yhteiskuntapoliit tini lehti,
kumpani ilmeštyy karjalan kielen
vienankarjalan murtehella
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3 Meijän
kačahuš omah
Karjalah

4 Mie valičen
urheilun

6 L’apačok
tarkottau
tilkkuista
»»Huomijo!

Hyvät
karjalaiset!
Tilakkua Vienan Karjala
-lehti ičellä ta ehottakkua
šukulaisilla ta tuttavilla!
Šiitä šuatta lukie mukavie
kirjutukšie Karjalan
istorijašta, ihmisien
elämäštä ta tavoista,
nykytapahtumista.
Myö luajimma Vienan
Karjala -lehtie teilä varoin.
Muistakkua, jotta oletta
karjalaiset! Ilmain teijän
kannatušta ta apuo lehti
ei voi olla. Karjalan kielen
kannattamini, šäilyttämini
ta kehittämini on kaikkien
meijän yhtehini huoli.
Vienan Karjalan
tilaušnumero on 84593.

Puisella Jekaterinan kirikön rakennukšella on šuuri istorijallini merkityš. Kuva: Andrei Rajev.

Kirikön kupolien alla
Tašavalta: Jekaterinan kiriköššä kohta loputah palauttamistyöt.
Marija Kirillova

Šyyškuun 5. päivänä KT:n
piämieš Aleksandr Hudilainen kävi Jekaterinan kirikköh
tarkaštamašša, mitein kiriköššä
jatutah palauttamistyöt. Piämiehen kera kirikköh tuli Petroskoin
ta Karjalan mitropoliitta Manuili.
Puisella
Jekaterinan
kirikön
rakennukšella on šuuri istorijallini
merkityš. Jekaterina II ašetukšella

21. kevätkuuta 1777 Petrovskaja sloboda oli muutettu gubernijan Petroskoi-kaupunkiksi. Kevätkuušša
1877 Petroskoin kaupunkinduuma ašetti merkkipäivän kunnivokši
rakentua puini pyhän Jekaterinan kirikkö. Kirikkö rakennettih
vanhauškosien kalmismuan paikalla. Vuuvven 1878 pakkaiskuušša
uuši kirikkö oli pyhitetty.
Muissutamma, jotta viime
vuuvven 13. oraškuuta kirikkö
palo. Tulipalošša romahti kirikön

tapuli, a katto ta kupoli šuatih
šuurie vahinkoja. Palomiehet ta
kirikön ruatajat kerittih pelaštua
monet ikonit ta istorijalliset arvoesinehet. Jo 14. oraškuuta
kiriköššä alettih palauttamistyöt.
Palauttamistöijen aikana arhiivadokumenttijen mukah onnistu tarkkah entistyä kirikön istorijallini ulkonäkö. 29. heinäkuuta Petroskoin ta Karjalan mitropoliitta Manuili pyhitti Jekaterinan
kirikön uuvvet rissit.

ПГС-2-rakennušlaitokšen johtaja Nikolai Panarin šano Karjalan
piämiehellä, jotta nyt kaikki piärestaurointityöt on lopetettu ta
kiriköššä alettih sisätyöt.
Rakentajien
šuunnitelmien
mukah kaikki työt loputah pimiekuun alušša. Šilloin kiriköššä
pietäh enšimmäini jumalanpalvelu. Šiitä pitäy panna paikoilla ikonit, jotta Pyhän Jekaterinan päivyä (7. talvikuuta) kirikkö ottais
vaštah kokonah valmehena.
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Mustua da kunnivoija omii
Festivuali: Anuksenlinnas Vladimir Brendojevan roindupiän, 6. syvyskuudu,
piettih jogavuodine Täs synnyinrannan minun algu -nimine festivuali.

«

Kaikkiedah
Anukses on
nelli uuliččua,
kudamile
on annettu
anukselazien
nimet.

Festivualin aigah piettih pyöryžy stola, kudaman aigah paistih Karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran vuvves. kuva: Jelena Filippova.
Jelena Filippova

Tämä festivuali oli jo kolmastostu. Sidä allus algajen
pidäy Anuksenlinnan rahvahalline kirjasto. Vuozien
aloh sih ruadoh yhtyi linnan yhteiskunnalline järjestö ”Anuksen karjalažet”.
Yhtehizil väil ruvettih valmistamah sidä da edehpäi livuttamah karjalazien
kul’tuurua da kieldy.
Tämän vuvven festivuali
algavui miitingas Jegorovan
pihal. ”Anuksen karjalažet”
luajitutettih tämän uuličan
joga taloile nimilavvat, kudamih on kirjutettu uuličan
nimi karjalakse da taloin
noumer. Linnas tämä on jo
kolmas uuličču, kudamal on
nimilaudua karjalakse. Ennepäi moizet nimilavvat oli
azetettu Anastasija Zvezdinan da P’otr Studitovan
uuličal. Hyö mollembat oldih anukselazet. Anastasija
Zvezdina oli voinan urhoi,
hänes, nuores neičykäs, kudai voinan aigah otettih kiini
da ammuttih, kirjuttau ”Kadajikos” Vladimir Brendojev.
P’otr Studitov oli avuamas
Anuksen rannale bolniččua.
Filipp Ivanovič Jegorov
sežo oli anukselaine. Rodiihes Hittoilan kyläs. Oli kolmel voinal, kahtel muailman voinal da talvivoinal.
Mies oli nelli vuottu Kodialovehen muzein johtajannu

”Anuksen karjalažet” luajitutettih Jegorovan uuličan joga taloile nimilavvat. Kuva: Jelena Migunova.
Petroskoil. Vuozil 1970 tuli
Anukseh. Hänen kehitykses linnas ruvettih luadimah
omua muzeidu, keriämäh
sih niškoi vehkehty da materjualua. Jegorovan uuličale
annettih oma nimi vie konzu
Filipp Ivanovič oli elos.
– Enzimäzet taloit tälle uuličale nosti meččylaitos
omile ruadajile. Sit nostettih
barakat, kus elettih saldatat,
lendäjät, kudamat sluužittih
Nurmoilas. Tänäpäi täl
hil’l’azel uuličal on onnuako
40 kodii. Joga koile azetammo nimilavvan. Enzimäzen
iškemmö Anatolii Brendojevan kodih. Se on enzimäzii
omii kodiloi täl uuličal. Täh

kodih puaksuh kävyi Vladimir
Brendojev, Anatolii Vasiljevič
oli oma runoilijale. Brendojevan roindupiän sit ei vai yksil sanoil, ga dielolgi ozutammo, ku mustammo omii juurii da omua histouriedu, saneli Inga Gurilova, Družbalaitoksen piälikkö.
Kaikkiedah Anukses on
nelli uuliččua, kudamile on
annettu anukselazien nimet.
Setämä vuozi tagaperin linnas rodih Vladimir Brendojevan uuličču, ga sil tänäpiän
on vie vai yksi kodi.
Karjalan kielen
vuvvennu
Festivualin aigah piettih

pyöryžy stola, kudaman aigah paistih Karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran
vuvves. Otettih paginale
sidä, midä on jo täkse päiviä ruattu tämän vuvven
hantuzis. Kanzallizen poliitiekan ministerstvan ruadai
Irina Petrova pani merkile
sen, ku Karjalan kielen vuvven 70% kaikis tapahtumis
on kylis, dostalit 30% pietäh
linnas. Enimät kehoituksetgi, ruavot, kudamii pidäy
ruadua tänävuon, tuldih
kanzallizis piirilöispäi. Yhtelläh suurin vuitti piettävis
pidolois ollah perindöllizet,
kudamii joga vuottu pietäh.
Uuttu, Irina Petrovan sa-

noin mugah, on vähä, ku liigua dengua, hos kyzyttihgi,
ei annettu.
”Pyöryžän stolan” aigah
paginua piettih karjalazien
järjestölöin rahvas. Karjalazien vallittuloin nevvoston
piälikkö Tatjana Klejerova
saneli Priäžäs pietys kerähmös da kerähmön jälgehizis ruadolois, kehitti kaikkii siirdämäh kieldy lapsile. ”Ku voinnetto vai opastua kedätah karjalakse, ga
opastakkua. Pidäy ku toizet
kuultas, ku olemmo hengis,
ku olemmo vägevy kanzu,”
sanoi häi. Karjalan Rahvahan Liiton piälikkö Jelena
Migunova saneli oman liiton ruadolois da toi anukselazile kyykkä-kižan vehkehet, ku Anuksen čupulgi
piettäs piirikilbua.
”Anuksen
karjalažien”
piälikkö Valdimir Lukin juohatti jo ammustu paginua –
pidäy luadie mustopačas Vladimir Brendojevale. Kehitti
yhtes kaččuo, ken midä täs
ruavos voi ruadua. Mainičči
Vladimir Vasiljevič sin nähtegi, ku “Anuksen karjalažet”
piästettih ilmah kaksi kirjua:
Tilkuine-teatran
kaikkien
ozutuksien kirju da anukselazien kirjuttajien uuzi Kielen vardoiččijat -kirju.
Festivuali iččenäh
Tämän vuvven festivualin
aigah kiitändykirjazet suu-

res kirjutusruavos da kielen kehitändäs suadih alavozelazet Vera Larionova da
Valentina Libertsova, anukselazet Jekaterina Borisova da Nina Saveljeva, Svetlana Leontijeva Mägrielpäi, petroskoilaine Tamara
Ščerbakova. Vladimir Brendojevan piäpalkindo annettih Nikolai Riškinale. Mies
jo monien vuozien aigah
ruadau linnan pajojoukkoloinke, kirjuttau pajoloi
heih niškoi, soittaugi.
Anuksen
rahvahallizen kirjaston ruadai Galina Fedulova, konzu saneli oman kodirannan ozaston
ruavos, paheksi, ku festivualih joga vuottu tulou vähembi rahvastu. Häi kyzyi rahvahal abuu, ku hyögi kehitettäs täh ruadoh uuttu rahvastu. Pahua mieldy naizel on
toizen periägi. Jo kaksitostu
vuottu peräkkäi festivualin
hantuzis pietäh lapsien runoloin lugijoin kilvat, niilöih
ainos tulou äijy lastu. Kilvan
jälles festivualin luadijoil himoittas lahjoittua joga tostu
lastu, a voittajile andua mittahto suurembat lahjat. Ga
ku ei voija sidä ruadua, ku
ollah dengois kiini.
– Ylen äijäl vaččua tuskuau meijän dieloloin periä. Kaksikymmen vuottu jo
ruammo, ga ozutahes buite se langaine, kudai sidoi
meidy kaikkii, hudrenou da
vai hudrenou. Yhtel kohtal rouno seizommo, emmo
harpua edehpäi nikui, paheksi inehmine.
Ozuttelut da
ozutukset
Festivualin piän Anuksen
rahvahallizes kirjastos avavui anukselazen Nikolai
Zaitsevan ozuttelu. Miesty
hyvin tutah karjalan kielel
lugijat, Nikolai Petrovič kirjuttau prouzua karjalakse.
Tietäh händy hyvänny taidoilijannu, ku tämä ozuttelu ei ole enzimäine miehen
ozutteluloi. Nikolai Petrovič
piirustau luonduo, oman
čupun hieruloi.
Ehtäl linnan muuzik
kuškolas videleläine “Tilkuine” ozutti spektaklin.
Rahvas kačottih “Videlen
kadrieli” karjalakse.
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Meijän kačahuš
omah Karjalah

Solidarisuuvven
päivä Venäjällä

Kirjauutukšie: Kalevalašša piettih Aleksandr Fedotovin
kirjan presentaatijo.

Aleksandr Fedotov Kalevalan kirjaštošša. Kuva otettu gov.karelia.ru -nettišivuilta.
Marija Kirillova

Kalevalan piirin 86-vuotispäivän juhlimisen puittehissa Kalevalan kirjaštošša
piettih Aleksandr Fedotovin Meijän kačahuš omah
Karjalah -kirjan presentaa-

tijo. Kirjan valmistamiseh
ošallistu Venäjän kirjailijaliiton ta journalistiliiton
jäšen Paavo Leontjev.
Kirja oli painettu Karjalan tašavallan Kanšalli
suušpolitiikan ministerijön
rahatuvella Karjala on mei-

jän koti -tarkotušohjelman
puittehissa.
Aleksandr
Fedotovin
nimi on tuttu monilla kalevalalaisilla. Vuosina 1966–
1970 hiän ruato Kalevalan
piirin puoluvehkomitietan
enšimmäisenä šihteerinä.

Juuri Aleksandr Fedotovin
kera on šivottu piirin istorijan tärkie tapahtuma – vuotena 1966 Kalevalan piiri
tuli iččenäisekši ta erosi Kemin teollisuušpiiristä.
Omašša kirjašša Aleksandr Fedotov kirjuttau tapuamisista ta yhteisruavošta
kalevalalaisien kera. ihmiset, kumpaset tultih kirjan
presentaatijoh, lämpimäšti
muisseltih šen šankarija.
Monet kalevalalaiset tunnetah ta muissetah opaštajan
Matti Pirhosen, Uhtinskisovhoosin johtajan Vasili
Kurtovin nimijä. Presentaatijon liikuttavana hetkenä
oli kirjailijan lempi runon
esittämini.
Kalevalan
piirihallinnon enšimmäini varajohtaja Nina Stankevičus piirihallinnon puolešta kiitti
Aleksandr Fedotovie Meijän kačahuš omah Karjalah
-kirjašta ta hänen šuurešta
panokšešta piirin istorijan
šäilyttämiseh.

Venäjä. Joka vuosi 3. šyyškuuta Venäjällä pietäh Solidarisuuven päivyä terrorismie vaštah.
Tämä päivä on šivottu tragisien tapahtumien kera,
kumpaset šatuttih Beslan-kaupunkissa vuuvven 2004
1.–3. šyyškuuta.
Solidarisuuven päivänä muissellah terroristiaktien kaikkie uhrija ta järješšyšvaltojen ruatajie, kumpaset kuoltih palvelušša.
Karjalan kaikissa piirilöissä oli pietty muistotoimehpitoja. Karjalan alovehellini nuorison keškuš Urheilun ta nuorison ministerijön avulla järješti aktijon, kumpasen aikana nuoret ihmiset levitettih paikallisien eläjien kešen magnittija ta plakattija antiekstremistisien tietojen kera. Aktijon tarkotukšena
oli kiinittyä ihmisien huomijota ekstremismin propleemah. Aktijon aikana Karjalan piirilöissä oli levitetty 300 magnitie ta 300 plakattie, kumpasie tarittih
aktiiviset nuoret ihmiset ta volont’orit.
Petroskoin monissa keškikouluissa piettih Muisson tuntija. Tašavallan patriottijen kašvatukšen
keškukšen jäšenet kerrottih koululaisilla ta heijän
opaštajilla omašta työštä, näytettih Al’fa- ta Vimpel -erikoisyksiköillä omissettuja filmijä. Kaupunkin
Klučevaja-ošašša järješšettih Muisson tuohuš -konsertti. Šen lisäkši piettih Karjalan lapšet Beslanin
lapšilla -aktijo, kumpasešša karjalaiset lapšet ta heijän vanhemmat kirjutettih kirjasie ta piiruššettih kuvie, kumpasie lähetettih Pohjois-Osetijah.

Runonlaulajien jälkiläisie
Kalevalan piiri: Piirin šyntymäpäivyä juhlittih mukavalla
interaktiivisellä Myö olemma runonlaulajien jälkiläisie -leikillä.
Tuoppajärven Orvokki

Kalevalan piirin
peruštamisen päivänä (29.
elokuuta) Karjalan kielen
ta kulttuurin vuuvven puittehissa Kalevalašša piettih
juhlatilaisuukšie.
Niijen luvušša oli KALE
VALATALO-etnokulttuuri
keškukšen järještämä interaktiivini Myö olemma runonlaulajien jälkiläisie -leikki. Šiih ošallistu
yli 30 henkie yheštätoista
joukošta.
Kilpailijien piti luatie
kukkašeppeleh, ruttoh iskie
nuakloja, näyttyä omie tietoja Kalevalan piirin himnistä ta Kalevala-eepossašta.
Šamoin arvoštelijat kačottih
karjalaiseh
Kyykkä-pelih
ošallistujien voimua ta hok
šavuutta.
Kaikista mukavammakši
tuli Kuulu, laulu -kilpai
lu.
Joukkojen
lauluja
ammatillisešti arvošti Karjalan
tašavallan
anši

joitunut
kulttuuriruataja Juri Gladišev. Korkiemmat paikat šuatih ne joukot, kumpaset laulettih
karjalan kielellä. Karjalai-

sie juurija -kilpailušša niise piti tietyä omua kieltä.
Šiinä kilpailušša ošallistujat
kiännettih venyähekši karjalaisie šanoja.

Pruasniekan ošallistujien
mieleštä, šemmoset toimehpivot autetah karjalan kielen
ta kulttuurin šäilyttämistä ta
kehittämistä.

Leikin Kuulu, laulu -kilpailun aikana. Kuva otettu gov.kerelia.ru -nettišivuilta.

Karjalan kulttuurikolledžin opaštujat ta opaštajat
ošallissuttih aktijoh terrorie vaštah ta luajittih kurkija
paperista.

Apuo Kauko-Itän
käršinehillä
Apu. Karjalašša alko apurahan keräyš käršinehillä
tulvašta Kauko-Itäššä.
Tulvan aikana vejen alla jouvuttih monet elinpaikat, käršitäh kymmenie tuhanšie ihmisie. Apurahan
keräyš järješšetäh koko Venäjällä.
Kauko-Itän eläjät toivotah, jotta heitä autetah
täššä vaikiešša tilantehešša. Kauko-Itän hallituš lähetti kirjutukšie Venäjän kaikilla alovehien piämiehillä, missä on kirjutettu Kauko-Itä ta Zabaikal’je
-liiton rekvisiitit.
Nyt Kauko-Itä ta Zabaikal’je -liitto šuorittau apurahan keryämistä Kauko-Itän alovehie varoin.
KT:n piämiehen miäräykšellä Kauko-Itän
käršinehillä tašavallan rezervirahaštošta oli luovutettu 300 tuhatta rupl’ua.
Karjalan jokahihi eläjä voit auttua Kauko-Itän ihmisie.
Rekvisiitit:
Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье». ИНН 2721039304 КПП 272101001
Расчетный счет 40703810208010201064 в НОМОСРЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО),
г. Хабаровск.
Кор. счет 30101810508130000997, БИК 040813997
Тел. для справок (4212) 32-76-02, (4212) 32-53-53
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Mie valičen urheilun

Urheilu: Venäjällä starttasi aktijo, kumpani auttau urheilun popularisointie.
on terveh šielu -näyttelyn
avajaisien päivänä Kirovin
aukijolla oli pietty Venäjän
Mie valičen urheilun -aktijo.
Urheiluaktijon piätapahtumana oli Urheilun jarmanka, kumpaseh ošallissuttih
urheilukoulut ta erilaiset
kerhot, kumpaset kirjutettih kaikkie halukkahie urheiluharjotteluih.
Jarmankan
aikana
järješšettih urheilun miniturniirija, kilpailuja, muasteri-oppija ta neuvotteluja.

Nuoret kaupunkilaiset
voitih ošallistuo Urheilu,
šie olet muajilma -kilpailuh. Hyö piiruššettih asfaltilla uhreilulla omiššettuja
kuvija. Kaikki halukkahat
ošallissuttih fitnessin muasteri-oppiloih ta kisattih
šakkih.
Aktijon ta näyttelyn
järještäjät toivotah, jotta
šemmoset tapahtumat autetah urheilun popularisointie Venäjällä.

Lapšet ošallissuttih Urheilu, šie olet muajilma -kilpailuh ta piiruššettih asfaltilla. Kuvat otettu gov.karelia.ru -nettišivuilta.
Marija Kirillova

4. šyyškuuta Petroskoin
Taitehmusejošša avattih
Terveheššä vartalošša on
terveh šielu -näyttely. Šen
lisäkši šamana päivänä
starttasi Mie valičen urheilun -aktijo.
Tämä näyttely on järješšetty

Soči 2014 -kulttuuriolimpiadin, Musejojen vuosi 2013ta Tervehyön ta urheilun
vuosi Karjalan tašavallašša
2013 -ohjelmien puittehissa.
Näyttelyn järještäjinä ta
apulaisina oltih KT:n Taitehmusejo, KT:n Kulttuuriministerijö, Kanšallini arhiiva, Petroskoin hallituš,

šekä Nuorison ta urheilun
ministerijö.
Näyttelyššä kävijät voijah tuntie urheilupruasniekan ilmapiirie, missä
piäšankariloina ollah urheilun šointu, voima ta energija, kumpaset on šivottu
kulttuurih ta opaššukšeh.
Kaččojat šuahah tutuštuo
taiteilijien, veštäjien ta

graafikkojen töih, kumpaset näytetäh omašša
tuotannošša ihmisien kaunehutta, urheilun ta taistelun psykologijua. Šamoin
näyttelyššä on esitetty metalija, pokaalija, viirijä ta
erilaisie urheiluesinehie,
šekä valokuvie monista kilpailuista.
Terveheššä vartalošša

Terveheššä vartalošša on terveh šielu -näyttelyn A.F. Kozlovin
Mualivahti-kuva, 1962 v.

Uuši urheilukenttä lapšilla
Tatjana Torvinen

Elokuun lopušša Puu
dožissa avattih uuši urheilukenttä. Še oli rakennettu
Gazprom-lapšilla -projektin
puittehissa. Uuvven urheilukentän avajaisih ošallistu
KT:n piämieš Aleksandr
Hudilainen.
Nykyaikani
urheilukenttä šijoutuu 1. koulun lähellä. Kešällä tiälä voit leikkie mini-jalkapalloh ta koripalloh, a talvella jiäkiekkoh ta luissella. Kentällä
on ašetettu uuši peiteh, jalkapallon ta jiäkiekon mualit ta nellä koripallon piätylevyö. Šemmoista kenttyä
Pudožissa vielä ei ollun.
Urheilukentän avajaisih keräyty äijän rahvašta,
koululaisie, nuorie urheilijie, kaupunkin koulujen
opaštajie.
Aleksandr Hudilainen
koošti, jotta šemmosie kenttöjä kohta avatah tašavallan

kaikissa piirilöissä:
– Tänä vuotena Karja
lašša äijän mitä luajitah urheilun kehittämistä varoin.
Šamanaikasešti rakennetah
33 urheiluobjektie ta puolitoista kymmentä on vielä šuunnitelmissa. Kuluu
kakši–kolme vuotta ta meijän tašavallašša ilmeštyy ei
vain urheilukenttöjä, ka kokonaisie uhreilukompleksija, kumpasien avulla voipi harraštua urheiluo koko
vuosi.
KT:n piämieš passipoičči
Gazprom-järještyö
šem
mosešta šuurešta lahjašta.
Gazprom-järještö myönti
Karjalalla vielä kakši miljardie rupl’ua uhreilukompleksien rakentamiseh.
– Toivon, jotta työ
šäilytättä urheilukenttyä
šamašša hyväššä luavušša,
kumpasešša še nykyjäh on,
šano Aleksandr Hudilainen
nuorilla urheilijilla.
Pudožin piirin halli
tukšen
johtaja
Lari-

Mini-jalkapallon kilpailun ošallistujat. Kuva otettu gov.karelia.ru -nettišivuilta.
sa Dančenko muissutti kaikilla, jotta urheilukenttä oli avattu tulijien

Soči-2014 Olimpijakisojen kunnivokši. Hiän toivo, jotta šemmoni urhei-

lukenttä tulou hyväkši
avukši lapšilla urheiluharjotteluissa.

Avajaisien jalkeh urheilukentällä alko mini-jalkapallon kilpailu.
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«

Vellet Jelisei ta F’odor
tultih venehillä eryähällä
monilukusista šuariloista.

«

Kyläššä oli aittoja šekä pieni
časoun’a kylän kalmismualla.

«

Kyläpaikat on jo aikoja mečitty
ta kašvettu heiniköllä.

Hiisjärvi ta šen eläjät
Vanhoja kylijä: Aikoinah Hiisjärven rannoilla šeiso šamannimini kylä.
Tätä kylyä jo vuosikymmenie ei ole kartoilla. Ka aikoinah še oli Karjalan kaunehimpie kylijä.
Oli Jekaterina II vallan toini vuosi, kun Venäjän Imperijan kartalla ilmešty uuši
kylä.Vellet Jelisei ta F’odor
tultih venehillä eryähällä
monilukusista šuariloista.
Ei ole tietuo, mintäh ne valittih juuri šen šuaren. Šuari
oli oikein kaunis, vereš
ilma, kalasat paikat, šanalla
šanuon
kaikin
puolin
šuotuisa elinpaikka. Paikalla annettih nimi Hiisjärvi.
Šeuruavan väjenlašennan
aikana kylä pantih listoilla.
Vuotena 1769 Jelisei
akottu. Hänen naini Ksenija
oli ruoččilaista šukuo. Ksenijan muamo oli ruoččilaini
ta Ksenijaki maltto omien kantatuattojen kieltä.
Še, jotta hiisjärviläiset oltih ruoččilaisien jälkiläisie
tovissetah istorijalliset dokumentitki, kumpaset yli
kakšišatua vuotta oli vuotettu tutkimista. Uuvvešša
pereheššä šynty lapšie,
kumpaset šuatih šukunimeh
tuattoh nimen mukah – Jelisejevit. Myöhempäh Jelisein
veikkoki F’odor akottu.
1790-luvun alušša Hiisjärveh muutti Sofonti Ivanov pereheh kera. Nyt on
tarkkah tiijošša mistä päin
tämä pereh tuli. Sofonti
Ivanov Agafja-naiseh kera
oltih Koivuniemen kyläštä
kotosin. Kylä šijoutu 20
virstan piäššä Tunkuošta.
Sofonti oli pereheššä vanhin poika. Vuotena 1774
hiän otti naisekši Agafjan ta
eli muamoh ta nuorempien
veikkojen kera. 1790-luvulla Sofonti pereheh kera jätti kotikylän ta šiirty elämäh
Hiisjärvellä. Kohta kyläššä
ilmešty uuši talo ta näin
alko Sofontjevien šuku.
1796 vuotena Sofontjevien
pereheššä oli jo kuuši lašta:
Jefrosinja, Anna, Akulina,
Panfil, Marija, Nikita. Jelisein tyttö Jevdokija mäni
miehellä Sofontin pojalla
Panfililla. A Sofontin tyttö
Jefrosinja niisi yhty Jelisein
pojan kera. Nuorie vihittih
Rukajärven kiriköššä vuotena 1798. Šen jälkeh vielä
monta kertua Jelisejevien ta
Sofontjevien šuvuista tulou
heimolaisie.
Vuotena 1811 Hiisjärvellä oli nellä taluo: kolme Jelisejevien taluo ta yksi Sofont-

Hiisjärven kylyä jo vuosikymmenie ei ole kartoilla. Kuvat: Anna Pestunin arhiivašta.
jevien talo. Kyläššä oli aittoja šekä pieni časoun’a kylän
kalmismualla. Paikalliseläjät
paistih karjalan kielellä, eryähät ošattih ruočin kieltäki.
Niin kuin ni kaikki
miešväki, hiisjärviläiset niisi oltih rekruttiloina. Vuotena 1829 rekruttiloih otettih
Nikita Jelisejev. Monta vuotta häneštä ei ollun mitänä
tietuo. Hänen naista Katerinua ei tiijetty pityä leškenä
eikä soltatan naisena.
Vuotena 1834 Hiisjärven
kyläššä oli jo 35 eläjyä: soltatan naini Katerina Jelisejeva lapšineh, Jelisejev Rodionin, Artemin ta Kontratan perehet šekä Sofontjev Panfilan pereh. Kylä eli
pohatašti. Joka pereheššä
oli oma talouš. Niin kuin ni
muutki karjalaiset hiisjärveläiset oltih muanviljelijät, kalaštajat ta mečäštäjät.
Jelisejevit šen lisäkši vielä käytih kauppua. Šuku oli
varakaš. Heijän kešen oli
šemmosieki, kumpasilla oli
kauppoja äšen Piiterissä.
Taito ta perehrakkahuš oltih šuurena apuna myynti
mäneššykšeššä. Eryähät tämän šuvun jälkeläiset nykyjähki hoijetah kaupankäyntie hyvin mäneššykšellisešti.
Tunkuon šeurakunnan
peruššettuo 1848 vuotena
Hiisjärvi rupesi kuulumah
šiih šeurakuntah. Vuotena 1850 šiinä oli jo 46 elä-

Fedosja Savinova – Hiisjärven kylän monien eläjien Šukulaini.
jyä. Hiisjärveläiset oltih
šukuyhteykšissä perttijärviläisien, rukajärveläisien,
virniemiläisien kera.
Vuotena 1905 kyläššä
oli kuuši taluo. Vähän myöhemmin Hiisjärveh tuli Pekka Sabujev perehineh. Hiisjärvi oli Pekan muamon kotikylä ta kaikki Jelisejevit
ta Sofontjevit oltih hänellä heimolaiset. Pekka otet-

tih enšimmäiseh Muajilman šotah. Hänet oli palkittu Pyhän Georgin rissillä. Kotih tultuon šankari rupesi rakentamah uutta taluo, šuurien ikkunojen kera,
šemmosie hiän oli nähnyn
Jeuropašša. Onnakko mieš
ei šuanun rakentua šen
loppuh šuate. Pekka kuoli
vuotena 1922. Hänen leški
Anna jäi yksin viijen lapšen

kera ta joutu iče lopettamah
rakennušta.
Vuotena 1915 Hiisjär
veššä elettih kakši Iivanaveikkuo Jelisejevie perehineh. Heijät aina pantih
kirjoilla Iivana enšimmäini
(šynt. 1875) ta Iivana toini
(šynt. 1876). Vuotena 1914
heilä molommilla šynnyttih
pojat, pojilla annettih šama
nimi – Pekka. Iivana toisen
naini Ksenija oli Gužijevin
šukuo Komakošta. Oli vielä
Grigori Jelisejevin talo, hänen Afdotja-naini oli Markovien šukuo Rukajärveštä.
Kyläššä šilloin elettih jo
ikäillašša olija Ksenija Jelisejeva punukkoineh, Iivana ta Katerina Jelisejevien
šuuri pereh, soltatan naini
Anna Sabujeva lapšineh, Kalistrat Sofontjev ta Miihkali
Sofontjev perehineh. Kalistrat ta Miihkali oltih Panfila Sofontjevin punukkoja. Miihkali Sofontjev vuotena 1884 vihki Tunkuošša
Paraskeva Jelisejevan kera.
Heilä šynty Panteleimonpoika vuotena 1885. Vuotena 1915 Panteleimon rupesi elämäh vanhempien
talošša Matr’ona naiseh ta
kolmen pojan Anufrin, Juakon ta Lasarin kera. Eri tavoin kehityttih hiisjärveläisien kohtalot.
1930-luvulla
Hiisjärven elämä vähä millä erosi
muijen lähikylien elämäštä.

1930-luvun alušša ruvettih peruštamah kolhoosija.
Hiisjärvi liitettih Rukajärven
sel’sovettah (kyläneuvoštoh).
Hiisjärven lapšet ruvettih
käymäh Rukajärven kouluh.
Yksi koulun piäštökkähistä
hiisjärveläini Marfa Sabujeva (Iljina) (1917-2007) tuli
opaštajakši. Hiisjärveläisien
jälkiläisien joukošša oli monta opaštajua, onnakko Marfa
oli enšimmäini. Hiän muisti ta hyvin tiesi omie muanmiehie eikä konšana unohtan omua kylyä. Kunnivoittaen kerto monista Jelisejevien šuvun jäšenistä, lämmöllä muisteli Sofontjeviloista.
Marfan čikko Našto šovan
aikana oli Vienanmeren kanavalla kulkijan laivan kapteeni.
Vuotena 1937 Hiisjärven kyläššä eli 18 mieštä
ta 25 naista. Vainoaikana
kyläštä oli vankittu šeiččemen mieštä. Niijen kešen oli Rukajärven
kyläneuvošton ta kolhoosin
johtajat, meččämiehet ta tavalliset kolhoosin ruatajat.
Miešväještöštä kyläh jiätih
vain vanhukšet, nuoret prihat ta pienet lapšet. Kaikki
jykiet mieštyöt naiset jouvuttih ottamah harteillah.
Šovan vuuvvetki lisättih kor’ua. Kylän eläjät oli
evakoitu Arhankelin alovehella. Monet niistä ei
myöššytty šiitä evakkomatalta, ei keššetty nälkyä,
kurjuutta ta tautija.
Šovašta ei myöššytty:
ylikersantti Mihali Jelisejev, hiän kuatu 24-ikähisenä vuotena 1944;
ruškiearmeijalaini P’otr Jelisejev vuotena 1941 katosi
tietymättömih, šamoin kuin
rivimieš Onisim Jelisejev.
Vuotena 1914 šyntynyt
Lasari Sofontjev šovan aikana šoti Karjalan ta III Valkovenäjän rintamalla. Hiisjärven kylän eläjän kersantti Sofontjevin šukunimi löytyy Neuvoštoliiton Yleis
neuvošton ašetukšešta Ur
heuvešta-mitalilla palkittujen listoilta. Šankarin poika
nykyjäh eläy Rukajärveššä...
Šovan jälkeh Hiisjärven
kylä kokonah tyhjeni. Kyläpaikat on jo aikoja mečitty
ta kašvettu heiniköllä. Vain
pitäššä heiniköššä tuškin
näkyvät talojen tilat kerrotah aikoinah näillä paikkoin
šykkijäštä elämäštä.
Anna Pestun
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Vapua-aika

» Rahvahan viisahuš

Hyvä on vanhan vanheta hyvän nuoremman nojašša,
hyvä on lapšen lapšeštua hyvän vanhemman varašša.
Karjalaini šananpolvi

»»Anonssi
Kuklatalo-näyttelyšali. Erissyš.

Esillä Anna Gr’aznovan (Petroskoi)
piiruššukšie ta Apollinarija
Dvurečenskajan (Petroskoi) mualaukšie.

21.09. šuaten
enšiarki–šuovatta
12.00–17.00

ÆÆAdressi: La Rochellen katu, 13
ÆÆTelefoni: 77-34-56
Kaupunkin näyttelyšali. Kižin paletin värit.
22.09. šuaten
toiniarki–pyhäpäivä
12.00–19.00

5–14-vuotisien lapšien töijen näyttely,
kumpani on omissettu Kižin musejon
lapšienstudijon 20-vuotispäivällä. Esillä
eri tekniikoilla luajittuja mualaukšie,
piiruššukšie. Interaktiivini ohjelma
lapšilla ta nuorilla.

ÆÆAdressi: Lenininkatu, 26
ÆÆTelefoni: 78-16-50
Filarmonijan yläaula. Insolitum
in conventionales.
23.09. šuaten
enšiarki–pyhäpäivä

Valokuvuaja Ilja Pokrovskin (Petroskoi)
töijen näyttely.

10.00—18.00

ÆÆAdressi: Kirovinkatu, 12
ÆÆTelefoni: 76-97-06

Kemin naisien L’apačiha-klubissa harjotellah eri-ikäset käsityömuasterit. Kuva otettu gov.karelia.ru -nettišivuilta.

L’apačok tarkottau tilkkuista

Kižin näyttelyšali. Venäläiset

siiččapaikat.

6.10. šuaten
enšiarki–pyhäpäivä
10.00–18.00

1800-luvun ta 1900-luvun alun
venäläisie siiččapaikkoja esittäjä
näyttely Sergijev Posadin kaupunkin
istorijan ta taitehen ulkoilmamusejon
kokoelmista.

Näyttely: Kemin naisien L’apačiha-klubi juhliu
10-vuotispäivyäh.

ÆÆAdressi: Kirovin aukijo, 10a
ÆÆTelefoni: 78-35-43

Marija Kirillova

Kižin näyttelyšali. Miun muajilma.
31.10. šuaten
enšiarki–pyhäpäivä
10.00–18.00

Arhankelin kielen
murtehešša on hellä
l’apačok-šana, kumpani tarkottau pientä tilkkuista.
Šiitä šanašta ilmešty naisien L’apačiha-klubin nimi,
kumpani tänä vuotena juhliu 10-vuotispäivyä.

Kuvataiteilija Svetlana Schröderin
(Šaksa) piiruššukšien näyttely. Esillä
Kižijä ta Karjalua.

ÆÆAdressi: Kirovin aukijo, 10a
ÆÆTelefoni: 78-35-43
Karjalan kanšallini musejo. Asiena oli myöš

Naisien klubi kašvo šeurašta,
kumpasen alkuhpanijina oltih M.V. Koškina ta V.G. Anisimova. Vuotena 2003 aktiiviset kemiläiset naiset voitettih Sosiaalipuoluššukšen
ministerijön
kilpailušša
pienen grantin naisien

lyijykynä.

1.11. šuaten
toiniarki–pyhäpäivä
10.00–17.30

Karjalan rintamalla taistelijien
taiteilijien töijen näyttely. Esillä yli 40
piiruššušta vuosilta 1942–1944, aseita
ta šota-ajan esinehie.

ÆÆAdressi: Lenininaukijo, 1
ÆÆTelefoni: 76-94-79

Netälin päivä

Petroskoi
yö

Kemi
yö

päivä

Kalevala
yö

päivä

klubin järještämiseh. A
paikallisešša
kulttuuri
keškukšešša löyty huoneh
klubin issuntoja varoin.
L’apačiha-klubissa harjotellah opaštajat, liäkärit, rautatien ruatajat. Hyö
ollah eri-ikäset käsityömuasterit, ka kaikkie heitä yhistäy himo luatie kaunehutta omin käsin. Naisien muasteritašo ta käsitöijen vaikeuš käšvetah vuosi
vuuvvelta.
L’apačiha-klubin jäšenet
ošallissutah kaikkih piirin
käsityötaijon
näyttelyih.
Šamoin naiset näytettih
omie ruatoja Belomorskissa

Koštamuš
yö
päivä

päivä

Louhi
yö

ta Petroskoissa, ošallissuttih
Piiterin kvilt-foorumih, esitettih Kalevala tilkkusešša
-näyttelyö Moskovašša.
Meri, meččä, järvet ta jovet aina oltih pomorien lähellä. Klubin käsityömuasterit staraijah näyttyä oman
šeuvun kaunehutta ta pomorien jokapäiväistä elämyä tilkkusešša ta rahvahan kuklašša. ”Pomorje on
miun šeutu”, ”Oma kotimua”, ”Puini Kemi” – naisien ruatojen nimet kerrotah
ičeštä.
L’apačiha-klubin deviisina ollah taiteilija Nikolai
Rerihin šanat: ”Kaunehuon
Mujejärvi
yö

päivä

»»Anekdotti

päivä

Ne

12/09

+9

+16

+11

+12

+8

+9

+7

+9

+9

+12

+8

+11

PI

13/09

+10

+16

+10

+11

+5

+10

+4

+10

+4

+13

+8

+9

Šu

14/09

+10

+16

+11

+11

+6

+12

+5

+12

+8

+13

+9

+10

py

15

/09

+11

+17

+12

+14

+10

+13

+9

+12

+8

+12

+9

+11

en

16/09

+10

+15

+10

+14

+9

+14

+8

+14

+8

+12

+8

+13

to

17

+11

+14

+10

+12

+11

+14

+10

+14

+7

+15

+10

+14

se

18/09

+9

+12

+11

+12

+9

+13

+8

+13

+8

+11

+8

+10

/09

Piätoimittaja Olga MELENTJEVA

merkin alla myö ilosešti
aššumma. Kaunehuolla voitamma. Kaunehuolla molimma. Kaunehuolla yhissymmä”.
Šyyškuun 6. päivänä
Petroskoin Perintehellisien käsitöijen keškukšešša
(Kirovin katu, 13) avautu
L’apačiha-klubin L’apačok
tarkottau tilkkuista -näyttely. Šiinä on esitetty tilkkusista luajitut pannoot, täkit,
laukut, šekä rahvahan kuklat. Tuttavuštuo mukavih
käsitöih voipi 28. šyyškuuta
šuaten.

Julkaisija:

yhteiskuntapoliit tini lehti, kumpani

Karjalan rahvahan lehti on

PeruŠtajat :

ilmeštyy karjalan kielen vienankarjalan

peruššettu 28. talvikuuta

Karjalan tašavallan

murtehella

1999.

lakijenhyväkšymiskokouš,

toimitukšen ošoiteh :

Lehen on rekisteröinyn

Karjalan tašavallan hallituš,

Titovinkatu 3, 185035 Petroskoi, Karjalan tašavalta

Venäjän Federatijon

Karjalan Rahvahan Liitto,

Tel: (8 142) 78 29 32; faksi: (8 142) 78 36 29

Painettu Verso-kirjapainošša:

Kirjapainoalan komitietta,

Valtijollin ibytžettilaitoš

e-mail: vienankarjala@mail.ru; vienan@sampo.ru

185031, Petroskoi, Varkaukšen
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rantakatu, 1a
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Ymmärrin, jotta miun on aika
levähtyä, konša en voinun muistua montako kopeikkua on
rupl’ašša: 60 vain 100.
***
– Mamma, pitäykö šilma auttua?
– Pitäy.
– Pappa, auta mammua!
№ 17 (369) 11.09.2013
Allakirjutettu painettavakši 10.09.2013
klo 12.00

***

ÆÆIndeksi 84593
ÆÆPainoš 700
ÆÆTilauš 875
ÆÆHinta 15.00 rpl

vienan karjala | 11. ŠyyŠKUUTA, 2013 | №17 (369) | 7

Vozduh-festivaali myöšty
Kulttuuri: Kuuvveš musiikkifestivaali piettih Petroskoissa šyyškuun alušša.
Ksenija Veretennikova

Kaikki elävän rokkimusiikin harraštajat vuotettih tätä šykyšyn tapahtumua jo monta vuotta.
Mistä pakina on? Tietyšti
kanšainväliseštä Vozduhmusiikkifestivaalista, kumpani piettih tänä vuotena
6.–8. šyyškuuta.
Festivaalin iskuvirkehenä
ollah Šiun vapauten kolme
päivyä -šanat. Še on totta!
Huimien päivien aikana voit
unohtua kaikista propleemoista, tuttavuštuo uuših
ihmisih, tavata yštävieh
kera ta tietyšti kuunnella ”elävyä” musiikkie. Karjalaisilla nuorilla musiikkiryhmillä še on hyvä
mahollisuuš näyttyä omua
tuotantuo šuurella lavalla ta vaihtua kokemušta jo
kuulusien bändien kera.
Enšimmäini Vozduh-festivaali piettih Karjalašša vuotena 2005. Šen järještäjänä
oli Naše radijo – Petroskoi
-radijo. Še oli šemmosen
šuuren festivaalin järještä
misen enšimmäini kokemuš,
onnakko kaikki onnistu.
Rokkijuhla kešti kakši päivyä. Kaččojat ta iče šoittajat
arvoššettih hyvyä iäntä ta
yštävällistä ilmapiirie. Tunnetut venäläiset Pilot-,
Nočnije snaiperi-, Mara-,
Maša i medvedi-, 7 B -bändit, šekä karjalaiset Myllärit-, D’Airot -ryhmät ta vierahat Murmanskista, Piiteristä, Nižni Novgorodista näytettih omua tuotantuo ta ei
annettu kaččojien ikävöijä.
Šilloin keräyty šuuri joukko
ihmisie, kumpaset ruvettih
tukimah festivaalie ta huolehtimah šen tulevaisuutta.
Vuotena 2006 Voz
duh-festivaalista tuli kan
šainvälini tapahtuma. Šiih
ošallissuttih
rokkibändit
Šuomešta, Ruočista, Šak
šašta ta Latvijašta. Šinä
vuotena festivaalie ruvettih pitämäh kolme päivyä,
a šen vetäjäkši tuli Naše
radijo -radijon prod’usseri
Mihail Kozirev. Toisen festivaalin piäšoittajina oltih Alisa-, Korol’ i Šut- ta
Brainstorm -ryhmät.
Vuuvvešta vuoteh festivaali kehitty ta kaččoijen miärä kašvo. Vuotena 2007
Vozduh-festivaalih tuli jo
yli 30 tuhatta kaččojua.
Festivaalin puittehissa jo
kakši vuotta peräkkäh toimi Mukava Vozduh -ohjelma, kumpani anto mahollisuuvven vammaisihmisienki ošallistuo festivaalih. Liikuntarajotetuilla ihmisil-

Festivaalih aina keräytyy äijän rahvašta, elävän musiikin harraštajie. kuva: Olga Smotrova.
lä šuuren lavan eteh oli rakennettu mukava podiumi.
Šen lisäkši vammaisihmiset
voitih šuaha ilmasie lippuja, još kirjutettih etukäteh
anomukšie.
Vuotena 2008 nelläš
Vozduh-festivaali keräsi noin
35 tuhatta kaččojua. Musiikkityylien luvettelo niise leveni. Nyt kaččojat voitih kuunnella kuin heavy metal-,
pank-rokki-, folk-, reggy-,
niin ni äšen popmusiikkie.
Vuotena 2009 enšim
mäistä kertua Vozduh-festivaalin ohjelma jatku yöllä.
Niin oli järješšetty Yöllini
Vozduh, še oli šähkömusiikin
festivaali. Šen lisäkši kaikki halukkahat, ket ei voitu piäššä festivaalih, voitih
kaččuo šitä netin kautti online-lähetykšeššä.
Šiitä kolme vuotta festivaalie ei pietty. Onnakko kaikki ušottih, jotta kohta kaikki
onnistuu, jotta löytyy tarpehellini rahamiärä, tulou apulaisie ta järještäjät šuahah
mahollisuuvven palata meilä šuuri musiikkitapahtuma.
Toičči kaupunkissa voit nähä
nuorie ihmisie paitoloissa, kumpasih on kirjutettu:
”Meilä pitäy Vozduh”.
Myö pitälti šitä vuottima
ta tänä vuotena Vozduh.Perezagruzka -festivaali piettih 6.–8. šyyškuuta Petroskoin lähellä Aviaretromajapaikašša.

Tänä vuotena festivaalin piäšoittajien luvettelošša oli tunnettu musiikko Valkovenäjältä L’apis Trubetskoi. kuva: Natalja mitrofanova.
Rahvašta oli äijän. Ken
tanšši ta laulo lavan lähellä,
ken käveli majapaikašša tai
yštävien kera šoitti kitaralla
tunnettuja rokki-lauluja.
Tämän vuuvven festivaalin piäšoittajina oltih
Alisa-, L’apis Trubetskoi- ta
Arija -ryhmät. Tavan mukah
ne esiinnyttih illalla. Kaikki
keräyvyttih piälavan ieššä
ta yheššä laulettih šoittajien
kera. Še on tosi adrenaliini,
konša šuuri ihmisien joukko

tanššiu ta laulau yheššä rytmissä.
Festivaali loppu. Kyšy
mykšeh, onnistuko še vaš
šattih tyytyväiset kaččojien
kašvot ta hymyt.
– Tahon šanuo šuuret
passipot kaikilla, ket autettih festivaalin elvyttämistä.
Perezagruzka onnistu! Toivomma, jotta näkeyvymmä
enši vuotena, šano festivaalin järještäjä Maksim Mazurovski.

»»Vozduh-festivaali
Enšimmäini Vozduh-festivaali oli pietty vuotena 2005.
Vuotena 2006 festivaalista tuli kanšainvälini tapahtuma.
Kaččojien rekordimiärä oli yli 35 tuhatta ihmistä.
Festivaalih ošallissuttih šemmoset kuulusat ryhmät kuin Pilot, Nočnije
snaiperi, Mara, Maša i medvedi, 7 B, Korol’ i Šut, Surganova, Alisa, L’apis
Trubetskoi, Splin, Agata Kristi ta toiset.
Festivaalin musiikkityylijen luvettelošša on pank-rokki, folk, reggy,
popmusiikki.
Tänä vuotena Vozduh piettih Aviaretro-majapaikašša.

8 | 8. ELOKUUTA, 2012 | №28 (343) | vienan karjala

Kirjallisuuššivu
Tyyne Rugojeva

Nuorien huaviet onnešta
Järven jiällä kotirannašša
Joka päivä luistelen,
Šinišilmä, pitkätukka,
Aina šilma muistelen.
Muistelen kun lahen poikki
Mielelläni šoutelin,
Šie aina issuit airoloilla,
Mie haitarilla šoittelin.
Još on järven pinta tyyni,
Šoitto loitoš leviey.
Šilloin nuoret šytämmetki,
Rakkauvešta heryäy.
Poika šano: ”Hiät myö piemmä
Peltotöijen jälkeh,
Konša on aikua levähellä,
Šekä pityä häitä.
Lapšie šynty viisi-kuuši –

Tyttöjä ta poikie.
Ei ole kyllä ikävä
Yheššä niitä hoitua.

«

Mušta kuin
korppi» on
tavallini šanonta
rahvahan
välissä.

Kohta talon ympärillä
Kašvau vihrie puisto.
Näin kaunehešta
rakkauvešta
Jiäy kunnollini muisto.
Varrutah lapšet,
kašvetah lapšet,
Hyviksi ruatajiksi,
Vaikeijen tehtävien
šuorittajiksi,
Šynnyinmuan puoluštajiksi.

Pekka Perttu

Anna šie, Ahti, šuuri hauki
Ota onki, niele niekla,
Koppua kovera rautani.
Miun on šilmani šiliempi,
Miun on maimani makiempi.
Muijen šiimat pahat šiimat,
Muijen maimat pahat maimat.
Kirjutettu I. Kondratjevalta
Vuokkiniemeššä vuotena 1952

»»Karjalaisie šananlaškuja

 Ei pie olla arka, pitäy olla tarkka.
 Huolova laisalta kiäštä kiskou.
 Hyvä mieš, hyvä heponi, hyvä naini kolmantena.
 Još tunnet iččeš riškikši, elä heikkoh käsin käy.
 Nakrajan šuuh on parempi kaččuo.
 Šuu šulan šoittau, vačča tervan keittäy.
 Miehen mieli – miehen kunnivo.
 On hajuo, vain piä kajou.
 Laiska kerralla kantau, virkku viisičči juokšou.
 Šana toisen poikki leikkuau.
 Šuuta viärissä, ka omua puolissa.
 Parempi on kotini kopeikka, kuin kyläni rupl’a.
»»Huomijo!

Ošša karjalankielini
Taival-almanakka!
Almanakka šuau oštua
Vienan Karjala -lehen
toimitukšešša.
Šen hinta on 40 rupl’ua.

Šelkosien herra

Šiitä vuuvven kahen piäštä
Talon rakennamma,
Vihriellä aukiolla,
Paikalla ihanalla.

»»Loičču

Anna šie, Ahti, šuuri hauki
Eli kakši pienempäistä.
Annan šuolet šoutajilla,
Piän peränpitelijällä.
Keškimurun keittäjällä,
Šappi – ilmain istujalla.
Kouhkot – koivun nousijalla,
Makšat – mualta kaččojalla.
Häntäjouhet joutavilla,
Häntäjouhet joutavilla.

«

Valittuoh kerran elämänkaverih, korppi
ei konšana enämpi vajeha puolisuoh, vain
jiäy šillä uškollisekši koko elämäh ajakši.

Korppi. Tuo Kalevalan kuulusa korppijen herra, on
kaikilla niin tuttava, jotta
ei ainakana šen ulkonäkyö
tarviče esitellä. Ta mitäpä
tuošta huaškalinnušta kirjutellakana, šuattau kennih
ajatella. Älykäš rosvo ta hävitöin ryöväri.
Vain jošpa emmä kiirehtis heti tuomiččomah, vaikka nuo šyyttiet taijetahki
olla totta. Tiijämmäkö korpista riittäväšti? Tiijetähkö
kaikki šenkin verran, jotta korppi on varpuislintu ta
kuuluu varislintujen šukuh.
Tietyšti kun vertuau korppie pienimpih varpuislintuloih, esimerkiksi keltapiätijaseh, min paino on 5-7
grammua ta pivuš häntöineh 9,5 cm, on vaikie uškuo
niijen šukulaisuuteh, šentäh
kun korpin paino on 1,5 kilon vaiheilla, pivuš läheš 70
šenttie šekä šiiventerien väli
lennošša 1,3 metrie. Vain
korppi (kannattau mainita
šen «arvonimiki» – Corvus
corax) on šiitäki varpuislintujen jättiläisetuštaja.
«Mušta kuin korppi» on
tavallini šanonta rahvahan
välissä. Ta komienkiiltäjä šinimušta še onki. Kuulusa venäläini eläinstarinojen kirjuttaja Ivan Krylov panou revon korppie
mielisselleššäh kehumah
šen pukuo:
Hyvyä huomenta,
herra Korppeliini,
a kun on še paita šiula viini.
Meillä muilla – nahkatakki,
teilä kiiltomušta frakki.
Korpin elämäššä on äijän šemmosie piirtehie,

kumpaset pannah ajattelijan ihmisen šuoraštah kunnivoittamah tätä erittäin
jykien’okkaista lintuo huolimatta šen oveluuvvešta
ta ilkitöistä, varšinki toisie
lintuja šekä niijen pešie ta
poikovehta kohti. Enšiksi še
on pitkäikäsin kaikista muajilman lintuloista. Tietokirjojen mukah še eläy 100150 vuotta. Šama korppi, mi
pitäy šilmällä korkien männyn latvašta šiun touhuja
mökkis venehvalkamošša,
on nähnyn šekä tuattoš,
jotta ukkoš touhuja. Ta šen
muisti ei petä konšana.
Kuulusa on korppi
šamoin šiitäki, jotta še on
Karjalašša kaikkein aikasin pešijä, još ei oteta lukuh muista lintuloista kokonah eruojua käpylintuo,
mi muniu kaikkein äkeimpien talvipakkasien aikana.
Korpin kiimakisat aletah jo
tuiskukuušša ta muninta
šulakuun alkupuoliskolla,
konša meilä, varšinki pohjoispiirilöissä on vielä liikkumattomat hanket.
Korpin kiimakisat ollah
aivan eriskummalliset. Olen
onnistun näkömäh šitä vaikuttavua näytöštä kakši
kertua elämäššäni: pikkupoikana Köynäšvuaran
pohjoisrintien piällä ta toisen kerran, šiinä kymmenisen vuotta takaperin, Petroskoin lähellä, Ankkajärven jiällä (homselkäläisien
mukah järven nimi on Ankiejärvi). Šitä lentokyvyn
šuoritušta erämuan piällä
kevyäsen vivahtavan šalon
hankimaiselmašša on tovella mieltä ylentävä tapahtuma. Korppipari mutkittelou liitolentuo korkiella
ilmašša heliešti klonkkuon,

ta šiitä linnut äkkie kirvotah tunteissah šuorah valkieta muata kohti melkein
ummešša šiivin, kuni aivan viime hetkellä kimpaissah ylöš vierekkäh šiivet
ummešša. Šiinä on äkkiheittoja ylöš, alaš ta šivuloilla,
jyrkkie mutkie ta kuperkeikkuja, ta koko ajan ne ollah noin metrin piäššä toisistah. Tuntuu niin, kuin ne
ois šivottu toisihis millänih
näkymättömällä nauhalla,
niin tarkkah ne matkittih
toiseh liikkehie. Lopukši ne
tupšahetah rinnakkah lumikentällä, missä kiimamänöt
jatutah.
Väitetäh, jotta harva ihmini on piäššyn näkömäh korppien lemmenleikkijä muašša. Vain
miula on šattun šemmoni
onnenpotkahuš, jotta olen
nähnyn niitäki ylempänä
mainiččomani järven jiällä.
Oli lumišatieni päivä tuiskukuun lopulla.
Hil’l’aista ta tyhjyä koko
miän huvilakyläššä, olin
šielä yksin. Yhtäkkie kuin
taivahašta olis tipahtan jiällä korppipari, kumpasilla šiäštä huolimatta oli
mieleššä kevyäset meininkit.
Ne istuuvuttih vaššakkah jiällä noin šylen piäššä toisistah ta šiinä minuutti välie hypähettih mäne tiijä
metrin korkevuolla ilmah
ta tupšahettih tuaš šamah
paikkah. Še kävi niin yhtäaikua, jotta oli mahotoin
erottua kumpani heistä olis
ollun enšimmäini. Šitä ne
lopulla muutti «taktiikkua».
Šiinä oli kumarteluo niska jäykkänä, monenmoista
tepašteluo, šiipien levittelyö
ta viimein ne tartuttih toisihis mahtavista n’okistah,

mit tovella ollah tosi šuuret
linnun kokoh verraten. Ta
tämmöistä temppuiluo jatku loputtomih. Kylmin šitä
kačellešša ta myöššyin pirttih.
Korpin kunnivokši on
šanottava, jotta valittuoh
kerran elämänkaverih, še
ei konšana enämpi vajeha puolisuoh, vain jiäy šillä
uškollisekši koko elämäh
ajakši, šamoin kuin joučen.
Pešäpaikan
valitešša
ta pešän rakentamisešša
korppi-tuatto täyttäy kaikki emäntäh juonit, kumpasie šillä on riittäväšti. Toisinah isäntä joutuu rakentamah toisenki pešän, kuni
emälintu hyväkšyy niistä
jommankumman. Pešä on
tavallisešti jyrkällä kallivoreunalla tai šuurešša puušša
ta on aikamoini rišulinna.
Vain hyväkšyttyö pešäh
korppipari pitäy šitä kotinah vuosikaupalla.
Pešäpiirissäh korppi on
erikoisen vihani ta vuarallini kaikilla pešyä läššä tulijilla. Še voit käyvä min
hyväh petolinnun kimppuh. Riittäy kun šanomma,
jotta iče kotkaki kiertelöy
kohtaukšie korpin kera. Viisahana ta voimakkahana kotih puoluštajana še toimiu
hyvin tarkašti šuunnitellen
- še tiijetäh kaikki ta šiksi
yritetäh pisyö šiitä erikseh.
Eräš ranškalaini ornitologi (Menatori) kertou aika
kummallisen tapahukšen
korpin käyttäytymiseštä,
šilloin kun ihmini läheštyy
šen pešyä. Korpit ei hyökätä
piällä, vain lennetäh pois,
istuuvutah parinkymmenen metrin piäh pešäštä ta
praukutah vihasešti. «Nävin
yhen korpin, kumpani joka
kerta, kun tulin šen pešän
luo, istuutu šamah petäjäh ta halteissah alko repie
raivokkahašti männyn nieklasie ta työnnellä niitä alaš.
Vain välillä še ärähteli vihasena ta hyökkäsi tuaš nieklojen kimppuh».
Jatkuu
Kiänti: Valentina Karakina

