
JOLSE SULLA OM MUUTA HARMIA, NI 
HANKI ITTELLES KUTTU! 
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Ei kulta kutu hännäsä pysy 
Kutuistansaj ja kutujjuustoistansas Sastamalan alue, 
vanha Tyrvää ja lähipitäjät, on ollu oikeem maankuulu. 
Viäläkin niitä juustoja täälä muutamat värmää. Tyrvääj 
ja Kiikostev vaakunoisakim pukki aikanansak 
kekkaloitti. Piänemmisä torpisa oli ylleensä kuttu 
taikka pari, joskus peräti kymmenkunta. Taloisa niitä 
saatto ollav viäläkin enämpi. Jos kuttuja oli paljo, 
tehtiin niille omia kuttunavetoita. Kutum parempi 
pualisko om pukki ja niittej jälkeläiset ov vohlia taikka 
kilejä. 
 
Milläs toinen kuttu toista auttaa, kun ittekki haapaa 
kalvaa 
Kuttua pruukattiin sannoo köyhäm miähel lehmäks, 
kun se pärjää vähäv vähemmälläki hoirolla ja 
hyysäämisellä. Aina niille ei tahtonu olla eres heiniä 
taikka rehujakan antaa. Lehtikervoista syätettiil 
lehmille ensil lalvat, ja tyvet vasta viätiin kuttujen 
kunittavaks. Toisim paikon kutut pantiin talvellakim 
pihalle kotomäkkiim mäntyjä kalvaa, jolse ollu ihar 
ramuttoman kylmä.  
 
Ellää kun kuttu huhrasa 
Paimenella saatto olla usseemman kymmenenkin 
kutul liumoja koko suvem mettisä kromppaamasa. 
Heti mentii, kul lumet suli. Puhutaan että hyvä paimen 
kuskas laumansa viljasarraam pyärtänöö, nin että 
kutut ei yhtään tupannuv viljantähkiä hapsii. 
Paimenen kellona oli kutun silmä, josta hän tiäsi 
ajjaankulu. Kutun silmäterä kum muuttuu valom 
määräm mukkaa. 
 
Tervek kum pukki 
Enner räknättiin että oli aika hyvä kuttu, kul lypsi pari 
kolmel litraa päiväisä. Eikä niitä sillon talvisaikaal 
lypsääp pruukattuka, hyvä kun saatiin talven yli 
mennee. Kutummaitoo pruukattiil lääkkeenäki. Sitä 
juatettiim mukuloillekki, jos ne oli kovi heikovoimasia. 
Ja jos kärmep puri paimenesa ollesa, nim piti ryypätäk 
kutummaitoo, että myrkky lantraantu. Alkuun se voi 
tuntua huanolta makunsap pualesta, mutta pian 
siähen tottuu ja ruppee sitä oikee himottee!  
 
Ommar se kutujjuusto vallan toista syärä, kun noi 
pitkät silahkat 
Kutujjuusto oli tärkee osa Satakunnav vanhaa 
ruakameininkiä. Kerram päiväisä niitä huusholleisa 
ennen tehtii. Ensim maitoo lämmitettääv vähäj ja 
sitten sevotettaaj joukkooj juaksutetta. Ennev 
vanhaan sitä saatiin nuartev vasikoittej 

juaksutemmahasta, haimasta. Juustotarakka, se 
massottunum maito, kootaam puiseen kehhää, josa 
sitä käännellääj ja puristellaan nin että kaikki hera 
valluu poijes. Valmis juusto sualataar reirusti, ette se 
kohta happane.  Ennem mailmasa juustoja pruukattiin 
kuivata aurinkompaisteesa pirempää säilytystä vaste. 
Herasta tehrää herajuustoo, taikka annetaan se 
kutuillem mäkitettäväks. Juustokehän teko oli 
taironnäyte isännille, kuka rookas veistää sem pohjaa 
hianommin kruusatun kuvio. Kaupunkireisuillej 
juustoja kans otettiin kaupattavaks ja niistä saatiin 
ylleensä hyvä makso. 
 
Nainen on kun kuttuki, jolse se pahhaa tee, nin 
aattelee kumminki  
Joskus ne saattaa olla aika iileskotteja ja tiranneja ne 
kutut ja vallankim pukit. Jos kuttu pääsee valtoimeks, 
nim miälellänsäs se on suaraa päätä pahantevosa. Kun 
kuttu om pantu liakaal liki kukkaspenkkiä, nin ette se 
juur saas siittä syätyä, se kääntää ittensäj ja sotkee 
tremppaa kukkaset kumminki. On se niv veitikkainen 
elävä! Jo piänek kilikkin kepsahtaa takkelasti aina sen 
kaikista korkeemman kivem mouliaisem päällek 
kriikkuu. Jos taas kuttua yrittää taluttaa, se krinnaa 
ittensä helposti torraukseej ja jäkittää vaan eräti 
paikallansan ninkun sahapukki. Mutta jos lähtee erellä 
juaksee, nin kylä kuttu kepelästip peräsä karraa.  
 
Ny on kutuk kotona 
Ommar meitillä viäläkin täälä Sastamalasa yks 
ernomasen kuulusa pukki, nähkääs toi Herra 
Hakkaraine. Sillä on oma huushollinsat tuala 
keskustasa Marttilankaruv varresa. Se on Kunnaksen 
Mauriv vuahi. Kunnas sannoo, että hän tykkää joskus 
kattella mitä semmonen unisakävelijä-heppu oikeen 
tekkee. 
 
Pukki kaalimaav vartijana 
Lahrev Vanni eppäili, että heijän kuttu olis kippee, 
kunne se syäny oikeem mittää. Toivo-poika ei uskonu 
äitiänsäj ja meinas: ”Se ov vaan kronkeli, kylä se syä 
vaikka tov vanhan korvikopanki”. Vanni tuumas: 
”Olevvai, kunne eres hyvä jauhosokkarakan kelpaa!” 
Toivo rupes sitä hasittaa, piti koppaa sillai, ette kuttu 
juur siähen ulttunu, ja anto kumminkiv välillä vähä 
haukata. Kylä kuttu sitä siittä hainoor rupes ja koppa 
maitto. Mutta kais se kippee oli ollu, kun se oli sitte 
yän aikana kuallu. 
 
Otsikot ovat Sastamalan alueella käytettyjä vanhoja 
sananparsia. 
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TYRVÄÄN MURRE  
Tyrvään murre sijoittuu hämäläismurteisiin ja niiden 
läntiseen ryhmään eli Ylä-Satakunnan murteisiin. Se 
edustaa niitä Satakunnassa puhuttuja 
hämäläismurteita, jotka jo 1600-luvulta lähtien ovat 
antaneet aineksia suomen kirjakielen rakentamiseen. 
Tyrvään murre on Satakunnan skandinaavissävytteistä 
laulavaa murretta. Murteessa esiintyvä intonaatio, 
puheen melodia eli nuotti, on puhujakohtaisesti 
suuresti vaihteleva ilmiö, joka säilyy syntyperäisen 
tyrvääläisen puheessa vielä silloinkin, kun muut 
murteelle tyypilliset piirteet ovat jo kadonneet. 
 
Murrepuheen muuntamisessa kirjoitetuksi tekstiksi 
olen noudattanut karkeistuksessa yleisesti 
hyväksyttyjä periaatteita. Kirjoitukseni murreasun on 
tarkistanut Aimo Hakanen. 
 
MURRESANOJEN SELITYKSIÄ: 
ernomanen erikoinen, erityinen 
eräti täysin, kokonaan 
hainota haluta kovasti 
hasittaa yllyttää, härnätä 
iileskotti ilkimys, kurillinen 
jäkittää pysyä sitkeästi paikallaan 
kekkaloira esiintyä huomiota tavoitellen 
kepelä vikkelä, notkea 
kepsahtaa liikkua nopeasti 
korvikoppa iso korvallinen pärekoppa 
kriikkua roikkua 
krinnata kiristää 
krompata myllertää 
kunia kyniä puhtaaksi 
mouliainen iso pyöreähkö kappale, esim. kivi 
mäkittää juoda ahnaasti 
pyärtänö tien, ojan tai pellon reuna, pientare 
ramuton mahdoton 
takkela vikkelä, notkea 
rookata onnistua 
tiranni kurikas, vallaton 
torraus tenä, vastustus 
trempata polkea, sotkea 
ulttua ulettua 
värmätä tehdä 
 


