
Kivennavan Karvala kartalla ja kirjoissa

Kivennapa ja Uusikirkko 1645

Lähde

Mitä huonomp kala, sitä vetelämp liem.
Mitä huonompi kala, sitä vetelämpi liemi.

(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

Äijä koirii koos, vetelämp on lakkimine.
Äijä koiria koossa, vetelämpi on lakkiminen.

Kun köyhässä talossa on paljon perhettä niin on siellä vähän ruokaa.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

Jos ei sauna, viina ja terva auta ni sit on ies kuolema ja hauta.
Jos ei sauna, viina ja terva auta, niin sitten on edessä kuolema ja hauta.

(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201007232358


Rantaviiva nyt (Here)



Karjalan kannas 1650

Älä pyri syyhymätä saunaa.
Älä pyri syyhymättä saunaan.

Älä tunkeudu pyytämättä toisten asioihin ja salaisuuksiin.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

Myö poika pilliis, osta porsas.
Myö poika pillisi, osta porsas.
Sanotaan sille joka viheltää.

(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)
Paljo tamma varsoi tekköö, mut länget päähä kuoloo.
Paljon tamma varsoja tekee, mutta länget päähän kuolee.

Vanhemmat saavat paljon lapsia mutta ne eivät kuitenkaan heistä pidä huolta.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

Suur pala suureks repäsöö pien kyllän pittää.
Suuri pala suureksi repäisee, pieni kyllän pittää.

Jos ottaa paljon palkkaa työstään niin saattaa menettää työpaikkansa kun sitä vastoin pienellä
palkallakin tulee toimeen kun saa pitää työpaikkansa.

(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)



Kivennapa ja Uusikirkko 1686
Lähde

Älä luule luuta lihaks pässipäätä paistikkaaks.
Älä luule luuta lihaksi, pässinpäätä paistikkaaksi.

Ei pidä luulla jotain henkilöä tai esinettä paremmaksi kuin se on.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932) 

Ei tyhjä säkki seisallaa kestä.
Ei tyhjä säkki seisallaan kestä.

Sanotaan laihalle henkilölle.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932) 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201007232359




Sinum Finnicum 1742
Lähde

https://www.doria.fi/handle/10024/146866


Kiwineb löytyy



                    Käkisalmi                                    Viipuri                                             Narva

Lappeenranta                          Hamina    Tallinna

                       Kronstadt                                                                     Pietari

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_(kaupunki)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kronstadt
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tallinna
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hamina
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lappeenranta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Narva
https://fi.wikipedia.org/wiki/Viipuri
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4kisalmi


Eric Wetterstedtin maakuntakartasto 1775 
Lähde 

Kivineb = Kivennapa

Pietari perustettiin vuonna 1703. 
Suomen historian tärkein vuosiluku (emeritusprofessori Matti Klinge)

Tuulel ko tulloo ni viheltäi männöö.
Tuulella kun tulee, niin viheltäen menee.

Helpolla kun tulee, niin nopeaan menee, esim. raha.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

Nii lappaa ko Lahe koira.
Niin lappaa kuin Lahden koira.

Juo tai syö ahneesti.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201007272372


Pietari

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_(kaupunki)


Kalmbergin kartasto 1855
Lähde.

On naamaa ko erämaata.
On naamaa kuin erämaata.

Suuret kasvot.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

Sil on suuta ko varikse pojal persettä.
Sillä on suuta kuin variksenpojalla persettä.

Tark. juoruämmiä.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2007832


Kiwinebb = Kivennapa
Rasalaks = Rasala, jonka eteläpuolella on Karvalan kylä.

Hyyvviihä ne on rautnaulatkii ko vois paistaa.
Hyviähän ne on rautanaulatkin, kun voissa paistaa.

Huonostakin ruoasta saadaan hyvää, kun voissa paistetaan.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

Maal ko on ilma ni merel on kaks.
Maalla kun on ilma, niin merellä on kaksi.

Maalla kun on paha ilma, niin merellä on vielä pahempi.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)







   Paavo Termonen (5.1.1868-16.12.1917) oli isäni pappa. Ks. sukupuu

Kirppu siu lihhais syököö, tuo verra tähteeks jättäköö.
Kirppu sinun lihaasi syököön, tuon verran tähteeksi jättäköön.

Sanotaan sille, joka antaa vähän.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

Se on leikki ko leipä loppuu mut tuska ko tupakka loppuu.
Se on leikki, kun leipä loppuu, mutta tuska, kun tupakka loppuu.

(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)
Paremp väljäl metsäl ko tyhjäs aituukses.

Parempi väljällä metsällä kuin tyhjässä aituuksessa.
Parempi elää köyhästi naimattomana kuin köyhissä naimisissa.

(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

Paremp vähä istuu ko paljo seisoo.
Parempi vähän istua kuin paljon seisoa.

(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)
Älä pistä härkintäs toise taikinaa.
Älä pistä härkintäsi toisen taikinaan.

Älä puutu toisten asioihin.
(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932)

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/09/Termonen-sukupuu.pdf


Seuraavat sivut ovat kirjasta
Statistik öfver folkundervisningen i Finland (1902)

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/162016/xkansak_1900-1901_1902_dig_swe.pdf?sequence=1&isAllowed=y






Karvalan koulussa oli 1 miesopettaja (Feliks Zvanten v. 1901-1902),
 16 poikaa ja 21 tyttöä, yhteensä 37.

Koulua oppilaista kävi enintään 30 päivää 4, 31-120 päivää 5 ja
yli 150 päivää 28.

Kuka paljo tietää, sitä enemp tarvitaakii.
Kuka paljon tietää, sitä enempi tarvitaankin.

(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932) 

Jokahine ellää omal älyllään.
Jokainen elää omalla älyllään.

(Kivennapa, E. Heikkinen, 1932) 

Ei nii kehnoo lasta ettei vanhemmillee kelpajais.
Ei niin kehnoa lasta, että ei vanhemmilleen kelpaisi.

(Kivennapa, A. Janhunen, 1932) 


	Lähde

