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Karjalan kielen šanakirja 

• KKS on kuušiošani murrehšanakirja, kumpani oli julkaistu vuosina 
1968–2005

– Ošien 1–3 [A–N] piätoimittaja Pertti Virtaranta

– Ošien 4–6 [O–P] piätoimittaja Raija Koponen

• Ainehistuo on kerätty vuuvvešta 1894 alkuan pakauttelomalla 
karjalaista rahvašta 

• Šanakirjatyötä on ruattu Kotimaisien kielien keškukšešša

• KKS on nykyjäh šiirretty digitaliseh käyttöh verkkoh: 
http://kaino.kotus.fi/cgi-bin/kks/karjala.cgi

• Karjalan kielen šana-arkiston šanaliput on digitoitu ta alkuperäset 
kokoelmat on lahjotettu Päivännoušu-Šuomen yliopistolla

http://kaino.kotus.fi/cgi-bin/kks/karjala.cgi


Šanan ečon ohjiet
• KKS:ssa on kaikkieh 88 575 eččošanua

• Kaikki eččošanat on annettu nš. ”vienankarjalaisešša” muuvvošša, esim. ei ole 
šoinillisie konsonanttija: b > p, g > k, d > t.

• Pitäjän väri šanelou karjalan murtehista: šinini = vienankarjala, ruškie = 
eteläkarjala, vihrie = livvinkarjala

• Diftongi ua > oa: kirjakieleššä mua, KKS moa  

• Diftongi iä > eä: kirjakieleššä piä, KKS peä

• Diftongi yä > eä: vienankarjalan kirjakieleššä tietyä, KKS tieteä

• Affrikatta č > tš, čč > ttš: kirjakieleššä čikko, KKS tšikko, meččä > mettšä.

• Šliäppä-š > s: vienankarjalašša šuuri, KKS suuri.

• Elä käytä eččiessä erikoismerkkijä: esim. n’okka > nokka, min’n’a > minja.

• Soinilliset konsonantit on eččošanoissa šoinittomat: esim. balalaikka > palalaikka.

• * korvuau moniehan kirjaimen: čču-loppuset šanat > *ttšu >  858 esimerkkie.



Huomua:
Erimoiset 
eččomahollisuot

Eččo alahana olijašša vašemešša palkissa

Kirjuttuas’s’a ečittävän šanan alun, šuat näkymäh kymmenen  
šamanalkuista šanua ylähänä ta kymmenen alahana.

Tämä on hyvä eččotapa, kun et tietäne tarkkah ečittävän šanan 
kirjutušmuotuo.



Huomua: erimoiset eččomahollisuot
Artikkelieččo

Eččiessä tulou šana-artikkeli tahi artikkelija.

Šuomennokšešša tahi murrešanašša voipi kirjuttua moniehan šanan
tahi ošan šanašta (käyttyän merkkijä, esim. * tahi ?)

Eččo esimerkkilöistä

Eččotulokšena ollah virkehesimerkit. 

Artikkelieččo on varmempi tapa, šentäh kun erähät tiijot voijah 
jiähä pois teknisista vijoista. 



* (tähtimerkin) 
käyttö: esimerkkinä -
čču- ta -čča-loppusien 
šanojen eččo

• -čču-loppuset šanat: 858 eččotulošta, kumpasien kešen on -a-
vartaloisie (pohoroča-n) tai -u-vartaloisie (varaču-n).

• -čča-loppuset šanat: 655 eččotulošta



Tehtävä: Eči šanat verkkošanakirjašta

Normitettu kielimuoto Verkkošanakirjamuoto Suomenkielinen vastine

kivistyä kivisteä särkeä, kivistää

iänetöin

tel’l’o

čiilahaini

n’apero

hačattua

toračču

šiämyštä

kuatua

kost’a



Artikkelieččo:
huomua lisämahollisuot.

Esim. Hietajärven alamurtehešta KKS:h on kerätty 1281 šanua ta 
virkehtä.

Esim. Šanakirjašta löytyy 122 šanua, kumpasie käytetäh
hellintäšanana.



Tehtävä: vaštua kyšymykših

• Kuin monta adjektiivie löytyy šanakirjašta Jyskyjärven murtehešša?

• Kuin monta adverbie löytyy Kuivajärven murtehešša? 

• Kuin monta šanua kaikkieh on Säämäjärven murtehešša ta Oulangan 
murtehešša? 

• Löyvä šuomenkielisen nirso-šanan karjalankielini vaštineh 

• Eči kirošanoja 

• Mitä šanoja käytetäh kyšymyšvirkkehissä? 



Lisyä ohjeita Karjalan kielen verkkošanakirjan käyttöh 

http://kaino.kotus.fi/kks/johdanto/kks_johdanto.php?p=ohjeet10

http://kaino.kotus.fi/kks/johdanto/kks_johdanto.php?p=ohjeet10


Eči šanat verkkošanakirjašta: vaštahukšet

Normitettu kielimuoto Verkkošanakirjamuoto Suomenkielinen vastine

kivistyä kivisteä särkeä, kivistää

iänetöin eänetöin äänetön, vähäpuheinen

tel’l’o teljo 1. veneen istuinlauta. 2. veneen pohjaritilä.

čiilahaini tšiilahaine (voipi eččie ilmain šliäpällistä š:tä: 
tsiilahaine)

1. nokkonen 2. äksystä, kiukkuisesta, eripuraisesta 
ihmisestä t. eläimestä.
3. morsiusneito.

n’apero ńapero (voipi eččie ilmain erikoismerkkie: napero) pienikokoisesta (tav. lapsesta, mutta myös esim. 

marjasta t. perunasta), napero.

hačattua hatšattoa (voipi eččie ilmain šliäpällistä š:tä: 

hatsattoa)

harakasta: säkättää, räkättää. Kuv. riidellä, 

kinastella.

toračču torattšu (voipi eččie ilmain šliäpällistä š:tä: torattsu) 1. tappelupukarista, riidanhaluisesta. 2. vikuroivasta, 

äksystä hevosesta.

šiämyštä seämystä 1.a. sisus, sisusta, ydin. 1.b. sisällys, sisältö. 2. 

luonne, sisin.

kuatua koatoa kaataa

kost’a kostja vieras, vierailija



Vaštua kyšymykših: vaštahukšet

• Kuin monta adjektiivie löytyy šanakirjašta Jyskyjärven murtehešša?

355 eččotulošta

• Kuin monta adverbie löytyy Kuivajärven murtehešša? 

7 eččotulošta

• Kuin monta šanua kaikkieh on Säämäjärven murtehešša ta Oulangan murtehešša? 

Siämäjärven murreh – 55225. Oulankan murreh – 450. 

• Löyvä šuomenkielisen nirso-šanan karjalankielini vaštineh.

Löytyy 17 eččotulošta, esim. čirčču tahi himpie.

• Eči kirošanoja

Löytyy 147 eččotulošta, esim. piessa.

• Mitä šanoja käytetäh kyšymyšvirkkehissä?

18 eččotulošta, esim. mi? 


