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L  SSuotiften ilmojen {a tapaufftett ennuS- 
tuffta futtfi nmoben goulupäitt>ä$t&

jou lua atto .

jo§ jouluaattona ja jouluina on felfta ilma, 
ilman fabetta ja tuulta, min find muonna tulee 
^rna muofi, ja jofa l;en!i faa ftylla elatuEfenfa; 
mutta joö [illoin tuulee ja fataa, niin fe merfitfee 
Fatomuotta. jo s  tuuli on ibaSfa, tulee tauti fu- 
ninfoiben ja rul)tinotben ttnetaafftj Fuolema ottaa 
mt)öS. peistä monta pois. £>oS tuuli on potjjafesfa/ 
ole fillotn iloiSfaS; fiöa fe merfitfee l̂ mdd nuotta, 
mutta jos fe on meteSfa, taiffa etelaSfa, niin fe 
merfitfee tautia.

jo s  joulupdirad on funnuntätna, niin tulee 
find muonna tuulinen ja tuisfuinen taimi, mutta 
lammin fctpat ja f)t)h)a pellaman faSmu. @umt 
tulee IdmpofcFft ja Fuimaffi. <Si)ffi0 ja taimi on 
olema f l̂md. £>t)md muobentulo on mijoS obotet* 
tama; mutta find muonna,ei lampaat menesty 
hunajaa faabaan paljon, jettejä, omenoita ja 
fenfoltaifia l)ebelmoitd faSmaa tyltdifeSti. äöanfjo* 
ja fuolee potjeS, IjebelmdUifet maimot meneStpmdt 
ja amiofaatty faa fiunauffen, jô onfa jumala at» 
monfa lainatfoon!

joö joulu on maanantaina, niin tulee feFaiftit 
fuojoa ja Eijlma taimi, eli Fof)tuutlifia ilmoja, 
kaunis Femdt, mtytSlfyinen fefa. antaa



miinaa EpUd, maan mdfyan hunajaa. SDlefiaifet 
ja eläimet fiUoin fuolemat, cttd hunajaa ja rnai* 
toa puuttuu. SJJoni »aimo fiUoin mief}enfa fuole* 
maa faapi futta.

Soö joulu on tiistaina, niin find muonna 
tulee ftylma taimi ja paljon lunta ifoilla tuulilla. 
TDlacFd fefa ja Eeöfinfertainen muobentulo. äöoi* 
ta, hunajaa ja peltamia faabaan paraf)ultatfcött. 
©iät fuolemat ja lampaat f)ämidmat. Saimat o= 
mat meril;dba§fd. Sana muonna omat funinfaat 
ja ruhtinaat l)tymaöfd fominnoSfa.

So8 joulu on feöfimiiffona, niin faamrne 
fauniin ja magman taimen. SBan^ojen purresta 
pitaift femdan (tiloin tuleman fuutilla tuulilla, 
©umi ja fpffp omat l̂ mdt. © illo in on mtyoö 
Ityma pellama* ja m:lja=muoft. hunajaa eliffa 
mettä faabaan maljan. © ilpulit ja tyttttfa§mut 
meneöttymat, mutta omenoista et paljon foötuta. 
^)uotimiel)itld ja muilla faupantefioilla on tana 
muonna ftylld tt>6ta. kuorta mafea ja lapfia fuo= 
lee paljon.

3>oö joulupdima on tuor§taina, nitn tulee fyty 
md ja fateinen taimi, femdt tuulinen, fumi (ĵ ma ja 
fpffy tetmeellinen, ja fateinen ja f l̂rna, mutta fen= 
taan miljafaö ja tjebelmallinen. SSoita faabaan 
ft;llaltä, mutta hunajaa mdjmn. Sand muonna 
on fobiöta raufta.

^o§ joulupdimd on perjantaina, tuin tulee 
firca ja mafama taimi, ^rna femdt, epdtafainen 
fumi, mutta ^md ja fauniö ftyffp, nänmtyöS 
ma £einä= ja miljamuofi. Sand muonna ta|)to= 
mat lampaat fuolfa ja ftlmatautt maimaa monta, 
©ipulia faabaan maljan, mutta omenoita runfaa§= 
ti, maiffa mato |>eita tahtoo mdfcdn tdrmcUd, 8ap= 
fet omat tdnd muonna fimulloifia.
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joulupditpd on lautoantaina, niin tulee 
fjjlmä, tuulinen, epätafainen ja luminen taimi, nit'n= 
rntyöö tuulinen femät, |)t;>n>ä fumi ja fuima 
£ämä muofi on fatomuofi miljagta, mutta falan 
faaliö on tunfaö. SJJetillä omat ifot £äbät, mail= 
la tulipalot, febat ja taubit. $>uut fuirouroat, 
tneftdifet omat tu&faöfa, jonfa täfyben faabaan ma» 
&än mettä tailfa hunajaa, mutta ftta runfaammin 
lê manloiöta*

2* ^utnfa joulun ja Sojtyiaifen toälittd olemasta fal)t>e§tatoi§ta pditt>d6td ndf)bddtt fofo «juotifct ilm at
SBanfyaan aifaan omat ilmanennuStajat fa* 

noneet joulupäimdnä oleman enemmiten famattai* 
fen ilman !uin cnfin tulemaöfa £ammifuuöfafin 
on olema/ ja Japanina, eltffä toifena joulupät* 
mana, famallaifen fuin )̂elmifuu§fa. Holman* 
nen joulupäimän ilma maötaifi fitte 9Jfaali§fuun 
ilmoja, neljännen joulupäimän ilma .Ipu t̂ifuun ils 
moja, miibennen £ou?ofuun, fuubennen, ^efafuun, 
feitfemänncn, #einäfuun, fal)beffannen, ©lofuun, 
bennentoiöta, ©lartagfuun, ja fa|)bennentoiöta |ou- 
lupäimän ilma ^oulufuun ilmoja.

3. Emojen emtuStuffia 0«§tafi fuufaube§ta.
5£ammifuu$ta:

poö taimaö ruöfottaa uubenmuoben päimä* 
nd, tietää fe mtyröftyjä. ©elfeä ja firfaö piimän*



patSteinen ilma $)aamaltn paimana tietää êbel» 
mallista touotta, mutta Piiroinen fimulloista. jos fi= 
na pdimdna fataa lunta [taiffa mettä, niin muoben 
tulot omat feSfinfertatfet.

.£>elmifuuSta:
«Kiin monta f)etfed fuin aurinFo paistaa las- 

ftai6--tiiStaina, niin monta paistaa l)an mt)6s fofo 
paaston aifana. SKaind aikoina on paras |>trfid 
|>afata, filla [tiloin omat ne lujempia.

SJiaaliSfuuSta: 
joS tama fuufauft on paljon faSteinen, niin 

tulee [amana muonna runfaaStt fabetta. Siiin 
paljon fuin tdsfa fuufaubeSfa on faStetta, niin 
paljon on m̂oS palloja paafidifen jalfeen, ja <2tytyS* 
fuuS[a faStetta. joS ilma palmufunnunfaina on 
felfea, niin faSmaa find muonna f̂ mad ol;caa. 
S)te puut, jotfa tantan fuufauben molemmilla mii« 
mei[iUd mitfoilla pestystä âfataan, et ole feS- 
tdmtd,

|>uf)ttfuuSta; 
joS paafidiSpdtmdnd ma&an fatelee, niin faa* 

baan find muonna maljan fatjanruofaa, mutta 
jos ftUotn on fauniS ilma, niin tulee ^ma moi* 
muofi.

&oufofuuSta: 
êluntaipdimatnen fabe tietdd Jarmoin fyty 

maa. âman fuufauben miimeifind paitoina l;e= 
belmöit[emdt tammet, ja joS ne e|)timdt tdtjbellifef* 
fi, niin on fe l>$md merffi.

Äefafuustat 
jota enemmän jofjanneffen paimana fataa, 

fitd todemman find muonna pakinoita tulee 5 mut
ta ftpulia ja nauriita faabaan runfaammin.
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<£>etndfuuöta: ~
SJlaatian etfiEon=pdimdinen fabc Eeötda faffi 

IDitffoa. Soö kertun paima^ond fataa, niin find 
muonna ci juuuiEaömut meneötp.

CsloEuuStaa:
^00 autinEo on EitEa6 jdlEi $̂ aanan=pdtmdnd, 

niin on fc t̂;md metEEi,
©ty^SEuuöta:

SoS tammenomena SJliEonpdimand on Ean= 
fainen, tietdd fc paijaa muotta; jo§ fc on Eatpa* 
ftöfa, tulee parahtanen muofi, mutta fctyma muo= 
fi tulee, jo3 fitna on matoja, ja tautinen muofi 
joö ci fiind mitddn ole. ^o§ tammenomenoita tu= 
lee paljon ja atEaifin, niin ennustaa fe taimen tuu
leman fuurella lumella ennen joulua, ^oö ne o- 
mat |)̂ mdt fifalta, tulee EauniS fumi ja ^maa 
mtljaa, mutta jos omat mdrjdt fifalta taiEEa nify 
Eedt, niin on macfa fumi obottettamana. 3oS ne 
omat laidat ja Euimat, nitr» tulee Euima ja Idm* 
min fttmi.

SoEaEuuöta:
3>o§ le&bet put§ta bitaaSti marifemat, niin 

tulee Eoma ja El)lma taimi, ja paljon juurimatoja, 
cnft fumena, puiben ja Saalien malnngoEfi.

SOlarraöEuuSta:
âömamaöta tammesta fcaEataan sp̂ E)dia= 

miesten paimand lastu; jos fe on matEd, tulee Ec= 
ma taimi, mutta EauntS taimi, joS fe on Euima.

SiouluEuuöta 
UubeSfa Euuöfa olema 3>oulupdima on ^man 

muoben maEEi.



4  touobenajan ilmoilta.
$Pouban merFFejä.

3>o8 aurinFo laaFee Fauniiöfa e$tooa-ue>FoSfa, 
ja aamutta nouötcöfanfa on FuFa§ ja piltt>itöin, 
niin tulee finä päimänä pouta, olletiFFi joö tai* 
toaanreuna on felFea ja pilnutoin.

3>eö Rentut piinat aamulla ennen auringon 
alenemaa Fatoottat äFFiä, niin tulee FirFaö pain>d.

3>o§ aurinfo ruSFettaa la§FeiSfanfa, niin ei 
faba fettraatoana päitrdnd.

ĵ oö m^töfplld ja fateella ndFtyty IdnneSfd, 
tairoaan reunalla, taimaanFari, niin lalFaa fabe 
fofrbaffoifin, mutta joö fe ndFtyty tbdöfd, niin et 
ole fateen laFFauFfe6ta taFeeta.

Fuu on e|>toolla Eê d6fd, niin tulee pou* 
ta, multa jos fe on aiFaiftn aamulla; niin tulee 
fumu.

£508 Fuu (johtaa fyopiantoalFoifelta, niin on fe 
pouban merFFi.

$oö Furjet pätmällä paljo tieFutoaf, niin on 
faunia ilma obotettamana.

p)iFFuifet Färpäfet ja ^ftt;fet, joita efctoolla 
näljbään feFaifin lentelevän, ott>at Fauniin ilman 
metFit,

©ateen merFFejä.
3>o$ aurinfo nou§te6janfa ja la6fetöfanfa on 

toaaletra ja l;imeä, niin tietdd fe fabetta ja tuulta.
Soö aurinfo noufee tulipunaifeSta aamuruS* 

foSta, niin feuraa tuulta taiffa fabetta.
Soö aurinko nouöteafanfa taiFFa laeFeföfanfa 

näyttää tatralliötanfa fuuremmaffi, ja tuuli mtyöä 
on mereöfd eliffä etcld6;d/ niin tulee fabe, olietiffi



paimdntafauaten aifoina (9Kaali3fuu3fa ja 
fuuafa.

3o3 Fuu paiötaa fcimedatt, niin on fabe tutcöfa.
3>o3 fuu naittaa tummatta ja tuf)’an fatmai* 

felta, on fabe obotettama.
So3 fuun tympdtiUa on monenmatinen ja £uo* 

no3ti lapttfe fcô tama fefcd, melfeen taimaanfaaten 
muotoinen/ niin on fabe taiffa tuuli tuloafa.

So3 fiUoin, futn fuu on ollut maata 5 pat* 
maa naim illa, on merituuli, niin tulee neljante* 
nd paimand fabe. f««  nafyty maata neljän* 
tena paimdna, ja tuuli fdi? merestä, niin feutaa 
mtytafty ja fabe.

$o3 tdtyfbfuu paiata $imea3ti, nitn on fe 
fateen metffi.

Summat fetyat tahtien tympaciUa ennuata* 
mat fabfetta.

£so3 felfedlla taiffa pilmittomalld ilmatta 
naf^ fcarmaltanfa tahtia toimaanreunaHa, niin at** 
mattamaati on fabe faapumilla.

Suobituuleata futaa fumella fabctta, ja tai* 
mella lunta.

$)itfdUmm merituuli leffaa tamallifeati fa* 
teetta, ja jota pitfadifempi fe on ollut, fitd fau* 
emmin feStad fitd feuraama fabe.

5tatuuleUa alfama fabe feataa monta pdimad.
3>oö taimaa on muutaman paiman peraffa* 

nafin fauttaaltanfa ptlmeöfa, paffafetta taiffa ftyl* 
maila ilmalla, niin feuraa fiita taimella lunta, mutta 
femddn ja fyfft}n aluafa fabitta ja rafeita.

9

N



©abc [anotaan rntyös oleman ^>anFFetS[a:

jo s  ftat miemat ja tottelemat pahnoja ja 
Reiniä [tnne ja tänne,

jo s  Foirat fyomdt tuoleja/ ja FaFai[emat 
ne fttte taFaifin, ja ufeaSti ê̂ taroftfemat maaS[a.

jo s  lampaat omat ro f̂eita ia puSFeSFelemat 
toinen toifianfa,

jo s  Mariat nuoleSFelemat jalFojanfa, ja mtyl* 
tt>ien fcatimat nametolle.

jo s  êirootfet ja Foirat, merituulella ja ptl-* 
mi[ella ilmalla/ pef)taroit[emat maaS[a ja ufeaStt 
f$>tytt,dtoät [elFaanfa puihin,

jo s  fanat nouFallan[a ja marpaillanfa altno* 
maa Funimat ja Forjailemat f)6î enidn[a, ja Fa  ̂
mat FaaFottaen lemottomina, niin tulee [abe.

jo S  paaSFpjet FirFujen lentelevät niinliFimaata 
ja mettä, että [iimet ufeaSti rdpdfttamdt [eFd maa= 
(»an että meteen, ja matista mtyös lentamdt päin 
[einidFt, niin on mprSFp ja fabe tuloöfa.

©abe on mtyoS tuloS[a, joS me[ilinnut FoFoom 
tumat rannoille ja puristelemat l)6t)l>enidn[d.

jo§ FuimaS[a paiFaSfa talletetaan [uuri tat)-- 
[tFaSmoinen taFFiainen, niin [uptStuu [e FoFoon [a* 
teen ebelld.

jo s  ForFeat muorten^arjat f)6tyrel;itimdt, taif̂  
Fa omat peitetyt [afealta fumulta, niin [abe on 
mis[im tuloS[a.

jo S  ForFeat muoret ja metfat, t^nella, natyt= 
tamat tamallistanfa [uuremmiffi, on mtyoS [abe 
tuloSfa.
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1

3>oS fellot fuuluvat tavallista fauemmat* 
ta ja felfeämmtn, niin tulee fabe, joS ei tuuli fi* 
td eStä.

huulen ja mtytSftyn merffejä.
SoS auringon nouSteSfa pilvet fofoontuvat 

fen ympärille, niin tulee famana päivänä m r̂Sft),
3>oS aurinfo on aamulla taiffa ê toolla fe* 

fcäsfä, niin fe on tuulen taiffa mtyrSf̂ n merffi, 
3>oSta fe&ä en fin fatfee ja fatoo, fteltä pdin rupee 
tuuli fatymään.

SoS aurinfo tuofioa ennen laSfemaänfa ruS* 
fotta ja naittaa tavalUStanfa fuuremmaffi, ja 
mtyoSfi peitt^ punaläntäijtin p ilv iin , niin on fe 
tuulen ia mtyrSf̂ n merffi.

3oS monesta tä̂ beetä naftaan pitfiä valfoi* 
fia foittoja, niin rupee fieltäpain tuuli fätymääm

$affafen merffejä.
3>oS päin?ä laSfetSfanfa talvella on Vâ an 

punertavampi ja felfeämpi fuin muulloin, niin on 
fireä paffanen ^anffeisfa.

3oS fuu folmen taiffa neljän päivän van* 
{jana, elifFä mtyoSfi niin monta päinsä ennen lop* 
puanfa, näyttää vaalevaffi taiffa tummäfft, niin 
tulee paffanen.

$)affafen merffi on mpoSfi fuun felfeä ja 
valfoinen paiste.

3oS tdf>bet loistavat erinomaifen felfeäSti ja 
fiiltäväSti, niin tulee paffanen; mutta joS filloin 
jo on paffaneu, niin tulee fe vielä fovemmaffi.

Äoilltfella, taiffa itäpofjjatuulella tulee faif* 
fetn fireimmät paffafet.
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$)iffuifet rafeet, jotta fcatlan atuSfa fataa, 
tietamdt ftteampda paffaStaj mutta fuuremmat 
rafeet paffafen taui&tumtSta.

spiffu f>afytuainen lumifabe tietdd paffaSta, 
mutta ifo-̂ â tuatnen tuojamaista ilmaa, ottetiffi 
joö lumi ppft)l> pallolla,

£$o3 piffu lintuja, taimen tutteSfa, fofoontuu 
parmittaifin metfistöon, putkin ja penfaifiin, niin 
aavistetaan paffaSta.

3>oS taimelta Tiitusta tamattomaSti punottaa, 
niin tulee paffanen.

Sumifateen merffeja.
Huobetuutta feucaa enimmiten lumifabe.
3>oS taimaS on paffafella, monta patmäa pe* 

rdffanafin, pitmeSfd, niin tulee lunta.
3>oS ilma on taut)tumifeSfa, fireitten paffa* 

fien perästä, ja taimaS mtyöS pilm iint^, niin on 
lunta obotettamana.

^oS muutama pdimd peraffanaftn, fireelld - 
paffafella, on pilmeSfa, niin tulee taimella lunta, 
mutta femdalla ja fpffylla rafeita ja mettä.
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5. Rimojen ennuStuffta fuun ftyntymkaiaSta*
<3e on enfiffi määrin otettama, millä ilmalla 

fuu ft)ntt)t), IdmpotfeUdfö taiffa filmatta.

«Kuun ftynttymifeSta
$eieä* ja ja

SoS fe fpntlp̂  fcEo 12 ja 2 matilla aamulta, ett 
4 ja 6 mautta, taiffa lo  ja 12 matilta jalfeen



puolenpaimdn; niin tulee fauniita ilmoja fttna 
fuuöfa.

^o8 tyritty) fello 2 ja 4 nodtiUd aamulla, niin 
tul e fplmia ia fateifia ilmoja fiinä fuuöfa.

Soö fi;nt^  fello 4 ia 6 mdliUd aamulla, niin 
tulee fateifia ilmoja.

Soö fyntpl? fello 6 ja 8 matilla aamulla, niin 
tulee tuulia, ja fateifia ilmoja.

£so§ ftmtty) fello 8 ia 10 tt>dliUd aamulla, eli 
2 ia 4 matilla idlfeen puolenpdiman, niin tulee 
muuttelernaifia ilmoja. /

goö fpnt^ fello 10 ja 12 malilld aamulla, 
niin tulee enimmiten rajufateita.

SoS fpntipty fello 12 ja 2 trdliUa jalfeen puo= 
lenpaiman, niin tulee paljo fabetta,

^oS fuu ftynttyty fello 6 ja 10 n>alilld jalfeen
puolenpdiman, niin tulee fauniita ilmoja luobe* 
tuulella, mutta fateifia tulee louna* eliffa merManft= 
tuulella.

Äuun fpntpmtfeöta,
tatot* ja letoöt=ftytmiHä»

^oö fuu ftint^ fello 12 ja 2 malttia aamul=
la, niin tulee fiina fuuöfa fireita paffafta, joö ei
tuuli fd̂ » meteöta taiffa merildnneötd (louttaöta).

^oö ft;nttyty fello 2 ia 4 malilla aamulla, niin 
tulee lunta ja tuulta,

3>o6 fent^ 4 ja 6 mdlilld aamulla, niin 
tulee fateita, mutta tuulia tulee, joö fipntlpt) aamul= 
la fello 6 ia 8 mdlilld.

So§ ftynttyt) frllo 8 ia 10 mdlilla aamulla, 
niin tulee film iä ja fateifa, joö tuuli fdty lanneö* 
ta5 mutta lunta, ioö tuulee ibaöta.
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5 j0ö fyntyl) Mo 10 ja 12 välittä aamutta, 
niin tulee film iä ia rajutuulia.

poS fontit) 12 ja 2 välittä jälfeen puolen* 
päivän, niin tulee muuttuVaifia ilmoja*, mutta 
faunilta ilmoja tulee, jos fontti fetto 2 ja 6 vä-- 
littä jälleen puolenpäivän.

SfaS ft)nttyt) fetto 6 ja 10 välillä jälfeen puo* 
lenpäivän, niin tulee faunilta ja film iä ilmoja, 
joö tuuli fäty pot>jafeöfa taiffa itäpol;jafeSta (foil* 
lifeSta) > mutta vefi-- taiffa lumifateita tulee fitte, 
jos tuuli fäp merestä taiffa merilänneStä (lou* 
nasta).

3 oS fuu fynttyty fello 10 ja 12 välittä jäl= 
Been puolenpäivän, niin ftinä fuuSfa tulee faunii= 
ta ja film iä ilmoja.
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6. pintojen ennultuffta I)ämmdljäft§fä.
£)ämmäl)äffi on tietysti paras ilman=ennuSta= 

ia 5 ja jofa ftitä on oppinut oifeen vaarin otta* 
maan, tietää jo päiviä ennen ilmar-mutrtteet Zä= 
fcän otamme, ahtaan tilan puolesta, ainoaStanfa 
pari efimerffiä.

2£nnettafoon fcämmfi&äfin futoa feittinfä, elif-- 
fä verffonfa, affuna laftn-pieleen, niin havaitaan 
fiinä toimenfa paraiten. @ateen tutteSfa on |än 
alallanfa eitä fubo ottenfaan verffoanfa, mutta 
pcuban ^anffeiSfa on l)än tî oSfä. ©pätafaifien 
ilmojen ebellä futoo l)än piffuifempiä verffoja, 
taemmilla [timoilla f uin pouban ebellä. 9foväiS= 
taloon välistä VerfoSta fciufan pois, ett’ei fcän 
latSfaffi tu lifi. ©amaSta ffyt)Stä ä.fE66n m̂ öS ruo- 
faa panette annettafo. SfttyrSftyn eliffä rajutuulen



fjanffeisfa mafcmistaa fjan toerffonfa f tintti tufematm 
millä fiimotlla, taiffa ottaa l;an fiita pois êifom* 
pta paiffoja.

15

7* Sslmojcn ennuStuffia 2Clmattafan tan>aUa*
$l)beffdntoiSta touotta peraSttyffin on jofa 

muofi etinlatfia ilmoja/ ja fitte 19 touotta eteen* 
päin tulee taas famallaifia ilmoja/ fuin tiima ebel- 
lifindfin 19 touotena on ollut, ©tyty taljan on fe, 
ettd fuu jofa tyf)boffdntenatoista touotena fpntt  ̂
faman nimtfena paimdna. ^ofa fiiS ficjottaift 19 
touotta perdstfcffin jofapaimaifet ilmat muistoon* 
fa, Janella oltfi tulemista ilmoista faiffein aifai* 
fimmin tietoa antama

©dd= eli tlma=ftirja*




