo, kuus kilometrii 
vist ol’ kylast. Karpaloo kyl ol’ pal’jo  siel. Juomukkaa ja  mustikkaa ol’ 
iares, ne ei olt oikee suol, a ne olTiit iares siin. M ustikkametsa jaa о Г 
suur. No karpalos kayt’ii myo joukus, nauret’t’ii ja  laulet’t’ii ja  mita siel 
ei pietty, kaikelaista metel’ii.

Uulet’it pant’ii jalkaa, sillov^viel kumisuappait eij„ollut. Jalat kastuit 
t’ietyst. Markag^kavelt’iikii siel. Helmatkii olTiit markan hammees, ко 
ol’ marka aika. Eika mittaa tult, mie ol’in jn iin  terve ain. Jo viistoist 
vuotta ol’in naimisiiskii, ni em^mie tuntent millaistakkaa tautii. Miul 
olTiit nuavot, ni niita ain hierot’t’ii, ja  ain heil kons mitakii ol’ vaivaa. 
Heil kons vatsaa hierot’t’ii, kons kassii, kons jalkoi.
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MEIN AMMA PARANS IHMISII

Miul ol’ anoppi, hia ihmisii hiero ain. Mie en osant mittaa semmosta. 
Toine osajaa kaikellaisii parantaa, a mie en osant mittaa. Meil^ol’ amma, 
hia osais kaik parantaa. Taase vot kasvaa se korpa ihmisel, hia segkii 
parans, jo t havis^se sijakii pois. Hia luk, hia kaik luk. Muistan ykskii 
ко tul’, kakskymment kaks vuotta pojal, ja  ol’ niin suur sellanen selas 
tas. Kolme kertaa kai, hia sano: “Ala ennaa tule, se mannoo takasii 
kaik, ja  tasanet jallee kuin ol’itkii” . Sellaa kaikii. Mein amma paljo 
parans ihmisii, hia osais kaikelaista. Tallaa karmekii ко pist, ni hia 
kaik seqkii luvun luk’ ja  segkii parans.

M iun sisko l ко p is t siel suos kera karm e ja lk aa , ni se tul’ 
hiim. paksuks se jalka kunis pias kot’t’ii ast, kaik mustaks tul’, sellane 
sinine. Ja amma kuiv^vua muutamai] .kerram^puhals siihen ja  sito kii 
sen jalagjcovast, ja  mie en t’iije mil hia hiero hanta ja  pan kii ja  sano: 
“Kay nyt makkaamaa”. Hia kai vuoteel ja  uamusil jalka ol’jallee terve.

ENTISET PIJOT

Sulhane ol’ omas talossaa ja  morsija ol’ omas. Se ol’ sit niiijku 
vecemoi ilta morsijal. Uamusil sit sulhane tul’ vast ottamaa. Morsijal 
sit pant’ii seula poyval, sit siin sukulaist kaik joivat kertaa. Kuka pariloi 
siel pan seulaa, noh kaqkasta, kuka rahan. A ne korvotytot sit ail Jauloit. 
Isa ja  ait’ tulTiit eisimaiseks, viskasiit siihe seulaa rahan tahi mitaikkaa 
kegkkii tytollee. Sit tuas ne korvotytot lauloit. Lautasel ol’l’iit ne pikarit
- yks pikar ol’ viinaa, toine ol’ metta. No sit naine joi a im jnetta , a mies 
joi sen viinapikarin. 01’ sita kot’ista oltta keitetty, sita annet’t’ii sellasis 
lasisis kruuskis, korvotytto ain tarjois sita oltta.

A morsijaa itketet’t’ii. Morsija istu siel poyvan nurkas ja  itk vua. 
Tytot lauloit kaikelaisii niita virsii, itket’t’iit sellaa ain sita morsijaa. Sit 
uamusil sulhane tul’ sita ottamaa, sit tuas lauloit sil sulhasel. Ко о Г vei’ 
morsijal, sit se veikko kai uksel, ei laskent sulhasta tuppaa, enneko 
sulhasem^pit’ antaa putel’ viinaa. A kylarn_pojat panniit kylag^kaul
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nuoran, t’iel tempasiit jo t nuorarahan ot’t’iit morsijast kera. Ne setvert’in 
viinaa tahtoit siint, sit vast sulhane pias tuppaahe. Sit laksiit sulhasen 
talloo, ко оГ jo  vihil kayneet ennempaa, a ко ei, ni sit manniit kirkkoo 
vihil. Sitkaa ei morsija mant viel sulhaseij^kans, a oma vel’ vei talvel 
suanis tahi kesal sarapanas. A sit ко vihit’t’ii, sit vast man sulhaseq kans 
sinne sulhasen talloo. Ja sit mant’ii suattamaa.

K aik  k a iv a t k irk o s . M iekk ii ко m an in  m ieh e l, m iul ol’ 
kaheksan korvotyttoo, sulhasel ol’ kaheksan korvopoikaa. Ja ne pojat 
kaik sit vei vat ne korvotytot sinne sulhasen talloo ast omil hevosillaa. 
Sit laulun kans manniit. Oikeim mukavaa se ent’inekii pitoaika ol’, 
piet’t’ii monta paivaa pyhhaa.

Miun sisko ко man miehel, silloin viel viet’ii anoppi saunaa. Pijotko 
loppuit, nuotelaist ко manniit pois, toisem„pain lammitet’t’ii sauna, ja  
sit sen sisarem^pit’ viija se anoppi saunaa ja  pessa siel. Ja viel tat’it 
tulTiit tahi mitka siel ammat, ja  viel niit pit’ kylvettaa ja  pessa ja  sit 
suattaa kot’t’ii. Ja samavara keittaa valmiiks, jo t vallaa cajjuu povval, 
jo t anoppi kai juom aa sit cajjuu A miun aikanaa sita eij^olt ennaa.



KUPANITSA

ANNA MERONEN, synt. 1903 
Arttola, Kupanitsa

JYRIN PAIVAN PALKAT’T ’II PAIME

Paime otet’t’ii vuorol: ко оГ kaks lehmaa, piet’t’ii kaks paivaa, ко ol’ 
kaks lehmaa ja  viel lampaita, sit pit’ kolmet paivaa pittaa paimenta 
vuorol. Paimenel pit’ antaa kaik vaatteet. Se antokkii mis о Г vuorol. 
Mont paivaa ol’ miul vuorol, sinis haa pit’ miuv vaatteitain. Ja Jyrin 
paivan jiostet’t’ii paime “na uraa”. Se pan setvert’in, naiset korjasiit 
viel l’issaa. Korjasiit munat ja  voit ja  kaik laittoit. Ja sit kulTaist’ii koko 
se yo. Aamust paime man taas karjaa, ja  sellail haa man koko kylan.

Petron^aikan viel annet’t’ii siel cajukupil’l’ine voita joka talost, kaks 
kolt munnaa. Se ol’ paimenel nigku maaratty. Ja syksy ко tul’, sit annet’t’ii 
villoi lampaist ja  sit annet’t’ii vakka omenii joka lehmast. Jot paimenel 
ei huo l’in t s it o s taa  om en ii e ika  m aaham ^panna . S e lla i kai 
syksyyhen^ast, syksyl sit korjat’t’ii palkat kaik ja  ne omenat ja  kaik. Sit 
annet’t’ii kylast hevoset ja  haa veikii paikallee kot’ihee.

Meil ol’ Soikkolast kakskyment kolt vuotta peratyksii, joka vuos ol’ 
yks paime. Sit yhtevjvuon haa ot’t’i ja  mital’ie rapahuis lasimaa, ja  haa 
ei joutuntkaa. Palkat’t’ii toine. Haa ко tul’, ni meil jo  ol’ toine palkattu. 
Sit haa jai oikee pahoillee. No toisevjvuon, sit haa ко jo  ol’ terveen, ni 
sit haa jo  tul’kii ennen^aikaa, jo t ennaa eij^otettu taas toista. Ja se ol’ 
riiigjcunnon paime.
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HAUKKEET KAIVAT

Mie juot’in sita lehmasta vasikkaa. Oikee ко of kaunis ja  suur se 
lehmane vasikka. Mie panin hanen vahaks aikaa tuohon tarhaa, jo t vaa 
nuuhkii sita ruohon haisuu, jo t sit lasen toisemjDiiin karjaa. Tullokii 
naapurin am m aja sannoo jot: “Mita sie t’iukat vasikagjeans siin, ко et 
lase karjaa. Vasikka on niig ku lahtema. Ni pelkaat sie jo t haa vassyy”. 
Mie sanon: “Mita mie pelkaan, e rn jn ie  pelkaa ensikaa jo t haa vassyy, 
a panin jo t haa nuuhkii vahasen sita ruohon haisuu, paasoo peril, jo t sit 
lasegjcarjaa” .

Haa ко man pois, mie manin kot’t’ii, ot’in valoin pagkiihe maitoo. 
Manen juottamaa, hi ei haa katso paaltkaa, hampaatkii on lukos. Sit jo 
viskaskii itseese maahen ja  paagkii suoristi. Hyvanen aika, no mika 
tai nyt taas tul’. Mie vein pagkin tuppaa ja  itse juoksin Kat-tat’il: “Kat- 
tat’, tule kiiree, vasikka kavvoo kuolemaa” . Se tul’ meil, ot’t’i mita 
lienookii sopottel’ja  priisku hanta siin i laks pois. Haa man pois, mie 
manin tuppaa, ot’in sem pagkin taas, manin uuvvestaa. Vasikka joi 
niigku ei j o i s  oltkaa mittaa. Vot millaista leikkii.

A isan omil ol’ toine leikki. Mie viel sillo ol’in niigku lapseljaitane. 
Vanhemp veikko ol’?l’innas ajamas lomus. Ilaa rapahuis siel lasimaa, ja  
haa loju pol’nitsas l’innas kaks viikkoo. Sit se hevone ol’ sellain, kuka 
tahto, se pan val’jaihe. Kuka pah tukun heinii hi hyva. A ко ei pant, hi 
sellai seiso yon. Vot sellaista leikkii ol’. Julia-veikko tul’ sielt pol’nitsast 
poikkee, jo  tul’ kevat, pittaa kavva kylvamaa. Tul’ kot’t’ii, se hevone 
vakisem paas kot't’ii, haa ol’ niin otsas. Muutaman paivan haa siin lepas. 
Pantii toine hevone rinnal mika ol’ koton, ja  laitet’t’ii kyntamaa.

Haa man kyntamaa. Taas se naapurin^ mies tulloo ja  sanoo: “Mita sie 
poika t’iet, tallasem^platsin sie kynsit, miin on heikko hevone siul rinnal”. 
-“Ei hanel mika tult, toine ol’ plotna hevone rinnal”. Haa ко tul’ kot’t’ii, 
hevone viskaskii itseese maahen ja  kaikii jalkonee potkimaa. Hanel 
jo tul’ paha. Se sama P ’otr Osipic tullookii polttamaa, aig kai mein isal. 
Isii sano: “Mikal’ie tul’ hevosel, ei syo, ei muuta ко vaa val’l’aisoo tuos”. 
“A jo mie pellol sanoin, jot tallasel hevosel heikol sie tallasein platsin 
kynsit. Haa hanen vasyt’t’i”. No mita, haa man pois. “Juokse, Anni, 
kay Antin Kat-tat’il”. Mie juoksin Antin Kat-tat’il. Se tul’, mita puuttu sil 
sopottel’ja  se hevone nous yllaa, kai paristelemaa i kai syomaa.



Ies^senko pittaa manna lounailt jo  pois kyntamiia, taas tulloo se 
Pekko polttamaa, sannoo: “Sie sanoit jot hevone ei syo, katso kuin 
suun tiivvelt syop” . Haukku toisei] kerran. Haa laks tuvast poikkee, 
hevone taas maahen. Potki potki i siihen heit’t’i heqkeesen, sinne man 
hevone. Vot mita tekkoo ihmisen kateus. Sita sanotaa haukkeet. Siihen 
hevosee kay vat haukkeet.

Miul ol’ sellane leikki viel kois ollessain. Kanan panin istumaa. Kana 
hauto pojat, ja  niita ol’ suur summatoine karja. Ja ne olliitkii jo niin 
veiterii ja  hyyvvii jo t kaik, ja  sorreita kaik valkosegjceltasii. Tul’ 
naapurin amma sano jot: “Ohoo millane karja siul on”. Haa kuin 
haukku, yks man tanapain, huomen man kaks kolmet, ja sit manniit 
nelja, ja  ne manniit kaik sukupuuttoo. Vot mita se sana tekkoo. Kaik 
kuoliit itse. K aveliit kaveliit, v iskasiit m aahen ja  rapakoit’t’iit 
rapakoit’t’iit jalkonee, i siihen ol’ valmis.

Myo leikkasimmo sijan, suur summatoine oli. Sit no omenii ol’ pal’jo, 
laha mie otan toisen, pienen. I mie ot’in toisen, pienen porsaan. Kuuta 
puol’toist mie jo  hanta piin, sellane louhka porsas ol’. Tul’ naapurin naine 
i sano: “Kats kuin sie elat, katsaha millane sema on l’ihhaa porstuvas. 
Pytty sellane ol’ suur ja  viel saavilline, ja jo  on taas uus kasvamas”. Haa 
sano tallain. Haa ко man tuvast pois, sita kai rot’imitsa sarkemaa, sita 
porsasta. Mie juoksin sinne, mie juoksin tanne ihmisilt kysymaa, kuka 
mita t’ietaa, porsasta rot’imitsa sarkoo. Sark sark, vahan aikaa i virutti 
saiireesen, i siin^ol’ valmis. Kaikellaisii on kummitoksii ihmisii.?

MARI SPELLER, synt. 1897 
Volosova, Kupanitsa

MEIL PIET’T ’II PELLOVASTA

Sita pit’ nyhtaa, siemenet hakata mist pois, sit levitet’t’ii nurmem pialle 
heita. Sit lammitet’t’ii sauna. Katsot’t’ii, joks ne on valmeita, pant’ii saunaa 
kuivamaa. Sit olliit sellaist loukut tehty, mil heita loukutet’t’ii, jo t tul’ 
hienoo. Suat’ii enemmat luut pois niist pellovaist, sit ol’ sellane l’ipsu 
sanot’t’ii, mil l’ipsutaa. Siin о Г rauta pantu, mika tempajaa niita luita siint
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poikkee. Viimeeks sit viel vijot’t’ii, ol’ tehty sellane puu, levja ja  sulava, 
jot^ei tartuttant ennaa kii mihikaa, ja  hoikka ко veitsentekoine sellane. 
Sit sita pellovaspijjoo puistelt’ii siihe keppiihen, sit se tul’ puhasta. Sit ol’ 
viel hakla, siin ol’ sellaist hienot naulat lyoty. 01’ sellane lauta, vot taha 
otsaa ol’ tehty harvemmat naulat, tahan ol’ sit j ’ihjat. Tas ко veet’t’ii sita 
pellovaspijjoo, kaik ne harvemmat pois, sit toises veet’t’ii hienommat, 
siint tul’ kahellaisii tappuroi. Sit niist tappuroist teht’ii poppanal^loimii, 
a niist hyvemmist, aivinaisist teht’ii sit kaqkaal loimii. Tappuroist teht’ii 
kutteita vua, mil kuvotaa.

Eistain loukutet’t’ii, sit l’ipsut’t’ii, sit vijot’t’ii, sit vast haklat’t’ii. 1 sit 
se ol’ jo  valmista. Sit teht’ii ne kaik kuontaloille sellasii ко o lliitjie  
pijot. Sit se kianet’t’ii se pijo sellain ja  pant’ii monta pijjoo yhtee, no 
kymmenan pijjoo, teht’ii sellasii pumppuloi heist. Sit ne korjat’t’ii 
mihinikkaa merssii talveks. Viet’ii tuvan luhtii ne tappurat, sielt sit ко 
ol’ tarvis ottaa, tuas mant’ii ja  otet’t’ii. N iist ketrat’t’ii sit heikompaa 
rihmaa. Koko talven eiha siin olt ammil eika kellaa aikaa istuu jouten. 
Miul ol’ amma jo kaheksaijkymment vuotta, hi ain hia istu vokin takan, 
a iqketra is  vua. Vokkiloil ketrat’t’ii.

Talvel myo ketrasimmojakuvoimmo kankaita. Miekii kuvoin verkaa. 
Lampaavjvillast ketrasimmo, mustii villoi ol’. Lam paavjvilla ketrat’t’ii, 
hienoo lagkaa, ja  sit pellovast ketrat’t’ii ne loimet. Eistain ne rihmat kaik 
vyyhit’t’ii. Sitten sellaist suuret luontopuut olliit, ne pyoriit tallain ympar, 
niita myota ailjaset’t’ii lukkuu, jot kuim monta siint tulloo seinaa. Seina?s 
ol’ niitjku kuus arssinaa. Sit laset’t’ii lukkuu, kuim paljo sita kaqkasta 
tul’. Loimet painet’t’ii mustaks, ne mustal villal kuvot’t’ii, lankal.

Sit se vanutet’t’ii koton viel, se tavara ко jo  tul’ valmiiks, kastelt’ii 
varis vee^es, ja  sit ol’ sellane suur pytty, siihe pytym^pial pant’ii kaik 
rist’ikollee nuorat. Sit sem^pytym pial pant’ii se m arka ja  aii]wko 
hierot’t’ii, hierot’t’ii. Sit ei tult niita rihmoi tuntumaa, se tul’kii ко mita 
verkaa. Sit sai ommella siint miehelle nutum^pialyksii.

Mie jaa ко talvet ain ketrasin ja  tein niita kaijkaita ni sit mium miehein 
sano: “Kehtaat sie, mita sie nyt naita kayt tekemaa. Mie ко mian l’innaa 
ruatamaa, mie siul tuon sielt kaik valmista, ei siun huol’ ain istuu”. No 
ikavaha miulkii on istuu ilman tyota, kaik tekkoot. No sit kyla?s viel ol’ 
sellane muot’, jot sit sanotaa jo t “se ej ossaa mittaa tehha” . Pittaaha se 
kaik tehha. Mie jaa vet osasin kaik kuttoo ja  ketrata ja  neuloo ja  kaik 
kaik. Koko talvet neulot’t’ii lagkapaitoi ja  riepuloi ja  sukkii.
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KA1JKAAN KUTOMINE

Ennempaa ol’ kaijkaspuut. Siin ol’ sellane vieru, mihi rihmat kiarit’t’ii. 
Sit olliit ne kuppeet Jeh ty , jo t mika pittaa kii sita vieruu. Siin viems ol’ 
sellane keppi tehty, mil kieret’t’ii sit sita vieruu. A sit toisee otsaa pant’ii 
sellane puu, piasyrja, mihi se vuate kiarehyis.

Kaijkas ко pant’ii, yks ihmine kai tannepai, se rihma ol’ vyyhitty, 
pitka let’t’i tul’ sellane. Yks pittaa kii t’ialtpai sita vyyhtii ja  ail laskoo, 
a toine siel vierus aiqwkiertaa sita. Rihmoihe ol’ pantu t’iuhat, jo t ne 
rihmat ei vanuneeet miteijkaa, kaks lastuu sellaista. Yks rihma man 
ala, to in jio u s  pial. Sellaig jc o  terit’t’ii ain^niil t’iuhoil, sielt ain toine 
toukkais riiil t’iuhoil,a t’ial toine sita let’t’ii lask. Sellaiq^ kiarit’t’ii kaik 
sen vierum pial ne rihmat.

Sit pant’ii niijet, niijet olliit rihmoist tehty. Kuvot’t’ii nel’jaa niitee ja 
kuvot’tii kahtee niitee ja  kolmeekii. Kuvot’t’ii kalahannikkoo nel’jal 
niijel, se ol’ sellaista toimikasta. A kahel niijel kuvot’t’ii sellaista mist 
tehhaa esnoi, sellasii tyofartukkoi, ja  sit sellasii kasrotkoloi ja. Se ко 
valken, ni tul’ valkijaa, ja  niita ol’ ihan helppo pessa.

M a tto jen  k u to ja  A nni K ek a la in en  v. 1960. K u v a  V lad im ir  K okon  kokoelm asta .
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Sit se kagkas pant’ii niitee. Toine antaa tast, toine tallai ottaa kiertaa 
rihm aa ja  sielt n iijevwvalist ottaa sorm il sellain rihm av jvastaa . 
Om pirta, ко pannaa niisii, sit pannaa pirtaahe. On tehty pirtapuikko, 
sellane kokkiigjeans, jot se riuhtajaa sen rihman sielt. Ja sit og^kaiteet.

No sit alotettaa kuttoo. Pannaa sellaist puust tehtyt sukset. Sit jaloil 
ainijaa poleta. Ко polet tai jalal, sit nousoo yks niis yllaa, ко polet toisel 
jalal, sit nousoo toine. Sil vallii rihmoihe tulloo sellane v'aF. Sukkulaine 
on. Sukkulaises on tehty vokil kiamiloi, siin on sita rihmaa mil kavvaa 
kutomaa. Pittaa tietaa miten nel’ja l riiijelkii polkee. Kahel niijel sita 
jokahine vaik hullukii t’ietaa, a nel’jal niijel ja  kolme] pittaa tarkata viel. 
No sit jo aikaa tulla sellaista hienoo tavaraa, ni kuus metraa paivas ihmine 
kuttoo. Pittaa sit koko paiva istuu. Sit ei j o l e  aikaa siivoperin syy vvakaii. 
Sit ко oi] к at] к as, sit on sita kiiretta, jo t eij ole aikaa ennaa ruavain 
luogkaa tehha tyota. Vot sitamuot’ii kuvot’t’ii kagkasta.

Pal’jon^kuvot’t’ii, monnii kymmenii metroi talves. M onellaista. 
Piet’t’ii silloin naita siltapoppanii. Ketrat’t’ii pellovast paksuu rihmaa, 
sita pant’ii pirtaa. OF sellane harvavaline pirtakii. Rotkoloi leikat’t’ii 
saksil, ja  mika repahyis se revit’t’ii. Ja kaikegkarvasii teht’ii kuvakkaisii. 
Eiha silloin ostettu naita valmein, kois kuvot’t’ii.

Hurstiloi kuvot’t’ii. Pit’̂ olla oikee hienoo pellovasta, ja  hyyvvaa 
pellovasta, m ist sita rihm aa teht’ii ja  kuvot’t’ii. Porog^kans heita 
porostet’t’ii ja  pant’ii hautumaa viel kiukaan arinal. Poro hauto hanta. Sit 
ко kevvail alko hagki jo  tulla, alko valkenuttaa lum sita vuatetta 
paivapaisteel. Sit se virutet’t’ii sinne lumhagkee, se tul’ liiiv valkijaa. No 
paraikaa kyl mie en tahtois niit sellasii hurstiloi. Ni ennenaikaa teht’ii 
niita ja  kaikil ol’. Sillouj ко laivot’t’ii naisem paitoikii koton. Ne ol’ hienoi, 
ne ol’ hyvat kyl pessa. No ко eij^olt sitii muotiikaa jot ostaa.

ROKKA OL’ LASKIJAISRUOKAA

Laskijaisen meil keitet’t’ii roklcaa. Herneita pant’ii pattaa ja  liha ja  
sit keitet’t’ii suures kiukaas. Meil kaik suures kiukaas keitelt’ii. 01’ 
m eil kotogkii se p liitta  tuvas, p liitas variste lt’ii, a suur kiukaa 
lam m itet’t’ii joka paiva, m ita vart olliit lehmat. Lehm ii pit’ vetta
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suahha, lamminta, mihi jauhot hammentaa. Kylmaa vetta lisat’t’ii, ei 
sita kuumaa juotettu. Kiukaas keitet’tii ruoka. Emanta uamust ко nous 
viis tuntii yllaa, pan kiukaan lampiimaa. Seitsemaks tunniks jo  sai 
kaik tehhyks, syovyks juoviiks ja  ruavaat katsotiiks ja  lasetiiks karjaa. 
Pias emantakkii tyoho pellol.

PETRON KAYTTI MARKKINOIS

Petron mant’ii markkinoihe. Sit pant’ii val’ssantka viel korvii, sellane 
krusavoine riepu. Mie ко nytkii olen vanha ihmine, ni ihmeksin, mita 
mie silloin nyt sellain kavelin. Panin silkkivuatteet piallein markkinoihen. 
Kuuma paiva, ja  viel pant’ii se musta val’ssantka ко hautajaisii.

Meil nuapurkylas ol’ suuret markkinat joka Petron. No siel markkinois 
olliit karusselit, sit siel ol’ kaik sellaist larokat ympartsee mis myot’ii 
kaikkii niita tuomosii. Sit pojat ostiit tyttoloille niirnjpal’jo tuomosii. 
Naita litentsloi, mustii palkoloi ol’ja  karppiloi ol’, niiqku nytkii karppilois 
on niita litentsilloi. Pojat livvut’t’iit tyttoloi karusselis, siin ol’ suur parkka. 
Sit kulTaisiit siel pojat ja  tytot parittain. Siel ol’ pal’l’o vakkee. ОГ 
tantsupaikkakii, naytelt’ii kinoloi ja  kaikkii. Karmettakkii naytelt’ii. 
Kamietta ко virut’t’i kia^el tallaa pitkaks. Mie kain siel markkinois jo 
pienen tytton isan ja ait’iq k an s, ja  sit suuren olin ni joka vuos ain ol’ 
markkinat. Oikeeha siel ol hauskaa siel markkinois.

MITEN PIET’T ’II HAITA

Enne haita ovat tytov vecerintkat. Tytot istuut kaik poyvan takan ja  
laulaat morsiammelle. Kaks korvotyttoo seisoot ja  tarjovaat viinaa ja 
oltta. Seisoot huutaat kaik nimittain: “No tulkaa ottamaa, isa ja  ait’ tulkaa 
ottamaa”. Isa ja  ait’ tulloot, ottaat, juovat ne rumkat viinaa ja pannoot 
rahhaa seulaa. Seula omj>6yval. Sit kutsutaa siel likimaisii veikkoloi ja  
siskoloi. SisoLol muot’ panna vuatteet sinne. Jos ко om^miehelas, sit se
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mies pannoo kegkat, s iso rn jn ies, a siso pannoo vuatteet, tavaraa 
vuatteiks. Sit tat’it toose vievat vuatteita ja  tat’im inics kegkatja...

No sit ко kaik ne suku jo  viskajaat seulaa, jo  pannoot rahhaa ja  niita 
lahjoi sinne, sit kutsutaa poikii. Pojat mannoot mihinikkaa saunaa 
istumaa kaik joukus. Niita poikii pittaa kavva kutsumas. Korvotytot 
mannoot viinaputelig^kans ja  kutsuut heita: “Tulkaa vuaja tulkaa, olkaa 
hyvat ja  tulkaa” . Ja sit ко ne pojat tulloot sielt oikee, sit v ie ljau aa t 
tytot jo t “Manneen kessaa markaniit nuo tatit seka sienet, nyt myo 
kutsummo auttamaa suuret seka pienet” . Kaikellain kutsut’t’ii. Sit ne 
pojat ко tulloot, ко viskas rahat, kianfiis ympar. Korvotyttoloil pittaa 
olla silmiit pias jo t niikisiit kuka siel viskas. Tuas ко viskajaaja tuas ei 
anneta viinaa. Sit jo  viskajaat niita ty tto lo ijo tjy tto lo im  pittaa katsoo. 
Sit hyo juovat siin viinaa. No sit ко juovat syoviit, sit lahtoot tantsut. 
Sit kavvaa soittamaa ja  tantsimaa. Se on iltasil.

Sit uamusil tulloot ottajat. Sulhane ajjaa hevosil. Sulhane ко on vieraast 
kylast hi tulloo sinne vecerintkaa, a toine ei kaykaa viel, uamust tulloo 
korvopoikihee kans ja  vierahee kans hevosil ajjaat ottamaa, morsianta 
viemaa sinne sulhasen talloo. Morsia sit ко laitetaa kaik, sit se morsia ко 
itkoo itkoo niin jo t ,  sial lahtee kotont pois. Laitetaa vihkivuatteehe kaik. 
Sit ovat poyvas kaik ne siin, om^pantu ruoka poyviille. Ne ottajat syoviit 
juovat kaik siin j a  sit lahtoot vihille. Isa ja  ait’ tulloot siunaamaa siihe j a  
tat’it j a rist^ait’it. Kavvyyt kaikjakum piiil istumaa riatyy, ja  sit siin morsia 
ja  sulho kavvyyt polvillee hein etehee. Sit kaik siunajaat ja  itkoot, ja  
morsia ко itkoo niiijjcovast niigku niigku. Se ко itkoo itkoo ja  kaulast 
ait’ii kii ja  issaa kii, kaikil antaa suuta, jattaa jiahyvaiset.

No sit lahetaa viemaa toisee talloo, siel sit tuas syotetaii ja  juotetaa, 
kaik morsiammen sukulaist sit mannoot sinne. Siel pannaa turkki 
sillalle, ja  sit leipa ja  suola og Jciajes. Ja sit isa ja  ait’ siunajaat ja  ottaat 
morsiammev^vastaa. No sit kavvyyt poytiia istumaa, syomaa j a juomaa. 
Niit sanotaa nuoteiks, kutka tulloot suattamaa. Nuoteet ко soivat joivat 
ja  tantsiit siel, sit laksiit pois. Sit kutsut’t’ii se suku kaik viel siint kylast, 
keta ol’ siin tuttavii nuapurloi ja  sukulaisii. N iit sanot’t’ii nostajaisiks. 
Sit siin nostajaisis syovatja juovat ja  tuas ко sinne lautasille pannoot 
rahhaa viel. Sit pannaa jakum^pialle sulhane ja  morsia ja  morsiammen 
ja  sulhasen isat ja  ait’it. Sit ко nostetaa yllaa. Ain nostaat ja  huutaat sit: 
“Uraa! uraa!” No sit perraa sen jiap morsia talloo elamaii. Alkaat ellaa 
ja  tehha tyota.
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M ikko  R a u ta se n  j a  S u san n a  K okon  haiil v. 1940. K uva V lad im ir  K okon  perh ea lb u m ista .

Sit viikom perast tulloot jalkjuomat. Sit kutsutaakaik vanhoi, vanhat 
rist.ait’it ja  siel tat’iloi j a . . .  Vanhat kavvyyt vast perast jalkijuomis. Jos 
morsiammel annetaa kotont lehmii taikka mika, ni siin sit juovat kertaa. 
Se ait’ sannoo siel jalkjuomis: “Tas on heiniisuatto, tas on heiniisuatto” . 
Sannoo kolt kertaa. Sit sen tietiia jokahine j o t  hia joi lehmiigjeertaa. 
Sit siin valetaa rumka viinaa, sit hia juop sen. Syovat juovat j a siin 
оц Jcoko hiiit sit.
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POJAL LAULET’T’II MORSIJA

Lauluu myoten mant’ii yhtee. Sulhaist ко kavvyyt lahtemaa morsijaa 
etsimaa, ni sanot’t’ii jo t maijkaa sielt ja  sieltkii kylast. Noh, ei t’ietaneet 
ei tunteneet toisijaan, m anniit yhtee. M iun am m allaiijkii kaivat 
kahettoist sulhaist. Ennevanhaa kaivat sellail jot poika laks kysymaa, 
kuka hane! laksis. Ei mittaa yhteistii poikiig^kans pietty. Mie muistan, 
m iun am m a-vaina iij^ko  k e rto , hi h ia  sano  jo to  ka ik  o ll iit  
hiiv^vastem^mielisii jot... A sit ко se miun iiijain man hiintii kysymaa 
toisest seurakunnast, hia ol’ Tuutarist, iiija ol’ Sugkuralt, hi hia sano jot 
“Sit ко mielistyin, ni keral oisin lahteent” . No sulhaist ко kaivat, hi 
etha sie jo  keral lahe. Pit’ha se siihen^ast olla, ко pijot tulliit. Ennevanhaa 
viel niat niihern pappiloig .kans ко piet’t’ii, jo t niita ei kihlattukkaa, 
kuka eij^osant lukkee. Se luvetet’t’ii, pant’ii lukemaa katkismusta ja  
piplihistoriaa, ja  kuka eij. osant lukkee, hi viel laitet’t’ii oppimaa eika 
kihlattu. Mein amma ain sellasii luat’i.

ENNEVANHASII T’lUKKULOI

Myo olt’ii iltasil kuurupeittosil. M onet kerrat tuonne puolee 
yohon^ast lapset ajeliit toisijaan. Huuvet’t’ii ja  lennet’t’ii pitkiij^kolkkii, 
yks kai siiheg^kuuruu, luvet’t’ii: “Piko piko lammastain, mato soi miun 
hammastain. Mie uom pien paimem .poika, pikkaraine hoitaja. Tuu 
tuu tule varas sissaa” . Sit kaset’t’ii kaikkii huutamaa: “M aa”. Sellasii 
t’iukkuloi ol’.

Poppii lyot’ii. Olliit sellaist sahatut popit ja  sit olliit puiset savvat, ja 
niil lahhaatelt’ii. Kyl myo tytotkii sita tiuket’t’ii, no enemmani pojat. 
Poikiin t’iukkuu se ol’. Vakkarttuu vecet’t’ii: kayt’ii tuollail sillal istumaa 
ja  jalkapohjat pant’ii yhtee. Sit ol’ karttu, sellainem^pulikka. Kahen
vet’t’iit, toine vettaa ja  toine vettaa. Kumpa ov..vakovamp, se vettaa
toisen ylliipain sit.

Ja niskanuottaa ve^et’t’ii. Miehet pit’tiit ennevanhaa sellasii pitkii 
kussakkoi. Pant’ii se kussakko solmuu otsast. Sit toine pah niskan takkaa
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ja  toine pan niskan takkaa ja  alet’tii vettaa, kumpa kummavjvettaa, 
sanot’t’ii niskanuottaa. Voimii viel mitat’t’ii. Sellaiij kayt’ii selattain, 
pistet’t’ii kia^et tan to iseg jcassiin  alaten. Ja sit toine nost toisen 
selkaahen, sellain mitat’t’ii.

Sit ol’ sellaista “kasLclen kualin taimejain”. Pant’ii istumaa, siihe pant’ii 
pieniikii hiat kaik istumaa nurmel. Ja sita em jn u is ta , joto oikeeks 
siiv valet’t’ii vetta piahan, koha vua laulet’t’ii: “Kastelegjeualin taimee” 
ja  juost’ii ympariihe. Kualintaimet kastuit ja  laksiit kasvamaa.

PYHIKS KEITET’T’H OLTTA

Ruis pant’ii itamaa sakkii. Ja sita siel kastelt’ii ain, jo t hyo olliit 
tuoreet, ja  sit ijatet’t’ii. Sit ne kaivat jo  ihaij kaik niigku turpeeseen. Ja 
sitte kayt’ii niita maltasii hakkaamaa. Miqkan jk k a a  kovam pial pant’ii 
ja  sit hakat’t’ii. Hakkasinha miekii monta kertaa nuoita. No sit pant’ii 
suurii cukuniekkoi. Suur kiukaa kovast lammitet’tii, jot ne hautuit, tulliit 
punaseks kaik. Ja sinne eiks pantu viel jauhoi sekkaa, ruisjauhoi. No 
ja  sit pant’ii hautumaa kiukaahen ne. Ne ко paistuit siel, tulliit sellasii 
mustampuhuvii, makijaa makijaa. Ja sit ne otet’t’ii eukuniekoist poikkee. 
Olliit suuret tuarpytyt, kaks suavii sin tuarpyttyy man vetta. Ne pant’ii 
sit sinne. Tuarpytys ol’ reika ja  tappi, ja  siihe tap in ettee teht’ii puust 
sellaist pijatteet, jo t ei piase roitot, ijut ja  jyvat. Sit keitet’t’ii kruttoi 
kipetkuu ja  valet’t’ii siihe pyttyy niihem maltasiim pial. Eistain siint 
tul’ vierre ja  sit hiival kaytet’t’ii. No ei vua pantu mittaa sekkaa, jo t ois 
tulleet ihmist humalaahen, ni se ei juovuttant. No hiiva kayt’t’i, hi sit se 
tul’ hyviim makuista. Sellaista oltta keitet’t’ii. Sit se ко jo  valjahty ni 
sita kutsut’t’ii tuariks. Sita cnemiteq ko aim petrom pyhiks keitet’t’i, 
ni sit koko heinaaika juot’ii sita tuarii makitelt’ii. Sinne vua kipetkuu 
lisat’t’ii ja  juot’ii tuarii.
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TALVEL PIET’T’II HAMARIKKOO

Kavut’t’ii kiukal hamarikkoo pitamaa. Ja sit siel kuaskut’t’ii kiiaskuloi 
kuka vua mita ties, ja  laulet’t’ii. M ein talos olliit ihm een ahkeroi 
laulamaa, viel kunis isa el’ja  seta. Seta ol’ oikein se laulajapoika. Hia 
ol’ sotamieherjkii, ni hia ol’ siel etulaulajan.

Kunis eij^olt valkijaa tuvas, sinis kuaskut’tii. No a sit tuas pit’ 
laskiissa kiukaalt poikkee jo, ко hamarikko loppu. Aina sita iltasil teht’ii 
nappityota, ко valot pant’ii. Kuka kuto sukkaa, kuka karttais, kuka 
ketrais. Myo ain am m am ,pan inimo kuaskuumaa. Amma ко ol’kii niita 
ennevanhasii kuaskuujii. Kummitoksii ja  kaikellaisii ко kuaskuis, myo 
vua hahat’imma nauroimma.

Miun aitin  ja  am m aigjeo tulliit hammastyksissaan kot’tii, jo t hyva 
isa, hyo niikkiit kummitoksii. Hyo olliit niin hajissaa jo t eij^osanneet

In k e rin m a a n  ta lvea . Valok. 
V. U z v ie v ja T . B ykova .
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luat’ii, millasii ne nyt olliitkaa. A ко mant’ii katsomaa, ni siel olliit 
hevoist laitettu orraita syomaa. Se jo  ol’ syksy, jo  ol’jiatyttant muan, a 
niil olliit pantu mitka lie rokoskat selkaa. Vot millasii olliit kummitokset 
ennevanhaa.

PRONISLAVA KRAMMI, synt. 1911 
Seropitsa, Kupanitsa

KYLA PALO

Suomen sota оГ, miehet otet’t’ii sottaa. Sit sovast tulTiitpois kevvail. 
Lavvantain kai m ies’ Volossovas, voegkomastas niiqku ilmoittamas, 
jo t hia tul’ kot’t’ii. Ja sunnuntain paloimmo. Tuacniekat olTiit meil. Isa
0 Г konuhkan. Tul’l’iit hevoset tapunast kot’t’ii. Hyo kaik ot’t’iit 
valokuuvvaa siig jcy lan  otsas, ja  vahan aikaa man aikaa, tul’ palo 
lounataikan. Kaik palo koko riaty puhtaaks ast.

Palo alku, tama poika mika tas kai uksel, ni tai pojal о Г kuus vuotta,
1 hia man ot’t’i ylakerrast, miul ol’ kom nattu ylakerras, hia man ot’t’i 
sielt popporoskan. M anniit koittelem m aa polttaa siint popporoskast. 
Ja hyo ко olTiit niim^pienii, viskasiit mihil’ie olkiihe, ni siint sytty 
palamaa. Meig Jco  j s t  alko pallaakkii, sellaa koko riaty palo. 01’ niin 
suur tuul’, jo t kaik veikii nigku kerrast ilmvalkijaa. Myo kerkisimmo 
manna Kikkerii tat’il, mis mie el’in, m ist tul’in ukkolaa. Kerkisimmo 
vua sinne m anna, ja  jo  huuvvetaa, jo t R o llyg jcy la  pallaa. Myo 
juoksim m o takasii kot’t’ii ast. Vasten tuulta eij j a k s a  juossa, ja  kaik 
n iig k u  h a lv a s iit  ja la tk i i .  V iim ine ko t’ jo  о Г tu le l s iin  m ein  
Rollyg Jcylas.

Kaik palo, mita ol’ koton. Muuta eij j i a n t  ко yhet sitsivuatteet jaivat 
pial ja  pinsakka. Pojam^pal’t’on ait’ sai ja  sit pienem^pytyn spiikkuu 
sielt riuhtas’. Ja ruavaat sai vua ulos ajjaa, lehmat. Kaks lehmaa о Г 
kujas, lampaat ja  kannoikii palo, osa palo, osa ja i viel. Mittaa ei keritty 
suahha pois. Se ol’ niin suur tul’, jo t se ensimaine kot’ ко alku, se 
m einjcot’, ni se veikii kaik puhtaaks ast. No se eij^olt suur kylakaa,
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kakstoist talloo vua kaikkijaa. Toisel puol nel’ja  jai, a niita kaheksan 
talloo palo. Sellaal, sit annet’t’ii metsaa ja  omil voimil jallee sahat’t’ii 
hirret. Ja omat miehet ко ol’l’iit plotniekat, ni kahes kuus teht’ii tuas’ 
kot’. Ei mant ко vuos’ aikaa, suat’ii uuvet ко j t  tehyks kaik.

VASTOI TEHHAA TALVEKS

Myo kaimmo jaa  vastoi ottamas nyt kakskymment kilometrii. Man 
suntain ol’ pl’emanitsa vierais, ni kaimmo matociklal suamas Sohvritsast 
ast. Myo istuimmo kal’askas takan, a sinne tuaks kiersimmo suuren 
tuakan ja  toimmo matociklal kot’t’ii vastatkii. Taskii kaymmo rajonnoi 
saunaskii. Pittaa siel kylpee vahaseg^kuka suvatsoo.

Mein tas metsiis eij^uo sellasii koivuloi, jot vastoi. Ne koivut on oikee 
suurii, lehet heikkoi kaik kapyloikii. Niist et t’ie vastaksii. Pienii koivuloi 
etsitaa, mis o v jv ie l valkoset priku t sellaset. N e on oikee n iita 
raut’ikoivuloi, ne on niin hyyvvii, pieniim prikkuloiij kans. Se pinta on 
sellasii pienii prikkuloi. Sanotaa ne on kaikkiim parempii vastaksii.

Vasta tehhaa, pannaa kaik oksat yhtee sellail, tehhaakii ко puket’t’ii 
justii. Sijotaa hyvast kii. Ennevanhaa teht’ii ain sellasii regkaita siint 
samast vitsast, nyt sijotaa pit’covkal napataa kii, ja  siin on vasta valmis. 
Luhtii pannaa retkamaa m i h in i к к aii?к e p i in p i a l, kaks vastaa yhtee 
sijotaa sil pitcovkal kii. Yks yhappain, toin toiseppain, sellai retkaat ja  
kuivaat siel. Sit mannaa saunaa ja  otetaa vasta ja  ropsytellaa. Vastat pittaa 
luhis kuivattaa, mis eivat nia paivaa, sit ne tulloot hyvat. Niin ovat sorjat 
mohompaist, vaik kevvailkii miat saunaa, ni sanotaa jo t “mist sie nain 
sorreit vastoi sait, ruohompaisii, niin oykii ко vast metsast tuotu”.

M etloi tehhaa, kavvaa talvel suamas n iita vitsoi koivuloist ja  
samallain valitaa mitka om parempii sellasii plotnempii vitsoi. Mitka 
on sellasii ryopyskoi, ni mika metla se tulloo. Kayt hanta siivoomaa 
jalkojais tai lunta, hia jo  mannookii niskat nurin. Pittaa valita mitka on 
sellaset vahvat vitsat, louhkat. No metloi tehhaa, taitellaa, i veitseq kans 
leikkelet, mil tahot. I sit tehhaa metlat. Samallain tehhaa sellaset reijkaat 
siint vitsast, ja  sil reqkaal pannaa hyvast kii.
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MOLOSKOVITSA

ANNA PAVLOVA, synt. 1906 
Piesovitsa, Moloskovitsa

ENNEVANHAA ELET’T ’II MUSTAS TUVAS

Mie muistav yiel meil ennevanhaa koton, ei vaa meil, ol’ siel muilkii, 
m ustavjviisii lammitet’t’ii tuppaa. Kiukaat olliit, a truppaa eij^olt 
ensikaa. Ja mitempas se ei tult sita valkijavjvahigkookkaa. Vot paal 
olTiit ne puut siin, ja  ко pant’ii lampiimaa i sit avat’t’ii uks auk, kunis 
lampis savvu man. Mie olin pien, mie viel sita muistan hyvast. Avat’t’ii 
uks ja  lapset olliit kiukaal tahi misikkaa siel. Sit jo  ко lampis, sit pant’ii 
uks kii, sit tul’ lammi. M eirjJcylas ol’, mie muistan, nel’jas talos 
mustav^viisii kiukaat.

Laki ol’ musta. Joka vuos pyhiks, siel jouluks, paasijaiseks, olliit 
sellaset vuolimet, niirjko sirppi о Г tehty tallaset vaarat, sit vuol’t’ii ain 
seinii. Eij^olt paperilloi pantu, no etha niita jaksant pessa. Heita vuol’t’ii 
ain, hovellet’t’ii sita seinaa. Vot lakkee em^muistakkaa, pest’ii sita 
lakkee vain ei. No seinii muistan hyvast ко vuol’t’ii. No mie olin viel 
sellane pikkaraine, mie viel en vuolt, mamma ja  vanhemp siso vuol’iit 
seinii.

Meil toises tuvas ol’ truvaij Jeans kiukaa, sita lammitet’t’ii, se о Г meil 
suurem p tupa , kesa l elet’t’ii s ie l, a ta lveks aim ^m ant’ii sinne 
savvutuppaa. Se о Г pien ja  siel ol’ lampone.
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V anhat k iv iris tit ovat 
m u in a isen  h isto rian  

m u isto m erk k e ja . 
V alok. A lin a  O tti 

(M o lo sk o v itsa ssa )

PAISTET’TTI VATRUSKAA

Paistet’t’ii vatruskaa vorokust. Taikina pit’ sillail siihen sootaa tehha, 
ко eij j} lt hiivaa kons. Sit happamee maitoo pant’ii sootaa ja  siihen 
alustet’t’ii i siint teht’ii. Paistet’t’ii kiukaas, vennaig jdukaat meil olliit 
kylas. Lanttupiirakkaa teht’ii vallii. Sit ol’ niita sokursv’oklii, teht’ii 
niita pal’jo. N ’iist keitet’t’ii sellasta nigku paatakkaa. Se leikot’t’ii 
pienem m iks, jo t parem m ast hautuut, ja  pant’ii vennaig^kiukaahe 
kiehumaa. Ne ко siel kiehuit, jatet’t’ii hautumaa. Ne siel hautuit, sit 
otet’t’ii pois ja  hyvast kaik puserret’t’ii, jo t hyo oisiit jo kuivemmat. Sit



laset’t’ii seulast lapi kertaa kaks kolmet. Se tul’kii jo  iham puhasta. Sit 
pant’ii uuvestaa pliitam paal, sita ко keitet’t’ii, se saken, se tul’kii ihan 
riigku paatakkaa, nigku kaupast ostettu. Sita sit syot’ii kakkaroir) kans, 
kons paistet’t’ii kakkaroi, tahi tallail otrast, siint jauhoist ко kaakkuu 
paistet’t’ii, toosa voijjelt’ii. Ja sellai sit elet’t’ii.

ENNEVANHAA OL’ SELLASII KOLTUNOI

Ennevanhaa ol’ sellasii koltunoi. Vot pijot ко olliit, morsija ja  sulhane 
ко manniit, tekkiit mitaikkaa, ja  hevone seiso pystyy, ei maa mihikaa, 
kaheljalalnous pystyy ja. Vot tekkiit jo t hevonekaa ei mane etemmaks. 
Ennempaa ol’ koltunoi, a vot nyt havisiit koltunat. Sovetskoi vlast’ ajo 
pois kaik koltunat.

Ennevanhaa ol’ vot sellaset ihmiset, meil tas naapurin amma ol’. Vot 
ко mika ikkaa tul’ pelastymisest, vot hyo t’iesiit lukuloi, lukkiit ja  tul’ 
helpomp. Vot se on ihan totta jo t ammat paransiit oikee pal’jo  kaikelaisii 
tautiloi. A nyt muutko tohtorit. Vot hatnpai ко kivist’, ja  ко lukkiit 
luvun, vot ompa sellaset luvut, ко lukkiit luvun, ni hylkas hampai 
kivistamast. A nyt kukkaa mittaa ei t’iije.

Ennevanhaa lapset kuol’iit ruikkoo ja  kulkkutautii lassiit. Ja 
ennevanhaa oikee kuol’ pal’jo  lapsii, a nyt ei lapset kuole. Ruikkoo 
lassiit, tul’ nako kaik kippei tayna, kaik ol’kii ко kuuseg kuor. Lapsii 
pal’jo  kuol’. M eiljapsil jo  teht’ii ukkooloi, nyt eij^oo vet tata tautii, 
ru ikkoo  nyt e ij^ookkaa. T ehhaa jo  p ik k a ra ise l lapsel ukkool 
kulkkutautiloil. Nyt lapset oikee harvaa kuulet jo t kuoloo, ei kuolekkaa.

Lapsii ко pant’ii makkaamaa, sit l’iekutet’t’ii i laulet’t’ii: “Tuli luli 
lumi suli, tuli varraig^kesa. M anim m etsaa kavelem m aa, loysin 
linnum pesan” . Ennempaa ol’ vipu, i sit ol’ rivvun otsas merssi nuorist 
pantu, i sit siin liekutet’t’ii. A sit ol’ viel jalkakatkyt, sillal mika ol’. 
Sellaset omat katkyvet ol’ tehty. No sit rullat’t’ii ко laps itkoo, sit kuka 
kuin vaa jaksaa liekuttaa.
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KOSEMKINA

VARPUSTYF, synt. 1897 
Struuppova, Kosemkina

MEIL POLTETTII JUHANUSKOKKOO

Meil oli muo j s  polttaa juhanuskokkoo. Siel leikittii ja  tansittii. Mita 
nuoret..., niit kai naapurigjcylast. Meil oli naapurit: yks kyla oli kaks 
kilometrii, toine oli yli Laukaan, se vaa eij^olt suome kyla, sita sanottii 
isori kyla. A vot meijan viisii vaa enemmist haastoit. Myo saimma 
kaik heijar)_kielest perille ja  hyo meijag^kielest. Ja kaytii siiijjcaik 
yhes pitamas juhanuskokkoo. Otettiikii suuret venneet, etsittii vanhoi 
vennei ja  sit viel pantii sinne tervapockaja pantii ylos harkkiim^paalle. 
Puist tehtii sellaset harkit, vene laitettii niihe harkkiim .paalle, et haa 
kesti. Sit haa koko yon siel palo yllaal. Siin eij ,olt metsaa ympar.

METSAS KASVOI KAIKELLAISII MARJOI

Myo Laukaa rannal ко elimma, ni leppapehkoi ja  sellasii kaik Laukaa 
rantaa myot kasvoi. A yli sem^pienen jooen oli metsa. M arjat kasvoit 
kera m e iljik i: puolukkaa ja  mustikkoi ja  muuramii ja  kaikellaista 
marjaa kasvoi meijam metsas. Ei huolint ettaal manniikaa, siin samas 
oli metsa, oikee oli hyva paikka meil.

Muuramist keitettii varennaa talveks ja  mustikoist. A puolukat
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PYYVETTII KAIKELLAISTA KALLAA

Myo ко jooe rannal elettii, kallaa pyyvettii pal’jo. Siis oli kaikellaist 
kallaa suolattu. Mein isa oli oikee ripak. Meil ко eij olt merikaa ettaal, 
ni haa kai oikee pyytamas. Siis sielt tuotii kaikellaisii kalloi: siikoi ja 
lahnoi jasaynee, ja  kaik sellasii hyyvvii kalloi. Ilohi kalloikii tuotii mont

niinikkaa survottii ja hoijettii, pantii asteisse. Kaik olliit puuastijat ossettu. 
Puuastijat katajagka havvuttii, naat siis eij oil mittaa heikkoo makkuu. 
Katajat pantii vettee, siis kuumenettii kivet, siis kivet panivat kiehumaa 
kaik veen ja  katajat ja  kaik. No siis pantii kannen^al tai vaate pantii 
paalle. Siin piettii oikee nigjcavva ко haa ne hauto hyvast. Siis pestii ja  
pantii puolukat sissaa vast. Sellasis asteis piettii, mika naat amparii nel’ 
veti. Niit sanottii tuovariks. Tai oli pytty, vanteig^kans tuovarit oltii ja  
pytyt. Ennevanast kannettii vetta, ni kaivat tuovarigka kaivol, jos kel oli 
kaivot etemmal (meil oli kyl ikkun^al, a kel oli etemmal, siis tuovaril 
tuotii). Se oli niigku pyttykii, mut kahem^puolen oltii korvat, siis niihe 
pantii korento. Niihegka kannettii vetta. Se oli tuovari.

P erin te in e n  ju h a n n u sk o k k o  S k u o ritsa ssa  v. 2002. V alok. A lin a  O tti.



kertaa sielt merelt. A kotom pyy vettii kaikellaist hienoo kallaa. Meil ко 
oli nuotta talos, siis pyy vettii niim pal’jo  kallaa, kaikkii eijaksettii syywa. 
Siis kalanostajat oltii ain rannal, ко tultii nuotalt. Aim^muissan sita, naat 
myo olimma viel nuoret tytot ja  olirnma kera nuottaa vetamas yol. Aamul 
tulimma rantaa. Yol tulloot ankereet, ne om pitkiit niiqku kaarmeet. 
Tulemma rantaa, ja  kalanostajat on rannas. A miul oli kaks suurta ankeree 
pyyvetty. Kalanostajat pyytaat niita kera, jot myokaa neekii. A isii sannoo: 
“Mie annan tyttoiv j/o lin , mitii tytot sannoot” . Tytot tahtoot itsellee niita 
ankerei.Se oli hyva kala se ankere, rasvane sellane. Myo emma raatsiis 
antaa. Isa ко laski ne kalat sielt rysast pois, a se oli aamu, aamukaste. Ne 
mannoot niiqku kaarmeet viqkeroi, a myo, tytot jalest juoksemma, 
kalamies mei jalest. No sita ain naurettii, et myo saatii voiton, meit oli 
kolt tyttoo,a kalamies oli yksinnitii.

Kala suolattii suuta myot, kene suu kui suolasta tahto. K alat 
puhassettii, pestii ja  sit pantii vast pyttyy suolaa. Pantii raaty kallaa tai 
kaks ja  sit taas suolaa piiiille. Sit pantii kannet piiiille, painot pantii, 
kivet viel niihigjcansiim  paiille. Kyliipaikas oltii aitat, aitois piettii 
kalapytyt. Kalat siel sailyivat ympari vuotta. A kuivatettii kallaa niin, 
et suolattii kera vaha. Sita kuivaa kallaa ei suolattu nii kovast kui sita 
seisovaa kallaa. Suolattii kalat ja  rihmas pantii seiniille kuivamaa. 
Piiiviipaistees kuivatettii. Ко kuivavat, siis taas riputettii vaha suolaa 
piialle j a pantii seisomaa mihi-ikkaa asteesse, vietii aittaa. Ympiir vuotta 
myo soimma aigjcallaa. Meil pyyvvettii silmui pal’jo. Niita pyyvvettii 
itseks vart, myotiiviiks ei pyyvvetty. Niit kera suolattii, kapsitettii eistain, 
siis suolattii. Oli sellaset resotkat, miijke paal kapsitettii suures kiukaas 
tuvas. Siis pantii kera suolaa vallii, pantii raaty kallaa ja  suolaa paal, 
pantii puu.asteisse. Ja niit syotii ain talvem pitkiiii. Silmukala oli hyvii 
kala, siin eij^uo ruotoo. Pyyvettii haukii ja  ahvenii ja  sarkii ja  
kaikellaista kallaa.

Kalastammaa mantii, ко tahot niitii aijkerei pyytiiii ja  haukii, siis 
miintii iltayost, no puolen yon aikan jo  mantii. Ne kalat tulivat yol. 
Havvit ruohos misikkiia kaiselikos makajaat yol, a ко tulloo paiva, 
valkee, siis hyo tulloot jo  liikkeelle. Sit niiq kavva pyyvettii kunis oli 
se pimmeemp aika, hyo viel makasivat. Nuotagka pyyvettii. Se bauki 
oli niivjviisas kala, et kui vaa paiva alko valettuu, havvit niikiviit 
sen^nuotan nuoran ja  hyppiviit yli. Sen tiihe heit kaytii yol pyytiimiis, 
yol ei niihneet sita nuoraa, ja  siis saatii paremmast haukii.
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Nuotat eij^olleet suuret. Mie em rnuista oikee sannoo mont syltii 
haa oli ympart. Nuottaa vetettii niinikkaa, et tas rannas annettii nuora 
yhel. Yks jai pitamaa nuoraa. Mantii jooel, venneegjcans, luotii se 
nuotta sinne vettee. Toine nuora jai toiselle. Siis temmattii yhest nuorast
i toisest nuorast sita nuottaa. Keskel oli pera sil nuotal. Ко temmattii 
kahem^ puolen, siis perraamantii kalat. Nuotal oli alapaulajapaalipaula. 
M ika tuli naat paiille veen, se oli paalipaula. Siin oltii kaarneet, 
tuohikaarneet, ne ogjcepyvat, kestivat veem^paal. Alapaulas oli kivet, 
ne oltii pohjas. Nelja hegkee piti olla nuotal.

Silmui pyyvettii mertoil. Niit pyyvettii vaa syksyl, kesal ei jolt 
silmui. Merrat oltii parreist tehty ja  vitsoist. Silmut manivat sinne sissaa, 
pois ei paiisseet. Niis oli pienet rejjat tehty. Siin mist pois otetaa, oli 
viel sellane tuppi ies, olest tehty. Sielt lastii pois silmut.

Oltii rysat. Meil isa oli ripak, ni haa kavi merel pyytamiis suuriin 
ryssiigka, a koton pieniin ryssiiqka pyyvettii. Ne oli rihmast kuottu 
kalveeij kans. Tehtii sellane puukalve, siis seg kaiveeq kans kuottii 
ne pienet rysat. Ja ne, vaikka oli pienet rysat, ni oli viel aina kaks nieluu. 
Ne nielut oltii pieniin reikiiijka. Rysa oli vanteeqka, ja  kaks nieluu oli 
sies. Kala ко mani, a pois ei piiast sielt. Toiselt puolelt otettii kalat 
pois. A merel pyyvettii suuriin ryssiigka, venneeqka kaytii panemas 
niita ryssii vettee. Siel oli viel hylkei, ne niirivat ryssii, ко naki kalloi 
sies. M onta kertaa laskivat kalat pois, i soivat siel kalloi. Hylkei 
pyyvettii. Kaikellaist pyytoo meijam puoles oli.

Suomellahti oli liki meita. Mis isa kai pyytamas, se oli etemmal, se 
oli siel Soikkolam . p u o les  m erel. A m eilt oli kohallee  siihe 
Suomellahtee kolt kilometrii vaa. Metsa oli valil, siis oli meri ja  mere 
rannas oli niityt.

AIJAN AIKAN KAYTII TEEOL

Meijan aijii ain haasto, kui heijan aikan teeol kaytii, kui olivat 
herran orjanna. Herral piti ilmaseks teha tyota. Pantii niim^mont 
paivaa tekem aa ilmaseks. No siis ken ei nayttiist herralle viel tai ken 
vaha laiskutteli, sil annettii kakskyment viis vitsaa. Vitsaa annettii



ihmisiin^aikan, et toine ottas vaarii. Pantii jarkyy kii ihmine, jo t sie 
et paast pois siint ja  annettii kakskyment viis vitsaa. Meijan aijii ain 
liaasto sita teeon aikaa. Haasto kuin nuoren elettii, kuim inantii parrii. 
Miintii riihelle, pojat viskasivat hatut yhtee nurkkaa, siis tytot juostii 
ottamaa, kene hattu puuttu, sit sille piti manna. Ja j Lillee naat eij^olt 
niinikkaa ко nyt manniia parrii,a kelle vanemat tahtovat panna tyton, 
vaik siust ei nayttiistkaa, ni sium^piti manna parrii hanegka, vaik 
ei jo l le e t  tuttavatkaa. Yks tyttokii n iig jcovast itki et: “Mein aiti mani 
isalle, a mium pittaa manna viho vieraalle” .

r j m ' l: >?*•.: ■ j



l i s A t i e t o j a  h a a s t a t t e l u i s t a

T assa Iucttelossa on k ielenoppaiden syntym atieto jen  lisaksi osoitettu haastattelijan 
nimi sekii haasta tte lupaikkaja  -vuosi, m yos aaninauhan num ero K arjalan Tiedekeskuk- 
sen nauho iteark is to ssa  (K T N A ) tai kokoclm an num ero  K arjalan  T iedekeskuksen  
arkistossa (K TA). N auho ite tu t haasta tte lu t on purkanut nauhalta  kirjan toim ittaja. 
K ielenoppaiden n im et on annettu  sam assa jarjestyksessa  kuin kirjassakin.

EevaTynis. 1890 V uolejarvella . H st. B ertta  L aitinen  Petrosko issa  1970. K T N A  
1454, 1455.

Sohvi Pesonen s. 1905 L em paalassa . H st. B. L aitinen  Petrosko issa  1967. K TN A  
813.

Mari Penniainen s. 1919 Ju tikkalassa . Hst. M aria  M ullonen  P etroskoissa  2002. 
K otiarkisto .

Juhana Poutanen s. 1904 M isto lassa. Hst. B. L aitinen P etroskoissa 1972. K TN A  
2100 .

Anna Ijas s. 1915 R antalassa. H st. B. L aitinen P etrosko issa  1974. K T N A  2099. 
Mari Olkkonen s. 1907 P oroskylassa. H st. B. Laitinen T salnassa (K arjala) 1975. 

K T N A  2358.
Mari Kajavas. 1908 O ravalla , naim . Seltsoissa. Hst. B. L aitinen T salnassa 1968. 

K T N A  1186; M . M ullonen  1962. K otiarkisto .
Helena Kelkka s. 1889 O ravalla . Hst. B. L aitinen T salnassa  1965. K TN A  603. 
Katri Kukkonen s. 1900 O rav a lla . H st. M . M ullo n en  P e tro sk o is sa  1989. 

K otiarkisto .
Mari Mehilainen s. 1896 H irvosissa. H st. B. L aitinen  P etrosko issa  1968. K TN A  

1187; M . M ullonen  1962. K otiark isto .
Simo Ruotsi s. 1896 V irkk ilassa . H st. B. L aitinen K eltossa  1964. K T N A  436. 
Simo Kajava s. 1916 Seltsoissa. Hst. M . M ullonen Petroskoissa 1990. K otiarkisto.
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Matti Mehilainen s. 1923 O rav a lla . H st. M . M u llo n en  P e tro sk o is sa  2003 . 
K otiarkisto .

Eino Kiuru s. 1929 Pukerossa. Hst. M . M ullonen  P etrosko issa  2003. K otiarkisto . 
Pietari Haponen s. 1890 L askelassa . H st. B. L aitinen  P e tro sko issa  1971. K TN A  

1353.
Mari Virkkis. 1904M ujalla. Hst. B. Laitinen Sapsassa (K arjala) 1968. K TN A  966. 
Mari Sarvi s. 1902 U uskylassa. H st. B. L aitinen  T sa lnassa  1971. K T N A  1462. 
Katri Tuhkanen s. 1898 T uutarin  M uikku lassa , naim . V enjoen S opolassa. Hst. 

B. L aitinen  V irossa 1970. K T N A  1345. O sa  tekste ista  on K. T uhkasen  k irjo ittam ia  
m uistelm ia. KTA f. I, op. 2

Katri Kirppu s. 1897 K uutro lassa. Hst. B. L aitinen  M atroosassa  (K arjala) 1974. 
K TN A  2087.

Rudolf Virkkunen s. 1928 L iissilan  H ovim aella . H st. M . M ullonen  Petrosko issa  
2001. K otiarkisto .

Helena Heimonen s. 1896 R iim elassa. Hst. B. L aitinen  M atroosassa  (K arjala) 
1974. K TN A  2090, 2092.

Vasili Kaipiainen s. 1901 V arikselassa. H st. B. L aitinen  M atroosassa  (K arjala) 
1974. KTNA 2087.

Mikko Pakkonen s. 1899 Pera jarvella . Hst. B. L aitinen  T ervo lassa  (H atsinan  
piiri) 1967. K TN A  811.

Mari Lavonen s. 1897 R ahm osissa . Hst. B. L aitinen  P e tro sko issa  1972. K TN A  
1657.

Mari Rogozinas. 1897 R opsun  U uskylassa. H st. B. L aitinen  P e tro sko issa  1967. 
K TN A  813-814.

Anna Huli s. 1892 U sinkonnussa . H st. B. L a itinen  N uo sja rv e lla  (K arja la) 1968. 
K TN A  971.

Boris Tahti s. 1906 Tyron Y lakylassa. Hst. B. L aitinen  P e tro sko issa  1971. 
Anna Kivinen s. 1902 K ylanpiiassa. H st. B. L aitinen  P e tro sko issa  1971. K TN A  

754, 2095.
Antti Lamanen s. 1898 S erepctassa. H st. B. L a itinen  S aam ajarve lla  (K arjala) 

1968. K TN A  970.
Katri Tynni s. 1906 K orpinan V irkkilassa. Hst. B. L aitinen K eltossa 1966. K TN A  

742.
Paavo Risteri s. 1888 Tiakclissii. Hst. B. L aitinen  1968. K T N A  1072.
Mari Jakovleva s. 1885 T iakelissa . H st. B. L aitinen  1968. K T N A  1087.
Katri Savolainen s. V ironkylassa. Hst. B. L aitinen  V olosovassa (Inkeri) 1971. 

K TN A  742.
Anna Meronen s. 1903 Arttolassa. Hst. B. Laitinen V olosovassa 1971. K TN A  1561. 
Mari Speller s. 1897 A rtto lassa . H st. B. L aitinen  V olosovassa (Inkeri) 1966. 

K TN A  706.
Pronislava Krammi s. 1911 S eropitsassa. H st. B. L aitinen  1971 K T N A  1556. 
Anna Pavlova s. 1906 P iesovitsassa. Hst. B. L aitinen  V olosovassa (Inkeri) 1971. 

K T N A  1556.
Varpu Styf s. 1897 Struuppovassa. Hst. B. L aitinen Petroskoissa 1972. K TN A  1844.
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SANASTOA

A aken tli (ven. аген т) -  va litta ja  
ah v itse r  (ven. о ф и ц ер ) -  upseeri 
a in ijaa  -  a in a , a lati 
ak lisko i tau t -  riis itau ti 
a rm ’ak k a  (ven. а р м як ) -  v an h a  ven iila isen  

ta lo n p o jan  v iilta  
a rss in a  (ven. а р ш и н ) -  p itu u sm itta , jo k a  

v as taa  71 sm . 
a s tu v a  -  karhi
a tk a s u :  te h h a  a tk a s u  (v en .  о т к а з )  -  

k ie ltay ty a

caiju  / sa iju  (ven. ч а й ) -  tee  
ca in iek k a  (ven. ч а й н и к ) -  teep an n u  
cas (ven. се й ч а с ) -  heti 
casnoi k o rtte ri (ven. ч а стн ая  к вар ти р а ) -  

y k sity in e n  a su n lo  
cu k u n ik k a  /  cu k u n iek k a  (ven. ч у гу н о к ) -  

rau tap a ta  
cuk u n tk a  (ven. ч у гу н к а) -  rau ta tie

e is ta in  -  en s itta in , ens in  
e la ja t -  k esav u o k ra la ise t 
e la m a n sa lk k u  -  k a u p u n k iin  m y y ta v a k s i 

k u lje te ttav a t m aito to n k a t 
en k o v e te  (ven. sa n an  a lk u k irja im e t Н К В Д )

-  s isaas ia in  k o m issa ria a tti 
e n n e a ik a a -e n n e n  v an h aan , enn en  m u in o in

ensinkaa / eisinkaa -  ollenkaan 
e s n a -  esiliina
ettaa: kuin etlaa -  kauas, hyvin kauas 
ettaal -  kaukana, etaalla 
eta-amma -  isoaiti, aidinaiti

forma (ven. форма) -  virkapuku

hampaakko -  hampaanmuotoinen kuvio 
harakteristikka (ven. характеристика) -  

luonnekuva, patevyystodistus 
liavvu -  havuluuta 
heikko: heikot kengat -  huono 
heittaa: heitti satam ast -  lakata 
helmi: mutkan tai ruan helmi -  varstan nuija 
hevoskon tka  (kon tka  ven. конка) -  

hevosraitiovaunu 
h evostapuna  (tapuna  ven . табун ) -  

hevoslauma 
h iil’sovokka (sovokka ven . совок) -  

hiililapio 
hirvita -  uskaltaa 
hoksata -  alyta, oivaltaa 
hollittaa -  ajaa pois, ajaa takaa 
holostoi (ven. холостой) -  naimaton nuori 

mies
hot’ (ve/7, хоть) -  vaikka 
hualtaa -  haalia
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huastaa -  puhua, keskustella 
huntamentti (ven. фундамент) -  perusta, 

jalusta, kivijalka 
huntsamo -  huolimattomasti puettu 
huolia: ei huol’-  ei tarvitse 
huolii: 1. ei huol’ -  1. ei pida, ei tarvitse; 2.

ei huolint -  ei valittanyt 
huono (ihm isesta tai elaimesta) -  laiha 
huotava -  huokea, ha! pa 
huraska (yen . фуражка) -  lippalakki, 

virkalakki 
hursti -  lakana
hyliita: ver hylkas vuotam ast -  lakata 
hamahakinkino -  hamahakinverkko 
honttyytella -  hupsutella, hullutella 
hontto -  hupsu, hopero 
hopsyttaa (heinii) -  poyhottaa, ravistelia 
hovel’ -  hoyla

isvossikka / isvoska (ven. извозчик) -  
vossikka, vuokra-ajuri 

ielee -  edelleen
ielee jallee -  sinne tanne, edestakaisin 
ielimaisiks -  ensiksi
ikruska (ven. игрушка) -  lelu, leikkikalu

jaa -  my os
ja a tr itsa  (v e n . ядрица) -  ta tta riry y n i 

(kokojyva) 
jakku -  lyhyt penkki, jakkara 
jalkavanna (vanna, ven. ванна)-jalkakylpy 
jamakka -  hapanmaito, piima 
jenkkii : kavva jen kk ii -  kayda sopivasti 

paikoilleen 
jiahha -  jiiada
jolkki-palkki (ven. ёлки-палки) -  lieva 

voim asana, jo ta  kaytetaiin puheen 
tehosteena 

joutsaa -  nopeasti, pian, joutuisasti 
juoniainen -  lattiaa kannattava tukipuu 
juska (ven. вьюшка) -  uuninpelti 
jussiheina -  horsma 
jallee -  taas, uudestaan 
japsahtaa -  sapsahtaii 
jarkijaa -  heti 
jasentaut -  niveltauti 
jassikka (ven. ящик) -  laatikko

k aca ija  ve tta  (ven. качать в о д у ) -  p u m p ata  
ve tta

k ack a  (yen. кач ка) -  k ev y e t a je lu ra tta a t, 
k ies it

k ah is te lle e  -  kahdesti 
k a ih o ta : ei ka ih o n t lyyva  jo k a  pa re tta  -  

ta rv ita
k a ik en k a rv a in en  -  k a ik en v a rin en  
k a iv a ta :  m a n n a  k a ip a a m a a  -  v a l i t ta a ,  

kan n e lla , ilm o itta a  
k ak s ru c k a n e  sah a  ( ra e k a  -  ven. р у ч к а ) -  

k ak s ik ah v a in en  saha , ju u s te r i(sa h a )  
k a la h a n n ik k o  -  k a la n p y r s to n  m u o tin e n  

k u v io
kal’ask a  (ven. коляска) -  la s te n ra ttaa t 
k a lin an  m arja  (ven. к ал и н а) -  h e is ip u u n  

m arja
k a lk an a  (ven. кал ган ) -  ra tv an a  
ka lp assi (ven. колбаса) -  m ak k a ra  
k a lv a a t :  k a lv a a t  on  k o r v is  -  p a a -  ta i 

h a rtia liin a : liina on paassci 
k a l v e -  pu in e  la tta  (kiipy) v erk o n  k u to m ista  

varten
k a m a n t’iir  (ven. к о м ан д и р ) -  k o m e n ta ja , 

paallik k o
k a m a n to  -  k iu k a a n  e d e s s a  s i ja i ts e v a s s a  

p a n k o s sa  o le v a  liesi, jo h o n  v e d e ta a n  
u u n is ta  h iile t k e ittam is la  varten  

k am m itsa  -  tyvesta iin  y h d is te tty  vastapari 
k am otti (ven. ком од) -  lip asto , p iironk i 
k a n ts ik k a  -  av o n a in en  p iira k k a  
k ap in k k a  (ven. каб и н ка) -  au ton  o h jaam o , 

hytti
kapsii /  k ap s itta a  (ven. коптить, копчёны й)

-  sa v u staa , p a lv a ta  
k arass i /  k irass i (ven. кер о си н ) -  pa lo o ljy  
k arasu  (ven. га р а ж ) -  au to ia lli 
k a rcu ija  m e tsa a  (ven. корчевать) -  ra iv a ta , 

ju u r ia
k a r je e ra  (ven. кар ьер ) -  lo u h o s , so ran o tto -  

p a ik k a
k a rm o n i (ven. га р м о н ь ) -  h a ita r i, hanuri 
k a ro p o ck a  (ven. к оробочка) -  v en a la in cn  

k an san tan ss i 
karpp i -  ra s ia , la a tik k o  
k artan o  -  ta lo n  j a  liiavan v a lin en  ku ja , p ih a  
k a r t e o n  (v e n .  а к к о р д е о н )  -  

p ia n o h a rm o n ik k a  
k art’e ro o p  (ven. га р д ер о б ) -  v aa ten au lak k o
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kartool’ -  penma
kasacka (yen. казачок) -  venalainen kansan- 

tanssi
kasona maa (ven. казенная земля) -  valtion 

maa
kastoorovoine troikka (ven. касторовая 

тройка) -  kastoriini(liivi)puku 
kast’uma (ve;;. костюм) -  puku 
kau loopelit -  pu likka  ja  karttu , j о 11 a 

kaulatliin (sililettiin) pyykit 
kauriska (ven. коврижка) -  piparkakku 
kavattaa -  vahtia, vartioida 
kav’or (ven. ковер) -  lattiamatto 
kehata: ei kehtaa -  viitsia: ei viitsi 
keqkki -  lahja
keqkarontko -  vanha rikkinainen kenka 
kera, keral -  myos, myoskin 
kert: yhen kert -  kcrran 
kertaa : p a n n a  k e r ta a  -  la h jo itta a  

haapiiydassa morsiamelle jotakin 
kiessi -  kiesit (kaksipyoriiiset ajclurattaat) 
kiira (ven. гиря) -  seinakellon luoti, punnus 
kimmita (pylyn lavvat) -  tiivistaa 
kino (ven. кино) -  elokuva 
kipetku (ven. кипяток) -  kiehuva vesi 
kirassivalkce (kirassi -  ven. керосин) -  

oljylyhty 
kirpitsa (ven. кирпич) -  tiili 
kirssi -  ohut villakangas 
koha -  kunhan
kohallee- suoraan, suoraa paata 
kohtsiltaa -  kohtikaan, pian 
kohtu (ven. кофта) -  pusero 
kohviniekka (ven. кофейник) -  kahvipannu 
koivum pockat (pockat, ven . почки) -  

koivunsilmut 
kolpakka (ven. колпак) -  (uunin)kupu 
kolt -  kolme
koltuna (ven. колдун) -  noita 
koluna (ven. колун) -  halkokirves 
kolupoi (ven. голубой) -  vaaleansininen 
komnatta (ven. комната) -  liuone 
kons -  milloin: ei konsaa -  ei koskaan, ei 

m illoinkaan  
kontti: kantaa konttia -  panetella, levittaa 

juoruja
konuhka (ven. конюх) -  tallimies 
koperatiivi -  osuuskunta 
kopija / kopja -  kaunis, komea

k o p sa  -  tuoh iko ri 
k o rja ta  -  1. kera ta ; 2. v ang ita  
k o rm a  (ven. корм ) -  e la im en  ruoka 
k o rm an a  /  k o rm an to  (ven. карм ан) -  tasku  
k o rm a n o tu n n it (ven. к ар м ан н ы е ч асы ) -  

ta sk u k c llo  
k o rnu  -  u un in  kupu
k o ro tn ik  (ven. о го р о д н и к ) -  k asv ita rh an  

h o ita ja  
k o rp a  (ven. горб ) -  k y tty ra  
k o rvopo ika  -  su lhasen  saa tta ja  h aam eno issa  
k o rv o ty tto  -  k a a s e  (m o rs ia m c n  s a a tta ja  

h aam en o issa ) 
k ossa  (ven. коса) -  p a lm ikko  
k o s s e l i  (v en . к о ш е л ь )  -  

( h e v o s e n ) s y o t t o p u s s i ,  k a u r a -  ta i 
he inap u ssi

koste li -  k o sto k a n k aasta  tehty  m iehen  takki 
kostii: m an n a  kostii (ven. го сти ) -  m cnnii 

v iera is ille
k o ta t  /  k o t i t  (v en . к о т ы )  -  k o t i t o i s s a  

k a y te t t a v a t  p u o l is a a p p a a n  ta p a is e t  
ja lk in e e t, v a rre tto m at saappaat 

k o tse n a  (ven. кочан) -  kaalinpaa  
ko tva: y h te e  k o tv aa  -  y h teen  a ikaan  
k o u k a ta  -  am m en taa  
k o u ssa  (ven. ковш ) -  kau h a  
krai (ven. край ) -  a luep iiri 
k ran tassi (ven. к ар ан д аш ) -  ly ijy k y n a  
k ru a ss i i  (ven . к р а с и т ь ) , v rt. ru a sk a ta  -  

m aala ta
k ru sa v o in e  (riep u ) ) (ven. кр у ж ев н о й ) -  

p its in en  (hu iv i) 
k n iss ik k a  (ven. гр у зч и к) -  la s taa ja  
k ruusii (ven. гр у зи ть ) -  lasta la  
k ru u sti, ruusti (ven. груздь) -  k o iv u ro u sk u  
k u akku  -  k o to n a  pais te ttu  vehnap u lla  
k u a la ta  -  ta iv a ltaa , laah u staa  
k u a s e  -  k a a s e ,  m o r s ia m e n  s a a t t a j a  

haam en o issa  
k uasku  (ven. сказка) -  satu  
k u a s n a  (ven. к а зн а )  -  m y o ta ja is e t ,  v rt.

p ritanu  
k u assa  (ven. каш а) -  puuro  
k u a taa  (k u asin ) -  k aa taa  (kaadoin) 
k u ce r (ven. к у чер ) -  kusk i, (hev o sen ) a ja ja  
k u h ilas  -  v ilja ly h te id en  m u o d o stam a  keko  

p e llo lla  
k u jav a t -  k u jee t
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kukkaniekka (riepu) -  kukikas (liina) 
kuksina (ve/i. кувшин)-kannu, maitokannu 
kukuttaa -  heittaa ylos 
kulkkutauti -  tulirokko 
kuolija ves -  viilea vesi 
kuli -  1. iso niinisakki; 2 . jyvien, jauhojen 

yms. mittayksikko, jonka suuruus on 9 
punlaa eli n. 148 kg. 

kupajaa -  puuhailla kiirehtimatta 
kussakko -  vyo
kuusova {ven. кузов) -  auton kori
kuvaniekka (kangas) -  kuvakas, kuviollinen
kamara -  puun kanto juurineen
kasrotko -  kasiriepu
kommyttaa -  ajaa pois
kontty -  kokkare, paakku
koyttaa kii -  sitoa

lahantka (ven . лоханка) -  pesuam m e, 
sammio, puusoikko 

laittaa -  lahettaa
la k e rn a h k a  (ven. л а к и р о в а н н а я  кож а) -  

k iilto n ah k a  
lak k iro u h k asu ap p aa t (ven. л ак и р о в ан н ы е  

сап о ги ) -  k iilto n ah k asaa p p aa t 
lam ppacka (ven. лам п очка) -  sahko lam ppu  
larjkaparit -  v illapuku  
laqkariepu  -  v illahu iv i 
laq k av u a ttee t -  v illapuku  
lan tussi (ven. л ан д ы ш ) -  k ielo  
lapsu  (ven. л ап ш а) -  m ak aro n ik e itto  
lap p a ija  /  lap p a issa  -  lap p au tu a , tyontyii, 

v irra ta  (vaesta) 
la rokka (ven. лар ёк) -  k io sk i, m y y n tik o ju  
la tka , lu a tk a  -  sav ip a ta , sav in en  vati 
lau laa  (m o rs ija ) -  e h d o ttaa  k iitte lem a lla  
l a u ro v a n le h t i  (ven. л а в р о в ы й  л и с т )  -  

laakerin leh ti 
le ikka  (ven. л ей к а) -  k as te lu k an n u  
le ik k i -  tapaus 
le ik k iv o  -  m etsap a lsta  
l’ent’a ik k a  (ven. л ен тя й ка ) -  ( “ la isk u r in ” ) 

la ttian p esu la ite  
le san tk a  (ven. л еж ан ка) -  u un in  p an k k o  
letsii (ven. леч и ть) -  p a ran taa  
lih ak o h la lo  -  liha-annos 
liekku  -  k e inu , k iikku 
liim o te lla  -  su o stu te lla  
liivi: liivii lisattii lehman hauteehe  -  lesee l

likka -  lapsenlikka 
likoittaa lasta -  olla lapsen likkana 
lineikka (ven. линейка) -  viivoitin 
linna -  kaupunki, Pietarin kaupunki 
linnam erssi -  kori, jo ssa  vietiin  jo tain  

myytavaksi kaupunkiin 
lintti (ven. лента) -  silkkinauha 
lipo (ven. либо) -  tai 
litentsa (ven. леденец) -  karamelli 
livvuttaa (liukuu) -  ajeluttaa, kuljettaa 
liappa (ven. шляпа) -  lierihattu 
lohko -  perunakeitto
lomu (ven. ломовой) -  tavaraa kuljettava 

(ajuri)
lotniekka (ven. плотник) -  kirvesmies 
louhka  (v e n . ловки й ) -  I. m ukava;

2. viekas, ovela, nokkela 
luantala -  komero kiukaan alia 
luappa (ven. лапа) -  1. kapiila; 2. kynsiliitos: 

hakata talon nurkka luappaa (ven. в 
лапу) 

luat’ii -  puhua 
l’uk (ven. люк) -  luukku 
luusii (ven. заслужить) -  ansaita 
luuspa (ven. служба): olla luuspas -  olla 

sotaviiessa, armeijassa 
lahhaatella- heitella, viskoa 
liihattaa- heittaa, visata 
laikkyva-kiiltiiva 
la s iv a -  sairas 
lassii -  sairastaa
Lyyssi -  Slisselburg (Pahkinalinna), nyk.

Petrokrepost 
l’ohkovoi (ven. легковой [извозчик]) -  

ihmisia kuljettava ajuri

maa -  lattia, vrt. silta
maajatniekka (ven. маятник) -  seinakellon 

heiluri
m aatakk i -  la ttiam a tto , v rt. m ar)kki, 

poppana
mak / maki -  kaym ala, ulkohuone, vrt. 

huussi
m a lin av o in e  (v e n . м али новы й ) -  

vadelmanvarinen 
maltaset -  maltaat
manerkka (ven. манерка) -  kenttapullo, 

-kattila 
mar]kki -  lattiamatto



mantasnikka (ven. монтажник) -  asentaja 
marjasuppi -  hedelmakeitto 
marjikko -  marjapaikka, marjapehikko 
massina (ven. машина) -  1. kone; 2 . auto;

3. juna
massinatie -  junatie, rautatie 
m assin is la  (v e n . м аш инист) -  1.

koneenkayttaja; 2 . veturinkuljettaja 
mato -  kaarme
matocikla (ven. мотоцикл) -  moottoripyora 
maukku -  kalan mati 
messaija (ven. мешать) -  hairita 
mesto (ven. вместо) -  sijasta 
metla (ven. метла) -  varsiluuta 
mihinepuit’ (yen. куда-нибудь) -  johonkin 
mihinikkaii -  johonkin 
mikanipuit’ (ven. какой-нибудь) -  jokin 
militsa (ven. милиция) -  miliisi 
mitenikkaa -  jotenkin, jotenkuten 
m itajkkaa -  jotain 
mita vart -  miksi
mitaniput’ (ven. что-нибудь) -  jotain 
molloot -  molemmat
m olo tsa  (v e n . м олодиц а) -  kaun is 

kasvoiltaan 
most (ven. может) -  ehka 
muaster / master (ven. мастер) -  mestari, 

tyonjohtaja 
muna -  peruna, vrt. omena, kartool’, tarttu 
muslintti -  iso silkkinen paaliina 
mutka -  kaksiosainen varsta, osien valissa 

oli puunapa, vrt. ruaka 
myyskyt -  selassii kannettavat matkatavarat 
m attaa- lapioida; viskoa, heitellii 
mohero (rahka) -  moyheii, pehmca 
m akitella- latkia

naarit (ven. нары) -  laveri, makuulava 
nakani (ven. наган) -  revolveri, nagani 
nakkee / nakkija -  huolellinen ja  siisti 
nakkiast -  saastaviiisesti, taloudellisesti 
naloku (ven. налог) -  vero 
narrii -  narrata, pilkata 
riiplakka (saunavasta) -  notkea 
noossovoine (ven. носовой) -  nenaliina 
noskat (ven. носки) -  nilkkasukat 
nuasti -  1. huolellinen, puhtauden pitaja;

2 . saastelias 
nuoteet- morsiamen saattajat haamenoissa

nuttu  -  1. takk i; 2. m on. nu tu t -  vaattce t 
n u u v v em ieh e t -  n u o d em ieh e t, nuodeviik i 
n a in ik k aa  -  ta lla  tavo in  
nako  (m on . riiavot) -  kasvo t 
nanna: antaa lapseI ncinnaa -  nanni 
n as ty k k i -  n en a liin a , k asv o p y y h e  
n a y t l i is s a  /  n a y tta i ja :  M atist se tytto  ei 

nayttiist -  m ie lly ttaa

o ck a t (yen. очки) -  silm alasit 
o k u r ts a /  okurtsi (ven. огурец) -  k u rkku  
o k k o p p a  (ven. окоп) -  ta is te lu h au ta  
o lo ttaa  -  h e ittaa  
o m e n a  -  p eru n a  
o m en ak e lle r  -  perunakellari 
o p isu ttaa  (ven. обижать) -  k iusa ta , lo u k a ta  
o p las ti (ven. область) -  h a llin n o llin en  alue  
o tsa  -  jo n k u n  es in een  loppupaii 
o tsa : olla otsas -  o lla  k ov in  v asyny t 
o rs ik k o  -  o rre lla  r iip p u v a t ty to n  vaattee t, 

jo tk a  viedaan  m yotajaisina uuteen  kotiin 
orttizanski (ven. артезианский) -  arteesinen  

(kaivo)
ot't’e len n a  (ven. отделение) -  o sasto  
p a a t’u s k a  (ven. батюшка) -  v e n a la in e n  

pappi 
paikal -  heti
p a ik k a v o in e  r ie p u  (ven . байковы й) -  

f lan e lliliin a  
p a in aa  (lan k aa) -  varjiita 
p a jo k k a  (v en . паёк) -  r u o k a - a n n o s ,  

k o rttian n o s 
p an tka  (ven. банка) -  purkk i, sa ilykepurkk i 
paperit /  se in iipape rit -  tapetit 
p ap k a  (ven. папка) -  pahvi 
p a rit (ven. пара) -  n a is ten  puku (ham e ja  

p usero )
p a r i s n ik k a  (v en . бары ш ник) -  

k u lk u k au p p ias , o ste lija  
p a r k k a  (v en . парк) -  1. p u i s to ;  2.

au to v arik k o  
parsa  (ven. баржа) -  lo tja , p room u 
parvi: m anna parves — m ennii y h d essa  
p arv i -  hy lly
pasaru  (ven. базар) -  k auppato ri 
p asm ak k aa t (ven. башмаки) -  k engat 
p assa tsk o i, p o ssa tsk o i (ven. посадский) -  

esikau p u n k ila in en , ryysy la inen , kulkuri 
p assilau ta  (v iron  laud  ‘p o y ta ’) -  passiosasto
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patajalat -  pannunjalka 
patsaskiukaa -  pystyuuni 
pecnikka (ven. печник) -  uunimuurari 
pecorkka (ven. печурка) -  kiukaan kolo 

(syvennys uunin kupeessa) 
pehko -  pensas
peli: tulla pellii -  kayda jnk kimppuun 
pensija (ven. пенсия) -  elake 
pere tn iek k a  (ven . п ередн ик) -  

arkipaivainen esiliina, vrt. esliina, esna 
perevotsikka (ven. переводчик) -  tulkki 
perraa: perraa tyon -ja lkeen : tyon jalkeen 
pcrakornitsa (ven. горница) -  perakamari 
pesseta (ven. беседа) -  illatsut, tanssiaiset 
pe te lla - valehdella
p ie tarpegkk i / porosperjkk i -  

ovensuunpenkki 
piipunkontra -  piipunperal, tupakanporo 
piisata -  riittaa
pilet’t’i (ven. билет) -  matkalippu 
pinsakki (ven. пиджак) -  miehen pikkutakki 
pialinen -  kerma, hapankerma 
piantoitto (viron toittaa  ‘elattaa’) -  itsensa 

elattaminen 
pit’covka (ven. бечевка) -  naru 
pittoona, m aitopittoona (ven. бидон) -  

kannu, maitokannu, tonkka 
pit’skkaropka (ven. спичечная коробка) -  

tulitikkulaatikko 
plemanitsa (ven. племянница) -  siskon tai 

veljen tytar 
plenu (ven. плен) -  solavankcus 
pliitta (ven. плита) -  hella 
ploska (ven. плошка) -  savivati 
plotna (ven. плотный) -  valiva, vankka, 

tiivis
plotniekka (ven. плотник) -  kirvesmies 
pluuka (ven. плуг) -  atra, aura 
pocka (ven. бочка) -  tynnyri 
pocottu (ven. почет) -  kunnia 
pohval’noi lehti (ven. похвальная грамо

та) -  kunniakirja 
poikkee -  pois
pokrepa (ven. погреб) -  kellari 
polikona / palikona (ven . полигон) -  

ampumakentta 
polle -  esiliina
pol’nitsa (ven. больница) -  sairaala 
poltikas -  nokkonen

p o lt t in ie k k a  (ven. п о л т и н н и к )  -  p u o le n  
rup lan  k o lik k o  

p o n ta r  (ven. б о н д а р ь) -  ty n n y rin te k ija  
p o p a s te r  (ven . п о д п а с о к )  -  p a im e n e n  

ap u la in en
p o p p o ro sk a  (ven. п ап и р о ск а ) -  p ap iross i, 

p illisav u k e  
po ra tk a  (ven. п о р яд о к ) -  ja r je s ty s  
p o ro sk a  (ven. п о р о ш о к ) -  pu lveri 
p o rs tu v a  -  p o rstu a , e te in en  
po rtn o i (ven. п о р тн о й ) -  raatali 
p o s to ja a lo i  (ven . п о с т о я л ы й  д в о р )  -  

kes tik ieva ri 
po taa tti -  p e ru n a
p o tra  (ven. б о д р ы й ) -  k au n is , so m a 
p o tu sk a  (ven. п о д у ш к а) -  ty y n y  
p o tv aa lu  (ven. п од вал ) -  la ttian  a lia  o lev a  

ta lo u sk e lla ri 
p o u k u t -  p y y k it, p esu v aa ttee t, vrt. so tku t 
p ra ik o is t -  p a ra ik aa
p ra u le n ja  (ven . п р а в л е н и е )  -  h a l l in to ,  

jo h to k u n ta  
p rikku  -  lap la
p ris tav a  (ven. п р и став ) -  po liis ik o m isa riu s  

(tsaa rin  a ikana) 
p r ita n u t (ven. п р и д ан о е) -  m y o ta ja ise t 
p r ia n ik k a  (ven. п рян и к) -  p ip ark ak k u  
p r o p i s k a  (v e n .  п р о п и с к а )  -  

a su in p a ik k a m e rk in ta  
p r o p k a /  ro p k a  (ven. п р о б ка) -  ko rkk i 
p ro rap  (ven. п р о р аб ) -  ty o n jo h ta ja  
p ro ssc k k a  (ven. п р о с е к а ) -  h a k a ttu  lin ja  

m etsassa
p ro sto i, p ro sta  (yen. п р о сто й ) -  tav a llin en , 

y k sin k e rta in en  
p ru a v c h u issa  (ven. п о п р ав и ться ) -  lih o a  
p u a  -  pane
p u a l ik k a :  ly y v v a  p u a l ik k a a  -  p e l a t a  

lin n ap e lia  
p u a ra lla a  -  p u llo llaan , p u llis tu n u t 
p u a ra ta  -  p an e te lla , p a rja ta  
puarn io : pellotjciivatpuarnioks, ruatamatta

-  kesan to  
puas: pua tta  taitettii -  paas ik iv i 
p u a ta k k a  (ven. патока) -  s iirapp i 
p u ck a  (veil, п у ч о к ) -  k im p p u , n ippu  
p u h a n tk a  (ven. бу х ан ка) -  litnppu  
p u h e m ie s  -  s u lh a s e n  s a a t t a j a p o i k a  

h a a m e n o is sa
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puhku: yhtee puhkuu  -  y h teen  a ik aan
p u h v a ik k a  (ven. ф уф айк а) -  to p p a tak k i
puhvetti (ven. б у ф ет) -  b u fe tti, baari
p u ilu ta  -  h u isk ia , hosu a
puislaa -  pyytaa
p u iste lla  -  p u d is te lla
puket’t’i (ven. букет) -  k u k k ak im p p u
p u lk a t -  p e ru n a t
pulkit /  pu rk it (ven. бурки) -  hu o p asaap p aa t 
p u lk k a  (ven. булка) -  pu lla  
pullo l -  v es ik u p la t
p u o h ia llas  -  p o h d in , o h u es ta  haa p a la u d a sta  

teh ty  so ik e a  a s tia , jo s s a  p u itu a  v iijaa  
vo itiin  p o h ta a  ( rav is tam a lla  p u h d is taa  
rosk ia) 

p u o m en a  -  o m en a
P urk k a  (ven. Бурка) -  ruskean  hevosen  nim i 
putel’ (ven. б у ты л ь) -  pu llo  
pu t’istaa  -  p ak o ttaa , p a n n a  jo ta in  tek em aan  
p uum el’ -  pu m p u li
p y h a p a iv a :  p y h a p a in  -  s u n n u n ta i :  

sunnuntaina  
p a iv ak u k k a  -  au rin g o n k u k k a  
p a r c y k k a a t  (ven . п а р ч о в н и к )  -  n a is e n  

p u k u u n  k u u lu v a  liivi 
p o k s y t -  h o u su t

ra iskuu : m anna raiskuu  -  m en n a  p iia lle  
ra jona  (ven. р ай о н ) -  a lu ep iiri, ra joni 
ram k k a  (ven. р ам ка , рам а) -  ik k u n an k eh y s  
ran  -  k u lu n u t, h u o n o k u n to in en  
r a p a h u i s  /  r a p p a i t u  l a s im a a  -  r u p e s i  

sa iras tam aan  
ravriais! -  o jennus! 
rekko  -  k irjo ttu  n a isen  p a idan  e tu m u s 
rem el’ (ven. р ем ен ь) -  1. rem m i; 2. h ih n a  
resentti (ven. б р е з е н т )- su o ja k a n g a s , p ressu  
reso tk a  (ven. реш етк а ) -  r is tik k o  
re ttu u sit (ven. р е й ту зы ) -  d am ask it 
r e v is a n  m a a  (ven . р е в и з с к а я  з е м л я )  -  

v aes to n  la sk en n an  m u k aan  ja e ttu  m aa  
rih m a  -  o m p e lu lan k a  
riepu  -  p aa liin a , huiv i 
riis  (ven. гр ы ж а ) -  ty ra  
r i is ik k a  (ven . р ы ж и к )  -  m a n n y n le p p a -  

ro usku  (sien i) 
riisoi (ven. р ы ж и й ) -  p u n a tu k k a in en  
riiv e n n ik k a  (ven. гр и в е н н и к ) -  k y m m en en  

kop eek an  k o lik k o

rintka (ven. рынок) -  kauppatori 
ripaska (ven. рыбацкий) -  venalainen 

kansantanssi 
ristveikko -  kummin poika 
riuna (ven. гривна -  vanha venalainen raha)

-  kymmenen kopeekkaa 
riaty, raaty (ven. ряд) -  rivi 
ro ih k a  (v e n . прикройка) -  k iila , 

lev en n y sp a la  naisten  v aa tte id en  
helmassa 

roitto -  rikka, roska 
rokoska (ven. рогожка) -  sakkikangas 
roomuskoinahka (ven. хромовая кожа) -  

krominahka 
rontko -  kelvoton ihminen tai esine 
roppilaat (ven.стропила) -  kattotuoli 
rosovoi (ven. розовый) -  vaaleanpunainen, 

ruusunpunainen 
ro s ta  (v en . п росто) -  tav a llin en , 

yksinkertainen 
ro t’il’no i (v en . родильны й дом ) -  

synnytyslaitos 
rotimitsa (ven. murt. родимец) -  vakahaisen 

lapsen kouristustauti 
rot’inat (ven. родины): manna rot’inoil -  

varpaiset: mennii varpaisiin (katsomaan 
vastasyntynytta lasta) 

rovatti (ven. кровать) -  siinky 
rove -  paistinpelti 
ru a jn ta  -  rainta, lypsyastia 
ruaka -  varsta, riusa (puinen puintivaline), 

vrt. mutka
ruanihuissa (ven. пораниться)-haavoittua 
ruaskata (ven. красить) -  maalata, vrt. 

krassii
rucka (ven. ручка) -  panka, kahva 
ruijuta / ruinuta -  penkoa, myllata 
ruikko: lapset kuoliit ruikkoo -  isorokko 
rutnkka (ven. рюмка) -  pikari 
run tu k k a  (v en . m urt. рун дук) -  

kellarinluukku 
ruohonpainen -  vihrea 
ruppeema -  rupeama (ruokavali, kahden 

aterian valinen aika) 
rusina (ven. пружина) -  vieteri; laesta 

vieterissa riippuva kori, kehto, jossa 
vakahainen lapsi makasi 

ruskova -  venalainen kansantanssi 
ryntaat -  rinta
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ra ism at -  v ih rea t k aalin lehdet 
rap ak k o m ies /  r iipasn iekka (ven. т р я п и ч 

ник) -  lu m p p u k au p p ias 
ro llit -  ro y h e lo reu n u s 
ro tk o  -  1. r iep u ; 2. k u lu n u t, r ik k in a in e n  

(vaa te is ta , k eng ista )

sah ta  (ven. шахта) -  kaivos 
sa iju  /  ca iju  (ven. чай) -  tee  
s a ja v l’e n ja  (ven. заявление) -  a n o m u s , 

h akem us 
sak ja tav ara  -  rah k a  j a  sm e ta n a  
sa k k a  -  vyyhti
sakona (ven. загон) -  k y n to sa rk a  
sa lkka  (ven. жалко) -  saali 
sa lo n a  (ven. эталон) -  p itk a  ju n a  
sa m a v a ra  (ven. самовар) -  s a m o v a a r i ,  

teen  kei tin  
s a n a v e s k a t(ven. занавески) -  v e rh o t 
sa p asto v k k a  (ven. забастовка) -  lakko  
sa p o sn iek k a  (ven. сапожник): holotnoi s.

-  suu ta ri: ra jasu u ta ri ( jo k a  ei o m p e lc  
uu sia  kenk ia , vaan  k o rjaa  van h o ja ) 

sa rap a n a  (ven. шарабан) -  av o v au n u t 
sa rfa  (ven. шарф) -  k au la liin a  
sa ro  (ven. шар): lyyvva sarroo  -  puupallo : 

pelata  pallopelia  
sa rra i (ven. сарай) -  liite ri, lato  
sa staav a  (ven. застава) -  ra jav a rtio asem a , 

tu llip u o m i, tiepuom i 
sa tv isk a  (ven. задвижка) -  u u n in lu u k k u  
sa u n am u aru t -  sa u n an lau tee t 
sa v v a  -  m orsiam en  ap u la in en  kerattaessii 

rah aa  haih in  
se inap u u ri (puuri -  ven. бур) -  se in ap o ra , 

naveri
se lla in tee  /  se llaal /  se lla in  -  silla  tavo in , 

s illa  la illa
se lso v e ttu  (ven. сельсовет) -  k y lan eu v o s to  
sel’t’aijka (ven. сельдянка) -  s illip y tty  
sem a: millane sema lihliaa -  suu ri m aara  
s e m s tv o  (ven . земство) -  p a ik a l l in e n  

itseh a llin to  
s e re s s e te l’n ik  (ven. чересседельник) -  

se lu stin , se to k k ah ih n a  
se rtak k a  (ven. чердак) -  u llak k o , vintti 
se trin a  (ven. осетрина) -  sam pi 
se tvert’ (v iin aa) (ven. четверть) -  ko lm en  

litran  pullo

sievoi -  siemenvoi, kasvisoljy 
sielikans -  tuohesta tehty astia, johon 

seulottiin jauhoja tai ryyneja 
sihver (ven. шифер) -  kattotiili 
siivollaa -  kunnolla 
siivoperin -  siivollaan, kunnolia 
sikrettar (ven. секретарь) -  sihteeri 
siletka (ven. жилетка) -  miesten puvun liivi 
silkkiriepu -  silkkinen huivi 
sillanalus -  lattian alia oleva talouskellari 
silmukala -  nahkiainen 
silmat: pessa  silm at -  pesta kasvot 
s ilm ariep u  -  p y y h e liin a  (kasvo jen  

pyyhkimista varten) 
silta -  1. silta; 2 . lattia 
siltapoppana -  lattiamatto 
sillavuate  -  la ttiam atto , vrt. poppana, 

mankki
sinkkurauta (sinkku -  ven. шинковка) -  

kaalihoyla
sipletit (ven. штиблеты) -  nilkkakengiit, 

miesten nauhakengat 
sirkka: lyyvva s irkkaa- lyoda kirppaa, olla 

kirppasilla 
sitkain -  kylvettiivan kaistan merkkitikku 
sitkija, sitkia -  kitsas
s ito k k a  (v e n . седок) -  m atk u sta ja , 

kyydittava 
sitsi (ven. ситец) -  karttuuni 
sitsivuatteet -  karttuunileninki 
sivut -  lantio, ristiselka 
sivut rouhahuisiit -  ristiselka vioittui 
siarii (ven. жарить) -  paistaa (pannussa, 

rasvassa)
sk o ra sp e lk a t (v e n . скоросп ел ы й ) -  

varhaiset perunat 
sl’eja (ven. шлея) -  rintahihna (hevosen 

valjaissa)
sliessar (ven. слесарь) -  viilari, putkimies, 

asentaja 
sliiva (ven. слива) -  luumu 
sliuhki / liuhki (ven. сливки) -  kerma 
sokursv 'ok la  (sv’okla -  ven. свёкла) -  

sokerijuurikas 
solupa (ven. желоб) -  ranni, kouru, loukku 
somintka (ven. соминка) -  jokialus 
soqkii -  tonkia (kepilla, sormilla) 
sont’ikka (ven. зонтик) -  sateenvarjo 
sorttu (ven. сорт) -  laji
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so tka  (ven. щётка) -  p esu h a rja
sotkut: te h h a  so tk u u  -  pes ta  pyy k k ia ; vrt.

p o u k u t 
soussi (ven. coy c) -  k as tik c  
sove tsko i v las t’ (ven. советская власть) -  

n eu v o s to v a lta  
sp ickat /  p ick a t (ven. спички) -  tu litik u t 
sp iikku  (ven. шпиг) -  laski 
sp io n a  (ven. шпион) -  v ak o ilija  
s p r a f k a  (v e n . сп равка) -  t o d i s tu s  

(asiap ap e ri)  
staapel’ (ven. штабель) -  p ino , tapuli 
s tak an a  (ven. стакан) -  ju o m alas i 
s ta n o k k a  /  s ta n tk a  (ven. станок) -  la ite  
sto ila  (ven. стойло) -  p ilttuu , h in k a lo  
s tu a ro s ta  /  t u a r o s ta  (ven . староста) -  

k y lan v an h in , k y lan  e s im ies 
sua je  -  sade 
su ah h a  -  saad a  
su ah k a  /  suan i -  a jelu rek i 
suku n ik k a  /  cu k u n iek k a  (ven. чугунок) -  

rau tap a ta
su lana  (ven. чулан) -  v a ra s to k o m ero  
su m k k a  (ven. сумка) -  laukku  
surnaali (ven. журнал) -  a ikak au sleh ti 
sussii; m o rsia  kai su s im as -  kera ta  apu rah aa  

haih in
su t’-sut' (ven. чуть-чуть) -  h iem an , a iv an  

vahan
su u to  (ven. суд); a n ta a  su u to o  -  o ik eu s , 

o ik eu d en k ay n ti; h a as taa  o ik eu teen  
su lossi (ven. силос) -  sa ilo reh u  
sv iesoi (ven. свежий) -  veres, tuo re  
svo ta  (ven. свод) -  ho lv i 
sykero t -  ko rv ien  y lle  kaarity t h iu sp a lm ik o t 
sa p la  (ven. m u rt. чапля) -  p a is tin p an n u n  

irtovarsi 
sa ra  -  rove

ta a c n ie k k a  /  tu a c n ik k a  (ven . дачник) -  
k esaasu k a s, h u v ila -a su k as  

tack a  (ven. тачка) -  ty o n to k a rry t 
tah a llee  -  v e rk a lleen , h itaasti 
taho ttaa (k aannosla ina  ven. хочется) -  tekee  

mieli
tam esk a  (ven. стамеска) -  ta ltta , p u ras in  
tankk i -  pu se ro n  p aa lla  p id e tta v a  liivi 
ta rttu  -  p eruna , vrt. o m en a , m una, po taa tti 
ta r t tu k a n ts ik k a -  av o n a in en  p eru n ap iirak k a

tassii (ven. тащить) -  vetaa 
tattirokka -  taltikeitto 
tavai (ven. давай) -  anna tulla 
teeol kavva -  tehda verotyota 
tellata -  lykata
terrii (ven. дергать) -  vetiia, riuhtoa 
terppa (veil, терпение) -  maltti 
tesetti (ven. десятина) -  venajanhehtaari 

(1,09 hehtaaria) 
t’ihku: kiukaas! tu l’ tihkuu  -  haka: uunista  

tuli hcikaa 
t’ihvi (ven. тиф) -  lavantauti 
t’ikuta viikate -  teroittaa luiskalla 
t’ikuttaa kossat -  punoa, palmikoida 
t’isla (ven. дышло) -  vitliaisa parivaljakossa 
t’iukkaa -  leikkia, pelata 
t’iukku -  leikki 
tohtar / tohtur -  laakari 
tokumentti (ven. документ) -  asiapaperi 
loose, tosa (ven. тоже) -  myos 
topka (ven. топка) -  tulipesa 
tori -  savupiippu
torkuija (ven. торговать) -  kaupata 
toukata / toykata -  lykata 
tranvai /  ranvai (ven. трамвай) -  raitiovaunu 
trevoka (ven. тревога) -  halytys 
troikka (ven. тройка) -  kolmivaljakko 
tn ipa/ rupa (ven. труба)-savupiippu, torvi 
tuaje / tuahe: kaytii tattem  percis -  tade, 

lanta: kaytiin hakem assa lantaa  
tuar -  taari, kalja
tunnit (kaannoslaina ven. часы) -  kello 
tuomoset -  tuomiset, tuliaiset, makeiset 
tuovari -  saavi, korvo 
tusniekka (ven. душ ник) -  ilma-aukko 

(uunin kyljessa) 
tuumaija (ven. думать) -  ajatella, tuumia 
tvortsa (ven. дворец) -  hovi 
tykky -  kappale
tyofartukka -  tyossa pidettava esiliina 
tallaintee / tallain -  talla tavoin, talla lailla 
tapsalt -  tasmalleen, prikulleen

ua te lla - ajatella
uatleha -  ajattelehan
uhvatta (ven. ухват) -  patahanko
ujesti, ujestnoi -  piirikunta, piirikunnan
ukkoola (ven. укол) -  pistos
uoloma -  kolo
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uon, uo t ... -  o len , o l e t ... 
u p p o v u o s -  y m p ari v uoden , ko k o  v u o d cn  
u ra tn ik k a  (ven. урядник) -  m aa la isp o liis i 

(tsaarin  a ikana) 
u s o r a  (v en . у зор) -  k u v io ,  k i r jo n t a ,  

k o ruom m el 
u ta la  (ven. удалой) -  r o h k e a , v ik k e la , 

sukke la
u t’u k o i t t a a  (v en . утю ж ить) -  s i l i t t a a  

s ility srau d a lla  
u u le tit -  k u rp p o se t

vaa te  -  puku  
v akka -  p areko ri 
v ak o n a  (ven. вагон) -  vaunu  
v alk ia  tatti (k aan n o sla in a  ven. белый гриб)

-  h e rkku ta tti 
v a lk ija  -  1. v a lkea; 2 .tuli 
val’ssan tka  m u sta  p itsinen  hu iv i 
v an ar (ven. фонарь) -  lyhty  
van ttu  -  iso  k innas 
v a r -  k uum a
varen n a  (ven. варенье) -  m arjah illo  
v aris taa  -  k u u m en taa
v arm a -  1. ( lap ses ta ) k iltti, k u u lia in en ; 2.

tu k ev a , tan ak k a  
varo -  se inah irren  alap in taan  v eiste tty  uu rre  
v as lu m a in e  -  tu n tem ato n , ou to  
v a tru s k a  (ven. ватруш ка) -  a v o n a in e n  

rahka- tai m arjap iirak k a  
vat’t’ee r (ven. квартира) -  k o rtte e ri, a su n to  
v ece rin tk a  (ven. вечеринка) -  illan v ie tto  
v erkalpass i -  v e rim ak k ara  
v erp o v sik k a  (ven. вербовщик) -  v a rv aa ja  
v e rsk a  (ven. вершок) -  v e rso k k a  (v an h a  

p itu u sm itta  4 ,4  cm ) 
v iesa  -  ks. svesoi 
v iikkaus -  v iikko

viisikko -  viisilyhteinen kuhilas 
vikkel’ sukan koriste 
vilkka (ven. ви л ы ) -  hanko 
virpopucokka (pucokka - ven. п у ч о к ) -  

virpovitsa, virpokimppu 
visata (viljat) -  viskata. tuultaa 
visirkka(ven. в и зи р к а )-kapeahakaltu linja 

metsassa 
vist (vir.) -  vissiin. varmaankin 
vitsina (ven. ветч и н а) -  kinkku 
v oegkom at (v e n . в о е н к о м а т )  -  

sotakomissariaatti 
vokki -  rukki
voroku (ven. тв о р о г ) -  rahka 
vortsa (ven. д в о р е ц )  -  palatsi 
vo to k ack a  (v e n . в о д о к а ч к а )  -  

pumppuasema 
vua -  vain
v u a te tav a ra  -  kangas v aa tte id en  

ompelemista varten 
vuatteet -  leninki, mekko 
vuattu (ven. вата ) -  pumpuli 
vuuvvenutut -  vuodevaatteet 
vyssittu (ven. вы ш и ты й ) -  koruommeltu 
vallcin / viilleen -  pian, nopeasti 
valist, valistain -  joskus 
vakluan tyoapua tarvitsevien naapureiden 

auttaminen, talkoot

yhellain -  kuitenkin, siita huolimatta 
ylen aikaa -  aina, alati 
yliset -  naisen paidan yliiosa 
ymparliiine / ympyrlaine -  pyorea

ai: kuin iii? -  kuinka paljon? 
akkaillii -  torua
akkoittiia -  kiukuttaa, suututtaa 
amma -  mummo
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