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Suomalais-ugrilaisia kieliä ja kansoja





Kun suomen kieltä vertaa vaikkapa ympärillä puhuttaviin ruotsiin, venäjään, englan-
tiin tai saksaan, tuntuu suomi olevan kuin toisesta ulottuvuudesta. Kuitenkin meidän
kielellämmekin on sukulaisia, joissa samaan tapaan sanojen loppuun voi lisätä loputto-
masti erilaisia päätteitä. Samaten sanasto osoittaa, että kielemme ovat lähteneet sa-
masta juuresta, vaikka matkan varrella monenlaisia erojakin on syntynyt.

Suomi kuuluu suomalais-ugrilaisiin kieliin, joiden puhujia on maailmassa yli miljoo-
naa. Suurimmat ovat unkari, suomi ja viro. Saamelaiskieliä puhutaan neljän maan alu-
eella (Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä) ja pienenpientä liivin kieltä Latviassa. Loput suo-
malais-ugrilaisista kielistä sijoittuvat Venäjälle. Suurimmilla Venäjällä puhuttavilla kie-
lillä – udmurtilla, marilla, mordvalla (ersä ja moksa) sekä komilla – on joitakin satoja
tuhansia puhujia. Sukukieliimme lasketaan myös pohjoiset samojedikielet (nenetsi,
nganasan, selkuppi ja enetsi). Sukukieltemme osaajien määrä vähenee ja kieliä myös
häviää. Viimeinen äidinkielinen kamassinpuhuja kuoli vuonna ja akkalansaamen-
puhuja vuonna .

Monet sukukielemme ovat perinteisesti maaseudun tai harvaanasuttujen alueiden kie-
liä. Erityisesti Venäjällä on perinteisesti vallinnut luonteva monikielisyys, jossa ihmiset
ovat osanneet kahta tai useampaakin kieltä. Nykyisin kun ihmiset muuttavat maalta
kaupunkiin, oman kielen käyttöympäristö katoaa ja riski siirtyä käyttämään pelkäs-
tään valtaväestön kieltä kasvaa. Nuorten näkökulmasta haastavaa on se, että kaupun-
gin ja modernin elämän sanasto puuttuu suomalais-ugrilaisista kielistä.

Kuitenkin monella nuorella oman äidinkielen säilyttämisestä on tullut elämäntehtävä.
Sukukielillämme tehdään jo elokuvaa, rokkia, räppiä ja katutaidetta. Tämä esite on laa-
dittu vuonna toteutetun suomalais-ugrilaisen sometähti-kilpailun ja kiertueen
kunniaksi. Esittelemme neljätoista henkilöä, jotka vaalivat kieliään netissä ja sosiaali-
sessa mediassa.

Suomalaiset ovat olleet kiinnostuneita sukukansoistamme jo -luvulta kielitieteili-
jä M. A. Castrénin ajoista asti. Nykyisin juhlimme vuosittain lokakuun kolmannen lau-
antain ympäristössä suomalais-ugrilaista sukukansapäivää, joka myös Sugrifest-
nimellä tunnetaan. Suomi-Venäjä-Seura ja kymmenet muut toimijat ovat mukana pitä-
mässä esillä sukukansojemme kulttuuria. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut tuke-
massa sometähtien kiertuetta ja tätä esitettä.

Suomen kieli sukulaisineen kantaa omalaatuista ja arvokasta kulttuuriperintöä suur-
ten indoeurooppalaisten kielten keskellä. Omasta kielestä kannattaa olla ylpeä ja huo-
lehtia kielten säilymisestä tulevaisuudessakin. Marilaisen Nadezhda Imajevan sanoin:
Ere ontshyko – Aina eteenpäin!

Suomalais-ugrilaisten kansojen nykypäivää



Suomalais-ugrilainen kielisukulaisuus

Kielet kuvassa: suomi, viro, unkari, mari, ersä, komi.
Kuva: vk.com/tupi tap (Vasili Jepanov)

Kielisukulaisuus näkyy myös rakenteessa: useimmissa suomalais-ugrilaisissa kielissä
sanojen loppuun voidaan lisätä suuri määrä taivutus– ja johdinpäätteitä. Suomalais-
ugrilaisille kielille yhteistä kantasanastoa voi löytää esimerkiksi luontoa ja ihmistä
kuvaavista sanoista sekä numeroista. Matkan varrella eri kielissä on tapahtunut
monenlaisia äännemuunnoksia. Ympäröivistä kielistä on lainattu sanastoa ja joskus
sanojen merkitys on kulkenut eri suuntiin. Esimerkiksi komin čery ( ер ) ja udmurtin
čoryg ( ор г) ovat mahdollisesti samaa kantaa kuin suomen särki.



М нам ним Лукер . М н м арес.
Мон Ижкар н улӥс ко.
Удмурт к л - м нам анаи к л . Minun
nimeni on Lukerja. Olen . Asun Izhevs-
kissä. Udmurtti on äidinkieleni.

Olen udmurtin kielen kääntäjä, toimittaja ja opetan suomea. Kirjoitan
instagramiin pitkiä tarinoita udmurtiksi. Olen kieliaktivisti ja aloittanut
monta projektia. VK:ssa minulla on nuortenryhmä Mylkyd-Jölpyd (Fiilis-
viilis), olen perustanut ensimmäisen udmurtinkielisen nuorten verkkoleh-
den Vanmon dyr (Vapaalla) sekä vetänyt suomalais-ugrilaista postcrossing-
verkostoa. Olen myös mukana udmurtin kielen kääntäjien ryhmässä Beryk-
ton lud (Kääntöpiiri). Vuonna käänsin udmurtiksi näytelmäkokoel-
man. Minulla on instagramissa aktiivinen lifestyle-blogi , jossa kerron omas-
ta perheestäni, äitiydestä, lapsestani ja udmurttien tapahtumista. Blogini
poikkeaa useimmista suomalais-ugrilaisista insta-blogeista siinä, että
kirjoitan ainoastaan omalla äidinkielelläni.

Lempisanojani on п рик (pyrik) – kaikesta huolimatta ja уд (shud) - onni
instagram.com/monudmurt

Пырик ван мыз п рмоз!

Pyrik vanmyz pörmoz! Kaikesta huolimatta kaikki järjestyy!

L u k e r j a ( L u s h a ) S h i h ov a , u dmu r t t i

Чырткемес ,
ратоно финнъ сы!
Ад ис кытоз !

Heippa, rakkaat
suomalaiset!
Pian nähdään!



Менӧ уӧн Василии Епанов. Мен м во. Ме ола Карбас н.
Minun nimeni on Vasili Jepanov. Olen -vuotias. Asun Karbasissa.

Aidinkieleni on komipermjakki. Opiskelen Syktyvkarin yliopistossa Komin
tasavallassa. Tykkään suomalais-ugrilaisista kielistä. Puhun itse kaikkia
toisilleen läheistä sukua olevia permiläisiä kieliä, eli komia, komipermjakkia
ja udmurttia. Tykkään futiksesta ja matkailusta. Ylläpidän VK:ssa useita
ryhmiä, esimerkiksi Tupi-tap, huumoria komipermjakiksi, Kyvburrez, komi-
permjakkilaisia runoja ja Komi kyv, jossa voi opetella komipermjakin kieltä.

Lempisanani on бур (bur), eli suomeksi hyvä.
vk.com/tupi tap
vk.com/kyvburrez
vk.com/komi kyv

Ас нжык горал г г р коми кыв!

Asj jonzhyk goralö gögör komi kyv! Kaikukoon komin kieli ympärillämme!

Va s i l i ( Va s j a ) J e p a n ov, k om i - p e rm j a k k i

Олат-вылат,
дона ртт з!

Tervehdys,
ystävät hyvät!



М и н лӱмем Надежда Имаева.
Minun nimeni on Nadezhda Imajeva. Olen -vuotias. Asun Joshkar-Olassa.
Aidinkieleni on niittymari.

Opiskelen Marinmaan yliopistossa äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä suomea.
Somessa teen marin kieltä tunnetuksi. Minulla on VK:ssa Potshelamut sem
-sivu, jossa julkaisen marilaisten runoilijoiden runoja. Teen sitä siksi, että
ihmisillä olisi mahdollisuus lukea netissä omaa äidinkieltään. Se taas lisää
kielen arvostusta ja tietoa marilaisista kirjailijoista. Minut löytää Instagra-
mista nimellä Ot mondo (Et unohda). Teen päivityksiä ainoastaan mariksi.
Haluan osoittaa muille, että kirjoittaa voi venäjän lisäksi äidinkielelläänkin.
Marin kielessä lempisanani on лум (lum) – lumi. Tykkään vanhoista
suomalais-ugrilaista sanoista.
vk.com/mut sem
instagram.com/ot.mondo/

Эре ончыко!

Ere ontshyko! Aina eteenpäin!

Na d e z h d a ( N a d j a ) Im a j e v a , m a r i

Поро лийже,
родо калыкем!

Heippa,
sukulaiset!



М нам ним Влад. М н м арес. Мон улӥс ко Ижкар н.
Minun nimeni on Vlad. Olen -vuotias. Asun Izhevskissä. Aidinkieleni on
udmurtti.

Teen töitä media-alalla, tuotan esimerkiksi erilaisia videosisältöjä.
Olen myös udmurttilaisen nuorisojärjestö Kuaran (Aäni) puheenjohtaja.
Siinäkin hommassa pääsen toteuttamaan erilaisia projekteja ja tekemään
videoita. Hauska päästä täältä kaukaa Udmurtiasta näkemään ja kuulemaan
kielisukulaisiamme. Uskon että myös teistä on mielenkiintoista kuulla
udmurteista: keitä olemme, miten ajattelemme, mitä harrastamme ja miten
elämme.

Lempisana äidinkielessäni on малпан (malpan) – ajatus, idea.
instagram.com/udm kuara/
youtube.com/channel/UCJ ZbDP mqubkbPvkjC vdQ

Мед кыл с коз куара!

V l a d i s l a v ( V l a d ) S t e p a n ov, u dmu r t t i

Med kylishkoz kuara! Ääni kuuluviin!

ечбурес ,
Финл ндиын

ул с с!

Terve, Suomen
asukkaat!



Nimeni on Irina Komissarova.
Olen vuotta. Asun Tverissä.
Aidinkieleni ovat karjala ja venäjä.

Karjalaksi: Synnyin Tverissä, kažvoin karielan pereheššä, karielan kiel’dä
tiijän pienešta šuat. Sygžyšta vuodena opaššan karielan kiel’dä Tveris-
sä. - – oliin predana Tverin muan nuoriz öyhyš karielazin taboida
šäilyttäjä «Tverin Kariela». Nyt opaššan karielan kiel’dä Tverissä, laššen
materialat karielan kieleh näh internetašša.
Ruan omua proektua “Elä, karielan kieli!”. Olen miehellä, on poiga, vuotta.

opaššan – opetan; oliin predana – olin johtajana; nuoriz öyhyš– nuorisoyhdis-
tys; laššen – laitan; ruan – teen/työskentelen; olen miehellä – olen naimisissa

Lempisana: terveh! – terve!
vk.com/karielan kieli tverissa
facebook.com/groups/ /,
youtube.com/channel/UC lhupyZYfRFFhMklnkTwmw

Rua midä pidäy i lieu midä lienöy

Tee mitä pitää, niin tulee mitä tulee

I r i n a Kom i s s a r o v a , t v e r i n k a r j a l a i n e n

Tervehyttä teilä,
varat rahvaš!

Tervehdys,
rakkaat ihmiset!



Olen Vera Tre ilova. Olen -vuotias.
Asun Izhevskissä. Aidinkieleni on venäjä,
mutta puhun jonkin verran udmurttia.

Olen bloggaaja. Aiemmin olin nelisen vuotta radiossa dj:nä, mutta sittem-
min olen alkanut päätoimisesti bloggaamaan. Postaan paljon identiteettiin
liittyvistä asioista sekä itsensä kehittämisestä. Teen erilaisia projekteja ja
opiskelen myös life-coachiksi.

Olen parina vuonna toteuttanut kampanjan Instaudmurtotshki
(Instaudmurtit), jossa eri-ikäiset udmurttinaiset kertovat omasta elämäs-
tään.

Lempisanani: Eri puolilla maailmaa suosittu nimi Vera tarkoittaa udmurtik-
si ”Sano!”. Siksi oma nimeni on mielestäni hieno, koska se on monimerkityk-
sinen: venäjäksi Vera tarkoittaa puolestaan ”usko”. Toinen suosikkisanani
on piseipi, ”kissanpentu”.
instagram.com/vera wonderbera/

Будет как будет, а будет хорошо

Budet kak budet, a budet horosho. Käy miten käy, niin käy hyvin.

Ve r a Tr e f i l o v a , u dmu r t t i

ечбурес , гажано шъ с!
Тунн мон туж

шумпотыса пумис ко
т ледын ош!

Terve, hyvät ystävät!
Kiva tavata teidät!



Minun nimeni on Jekaterina. Olen -vuotias. Asun Saranskissa.
Aidinkieleni on ersä(mordva).

Olen työssäkäyvä opiskelija. Elämässä minulle tärkeää on ympäristönsuoje-
lu ja ekologia. Samaten olen kiinnostunut kansanperinteestä, erityisesti
vanhoista legendoista. Kun kuulin Suomalais-ugrilaiset sometähdet-
kilpailusta, syntyi idea luoda projekti, joka yhdistää kaksi Mordvan kansaa,
ersät ja mokshat. Instagram-tilimme nimi on Jozhov Rivez (ersä) ja Smuzju
Ofta (moksha). Suomeksi se tarkoittaa ”ovelaa kettua” ja ” iksua karhua”.
Sen lisäksi, että ne ovat metsän asukkaita, ne ovat molemmat meidän
kansanperinteen keskeisiä hahmoja.

Lempisanani: веис (veise) yhdessä
instagram.com/rivez ofta/

Анс к вейс мин вий

Ansjak veise minj vij. Vain yhdessä olemme vahvoja.

J e k a t e r i n a ( K a t j a ) T j u g a s h k i n a , e r s ä (mo rdva )

Шумбратадо,
вечкевикс о т!

Terve, rakkaat
ystävät!



Minun nimeni on Nikolai. Olen -vuotias. Asun Saranskissa.
Aidinkieleni on moksha(mordva).

Olen töissä sosiologian alan irmassa. Elän aktiivista elämää ja yritän aina
oppia uutta, olla positiivinen ja tartuttaa omaa energiaani myös muihin.
Olemme ersäläisen ystäväni Jekaterinan kanssa Instagramissa nimellä
Rivez&Ofta (Kettu ja Karhu). Haluaisimme, että mordvalaiset eli ersät ja
mokshat toimisivat yhdessä. Tästä syystä mekin teemme yhteistyötä, omilla
kielillämme. Kettu on Mordvan vaakunassa ja karhu taas on ersien ja mok-
shien pyhä eläin. Esimerkiksi ersäläisissä häissä on usein karhuksi
pukeutunut nainen sekä karhuun liittyviä tansseja. Mokshalaisten
Roshtuvan kud joulujuhlaan taas liittyy karhupantomiimia ja -tansseja.

Lempisana: лгат (jalgat) – ystävät
instagram.com/rivez ofta/

Ан цек марса мин вий

Anjtsek marsa minj vij. Vain yhdessä olemme vahvoja.

N i k o l a i S e t j a j e v, mo k s h a (mo rdva )

Шумбратада
кел гома
лгат!

Tervehdys
hyvät ystävät!



М нам ним Богдан Ан иногенов. М н м арес.
Мон улӥс ко Ижкар н.
Minun nimeni on Bogdan An inogenov. Olen -vuotias. Asun Izhevskissä.

Minulla on kaksi äidinkieltä, udmurtti ja venäjä. Olen töissä kouluttajana
kulttuurikeskuksessa. Teen musiikkia, laulan ja kirjoitan runoja, toteutan
projekteja ja tuotan aktiivisesti udmurtinkielistä sitältöä someen. Minulla
on omat pro iilit VK:ssa ja Instagramissa sekä monta udmurtinkielistä ryh-
mää: VK:ssa Udmurt kylburtshi, jossa julkaisen udmurttirunoutta, YouTube-
kanavaMTV Udmurtia ja VK:ssaMarym, Lesja udmurtin kielen opiskeluun.

Lempisanani on уллапала (ullapala) – alaspäin
instagram.com/bogdananf/
vk.com/bogdanan inogenov

Кыз вылын куар уз поты

Kyz vylyn kuar uz poty. Kuuseen ei kasva lehtiä

B o g d a n A n f i n o g e n ov, u dmu r t t i

ечбурес ,
гажано шъ с!

Terve,
hyvät ystävät!



Ма путр ум ăнт сă ăн (Ma purtlum hanty jasangan)
Puhun hantin kieltä. Minun nimeni on Timofei. Olen -vuotias.
Asun Hanty-Mansiiskissa.

Työskentelen Hanti-Mansian Kansantaiteen talossa jossa opetan muun
muassa karhunpeijaisperinteitä. Sosiaalisessa mediassa teen tunnetuksi
hantilaista kulttuuria ja opetan hantin kieltä. Jaan kansanperinnettä:
karhunpeijaislauluja, legendoja, satuja, humoristisia lauluja ja loitsuja.
Kirjoitan omia runoja hantiksi ja valokuvaan tapahtumissa.

Lempisana: ар (ar) – laulu.
facebook.com/groups/xanti/

Ар ар ариты!

Ar ar arity! Laula lakkaamatta!

T imo f e i M o l d a n ov, h a n t i

Финн х, Рахум х!
Вус в ăты!

Terve suomalaiset,
terve ystävät!
Nähdään pian!



Minun nimeni on Jarsem Galkin. Olen -vuotias. Asun Luujärven kylässä
Kuolan niemimaalla. Olen saamelainen. Aidinkieleni on venäjä, mutta olen
opiskellut pitkään saamen kieliä. Kiltinänsaame niistä yksi, sitä puhutaan
vain Venäjällä.

Olen tehnyt räppiä jo pitkään, ensin venäjäksi ja nyttemmin kiltinänsaamek-
si nimellä YAR Y. Kirjoitan tekstejä itse, mutta haen innoitusta myös äidin-
kielisten kiltinänsaamelaisten kirjoituksista kuten äitini Elvira Galkinan ru-
noista. Hän on itsekin saamelaismuusikko. Muilla saamen kielillä on räpätty
jo pidempään, Suomessa Ailu Valle pohjoissaameksi ja Amoc inarinsaamek-
si. Unelmani on tehdä yhteistyötä muiden saamelaisartistien kanssa.

Kiltinänsaamessa on paljon yhteistä muihin saamelaiskieliin, mutta lisäksi
lainoja venäjän kielistä. Esimerkiksi ”kiitos” on пасп (paspe, venäjäksi спа-
сибо, spasibo), kun taas ”terve” on suomalais-ugrilaista kantaa тирв (tirv).

Тирвса!

Tirvsa! Terveydeksi!

J a r s em G a l k i n , k i l t i n ä n s a ame l a i n e n

Пу дт тирвен
Лу в р сыййта!

Tervetuloa
Luujärven kylään!



М нам ним Наст . М н м арес. Мон улӥс ко Ижкар н.
Minun nimeni on Nastja. Olen -vuotias. Asun Izhevskissä.

Aidinkieleni on udmurtti. Kansanlaulun opintoni Udmurtian yliopiston
musiikki- ja näyttämötaiteen tiedekunnassa ovat loppusuoralla. Opintojen
ohessa olen töissä udmurttilaisessa Ludorvain ulkoilmamuseossa. Minulla
on Instagramissa paljon kuvia ja videoita. Toisella tililläni, syuroval video
esitän omia ja muiden biisejä udmurtiksi ja teen insta-tarinoita, usein ud-
murtiksi.
Lempisanani on с ровал (shjuroval) – yksisarvinen. Se on kaverini keksimä
uudissana udmurttiin (kaveri tiesi, että tykkään yksisarvisista).
instagram.com/nastasia ivanova/
instagram.com/syuroval video/
vk.com/lemletsyuroval

Чидан ворд с кемын - удмурт ук

An a s t a s i j a ( N a s t j a ) I v a n ova , u dmu r t t i

Tshidan vordishkemyn - udmurt uk. Kestä itsesi kuin udmurtti.

Умоес !
ечбурес но

чырткемес !

Heippa!
Morjens ja
terve!



Kerron itsestäni karjalan kielellä. Olen Natalia Vorobei ili Natto Varpuni,
olen vuota vanha, elän Karjalašša, Petroskoissa. Omana muamonkelenä
on venäjä -miun muamo on venälini, tuatto on valkovenäläini, ka mie olen
karjalaini. Karjalan kieleštä tuli miula toini muamonkieli.

Olen karjalan kielen šuvaiččija, toimittaja, Karjalan Rahvahan Liiton aktivisti
ta johtaja ( - ), kulttuurihenkilö ta etnoblogeri, karjalankielisen
Oma mua –lehen toimittaja. Kerron karjalan kielestä ta karjalankielisistä ta-
pahtumista omalla sivulla venäjän kielellä, valmissan ta lat’t’uan sosialime-
diah karjalankielisie opassusmaterialija (kuvie, iänehkirjutuksie, kirjutuk-
sie).

Lempisana – Kuatančat (huopikkaat)
vk.com/karjalanrahvahanliitto

Yksi päivä – yksi šana

Yksi päivä, yksi sana

Na t t o Va r p u n i , k a r j a l a i n e n

Tervehteilä,
hyvät ristikanšat!

Terve teille,
hyvät ihmiset!



Nimeni on Albert Okotetto.
Olen -vuotias ja asun Pietarissa.
Aidinkieleni on nenetsin kieli.

Olen töissä televisioalalla, vapaa-ajalla teen musiikkia ja harrastan urheilua.
Sosiaalisesta mediasta käytän esimerkiksi Youtubea, jonne lataan kanavalle-
ni Нен и Вада (Nenei Vada) nenetsinkielisiä videoita. Haluan kannustaa
sekä nenetsiä äidinkielenään puhuvia että kielen tutkijoita käyttämään kiel-
tä. Vaikka nenetsi on pohjoisen tundran suurimpia kieliä, sitä puhuu vain
noin ihmistä.

Lempisana: ти (ti) – näin
youtube.com/channel/UCIBZyX lbTdQJDhmvQejO w

Нг

Ngejo. Olkoon niin.

A l b e r t O ko t e t t o , n e n e t s i

Нгани торова,
фин нен ча!

Terve, suomalaiset!



Корка шÿдыр -шымшÿдыр
Korka shüdyr - shym shüdyr. Otavassa on seitsemän tähteä

Max im A l e x a n d rov, m a r i

М и н лÿмем Э аи Миклаи Руслан Максим. М и кумло кум и улам.
М и Ио кар-Ола те илем. Minun nimeni (marilaiseen tapaan) on
Etshai Miklai Ruslan Maksim. Aidinkieleni on niittymari.

Minulla on pieni kaupan alan irma, lisäksi opiskelen yliopistossa taloustie-
teitä. Instagramissa olen yksi kanavaaMarlamurem (Marilaulut)-kanavan
ylläpitäjistä.Marlamuremissaminä ja ystäväni haluamme esitellä marilaista
musiikkia etenkin nuoremmalle yleisölle sekä tietysti tukea nuoria muusi-
koita. Olen kotikyläni Shorunzhan, mariksi Untshon jääkiekkojoukkueen
Onar kapteeni. Ylläpidän myös Onarin sivua VKontaktessa.

Lempisanani on: Ар - omatunto.
instagram.com/marlamurem/

Салам лийже,
йолташ-влак!

Moikka,
ystävät!



SUOMALAIS-UGRILAISET NYT!

suomivenajaseura. i
facebook.com/SuomiVenajaSeura
facebook.com/Sugrifest
sukukansat.mafun.org
facebook.com/sukukansojenystavat
innougriccomics.com
macastren. i
minedu. i

Kiitos Elävä kieli -projektille, jonka kuvia on käytetty seuraavasti:
Sarjakuva Suomalais-ugrilainen koti, : Vasili Jepanov
Suomalais-ugrilaisten alueiden kartta, s. - : Sanna Hukkanen

Julkaistu M. A. Castrénin seuran sekä Opetus– ja kulttuuriministeriön tuella
Suomi-Venäjä-seura


