yhteiskuntapoliit tini lehti,
kumpani ilmeštyy karjalan kielen
vienankarjalan murtehella
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Viime šykyšyllä Nuori Karjala -järještön jäšenet oltih työmatalla Aunukšen piirissä. Kuva: JELENA FILIPPOVA.

»»Huomijo!

Kulttuuri
perintö-kilpailu
Kanšallini Venäläisen karta
non
elävyttämini
-fondi
Venäjän Kulttuuriministerijön
tuvella on ilmottan kilpailun
Kulttuuriperintö-palkinnon
myöntämiseštä.
Kanšallini
palkinto
Kulttuuriperintö on hyväkšytty
vuotena 2005. Šiitä ajašta jo
yli 240 ihmistä on tultu tämän
palkinnon
laureattiloiksi.
Kulttuuriministerin johtamah
palkinnon
huoltoneuvoštoh
kuulutah kuuvven alovehen
piämiehet, Valtijon Duuman
ta Federatijon Neuvošton
erikoiskomitiettojen johtajat,
eri musejojen johtajat, tunnetut
tietomiehet ta kulttuuriperinnön
tutkijat šekä liikealan etuštajat.
Kilpailuhakemukšie otetah
vaštah 1. kevätkuuta 2013
šuaten. Lisyä tietuo: http://www.
fondus.ru/projects/realize/,
usadba@fondus.ru, tel. (499)
238-87-96.

Nuoret kačotah
huomispäiväh

Merkkipäivä: Nuori Karjala -järještö täyttäy 20 vuotta.
Olga Melentjeva

Viime vuosišuan 90-luvulla Venyähellä aktiivisešti alko kehittyö kanšallini liikeh. Karjalan
tašavalta ei jiänyn šen ilmijön ulkopuolella. Šuurin oša liikkehen
aktivistoista oli nuorie ihmisie.
Juuri šiinä vaihiešša vuotena 1993
Petroskoin valtijon yliopiston Itäme
renšuomelaisien kielien ta kult
tuurin tietokunnan opaštujien
alottehešta oli peruššettu Nuori Kar
jala -yhteiskuntajärještö. Järještön
tärkeimpinä tehtävinä oltih Karja
lan tašavallan itämerenšuomelaisien
rahvahien kulttuurin ta kielien
šäilyttämini ta propagointi. Šen
enšimmäisenä johtajana oli Nadežda
Kalmikova (Kuznetsova).
Vuosi vuuvvelta järještön
jäšenluku kašvo ta toiminta kehitty.
Nuori Karjala on järještän erilaisie

kulttuuri- ta opaššuštilaisuukšie,
rahvahallisie
pruasniekkoja,
kešäleirijä, kielikilpailuja, illaččuja
ta äijän muuta Petroskoissa ta
tašavallan piirilöissä. Nuoren Kar
jalan jäšenet aktiivisešti harjotel
lah karjalankieliseššä nuorison
Čičiliušku-kuklateatterissa, ollah
yhteistyöššä šuomelais-ugrilaisien
rahvahien koordinatijokeškukšen
kera, ošallissutah radijo- ta te
levisijo -ohjelmih ta kirjutetah
lehtilöih. Nuori Karjala kuuluu
šuomelais-ugrilaisien rahvahien
nuorisoliiton joukkoh.
Nykyjäh järještöh kuuluu
noin 200 jäšentä, niistä enin
täh on yliopistojen opaštujie ta
piäštökkähie, šekä eri aloilla ruata
jie nuorie, ket on kiinnoššuttu
Karjalan
šuomelais-ugrilaisien
rahvahien kulttuurista. Nyt Nuo
ren Karjalan johtajana on Alina
Čuburova.

Nuori Karjala kuččuu
merkkipäiväh
Ohjelmašša:
15. tuiskukuuta
10.00 – 12.00
Pakinapirtti (Karjalan Kanšallini
teatteri, Karl Marxin katu, 19).
12.00 – 13.00
Nuorten Karjala -valokuvanäyttelyn avajaiset (Kanšallisien kulttuurien keškuš, Leninin aukijo, 2).
15.00 – 19.00
Juhlakokouš (Kanšallisien kulttuurien keškuš, Leninin aukijo, 2).

16. tuiskukuuta
10.00 – 12.30
Projektijen presentaatijo (Kanšal
lisien kulttuurien keškuš, Leninin aukijo, 2).
14.00 – 16.00
Pohjoismaijen tiekartta -projektin loppuseminaari.
18.00
Lembi-illačču (Das Kapital -klubi,
Karl Marxin katu, 1A).
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Oma kieli kullan kallis
Mielipiteitä: 21. tuiskukuuta on kanšainvälini muamonkielen päivä
Oma kieli. Mi še on? Mitä
še tarkottau? Tällä käsitte
hellä on olomašša eri tul
kintoja. Yhet ihmiset ol
lah šitä mieltä, jotta oma
kieli on enšimmäini kieli,
kumpasen ihmini omakšuu
lapšena ollešša ilmain mi
tänä erikoista opaštumista.
Toiset arvellah, jotta oma
kieli on še kieli, kumpasel
la ihmini ajattelou ta kum
pasella šuattau mitä täy
vellisemmin ilmaissa omie
ajatukšie. Kolmaš tul
kinta liittyy kanšalliseh
šamaistukšeh, konša oma
na kielenä on šen kanšan tai
etnisen ryhmän kieli, kum
paseh ihmini kuuluu.
Višših monie nämä
kyšymykšet pannah miet
timäh tätä aihetta. Myö
kyšelimä ihmisie, mitä
mieltä hyö ollah täštä. Vet
jokahini iče piättäy, mi kieli
on hänellä oma.

Polina, 88 vuotta
eläkeläini:
– Miun omana kielenä
on karjala. Lapšena ollešša
koissa pakasima karjalan
kielellä. Šiitä jouvuin Uh
tuon lapšienkotih, läksin
kouluh. Meitä opaššettih
šuomen kielellä. Šovan aika
na evakošša piti oppie venä
jän kielen. Šovan jälkeh mie
jäin elämäh Petroskoih. Mä
nin miehellä šuomelaisella.
Šuomen kieli meilä oli koti
kielenä, kuitenki oma kieli
ei ole unohtun, vaikka ny
kyjäh harvoikseh šuau šitä
käyttyä kun ei ole pakina
tovarissua. Kuitenki on aina
hyvä mieleštä kun piäšen
pakajamah omalla kielellä.
Marija, 24 vuotta,
matkailumenedžeri:
– Miun omana kielenä
on miun vanhempien kie
li. Olen karjalaini, meijän

pereheššä vanhemmat aina
paistih karjalan kieltä. Mie
kuulin karjalan kieltä ihan
pieneštä šuahen.
Valentina, 73 vuotta, eläkeläini:
– Mie olen kašvan
karjalaisešša
pereheššä,
missä aina paistih karja
lan kielellä. Pienenä paka
sin vain karjalakši, ka šiitä
piti opaštuo venäjän kielen
ki. Yhtä hyvin ošuan mo
lompie. Onnakko karjala on
aina ollun omana kielenä.
Mihail, 40 vuotta,
šohveri:
– Mie en ole konšana
vakavašti ajatellun tätä.
Tietyšti mie enemmän pa
kajan venäjän kieltä, kun
kaikin ympärillä paissah
venyähekši. Miun van
hemmat paissah keškenäh
karjalakši, mie ymmärrän

«

Kun šatun kuulomah
karjalaista pakinua miula tulou
ihana tunnelma, mieleh tulou miun
lapšuušajat, vanhemmat, ämmö,
kumpani oli karjalaini.
kaiken, toičči vaštuanki hei
lä karjalakši.
Irina, 31 vuotta,
opaštaja:
– Miun on vaikie
vaššata täh kyšymykšeh
yksišelitteisešti. Toisual
ta vaikka olenki puolekši
karjalaini, pakajan venäjän
kieltä ta käytän šitä elämän
kaikissa tilantehissa. Kar
jalan kieltä mie ymmärrän
melko hyvin, kuitenki en
šuata kovin paissa. Onnak
ko kun šatun kuulomah kar

jalaista pakinua miula tulou
ihana tunnelma, mieleh tu
lou miun lapšuušajat, van
hemmat, ämmö, kumpani
oli karjalaini. Toičči ihan
kyynel šilmih noušou, kun
kuulen kaunehie karjalaisie
lauluja. Višših karjalan kie
li, karjalan kanša, šen hen
ki, kulttuuri, perintehet ol
lah miula lähisimpie.
Galina, 42 vuotta,
šairahienhoitaja:
– Oma kieli on tietyšti
karjala.
Mie
pieneštä

šuahen pakajan omien kera
karjalakši, lapšien kera
šamoin yritän paissa. Hyvä
mieleštä on konša vaššatah
taikka hoti ymmärretäh
karjalakši.
Zinaida, 51 vuotta,
kirjaštonhoitaja:
– Mie vašta ruavahašša
ijäššä rupesin ymmärtämäh,
jotta karjalan kieli, kulttuu
ri ta perintehet ollah miun
oma. Meilä koissa pais
tih karjalan kieltä, onnak
ko mie muissan, jotta kun
kävin päiväkotih ta kouluh,
myö, lapšet ujoštelima pais
sa ta äšen halvekšima karja
lan kieltä, šitä piettih mu
alaiskielenä. Vašta kun mä
nin miehellä, niin rupesin
tuntemah šitä, jotta karja
la on miun oma. Mieleštäni
kielikyšymykšeššä ylen äi
jän riippuu šiitä, mimmoni
ympäristö šiula on.

Mitä myö jätämmä muajilmah
Kulttuuri: Karjalan kulttuurin on avattih Koštamukšešša

«

Kakši
šuurta
festivaalie –
Kanteletar
ta TalviSommelo
tuiskukuun
lopuššakevätkuun
alušša
avatah ovet
kaikilla
vierahilla.

Pakkaiskuun 30 päivänä koštamukšelaiset ta
kaupunkin vierahat keräyvyttih Kulttuuri- ta
musejokeškukšešša, missä
piettih heti kolmen näyttelyn avajaiset: Karjalan
kallivopiirrokšet, Iänenitkijä ta runoilija Irina Fedosova ta Väinämöisen venehen jälki.
Kallivopiirrokšie on runša
hašti Vienanmeren ta Iä
nisjärven rannikolla. Piir
rokšilla esi-ihmiset tahottih
kertuo tulijilla šukupolvilla
omašta elämäštä: mitä ruat
tih, mitein šuatih šyömistä,
mih ušottih, mitä varat
tih. Kanšallisen muse
jon näyttely, kumpais
ta jo toista kertua esitetäh
Koštamukšešša, kertou en
nein kaikkie lapšilla esi-ih
misien elämäštä, mi on niin
tärkietä tiijuštuas’s’a, mitä
ta millä kielellä myö ker
romma tulijilla šukupolvilla,
mitä jätämmä iččienä jälkeh
muajilmah...
Toini, keškukšen ala
kerrašša šijoutuja näyt
tely kertou koko Venäjäl
lä tunnetušta runoilijašta,
itkuvirittäjäštä
Irina
Fedosovašta ta hänen elä
män tärkeimmistä vaiheis
ta. Tämän näyttelyn avajai
sih oli kučuttu Vienan Kar
jalan tunnetukši tullut Rai

Tämä pito oli enšimmäini kulttuuritapahtumien kuukaušiohjelmašša.
sa Ivanovna Zaprudskaja,
kumpani esitti vienankarja
laisie joikuja. Naisen esityš
jätti jälen jokahisen šieluh.
Kolmannešša näyttelyššä
on esitetty lapšien muala
mie kuvie yhtehisellä tee
malla Väinämöisen vene
hen jälki. Näyttely oli val
missettu Pekka Pertun
95-vuotispäiväkši Kaleva

lan T’ubik-taitehkoulušša,
kumpani toimiu jo 15 vuot
ta. Kaunehien, värikkähien
piirrokšien tauštalla luvet
tih šuomen, karjalan ta ve
näjän kielellä pätkie Pekka
Pertun teokšista, kumpa
sista löytyy Karjalan luon
non kaunehuon, karjalai
sien huumorin kuvuamis
ta ta ajatukšie kieleštä ta

muista tärkeistä rahvahan
aseista. Välillä Hete-folk
looriryhmä esitti karjalan
kielisie lauluja, huumorisie
častuškoja, kumpaset ilo
tettih rahvašta.
Karjalaisien
Vienašeurua tervehettih etuštajat
venäläisen,
ukrainalai
sen ta tatarien šeuroista.
Koštamukšen kaupunkihal

linnon etuštajat toivottih
hyvyä alkuo Karjalan kie
len vuuvvella, mäneššyštä
ta hyvie tapahtumie.
Illan lopušša kaikkie
kučuttih maistelomah kar
jalaisie kalittoja, piirakoi
ta marjavejen ta varen’n’an
kera.
Tämä pito oli enšimmäini
kulttuuritapahtumien kuu

kaušiohjelmašša.
Kakši
šuurta festivaalie – Kan
teletar ta Talvi-Sommelo
tuiskukuun lopušša – ke
vätkuun alušša avatah ovet
kaikilla vierahilla.
Marija Urbanovič
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»»Kulttuurielämä

Aleksandr Bikadorovin
muissokši
Festivaali. Jo kakši vuotta meijän kera ei ole tunnet
tuo šoittajua Aleksandr Bikadorovie. Tämän vuuvven
tuiskukuušša hiän täyttäis 55 vuotta. Deda-nimellä
tunnettuo Aleksandr Bikadorovie ei tarviče esitellä.
Šoittaja šynty Samarašša ta eli Petroskoissa vuuvvešta
1980. Hiän alko urah Kantele-yhtyveheššä. Vuotena
1992 Deda perušti Myllärit-musiikkiryhmän.
Šoittajan yštävillä ilmešty ajatuš Deda-festkonsertin järještämiseštä Aleksandr Bikadorovin
kunnijakši. Konsertista tuli tovellini folk-rock-fes
tivaali. Pito šai tukie Karjalan šoittajaryhmiltä, šiih
liitty Kantele-yhtyvehen johtaja Lilija Stepanova, hä
nen šanojen mukah še oli tosi musiikki-ilotulituš.
Festivaalin vierahina oltih Myllärit, Kantele, Sant
tu Karhu ta Fjodor-setä, JAr Hmel, Drolls, Vereja-Mu
ka ta muita.

Kačahuš objektiivista
Näyttely. 17 vuotta takaperin kakši ammatillista va
lokuvuajua Kuopio-kaupunkista Erkki Olavi Pelikka
ta Pentti Juhani Puustinen ruvettih toteuttamah Ve
näjän Karjala, kačahuš objektiivista -projektie. Hyö
käytih valokuvuamašša Vienan Karjalašša ta One
ganrannan piirissä.
Vuuvvešta 2008 valokuvuajat matkuššettih jo
Oneganiemen ta Karhumäjen piirilöissä.
Kižin näyttelyšalissa avattih Erkki Pelikan ta
Pentti Puustisen Oneganiemen kirikkökulttuuri XXXXI vuosišatojen vaihiešša, kačahuš objektiivista
-näyttely. Šiinä on esitetty 50 valokuvua. Näyttelyh
voipi tutuštuo 21. šulakuun šuateh.

MAFUN-forumin ošallistujat käytih Torum maa -musejoh. Kuvat: Aleksei Tsikarev.

Yhteistyö antau
toivuo hyväh
Nuorisoforumi: Jugra otti vaštah MAFUN:in jäšenie
ta liiton ošapuolija.

«

Tällä kertua
forumin
piäikyšymykšinä
oli liiton tulova
toiminta ta
liittolaisien
ošallistumini
II Muajilman
kantakanšojen
rahvahanväliseh
vuosikym
menneh.

Tuiskukuun alušša miula
ilmešty mahollisuuš
ošallistuo MAFUN-forumih. Liiton toimintah
olen tutuštun jo ammuin,
šentäh kuin meijän Nuori
Karjala -järještö on monta vuotta pitän yhteistyötä MAFUN:in kera. Olen
ošallistun jo monih liiton
toimehpitoloih. Tällä kertua mie läksin Hanti-Mansijskih.
22 vuuvven aikana Jugra
enšimmäistä kertua otti
vaštah MAFUN:in jäšenie
ta liiton ošapuolija. Monet
forumin ošallistujista ol
tih Hanti-Mansijskissa en
šimmäistä kertua. Kaikil
la oli äijän hyvie vaiku
telmie. Järještäjät kerit
tih näyttyä omua mua
ta ta šen nähtävyykšie ta
ei unohettu MAFUN:in
tärkeistä
kyšymykšistä.
Myö tutuštuma alovehen
ominaisuukših, hantien ta
mansien rahvahien kulttuu
rih. Šaima tietyä äijän uut
ta kiertolaisien elämäštä ta
vuoriöljypiäkaupunkin tun
netuista ihmisistä. Ohjel
ma oli niin rikaš, oli näh
ty, jotta järještäjät staraitih.
Varmašti, hyö haluttih, jot
ta heijän mua jäis vierahien
muistih ta myö vielä kerran
tulemma Jugrah.
Iče en ole MAFUN:in
johtokunnan jäšenenä, on

Stalker-elokuvafestivaali
Elokuva. Talvikuušša Moskovašša piettih 18.
kanšainvälini ihmisoikeukšista kertovien elokuvi
en Stalker-festivaali. Perintehen mukah šen parahat
filmit näytettih Venäjän muissa kaupunkiloissa. Pet
roskoi tuli enšimmäisekši.
Premjer-elokuvateatterin šuurešša šalissa enšin
oli näytetty Konvoi-filmi, kumpasešša käsitelläh ve
näläisen šotaväjen propleemija. Toini Doč-filmi ker
to vanhempien ta nuorien šukupolvien šuhtehista.
Kolmaš Zveri dikogo juga -filmi šai Kulta kamera
-palkinnon Kanski-elokuvafestivaalissa.
Elokuvateatterin toisešša šalissa kaččojat voitih
nähä kuuši dokumenttifilmie.
Pitäy mainita, jotta piäšy filmien kaččomiseh oli
ilmani.
Valeri Sidorkin

»»Huomijo!

Pyhäkši ta arrekši

Varšinais- ta tverinkarjalaiset tytöt.
nakko liiton šuunnitelmat
ta kehittämiskyšymykšet
on aina kiinnoššettu mil
ma. Šemmoni kokemuš aut
tau työššä Nuori Karjala
-järještöššä, voimma verra
ta meijän työtä ta lisätä mi
tänih uutta ta hyövyllistä.
Tällä kertua forumin
piäikyšymykšinä oli liiton
tulova toiminta ta liittolai
sien ošallistumini II Muajil
man kantakanšojen rahva
hanväliseh vuosikymmen
neh, Šuomelais-ugrilaisien
muajilman
kulttuuripiä
kaupunki -projektin to
teuttamini. Šen lisäkši, fo
rumin ošallistujat kasitel
tih kyšymyštä MAFUN:in XI

kongressin valmistumiseš
ta, kumpani pietäh tämän
vuuvven elokuušša.
MAFUN:in president
ti Vasili Nemečkin ehot
ti kiinittyä huomijota lii
ton kehittämisen strate
gijah. Tämä dokumentti
näyttäy mih šuuntah kul
kou liitto tänäpiänä ta piät
tyä, šopiuko MAFUN:in työ
šiula, haluotko šie ošallistuo
šemmoseh ruatoh.
Pitäy mainita, jotta foru
mih ošallussuttih johtokun
nan jäšenet Udmurtijašta,
Komista, Tverin ta Permin
alovehilta, Mordovijašta,
Baškortostanista, Šuomešta
ta Virošta.

Joka
kerta
miun
šamamielisien piiri kašvau.
Jugrašša löysin uušie tutta
vie: Vasili Bank Hanti-Mansi
jskista ta Margarita, kumpani
on Jamal – jälkiläisillä -nuo
risoliiton jäšen. Aina kerrom
ma omien alovehien tilante
hista ta propleemoista.
Miun mieleštä šemmoset
matat annetah toivuo, jotta
šie et ole yksin ta työ omašša
piirissä tai omalla alovehel
la ei ole tyhjäh.
Šeuruava
MAFUN:in
johtokunnan kokouš pietäh
tämän vuuvven šulakuušša
Salihardissa.
Tatjana Dembitskaja

Karjalan Rahvahan Liitto piäšti ilmah kormanoka
lenterin vuuvvekši 2013.
Vuuvven 2013 kalenterin kuukaušien nimet ta netä
lin päivät, kuin viime vuotenaki on kirjutettu vienakši,
šentäh kun kakši vuotta peräkkäh šitä ennein ne oltih
livviksi. Kalenteri on šuatavissa “Vienan Karjalan” ta
“Oman Muan” toimitukšissa, šen hinta on 10 rup’lua.
Kalenteri karjalan kielellä on hyvä lahja joka
pruasniekakši kuin lapšilla, niin ni aikuhisilla.
Kuvan kalenterih on luatin Kirill Ognev.
Lisätietuo tel. 8 (8142) 78-29-32
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Karjalan mahtava
tietovara
Ksenija Buravova
Tietopäivä. 8. tuiskukuuta, Tietopäivänä, perintehen
mukah Petroskoissa piettih juhlaissunto, missä tutki
jat esitettih omie šelloššukšie ta käsiteltih nykyaika
sie tiijon ta yhteiskunnan kehittämisen kyšymykšie.
Tavallisešti juhlaissuntoh valitah kolme tai nel
lä šeloššušta. Tietoyleiskunta keräyty Kielen, kir
jallisuuvven ta istorijan instituuttih. Juhlaissuntoh
ošallissuttih Petroskoin valtijonyliopiston ta Karja
lan pedagogisen akatemijan tietomiehet.
Karjalaisie tutkijie tervehti iče KT:n piämieš Alek
sandr Hudilainen, kumpani onnitteli tietomiehie ta
korošti, jotta tašavallalla on šuuri tietovara.
– Karjala on aina ollun tietokeškukšena, kumpa
ni antau kulttuurikehityštä meijän tašavallalla. Še
on mahtava resurssi talouven kehittämiseššä, šano
piämieš Hudilainen.
Tänä vuotena juhlaissunnošša oli esitetty nellä
šeloššušta. Kakši niistä oli šivottu Venäjän ympäris
tön šuojelun vuuvven kera ta kakši toista KT:šša il
motetun karjalan kielen vuuvven kera.
Enšimmäisen
šeloššukšen
muamonkielien
opaštajien koulutukšešta luati Pedagogisen akatemi
jan šuomen kielen ošašton johtaja Jelena Bogdano
va.
Toisen esitykšen teemana oli Karjalan kieli alo
vehen sosiokulttuurialalla, šen valmissettih Kielen,
kirjallisuuvven ta istorijan instituutin johtaja Irma
Mullonen ta karjalan kielen dosenti Olga Karlova.
Esitykšen luki Olga Karlova.
– Šeloššukšešša oli käsitelty karjalan kielen isto
rijua, kirjakielen kehityštä, kulttuurin kyšymykšie,
karjalan kielen tilannehta nykyaikana ta kielen
šäilyttämisen propleemija. Meilä on šelvä, jotta 20
vuuvven kanšallisen ičetunnon elpymisen kauši on
loppun. Myö (koko Karjalan yhteiskunta) liikumma
uuteh jakšoh, konša meijän pitäy piättyä, tahomma
ko myö šäilyttyä karjalan kielen ta minkämuotose
na, mimmosien sosiaalifunktijojen kera, korošti Olga
Karlova.

»»Huomijo

Laulamma yheššä!
Kanšainvälisenä Muamonkielen päivänä 21. tuiskukuuta
18.00 Karjalan Rahvahan Liitto kuččuu kaikkie Kanšallisien
Kulttuurien keškukšeh Laulamma yheššä -illaččuh.
Oma Pajo -kuoron, Iloine- ta Karjala-ryhmien ohjuajat,
laulajat ta tanššijat opaššetah teitä laulamah karjalaista
lauluo, tanššimah katrillie, näytetäh mitein pitäy henkittyä,
konša yhtaikua laulat ta tanššit.
Illačušša työ iče voitta olla laulajan ta tanššijan
roolissa, esittyä omie laulu- ta tanššineroja ta šuaha lahja
Neroniemi-kilpailušša.

Yhtykkyä almanakan
valmistamiseh
Nellännen karjalankielisen almanakan toimittajat kučutah
karjalaisie kirjuttajie, toimittajie, kanšalaisjärještöjen
jäšenie, politiikka-, tieto- ta kulttuurialan ruatajie, opaštujie
ošallistumah šen luatimiseh. Kučumma yhtehiseh ruatoh
meijän puolen ta rajantakasie karjalaisie: vienalaisie,
livviläisie, tverinkarjalaisie ta lyydiläisie.
Tavan mukah vuotamma almanakkah proosateokšie, runoja, kuvaukšie, arvošteluja, kiännökšie,
publitsistikkakirjutukšie. Kuin enneinki, toimittajat valitah
enšimmäisekši ne kirjutukšet, kumpaset ennein ei oltu
painettu.
Nelläš almanakka meinatah julkaissa vuuvven 2013
oraškuušša, VI Muajilman karjalaisien kerähmökši.
Šamoin mielihyvällä otamma vaštah entisien
Karjalaisien kerähmöjen kuvie.
Kirjutukšet voipi työntyä poštin kautti adressilla:
Petroskoi, Titovinkatu, 3, huoneh 107, 108, tahi
šähköpoštilla: vienankarjala@mail.ru. Lisätietuo: (814-2)
78-29-32.

Kielen, kirjallisuuvven ta istorijan instituutin ruataja Valentina Mironova ošallistu uuvven CD-levyn valmistamiseh.

Joikujen kaunis
muajilma

8. tuiskukuuta – Tietopäivä: Enšimmäini
joikujen CD-levy ilmešty Kielen, kirjallisuuvven ta istorijan
instituutissa.
Maikki Spitsina

Karjalaisia joikuja -kokoelma on joikujen iäni
mallien šarja. Esitetyt
joijut šäilytäh Karjalan
tietokeškukšen Kielen, kirjallisuuvven ta istorijan
instituutin fonogrammiarhiivan fondiloissa.
Nykytutkijat šanotah joijuk
ši perintehellistä musiikkirunouvellista improvisati
juo, kumpani šai šuuren le
vikin Louhen ta Kalevalan
piirien vienankarjalaisilla.
Joikujen olomašša olo ra
jottu piäpiirtein Piäjärven
ta Tuoppajärven ympärillä
olijilla kylillä, šekä pienel
lä ošalla kylie Ylä- ta KeškiKuitin vierellä. Laulutavan
šuvirajana oli Uhtuo. Karja
lan toisissa piirilöissä ei tii
jetty joijuista, onnakko nii
tä šattuu Kuolan niemimu
an länšisaamelaisilla.
– Vaikka Kalevalan ta
Louhen piirit šijauvutah lä
hellä toini toista, niijen joi
kuloissa on šuurie eroja:
Kiestinkin piirin joijut ra

kenteheltah ollah läheisie
proosua, a kalevalalaiset
joijut ollah kalevalamitta
sie. Kokoelmašša joka joi
kuperintehellä on omisset
tu oma levy, kerto uuvven
CD-levyn luatija Valentina
Mironova.
Tavallisešti
joijuttih
akottomie poikie. Šamoin
tapana oli joikuo, konša
nuorie miehie kaimattih
šotasluušpah, konša lähet
tih kalalla, konša šiivottih
taluo ennein Äijänpäivyä,
konša otettih vaštah viera
hie.
Kotimuan tutkijat mel
ko vähän tutkittih ta tutki
tah joikuja, kaččomatta šiih,
jotta še on hyvin vanhanai
kani ta epyälömättä mukava
folkloorilaji.
– Karjalašša Kielen,
kirjallisuuvven ta istori
jan instituutin arhiivašša
on noin 80 joikuo. Kaik
ki ne painettih Sandra Ste
panovan, Niina Lavosen
ta Karl Raution Karjalai
sie joikuja -kirjašša, kum
pani ilmešty vuotena 1993.
Šilloin mie enšimmäisen

kerran tutuššuin joukuloih,
jatko Valentina Mirono
va. – Tietyšti, luvettu teks
ti antau vähän tietoja lajis
ta. Šiitä, konša šain kuulla
joikuja eläväššä esitykšeššä,
niin heti miellyin šiih mu
siikkilajih.
Enšimmäisen
kerran kuulin joikuo Hel
mi Rekinalta Jyškyjärvellä
vuotena 2000 työmatan ai
kana. Helmin muamo lau
lo joikuja ta naini pani ne
muistih. Nyt Helmi on ai
nut jyškyjärveläini, kumpa
ni šuattau joikuo.
Valentina ei tahton
uškuo, jotta tämä kaunis
muinaisaikani
perinneh
voipi kokonah kavota. Šiitä
hiän šai tietyä, jotta Petros
koin konservatorijašša muu
sikot harraššetah joikuo.
Niin, Svetlana Nikolaje
van Istoki-folklooriryhmän
kaikki neiččyöt šuatetah
joikuo. Šuomešša laulupe
rintehen tutkija Mari Kall
berg on hyvä laulaja. Nai
ni tutuštu joikuh Karjalašša
ta kirjutti väitöškirjan täštä
folkloorilajista.
Joijut, kumpaset šäilytäh

»»Valentina
Mironova
Šynty Vieljärven kyläššä.
Koulun jälkeh piäsi opaštumah
Petroskoin valtijonyliopiston
šuomen ta venäjän kielien ta
kirjallisuuvven ošaštolla.
Yliopistošša kiinnoštu
folkloorih ta kirjutti diplomiruavon
karjalaisista itkuviršilöistä.
Vuuvešta 1992 ruatau Kielen,
kirjallisuuvven ta istorijan
instituutin folkloorin laitokšella.
Vuotena 2011 puolušti
Šuvi-Karjalan eeppisie lauluja
-väitöškirjan.

instituutin fonogrammiar
hiivan fondiloissa, jo aiko
ja kiinnoššettih kuin venä
läisie, niin ni šuomelaisie
tutkijie. Arhiivan ruatajilla
šynty ajatuš luatie CD-levy
joikujen kera. Hyö valittih
39 joikuo, juattih ne piirijen
ta teemojen mukah.
Kokoelma on tarkotet
tu tutkijilla, opaštujilla,
šekä karjalaisen folkloorin
harraštajilla.
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Jyškyjärven katrillin
vauhissa

Elämäntiet: Jekaterina Nikulina oli monta vuotta toimin Jyškyjärven kyläklubin johtajana.
Kantajyškyjärveläini Jeka
terina Nikulina on šyntyn
vuotena 1924. Katin ukko
oli varakaš, heijän talo
šeiso šuarella. Katin tuatto
Trifol’an šukuo ollut Ont
rei Nikulin oli ukon patrak
kana. Nuori mieš rakaštu
ukon Muarie-tyttöh. Konša
nuoret yhyttih, hyö enšin
elettih ukon talošša. Kotvan
ajan piäštä tuatto rakenti
oman talon manterehella.
Pereheššä šynty kahekšan
lašta – nellä tyttyö ta nellä
poikua.
Ukon ta ämmön
hoijošša
Onnakko Katti oli kašvan
ukon, ämmön ta täjin
hoijošša. Ukko iče varušti
Katin enšimmäiseh luokkah,
ošti hänellä laukun, mekon,
toššut ta palton. Jekateri
na Andrejevna muistau hy
vin kouluaikoja, opaštajie,
pioneerilapšuutta.
Tänäki päivänä tuška
valtuau naisen šyväintä,
muissellen šitä, kun hiän
joutu eruomah pereheštä,
čikkoloista ta vellilöistä.
Ukon talošša oli hyvä elyä,
onnakko tyttö oli valmis
kokemah köyhän elämän
vaikeukšie, ka olla omašša
pereheššä.
Vanhemmat
otettih tytön jälelläh vašta
šilloin, kun lapšilla ruvettih
antamah avuššušta.
Muamo ta tuatto äijälti
ruattih, jotta šuaha šyöttyä
perehtä. Pereheššä oli leh
mä, heponi, lampahie.
Konša peruššettih Udarnikkolhoosi vanhemmat ru
vettih ruatamah šiinä. En
nein šotua Miihkali-veikko
ruato miliisimiehenä, toini
veikko Markku – kauppie
hana.
Šota- ta evakkoajat
Šota tavoitti Katin Uh
tuošša, missä hiän oli ati
voissa Miihkali-veikon luo
na. Naini työnnettih jär
ještämäh
evakkotoimija
Pismalahteh.
Evakon aikana pe
reh joutu Komin alovehel
la Časovo-kyläh. Šielä Kat
ti ruato vanutuštehtahalla,
šiitä – uittotöissä ta jälešti
kyläneuvošton juokšutyttö
nä. Miihkali-veikko oli va
pautettu šotatoimista, on
nakko hiän mäni vapua
ehtosena rintamalla, šoti
partisaanijoukošša omašša
piirissä. Hiän kato tietä
mättömih. Vašta 17 vuuv
ven jälkeh šotua Miihka

Kyläklubin yhtyvehen
artistit esiintymäššä.

«

Klubin johtaja oli oikein
hyvä järještäjä, hiän šuatto
virittyä ihmisissä intuo ta haluo
harraštamah, laulamah ta
tanššimah.

lin jiännökšet oli löyvetty
Vuopa-paikašša ta hauvattu
Jyškyjärven paikallisen kal
mismuan velleyšhauvalla.
Miihkali
oli
erinoma
ni hiihtäjä. Ennein šotua
hiän Agafja-naiseh kera
ošallistu hiihtokilpailuih
Moskovašša. Markku-veik
ko niise kuatu šovašša.
Tyyne-čikko oli koko šovan
rintamalla ta Voiton jälkeh
myöšty omah kyläh.
Klubin johtaja
Šovan jälkeh Jekaterina An
drejevna ruato leipomošša.
Šiitä hänet miärättih ky
läklubin johtajakši. Še työ
oli mielehini, Katti pani
šiih ošan šyväimeštäh. Klu
bissa rikeneh järješšettih
monipuolisie, mielenkiin
tosie pitoja. Ruavahat ih
miset keräyvyttih työn
jälkeh
näytelmäkerhon
harjotukših, oli peruššettu
lauluryhmä šekä muita
harraššuškerhoja. Pruas
niekkakonserttiloissa ta
vallah kyläklubin šali oli tä
pötäynnäh, rahvaš šeisottih
ašen käytävällä. Artistat ri

Katti on entiselläh hyvin aktiivini ta kaikešta
huoleštunut ihmini.
keneh käytih vierailuma
toilla piirin muihi kylih ta
Jyškyjärvehki kävi yhtyve
hie muista paikoista. Klu
bin johtaja oli oikein hyvä
järještäjä, hiän šuatto virit
tyä ihmisissä intuo ta haluo
harraštamah, laulamah ta
tanššimah. Monivuotisešta
tunnollisešta työštä Jekate

rina Andrejevna oli moničči
palkittu erilaisilla kunnivo
kirjoilla ta kiitoškirjasilla.
Tyttö apuna ta tukena
Vuotena 1954 Katilla šynty
tyttö Marija, kumpani on tä
näpiänä naisen varmana tu
kena. Marija Stepanovna on
hyvin tuttu ta kunnivoitettu

ihmini Jyškyjärven kyläššä.
Naini on jo pensijalla. Mon
ta vuotta Marija oli rua
tan Jyškyjärven bolničan
šairahienhoitajana. Šen jäl
keh hiän ruato poliklinikaš
ša, hoiti lapšie. Monta pol
vie jyškyjärveläisie kiitol
lisuuvvella muissellah Ma
rija Stepanovnua, kumpani
šiäštä ta ajašta huolimatta
aina kiirehti apuh pienien
patsienttien luokše.
Nikulinien šuvun
vanhin
Jekaterina Andrejevnalla on
88 vuotta, onnakko huoli
matta ijäštäh hiän on en
tiselläh hyvin aktiivini ta
kaikešta huoleštunut ihmi
ni. Hiän hyvin muistau en
tisie aikoja, kylän elošta en
nein šotua ta šovanjälkisinä

vuosina. Muistau kylän nai
sie, kumpaset innokkahašti
pläššittih jyškyjärven kat
rillie. Nämä muissot ollah
ylen kallehet, ne lämmite
täh Katin šyväintä.
Katti
on
vanhin
Jyškyjärven
Nikulinien
šuvušta. Hiän pitäy huol
ta omista plemänniköistäh
ta niijen lapšista, ketänä ei
jätä pulah. Kaččuon, kun ny
kyset lapšet kašvetah, Jeka
terina Andrejevna pahekšiu
vain yhtä:
– Nykylapšilla on šallittu
liijan äijän. Rakkahuš ta kuri
ollah tärkiet asiet lapšien
kašvatukšešta, – kertou
mielijäh kokenut naini.
Nina Nel’ubova
Helmi Koršunova
Polina Rubina
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Vapua-aika
Karjalan taitehmusejo. Hyvä mieliala.
toiniarki–pyhäpäivä
10.00–18.00

Kuvataiteilija Viktorija Zorinan
(Petroskoi) näyttely.
Esillä piiruššukšie, kollaašitöitä ta
objektija.

ÆÆAdressi: Karl Marxin katu, 8
ÆÆTelefoni: 78-37-13

enšiarki–pyhäpäivä
10.00–18.00

Slaavilaisen instituutin Petroskoin
ošašton opaštujien luonnokšien
näyttely.

Šen, jotta Louhen lapšien
luomistyökeškukšešša rua
tah oikein luovat ihmiset,
mie tiesin jo aikoja.

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

Tuntu šiltä, jotta mikänä
ei voi milma yllättyä. On
nakko ne pivot, kumpaset
lisäkoulutušopaštajat
oli
kekšitty piirin merkkivuuv
ven puittehissa, näytet
tih, jotta näijen ihmisien
luomiskašvulla ei ole rajoja.
Šen hyvänä tovissukšena oli
Vanhempien koti – kaiken
alku -perehkilpailu, kumpa
ni oli ilmotettu viime vuuv
ven šajekuušša. Kilpailun
tarkotukšena oli perehar
von koroštamini, perehpe
rintehien kunnivoittamini
ta šiirtämini šukupolvelta
toisella.
Kilpailuh ošallistu pii
rin 12 koulutušlaitošta
– koulut, päiväkojit, pii
rin šivissyšvirašto ta iče
luomistyökeškuš. Kilpailuh
oli työnnetty 52 luomistyö
tä. Kaikista aktiivisimmat
ošallistujat oltih Piäjärven
päiväkojin ta koulun, šekä
Čupan koulun opaštujat.
Kilpailijat esitettih pe
rehelämäštä kertojie pre
sentaatijoita,
alpumija,
kaavoja ta erilaisie käsitöi
tä. Järještäjät oli kučuttu
arvoštelijien joukkoh eri
laitokšien
ammattimie
hie: piirin šivissyšvirašton,
šiviilirekisteritoimiston,
kirjaštojen ta sosiaali
laitokšien ruatajie. Arvoš

Kuklatalo-näyttelyšali. Muistoja kešäštä.

Valokuvuaja Boris Konanovin (Petroskoi)
töijen näyttely.

28.02. šuaten
enšiarki–šuovatta
12.00–17.00

ÆÆAdressi: La Rochellen katu, 13
ÆÆTelefoni: 77-34-56
Kaupunkin näyttelyšali.

Pohjolan taivahalliset šuojelijat.
3.03. šuaten
toiniarki–pyhäpäivä

Käsityötaitehen näyttely ošana
Hyperboreja-talvifestivaalie.

12.00–19.00

ÆÆAdressi: Lenininkatu, 26
ÆÆTelefoni: 78-16-50
Karjalan taitehmusejo.

Hil’l’aisuuš muajilman yllä.
10.03. šuaten
toiniarki–pyhäpäivä

Kuvataiteilija Jevgeni Orlovin (Piiteri)
näyttely. Esillä mualaukšie ta objektija.

10.00–18.00

ÆÆAdressi: Karl Marxin katu, 8
ÆÆTelefoni: 78-37-13
Kižin näyttelyšali. Karjalan kanšanomani

venehrakennuš.

14.04. šuaten
enšiarki–pyhäpäivä
10.00–18.00

Venehkuletukšen istorijašta kertovašša
näyttelyššä esinehie Kižin musejon,
Karjalan Kanšallisen musejon ta Pol’arni
Odissei -musejon kokoelmista.

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

Netälin päivä

Petroskoi
yö

Kemi
yö

päivä

Karjalaini šananlašku

Louhen piiri: Perehkilpailun tarkotukšena oli
pereharvon koroštamini.

Filarmonijan yläaula. Projektit.
25.02. šuaten

Ei še ole emäntä, kumpani äijän pakajau,
on še, kumpasella riehtilä kolajau.

Vanhempien koti
on kaiken alku

»»Anonssi

17.02. šuaten

» Rahvahan viisahuš

Kalevala
yö

päivä

Kilpailuh oli työnnetty 52 luomistyötä. Kuva: Galina Luzganova.
telijilla oli vaikie tehtä
vä – heijän piti valita niis
tä parahat. Perehkilpailun
voittajakši oli ilmotettu
Ivanovien pereh Plotinakyläštä, kumpani voit
ti kahešša šarjašša: Konša
pereh on yheššä, šilloin
šyväin on rauhašša šekä
Perehen istorija Venäjän
istorijašša.
Hyö esitettih oman pe
rehen šukupuun šekä eri
noimaisen filmin perehen

Koštamuš
yö
päivä

päivä

Louhi
yö

istorijašta ta arkipäivistä.
Šiško-pereh
Louhen
kyläštä piäsi voittajakši Ve
näjän kolkka – kotitalo, ta
Jefimovien pereh Piäjärven
kyläštä oli paraš Perehen
keittoperintehet -šarjašša.
Vielä yksitoista perehtä
šuatih Perehkilpailun laure
aatti -arvon.
Kilpailun tulokšet ila
hutetah. Ne näytetäh, jotta
meijän pohjoisšeuvulla eläy
ušiempie perehie, kumpa

Mujejärvi
yö

päivä
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Piätoimittaja Olga MELENTJEVA

Galina Luzganova

»»Anekdotti

päivä

se

/02

silla šopu, yhteisymmärryš
ta keškinäisapu ollah ylen
tärkiet, kumpasissa helläva
roin pietäh huolta lapšista
ta ikäihmisistä. Ta mitä
enemmän tulou šemmosie
perehie, šitä lujemmakši ta
varmemmakši tulou meijän
yhteiskunta ta paremmakši
meijän elämä.

Julkaisija:

yhteiskuntapoliit tini lehti, kumpani
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– Pappa, ušotko šie huamuloih?
– Tietyšti en!
– Ka meijän piika šano, jotta
meilä on huamuja!
– Poikaseni, ruttoseh šuoriuvu…
– Mintäh?
– Šentäh, kun meilä ei ole
piikua!
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Nuoren kynäštä

«

Tulkua käymäh meijän kauneheh
kyläh. Ta konša työ tuletta tänne,
ni teijän ei himota lähtie tiältä pois.

Talvi herättäy ruokahaluo
Talvi on vielä täyveššä
voimašša ta loman jälkeh
koululaiset uuvveštah ru
vettih opaštumah. Monet
niistä vielä ošallissuttih eri
laisih kilpailuih, projekti
loih, konferenššiloih ta toi
sih toimehpitoloih.
Talvi on vaikein vuuv
ven aika Karjalašša. Meilä
on aina pimie, kalpie. Ih
miset ei muata kyllikseh,
läsitäh. Nuorisolla talvella
järješšetäh enemmän kil
pailuja ta olimpiadija, kuin
kevyällä tai šykyšyllä.
Joka vuosi pietäh Venä
jän koululaisien oppiainehi
en olimpiadi. Viime vuotena
koulukilpailun enšimmäini
vaihe piettih 1. šajekuuta–
15.
pimiekuuta.
Šiih
ošallissuttih melkein kaikki
kaupunkin koululaiset. Mo
net niistä näytettih hyvie
kykyjä ta neroja. Toini vai
he oli 15.11–15.12, še niise
näytti hyvie tulokšie. Voit
tajien ta palkinnonšuajien
joukošša oli 482 ihmistä,
muutomat niistä voitettih

äšen monešša kilpailušša.
«Talvi herättäy ruoka
haluo. Kuni kavut ollah
lumešša, makijaiset ollah
parahana liäkkienä,» – näin
šano Erich Maria Remarque.
En ole šattumalta valinnun
tämän lainaukšen. «Ruoka
halu» tarkottau kilpailuintuo,
kumpani tavallisešti kašvau
kaupunkin kilpailuvaihien
jälkeh ta valmistumini šiih
on juuri ne «makijaiset».
10. pakkaiskuuta alko
alovehkilpailu, min jälkeh
valitah koululaiset, kumpa
set voijah ošallistuo ielläh
Venäjän koululaisien op
piainehien olimpiadin lop
puvaihieh. Tämä loppuvai
he pietäh 20.03–1.05. Šen
voittajat heti automattisešti
šuahah 100 pistehtä val
tijollisen yhtehisen piät
tö- ta korkiekoulututkin
non tovissukšeh šen oppiai
nehen mukah, kumpasešta
koululaini šuau voittopai
kan olimpiadissa.
Tänä vuotena iče ošal
lissuin koulun nelläh kilpai

luh: venäjän ta šakšan kie
len, kirjallisuuvven ta is
torijan kilpailuh. En vuot
tan šemmosie tulokšie.
Kouluvaihiešša
istorijan
kilpailušša mie voitin, šakšan
kielen kilpailušša olin toisel
la paikalla, kirjallisuuvvešša
olin kolmantena. Kaupunki
vaihiešša istorijan kilpailušša
olin niise enšimmäisenä,
šakšan kielen kilpailušša olin
palkinnonšuajana.
Kolme vuotta peräk
käh ošallissun šakšan kie
len alovehkilpailuih. Voin
šanuo, jotta tätä ennein en
ollun konšana tämän kil
pailun palkinnonšuajana.
Mieleštäni aina on muka
va tarkistua omie tietoja.
Tiijän, jotta valmistumi
sella on piärooli näissä kil
pailuissa. Tietyšti on vaikie
oppie uutta tietuo erilai
sien oppiainehien mukah
šamanaikasešti.
Onnak
ko, još iče ihmini on akti
visti, niin hiän mielelläh
šuau uutta kokemušta, tie
toja ta leventäy omua nä

köpiirie. On suali, jotta
vuorokauvešša on 24 tun
tie, niistä 5-8 tuntie mänöy
uneh ta 6-8 pitäy opaštuo.
Tänä vuotena piätin vie
lä kuotella omie neroja tu
tkimušruavošša.
Rupesin
ruatamah Petroskoin
 valti
jonyliopiston opaštajan kera.
Haluon ošallistuo kaupun
kin tutkimuškonferenšših,
šitä pietäh koululaisilla joka
vuosi. Šiitä tulou alovehkon
ferenšši.
Paičči šitä meijän kou
lušša on mahollisuuš ošal
listuo Moskovan ta Piite
rin valtijonyliopiston kil
pailuih ta tunnettuih Russ
ki medvežonok- ta Kenguru
-kilpailuih.
Ošallistumini erilaisih
konferenššiloih ta kilpai
luih vuatiu äijän voimua.
Onnakko myö elämmä vain
yhen kerran, pitäy keritä
kaikki, et voi viettyä aikua
tyhjäh. Pitäy šuavuttua mi
tänih!
Daša Žuikova

Viime vuotena Darja Žuikova voitti Kaupunkin nuori piämieš
-kilpailušša.

Tervehyisie Sel’l’in kyläštä
Terveh kaikilla. Milma
kučutah Zahar, a karjalakši
Zaku. Mie elän Karhumä
jen piirissä Sel’l’in kyläššä.
Nyt mie opaššun Puatanen
koulušša šeiččemenneššä
luokašša. Koko netälin myö
elämmä koulu-internaatis
sa ta kotih tulemma vašta
netälin lopušša.
Koissa meilä kaikin pais
sah karjalakši tai mie vähä
sen maltan. Meijän pereh
on šuuri: muamo, čikko ta
kakši veikkuo. Muamo jo on
pensijalla. Tat’t’ana-čikko
opaštuu yliopistošša ta hiän
on vanhin meistä. Hänen
jälkeh on Santtu-veikko,
hiän jo ruatau, ammatiltah
hiän on svarščikka. Toini
veikko, Tanila, niise ruatau,
hiän on puušeppä ta raken
taja.
Mie aina vuotan heitä
kotih ta konša hyö tullah,
koissa lienöy vesselämpi ta
mukavampi. Mie ikävöičen
heitä. Vielä mie tykkyän,
konša čikkoni tulou. Hänen
kera, još hiän tulou talvel
la, myö käymmä hiihtämäh
ta hypimmä katolta lumeh.
Miun mieleštä pihalla on
parempi, mitä koissa istuo
ta viettyä aikua internetis
sä.
Konša tullah miun vei

Kalaštamini on Zahar Lar’kinin lempi-asie.

kot, ni myö käymmä meččäh
ta kalalla. Meijän talo šeisou
jarven rannalla ta lisäkši ky
län ympärillä on äijän lam
pija ta jokija.
Ta mie jo yksinäni
voin kävellä kalalla, še on
miun lempi-asie. Mie tii
jän, konša kevyällä käki
kukkuu, ni šen jälkeh voit
männä onkittamah. Mie
ruttoseh kaivan červie ta
mänen rantah. Täh aikah
onkeh puuttuu äijän kalua.
Jälešti mie puhkuan kalat
ta muamo käristäy ne, ta
vielä parempi kun keittäy
uuhkan verekšeštä kalašta.
Mie tykkyän konša Sant
tu ottau miut meččäh. Mie
jo kävin lintujen kiimoih hä
nen kera ta myö šaimma lin
tuja. Päiväsen noušu on ylen
kaunista. Mie tuumaičen,
jotta kaikkien pitäy nähä še,
ta parempi nähä še mečaššä
tahi järven rannalla.
Kerran, mečäššä mie nä
vin kaunehen kuvan. Meijän
venehen viereššä ui kakši
kaunista joučenta. Ta nyt
aina, kun muistelen tätä, ni
tulou hyvä mieli.
Vielä myö piemmä ko
tielukkoja. Niitä on äijän:
lehmä, härkä, lähtömä, pie
ni vaša, kanat ta koirat. Mie
iče yksinäni kävelen liäväh

ta nämä elukat ollah miun
yštävät. Hyö kaikki malte
tah ta kuunnellah milma.
Kešällä huomenekšella
nellien aikah meijän kuk
ko kiekuu. Hänen kiekunta
kuuluu koissaki, ta mie jo
tiijän, äijänkö aika on, ei pie
kaččuo. Miun mieleštä kaik
ki elukat ollah viisahat, hyö
vain ei malteta paissa.
Miun kylä on ylen kaunis
ta šuuri, yksi vain paha, jot
ta talvella tiälä eläy vähän
rahvašta.
Kyläššä ei ole prihaččuja,
kumpasien kera vois käyvä
kalalla taikka ruatua mitänih
muuta. No kešällä on enäm
män rahvašta. Tulou poikie
kaupunkista. Hyö ollah kau
punkilaiset, ei tiijetä mitä
nä kylän elošta. Enšin pitäy
heitä opaštua ta vašta šiitä
ottua kalalla. Paraš miun
yštävä on koira. Šen nimi on
Sobol’. Hiän oikein tykkyäy
käyvä mečäššä, kun nähnöy,
jotta šie mänet meččäh päin,
ni alkau niin haukkuo, ta tu
lou suali häntä. Ta kuitenki
otat hänet matkah.
Tulkua käymäh meijän
kauneheh kyläh. Ta konša
työ tuletta tänne, ni teijän
ei himota lähtie tiältä pois.
Zahar Dembitski
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Kirjallisuuššivu
»»Muistelemma muinosie
Kalevalašša eläjä Tyyne Rugojeva tietäy äijän vanhanaikusie
karjalaisie lauluja. Naini hellävaroin kirjuttau talteh kaikki
laulut, mit tullah muistih. Niitä on keräytyn jo pakšu vihko.
Ämmön laulamat laulut on painuttu Tyynen mieleh. Ne
innoššettih naista ottamah kynän käteh. Hiän kirjutti niih
jatkon ta kekši ušiempie uušie lauluja ta častuškoja.

Paimenpoika
Pimpuli, pampuli, paimenpoika,
Aja šie lehmät kotih,
Iče aššu kivijä myöte
Elä vain lankie jokeh.
Kirjot, Muurikit, Lemmikit, Mussikit
Kylliksi šyötih heinyä.
Löyvettih mečäštä makieta šientä,
Jovešta kirkašta vettä.
Pimpuli, pampuli
Pillillä šoittau,
Välillä lauleškelou:
”Mänkyä lehmät kotie kohti
Lapšet vuottau maituo”.
Heijän pitäy poikkoina olla
Ta kašvua kaunehina,
Kerätä voimua, viisahutta
Päiväset juokšennella
Pimpuli, pampuli, paimenpoika
Šuatto lehmät kotih,
Pillillä šoitteli huvikseh
Ta välillä lauleškeli.
Oravat okšilla kuunneltih
Ta lintuset vičerreltih,
Revot juoštih jäleššä,
Jänöset pantih polkkua.

Unilaulu pojalla
Nyt mie laulan pitän laulun,
Uinottuaissa univirren,
Helähytän lapšellani,
Pienosella pojallani.
Tule, Uniukko, tänne,
Tuo šie unta tulleššasi,
Šivo lapšen šilmät kiini
Šulkkusella nuorasella.
Tuuti, tuuti, poikaseni,
Tuuti, pieni lintuseni.
Mänkyä, kylän koirat kotih,
Lehmät mänkyä laitumella,
Elkyä lapšie noššattakkua,
Heijän unie ševottakkua.
Kohta tulou tuatto töistä,
Hiän on kaikkein paraš meistä.
Ämmö kantau stolah ruokua,
Iltasella kaikkie vuottau.
Tuuti, tuuti, poikaseni,
Tuuti, pieni peipposeni.
Kašva, poika, isännäkši,
Pehmien heinän niittäjäkši,
Peltotöijen ruatajakši,
Kalamiehekši hyväkši.
Kalamiehekši hyväkši,
Venehien vetäjäkši.
Kunnivoita enemmitein
Ämmöjäš ta ukkojaš,
Vellekšieš ta čikkojaš,
Tuattuo, muamuo – vanhempie.
Tuattuo, muamuo – vanhempie.
Šiitä lienet ošakaš.
Tuuti, tuuti, makua pois,
Jotta šiitä leikkie vois
Meijän pihanurmikolla,
Mättähällä kaunehella.
Mättähällä kaunehella,
Tuokšuvalla heiniköllä.
Tyyne Rugojeva

«

Toisena päivänä Petri iče pani
pukšut jalkah ta mitänä tyhmykšie
hänellä ei enyä šattun.

Tyhmä tapahtuma
Mihail Zoščenko

Petri oli jo melko šuuri poika.
Hänellä oli nellä vuotta. Ka
muamo piti Petrie ihan pie
nosena lapšena. Hiän šyötti
poikua lusikašta, pihalla aina
piti kiäštä ta huomenekšella
iče šuoritti hänet.
Kerran Petri havaččeutu
omašša šänkyššä. Ta mua
mo rupesi šuorittamah hän
tä. Šuoritti ta pani šeisomah
šänkyn viereh. Ka Petri lan
kesi. Muamo ajatteli, jotta
hiän pelautuu, ta tuaš pani
hänet jaloilla. Ka poika tuaš
lankesi. Muamo kummekši
ta kolmanteh kertah pani
hänet šänkyn vierellä. Ka
lapši tuaš lankesi.
Muamo pöläšty ta šoitti
tuatolla töih. Hiän šano:
– Tule ruttoseh kotih.
Meijän pojalla mi lienöy tul
lun – hiän ei pisy jaloillah.
Tuatto tuli ta šano:
– Mitä šie kekšit! Mei
jän poikahan hyvin kävelöy
ta juokšentelou, ei voi olla,
jotta hiän lankielis.
Ta hiän äkkie pani po
jan matolla. Poika meina
si lähtie kukkasieh luo, ka
tuaš, nyt jo nellännen ker
ran, lankesi.
Tuatto šano:
– Pitäy heti kuččuo liä
käri. Višših, meijän poika
kipeyty. Moušot, eklein hiän
šöi liijan äijän karamellie.
Kučuttih liäkäri.
Tuli liäkäri kuulotorvi
kiäššä. Liäkäri šano Petrillä:
– Mitäpä šie? Mintäh šie
lankielet?

Petri šano:
– En tiijä mintäh, ka vä
häsen lentelen.
Liäkäri šano muamolla:
– No, jakšakkua lapši,
mie häntä kačon.
Liäkäri kuunteli poikua
ta šano:
– Lapši on ihan ter
veh.
Kummallista
on,
mitä hiän teilä lankiel’ou.
Šuorittakkua hänet ta pan
kua šeisomah.
Muamo ruttoseh šuoritti
pojan ta pani lattiella.
Liäkäri pani šilmälasit
nenälläh, jotta paremmin
nähä, kuin poika lankieu.
Konša vain poika pantih

jaloillah – ka hiän tuaš lan
kesi.
Liäkäri kummekši ta
šano:
– Šoittakkua professo
rilla. Moušot, professori to
katiu, mintäh tämä lapši
lankiel’ou.
Tuatto läksi šoittamah
professorilla, a Petrin luo
kostih tuli pieni Miikkula.
Miikkula kaččo Petrih,
nakro ta šano:
– A mie tiijän, mintäh
teijän Petri lankiel’ou.
Liäkäri šano:
– Kaččuot työ, mimmoni
viisaš šikie löyty! Hiän mil
ma paremmin tietäy, min

täh lapšet lanketah.
Miikkula šano:
– Kaččokkua, mitein Pet
ri on šuoriutun. Hänellä yksi
šiäryštä rippuu, a toiseh on
šotettu molommat jalat.
Šentäh hiän ei ni šeiso.
Kaikin heti voivottamah.
Petri šano:
–
Milma
mamma
šuoritti.
Liäkäri šano:
– Ei pie kuččuo profes
sorie. Nyt on šelvä, mintäh
lapši lankiel’ou.
Muamo šano:
– Huomenekšella miula
oli kiireh, jotta kerki
esin vielä huttuo keittyä, a
nyt mie hermoššuin, enkä
kaččon, jotta panin hänellä
pukšut viärin.
Miikkula šano:
– A mie aina iče
šuoriuvun, ta miula ja
lat konšana ei männä niin
tolkuttomašti. Aikuhiset vet
aina luajitah mitänih viärin.
Petri šano:
– Nyt mie niise rupien
iče šuoriutumah.
Ta kaikin nakrettih. Ta
liäkäri nakro. Hiän läksi toi
sien läsijien luo. Tuatto läk
si töih. Muamo mäni keitti
jöh. A Miikkula ta Petri jiä
tih huonehešša. Hyö ruvet
tih leikkimäh kukkasih.
A toisena päivänä Pet
ri iče pani pukšut jalkah ta
mitänä tyhmykšie hänellä
ei enyä šattun.
Kiänti: Maikki Spitsina

»»Runopušši

Tipazet

Tovarissakšet

Stanislav Tarasov

Galina Lettijeva

Vihma kašto muan i lovan,
Hüvä kežä – vihmazet –
Pehmennäl’di muahuon
kovan.
Unahtima tipazet…

Kišša nošti hännän,
Kaččou Outie šilmih…
Outi anto kalan.
– Vielä, maukuu Mirri.
Halli portahilla
Heiluttelou häntyäh:
– Olis miula kalua,
Voisin šiula antua,
Ei ni lihua ole,
Iče jyršin luuta.
Halli läksi koppih.
Mirri pešöy šuutah.

Mama ečči, ei šuan lövdiä,
Läksin avttamah i mie.
Vanha babazeni šovdav,
Eččiv, kuni ev pimie.
Tulie tänne, vara lapši,
Kuvluv tipat tivketäh:
Üksi, kakši, üksi, kakši –
Tuhjon alla issutah.
Vihma valo – tipat kuivat,
Kuin niin mahto kanane,
Kaikki veššeläizet, hüvät –
Ka on šoma šuarnane.

