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Nägyy, ku rahvas tah-
totah säilyttiä kieli, ga 
eibo sidä nävy elokses 

da käytändös. Lapsile paistah 
ven’ua. Mikse? Sendäh ku se 
on äijiä kebjiembi. Ristikanzu 
ainos tahtou vähäl väil piästä. 
Ven’al nygöi ei ole kaksikielizen 
pereheloksen (konzu muamo da 
tuatto paistah lapsile eri kieldy) 
“lujua” mallii, sanou suomelaine 
tutkii Annika Pasanen, “Nuoren 
Karjalan” kielipezien perustan-
dan ruadolois abuniekku.

Annika Pasazen mugah Ven’al 
varatah kaksikielizytty. Kieli-
pezähgi omua lastu työndäjes 
vahnembat mietitäh, kui lapsi 
rubieu maltamah ven’an kieldy, 
eigo roinne sit probliemua školah 
lähtijes. 

Petroskoilazien Aleksandra da 
Jevgenii Bogdanovien perehes 
ni yhty ei mietitty, pidäygo oman 
lapsen kel paista tuatan da 
mua man kielel. Ebäilysty, kui iče 
sanotah, enämbi oli tuttavil. Bog-
danovien pieni tytär Eevi-Maria 
on kaksikieline. Kolmevuodehine 
tyttöine on harjavunnuh tuatan 
muamankieleh – suomeh da 
muaman – ven’an kieleh. 

– Pagizen tyttären kel suo-
mekse vai, Aleksandra – suo-
mekse da ven’akse. Meil puh-
tastu kaksikielizytty, konzu yksi 
vahnembis pagizou yhty kieldy, 
toine – tostu vai, ei ole, sellittäy 
Jevgenii.

Spetsialistat kehoitetah kak-
sikielizii vahnembii pagizemah 
ainos yhty vai – omua – kieldy, ei 
pie niilöi segah panna. Se, heijän 
mieles, on ylen tärgei.

– Tiettäväine, tämä olis kaikis 
paras. Ga konzu kodi on ainavo 
kohtu, kus lapsi voi kuulta vä-
hembistökieldy, hyvä olis, ku yksi 
vahnembis pagizis vai vähembis-
tökieldy, ližiäy täh Pasanen. 

Vähembistökanzoih kuulujil 
(juuri heih niškoi roih paginua 
ielleh), ku kerran ollah ottavuttu 
hyö harjaittamah lastu vähem-
bistökieleh, pidäy kui vai vois 
enämbi olla da äijän paista 
lapsen kel. Lapsel pidäy “suutkat 
ymbäri” kuulta tädä kieldy da sen 
kauti tiijustua uuttu. 

– Varmah voibi sanuo, ku 
tyttäreni on kaksikieline. Sa-
nozin, ku hänel suomen kieli on 
äijiä parembi da kehitynnyömbi, 
sendäh ku täh kieleh häi pagizou 
aiguzen kel, minun kel, löyhkäy 
Jevgenii.

Yksis veriälöis 
kävelemäh
Hyvä olis, ku perehen omatgi ei 
jiädäs bokkah. Hyö ylen autettas 
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perehty, enimite se abuh roih 
silloi, konzu lastu harjaitetah 
vähembistökanzoin kieleh. Ei pie 
unohtua, ku buabat da died’oit 
ollah perindölöin siirdäjinnygi.

– Kyzykkiä omii, ku maltetan-
neh, anna paistah lapsen kel 
karjalakse. Toinah vaigei se heile 
on: hyöhäi on harjavuttu sih, ku 
täh kieleh ei paista lapsien kel, sil 
paistah vai vahnemban polven 
rahvahan kel. Sellitäkkiä, mindäh 
tämä on teijän mieles ylen tärgei. 
Ku etto olle iče opastunnuh kar-
jalah, tämä viga pidäy kohendua 
tulijoil sugupolvil, nevvou karja-
lazii Annika Pasanen.

Bogdanovien perehes lapsen 
kel suomekse pagizou Jevgeni-
en sizär, muamah da buabah, 
kudamas iče mies on suannuh 
suomen kielen neron. 

– Äijät, ket voidas paista täh 
kieleh, ei paista. Erähät voidas 
omii lapsiigi harjaittua sih. Ga 
mindählienne ei ruvettu. Toinah 
hyö tahtottasgi, ga varatah. Va-
ratah, ku viäräh midägi sanotah. 
Sanon heile: kuunnelkua kui 
työ pagizetto ven’akse, oletto 
harjavunnuh sih, smietittö, ku se 
on kebjei ruadua. Ku ruvennetto 
pagizemah lapsen kel suomekse, 
tiettäväine, roih jugei, ga teil on 
hyvä edu, lapsele ei pie paista pit-
kii virkehii. Oma kieligi vähitellen 
kehittyy. Sen iče olen tundenuh. 
Konzu minul joga päiviä pidäy 
paista suomekse, anna hos kui 
hyvin minä sidä maltan, yksikai 
ainos pidäy miettie, mustoittua 
sanat, sendäh smietin tyttären 
suomen kieli on äijiä parembi 
ven’ua, kehoittau Jevgenii.

Vahnembii nevvotah luadie 
oma pagin lapsen tazole, keb-

jendiä se. Ga päivy päiviä pidäy 
ruveta luadimah sidä vaigiem-
bakse, käyttiä uuzii sanoi, kos-
kuo uuzii teemoi. Pidäy mustua 
toistua sanottuu, ainos sanuo, 
midä luadimas olet.  

Lugemine hyvin auttau kieleh 
harjavumistu. Lapsele pidäy 
äijän lugie, se kehittäy hänen 
kieldy da kielen kauti häi opas-
tuu uuzii sanoi da uuzii kielen 
rakendehii. 

– Yhty pagizendua, tiettäväi-
ne, vähä on. Myö äijän luvemmo 
suomekse, kačommo kuvafilmua 
suomen kielel, kuundelemmo 
da opastummo pajuo, sanou 
Jevgenii.  

Enimistökieleh 
opastut helpoh 
Kahten kielen varavus on aiga 
suuri meigäläzis rahvahis. Rahvas 
rounoku unohtetah libo ei tahtota 
nähtä, mi äijy rahvastu on muail-
mas, kudamat maltetah kaksi libo 
enämbi kieldy. Uuzien tiedoloin 
mugah niilöin lugu tänäpäi on 
läs seiččiekymmendy prosentua 

kaikis muailman rahvahis.
– Rahvas unohtetah se šeikku, 

ku enimistökieleh lapsi opastuu 
vältämättäh. Ei sua eliä nygözes 
Ven’as harjavumattah ven’an 
kieleh, ku vai ei eletänne kustah-
to tundras, kus nigo televiizorua, 
nigo raadivuo, nigo školua, nigo 

rinnal ven’an kieldy maltajii ole 
ei, sellittäy Pasanen.

Ven’an kielen nero lapsel ni 
yhty bokkah ei jiä. Vähembis-
tökielil pagizijoil oma – pienen 
kanzan – kieli olis enne kaikkie 
akkiloittavannu. 

– Ven’an kieldy rubieu suure-
nemah, tämä šeikku on silmäl 
piettävy da ehtittävy andua 
tieduo suomen kielel, ku kai olis 
yhtel aigua. Ku olen ottavunnuh 
täh ruadoh, pidäy tädä kelii 
pyzyö, olen vastuolline tyttären 
ies, sanou Jevgenii.

Midä aijombi, sidä 
parembi
Erähät kyzytäh, mis ijäs on 
parembi ruveta pagizemah da 
opastamah lastu toizeh kieleh. 

– Midä pienembi lapsi on, 
sidä parembi da helpombi häi 
opastuu. Erähien tutkijoin mugah 
toizeh kieleh harjavumine on 
hyvä algua silloi, konzu enzimä-
zeh kieleh on harjavuttu kunnon 
luaduh (3-4 vuvven ijäs). Yhtel-
läh lapset ollah opastuttu yhtel 
aigua kois kahteh da enämbäh 
kieleh da suadu niilöis hyvän 
kielineron. Kieleh voibi opastuo 
školaijäs da jo suurembannu-
gi, ga se tarviččou jo enämbi 
ruaduo da silloi se on jo toven 
opastumistu. Suurembi lapsi, ku 
muamo libo tuatto kerran livutan-
neh kois pagizemah karjalakse, 
rubieu kummeksimah da vastus-
tamahgi sidä. Ga toizes puoles 

hänele voibi sellittiä, mindäh se 
on tärgei, lujoittau Pasanen. 

Kielimiehien mugah läs joga-
hine lapsi, ku kuullou pienyös 
algajen kaksi libo enämbi kieldy, 
niilöih yhtenjytyi hyvin harjavuu. 
Lapset helpoh voijah yhtes kieles 
toizeh siirdyö. 

– Tytär ei tiijä, mibo ellendyksii 
kieli on. Kieli häneh niškoi on ku 
eräs koodu rouno. Häi tiedäy 
ku tuatan kel pidäy paista täh 
luaduh, sen ristikanzan kel – sih 
luaduh. Konzu häi kuulou, ku 
ristikanzu pagizou suomekse, 
häigi rubieu täh kieleh hänen kel 
pagizemah, paissou se ven’akse 
– tulou toine koodu, sellittäy 
Bogdanov. 

Erähät varatah kai, ku lapsen 
kehitys hätkestyy. Nimittumua 
tovestustu sille ei ole. Vastukarai 
lapset, kudamat maltetah eri kiel-
dy, ollah nerokkahembat. Monen 
kielen malto auttau lastu, se 
kehittäy hänen mustuo, lougiek-
kua, auttau ellendiä, analiziiruja 
da sellittiä kielen eričyksii. Nämä 
lapset hyvin opastutah. 

Ollahgo “pahat” 
nerot tartujat
Äijät vahnembat (sih näh oli jo 
ylähän mainittu) huonoksitah 
omua kielineruo. Sanotah, iče pa-
hoi maltan karjalua libo suomie, 
kuibo suan lastu opastua sih. 

– Muailmas on ezimerkii, ku 
kieldy allettih elävyttiä nuoret, 
kudamat ei olla iče hyvin har-
javuttu sih. Dai nämä rahvas 
siirrettih kielen omile lapsile. Voi 
vastah kyzyö, eigo ole pahembi 
se, ku lapsi opastuu vähän 
huonombua vähembistökieldy, 
migu se ni vouse ei rubie sidä 
opastumah, sanou Pasanen.

Tutkijan mugah pidäy käyttiä 
kai mahtot oman kielineron pa-
randamizekse. Jo lehtii lugemal 
da raadivuo kuundelemal piäzet 
pitkäle. 

Tämänpäivän meigäläzet 
nuoret ollah ylen aktiivizet. Heil 
mieles on äijy midä ruattavua 
kandurahvahien kielien da kul-
tuuran säilyttämizen hyväkse. 
Yhtehizil väil, kielipezien perus-
tandal, kieldy opastamal da sen 
eri eloksen aloih juurdumal, da 
perehen väil, kudai tänäpäi on 
vähästy bokkah jiännyh, autam-
mo kielen säilyttämisty. 

– Ku maltanetto kieldy, ga teil 
on vaigei vallita, mih kieleh pais-
ta perehes, tuttavukkua perehih, 
kudamis paistah kahtel kielel. 
Luvekkua tädä teemua koskijoi 
tutkimuksii, nevvou Pasanen.

– Toinah tämä kirjutus panou 
rahvastu miettimäh. Hyö tosta-
vutah da ellendetäh, ku tämä 
– kazvattua lapsi kaksikielizen-
ny – voibi luadie. Minul toinah 
ei ni puuttunus sidä ruadua, 
ku ei ollus moizii ezimerkii, 
sanommo, kui Arto Rinnen da 
Santtu Karhun perehis. Ga 
toinah ruvennuzingi. Onnuako 
rahvas tietäh dai paistah sidä, ku 
Bogdanov oman tyttären kel ei 
pagize ven’akse. Toinah kelletah 
se roiteh ezimerkikse. “Pahat” 
nerothäi ollah tartujat.  

JELENA FILIPPOVA
Kuvat on otettu 

perehal’boumas

Tänäpäi nuorien yhteiskunnalline Nuori Karja-
la -liitto on suamas Petroskoih kielipezät karja-
lan da suomen kielel. Ku emmo malta säilyttiä 
kieldy perehis, sit se pidäy olla opastettavannu 
päivykodilois da školis. Sen ellendetäh kieli-
hommis olijat. Opastuslaitoksile rahvas tahtotah 
andua tämä tärgei ruado siirdiä kieli tulijoile 
polvile. Erähät rouno ku unohtetah perehen 
roulin, oman roulin. Tietty on, tänäpäi vähän 
paistah perehis karjalakse. Vihjuan äijät voidas 
harjaittua kieleh omii lapsii, ga omuago laškuttu 
vai tahtomattomuttu ei luajita sidä.

– 

Viijendes D’airot-joukon Patria-alboumas Bogdanov kehittäy meigäläzii 
silmälpidämäh omua kieldy da kultuurua.

Buabo ombeli Mariale perindöllizet ruutat. 

Bogdanovien molodoit yhtes piätettih luadie omas tyttäres kaksikie-
line.


