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Esipuhe 

Neuvostoliiton hajottua 1990-luvun alussa aukesi mahdollisuus päästä vierailemaan Kuolan 

niemimaalla ja päästä tapaamaan Venäjän saamelaisia. Tätä mahdollisuutta hyödynsivät 

kolttasaamelaiset, jotka olivat tosin jo 1970-luvulla saaneet kosketuksen rajan yli. Kiinnostus 

kuolansaamelaisiin musiikkiperinteisiin heräsi myös tutkijoiden keskuudessa. Norjassa, Tromssan 

yliopistossa työskennellyt musiikintutkija Ola Graff käynnisti kansainvälisen keräyshankkeen The 

Kola Sámi Musical Tradition, joka toteutettiin vuosina 1994–1997. Hankkeen aikana tehtiin 

useampia tallennusmatkoja Kuolaan ja tallennettiin yli 600 musiikkiesitystä ja runsaasti näihin 

liittyvää muistitietoa. Erityisen merkittäväksi hankkeen tekee se, että tuolloin oli vielä mahdollista 

tavoittaa osa sellaista kolttasaamelaisten sukupolvea, joka oli syntynyt 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä. Nämä ihmiset olivat kasvaneet perinteisessä kolttasaamelaisessa yhteisössä, 

johon kuului olennaisena osana leuddaaminen. Leuʹddit olivatkin tärkeä osa ihmisten välistä 

kommunikaatiota, yhdessä olemista, omien tuntemusten käsittelyä, yhteisön jäsenten elämän ja 

tapahtumien kommentointia sekä muistitiedon siirtämistä ihmisiltä ja sukupolvilta toisille. Leuʹddien 

ja niihin liittyvien tarinoiden kautta aukeaa ikkuna kolttasaamelaisten historiaan ja siihen, miten he 

itse siitä kertovat. 

Vaikka itse tallennus ja transkriptiotyö saatiin tehtyä erinomaisesti, kerättyjen materiaalien 

tutkimukseen ei löytynyt rahoitusta. Valtaosa aineistosta jäi julkaisematta ja myös tutkimuksen 

kannalta tavoittamattomiin. Työtä aineiston parissa tehtiin kuitenkin 1990-luvun aikana. Muusikko, 

musiikintutkija ja perinteenkerääjä Ilpo Saastamoinen nuotinsi koko kerätyn musiikkimateriaalin. 

Sevettijärvellä opettaja Satu Moshnikoff sekä perinteentuntijat Vassi Semenoja ja Helena Semenoff 

puolestaan litteroivat ja käänsivät leuʹddien ja laulujen sanat. Tähän työhön osallistuivat myös Domna 

Fofanoff ja toisinaan myös alkuperäiset esittäjät. Osa tämän työn tuloksista julkaistiin vuonna 2007 

nimellä Son vuäinn. Kolttasaamelaisia leuddeja Kuolasta. Se sisältää 64 äänitettä kahdella CD-

levyllä sekä projektista ja aineistosta kertovan johdannon, leuʹddien ja laulujen sanat sekä niiden 

käännöksiä suomeksi ja englanniksi.  

Vuonna 2015 Marko Jouste kirjoitti artikkelia Nils-Aslak Valkeapäästä ja tämän johdosta 

haastatteli Ilpo Saastamoista, sillä tämä oli mukana Valkeapään yhtyeessä 1970-luvulla. Näistä 

keskusteluista siirryttiin pian myös Saastamoisen saamelaisen perinnemusiikin keräykseen, 

tutkimukseen ja erityisesti Venäjän puolelta kerättyihin materiaaleihin. Alkoi yhteistyö, jossa 

Saastamoisen tallennuksia ja transkriptioita arkistoitiin Oulun yliopiston Giellagas-instituutin 

Saamelaiseen kulttuuriarkistoon. Osana tätä materiaalia olivat The Kola Sámi Musical 

Tradition -hankkeen leuʹddien ja laulujen transkriptiot, jotka olivat tuolloin julkaisematta. 
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Ajatusta Saastamoisen nuotinnosten julkaisusta kehitettiin eteenpäin yhteistyössä Maailman 

musiikin keskuksen ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa, ja vuonna 2020 saimme tähän 

hankkeeseen rahoituksen Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Nyt käsillä olevassa Nuortijärven leuʹddit 

-julkaisussa saadaan viimein esiin myös ensimmäinen osa Ilpo Saastamoisen transkriptiotyöstä. 

Käytännössä tässä julkaistaan materiaali, joka löytyy Son vuäinn -teoksen ensimmäiseltä CD-levyltä. 

Mukana ovat Saastamoisen transkriptiot. Lisäksi olemme käyneet läpi materiaalin ja tarkistaneet sekä 

täydentäneet kappaleiden sanoitusten litteraatit. Olemme myös kirjoittaneet johdannon sekä uudet 

alustukset kuhunkin kappaleeseen. Koko The Kola Sámi Musical Tradition -hankkeen aikana kerätty 

aineisto on kuitenkin niin mittava, että sen julkaisuun tarvitaan useampi teos.  

Alun perin tavoitteena oli julkaista teos painettuna, mutta päädyimme loppukesästä 2022 

muuttamaan suunnitelmaa siten, että julkaisemme tämän ensimmäisen version sähköisenä Maailman 

musiikin keskuksen internetsivustolla. Pääosin tämä johtuu siitä, että litterointityö osoittautui 

huomattavasti laajemmaksi ja vaativammaksi osaksi hanketta kuin mitä osasimme ennakoida. Lisäksi 

litteraatteihin jäi muutamia yksityiskohtia, joihin ei tällä aikataululla saatu varmoja tulkintoja, 

emmekä halunneet painaa virheitä fyysiseen julkaisuun. Tällä tavoin materiaali, joka on jo odottanut 

melkein kolme vuosikymmentä, saadaan kuitenkin nyt sekä kolttasaamelaisten että tutkijoiden 

käyttöön. Toivomme, että näiden yhteisöjen avulla voimme täydentää litteraatteja, jotta ne voidaan 

tulevaisuudessa julkaista myös painettuna teoksena. Päätimme myös julkaista nuotinnokset 

alkuperäisessä muodossa emmekä harmonisoi niissä olevia tekstejä uusien tarkistettujen litteraattien 

kanssa ennen kuin tekstien sisällöt on kaikilta osin selvitetty. Son vuäinn -teoksessa oli mukana 

useiden saman kappaleen toisintojen litteraatteja. Tähän oli päädytty sen vuoksi, että toisinaan 

pelkästään yhden toisinnon tekstistä ei hahmotu koko tarina, josta leuʹdd kertoo. Eri toisintojen tekstit 

täydentävät toisiaan. Tässä julkaisussa olemme kirjoittaneet tarvittaessa laajemman tarinan vaiheet 

kunkin kappaleen alustukseen. Näin litteraatti vastaa äänitteellä olevaa leuʹddia tai laulua. Olemme 

jakaneet työn siten, että Jouste on kirjoittanut johdantoluvun ”Anfisa Gerasimovan ja Nästt 

Gerasimovan leuʹdd-perinne vuosina 1994–1996”, kappaleiden esittelytekstit sekä toimittanut 

nuottiaineiston, johon kuului myös nuottien puhtaaksikirjoittamista Saastamoisen käsikirjoituksista. 

Juutisen kirjoitustyö käsittää koltansaamenkielen litteroinnin. Leuʹddien suomennokset on tehty 

yhdessä ja olemme auttaneet muutenkin toisiamme puolin ja toisin. Johdannon analyyseissa käytetyt 

koltansaamenkieliset leuʹdd-tekstit ovat luonnollisesti Juutisen litteroimia. 

Kiitämme lämpimästi Jenny ja Antti Wihurin rahastoa hankkeen rahoittamisesta sekä Aino 

Valovirtaa tekstin oikuluvusta.   

Oulussa 8.11.2022  

Marko Jouste ja Markus Juutinen 
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Anfisa Gerasimovan ja Nästt Gerasimovan 

leuʹdd-perinne vuosina 1994–1996 
 

Mon-a pâi-e leʹjjem leuʹdd-e-jâsttam.    Minä vain olin leuddaillut. 

Lu-luu....        Lu-luu... 

Käll-a-sa ŋ-årra de ŋ-årra de puättam-až-a   Ukon luo on tullut 

deʹbe Njuõtt-â-jo-siid-â-ʹže,      Nuortijärven siidaseen. 

Tuållam-siid-â-ʹže.      Tuuloman kylään. 

Ǩicsteʹǩed-â vuäʹmm-e ääkka ŋ-ool-â, joo!   Katsokaapa vanhaa [kylä-]akkaa, joo! 

Tõt mooččâd-i lij!       Se on kaunis! 

 

Mij veʹt väʹʒʒep.      Mepä kävelemme. 

Meeʹst veʹt jeäʹla jeärǥa.     Meillähän ei ole härkiä 

Mij vueʹjjep nellj-a pâi kååʹl-e-z-a-in-a.   Me ajamme vain neljällä pyörällä. 

Samjad jeärǥaž vuäǥǥast da joo vuäǥǥ[ast...]  Musta härkä laukkaa ja laukkaa. 

 

Nästt kommentoi puhuen: 

”De samjad jeärǥaž lij      ”Niin, musta härkänen on 

mašina da tõt-i vuäǥǥast”.      autona ja se laukkaa”. 

 

Samjad jeärǥaž vuäǥǥast, vuäǥǥast    Musta härkä laukkaa, laukkaa 

Suõʹnnʼe-jel siidâst-a       Suonikylän siidasta 

tiiʹǩ-e mij siidaʹže jaa.      tänne meidän siidaseen. 

Iǥõl ni kuuʹǩǩ-e jååʹtted     Ei tarvitse pitkään kulkea, 

ni skolka čiâss-â-žâd,       montaa tuntia,  

di juʹn-i täʹst-e leäʹp-e ju.     jo tässä olemme jo. 

Luu lu lu...        Luu-lu-lu... 

 

A moošt-â jiõm,       Mutta en muista, 

moošt-â jiõm leeuʹdsaaʹnid.      en muista leuʹddin sanoja. 

Leuʹdd-e eman,       Leuʹdd juuri nyt, 

niõđâž…       tyttönen… 

moštt-â-jo-ǥo-jem…      tuli takaisin mieleen… 
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Tässä improvisoidussa leuʹddissa Nästt eli Anastasija Osipovna Gerasimova kommentoi vierailulle 

tulleita leuʹddien tallentajia vuonna 1994. He olivat tulleet Venäjän puolelle Nuortijärven siidaan ja 

erityisesti Tuulomaan katsomaan ”vanhaa ja kaunista” kylää. Arkiset yksityiskohdat matkasta 

kääntyivät leuʹdd-kielen runollisiksi ilmaisuiksi: ”Musta härkänen laukkaa Suonikylän siidasta tänne 

meidän siidaseen”. Suonikylä oli Inarin Sevettijärvelle toisen maailmansodan jälkeen evakuoitujen 

kolttasaamelaisten alkuperäinen asuinalue. Kulkuvälineenä oli ”musta härkänen” eli nelirenkainen 

auto, joka on korvannut porohärkien vetämän saan-reen. Ja niin Nästt alkaa muistelemaan leuʹddien 

sanoja. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:43. 

 

 

Nuortin tuntureita. Kuva: Samuli Paulaharju 1914. Lähde: Museovirasto (KK3490:1873). 

 

Nuortijärven talvikylä. Pojat ovat pallosilla sunnuntai-iltapäivänä. Kuva: Toivo Itkonen 1913. Lähde: Museovirasto 

(SUK117:30). 
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Kola Sámi Musical Tradition -projekti 1994–1997 

 

Kola Sámi Musical Tradition -projektin1 käynnistäjänä oli Tromssan yliopiston museon 

äänitearkiston johtaja Ola Graff. Hän sai rahoituksen Pohjoismaisen ministerineuvoston Arctic 

Humanist Research -rahoitusohjelmasta vuonna 1993. Tutkimusryhmään kuuluivat Ola Graffin 

lisäksi Tromssan yliopiston saamen kielen professori Nils Jernsletten ja Ilpo Saastamoinen 

Jyväskylän yliopistosta. Hankkeeseen palkattiin lisäksi työntekijöitä Venäjältä, Virosta ja Suomesta. 

Kuolan alueella projektin keskushenkilönä oli Katrin Korkina, joka myös aloitti tekstien 

litterointityön. Virosta mukaan tulivat kielitieteilijä Marju Sarv sekä musiikinopettaja ja tutkija Ene 

Viidang, jotka osallistuivat venäjänkielentaitoisina tulkkaus- ja haastattelutyöhön. Suomesta oli 

mukana myös Jaakko Gauriloff, joka pystyi kommunikoimaan koltansaamen kielellä informanttien 

kanssa ja oli vieraillut Saastamoisen kanssa Kuolassa jo vuonna 1990. 

Hankkeen ensimmäinen kenttätyömatka järjestettiin 3.–13.8.1994. Kohteina olivat 

kolttasaamelaiset kylät Tuuloma, Ylä-Tuuloma ja Patuna sekä kildininsaamelaisalueet Loparskaja, 

Luujärvi ja Olenegorsk. Ylä-Tuulomassa äänitettiin Anfisa Gerasimovalta noin 100 leuʹddia ja laulua 

ja Tuulomassa A. I. Moshnikovalta kymmenkunta pitkää leuʹddia. Patunan kylässä nauhoitettiin Nästt 

Gerasimovan leuʹddeja. Puhtaaksikirjoitettuja nuotinnoksia vuodelta 1994 on yhteensä 135. 

Äänitysryhmään kuuluivat Ola Graff, Ilpo Saastamoinen, Marju Sarv, Jaakko Gauriloff, Katrin 

Korkina ja Ene Viidang. Toinen matka Kuolaan tehtiin 6.–12.9.1995, jolloin vierailtiin myös Juonnin 

kylässä. Tallennuksia kertyi 103, joista valtaosa oli edellisen vuoden esitysten toisintoja. 

Kolmannella matkalla 6.–16.7.1996 saatiin tallennettua 73 esitystä. Hankkeessa tallennettiin siten 

yhteensä yli 300 esitystä, haastatteluita sekä Kuolassa kuvattua filmimateriaalia. Vuonna 1997 tehtiin 

kaksi matkaa Tuuloman alueelle. Ensimmäisen teki Ola Graff, ja matka liittyi Barentsin neuvoston 

rahoittamaan hankkeeseen, jossa suunniteltiin saamelaisen musiikin opetusta yhdessä paikallisen 

saamelaisyhdistyksen kanssa. Toisen matkan tavoitteena oli tarkistaa laulujen litterointeja, ja mukana 

olivat sevettijärveläiset Domna Fofanoff ja Helena Semenoff, jotka olivat aloittaneet jo aiemmin Satu 

Mosnikoffin kanssa materiaalin litterointityön. Litteroinnit valmistuivat pääosin vuoden 1997 aikana, 

mutta osa materiaalista jäi tuolloin käsittelemättä.  

Äänitetty materiaali on tallennettu moneen arkistoon: Tromssan yliopiston museoon, Maailman 

musiikin keskukseen Helsingissä, Saamelaismuseo Siidaan Inarissa, Oulun yliopiston Saamelaiseen 

kulttuuriarkistoon sekä Murmanskin aluehallinnon kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Luujärvelle 

 
1 Projektin kuvaus perustuu Son vuiänn -teoksessa annettuihin tietoihin. Ks. Saastamoinen 2007, 7–8; Graff 2007, 29–

30.  
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saamelaisten omia tarpeita varten. Voidaan sanoa, että vuosina 1994–97 tehtyjen kenttämatkojen 

tulokset edustavat laajinta yhtenäistä kokoelmaa Kuolan saamelaisten musiikista.  

 

Uuden julkaisun lähtökohdat 

 

Vuonna 2007 julkaistiin Kola Sámi Musical Tradition -hankkeen päätuotos, teos Son vuäinn. Hän 

näkee – Kolttasaamelaisia leuddeja Kuolasta. Se sisältää 64 leuʹddia ja kaksi CD-levyä. Kirja 

keskittyy pitkälti leuʹddien ja laulujen teksteihin. Usein leuʹddien tarinat aukeavat vasta useampien 

toisintojen kautta, ja erityisenä ratkaisuna tähän teoksessa on päädytty yhdistelemään eri toisintojen 

tekstejä. Vaikka tarina näin selkeytyy, tämä vaikeuttaa äänitteellä kuultavaa version seuraamista.  

Tämän uuden julkaisun lähtökohtana on saattaa julkisuuteen Ilpo Saastamoisen merkittävä ja 

laajamittainen leuʹddien nuotinnostyö. Lisäksi olemme litteroineet ja suomentaneet uudelleen Son 

vuäinn -teoksen ensimmäisen CD-levyn kappaleet, joiden esittäjinä ovat Anfisa Gerasimova ja Nästt 

Gerasimova. Litteroinnit perustuvat käytännöille, joita on kehitetty 2010-luvun jälkipuoliskolta 

lähtien koltansaamen kielen tutkimuksen yhteydessä2. 

Son vuäinn -teoksessa materiaali on järjestetty esittäjien mukaan. Tässä uudessa julkaisussa 

olemme ryhmitelleet kappaleet karkeasti sisällön ja aiheen mukaan. Yksi yleisimmistä leuʹdd-tekstien 

teemoista liittyy kosintaan ja avioliittoon. Kirjan ensimmäinen osa koostuukin näistä jaoteltuna sen 

mukaan, onko kyseessä morsiamen näkökulma vai sulhasen näkökulma. Kaavsõs leuʹdd- ja Vuõddâm 

leuʹdd -osioissa on kummassakin seitsemän leuʹddia. Toinen osa leuʹddeista on jaettu Nuortijärven 

siidan ja muiden siidojen leuʹddeihin taustatietojen mukaan. Henkilökuvia-osioon on kerätty sellaisia 

leuʹddeja, joiden kohteista esittäjät eivät kertoneet tarkemmin. Todennäköisesti niissä kerrotaan 

sangen vanhoista ihmisistä ja tapahtumista, jotka ajoittuvat 1800-luvulle tai 1900-luvun alkuun. 

Tällaisia on runsaasti erityisesti Anfisa Gerasimofin repertuaarissa, ja hänen elämäntarinansa 

perusteella niiden oppiminen voidaan ajoittaa hänen lapsuuteensa ja nuoruuteensa 1930-luvulle. 

Oman mielenkiintoisen ryhmänsä muodostavat leuʹddit, joissa kuvataan Neuvostoliiton aikaista 

kolhoosielämää. Viimeisenä ryhmänä ovat katrillitanssilaulut. 

Koko hankkeen aikana tehdyissä tallennuksissa on runsaasti muutakin materiaalia. Tekstien 

osalta keskitymme pääosin vain äänitteeltä löytyvän esityksen litteraatteihin. Olemme liittäneet 

äänitteellä kuultavan esityksen transkription oheen myös toisintojen nuotinnoksia, jotta näihin 

esityksiin liittyvä musiikillinen variaatio tulisi paremmin esille. Kolttasaamelaisessa perinteessä 

ihmisillä ja paikoilla on tärkeä rooli, sillä tarinat käsittelevät oikeita ihmisiä ja tapahtumia. Olemme 

 
2 Ks. esim. Jouste 2020; Jouste & Juutinen & Koponen 2020; Sammallahti 2021. 
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kirjoittaneet henkilöiden nimet koltansaamenkielisessä muodossa myös käännöksiin. Paikannimien 

kohdalla olemme päätyneet käyttämään pääosin koltansaamenkielisiä muotoja mutta niiden rinnalla 

myös vakiintuneita suomenkielisiä nimiä. 

 

Nuortijärven kolttasaamelaiset ja musiikkiperinne 

 

Kuolan niemimaa oli 1900-luvun alkupuolelle saakka pääosin saamelaisten asuttamaa aluetta. 

Perinteinen saamelainen yhteiskunta jakautui alueellisesti siidoihin eli lapinkyliin (ven. pogost).3 

Kolttasaamelaisten asuma-alue sijaitsi toiseen maailmansotaan asti Suomen Inarijärven ja Venäjän 

Kuolajoen välisellä Norjan, Suomen ja Venäjän raja-alueella. Alue jakautui 1800-luvulla seitsemään 

kolttasaamelaisten siidaan. Jäämeren rannikolla olivat Njauddâm ’Näätämö’, Paččjokk ’Paatsjoki’, 

Peäccam ’Petsamo’ ja Muetʹǩǩ ’Muotka’. Sisämaassa sijaitsivat Suõʹnnʼjel ’Suonikylä’ ja 

Njuõʹttjäuʹrr ’Nuortijärvi’ sekä Sââʹrvesjäuʹrr ’Hirvasjärvi’. Vuoden 1920 Tarton rauhassa Paatsjoen, 

Petsamon ja Suonikylän siidat liitettiin Suomeen, ja aluetta aluettiin kutsua yleisesti nimellä Petsamo. 

Toisen maailmansodan jälkeen Petsamo luovutettiin Neuvostoliitolle, mutta alueen väestö asutettiin 

Suomeen. Neuvostoliittoon jääneet kolttasaamelaiset siirrettiin pois raja-alueelta ja asutettiin 

Tuuloman alueelle ja Murmanskiin. 1800-luvun jälkipuoliskolla Murmannin rannikolle muutti 

tuottoisan merikalastuksen houkuttelemina suomalaisia ja norjalaisia kalastajia sekä saamelaisia 

Varangista ja Inarista. Venäjän viranomaiset alkoivat 1860-luvulla suosia aktiivisesti siirtolaisuutta, 

ja Kuolaan muuttaneet siirtolaiset saivat esimerkiksi verohelpotuksia. Siirtolaisuuden osana voidaan 

nähdä myös komi- ja nenetsiporonhoitajaväestön muutto Kuolan niemimaalle 1880-luvulla. 1900-luvun 

alussa rakennettiin Murmanskin rata, joka valmistuttuaan vuonna 1916 kulki koko niemimaan halki 

pohjois-eteläsuunnassa.4 

Tähän ajanjaksoon liittyy myös koltansaamen kielen ja perinteen tallennuksen kannalta 

merkittäviä vaiheita, sillä Nuortijärvellä vieraili useaan otteeseen kaksi suomalaista kerääjää, Toivo 

Immanuel Itkonen ja Samuli Paulaharju. Itkonen keräsi kieliaineistoja ja Paulaharju tietoja 

perinnekulttuurista. Molemmat myös valokuvasivat alueen ihmisiä ja maisemia. Olemme liittäneet 

tähän julkaisuun muutamia heidän ottamiaan kuvia. Niiden kautta voi saada käsityksen, millaiseen 

maisemaan tämän kirjan leuʹddeissa kuvatut tarinat sijoittuvat.  

 
3 Lukjantsenko 2000, 17–18; Sammallahti 1998, 26–38; Mustonen & Mustonen 2011, 214–215; Allemann 2013, 31. 

Vrt. Jouste 2014, 189–191. 
4 Toisinaan myös Hirvasjärven siida luetaan kuuluvaksi kolttasaamelaiseen ryhmään. Ks. mm. Linkola-Linkola 2000, 

158–167; Tanner 2000, 49–71, Mustonen & Mustonen 2011, 220–241. Vrt. Jouste 2014, 189–191. 
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Kuolan niemimaa, johon on merkitty tämän julkaisun kannalta merkittäviä paikkoja. Kartta on laadittu T. I. Itkosen 

vuonna 1958 julkaiseman kartan pohjalle.5  

 

Poronhoidon kollektivisointi alkoi Neuvostoliitossa 1930-luvulla, ja perinteiset siidat muutettiin 

kolhooseiksi, jotka olivat paikallisten poronhoitajien yhteisesti omistamia osuustoimintatiloja. 

Nuortijärvellä tämä ajoittuu vuoteen 1939. Suuri kulttuurinen muutos liittyi myös toisen 

maailmansodan aikaan, jolloin miehet lähetettiin rintamalle ja esimerkiksi poronhoito jäi lähes 

yksinomaan naisten työksi. Poronhoitajien omaisuus kansallistettiin 1960-luvulla, kun kolhoosit 

muutettiin valtion omistamiksi sovhooseiksi, joissa kolhoosien jäsenet olivat enää vain 

palkkatyöläisinä. Neuvostoliiton ajan yhteiskunnallinen muutos näyttäytyi myös sekä Länsi-Kuolan 

voimakkaana teollistamisena että niemimaan keski- ja itäosien muuttamisena sotilasalueiksi. 

Luonnonvarojen hyödyntäminen ja teollisuuden kehittäminen vaativat työvoiman tuomista alueelle, 

jolloin saamelaiset jäivät marginaaliseen osaan alueen koko väestöstä. Tämä johti koko niemimaan 

asukkaiden pakkosiirtoihin 1950-luvun lopulta lähtien, minkä johdosta perinteiset elinkeinot, saamen 

kieli ja kulttuuri alkoivat heiketä.6  

 

 
5 Itkonen 1958, XXXIX. 
6 Lehtola 1997, 68; Ruotsala 2002, 232–233; Nickul 1970, 187–188; Lukjantsenko 2000, 17–18; Allemann 2013, 33–

41, 134. Vrt. Jouste 2014, 189–191. 
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Nuortijärven koilliskolkassa oleva Koltan-Lapin keskus. Ristikenttä venäläisine kirkkoineen ja pappiloineen. Kuva: 

Toivo Itkonen 1913. Lähde: Museovirasto (SUK117:33). 

 

 
 

Risitkenttä kirkkoineen ja pappiloineen. Kuva: Toivo Itkonen 1913. Lähde: Museovirasto (SUK188:15). 

 

Kolttasaamelainen musiikkiperinne koostuu lukuisista osista. Sen keskiössä on leuʹdd-perinne. 

Yhteisön jäsenten muodostamassa kollektiivisessa muistissa on leuʹddien avulla säilytetty monia 

tärkeitä yhteisöä koskevia tietoja. Valtaosa leuʹddeista kuvaa yhteisön jäseniä ja todellisen elämän 

tapahtumia, ja niissä pyritään kertomaan tapahtumat niin kuin ne oli koettu ja ymmärretty. Leuʹddit 

kytkeytyvät kiinteästi myös suorasanaisesti kerrottuihin muisteluksiin.7 Tämän teoksen 

perinnemateriaali liittyy erityisesti Nuortijärven siidaan ja sen asukkaiden elämänvaiheisiin 1900-

 
7 Jouste 2017, 73–75. 
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luvun alkupuoliskolla. Useimpien leuʹddien ja laulujen tallennusten yhteydessä esittäjät eivät 

kuitenkaan määritelleet niissä kuvattujen tapahtumien ajankohtaa tarkasti. Näiden tietojen 

selvittäminen vaatiikin jatkotutkimusta. 

Leuʹddien esittämisestä eli leuddaamisesta  voidaan käyttää useampaa verbimuotoa. Leuʹddjed 

’leuddata’, tarkoittaa yleisesti leuʹddien esittämistä tilanteessa, jonka kestoa ei ole määritelty, ja 

leuʹddsted niiden esittämistä lyhyesti tai rajatun ajan. Tämän julkaisun leuʹdd-teksteissä käytetään 

kuitenkin vain muotoja leuʹddjâʹstted ja leuʹddstõõllâd. Kummankin verbin merkitys on hyvin 

samankaltainen ja voidaan suomentaa sanalla leuddailla. Musiikkiperinteen osana ovat myös muut 

laulut, ja ne voidaan jakaa käyttötarkoituksiensa mukaan esimerkiksi tanssilauluihin, lasten 

nukutuslauluihin ja hengellisiin lauluihin. Lauluperinteessä näkyy vahva yhteys venäläiseen ja 

karjalaiseen musiikkikulttuuriin. Tanssia on usein säestetty myös soittimilla. Tässä kokoelmassa on 

leuʹddien lisäksi kaksi esimerkkiä tanssilauluista.8 

 

 

Kuolan-Lappi, Nuortijärvi, Ristikenttä. Kolttalaisen kirkonisännän perhe. Kuva: Toivo Itkonen 1913. Lähde: 

Museovirasto (SUK117:100). 

 

Suomessa kolttasaamelaiseen musiikkiin liittyvän keräyksen aloittivat jo 1800-luvulla Utsjoen 

kirkkoherra Jacob Fellman (1795–1875), kansanrunouden kerääjä D. E. D. Europaeus (1820–1884) 

ja kielitieteilijä Arvid Genetz (1848–1915). 1900-luvun alussa työtä jatkoivat kansanperinteen 

 
8 Jouste 2017, 72–73. 
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kerääjä Samuli Paulaharju (1875–1944), kielitieteilijä T. I. Itkonen (1891–1968) sekä musiikintutkijat 

Armas Launis (1884–1959) ja A. O. Väisänen (1890–1969). Kolme viimeksi mainittua kerääjää 

tekivät myös äänityksiä 1910- ja 1920-luvuilla. Kerätyistä aineistoista huolimatta varsinainen 

musiikintutkimus jäi tuolloin vähäiseksi.9 Uusi keräysaalto ajoittui 1950-luvulta 1970-luvulle, ja sen 

mukana alkoi myös moderni musiikintutkimus muun muassa Heikki Laitisen10 ja Ilpo Saastamoisen11 

tekemänä. Marko Jouste12 on jatkanut tätä työtä 2000-luvulla. Venäjän kolttasaamelaista 

musiikkiperinnettä ovat tutkineet Virossa ja Venäjällä esimerkiksi Mikk Sarv, Jaan Sarv ja Viktoria 

Senkevitš-Gudkova13. 

 

Leuʹdd-kielen sanojen ominaispiirteitä 
  

Itäsaamelaiseen kieliryhmään kuuluvat koltan-, akkalan-, kildinin- ja turjansaame sekä lisäksi 

Suomessa puhuttava inarinsaame. Leuʹddeissa käytettävä kieli poikkeaa monin tavoin koltansaamen 

puhe- ja kirjakielestä14. Seuraavassa on lyhyt kuvaus leuʹdd-kielen tärkeimmistä piirteistä tämän 

julkaisun kannalta.  

Ensinnäkin leuʹddeissa käytetään joitain puhekielestä poikkeavia sanoja. Keskeisimmät näistä 

liittyvät tapaan, jolla puhutaan isästä ja äidistä. Puhekielen sanan eʹčč ’isä’ rinnalla esiintyy 

leuʹddeissa sana šõddeei ’kasvattaja’. Se voi olla myös deminutiivimuodossa šõõddâž 

’kasvattajainen’, johon voi liittyä omistusliite, esimerkiksi šõõdd-â-žam ’kasvattajaiseni’. 

Seuraavassa esimerkkejä sanojen eʹčč ja šõddeei käytöstä: 

 

Veâra eʹčč-e, kâʹl vuejj-a.    ’Veâran isä, kyllä ajaa.’ 

Kuâđđ-â-ji eeʹjj-i, jieʹnn-e-väʹldd-a-joo-jeäll.   ’Jäi isän, äidin vapaa elämä.’ 

Šõõdd-â-žam käll-a-saž Mašša ŋ-ââʹlj-e  ’Isäseni ukkoseni Maššan poikaa’ 

A, šõõddaž lij-a veʹt Oʹrttem âʹlǧǧ-e,   ’No, isä on Oʹrttemin poika.’ 

 

Vastaavasti puhekielen sanan jeäʹnn ’äiti’ rinnalla käytetään sanaa njeʹǯǯ ’nisä, rinta’ tai sen 

deminutiivimuotoa njeeǯǯaž ’nisänen’, johon voi liittyä possessiivisuffiksi, esimerkiksi njeeǯǯ-a-žam 

’nisäseni’. Seuraavassa esimerkkejä sanojen jeäʹnn ja njeʹǯǯ käytöstä: 

 
9 Vrt. Jouste 2014, 192–204. 
10 Ks. Laitinen 1977; 1981. 
11 Ks. Saastamoinen 2007a; 2007b; 2000; 1998; 1994. 
12 Ks. Jouste 2022; 2020a; 2020b; 2017; 2014: 2013; 2011; Jouste & Mosnikoff & Sivertsen 2007. 
13 Sarv, J. 1986; Sarv, M. 1990; Senkevitš-Gudkova 1960; 1973; 1977. 
14 Jouste & Juutinen & Koponen 2020, 45–46; Korhonen 1983, 138. 
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A jeäʹnnes-i šõõddâž-i ääkkaž     ’No, äitinsä, isänsä, mummonsa’ 

Jeänn-a-žâm mon-a pâʹjjel-i miõl-â   ’Äitiseni, minä yli mielen’ 

Njeeǯǯaž ŋ-ääkkaž lij Jååǥǥ-a-ra nijdd.  ’Äiti-akkanen oli Jååǥǥarin tyttö.’ 

Njeeǯǯaž ääkkaž täättai juukkâd.   ’Äiti-akkanen tahtoi juoda [tytön].’ 

 

Toiseksi monien konsonanttiin päättyvien sanojen loppuun lisätään leuddatessa vokaali. Tällä 

on laulamisen kannalta se merkitys, että laulettaessa soivana äänenä kuuluvat pääosin vokaalit ja ne 

ovat melodian tuottamisen kannalta tärkeitä. Vokaalien lisääminen sanoihin liittyy myös 

koltansaamen kielihistoriaan. Paikat, joihin lisävokaalit tulevat laulettaessa, ovat sellaisia, joissa oli 

vokaali ennen kielessä tapahtunutta historiallista sanojen lyhentymistä. Näistä yleisin tapaus liittyy 

toisen tavun vokaaliin, joka on kadonnut lukuisista koltansaamen puhekielen sanoista. Esimerkiksi:  

 

 nijdd > nijdd-â ’tyttö’ 

 Dåʹmnn > Dåʹmnn-e ’Tyyne’ 

 Suõʹnnʼjel > Suõʹnnʼ-e-jel ’Suonikylä’ 

  

Toisinaan myös yksitavuista pronominia, partikkelia tai jopa olla-verbin tai kieltoverbin muotoja 

voidaan muuntaa lisäämällä siihen toisen tavun vokaali. Tämä näkyy esimerkiksi veʹt-sanan 

yhteydessä (veʹt > veʹt-e): 

  

 A, nuʹtt-a veʹt Pačč-â-vuõn ääkka reedd-a-ʹže ’No, nytpä Paatsvuono-akkasen rantaseen’ 

A, mon-a ǥo veʹt-e ǥo kaunnâ-he-m-a    ’No, minäpä kun löysin’ 

 A, kuålvâš lij-a keâddaž, joo.     ’No, jäkälikkö on kenttänen (joo).’ 

 di jeäʹp-e niõʹđe cääʹjj-e ni      ’ja emme tyttöset laita jalkaan’ 

 Ij suuǥǥ-â ŋ-ij-a puäʹđ.      ’Ei souda, ei tule.’ 

  

Kolmanneksi menneen ajan partisiipin päätteessä on säilynyt -až/-âž-aines, joka on kadonnut 

puhekielestä lukuun ottamatta olla-verbiä leämmaž ’ollut’. 

 

Ruõšš lie jânnam päärna puk vuâlggam-až.  ’Venäjän maan pojat ovat kaikki lähteneet.’  

Mõõzz ton leäk puättam-až-a   ’Miksi sinä olet tullut?’  

šõõddâž käll-a-saž lij juukkâm-âž   ’Isäukko on juonut [tytön]’ 

Toorkâst, piâckâst leäm šõddâm-âž-a. ’Turkissa, peskissä olen kasvanut.’ 
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veäʹsselvuõtt puk-a lij mõõnnâm-âž.  ’Hauskuus kaikki on mennyttä.’ 

 

Neljänneksi vokaalialkuisen sanan alkuun lisätään usein ǥ-tai ŋ-proteesi. Tällä alukkeella helpotetaan 

sanojen erottamista toisistaan. Ilmiö korostuu, koska esimerkiksi lisätyt toisen tavun vokaalit 

tuottavat sanojen loppuihin vokaaleja. Esimerkiksi: 

  

Näskk-a ŋ-eem-a-žam-a säärn-a-de-škuõʹđi  ’Näskk-kälyni alkoi puhumaan’ 

ŋ-Åʹl-e-sander ǥo Vääʹsǩ-e ŋ-âʹlǧǧ   ’Åʹlsander (kun) Vääʹsǩin poika’  

Uʹstt-e-naž lij Teäppan ǥ-âʹlǧǧ   ’Uʹsttnaž on Teäppanin poika’ 

Äʹǩǩel niõđi ǥ-årra     ’Akkalan tyttöjen luo’ 

 

Leuʹdd-kielessä virkkeisiin lisätään usein runsaasti ”pikkusanoja” tai ”laulutavuja”, joiden rooli on 

kahtalainen. Toisinaan ne ovat osa lausetta ja toisinaan ne ovat taas lauseen merkityksen kannalta 

ylimääräisiä ja niiden merkitys liittyy ensisijaisesti tapaan, jolla sanat liitetään osaksi melodian 

rytmiä. Koska leuʹddit ovat tavallisesti yhden ihmisen esittämiä, melodian rytmi muotoutuu sanoista 

ja jokainen tavu on samalla melodian rytminen osa. Leuʹdd-kielessä laulutavut toimivat usein pääosin 

rytmin jäsentäjinä ja täydentävät tekstiä, jotta esittäjä saa melodian etenemään sujuvammin. 

Laulutavut ovat keskeisessä asemassa leuʹdd-kielen kokonaisuudessa, ja ne muodostavat kielen 

erityisen kieliasun ja siihen liittyvän esteettisen tavan tuottaa leuʹdd-kieltä. Leuʹddissa käytettäviä 

pikkusanoja ovat esimerkiksi partikkelit de ’sitten’, di, da ’ja’, ǥo ’kun’, joo ’joo’, na ’niin’ tai 

interjektiot vuei, vui, vuõi ’voi’. Nämä eivät kuitenkaan saa puhekielestä poikkeavia muotoja. 

Pikkusanat esiintyvät sekä muista sanoista erillään että sanojen sisällä sanan vartalon ja päätteiden 

sekä johtimien väleissä. Esimerkiksi: 

 

Pâi koolhoozz jeärǥain de ääldalain pâi jååʹđe-joo-ǥo-d-ep-a, joo. 

’(Vain) kolhoosin härkien ja vaatimien kanssa (vain) kuljem-joo-kun-me-a, (joo).’ 

  

Olemme merkinneet pikkusanat sulkeissa suomennokseen silloin kun ne ovat erillisinä, vaikka niiden 

merkitys ei liittyisikään lauseeseen. Tämä sen vuoksi, että lukija saisi paremman käsityksen leuʹdd-

tekstien rakenteesta, joissa pikkusanoilla on merkittävä rooli. Toisen tavun lisättyjen vokaalien ohella 

partikkeleita go, de, joo käytetään nimen eri osien välissä seuraavaan tapaan:  

 

Evv-a-n až-a go Kond-a-rad âʹlǧǧ-e   ’Evvan Kondradin (kun) poika.’ 

 

Puäʹđ-e ǥo ton-a ǥo muu-je ǥo ǥ-årra.  ’Tule (kun) sinä (kun) minun (kun) luokseni.’ 
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Konjuktio da 'ja' esiintyy usein toistuvasti lauseiden väleissä ja jopa virkkeen lopussa. 

 

Feâdaorsi Evvan-i nijdd-â da   ’Feâdaorsi Evvanin tyttö (ja) 

Feâdaorsi Evvan-i nijdd-â da.    Feâdaorsi Evvanin tyttö (ja). 

Äʹlǧǧem-a mon-a siõre-ǥu-ded-a da  Aloin minä leikitellä (ja) 

Päʹrnn-e-pieʹl-e päärnai-ǥu-vuiʹm-a da Poikapuoli-poikien kanssa (ja) 

nijdd-â-pieʹl-e niõđi-ǥu.    tyttöpuoli-tyttöjen kanssa (kun).’ 

 

Leuʹdd-ilmaisun ominaispiirteitä 
 

Ihmisten nimet esiintyvät tyypillisimmin siten, että ensin mainitaan henkilön etunimi ja sen jälkeen 

patronyymi eli isän nimi ja onko kyseessä tytär vai poika. Sukunimiä ei juurikaan käytetä.  

 

Evvan Kondrad âʹlǧǧ     Evvan Kondradin poika 

Sååʹnn Feelka nijdd    Sååʹnn Feelkan tyttö 

 

Nimet ovat usein diminutiivimuodossa, esimerkiksi: Evvan > Evvnaž, Sååʹnn > Sååʹnež. 

 

Evv-a-n až-a go Kond-a-rad âʹlǧǧ-e?   Evvnaž Kondradin poika 

Sååʹnež Feelka nijdd    Sååʹnež Feelkan tyttö 

 

Toisinaan henkilön etunimeä ei mainita vaan pelkästään patronyymi: 

 

Feelka niõđâž lij ǥo ǩeâlddam-až  Feelkan tyttö, kun on antanut rukkaset. 

 

Jollain sanoilla on leuʹdd-teksteissä vakiintuneita määreitä, jotka liitetään usein tekstiin ikään kuin 

vakiintuneena sanaparina. Tällaisia ovat esimerkiksi monet sukulaisuussuhteita kuvaavat sanat kuten  

vuäbb ’sisko’, vuäbbaž ’siskonen’ sekä viljj ’veli’, viilljâž ’velinen’ joilla lienee toisinaan myös 

yleisempi tyttöä ja poikaa tarkoittava merkitys: 

 

Dåʹmnn-e vuäbbaž-a juʹn   ’Dåʹmnn-siskonen jo.’ 

Maaʹren vuäbbaž Faʹdi niõđâž veʹt-e  ’Maaʹren-sisko Faʹdin tyttö’ 

Maaʹrenaž pâi vuäbbaž ǥo cieʹlǩest-a-st-a ’Maaʹren-(vain)-sisko kun sanoo.’ 

Mekkâl ǥo viilljâž ǥo Faʹdi ŋ-âʹlǧǧ.   ’Mekkâl (kun) velinen (kun) Faʹdin poika’ 



22 

 

Mekkâl lij villj-â-žâm pâi täj-de-škuättam-a. ’Mekkâl on velinen, vain alkanut taajomaan. 

A Siʹrǧǧi veʹt viilljâž pâi cieʹlǩest.  ’Siʹrǧǧipä velinen vain sanoo’ 

Ij Mekkâl viilljâž tuin jeäʹl-e-škuäʹđ.   ’Ei Mekkâl velinen sinun kanssasi ala asumaan.’ 

Kaaʹrjel viilljâž      ’Karjalan velinen’ 

 

Nämä sanat esiintyvät usein yhdessä persoonapronominien kanssa. Esimerkiksi mon niõđâž ’minä- 

tyttönen’ ja ton niõđâž ’sinä-tyttönen’ sekä mon viilljâž ’minä-velinen’. 

 

Jiõm mon niõđâž ŋ-ääʹlj-e ni vueʹrdded-ed. ’En minä-tyttönen poikaa odota.’ 

A jiõm mon niõđâž ni vueʹlj-e.   ’En minä-tyttönen lähde.’ 

De luʹǯǯe ton niõđâž vueʹlj-e.    ’Niin parempi [kun] sinä-tyttönen lähdet.’ 

De, kuäʹss mon viilljâž vueʹlǧǧ-e-d-am.  ’Niin, koska minä-velinen lähden.’ 

A, teʹl mon viilljâž vuej-a-stam-a.  ’No, sitten minä-velinen ajan.’ 

 

Leuʹdd-kielelle tyypillinen määresana on myös äkk ’akka’ tai sen deminutiivimuoto ääkkaž 

’akkanen’, jota käytetään maa-alueiden, isojen järvien, vuonojen, jokien ja tunturien personoivana 

nimityksenä samaan tapaan kuin esimerkiksi suomen kielen ilmaisua ”maaemonen”.15 Seuraavassa 

on esimerkkejä molemmista muodoista vuonon, järven, maa-alueen ja Neuvostoajan kolhoosin 

määreinä: 

 

Mon vuâlǥam,      Minä lähden, 

mon-a niõđâž vuâlǥam-a, joo a,   minä tyttönen lähden (joo no), 

nuʹtt-a veʹt Pačč-â-vuõn ääkka reedd-a-ʹže nyt(pä) Paatsvuono-akan rantaseen. 

 

Leiʹnn-e-jääuʹr lij ŋ-ääkka ǥo   Leiʹnnjärvi on akka kun 

a kuålvâš lij-a keâddaž, joo.   no, jäkälikkö on kenttänen (joo). 

 

A, kuäʹss-e lie viiʹllje väʹʒ-e-škuättam  No, koska olivat veljet alkamassa kävelemään 

pirr-â ǥo Vuõʹjjem-ääkka-la.    ympäri kun Vuõʹjjem-akkasta16. 

Da Vuõʹjjem veʹt ŋ-ääkkaž lij-a juʹn  Ja Vuõʹjjempa-akkanen on (jo) 

da mavv-â lie ääldu-la-ja de.   ja pienet ovat vaatimet niin. 

 

 
15 Ks. Jouste & Juutinen & Koponen 2020, 46; Itkonen 1948 II, 308; 1958, 7–8. 
16 Suom. Uimajärvi. 
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Kolhooz-ŋ-ääkkaž lij ǥo Kolhooz-ŋ-ääkkaž. Kolhoosi-akkanen on kuin Kolhoosi-akkanen. 

 

Ääkkaž voi liittyä myös luonnonilmiöihin kuten tuuleen: 

 

Saujjpiõgg-ääkkaž-i vuõptid-i pååss-a. ’Etelätuuli-akkanen hiuksiani liehuttaa.’ 

 

Toisinaan ääkkaž-sanalla viitataan ihmiseen, jolloin sanan merkitys voi olla ’akkasen’ ohella myös 

’eukkonen’, ’isoäiti’, ’mummo’ tai ’vanha vaimo’.17  

 

A, njeeǯǯaž veʹt ŋ-ääkkaž pâi cieʹlǩ-e-ǥo-st-a. ’No, äitipä-eukkonen vain sanoo.’ 

Njeeǯǯaž ŋ-ääkkaž lij Jååǥǥ-a-ra nijdd. ’Äiti-eukkonen oli Jååǥǥarin tyttö.’ 

 

Sijdd-sana esiintyy leuʹddeissa, ja sanalla on koltansaamessa kaksi merkitystä. Sillä viitataan joko 

laajemmin koko siidan eli lapinkylän alueeseen tai yksittäiseen kylään, tiettyyn asutuskeskukseen. 

Käytämme suomennoksissa näitä kahta sanaa erottamaan merkitykset toisistaan. 

 

Käll-a-sa ŋ-årra de ŋ-årra de puättam-až-a Ukon luo on tullut 

deʹbe Njuõtt-â-jo-siid-â-ʹže,    Nuortijärven siidaseen. 

Tuållam-siid-â-ʹže.    Tuuloman kyläseen. 

 

Tämän julkaisun leuʹddien kielessä korostuu myös erityinen tapa käyttää olla-verbiä. Henkilö tai 

paikka ilmaistaan usein muodossa ”joku tai jokin on jonkinlainen”, jolloin olla-verbi kuuluu 

olennaisesti lauseen merkitykseen.  

 

Vuõltesǩ ääkkaž lij paaʹnec.   ’Vuõltesǩ-mummonen on hampaaton.’ 

Pull-a- jääuʹr-e sijdd-â lij-e ǥo    ’Pulljärven kylä on (kuin) 

ǩeäʹdǧǧ-e-vieʹltt-e sijdd-â.    kivikkorinne-kylä.’ 

 

Tätä rakennetta voidaan toistaa: 

 

A, Miikkât-i niõđ-â, Miikkât-i niõđ-â  No, Miikkâtin tyttäret, Miikkâtin tyttäret 

kåʹll-e-suõrmâs-a-ǩiõđ-â ǥo lie da  kultasormukset käsissä kun olivat ja 

 
17 Itkonen 1958, 7. 
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šolkk-â-reeʹppiǩ-vueiʹv-e ǥo lie da  Silkkihuivit päässä kun olivat ja 

šolkk-â-reeʹppiǩ-vueiʹv-e ǥo lie.   silkkihuivit päässä kun olivat. 

A, kooum-â Miikkât-i niõđ-â ǥo lie da.  No, kolme Miikkâtin tyttöä kun olivat (ja). 

 

Toisinaan lauseella voi olla useampia tulkintoja merkityksestä. Seuraavassa esimerkissä Mekkâl on 

sekä ’velinen’ että ’alkanut taajomaan’. Lauseen merkityksen ymmärtämistä vaikeuttaa kuitenkin 

verbirakenteen sisälle lisätty pikkusana pâi ’vain’. 

 

Mekkâl lij (villj-â-žâm pâi) täj-de-škuättam-a. ’Mekkâl on velinen (vain) alkanut taajomaan.’ 

 

Joissain tapauksissa olla-verbin yksikön kolmannen persoonan preesensmuotoa käytetään kuitenkin 

vain täytetavuna, mikä näkyy hyvin alla olevasta esimerkistä. 

 

A ton-a ǥo Åʹlssi ǥo lij-e ǥo lee.  No, sinä kun Åʹlssi (kun-on-kun-on).  

Jiõk-go ton kaunnâ-ǥo-m-âž-a lij-e   Etkö sinä löytänyt (on)  

čiččâm veâl-a čueʹđest-e lij-e   seitsemästä (vielä) sadasta (on)  

nellj-e ǥo viõʹlǧǧes ǥo     neljää (kun) valkoista (kun) 

jeärǥa lij-e     härkää (on) 

vuâjj-a-ǥo-he-d-a-ǥo?    ajettavaksi (kun)? 

 

Kerronnan jaksoista 
 

Vaikka leuʹddit kertovat ainutkertaisista ihmisiin liittyvistä tapahtumista, leuʹdd-tekstien rakenteet ja 

useat niissä käytetyt ilmaisut muodostavat yleisemmän kehyksen kerronnalle. Näiden piirteiden 

tunteminen auttaa ymmärtämään tapoja, joilla tarinoita kerrotaan leuddaamalla.  

Useimmiten leuʹdd alkaa jaksolla, jossa esitellään päähenkilö tai päähenkilöt, tilanne ja 

tapahtumien paikka, kuten seuraavassa esimerkissä: 

 

Uʹstt-e-naž lij Teäppan ǥ-âʹlǧǧ.   Uʹsttnaž on Teäppanin poika. 

Uʹstt-e-naž lij vueʹlj-e-škuättam   Uʹsttnaž on tehnyt lähtöä 

Äʹǩǩel ŋ-uʹcc-e siid-â-ʹže,    Akkalan pikku kyläseen, 

ǩeäss-a-tâsttam, ǩeäss-a-tâsttam   valjastanut, valjastanut 

kooum-â viõlǧǧes jeärǥa-la.    kolme valkkohärkää. 
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Tapahtumapaikka voidaan mainita myös ennen henkilöitä: 

 

Äʹǩǩel-i lij sijdd-â lij ǥo väärr-a.  Akkala on siida (on kun) metsävaaralla. 

Faʹd-e-jâž njuuʹnn-e-ǩeʹrrez18 käärr-a.  Faʹdjaž ahkion pakkaa. 

 

Alussa voi olla pelkästään henkilön nimi: 

 

Katu, Katu, Katušež-a    Katu, Katu, Katušež-a19  

 

Toisinaan esittäjä ikään kuin kysyy leuʹddin kohteelta, mitä tämä on tekemässä. Joissain tapauksissa 

tällainen kysymys voidaan tulkita sellaiseksi, jonka joku toinen tilanteessa paikalla ollut on 

mahdollisesti esittänyt päähenkilölle: 

 

Åʹnssem Åʹlssi âʹlǧǧ-e    Åʹnssem Åʹlssin poika 

koozz-a ton ǥo vueʹlj-e-škuõʹttiǩ-i?  Mihin sinä (kun) teit lähtöä? 

 

Leuddaaja voi myös kertoa esittämistilanteesta ja todeta alkavansa leuddaamaan: 

 

Mon pâi leuʹdd-e-jââstam   Minä vain leuddailen 

Tuållam-a ǥo ŋ-uʹcc-e siid ool.   Tuuloman (kun) pienestä kylästä. 

 

Mon-a pâi leuʹdd-e-jââstam   Minäpä vain leuddailen 

Dun-u-saž-i Jakku niõđ-â-ǥo-la.  Dunusažin, Jääkkin tytön. 

A, kuäʹss Jakku niõđâž veʹt vuõʹlji joo   No, koska Jääkkin tyttöpä lähti, joo 

na Kaʹrjjel viillj-â-ʹže.    Karjalan veljelle. 

 

Alussa voi olla myös laulutavuja, tai kerronta voidaan aloittaa suoraan jonkun henkilön sitaatilla: 

 

Lal-la-la-la...     Lal-la-la-la... 

A, ton-a ǥo Åʹlssi ǥo lij-e ǥo lee.  No, sinä kun Åʹlssi (kun on kun on). 

Jiõk-go ton kaunnâ-ǥo-m-âž-a lij-e  Etkö sinä löytänyt (on) 

čiččâm veâl-a čueʹđest-e lij-e   seitsemästä (vielä) sadasta (on) 

 
18 Sananmukaisesti ’nenäahkio’. 
19 Suom. Katja. 
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nellj-e ǥo viõʹlǧǧes ǥo jeärǥa lij-e…  neljää (kun) valkoista (kun) härkää (on)… 

 

Aloitusjakson eli päähenkilöiden, tilanteen ja tapahtumapaikan esittelyn jälkeen kerrotaan leuʹddin 

kohteena olevista tapahtumista useiden ”kerrontajaksojen” avulla. Ne etenevät näytelmän kohtausten 

tavoin. Nämä voivat olla ”kertojan” äänellä kuvattuja: 

 

Jaa, kuâđđ-â-ji kuâđđ-â-ji    Jaa, jäi, jäi 

Suõʹnnʼ-e-jel-siidâž, di joo.   Suonikylän siidanen (niin joo). 

A, kuâđđ-â-ji kuâđđ-â-ji, joo.   No, jäi, jäi (joo). 

 

Na, Njannâmjääuʹr jõnn-â määik-u di  Niin, Njannâmjärven isot siiat ja 

Njannâmjääuʹr, Njannâmjääuʹr   Njannâmjärven, Njannâmjärven 

jõnn-â määik-u di     isot siiat ja 

Njannâmjääuʹr jõnn-â kuʹvǯǯ-e-la.  Njannâmjärven isot taimenet. 

Vuõʹlji vuäbbaž vueʹlǧǧed-i   Lähti siskonen lähdeskeli 

miârr-â-kuâla por-â-sted-a, joo.   merikalaa syömään (joo). 

 

Usein kohtauksiin liittyy sitaattijaksoja, joissa joku henkilöistä puhuu tai kommentoi muiden 

tekemisiä. Nämä jaksot voidaan erottaa muusta tekstistä mainitsemalla, että tässä tilanteessa kyseinen 

henkilö ”sanoo” tai ”alkaa sanomaan”. Tällaiset sitaattijaksot voivat hyvinkin olla säilyneenä 

ihmisten mielissä osana kertomuksissa oikeista tapauksista, varsinkin jos jotain asiaa on kommentoitu 

osuvasti ja nokkelasti tai päinvastaisessa tapauksessa joku on nolannut itsensä. Esimerkiksi Uʹstten 

Osipovin leuʹddissa mainitaan, kuinka hänen kosintaretkellensä lähtivät mukaan Uʹsttenin veljien 

nimeltä mainitut vaimot, Näskk-käly, Ååjjaž-käly ja Peejaž-käly. Heidän Uʹsttenille esittämänsä 

nasevat kommentit ovat yksittäisiä ja vain tähän tilanteeseen liittyviä:  

 

Näskk-a ŋ-eem-a-žam-a säärn-a-de-škuõʹđi: Näskk-kälyni alkoi puhumaan: 

”Mäʹhtt-e Taarr-â neeibin-a    ”Kuten Norjan veitsellä 

vuõl-â-d-e-škuõʹđi?”    alkoi vuoleskelemaan?” 

 

Ååjjaž eem-a-žam säärn-a-de-škuõʹđi:  Ååjjaž-kälyni alkoi puhumaan: 

”Diǥu vuvdd-â-jâlŋŋsa tääkkal-a”.  ”kuin onttoa kantoa lyö”. 

 

Peejjaž eʹmm-e säärn-a-de-škuõʹđi:  Peejjaž-käly alkoi puhumaan: 
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”Mäʹhtt-e saav da     ”Kuten savea [pitkin] 

ǩeʹrrsaž jåått-a-stââll”.     ahkio kulkee?” 

 

Toisaalta sitaattijaksoissa voi olla kyse myös tekstin tyylikeinosta ja kerronnan tavasta, jossa 

tapahtumia dramatisoidaan monologeilla ja dialogeilla. Joku henkilöistä voidaan laittaa 

kommentoimaan tilannetta siten, että hänen kommenttinsa ”kuljettaa juonta” tai ”kiteyttää” jotain 

olennaista kuvatusta tapahtumista. Näin varsinkin, kun osa leuʹddeista kuvaa vuosikymmenien tai 

jopa sadan vuoden takaisia tapahtumia ja leuʹddit ovat saattaneet siirtyä esittäjälle useammankin 

sukupolven kautta20. Esimerkiksi morsian voidaan laittaa kertomaan avioitumispäätöksestä sitaatin 

avulla. Samankaltaisia avioitujan päätöstä kiteyttäviä sitaatteja löytyy monista leuʹddeista, ja kyse 

lienee tyylitellystä ilmaisusta. Seuraavassa esimerkit sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. 

 

A, Dunusaž cieʹlǩ-e-stâstt:   No, Dunusaž sanoo: 

”Mon vuâlǥam,     ”Minä lähden, 

mon-a niõđâž vuâlǥam-a, joo    minä tyttönen lähden (joo) 

a, nuʹtt-a veʹt Pačč-â-vuõn ääkka  no, nytpä Paatsvuono-akan 

reedd-a-ʹže.      rantaseen. 

 

Ååʹl-e-naž Evvan niõđâž cieʹlǩ-e-stâstt: Ååʹlen Evvanin tyttönen sanoi: 

”Jiõm-â vueʹlj Ååntasǩ Faʹdi ŋ-âlgga.   En lähde Ååntasǩ Faʹdin pojalle. 

Mon veʹt vueʹrdd-e-lââstam    Minäpä odottelen 

Teäppan Sääʹveti ŋ-âlǧǧ-e, joo”.  Teäppan Sääʹvetin poikaa (joo)”. 

 

Nuortijärven leuʹddeissa on sangen usein myös erillisiä laulutavujaksoja, joissa melodiaa esitetään 

lal-lal-laa- tai lu-lu-lu-tavuilla. Tämä piirre liittyy erityisesti Nästt Gerasimovan esityksiin. 

Tyypillisesti nämä ovat joko ennen kerrontajaksoa tai sen jälkeen.  

 

Lal-la-la-la...     Lal-la-la-la... 

”A, mon-a ǥo veʹt-e ǥo kaunnâ-he-m-a  ”No, minäpä kun löysin 

koummân ǥo-l čueʹđe-ǥo-st lij-e  kolmesta (kun) sadasta (on) 

nellj-e ǥo-l viõʹlǧǧes jeärǥa lij-e,  neljä (kun) valkeaa härkää (on) 

vuâjj-a-d-a lij-ja.”    ajettavaksi (on-ja).” 

 
20 Ks. Jouste & Juutinen & Koponen 2020, 38–39. 
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Tõʹst-e leuʹdd-e-jââstam.   Tuossa leuddailen. 

Lu-lu-lu…     Lu-lu-lu… 

 

Aloitusjakson ja kerrontajaksojen lisäksi leuʹddeissa on usein selkeästi erottuva loppujakso. Usein 

leuʹddin lopussa on jonkinlainen loppukaneetti, arvoituksellinen tai humoristien ilmaisu, jolla esittäjä 

kommentoi tarinaa tai jopa kääntää näkökulman päinvastaiseksi. Seuraavassa esimerkissä morsian 

jätti lapsuudenkotinsa ja kasvatti miehen kodissa sarvet. Hän siis joko oppi pitämään puolensa tai 

vaihtoehtoisesti ylpistyi. 

 

A, jeäʹnnes-i šõõddâž-i ääkkaž   No, äitinsä, isänsä, mummonsa 

kuâdd-a-je kuâdd-a-ǥo-la-je-je.   jäivät, jäivät. 

Čueʹrv-e šõdd-â-ǥo-di-da.    Sarvet kun kasvatti. 

 

Seuraavassa esimerkissä kosittavana oleva tyttö toteaa, ettei halua suostua kosintaan ja lähteä kotaan 

syömään rieskaa, kun nyt asuu talossa, jossa saa syödä leipää: 

 

A, son-a ǥo niõđâž cieʹlǩ-e-škuätt-a:   No, sinä (kun) tyttönen sanoo: 

”Õõlǥ-â-škuätt vueʹlj-e-škueʹtted  ”Pitäisikö alkaa lähteä 

kääkkaid leeiʹbest-e    rieskoille leivästä 

da kakku põõrtâst-i da kuätta”.   ja rieskalle [pois] talosta ja kotaan”. 

 

Joskus loppuratkaisu on yllättävä, kuten tässä leuʹddissa, jossa Maaʹtfin tyttö ei jaksa odottaa isänsä 

hyväksyntää vaan päättää itse lähteä kosijan mukaan: 

 

A, Maaʹtfi niõđâž lij ǥo vueʹlj-e-škuättam No, Maaʹtfin tyttö on kun lähtemässä 

da jiõm mon niõđâž ŋ-ääʹlj-e ni vueʹrdded-ed  ja en minä-tyttönen poikaa odota 

ni šõõdd-â-žam käll-a-saž Mašša ŋ-ââʹlj-e isäseni ukkoseni Maššan poikaa 

da ištt-â-lââstam ǥo ištt-â-lââstam  ja istahdan kun istahdan 

pâi Evvan Kond-a-rad luʹzz-e juʹn-a  vain Evvan Kondradin viereen jo 

de čiʹǯsbieʹl go pållsa ǥo-la.   sanin vasemman jalaksen puolelle. 
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Nikanoraž Feâđat âʹlǧǧ -leuʹddin päätösjaksossa liian innokkaasti kosijaa odottavalle tytölle todetaan 

nasevasti: 

 

Ij tuu niõđ-â diõtt-â puättam.     Ei [Nikonora] sinun takia tullut, tyttö21.
 

Son veʹt puʹhtt-e-d-i joo    Hänpä toi jo 

hiärra-la-id-a puuʹt-i pâi    herroja toi vain 

võbornai prääʹzn-e-kaž”.   vaalijuhliin”. 

 

Monet tämän julkaisun leuʹddeista päättyvät kuitenkin tarinassa kuvatun tilanteen toteamiseen: 

 

Määrjaž Jakku nijdd,    Määrjaž Jääkkin tyttö, 

a son veʹt-i jääʹlast-eʹje    no, hänpä asuskelee 

Louss-â-jääuʹr-e reedda-e-st-e.   Loussjärven rannassa. 

 

Njääʹljes lij Täʹdj-e-naž ǥo   Suloinen on Täʹdjen (kun) 

Semman ǥo nijdd-â.    Semmanin (kun) tyttö. 

 

  

 
21 Sananmukaisesti: ’Ei sinun-tyttö-takia tullut.’ 
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Esittäjät22 
 

Anfisa Gerasimova         

Kuva: Ilpo Saastamoinen 

Anfisa Ivanovna Gerasimovan lapsuuden perhe asui 

Nuortijärven siidassa Kolnjärven (Kolnjäuʹrr) rannalla, jossa 

Anfisa Gerasimova syntyi 22.8.1924. Perheen isä oli 

armeijassa, kun äiti odotti Anfisaa. Kolnjärvellä oli vain yksi 

talo, ja lähin naapuri oli kuuden kilometrin päässä. 

Asuinpaikkoja vaihdettiin vuodenkierron mukaan. Niitä olivat 

Letni, Lumbovka ja Kolm. Talvikuukaudet asuttiin siidan 

keskuksena olevassa Ristikentän kylässä. Anfisalla oli 

seitsemän veljeä. Koska perheessä oli vain kaksi naista, veljet 

tekivät myös naisten töitä, ompelivat, kokkasivat ja tekivät 

kaikenlaisia arkiaskareita.  

Anfisa oppi kalastamaan, metsästämään, hiihtämään ja kulkemaan porojen kanssa. Isä, joka oli 

palannut armeijasta, opetti Anfisan metsästämään, kun tämä oli 14-vuotias. Anfisa oppi jo lapsena 

myös kaikenlaisia töitä kuten ompelua, metsästystä ja tekemään ahkioita ja verkkoja. Haastattelussa 

hän kertoi lapsuutensa olleen onnellinen. Anfisa oppi kolttasaamelaisia lauluja äidiltään ja isältään, 

mutta hänen isovanhempansa olivat kuolleet jo ennen hänen syntymäänsä. Anfisan mukaan tuohon 

aikaan kaikki kolttasaamelaiset lauloivat ja leuddasivat eikä ollut eroja siinä, mitä naiset tai miehet 

leuddasivat. 

Kolttasaamelaisten elämä muuttui vuonna 1939, kun toinen maailmansota syttyi ja venäläiset 

tulivat alueelle. Tuolloin Anfisan perhe muutti Patunan kylään ja alkoi työskennellä sinne 

perustetussa kolhoosissa nimeltä Vuõssmõs ’Ensimmäinen’. Anfisa oli tuolloin vasta teini-ikäinen. 

Hänen äitinsä kuoli 62-vuotiaana vuonna 1953. Anfisa avioitui ja perusti perheen ukrainalaisen 

miehen kanssa. Hän kertoo laulaneensa lapsilleen koltansaameksi siihen asti, kunnes lapset menivät 

kouluun Kuolan kaupunkiin. Koulussa lapset oppivat venäjää, venäläisiä lauluja ja tanssimaan. 

Myöhemmin Anfisa ei enää laulanut heille, koska oli vaikea opettaa lauluja, kun oli vain venäläisiä 

ympärillä. Hän kertoi haastattelussa 1990-luvulla, että nuoret eivät laula saamelaisia lauluja, vaikka 

jotkut osaavatkin saamen kieltä, eikä enää ole miehiä, jotka osasivat vanhoja lauluja. 

 
22 Tämä jakso pohjautuu sekä Son vuäinn -teoksessa julkaistuihin tietoihin että vuoden 1994 

haastattelumuistiinpanoihin. Ks. Saastamoinen 2007, 31, 42. 
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Anfisa kertoo, että on elänyt niin kauan venäläisten keskellä, että on alkanut itsekin unohtaa 

lauluja. Silti häneltä tallennettiin The Kola Sámi Musical Tradition -hankkeen aikana reilusti yli 

toistasataa esitystä noin 50:stä eri sävelmästä. Nämä ovat etupäässä lyhyitä henkilöleuʹddeja, mutta 

mukana on myös katrillilauluja ja muita lauluja. Tähän teokseen on valittu 29 hänen esitystään. 

Anfisan muistissa oli useisiin eri paikkakuntiin liittyviä leuʹddeja ja tarinoita, vaikka hän ei itse ollut 

ollut käynyt niissä. Hän kertoi oppineensa tällaisia lauluja lapsena ja nuorena kuuntelemalla muista 

kylistä tulleita vierailijoita.  

 

Nästt Gerasimova    

Kuva: Ilpo Saastamoinen 

Nästt Osipovna Gerasimova syntyi Tuulomankönkään eli 

Patunan kylässä 23.3.1913 ja on elänyt siellä koko elämänsä. 

Hän kertoo sangen vähän elämänvaiheistaan haastatteluissa.  

Venäläisten saapuessa alueelle vuonna 1939 hän oli 26-

vuotias ja alkoi työskennellä Vuõssmõs-kolhoosissa. Hänen 

aviomiehensä Andrei Gauriloff työskenteli kolhoosin 

poronhoitoprikaatin johtajana 12 vuotta. 

Nästt kertoo elämästään seuraavasti: ”Elimme 

kolhoosissa. Aluksi olimme täällä Nuortijärven kolhoosikylän 

alaisuudessa, myöhemmin meidät siirrettiin Jurkinin 

kolhoosikylän alaisuuteen. Kolhoosimme nimi oli Vuõssmõs. Se ja Jurkin kuuluivat samaan 

hallintoalueeseen.” 1990-luvun alussa Nästt eli leskenä poikansa perheen luona Patunankylässä. 

The Kola Sámi Musical Tradition -hankkeen aikana häneltä tallennettiin runsaasti leuʹddeja, 

joista tässä julkaisussa on 14 kappaletta. Hän alkoi tehdä leuʹddeja jo nuorena ja oppi niitä myös 

vanhemmiltaan ja sukulaisiltaan. Useissa hänen leuʹddeistaan kuvataan hänen sukulaistensa ja kylän 

ihmisten elämää. Erityisiä ovat Vuõssmõs-kolhoosista kertovat leuʹddit. 
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Nuortijärvi, osa talvista Tuulomaköngästä. Kuva: Toivo Itkonen 1913. Lähde: Museovirasto (SUK117:32). 

 

 

 
 

Nuortijärvi. Näköala Tuulomajoen laaksoon lohipadon ja könkään kohdalla rantatörmäältä. Kuva: Toivo Itkonen 1913. 

Lähde: Museovirasto (SUK117:36). 
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Kaavsõs leuʹdd – Morsianleuʹdd 
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Feäddsi Teemm niõđâž ’Feäddsi Temmin tyttö’ 

Nästt Gerasimova 

 

Leuʹddissa on kertojana suonikyläläinen Feäddsi Temmin tyttö, joka leuddaa Dåʹmnn-siskostaan. 

Dåʹmnn on avioitunut ja on lähdössä Paatsjoen kylään. Hän suree sitä, kuinka tuttu kotiseutu jää, ja 

vertailee Suonikylän ja Paatsjoen elämää. Taakse jää vapaa tytön elämä, isän ja äidin turvissa, oman 

äidin ”höyhen-kotasessa”. Nyt pitää alkaa lähteä toiseen siidaseen. Suonikylän kotipaikassa, 

Njannâmjärvellä ovat ”isot siiat ja taimenet”. Nyt täytyy alkaa syömään ”merikalaa”. Suonikylässä 

on polttopuina kelohonkaa, joka palaa hyvin ja on helppo halkoa. Paatsjoella pitää halkoa kuusipuita, 

joka palaa huonommin ja on raskasta halkoa.  

Teksti myötäilee tarinankerronnon mallia, joka on tyypillinen morsiamen itkuille, joissa 

morsian hyvästelee kotipaikkansa ja vanhempansa. Tyypillisesti tehdään rinnastus juuri kotipaikan 

hyvien olojen ja sulhasen huonon asuinpaikan välillä. Itkujen ohella samankaltaista kerrontaa löytyy 

lukuisista leuʹddeista, joissa vasta-avioitunut tyttö kuvailee lähtöä kotoa sulhasen asunpaikkaan.23 

Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:43. 

 

A, Feäddsi Teemma niõđâž leuʹdd-e-jâstt-a:    No, Feäddsi Temmin tyttö leuddailee: 

Vuõʹlj-e-škuõʹđi, vuõʹlj-e-škuõʹđi, vuõʹlj-e-škuõʹđi joo.  Teki lähtöä, teki lähtöä, teki lähtöä joo, 

Dåʹmnn-e vuäbbaž-a juʹn     Dåʹmnn-siskonen jo. 

Na Pačč-â-jääuʹr-siid-â-ʹže.      Niin Paatsjoen siidaseen. 

 

Jaa kuâđđ-â-ji kuâđđ-â-ji      Jäi, jäi 

Suõʹnnʼ-e-jel-siidâž, di joo.     Suonikylän siidanen, niin jo. 

A, kuâđđ-â-ji kuâđđ-â-ji joo.     No, jäi, jäi joo. 

 

Na, Njannâmjääuʹr jõnn-â määik-u    Niin Njannâmjärven isot siiat 

di Njannâmjääuʹr, Njannâmjääuʹr jõnn-â määik-u   ja Njannâmjärven isot siiat 

di Njannâmjääuʹr jõnn-â kuʹvǯǯ-e-la.    ja Njannâmjärven isot taimenet. 

Vuõʹlji vuäbbaž vueʹlǧǧed-i     Lähti siskonen lähdeskeli 

miârr-â-kuâla por-â-sted-a joo.     merikalaa syömään (joo). 

 

A, tõõzz kuâđđ-a-ji niõđâž joo.    No, sinne jäi tyttönen (joo). 

 
23 Ks. Jouste 2020, 23–29. 
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Suäʹrvva lij veʹt muõrr-â.      Kelohonka on (Suonikylässä) puu. 

ǥ-õlǥ-â-škuätt vueʹlǧǧed     Täytyy alkaa tehdä lähtöä  

kuõss-â-muõr-â veʹt čuõpp-â-d-ed.     kuusipuita pilkkomaan. 

Saaʹnid-e veʹt Suõʹnnʼ-e-jel-siidâž-â,    Sani-reet, Suonikylän siidanen, 

nijdd-â-väʹldd-a-jeälõž-a joo.     tytön vapaa elo (joo). 

 

A, ǥ-õlǥ-â-škuätt niõđâž vueʹlj-e-škuätt.    No, pitää alkaa tyttösen lähdeskellä. 

Kuâđđ-â-ji tõõzz-â      Jäi sinne,  

kuâđđ-â-ji eeʹjj-i, jieʹnn-e-väʹldd-a-joo-jeäll,   jäi isän, äidin vapaa (joo) elämä, 

nijdd-â-väʹldd-a-jeälõž a jieʹ...    tytön vapaa elo, 

jieʹnn uvjja-kuäđ-â-ž-â, da joo.    äidin höyhen kotanen (ja joo). 

 

A, ǥ-õlǥ-â-škuätt vueʹlj-e-škueʹtted    No, pitää alkaa lähteä 

de ǥ-õlǥ-â-škuätt veʹt-e      ja pitää alkaa lähteä 

nuʹbb-e siid-â-ʹže, jaa di joo.     toiseen siidaseen (ja niin joo). 

Joo, miârr-â-kuâlaž por-â-sted-e    (Joo) merikalaa syömään 

di kuõss-â-muõrâž muõrid luâdd-â-jâʹstted de juʹn.  ja kuusipuita pilkkomaan (sitten jo). 
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Nästt Gerasimova: Teemm Feäddsi (Kuola-94/XXIII:2, nro 134) 
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Maaʹren Kiprian nijdd ’Maaʹren Kiprianin tyttö’  

Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹddissa kerrotaan siitä, kun Maaʹren Kiprianin tyttö aiottiin antaa vaimoksi vasten hänen tahtoaan, 

”yli mielen” tai ”yli sarvien”, kuten haastattelussa ja muutamissa toisinnoissa asia ilmaistaan. Tyttö 

sanoi kuitenkin veljelleen ja vanhemmilleen, että ei halua naimisiin eikä lähde Pulljärvelle. Leuʹdd 

on tallennettu vuonna 1996. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:18. 

 

Kiprian-i Maaʹren-a Kiprian-i nijdd-â da   Kiprianin Maaʹren, Kiprianin tyttö ja 

Kiprian-i Maaʹren-a Kiprian-i nijdd-â,   Kiprianin Maaʹren, Kiprianin tyttö, 

Jiõccad-a niõđâž pâʹjjel-i miõl-â da    itse tyttönen ”yli mielen” ja 

jeänn-a-žam mon pâʹjjel-i miõl-â da    äitiseni minä ”yli mielen” ja 

ääjj-a-žam mon-a pâʹjjel-i miõl-â da    ukkiseni minä ”yli mielen” ja 

viillj-â-žam mon-a pâʹjjel-i miõl-â da    veliseni minä ”yli mielen” ja 

Kipriani Maaʹren-a Kipriani nijdd-â da   Kiprianin Maaʹren, Kiprianin tyttö ja 

 

Kiprian Maaʹren-a Kipriani nijdd-â,    Kiprianin Maaʹren, Kiprianin tyttö, 

Jiõccad-a niõđâž-â pâʹjjel-i miõl-â da   itse tyttönen ”yli mielen” ja 

ääjjžâm-ž-âž-â mon pâʹjjel-i miõl-â da   äijäseni minä ”yli mielen” ja 

jeänn-a-žâm mon-a pâʹjjel-i miõl-â da   äitiseni minä ”yli mielen” ja 

viillj-â-žam mon-a pâʹjjel-i miõl-â.    veliseni minä ”yli mielen”. 

Kiprian-i Maaʹren-a Kiprian-i nijdd-â da   Kiprianin Maaʹren, Kiprianin tyttö ja 

Kiprian-i Maaʹren-a Kiprian-a ǥo nijdd-â.   Kiprianin Maaʹren, Kiprianin tyttö. 

 

Toisen Anfisa Gerasimovan esittämän leuʹddin sanat avaavat tarinaa hieman laajemmin: 

 

Maaʹren Kiprianin tyttö 

Ei itse tyttö halua sarvien yli, 

(panna päähänsä) äidin šaamšâr-päähinettä sarvien ylitse. 

Äiti ja isäkään eivät halua sarvien yli.  

Vaari ei halua sarvien yli. 

En mene sarvien ylitse 

Minä neitonen en mene Pulljärven sarville. 
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Äitini, älä anna sarvien ylitse.  

Isäni, älä anna minua sarvien ylitse.24 

 

  

 
24 Ks. nuotti numero 11a. 
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Leuʹddista on kolme tallennusta, kaksi vuodelta 1994 ja yksi vuodelta 1996. 

 

Anfisa Gerasimova: Kiprian Maaʹren (Kuola-96:, nro 47)  
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Anfisa Gerasimova: Kiprian Maaʹren (Kuola-94/IV:11A, nro 52A)  

 

 

 

Anfisa Gerasimova: Kiprian Maaʹren (Kuola-94/IV:11B, nro. 52B)  
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Tuållam sijdd ’Tuuloman kylä’ 

Nästt Gerasimova 

 

Leuʹdd kertoo Tuuloman kylän kahdesta naisesta, Äʹnneǩ Evvanin tyttärestä ja Mäʹrjj Evvanin 

tyttärestä, jotka pohtivat kenelle avioitua, ja ettei kylässä ole enää jäljellä hyviä sulhasehdokkaita. 

Äʹnneǩ tuumaa, ettei halua lähteä kolttasaamelaisille pojille vaan että on parempi lähteä Venäjän 

pojille. Heidän kanssaan hän voisi alkaa asumaan talossa, kävelemään maalatulla lattialla ja 

kävelemään korkeakorkoisilla kengillä. Kaikki Venäjän maan sulhaspojat ovat kuitenkin lähteneet 

alas Nuortijokea kuin tukkipuut, tytöt ovat jääneet kuin tervaskannot Nuortijoen harjulle. Mäʹrjj 

kuitenkin sanoo, että olisi kyllä lähtenyt kolttasaamelaiselle Åʹlsander Väʹsǩǩin pojalle, mutta tämä 

oli jo ottanut vaimokseen Mäʹrjj Siʹrǧǧin tytön. 

Leuʹddin esittäjä Nästt Gerasimova kertoi haastattelussa, että Tuuloman kylässä asuvalla Evvan 

Fedotovitš Gerasimovilla oli seitsemän tytärtä ja yksi poika. Äʹnneǩ ja Mäʹrjj olivat juuri tämän 

perheen tyttöjä ja myös leuʹddin esittäjän Nästtin serkkuja hänen isänsä puolelta. Hän oli oppinut 

leuʹddin isältään ja tädiltään, Äʹnnilta. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:36. 

 

Mon pâi leuʹdd-e-jââstam      Minä vain leuddailen 

Tuållam-a ǥo ŋ-uʹcc-e siid ool.    Tuuloman (kun) pienestä kylästä. 

A, Tuållam lij ŋ-uʹcc-e siidâž, joo.    No, Tuuloma on pieni kylä (joo). 

Teʹl mij puk vaaʒʒ-a-čim      Silloin me kaikki kävelisimme 

Tuållam veʹt siidâž leäi-a, joo.    Tuulomanpa kylänen oli (joo). 

Tõt veʹt lij tõt-a lij.      Sepä on, sehän juuri on. 

 

A, täk õll lie       Mutta nämä ovat  

kreäž-ol-aja joo,      korkeat hiekkatörmät (joo). 

ǩeäʹdǧǧ-e lie sätk-a-laž-a joo.     Kivet ovat satamana (joo). 

A, vueʹrdde-ǥo-lâʹsttep niõđ-â-la,    No, odottelemme tyttöstä, 

a vueʹrdde-ǥo-lâʹsttep niõđ-â-la.    no, odottelemme tyttöstä. 

 

ŋ-Åʹl-e-sander ǥo Vääʹsǩ-e ŋ-âʹlǧǧ,    Åʹlsander (kun) Vääʹsǩin poika, 

ij suuǥǥ-â ŋ-ij-a puäʹđ      ei souda, ei tule 

ni vueʹnn ǥo Njuõtt-â-jokk-ääkkast.    rauhallista (kun) Nuortijoen akkasta. 

Ij poorjâst, ij-a poorjâst     Ei purjehdi, eihän purjehdi 

ni viõʹlǧǧes ǥo šäälǥa-porjj-â-saž,    valkealla (kun) salkopurjeella, 
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ni lääʹdd-e ǥo        eikä suomalaisella (kun)  

kuʹǩes võnn-â-saž.      pitkällä veneellä. 

 

A, kuäʹss niõđ-e mij       No, milloin me tytöt  

vueʹlǧǧep vueʹrdded      lähdemme odottamaan 

Ruõšš-â-ǥo-jânnam päärn-a-laid?    Venäjän maan poikasia? 

Jeäʹp niõđ-e ni vueʹlj-e     Emme tytöt lähde. 

ni sääʹm ǥo jijjeen viiʹllj-eid,      Kolttasaamelaiset kuin omia veljiä, 

luʹǯǯe niõʹđe vueʹlǧǧep.     parempi tytöt, lähdemme. 

Ruõšš-â-ǥo-jânnam päärn-a-laid.    Venäjän maan poikasia. 

 

Äʹnneǩ lij ŋ-Evvan niõđ-â-laž      Äʹnneǩ on Evvanin tyttö 

di Määʹrjaž lij ŋ-Evvan niõđâž joo.    ja Määʹrjaž Evvanin tyttönen (joo). 

A, mij vueʹrdd-e-lâʹsttep, joo     No, me odottelemme (joo). 

Mij tättap niõʹđe väʹʒʒed     Me tahdomme tyttöset kävellä 

Kraašanai sââʹldi mieʹldd-e     maalattuja lattioita pitkin 

di jeäʹp-e niõʹđe cääʹjj-e ni      ja emme tyttöset laita jalkaan 

tubrik kuõcc-â ni kamm-â-ǥâid.    pitkävartisia homeisia kenkiä. 

Mij-e niõʹđ-e nââʹǩǩ-e-tep     Me tyttöset laitamme jalkaan 

vaatt-â ǩeäʹpp-e-saž kamm-â-ǥâid.    keveät verkakengät. 

A, kååʹtt go dõõtt niõđâž vatt-â-tõõđim.   No, sen kun tyttösen vaatetimme. 

 

Ruõšš lie jânnam päärna      Venäjän maan pojat  

puk vuâlggam-až.      ovat kaikki lähteneet. 

Kuâđđjim niõʹđe tålppaž,      Jäimme tytöt kuin tolppaset, 

a mâte tâʹrvv-e-čuõld-â-la-ja, joo.    kuin tervaskantoset (joo). 

A, ǥ-õõlǥškuätt vueʹlj-e-škueʹtted, joo    No, pitää alkaa lähteä (joo) 

jijjân ǥo sääʹm-e viillja-la-id     omille (kun) saameveljille, 

eʹsǩe leâskk ǥo vuõddâm päärna-la-id.   tuoreille leski (kun) sulhaspojille. 

Jeäʹp mij niõʹđe leäkku      Emme me tytöt ole 

nuõrid go viilljid vuâlggam-až.    nuorille (kun) veljille lähteneet. 
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Nästt Gerasimova: Tuållam (Kuola-94/XXI:13, nro 123)  
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Dunusaž Jakku nijdd ’Dunusaž, Jääkkin tyttö’ 

Nästt Gerasimova 

 

Leuʹddissa kerrotaan Dunusaž Jääkkin tytön avioitumisesta. Dunusažin isä oli sopinut tyttärensä 

kosinnasta Karjalasta Paatsjoen vuonoon muuttaneen Meeškaž Kondradin pojan kanssa eli oli ”juonut 

kosiomaljan”. Leuʹddissa tähän viitataan sillä, että isä on ”juonut” tytön. Dunusažin äiti puolestaan 

olisi halunnut ”juoda” tytön toiselle kosijalle, Uʹtiri Oʹrtemin pojalle. Leuʹddista on tallennettu 

toinenkin versio, jossa tarinassa on mukana myös kolmas kosija, Nuortijärveltä kotoisin oleva Åʹsǩǩ 

Saʹvetin poika. Siinä kerrotaan myös kuinka Dunusaž on tyytyväinen avioitumisesta Meeškaž 

Kondradin pojan kanssa, koska saa edelleen elää ”syntymämeren” äärellä, kävellä Laašše-vuonon 

valkoista hiekkarantaa pitkin ja syömään ”meri-turska-kalaa”. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta 

numerolla CD1:44. 

 

Mon-a pâi leuʹdd-e-jââstam     Minäpä vain leuddailen 

Dun-u-saž-i Jakku niõđ-â-ǥo-la.    Dunusažin, Jääkkin tytön. 

A, kuäʹss Jakku niõđâž veʹt vuõʹlji, joo   No, koska Jääkkin tyttöpä lähti (joo) 

na, Kaʹrjjel viillj-â-ʹže.     (niin) Karjalan veljelle. 

 

”A, mon ǥo niõđâž vaaʒʒ-â-čem.    ”No, minä kun tyttönen kävelisin. 

Pâi Mueʹtǩǩ-e, ŋ-uʹcc-e siidâž lij-a,    Vain Muotka, pieni siidanen on, 

Mueʹtǩǩ-e ŋ-uʹcc-e ǥo sii(đâž).    Muotkan pieni siidanen. 

A, vuõʹlj-e-škuõʹttem,       No, tein lähtöä,  

niõđâž vuõʹlj-e-škuõʹttem-a ǥo     tyttönen tein lähtöä (kun) 

Mueʹtǩǩ-e-vuõnn-â ŋ-ääkka reedd-a-ʹže   Muotkavuono-akkasen rantaseen, 

šâdda-pääik-a-žasan”.      syntymäpaikkaani”. 

O-lu-lu-luu...        O-lu-lu-luu... 

 

A, Mešinkâž-a lij Kond-â-rad âʹlǧǧ-e juʹn.   No, Mešinkâž on Kondradin poika (jo). 

A, Jakku niõđâž, Jakku niõđâz de     No, Jääkkin tyttö, Jääkkin tyttö (niin) 

Dunusaž Jakku niõđâž joo.      Dunusaž Jääkkin tyttö (joo). 

 

”A, mon leʹjjem-a jeällaž vuâlggam-až-a.   ”No, minä rikas olisin lähtenyt. 

Uʹtiri viilljaž leäi-a veʹt Oʹrttem âʹlǧǧ.   Uʹtiri-velinen oli(pa) Oʹrttemin poika. 

Mon jiõm niõđâž vuâlggam      Minä en tyttönen lähde 
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Uʹtiri na veʹt Oʹrttem mâŋŋa.”    Uʹtiri (niin) Oʹrttemin (pojan) perään.” 

 

A, Dunusaž cieʹlǩ-e-stâstt:     No, Dunusaž sanoo: 

”Mon vuâlǥam,       ”Minä lähden, 

mon-a niõđâž vuâlǥam-a, joo     minä tyttönen lähden (joo) 

a, nuʹtt-a veʹt Pačč-â-vuõn ääkka     no, nytpä Paatsvuono-akkasen 

reedd-a-ʹže.        rantaseen. 

Lij šâddâ-pääikaž lij.      On syntymäpaikkanen on. 

A, mon ǥo niõđâž       Minä (kun) tyttönen 

vueʹlǧǧ-e-lââstam-a joo joo.     lähdeskelen (joo, joo).” 

 

Vuõʹlj-e-škuõʹđi niõđâž vuõʹlji ǥo    Lähdeskeli tyttönen, lähti kun 

de tõõzz kuâđđ-â-ji, kuâđđ-â-ji     niin sinne jäi, jäi 

Mueʹtǩǩ-e ŋ-uʹcc-e siidâ-la-ž.     Muotkan pikku siidanen. 

 

A, šõõddâž lij-a veʹt Oʹrttem âʹlǧǧ-e,    No, isähän on Oʹrttemin poika, 

njeeǯǯaž ŋ-ääkkaž lij Jååǥǥ-a-ra nijdd.   äiti-eukkonen oli Jååǥǥarin tyttö. 

A, njeeǯǯaž Jååǥǥar niõđâž      No, äiti Jååǥǥarin tyttö 

leäi eʹsǩe pâʹjjel-e miõl.     oli vastentahtoinen. 

šõõddâž käll-a-saž lij juukkâm-âž     Isäukko on juonut [tytön] 

Meeška Kond-a-rad-a ŋ-âlgga     Meeška Kondradin pojalle 

a njeeǯǯaž ääkkaž täättai juukkâd    ja äiti-akkanen tahtoi juoda [tytön] 

Uʹtiri veʹt Oʹrttem â-âlgga da joo...    Uʹtiri Oʹrttemin pojalle. 
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Nästt Gerasimova: Dunusaž Jakko nijdd (Kuola-94/XXIII:3, nro 135)  
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Kaʹtež 

Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹddin päähenkilönä on Kaʹtež, ja hänellä on kaksi sulhasehdokasta. Kostu on ilmeisesti köyhä, 

sillä hänellä on vain yksi urakka eli toisvuotinen naarasporo vetämässä ahkiota. Kaʹtež lähtee 

mieluummin rikkaalle Jašulle, jolla on neljä porohärkää vetämässä samojedityörekeä. Leuʹdd löytyy 

Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:29. 

 

Katu, Katu, Katušež-a,     Katu, Katu, Katušež, 

Katu, Katu, Katušež-a.     Katu, Katu, Katušež. 

 

”Jiõm ât mon ǥo vueʹlj-e-le.     ”En minä kun lähde. 

Jiõm ât mon ǥo vueʹlj-e-le da     En minä kun lähde ja 

Kostu, Kostu, Kostušež-a da     Kostu, Kostu, Kostulle ja  

õõutin ååʹrǩin vuejjeed-i      yhdellä urakalla25 ajelemaan 

räidd-a-ǥu-ǩeʹrr-e-s-a-in”.     raitoahkiolla”. 

 

”A, mon ât Kaʹtež vuâlǥa-ha-m.    ”No, minä Kaʹtež lähden. 

A, mon ât Kaʹtež vuâlǥam     No, minä Kaʹtež lähden 

Jašu, Jašu, Jašu rada,      Jašu, Jašu, Jašulle ilomielin, 

neelljin jeärǥain vuejjeejaid.     neljällä härällä ajelijalle. 

Neelljin jeärǥain vuejja-e-di     Neljällä härällä ajelee 

samojodskoi dråvnivuiʹm26 da     samojedityöreellä ja 

samojodskoi saanivuiʹm”.     samojedireellä”. 

 

 

 

  

 
25 kaksivuotias urosporo 
26 Komien työreki.  
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Leuʹddista on kolme Anfisa Gerasimovan esitystä vuodelta 1994. 

 

Anfisa Gerasimova: Kaʹtež (Kuola-94/III:15A, nro 41A)  

 

Anfisa Gerasimova: Kaʹtež (Kuola-94/III:15B, nro 41B) 
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Anfisa Gerasimova: Kaʹtež (Kuola-94/IX:11, nro 90)  
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Åʹlssi sǩeʹlŋŋčâʹlmm ’Åʹlssi Kierosilmä’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Tässä leuʹddissa kerrotaan Åʹlssista, jota hänen vaimonsa toruu ja kutsuu ”suurisuu-mateeksi” ja 

”kierosilmä-kampelaksi”. Heillä on poika, Vaanjam, ja hänen pitää lähteä kosiomatkalle ja valjastaa 

sanireen eteen neljä vetoporoa. Vaimon mukaan Åʹlssi ei löytänyt pojalleen neljää valkeaa ajoporoa 

seitsemänsadan poron tokastaan, mutta hän itse löysi neljä ajohärkää kolmensadan poronsa joukosta. 

Näillä poroilla Vaanjam pääsi lähtemään kosiomatkalle. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta 

numerolla CD1:12. 

 

Lal-la-la-la...       Lal-la-la-la... 

”A, ton-a ǥo Åʹlssi ǥo lij-e ǥo lij.    ”No, sinä kun Åʹlssi (kun on kun on). 

Jiõk-go ton kaunnâ-ǥo-m-âž-a lij-e    Etkö sinä löytänyt (on) 

čiččâm veâl-a čueʹđest-e lij-e     seitsemästä (vielä) sadasta (on) 

nellj-e ǥo viõʹlǧǧes ǥo      neljää (kun) valkoista (kun)  

jeärǥa lij-e       härkää (on) 

vuâjj-a-ǥo-he-d-a-ǥo?      ajettavaksi (kun)? 

A, Vaanjam pääʹrne-ja-m mieʹldd-e-go-je,   No, Vaanjam-poikani mukana (kun), 

Vaanjam pääʹrne-ja-m mieʹldd-e-go-je.”   Vaanjam-poikani mukana.” 

 

Lal-la-la-la...       Lal-la-la-la... 

”A, mon-a ǥo veʹt-e ǥo kaunnâ-he-m-a   ”No, minäpä kun löysin 

koummân ǥo-l čueʹđe-ǥo-st lij-e    kolmesta (kun) sadasta (on) 

nellj-e ǥo-l viõʹlǧǧes jeärǥa lij-e,    neljä (kun) valkeaa härkää (on) 

vuâjj-a-d-a lij-ja.”      ajettavaksi (on-ja).” 

 

”A, Vaanjam pääʹrne-ja-m mieʹldd-e-go-je   ”No, Vaanjam-poikani mukaan 

kooumin-a neelljin       kolmella neljällä  

jiõvjj-a jeärǥain,      valkealla härällä, 

kooumin neelljin       kolmella neljällä  

jiõvjj-a jeärǥain.”      valkealla härällä.” 

 

Lal-la-la-la...       Lal-la-la-la... 

”A, ton-a ǥo Åʹlssi ǥo leäk-a lij-e    ”No, sinä kun Åʹlssi olet (on) 
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vueʹšnn-e ton-a šurr-â ǥo njäʹlmm-e lij-e,    made sinä suuri-kun-suu-on, 

kamppâl ton-a påʹnnj-e-ǥo-čâʹlmme lij-e.   kampela sinä kiero-kun-silmä-on. 

Jiõk ton-a kaunnâm-âž lij-e     Et sinä löytänyt (on) 

nellj-e ǥo jeärǥa ǥo vuâjjad-e,     neljää (kun) härkää ajettavaksi, 

nellj-e ǥo jeärǥa ǥo.”      neljää (kun) härkää (kun).” 
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Leuʹddista on kolme Anfisa Gerasimovan esitystä vuodelta 1994. 

 

Anfisa Gerasimova: Åʹlssi sǩeʹlŋŋčâʹlmm (Kuola-94/III:5A, nro 31A)  
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Anfisa Gerasimova: Åʹlssi sǩeʹlŋŋčâʹlmm (Kuola-94/III:5B, nro 31B)  
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Anfisa Gerasimova: Åʹlssi sǩeʹlŋŋčâʹlmm (Kuola-94/III:5C, nro 31C)  
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Åʹnssem Åʹlssi âʹlǧǧ ’Åʹnssem Åʹlssin poika’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Åʹnssem Åʹlssin poika on lähdössä Suonikylään ja on pakannut ahkion keulaan viinapulloja. Taattiš, 

joka on ilmeisesti hänen vaimonsa, on jäänyt kotiin pienen tyttövauvan kanssa. Hän itkee ja kyselee, 

minne Åʹnssem on lähdössä ja miksi tämä tällä tavoin taajoo. Leuʹdd on tallennettu vuonna 1996 ja 

löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:27. 

 

”Åʹnssem Åʹlssi âʹlǧǧ-e,     ”Åʹnssem Åʹlssin poika, 

koozz-a ton ǥo vueʹlj-e-škuõʹttiǩ-i?     mihin sinä (kun) teit lähtöä? 

Mõõn ton ǥo täj-e-škuõʹt-     Mitä sinä (kun) aloit taajoa? 

Koozz Åʹnssmâž vueʹlj-e-škuõʹttiǩ-i     Mihin Åʹnssem teit lähtöä? 

Suõʹnnʼ-e-jel-ǥo-siʹjdde?”     Suõʹnnʼjelin siidaseen[ko]?” 

 

”Mõõn ton Åʹnssmâž täj-e-škuõʹttiǩ-i?    ”Miksi sinä Åʹnssem aloit taajoa? 

Mõõn ton ǥo täj-e-škuõʹttiǩ-i?     Miksi sinä (kun) aloit taajoa? 

Koozz ton ǥo vueʹlj-e-škuõʹttiǩ-i?     Mihin sinä (kun) teit lähtöä? 

Suõʹnnʼ-e-jel-ǥo-siid-â-ʹže”     Suõʹnnʼjelin siidaseen[ko]?” 

 

Ceelan di škuâlan,      Kilisee ja kolisee, 

ǩeʹrrez njonnaz-i kuulcast,      ahkion keulassa (tavarat),  

ǩeʹrrez njonnaz-i kuulcast.     ahkion keulassa (tavarat). 

ǩeʹrjj-njuuʹnn äälduž-i vuäkkal-a     Kirjonenä vaami lähtee nulkkaamaan27 

Suõʹnnʼ-e-jel-ǥo-siid-â-ʹže.     Suõʹnnʼjelin kun siidaseen. 

 

”Taattiš, mon-a Taattiš,      ”Taattiš, minä Taattiš, 

joorri-vueiʹvv Taattiš,       hourupää Taattiš 

reäǥǥam mon-a reäǥǥam.     itken, minä itken. 

Uʹcc-e niõđ-â nuäǥǥam.      Pienen tytön tuuditan. 

looʹvec årra peäǥǥam.”     Lavitsan luokse konttaan.” 

 

”Koozz ton Åʹnssmâž vueʹlj-e-škuõʹttiǩ-i?    ”Mihin sinä Åʹnssem teit lähtöä? 

 
27 Vaami (vaadin) on naarasporo. Nulkkaaminen on poron juoksua. 
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Mõõn ton Åʹnssmâž täj-e-škuõʹttiǩ?    Miksi sinä Åʹnssem aloit taajoa28? 

Koozz ton ǥo vueʹlj-e-škuõʹttiǩ-i?     Mihin sinä (kun) teit lähtöä? 

Suõʹnnʼ-e-jel-ǥo-siid-â-ʹže”     Suõʹnnʼjelin siidaseen[ko]?” 

 

 

  

 
28 Taajominen merkitsee päämäärätöntä puuhailemista. 
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Leuʹddista on neljä Anfisa Gerasimovan esitystä, yksi vuodelta 1996 ja kolme vuodelta 1994. 

 

Anfisa Gerasimova: Oʹnssem Oʹlssi âʹlǧǧ (Kuola-96, nro 22B)  
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Anfisa Gerasimova: Oʹnssem Oʹlssi âʹlǧǧ (Kuola-94/II:13B, nro 25)  
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Anfisa Gerasimova: Oʹnssem Oʹlssi âʹlǧǧ (Kuola-94/IV:4–5, nro 58A)  
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Anfisa Gerasimova: Oʹnssem Oʹlssi âʹlǧǧ (Kuola-94/IV:4, nro 45)  

 

 

 

 

 

 



71 

 

Vuõddâm leuʹdd – Sulhasleuʹdd 
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Faʹdi Råmman âʹlǧǧ ’Faʹdi Råmmanin poika’  

Anfisa Gerasimova 

 

Tämän leuʹddin teki itsestään Faddej Romanovitš Gerasimov. Hän haki Suonikylästä itselleen Kaʹtež 

Feäđatin tyttären vaimoksi. Heidän poikansa, Ååntasǩ Faʹdi âʹlǧǧ eleli sittemmin Patunassa ja ajoi 

valkoisella vaamella, josta piti erityisesti. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:8.  

 

Äʹǩǩel-i lij sijdd-â lij ǥo väärr-a.   Akkala on siida (on kun) metsävaaralla. 

Faʹd-e-jâž njuuʹnn-e-ǩeʹrrez käärr-a.   Faʹdjaž ahkion pakkaa. 

Faʹd-e-jâž njuuʹnn-e-ǩeʹrrez käärr-a.   Faʹdjaž ahkion pakkaa. 

 

Čuârvas-i äälduž-i vuäkkul-a,    Sarvipäinen vaadin lähtee nulkkaamaan, 

čuârva ǥo niõđ-â ǥo lij viǯǯâd,   sarvipäistä (kun) tyttöä (kun on) hakemaan, 

Kaʹtež-a Feäđat-i niõđ-â,    Kaʹtež Feäđatin tyttöä, 

Kaʹtež-a Feäđat ǥo lij niõđ-â.    Kaʹtež Feäđatin (kun on) tyttöä. 

 

Čuârvas äälduž-i vuäkk-u-li,     Sarvipäinen pikkuvaadin lähti nulkkaamaan. 

čuârvas äälduž-i vuäkk-u-li,    Sarvipäinen pikkuvaadin lähti nulkkaamaan. 

Šiõǥǥ-â ääldu råått-a viǯǯâd.    Hyvää vaadinta kiskoo hakemaan. 

Šiõǥǥ-â ǥo ääldu råått-a viǯǯâd.   Hyvää (kun) vaadinta kiskoo hakemaan. 

 

A jeäʹnnes-i, šõõddâž-i, ääkkaž    No, äitinsä, isänsä, mummonsa 

kuâdd-a-je kuâdd-a-ǥo-la-je-je   jäivät, jäivät (kun). 

Čueʹrv-e šõdd-â-ǥo-di-da.     Sarvet kun kasvatti. 29 

Čueʹrve ǥo šõdd-â-ǥo-l-di-da.    Sarvet kun kasvatti (kun ja ja). 

 

 

 

 

 

 

  

 
29 Epäselvä kohta. Voi olla myös: šuârmm-a šâdda ǥo ’myrsky nousi kun’. 
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Leuʹddista on viisi tallennusta, kaikki vuodelta 1994.  

 

Anfisa Gerasimova: Faʹdi Råmman âʹlǧǧ (Kuola-94/X:6, nro 100) 
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Anfisa Gerasimova: Faʹdi Råmman âʹlǧǧ (Kuola-94/II:3, nro. 17) 

 

 

 

Anfisa Gerasimova: Faʹdi Råmman âʹlǧǧ (Kuola-94/II:4, nro. 18A) 
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Anfisa Gerasimova: Faʹdi Råmman âʹlǧǧ (Kuola-94/II:5, nro. 18B) 
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Anfisa Gerasimova: Faʹdi Råmman âʹlǧǧ (Kuola-94/II:6, nro. 18C)  
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Ååntasǩ Faʹdi âʹlǧǧ ’Ååntasǩ Faʹdi poika’ 

Nästt Gerasimova 

 

Leuʹddissa kerrotaan esittäjän Nästt Gerasimovan aviomiehen, Oʹndri Gauriloffin vanhempien 

avioitumistarina. Oʹndrin isä on Ååntasǩ Faʹdinpoika ja äiti Ååʹlen Evvanintytär Gerasimova. Ååntasǩ 

lähtee kosimaan Ååʹlenia. Ååʹlen ei aluksi huoli Ååntasǩia, sillä hän haluaisi ottaa aviomiehekseen 

Teäppan Sääʹvetinpojan. Teäppan on kuitenkin joutunut sotaväkeen tsaarin armeijaan, eikä hänen 

paluustaan ole tietoa. Lopulta Ååʹlen päättää hyväksyä Ååntasǩin kosinnan, sillä Ååʹlenin lapsuuden 

perhe on köyhä ja heiltä on ”loppunut leipä”. Tapahtumat sijoittuvat 1900-luvun alkuun, ja kyse on 

joko Venäjän ja Japanin välisestä sodasta 1904 tai ensimmäisestä maailmansodasta, joihin kutsuttiin 

myös kolttasaamelaisia miehiä. Tapahtumat sijoittuvat Nuortijärvelle lähelle Ristikentän kylää. 

Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:42. 

 

Tõʹst-e leuʹdd-e-jââstam.     Tuossa leuddailen. 

Lu-lu-lu…       Lu-lu-lu… 

 

Faʹdijaž lij-a (Tät leuʹdd lij)     Faʹdijaž on (tämä leuʹdd on) 

A, mon veʹt leuʹdd-e-jââstam.      No, minäpä leuddailen. 

Åånska Faʹdi ŋ-âʹlǧǧ-e.     Åånska Faʹdin poika. 

Lu-lu-lu-luu joo na...      Lu-lu-lu-luu joo na... 

 

”Mon veʹt viilljâž veʹt puõʹttem    ”Minäpä velinen tulin 

Såunna veʹt ŋ-õll-a ǩeâdd-a-ʹže ja    korkealle Såunn-kentälle 

ŋ-Ååʹlen Evvan niõʹđe ŋ-å[rra].     Ååʹlen Evvanin tytön luo. 

Åʹlenaž Evvan niõđâž,      Ååʹlen Evvanin tyttönen, 

jiõk ton vueʹlj-e joo?”      etkö sinä lähde jo?” 

 

Ååʹl-e-naž Evvan niõđâž cieʹlǩ-e-stâstt:   Ååʹlen Evvanin tyttönen sanoo: 

”Jiõm-â vueʹlj Ååntasǩ Faʹdi ŋ-âlgga.    ”En lähde Ååntasǩ Faʹdin pojalle. 

Mon veʹt vueʹrdd-e-lââstam      Minäpä odottelen 

Teäppan Sääʹveti ŋ-âʹlǧǧ-e, joo”.    Teäppan Sääʹvetin poikaa (joo)”. 

Lu-luu-luu...       Lu-luu-luu... 

 

Joo cieʹlǩ-e-stâstt, cieʹlǩ-e-stâstt-a     (Joo) sanoi, sanoo 
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Feâđâtaž Råmman ŋ-âʹlǧǧe:     Feâđâtaž Råmmanin poika: 

”Mõõn ton vueʹrd-e-škuäđak veʹt     ”Miksi sinä odottelet 

Teäppan Sääʹveti ŋ-ââʹlj?     Teäppan Sääʹvetin poikaa? 

Teäppan veʹt Sääʹveti ŋ-âʹlǧǧe vuõʹlji    Teäppan Sääʹvetin poika lähti 

caar-â sluuʹžba sluužâd.     tsaarin armeijaan palvelemaan. 

De toʹb ij puäʹđ”.      Niin sieltä ei tule”. 

 

De luʹǯǯe ton niõđâž vueʹlj-e      Niin, parempi [kun] sinä tyttönen lähdet 

ŋ-Ååntasǩ Faʹdi ŋ-âlg(ga).     Ååntasǩ Faʹdin pojalle. 

A, son-a ǥo niõđâž cieʹlǩ-e-škuätt-a:    No, sinä-(kun)-tyttönen sanoo: 

”Õõlǥ-â-škuätt vueʹlj-e-škueʹtted     ”Pitäisikö alkaa lähteä 

kääkkaid leeiʹbest-e      rieskoille leivästä 

da kakku põõrtâst-i da kuätta”.    ja rieskalle [pois] talosta ja kotaan”. 

Lu-lu-lu-lu.       Lu-lu-lu-lu. 
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Nästt Gerasimova: Ååntasǩ Faʹdi âʹlǧǧ (Kuola-94/XXIII:1, nro. 133)  
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Uʹsttnaž Teäppan âʹlǧǧ ’Uʹsttnaž Teäppanin poika’ 

Nästt Gerasimova 

 

Nästt Gerasimovan antamien tietojen mukaan kyseessä on Uʹstten Stepanovitš Osipovin leuʹdd. 

Uʹsttenin isä oli Teäppan ja äiti oli Vaʹssi. Perhe asui talvisin Nuortijärven Ristikentän kylässä. 

Kesäisin he asuivat Nuortijärven rannalla, jossa hoitivat poroja ja kalastivat. Leuʹdd kytkeytyy Nästt 

Gerasimovaan Vasilisan kautta, joka oli hänen isänsä sisko.30 

Leuʹddissa kerrotaan, kuinka Uʹstten Stepanovitš Osipov lähti kosimaan Täʹdjanaa Akkalan 

siidaan. Puhemiehenä oli Huâttar, Eelljan poika. Matkalle lähti iso seurue, johon kuuluivat Uʹsttenin 

vanhemmat, Teäppan ja Vaʹssi sekä veljet. Mukaan lähtivät myös Uʹsttenin veljien vaimot, Näskk-

käly, Ååjjaž-käly ja Peejjaž-käly. Kälyt eivät usko, että Uʹstten saa vaimokseen Tädjjanaa vaan 

pilkkaavat Uʹsttenia ja sanovat, että ”Tädjjnaž ei lähde, tyhjän tähden vain ajat”. Heidän mielestään 

tällainen turha kosiminen on kuin ”Norjan veitsellä alkaisi vuoleskelemaan”, kuin ”onttoa kantoa 

löisi” tai kun ”ajaisi ahkiolla savea pitkin”. Leuʹddista on kaksi versiota. Ensimmäinen löytyy 

äänitteenä Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:32 ja toinen numerolla CD1:33. 

 

Uʹstt-e-naž lij Teäppan ǥ-âʹlǧǧ.    Uʹsttnaž on Teäppanin poika. 

Uʹstt-e-naž lij vueʹlj-e-škuättam     Uʹsttnaž on tehnyt lähtöä 

Äʹǩǩel ŋ-uʹcc-e siid-â-ʹže,     Akkalan pikku siidaseen, 

ǩeäss-a-tâsttam, ǩeäss-a-tâsttam     Valjastanut, valjastanut 

kooum-â viõlǧǧes jeärǥa-la.     kolme valkkohärkää. 

 

”Muʹst veʹt vueʹlj-e-škuõʹđi      ”Minunpa mukaani teki lähtöä 

juʹn-a njeeǯǯaž Råmman niõđâž joo,    (jo) äiti Råmmanin tyttö (joo), 

šõõddâž Te… Kåʹrnnel ŋ-âʹlǧǧ-e joo.    isä Kåʹrnnelin poika (joo). 

Muʹst veʹt viilljâž lij-a juʹn,     Minullapa velinen on (joo), 

nuõrr-â lij suõnn-â-põõʹnn-e-jaž     nuori on puhemies 

Huâttar ŋ-Eellja ŋ-âʹlǧǧ-e joo.”    Huâttar, Eelljan poika (joo).” 

 

”Mon ǥo vueʹlj-e-škuõʹttem veʹt.”     ”Minä kun aloin tehdä lähtöä.” 

Koumm veʹt eema pâi      Kolmepa kälyä vain 

säärn-a-de-škuõʹtte:      alkoivat puhelemaan: 

 
30 Nästt Gerasimovan haastattelu 13.8.1994, Patuna. 
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”Koʹst ton Uʹstt-e-naž vueʹlj-e-škuõʹttiǩ?”   ”Mihin sinä Uʹsttnaž teet lähtöä?” 

 

”ŋ-Äʹǩǩel niõđi ǥ-årra joo jeeʹrjin.    ”Akkalan tyttöjen luo (joo) härällä. 

Tädjj-a-naž ij-a vueʹlj-e.     (Jos) Tädjjnaž ei lähde. 

Puusti dääram pâi vuäjak juʹn”.    Tyhjän tähden vain ajat (joo)”. 

 

Näskk-a ŋ-eem-a-žam-a säärn-a-de-škuõʹđi:   Näskk-kälyni alkoi puhumaan: 

”Mäʹhtt-e Taarr-â neeibin-a      ”Kuten Norjan veitsellä 

vuõl-â-d-e-škuõʹđi”.      alkoi vuoleskelemaan”. 

 

Ååjjaž eem-a-žam säärn-a-de-škuõʹđi:   Ååjjaž-kälyni alkoi puhumaan: 

”Diǥu vuvdd-â-jâlŋŋsa tääkkal-a”.    ”Kuin onttoa kantoa lyö”. 

 

Peejjaž eʹmm-e säärn-a-de-škuõʹđi:    Peejjaž-käly alkoi puhumaan: 

”Mäʹhtt-e saav da       ”Kuten savea [pitkin] 

ǩeʹrrsaž jåått-a-stââll”.      ahkio kulkee”. 

 

Toinen versio: 

 

Mon-a veʹt pâi ǥo leuʹdd-e-jââstam:     Minäpä vain kun leuddailen, 

Lu-lu-luu-luu-luu-luu-luu-luu...    Lu-lu-luu-luu-luu-luu-luu-luu... 

 

Uʹstt-e-naž lij ŋ-Uʹstt-e-naž da     Uʹsttenaž on Uʹsttenaž ja 

Uʹstt-e-naž Teäppan-a ŋ-âʹlǧǧ-e lij.    Uʹsttenaž Teäppanin poika on. 

Koʹst ŋ-Uʹstt-e-naž vuõʹlj-e-škuõʹđi?     Minne Uʹsttenaž tekee lähtöä? 

ŋ-Äʹǩǩel ŋ-uʹcc-e siid-â-ʹže.     Akkalan pikku siidaseen. 

 

Nästt kommentoi leuʹddia puhumalla: ”Tädjjanan luo lähti”. 

 

Lu-lu-luu-luu-luu-luu-luu-luu...    Lu-lu-luu-luu-luu-luu-luu-luu... 

”Ǩeäss-a-tââstam, ǩeäss-a-tââstam-a   ”Valjastan, valjastan 

kooum-â viõʹlǧǧes jeärǥa joo.     kolme valkkohärkää (joo). 

Ištt-â-lam veʹt ištt-â-lam pâi      Istahdanpa, istahdan vain 

ŋ-Äʹǩǩel niõđi ŋ-årra joo.”     Akkalan tyttöjen luo.” 
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Njeeǯǯaž ääkkaž lij vuâlggam-až-a,    Äiti-emonen on lähdössä, 

šaamskâž-âs ooudâsneǩ-i     vaimon päähineen edellä ajaja 

koor-â-stam-až lij-a joo ǥo lij-a joo.    sitaissut on (joo kun on joo). 

Jiõm mon niõđaž lij-e.      En minä-tyttö (on). 

 

Peâtt-a šõõddâž lij-a Kåʹrnnel ŋ-âʹlǧǧ-e    Peâtt-isä on Kåʹrnnelin poika  

ouʹdde-lij-vueʹj-e-jâž-a joo.     edellä-on-ajajana (joo). 

Šõõddâž Kåʹrnnel-e ŋ-âʹlǧǧ-e lij     Isä Kåʹrnnelin poika on 

veʹt ouʹddevueʹj-e-jâž-a joo.     edellä-ajajana (joo). 

Huâttar ŋ-Eellja ŋ-âʹlǧǧ-e lij pâi     Huâttar Eelljan poika on vain 

nuõrr-â suõnn-â-põõʹnn-e-jaž.    nuori puhemies. 

 

”Mon ǥo viilljâž vuâjam, vuâjam.”    ”Minä kun velinen ajan, ajan.” 

Kooum-â lie ŋ-eeʹm-e veʹt.      Kolme on kälyä vain. 

Särn-a-škuõʹtte mâʹte:      Alkoivat puhumaan: 

”ǥ-Eellja lij ǥu vuõʹlj-e-škuõʹttiǩ:    ”Eellja (on kun) teit lähtöä, 

Koozz ton Uʹstt-e-naž vuõʹlj-e-škuõʹttiǩ?”   mihin sinä Uʹsttnaž teit lähtöä?” 

 

Uʹstt-e-naž ǥo cieʹlǩ-e-stâstt:      Uʹsttnaž tokaisee: 

 

Nästt kommentoi leuʹddia puhumalla: ”Uʹstten sanoi, toiseen kylään”. 

 

”Mon ŋ-Äʹǩǩel niõđi ŋ-årra joo.    ”Minä Akkalan tyttöjen luo (joo). 

A, Jeeʹrji Tädjj-a-naž ij-e vueʹlj-e,     Mutta jos Jeeʹrji Tädjjnaž ei lähde, 

lij zapasnai ŋ-Ääʹn-e-skaž.     On varalla Ääʹnskaž. 

Ij-e vueʹlj-e-ʹže Tääʹnj-e-skaž, a Tädjj-a-naž,   Jos ei lähde Tääʹnjskaž, Tädjjnaž, 

de lij zapasnai ŋ-Ääʹn-e-skaž.”    niin on varalla Ääʹnskaž.” 

 

Uʹstt-e-naž veʹt vuâjj-a-li de      Uʹsttnažpa lähti ajamaan ja 

Näskk-a ŋ-eemm-a-žam säärn-a-de-škuõʹđi:   Näskk-kälyni alkoi puhumaan: 

”Diǥu Taarr-â neeiʹbin      ”Kuin Norjan veitsellä alkoi 

vuõl-â-deškuõʹđi”.      vuoleksimaan”. 
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Ååjjaž eem-a-žam säärn-a-de-škuõʹđi:    Ååjjaž-käly alkoi puhumaan: 

”Mâʹte vuvdd-â-jâlŋŋsa tääkk-a-lâstt”.   ”Kuin onttoa kantoa lyö”. 

 

Peejjaž eeʹm-e-i säärn-de-škuõʹđi:     Peejjaž-käly alkoi puhumaan: 

”Mâʹte saav da ǩeʹrrsaž jåått-a-stââll”.   ”Kuin ahkio savea pitkin kulkee”. 
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Leuʹddista on tallennettu kaksi Nästt Gerasimovan esittämää toisintoa, kummatkin vuodelta 1994. 

 

Nästt Gerasimova: Uʹstten leuʹdd (Kuola-94/XXII:8, nro. 131)  
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Nästt Gerasimova: Uʹstten leuʹdd (Kuola-94/XXI:10, nro. 120)  
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Siʹrǧǧi Säävti âʹlǧǧ ’Siʹrǧǧi Säävtin poika’ 

Nästt Gerasimova 

 

Leuʹdd kertoo Siʹrǧǧi Sääʹvetin pojasta ja tämän nuoruuden kosintamatkasta Määrf Faʹdin tyttären 

luo. Leuʹddissa kuvataan, kuinka Siʹrǧǧi kävelee kesäaikaan Nuortijärven seutuja pitkin Kääidaž-

akkasta ja jänkiä Pieʹʒʒjärvelle. Kun Siʹrǧǧi pääsee perille, Määrfin isä, Faʹdi Råmmanin poika soutaa 

hänet järven yli. Perheen äiti käskee tyttäriään laittautumaan kauniiksi kosijan takia. Vieraan kanssa 

aletaan syömään ja juomaan. Määrfin veli, Mekkâl, on kuitenkin mustasukkainen ja vastustaa 

kosintaa, ja lopulta Määrf antaakin rukkaset Siʹrǧǧille. Siʹrǧǧi toteaa ilkikurisesti Määrfille, että ei 

Mekkâl-velinen sinun kanssasi ala asumaan. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla 

CD1:38. 

 

Mon veʹt leuʹdd-e-jââstam,     Minäpä leuddailen, 

võl leuʹdd-e-ǥo-jââs-       vielä leuddailen 

Siʹrǧǧi ǥo viiʹllje Sääʹveti ŋ-ââʹlj-e.    Siʹrǧǧi (kun) veli Sääʹvetin poikaa. 

A, kuäʹss lij väʹʒʒ-e-ǥo-lâsttam joo-o?    No, minne on kävelemässä (jo)? 

 

Da pâʹjjel go Kääidaž ǥo ŋ-ääkka-la-ja.   Ja yli (kun) Kääidaž (kun) akan. 

Käʹrrev lie pieʹʒʒ-e ǥo smiõttâ-ǥo-m-âž   Käʹrrev on mänty-(kun)-miete 

di jieʹǧǧ-e lie uuidu ǥo smiõttâm-âž-a.   ja jängät ovat eksyvän (kun) miete. 

A, väʹʒstem viilljâž väʹʒ-e-stem    No, kävelin, velinen, kävelin 

âʹldd-e ǥo Pieʹʒʒ-e-jääuʹr-e ŋ-ääkk-a-ʹže-ja.   lähellä (kun) Pieʹʒʒjärvi31-akkasta. 

 

”A, čuõʹrvv-e-ǥo-jââstam viilljâž,     ”No, huutelen, velinen, 

čuõʹrvv-e-ǥo-jââstam neezzan,     huutelen kuin nainen,  

pâi jiõnâž ǥo jiõn-â-ʹžen-a.”     vain äänen, (kun) äänen32” 

 

A, suǥsti suǥ-â-sti suǥ-â-sti     No, souti, souti, souti 

Faʹdijâž Råmman ŋ-âʹlǧǧ käll-a-saž-a,   Faʹdjaž Råmmanin poika-ukkonen. 

Tâʹrvv ǥo kuäʹlssa lij võnn-a-saž,    Terva-kun-hieno on vene, 

mâʹte njoorǥ-â-lååddaž ǥo vuõj-â-sti.   niin kuin meriteeri, kun uipaisi. 

 
31 Suom. Mäntyjärvi. 
32 Huom. Venettä kutsutaan joen tai järven toiselta puolelta ohuella falsettihuhuilulla, jota tässä verrataan naisen ääneen. 
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A, njeeǯǯaž veʹt ŋ-ääkkaž pâi cieʹlǩ-e-ǥo-st-a:  No, nainenpa-emonen vain sanoo: 

”A, kåcc-a-ǥo-jeʹǩed ǥo niõđ-â-žan    ”Herätkää (kun) tyttöseni. 

Nuõr-â lie päärna ǥo puättam-až”.    Nuoria on poikia (kun) tullut”. 

 

A, Määrfaž ǥo niõđâž       No, Määrfaž (kun) tyttönen  

njoođad pâi       hulmahtaa vain 

šâdd-â-ses luʹvdd-e-ǥo-ŋ-ääiʹtže.    isän lauta-aittaseen. 

 

”Nââʹǩǩ-e-tam niõđâž ǥo nââʹǩǩ-e-tam   ”Pukeudun, tyttönen kun pukeudun 

seeʹtec ǥo ǩeäʹpp-e-sas kååutu-la    kevyeen karttuuni-hameeseen 

di däӓckai ǩeäʹpp-e-sas reepp-a-ka.    ja norjalaiseen kevyeen huiviin. 

Däӓckai ǥo reepp-a-ka pâi koor-â-ǥo-stam da  Norjalaisen (kun) huivin vain sitaisen ja 

muâđ-â ǥo moojj-â-ǥo-neʹččen ja     kasvot (kun) hymyilen ja 

däӓckai see-tec ǥo       Norjalaiseen (kun) 

ǩeäʹpp-e-sas kååutu       kevyeen karttuuni-hameeseen 

nââʹǩǩ-e-tam pâi varddan moojjâ-ǥo-dâž-â-žân”.  pukeudun vain vartalona, hymyilen”. 

 

A, juǥ-â-deškuõʹtte veʹt por-â-de-škuõʹtte.   No, alkoivatpa juomaan, syömään. 

Puk lie pâi veʹt ǥo       Kaikkipa ovat vain kuin 

jie veʹt miõlâd mieʹldd.     eivätpä mielen mukaan. 

Toljka lij ŋ-õhtt-â ǥo täj-de-škuättam-až.   Vain on yksi (kun) alkanut taajomaan. 

Mekkâl ǥo viilljâž ǥo      Mekkâl-(kun)-velinen (kun) 

Faʹdi ŋ-âʹlǧǧ.       Faʹdin poika. 

 

”A, jiõm mon niõđâž ni vueʹlj-e juʹn da   ”No, en minä-tyttönen lähde (ja) 

Mekkâl lij villj-â-žâm       Mekkâl on velinen,  

pâi täj-de-škuättam-a.”     vain alkanut taajomaan”. 

 

A, Siʹrǧǧi veʹt viilljâž pâi cieʹlǩest:    Siʹrǧǧipä velinen vain tokaisee: 

”Ij Mekkâl-viilljâž       ”Ei Mekkâl-velinen 

tuin jeäʹl-e-škuäʹđ”.      sinun kanssa ala asumaan”. 

 

”A, jiõm niõđâž-a ni vueʹlj-e joo.    ”En tyttönen lähde (joo)”. 
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Vot.        Niin. 

 

Leuʹddista on tallennettu kaksi Nästt Gerasimovan esittämää toisintoa. molemmat vuodelta 1994. 

 

Nästt Gerasimova: Siʹrǧǧi Säävti âʹlǧǧ (Kuola-94/XXII:3, nro 126)  
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Nästt Gerasimova: Siʹrǧǧi Säävti âʹlǧǧ (Kuola-94/XXII:7, nro. 130) 
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Omeljan Meedrai âʹlǧǧ ’Omeljan Meedrain poika’ 

Nästt Gerasimova 

 

Leuʹdd kertoo Omeljan Gerasimovasta ja hänen kosintaretkestään, jolla löytyi lukuisia halukkaita 

morsiamia. Omeljanilla onkin vaikeuksia päättää, kenen kanssa haluaa avioitua. Ensin hän ajaa 

Feäddsi Eeʹlljan tytön luo Leiʹnnjärvelle ja näkee, kuinka Feäddsin hameenhelmat hulmuavat ja 

kuinka niissä on hieno ’suborka’ eli kaksinkerroin rypistetty kangas. Omeljan alkaa miettimään, että 

miksi onkaan alkanut kosimaan Feäddsi Eeʹlljan tyttöä. Parempi olisi ottaa Iiʹresǩ Ååntasǩin tyttö, 

vaikka tämä on leski ja tällä on iso perhe. Iiʹresǩ osaa kuitenkin punoa vinopauloitusta ja neuloa 

valkoisia kallokaskenkiä33. Omeljan meneekin Iiʹresǩin luo, mutta Iiʹresǩ ihmettelee, miksi Omeljan 

ottaisi hänet, vanhan naisen. Hän kehottaakin Omeljaa ottamaan Feäddsi Eeʹlljan tytön.34 Leuʹdd 

löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:39. 

 

Mon pâi Omeljan-u leuʹdd-e-j-ââst-ââstam.   Minä vain Omeljasta leuddailen. 

Lu-lu-luu...]       Lu-lu-luu...  

 

  Nästt sanoo venäjäksi, että nyt hän leuddaa Omeljasta. 

 

Mon pâi ǥo leuʹdd-e-jââstam joo    Minä vain kun leuddailen (joo) 

Omelj-a-naž Meedrain ŋ-ââʹlj.     Omelja Meedrain pojasta. 

 

”A, mon veʹt viilljâž pâi ǥo jeäl-a-stam   ”No, minäpä velinen vain kun asun 

Äʹnnesjääuʹr-e35 reeddast joo. ”    Äʹnnesjärven rannassa (joo). 

A, ǩeäss-a-tââstam ǩeäss-a-tââsta-    No, valjastan, valjastan 

njuhčč-â-viõʹlǧǧes jeärǥa-la.      joutsen-valkoisen härkäsen. 

Ištt-â-lam veʹt ištt-â-lam     Istahdanpa istahdan36 

Leiʹnn-e-jääuʹr ŋ-ääkka ǩeâddaʹže.    Leiʹnnjärvi-akkasen kenttäselle. 

Leiʹnn-e-jääuʹr lij ŋ-ääkka ǥo,    Leiʹnnjärvi-(on)-akkanen (kun), 

a, kuålvâš lij-a keâddaž joo.”     (no) jäkälikkö-(on)-kenttänen (joo).” 

 

 
33 Kallokkaat tehdään poron otsanahasta. 
34 Ks. Saastamoinen 2007, 49–50. 
35 Äʹnnesjääuʹr sijaitsee Ristikentästä pohjoiseen. Ks. Itkonen 1958, 967. 
36 Leuddeissa istahtaminen tuntuu tarkoittavan sitä, että henkilö istahtaa ahkioon tai rekeen ja ajaa paikkaan, joka 

mainitaan seuraavaksi. Paikka on aina illatiivissa. 
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A, teʹl mon viilljâž vuej-a-stam-a joo    No, sitten minä-velinen ajan (joo) 

tõt-â lij-a tõt-â lij,      (se on, se on), 

Feäddsi ŋ-Eeʹllja nijdd-â joo.     Feäddsi Eeʹlljan tytön luo (joo). 

Feäddsi ŋ-Eeʹlljâ ǥo niõđ-e ŋ-årra    Feäddsi Eeʹlljan (kun) tytön luo 

vueʹj-e-jo-ǥo-stam-a joo.     ajelen (joo). 

 

”Muʹst-e ǥo ǥ-õlggâm luʹǯǯe      ”Minulla (kun) parempi  

väʹldded joo       [olisi ollut] ottaa (joo) 

Iiresǩ ŋ-Ååntasǩ nijdd-â joo.     Iiresǩ Ååntasǩin tyttö (joo). 

A, mõõn ǥo veʹt-a vaʹlljääk joo.    No, miksi (kun) valitset (joo). 

ŋ-Ååntasǩ niõđâž lij-â joo.     Ååntasǩin tyttö on (joo). 

Jõnn-â lij ǥo piârr-â-ǥaž     Iso on (kun) perhe. 

Luʹǯǯe ton ǥo vääʹldak joo na     parempi sinä (kun) otat (joo niin) 

Feäddsi ŋ-Eeʹllja niõđ-â joo.”    Feäddsi Eeʹlljan tytön (joo).” 
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Leuʹddista on tallennettu kaksi Nästt Gerasimovan esittämää toisintoa, molemmat vuodelta 1994. 

 

Nästt Gerasimova: Omeljan Meedrai âʹlǧǧ (Kuola-94/XXII:4, nro. 127)  
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Evvan Kondrad âʹlǧǧ ’Evvan Kondradin poika’ 

Nästt Gerasimova 

 

Leuʹddissa kerrotaan Evvan Kondradin pojan vaiherikkaista kosintaretkistä. Evvan on Kondradin 

poika, ja hänen perheensä on kotoisin Karjalasta. Suonenpunojina eli puhemiehinä on kaksi naista, 

Näskk Teehhanin tyttö ja Äʹnn Väʹsǩǩin tyttö37. Ensin Evvan menee kosimaan Sofia Feelkan tyttöä, 

mutta saa rukkaset. Pian kosinnan jälkeen Feelkan tyttö kävelee ja kultasormi kiiltää, kun hänellä on 

toisen miehen sormus sormessa. Evvania lohdutetaan: ”Älä pelkää, Evvan Kondradin poika. Löydät 

toisen tytön”. Evvanin isä moittii Evvania, kun tämä sai rukkaset, mutta kummisetä lupaa auttaa. He 

lähtevätkin yhdessä Evvan Piâttin pojan taloon Pust-kylään kosimaan Feädar Evvanin tyttöä. Mutta 

Evvan saa häneltäkin rukkaset.  

Seuraavaksi kosioseurue ajaa Sihtvaaran kentälle, joka on autiona, eivät hauku koiratkaan. Ei 

ketään ole kävelemässä. Ei jälkiäkään ole. Evvan Kondradin poika kysyy: ”Miten olemme tulleet 

kuin tyhjään kylään, tyhjään taloon?”. Matka jatkuu Liânttlahden kenttään Maaʹtfi Maažžânin pojan 

taloon, jossa asuu Polinaja Maaʹtfin tyttö. Siellä koiratkin alkoivat haukkumaan. Naapuri, Feädar 

Evvanin tyttö tulee ulos vastaan. Polinaja-tytön äiti on Mäʹrjj Semmanin tyttö, joka aristelee luvata 

tyttöä omin päin sulhaselle, kun Polinan isä, Maaʹtfi Maažžânin poika ei ole kotona. Hän ei uskalla 

juoda tyttöä Evvanille ilman tytön isän hyväksyntää. Puhemies kysyykin, kauanko me ajamme isää 

odottaessamme. Silloin Polinaja-tyttö puuttuu itse tilanteeseen ja sanoo, että haluaa lähteä Evvan 

Kondradin pojalle. Tytön äiti ja naapuri kauhistuvat ja moittivat Polinaa, kun tämä niskoittelee ja on 

lähdössä ilman isänsä hyväksyntää. Polina vastaa heille: ”En minä tyttö ala odottamaan isäukkoa 

Maažžânin poikaa. Istahdan Evvan Kondradin pojan viereen sanin vasemman jalaksen puolelle”. 

Leuʹddin tarina on koostettu useamman toisinnon avulla38. Tässä vuonna 1995 tallennetussa 

versiossa tarina on joiltain osin hieman lyhempi kuin edellä oleva kuvaus. Leuʹdd löytyy Son vuäinn 

-julkaisusta numerolla CD1:40. 

 

Kaʹrjjel viilljâž, Kaʹrjjel viilljâž    Karjalan velinen, Karjalan velinen 

leäi-ja jåått-a ǥu leuʹdd-e-jââstam da    (oli) kulkee (kun) leuddaillen ja 

lu-lu-lu-lu-lu.       lu-lu-lu-lu-lu. 

 

A, kuäʹss ǥo leäi-e ǥo vueʹj-e-stam-až  da   No, silloin (kun) oli (kun) ajanut (ja) 

 
37 Anna Vaskontyttärestä on toinen leuʹdd, ks. Äʹnn Vääʹsǩ nijdd, CD1:3. 
38 Saastamoinen 2007, 50–51. 
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ŋ-Evv-a-naž-a go Kond-a-rad âʹlǧǧ-e da    Evvnaž (kun) Kondradin poika ja 

lu-lu-lu-lu da lu-lu-lu-lu.     lu-lu-lu-lu da lu-lu-lu-lu. 

 

A, Sååʹnež, Sååʹnež lij ǥo      No, Sååʹnež, Sååʹnež on (kun) 

Feelka nijdd-â da      Feelkan tyttö ja 

Sååʹnež, Sååʹnež lij ǥo Feelka nijdd-â da   Sååʹnež, Sååʹnež kun on Feelkan tyttö ja 

lu-lu-lu-lu da lu-lu-lu-lu.     lu-lu-lu-lu da lu-lu-lu-lu. 

 

Väʹʒʒ-e-stest-a veʹt ǥo, väʹʒʒ-e-stest-a ǥo-l,   Käveleleepä (kun), kävelee (kun), 

kueʹhtt-e ŋ-ääkka veʹt go väʹʒʒ-e-stest-a.   kaksi akkaapa kun kävelee. 

Cieʹlk-e-stest-a ǥo cieʹlk-e-stest-a:    Sanoo kun sanoo: 

”Da pusti jeäʹp-e ǥo-la vueʹjjem-až-a da.   ”Ja turhaan39 emme ole ajaneet (ja). 

Feelka niõđâž        Feelkan tyttö 

lij ǥo ǩeâlddam-až” da     kun on antanut rukkaset” ja  

lu-lu-lu-lu da lu-lu-lu-lu.     lu-lu-lu-lu da lu-lu-lu-lu. 

 

”Jeäʹl-e põõllâd viilljâž, jeäʹl-e põõllâd.   ”Älä pelkää veli, älä pelkää 

lij ŋ-Evv-a-naž Kond-a-rad ǥo ŋ-âʹlǧǧ-e juʹn-a  (on) Evvan Kondradin (kun) poika (joo) 

da kaaunak, kaaunak go kaaunak-a da   ja löydät, löydät (kun) löydät ja 

nuʹbb-e joo ǥo niõđâ-la-ja.”     toisen (joo kun) tytön.” 

 

A, Feelka niõđâž ǥo väʒʒ-a väʒʒ-a    No, Feelkan tyttö kun kävelee, kävelee 

da kåʹll-e-suõrmm-â-sâž-a čuâvv-a, čuâvv-a   ja kultasormi kiiltää, kiiltää 

da lu-lu-lu-lu-lu da lu-lu-lu-lu.    ja lu-lu-lu-lu-lu da lu-lu-lu-lu. 

 

Evvnaž Kondrad ŋ-âʹlǧǧ-e vueʹj-e-sti    Evvan Kondradin poika ajaa 

pâi uʹcc-e Kuuskeljääuʹr-e      vain pienen Kuuskeljärven40  

go ŋ-ääkk-a-ʹže       (kun) akkasta 

da šõõddâž veʹt käll-a-saž ǥo cieʹlǩest-a:   ja isäpä ukko kun tokaisee: 

”Da mäʹhtt-a ton leäk-a go vueʹjjem-až-a   ”Ja miten sinä olet (kun) ajanut 

da Feelka niõđâž lij ǥo      ja Feelkan tyttö on (kun)  

ǩeâlddam-až?”      antanut rukkaset?” 

 
39 Mahdollisesti lauseen olisi pitänyt olla merkitykseltään ”turhaan olemme ajaneet”. 
40 Suom. Kuusijärvi. 
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A, [r]iišt-e ŋ-eččam veʹt ǥo källsaž cieʹlǩest-a:  No, kummisetäpä (kun) ukko sanoo: 

”Išttâp, išttâp        ”Istuudutaan, istuudutaan  

ǥo vueʹjj-e-lep da      (kun) ajamaan ja  

vueʹjjeeʹl vueʹjje-ǥo-maž-a juʹn-a    ja ajamalla ajamme jo 

vueʹjjeeʹsteeʹl, vueʹjjeeʹsteeʹl ǥo vueʹjjeeʹsteeʹl   ajamme, ajamme (kun), ajamme 

a, veʹt go Pieʹʒʒjääuʹr veʹt ǥo ŋ-ääkk-a-ʹže-ja”.  No, Pieʹʒʒjärvenpä41 (kun) akkaseen”. 

 

Ristt-â-ŋ-eččâm ǥo cieʹlǩest-a-st-a:    Kummisetä (kun) sanoo: 

”Da jooʹrreeʹl, jooʹrreeʹl ǥo      ”Ja käänny, käänny kun,  

jooʹrreeʹl, jooʹrreeʹl      käänny, käänny 

da jeäʹǩǩes čuõʹvves go täʹstt-e”.    ja illalla loistaa (kun) tähti”. 

 

Da ǩeeʹjjmieʹldd Purr-â-jääuʹr ǥo ŋ-ääkka-la-ja  Ja pitkin Purrjärven (kun) akkasta 

vueʹjjesteeʹl-a ǥo vueʹjjesteeʹl-a    ajamalla kun ajamalla 

da uʹcc-e veʹt-e ǥo vueʹjjesteeʹl-a    ja vähänpä kun ajamalla 

da Sijdd-â-väära ǥo ǩeâdd-â-ʹže    ja Siidavaaran (kun) kenttäseen 

da Sijdd-â-väära ǥo ǩeâdd-â-ʹže    ja Siidavaaran (kun) kenttäseen 

a jie ǥo uuǥǥ ni piânn-â-ǥa da    niin eivät (kun) hauku koiratkaan (ja) 

jie vääʹʒʒ-e ni ǩeäk-a, joo.     eikä kävele kukaan (joo). 

 

”A, mäʹhtt go mij-e leäʹp puättam-až-a,   ”No, miten kun me olemme tulleet, 

mäʹhtt-e Pust-â-siid-â go põõrt-â-ʹže?”   miten Pust-kylän (kun) taloseen?” 

A, cieʹlǩest-a cieʹlǩest-a-st-a go ŋ-Evvan Kon…   No, sanoo, sanoo (kun) Evvan: 

”Evv-a-naž Piâtt-â ŋ-âʹlǧǧ-e ǥo vueʹj-e-ʹstep-e  ”Evvan Piâttin pojalle kun ajamme, 

da vueʹj-e-ʹstep vueʹj-e-ǥo-ʹstep-e juʹn-a da   ajamme, ajamme jo (ja) 

Liântt-â-luut-â go põõrt-â-ʹže.”    Liânttlahden42 (kun) taloseen”. 

 

A, Feädar-a ŋ-Evvan ǥo-l niõđ-â põ...   No, Feädar Evvanin kun tytön taloon. 

A, tok go leäʹp-e go puättam-až-a    No, sinne kun olemme (kun) tulleet 

di toʹben lie-a puk-i niõđ-â-la-ja    ja siellä on kaikki tytöt.  

Säärn-a-deškuõʹđi, sõõuʹǥ-e-deškuõʹđi    Alkoi sanoa, alkoi aristella, 

 
41 Suom. Mäntyjärvi. 
42 Suom. Nauhalahti. 
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da Mäŋepa Semman-a niõđâž cieʹlǩest-a-st   ja Mäŋepa Semmanin tyttö sanoo: 

”De jiõm mon tieʹđ-e ni mâiʹd-e juʹn-a   ”Niin en minä tiedä mitään (joo) 

da ij veʹt muʹst-e ni leäkku ni     ja eipä minulla ole 

veäžža Maaʹtfijež Mašša ŋ-âʹlǧǧ-e    Maaʹtfijež Maššan poikaa 

de jiõm mon niõđâž tieʹđ ni juukkâd-a”.   niin en minä-tyttönen tiedä edes juoda”. 

 

A, Maaʹtfi niõđâž lij ǥo      No, Maaʹtfin tyttö on (kun) 

vueʹlj-e-škuättam da.      lähtemässä (ja). 

”Jiõm mon niõđâž ŋ-ääʹlj-e ni vueʹrdded-ed,   ”En minä-tyttönen ala odottamaan, 

ni šõõdd-â-žam käll-a-saž Mašša ŋ-ââʹlj-e da.   isäseni ukkoseni Maššan poikaa (ja). 

Ištt-â-lââstam ǥo ištt-â-lââstam   Istahdan kun istahdan 

pâi Evvan Kond-a-rad luʹzz-e juʹn-a de   vain Evvan Kondradin viereen jo (niin) 

čiʹǯsbieʹl go pållsa ǥo-la.”     sanin vasemman jalaksen puolelle.” 

Vot.        Niin. 
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Nästt Gerasimova: Evvan Kondrad âʹlǧǧ (Kuola-94/XXII:5, nro. 128)  
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Joudak Vääʹsǩ âʹlǧǧ ’Joudak Vääʹsǩin poika’  

Nästt Gerasimova 

 

Leuʹddissa kerrotaan, että Joudak Vääʹsǩin poika on lähtenyt kevätkeleillä ajamaan Pieʹʒʒjärvelle 

kosimaan Sandra Faʹdin tyttöä. Sandra ihmettelee, miten puhemiehenä onkin hänen oma sisärensa 

Maaʹren Faʹdin tyttö. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:45. Tämän leuʹddin 

toisinto on julkaistu Anisia Mošnikovan esittämänä vuonna 1987 ilmestyneellä LP-levyllä Narodnaja 

muzyka saamov (Melodija C90 25923000: A7). 

 

Joo, da mon-i pâi ǥo leuʹdd-e-ǥo-jââstam.   Joo, ja minä vain kun leuddailen, 

Joudak-i veʹt Vääʹsǩ-e ŋ-âʹlǧǧ-e,    Joudakhan (on) Vääʹsǩin poika, 

Joudak-i ǥo Vääʹsǩ-e ŋ-ââʹlj.     Joudak kun Vääʹsǩin pojan. 

 

A, veʹt-i Vääʹsǩ-e ŋ-âʹlǧǧ-e veʹt     No, Vaskon poikapa 

vuâlggam-až-a vueʹjsted, vueʹj-e-stem   lähtenyt ajamaan, ajamaan 

pâi Pieʹʒʒ-e-jääuʹr ǥo ǩeâdd-a-ʹže.    vain Pieʹʒʒjärven43 (kun) kenttäseen. 

 

Ja vuäǥsted vuäǥ-a-sted veʹt     Ja laukkoivat, laukkovatpa 

ǩiđđ-â-jeärǥa vuäkk-a.     keväthärät laukkovat. 

Pâi ǩiđđ-â-sõhssmin pâi go piila.    (Vain) kevätkarvat vain kun pölisevät. 

Lu-lu-lu-lu.       Lu-lu-lu-lu. 

 

Sandra Faʹdi niõđâž pâi      Sandra Faʹdin tyttöpä 

ǥo veʹt cieʹlǩe-jo-st-a-st-a:     kun sanoo: 

”Mõõzz ton leäk puättam-až-a    ”Miksi sinä olet tullut 

Maaʹren vuäbbaž Faʹdi niõđâž veʹt-e    Maaʹren-sisko-Faʹdin tyttö 

veʹt-e suõnn-â-põõʹnn-e-jeʹǯǯe?    puhemieheksi? 

Luʹǯǯe lie puõʹtte de joo na      Mieluummin oli tullut (niin joo niin) 

Feodoraž Oʹl-e-ssi nijdd”     Feodoraž Oʹlssin tyttö”. 

Lu-lu-lu-luu.       Lu-lu-lu-luu. 

 

Faʹdi niõđâž, Faʹdi ǥo      Faʹdin tyttö, Faʹdi (kun) 

 
43 Suom. Petäjäjärvi. 
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Maaʹrenaž pâi vuäbbaž ǥo cieʹlǩest-a-st-a:   Maaʹren-(vain)-sisko kun sanoo: 

”Õõutin ääirain suuǥǥâstt-a,      ”Yhdellä airolla soutaa, 

nuuʹbbin ääirain vuäpp-a-jâstt-a”    toisella airolla huopaa”. 

Lu-lu-lu-lu-lu-lu.      Lu-lu-lu-lu-lu-lu. 

 

A, tõt ǥo leäi, tõt-a leäi     No, se kun oli, sehän oli 

Pieʹʒʒ-e-jääuʹr ŋ-ääkka ǩeâdd-a-ʹže.    Pieʹʒʒjärven akkasen kenttäsellä. 

Faʹdi käällaz ǥo niõđi ǥo-l vuâj-a-škuõʹtte.   Faʹdi-ukon tyttö kun lähtee ajamaan. 

Lu-lu-lu-lu-lu.       Lu-lu-lu-lu-lu. 

 

Tõt lij ǥo tõt-â lij      Se oli kun sehän oli 

Joudak-i viilljaž ǥo Vääʹsǩ-e ŋ-âʹlǧǧ-e.   Joudak-velinen (kun) Väʹsǩǩin poika. 

Joudak-i viilljaž lij-e       Joudak-velinen on  

Vääʹsǩ-e joo ǥo ŋ-âʹlǧǧ-e.     Väʹsǩǩin (joo kun) poika. 

 

Ǩiđđ-â-jeärǥa vuäkka vuäkka .    Keväthärät laukkovat, laukkovat. 

Ǩiđđ-â-sõhssâm-a pâi piila.     Kevätkarvat vain pölisevät. 

Lu-lu-lu-lu-lu.       Lu-lu-lu-lu-lu. 

 

”Ǩeeʹrjet, ǩeeʹrjet, ǩeeʹrjet, ǩeeʹrjet.    ”Kirjoita, kirjoita, kirjoita, kirjoita. 

Mon ǥo pâi leuʹdd-e-jââstam,     Minä kun vain leuddailen, 

teʹl ǥo ton ǩiõrgg-â-nak.”     sitten kun sinä ennätät.” 

Lu-lu-lu-lu-lu.       Lu-lu-lu-lu-lu. 

 

Joudakamaž, Joudakamaž      Joudakamaž, Joudakamaž 

lij Vääʹsǩ-e ŋ-âʹlǧǧ-e       on Väʹsǩǩin poika. 

Lu-lu-lu-lu-lu.       Lu-lu-lu-lu-lu. 
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Oman siidan leuʹddeja 
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Kueʹhtt Teäppan niõđ ’Kaksi Teäppanan tyttöä’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Tuuloman pienessä kylässä on kaksi Teäppanin tyttöä, Äännaž ja Ofanaž. Leuʹdd löytyy Son vuäinn 

-julkaisusta numerolla CD1:4. 

 

A, Tuållâm uʹcc-e lij siidâž da     No, Tuuloma pieni on kylänen ja 

Tuållâm uʹcc-e lij siidâž.     Tuuloman pieni on kylänen. 

Kueʹhtt-a Teäppan niõđ-â ǥo      Kaksi Teäppanin tyttöä kun 

leʹjje ǥo leʹjje joo.      oli kun oli jo. 

 

Sij-e pâi-e ǥo vääʒʒ-a-če da      Hepä kun kävelisivät ja 

Porjjâznjaarǥ ääkka ǥo mieʹldd-e joo,   Porjjjâzniemi-akkasta kun pitkin jo. 

Porjjâz ääkka mieʹldd-e ǥo-l      Porjjâz-akkasta pitkin kun. 

vääʒʒ-a-jo-ǥo-če-ja-joo.     kävelisivät. 

 

Äännaž lij Teäppan ǥo nijdd-â lij    Äännaž on Teäppanin kun tyttö on 

di Ofanaž Teäppan nijdd-â lij     ja Ofnaž Teäppanin tyttö on. 

David Teäppan âʹlǧǧ-e da      David Teäppanin poika ja 

David Teäppan âʹlǧǧ-e.     David Teäppanin poika. 
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Nästt Gerasimova: Kueʹhtt Teäppan niõđ (Kuola-94/I:7, nro. 7)  
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Miikkât niõđ ’Miikkâtin tyttäret’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹdd kertoo kahdesta perheestä, jotka joutuivat muuttamaan pois Muotkan siidasta ennen toista 

maailmansotaa ja asettumaan Ylä-Tuulomaan. Toisen perheen isä on Käʹrpp, toisen Miikkât. Yksi 

Miikkâtin tyttäristä on tunnettu koltansaamen kielimestari Zoja Nosova. Leuʹdd löytyy Son vuäinn  

-julkaisusta numerolla CD1:31. 

 

Kääʹrp-e niõđ-â, Kääʹrp-e ǥo niõđ-â,   Käʹrppan tytöt, Käʹrppan (kun) tytöt, 

kåʹll-e-suõrmâs-a-ǩiõđ-â ǥo lie da   kultasormukset käsissä kun olivat ja  

šolkk-â-reeʹppiǩ-vueiʹv-e ǥo lie da.   silkkihuivit päässä kun olivat ja. 

šolkk-â-reeʹppiǩ-vueiʹv-e ǥo lie.   Silkkihuivit päässä kun olivat. 

 

A, Miikkât-i niõđ-â, Miikkât-i niõđ-â   No, Miikkâtin tyttäret, Miikkâtin tyttäret 

kåʹll-e-suõrmâs-a-ǩiõđ-â ǥo lie da   kultasormukset käsissä kun olivat ja 

šolkk-â-reeʹppiǩ-vueiʹv-e ǥo lie   Silkkihuivit päässä kun olivat 

da šolkk-â-reeʹppiǩ-vueiʹv-e ǥo lie.   ja silkkihuivit päässä kun olivat. 

A, kooum-â Miikkât-i niõđ-â ǥo lie da.  Kolme Miikkâtin tyttöä kun olivat ja. 

Lal la ...      Lal la … 

 

A, sij-e veʹt-e ǥo jeäʹlle ǥo jeäʹlle   No, hepä kun asuivat kun asuivat 

Mueʹtǩǩ-e ǥo siidâ-ǥo-la-st-a.    Muotkan kun siidassa. 

Mueʹtǩǩ-e-siidâst puäʹtte tiiʹǩ-e jieʹlled.  Muotkansiidasta tulivat tänne asumaan. 

Puõʹtte sij-e puõʹtte ǥo lie da    Tulivat he, tulivat kun olivat ja. 

Tuållamjokk-ääkka-ǥo-ʹže da    Tuulomanjoki-akkaseen ja 

äʹlǧǧe sij-e jieʹlle-ǥo-d-ed-a    alkoivat he asumaan. 

Tun-a beäʹlnn-e jooǥǥ-â ǥo lij.   Tuolla puolella jokea kun oli. 
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Anfisa Gerasimova: Miikkât niõđ (Kuola-94/II:10A, nro. 23) 
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Pulljääuʹr koumm niõđ ’ Pulljärven kolme tyttöä’ 
Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹddissa kerrotaan tämän leuʹddin esittäjän Anfisan äidin nuoruudesta Pulljärven kylässä, joka 

sijaitsee samannimisen järven rannalla Kuola-joen varressa. Kylässä asui kolme Teehhanin tytärtä, 

Sandraž, Mäʹrjj ja Nääʹtež. Nääʹtež on Anfisan äiti, ja hän on myös tehnyt tämän leuʹddin. Leuʹdd 

löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:16. 

 

Pull-a-jääuʹr-e sijdd-â lij-e ǥo    Pulljärven44 kylä on kuin 

ǩeäʹdǧǧ-e-vieʹltt-e sijdd-â.    kivikkorinne-kylä. 

Pulljääuʹr-e siidâst jeäʹlle ǥo.    Pulljärven kylässä elivät (kun). 

Koumm-â leʹjje ǥo-l niõʹđe:    Kolme oli tyttöä: 

Sandraž Teehhan nijdd-â lij-e ǥo,   Sandraž Teehhanin tyttö (oli kun), 

Mäʹrjj-e Teehhan nijdd-â,    Mäʹrjj Teehhanin tyttö, 

Nääʹtež Teehhan nijdd-â lij-e ǥo.   Nääʹtež Teehhanin tyttö (oli kun).  

 

Pulljääuʹr siidâst-a ǥo-l-a ǥo     Pulljärven kylässä kun  

Černovi ääkka leʹjje.     Černovin akkoja oli.  

Sij-e da reidda-e-l da ǥo,     He (ja) riitelevät ja (kun) 

reidda-e-ve leʹjje     riitelevät (olivat). 

 

Toʹben da leʹjje ǥo-l-â ǥo,     Siellä ja olivat (kun), 

koumm-â leʹjje ǥo niõʹđe.    kolme olivat (kun) tyttöä. 

Toʹben da leʹjje ǥo-l-â ǥo,     Siellä ja olivat (kun), 

koumm-â leʹjje ǥo niõʹđe.    kolme olivat (kun) tyttöä. 

 

 

  

 
44 Ven. Pulozero-järvi on Kuolajoen toinen iso järvi. Järveen laskee Vorona-joki. Järven pohjoispäässä on Taibolan 

kylä. 
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Anfisa Gerasimova: Pulljääuʹr koumm niõđ (Kuola-94/IV:7, nro. 48)  
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Saʹkkre Äʹnn ’Äʹnn Säkkrin tyttö’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹddissa kerrotaan Äʹnn Säkkrin tyttärestä ja hänen isästään. Leuʹddin esittäjä Anfisa Geramisova 

kertoi leuʹddin synnyn liittyvät siihen kun Säkkri tuli käymään kylässä Anfisan kotona ja hänellä oli 

mukanaan vaimo ja tytär Äʹnn. ”Muistan kun Säkkrin tuli meidän luo. Isäni ihmetteli Säkkrin kaljua 

ja teki siitä leuʹddin.” Esitys lienee vain katkelma, sillä siinä ei kerrota mitään Säkkrin kaljusta. 

Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:17. 

 

Äänna-e-ž-e lij-e ǥo       Äʹnn on (kun) 

Säkkri ǥo nijdd-â,      Säkkrin (kun) tyttö, 

Äännaž Säkkri nijdd-â ǥo      Äʹnn Säkkrin tyttö 

lij-e ǥo lij-e.       (kun on kun on). 

 

Vladimeraž Evvan âʹlǧǧ,      Vladimer Evvanin poika, 

Vladimeraž Evvan-a âʹlǧǧ.     Vladimer Evvanin poika. 

 

”Puäʹđ-e ǥo ton-a ǥo       ”Tule (kun) sinä (kun) 

muu-je ǥo ǥ-årra.”      minun (kun) luokseni.” 

 

”Čee-ʹje äʹlǧǧep juukkâd      ”Teetä alamme juoda 

preʹnn-e-ǩi-ǥo-vuiʹm-a.     piparkakkujen kanssa. 

äʹlǧǧep čee-ʹje juukkâd      Alamme teetä juoda 

preʹnnǩi-ǥo-vuiʹm-a da.”      piparkakkujen kanssa (ja).” 
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Anfisa Gerasimova: Saʹkkre Äʹnn (Kuola-94/IV:9, nro. 50)  
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Feâdaorsi Evvan nijdd ’Feâdaorsi Evvanin tyttö’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹdd kertoo Anfisan isän kasvatusäidistä Feâdaorsi Evvanin tyttärestä. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -

julkaisusta numerolla CD1:21. 

 

Feâdaorsi Evvan-i nijdd-â da     Feâdaorsi Evvanin tyttö (ja) 

Feâdaorsi Evvan-i nijdd-â da.    Feâdaorsi Evvanin tyttö (ja). 

 

”Äʹlǧǧem-a mon-a siõre-ǥu-ded-a da    ”Aloin minä leikitellä (ja) 

Päʹrnn-e-pieʹl-e päärnai-ǥu-vuiʹm-a da   Poikapuoli-poikien kanssa (ja) 

nijdd-â-pieʹl-e niõđi-ǥu.”     tyttöpuoli-tyttöjen kanssa (kun).” 

 

Čääʹʒʒest ǥo porggâ-e ǥu porggâ da    Vedessä (kun) vaihtavat karvaa ja 

vuõddâz-a šarggâ-e ǥu šarggâ da.    soraa viskelevät, (kun) viskelevät (ja). 

 

Jeäʹnn-e-pieʹl-e dorigui nõmm-â da    Äitipuolen kallisarvoinen nimi (ja) 

Jeäʹnn-e-pieʹl-e kall-â-sõš-i nõmm-â da   Äitipuolen kallisarvoinen nimi (ja) 

Feâdaorsi Evvan-i nijdd-â da.    Feâdaorsi Evvanin tyttö (ja) 

Feâdaorsi Evvan-i nijdd-â da.    Feâdaorsi Evvanin tyttö (ja). 
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Anfisa Gerasimova: Fedora Evvan nijdd (Kuola-94/IV:6, nro. 59)  
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Mäʹrjj Jakku nijdd ’Mäʹrjj Jääkkin tyttö’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Anfisa kertoi haastattelussa leuʹddin taustoista: ”Tämä jäi lyhyeksi... se kertoo perheestäni, niinpä se 

ottaa sydämestä. En voi...” Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:22. 

 

Jooudiba Kaissja      Jooudiban Kaisja 

Lueʹmnjaarǥ-â Kaissja.     Lueʹmnniemen Kaisja. 

 

A, ton veʹt-e jeäll-a Märʹjj-e Jakku nijdd-â.    No, sinäpä elät Märʹjj Jääkkin tyttö. 

Märʹjj-e Jakku nijdd-â,     Märʹjj Jääkkin tyttö, 

Počor kuʹǩes-njuuʹnn-e da,     Počor pitkä nenä, 

Počor kuʹǩes-njuuʹnn-e.     Počor pitkä nenä. 

 

Määrjaž Jakku nijdd-â,     Määrjaž Jääkkin tyttö, 

Määrjaž Jakku nijdd.      Määrjaž Jääkkin tyttö. 

A, son veʹt-i jääʹlast-eʹje      No, hänpä asuskelee 

Louss-â-jääuʹr-e reedda-e-st-e,    Loussjärven rannassa, 

Louss-â-jääuʹr-e reedda-e-st-e.    Loussjärven rannassa. 

La la         La la... 
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Leuʹddista on tallennettu kaksi Anfisa Gerasimovan esittämää toisintoa, molemmat vuodelta 1994. 

 

Anfisa Gerasimova: Mäʹrjj Jakku nijdd (Kuola-94/IV:8, nro. 61) 
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Anfisa Gerassmova: Mäʹrjj Jakku nijdd (Kuola-94/III:11, nro. 37) 
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Äʹnn Vääʹsǩ nijdd ’Äʹnn Vääʹsǩin tyttö’  

Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹdd kertoo Äʹnn Väʹsǩǩin tyttö Arhipovasta, joka ajelee kolmella neljällä valkealla porohärällä, 

vaikka härkien omistajalla on mädät hampaat, notkoselkäinen nenä. Sama melodiatyyppi esiintyy 

myös A. Gerasimovan vuonna 1995 esittämässä Evvan Kondrad âʹlǧǧin leuʹddissa45. Leuʹdd löytyy 

Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:3. 

 

Äʹnn-e Vääʹsǩ-e ǥo-la nijdd-â vuâjj-a da  Äʹnn Väʹsǩǩin (kun) tyttö ajaa ja 

kooumin neelljin-a jiõvjj-â-jeärǥain da  kolmella neljällä valkealla porohärällä ja 

kooumin neelljin-a jiõvjj-â-jeärǥain.   kolmella neljällä valkealla porohärällä. 

 

A, ij stooi Vääʹsǩ-e nijdd vuâjjad-a   No ei Väʹsǩǩin tyttären kannata ajella 

kooumin neelljin-a jiõvjj-â-jeärǥain da  kolmella neljällä valkealla porohärällä ja 

kooumin neelljin-a jiõvjj-â-jeärǥain.   kolmella neljällä valkealla porohärällä. 

 

Päiʹǩǩ-e-jueʹlǧǧ-e lij jeärǥa eeʹžžed da   Paikka jalkovälissä on porohärän isännällä ja 

ciõʹjj-e pääʹnn lij jeärǥa eeʹžž(ed) da   mädät hampaat on porohärän isännällä ja 

ciõʹjj-e pääʹnn lij jeärǥa eeʹžže(d)   mädät hampaat on porohärän isännällä. 

Korotkoje lij jeärǥa eeʹžžed da   Lyhyenläntä on porohärän isäntä ja 

soojjlõž njuuʹnn-e lij ǥo jeärǥa eeʹžže(d).  notkoselkäinen nenä on porohärän isännällä. 

 

A, Vääʹsǩ-e nijdd-â ǥo-l vuâjj-a, vuâjj-a  Väʹsǩǩin tyttö kun ajaa, ajaa 

kooumin neelljin-a njiõ… neelljin jeärǥain-a  kolmella neljällä valkealla porohärällä. 

da resetka čuõʹldd-e ǥo saanivuiʹm-a   Ja [?] kantoon kun sanilla 

da neellj-a jeärǥa ǥo vuäkka-eva   ja neljä porohärkää kun nulkkaa 

da kooum-a ǩiõtkkâm ǥo [?] leʹjje   ja kolme komsiota kun [?] oli 

a saani âʹlnn-e ǥo-l nuäkk-a leʹjje da.   ja sanin päällä kun tuudittanut oli (ja). 

 

Vääʹsǩ-e nijdd-â ǥo vuâjj-a, vuâjj-a   Väʹsǩǩin tyttö kun ajaa, ajaa 

kooumin neelljin ǥo-la jiõvjj-a-jeärǥain da  kolmella neljällä kun valkealla porohärällä (ja) 

kooumin neelljin-a jiõvjj-a-jeärǥain.   kolmella neljällä valkealla porohärällä. 

 
45 CD1:40. 
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Anfisa Gerasimova: Äʹnn Vääʹsǩ nijdd (Kola-1996:19) 
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Åʹlsander Evvan âʹlǧǧ ’Åʹlsander Evvanin poika’ 

Nästt Gerasimova 

 

Leuʹddin aiheena on kaksi Åʹlsanderia, jotka ovat kummatkin matkalla Patunasta Ristikenttään 

katselemaan nuoria siskoja ja veljiä. Nästtin kertoman mukaan matkaa oli kahdeksan kilometriä ja he 

lähtivät vierailulle aina lauantaisin ja sunnuntaisin, mutta ei työpäivinä46. Ensimmäinen on Åʹlsander 

Evvanin poika Mošnikov ja hän aikoo ajaa perille sanireellä neljällä valkealla porolla. Toinen on 

Åʹlsander Väʹsǩǩin poika Osipov, joka aikoo tehdä matkan hiihtämällä suomalaisilla tervasuksilla. 

Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:37. 

 

A, mon zeäk [?] Mon-a leäk,    No, minä [?] Minä olet, 

jiõk-go kuvdd-â-lââʹst-a ǥo mõõzz-â, joo.   etkö kuuntele (kun) miksi, jo. 

 

Joo, ŋ-Åʹl-e-sandraž ŋ-Evvan ŋ-âʹlǧǧ-e  Joo, Åʹlsandraž Evvanin poika 

pâi vääʹʒʒest-a, veʹt vääʹʒʒest, pâi   vain kävelee, vain kävelee, vain 

Såull-ǥo-vuuʹd-e-ǥo-ŋ-ääkka mieʹldd-e,  Såullvuʹvddin47 akkasta pitkin, 

Såullvuuʹd ääldai jeärǥai-juu-ǥu-vuiʹm.  Såullvuʹvddin vaatimien ja härkien perässä. 

 

”De, kuäʹss mon viilljâž vueʹlǧǧ-e-d-am  ”Niin, koska minä-velinen lähden, 

pâi ǩeässa-ǥo-ta-tam ǥo     vain valjastan (kun) 

neellj ǥo viõʹlǧǧes äälda-la    neljä (kun) valkeaa vaadinta 

meezzeni kälkka-saan-a-la-id-a.   Mezenin maalattujen sanien [eteen]48. 

Pââjas ǥo Njuõtt-â-jooǥǥ ŋ-ääkka joo ǥo.  Ylös kun Nuortijoen akkasta (joo kun). 

A, nââʹǩǩ-e-tam viilljâž, nââʹǩǩ-e-tam da  No, puen, velinen puen ja 

ǩeʹrjj-e ǥo peemma-kamm-a-ǥâid   kirjo-kun-kenkäset 

di čiõpârj mooččâs ǥo maaʹle-joo-ǥo-c-a.”  ja kellohelmaisen kauniin hupullisen peskin.” 

 

”Vuej-a-stam ŋ-âʹldd-e ǥo Ristt-â-ǩeedd ŋ-ääkkaʹže. ”Ajan lähelle kun Ristikenttä akkasta. 

pâi nuõrid ǥo viilljid ǩiõčč-â-sta-sta-m,  Vain nuoria (kun) veljiä katselen, 

 
46 Nästt Gerasimovan haastattelu 13.8.1994, Patuna. 
47 Såuʹll tarkoittaa suomeksi lumisohjoa. Såullvuʹvdd viittaa Suvantojoen sukualueeseen. Sukualue on tietyn perheen tai 

suvun perinnöllinen poro-, asuma- ja nautinta-alue.  
48 Mezen (ven. Мезень) on kaupunki Komin alueella Arkangelin alueen koillisosassa. Kuolan niemimaalle muutti 

komeja 1800-luvun lopulla ja he toivat mukanaan sanin (saan) eli reen, jota vetää kolme tai neljä poroa. Kolttasaamelaiset 

ottivat pian käyttöön tämän kulkuvälineen, erityisesti kosintamatkoilla. Perinteisesti he käyttivät yhden poron vetämää 

ahkiota (ǩeʹrres), joka säilyi myös käytössä.  
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nuõrid vuäbbid ǩiõčč-â-ǥo    nuoria siskoja katse[len] kun 

jijjân ǥo čuäʹj-e-joo-ǥo-tââstam.”   itseäni (kun) näyttelen.” 

Pleäʹss-e-ǥo-lâstt     Tanssii 

de pâi nuõrr-â-ǥo-poott-â veʹt-e    ja vain nuoruuttapa 

moštt-â-joo-ǥo-jâstt.      muistelee. 

 

A, ŋ-Åʹl-e-sander Vääʹsǩ-e ŋ-âʹlǧǧ-e ceälkk:  No, Åʹlsander Vääʹsǩin poika sanoo: 

”Jiõm väʹʒ-e-škuäʹđ, jiõm väʹʒ-e-škuäʹđ  ”En ala kävellä, en ala kävellä 

i Såullâʹvuuʹd ŋ-ääkka mieʹldd.   Såullâʹvuʹvddin akkasta pitkin. 

Mon luʹǯǯe nââʹǩǩ-e-tam    Minä mieluummin laitan jalkaan 

lääʹdd-e ǥo tâʹrvv-e-sââʹv-e-kaid.   suomalaiset (kun) tervasukset. 

Čuõiǥ-â-stam viilljâž, ǥo čuõiǥ-â-joo-ǥo-stam Hiihdän, velinen kun hiihdän 

pâi pââjas ǥo Njuõtt-â-jooǥǥ ŋ-ääkka-joo-ǥo-ʹže vain ylös (kun) Njuõttjoen akkasta 

de ŋ-âʹldd-e ǥo Ristt-â-ǩeâddaʹže,   niin lähelle (kun) Ristikenttää, 

nuõrid vuäbbid, viiljid ǩiõččâ-joo-stt-âstt”.  nuoria siskoja, veljiä katselen”. 

Vot.       Niin. 
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Leuʹddista on kolme Nästt Gerasimova esittämää toisintoa, kaikki vuodelta 1994. 

 

Nästt Gerasimova: Åʹlsander Evvan âʹlǧǧ (Kuola-94/XXII:1A, nro. 125A)  
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Nästt Gerasimova: Åʹlsander Evvan âʹlǧǧ (Kuola-94/XXII:2, nro. 125B)  
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Nästt Gerasimova: Åʹlsander Evvan âʹlǧǧ (Kuola-94/XXII:9, nro. 132)  
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Tuållja siʹjdde suukki ’Tuuloman kylään soutajat’  

Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹdd kertoo Konkovskin perheen miehistä, joiden käytöstä paheksutaan. He ovat soutamassa 

Tuuloman kylään ja aikovat nukkua venäläisten naisten kanssa. Anfisa kertoo: ”Voit kuulla 

Konkovskien kulkuset (ǩeâll) ja aisakellot (rikk-ǩeâll). Panevat porot kulkemaan kovaa ja sitten 

kaatuilevat. Ajelevat puiden ympäri ja sitten särkevät ahkionsa.” Leuʹdd löytyy Son vuäinn -

julkaisusta numerolla CD1:15. 

 

Hune49 saanâž-ske mod-â-nij-e     Sanit muodikkaat 

tiârr-â-lâʹtte, ǥo viârr-â-lâʹtte,     laukottavat kun luisuttelevat 

pirr muõr saanideez siõrr-â-lâʹtte.    ympäri puun saneillaan leikittelevät. 

Saanideez-e-se muårdde-he,      saninsa puuhun ajavat, 

neäʹtt-e-la-je ǥo juʹrdde...     viikon kun mietiskelevät. 

 

Konakovsaki lodari ja      Konakovskin laiskurit (ja) 

Hune saanâž-ske mod-â-nij-e     Sanit muodikkaat 

tiârr-â-lâʹtte viârr-â-lâʹtte,      laukottavat, luisuttelevat 

pirr muõr saanideez siõrr-â-lâʹtte.    ympäri puun saneillaan leikittelevät. 

Saanideez-e ǥo muårdde-ne,      Saninsa kun puuhun ajavat. 

neäʹtt-e-la-ja ǥo juʹrdde-e-ne.     Viikon kun mietiskelevät. 

 

Tuållʼja siʹjdde lie suuǥǥa-je-ja.     Tuuloman kylään ovat soutamassa. 

Tuållʼja siʹjdde lie suuǥǥa-je-ja.    Tuuloman kylään ovat soutamassa. 

Ruõšš-â kars-tai-vuiʹm lie vuäʹđđ-e-je.   Venäjän akkojen kanssa alkavat nukkua. 

 

 
49 Sanan merkitys epäselvä. 
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Anfisa Gerasimova: Tuållja siʹjdde suukki (Kuola-94/IV:5A, nro. 46A)  

 

 

 

Anfisa Gerasimova: Tuållja siʹjdde suukki (Kuola-94/IV:5B, nro. 46B) 
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Anfisa Gerasimova: Tuållja siʹjdde suukki (Kuola-94/IV:5C, nro. 46C) 

 

 

Anfisa Gerasimova: Tuållja siʹjdde suukki (Kuola-94/IV:5D, nro. 46D) 
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Muiden siidojen leuʹddeja 
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Peäccam sijdd ’Petsamon siida’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹdd kertoo hyvin lyhytsanaisesti Petsamon siidasta. Anfisa Gerasimova ei koskaan käynyt siellä, 

mutta oli oppinut leuʹddin muilta. ”Turkissa, peskissä olen minä kasvanut” tarkoittaa, että on kasvanut 

peski päällä ulkoilmassa. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:5. 

 

La, la-la-lal-lal, lal-lal, lal-la-la, la-la   La, la-la-lal-lal... 

La, la-la-la, lal-lal, lal-lal, la-la     La, la-la-lal-lal... 

La, la-la-la, lal-lal, lal-lal, la-la     La, la-la-lal-lal... 

 

Pâʹjjel Peäccam siid-â peeivaž päštt-a.   Yli Petsamon siidan aurinko paistaa. 

Pâʹjjel Peäccam siid-â peeivaž päštt-a.   Yli Petsamon siidan aurinko paistaa. 

Toorkâst, piâckâst leäm šõddâm-âž-a.   Turkissa, peskissä olen kasvanut. 
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Leuʹddista on kolme tallennusta, kaikki vuodelta 1994. 

 

Anfisa Gerasimova: Peäccam sijdd (Kuola-94/I:9, nro. 9)  
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Anfisa Gerasimova: Peäccam sijdd (Kuola-94/I:8, nro. 8) 

 

  

 

Anfisa Gerasimova: Peäccam sijdd (Kuola-94/X:3, nro. 97)  
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Jokoŋski nijdd ’Jokangan tyttö’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Jokanga on turjansaamelainen asuinpaikka Kuolan niemimaan koillisosassa. Leuʹddissa kerrotaan 

Äännaž-nimisestä naisesta, joka rakasti kolmea miestä. Tarina esitetään poroihin liittyvillä 

kielikuvilla: tummakulmainen pikku vuongeli piti kiinni kolmea, neljää hirvasta. Äännaž ilmeisesti 

tapasi vedenhakumatkalla mielitiettynsä ja he kuhertelivat ison kiven kupeessa mättäällä, minkä 

vuoksi hän viipyi matkalla kauan.  

Anfisa oli oppinut leuʹddin äidiltään ja itse leuddasi sitä myöhemmin tehdessään käsitöitä. 

Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:14. 

 

Jokoŋ-o-skoi-a lij da       Jokonga on ja 

kuʹǩes-e čääʹʒʒ-e-kueʹddem-sââʹjjes da   pitkä(sti) vedenhakupaikka(an) ja 

Jõnn-â ǩeäʹdǧǧ-e lij peäll-a-saž da    Suuri kivi on pielunen ja 

jõnn-â ǩeäʹdǧǧ-e lij peäll-a-saž da     suuri kivi on pielunen ja 

seeuʹter-pounnj-â lij poodd-â-škâž da   sammalmätäs on tyyny ja 

seeuʹter-pounnj-â lij poodd-â-škâž da   sammalmätäs on tyyny ja. 

 

Vueʹddes-e ǥo lij-e ǥo la      Puun juuri kun on (kun-la) 

jueʹlǧǧ-e-rõš-â-ǥo-iʹšše lij da.     sängyn jalkopää (on-ja). 

Vueʹddes-e ǥo lij-e ǥo la     Puun juuri kun on (kun ja) 

jueʹlǧǧ-e-rõš-â-ǥo-iʹšše lij da.     sängyn jalkopää (on-ja). 

 

Äʹnn-e-šk-aj-až lij plooskajaž da     Äännaž on latuskajalkainen ja 

čornabrovka lij vuõnnj-â-laž.     tummakulmainen pikku vuongeli50. 

Kooum-â neellj-e ǥo sârvv-a-sa ǥo    Kolmea, neljää (kun) hirvasta kun  

tueʹll-e-je ǥo tueʹll-e-je da     pitää kiinni, kun pitää kiinni ja 

tueʹll-e-je-ja ǥo tueʹll-e-je da     pitää kiinni, kun pitää kiinni ja 

 

Tiiǥu, tiiǥu leäm tieʹtted-ed     Tänne, tänne, olen tietänyt 

Tiiǥu leʹjjem ǥo tieʹtted-ed     tänne, jos olisin kun tietänyt 

Ton-a veʹt-e ǥo jieʹnn-e-le-in     Sinähän kun äidin kanssa 

 
50 Toisella ikävuodellaan oleva naarasporo, vaadin, vaami. 
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a, muu-a neezz-a-nin jeäll-a.     no, minun naiseni kanssa elää. 

Ikkân mieʹldd-e leeiʹm rõtt-a-jed-a.    Ikkunan kautta olisimme siepanneet. 

Ikknai mieʹldd-e leeiʹm rõtt-a-jed-a.    Ikkunoiden kautta olisimme siepanneet. 

La-la-la-la-la-la      La-la-la-la-la-la 
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Leuʹddista on nuotinnettuna kaksi toisintoa, molemmat Anfisa Gerasimovalta vuodelta 1994.  

 

Anfisa Gerasimova: Jokoŋski nijdd (Kuola-94/IV:10B, nro. 51B)  
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Anfisa Gerasimova: Jokoŋski nijdd (Kuola-94/IV:10A, nro. 51A) 
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Ǩeivvar Meedrai ’Ǩeivvarin Meedrai’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Tämä leuʹdd on peräisin Maaselän (Maaseäʹlǧǧ) kylästä. Meedrai oli ollut käymässä Suonikylässä, 

ja ilmeisesti ajokeli oli huono, sillä Suonikylässä oli vain vähän lunta ja hanki kuin peilijäätä. Samoin 

hänen nahkakintaansa kuivuivat pilalle. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:20. 

 

Iʹlla Meedrai jieʹǩǩem ǥu      Ei ole Meedrai-setämme (kun) 

vieʹrr-e, vieʹrr-e, vieʹrr-e.     syy, syy, syy. 

Suõʹnnʼjel-i siidâst-i       Suonikylässä 

čuuʹt-i lij ǥu ǩieʹrr-e da joo.     kovin on (kun) peilijäätä. 

 

Iʹllak Meedrai jieʹǩǩem      Ei ole Meedrai-setämme 

vieʹrr-e, vieʹrr-e, vieʹrr-e.     syy, syy, syy. 

Suõʹnnʼjel-i siidâst-i       Suonikylässä 

čuuʹt-i lij ǥu ǩieʹrr-e da joo.     kovin on (kun) peilijäätä. 

 

Kuäʹđest-i koškkummu lie ǥu      Jääneet kuivumaan ovat (kun) 

ǩeâsttas-a-ja-ja.      kintaat. 

Da iʹllak Meedrai jieʹǩǩem ǥu     Ja ei ole Meedrai-setämme (kun) 

vieʹrr-e da joo.       syy, syy (ja joo). 

Čuuʹt koškkii.       Kovin kuivasi (kintaita). 
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Leuʹddista on nuotinnettuna kaksi toisintoa, molemmat Anfisa Gerasimovalta vuodelta 1994.  

 

Anfisa Gerasimova: Ǩeivvar Meedrai (Kuola-94/V:5, nro. 58B)  
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Anfisa Gerasimova: Ǩeivvar Meedrai (Kuola-94/X:4, nro. 97)  
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Vuõltesǩ ääkkaž ’Vuõltesǩ-mummonen’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Mahdollisesti Luujärveltä oleva leuʹdd, joka Anfisan mukaan on ollut alun perin pitkä leuʹdd, josta 

hän muisti vain osan. Kaikki leuʹddissa mainitut henkilöt ovat erikoisia: Vuõltesǩ-mummonen on 

hampaaton, Näskk on ahne ja Evvanin poika on kummallinen, koska ei ole edes venettä soutanut. 

Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:28. 

 

La-la-la-la da la-la-la-la    La-la-la-la ja la-la-la-la 

Vuõltesǩ ääkkaž lij paaʹnec da.   Vuõltesǩ-mummonen on hampaaton ja. 

Vuõltesǩ ääkkaž lij paaʹnec da.   Vuõltesǩ-mummonen on hampaaton ja. 

 

Håʹt-i Näskk-a lij ââʹnes da.    Vaikka Näskk on ahne ja. 

Håʹt-i Näskk-a lij ââʹnes da.    Vaikka Näskk on ahne ja. 

 

Evvan âʹlǧǧ-e lij õõmâs da.    Evvanin poika on kummallinen ja. 

Evvan âʹlǧǧ-e lij õõmâs da.    Evvanin poika on kummallinen ja. 

 

Iʹllak suukkâm ni võnnâz da.    Ei ole soutanut edes venettä ja. 

Iʹllak suukkâm ni võnnâz da.    Ei ole soutanut edes venettä ja. 
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Leuʹddista on nuotinnettuna viisi toisintoa, kaikki Anfisa Gerasimovalta vuodelta 1994.  

 

Anfisa Gerasimova: Vuõltesǩ ääkkaž (Kuola-94/IX:7, nro. 87A) 

 

 

Anfisa Gerasimova: Vuõltesǩ ääkkaž (Kuola-94/IX:8A, nro. 87B) 
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Anfisa Gerasimova: Vuõltesǩ ääkkaž (Kuola-94/IX:8B, nro. 87C) 
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Anfisa Gerasimova: Vuõltesǩ ääkkaž (Kuola-94/IX:8D, nro. 87D)  
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Anfisa Gerasimova: Vuõltesǩ ääkkaž (Kuola-94/IX:9, nro. 88)  
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Päärasǩ Kondrad nijdd ’Päärasǩ Kondradin tyttö’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Tämä leuʹdd sijoittuu Äʹvverjäuʹrrin eli Imandrajärven talvisiin maisemiin. Päärasǩ Kondradin tyttö 

ajaa yli suuren järven selän tapaamaan rakastettuaan, Sääškaa. Siellä se Päärasǩ odottaa, ja sitten 

heitä onkin kaksi. Tekstissä käytetään runsaasti pikkusanoja (lij, go, da) täydentämään melodian 

rakennetta. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:24. 

 

Päär-a-skaž-a lij-e ǥo da     Päärasǩ on (kun ja) 

Kondrad nijdd-â-i ǥo lij-e.    Kondradin tyttö (kun on). 

A, mon-a veʹt-e ǥo vuejam-a da    No, minäpä kun olen ajamassa (ja) 

pâʹjjel Äʹvver-ääkka juʹvdd-e-jõõrŋ-â.  yli Imandra-akkasen suuren selän. 

 

Vuäǥǥ-a ton-a vuäǥǥ-a lij-e da    Nulkkaa sinä nulkkaa (on ja) 

sõõrv-â-čueʹrv-e-jeärǥa-ǥo-ž-e   hirvensarvi-härkänen (kun) 

pâʹjjel-e ǥo Äʹvver-ääkka,     yli (kun) Imandra-akkasen,  

juʹvdd-e ǥo jõõrŋ-â.     suuren (kun) selän. 

 

A, ton veʹt Sääška.      No, sinäpä Sääška. 

Puätt-a lij da muäna lij-e ǥo.    Tulee, on (ja) me kaksi (on kun).  

Puätt-a i lij-e ǥo puätt-a.    Tulee (on) kun tulee. 

 

Vuäǥǥ-a ton-a vuäǥǥ-a lij     Nulkkaa sinä nulkkaa (on) 

sõrvv-â-čueʹrv-e lij-e jeärǥa[ž].   hirvensarvi on härkänen. 
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Leuʹddista on nuotinnettuna kaksi toisintoa, molemmat Anfisa Gerasimovalta vuodelta 1994.  

 

Anfisa Gerasimova: Päärasǩ Kondrad nijdd (Kuola-94/VIII:10A, nro. 79) 

 

 



161 

 

Anfisa Gerasimova: Päärasǩ Kondrad nijdd (Kuola-94/VIII:10B, nro. 80) 
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Luukin vääʹrr ’Luukin-vaara’ 
 

Anfisa Gerasimova 

 

Tässä lyhyessä leuʹddissa kuvataan Luukin-vaara ja verrataan luonnon maisemia kirkkoon. Haapa on 

kuin pappi, Suâla-vaarat kuin alttarina ja kuusenoksat ovat kuin kynttilöitä. Leuʹdd löytyy Son vuäinn 

-julkaisusta numerolla CD1:10. 

 

Luukin vääʹrr-e lij ǥo ceerk-a-ven-a da   Luukin-vaara on kuin kirkkona ja 

Luukin vääʹrr-e lij ǥo ceerk-a-ven-a.   Luukin-vaara on kuin kirkkona. 

 

A, haapa mâʹte lij lij pappâ-e-n-a da    No, haapa on (on) kuin pappina ja 

haapa mâʹte lij ǥo pappâ-e-n-a.   haapa on kuin pappina. 

 

A, Suâla-vääʹr-e lie ǥo voolt-â-ren-a da   No, Suâla-vaarat51 ovat kuin alttarina ja 

Suâla-vääʹr-e lie ǥo voolt-â-ren-a.   Suâla-vaarat ovat kuin alttarina. 

 

Kuõzz-a ååusa lie ǥo tuõvv-â-sen-a da   Kuusenoksat ovat kuin kynttilöitä ja 

kuõzz-a ååusa lie ǥo tuõvv-â-sen-a.   kuusenoksat ovat kuin kynttilöitä. 

 

  

 
51 Suom. Saarivaara. 
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Anfisa Gerasimova: Luukin vääʹrr (Kuola-94/III:2, nro. 28) 
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Henkilökuvia 

 

Mooččâs Täʹdjnaž ’Kaunis Täʹdjnaž’  

Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹddissa kuvataan Täʹdjen Semmanin tyttöä ja verrataan hänen kauneuttaan pienien lompoloiden 

tyyneen veteen. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:13. 

 

Uʹcc-e lie lubbla lie      Pieniä ovat lompolot ovat. 

čääʹcc-e lij šõllâd.     Vesi on tyyni. 

Da tõn diõtt ǥo      Ja sen tähden kun 

Täʹdj-e-naž Semman nijdd-â jeäll-a,   pikku Täʹdjen Semmanin tyttö asuu, 

tõn diõtt ǥo       sen tähden kun 

Täʹdj-e-naž-a Semman nijdd-â jeäll-a.  pikku Täʹdjen Semmanin tyttö asuu. 

 

Mooččâs lij Täʹdjen ǥo    Kaunis on Täʹdjen (kun) 

Semman ǥo nijdd-â.     Semmanin (kun) tyttö. 

njääʹljes lij Täʹdj-e-naž ǥo     Suloinen on Täʹdjen (kun) 

Semman ǥo nijdd-â.     Semmanin (kun) tyttö. 
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Anfisa Gerasimova: Mooččâs Täʹdjnaž (Kuola-94/III:8, nro. 34) 
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Jäʹǩǩem nijdd ’Jäʹǩǩemin tyttö’  

Anfisa Gerasimova 

 

Tässä leuʹddissa etelätuuli liehuttaa kertojan hiuksia, kun hän näkee Jäʹǩǩemin tytön, joka katselee 

häntä kuin kissa. Leuʹdd on tallennettu vuonna 1996. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla 

CD1:19. 

 

Saujjpiõgg-ääkkaž-i vuõptid-i pååss-a.   Etelätuuli-akkanen hiuksiani liehuttaa. 

Jäʹǩǩem-i niõđâž ǩeäčč-a mäʹhtt kaass-â.  Jäʹǩǩemin tyttö katselee kuin kissa. 

 

Saujjpiõgg-ääkkaž-i vuõptid-i pååss-a.  Etelätuuli-akkanen hiuksiani liehuttaa. 

Saujjpiõgg-ääkkaž-i vuõptid-i pååss-a.  Etelätuuli-akkanen hiuksiani liehuttaa. 

 

Jäʹǩǩem-e niõđâž ǩeäčč-a mäʹhtt-e kaass-â.  Jäʹǩǩemin tyttö katselee kuin kissa. 

Jäʹǩǩem-e niõđâž ǩeäčč-a mäʹhtt-e kaass-â.  Jäʹǩǩemin tyttö katselee kuin kissa. 

 

Lal-la-la, la-la, laa-laa-la, laa-la-laa.  Lal-la-la, la-la, laa-laa-la, laa-la-laa. 

Lal-la-la, la-la, laa-laa-la, laa-a-la.   Lal-la-la, la-la, laa-laa-la, laa-a-la. 
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Leuʹddista on nuotinnettuna kaksi toisintoa, toinen vuodelta 1994 ja toinen 1996. Molemmat ovat 

Anfisa Gerasimovan esittämiä. 

 

Anfisa Gerasimova: Jäʹǩǩem nijdd (Kola-1996: II:5C) 
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Anfisa Gerasimova: Jäʹǩǩem nijdd (Kuola-94/IV:3, nro. 56)  
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Siʹrǧǧi Säävti âʹlǧǧ ’Siʹrǧǧi Säävtin poika’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Siʹrǧǧi Säävtin poika kävelee Joŋŋniemen alueella ja alkaa huutaa venettä järven yli. Määrf-tyttö 

hakee aitasta hienon puuvillaisen hameen ja lähtee hakemaan Siʹrǧǧi Säävtin poikaa. Leuʹdd löytyy 

Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:23. 

 

Siʹrǧǧi Sääʹv-e-ti ǥ-âʹlǧǧ-e lij da    Siʹrǧǧi Säävtin poika on ja 

vääʹʒʒ-e-stem mon-a ǥo vääʹʒʒ-e-stem  käveleskelin minä kun käveleskelin 

Joŋŋ-â-njargg-ääkkaž-e-ja lij da    Joŋŋniemen52-akkasella (ja on ja) 

Joŋŋ-â-njargg-ääkka-ǥo-ž-a-ja lee.   Joŋŋniemen-akkasella. 

A, čueʹrvv-e-jam heikk-a-ǥo-sta-stam da   No, huudahdan hienolla ja 

neezzan ǥo peʹčǩǩ-a-rõs jiõnâž-u.   naisen (kun) kirkkaalla äänellä. 

 

Määrfaž ǥo mon-a ǥo väʹʒʒ-e-lem da   Määrfaž (kun) minä (kun) kävelen ja 

njõll-â ǥo ääita-ǥo-ʹže-u-ja lij,   nili-kun-aittaseen (on) 

a, seeʹtec ǥo ǩeäʹpp-e-ses     no, ohut kun kevyt 

kååutu lij da.       puuvillainen hame on (ja). 

 

noʹǩǩe-ǥo-tam-a ǥo noʹǩǩ-e-tam.   Nukahdan kun nukahdan, 

Vuâlǥam mon viʹʒʒ-e-ǥo-he-da-led-a   lähden minä hakemaan. 

Siʹrǧǧi-ja Sääʹv-e-ti âʹlǧǧ-e lij.   Siʹrǧǧi Säävtin poika on. 

 

 

 

  

 
52 Suom. Puolukkaniemi. 
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Anfisa Gerasimova: Siʹrǧǧi Säävti âʹlǧǧ (Kuola-94/VII:4, nro. 75) 

 

 



171 

 

Veâra vuõnjâl ’Veâra vuongeli’  

Anfisa Gerasimova 

 

Tässä leuʹddissa porot ovat ihmisen epiteettejä, ja samalla tärkeitä kulkemisen kannalta. Veâra-tyttöä 

verrataan vuongeliksi, toisvuotiaaksi naarasporoksi, äitiä poroemoksi. Kuten useissa tämän kirjan 

muissakin leuʹddeissa, ajamisella viitataan kosimiseen. Veâra ajaa, sulhanen ajaa ja vielä isä ja äitikin 

ajavat kosiojoukon mukana. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:26. 

 

La-la-la-la     La-la-la-la 

De Veâra kâʹl,     Niin Veâra kyllä,  

vuõnj-a-njam,  kâʹl vuejj-a.   vuongelini, kyllä ajaa. 

 

Ååʹrel jeärǥaž kâʹl vuäkk-a.   Ååʹrel-härkänen, kyllä nulkkaa. 

Ååʹrel jeärǥaž kâʹl vuäkk-a.   Ååʹrel-härkänen, kyllä nulkkaa. 

 

La-la-la-la     La-la-la-la 

Veâra eʹčč-e, kâʹl vuejj-a.   Veâran isä, kyllä ajaa. 

Veâra njâmma, kâʹl vuejj-a.   Veâran emo, kyllä ajaa. 
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Anfisa Gerasimova: Veâra vuõnjâl (Kuola-94/V:1, nro. 55A)  
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Koumm vuâra peeiʹvest ’Kolme kertaa päivässä’ 
 

Anfisa Gerasimova 

 

Tämän leuʹddin sanoissa kertoja kuvaa ilmeisesti loputonta arkista työtä, jonka välissä hän ristii 

silmänsä eli rukoilee. Tallennus on vuodelta 1996. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla 

CD1:2. 

 

Koumm vuâra peeiʹvest muõrid-e peelam.  Kolme kertaa päivässä (poltto)puita sahaan. 

Koumm vuâra peeiʹvest muõrid-e luâddam.  Kolme kertaa päivässä puita hakkaan. 

Koumm vuâra peeiʹvest muõrid-e kuâddam.  Kolme kertaa päivässä puita kannan. 

 

Koumm vuâra peeiʹvest čääʹʒʒid-e kuâddam.  Kolme kertaa päivässä vedet kannan. 

Koumm vuâra peeiʹvest šõõʹldid-e põõzzam.  Kolme kertaa päivässä lattiat pesen. 

Koumm vuâra peeiʹvest mon šõõʹldid-e väästam. Kolme kertaa päivässä minä lattiat lakaisen. 

 

Koumm vuâra peeiʹvest čõõʹlmid-e riistam.  Kolme kertaa päivässä silmäni ristin53.  

Koumm vuâra peeiʹvest čõõʹlmid-e riistam.  Kolme kertaa päivässä silmäni ristin. 

 

 

 

  

 
53 Silmien ristimisellä tarkoitetaan rukoilemista. 
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Leuʹddista on nuotinnettuna kolme toisintoa, kaksi vuodelta 1994 ja kolmas 1996. Kaikki ovat Anfisa 

Gerasimovan esittämiä. 

 

Anfisa Gerasimova: Koumm vuâra peeiʹvest (Kola-1996:14) 
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Anfisa Gerasimova: Koumm vuâra peeiʹvest (Kuola-1994/I:1, nro. 3) 
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Anfisa Gerasimova: Koumm vuâra peeiʹvest (Kuola-94/IX:17, nro. 94)  

 

 

 



177 

 

Kueʹhtt Kaaʹdren ’Kaksi Kaaʹdrenia’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹddissa Kaaʹdren Evvanin tyttö luettelee töitä ja omaisuutta, joita hän tekee ja omistaa. Kaikki on 

samoin myös hänen kaimallaan, Kaaʹdren Jääkkin tyttärellä. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta 

numerolla CD1:30. 

 

A, ti Katrina Ivanovna da    No, sinä Katrina Ivanovna ja 

Jekaterina Jakavlovna.    Jekaterina Jakavlovna. 

 

A, ton-a Kaaʹdren Jakku nijdd,    No, Sinä Kaaʹdren Jääkkin tyttö 

da mon-a Kaaʹdren Evvan nijdd.   ja minä Kaaʹdren Evvanin tyttö. 

Da, ton-a Kaaʹdren Jakku nijdd,    Ja, sinä Kaaʹdren Jääkkin tyttö 

da mon-a Kaaʹdren Evvan nijdd.   ja minä Kaaʹdren Evvanin tyttö. 

 

A, ton-a leäk ǥo čieʹʒʒ-e nijdd,    No, sinä olet kuin sedän tyttö  

da mon-a leäm ǥo čieʹʒʒ-e nijdd.   ja minä olen kuin sedän tyttö. 

A, ton-a Kaaʹdren Jakku nijdd,    No, sinä Kaaʹdren Jääkkin tyttö, 

da mon-a Kaaʹdren Evvan nijdd.   ja minä Kaaʹdren Evvanin tyttö. 

 

A, ton-a kuärak ciõpârpiâck di    No, sinä ompelet kellohelmaista peskiä ja 

mon-a kuäram ciõpârpiâck.    minä ompelen kellohelmaista peskiä. 

Da ton-a kuärak ciõpârpiâck di    Ja sinä ompelet kellohelmaista peskiä ja 

mon-a kuäram ciõpârpiâck.    minä ompelen kellohelmaista peskiä. 

A, ton-a kuärak viõʹlǧǧes jeäʹrid,   No, sinä ompelet valkoisia pitkävartisia kenkiä. 

mon-a kuäram viõʹlǧǧes jeäʹr-.   Minä ompelen valkoisia pitkä[vartisia kenkiä]. 

 

A, mon-a kuäram      No, minä ompelen 

viõʹlǧǧes ǩeest di      valkoista poronkoipikinnasta ja 

ton-a kuärak viõʹlǧǧes ǩeest.    Sinä ompelet valkoista poronkoipikinnasta. 

 

A, ton-a Kaaʹdren Jakku nijdd,    No, sinä Kaaʹdren Jääkkin tyttö, 

di mon-a Kaaʹdren Evvan nijdd.   ja minä Kaaʹdren Evvanin tyttö. 

A, ton-a kuärak ǩeâstt-a-said di    No, sinä ompelet kintaita ja 
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mon-a kuäram ǩeâstt-a-said.    minä ompelen kintaita. 

 

A, tuännast ǥo leʹjje      No, teillä kun oli 

ǥo-la da pol-â-sot-ene,     (kun ja) puolisataa 

ja podaruše njeäʹtte54 ǥol-a di   ja ystävätärtä (kun niin) 

di muännast leʹjje ǥo la pollasot   ja meillä [kahdella] oli puolisataa 

da podaruše njeäʹtte.     ja ystävätärtä. 

 

Da tuännast leʹjje ǥo bumasneǩ di    Ja teillä [kahdella] (kun) lompakko ja 

muännast leʹjje ǥo bumasneǩ.    Meillä [kahdella] (kun) lompakko. 

А, tuännast leʹjje ǥo denga leʹjje di    No, teillä [kahdella] oli (kun) rahoja (oli ja) 

muännast lie ǥo deang.    Meillä [kahdella] on (kun) rahoja. 

 

A, ton-a Kaaʹdren Jakku nijdd di    No, sinä Kaaʹdren Jääkkin tyttö ja, 

mon-a Kaaʹdren Evvan nijdd.    minä Kaaʹdren Evvanin tyttö. 

 

 

  

 
54 Sanan merkitys epäselvä. 
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Leuʹddista on nuotinnettuna kolme toisintoa, kaksi vuodelta 1994 ja kolmas 1996. Kaikki ovat Anfisa 

Gerasimovan esittämiä. 

 

Anfisa Gerasimova: Kueʹhtt Kaaʹdren (Kuola-94/I:5, nro. 5.)  
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Anfisa Gerasimova: Kueʹhtt Kaaʹdren (Kuola-1994/IX:16A, nro. 93A)  

 

 

Anfisa Gerasimova: Kueʹhtt Kaaʹdren (Kuola-94/IX:16B, nro. 93B) 
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Anfisa Gerasimova: Kueʹhtt Kaaʹdren (Kuola-94/IX:16C, nro. 93C) 
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Anfisa Gerasimova: Kueʹhtt Kaaʹdren (Kuola-94/IX:16D, nro. 93D)  
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Lääzar Meeʹdri âʹlǧǧ ’Lääzar Meeʹdrain poika’  
 

Anfisa Gerasimova 

 

Leuʹddissa ihmetellään, mikseivät tytöt lähde Lääzar Meeʹdrain pojalle vaimoksi, näädän taljaa 

kantamaan, kultasormuksia ja silkkihuivia pitämään. Leuʹdd on äänitetty vuonna 1996, ja se löytyy 

Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:6. 

 

Niõđ-â, niõđ-â, niõđ-â      Tytöt, tytöt, tytöt 

kåʹll-e-suõrmmsa-ǩiõđ-â,     kultasormukset sormissa, 

da šolkk-â-reeʹppiǩ-vueiʹvv-e     ja silkkihuivi päässä. 

 

Mõõzz-â tij-e jeäʹp-pa vueʹlj-e ǥo lij-a   Miksi te ette lähde (kun on) 

Lääzar Meeʹdrai âlgga da      Lääzar Meeʹdrain pojalle ja 

Lääzar Meeʹdrai âlgga?     Lääzar Meeʹdrain pojalle. 

 

Lääzar Meeʹdrai âʹlǧǧ lij...uʹc…     Meeʹdrin poika Lääzar on pie… 

niebalšai karabatti a,       Melko pieni kyttyräselkäinen, 

niebalšai karabatti      melko pieni kyttyräselkäinen 

käll-a-jo-ǥo-saž-e.      ukko-(kun jo)-nen.  

 

Niõđ-â, niõđ-â, niõđ-â      Tytöt, tytöt, tytöt 

kåʹll-e-suõrmmsa-ǩiõđ-â,     kultasormukset sormissa, 

da šolkk-â-reeʹppiǩ-vueiʹvv-e     ja silkkihuivi päässä. 

 

Mõõzz tij jeäʹp-p-e vueʹlj-e     Miksi te ette lähde 

Lääzar Meeʹdrai âlgga?     Lääzar Meeʹdrain pojalle? 

Mõõzz tij jeäʹp-p-e vueʹlj-e     Miksi te ette lähde 

da Lääzar Meeʹdrai âlgga?     ja Lääzar Meeʹdrain pojalle? 

 

Neäʹđ tueʹllj-e nueʹđđed     Näädän taljaa kantamaan 

kåʹll-e-suõrmmsid ââʹnned da     kultasormuksia pitämään ja 

šolkk-â-reeʹppǩid ââʹnned?     silkkihuivia pitämään? 

 



185 

 

Leuʹddista on nuotinnettuna kolme toisintoa, kaksi vuodelta 1994 ja kolmas 1996. Kaikki ovat 

Anfisa Gerasimovan esittämiä. 

 

Anfisa Gerasimova: Lääzar Meeʹdrai âʹlǧǧ (Kola-96:15C) 

 

 

  



186 

 

Anfisa Gerasimova: Lääzar Meeʹdrai âʹlǧǧ (Kuola-94/I:10, nro. 10A)  

 

Anfisa Gerasimova: Lääzar Meeʹdrai âʹlǧǧ (Kuola-94/I:10, nro. 10B) 
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Čokknjuuʹnn ’Terävänokka’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Tässä vanhassa leuʹddissa muistellaan vitsikkäästi terävänokkaista Jääkkiä, jolla oli kirjoturpainen 

hirvas, pilkkuturpainen vaami ja suippokuonoinen koira. Anfisa sanoo vain: ”Se tapahtui kauan 

sitten”. Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:7. 

 

Čokk-â-njuuʹnn-e Jääcc-a väʒʒ-a da     Terävänokka Jääcc kävelee ja 

čokk-â-njuuʹnn piânnj-a-saž-e    Teräväkuono-koiranen 

ǩeʹrjj-e-njuuʹnn sârvv-a-saž-e     Kirjoturpa-hirvas 

peʹlǩǩ-e-njuuʹnn-e ääld-a-saž-e da    pilkkuturpa-vaami ja 

čokk-â-njuuʹnn-e Jääcc-a väʒʒ-a da     terävänokka Jääcc kävelee ja 

čokk-â-njuuʹnn piânnj-a-saž-e    suippokuono-koiranen 

čokk-â-njuuʹnn-e sârvv-a-saž-e da.    kirjoturpa-hirvas ja. 
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Anfisa Gerasimova: Čokknjuuʹnn (Kuola-94/I:1, nro. 11)  

 

 

  



189 

 

Anfisa Gerasimova: Čokknjuuʹnn (Kuola-94/VI:1A, 64A)  

 

 

Anfisa Gerasimova: Čokknjuuʹnn (Kuola-94/VI:1B, nro. 64B)  
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Kolhoosielämä 

 

Koolhooz-ääkkaž ’Kolhoosi-emonen’ 

Nästt Gerasimova 

 

Nästt teki tämän leuʹddin, jossa kuvataan Vuõssmõs-kolhoosin poronhoitotyötä. Nästt työskenteli itse 

kolhoosissa, ja hänen aviomiehensä toimi poronhoitoprikaatin johtajana 12 vuoden ajan. Ensin 

kuvataan paikkaa, Vuõʹjjemin seutua ja poroja. Seuraavaksi leuʹddissa luetellaan kolhoosin 

proprikaatissa työskenteleviä poronhoitajia: Uʹtri Eeʹlljan poika, Feelka Eeʹlljan poika. Tallennukseen 

liittyvässä haastattelussa mainitaan työntekijöinä lisäksi kolme veljestä, Evvan, Nikolai ja Pimen. 

Poronhoitajia kehutaan. He osaavat seurata taitavasti porotokkaa, heitä eivät estä sääolosuhteet, 

sumu, sade, lumimyrsky, vesistöt, ei edes kevätsohjokeli tai Täʹlvv-niemen kova tuuli. Poroprikaatia 

johtaa Uʹtri Ååntasǩin poika, ja nuoret pojat ajavat tokan mukana ja pitävät sen koossa. He myös 

osaavat kulkea, eivät eksy ja tietävät aina missä porotokka kulkee.  

Leuʹdd löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:41. 

 

Lu-lu-lu-lu-lu-lu     Lu-lu-lu-lu-lu-lu 

A, kuäʹss-e lie viiʹllje väʹʒ-e-škuättam   No, koska olivat veljet alkamassa kävelemään 

pirr-â ǥo Vuõʹjjem-ääkka-la.     ympäri kun Vuõʹjjem-akkasta55. 

Da Vuõʹjjem veʹt ŋ-ääkkaž lij-a juʹn   Ja Vuõʹjjempa-akkanen on jo 

da mavv-â lie ääldu-la-ja de.    ja pienet ovat vaatimet niin. 

 

Vuõʹjjem lie čäurr-a-ǩeäđǥa joo.   Vuõʹjjem on mukulakivikkoa (joo). 

A, väʹʒ-e-škuõʹtte, väʹʒ-e-škuõʹtte joo   No, alkavat kävellä, alkavat kävellä (joo) 

kääll-a-da-ju-ǥo-sa-ja joo     ukot (joo) 

pirr-â Vuõʹjjem veʹt ŋ-ääkka da   ympäri Vuõʹjjemin akkasta ja 

kolhoozz jeärǥai, ŋ-ääldui mieʹldd.   kolhoosin härkien ja vaatimien mukana. 

 

A, tõt-â lij, tõk-â lie ja joo    No, se on, ne ovat ja (joo) 

na ŋ-eta joo ǥo lij-a juʹn da    (niin on joo kun on jo ja) 

Uʹtri lij ŋ-Eeʹllja ŋ-âʹlǧǧ-e joo   Uʹtri on Eeʹlljan poika (joo). 

 
55 Suom. Uimajärvi. 
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di Feelka lij ŋ-Eeʹllja âʹlǧǧ-e joo.   Feelka on Eeʹlljan poika 

A, nuõr lie päärna-la-ja joo.    nuoret ovat pojat (joo). 

 

Väʹʒ-e-step, väʹʒ-e-step-a, joo.   Kävelemme, kävelemme (joo). 

Ij tuõʹlle ǥo miʹjjid ni     Ei pidättele (kun) meitä 

ni tumanaž ni âʹbrr-e, joo.     sumu eikä sade (joo). 

Da ij tuõʹlle veʹt     Ja eipä pidättele 

ij-a tuõʹlle ni tumanaž ni ŋ-ääkka joo.   ei pidättele edes sumu akkanen (joo). 

 

Väʹʒʒep di puk-â tieʹttep joo    Kävelemme ja kaikki tiedämme (joo) 

koon-a ǥ-årra go väʹʒʒed joo.    mihin suuntaan (kun) kävelemme (joo). 

A, kuäʹss lij lik-a-stam-až juʹn    No, milloin on liikkunut (joo) 

kol-a-hoozz ǥo čiõǥǥ-a-râž-a juʹn   kolhoosin (kun) tokkanen (joo) 

a, še maddiž56 ǥo kââm-a-dast.   no, myös [?] (kun) humisee. 

Kol-a-hoozz čiõǥǥ-a-raž lik-a-sti.   Kolhoosin tokka liikkuu. 

 

A, väʹʒste käʹll-e-sa väʹʒ-e-ste    No kävelivät, ukkoset kävelivät 

vääʹʒʒe-de-jo-ǥo-ste-ja joo    kävelivät (joo). 

da Uʹt-e-ri lij ŋ-Ååntasǩ âʹlǧǧ-e joo,    Ja Uʹtri on Ååntasǩin poika (joo) 

brigada lij-a, brigada lij-a ooumaž joo.  Prikaatin on, prikaatin on mies (joo). 

 

Da nuõrr-â lie päärna-la-ja pâi   Ja nuoret ovat pojat vain 

čiõǥǥ-a-ra vueʹjje mieʹldd-e joo    porotokan mukana ajavat (joo) 

pâi koon-a joo ǥo tõʹst-e joo ǥ-årra   vain kunnes (joo kun) tuossa (joo) luona 

čiõǥǥ-a-raž ǥo vuäkkadeda,    porotokka kun nulkkaa57 

što ij-a ni piõdganeʹčče juʹn    että ei hajaantuisi (jo) 

puk-â leʹčče ŋ-õhttân sââʹjest.    kaikki olisivat yhdessä paikassa. 

 

A vuejjtep veʹt vueʹjjep, vueʹjjep juʹn.    No, ajammepa, ajamme ajamme (joo). 

ǩiđđ-â ni rospotaž tuõʹlle joo.    Edes kevätsohjokeli pidättele (joo). 

Ni ij veʹt tuõʹlle miʹjjid tueʹlle    Eipä pidättele meitä 

ǩiđđ ǥo jõnn-â čääʹcc-e joo,    edes kevään (kun) iso vesi (joo), 

 
56 Sanan merkitys epäselvä. 
57 Suom. juoksee. 
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ni ij a tuõʹlle viillj-a ij-a tuõʹlle   ei pidättele veli pidättele  

ni Täʹlvv-e-njaarg-â jõnn-â piõggâž joo.  eikä Täʹlvv-niemen kova tuuli (joo). 

 

Na väʒʒstep vuej-a-step-a juʹn   Niin, kävelemme, ajamme (jo) 

pirr-â pâi Vuõʹjjem-ääkka-la.    ympäri vain Vuõʹjjem-akkasta. 

Pâi koolhoozz jeärǥain de äälda-la-in  Vain kolhoosin härkien ja vaatimien kanssa 

pâi jååʹđe-joo-ǥo-d-ep-a joo.    vain kulkea (joo). 

A, koon ǥo ŋ-årra veʹt jooʹttep juʹn   Minne (kun) päin vain kuljemme jo 

di tieʹttep veʹt jânnma koozz väʹʒʒep.    ja tiedämmepä maan missä kävelemme. 

Jeäʹp-e čääʹje käʹll-e-sa ni päärna juʹn.  Emme eksy ukot emmekä pojat (jo). 

 

Tieʹttep koon ǥo ŋ-årra väʹʒʒep juʹn,   Tiedämme minne (kun) päin kävelemme (jo), 

ij tuõʹlle ni jeäʹǩǩež tumanaž,     ei pidättele edes illan sumu, 

ij tuõʹlle ni jõnn-â pogođa.     ei pidättele edes suuri lumimyrsky. 

Puk-â veʹt vueiʹnnep, tieʹttep juʹn,   Kaikkipa näemme, tiedämme jo, 

koon ŋ-årra jååʹtted, jååʹtted, juʹn.    minne päin [porotokka] kulkee, kulkee, jo. 
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Nästt Gerasimova: Koolhooz-ääkkaž (Kuola-94/XXII:6, nro. 129)  
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Nikanoraž Feâđat âʹlǧǧ ’Nikanoraž Feâđat poika’ 

Nästt Gerasimova 

 

Leuʹddissa kerrotaan Nikanoraž Feâđatin pojasta. Hän toimi ajurina ja kuljetti poroilla ilmeisesti 

kommunistisen puolueen herroja Vuõssmõs-kolhoosiin. Heidän tehtävänään oli toimittaa vaalit ja 

osallistua vaalijuhliin. Kolhoosissa asuivat Ååjjaž ja hänen tyttärensä Määrf. Äiti innostui kovasti, 

kun luuli, että Nikanoraž oli tullut kylään hänen tyttärensä Määrfan takia. Maaʹtfi, Maažžânin poika 

kuitenkin sanoo Ååjjažille, että ei Nikonoraž sinun tyttösi takia tullut vaan toi vain herroja 

vaalijuhliin. Nästt kertoi tehneensä tämän leuʹddin itse, sillä hän asui samassa kolhoosissa58. Myös 

tästä leuʹddista on kaksi versiota. Ensimmäinen löytyy äänitteenä Son vuäinn -julkaisusta numerolla 

CD1:34 ja toinen numerolla CD1:35. 

 

Mon veʹt-e pâi-a ǥo leuʹdd-e-jââstam.  Minäpä vain leuddailen. 

Lu-lu-lu-lu      Lu-lu-lu-lu 

 

A, Nikonorâž lij ǥo Feâđat ŋ-âʹlǧǧ    No, Nikonoraž on kun Feâđatin poika. 

ǩeäss-a-joo-ǥo-tâsttam veʹt    Valjastanut porot 

ŋ-eʹsǩe ŋ-âʹldd-e Ristt-â-ǩeâdda ŋ-ääkk-a-ʹže  lähelle Ristikenttä-akkasta 

vuej-a-joo-ǥo-steeja-ju.    ajaja. 

 

A, mon veʹt viilljâž puʹhtt-e-d-em pâi    No, minäpä velinen toin vain 

rajonai hiärra-la-id     alueherrat 

da võbornai päär-raid-a joo    ja vaali-pojat, jo. 

”go võbori leʹjje tõ-”     Kun vaalit oli… 

 

Ââʹn tõʹst-e lij tõt-a lij-a     Nyt tuossa on, se on 

Vuõssmõs-ŋ-ääkka-la-st-a lij-e,    Vuõssmõs-kolhoosi-akkasessa on. 

 

Ristt-ǩeâdd-ääkk-a-ʹže vuejast.   Ristikenttä-akkaseen ajoin. 

Mij ǥo ŋ-eʹsǩe vueʹlj-e-škuõʹđim de    Me kun juuri olimme tekemässä lähtöä niin 

håʹt-e ǥo seʹl-e-saveâttaʹže.    vaikka kun kyläneuvostoon 

Nuõr leäʹp-e vueʹljškuättam     [Me] nuoret olemme tekemässä lähtöä 

 
58 Haastattelu 13.9.1994, kasetti 21. 
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håʹt ǥo seʹl-e-saveâttaʹže    vaikka kun kyläneuvostoon 

da Juʹrǩina joo ǥo siid-â-ʹže    ja Juʹrǩinan (joo kun) kyläseen. 

 

Это мы в колхозе жили так   Me asuimme kolhoosissa [sanoo venäjäksi]. 

 

(kyläneuvoston taloon kirjoittamaan ʹvanha herra pois ja uusi tilalleʹ) 

(Me kävimme siellä...) 

 

Joo-o Nikonoraži vuej-a-sti,     Joo-o, Nikanoraž ajoi.. 

ŋ-Ååjjaž ŋ-ääkkaž ŋ-aaʹlji njuiʹǩ-e-stõõllâd  Ååjjaž-akka alkoi hypähdellä 

mâʹte ǩiđđ-â veʹt-a ŋ-aacc-â-joo-ž,    niin kuin kevät-suosirkka 

miõutâst-i miõʹhtte juʹn-a.    mättäältä mättäälle jo. 

 

A, koozz muu Määrfaž-i šõõdd-âd-i,    ”No, mihin minun Määrfaž katosi? 

Nikonoraž päärnaž lij-e puättam-až,    Nikanoraž poikanen on saapunut” 

Lu-lu-luu...      Lu-lu-luu... 

 

A, cieʹlǩ-e-sast, cieʹlǩ-e-sast-a joo   No, tokaisee, tokaisee 

Maaʹtfi Maažžân ŋ-âʹlǧǧ-e:     Maaʹtfi, Maažžânin poika: 

”Na jeäʹl njuiʹǩ-e-stõõl,     ”Niin, älä hypähtele, 

jeäʹl njuiʹǩ-e-stõõl.     älä hypähtele. 

Ij tuu niõđ-â diõtt-â puättam.     Ei [Nikonoraž] sinun-tyttö takia tullut. 

Son veʹt puʹhtt-e-d-i joo     Hänpä toi (joo) 

hiärra-la-id-a puuʹt-i pâi     herroja toi vain 

võbornai prääʹzn-e-kaž”.    vaalijuhliin”. 

 

Toinen tekstiversio: 

 

Mon pâi ǥo leuʹdd-e-jââstam     Minä vain kun leuddailen 

Lu-lu-luu.      Lu-lu-luu. 

 

Kolhooz-ŋ-ääkkaž lij ǥo Kolhooz-ŋ-ääkkaž  Kolhoosi-akkanen on (kun) Kolhoosi-akkanen 

Vuõss-â-mõs-a lij kolhoozâž    Vuõssmõs-on-kolhoosi 

Lu-lu-luu.      Lu-lu-luu. 



202 

 

 

A, Nikonoraž päärnaž     No, Nikonoraž poikanen 

lij ǥo vuejj-a-lam-až     on kun lähtenyt ajamaan 

pâi Ristt-â-ǩeâdda ǥo ŋ-ääkk-a-ʹže.   Ristikenttäsen kun akkaseen. 

 

Tõt-a lij tõt-a lij-a lij      Se on, Se on on  

võbornai lij prääʹzn-e-kaž    vaali on juhlat 

Viikk-â-lââstam viikk-â-lââstam    Vien, vien 

Pâi ra-jo-na-hiärra-la-id    vain alueherroja 

Pâi võbornai go prääʹzn-e-ka.   vain vaali kun juhliin. 

 

Vuej-a-sti, vuej-a-sti      Ajoi, ajoi 

Nikonoraž pâi Ristt-â-ǩeâdda-ǥo-ŋ-ääkkaʹže  Nikonoraž vain Ristikenttäsen akkaseen. 

Puõʹđi, puõʹđi, pueʹtt-e-d-i    Tuli, tuli, tuleskeli 

go ŋ-Ååjjaž Paarfu niõđâž-i     kun Ååjjaž Paarfun tyttö. 

 

”A, Nikonoraž leäi go puättam-až da   ”No, Nikonoraž oli kun tullut ja 

koozz muu Määrfaž lij-e šõddâm-âž?”  mihin minun Määrfaž on joutunut?” 

Joo, ŋ-Ååjjaž-ŋ-ääkkaž aaʹlji njuiʹǩ-e-stõõllâd Joo, Ååjjaž-akka alkoi hypähdellä 

mâʹte ǩiđđ-â ŋ-aaccâ-jâ-ž njuiʹǩ-e-stââll,  niin kuin kevät-suosirkka hyppii. 

miõutâst miõʹhtte njuiʹǩ-e-stââll   mättäältä mättäälle hyppii 

ŋ-Ååjjaž-ŋ-ääkkaž aaʹlji veʹt njuiʹǩ-e-stõõllâd  Ååjjaž-akkapa alkoi hypähdellä 

da poorrâd tõʹst-i di Olga?    ja syödä [?] 

 

”Koozz veʹt Määrfaž lij šõddâm-âž?”  ”Mihinpä Määrfaž on joutunut?” 

A, Nikonoraž veʹt lij-e     No, Nikonoražpa (on),  

cieʹlǩ-e-sta-st, cieʹlǩ-e-sta-sta    tokaisee, tokaisee 

A, Maaʹtfi veʹt Maažžân âʹlǧǧ-e jo:   No, Maaʹtfi Maažžânin poika (joo): 

”Jeäʹl-e njooik, jeäʹl-e njooik    ”Älä hypi, älä hypi 

A, puätt veʹt tuu Määrfaž juʹn.    No, Tuleepa sinun Määrfaž jo. 

A, Nikonoraž puõʹđi ŋ-ij tuu Määrfu diõtt-â juʹn No, Nikonoraž ei tullut sinun Määrfan takia 

Nikonoraž puõʹđi pâi võbornai prääʹzn-e-kaʹže”, Nikonoraž tuli vain vaalijuhlaan”. 

Lu-lu-luu.      Lu-lu-luu. 
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Juʹn-e juʹn Ristt-â-ǩeeʹdd ŋ-ääkkaž leäi-e  Ristikenttä-akkanen Ristikenttä-akkanen 

Ristt-â-ǩeeʹdd ŋ-ääkkaž de    Ristikenttä-akkanen, 

Ristt-â-ǩeâdda veʹt ŋ-äkk-a     Ristikenttäsen akka 

Vuäǥste, vuäǥ-a-ste juʹn kolhooz jeärǥa-la  lähtivät nulkkaamaan kolhoosin härät, 

ǩieʹss-e-li, ǩieʹss-e-li ŋ-eʹsǩe    Vetäisivät, vetäisivät 

voozz-â-voi loʹsses saan-a-la    raskaita kuormarekiä 

voozz-â-voi lie loʹsses saan-a-la   raskaita ovat kuormareet 

Lu-lu-luu.      Lu-lu-luu. 

 

A, luʹǯǯe gâlgg-â leuʹdd-e-jâʹstted   No, paremmin pitää leuddailla 

Vuõss-â-mõs-siidâž lij kååʹtt    Vuõssmõs-kylänen on joka 

kuäʹss-e leäʹp išttâm-âž-a vuâlas   jolloin olemme istuneet alas 

Njuõtt-â-jooǥǥ ääkka-la    Njuõttjokk-akkasta 

tõʹst njeällj-e [?] gâlgg-u vuäkkam-až  siinä neljä [?] nulkkannut 

pâi vot veʹt saʹl-e-saveâttaʹže    niin vain kyläneuvostoseen 

vot pâi saʹl-e-saveâttaʹže ǥu    niin vain kyläneuvostoseen 

Juʹrǩina ǥo siidâʹže     Juʹrǩinan kun kyläseen 

vuâj-a-steeʹl vuâj-a-steeʹl joo    ajamalla, ajamalla (joo) 

pâi Vierrkuõškk-ŋ-ääkka puättam   vain Vierkuõškk-akkasen tullut 

ååʹn ǥ-âʹlǧǧe veʹt jeärǥa vuäŋ-a-vueʹlje-sta-sta. nyt heidän täytyy vain härällä ajaa. 

 

ŋ-Ääkka lie saani ǥ-âlgg võõidâm-âž   Akat olivat saneilla täytynyt lähteä pois  

pâi leuʹddj-â-stõõlškuõʹtte, leuʹddjstõõlškuõʹtte vain alkoivat leuddailla, alkoivat leuddailla 

ǥ-âlggškuätt vueʹljškueʹtted    täytyy alkaa lähteä 

joo nuʹtt veʹt saʹl-e-saveâttaʹže   joo, niinpä kyläneuvoston 

da nuʹtt jeäʹped ǥu vuâj    ja niin emme kun aja 

a nuõr lie päärna pâi ŋ-išttâm-âž   mutta nuoret ovat pojat vain istuvat 

likkelii ǩeâll koʹllʼješkuätt joo    kello alkaa kuulumaan (joo). 

[?] veʹt jeäʹlle [?] lij     [?] kävivät [?] on 

tõt oudd-lij-vuejj-e-jaž joo    hän on edelläajaja (joo) 

ŋ-Åʹl-e-sander ŋ-Evvan ŋ-âʹlǧǧ-e joo   Åʹlsander Evvanin poika (joo) 

di Jååǥǥ-a-raž Feelka ŋ-âʹlǧǧ lij   ja Jååǥǥar Feelkan poika on 

tõk lie vuejjam-až-a joo     he ovat ajaneet (joo)  

di Piimenaž Riiǥu ŋ-âʹlǧǧ-e joo   Piimenaž Riikon luokse (joo) 
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vuâj-a-steeʹl vuâj-a-steeʹl go Juʹrǩin-a siid-â-ʹže ajamalla, ajamalla kun Jurkinin kyläseen 

eʹsǩe teʹl-e-fon stååʹlp joortõõlškuõʹtte.  ihan puhelintolpat alkoivat kaatuilla. 

 

da ŋ-Evv-a-naž pâi Maažžân ŋ-âʹlǧǧ    Ja Evvanpa Maažžânin poika 

cieʹlǩ-e-stââtt:       sanoi: 

”Prozivali prozivali joo    ”Myöhästyivät, myöhästyivät, joo 

jeäʹp ǩiõrgg-â-ǥo-maž     emme kerinneet 

[?] joo go jie de     [?] (joo kun) eivät niin 

ǩiõrggan vuâj-a-steeʹl     kerenneet ajamalla 

kolhooz jeärǥa lie vuäkkam-až   kolhoosin härät ovat nulkanneet 

eʹsǩe Juʹrǩin-a-siid-â-ʹže-ja joo”.   ihan Juʹrǩinin kyläseen, joo”. 

Vot.       Niin. 

 

A, juʹlste käʹllsa juʹlste di    No, joivat ukot, joivat ja 

ŋ-ääkka pâi ǥo leuʹdd-e-stâʹlle da   akatpa vain leuddailivat ja 

nuõr ǥ-eʹsǩe päärna ǥo pleäss-e-lâʹstte  nuoret aivan pojat kun tanssiskelivat. 

Lu-lu-luu.      Lu-lu-luu. 

 

”Tõt Vuõssmõs-ääkkaž nuʹtt lij”   Se Vuõssmõs-akkanen niin on 

 

Vuõssmõs-ääkkaž lij ǥu     Vuõssmõs-akkanen on (kun) 

Vuõss-â-mõs-ääkkaž da.     Vuõssmõs-akkanen (ja). 

Mušt-a-jâsttam, mušta-jâsttam-a go   Muistelen, muistelen kun 

a, toʹben leäi jeäll-a-mõš joo    no, siellä oli elämä (joo) 

di nuõrr-â-pooddâž mõõnnâm-âž joo.  ja nuoruus [on] mennyt (joo). 

veäʹsselvuõđâž puk-a lij mõõnnâm-âž.  Hauskuus kaikki on mennyttä. 
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Nästt Gerasimova: Nikanoraž Feâđat âʹlǧǧ, versio 1. (Kuola-94/XXI:12, nro. 122)  
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Katrillitanssilaulut 

 

Väʹsǩǩ Ǩiurrâl âʹlǧǧ ’Väʹsǩǩ Ǩiurrâlin poika’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Tässä katrillitanssilaulussa kuvataam humoristisesti tanssijoita, joista kullakin on ominaispiirteensä. 

Efrosenjaž Oʹnssemin tyttärellä on niin kapea uuma, että häntä nimitetään muurahaisvuongeliksi 

(toisvuotinen porovaami). Väʹsǩǩ Ǩiurrâlin pojan koipinahkakengät pitävät tanssilattialla hiski hiski 

-ääntä. Mutta kun Jääkk Trofemin poika alkoi tanssimaan, niin kuului hlooppi hlop -ääni, kuin metso 

olisi lähtemässä lentoon. Laulu löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:1. 

 

Lal-la-la-la, laa-la-la, lal-la-li-la, la da  Lal laa-la-la... 

la-la-la, la-la-lal-la, lil-laa, la-da.   laa-la-la... 

 

Väʹsǩǩ viilljâž Ǩiurrâl-i âʹlǧǧ-e,   Väʹsǩǩ-velinen, Ǩiurrâlin poika 

Efrosenjaž Oʹn-i-ssem-i nijdd-â,   Efrosenjaž Oʹnssemin tyttö. 

Jounpeis Oʹn-i-ssem nijdd-â,     Jounpeis Oʹnssemin tyttö, 

kotkk-ât-vuõnnj-â-ǥo-laž-a,     muurahais-vuongeli59 

kõskk-â-pääiʹǩest sieʹǧǧ-õ-ǥo-b-õža    keskikohdasta kapeampi 

kååut-a-ǩieʹjj-e kââʹzzâ-ǥo-b-õža.   hameenhelmat paksummat60 

 

A, Väʹsǩǩ viilljâž Ǩiurrâl-i âʹlǧǧ-e    No, Väʹsǩǩ-velinen, Ǩiurrâlin poika 

vaaʹldi ǥo pleäss-a-ǥo-jed-a    alkoi (kun) tanssimaan: 

hiski, hiski kaamâs-a-kamm-a-ǥa da    ’Hiski hiski’, sanovat koipinahkakengät ja 

hiski, hiski kaamâs-a-kamm-a-ǥa.   ’hiski hiski’, sanovat koipinahkakengät. 

 

Eeunkaž viilljâž Peâtt-a ǥo âʹlǧǧ-e   Eeunkaž-velinen, Peâttin (kun) poika 

vaaʹldi ǥo pleäss-a-ǥo-jed-a    alkoi (kun) tanssimaan: 

tuušš, tuušš käällaǩ-i-kamm-a-ǥa, da   ’Tuuš tuuš’, sanovat kallokaskengät ja 

tuški, tuški käällaǩ-i-kamm-a-ǥa.   ’tuški tuški’, sanovat kallokaskengät. 

 
59 toisvuotinen porovaami. 
60 hameenhelmat levenevät alaspäin- 



209 

 

 

Jääkkaž viilljâž Trooʹfem-i âʹlǧǧ-e   Jääkk-velinen Trofemin poika 

vaaʹldi ǥo pleäss-a-ǥo-jed-a mâʹte    alkoi (kun) tanssimaan. 

čuhčč-e-lååddaž ǩerdd-â-lâʹtt-e-škuõʹđi  Niin kuin metso teki lentoonlähtöä: 

hlooppi, hlooppi, hlop hlooppi hlooppa da   ’hlooppi hlop hlooppi hlooppi hlooppa’ ja 

hlooppi, hlooppi, hlooppi hlooppa61.    ’hlooppi hlooppi hlooppi hlooppa’ 

 

 

 

  

 
61 Ven. Xlop. 
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Anfisa Gerasimova: Väʹsǩǩ Ǩiurrâl âʹlǧǧ (Kuola-94/IX:10A, nro. 89A) 
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Risttǩeʹdd ’Ristikenttä’ 

Anfisa Gerasimova 

 

Nuortijärven siidan keskuspaikkana oli 1900-luvun alkupuolella Risttǩeʹdd eli Ristikentän kylä. 

Kylässä oli myös kirkko, ja Nuortijärven siidan asukkaat kokoontuivat sinne asumaan 

talvikuukausiksi. Yhdessä oloon kuului myös katrillin tanssiminen, jota kuvataan tämän tanssilaulun 

sanoissa. Laulu löytyy Son vuäinn -julkaisusta numerolla CD1:25. 

 

Lai-lai-lai-rai-rai-lai-lai…    Lai-lai-lai-rai-rai-lai-lai… 

Iidež vuõnn-â-vuõtt-a leämma ǥo la leʹjje da  [?] 

Äʹlǧǧem mon-a ǥo pleäss-a-ǥo-la-jed da.  Aloin minä (kun) tanssia ja 

Äʹlǧǧem mon-a pleäss-a-ǥo-la-jed-ed da  Aloin minä (kun) tanssia ja 

Hai-hai-hai-hai     Hai-hai-hai-hai 

 

Tõt njuiʹǩǩad mâʹte njuiʹǩǩad.    Se hypittää kuin hypittää, 

Mon-a tõõzz-a njuiʹǩǩ-e-tam.    minä se hyppelen 

Tõt njuiʹǩǩe mâʹte njuiʹǩǩ-e-tam.    se hyppii kuin hyppii 

Mon-a tõõzz-a njuiʹǩǩ-e-tam.    minä sille hyppelen 

Kuʹǩes-e ǥo-la kooss-â ǥo-l-e-he-de ǥo,   Pitkät (kun) letit (kun) 

lådgga šâddam ǥo lådgga ǥol šâddam da.  heiluvat kun heiluvat edestakaisin ja. 

Njuõtt-â-jääuʹr-e päärnaivuiʹm-a    Nuortijärven poikien kanssa 

siõrr-â-ǥo-la-d-am-a-da.    tanssia... 

Päärnaivuiʹm-a siõrrâ-ǥo-la-d-am-a-da.  poikien kanssa tanssia. 

 

  



212 

 

Anfisa Gerasimova: Risttǩeʹdd (Kuola-94/IX:1A, nro. 81A) 
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Anfisa Gerasimova: Risttǩeʹdd (Kuola-94/IX:1B, nro. 81B) 
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Anfisa Gerasimova: Risttǩeʹdd (Kuola-94/IX:1C, nro. 81C) 
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remembrance”. The Sámi World. Edited by Valkonen, Sanna; Aikio, Áile; Alakorva, 
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