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Toisen painoksen esipuhe

Tämä toinen painos on lähes muuttamaton painos vuoden 1989 ensimmäisestä 
painoksesta. Ainoastaan pari kirjoitusvirhettä on korjattu ja koltansaamen sanojen 
oikeinkirjoitusta on tarkistettu Mosnikoffin ja Sammallahden Pienen koltansaame— 
suomi -sanakirjan (1988) pohjalta.

Tiedän tuskallisen hyvin, että moni asia pitäisi esittää nykyisen tietämykseni 
valossa toisin. Kyseessähän oli vuodesta 1980 alkaen kartutetun tietokannan eräs 
vaihe.

Tarkekirjoituksen ulkoasua on hieman muutettu, koska 1980-luvulla tehdyt 
tekniset ratkaisut eivät kumminkaan olisi enää olleet sinällään toimivia.

Nurmijärvellä 30.10.2001
Juhani Lehtiranta

Kolmannen painoksen esipuhe

Kolmas painos on sisällöltään lähes muuttumaton. Nyt kirjan sähköinen sisältö on 
muutettu sellaiseksi, että siihen on helppo päästä käsiksi. Kirjasta on tarjolla pape-
riversion lisäksi myös pdf-versio sekä sanaston sisältö muokattavana taulukkona.

Sanaston aineiston keräämisen ja julkaisun jälkeen on julkaistu melko paljon  
saamen sanastoainesta ja etymologioita, joita ei valitettavasti ole voitu ottaa huo-
mioon tässä uusintapainoksessa. 

Helsingissä 22.1.2015
Juhani Lehtiranta



Sanaston rakenne

1) Yhteissaamelainen sanasto esittää lyhyesti kantasaamelaiset nimityssana-
vartalot taulukkona, jossa otsikkorivillä on sanan järjestysnumero, kanta-
saamelainen rekonstruktio, merkitys, vastaavan sanan numero Lager-
crantzin sanakirjassa (1939) sekä sanan mahdollinen etymologia.

2) Sanastoon on otettu mukaan ensinnäkin saamen sanat, joilla on vastineita
saamen sukukielissä. Toiseksi on otettu mukaan vastineettomat sanat, joi-
den levikki yltää idässä vähintään koltansaamen Suonikylän murteeseen
sekä etelässä vähintään luulajansaamen Jokkmokin murteeseen. Ai-
neistosta puuttuvat kantasaamelaiset sanat, jotka esiintyvät — ainakin
käytettävissä olevien lähteiden valossa — tätä suppeammalla alueella ja
joille ei voida esittää sukukielisiä vastineita.

2) Keskenään johtosuhteessa olevat sanat on otettu mukaan vain silloin, kun
niiden välinen ero on katsottava vähintään kantasaamelaiseksi.

3) Rekonstruktiot on esitetty keskikantasaamen mukaisesti (konsonantit: c éc ò

j k l m n én ñ p r s t † v; vokaalit: �e aœ ™œ i eœ o úœ u oœ). Ne ovat yleensä kak-
sitavuisia. Toisen tavun vokaalin yksiselitteinen rekonstruoiminen on usein
mahdotonta, koska eri kielet ja eri johdokset viittaavat eri vokaaleihin.
Valittu vokaali on näissä tapauksissa useimmassa kielessä esiintyvä tai
alkuperäiseen vartaloon kuulunut. Rekonstruktioon on merkitty toisen ta-
vun vokaalia seuraavat äänteet silloin, kun ne ovat varmuudella palautet-
tavissa kantasaameen. Osa adjektiiveista on rekonstruoitu komparatii-
vimuotojen perusteella, koska niissä on säilynyt alkuperäinen toisen tavun
vokaali.

4) Sanojen merkitys on esitetty lyhyesti ottamatta huomioon kaikkia esiintyviä
sivumerkityksiä. Sanaston lopussa on aiheittainen merkityshakemisto.

5) Jos saamen sanalla on vastineita sukukielissä, on esitetty yleensä lähin
vastine sekä etymologian lähde.

6) Suomalaisista tai kantasuomalaisista lainoista on esitetty lainanantajakie-
len muoto. Muista lainoista mainitaan vain lainaetymologian lähde.

7) Otsikkorivin lopussa on usein huomatus siitä, että kaikki sanan vastineet
saamelaiskielissä ovat johdoksia rekonstruoidusta muodosta. Jos sana on
johdos toisesta sanasta, tämä on osoitettu merkillä ← ja kantasanan nu-
merolla. Joskus on verrattu kantasaamelaisia sanoja keskenään, vaikka
niiden välisiä suhteita ei voida aina selittää tyydyttävästi.
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8) Toisella rivillä on esitetty sarakkeittain sanan vastineet yhdeksässä saa-
melaiskielessä. Kunkin saamelaiskielen sanat on kirjoitettu yhdenmukai-
sella joko foneemisella tai laajimmissa sanakirjoissa käytetyllä kirjoitusta-
valla. Melkein joka kielessä on jouduttu mukauttamaan käytettyyn kirjoitus-
tapaan sanoja sellaisista murteista, jotka eroavat kirjoitustavan perustana
olevista murteista. Jos sana on löytynyt muusta lähteestä kuin tärkeim-
mistä sanakirjoista, se on mainittu kirjainlyhenteellä tai tähdellä sanan
perässä. Kysymysmerkki sanan perässä merkitsee, että sanan kuuluminen
kantasaamelaisen sanan kanssa yhteen on äänteellisesti tai merkityksen-
sä puolesta epävarmaa. Sanan perässä on merkki ←, jos kyseessä on
johdos tai taivutusmuoto. Merkkiä ei käytetä, jos otsikkorivillä on mainittu,
että sanat ovat kaikissa saamelaiskielissä johdoksia.

Saamen lähteet ja kirjoitustavat

Eteläsaamesta Hasselbrinkin sanakirja (1981—1985), johon on koottu lä-
hes kaikkien eteläsaamen sanastolähteiden aineisto. Sanastossa on käytetty
Hasselbrinkin ortografiaa.

Uumajansaamesta Schlachterin sanakirja (1958) sekä Budenzin kielen-
näytteisiin liittyvä sanasto (1876). Muutama Schlachterilta ja Budenzilta puuttu-
va sana on löytynyt yksittäislähteistä. Kaikki uumajansaamen sanat on esitetty
sanastossa Schlachterin käyttämän ortografian mukaisesti. Muista lähteistä
kuin Schlachterilta ja Budenzilta löytyneet sanat on osoitettu kirjainlyhenteillä
(merkitsemätön sana on Budenzilta, jos sitä ei löydy Schlachterilta).

Arjeplogin-  eli piitimensaamesta Halászin (1896) ja Lagercrantzin sana-
kirja (1939) sekä Ruongin johto-opin tutkimus (1943), jossa on kunkin luvun lo-
pussa luettelo tutkimuksessa käsitellyistä sanoista. Lisäksi olen tutustunut
Ruongin laajoihin ja Wiklundin vähäisiin arjeploginsaamen kenttätöiden käsikir-
joituksiin ja sanastanut ne. Kaikki arjeploginsaamen sanat on kirjoitettu fonee-
misesti. Mikäli sana on peräisin Halászilta, Lagercrantzilta tai Ruongilta, ei sen
lähdettä ole mainittu: jos sanaa ei löydy kahdesta ensimmäisestä helppohakui-
sesta lähteestä, se on silloin Ruongilta. Käsikirjoituksista poimitut sanat on
merkitty tähdellä. Yksittäisistä lähteistä löytyneet sanat on merkitty erikseen.

Luulajansaamesta Grundströmin sanakirja (1946—1954). Lagercrantzin
suursanakirjan (1939) Tysfjordin murteen sanat täydentävät Grundströmin sa-
nakirjaa vain harvoin. Nekin on mukautettu Grundströmin kirjoitustapaan.

Pohjoissaamesta Nielsenin sanakirja (1932—1962). Joitakin Nielsenin
sanakirjasta puuttuvia sanoja löytyi Lagercrantzilta (1939), Leemiltä (1768) tai
Friisiltä (1887). Kaikki pohjoissaamen sanat on kirjoitettu Nielsenin kirjoitusta-
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valla ja muu lähde kuin Nielsenin sanakirja on mainittu.
Inarinsaamesta Erkki Itkosen sanakirja, josta on ilmestynyt toistaiseksi

kaksi osaa (1986—1987; kävin lävitse sanakirjan käsikirjoituksesta myös tois-
taiseksi julkaisemattoman osuuden). Muutaman siitä puuttuvan sanan olen löy-
tänyt Sammallahden ja Morottajan koulusanakirjasta (1983). Nämä sanat on
merkitty tähdellä.

Koltansaamesta T. I. Itkosen sanakirja (1958) ja Mosnikoffin sanakirja
(1980). Jokunen näistä puuttuva sana löytyi Lagercrantzilta (1939). Kaikki kol-
tansaamen sanat on esitetty sanastossa Mosnikoffin sanakirjan ja Koltansaa-
men oppaan (Korhonen — Mosnikoff — Sammallahti 1973) käyttämällä, Suoni-
kylän murteeseen pohjautuvalla kirjoitustavalla.

Kildininsaamesta T. I. Itkosen sanakirja, johon on otettu mukaan myös
muiden tutkijoiden keräämä sanasto. Koska akkalansaame on varsin lähellä
kildininsaamea, sanastossa akkalansaamen sana on esitetty vain sanan puut-
tuessa kildininsaamesta. Yksi T. I. Itkosen sanakirjasta puuttuva kildininsaamen
sana löytyi saamelais-venäläisestä sanakirjasta (Saamsko–russkij slovar´
1985). Kildininsaamen sanat on kirjoitettu sanastossa E. Itkosen esittämän fo-
nemaattisen ortografian (1971b) mukaisesti seuraavin muutoksin: konsonant-
tiyhtymän vahva aste on merkitty pituuden viivalla, ei aksentilla (esim. -ãlg- eikä

-«lg-) ja ea ilman pistettä a:n päällä. Jälkitavujen redusoituneen vokaalin (E. It-
kosella Ïe ) olen tulkinnut /e/:n allofoniksi.

Turjansaamesta T. I. Itkosen sanakirja, jossa on myös muiden kerääjien
aineistoa. Szabón (1967) ja Kertin (1961) turjansaamelaisista teksteistä löytyi
muutama siitä puuttuva sana. Turjansaamen sanat on esitetty Korhosen esittä-
män fonemaattisen kirjoitustavan (1984) mukaisesti. Olen merkinnyt ¶:tä ja ˆ:ta
seuraavan geminaatan lyhyenä (siis mˆnnˆd 'mennä' eikä mˆnœnˆd, kuten
Korhosella).

Saamen sanaston ja etymologisen tutkimuksen näköaloja

Saamelaiskielten sanavarasto tunnetaan vaihtelevasti. Laajimmassa, Niel-
senin pohjoissaamen sanakirjassa on yli 30000 hakusanaa. Huonoimmin tun-
netaan uumajansaamen (Schlachterilla n. 5000 ja Budenzilla n. 1300 sanaa) ja
turjansaamen sanasto. Etelä-, arjeplogin-, luulajan-, inarin-, koltan- ja kil-
dininsaamen sanastetun aineiston koko vaihtelelee 12000 ja 20000 sanan vä-
lillä. Tämä epätasaisuus ilmenee oheisesta taulukosta, jossa esitetään sanas-
ton sanojen esiintymismäärät eri saamelaiskielissä. Taulukossa on myös esi-
tetty sanojen jakautuma alkuperän mukaan ryhmiteltyinä 1) suomalais-saame-
laiseen kantakieleen palautuviin sanoihin, 2) etymologiattomiin sanoihin, 3) (itä-
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meren)suomalaisiin lainasanoihin sekä 4) skandinaavisiin ja germaanisiin lai-
nasanoihin. Eri sanastoryhmien sanojen osuus saamelaiskielissä vaihtelee vä-
hän (katso taulukkoa alhaalla). Suurin ero on suomalais-saamelaisen sanaston
suurempi osuus laitimmaissa kielissä etelä-, uumajan- ja turjansaamessa ja
etymologiattomien sanojen muita pienempi osuus turjansaamessa. Etymolo-
giattomien ja lainasanojen hyväksymiskriteeristä seuraa, että sanastossa voi
olla keskimmäisten saamelaiskielten kantasaamen jälkeisiä sanasto-
innovaatioita. Mikäli niitä olisi merkittävästi, ne näkyisivät suurempana etymolo-
giattomien ja lainasanojen osuutena luulajansaamen ja koltansaamen välisellä
alueella.

Jos uumajansaamesta ja turjansaamesta olisi käytössä yhtä kattavat sa-
nalähteet kuin muista saamelaiskielistä, nousisi näistä kielistä tunnettujen sa-
nojen määrä ehkä noin sadalla. Ainakin uumajansaamesta on runsaasti arkis-
toaineistoa, joka olisi järjestettävissä laajaksi sanakirjaksi. Lindahlin ja Öhrlingin
vanhan ruotsinsaamen kirjakielen sanakirja (1780) pohjautuu luulajansaameen
ja pohjoiseen eteläsaameen rajoittuviin murteisiin, keskeisesti juuri uumajan-
saameen. Niin kauan kun sen murteita ja sanastoa ei ole kunnolla selvitetty, ei
vanhan ruotsinsaamen kirjakielen taustaa voi tutkia tarkemmin.

Varmasti löytyy uusia saamen sanojen etäsukuisia ja lainaetymologioita ja
aiempia etymologioita joudutaan oikomaan. Tämä sanasto ehkä auttaa etsi-
mään uusia ja perustellumpia sanaselityksiä. Sanaston oleellinen täydentämi-
nen on mielekästä vasta silloin, kun saamelaiskielten sanasto tunnetaan pa-
remmin, kun vanhan ruotsinsaamen kirjakielen sanaston tutkimus on edistynyt
ja kun kaikki saamen sanojen etymologiat on käyty systemaattisesti läpi.

Kantasaamelaisten sanojen esiintyminen kielittäin ja etymologiaryhmittäin

E U A L N I Ko K T yhteensä
sm.-sa. 473 447 489 522 530 521 507 485 410 582

% 42 42 39 38 38 39 37 39 44 39
ei etym. 472 431 539 601 602 584 600 525 350 637

% 42 40 43 44 43 43 44 43 38 43
suom. 97 109 126 150 150 143 147 136 111 153

% 9 10 10 11 11 11 11 11 12 10
skand. 93 88 98 105 105 102 105 82 62 107

% 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
yhteensä 1135 1075 1252 1378 1387 1350 1359 1228 933 1479
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Aakkosjärjestys

Aakkosjärjestys on sama kuin Lagercrantzin sanakirjassa (1939):
 �e, aœ, c, çc, ò, ™œ, i, j, k, l, m, n, én, ñ, o, úœ, p, r, s, çs, t, †, u, oœ, v

Muutama sana on aakkosjärjestyksessä väärissä paikoissa, koska niiden
rekonstruktioita on harkittu uudelleen tämän julkaisun pohjana olevan lisensi-
aattityön jälkeen (numerot 505 ja 549). Niitä ei ole siirretty oikeille paikoilleen,
jottei synny sekaannusta tämän julkaisun ja lisensiaattityön etymologianume-
roiden välillä.

Sanaluettelon muut merkit

Saamen sanojen perässä esiintyvät sanalähteiden kirjainlyhenteet on
mainittu lähdeluettelossa.

Kildininsaamen sanan kohdalla merkintä A tarkoittaa, että sana tunnetaan
akkalansaamesta, muttei kildininsaamesta.

Tähti (*) sanan perässä merkitsee sitä, että uumajansaamen sana on pe-
räisin Budenzin sanakirjasta (1876), arjeploginsaamen sana Ruongin tai Wik-
lundin käsikirjoituksista, luulajan- tai pohjoissaamen sana Lagercrantzin sana-
kirjasta (1939), inarinsaamen sana Sammallahden—Morottajan sanakirjasta
(1983), kildininsaamen sana saamelais–venäläisestä sanakirjasta (Saamsko-
russkij slovar´ 1985) ja turjansaamen sana Szabón julkaisemista teksteistä
(1967).
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1 *e̮cē 'tulvia' LW6 ~ sm. itää (SKES)

ahtsiet* ahtsēt
2 *e̮ćē (E—N *āććē, I&T *ɛ̄ćē) 'isä' LW129 ~ sm. isä (SKES)

aattjie àhtjee aahˈtjie ahttjē
3 *e̮ćke̮ 'paannejää; paantaa' LW113 

atjkedh assjkàs asjˈkat asjkas
4 *e̮δe̮m 'ydin' LW12 ~ sm. ydin (SKES)

jïrreme jaddoov adam atām
5 *e̮kcē 'yhdeksän' LW31 ~ sm. yhdeksän (SKES)

uktsie åktse ååkˈtsie aktse
6 *e̮kē 'ikä' LW39 < sm. ikä (SKES)

akkeh← ahkie ahkē
7 *e̮kte̮ 'yksi' LW35 ~ sm. yksi (SKES)

akte akta akˈta akta
8 *e̮lē 'ylä' LW49 ~ sm. ylä (SKES)

jillie jillè- allie allē-
9 *e̮lēs 'sarven takahaara' LW53 

jïllem(e)s- alaas- alēs-
10 *e̮lkē 'poika' LW47 ~ sm. ylkä (SKES)

älgie allˈgee alˈhkē
11 *e̮lme̮ 'ilmi' LW62 ~ sm. ilmi (SKES)

alme alˈbma alˈpma alˈma-
12 *e̮lmē 'ilma' LW64 ~ sm. ilma (SKES)

älmie alˈbmee alˈpmie alˈmē-
13 *e̮lpe̮s 'ilves' LW68 ~ sm. ilves (SKES)

alʿpas
14 *e̮lńe̮ 'ien' LW67 

alˈtna* alˈna
15 *e̮lte̮s 'iltti' LW69 ~ sm. iltti (SKES)

aldese aldas altas* alʿtas
16 *e̮ltē 'lähi' LW71 ~ sm. yltää (toisin SKES)

äldies alldànit← alˈtanit*
17 *e̮me̮s 'outo' LW79 ~ sm. ihme (SKES)

ammes ammas amas amās
18 *e̮nē 'pitää, käyttää' LW83 

üdnˊedh adˈneet atniet atnēt
19 *e̮ntē 'antaa' LW10 < sm. antaa (SKES)

väddˊedh vadˈdeet vattiet vaddēt
20 *e̮pe̮kē 'huuhkaja' LW1711 ~ sm. hyypiä (SKES)

jïppe(ge) jihpaga
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

âccet acceeđ âˊcced aˊʒʒeδ ɐc̜c̜ed

ačˈče eeči eˊčč a̮ˊǯǯ jiečče

âškâs ooškas õõčkâs e̮ckas

âđâ oođa õõđ ē̮δ ɐd

okˈce oouce åˊhcc a̮ˊχ̄c ɐk̜̄c̜e

âkke ahe ââˊǩǩ a̮ˊgg ɐk̜k̜e

okˈtâ ohta õhtt e̮χ̄t ɐk̄t

âllen← ale- ool← ē̮l← ɐl←

âlĕs- ales- âˊles- a̮lˌš- ɐls-

alge âˊlǧǧ a̮ˊl̄g ɐ l̜̄g̜e

âlˈbmâ olma õlmm- e̮l̄m ɐl̄m-

âlˈbme alme âˊlmm a̮ˊl̄m ɐ l̜̄m̜e

âlbâs

âlˈgŋâ olna õlŋŋ ē̮lleń ɐllań

âldâs ooldas e̮ldas ɐlds

âlda- alda ââlda a̮ˊl̄d ɐ l̜̄d̜e

âmâs oomas õõmâs ē̮mas

âdnet anneeđ ââˊnned a̮ˊnneδ i̮en̜n̜ed?

âdˈdet addeđ âˊdded a̮ˊn̄deδ ɐn̜̄d̜ed

oppuv hõˊppi
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
21 *e̮prē 'sade' LW3 < germ. tai baltt. (Koivulehto 1988: 32)

äbrie abˈree harˈvē
22 *e̮psē 'haistaa' LW1161  = ural. (FUV)

häpsˊedh hapˈseet hapˈsiet hapsēt
23 *e̮sē 'kesipuoli' LW109 ~ sm. iho (SKES)

jissie jissee assie assē
24 *e̮skē 'syli' LW106 ~ sm. yskä (SKES)

äskie asskee asˈkie askē
25 *e̮ste̮ 'ehtiä' LW111 ~ sm. ehtiä (SKES)

astedh asstat asˈtat astat
26 *e̮vē 'vuotaa' LW- (johdoksia)

avvit
27 *e̮vē 'vyö' LW127 ~ sm. vyö (SKES)

jüvvie jyvvee avvie avvē
28 *e̮vte̮ 'etu-' LW4533 ~ sm. ensi (ei SKES)

åvde òdda- åvˈta åuˈtå-
29 *ācē 'jalkoväli; syöjätär' LW133 

aadsie äätsa-? aahtsits-← hahtsi-
30 *ājcce̮ 'tuntea; aistia' LW146 

aajtsedh àihtsa← aajˈhtsat aiˈhtsat
31 *ājē 'viivytellä; viivytys' LW171 

aajanidh← aajèdiht← aajjiet adjānit←
32 *ājjē 'isoisä' LW170 ~ sm. äijä (SKES)

aajjaa àjjaa aajˈjaa adjā
33 *ājkē 'aika' LW147 < sm. aika (SKES)

aajgie àigee aajˈkie aiˈkē
34 *ājkke̮ 'aarnipuu' LW151&1188 < skand. (NL)

haajke haihka haajˈhka haiˈhka
35 *ājlēs 'aivot' LW153 

aajlaa aajˈlaa
36 *ājmē 'neula' LW154 ~ sm. äimä (SKES)

aajmie àibmee aajˈpmie aiˈmē
37 *ājmᴖ̄ 'ilma, sää' LW155 ~ sm. aimo (SKES)

aajmuo àibmoo aajˈpmuo aiˈmō
38 *ājrᴖ̄ 'airo' LW158 < skand. (NL)

aajruo àiˈroo aajˈruo aiˈrō
39 *ājttē 'aitta' LW167 < sm. aitta (SKES)

aajtie aihtee aajˈhtie aiˈhtē
40 *ākkē 'vanha nainen' LW181 ~ sm. akka (SKES)

aakkaa àhkaa aahˈkaa ahkkā
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

ârˈve arve âˊbrr a̮ˊb̄r ɐb̜̄r̜e

hâkˈset apseđ âˊpssed a̮ˊp̄seδ ɐp̜̄s̜ed

âsse ase ââˊss a̮ˊss ɐs̜s̜e

âsˈke aske âˊsǩǩ a̮ˊs̄k ɐs̜̄k̜e

âsˈtât ostađ õsttâd e̮s̄teδ ɐs̄tɐd

âvvedit F auvediđ âˊvveed a̮ˊvvˌdeδ

âvve âˊvv uvˌχegg←

owˈdâ ovda- oudd e̮v̄d ɐv̄d

acce ääci äˊcc ᾱʒʒ ac̜c̜

aiˈcât ajccađ aiccâd

aggje ääiji äjjned←

agˈgja äjjih← äˊjj āˊjj aj̄je

aiˈge äjgi äiˊǧǧ āˊ j̄g ajḡ̜e

(h)aiˈkâ hajkka aikk aj̄k

ājles A

aiˈbme äjmi

aiˈbmo ȧjmu äimm

aiˈro ȧjru äirr ar̄j ar̄ja

aiˈte äjtti äiˊtt aˊjt aj̄t̜e

akˈka äˊǩǩ āˊkk aχ̜̄k̜e
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
41 *ākkᴖ̄ 'isoäiti' LW181:2 ← 40

aakkuve aahkòba aahˈkuo ahkkō
42 *ākŋᴖ̄ 'hanka' LW218 

aakˈnguo hagŋō
43 *ākšᴖ̄jᴖ̄ 'kirves' LW180 < skand. (NL)

aaksjuo àksjoo aakˈsjuo aksjō
44 *āktē 'nylkeä' LW36 ~ komi okti̮ni̮ (KESK)

aaktˊedh aakˈtaa←?
45 *ālē 'jälsi' LW194 ~ samojedi, vrt. Janhunen 1977: 27 *ilê- ~ *i̮lê-

aalie aalòs← aaluos*← (h)ālōs←
46 *ālkē 'alkaa' LW185 < sm. alkaa (SKES)

aalgˊedh àlˈgeet aalˈkiet alˈkēt
47 *ālkkē 'helppo' LW186 

aalkeje alˈhkaja aalˈhkie alˈhkē
48 *ālᴖ̄ 'vino, kaltto' LW1210 < skand. (NL)

haallude hàllòda haalluot (h)allōt
49 *āltᴖ̄ 'vaadin' LW198 ~ md. eĺd́e (LC)

aalduo àlldoo aalˈtuo altō
50 *āmē(lē) 'sarveton tai yksisarvinen poro' LW205 

haame àbˈmèla haapmiel apmēl
51 *āmpᴖ̄ 'kiehua yli' LW1181 ~ sm. ampua (SKES)

aabbesidh← àbbèdit← aapˈpat←
52 *ānᴖ̄ 'anoa' LW209 ~ sm. anoa (SKES)

aanudh àdˈnoot aatnuot atnōt
53 *āńēs 'etujalan jänne' LW213 

aanjaa aanjèrka←? aanjaatis← ānjēs
54 *āpē 'meri tai suuri suo' LW221 < skand. (NL)

aabie aahpee aahpie* āhpē
55 *ārē 'nahan kesipuoli' LW242 < skand. (NL)

aarrie àrree aarrie (h)ārrē
56 *ārē 'kivikko' LW239 (johdoksia)

aareh āra
57 *ārke̮ 'arki' LW227 < sm. arki (SKES)

aarge arˈka aarˈka* arˈka
58 *ārkē 'arka' LW228 < sm. arka (SKES)

aargie haarˈkie (h)arˈkē
59 *ārpē 'perintö' LW234 < skand. (NL)

aarbie àrˈbee aarˈpie arˈpē
60 *ārtijā 'hartia' LW1251 < skand. (NL)

aarduo hardahka? haarˈtuo harˈtō
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

akˈko ȧkku äkk ākkam← aχ̄ka

agŋo ȧȧŋu ääŋŋ âv̄ŋ av̄ŋa

akˈšo ȧkšu ähšš ᾱχ̄š ak̄ša

āvtâtâk← ähtiđ äˊhtted āˊχ̄teδ ak̜̄t̜ed

ālos← ȧlus← ääll āll

alˈget älgiđ äˊlǧǧed āˊl̄geδ al̜̄g̜ed

alˈke älkkee aˊlǩǩi āˊl̄kev

(h)ālo ällad

alˈdo ȧldu äldd āl̄d al̄da

abmel äämmil äˊmmel- āˊmel am̜m̜el̜-

abˈbot abbasiđ← abbad ām̄beδ

adnot ȧȧnnuđ äännad ānneδ annad

ānjes ȧŋȧs äänjstõk←

appe ääpi ääˊpp

ääri ääˊrr āˊrr

āˊrešm

arˈgâ arga argg âr̄g ar̄g

arˈge ärgi äˊrǧǧ āˊr̄g

arˈbe ärbi äˊrbb

harˈdo ärdee aˊrddi ᾱˊr̄de(j)
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
61 *ārvᴖ̄ 'arvo' LW249 < sm. arvo (SKES)

aarvuo arˈvoo arˈvō
62 *āse̮ 'asua; rakentaa' LW261 < sm. asua (SKES)

(h)āssat
63 *āsvā 'makea, herkullinen' LW264 < sm. ahma(tti) (SKES)

aasmˊede? aasmies āsvas
64 *āššē 'asia, syy' LW265 < sm. asia (SKES)

aassjee* aassjaalatj* assjē
65 *āštē 'uhata' LW166 

aajtˊedh àihteet* aajˈhtiet* aiˈhtēt
66 *āvlē 'keittokoukku' LW278 < skand. (NL)

aavlege← àulè aavˈlie auˈlē
67 *āvte̮ 'haahka' LW1276 

auˈta*
68 *āvtē 'hauta; kuoppa' LW1278 < sm. hauta (SKES)

haavdie hàudee* haavˈtie hauˈtē
69 *ce̮ke̮ 'kyteä, hehkua' LW314 

tsˊïkkedh tsahkat tsahkat tsahkat
70 *ce̮mpē 'etujalan yläkontti (luu)' LW302 

tsäbbie tsabbee tsappie tsabbē
71 *ce̮ŋkē 'tuki, pönkkä' LW307 

tsäggie tsagˈgee tsakkie tsaggē
72 *ce̮vcē 'estää, teljetä' LW323 

tsävdsˊedh
73 *cākē 'työntää, asettaa' LW331 

tsaagˊedh tsaahkeet tsaahkiet tsāhkēt
74 *cākke̮ 'ähkiä' LW- 

tsaahˈkat tsáhkkat
75 *cāŋmē 'lyödä' LW333 

tsaabmˊedh tsàbmeet tsaapˈmiet tsabmēt
76 *cāpe̮ 'leikata paloiksi' LW336 

tsaabedh tsaahpat tsaahpat tsāhpat
77 *cɛ̄kkē 'viilto' LW343-4 

tsiekkie tsähkee tsiehˈkie* tsiehkkē
78 *cɛ̄ŋkᴖ̄ 'pystyttää' LW340 

tseäggudh tseägˈgoot tsiekˈkuot tsäggot
79 *cɛ̄vē 'poronkantava hanki' LW349 

tsievie tsievvee tsievvie tsievvē
80 *cice̮ 'verkkoväri' LW353 

sihtsa ciccâ
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

arˈvo ȧrvu ärvv ar̄v ar̄va

āssât aassađ aassâd ᾱsseδ assɐd

āspâs aasvâs ᾱsvas

ašˈše äšši äˊšš āˊšš ašša

aiˈtet äštiđ äˊštted ᾱš̄tˌjeδ←

ävli äuˊll aˊv̄l av̜̄l̜e

hawˈdâ hauda audd ᾱv̄d av̄d

hawˈde hävdi äuˊdd āˊv̄d av̜̄d̜e

câkkât coohađ cõõkkâd cē̮kkeδ

câbˈbe F cɐm̜̜̄b̜e

câgˈge cagge câˊǧǧ ca̮ˊŋ̄g cɐŋ̜̄g̜e

câuˊcced ca̮ˊv̄ʒeδ cɐv̜̄ʒ̜ed

cakket cäähiđ cääˊǩǩed cāˊggeδ cak̜k̜ed

cakˈkât cakkađ cakkâd cᾱkkeδ

cabˈmet cäjmiđ caummâd cāˊv̄neδ cav̜̄ŋ̜ed

cappât caappađ caappâd cᾱbbeδ cappɐd

cækˈke cekki ceäˊǩǩ cieˊges← ciek̜es̜←

cægˈgot ceägguđ ceäggad ceaŋ̄geδ ceaŋ̄ga←

cævve ceeyvi cieˊvv cieˊvv

cicca cecc ci̮ʒʒ cᴉ̑cc
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
81 *cicē- 'tiainen; pikkulintu' LW355 

tsˊüjtseke tsyytsak tsitsuhk tsihtsē
82 *cipcē 'puristaa, nipistää' LW334-5 

tsiptsˊedh tsipˈtsuot← tsiptsōt←
83 *cire̮ 'siristä' LW- 

tsi(h)rrat tsirrat cirrât
84 *cirkᴖ̄ 'roiskua, särkeä, katkaista' LW366 

tsirˈgoot LW tsirˈkuot tsirˈkōt
85 *cisse̮ 'pissata (lapsesta)' LW231 

tsˊässaa? tsissadit← tsissat tsissat
86 *civne̮ 'käry' LW326 

tsivnah← tsiunijtit← ciwnâ
87 *coŋke̮ 'tunkea' LW391 

tsågˈgat tsåkkat tsåggåt
88 *covne̮ 'herättää' LW393 

tsavˈtnat tsauˈnat
89 *cᴖ̄kē 'matala' LW401 

tsoågies tsååhkee tsååhkie tså̄hkē
90 *cᴖ̄lkkē 'naksua' LW402 

tsoålkie← tsåålˈhkiet* tsålˈhkat←
91 *cᴖ̄pcē 'tie tai jalansija lumessa' LW398 

tsoåptsie tså̀ptjoot← tsååpˈtsa← tsåptsē
92 *cōccē 'nuotan solmuliitos' LW- 

tsuvtsie suohˈtsie* suohttsē
93 *cōmcē 'pöly; laho' LW414 

tsümtsie tsumˈtsie tsuoptsat←
94 *cōmpᴖ̄j 'sammakko' LW422 ~ sm. sampo (SKES)

tsoobbe tsuobbòi tsuoppuo tsuoppōi
95 *cōnce̮ 'kesi' LW423 

tsuoddse tsuadˈtsa tsuotˈtsa tsuoddsa
96 *cōpke̮ 'rikki; murtaa' LW405&430 (johdoksia)

tsuopkenidh tsuovˈhkaanit tsuouhkas
97 *cōppe̮ 'kalanliha' LW427 

tsuohppa
98 *će̮ckē 'iskeä; heittää' LW486 

tjasskeet tjasˈkiet tjaskēt
99 *će̮δe̮ 'hiili' LW437 ~ sm. sysi (SKES)

tjïrre tjadda tjadda tjatā
100 *će̮δēm 'sydän > *će̮δe̮k läpi' LW438 ~ sm. sydän (SKES)

tjïrreh← tjadda← tjada← tjatā←
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

ciʒaš ciizzȧȧǯ ceeʒʒaž ci̮za cuʒᴉ̑j

cikˈcot← cipciđ ceˊpcced ciˊp̄ce←

ciriidiđ← ciirrâd ci̮rrˌdeδ←

cirˈgot cirgođ cirggled← ci̮r̄kˌleδ←

cisˈsât cissađ cissâd ci̮sseδ

ciuna ciiun ci̮v̄n

cogˈgât cuggađ coggâd coŋ̄geδ coŋ̄gɐd

câwˈdnât cuvnađ counnâd coˊv̄neδ←

coakke coahi cuäˊǩǩ cueˊgg ci̮ek̜k̜e

coalˈket coalkkiđ* cuäˊlǩǩed cōl̄keδ← ci̮el̜̄k̜ed

coakˈce coapci cuopcc← cuep̄c←

cyecci cueˊcc cueˊcc

ci̮m̄ʒ

cuobbo cuȧbuj cuâbb cuemb ci̮embaj

cuoʒˈʒâ cuoʒʒa cuõʒʒ cūˊm̄ʒ či̮m̄ʒ

cuowkâs cuouhas cuˊvǩǩed cuˊf̄kˌjeδ

cuopˈpâ cuoppa cuõpp cūpp ci̮χ̄p

čâsˈket časkeđ čâˊcǩǩed ča̮ˊc̄keδ čɐc̜̄k̜ed

čâđđâ čiđđa

čâđâ← čoođa← čââˊđ čē̮δ← čɐd←
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
101 *će̮ke̮r 'rusto' LW453 

tjakkere tjahkar tjakār
102 *će̮ke̮ 'kutittaa' LW452 (johdoksia)

tjåhkaldit tjakartit tjakārʿtit
103 *će̮kće̮ 'syksy' LW449 ~ sm. syksy (SKES)

tjaktje tjaktja tjakˈtja tjaktja
104 *će̮kē 'lumipaakku' LW454b 

tjahkē
105 *će̮kkijē 'karata' LW456? 

tjäkkierdidh←? tjähkkit* tjåhkkit
106 *će̮le̮ 'keloa nahka sarvista' LW461 

tjalledh tjallat tjallat tjallat
107 *će̮lā- 'torahammas' LW460 

tjalla?? tjillàma tjalām
108 *će̮lke̮ 'irrota; vajota' LW457 

tjalgudh← tjalˈkat tjălˈkat
109 *će̮lme̮s 'verkkomaha' LW463 ← 110

tjalmes tjalmas tjalmas tjalmas
110 *će̮lmē 'silmä' LW464 ~ sm. silmä (SKES)

tjälmie tjalˈbmee tjalˈpmie tjalˈmē
111 *će̮vke̮ 'tiukka, kova' LW466 

tjïmgˊes tjaùgès tjavˈka tjauˈkat
112 *će̮ne̮ 'sitoa' LW469 

tjadˈnat tjatnat tjatnat
113 *će̮pᴖ̄ 'ehjä' LW- 

tjapu
114 *će̮rkē 'kaistale, juova' LW477 

tjärgie tjarˈka?
115 *ćācē 'vesi' LW498 ~ hanti sè͕č ̣(LC)

tjaadsie tjaahtsee tjaahtsie tjāhtjē
116 *ćājē 'erehtyä' LW504 (johdoksia)

tjaajaanidh tjàjjanit tjaajjaanit tjadjānit
117 *ćāke̮ 'sopia, mahtua' LW507 

tjäägˊedh tjaahkanit← tjaahkat tjāhkat
118 *ćālē 'viiltää; kirjoittaa' LW513 ~ sm. säliä (SKES)

tjaalˊedh tjàlleet tjaalliet tjāllēt
119 *ćānā 'kääpä' LW515 

tjaanaa tjaanaa tjaatnaa tjatnā
120 *ćāŋe̮ 'mennä sisään' LW516 

tjaaŋedh tjàgŋat tjaakngat tjākŋat
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

čâǥâr čoouvar čõõǥǥâr čē̮γar čɐgr

čâǥârdit čiiǥldâˊtted? čieγˌla̮ˊtteδ? čɐkklaχ̜̄t̜ed

čâkˈčâ čohča čõhčč če̮χ̄č čɐk̄č

čâkke ča̮ˊgg čɐk̜k̜e

čõˊǩǩeed če̮kkˌjeδ

čâllât čoollađ čõõllâd če̮lleδ čɐllɐd

čâlam čallaan(j) čââllam ča̮llan

čâlˈgât čolgađ čõlggâd čiel̄geδ

čâlmâs čoolmas čõõlmâs če̮lmas čɐlms

čâlˈbme čalme čâˊlmm ča̮ˊl̄m čɐ l̜̄m̜e

čâwˈgâd čovgad čouggâd čiv̄geδ čuv̄gɐd

čâdnât čoonnađ čõõnnâd

čâbo čavos čââvas ča̮βa

čarges čɐr̜g̜es

čacce čääci čääˊcc čāˊʒʒ čac̜c̜e

čaggjedit čȧijȧdiđ čaˊjjeed čᾱjjˌdeδ čajjed̜ed

čākkât čaahađ čaakkâd čᾱggeδ čakkɐd

čallet čäälliđ čääˊlled čāˊlleδ čal̜l̜ed

čadna čȧȧna čäänn čānn čanna

čāgŋât čaaŋŋađ čaaŋŋâd čᾱŋŋeδ čaŋŋɐd
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
121 *ćāppe̮ 'musta' LW518 

tjooppeke tjaahpada tjaahˈpat tjahppat
122 *ćāprᴖ̄ 'pusertaa' LW497 

tjaabrudh tjàbˈroot tjaapˈruot tjabˈrōt
123 *ćāšnē 'tikka' LW503 ~ sm. hähnä (SKES)

tjàihnee tjaajˈhnie tjaiˈ(h)nē
124 *ćātvᴖ̄ 'tuura' LW- 

tjàrʿvoo Ä tjaarˈfuo* tjarˈfō
125 *ćāvŋē 'tuki' LW490 ~ sm. sauva (SKES)

tjaavˈkng-
126 *ćɛ̄cē 'setä' LW534 ~ sm. setä (SKES)

tjiedsie tjiehtsee tjiehtsie tjiehtjē
127 *ćɛ̄kse̮ 'satakerta' LW538 

tjaakse tjiäkˈsa tjiekˈsa tjäksa
128 *ćɛ̄lććēs- 'pikkusormi' LW539&599&615 

tjielkˊeske tjiilhksma tjielhkie(s)m* tjielʿkim
129 *ćɛ̄lᴖ̄ 'hyppiä, keikkua' LW540 

tjiëlle? tjeälloot tjielluot tjǟllōt
130 *ćɛ̄pēttē ~ *ćɛ̄pᴖ̄ttē 'kaula' LW544 ~ sm. sepä (SKES)

tjeäbuoh tjiäbòhta tjiepuot tjiepēt
131 *ćɛ̄ppē 'taitava' LW546 ~ sm. seppä (SKES)

tjieppie tjähpee tjiehˈpie tjiehppē
132 *ćɛ̄rke̮ 'puutua; puutuminen' LW622 

tjärˈka tjierˈkat tjierʿkijtit←
133 *ćɛ̄rᴖ̄ 'tunturikero' LW533 

tjǟrrō
134 *ćɛ̄vćē 'kinner' LW559 

tjieütjès tjievtjies tjeuˈtjē
135 *ćɛ̄vrēs 'saukko' LW564 

tjeävraa tjiwrès tjievries tjeurēs
136 *ćime̮ 'suksen tai ahkion keulakaarre' LW578 

tjipma
137 *ćimpē 'reisi' LW566 

tjibbee tjippie tjibbē
138 *ćinᴖ̄ 'kovettua; olla ummella' LW362 

tjäjnudh tjidnut←
139 *ćińćē 'naisen rinta' LW568 

tjiddjie tjidtjee tjittjie tjidtjē
140 *ćiptē 'taivuttaa' LW573:4 (vrt. 136)

tjipˈtiet tjikta←
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

čapˈpât čappad čappâd čᾱppeδ čaχ̄pɐd

čarˈvot čȧrvuđ čärvvad čāb̄reδ

čaiˈhne čäšni čeäˊšnn čieˊš̄n čeaš̄na

čār̄v čar̄va

čawˈgŋe čevŋi caumm? cᾱv̄ŋ? cav̄ŋ?

čæcce čeeci čiäˊcc čieˊʒʒ čiec̜c̜e

čækˈsâ čæksa čiõhss čiek̄s čiek̄s

čēlčim čeelhišn čiiˊlčešn čieˊlgešn čiel̜g̜ešni̮ejje

čællot čeällad čealleδ

čǣbĕt čeve čeäppat čābbeδ čeappad

čæpˈpe čeppi čeäˊpp čieˊpp čieχ̜̄p̜e

čērgiidit← čergiidiđ← čieˊrjeed← či̮rgˌdeδ← čirgd̜ed←

čærro čeärr čearr čarra

čæwˈǯe čevǯi čeuǯǯ čieˊv̄ǯ čiev̜̄ǯe

čæwres čeeyris čeeuˊres čieˊvres čar̜v̜es̜

čibmâ čimma čimm či̮mm

čibˈbe čeˊbb či̮ˊm̄b čᴉ̑m̜̜̄b̜e

čidnot činehuđ← čeeˊnkõvvâd čunneδ?

čiǯˈǯe čiˊǯǯ

čikˈtet čipteđ čeˊptted čiˊp̄teδ čep̜̄t̜ed
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
141 *ćivke̮ 'eläimen poikanen' LW592 

tjuvge tjùgga tjivˈka* tjiuˈka
142 *ćivlē 'syylä' LW593 ~ sm. syylä (SKES)

143 *ćivrᴖ̄s 'saivar' LW596 ~ sm. saivar (SKES)
tjuvres tjivruos tjiurōs

144 *ćēcke̮ 'halkoa' LW628 
tjiëskedh tjeässkat tjiesˈka*← tjieskat

145 *ćēće̮m 'seitsemän' LW598 ~ sm. seitsemän (SKES)
tjijtje tjihtja kietjav kietjav

146 *ćēke̮ 'kätkeä' LW607 ~ sm. säetä (SKES)
tjiëgedh tjiahkat tjiehkat tjiehkat

147 *ćēke̮r 'porojen talvilaidun' LW608 
tjiëgere tjagar tjiehkar tjiekar

148 *ćēkće̮ 'kalasääski' LW605 ~ sm. sääski (SKES)
tjiakˈtja tjiektja

149 *ćēkće̮ 'potkia' LW604 
tjiëktjedh tjeäktjat tjiekˈtjat tjiektjat

150 *ćēkte̮ 'korjata verkkoa' LW573 ~ komi śe̮ktalni̮ (KESK)
tjïktedh tjikˈtat tjiekˈtat tjiktēt←

151 *ćēlke̮ 'kirkas, puhdas' LW611 ~ sm. selkeä (SKES)
tjiëlge tjeälˈgada tjielˈka tjielʿkas

152 *ćēlkē 'selkä' LW610 ~ sm. selkä (SKES)

153 *ćēŋe̮l 'syvä' LW618 
giëŋele giagˈŋala tjiekngal tjiekŋal

154 *ćēŋke̮m 'luunsiru; vähäytiminen luu' LW378 
tjiekkarm* tjiekkav

155 *ćēppe̮ 'vajota; linnun lumionkalo' LW620 
tjiehppa

156 *ćēre̮stē 'laskea mäkeä' LW621 
giërestidh gierastit kierastit tjierastit

157 *ćocke̮ 'pölkky' LW656 
tjåsska tjåsˈka tjåskå

158 *ćoke̮ 'teroittaa' LW642b 
tjukkejidh← tjuhkat tjåkastit*← tjåhkåt

159 *ćokke̮ 'huippu, latva' LW450 
tjåkke tjåhka tjåhka tjåhkkå

160 *ćokᴖ̄ 'kammata' LW455 ~ sm. suka (SKES)
tjåkkudh tjuhkoot tjåhkuom← tjåhkōt
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

čiwˈgâ čivga čiugg či̮f̄k

čiwˈhle čivle čeuˊll či̮ˊv̄l

čiwros čiiuros čeeuˊres či̮vras čᴉ̑vras

čiesˈkât čieskađ čiõckkâd čīc̄keδ či̮c̄kɐd

čieǯâ čiččam čiččâm kiǯǯem kiččɐm

čiekkât čiehađ čiõkkâd čīggeδ čikkɐd

čieǥâr čieuvar čiõǥǥâr čīγar čigr

čiekˈča čiehča čiõhčč -čuχ̄č -či̮kč←

čiekˈčât čiehčađ čiõhččâd

čikˈtet← čiehtađ čihttâd či̮χ̄teδ ček̄tɐd

čielgâs čielgas čiõlgg čīl̄g čil̄g

čielˈge čielgi čieˊlj čieˊl̄g čel̜̄g̜e

čieŋâl kieŋŋal čiŋŋâl čīŋŋel čiŋŋɐl

čieggâ čiega čiõggâm čīŋg čiŋ̄gɐm

čiepˈpât čieppađ čiõppâd čīppeδ čieχ̄p

čierâstit čierastiđ čiõrsted kīrˌseδ kirs̜t̜ed

čosˈkâ čuska čockk čōc̄k čoc̄k

čokkât čuuhađ čookkâd čōggeδ čokk←

čokˈkâ čokke čåˊǩǩ čåˊkk

čokkot čohhoođ čååkkad čåggeδ čokkad
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
161 *ćolke̮ 'sylkeä' LW458 ~ sm. sylkeä (SKES)

tjalgedh tjålˈgat tjålluot tjålˈkåt
162 *ćolᴖ̄ 'sylkäistä ulos' LW644 

tjüllˊedh← tjålloot tjålluot tjållōt
163 *ćome̮ 'kasa' LW646 

tjåpmuot← tjåmå̄s←
164 *ćonte̮k 'ruokatorvi' LW640 

tjåtta tjåttå
165 *ćore̮k 'pieni porolauma' LW653 

tjårah* tjårå̄
166 *ćorke̮ 'tiukka' LW476 

tjarge tjårˈgada tjårˈka tjårˈkåt
167 *ćorme̮ 'nyrkki' LW478 

tjarme tjårˈbma tjårˈpma tjårˈmå
168 *ćorne̮ 'ponnahtaa' LW480 

tjarnedh tjårˈnåt
169 *ćorᴖ̄ 'harju; reuna' LW652&719 

tjårruo tjårroo LW tjårruo tjårrō
170 *ćᴖ̄cᴖ̄(j) 'laho puu' LW663b 

tsoodse
171 *ćᴖ̄ckē 'kylmä (sää)' LW664 

tjoåtskˊeme tjååskès tjååskies tjå̄skē
172 *ćᴖ̄δkē 'sotka' LW655 ~ sm. sotka (SKES)

tjoårgie tjå̀dˈgee tjåårˈkie tjårˈhkē
173 *ćᴖ̄lē 'suoli' LW675-6 ~ sm. suoli (SKES)

tjoålie tjå̀llee tjåållie tjå̄llē
174 *ćᴖ̄lmē 'salmi' LW677 ~ sm. salmi (SKES)

tjoålmie tjåålˈpmie tjålˈmē
175 *ćᴖ̄mᴖ̄ttēs 'poron lapa' LW679 

tjoåmutes tjååmòhta tjååmuohtis tjå̄mōtis
176 *ćᴖ̄nē 'poron taakka, pulkka' LW680 

tjoånie tjuonòhtis← tjåånuhtis← tjå̄nutis←
177 *ćᴖ̄ŋkē 'poimia' LW666 ~ sm. sonka (SKES)

tjoåggˊedh tjå̀gˈgeet tjååkˈkiet tjåggēt
178 *ćᴖ̄pćēs 'vasaton vaadin' LW682 

tjoåptjaa tjååptjies tjå̄ptjēs
179 *ćᴖ̄rvē 'sarvi' LW689 ~ sm. sarvi (SKES)

tjoårvie tjåårvee tjåårˈvie tjårˈvē
180 *ćᴖ̄vjē 'vatsa' LW667 

tjoåjjie tjåìvee tjååjˈvie tjåiˈvē
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

čolˈgât čulgađ čolggâd čol̄geδ čol̄gɐd

čollot čolloođ čoollad

čobmâ čumma čåmmad← čōmm

čoddâ čuuda čoodd čond čond̄

čora čuura čoor

čorˈgâd čurgad čoorǥâs čorgas

čorˈbmâ čurma čormm

čorˈdnât čornnâd

čorro čoro čårr čårr čorra

čuäcc čoaʒʒ čoacca

čoaskes čoaskis čuâˊcǩes čueˊckes či̮ec̜̄k̜e

čoađˈge čoađgi čuäˊdǧǧ čueˊδ̄g

čoalle čoali čuâˊll čueˊll či̮el̜l̜e

čoalˈbme čoalmi čuäˊlmm čueˊl̄m či̮el̜̄m̜e

čoamŏtâs čoamȧttas čuämtõs čoamˌχes čoaŋas

čoanŏtâs← čueˊnn či̮en̜n̜e

čoagˈget čoaggiđ čoˊŋ̄geδ A či̮eŋ̜̄g̜ed

čoavčes čoapčis čuâˊpčes čoaˊvǯeχ

čoarˈve čoarvi čuäˊrvv čueˊr̄v či̮er̜̄v̜e

čoawˈje čoavji čåuˊjj čoˊv̄j či̮e j̄v̜e
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
181 *ćᴖ̄vtē 'avata' LW692 

tjoåvdˊedh tjåùˈdeet tjååvˈtiet tjåuˈtēt
182 *ćuδē 'vainolainen' LW723 ~ sm. suude (SKES)

tjüvrie tjǜddee tjuddie tju(h)tē
183 *ćukçcē 'metso' LW701 ~ komi čukči (KESK)

tjüktjie tjüktjee tjukˈtjie tjuktjē
184 *ćulkᴖ̄- 'kengän kylkikappale' LW705 ~ sm. solki (SKES)

tjulgelme tjulgòi tjulʿkum
185 *ćuppe̮ 'lakki; esineen kärki' LW713 

tjuppe tjuhpa tjuhpa tjuhppa
186 *ćuvδē 'sormenpää' LW731 

tjauˈdee(!) tjuvˈtie tjuuˈtē
187 *ćōcē 'osua; sataa' LW742-3 ~ sm. sataa (SKES)

tjuödsˊedh tjüehtseet* tjuohtsiet* tjuohtsēt
188 *ćōje̮ 'soida' LW754 ~ sm. soida (SKES)

tjuojedh tjuajjat tjuojjat tjuodjat
189 *ćōjke̮ 'hiihtää' LW749 

tjuojgedh tjuaìgat tjuojˈkat tjuoiˈkat
190 *ćōkē 'routakerros' LW755 

tjuögie tjüehkee tjuohkie tjuohkē
191 *ćōle̮ 'pilkkoa' LW761 ~ sm. salia (SKES)

tjuoledh tjuallat tjuollat tjuollat
192 *ćōlᴖ̄ 'jyrkkä' LW763 

tjoåluoh← tjuollòda tjuolluot← tjuollō←
193 *ćōlkᴖ̄j 'pölkky' LW- ~ sm. salko (SKES)

tjuolge tjuolkuoh* tjuolˈkō
194 *ćōlme̮ 'solmu' LW765 ~ sm. solmu (SKES)

tjuolme tjualˈbma tjuolˈpma tjuolˈma
195 *ćōlte̮ 'kanto; pylväs' LW766 

tjuolde tjuallda tjuolta
196 *ćōltē 'erottaa' LW768 ~ sm. suoltaa (SKES)

tjuöldˊetidh← tjüelldeet tjuolˈtiet tjuoltēt
197 *ćōme̮ 'kalannahka' LW769 ~ sm. suomu (SKES)

tjuome tjuabma tjuopma tjuopma
198 *ćōme̮r 'somero' LW- ~ sm. somero (SKES)

tjuomar
199 *ćōmā 'variksenmarja' LW429 

tjuabmaa tsuotmaa(!) tjuopmā
200 *ćōńćᴖ̄ 'seisoa' LW741 ~ sm. seisoa (SKES)

tjoåddjudh tjuadˈtjoot tjuotˈtjuot tjuodtjōt



29

Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

čoawˈdet čoavdiđ čåuˊdded čueˊv̄deδ

čutte čuđe čuuˊđđ čuˊdd čᴉ̑t̜t̜e

čukˈča čuhčȧ čuhčč čuχ̄č

čulˈkum čulgoom čulg či̮l̄g?

čuppa čupp čupp čuχ̄p

čuwˈde čuvđe čuˊvdd čuˊv̄d čuv̜̄d̜e

čuoccet čyecciđ čueˊcced čūʒʒeδ← čiccɐd←

čuoggjât čuoijađ čuijjâd čūjjeδ

čuoiˈgât čuojgađ čuijggâd čū j̄geδ či̮ j̄gɐd

čuokke čyehi čueˊǩǩ

čuollât čuollađ čuõllâd čūlleδ

čuollot← čuõll- čūll- či̮ll-

čuolgo čuȧlgui

čuolˈbmâ čuolma čuõlmm čūl̄m či̮l̄m

čuolˈdâ čuolda čuõldd čūl̄d či̮l̄d

čuolˈdet čyeldiđ čueˊlddem←

čuobmâ čuoma čuõmm čūmm či̮mm

čuomarâs čuomar čuõmâr- čūmar

čuobma čyemenjas← čuiˊmmnjõs←čūmˌna̮š←

čuoǯˈǯot čuȧʒǯuđ čuäǯǯad čueń̄ǯeδ či̮eń̄ǯad
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
201 *ćōŋkᴖ̄ 'pistää' LW746 

tjoåggudh tjuagˈgoot tjuokˈkuot tjuoggōt
202 *ćōŋve̮ 'kirkas' LW794 

tjuovgede tjuoùgada tjuovˈka tjuouˈkat
203 *ćōppe̮ 'leikata' LW780 

tjuoppedh tjuahpat tjuohˈpat tjuohppat
204 *ćōpsēmē 'kolmipiinen lihahaarukka' LW619 ~ mari šopš (ZG59)

tjuöpsˊeme tjüepˈsèma
205 *ćōrē 'harmaa' LW782 (vrt. 206)

tjuöries tjuorak← tjuorrē
206 *ćōrke̮ 'harmaa' LW780b (vrt. 205)

tjuarˈgada tjuorˈkat
207 *ćōrme̮s 'rae' LW783 

tjuorpmas tjuorʿmas
208 *ćōrpē 'taitamaton' LW789 

tjuörbies tjüerˈbee tjuorˈpie tjuorˈpē
209 *ćōrvᴖ̄ 'huutaa' LW785 

tjoårvudh tjuarˈvoot tjuorˈvuot tjuorˈvōt
210 *ćōsē 'valko-otsa(inen)' LW787 

tjöösˊe tjüesèhka← tjuosiehk*← tjuossē
211 *ćōskᴖ̄ 'laukata' LW786 

tjöösketidh← tjuosˈkuot tjuoskōt
212 *ćōške̮ 'sääski' LW750 ~ sm. sääski (SKES)

tjuojke tjuaihka tjuojˈhka tjuoiˈhka
213 *ćōtē 'sata' LW790 ~ sm. sata (SKES)

tjuödie tjüehtee tjuohtie tjuohtē
214 *ćōvće̮ 'siika' LW791 

tjuovdje tjuautja tjuovˈtja tjuouˈtja
215 *ćōvje̮ 'harmaa (poro); sininen' LW753 

guywjas tjuojˈvat tjuoiˈvat
216 *ćōvᴖ̄ 'seurata' LW801 

tjoåvudh tjuovvoot tjuovvuot tjuovvōt
217 *δe̮mē 'liima' LW1389c ~ sm. tymä (SKES)

hibmie tapmie* tapmē
218 *δe̮ŋe̮s 'varpu' LW1395&7652 ~ komi ĺaŋes (vrt. KESK)

hˊïŋse tagŋas LP tangas taŋās
219 *δāmpe̮ 'poron etujalan reisiluu' LW1179&7682 

haabbe hàbba taapˈpa tabba
220 *δāpδē 'perna' LW7685 

daabrie hàbˈdee taabˈtie tabˈtē
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

čuogˈgot čuȧgguđ čuâggad čueŋ̄geδ

čuowˈgâd čuouvad čuõvvâd čūvveδ

čuopˈpât čuoppađ čuõppâd čūppeδ či̮χ̄pɐd
204 *ćōpsēmē 'kolmipiinen lihahaarukka' LW619 ~ mari šopš (ZG59)

čuorre čyeri čueˊrrjed←

čuorˈgâd čuȧrgudiđ← či̮r̄gɐd

čuorbmâs čuormas čuõrmâs čūrmas či̮rms

čuorˈbe čyerbi čueˊrbb čūˊr̄b

čuorˈvot čuȧrvuđ čuârvvad čuer̄veδ či̮er̄vad

čuosse čueˊss

čuosˈkot čuȧskudiđ← čuõskeed←

čuoiˈkâ čuoska čuõškk čūš̄k či̮š̄k

čuotte čyeti čueˊtt čūˊdd či̮t̜t̜e

čuowˈǯâ čuuǯǯ

čuowˈjâd čuovjad čuõivâk čuejveχ či̮ j̄vɐd

čuovvot čuȧyvuđ čuâvvad čuevveδ čievvad

dâbme L tame -dõmm

dâŋâs tooŋas tõõŋâs tē̮ŋˌs tɐŋs

dabˈbâ tabba tabb tᾱm̄b tam̄b

dawˈde täbđi täˊbdd taˊm̄d tam̜̄t̜e
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
221 *δōme̮ 'tuomi' LW1119&8083 ~ sm. tuomi (SKES)

fuome
222 *ɛ̄ccē 'rakastaa' LW840 

iettsˊedh iehtseet iehˈtjiet iehttsēt
223 *ɛ̄kē 'vanhempi setä' LW851 

jiegie jiehkee iehkie* iehkē
224 *ɛ̄kke̮ 'äkkinen; äkkiä' LW1321 < sm. äkkiä (SKES)

hiëkke heähkada hiehˈkat hähkka
225 *ɛ̄kkēntē 'ilta' LW852 

iekkˊede iehkèda iehkiet iehkēt
226 *ɛ̄lē 'elää' LW856 ~ sm. elää (SKES)

jielˊedh eälleet* ielliet iellēt
227 *ɛ̄ljᴖ̄ 'into; ahkera' LW860 < skand. (T.I. Itkonen 1958)

eäljutes← eälljadit← älˈjō
228 *ɛ̄mē 'alku; emä' LW1735 ~ sm. emä (SKES)

jiemie iemèn← iemie* iemē
229 *ɛ̄mpēr 'ämpäri' LW836 < sm. ämpäri (SKES)

iebbēr
230 *ɛ̄ne̮m 'maa' LW868 (vrt. 231)

eädneme eädˈnama ietnam ǟtnam
231 *ɛ̄nē 'paljo' LW866 ~ sm. enä (SKES)

jienje eädˈna← ietnak← iednē
232 *ɛ̄nnē 'äiti' LW870 (vrt. 231?)

iednie eädˈnee ietˈnie iednē
233 *ɛ̄nᴖ̄ 'suuri joki' LW871 ~ sm. eno (SKES)

jeänuo eädˈnoo ietnuo ätnō
234 *ɛ̄nᴖ̄j 'eno' LW872 ~ sm. eno (SKES)

jööne jyödˈna ienuoj ǟnōi
235 *ɛ̄ŋke̮ 'henki' LW1311 < sm. henki (SKES)

hiëgge heägˈga hiekˈka hägga
236 *ɛ̄rkē 'porohärkä' LW1348 < sm. härkä (SKES)

hiergie härˈgee hierˈkie hierˈkē
237 *ɛ̄rttē 'kylki' LW887 ~ komi ord (KESK)

eertˊeh← irrʿtaga← ierhtik← (h)ierʿtik←
238 *ɛ̄skē 'äsken' LW888 < sm. äsken (SKES)

eäskaan jasskada ieskan äskā
239 *ɛ̄vnē 'hämähäkki' LW1371 

hievnie fäyhnee hievˈtnie heuˈnē
240 *iδēntē 'aamu' LW1598:12-14 ← 247

jirrˊedh jiddèda idiet itēt
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

duobmâ tuoma tuõmm tuemm ti̮m-

æcˈcet ecciđ jiäˊcced jieˊcceδ

ække eehi jiäˊǩǩ eagga← jiek̜k̜e

hækˈkâ hækka? jâkk- jeakk jiekks

ækkĕd eehid jiäˊǩǩes jieggˌneń̄ǯ jiek̜k̜eni̮ej

ællet eelliđ jiäˊlled jieˊlleδ jiel̜l̜ed

ælˈljo eälju jieˊlljes

ǣmest← jiem̜m̜e

æbber eebir jeäˊbber jieˊmber

ǣnâ(m) æænnam jânnam jieˊm̄n jiem̜̄n̜e

ædne eäna- jäänab jienne← jienɐg←

ædˈne enni jeäˊnn jieˊnn jien̜n̜e

ædno jäänn jān-

ǣno eänuj jään jāna A jeana(j)

hægˈgâ jiegga jiõgg jīŋ̄g jiŋ̄g

hærˈge ergi jeäˊrǧǧ jieˊr̄g jier̜̄g̜e

ærˈte ertti jeäˊrdd jieˊr̄t jier̜̄t̜e

æsˈkâ eäskȧn jäskka jieˊs̄k jies̜̄k̜e

hæwˈdne evni eeunaž← jeavneń̄ǯ← jeavnaj←

iđed iiđeed jâđđa jien̄da jɐnda
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
241 *ije̮ 'yö' LW1555 ~ sm. yö (SKES)

jïjje jijja ijja idja
242 *ikᴖ̄ 'yöllä' LW1555:8 ← 241

jäjkuo ihkoo*
243 *imē 'sedän tai enon vaimo' LW1573 

jijmie jìbˈmee ipmie* ipmē
244 *iplē 'hieno, ohut' LW1134 

hiblie hibˈlē
245 *ire̮s 'arka; vauhko' LW1396&1585 

jiras* irās
246 *irē 'puunaula tai -kiila' LW1582 (johdoksia)

iritahka
247 *itē 'ilmestyä' LW1598 < sm. itää (LC)

jijtˊedh ihtiet ihtēt
248 *je̮kē 'vuosi' LW1616 ~ sm. ikä (SKES)

jahkie jahkē
249 *je̮lke̮ 'tasainen' LW1617 

jälgede jalˈgada jalˈkat jalˈkat
250 *je̮lle̮ 'hullu' LW1620 

jalla* jalla
251 *je̮lŋēs 'kanto' LW1627 

jälŋaa jalˈŋès jalngies* jalŋēs
252 *je̮ŋe̮ 'kuivua' LW1639 

jagŋedh jakngat jakŋat
253 *je̮rŋe̮ 'vedenselkä' LW1643 

jarŋe jarˈgŋja jarkngies← jarˈŋa
254 *je̮ske̮ 'hiljainen, vaiti' LW1646 

jäskedh← jasska jasˈka jaska
255 *jākkē 'uskoa' LW1658 

jaakkˊedh jàhkeet jaahˈkiet jahkkēt
256 *jāmē 'kuolla' LW1661 

jaamˊedh jàbˈmeet jaapmiet japmēt
257 *jāvkke̮ 'kadota' LW1672 

jaavkudh← jàuhkat* jaavˈkat jauˈhkat
258 *jāvrē 'järvi' LW1673 ~ sm. järvi (SKES)

jaavrie jàuree jaavˈrie jauˈrē
259 *jɛ̄kē 'olla vesitiivis' LW1690 

jiegˊedh jiehkiet jiehkēt
260 *jɛ̄kēl 'jäkälä' LW1691 ~ sm. jäkälä (SKES)
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

iggjâ ijja i̮jj jᴉ̑jj

ikˈko iho ekka (j)i̮gga jᴉ̑kka

ibme ime eˊmm

hiwˈle ible euˊll iˊb̄l

(h)irâs iiras iirâs i̮ras

hirˈritâk irrȧt errat

ittet itteeđ eeˊtted i̮ˊddeδ jᴉ̑t̜t̜ed

jâkke ihe eeˊǩǩ i̮ˊgg jᴉ̑k̜k̜e

jâlˈgâd jolgad jõlggâd

jâlˈlâ jolla jõll

jâlŋes jalŋes jââˊlnjes ja̮ˊlŋes jɐl̜ŋ̜es̜

jâgŋât iiŋŋađ eŋŋad i̮ŋŋeδ

jârˈgŋâ jorŋa jõrŋŋ jē̮rn

jâsˈkâd joska jõskk jē̮s̄keδ← jɐs̄kɐd←

jakˈket jähittiđ← jääˊǩǩted← jāggˌχelleδ←

jabmet jäämmiđ jääˊmmed jāˊmmeδ jam̜m̜ed

jawˈkât jävkittiđ*← jaukkâd jᾱf̄keδ

jawˈre jävri jäuˊrr jaˊv̄r jav̜̄r̜e

jækket jeehiđ jiäˊǩǩed jieˊggeδ

jǣǥel jääyvil jeeˊel j(i)eˊγel jieg̜el̜
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
261 *jɛ̄le̮kke̮s 'kirkas, sees' LW1618 

jiële? jielahkis jielakis
262 *jɛ̄ŋkē 'suo' LW1686 ~ sm. jänkä (SKES)

jieggie jägˈgee jiekˈkie jieggē
263 *jɛ̄rke̮ 'keli' LW1695 < sm. järki (SKES)

jierˈka järˈka
264 *jēće̮ 'itse' LW1601 ~ sm. itse (SKES)

jeedjˊe jiihtja iehtja ietj
265 *jēcke̮ 'pahka' LW1744 

jieska
266 *jēlᴖ̄ 'rako' LW1731 

jeälloo jielluo jiellō
267 *jēne̮ 'ääni' LW1737 ~ sm. ääni (SKES)

jeädˈna jietna jietna
268 *jēŋe̮ 'jää' LW1738 ~ sm. jää (SKES)

jiëŋe jeägˈŋa jieknga jiekŋa
269 *jēŋsᴖ̄ 'kylmetä; kylmä (sää)' LW- ~ sm. jähtyä (SKES)

jiäŋsòs jievˈsuot jieksōt
270 *jērēs 'järkevä; taivuteltavissa oleva' LW1696b 

jiäros← jieries jǟrōs←
271 *jērmē 'järki' LW1740 

jiermie jierˈbmee jierˈpmie jierˈmē
272 *jēvće̮ 'matkia' LW1747 

jieuˈtjat*
273 *jēvje̮ 'vaalea poro' LW1748 

jiëvje jauja jievˈja
274 *joke̮ 'joki' LW1757 ~ sm. joki (SKES)

jukke juhka jåhka jåhkå
275 *jokse̮ 'tavoittaa, saavuttaa' LW1614 

jaksedh jåksat jåkˈsat jåkˈsåt
276 *jontijā 'verkkojono' LW1754 ~ sm. juntu (SKES)

jädduve jåttˈdiht← jåttuo jåddō
277 *joŋe̮ 'puolukka' LW1767 ~ sm. juo(lukka) (vrt. Häkkinen 1983: 393)

jugŋe jågˈŋa jåknga jåkŋå
278 *jore̮ 'pyöriä' LW1772 

jårredh jårrat jårrat jårråt
279 *jorkᴖ̄ 'kääntää' LW1769 (vrt. 278)

jårgedh jårˈgoot jårˈkuot jårˈkōt
280 *jorpe̮ 'pyöreä' LW1771 (vrt. 278)

jurbeke jårˈbada jårˈpa jårˈpåt
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jǣlâkâs jeälȧhas jeälkkõs jielˌχes jielḡas

jægˈge j(i)eggi jeäˊǧǧ jieˊŋ̄g

jærˈgâ jærga jiõrgg jier̄g

(j)ieš jieč jiõčč jīǯǯ ji̮čč

jiesˈkâ viõskk? jīc̄f

jiello jiälu jiõll jiell

jiednâ jiena jiõnn jīnn jinn

jiegŋâ jieŋa jiõŋŋ jīŋŋ jiŋŋ

jik̜̄s̜em

jieres jieres jeäˊrred← jīˊres

jierˈbme jiermi jeäˊrmm jīˊr̄m jir̜̄m̜e

jiewˈǯât jieuǯadiđ← jeuǯǯâd jiv̄ǯeδ jevǯnattɐd←

jiewˈjâ jievja jiivjj jiv̄j

jokkâ juuha jokk jōgg jokk

jokˈsât juksađ juχ̄seδ juk̄sɐd

jodˈdo joddee
277 *joŋe̮ 'puolukka' LW1767 ~ sm. juo(lukka) (vrt. Häkkinen 1983: 393)

jogŋâ juŋŋa jooŋŋ joŋŋ joŋŋ

jorrât juurrađ joorrâd jorreδ jorrɐd

jorˈgot jorgođ jårggad jår̄geδ jor̄gad

jorˈbâd juurbas joorbâs jorbas jorbs
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281 *jotē 'kulkea' LW1777 ~ md. jutàms (SKES judata)

jüttˊedh jühteet jåhtiet jåhtēt
282 *jᴖ̄rmē 'ryppy' LW- 

jårˈmē
283 *jᴖ̄tkē 'jatkaa' LW1784 ~ sm. jatkaa (SKES)

joårkˊedh jå̀dhkeet jååtˈkiet jårˈhkēt
284 *jᴖ̄vtᴖ̄ 'jouto' LW1794 < sm. jouto (SKES)

joävdaarassje← jåuˈtō
285 *juke̮ 'juoda' LW1807 ~ sm. juoda (SKES)

juvgedh juuhkat juhkat juhkat
286 *jurtē 'ajatella' LW1821 < ims. *jūrta- (LC)

jurdeh← jurʿta←
287 *juse̮ 'pieru' LW- 

jåvsudh← jussaahtallat← jussa
288 *jōjke̮ 'joikua' LW1836 ~ sm. joikua (SKES)

juojgedh juaìgat juojˈkat juoiˈkat
289 *jōkē 'jakaa' LW1840 ~ sm. jakaa (SKES)

juögˊedh jüehkeet juohkiet juohkēt
290 *jōkse̮ 'jousi' LW1838 ~ sm. jousi (SKES)

juokse juakˈsa juokˈsa juoksa
291 *jōlē 'laaja, väljä' LW1843 ~ sm. jalo (SKES)

juoledes juollie juollō←
292 *jōlkē 'jalka' LW1842 ~ sm. jalka (SKES)

juölgie jüelˈgee juolˈkie juolˈkē
293 *jōmē- 'kaksonen' LW1845 ~ sm. jama (SKES)

juömmie(!) jüemèhka juomitja juomitj
294 *jōne̮ 'kulkutie' LW1846 ~ sm. juoni (SKES)

juone
295 *jōŋe̮ 'kuivua vuotavaksi (astia)' LW1849 

joånedh juongas*← juokŋat
296 *jōrpᴖ̄ 'vaappua' LW1850b 

juorˈpaaj*← juorˈpōt
297 *jōve̮ 'louhikko' LW1860 

juove juovva juovva juovva
298 *ke̮cke̮ 'hukkua, tukehtua' LW1873 

gåtskedh gaskastit← kaskastit←
299 *ke̮ckē 'kyniä' LW1983 ~ md. kockams (SKES kitkeä)

kaskēt
300 *ke̮cᴖ̄ 'ripustaa' LW1874 

gˊättsudh gihtsoot kahtsuot kahtsōt
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jottet jotteeđ jååˊtted jåˊddeδ jot̜t̜ed

joarˈme F joarmi juäˊrmm jueˊr̄m

joatˈket joatkiđ juäˊtǩǩed jueˊt̄keδ

joawˈdo juȧvdu juâudd juev̄d ji̮ev̄da

jukkât juuhađ juukkâd juggeδ jukkɐd

jurdâ← jurdeđ juˊrdded juˊr̄deδ jur̜̄d̜ed

jussot← jussa juss juss juss

juoiˈgât juojgađ juõiggâd jū j̄geδ ji̮ j̄gɐd

juokket jyehiđ jueˊǩǩed jūˊggeδ ji̮k̜k̜ed

juoksa johss jūˊχ̄s ji̮k̄s

juollĕd juollad juõllâd jūlleγ joala?

juolˈge jyelgi jueˊlǧǧ jūˊl̄g ji̮l̜̄g̜e

jūmiš jyemeh juuˊmiǩ

juõnn jūnn

juogŋât juoŋŋađ juõŋŋâd

juorˈbot juȧrbuđ jårbbad jōr̄beleδ← ji̮er̄bad

juovvâ juouva juõvv jūval← ji̮vv

kõckkâd kē̮c̄keδ kɐc̄kɐd

gâsˈket

goʒâstit← koccoođ kååccad kē̮ʒʒeδ koʒažed←
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301 *ke̮će̮ 'kysyä' LW1876 ~ sm. kysyä (SKES)

gittjˊedh gihtjat kahtjat kahtjat
302 *ke̮ćće̮ 'pudota' LW1877 

gattjedh gahtjat kahtjat kahttjat
303 *ke̮le̮j 'vierailla' LW2343b:2 ~ sm. kylä (SKES) (johdoksia)

kallitit kallitit
304 *ke̮ljē 'väljä, leveä' LW1911 ~ md. ḱeĺə (E. Itkonen 1971a: 54)

guljeke galˈjee kalˈjie kalˈjē
305 *ke̮lke̮ 'täytyä' LW1895 ~ unk. këll (MSzFE)

galgedh galˈgat kalˈkat kalˈkat
306 *ke̮llē 'paljo' LW1899 ~ sm. kyllä (SKES)

gällie galˈle kallie kalle
307 *ke̮lmē 'palella' LW1903-4 ~ sm. kylmä (SKES)

galmˊedh galbmeet kalˈpmiet kalˈmēt
308 *ke̮lpe̮ 'poron sarven kilpi' LW1905 ~ sm. kilpi (SKES)

galbe -galˈba kalˈpa
309 *ke̮lše̮ 'kova' LW1908 

galsjès* kalˈsja- kalˈsjōt←
310 *ke̮lte̮ 'pölkky' LW1909 ~ sm. kelle (SKES)

galde
311 *ke̮nce̮ 'kynsi' LW1870 ~ sm. kynsi (SKES)

gaddse gadtsa kattsa kaddsa
312 *ke̮ncēmē 'niska; takaraivo' LW1875 

gändsˊeme gahtsèma? kahtjiem? kahtsēm?
313 *ke̮ne̮ 'hilse; päällysjäkälä' LW1923 

gˊïdne katna katna
314 *ke̮nte̮r 'kinner' LW- ~ sm. kinner (SKES)

315 *ke̮ńe̮l 'kyynel' LW1932 ~ sm. kyynel (SKES)
gˊïgŋele gigˈŋjal(a) kanjal kanjāl

316 *ke̮pe̮ 'nöhtä' LW- ~ sm. kyven (SKES)
(s)kapās

317 *ke̮pērē 'lakki' LW1943 ~ sm. kypärä (SKES)
gippeˊre? gahpèra kahpier kahpēr

318 *ke̮re̮ 'kuori' LW1963 ~ sm. keri (SKES)
gˊïrre karra karra

319 *ke̮re̮s 'henkitorvi' LW1968 ~ sm. kero (SKES)
gˊïrse garras karas karras

320 *ke̮re̮s 'kova' LW1969 ~ sm. kireä (SKES)
garres garras karras karras
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gâččât kojjadiđ← kõõččâd kē̮ǯǯeδ kɐččɐd

gâčˈčât koččađ kõččâd kē̮ččeδ kɐχ̄čɐd

gâlˈlit kolliđ kõˊllâjed ke̮llˌjeδ

gâlˈlje kalje*

gâlˈgât kolgađ (k)õlggâd kē̮l̄geδ A

gâlˈle kalle kâˊll ka̮llˌneδ← kɐl̄lańed←

gâlˈbmet kalmeđ kâˊlmmed ka̮ˊl̄meδ kɐ l̜̄m̜ed

gâlˈbâ kolba kõlbb kē̮l̄b

gâlšâs kolšša kâˊlšš kē̮l̄š

gâlˈdâ kolda kõldd ke̮l̄d kɐl̄d

gâʒˈʒâ koʒʒa kõʒʒ ke̮n̄ʒ kɐn̄ʒ

-gâccem? -käʒʒim -kõˊʒʒem -ke̮ˊn̄ʒem kɐn̜̄ʒ̜em

gâdnâ konna kõnn kē̮nn

koodar kõõddâr ke̮ndar

gânjâl koonjal kõõnjâl kē̮ńal kɐńl

-gâppâ -skovas -kââvas -kē̮bˌs

gâpper kappeer keäˊpper ka̮ˊbber kɐp̜p̜er̜

gârrâ korra kõrr ke̮rr kɐrr

ke̮rˌs kɐrs

gârâs kooras kõõrâs kē̮ras
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321 *ke̮rcce̮ 'hihna; suikale' LW1946 

gartse garhtsa karˈhtsa karˈhtsa
322 *ke̮rńēlē 'kyynärpää' LW1957 ~ sm. kyynärä (SKES)

garnjere garˈgŋèla karˈkngiel karˈŋel
323 *ke̮rᴖ̄ 'kirota' LW1973 ~ sm. kirota (SKES)

gˊärrudh girroot karruot* karrōtit←
324 *ke̮rtte̮ 'sitoa; solmia' LW- ~ komi ke̮rtni̮ tai < ieur. (Koivulehto 1988: 41-43)

kartastit
325 *ke̮rvē 'väistää' LW1980 

gärvˊedh garˈveet karˈviet karˈvēt
326 *ke̮sē 'paksu' LW1987 ~ komi ki̮z (KESK)

gissˊebe gissèba kassak← kasēp
327 *ke̮ske̮ 'keski' LW1981 ~ sm. keski (SKES)

gaske gasska kasˈka kaska
328 *ke̮ske̮ 'iskeä tulta' LW1985 

gaskedh gasskanit← kasˈkat kaskat
329 *ke̮snē 'aivastaa' LW1984 ~ md. kešńa (ZG394)

gasnˊedh gassneet kasˈniet* kasnēt
330 *ke̮sŋe̮s 'kataja' LW1982 

gasŋes gasskas kaskas kaskas
331 *ke̮škᴖ̄ 'kiskoa' LW1884 ~ sm. kiskoa (SKES)

gäjkudh gaìhkoot kajˈhkuot kaiˈhkōt
332 *ke̮te̮ 'talja; karvanahka' LW- ~ sm. kesi (SKES)

333 *ke̮vre̮ 'kumara, kyykky' LW2005 ~ sm. köyry < *kevri
kavˈrahit←

334 *kāccē 'itara' LW2018 
gaattsˊeke

335 *kāckē 'purra' LW2016 ~ mari kačkam (LC)
gaatskˊedh gàsskeet kaasˈkiet kaskēt

336 *kāćće̮ 'kiirehtiä' LW2023 
gaattjedh gàhtjat kaahˈtjat kahttjat

337 *kājēkē 'kajava' LW2060 ~ sm. kajava (SKES)

338 *kājmē 'kaima' LW2041 < sm. kaima (SKES)
kaiˈmē

339 *kājŋēl(ē) 'kainalo' LW1886 ~ sm. kainalo (SKES)
gaajnjˊele gàidˈŋjèla kaajngiel

340 *kājᴖ̄ 'pelastaa' LW2062 ~ sm. kajota (SKES)
gàjjoot kaajjuot kādjōt



43

Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

gârˈcâ korcca kõrcc kē̮r̄c

gârˈdnjel kââˊrnjel ka̮ˊr̄ŋel kɐr̜̄ńel̜

gârrodit← korottiđ← kårreed← korrˌdeδ← korrad̜ed←
324 *ke̮rtte̮ 'sitoa; solmia' LW- ~ komi ke̮rtni̮ tai < ieur. (Koivulehto 1988: 41-43)

korttađ kõrttâd

gârˈvet karveđ kâˊrvved

gâseb kossuv← kâˊzzab ka̮ˊzam̄b kɐzeam̄ba

gâsˈkâ koska- kõskk ke̮s̄k kɐs̄k

gâsˈkât koskađ kõskkâd ke̮s̄keδ kɐs̄kɐd

gâsˈtet kašneđ kâˊšnned ka̮ˊš̄neδ kɐš̜̄n̜ed

gâskâs kooskas kõõskâs ke̮skas

gâiˈkot kiškođ kõškkâd ki̮š̄keδ kᴉ̑š̄kad

-gât F -kat -kõtt -ke̮dd -kɐtt

gâwrâs kavre kâuˊrr ka̮ˊv̄reδ kɐv̜̄r̜ed

gacˈce käcci käˊcc

gasˈket käskiđ käˊcǩǩed kāˊc̄keδ kac̜̄ked

gačˈčât kaččađ käˊččled←

gaggjeg kaaijuv kaaiji kājjeγ kajjeg

gaiˈbme käjmi käiˊmm kaj̄m kaj̄ma

gâiˈgŋer? käjŋir käiˊneldõk kaˊ j̄ŋel̜ kajŋ̜el̜

gaggjot kȧȧijuđ kaaijad kᾱjjeδ
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341 *kājpē 'leuka' LW2046 

gaajbie gàibee kaajˈpie kaiˈpē
342 *kākcē 'kahdeksan' LW2064 ~ sm. kahdeksan (SKES)

gaaktsie gàktse kaakˈtsie kaktse
343 *kākēr(ē) 'papana' LW2069 ~ sm. kakara (SKES)

gaagˊere gàhkèr kaahkier kākēr
344 *kākkā 'silmäterä' LW2068 

gaakkie gàhkaa kaahˈkaa kahkkā
345 *kākkᴖ̄ 'leipä' LW2071 < skand. (NL)

gaakkuo gàhkoo kaahˈkuo kahkkō
346 *kālćᴖ̄ 'simpukka; kotilo' LW6373 < skand. (NL)

sjkaltjō
347 *kālē 'kahlata' LW2081 ~ sm. kahlata (SKES)

gaalˊedh gàlleet kaalliet kāllēt
348 *kālke̮ 'selvittää' LW2072 < sm. kaljeta (SKES)

gaalgedh gälˈgat kaalˈkat kálˈkat
349 *kāllijā 'kallio' LW2077 < sm. kallio (SKES)

gàllòi kaalˈluo kallō
350 *kāllēs 'ukko' LW2080 < skand. (NL)

gaallies gàllès kaallies kāllēs
351 *kāllᴖ̄ 'kalvoin' LW- ~ sm. kalvin (SKES) (johdoksia)

kāllutahka
352 *kāllᴖ̄ 'otsa(nahka); kallo' LW2084 < sm. kallo (SKES)

gaalluo gàlloo kaalˈluo kallō
353 *kālmē 'hauta' LW2086 < sm. kalma (SKES)

gaalmie gàlˈbmee kaalˈpmie kalˈmē
354 *kālᴖ̄j(-ɛ̄nnē) 'käly' LW1902 ~ sm. käly (SKES)

gaaluo- gaalò- kaaluoj-* kālō
355 *kāltijā 'avanto; lähde' LW2096 < skand. (NL)

gaaldeje kaltō
356 *kālve̮ 'kuiva (koivu)puu' LW2097 

gaalve gàlˈva kaalˈva kalˈva
357 *kāme̮k 'kenkä' LW2104 ~ md. ḱeḿe (LC)

gaameh gaama kaama(h) kāma
358 *kāncē 'seura; kumppani' LW2014 < sm. kansa (Bergsland 1965 Vir. 153)

gaadtsie kaddsē*
359 *kāntē 'ranta' LW2026 ~ sm. kanta (SKES)

gaaddie gàddee kaatˈtie kaddē
360 *kāntē 'luulla' LW2027 

gaddeet kaatˈtiet kaddēt
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gaiˈbe käjbi käiˊbb kaˊ j̄b kaj̄b̜e

gavce kääyci käˊhcc kāˊχ̄c kak̜̄c̜e

gāǥer kääyvir kääˊer kāˊγer kag̜er̜

gakˈka -kȧkkȧ kakk kᾱkk kaχ̜̄k̜e

gakˈko kȧkku käkk

skalˈǯo skȧlǯu kälǯǯ kāl̄ǯ

gallet käälliđ kääˊlled kāˊlleδ kal̜l̜ed

galˈgât kalgađ kalggâd kᾱl̄geδ

galˈle källee kaˊlli kâˊllej kal̜̄l̜e

galles käälis kääˊlles kāˊlles kal̜es̜

kȧllȧdah kallas kᾱlˌdag kalldak

galˈlo kȧllu käll kāll kal̄la

galˈbme kāˊl̄m kal̜̄m̜e

gālŏ- kȧlu- kaala-

galˈdo käldee kaˊlddi kâˊl̄dej kal̜̄d̜e

galˈvâ kalva kalvv kᾱl̄v

gāmâ kaamuv kaammi kᾱm kamɐg
358 *kāncē 'seura; kumppani' LW2014 < sm. kansa (Bergsland 1965 Vir. 153)

gaʒˈʒe käʒʒi käˊʒʒ kāˊn̄ʒ kan̜̄ʒ̜e

gadˈde käddi- käˊdd kaˊn̄d

gadˈdet käddiđ käˊdded
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361 *kāŋke̮ 'nostaa, kangeta' LW2032 < sm. kanki (toisin SKES)

kaakˈkat kaggat
362 *kāpe̮k 'nainen' LW2123 ~ sm. kave (SKES)

kāpa
363 *kāre̮ 'sitoa kuorma yhteen' LW2140 

gaaredh gàrrat kaarrat kārrat
364 *kāre̮n 'korppi' LW2141 < sm. kaarne (toisin SKES)

gaarenes gaarànis kaaranis kārrānis
365 *kārćē 'ahdas, kapea' LW2127 

goordjeke gàrtjee kaarˈtjie karˈtjē
366 *kārē 'astia, kaukalo' LW2144 < skand. (NL)

gaarie gaarree kaarrie kārrē
367 *kārē- 'suometsikkö' LW2145 

gaarahtsa← kaarrim*←? kārēk?
368 *kārjēlē 'karjalainen; ryöväri' LW2129 < sm. karjala (SKES)

gaarjˊele gàirèla kaarˈjiel karˈjēl
369 *kārkke̮ 'karvas' LW2133b 

kaarhkas kārʿka
370 *kārŋē 'vino' LW1958 

gaarnjˊede karˈŋōt←
371 *kārtē 'aita; kaarre' LW2153 < skand. (NL)

gaardie gàrˈdee kaarˈtie karˈtē
372 *kāssē 'pihka' LW2168 ~ sm. känsä (Bergsland 1965 Vir. 154)

gaassie gàssee kaasˈsie kassē
373 *kātᴖ̄ 'kadota' LW2183 < sm. kadota (SKES)

gaadudh gaahtoot kaahtuot kāhtōt
374 *kāve̮ 'mutka, taive' LW2207 

gaave gàvva kaavva kāvva
375 *kāvne̮ 'löytää' LW2194 

gaavnedh gàuˈdnat kaavˈtnat kauˈnat
376 *kāvnē 'esine, asia' LW2196 < skand. (NL)

gaavnie gàuˈdnee kaavˈtnie kauˈnē
377 *kāvšᴖ̄ 'narttu' LW2066 

gaavsjaa gausjoo kaavˈsjuo kaksjō
378 *kɛ̄ćće̮ 'katsoa' LW2230 ~ sm. katsoa (SKES)

giëttjedh geähtjat kiehˈtjat kähttjat
379 *kɛ̄ćē 'pää, kärki' LW2231 ~ sm. kasa (SKES)

giedjie giehtjee kiehtjie kiehtjē
380 *kɛ̄δkē 'kivi' LW2237 

giergie geädˈgee kiedˈkie kierˈkē
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gagˈgât kaggađ kaggâd kᾱŋ̄geδ kaŋ̄gɐd

gābâ kaava kaav kᾱβ kab

gārrât kaarrađ kaarrâd kᾱrreδ karrɐd

gārânâs kȧrȧnas käärnõs kārnes karnas

garˈǯe kärǯi käˊrǯǯ

garre kääri kääˊrr kāˊrr kar̜r̜e

kärree käˊrrev kāˊrrev kar̜r̜ev̜

garˈjel kärjil käˊrjjel kᾱˊr̄jel kar̜̄jel̜

gārkâ karggâd kᾱr̄keδ kar̄kɐd

garˈgŋe kärŋi- käˊrnnj kar̜̄ŋ̜e-

garˈde kärdi käˊrdd kāˊr̄d kar̜̄d̜e

gasˈse kässi käˊss kāˊss kas̜̄s̜e

kattad kāddaδ kattad

gāvvâ kaauva kaavv kᾱvvˌseδ← kavvɐz̜ed←

gawˈdnât kavnađ kaunnâd kᾱv̄neδ kav̄nɐd

gawˈdne kävni käˊunn kāˊv̄n

gakˈšo kāk̄š kak̄ša

gæčˈčât kæččađ ǩiččâd kīččeδ kieχ̄čɐd

gæčče keeči ǩiäˊčč kieˊǯǯ kiečče

gæđˈge keđgi ǩeäˊđǧǧ kieˊd̄g kied̜̄g̜e
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
381 *kɛ̄jnᴖ̄ 'tie' LW2249 ~ sm. keino (SKES)

geäjnaa gä̀idnoo kiejˈtnuo keiˈnō
382 *kɛ̄ltē 'taivuttaa' LW2262 ~ md. ḱiĺd́ems (ZG347)

gieldˊedh gä̀lldeet kielˈtiet kieltēt
383 *kɛ̄ncē 'kapea' LW2394 

gieddjie gä̀dtsee kietˈtsie kieddsē
384 *kɛ̄pe̮ 'verkonkäpy' LW2434 < sm. käpy (SKES)

kiehpa* kǟhpa
385 *kɛ̄ppē 'kevyt' LW2272 ~ sm. kepeä (SKES)

gööppeke gä̀hpee kiehˈpat kiehppē
386 *kɛ̄rē- 'ahkio' LW2283 

gierˊetse gierèhtsa kierries kieris
387 *kɛ̄rē 'ohutseinäinen, paksuytiminen (luu)' LW2282 (johdoksia)

kierrimis kierrē
388 *kɛ̄rke̮ 'ehtiä' LW2275 < sm. keretä (SKES)

gärˈgat kierˈkat* kärˈkat
389 *kɛ̄rnē 'jääkuori' LW2278 ~ sm. kärnä (SKES)

kierˈnē
390 *kɛ̄rsē 'pyöriä; rengas' LW2288 ~ sm. kehrä (SKES)

gärˈsoot← kierˈsalit← kierˈsē
391 *kɛ̄rtē 'säie; kerta' LW2290 ~ sm. kerta (SKES)

gierdie gärˈdee kierˈtie kierˈtē
392 *kɛ̄sē 'vetää' LW2292-3 

giesˊedh giesseet kiessiet kiessēt
393 *kɛ̄sē 'kesä' LW2294 ~ sm. kesä (SKES)

giesie giessee kiessie kiessē
394 *kɛ̄δē- 'ohimo' LW7368&6458 

skiehrie giadahtja kiedaatj* kǟhta
395 *kɛ̄tkē 'ahma' LW2295 

gierkie gädhkee kietˈkie kierˈhkē
396 *kɛ̄vᴖ̄ 'olla kiimassa' LW2306 

geävudh kievvuot
397 *kɛ̄vlē 'kaari; sanka' LW2299 

gievlie kievˈlie keuˈlē
398 *kɛ̄vrē 'kehä; sompa; noitarumpu' LW2302 ~ sm. käyrä (toisin SKES)

gievrie
399 *kiδe̮ 'kevät' LW2318 

gˊïjre gìdda kidda kitā
400 *kijsā 'kiisa' LW2327 

gˊäjsaa kijˈsaa kiiˈsā
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

gæiˈdno keäjnu ǩeinn keaj̄n keaj̄na

gælˈdet k(i)eldiđ

gieʒˈʒe? keʒʒi ǩeʒʒ kieˊn̄ʒ kien̜̄ʒ̜e

gæppâ ǩiâpp kiebb kiepp

gæpˈpâd k(i)eppis ǩeäˊppes kieˊppes kieχ̜̄p̜es̜

geris ke(e)rris ǩeˊrres kieˊres

gērrimâs kerimas ǩeˊrrem

gærˈgât kierganiđ← ǩirggned← kīrgˌneδ kir̄gɐd

gærˈdne kerni ǩeäˊrnn kieˊr̄n kier̜̄n̜e

gærˈsot←

gærˈde k(i)erdi ǩiäˊrdd kieˊr̄d kier̜̄d̜e

gæsset keessiđ ǩiäˊssed kieˊsseδ kies̜s̜ed

gæsse keesi ǩiäˊss kieˊss kies̜s̜e

gǣđâš keäđȧȧǯ ǩeäđa

gæŧˈke ketki ǩeäˊtkk kieˊt̄k

keäyvuđ ǩiävvad kievveδ kievvl̜ed←

gæwˈle kevli ǩeuˊll kieˊv̄l kiev̜̄l̜e

gæwˈre kevri ǩeuˊrr kieˊv̄r kiev̜̄r̜e

giđˈđâ kiđđa ǩiđđ ki̮dd kᴉ̑tt

giiˈsa kijssȧ ǩeiss
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
401 *kijttē 'kiittää' LW2329 < sm. kiittää (SKES)

gijtˊedh giihteet kijˈhtiet kiiˈhtēt
402 *kike̮ 'olla soitimella' LW2338 

kihkat kihkat
403 *kikse̮ 'toukka' LW2332 < sm. kiiski (SKES)

kiksa
404 *kiktē 'yllyttää' LW2336 ← 402

giktˊedh
405 *kilāse̮ 'hautua rikki (iho); haurastua (nahka)' LW- 

giilàsit* killāsit
406 *kiljᴖ̄ 'kiljua' LW1911b ~ sm. kiljua (SKES)

gˊäljudh gilˈjoot kilˈjuot kilˈjōt
407 *kilke̮ 'kalpea' LW2340 

kilˈkat
408 *kille̮ 'kestää, sietää' LW2343 

gˊïlledh gillat killat killat
409 *kimē 'kiima' LW2352 < sm. kiima (SKES)

gijmie giimès kipmie kipmē
410 *kine̮l 'poron alaleuan nahka' LW2356 

gˊïŋŋese? kinal* kināl
411 *kinte̮k 'kiinni' LW2317 ~ sm. kiinteä (SKES)

gid giht kita kitta
412 *kipte̮ 'verkonkives' LW2335 

gˊipte gipta kipˈta kipta
413 *kirjē 'täplä; kirja' LW2365 < sm. kirja (SKES)

girjie girˈjee kirˈjie kirˈjē
414 *kirtē 'lentää' LW2378 

gˊärdaatalledh kirˈtalit← kirˈtēt
415 *kistā 'kinnas' LW2382 

gˊästaa gisstaa kistah kistā
416 *kēje̮ 'jälki' LW2403 

giëje kiedja
417 *kējmē 'kiima' LW2352 (osin) ~ sm. kiima (SKES)

gäibˈmee kiejˈpmie keiˈmē
418 *kēke̮ 'käki' LW2406 ~ sm. käki (SKES)

giëge giahka kiehka kiehka
419 *kēle̮ 'kieli' LW2412-3 ~ sm. kieli (SKES)

giële gialla kiella kiella
420 *kēlēs 'valhe(ellinen)' LW2414-5 ← 419

gieliedidh← gielès kielies kielēs
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

giiˈtet kijtteđ ǩeiˊtted kiˊ j̄teδ kij̄tad

gikkât kiihađ ǩiõkkâd ki̮ggeδ kᴉ̑kkɐd

gikˈsâ kiksa ǩihss kᴉ̑k̄s

gikˈtet kihteđ ǩeˊhtted ki̮χ̄tˌla̮ˊtteδ←

gilˈlâsit kilȧsiđ ǩellsed ki̮llˌseδ

gilˈljot kiljođ ǩelljad ki̮ĺĺeδ

gilˈgâd gilgodiđ← ǩelggâd

gilˈlât killȧđ← ǩellâjed←

gibme kime ǩeeˊmm ki̮ˊmes kᴉ̑mmɐd

ginâl kiinal ǩiinâl ki̮ŋal

giddâ kidda ǩidd ki̮n̄d

gikˈtâ kipta ǩiptt ki̮p̄t kᴉ̑p̄t

girˈje kirje ǩeˊrjj kiˊr̄j kᴉ̑r̜̄je

girˈdet kirdeđ ǩeˊrdded ki̮ˊr̄deδ kᴉ̑r̜̄d̜ed

gistâ kiista ǩeeˊstes ki̮ˊstes kᴉ̑s̜t̜es̜

kieija ǩiõjj kījj kijj

gieiˈbme kiejmađ*←

giekkâ kieha ǩiõkk kīgg kikk

giellâ kiela ǩiõll kīll kill

gieles kieles ǩeeˊles kīˊles
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
421 *kēlte̮k 'takajalan jänne' LW2423 

giëldege geälldaga kielta kieltakis
422 *kēme̮rtē 'sitoa yhteen' LW2427 < sm. kiemurtaa (SKES)

giëmerdidh kiemartit kiemartit
423 *kēmnē 'kattila' LW2392 

giebnie gä̀bˈdnee kiepˈtnie kiebˈnē
424 *kēntē 'niitty' LW2400 ~ sm. kenttä (SKES)

gieddie gä̀ddee kietˈtie kieddē
425 *kēpe̮ 'noki' LW2435 

kiepak*← kiehpa
426 *kēpre̮ 'käpristää' LW2393 ~ sm. käpristää (SKES)

giëbredh kiepˈralit← kiebˈrat
427 *kēre̮k 'latva' LW2438 

giëreh giera kiera kiera
428 *kērē 'rihma; saalistaa rihmalla' LW2439 ~ sm. kieri (SKES)

giërestakke← gierastit← kierastit*← kierastit←
429 *kērᴖ̄ 'kiiruna' LW2441 

giërene kierun kierun
430 *kērrē 'vaivaiskoivu' LW6455 

skierrie skierree skierˈrie skierrē
431 *kērte̮ 'kärsiä' LW2443 ~ sm. kärsiä (SKES)

giërdedh geärrdat kierˈtat kierˈtat
432 *kēse̮ 'kääriä' LW2449 

giësedh geässat kiessat kiessat
433 *kēte̮ 'käsi' LW2452 ~ sm. käsi (SKES)

giëde giahta kiehta kiehta
434 *kētke̮m 'kehto' LW2455 ~ sm. kätkyt (SKES)

giërkeme geädhkama kietˈkav kierʿkav
435 *kēvδe̮ 'köysi; vetää venettä' LW2460 ~ sm. köysi (SKES)

kievtatit←
436 *kocē 'valvoa' LW2502 

güttsˊedh gühtseet kåhtsiet kåhtsēt
437 *koććᴖ̄ 'kutsua' LW2504 ~ sm. kutsua (SKES)

gåttjudh guhtjoot kåhtsuot kåhttjōt
438 *koćᴖ̄j 'noki' LW2760 

guttje kåtjōi
439 *koδe̮ 'kutea; kutu' LW2513 ~ sm. kutea (SKES)

gürrˊedh guddat kåddat kåtēt
440 *koδē 'kutoa' LW2512 ~ sm. kutoa (SKES)

gürrˊedh güddeet kåddiet kåtēt
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

gielˈdâgâs kieldagas kieldˌges kilḡas

giemârdit ki(e)mardiđ ǩiemârdâs← kimɐr̜̄d̜ed

giewˈdne kiemni ǩieˊmnn kīˊm̄n kim̜̜̄n̜e

giedˈde kieddi ǩeˊdd kīn̄d? ki̮n̄d?

gieppâ kiepa ǩiõpp kībb kipp

giebˈrât* ǩieˊbretted←

gierâ kiera kirk-

gierre

gīrun kiärun ǩeâram kierram ki̮erram

skierˈre skierri skeeˊrri kīˊrrej

gierˈdât kierdađ ǩirddâd

giessât kiessađ ǩiõssâd kīsseδ

giettâ kieta ǩiõtt kīdd kitt

gieŧˈkâ kietka(m) ǩiõtkâm kīt̄kem kit̄kɐm

kievđa ǩiõudd kiv̄d kiv̄d

goccet kocceeđ kåccjed← koʒʒˌjeδ← koccad←

gočˈčot koččođ kåččad kåččeδ koχ̄čad

goǯo koijo kååij kåž́̄ koǯaj

gođđât kuuđđađ koođđâd kodd kotta

gođđet kođđeeđ kååˊđđed kåˊddeδ kot̜t̜ed
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
441 *koklᴖ̄ 'yökkiä' LW2515 

gågludh kåkˈluot kågˈlōt
442 *kolke̮ 'virrata' LW1896 ~ sm. kulkea (SKES)

gålgedh gålˈgat kålˈkat kålˈkåt
443 *kollē 'kulta' LW2530 < skand. (NL)

güllie güllee kållie kållē
444 *kolme̮ 'kolme' LW2535 ~ sm. kolme (SKES)

gulme gulˈbma kålˈpma kålˈmå
445 *koltē 'ammentaa; kullenuotta' LW2538 ~ sm. kulle (SKES)

gäldˊedh gålltdiht← kålˈtiet kåltēt
446 *komērtē 'kumartaa' LW2543 < sm. kumartaa (SKES)

gåbmerdidh kåpmērtit
447 *komᴖ̄ 'nurin, kumo' LW2548 ~ sm. kumo (SKES)

gåbmude gubˈmoda kåpmuot kåbmot
448 *komtē 'leveä' LW2499 ~ mari kumδa (ZG218)

gabdies gåbˈdaga kåbtiep kåbˈtē
449 *kone̮ 'kuningas' LW2553 < sm. kuningas (SKES)

gånnaga kånakis kånå̄kis
450 *kontē 'villipeura' LW2508 ~ sm. kunta (vrt. Koivulehto 1988: 26)

gäddie gåddee kåttie kåddē
451 *kontē 'tappaa' LW2509 ~ sm. kunne (SKES)

gäddˊedh gådˈdeet kåttiet kåddēt
452 *końće̮ 'virtsa' LW1871b ~ sm. kusi (SKES)

gaddje gådˈtja kåttja kådtjå
453 *kope̮ 'ilmarakko' LW2563 ~ sm. kupilas (vrt. SKES) (johdoksia)

gåhpaldit? kåhpånis
454 *kopće̮ 'peittää; siivota' LW1935 

gåptjedh gåptˈja kåpˈtjat kåbˈtjåt
455 *kopδᴖ̄ 'kellua, pysyä pinnalla' LW2587 

gåbˈdoot kåbˈtuot kåbˈtōt
456 *kopē 'kuoppa' LW2561 

güppie guhpoo← kåhpie kåhpē
457 *koplē 'kellua; rakko' LW- ~ sm. kupla (SKES)

gåble
458 *kopsē 'sammuttaa; sammua' LW- ~ komi kusni̮ (KESK)

459 *kore̮ 'sitoa' LW2568 ~ sm. kuroa (SKES)
gårredh gàrrat kåratuvvat← kårråt

460 *korne̮ 'jyvä; vilja' LW1956 < skand. (NL)
gärnie gårˈdnee kårˈtnie* kårˈnē
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

gowˈlot kovlođ kåuˊlled kåv̄leδ

golˈgât kulgađ kolggâd kol̄geδ kol̄gɐd

golˈle kolle kåˊll kåˊll kol̜̄l̜e

golˈbmâ kulma koumm kol̄m kol̄m

golˈdet koldeđ kåˊldded kåˊl̄deδ kol̜̄d̜ed

gobmerdit komerdiđ kåˊmmerded kåˊmmerdeδ kom̜m̜er̜d̜ed

gobmot kommood kåmmad kåmmaγ kommad

gowdeb kubduv← kobddi kōm̄deγ kom̜d̜eam̄ba

gonâgâs kunagas konǥõz -koneγa̮s konɐgas-
450 *kontē 'villipeura' LW2508 ~ sm. kunta (vrt. Koivulehto 1988: 26)

godˈde kodde kåˊdd kåˊn̄d kon̜̄d̜e

godˈdet koddeđ kåˊdded kåˊn̄deδ

goǯˈǯâ kuǯǯa koǯǯ koń̄ǯ koń̄ǯ

goppâlâs kupalas kopplõs kobbˌla̮s

gokˈčât kupčađ kopččâd kōp̄čeδ kop̄čɐd

gowˈdot kobđođ kååudsted←?

goppe kope kååˊpp kåˊbb

koble kåbllad← kåb̄laδ← kob̄lad←

kåˊp̄seδ kop̜̄s̜ed

gorrât kuurrađ koorrâd kōrreδ korrɐd

gorˈdne kornn
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
461 *kose̮ 'yskiä' LW2577 ~ komi ki̮zni̮ (KESK)

gussedh kåssat kåssåt
462 *koškē 'kuiva' LW2517 ~ komi koś (KESK)

gäjkie gåỳhkee kåjˈhkie kåihkēs
463 *kotke̮ 'muurahainen' LW2581 ~ komi -kot (KESK)

gårke gådhka kåtˈka kårˈhkå
464 *kᴖ̄ce̮ 'ohjata; jarruttaa' LW2597 

goåttsedh gååhtsat kååhtsat? kå̄htsat
465 *kᴖ̄ccēvē 'neulanen' LW2598 

goåttsˊeve gåhtsèva kååhˈtsie kåhttsē
466 *kᴖ̄ckēmē 'kotka' LW2675 ~ sm. kotka (SKES)

kåskēm
467 *kᴖ̄jvᴖ̄ 'kaivaa' LW2610 ~ sm. kaivaa (SKES)

goåjvudh gåỳvoot kååjˈvuot kåiˈvōt
468 *kᴖ̄kkē 'koukku; kaareva kärki' LW2615 ~ sm. kokka (SKES)

goåkke kååhˈkie*
469 *kᴖ̄llᴖ̄s 'kytkin' LW2624 

goollese kåålluos kå̄llōs
470 *kᴖ̄lᴖ̄ 'palella' LW2622 ~ sm. kolea (SKES)

goåludh gå̀lloot kåålluot kå̄llot
471 *kᴖ̄lsē 'koskelo' LW2632 

goålsie gållsee kåålˈsie kålˈsē
472 *kᴖ̄mērē 'koura' LW2639 ~ md. komoro (LC)

473 *kᴖ̄mtē 'noitarumpu; kansi' LW2704 ~ sm. kansi (SKES)
-gå̀bˈdee kååbties kå̄ptēs

474 *kᴖ̄ppēlē 'koppelo' LW2565 ~ sm. koppelo (SKES)
goåppˊele gåhpèla kåhpiel kåhppēl

475 *kᴖ̄prē 'käppyrä; kouristua; kouru' LW2595&2701 ~ sm. koura (vrt. SKES)
goåbraan← gå̀bˈrànit← kååpˈrie kåbˈrē

476 *kᴖ̄rā- 'tikka' LW2665 
kååranj kå̄rāsj*

477 *kᴖ̄re̮ 'huono; ylpeä; kuihtua' LW2662 
goore gååra kååra kå̄rrat

478 *kᴖ̄rjᴖ̄ 'maata (koira)' LW2653 
göörjˊedh← gårjoot kåårˈjuot kårˈjōt

479 *kᴖ̄rŋᴖ̄ 'kiivetä' LW265 
kåårˈknguot kårˈŋōt

480 *kᴖ̄rᴖ̄ 'ommella' LW2668 ~ karj. koruo (LC)
goårudh gå̀rroot kåårruot kå̄rrōt
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

gossât kuussađ koossâd kōsseδ koss←

goikes koškes kååˊšǩes kåˊškes koš̜k̜es̜

goŧˈkâ kutka kotkk kot̄k kot̄k

goaccât kooccađ kuåccâd kōʒʒeδ ki̮eccɐd

goacˈce koaccee kuäˊccev kueˊccev ki̮eχ̜̄c̜ev

goasˈkem koaskim kuäˊcǩǩem kueˊc̄kem ki̮ec̜̄k̜em

goaiˈvot koajvuđ kuäivvad koaj̄veδ koaj̄vad

koakki kuäˊǩǩ kueˊkk ki̮ekɐd←

goallos koalus kuâllas kuelas ki̮elas

goallot

goalˈse koalssi kuäˊlss kueˊl̄s ki̮el̜̄s̜e

goabmer koammir kuäˊmmer kueˊmmer ki̮em̜m̜er̜

goawˈde koaˊm̄d ki̮em̜d̜e Sz

goapˈpel koappil kuäˊppel kueˊppel ki̮eχ̜̄p̜el̜
475 *kᴖ̄prē 'käppyrä; kouristua; kouru' LW2595&2701 ~ sm. koura (vrt. SKES)

goawˈre koavrȧđ← kuäˊbrr kueˊb̄r ki̮eb̜̄r̜e

kuâranj koarˌŋes

goarrâd koaraniđ← kuäˊrres koarrˌneδ←

goarˈjot koarjuđ kuäˊrjjed←

goarˈgŋot koarŋuđ kuärŋŋad koar̄ŋaδ koar̄ŋad

goarrot koarruđ kuärrad koarreδ koarrad
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
481 *kᴖ̄rtē 'paahtaa' LW2573 ~ sm. kortata (SKES)

goårdˊedh gå̀rdeet* kåårˈtiet* kårˈtēt
482 *kᴖ̄rvē 'korvakko, pielipuu' LW2673 ~ sm. korva (vrt. SKES)

goårvaah← gårˈvee kå̄rˈvēl*←
483 *kᴖ̄sēttēs 'viisivuotias urosporo' LW2681 

guösˊetes gååsèhtis kååsiehtis kå̄sētis
484 *kᴖ̄skē 'äidin vanhempi sisko' LW2674  = ural. *koskå (Janhunen 1981)

goåskie gåsskee kååsˈkie kåskē
485 *kᴖ̄stē 'hapantunut' LW2687 

goåstie gå̀sstee kååsˈtie kå̄stēs
486 *kᴖ̄škᴖ̄ 'tippua' LW2603 

goåjkudh gåỳhkoot kååjˈhkuot kåiˈhkōt
487 *kᴖ̄tē 'kota' LW2692 ~ sm. kota (SKES)

goådie gååhtee kååhtie kå̄htē
488 *kᴖ̄tvē 'välimatka' LW2650 ~ sm. kotva (SKES)

kårʿfuj*←
489 *kᴖ̄vkkē 'raollaan' LW2697 

kååvhkaan← kåuˈhkē
490 *kukkē 'pitkä' LW2776 ~ sm. kauka (vrt. FUV)

gükkie gühkee kuhkie kuhkkē
491 *kuksē 'kauha' LW2775 ~ sm. kauha (T. Itkonen 1980: 232)

guksie güksee kukˈsie kukˈsē
492 *kule̮ 'kuulla' LW2781 ~ sm. kuulla (SKES)

guvledh gùllat kullat kullat
493 *kulmē 'silmäkulma' LW2783 < sm. kulma (SKES)

gülbmee* kulˈmē
494 *kulte̮le̮ 'kuunnella' LW2781:28-30 ~ sm. kuullella (SKES)

guldelidh gulldaliht kulˈtalit kultalit
495 *kumppā 'susi' LW2790 

gümmpee* kumˈhpi kumʿpēk←
496 *kune̮ 'tuhka' LW2796-7 ~ komi kun (KESK)

guvne gùdna kutna kutna
497 *kure̮ 'rako; kuru' LW2822 < sm. kuru (SKES)

guvre gürra? kurra kurra
498 *kurttē 'kaakkuri; kaulan sivuliha' LW2828 < germ. (Koivulehto 1988: 32-34)

gürtie kurˈhtie kurˈhtē
499 *kuse̮ 'lehmä' LW2829 < skand. (NL)

guvse gòssa kussa kussa
500 *kute̮ 'kuusi (6)' LW2835 ~ sm. kuusi (SKES)

guvte guuhta kuhta kuhtta
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goarˈdet koardiđ kuärddad← koar̄deδ← koar̄dad←

goarˈve koarvi kuäˊrvv kueˊr̄v ki̮er̜̄v̜e

goasŏhâs kojstas koiskõs
484 *kᴖ̄skē 'äidin vanhempi sisko' LW2674  = ural. *koskå (Janhunen 1981)

goasˈke koaski kuäˊsǩǩ kueˊs̄k ki̮es̜̄k̜e

goastes koasti- kuäˊstt kueˊs̄t ki̮es̜̄t̜e

goaiˈkot koaškuđ kuäškkad koaškˌχeδ← koaškad̜ed←

goatte koati kueˊtt kueˊdd ki̮et̜t̜e

koađfi

goawˈke -koavkki kåuˊǩǩ kueˊfk

gukˈke kukke kuˊǩǩ kuˊkk kuχ̜̄k̜e

gukˈse kukse kuˊhss kuˊχ̄s kuk̜̄s̜e

gullât ku(u)llađ kuullâd kulleδ kullɐd

gulˈbme kulme kuˊlmm kuˊl̄m kul̜̄m̜e

gulˈdâlit kuldaliđ kuvddled kul̄dˌleδ

gumˈpi kumppi kuˊmpp skuˊm̄p

gudnâ kunna kunn kunn kunn

gurrâ kurra kurr kurr kurr
498 *kurttē 'kaakkuri; kaulan sivuliha' LW2828 < germ. (Koivulehto 1988: 32-34)

gurˈte kurtte kuˊrtt kuˊr̄t kur̜̄t̜e

gussâ kussa kuss kuz←

gutˈtâ kutta kutt kudd kutt
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
501 *kute̮ 'turskanmäti; kalansuolimakkara' LW2838 

guhtaa kuhta*
502 *kōcce̮k 'hapan; laho' LW2859 ~ mari kočə̑ (SKES katkera)

kuohtsah* kuohtsa
503 *kōδē 'jättää' LW2866 ~ sm. kadota (SKES)

güeddeet kuoddiet kuotēt
504 *kōjmē 'kumppani' LW2872 ~ sm. kaima (SKES)

guöjmie güeiˈbmee kuojˈpmie kuoiˈmē
505 *kōke̮ 'loistaa; kelmeä' LW2881 

guogedh kuokatak*← kuohkat
506 *kōvńē 'laho puu' LW- 

gå̀udŋjee kuovˈtnjie* kuouˈhnjē
507 *kōkse̮ŋkē 'kuukkeli' LW2879 

guokseh guaksaga kuoksak kuouhsak
508 *kōksᴖ̄j 'aamunkoi' LW2878 

gookse guoksòi kuoksuo kuouhsōi
509 *kōktē 'kaksi' LW2880 ~ sm. kaksi (SKES)

guokte güikte kuokˈtie kuokte
510 *kōle̮ 'kives' LW2884 

guole gualla kuolla kuolla
511 *kōlē 'kala' LW2886 ~ sm. kala (SKES)

guölie güellee kuollie kuollē
512 *kōlke̮ 'karva' LW2883 ~ sm. kalki (SKES)

guolge gualˈga kuolˈka kuolˈka
513 *kōlme̮s 'pettu' LW2887 

goålmese gualˈmas kuolmas kuolmas
514 *kōlmē 'hämäryys; kalpea' LW2890 ~ sm. kalma (SKES)

goålmie guolmòi← kuolmuo← kuolmoi←
515 *kōlpe̮n 'kangas, nummi' LW2892 

guolbene gualban kuolpav
516 *kōltᴖ̄ 'lumipyry' LW2894 

goålduo -gualldoo kuolˈtuo kuoltō
517 *kōmē 'kitalaki' LW2896 < skand. (NL)

guömie güebmee* kuopmie kuopmē
518 *kōmᴖ̄j 'vatsan sisältö' LW2898 

guämaa- guomoo kuomuoh* kuomōi
519 *kōmpe̮r 'sieni' LW2853 

guobbere guabˈbar kuoppar kuoppar
520 *kōnnā 'naisen häpy; virtsan haju' LW2900 

guännaa guanˈnaa kuonˈnaa kuodnā
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guttâ- kutt- kutt- kutt kut̜t̜e

guoccâ kuoca kuõcc kūʒʒ ki̮cc

guođđet kyeđđiđ kueˊđđed kūˊddeδ ki̮t̜t̜ed

guoiˈbme kyejmi kueiˊmm kuˊ j̄m -ki̮ejm̜

ki̮kkɐd

guowˈdnje kaauŋal kᾱvŋal←

guovsâk kuȧvskȧ kuusiǩ kūzeŋ̄g ki̮sᴉ̑ŋ̜̄g̜e

guovso kuȧysuj kuâus kuevs ki̮egsaj

guokˈte kyehti kueˊhtt kūˊχ̄t ki̮k̜̄t̜

guol(ˈ)lâ kuola kuõll kūll- ki̮ll

guolle kyeli kueˊll kūˊll ki̮l̜l̜e

guolˈgâ kuolga- kuõlgg kūl̄g ki̮l̄g

guolmâs kuolmas kuõlmâs kūlmas

guolmas←

guolbâ kuolba kuõlbân kūlb

guolˈdo kuȧldu* kuâldd kuel̄d ki̮el̄da

guobme kyemi kueˊmm kōmešk← ki̮m̜m̜e

guomo kuȧmuj kuâm kuem ki̮emaj

guobbâr kuobar kuõbbâr kūmbar ki̮mbɐr

guonˈna kuon(n)a- kuänn kūnn ki̮nn
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
521 *kōntē 'kantaa' LW2863 ~ sm. kantaa (SKES)

guöddˊedh güedˈdeet kuotˈtiet kuoddēt
522 *kōntᴖ̄j 'kanto' LW2865 ~ sm. kanto (SKES)

goodde guoddòi kuottuo* kuottōi
523 *kōŋe̮r 'kaari' LW2646 ~ sm. kaari (SKES)

guoŋere gååraŋja? kuokngar* kuo(k)ŋar
524 *kōŋkᴖ̄- 'kurkunpää' LW2449&2647 

goåŋgele kuokkuolvis* kuokkōi
525 *kōpe̮ 'poimuttaa; sukka' LW2908 

guobeke guahpat kuohpat kuohpat
526 *kōpēr(ē) 'poron kavio' LW2910 

guöppˊere güehpèra kuohpier kuopēr
527 *kōple̮ 'lumiseinämä' LW285 

guoble guabˈla kuopˈla* kuobˈla
528 *kōppe̮ 'home; homehtua' LW2904 

guoppedh guahpat kuohpah kuohpa
529 *kōpse̮ 'mäti' LW2877 

guapˈsa kuopˈsa* kuopsa
530 *kōre̮ 'seurata' LW2921 

guoredh guarrat kuorrat kuorrat
531 *kōrke̮ 'kurki' LW2713 

guorge guarˈga kuorˈka* kuorˈka
532 *kōrkᴖ̄ 'kari' LW2914 

guarˈga kuorkuoh* kuorʿkō(i)
533 *kōrmē 'karkea' LW2918 ~ sm. karmea (SKES)

guörmie kuorʿmēs
534 *kōrᴖ̄s 'tyhjä' LW2928 

goåruos guaròs kuoruos kuorōs
535 *kōrpe̮ 'palomaa' LW2919 ~ sm. korpi (SKES)

guorbe -guarˈba kuorˈpa kuorʿpas
536 *kōse̮ 'kuusi(puu)' LW2939 ~ sm. kuusi (SKES)

guose guassa kuossa kuossa
537 *kōsŋe̮ 'koskea' LW2933 ~ sm. koskea (SKES)

goåskudh← kuosˈngat kuosŋatit←
538 *kōssē 'vieras' LW2937 ~ sm. kansa (Bergsland 1965 Vir. 154)

guössie güesˈsee kuosˈsie kuossē
539 *kōste̮k 'kylmä kevätsää' LW2687:3 ~ sm. kaste (toisin SKES)

guosteh kuostah* kuosta
540 *kōške̮ 'koski' LW2870 ~ sm. koski (SKES)

guojke guaihka kuojˈhka kuoiˈhka
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guodˈdet kyeddiđ kueˊdded kūˊn̄deδ ki̮n̜̄d̜ed

guodˈdo kuȧduj kuâdd kuend

guodnjâr kuoŋar kuuŋâr kūŋar ki̮ŋr

guogˈgom kuȧggum kuâggam- ki̮ŋ̜̄g̜e

guoppât kuoppađ kuõppâd kūbbeδ

guober kyeppir kueˊpper

guow(ˈ)lâ kuobla kuõbll kūb̄l ki̮b̄l

guoppâ kuopa kuõpp kūbb ki̮pp

guokˈsâ kuopsa kuõpss kūp̄s ki̮p̄s

guorrât kuorrađ kuõrrâd kūrreδ ki̮rrɐd

guorˈgâ kuorga kuõrgg

guorgo F kuârgg kuer̄g ki̮er̄ga

guormes F kyermis kueˊrmes

guoros kuȧrus kuâras kuras ki̮eras

guorbâs kuorbas kuõrbb kūr̄b-

guossâ kuosa kuõss kūss ki̮ss

guosˈkât kuoskađ kuõskkâd kūs̄keδ ki̮skn̄ed←

guosˈse kyessi kueˊss kūˊss ki̮s̜̄s̜e

guostâ kuosta kuõst kūst-

guoiˈkâ kuoška kuõškk kūš̄k ki̮š̄k
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
541 *kōvle̮ 'kurkistaa' LW2943 

guovledh guoùlat* kuovˈlat kuouˈlat
542 *kōvte̮ 'suksi' LW2946 

guovde guaùda kuovˈta*
543 *kōvte̮ 'väli' LW2948 ~ sm. kausi (SKES)

guövdˊele← guöwˈdee← kuovtat← kuouˈta-
544 *kōvtē 'käärme' LW2947 

guövdie
545 *le̮ce̮ 'kostua (nahka)' LW3452 

liedsˊedh? liehtseet? lahtsat lahtsat
546 *le̮δe̮s 'nivel' LW3157 < skand. (NL)

lˊïttse lahts latas latās
547 *le̮ke̮ 'lähellä' LW3153 ~ sm. liki (SKES)

lˊïkke lahka lahka lahka
548 *le̮kkē 'puoli(sko)' LW3154 

läkkie làhkee lahkie lahkkē
549 *le̮vńē 'turve' LW3187 

laavnjie lavˈhnjie lauˈnjē
550 *le̮me̮ 'lymytä' LW3158 ~ sm. lymytä (SKES)

lˊïjmedidh← lapmahit← labmahit←
551 *le̮ńe̮ 'lokero' LW3165 

lidnjˊe latnja latnja
552 *le̮ppᴖ̄ 'naava' LW3174 

lahpoo lahpuo (s)lahppo
553 *le̮psē 'kaste' LW3169b  = ural. *lupså (Janhunen 1981)

läpsie lapˈsee lapˈsie
554 *le̮sē 'lisä' LW3179 ~ sm. lisä (SKES)

lˊässanidh← lissànit← lasietit← lassē
555 *le̮ste̮ 'lehti' LW3180 ~ sm. lehti (SKES)

laste lassta lasˈta lasta
556 *lāćē 'sijata vuode' LW3196 ~ komi le̮śe̮dni̮ (KESK)

laadjedh laahtjeet laahtjiet lāhtjēt
557 *lāδvā 'latva' LW3138 < sm. latva (SKES)

làdhvès← larˈvē
558 *lājδᴖ̄ 'tie; ohjastaa' LW3229 < skand. (NL)

laajruo làidoo laajˈtuo laiˈtō
559 *lājkē 'lanka' LW3220 

laajgie làigee laajˈkie laiˈkē
560 *lājttē 'moittia' LW3233 < sm. laittaa (SKES)

laajtˊedh làihteet laajˈhtiet laiˈhtēt
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guowˈlât kuovlađ kuiuˊlleed← kuev̄leδ ki̮v̄lɐd

ki̮v̄d

guowˈdâ kuovda- kuvdd kuev̄d ki̮ev̄d

guowˈde kyevdi kuˊvdd kūˊv̄d

lâccât loccaniđ← lõõccâd le̮ʒʒeδ lɐccɐd

lâđâs loođas lõõđâs lē̮δas

lâkkâ loh lõõǥǥâs←

lâkˈke lakke lâˊǩǩ la̮ˊkk lɐχ̜̄k̜e

lâwˈdnje lavŋe lâuˊnnj la̮ˊv̄ŋ lɐv̜̄ŋ̜e

lâbmât loommađ lõõmmâd le̮mmeδ

lâdnjâ lonnja lõnnj le̮ńń

lâpˈpo lââpp la̮pp

lâkˈse lapse lâˊpss la̮ˊp̄s lɐp̜̄s̜e

lâsse lase lââˊss

lâsˈtâ losta lõstt le̮s̄t lɐs̄t

laččet lääččiđ laaij← lᾱž́̄ ← laǯ←

lađˈve* läˊđvv laˊd̄v laîd̄v̜

laiˈdit← lajdiđ← laaidas← lᾱ j̄ˌjeδ←

laiˈge lääigi lääij

laiˈtet läjttiđ läiˊtted lāˊ j̄teδ laj̄t̜ed
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
561 *lākē 'tapa' LW3246 < skand. (NL)

-laagaa(n) -laahkàje← laahkie lāhkē
562 *lākte̮ 'kastua' LW3242 

laaktˊedh← låkteet? laakˈtat laktat
563 *lālē 'hautoa' LW3251 

laalˊedh laalliet lāllēt
564 *lāmćē 'hihna' LW3193 ~ sm. lämsä (SKES)

laabdjie làbˈtjee laabˈtjie labˈtjē
565 *lāmē 'sulkasato(inen); olla sulkasadossa' LW3253b ~ sm. lama (SKES)

laamˊedh làbmee laapmie lapmē
566 *lānte̮k 'hilla' LW3200 

laaddeh laaddaga laattak lāttak
567 *lāntē 'muukalainen' LW3202 < skand. (NL)

laaddie làddee laatˈtie laddē
568 *lāntᴖ̄ 'lampi' LW3203 ~ sm. lantto (LC)

làddoo laattuo sladdō
569 *lāŋve̮ 'saumata, liittää' LW3291 < skand. (Bergsland 1964 Vir. 144)

laavgedh làugoot← laavˈkat lauˈkat
570 *lāpē 'lapa' LW3263 < sm. lapa (SKES)

laahpee laahpie (s)lahpē
571 *lāple̮ 'kevyt tai syksyinen lumi' LW3194 

laavlesidh←? laapˈla labˈla
572 *lāppē 'kadottaa' LW3264 

laappˊedh làhpeet laahˈpiet lahppēt
573 *lāppᴖ̄ 'selkäsuoni; käsittelemätön jänne' LW3265 

slaappaa slàhpoo slāhppō
574 *lāškē 'laiska' LW3222 < sm. laiska (SKES)

laajkies laìhkee laajˈhkie laiˈhkē
575 *lāvkke̮ 'laukku' LW3294 < sm. laukku (SKES)

lauˈhka
576 *lāvkkē 'askel' LW3296 < sm. laukka (SKES)

laufkee laavˈhkie lauˈhkē
577 *lāvkᴖ̄ 'kylvettää' LW3293 < skand. (NL)

laavgudh làugoot laavˈkuot lauˈkōt
578 *lāvlᴖ̄ 'laulaa' LW3299 < sm. laulaa (SKES)

laavludh làuloot laavˈluot lauˈlot
579 *lāvᴖ̄ 'laavu; kuusenoksa; peittää' LW3316 

lāvvō
580 *lɛ̄δkᴖ̄ 'leimuta' LW7404 

(s)lärˈkōt
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lakke läägi laǥain←

lakˈtât lahtađ lahttâd lᾱχ̄teδ lak̄tɐd

lallet läälliđ lääˊlled lāˊlleδ lallɐded←

lawˈǯe läbǯi läˊbǯǯ lāˊm̄ǯ lam̄ǯa
565 *lāmē 'sulkasato(inen); olla sulkasadossa' LW3253b ~ sm. lama (SKES)

labme lä(ä)mis lääˊmes lāˊmes

lāddâk laaddag laaddi lᾱndeχ landɐk

ladˈde läddi lääˊdd lāˊn̄d

lad(ˈ)do lȧddu lädd lān̄d lan̄da

lawˈgât lavvađ lävvad lᾱvvˌjeδ← lav̄vɐd

lappe -läppi lääˊpp lāˊbb lap̜p̜e

lawˈlât labll lāb̄l

lapˈpet läppiđ läˊpped lāˊppeδ laχ̜̄p̜ed

lapˈpo lȧppu läpp lāpp

laiˈke läški läˊšǩǩ lāˊš̄k laš̜̄k̜e

lawˈkâ lavkka laukk lâf̄k laf̄k

lawˈke lävkki läuˊǩǩ lāˊf̄k laf̜̄k̜e

lawˈgot lȧvguđ lauggâd lav̄geδ lav̄gad

lawˈlot lȧvluđ läullad lāv̄leδ lav̄lad

lavvo lȧȧyvu lääv lāvv

šlæđˈgot šleäđguđ leäˊđǧǧed←
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
581 *lɛ̄kē 'laakso; notko' LW3345 ~ md. ĺej (LC)

liegie liehkie* liehkē
582 *lɛ̄mnē 'valaa' LW3450 

liebnˊedh lâbˈdneet liepˈtniet liebˈnēt
583 *lɛ̄škᴖ̄ 'kaataa' LW3337 

leäjkudh läihkoot liejˈhkuot leiˈhkōt
584 *lijkē 'liika' LW3391 < sm. liika (SKES)

lijgie lìggee lijkatis← liiˈkē
585 *lijnē 'liina' LW3399 < skand. (NL)

lijnie lìdˈnee lijˈtnie liiˈnē
586 *likkᴖ̄ 'ontua' LW- < sm. liikata (SKES)

lihkuot
587 *likkᴖ̄ 'onni' LW3418 < skand. (NL)

lˊäkkuo lihkoo lihkuo lihkkō
588 *liškē 'pinta; iho' LW3395 

lijkie liihkee lijˈhkie* liiˈhkē
589 *littē 'astia' LW3437 

littie lihtee lihtie lihttē
590 *littᴖ̄ 'liitto' LW3407 < sm. liitto (SKES)

lihtò- lihtuo lihttō
591 *live̮ 'porojen lepo; maata' LW3448 

lˊïvve livva livva livva
592 *lēkkᴖ̄ 'perälauta' LW3467 

leäkkuo leähkoo liehˈkuo (s)liehkkō
593 *lēme̮ 'liemi' LW3461 ~ sm. liemi (SKES)

liëme liäbˈma liepma* liepma
594 *lēŋke̮ 'lämmin' LW3457 

liëgges liäks liekkas liekkas
595 *lēvle̮ 'raskas' LW3376 ~ sm. läyli (SKES)

lˊöövleke
596 *lēvle̮ 'höyry' LW3481-2 ~ sm. löyly (SKES)

597 *lojē 'hiljainen; siivo' LW3492 ~ sm. luja (SKES)
lüjjies låjjee låjjie lådjē

598 *lokē 'kymmenen' LW3499 ~ sm. luku (SKES)
lükkie lühkee låhkie låhkē

599 *lole̮ '(olla) mustasukkainen' LW3503 ~ sm. luulla (SKES)
lulledh lållat lållåt

600 *lonᴖ̄ 'lunastaa' LW3506 < sm. lunastaa (SKES)
lådnudh ludˈnoot låtnuot låtnōt
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lække leehi liäˊǩǩ lieˊkk

læwˈdnet lemniđ leäˊmnned liem̜̄n̜ed

læiˈkot leäškuđ leäškkad leaš̄kaδ leaš̄kad

liiˈge lijge- leigga← liˊ j̄g

liiˈdne lijne leiˊnn li̮ˊ j̄n lᴉ̑ j̄n̜e

likkođ li̮kkˌleδ← lɐχ̄kal̜ed←

likˈko lekk

liiˈke liške leˊšǩǩ li̮ˊš̄k lᴉ̑š̜̄k̜e

litˈte litte leˊtt

litˈto litto lett li̮tt lᴉ̑χ̄t

livvâ livva- leevvâd li̮vvaδ lᴉ̑vvɐd

liekˈko liäkku leakk liekk leaχ̄k

liebmâ liema liõmm līmm limm

lieggâs liegas liõggâs līŋgas lieŋ̜̄g̜ed←

li̮vlas liv̄l

liewˈlâ lievla

loggje loje lååˊjj

lokke louve lååi(j) låˊgg lok̜k̜e

lollât loollâd lolleδ lollɐd

lodnot lonnoođ låånnad lånneδ
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601 *lontē 'lintu' LW3136 ~ unk. lúd (MSzFE)

läddie lådˈdee låttie låddē
602 *loŋkē 'kuoria' LW3488 ~ sm. lunka (SKES)

lågˈgstit← låkkuot← låggōt←
603 *loŋᴖ̄ 'kohota' LW3512 

lügŋˊedh← lugˈŋoot låknguot låkŋot
604 *lopte̮ 'nostaa' LW3494 < skand. (NL)

lüptˊedh← låpˈtat låbˈtit←
605 *losē 'raskas' LW3418 

lussede← låssèba låsiep låsēp
606 *lote̮ 'palmikoida' LW3522 

lutteh← låhtat låhtåt
607 *lotē 'kiila' LW3521 ~ sm. luta (SKES)

låhtē
608 *lᴖ̄jtᴖ̄ 'kodan makuupohja' LW3538 

loåjduo luaidoo lååjˈtuo- luoiˈtō
609 *lᴖ̄mē 'rako' LW3545 ~ sm. loma (SKES)

loåmie lå̀bmee lååpmie låpmē
610 *lᴖ̄nē 'höllä' LW3547 

loånudh←
611 *lᴖ̄ńćē 'tyyni; löysä' LW3521 

loåddjie lå̀dtjee lååtˈtjie lådtjē
612 *lᴖ̄pē 'laittaa kengät jalkaan' LW3554 (johdoksia)

loåbietidh lååbèdit lå̄pātahka
613 *lᴖ̄ptē 'lopettaa' LW3539 < sm. lopettaa (SKES)

lå̀pteet lååpˈtiet låbˈtēt
614 *luće̮ '(vetelä) ulostus' LW3568 

luvtje sjlåhtjuot←? (s)lutjās
615 *lusmē 'joenniska' LW3593 

lüspie lüsspee lusˈpie luspē
616 *luvδᴖ̄ 'kehdon nahkapäällinen' LW3605&3615 

luvdene luvtum
617 *loδe̮ 'luoti' LW3616 < skand. (NL)

luadˈda luodda luota
618 *lōjkke̮ 'lainata' LW3620 < germ. (Korhonen 1981: 35)

luojhkas← luoiˈhkat
619 *lōkte̮ 'lahti' LW3626 ~ sm. lahti (SKES)

luokte luakˈta luokˈta luokta
620 *lōmpe̮l 'lampi, lompolo' LW3609 ~ sm. lampi (SKES)

luobbele luopˈpal luoppal
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lodˈde lodde låˊdd låˊn̄d lon̜̄d̜e

logˈgot← loggeđ låˊǧǧed låˊŋ̄geδ

luŋŋahiđ← loŋŋˌneδ← loŋŋɐn̜ed←

lokˈtât luptiđ← loptteed← lōˊp̄tˌjeδ← lop̄tsi←

lose- losseeb loˊsses loˊsses

lottât loottâd lōddeδ lottɐd

lotte lote lååˊtt lot̜t̜e

loaiˈdo loajdu låidd loj̄d loaj̄da

loabme loami lueˊmm lueˊmm li̮em̜m̜e

loadne loani luäˊnn

loaǯˈǯe looǯas lueˊǯǯ lueˊń̄ǯ

loabatit loavittiđ looutted lueβˌχeδ

loakˈtet loaptiđ lueˊptted lueˊp̄teδ li̮ep̜̄t̜ed

luččâ lučča luˊčč luǯǯ lučč

lusˈpe* lusme luˊsmm

luwdum lūuđanj luuˊđin

luođđâ luođa luõđđ lūdd li̮tt

luoiˈkât luojkkađ luõikkâd

luokˈtâ luohta luhtt lūχ̄t li̮k̄t

luobbâl luobal luubbâl lūmbal
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
621 *lōmtē 'levätä' LW3611 ~ sm. lansi (SKES)

loåvdˊedh lüebˈdeet luobˈtiet luobˈtēt
622 *lōnē 'rikka' LW3637 

sluotnie* (s)luotnē
623 *lōnte̮ 'jälki' LW3613 ?< skand. (NL)

luodde luadˈda luotˈta luodda
624 *lōntᴖ̄ 'halkaista' LW3614 

loåddudh luadˈdoot luotˈtuot luoddōt
625 *lōpē 'lapaluu' LW- ~ sm. lapa (SKES)

626 *lōppē- 'nuori kantava vaadin' LW3644 
lööppˊe luohpiehk luohpēk

627 *lōse̮ 'lohi' LW3647 ~ sm. lohi (SKES)
luassa luossa luossa

628 *lōstē 'poron vaalea kylkijuova' LW3650 
luöstie luosˈtie luostē

629 *lōštē 'päästää, laskea' LW3623 
luöjtˊedh lüeihteet luojˈhtiet luoiˈhtēt

630 *lōtke̮ 'löysä; löystyä' LW3628 (johdoksia)
luadhkalit luotkas luorʿkijtit

631 *lōve̮s 'vapaa, irtonainen' LW3659 < skand. (NL)
luoves luovas luovas luovas

632 *lōvē 'säilytyslava' LW3660 ~ sm. lava (SKES)
lüevvee luovvie luovvē

633 *lōvne̮ 'launi, polakoukku' LW- ~ sm. launi (SKES)
luoudna luouˈna

634 *lōvtē 'lauta' LW3657 ~ sm. lauta (SKES)
lyöydee luovˈtie luouˈtē

635 *me̮kkē 'änkyttää; urahtaa' LW3670 
mäggaalidh←? mahkkulit←

636 *me̮ne̮ 'mennä' LW3692 ~ sm. mennä (SKES)
mˊïnnedh mannat mannat mannat

637 *me̮ńē 'miniä' LW3695 ~ sm. miniä (SKES)
männjaa maŋŋjee mannjie mannjē

638 *me̮ŋē 'taka-, perä-' LW3696 ~ sm. myö- (SKES)
miŋŋie miŋŋè- manngie maŋŋē

639 *mācce̮ 'kääntyä takaisin, palata' LW3722 
maattsedh màhtsat maahˈtsat mahttsat

640 *mājēkē 'majava' LW3744 ~ sm. majava (SKES)
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luowˈdet lyebdiđ luõbddâd← lūm̄deδ←

luodne lyeni lueˊnn lūˊnn li̮enn

luodˈdâ luodda luõdd

luodˈdot luȧdduđ luâddad luen̄deδ li̮en̄dad

lyepi lueˊpp lūˊbb li̮p̜p̜e

luoppĕk lyeppih lueˊpeǩ lueˊppel li̮eχ̜̄p̜el̜

luossâ luosa luõss lūss

luosˈte lyesti lueˊstt-

luoiˈtet lyeštiđ lueˊštted lūˊš̄teδ li̮š̜̄t̜ed

luoŧˈkânit luȧđhus luõtkâs luet̄keδ

luovvâd← luovas luõvâs lūvˌs li̮ss

luovve lyevvi lueˊvv lūˊvv li̮v̜v̜e

luõvnn lūˊv̄n

luowˈde lyevdi luvˊdd luˊv̄d li̮v̜̄d̜e

mâkˈket mahkeđ? mâˊǩǩed ma̮ˊkkeδ

mânnât moonnađ mõõnnâd mē̮nneδ mɐnnɐd

mânnje manje mââˊnnj ma̮ˊńń mɐńńe

mâŋŋe maŋa- mâŋŋa- ma̮ˊŋŋ- mɐŋ̜ŋ̜e-

macˈcât mäcciđ mäˊcced māˊcceδ mac̜c̜e←

maggjeg maaijuv maaiji mājjeγ majjeg
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
641 *mājnē 'pahka, vamma' LW3735 < skand. (NL)

maajnie maainè- maajniehtis← maiˈnē
642 *mājnᴖ̄ 'ylistää' LW3736 < sm. mainio ym. (SKES)

màidnoot maajˈtnuot maiˈnōt
643 *māke̮ 'lanko' LW3751 < skand. (NL)

maage maahka maahka māhka
644 *māksē 'maksaa' LW3747 ~ sm. maksaa (SKES)

maaksˊedh màkseet maakˈsiet maksēt
645 *mālē 'mahla' LW3761 ~ sm. mahla (SKES)

maalie màllee maallie māllē
646 *mānā 'lapsi, poikanen' LW3769 

maanaa mànnaa maannaa mānnā
647 *mānᴖ̄ 'kuu' LW3772 < skand. (NL)

maanuo mànnoo maannuo mānnō
648 *māntē 'etelä; tyvi' LW3725 ~ sm. manta (SKES)

maadduo← màddahka← maattah*← mātta←
649 *māše̮ 'malttaa' LW3791 

màssjat maassjat māssjat
650 *mātᴖ̄ 'mato' LW3800 < sm. mato (SKES)

maatuk← mā(h)tō
651 *māttē 'mahtaa' LW3798 < sm. mahtaa (SKES)

maattˊedh màhteet maahˈtiet mahttēt
652 *māvē 'pieni' LW6649 < skand. (NL)

smaave smaavee smaavva smavvē
653 *mɛ̄ccē 'metsäalue' LW3810 < sm. metsä (SKES)

mä̀htsee miehˈtsie miehttsē
654 *mɛ̄ććē 'etäällä, kaukana; etääntyä' LW3811 ~ sm. metsä (MSzFE messze)

miettjie- miehtjelda← miehˈtjien← miehttjēn←
655 *mɛ̄δē- 'mäti' LW3814 ~ sm. mäti (LC)

miedˊene miedèm miediem mietēm
656 *mɛ̄lē 'mela' LW3823 ~ sm. mela (SKES)

mǟllē
657 *mɛ̄ntē 'erehtyä; ohi' LW3812 ← 636

mieddˊedh mä̀ddeet mietˈtiet mieddēt
658 *mɛ̄re̮ 'meri' LW3828 < sm. meri (SKES)

miëre miarra mierra mǟrra
659 *mɛ̄rē 'määrä' LW3829 < sm. määrä (< ven.) (SKES)

mierie mierree mierrie mierrē
660 *mɛ̄rēs 'tylsä kirves tai veitsi' LW3831 ~ sm. meras (SKES)

mierès mieries mieris
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maiˈdne mäjni mäiˊnn māˊ j̄n

maiˈdnot mainastiđ← maainâs mᾱjnas maj̄nad

mākkâ maaha maakk māgg

makˈset mäksiđ mäˊhssed māˊχ̄seδ mak̜̄s̜ed

malle määli määˊll māˊll mal̜l̜e

manna mȧȧnȧ maanâk← māneχ←

manno mȧȧnu mään mānn manna

madˈde mäddi maadd← mᾱnd← mand̄←

māššât maaššađ maaššâd mᾱž←

matto mȧȧtu määtt mādd matta

matˈtet mättiđ mäˊtted māˊtteδ maχ̜̄t̜ed

smāves smaavas smaavâs mᾱvv mivv

mæcˈce mecci meäˊcc mieˊcc mieχ̜̄c̜e
654 *mɛ̄ććē 'etäällä, kaukana; etääntyä' LW3811 ~ sm. metsä (MSzFE messze)

meččin←

mæđđĕm meini meeiˊn mieˊjn mienen

mælle meeli meäˊll

mædˈdet meddiđ meädda meanda

mærrâ mææra miârr mierr mierr

mærre meeri miäˊrr mieˊrr mier̜r̜e

mer(r)is meeric miäˊrres mieˊres mier̜es̜
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
661 *mɛ̄rkke̮ 'merkki' LW3827 < skand. (NL)

miërke meärˈka mierˈhka märˈhka
662 *mēcke̮ 'laho; mätä' LW3867 ~ mari mäkš (LC)

miëtske meässkaa miesˈka mieska
663 *mēke̮ 'myydä' LW- ~ sm. myydä (SKES)

664 *mēkte̮ 'mätäs' LW- 
meäkta

665 *mēle̮ 'mieli' LW3875 ~ sm. mieli (SKES)
miële miälla miella miella

666 *mēlke̮ 'eläimen rinta' LW3872-3 ~ unk. mell (MSzFE)
miëlge meälˈga mielˈka mielˈka

667 *mēlkkē 'maito' LW3874 < skand. (NL)
mielkie mälhkee mielˈhkie mielˈhkē

668 *mēllē 'jokitörmä' LW3876 < skand. (NL)
mielˈlie* miellē

669 *mēltē 'myötä; mukana' LW3878 ← 671
meäldaan← mälldee mielˈtie milʿte

670 *mēte̮ 'hunaja' LW- < sm. mesi (SKES)
miehta SKES mieta

671 *mētē 'myötä' LW3885 < sm. myötä (SKES)
miedie miehtè- miehtie miehtē-

672 *mojē 'hymy(illä)' LW3897 
müjjies müjèhtit← måjiehtit← mådjētit←

673 *mokkē 'mutka' LW3677 < sm. mutka (LC)
mäkkie måhkee måhkie måhkkē

674 *moksē 'ylittää joki; selvitä' LW- 
mäksˊedh måkseet* måkˈsiet måkˈsēt

675 *mole̮ 'sivuuttaa' LW3901 ~ unk. múlik (MSzFE)
mulledh mulladiht← mållat mållåt

676 *moljᴖ̄ 'ottaa päältään; heittää yli päänsä' LW3905 
mäljaaridh← målˈjuot målˈjåt

677 *monē 'muna' LW3690 ~ sm. muna (SKES)
münnie münnee månnie månnē

678 *more̮ć 'sydäntorvi tai -rasva' LW3912 
murtje måratj

679 *morē- 'herätä; varhainen' LW3911b 
mårruos← mårijtit←

680 *moskē 'synkkä, pilvinen; läpipääsemätön' LW3705 
måskuos← måsskòda← måsˈkie* måskē
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mærˈkâ mærkka miârkk

mieskâs mieskas miõckâs mīckas micks

miõkkâd mīggeδ mikkɐd

miekˈtâ miehta miõhtt mīχ̄t mik̄t

miellâ miela miõll mīll mill

mielˈgâ mielga miõlgg mīl̄g mil̄g

mielˈke mielkki mieˊlǩǩ

mielˈle mielli mieˊll mieˊll

mielˈdĕ mieldi mieˊldd mīˊl̄d mil̜̄d̜e

miettâ mieta miõtt mīdd mitt

miette mieti- mieˊtt mīˊdd- mit̜t̜-

moggje mojjȧđ← mooijmed← muejjˌneδ←

mokˈke mokke måˊǩǩ måˊkk moχ̜̄k̜e

mokseđ måˊhssed måˊk̄seδ mok̜̄s̜ed

mollât muullađ

molˈljot moljođ målljad måĺĺeδ

mânne mane mââˊnn ma̮ˊnn mɐn̜n̜e

morâš -muuraš moorâž mōraǯ mor̜̄če

morres murriš mårrned← mårrˌneδ←

mosˈke mosko← mååskas måskas
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
681 *mᴖ̄lkkē 'mutka' LW3936 

moålkie målhkee måålˈhkie målˈhkē
682 *mᴖ̄rsā 'morsian' LW3948 < sm. morsian (SKES)

moårsie må̀rsee måårˈsie mårˈsē
683 *mᴖ̄rtē 'pauloittaa; verkonpaula' LW3949 

moårdie? mårˈdeet måårˈtiet mårˈtēt-
684 *muštē 'muistaa' LW3967 < sm. muistaa (SKES)

müjtˊedh muyhteet mujˈhtiet muihtēt
685 *mōcē 'koi; tappaa täitä' LW4004 

müehtsee muohtsē
686 *mōjsē 'koivun mäihä; untuva' LW3965 ~ sm. mäihä (SKES)

muöjsie muoiˈsē
687 *mōkēr 'mäkärä' LW4011 ~ sm. mäkärä (SKES)

muokier* muokēr
688 *mōksē 'maksa' LW41010 ~ sm. maksa (SKES)

muöksie müeksee
689 *mōlᴖ̄ 'rantasula' LW- ~ sm. malo (SKES)

muolōs
690 *mōne̮ 'arvata' LW4013d ~ sm. mana (SKES)

muonedidh← muannat muonnat
691 *mōńe̮ 'kuiva sää' LW4017 

muonje(teh)
692 *mōre̮ 'puu' LW4020 

muore muarra muorra muorra
693 *mōrjē 'marja' LW4018 ~ sm. marja (SKES)

muörjie müerˈjee muorˈjie muorˈjē
694 *mōtkē 'taival' LW4032 ~ sm. matka (SKES)

moårkie muotˈkie muorˈhkē
695 *mōtᴖ̄ 'kasvot' LW4030 < sm. muoto (SKES)

muohtoo muohtuo muohtō
696 *mōttē 'sataa lunta' LW4029 

muottege← müehteet muohˈtiet muohttēt
697 *mō†ē 'äidin nuorempi sisko' LW4031 

muähraa muohˈdaa muoddhaa muohtā
698 *mōve̮ 'eltaantua' LW4036 

muävaasidh← muovas← muovvat
699 *ne̮δe̮ 'varsi, kahva' LW4046 ~ sm. nysi (SKES)

nˊïrre nadda nadda nahta
700 *ne̮kēr 'uni' LW4056-7 

nˊäkkere nihkèr nakier nakēr
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moalˈke moalkki muäˊlǩǩ maˊl̄k mɐ l̜̄k̜e

moarˈse myerssee moˊr̄sej

moarˈdet moardiđ muäˊrdded mōrd

muiˈtet mušteđ muˊštted muˊš̄teδ muš̜̄t̜ed

muocco(t)← muȧccuđ← muäccad← mueʒʒeδ←

muoǥer myevvir miäˊǩǩer mieˊger

muȧlus mueˊles muelas mil̜l̜e←

mūń mi̮ń

muorrâ muora muõrr mūrr mi̮rr

muorˈje myerji mueˊrjj mūˊr̄j mi̮r̜̄je

muoŧˈke myetki mueˊtǩǩ mūˊt̄k

muotto muȧtu muätt muedd A

muotˈtet myettiđ muõtt← mūˊtteδ mi̮tt←

muoaŧŧ muȧđȧ mueˊđđ mūˊdd mi̮t̜t̜e

muoves← muovvađ muõvvâd

nâđđâ nõđđ ne̮dd

nâǥer nauver nââˊer na̮ˊγer nɐg̜er̜



80

Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
701 *ne̮kkēt(t)ē 'työntää, solauttaa' LW4058 

näkkiedidh nahkèhtit nahkat??
702 *ne̮me̮ 'nimi' LW4066 ~ sm. nimi (SKES)

nˊïmme namma namma namma
703 *ne̮mtē 'nimittää' LW4044 ← 702

näbdiestidh← nabˈdòstit← nabtastit← nabˈtēt
704 *ne̮nᴖ̄s 'vahva, luja' LW4070 

nˊännuos ninnoo nanuos nanōs
705 *ne̮rkē 'olla sukupuoliyhteydessä' LW4073 ~ md. ńeŕǵems

njaargˊedh? narˈgeet nirˈkiet narˈkēt
706 *ne̮vē 'liottaa karvoja' LW4087 ~ sm. nivoa (SKES)

njyvvˊedh navvaalit← navvēt
707 *ne̮vte̮ 'varsi, kahva' LW4046:6 

nåvde nauˈda navˈta nauˈta
708 *nāδᴖ̄ 'juroa (ajoporo); vaieta' LW4097 

naaddòt* naadduot nātōt
709 *nākkē 'nahka' LW4101b < sm. nahka (SKES)

naakkie nàhkee naahˈkie nahkkē
710 *nāle̮ 'katkaista, hakata poikki' LW4103 

naaledh naallat naallat (s)nāllat
711 *nālē 'tapa' LW4104 

naallie nāllē
712 *nāmē 'nahka sarvissa' LW4107 ~ sm. naama (SKES)

naamie naammie nāmmē
713 *nāŋkē 'ängetä; inttää; sakea' LW4099 

nä̀gˈgat← naakˈkit← nakkēs
714 *nāpē 'napa' LW4111 < sm. napa (SKES)

naabie naahpee naahpie* nāhpē
715 *nāppē 'kulho' LW4112 < skand. (NL)

naappie nàhpee naahˈpie nahppē
716 *nārā- 'näppylä; ajos' LW4116 ~ sm. naarannappi (SKES)

naarene naarana naaraanis nārānis
717 *nārtte̮l 'haapana' LW6686 < ? skand. (Koivulehto 1988: 39-41)

snaarhtal* snārʿtal
718 *nāvlē 'naula' LW4123c < skand. (NL)

naavlie nàulee nauˈlē
719 *nāvtē 'saaliseläin' LW4129 < skand. (NL)

nàudee naavˈtie nauˈtē
720 *nɛ̄ljē 'neljä' LW4372 ~ sm. neljä (SKES)

nieljie nèlˈja nielˈje nielˈje



81

Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

nâkketit nahettiđ nââˊǩǩted na̮ggˌχeδ nɐk̜k̜ed̜ed

nâmmâ nomma nõmm ne̮mm nɐmm

nâwˈdet nabdeđ nâˊbdded na̮ˊm̄deδ

nânos nanos nâânas na̮nas nɐnas

nârˈget nargeđ nâˊrǧǧed na̮ˊr̄geδ nɐr̜̄g̜ed

nâvvet nauvaliđ← nââˊvted← na̮ˊvveδ nɐv̜v̜ed

novda nõudd nɐv̄d

nađđot nȧȧđđuđ nääđđad

nakˈke nähki nāˊkk naχ̜̄k̜e

nāllât naallađ naallâd

nalle nääli nääˊll nāˊll nal̜l̜e

namme näämi nääˊmm nāˊmm nam̜m̜e

nagges naggiđ naˊǧǧes nᾱŋgas

nappe nääpi nääˊpp nāˊbb nap̜p̜e

napˈpe näppi näˊpp nāˊpp naχ̜̄p̜e

nāranâs nȧȧrȧȧǯ (n)ääˊrešm nāˊreš nar̜eš

snārtâl snaartal snaartâl nᾱrtel

nawˈle nävli näuˊll naˊv̄l nav̜̄l̜e

nawˈde nävdi näuˊdd naˊv̄d nav̜̄d̜e

njælˈljĕ nelji nellj ńieˊĺĺ ńieĺ̄ ĺ
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
721 *nɛ̄lkē 'nälkä' LW4143 ~ sm. nälkä (SKES)

nielgie nälˈgee nielˈkie* nielˈkē
722 *nɛ̄skē 'kaapia nahkaa' LW4150 

nieskˊedh nässkeet niesˈkiet nieskēt
723 *nɛ̄tē 'näätä' LW4154 ~ sm. näätä (SKES)

niehtē
724 *nɛ̄vrē 'huono, paha' LW4157 < sm. nöyrä (SKES)

nievrie nä̀yree nievˈrie neuˈrē
725 *nɛ̄vvᴖ̄ 'kalu; neuvo' LW4158 < sm. neuvo (SKES)

neävvoo nävvō
726 *nijpē 'veitsi, puukko' LW4162 < skand. (NL)

näjbie nìbbee nijˈpie niiˈpē
727 *niŋēle̮s 'naaras' LW4388  = ural. *näxi (Janhunen 1981)

minnˊeles niŋŋèlis njinngielis* niŋŋēlis
728 *nirvē 'irvistää; irvistys' LW4177 

nirvˊedh snjirvuhtallat← nirˈvē
729 *nisᴖ̄n 'nainen' LW4180 

nˊüjsenˊäjjaa niisuna nisun nisōn
730 *nējte̮ 'neito, tytär' LW4188 ~ sm. neiti (SKES)

niëjde näìda niejˈta neiˈta
731 *nēke̮ 'uni; nähdä unta' LW4190 ~ sm. nähdä (SKES) (johdoksia)

niëgedidh niähkoo niehkuo niehkō
732 *nēre̮ 'poski; mies?' LW4192 ~ komi ni̮r (KESK)

niëre? neärra nierra nierra
733 *noke̮ 'loppua' LW4203 

nåkkedh nåhkat nåhkat nåhkåt
734 *nokke̮ 'torkkua; nukahtaa' LW4204 ~ sm. nukkua (SKES)

nåkkedidh← nåhkadit← nåhkiehtit← nåhkkåt
735 *nollē- 'kyyköttää' LW4206 (johdoksia)

nållaan nållatit nållåhit
736 *nore̮s 'raajan ylin luu' LW4258 

nurse nårras nåras* nårå̄s
737 *norte̮ 'sysätä' LW4210 

närdelidh← nårˈdat nårˈtat nårˈtåt
738 *nᴖ̄δē 'taakka' LW4220 

nå̀ddee nååddie nå̄tē
739 *nᴖ̄jtē 'noita' LW4223 ~ sm. noita (SKES)

noajdie nåỳdee nååjˈtie nåiˈtē
740 *nᴖ̄rvē 'poikkipuu' LW4233 < skand. (NL)

noårvie
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

nælˈge nelgi neäˊlǧǧ nieˊl̄g niel̜̄g̜

næsˈket neskiđ neäˊsǩǩed nieˊs̄keδ nies̜̄k̜ed

nætte neeti niäˊtt nieˊdd niet̜t̜e

næwˈre nievri neuˊrr nieˊv̄r

nævˈvo neävuh← neävv ńeav←

niiˈbe nijbe neiˊbb niˊ j̄b ni j̄b̜(e)

njiŋŋĕlâs niŋȧlas njeŋŋlõs ńiŋŋˌla̮s ńᴉ̑ŋ̜ŋ̜elas

nirˈve nirve šnervvjed← ni̮r̄vˌšeδ←

niso nizzoon neezzan ni̮zan nᴉ̑zan Sz

nieiˈdâ niejda nijdd nījd ni j̄d
731 *nēke̮ 'uni; nähdä unta' LW4190 ~ sm. nähdä (SKES) (johdoksia)

nieǥâdit nievdađ niõǥeed nīγˌneδ niekkad

nierrâ niera njiõrr nīrr nirr

nokkât nuuhađ nookkâd nōggeδ nokkɐd

nokˈkât nukkađ nokkâd nokkeδ noχ̄kɐd

nolˈle nollȧđ nolleed

norâs nuuras noorâs norˌs nors

norˈdât nurdađ norddâd nor̄deδ

noađđe noađi nueˊđđ nueˊdd ni̮et̜t̜e

noaiˈde noaidi nåidd noj̄d ni̮ej̄de

noarˈve noarvi nueˊrvv nueˊr̄v
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
741 *nulppᴖ̄ 'lyhytsarvinen tai sarveton poro' LW4251 

nulpe ŋulʿpòhka← nulˈhpuo nulˈhpō
742 *nutte̮- 'turkiskenkä' LW4261 

nuvteke nuuhtahka nuvhtahk nuvhtak
743 *nōle̮ 'irrottaa' LW4226 

nuoledh nuallat nuollat nuollat
744 *nōlke̮ 'räkä' LW6734-5 ~ sm. nolki (SKES)

snuolge snuallˈga snuolˈka snuolˈka
745 *nōre̮ 'nuori' LW4281 ~ sm. nuori (SKES)

nuore nuarra nuorra nuorra
746 *nōrjᴖ̄ 'hylje' LW4466 

nuarˈjoo nuorˈjō
747 *nōrttē 'pohjoinen; itä; etelä' LW4284 < skand. (NL)

nuorte nuorʿta nuorˈhta nuorˈhtē
748 *nōttē 'nuotta' LW4289 < skand. (NL)

nuöttie nüehtee nuohˈtie nuohtē
749 *nōvvē 'tappura; hamppu' LW4292 

nuövie? nüevvee nuovˈvie* nuovvē
750 *ńe̮ckē 'raastaa; irrottaa' LW4306&4329 

njätskiestidh← njasskeet njisjˈkuot← njaskōt←
751 *ńe̮δē 'liittää; nitoa' LW4300 ~ sm. nitoa (SKES)

njaddiet njatēt
752 *ńe̮kē 'vino' LW4380 

njikkˊedh njihkalit← njahkuot← njakō←
753 *ńe̮kkē 'nikotella' LW4307 ~ sm. nikka (toisin SKES)

njikkˊestidh← njahkastit← njahkastit←
754 *ńe̮le̮ 'irrottaa puunkuorta' LW4314 ~ sm. niloa (SKES)

njalledh njilloot← njallat njallat
755 *ńe̮lke̮ 'irrottaa karva' LW4310 ~ sm. nylkeä (SKES)

njälgedh
756 *ńe̮ltē 'kuoria; irrottaa' LW4314:3 (vrt. 754)

njäldˊedh njä̀lldeet njalˈtiet njaltēt
757 *ńe̮me̮ 'imeä' LW4318 ~ sm. imeä (SKES)

njammedh njammat njammat njammat
758 *ńe̮ncē 'kiskoa irti' LW4299 

njäddsˊedh njattsuot← njaddsōt←
759 *ńe̮vē 'koski' LW4340 ~ sm. niva (SKES)

njivvie njüvvee njavvie njavvē
760 *ńe̮vlē 'lima' LW4333b 

njävlie njaùlee njavˈlie njauˈlē
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nulˈpo nolppo njolpp ńul̄p

nuttuk nuuˊtterneǩ

nuollât nuollađ njõllâd nūlleδ ni̮llɐd

snuolˈgâ snuolga njuõlgg

nuorrâ nuora nuõrr nūrr ni̮rr

njuorˈjo nuȧrju nueˊrjj nueˊr̄j ni̮er̜̄je

nuorˈte nuortta- nuõrti nūr̄d ni̮r̜̄d̜e

nuotˈte nyetti nueˊtt nūˊtt ni̮χ̜̄t̜e

nuovˈve nyevvi nueˊvv nūˊvv

njâsˈkot← njiskođ← njõõcksed← ńa̮ˊckˌseδ←

njâđđet njađđeeđ njââˊđđed ńa̮ˊddeδ ńɐt̜t̜ed

njâkke njihe- njeeˊǩǩ- ńi̮ˊgg- ńᴉ̑kke-

njâkkâstit← njihanjas← njikknâsted←ńiggˌna̮ˊsteδ ńᴉ̑χ̜̄k̜ed

njâllât njoollađ njõõllâd ńe̮lleδ

njâlˈgât

njaldeđ njâˊldded ńa̮ˊl̄deδ

njâmmât njommađ njiimmâd ńi̮mmeδ ńᴉ̑mmɐd

njâʒˈʒot← njiʒʒeđ njeˊʒʒed ńa̮ˊn̄ʒeδ

njâvve njauve njââˊvv ńɐv̜v̜e

njiwˈle njivle njeuˊll ńiˊv̄l
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
761 *ńāke̮ 'hiipiä' LW4349 

njaagedh njaahkat njaahkat njāhkat
762 *ńālkē 'makea' LW4350 

njaalgie njaalgès njaalˈkie njalˈkē
763 *ńālmē 'suu' LW4352 ~ unk. nyelv (MSzFE)

njaalmie njàlˈbmee njaalˈpmie njalˈmē
764 *ńāmpe̮ 'kopeloida (naista); silittää karvaa' LW4342:2 

njaabbetidh← njabbat
765 *ńārććē 'reuna- tai vatsanalusnahka' LW4322 

njaartjaa sjnjaarˈhtjaa* sjnjarˈhtjā
766 *ńārke̮ 'niemi' LW4356 

njaarge njaarˈka njarˈka
767 *ńārpē 'ohut' LW4357 

njäärbˊes njàrbee njaarˈpie njarˈpē
768 *ńāvē 'poron kaulakarvat' LW4364 

njaavie njaavvie* njāvvē
769 *ńāvkke̮ 'silittää' LW4351 

njauˈhkat
770 *ńɛ̄ncē 'irvistys; näyttää hampaitaan' LW4365 

njeeddsˊedh snjietˈtsit← njäddsē
771 *ńɛ̄rē- 'matala koski; puroniitty' LW4374&4390 

njeerˊeve njieriev njǟrav
772 *ńińćē 'nisä' LW4378 ~ sm. nisä (SKES)

njiddjie nidˈtjee njittjie njidtjē
773 *ńipćᴖ̄ 'loimuta; paistinvarras' LW4395 

snjipˈtjoot sjnjipˈtjuot* sjnjibˈtjōt
774 *ńēcce̮k 'kinnerluu' LW4399 

njiedsege niahtsaga njietsah snjiehtsakis
775 *ńēje̮ 'laskeutua alas; tasoittua' LW4371&4407 

njeäjudh
776 *ńēle̮ 'niellä' LW4408 ~ sm. niellä (SKES)

njieledh njiällat njiellat njiellat
777 *ńᴖ̄cē 'hidas' LW4420 ~ komi ńe̮ž(jo) (KESK)

njoådsie? njå̄htsē
778 *ńᴖ̄ckē 'notko' LW4436 ~ sm. notko (SKES)

njååsjˈkie* njåskē
779 *ńᴖ̄lᴖ̄ 'nuolla' LW4427 ~ sm. nuolla (SKES)

njoåludh njå̀lloot njåålluot njå̄llōt
780 *ńᴖ̄mēlē 'jänis' LW4432 ~ unk. nyíl (MSzFE)

njoåmele njåmmèla njååmmiel* njå̄mmēl



87

Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

njākkât njaahađ njaakkâd ńᾱkkeδ? ńakkɐd

njalges njäälgis njääˊljes ńāˊlges ńal̜g̜es̜

njalˈbme njälmi njäˊlmm ńāˊl̄m ńal̜̄m̜e

njabbasted←

njarˈča njȧrččȧ njäˊrčč ńāˊr̄ǯ

njarˈgâ njarga njargg ńᾱr̄g ńar̄g

njarˈbâd← njarbad← njarbbes ńāˊr̄bes ńar̜̄b̜es̜

njavve njäyvi njääˊvv ńāˊvv ńav̜v̜e

njawˈkât njavkkađ njaukkâd ńᾱf̄keδ ńāf̄kɐd Sz

njæʒˈʒe njeʒʒi njeäʒʒjed←

njærre njeeri njiäˊrr ńieˊrr ńier(r)am

njiǯˈǯe njiǯǯe njeˊǯǯ ńiˊń̄ǯ ńiń̄ǯe

njipčađ njiipčâs ńipčas ńipčs

njieccâkâs njieccagas njiõccǥõs ńieʒʒˌχa̮s ńieckas

n(j)ieggjât njeeijiđ? njeâijad ńījjeδ ńijjɐd

njiellât njiellađ njiõllâd ńīlleδ ńillɐd

njoacce njoaci njuäˊcc

njoasˈke njoaski njuäˊcǩǩ ńueˊc̄k ńi̮ec̜̄k̜e

njoallot njoalluđ njuällad ńoallaδ ńoallad

njoammel njoammil njuäˊmmel ńueˊmmel
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
781 *ńᴖ̄mᴖ̄ 'tarttua kiinni; ryömiä' LW4433 

njoåmuostidh←njå̀mmat? njååmmuot njå̄mmōt
782 *ńᴖ̄re̮ 'kaataa, valuttaa' LW4434 

njoårudh njå̀rrat njåårrat (sj)njå̄rrat
783 *ńukce̮ 'joutsen' LW4442 ~ sm. joutsen (SKES)

njuktje njuktja njukˈtja (sj)njuktja
784 *ńurkᴖ̄ 'viheltää' LW4447 

njårgudh njurˈgoot njurˈkuot (sj)njurˈkōt
785 *ńuvtē 'survoa' LW4449 

njüvdˊedh njǜddeet njuvˈtiet njuutēt
786 *ńōce̮ 'pehmetä' LW4454 

njuodsedh njuohtsat njuotsat
787 *ńōcke̮ 'kostea; raaka' LW4471 ~ mari nočkə̑ (ZG29)

njuotskes njuask(a)s njuoskas njuoskas
788 *ńōkće̮m 'kieli' LW4458 ~ mari nošmə̑ (ZG63)

njuoktjeme njuaktjoo njuoktjam njuoutjav
789 *ńōle̮ 'nuoli' LW4462 ~ sm. nuoli (SKES)

njuole njuolla njuolla njuolla
790 *ńōlke̮ 'tasainen, suora' LW4461 

njuolˈgada njuolˈka njuolˈkat
791 *ńōnē 'nenä' LW4453 ~ sm. nenä (SKES)

njuönie njüennee njuonnie njunn(j)ē
792 *ńōre̮ 'kari, matalikko' LW4468 

njuorra* njuorra
793 *ńōre̮ 'heikko; lempeä' LW4469 

njuaras njuorrat njuoras
794 *ńōrkēs 'rusto' LW4467 ~ mari nörγə (ZG62)

njuorʿkēs
795 *ńōrte̮ 'päästä käsistä' LW4470 

njöördedh njyrˈdat? njuorˈtat
796 *ńōve̮ 'nylkeä' LW4477 

njuovedh njuovvat njuovvat njuovvat
797 *ńōvᴖ̄- 'kalan lima' LW4476 

njuove njuovuoh* njuovōi
798 *oce̮ 'poviaukko' LW4479 

uttse åhtsa åhtså
799 *oce̮ 'etsiä' LW4480 ~ sm. udella (SKES)

uttsedh uhtsat åhtsat åhtsåt
800 *oδe̮ 'uusi' LW4481 ~ sm. uusi (SKES)

urre udda ådda åtå̄
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njoammot njoammuđ njuâmmad ńoammaδ ńoammad

njoarrât njorriđ← njuõrrâd ńōrreδ ńi̮errɐd

njukˈčâ njuhča njuhčč ńuχ̄č ńuk̄č

njurˈgot njurgođ njorggad ńur̄geδ ńur̄gad

njuwˈdet njuvdeđ njuvˊdded ńuˊv̄deδ ńuvd̄←

njuoccât njuoccađ njuõccâd ńūʒʒeδ

njuoskâs njuoskas njuõckâs ńūckas ńi̮cks

njuovčâ njuouča njuhččâm ńūχ̄čem ńi̮k̄čɐm

njuollâ njuola njuõll ńūll ńi̮ll

njuolˈgâd njuolgad njuõlggâd ńōl̄geδ ńi̮el̄gɐd

njunne njune njuuˊnn ńuˊnn ńun̜n̜e

njuorrâ njuora njuõrr ńūrr

njuorâs njuoras njuõrâs

njuorges njyergis ńoargas

njuorˈdât njuordađ njuõrddâd

njuovvât njuouvađ njuõvvâd ńūvveδ

njuov(v)o njuova njuõvv ńūvv

occâ ucca oocc ōʒʒ

occât uuccađ ooccâd ōʒʒeδ occɐd

ođđâ uđđa oođâs odd ott
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
801 *ojke̮ 'lykätä, työntää' LW1418 

hå̀ygat håjˈkat håiˈkåt
802 *olē 'ulottua' LW4496 ~ sm. ulottua (SKES)

ålles← ålleet ålliet ållēt
803 *olke̮ 'poikkipuu; riuku' LW4491 ~ sm. ulku (SKES)

alge ålˈga ålˈka hålˈkå
804 *olkᴖ̄ 'ulko' LW4492 ~ sm. ulko (SKES)

ålguo- ulgona← ulˈkuo- ålˈkō
805 *olmᴖ̄- 'ihminen' LW4502 

ålmedje alˈmatja almatj ulmutj
806 *olpē 'hulpio' LW1429 < sm. hulpio (SKES)

ülbie ülˈbee (h)ålˈpē
807 *olvᴖ̄ 'ulvoa' LW1431 ~ sm. ulvoa (SKES)

hülvˊedh← hullvuot BS hulˈvuot hålˈvot
808 *ome̮ 'sumu(inen); pilvinen' LW4505&8245b ~ sm. ume (SKES) (johdoksia)

humkie umahkis (h)åmå̄kis
809 *ompe̮ 'koko; umpi' LW4478 ~ sm. umpi (SKES)

åbbe åbba åpa åbbå
810 *ompe̮l 'naskali' LW- ~ sm. ummella (T. Itkonen 1980: 326)

åppål
811 *orēs 'uros' LW8356 ~ sm. uros (SKES)

ürries årrès åries årēs
812 *orᴖ̄ 'olla, asua' LW4518 

årrudh urroot årruot årrōt
813 *orte̮ 'metsäraja tunturilla' LW4520 

årˈta årˈtå
814 *ortē 'särmä' LW4519 

årˈtē
815 *oskᴖ̄ 'uskoa' LW4523 ~ sm. uskoa (SKES)

åskieltit← åskot
816 *ᴖ̄cē 'suoja; patoverkko' LW4540 ~ sm. otava (SKES)

ååtsien*← åhtsē
817 *ᴖ̄δē 'nukkua' LW4543 ~ unk. alszik (MSzFE)

oårˊedh å̀ddeet ååddiet å̄tēt
818 *ᴖ̄jālte̮ttē 'unohtaa' LW8314 

oåjaaldäˊttedh ååjaldàhteet* ååjaaltahtiet å̄jāltahttēt
819 *ᴖ̄jnē 'nähdä' LW4548 

vuöjnˊedh vüeidˈneet vuojˈtniet åiˈnēt
820 *ᴖ̄jpᴖ̄ 'painia' LW1315 

hoåjbudh ååjˈpuot åiˈpōt
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hoiˈgât ujgađ oiˊǧǧeed← oj̄geδ

ollet olleeđ vuâllad← voalleδ← oallad←

holˈgâ ulga olgg ōl̄g ol̄g

olˈgo olgo ålgg- ål̄g- ol̄ga-

olmuš olmooǯ ååumaž ålmeń̄ǯ olmɐj

holˈbe olbe åˊlbb åˊl̄b

holˈvot olvođ åuvvad ål̄veδ ol̄vad Sz
808 *ome̮ 'sumu(inen); pilvinen' LW4505&8245b ~ sm. ume (SKES) (johdoksia)

omo

obbâ ubba obb om̄b om̄b

obbâl ubbalm

vâr(r)es ores ååˊres åˊres vi̮er̜es̜

orrot orroođ åårrad årreδ oarrad

orˈdâ ordo ordd or̄d ur̜̄d̜e?

orˈde ordestiđ← åˊrdd vueˊr̄d

osˈkot oskođ åskkad ås̄keδ

oacce oaci

oađđet oađđiđ vueˊđđed vueˊddeδ vi̮et̜t̜ed

vâjaldâtˈtet vȧjȧldittiđ vääildõõvvâd voajˌla̮'tteδ oajaltaχ̜̄t̜ed

oaiˈdnet oajniđ vueiˊnned uˊ j̄neδ uj̄n̜ed

hæiˈbot heäjbuđ heibsted← voaj̄beδ oaj̄bad
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821 *ᴖ̄jttē 'voittaa' LW4550b ~ sm. voittaa (SKES)

hoåjtudh← å̀ihtoot← ååjˈhtiet åiˈhtēt
822 *ᴖ̄jvē 'pää' LW4551 ~ sm. oiva (SKES)

oåjjie å̀ivee ååjˈvie åiˈvē
823 *ᴖ̄kᴖ̄ 'ravata, juosta (nelijalkainen)' LW4559 

hoågudh ååhkoot ååhkuot å̄hkōt
824 *ᴖ̄ksē 'oksa' LW4558 ~ sm. oksa (SKES)

oåksie å̀ksee ååkˈsie åksē
825 *ᴖ̄ktē 'sadekuuro' LW4545 

åktee ååkˈtie*
826 *ᴖ̄lē 'olas; väylä' LW8240 

å̄llē
827 *ᴖ̄lkē 'olka' LW4562 ~ sm. olka (SKES)

oålgie å̀lˈgee åålˈkie ålˈkē
828 *ᴖ̄lᴖ̄ 'kaluta; karsia' LW- 

åålluot å̄llōt
829 *ᴖ̄lᴖ̄l 'leuka' LW4569 ~ md. ulo (FUV)

åålòl ååluol å̄lōl
830 *ᴖ̄mē 'tavara' LW4569 ~ sm. oma (SKES)

-å̀bmee ååpmie åpmē
831 *ᴖ̄mē 'vanha' LW4573 

oåmie -å̀bmee ååpmie å̄mēs
832 *ᴖ̄mpē 'sisar' LW4536 ← 846

oåbbaa åbˈbaa ååpˈpaa åbbā
833 *ᴖ̄nē 'lyhyt' LW4575 

oånˊeke← å̀dˈnee åtnie åtnē
834 *ᴖ̄ntē 'juuri' LW4541-2 (> E-P, N-I *vɛ̄ntē)

vieddie väddee ååtties* åttēs
835 *ᴖ̄ńćē 'liha' LW4538 ~ sm. osa (SKES)

oåddjie å̀dtjee ååtˈtjie ådtjē
836 *ᴖ̄ńćᴖ̄ 'saada' LW4539 ~ sm. osua (SKES)

oåddjudh å̀dtjoot ååtˈtjuot ådtjōt
837 *ᴖ̄ńē 'käly' LW- ~ unk. ángy (MSzFE)

838 *ᴖ̄ŋkᴖ̄ 'onkia' LW1149 ~ sm. onkia (SKES)
hoåggudh å̀ggoot ååkˈkuot åggōt

839 *ᴖ̄ppe̮ 'oppia' LW4578:5-7 < sm. oppia (SKES)
ööppˊetidh← å̀hpat ååhˈpat åhppat

840 *ᴖ̄ppēs 'tuttu' LW4578 < sm. opas (SKES)
oåppie ååhpès ååhpies åhpēs
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vuäiˊtted vueˊ j̄teδ

oaiˈve oaivi vueiˊvv vueˊ j̄v vi̮ej̄v̜e

oakkot oahuđ vuäkkad voaggeδ oakkad

oakˈse oaksi åˊhss vueˊχ̄s vi̮ek̜̄s̜e

oakˈte oahti åˊhtt vueˊχ̄t vi̮ek̜̄t̜e

oalle oalis vueˊlled vueˊllaδ←

oalˈge oalgi vuäˊlǧǧ vueˊl̄g vi̮el̜̄g̜e

oallot oalluđ voalleδ

oalol oalul vuâl- voal- oal-

oabme oami vi̮em̜m̜e

oames oami vuäˊmes vueˊmes vi̮em̜es̜

oabˈba oabbi vuäˊbb

oadne oaniih vuäˊniǩ vueˊneχ vi̮en̜eg

vædˈde veddi vueˊddes vueˊn̄d vi̮en̜̄d̜e

oaǯˈǯe oaǯǯi vueˊǯǯ vueˊń̄ǯ vi̮eń̄ǯe

oaǯˈǯot oaǯǯuđ vuäǯǯad voań̄ǯeδ

vueˊńń vi̮eńńe

oagˈgot oagguđ vuäggad voaŋ̄geδ oaŋ̄gad

oapˈpât oappađ vuåppâd ōbbˌnuvveδ←

oappes oapis vuäˊppes vueˊbbes vi̮ep̜p̜es̜
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
841 *ᴖ̄rē 'naskali' LW- ~ sm. ora (SKES)

842 *ᴖ̄rē 'suoni; väylä' LW4587 < skand. (LW)
oårie åårès← åårraa å̄rrē

843 *ᴖ̄rjē 'etelä' LW4581 ~ sm. orja (SKES)
oårjie å̀rjè- åårˈjiela← årˈjēla←

844 *ᴖ̄rŋē 'arka' LW4582b 
vuorˈvie? årˈvē

845 *ᴖ̄rpēnē 'naisserkku' LW4582 ~ sm. orpana (SKES)
oårbˊene årbèna åårˈpiena årˈpēn

846 *ᴖ̄rpēs 'orpo' LW4583 ~ sm. orpo (SKES)
oårbies åårbès åårpies årʿpēs

847 *ᴖ̄rēv 'orava' LW4587 ~ sm. orava (SKES)
oårˊeve å̀rrèva åårrie årrē

848 *ᴖ̄sē 'osa' LW4593 < sm. osa (SKES)
oåsie å̀ssee ååssie å̄ssē

849 *ᴖ̄stē 'ostaa' LW4595 < sm. ostaa (SKES)
oåstˊedh å̀ssteet ååsˈtiet åstēt

850 *ᴖ̄ššē 'korte' LW4591 ~ sm. hosia (toisin SKES)
åssjee ååsˈsjie* åssjē

851 *pe̮ćće̮ 'katkera' LW4616-7 
bittjedidh← pihtjas pihtjas

852 *pe̮ćē 'lypsää; pusertaa' LW4618 
büttjˊedh bühtjeet påhtjiet påhtjēt

853 *pe̮jē 'ylä-' LW4637 
bijjie bijjè- pajjie padjē-

854 *pe̮kē 'nyhtää, repiä' LW4645 
bikkˊedh bihkeet pahkiet pahkēt

855 *pe̮le̮ 'pelätä' LW4650 ~ sm. pelätä (SKES)
bˊïlledh ballat pallat pallat

856 *pe̮lēmē 'noitarummun lyöntivasara' LW- 
pallēm

857 *pe̮ltē 'pelottaa' LW4650:11 ← 855
bäldˊedh balldeet palˈtiet paltēt

858 *pe̮lve̮ 'pilvi' LW4657 ~ sm. pilvi (SKES)
balve balˈva palˈva palˈva

859 *pe̮ŋkē 'pönäkkä' LW4621b ~ sm. pinka (SKES)
båggaan← bå̀ggee?

860 *pe̮ŋkᴖ̄j 'pyy' LW4620 ~ sm. pyy (SKES)
pakku* pakkōi
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oarre F oari vueˊrr vueˊrr vi̮er̜r̜e

oarre -vuâraš← vi̮er̜r̜e

oarˈje oarji vueˊrjjel← vueˊr̄j- vi̮er̜̄je

oarˈgŋe oarvi vuäˊrvv

oarbmælle← oarbin- nuäˊrben- vueˊrben vi̮er̜̄b̜en̜

oarbes oarbis vuäˊrbes vueˊrbes vi̮er̜̄b̜es̜

oarˈre oarree vuäˊrrev vueˊrrev vi̮er̜r̜ev

oasse oasi vuäˊss vueˊss vi̮es̜s̜e

oasˈtet oastiđ vuäˊstted vueˊs̄teδ vi̮es̜̄t̜ed

hoašˈšâ← hoašši vuâšš vueˊšš

bâččâ počča põčči pe̮čč pɐčč

bâččet paččeeđ pââččad← pa̮ˊǯǯeδ pɐččad

bâggje paije- pââij- pa̮ˊjj- pᴉ̑jje-

pahheeđ pââˊǩǩed pa̮ˊggeδ pɐk̜k̜ed

bâllât poollađ põõllâd pe̮lleδ pɐllɐd

pɐl̜l̜em

bâlˈdet paldeđ pâˊldded pa̮ˊl̄deδ pɐ l̜̄d̜ed

bâlˈvâ polva põlvv pe̮l̄v pɐl̄v

bâgˈge pagge

bâggo F p(o)agoj pââgg pe̮ŋ̄gav
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861 *pe̮ŋse̮m 'huuli' LW4668 ~ hanti pələm (FUV)

baŋseme biŋŋsama pangˈsim paksim
862 *pe̮rē 'oravan tai tuulenpesä' LW- 

bärrie parā←
863 *pe̮rke̮ 'tehdä työtä' LW4670 ~ sm. pyrkiä (SKES)

bargedh barˈgat parˈkat parˈkat
864 *pe̮rtte̮ 'pirtti' LW4687-8 < sm. pirtti (SKES)

barʿta parˈhta părˈhta
865 *pe̮se̮ 'pestä' LW4694 ~ sm. pestä (SKES)

bˊïssedh bassat passat passat
866 *pe̮sē 'pyhä' LW4606 ~ sm. pyhä (SKES)

bissie bissee passie passē
867 *pe̮sē 'paistaa' LW4695 

bissˊedh bisseet passiet passēt
868 *pe̮skē 'ahdas; pienisilmäinen' LW4691-2 

pasˈkie paskē
869 *pe̮ste̮ 'pihti' LW4697 ~ sm. pihti (SKES)

baste bassta* pastastit← pasta
870 *pe̮stē 'pistää' LW4699 ~ sm. pistää (SKES)

bästˊedh bassteet pasˈtiet pastēt
871 *pe̮ške̮ 'ulostus' LW4629 ~ sm. paska (SKES)

bajke baìhka pajˈhka paiˈhka
872 *pe̮te̮ 'takapuoli' LW4703 

batte bahta pahta pahta
873 *pācce̮- 'käpy' LW4710 ← 874

baattsege baats(aga) paahtsak pātsa
874 *pācce̮ 'laueta, päästä irti' LW4709 

baattsedh paahˈtsat pahttsat
875 *pācē 'jäädä (jäljelle tms.)' LW4712 

baadsˊedh baahtseet paahtsiet pahtsēt
876 *pāćē 'ampua' LW4716 

paahtjasit← pātjastit←
877 *pāδve̮ 'visa' LW4721 < sm. patvi (SKES)

baarve bàdhva paadˈva parʿva-
878 *pāje̮ 'sallia; tottua' LW4739 

baajedh bàjjat paajjat pādjat
879 *pājkkē 'paikka, kohta' LW4724 < sm. paikka (SKES)

baihkee paajˈhkie paiˈhkē
880 *pājnē 'painaa, värjätä' LW4727 < sm. painaa (SKES)

baajnˊedh bàidˈneet paajˈtniet paiˈnēt



97

Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

bâvsâ poousa põõus pe̮vs pogs

poora← põõr← pē̮r←

bârˈgât porgađ põrggâd pe̮r̄geδ pɐr̄gli̮ččɐd←

bârˈtâ portta põrtt pe̮rt pɐr̄t

bâssât poossađ põõssâd pē̮sseδ pɐssɐd

bâsse pase pââˊss pa̮ˊss pɐs̜s̜e

bâsset passeeđ pâˊssem←

bâsˈke poskad← põskkâd← pa̮ˊskeχ←

bâsˈtâ poostah← põõstt

bâsˈtet pasteđ pâˊstted pa̮ˊs̄teδ pɐs̜̄t̜ed

bâiˈkâ poška põškk pe̮š̄k pɐš̜̄k̜e

bâttâ potta põtt pe̮dd pɐtt

bāccâk paaccah paacciǩ pᾱʒʒeχ poccɐŋ̜̄g̜e

bacˈcât paccađ paccâd

baccet pääcciđ pääˊcced pāʒʒeńǯ←

boččet pääččiđ pääˊččed

bađˈvâ pađvv

bāggjât paaijađ pᾱjjeδ

baiˈke päikki päiˊǩǩ paˊ j̄k paj̄k̜e

baiˈdnet päiniđ päinnad← paj̄neδ← paj̄nad←
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
881 *pākće̮s 'kipu; kipeä' LW4741 

baaktjes baaktjas paaktjas pāuhtjas
882 *pākke̮ 'kuuma; kuumuus' LW4746 

baakke bàhka paahˈka pahkka
883 *pākkē 'oravan maha' LW4748 ~ md. ṕeḱe (FUV)

baakkie pahkkē
884 *pāktē 'kallio' LW4743 

baaktie bàktee paakˈtie paktē
885 *pālē 'aika' LW4758 

baalie bàllee paallie pāllē
886 *pālke̮ 'olla laitumella' LW4754 

baalgedh bàlgat paalkies← palˈkat
887 *pālkkē 'palkka' LW4755 < sm. palkka (SKES)

baalkaa bàl(h)kaa paalˈhkaa palˈhkā
888 *pāllᴖ̄ 'kives; pallo' LW4760 < skand. (NL)

paalˈluo pallō
889 *pālte̮ 'vieri-' LW4761 < sm. palsi (SKES)

baalde bàllda- paalˈta palta
890 *pāltēs 'pallas' LW4762 (vrt. 890)

palʿtēs
891 *pānē 'hammas' LW4769 

baanie bàdˈnee paatnie patnē
892 *pāŋkē 'poron päitset' LW4722 ~ sm. panka (SKES)

baaggie bàgˈgee paakˈkie paggē
893 *pārkē- 'palmikoida' LW4779 ~ es. pärg (SKES pärkä ) (johdoksia)

baargieldidh bàrgèldiht paarˈkietit parˈkētit
894 *pārkkᴖ̄ 'parkki; puunkuori' LW4781 < skand. (NL)

baarkuo bàrʿkoo paarˈhkuo parˈhkō
895 *pārnē 'poika; lapsi' LW4783 < skand. (NL)

baarnie bàrdˈnee paarˈtnie parˈnē
896 *pārᴖ̄ 'aalto' LW4787 < skand. (NL)

baaruo baarroo paarruo pārrō
897 *pārtē 'reunustaa' LW4685 ~ sm. paartaa (SKES)

baardeh← bàrˈdeet SKES paartah← parˈtēt
898 *pāštē 'paistaa' LW4735 < sm. paistaa (SKES)

bàihteet paajˈhtiet paiˈhtēt
899 *pāte̮re̮ 'paeta' LW4797 

baadaadidh baahtarit paahtarit pāhtarit
900 *pɛ̄ccēkkē 'pyrstö' LW4826 

beetskˊe biehtsèhka piehtsiehk* piehtsēk
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bāvčâs pooučas puvčâs pē̮fčas

bakˈkâ paahas paakkâs pᾱgas pakks

bakˈte pähti päˊhtt pāˊχ̄t pak̜̄t̜e

balle pääli pääˊl← pāˊll pal̜l̜e

balˈgât palgađ palggâd pᾱl̄geδ pal̜g̜es̜←

balˈka pälkki päˊlǩǩ pāˊl̄k pal̜̄k̜e

balˈlo pȧllu päll pāll pal̄la

balˈdâ palda- paldd- pᾱl̄d- pal̄d-

baldes pääldis pääˊldes pāˊldes pal̜d̜es̜

badne pääni pääˊnn pāˊnn pan̜n̜e

bagˈge päggi päˊǧǧ pāˊŋ̄g paŋ̜̄g̜e

barˈgedit pärgidiđ paˊrǧǧeed pāˊrgˌteδ par̜ḡ̜ed̜ed

barˈko pȧrkku pärkk pār̄k par̄ka

barˈdne pärni päˊrnn pāˊr̄n par̜̄n̜e

barro pȧȧru päärr

barˈdet pärdiđ pärddad←

baiˈtet päštiđ päˊštted pāˊš̄teδ paš̜̄t̜ed

bāttârit patariđ puâttred pᾱddˌreδ

bæccĕk peeccih piäˊcciǩ pieˊʒeχ piec̜c̜e-
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901 *pɛ̄cē 'mänty' LW4825 ~ sm. petäjä (SKES)

biedsie biehtsee piehtsie piehtsē
902 *pɛ̄cke̮ 'peski' LW4872 

bietskˊedh← bässkèdiht← piesˈkietit← päska
903 *pɛ̄δē 'linnun rinta' LW4828 ~ sm. pätäs (SKES)

bierie beäddaris-← pieddie piehtē
904 *pɛ̄δŋēs 'päläs' LW4829 

beärgaa biedˈgŋès piedngies pierʿŋēs
905 *pɛ̄jvē 'päivä; aurinko' LW4834 ~ sm. päivä (SKES)

biejjie bäìvee piejˈvie peivē
906 *pɛ̄kē 'ryömiä' LW4838 

biegˊedh piehkiet piehkēt
907 *pɛ̄lē 'puoli' LW4842 ~ md. ṕeĺe (FUV)

bielie biellee piellie piellē
908 *pɛ̄ljē 'korva' LW4847 ~ unk. fűl (MSzFE)

bieljie bä̀llˈjee pielˈjie pielˈjē
909 *pɛ̄lkē 'peukalo' LW4840 ~ komi pel (KESK)

bielgie bä̀lˈgee pielˈkie pielˈkē
910 *pɛ̄ltᴖ̄ 'pelto' LW4845 < sm. pelto (SKES)

pältō
911 *pɛ̄ne̮k 'koira' LW4853 ~ sm. peni (SKES)

biënje biegˈŋja piena pǟna
912 *pɛ̄ŋkē 'sanoa, mainita' LW4831 

beägaardidh? beägˈgalit← piekˈkat← pieggēt
913 *pɛ̄rje̮s 'räppänän tuulisuojus' LW4858 

biërjes bierˈjastit← pierjas* pǟrjas
914 *pɛ̄rke̮le̮ 'perkele' LW4860 < sm. perkele (SKES)

biërgele bärˈgala pierˈkal pärˈkal
915 *pɛ̄rttᴖ̄- 'ansa; vaania' LW4871 ~ ims. *petra (sm. peura) (Koivulehto 1988: 39)

beärtudh biärʿtòma pierˈhtuom* pärʿhtōm
916 *pɛ̄se̮ 'päästä' LW4874 < sm. päästä (SKES)

biësedh beässat piessat pǟssat
917 *pɛ̄sē 'pesä' LW4877 ~ sm. pesä (SKES)

biesie biessee piessie piessē
918 *pɛ̄ssē 'tuohi' LW4878 ~ sm. pensas (Bergsland 1965 Vir. 154)

biessie bä̀ssee piesˈsie piessē
919 *pɛ̄ssᴖ̄- 'vitsas' LW4879 ← 918

bˊöösse biessòi piesˈta pǟsō
920 *pɛ̄stē 'päästää' LW4874:4 < sm. päästää (SKES)

biestˊedh biessteet* piesˈtiet* piestēt
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bæcce peeci piäˊcc pieˊʒʒ piec̜c̜e

bæsˈkâ pæska piâckk piec̄k piec̄k

bæđđe peeti pieˊtt pieˊdd

bæđŋes peeđŋis piäˊđnjes peaδnas pieŋgs

bæiˈve peivi peiˊvv pieˊ j̄v piej̄v̜e

bækket peehiđ piäˊǩǩed pieˊggeδ piek̜k̜ed

bælle peeli piäˊll pieˊll piel̜l̜e

bælˈlje pelji peˊllj pieˊĺĺ pieĺ̄ ĺe

bælˈge pelgi peäˊlǧǧ pieˊl̄g piel̜̄g̜e

bælˈdo peäldu peäldd peal̄d peal̄da

bǣnâ pæænuv piânnai pienneγ pienɐg

bægˈget peggiđ peäggted← peaŋgˌχeδ←

bǣrjâs pæærjas pieˊrjes pierjas

bærˈgâlâk pærgaloh peärggâl
915 *pɛ̄rttᴖ̄- 'ansa; vaania' LW4871 ~ ims. *petra (sm. peura) (Koivulehto 1988: 39)

bærtoš peärtušm peärtam

bǣssât pææssađ piâssâd piesseδ

bæsse peesi piäˊss pieˊss

bæsˈse pessi peäˊss pieˊss pies̜̄s̜e

bēssudâk peä(s)ȧdoh peässtõk peässˌta̮k peas̄tɐkk

bæsˈtet pestiđ peäˊstted pieˊs̄teδ pies̜̄t̜ed
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921 *pɛ̄vrēkkē 'kesyttämätön tai pitkäkoipinen poro' LW4889 < sm. peura (SKES)

biëvrˊeke peurēk
922 *pikse̮ 'linnun rintalasta' LW- 

pikˈsa piksa
923 *piktē 'lämmit(tä)ä' LW4923 (vrt. 931)

biktˊedh bikteet pikˈtiet piktēt
924 *pilte̮ 'pölkky, paalu' LW4931 

bˊïlde pilˈta* pilta
925 *pintᴖ̄ 'naisten sukka' LW4900 

piddō
926 *piŋe̮l 'lyly' LW4942 

pingal* piŋāll
927 *pire̮ 'ympäri' LW4949 ~ sm. piiri (SKES)

bˊïjre bìrra pirra pirra
928 *pirē(m) 'linnun tai oravan maha' LW4955 ~ sm. piira (SKES)

piriem* pirēv
929 *pittā 'palanen' LW4972 < skand. (NL)

bˊättaa bihtaa pihtaa pihttā
930 *pive̮ 'pysyä lämpimänä; kestää kylmyyttä' LW4981 

bˊïjvedh bìvvat pivvat pivvat
931 *pēće̮- 'saparo' LW4982 

beetjˊeh? biahtjasma spietjav (sj)pietjav
932 *pēδke̮ 'hajota' LW4985 

spierˈkat
933 *pēje̮ 'panna, laittaa' LW4918 

biëjedh biejjat piejjat piedjat
934 *pēkkē 'kappale, esine' LW4996 

biekkie bä̀hkee piehˈkie piehkkē
935 *pēle̮ 'tukipuu; masto' LW- < sm. pieles (SKES)

pielas* (s)pielas
936 *pēmmᴖ̄ 'ruoka; ruokkia' LW5001 

beäbmuo beäbˈmoo piepˈmuo piebmō
937 *pēŋke̮ 'tuuli' LW4986 

biëgge beägˈga piekˈka piegga
938 *pērkᴖ̄ 'liha; ruoka' LW5008 < skand. (NL)

beärguo beärˈgoo pierˈkuo pierˈkō
939 *pērne̮ 'karhu' LW5009 < skand. (NL)

biërne pierˈtna pierˈna
940 *pēvle̮ 'pälvi' LW5021 ~ sm. pälvi (SKES)

biëvle beäula pievˈla peuˈla
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921 *pɛ̄vrēkkē 'kesyttämätön tai pitkäkoipinen poro' LW4889 < sm. peura (SKES)

bæwrek pieyrih peeˊvriǩ

bikˈsâ piksa pihss pi̮χ̄s pᴉ̑k̄s

bikˈtet pihteđ peˊhtted

bilˈdâ pᴉ̑ltaš←

bidˈdo piddo pedd pi̮n̄d

biŋâl piiŋal piiŋâl pi̮ŋal pᴉ̑ŋ

birrâ pirra pirr pi̮rr pᴉ̑rr

birre peeˊrr pɐrram

bitˈta pittȧ pett

bivvât pivaldiđ← piivvâd pivveδ pᴉ̑vvɐd

bieǯâ pieinis piõijân pīž́̄ piǯe

bieđˈgânit← pieđganiđ← piõđggned← pīd̄gˌneδ← pid̄kn̜ed←

biggjât pieijađ piijjâd pijjeδ pijjɐd

biekˈke F pieˊǩǩ pīˊkk

bielâs F pielas piõll pīll pill

biebˈmo piämmu- piõmm

biegˈgâ piegga piõgg pīŋ̄g piŋ̄g

bierˈgo piärgu pier̄g

bierˈdnâ pierni piõrnn

biewˈlâ pievla piull pīv̄l- piv̄l
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941 *pocke̮ '(väinön)putki' LW4612&5491 ~ sm. putki (SKES)

batske bådhka(!) påsˈka påskå
942 *poδᴖ̄ 'rikkoa' LW5202 

bürrˊedh← buddòi påddaanit← påtōi
943 *pokē 'kapeikko' LW5059 

påhkē
944 *pokkē 'laho puu' LW4644 

bäkkie
945 *poktē 'herät(tä)ä' LW5056 ~ sm. puhde (SKES)

påktēt
946 *polttᴖ̄ 'penkoa' LW5071 

påltōt
947 *ponce̮ 'höyhen' LW4610 

baddse pattsa
948 *poncē 'ravistaa' LW4611 ← ?947

båddsietidh← bàdtsèlit← påttsiet påddsēt
949 *ponē 'punoa' LW4663 ~ sm. punoa (SKES)

büdnˊedh büdˈneet påtniet påtnēt
950 *ponnē 'pohja' LW4664-5 < skand. (NL)

bädnie bådˈnee påtnie pådnē
951 *ponte̮ 'hetki' LW5053 

bådda påtta påddå
952 *pońe̮ 'vääntää' LW5073 ~ sm. puna (SKES)

büdnjˊedh← budˈŋjat påtnjat påtnjåt
953 *pore̮ 'syödä' LW5080 ~ sm. purra (SKES)

bårredh bårrat pårrat pårråt
954 *porē 'ylänkö; kohouma' LW5250 

bürrie pårrē
955 *porje̮s 'purje' LW5075 ~ sm. purje (SKES)

pårjas pårjås
956 *porke̮ 'pyry(ttää)' LW5076 ~ sm. purka (SKES)

bärgestättˊedh pårˈkasit← pårˈkålit←
957 *porkē 'karvanluonti' LW5077 

bårˈgè- pårˈkie pårˈkē
958 *pornēs 'veitsen kara' LW5079 

pårtnuos*← pårʿnēs
959 *poršᴖ̄ 'kuohua' LW5087b 

bårsudh bårˈsjoot pårˈsjuot pårˈsjōt
960 *portē 'latoa, asettaa' LW4682 ~ mari pürδem (ZG437)

bärdˊedh bårˈdeet pårˈtiet pårˈtēt
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bosˈkâ

bođo pođoj pååđâs poδa podas

bokke pohe pååˊǩǩ pok̜k̜e?

pokke pååˊǩǩ

bokˈtet pohteđ pok̜̄t̜ed

bolˈtot polttod pål̄deδ

boʒˈʒâ puʒʒa poʒʒ pon̄ʒ pon̄ʒ

boʒʒetit← poʒʒeliđ← påʒʒlõõttâd←ponʒˌχa̮ddeδ ponʒlov

bodnet panneeđ pââˊnned pânnˌmuš←

bodˈne ponne påˊnn påˊnn pon̜̄n̜e

bodˈdâ pudda podd

bodnjât puunnjađ poonnjâd pōńńeδ pɐnnɐd

borrât pu(u)rrađ poorrâd pōrreδ porrɐd

borre pore pååˊrr på̄ˊrr

borjâs puurjas poorjâs porjes porjs

borˈgâ purga porgg por̄g por̄g

borˈge porge påˊrǧǧ påˊr̄g

bordnes porranjas pornjâs por̄nas

borˈšot porššođ pårššad på̄r̄šeδ

borˈdet pardeđ påˊr̄deδ por̜̄d̜ed
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961 *poske̮ 'pistää, lykätä' LW4690 ~ sm. puskea (SKES)

baskedh båsskat påsˈkat påskåtit←
962 *posᴖ̄ 'tuulla' LW5094 ~ sm. puhua (SKES)

båssudh bùssoot pussuot påssōt
963 *pote̮ 'tulvia; kiehua' LW5101 (johdoksia)

båttaasidh buhtanit påhtanit påhtånit
964 *potkē 'tupruta' LW5097 (johdoksia)

bärkiestidh bå̀dhkanit? påtkiestit pårʿkēstit
965 *povne̮ 'mätäs' LW5106 

båvne påvˈtna* påuˈnå
966 *pᴖ̄ckē 'potka' LW5114 ~ sm. potka (SKES)

boåtskie båsskee pååsˈkie påskē
967 *pᴖ̄cᴖ̄j 'poro' LW5115 ~ mari pùčə̑ (LC)

buvdje bååtsòi pååtsuoj på̄tsōi
968 *pᴖ̄jmᴖ̄ 'syödä kuin lintu; poimia' LW5123 ~ sm. poimia (SKES)

boåjmudh pååjˈpmuot påiˈmōt
969 *pᴖ̄kćāne̮ 'olla tukehtumaisillaan' LW5127&5294 

pååkˈtjaanit påktjānit
970 *pᴖ̄kᴖ̄stē 'nauraa' LW5131 

boåguostidh pååkuostit* på̄kōstit
971 *pᴖ̄lmē 'palmikoida; palmikoitu nauha' LW5314 ~ sm. palmikko (SKES)

boålmietidh←
972 *pᴖ̄lᴖ̄ 'nappi' LW5134 < sm. pola (SKES)

boåluo bå̀lloo påålluo* på̄llō
973 *pᴖ̄ltē 'polttaa' LW5310 ~ sm. polttaa (SKES)

boåldˊedh bå̀lldeet påålˈtiet påltēt
974 *pᴖ̄rēvē 'lautta' LW5148 

bå̀rrèva påårˈrie* pårrē
975 *pᴖ̄rēs 'vanha' LW5149 

boåries båårès pååries på̄rēs
976 *pᴖ̄rᴖ̄- 'paarma' LW5150 (johdoksia)

boårˊüve bårrèva
977 *pᴖ̄rttē 'tuohiastia' LW5153 (? ~ perm.) < ieur. (Koivulehto 1988: 34-37)

boårtie pårˈhtē
978 *pᴖ̄ššᴖ̄ 'kodan peräosa' LW5160 ~ sm. pohja (SKES)

boåssjuo båssjoo pååsˈsjuo påssjō
979 *pᴖ̄tē 'tulla' LW5165 

boådˊedh bååhteet pååhtiet på̄htēt
980 *pᴖ̄tke̮ 'murtaa, katkoa; rikki' LW5167 

boårkedh bå̀dhkanit← pååtˈkanit← pårˈhkanit←
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boskâdit*←

bossot possoođ pååssad påsseδ possad

bottânit puttaniđ pottned

boŧˈkâlit pođgeđ påđgted påδgˌχeδ

bowˈdnâ puvna pounn påˊv̄n pov̜̄ŋ̜e

boasˈke poaski puäˊcǩǩ pueˊc̄k- pi̮ec̜̄k̜-

boaʒo poazuj puäʒʒ poaʒ poaʒaj

boaiˈbmot poaimuđ puâimmad påj̄maδ poaj̄mad

boakˈčanit poahčȧniđ puâhččned pâχ̄čˌneδ poak̄čan̜ed

boaǥostit pouvastiđ påǥsted

poalmeχ← pi̮el̜̄m̜e

boallo poallu puäll poall poalla

boalˈdet poaldiđ puäˊldded pueˊl̄deδ pi̮el̜̄d̜ed

boarˈre poarree puäˊrrev pueˊrrev poar̜r̜ev

boares poaris puäˊres pueˊres pi̮er̜es̜

boaro poaruj puâr poar poara
977 *pᴖ̄rttē 'tuohiastia' LW5153 (? ~ perm.) < ieur. (Koivulehto 1988: 34-37)

boarˈte poartti puäˊrtt pueˊr̄t pi̮er̜̄t̜e

boašˈšo poaššu puâšš poašš pi̮eššɐj←

boattet poattiđ pueˊtted pueˊddeδ pi̮et̜t̜ed

boaŧˈkâ potka puåtkkned← poat̄kˌneδ← pi̮et̜̄k̜id←
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981 *pulćće̮ 'molskia' LW- 

pultjat
982 *pulkkē 'pulkka' LW5221 < sm. pulkka (SKES)

bulhkaa pulˈhkie pulˈhkē
983 *puntijē 'ommella saumaa tai reunusta' LW5201 

büddˊedh büdˈdat puttit puddit
984 *puvē 'kuristaa' LW5285 ~ md. povams (E. Itkonen 1946: 303-304)

büvvˊedh büvveet puvviet puvvēt
985 *puvrē 'aitta' LW5278 < skand. (NL)

buvrie
986 *pōce̮ 'potea' LW5288 ~ sm. potea (SKES)

buahtsat puohtsat puohtsat
987 *pōcke̮ 'pierrä; pieru' LW5326 

buotskenes← puoskas
988 *pōće̮ 'penis' LW5289 

buodje buohtja puohtja puohtja
989 *pōδᴖ̄ 'pato; padota' LW5291 ~ sm. pato (SKES)

buore(ve) buaddoot puodduot puotōt
990 *pōjte̮k 'kärppä' LW5298 ← 991

puoita
991 *pōjtē 'rasva' LW5299 ~ sm. paita (< germ.)

buöjdie büeidee puojˈtie puoiˈtēt
992 *pōkće̮ 'sukeltaa' LW5294 

puokˈtjat puoktjat
993 *pōktē 'noutaa, tuoda' LW5216b 

buöktˊedh büekteet puokˈtiet puktēt
994 *pōlē 'palaa' LW5310 ~ sm. palaa (SKES)

buölˊedh büelleet puolliet puollēt
995 *pōlē 'palikka' LW- ~ sm. pala (SKES)

996 *pōlte̮ 'rinne; kukkula' LW5316 ~ sm. palsi (T. Itkonen 1980: 228)
buolde buallda puolˈta puolta

997 *pōlve̮ 'polvi' LW5317 ~ sm. polvi (SKES)
buolve bualˈva puolˈva puolˈva

998 *pōncᴖ̄ 'alaston' LW5113 ~ komi pudžni̮ (KESK)
boåddsude buadtsòda puotˈtsuot puoddsōt

999 *pōńᴖ̄ 'kastaa rasvassa' LW5243 
buagˈŋjoot puotnjuot puotnjōt

1000 *pōŋe̮ 'povi' LW5320 ~ sm. povi (SKES)
buoŋe buagŋa puoknga puokŋa
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bulˈčât pulččeđ pulččâd pul̄čeδ pulčad̜ed←

bulˈke pulkke puˊlǩǩ puˊl̄k pul̜̄k̜e

budˈdit puddiđ puˊddeed puˊn̄dˌjeδ←
984 *puvē 'kuristaa' LW5285 ~ md. povams (E. Itkonen 1946: 303-304)

buvetit← -puvvag← -poovv← -puˊv← puv̜v̜ed

buwˈre puvre puˊvrr puˊv̄r puv̜̄r̜e

buoccât puoccađ puõccâd pūʒʒeδ pi̮ccɐd

buosˈkâ puoska puõckk pūc̄k pi̮ec̄kad←

buoččâ puoča puõčč pūǯǯ pi̮čč

buođđo puȧđu puäđđ puedd pi̮etta

buoidâ puoiduv puiˊjddi puj̄deγ pi̮jdeg

buoiˈde pyejdi puiˊjdd pūˊ j̄d pi̮ j̄d̜e

buokˈčât puohčađ puhččâd pūχ̄čeδ

bukˈtet pyehtiđ puˊhtted puˊχ̄teδ pi̮χ̜̄t̜ed

buollet pyelliđ pueˊlled pūˊlleδ pi̮l̜l̜ed

puȧlȧ? pueˊll? pi̮l̜l̜e
996 *pōlte̮ 'rinne; kukkula' LW5316 ~ sm. palsi (T. Itkonen 1980: 228)

buolˈvâ puolva puõlvv pūl̄v pi̮v̄l

buodnjot puȧnnjuđ puännjad pueńńeδ pi̮eńńad

buogŋâ puoŋa puŋŋ pūŋŋ pi̮ŋŋ
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1001 *pōrē 'hyvä' LW5323 ~ sm. para(s) (SKES)

buörie büerree puorrie puorrē
1002 *pōrne̮ 'purnu' LW5322 ~ sm. purnu (SKES)

buorne puorˈna
1003 *pōšē 'vihainen' LW5330 < sm. paha (SKES)

buösjie buasjàhka← puossjie puossjē
1004 *pōte̮ 'vastaan' LW5331 

buotteh← buaht puohta puohta
1005 *re̮ke̮ 'olla kiimassa (porohärkä)' LW5474 ~ sm. rykiä (SKES)

rˊïkkedh rahkat rahkat rahkat
1006 *re̮me̮s 'silmäluomi' LW5509b 

ramas ramās
1007 *re̮ntē 'rinta' LW5462 ~ sm. rinta (SKES)

räddie raddē
1008 *re̮ŋve̮ 'viskata; pudota' LW5509 

rävgedh? raùgat ravˈkat rauˈkat
1009 *re̮pe̮ 'avata' LW5491 ~ sm. repiä (SKES)

rˊïppesidh← rahpat rahpat rahpat
1010 *re̮pse̮ 'verho' LW5533 ~ sm. ripsi (SKES)

rapseh← rapsa
1011 *re̮se̮ 'puuhata' LW5497-8 

rāsātahttēt←
1012 *re̮stā 'poikki' LW5499 

rästaa rastà rastaa rastā
1013 *re̮šē 'heikko, hento' LW5502 

rassjie rassjē
1014 *re̮te̮ 'erottaa' LW5751 

rˊïttedh rahtat rahtat rahtat
1015 *re̮tē 'rita' LW- ~ sm. rita (SKES)

1016 *re̮†ē 'talvitie' LW5506 ~ sm. rita (SKES)
rihrie rihˈdee raddhie* rahtē

1017 *rāje̮ 'valmistaa' LW5546 
raajedh ràjjat raajjat rādjat

1018 *rājē 'raja' LW5547 < sm. raja < ven. (SKES)
raajie ràjjee raajjie rādjē

1019 *rājkē 'reikä' LW5530 ~ sm. reikä (SKES)
raajgie ràigee raajˈkie raiˈkē

1020 *rājtᴖ̄ 'pororaito' LW5541 < skand. (NL)
raajruo ràidoo raajˈtuo raiˈtō



111

Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

buorre pyeri pueˊrr -pūˊrr pi̮r̜r̜e

buorˈdnâ L puorna puõrnn pūr̄n pur̄n

buošše pyeši pueˊšš pueššeδ←

buottâ puota puõttlõžži← pūddˌla̮ńńe←

râkkât roohađ rõõkkâd re̮ggeδ

râmâs roomas rõõmâs rē̮mˌs roms

râdˈde radde râˊdd ra̮ˊn̄d rɐn̜̄d̜e

râwˈgât rovvađ rõvvâd re̮vveδ

râppât roppađ?

râkˈsâ ropsa rõpss re̮p̄s? rɐp̄s?

râssât roossađ rõssâd re̮ssˌteδ← rɐsst̜ed←

râs(ˈ)ta rasta rââst ra̮st rɐs̜t̜e

râšše raše rââˊšš ra̮ˊšš rɐš̜š̜e

râttât roottađ rõõttâd rē̮ddˌseδ← rɐttɐd

rââˊtt ra̮ˊdd rɐt̜t̜e

râŧŧe rađe ri̮ˊdd rᴉ̑tta

rāggjât raaijađ raaijâd

raggje rääiji raaij rājj rajja

raiˈge räigi reiˊǧǧ rāˊ j̄g raj̄g̜e

raiˈdo rȧjđu räidd rā j̄d raj̄da
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1021 *rānᴖ̄ 'raanu' LW5576 < skand. (NL)

graanuo kràdˈnoo raatnuo* ratnō
1022 *rāntē 'kekäle' LW5517b < skand. (NL)

braaddie kraatˈtie raddē
1023 *rāpe̮ 'runsas, mainio' LW5582 < sm. rapea (SKES)

raahpada rāhpat
1024 *rāpᴖ̄ 'raapia; kuopia' LW5586 

raahpuot* rāhpōt
1025 *rāsē 'kukka, ruoho, kasvi' LW3055 < skand. (NL)

graasie kràssee raassie rāssē
1026 *rāstēs 'rastas' LW5594 < sm. rastas (SKES)

draastaa trastès raasˈti* rāstēs
1027 *rātkē 'erottaa' LW4496 < sm. ratkoa (SKES)

raarkˊedh ràdhkeet raatˈkiet rarˈhkēt
1028 *rāvke̮ 'merihaamu' LW5605-6 < skand. (NL)

raavge raavˈka rauˈka
1029 *rāvkke̮ 'vaatia' LW5608 

raavkedh rauhkat raavˈhkat rauˈhkat
1030 *rāvkkē 'raukka' LW5609 < sm. raukka (SKES)

ràuhkee* raavˈhkie* rauˈhkē
1031 *rāvsā 'rauhanen' LW5616 < sm. rauhanen (vrt. SKES ja Korhonen 1981: 182)

raavsaa raavsies raksā
1032 *rāvtē 'pangan niskahihna tai raksi' LW?5621 

rauˈtē
1033 *rāvtᴖ̄ 'rautu' LW5618 < skand. (NL)

raavre raudoo raavˈtuo rauˈtō
1034 *rɛ̄ćmē 'verkkopaula' LW5686 ~ md. ŕiśḿe (FUV)

riedjmie riesjmee riesjˈmie riesjmē
1035 *rɛ̄kᴖ̄ 'ulvoa' LW5670 < sm. rääkyä (SKES)

rǟhkōt
1036 *rɛ̄ŋvē 'röyhtäistä' LW5690 

rievgiestidh? reuˈkēt
1037 *rɛ̄ppēn(ē) 'räppänä' LW5679 ~ sm. räppänä (SKES)

rieppˊene riehpèna riehpien riehpēn
1038 *riććᴖ̄ 'avata; ponnistella liikaa' LW5699&5701 ~ sm. riitsiä (SKES)

rˊïttjedh rihttjōt
1039 *rijtᴖ̄ 'riita' LW5721 < skand. (NL)

rìddoo rijˈtalit← riiˈtō
1040 *rinē 'kuura' LW5728 

rijnie ritnie* ritnē
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radno rȧȧnu räänn rānn ranna

radˈde räddi räˊdd

rāppâd ra(a)ppad rappâd rābbeδ

rappot rȧȧppuđ rääppad rābbeδ rappad

rasse rääsi rääˊss rāˊss ras̜s̜e

rastes rȧstȧgȧǯ rääˊstes rāˊstes

raŧˈket rätkiđ räˊtǩǩed rāˊt̄keδ rat̜̄k̜ed

rawˈgâ ravga -raugg rᾱv̄g ravga←

rawˈkât ravkkađ raukkâd

rawˈke rävkki räuˊǩǩ rāˊf̄k raîf̄k̜e
1031 *rāvsā 'rauhanen' LW5616 < sm. rauhanen (vrt. SKES ja Korhonen 1981: 182)

rakˈsa rȧksȧ rähss

rawˈde rȧvđi räuˊdd rāˊv̄d rav̜̄d̜e

rawˈdo rȧvdu räudd rāv̄d rav̄da

ræšˈme reešmi

rækkot reäkkad reaggeδ reakkad

ræwˈget räyvittiđ← reävvted← reavˌχeδ← riev̄vid←

ræppen re(e)ppin reäˊppen rieˊppen reaχ̄pan

riččâd ri̮ččeδ

riiˈdo rijdo reiddad ri̮ j̄d

ridne rine reˊnn ri̮ˊnn
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1041 *riŋkē 'rengas' LW5706 < skand. (NL)

riggie riggee rikkie* riggē
1042 *ripe̮ 'rikka' LW5734 

rihpa rihpa
1043 *rissē 'risu, vitsa' LW5716 < skand. (NL)

rijsie? rìssee? rissie rissē
1044 *rite̮ 'teuraspuolisko; sisus' LW5749 

rìdda rihta rihta
1045 *rēse̮ 'koriste(lla)' LW5772 

riësedh riessat
1046 *roćē 'kapeikko' LW5787 

rüttjie rühtjee råhtjie råhtjē
1047 *ronᴖ̄ 'vaadin' LW5802 < skand. (Collinder 1964)

rådnuo rudˈnoo råtnuo råtnō
1048 *roŋke̮ 'kaivaa' LW5789 

raggedh råggat råkkat råggåt
1049 *rotē 'tempoa, kiskoa' LW5811 

rüttˊedh rühtat← råhtit*← råhttit←
1050 *rotᴖ̄ 'viita, lehto' LW5813 

råttuo ruhtoo råhtuo råhtō
1051 *rottᴖ̄ 'kiire' LW5814-5 ~ sm. rutto (SKES)

råhtuo råhttō
1052 *rᴖ̄ŋvᴖ̄ 'välly' LW5860 < skand. (Bergsland 1964 Vir. 144)

roåvguo råuˈgoo rååvˈkuo råuˈkō
1053 *rᴖ̄šmē 'ryppy; roso(inen)' LW5841&5854c 

rååsmaga← råsjmē
1054 *rᴖ̄vē 'palomaa' LW- 

roåvie rå̀vvee rååvvie* rå̄vvē
1055 *rᴖ̄vrᴖ̄ 'komojää' LW- 

råuˈroo rååvˈruo* råuˈrō
1056 *rućke̮ 'ruskea' LW5910 ~ sm. ruskea (SKES)

rütjkˊeke rusjkada* rusjˈkat*← rusjkat
1057 *rućme̮ 'näppy; ihottuma' LW5912 

rüdjmie← rusjmastit*← rusjmas
1058 *rusne̮ 'pakkasusva' LW5495 

rasne rusˈna* rusna
1059 *ruvije̮ 'hieroa' LW5929 

brüvvˊelidh? pryvvat? ruvvit* ruvvit
1060 *ruvtije̮ 'palmikoida nuoraa' LW5922 

ruuˈtit
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rigˈge riggee riˊŋ̄g

rippâ rippa ripp ri̮bb

risˈse risse reˊss ri̮ˊss rᴉ̑s̜̄s̜e

rittâ ritta- ritt- ri̮dd rᴉ̑tt

riessât riessam riõssâm rīssem

ročče rooǯa-← ročč-

rodno ronno råånn rå̄n runag

rogˈgât ruggađ roggâd roŋ̄geδ roŋ̄gɐd

rotˈtit← ruttiđ← råˊtted råˊddeδ rottad←

rotto roto råått rå̄dd

roawˈgo roavvu råvv råvv roav̄va

roašˈme ruˊšmm rueˊš̄m

roavve roayvi ruäˊvv

roavru ruâurr roavras←

rušˈkâd ruškad ručkkâd ruč̄keδ ruč̄kɐd

rušmâs rušmos roočmas ruč̄mes

rusˈtâ rusta rustt

ruvˈvit ruvviđ ruˊvvjed ruvvˌjeδ

ruwˈdit ruvđiđ ruvddeed ruˊv̄dˌjeδ←
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1061 *rōje̮s 'kengän varsi, suukappale' LW5944 ~ sm. ruoju (toisin SKES)

ruojes ruajas ruojas ruojas
1062 *rōjne̮s 'laiha' LW5941 ~ sm. raihnas (SKES)

roåjjaan?
1063 *rōjte̮ 'reisi' LW5942 ~ sm. reisi (SKES)

ruojde ruaida* ruoiˈta
1064 *rōjvēs 'hamppu, roivas' LW5943 < sm. roivas (SKES)

rüeivès ruojvies* ruoivēs
1065 *rōkᴖ̄ 'ruoko' LW5954b ~ sm. ruoko (SKES)

ruogòi ruokuo ruohkō
1066 *rōmpē 'rupi' LW5933 < skand. (NL)

rüebbee* ruopˈpie* ruobbē
1067 *rōne̮ 'vihreä' LW5958 < skand. (NL)

grooneke kruadˈnaa ruotnat ruonas
1068 *rōnte̮s 'ranne(osa)' LW- ~ sm. ranne (SKES)

1069 *rōŋe̮ 'vähäluminen keli' LW5961 
ruotnie-?

1070 *rōpe̮ 'kynsiä, raapia' LW5964 
ruobedh ruahpat*

1071 *rōpse̮ 'punainen' LW5963 
roopseke ruapˈsada ruopˈsat ruopsat

1072 *rōptᴖ̄ 'takaisin' LW5950 
roåptude ruabˈtòda ruopˈtuot ruoptō-

1073 *rōsᴖ̄ 'säkenöidä' LW5972 
roåsudh ruossōt

1074 *rōste̮ 'ruoste' LW5973 < skand. (NL)
ruoste ruassta ruosˈta ruosta

1075 *rōtte̮ 'laukata, juosta (nelijalkainen)' LW5980 
ruottedh ruohˈtat ruohttat

1076 *rōvjē 'teuraan osa' LW5990 ~ sm. raaja (SKES)
ruojˈvie* ruoivē

1077 *rōvke̮ 'kurnuttaa; roukua (poro)' LW5991 
roåvgedh råvgat ruovˈkat ruouˈkat

1078 *rōvsē 'utare' LW5947 ~ sm. rauhanen (SKES)
ruövsie ryöỳsee ruovˈsie* ruoksē

1079 *rōvtē 'rauta' LW5996 ~ sm. rauta (SKES)
ruövdie ryöỳdee ruovˈtie ruoutē

1080 *se̮jē 'paikka' LW6014 ~ sm. sija (SKES)
sijjie sijjee sajjie sadjē
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1061 *rōje̮s 'kengän varsi, suukappale' LW5944 ~ sm. ruoju (toisin SKES)

ruojâs ruojas ruõjâs rūjas ri̮js

ruoinâs ruoinas ruõinâs

ruoiˈdâ ruojda rueˊidd rūˊ j̄d

ruoivĕs ryeivis ruäivas ruejvas ri̮ejv̜es̜

ruȧhu ruâkk ruegg

ruobˈbe ryebbi rueˊbb rūˊm̄b ri̮m̜̜̄b̜e

ruonâs ruonas ruânn ruenn ri̮enn

ruoddâs F ruodas ruõddas rūndas

ruogŋâ ruoŋa ruõŋŋ rūŋŋ

ruoppađ rūbbeδ

ruokˈsâd ruopsad ruõpssâd rūp̄seδ ri̮p̄s

ruokˈtŏt ruȧptu- ruâpttad ruep̄ta ri̮ep̄tad̜e

ruossot ruȧssuđ ruâssad rūsseδ

ruosˈtâ ruosta ruõstt rūs̄t ri̮s̄t

ruotˈtât ruottađ rūˊdes←

ruowˈje ryevji rūˊv̄j ri̮ej̄va

ruowˈgât ruovgađ råuggâd råv̄geδ

ruokˈse ryeksi rieˊhss rūˊk̄s

ruowˈde ryevdi ruˊvdd rūˊv̄d ri̮v̜̄d̜e

sâggje saije sââjj sa̮ˊjj sᴉ̑jje
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1081 *se̮jē 'hioa' LW6015 ~ sm. hioa (SKES)

sijjˊedh sajjiet sadjēt
1082 *se̮ke̮ne̮ 'siitä' LW6023 ~ sm. siitä (SKES)

sahkanit* sahkanit sahkanit
1083 *se̮ke̮ 'läähättää' LW6021 (vrt. 1082?)

sihkat sahkat
1084 *se̮kte̮ 'sitkistyä (puun kuori)' LW- 

saktat
1085 *se̮le̮ 'syli' LW6028 ~ sm. syli (SKES)

sˊïlle salla salla salla
1086 *se̮ntē 'pingottaa' LW6000 ~ mari šᴉ̑ndem (ZG397)

säddˊedh saddeet sattiet saddēt
1087 *se̮ŋe̮- 'sula; jäätön' LW- 

sangas saŋās
1088 *se̮ŋē 'syyhytä' LW6041 ~ sm. syyhytä (ei SKES)

signjiedidh← sigˈŋjèdit← sakngiet* sakŋētit←
1089 *se̮pēkkē 'sivakka, suksi' LW6042 ~ sm. sivakka (SKES)

sihpèhka sapiehk sapēk
1090 *se̮rē 'mustikka' LW6053 

sirrie sirree sarrie* sarrē
1091 *se̮rve̮ 'hirvi' LW6055:1 ~ sm. hirvi (SKES)

sarve sarva sarˈva sarˈva
1092 *se̮rvēs 'hirvas' LW6055:1&2 ~ sm. hirvas (SKES)

särvaa sarvès sarvies sarvēs
1093 *se̮sē 'hiha' LW6058 ~ sm. hiha (SKES)

sissie sissee sassie sassē
1094 *se̮ske̮ 'hyppiä' LW- ~ es. süskama (ZG427)

sasˈkat saskat
1095 *se̮snē 'säämiskä' LW6057 ~ sm. hihna (ZG362)

säsnie sassnèhka← sasˈnie* sasnē
1096 *se̮vē 'parantaa' LW6073 ~ sm. hyvä (SKES)

süvvˊedh syvveet savviet savvēt
1097 *se̮vᴖ̄n 'suvanto' LW6072 < sm. suvanto (T. Itkonen 1982: 159)

suvvene suvvan savuo(v) savō(n)
1098 *se̮vse̮m 'karva' LW?6019 ~ sm. höyhen (E. Itkonen 1959: 309)

säksie?
1099 *se̮vte̮ 'vihma; vihmoa' LW6069 ~ sm. siide (ei SKES)

sävdˊedh← saùˈdat sauˈta
1100 *sāδe̮ 'läähättää' LW6078 

saaredh saaddat* saaddat sātat
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sâggjet sajjeeđ sââijâd sa̮jjeδ sᴉ̑jjɐd

sâkkânit

sâkkât soohađ sõõkkâd se̮ggeδ

sâkˈtot← sohtađ sõhtted sē̮χ̄teδ

sâllâ solla sõll sē̮ll sɐll

sâdˈdet saddeđ sâˊdded sa̮ˊn̄deδ sɐn̜̄d̜ed

sâŋâs sooŋŋađ sõõŋŋâd sē̮ŋŋaδ

sâgŋedit← saŋ(j)ediđ←

sâbek saaveeh sââˊveǩ sa̮ˊveχ

sârred sare sääˊrr sa̮ˊrr sɐr̜r̜e

sârvâ sorva sõrvv sē̮r̄v sɐr̄v

sârves sarves sââˊrves sa̮ˊrves sɐr̜v̜es̜

sâsˈkât

sâvvet savveeđ sââvvad← sa̮ˊvveδ
1097 *se̮vᴖ̄n 'suvanto' LW6072 < sm. suvanto (T. Itkonen 1982: 159)

sâvo savo sââv sa̮v sɐvvan
1098 *se̮vse̮m 'karva' LW?6019 ~ sm. höyhen (E. Itkonen 1959: 309)

soousa sõõus se̮vs sɐgs

sâwˈdâ sovđa sɐv̄d

sāđđât saađđađ saađđâd sāddeδ sattad
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1101 *sājδē 'saita (kala)' LW6091 < skand. (NL)

saajdie sàidee NL saajˈdie NL saiˈtē
1102 *sājttē 'keihäs' LW6092 ~ sm. saitta (SKES)

saajtie sàihtee saajˈhtie saiˈhtē
1103 *sāke̮ 'sanoma, puhe' LW6102 < skand. (NL)

saage saahka saahka sāhka
1104 *sāksē 'lika; hapantunut' LW6101 ~ komi se̮s (KESK)

saakse-
1105 *sālke̮ 'höyste' LW6105 

salˈga saalˈka* salˈka
1106 *sāmē 'saame(lainen)' LW6122 ~ sm. Hämä- (SKES)

saamie sàbmee saapmie sapmē
1107 *sāŋkē 'keppi, puikko' LW6079 

saaggie sàggòhtit← saakˈkie* saggē
1108 *sāppē 'sappi' LW6132 ~ sm. sappi (SKES)

sääppie sàhpee saahˈpie sahppē
1109 *sāre̮ 'halkoa' LW6138 

saaredh sàrrat saarrat* sārrat
1110 *sārkē 'viilto' LW6134 < sm. sarka (vrt. SKES)

saargie sàrgee saarˈkie sarˈkē
1111 *sārnᴖ̄ 'puhua; saarnata' LW6136 < sm. saarna(ta) (SKES)

saarnudh sàrdnoot sarˈtnuot sarˈnōt
1112 *sārtē 'poron sydän; lihakappale' LW6141 

säärdie sarˈtē
1113 *sāttē 'saattaa' LW6149 < sm. saattaa (SKES)

saattˊedh sàhteet saahˈtiet sahttēt
1114 *sāvce̮ 'lammas' LW6151 < skand. (NL)

saavtje sautsa saavˈtsa sauˈtsa
1115 *sāvje̮ 'makea vesi; maanalainen taruolento' LW6152 < skand. (NL)

saajve saajˈva saiˈva-
1116 *sāvle̮k 'saivar' LW6155 

sāuˈla
1117 *sāvrē 'kestävä' LW6159 

saavreke← sàuree saavˈrie sauˈrē
1118 *sɛ̄jnē 'seinä' LW6184 < sm. seinä (SKES)

siejˈtnit← seiˈnē
1119 *sɛ̄jpē 'häntä' LW6185 

siejbie säìbee siejˈpie seiˈpē
1120 *sɛ̄jvē 'viitata' LW6312 (vrt. 1121?)

siëjvelidh← seiˈvēt
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saiˈde säjđi säiˊdd sāˊ j̄d saj̄d̜e

saiˈte säjtti säiˊtt sāˊ j̄t

sākkâ saaha saakk sᾱgg sakk

sähss sāχ̄s sak̜̄s̜e

salˈgâ salga salgg sᾱl̄gˌteδ←

sabme säämi sääˊmm sāˊmm sam̜m̜e

sagˈge säggi säˊǧǧ sāˊŋ̄g saŋ̜̄g̜e

sapˈpe säppi säˊpp sāˊpp saχ̜̄p̜e

sārrât saarrađ saarrâd

sarˈge särgi säˊrǧǧ sᾱr̄geδ← sar̄gɐd←

sarˈdnot sȧrnuđ särnnad sār̄neδ sar̄nad

sarˈde säˊrdd sāˊr̄d

satˈtet sättiđ säˊtted sāˊtteδ saχ̜̄t̜ed

sawˈʒâ savʒa sauʒʒ
1115 *sāvje̮ 'makea vesi; maanalainen taruolento' LW6152 < skand. (NL)

sawˈjâ savja saujj sâv̄j saj̄v

sāwlâ staavla(!) staaul(!) sᾱvl savl̄

sawˈre sävri säuˊrr sāˊv̄r

sæiˈdne sejni seiˊnn sejnas← sejns←

sæiˈbe sejbi seiˊbb sieˊ j̄b siej̄b̜e

siej̄vɐd
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1121 *sɛ̄jvᴖ̄ 'laskeutua' LW6188 (vrt. 1120?)

säìvoot siejˈvuot seiˈvōt
1122 *sɛ̄kē 'seka' LW6191 < sm. seka (SKES)

siehkie siehkē←
1123 *sɛ̄kkᴖ̄ 'kopara(-karvat)' LW6193 

seäkkuo seähkoo siehˈkuo sähkkō
1124 *sɛ̄ŋāńće̮ 'karkea lumi' LW6210 

siengatj* sǟŋātj
1125 *sɛ̄ŋkē 'hoikka' LW6180 

sieggie sägˈgee siekˈkie sieggē
1126 *sɛ̄pē 'häväs' LW6212 ~ sm. häväs (SKES)

siehpie* siehpē
1127 *sɛ̄prē '(pyynti-)seura' LW6218 ~ sm. seura (toisin SKES ja LC)

seäbˈree siebˈrē
1128 *sɛ̄ptē 'syötti' LW6326 ~ sm. sättä (SKES)

sieptie sä̀pˈtee siepˈtie siebˈtē
1129 *sɛ̄vńē 'pimeä' LW6224 

sjievnjˊede sä̀wdˈŋjeda sjievˈtnjiet sjäuˈnjat←
1130 *sijte̮ 'kylä' LW6247 ~ sm. hiisi (SKES)

sˊïjde sìdda sijˈta siiˈta
1131 *sikkᴖ̄ 'pyyhkiä' LW6259 

sˊïkkesidh← sihkkōt
1132 *silē 'väsynyt' LW6008&6263 

säjluos← sìlloo← siluos← sillē
1133 *silpe̮ 'hopea' LW6267 < skand. (NL)

sˊïlbe silˈba silˈpa silˈpa
1134 *siltē 'silli' LW6030 < skand. (NL)

sildie silldaa siltā
1135 *sire̮ 'erota; levitä' LW- 

sirrat sirrat
1136 *sirtē 'siirtää; muuttaa' LW6282 < sm. siirtää (SKES)

sirdˊedh sirˈtiet sirˈtēt
1137 *site̮ 'tahtoa' LW6287 

sˊïjtedh siihtat sihtat sihtat
1138 *sivlᴖ̄ 'naskali' LW6297 < skand. (NL)

siuˈlō
1139 *sēje̮ 'visva' LW6313  = ural. *sexji (Janhunen 1981)

siëje siejjat← siejja siedja
1140 *sējtē 'uhrikivi' LW6187 

siejˈtie seiˈtē
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sæiˈvot seäjvuđ seivvad seaj̄veδ seaj̄vad

sække seehi- seakkad← seagga seakkan̜ed

sækˈko seäkku seäkk seakk seaχ̄ka

sǣ(g)ŋaš seŋes seänjaž sueŋeǯ si̮enɐč

sægˈge seggi seäˊǧǧ sieˊŋ̄g sieŋ̜̄g̜e

sæppe seve seäˊv sieˊβ- sieb̜e
1127 *sɛ̄prē '(pyynti-)seura' LW6218 ~ sm. seura (toisin SKES ja LC)

særˈve servi seäˊrvv sieˊb̄r

sækˈte septi seäˊptt sieˊp̄t

sæwˈdnje sævŋad← seuˊnnjed siev̄neδ seav̄ne Sz

siiˈdâ sijda sijdd sij̄d si j̄d

sikˈkot sikkođ sekkad si̮kkeδ sɐχ̄kad

sille sile seeˊll si̮ˊll

silˈbâ silba silbb si̮l̄b sᴉ̑l̄b

silˈde silde sildd sil̄d sᴉ̑ l̜̄d̜e

sirˈrat← sirroođ← seertted← si̮ˊrˌχeδ← sᴉ̑rran̜ed←

sirˈdet sirdeđ seˊrdded sᴉ̑r̜̄d̜ed

sittât si̮ddeδ

siwˈlo sivlo seull

sieggjâ sieija siõij sījj sijj

sieiˈde siejdi seidd← sīˊ j̄d siej̄d̜e
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1141 *sēŋe̮ 'sierain' LW6325 

siëŋe siekŋa
1142 *sēple̮ 'sohjo' LW6303 

siëble siäbˈla siepˈla siebla
1143 *sēppe̮ 'häpykarva' LW6327 ~ sm. häpy (SKES)

siëppe siehppa
1144 *sēsā 'isän sisko' LW6330 

seäsaa siessaa siessaa siessā
1145 *sēvne̮ 'säyne' LW- ~ sm. säyne (SKES)

seuna SLO sēuna
1146 *soje̮ 'taipua' LW6746 ~ sm. sujua (SKES)

sujjedh såjjat såjjat sådjåt
1147 *solkē 'ahkion lisäjalas' LW6751 ~ sm. sulka (SKES)

sälgie sålˈgat← sålˈkie* sålˈkē
1148 *somᴖ̄ 'sumu' LW6755 ~ sm. sumu (SKES)

såpmē
1149 *soŋkē 'makuusijan takanurkka' LW6743 

såggèsna← såkkie såggē
1150 *sope̮ 'kaluta' LW6759 

suppedh suhpat såhpåt
1151 *sopte̮ 'vaahto' LW6747 

sapte såpta* såpˈta såbˈtå
1152 *sormē 'surma' LW6765 < sm. surma (SKES)

sårˈmē
1153 *sᴖ̄δēs 'tikku' LW6775 

soåraa såådès såådies* så̄tēs
1154 *sᴖ̄jē 'hiha; siipi' LW6789&6790 ~ komi soj (KESK)

soåjaa så̀jjee sååjjie så̄djē
1155 *sᴖ̄kē 'koivu' LW6791 

soågie sååhkee sååhkie så̄hkē
1156 *sᴖ̄lᴖ̄ 'kaivella hampaita' LW6794 

sooledidh← så̄llōt
1157 *sᴖ̄lvē 'taive' LW- ~ sm. solva (SKES)

1158 *sᴖ̄mpē 'sauva' LW6773 ~ sm. sompa (SKES)
soåbbes? så̀bˈbee sååpˈpie såbbē

1159 *sᴖ̄ŋᴖ̄ 'kosio; kosia' LW6804 
soåŋuo suagˈŋoo suokˈnguo suogŋō

1160 *sᴖ̄ppe̮ 'soppi' LW- < sm. soppi (SKES)
såhppa
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siegŋâ siõŋŋ

siewlâ siebla siõbll sīb̄l

siepˈpâ sieppa siõpp sīpp sipp

siessa siäsȧ sieˊss sīˊss sis̜s̜e

sæwnjâd LN sivn sivn

soggjât suuijađ sooijâd sōjjeδ sojjɐd

solˈge solge såˊlǧǧ såˊl̄g sol̜̄g̜e

sobmo somo sååm så̄m

sogˈge sogge såˊǧǧ såˊŋ̄g

soppât suuppađ sōbbeδ

sokˈtâ supta soptt sōp̄t sop̄t

sorˈbme sorme såˊrmm såˊr̄m sor̜̄m̜e

soađes soađis suäˊđes sueˊδes

soggje soaijȧ suäij sueˊjj si̮ejja

soakke soahi suâˊǩǩ sueˊgg

soallot soalluđ soällad soalleδ

soalˈve soalvi suäˊlvv

soabˈbe soabbi suäˊbb sueˊm̄b si̮em̜̄b̜e

soagŋo soaŋŋoo← suäŋŋjed← sueŋŋˌjeδ← sieŋ̄ŋɐd←

soppa suåpp sōpp
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1161 *sᴖ̄rvē 'kelohonka' LW6810 

soårvie så̀rvee såårˈvie sårˈvē
1162 *sᴖ̄vlē 'sohjo' LW6062b 

soåvlie såuˈlee sååvˈlie såuˈlē
1163 *suke̮ 'soutaa' LW7089 ~ sm. soutaa (SKES)

suvgedh suuhkat suhkat suhkat
1164 *suntē 'sula' LW7078 < sm. sunta (SKES)

süddie südˈdee suttie suddē
1165 *supē 'haapa' LW7106 ~ sm. haapa (SKES)

süvbie sǜbbee suhpie* suhpē
1166 *sutte̮ 'suuttua' LW7114 < sm. suuttua (SKES)

suttetidh← suhtat suhttat
1167 *suvtē 'kuljettaa veneellä' LW7125 ~ sm. soutaa (SKES)

süvdˊedh suvˈtiet suuˈtēt
1168 *sōδe̮ 'pihistä' LW7174 ~ md. šud́ə (E. Itkonen 1971a: 52)

suoredh suoddat
1169 *sōje̮ 'verkonkäpy' LW7134 ~ sm. hui (SKES)

suoje suajja suojja
1170 *sōjē 'suoja' LW7135 ~ sm. suoja (SKES)

suöjies← süejjee suojjie* suodjē
1171 *sōjnē 'heinä' LW7132 ~ sm. heinä (SKES)

suöjnie süeidnee suojˈtnie suoiˈnē
1172 *sōjpᴖ̄ 'hoippua' LW7084 ~ sm. hoippua (SKES)

suojˈpuot suiˈpōt
1173 *sōke̮ 'sakea' LW7139 ~ sm. sakea (SKES)

soogeke suahkada suohkat suohkat
1174 *sōkse̮ 'toukka' LW7137 ~ md. suks (ZG138)

suokse suakˈsa suokˈsa suoksa
1175 *sōlē 'varas(taa); salaa' LW7150 ~ sm. sala (SKES)

suoleh← süellèda suola← suollē
1176 *sōlnē 'kaste' LW7154 ~ sm. halla (SKES)

suölnie suolˈhnie suolnē
1177 *sōlᴖ̄j 'saari' LW7152 ~ sm. salo (SKES)

soole suolòi suoluj suolō(j)
1178 *sōmtēk 'juurakko' LW7128 

süebˈdèga suobˈtiek suoptē
1179 *sōne̮ 'suoni' LW7161 ~ sm. suoni (SKES)

suone suadna suotna suotna
1180 *sōnte̮ 'leikata auki' LW7129 ~ md. sańd́ə (E. Itkonen 1971a: 52)

suoddedh suadˈdat suotˈtat suoddat
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soarˈve soarvi suäˊrvv sueˊr̄v- si̮er̜̄v̜e

soawˈle soavli s(u)äuˊll

sukkât suuhađ suukkâd suggeδ sukkɐd

sudˈde sudde suˊdd suˊn̄d sun̜̄d̜e

suppe supe suuˊpp suˊbb

sutˈtât suttađ suttâd sutteδ suχ̄tɐd

suwˈdet suvdeđ suˊvdded

suođđât suođđađ

suoggje syeiji sueiˊj sūˊjj si̮ejja

suoiˈdne syeini suiˊjnn sūˊ j̄n si̮ j̄n̜e

suoiˈbot suibođ sueibbad sū j̄beδ si̮ j̄bad

suokkâd suohad suõkkâd sūggeδ si̮kkɐd

suokˈsâ suoksa suõhss sūχ̄s si̮k̄s

suolled syele suol← sūl← si̮elan̜ed←

suolˈdne syelni sueˊlnn sūˊl̄n si̮l̜̄n̜e

suolo suȧlui suâl suel si̮elaj

syebdee suiˊbddi sūˊm̄deγ si̮n̜̄d̜e

suodnâ suona suõnn sūˊnn si̮nn
1180 *sōnte̮ 'leikata auki' LW7129 ~ md. sańd́ə (E. Itkonen 1971a: 52)

suodˈdât
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1181 *sōńᴖ̄ 'suo' LW7163 

sjåtnjō
1182 *sōŋēr 'säilytysteline' LW7164 

suönjˊere süegˈŋjèra suonngier suoŋēr
1183 *sōŋke̮ 'häärätä; harso' LW7129b 

soåggudh? suokˈkat suoggat
1184 *sōpē 'pehmeä; taipuva' LW7168 ~ sm. hopea (SKES)

suobies suohpē
1185 *sōppᴖ̄ 'heittää' LW7170 

suoppenje← suahpoot suohˈpuot suohppōt
1186 *sōrē 'haara' LW7176 ~ sm. haara (SKES)

suörie- süerree suorrie suorrē
1187 *sōrāme̮ 'sierain' LW6216 

seärume -suorrān
1188 *sōrke̮nē 'säikähtää' LW7171 

suarˈganit suorˈkanit suorˈkanit
1189 *sōrkē 'haara' LW7172 ~ sm. sarka (SKES)

suörgie süärˈgee suorˈkie suorˈkē
1190 *sōrme̮ 'sormi' LW7173 ~ sm. sormi (SKES)

suorme suarˈbma suorˈpma suorˈma
1191 *sōse̮ 'sarven sisus; heikko jää' LW7181 ~ sm. sasu (SKES)

soåse sååsòhka← suossa suossa
1192 *sōske̮ 'purra' LW7179 ~ komi se̮ski̮ni̮ (KESK)

suoskedh suasskat suosˈkat suoskat
1193 *sōstᴖ̄- 'pehmeä puu- tai sarviaines' LW7180 ← ?1191

soåstuoh← suasstòi suosnuoh*← suosnō
1194 *sōtte̮ 'mielyttävä; makea' LW7184-5 < skand. (NL)

suätteke suohtas suohtas
1195 *sōve̮ 'savu' LW7192 ~ sm. savu (SKES)

suove suavva suovva suovva
1196 *sōvē 'jäinen tai vetinen lumi' LW7195 

suövie süevvee suovvē
1197 *sōvńē 'lumikuoppa' LW7188 ~ sm. sauna (SKES)

suövmie suovˈvie*?
1198 *sōvtē 'kidus' LW7191 ~ sm. hauta (Korhonen 1981: 35)

syövdee suovˈtie* suouˈtē
1199 *še̮le̮ 'sileä' LW- < sm. sileä (SKES)

sjalla*← sjallat
1200 *še̮ljᴖ̄ 'pihapaikka' LW6034 < sm. silja (SKES)

själjuo sjalˈjoo sjalˈjuo sjalˈjō
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suodnjo suȧnju suânnj šueńń si̮eńńa

suonjer suonjar sueˊnarv

suogˈgât suoggam sueˊǧǧ sūŋger

sūbbeδ si̮ppɐd

suopˈpot suȧppuđ suâppad sueppeδ

suorre syeri sueˊrr sūˊrr si̮r̜r̜e

-suorram suȧrrȧm suärram si̮erram

suorˈgânit suorganiđ suõrggned sūr̄gˌneδ si̮r̄gɐn̜ed

suorˈge syergi

suorˈbmâ suorma suõrmm -sūr̄m si̮r̄m

suossâ suosa suõss sūss si̮ss

suosˈkât suoskađ suõskkâd sus̄keδ si̮s̄kɐd

suosto suõstt

suottâs suotas suõttâs

suovvâ suovva suõvv sūvv si̮vv

suovve suävvad← sūˊvv si̮v̜v̜e

suowˈdnje syevŋis

suowˈde syevdi suˊvdd sūˊv̄d si̮v̜̄d̜e

šâllâd šoollad šõõllâd šē̮lleδ

šilˈljo šiljo šellj
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1201 *še̮lmē 'kirveensilmä' LW7256 < sm. silmä (SKES)

själmie sjalˈpmie sjelˈmē
1202 *še̮ltē 'silta' LW7257 < sm. silta (SKES)

själdie
1203 *še̮mēr(ē) 'hamara' LW7258 < sm. hamara (SKES)

sjäbmere sjibmèr sjimier* sjimēr
1204 *še̮nte̮ 'syntyä; tulla joksikin' LW7249 < sm. syntyä (SKES)

sjïddedh sjadˈdat sjatˈtat sjaddat
1205 *šāće̮ 'sysätä' LW7268 

sjàhtjat sjaahtjat* sjāhtjat
1206 *šāńe̮ 'riepu; takkuinen' LW- 

sjaatnja* sjānjas
1207 *šētte̮ 'sopia; mahtua' LW7331 

sjiëttedh sjiahtat sjiehˈtat sjiettat
1208 *šokᴖ̄ 'huokua' LW- 

sjå̄hkōt
1209 *šōjē 'pihlaja' LW- 

sjuojjie* sjuodjē
1210 *te̮ke̮ 'tehdä' LW7631 ~ sm. tehdä (SKES)

dakkedh dahkat tahkat tahkat
1211 *te̮ktēr 'tytär' LW7629 ~ sm. tytär (SKES)

däktier dakˈtèr SKES taktier*
1212 *te̮nē 'tina' LW7648 < skand. (NL)

didnie didˈnee tatnie tatnē
1213 *te̮ppe̮ 'tukkia' LW7655 ~ sm. typpiä (SKES)

dappedh dahpat tahpat tahppat
1214 *te̮re̮ 'jäykistyä; tiivistyä' LW- 

tarakit← tarrat
1215 *te̮rvē 'terva' LW7662 < sm. terva (SKES)

därvie darˈvee tarˈvie tarˈvē
1216 *te̮vē 'syvä; ulappa' LW7677&7877b ~ sm. syvä (SKES)

dyvvˊene← divvè- tavvie- tavvēn←
1217 *tājδē 'tietää; olla mahdollinen' LW7699&7702 < sm. taitaa (SKES)

daajrˊedh dàideet taajˈtiet taiˈtēt
1218 *tājᴖ̄ 'houria' LW7708b 

daajjalit← taajjuot* tādjōt
1219 *tāktē 'luu' LW7709 ~ unk. tetem (MSzFE)

daaktie dàktee taakˈtie takˈtē
1220 *tālkke̮s 'lääke' LW7718 

daalkeseh← daalhks taalhkas tālʿkas
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šâlˈbme šalme šâˊlmm ša̮ˊl̄m šɐ l̜̄m̜e

šâlˈde šalde šâˊldd ša̮ˊl̄d šɐ l̜̄d̜e

šimer šomer šâˊmmer ša̮ˊmmer

šâdˈdât šoddađ šõddâd še̮n̄deδ šɐn̄dɐd

šāččât saaččađ saaččâd šᾱǯǯeδ šaččɐd

sādnjâ saanja šaannj

šietˈtât šiettađ šiõttâd šītteδ šiχ̄tɐd

šokkot šohhoođ šååkkad šåggeδ šokkad

šuoggje šyeiji šuˊjj ši̮jj-

dâkkât toohađ tõõkkâd te̮ggeδ tɐkkɐd

dâdne tane tâˊnn ta̮ˊnn tɐn̜n̜e

dâpˈpât toppađ tõppâd tē̮ppeδ tɐχ̄pɐd

dârrât tõõrrâd tē̮rreδ

dârˈfe tâˊrvv ta̮ˊr̄v tɐr̜̄v̜e

dâvve tavve tâˊvv ta̮ˊvv tɐv̜v̜e
1217 *tājδē 'tietää; olla mahdollinen' LW7699&7702 < sm. taitaa (SKES)

daiˈdet täiđiđ täiˊdded taj̄ded?

daggjot tȧȧijuđ* tääijad tājjeδ

dakˈte tähti täˊhtt tāˊχ̄t tak̜̄t̜e

dālkâs tȧlkkuđ← taalkâs
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1221 *tālle̮s 'kengän heinäpanos' LW7721 < sm. tallukas (SKES)

daalas taallas tāllas
1222 *tālᴖ̄ 'jättiläinen saduissa' LW6949 < skand. (vrt. LC)

staaluo stàlloo staalluo stāllō
1223 *tālvē 'talvi' LW7728 ~ sm. talvi (SKES)

daalvie dàlvee taalˈvie talˈvē
1224 *tāme̮ 'kesyttää' LW7731 < skand. (NL)

däämˊedh dàbmat taapmat tāpmat
1225 *tāmće̮ 'hioa; kovasin' LW7613 

dàbˈtjat taabˈtjat tabˈtjat
1226 *tānće̮ 'norjalainen; skandinaavi' LW7688 < skand. (vrt. LC)

daadje dàdtja taatˈtja tadtja
1227 *tāplē 'täplä' LW7686 ~ sm. täplä (SKES)

tabˈlē
1228 *tāre̮ 'olla sekaisin, henkitoreissa' LW7760 

taarrat tārrat
1229 *tārje̮ 'kestää' LW- < sm. tarjeta (SKES)

dàrjat* taarˈjat tarˈjat
1230 *tārᴖ̄ 'ei-saamelainen' LW7749 < sm. taro (SKES)

daaruo daarroo taarruo tārrō
1231 *tārpe̮ 'tarve' LW7746 < skand. (NL)

daarbetidh← daarphit← taarpas* tārpahit←
1232 *tāsnē 'tähti' LW4123 ~ sm. tähne (SKES)

naastie nàsstee naasˈtie nastē
1233 *tāstē 'tähti' LW7752b ~ sm. tähti (SKES)

daastaa
1234 *tāvērē 'tavara' LW7766 < sm. tavara < ven. (SKES)

daavˊere tàvvèra taavvier tāvvēr
1235 *tāvjā 'taaja; usein' LW7756 ~ sm. taaja (SKES)

daajvaaj dàiˈvee taajvaaj tàiˈva
1236 *tāvkē 'kaari; jousi' LW7757(&?6930b) ~ vepsä taug (LC)

steävke??
1237 *tāvrᴖ̄ 'kiinteä' LW7762 < sm.-karj. takra (vrt. SKES ja Koivulehto 1988: 27)

daavraa tauˈrō(t)
1238 *tāvte̮ 'tauti' LW7764 < sm. tauti (SKES)

dàuˈda taavˈta tauˈta
1239 *tɛ̄jve̮ 'tavata' LW7785 

diejviedidh← däìvèdit← tiejˈvietit← teiˈvat
1240 *tɛ̄kkē 'luuton, vahva liha' LW7791 ~ sm. täkkä (SKES)

dähkè tiehkkē
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dāllâs taalas taallâs- tᾱlas-

stallo stȧȧlu (s)tääll tāll talla

dalˈve tälvi täˊlvv tāˊl̄v tal̜̄v̜e

dābmât taammađ taammâd

dawˈǯât tabǯađ taabǯâs tᾱmǯes tam̄ǯ

dāǯ(ǯ)â taaǯa taaǯǯ

dawˈle täˊbll tāˊb̄l

dārrât tarrađ täärr← tārreδ

darˈjât tarjađ tārjeδ*← tar̄jɐd

darro tȧru- taarr tārr tarra

dārbâš taarbas tarbb

nasˈte tä(ä)sni täˊsnn

täˊstt tāˊs̄t tas̜̄t̜e

davver tääyvir täˊvver

dawˈje tȧvjȧ täujja tâv̄j taj̄va

dawˈge tävgi täˊugg
1237 *tāvrᴖ̄ 'kiinteä' LW7762 < sm.-karj. takra (vrt. SKES ja Koivulehto 1988: 27)

dawˈro(t) tav̄rad

dawˈdâ tavda taudd

dæiˈvât tæjvađ teivvad

dækˈke tekki teäˊǩǩ tieˊkk tieχ̜̄k̜e
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1241 *tɛ̄lᴖ̄ 'pehmittää nahkaa' LW7797 < sm. telata (SKES)

deälloot tiellat←
1242 *tɛ̄mpᴖ̄ 'kostua; merilevä' LW7782 

deäbbudh deäbˈbòdit← tiepˈpuot täbbōt
1243 *tɛ̄ntē 'painaa' LW7784 

dieddˊedh deädˈdeet tietˈtiet tieddēt
1244 *tɛ̄ńće̮le̮ŋkēs 'sisilisko' LW6970 ~ sm. sisilisko (SKES)

deädjaalummes didtjòl LN tiettjuol tädtjulij
1245 *tɛ̄pćᴖ̄ 'puristaa' LW7789&7805 

daabdjedh← deäptjoot tiepˈtjuot täb(ˈ)tjōt
1246 *tɛ̄re̮ 'juosta; pölähtää; kiirehtiä' LW7814 

diëredh
1247 *tɛ̄rē 'tere' LW7817 ~ sm. terä (SKES)

dierie dierree tierēs
1248 *tɛ̄rmē 'törmä' LW7809 ~ sm. törmä (SKES)

diermie? tierˈpmie tierˈmē
1249 *tɛ̄vtē 'täyttää' LW7821b < sm. täyttää (SKES)

dievtedh däyfteet tievˈtiet teuˈtēt
1250 *tijmā 'viime vuosi' LW7622 < skand. (NL)

dˊäjmaan← dìbˈmaa tijˈpmaa tiiˈmā
1251 *tikkē 'täi' LW7850 ~ sm. täi (SKES)

dikkie dihkee tihkie tihkkē
1252 *tiljā 'teljo' LW7850b < skand. (NL)

dˊäljaa dilljaa tilˈjaa tilˈjā
1253 *time̮ 'pehmetä' LW7838 

dˊïjmedh dìbˈmat timies*← tipmat
1254 *tinnᴖ̄ 'piikivi' LW7859 < skand. (NL)

düdnˊele← didˈnol← titnuo* tidnō
1255 *tiŋe̮ 'hohkakivi; kuononkärki' LW7861 

tikŋa
1256 *tivᴖ̄ 'korjata' LW7680 

dˊävvudh divvoot tivvuot tivvōt
1257 *tējkᴖ̄ 'kyynärvarsi' LW7883 

teiˈkō
1258 *tēlke̮ 'paikata' LW7792 

diëlgestidh← tielˈ(h)kat
1259 *tēlᴖ̄ 'pöytä' LW7796 < skand. (NL)

deäluo deälloo tielluo tiellō
1260 *tēnᴖ̄ 'reunus(taa)' LW7889&7890 

diënetidh←
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dællot teälluđ teällad tealleδ

dæbˈbo(t) teäbb team̄b team̄ba

dædˈdet teddiđ teäˊdded tieˊn̄deδ tien̜̄d̜ed

dǣǯâlâgges taǯalig čiǯǯli tień̄ǯˌla̮k tɐŋ̄l̜iŋ̜̄g̜e

dækˈčot tepčuđ tepččsed← tep̄ceδ

dǣrâtit←? tiârrâd tierreδ tierrɐd

dǣres teres tiäˊrr tieˊres tier̜r̜e

dærˈbme termi teäˊrmm tieˊr̄m tier̜̄m̜e

dæwˈdet tevdiđ teuˊdded tieˊv̄deδ tiev̜̄d̜ed

diiˈbma tijmȧ teimma ti̮ j̄ma tᴉ̑ j̄ma

dikˈke tikke teˊǩǩ ti̮ˊkk ti̮χ̜̄k̜e

dilˈlja tiljȧ teˊllj ti̮ĺĺ

dibmât tiimmađ temmned←

didˈno tinno tenn ti̮nn

di(e)gŋâ tiŋŋa ti̮ŋŋ

divvot tivvoođ teevvad ti̮vveδ tuvvad

dieiˈgo tiäigu teiˊǧǧ tiej̄g

tiälgudiđ← tieˊlǧǧ← til̄geδ

diello tiäll tiell tiella

diednot tiännuđ tiânnâd tien tiennad
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1261 *tēppē 'tupsu' LW7893&7965 

duäppaa duahpaa tiehˈpaa tiehppē
1262 *tētē 'tietää' LW7901 < sm. tietää (SKES)

diedˊedh diehteet* tiehtiet tiehtēt
1263 *tēvte̮ 'täysi' LW- ~ sm. täysi (SKES)

1264 *tojtē 'huuhtoa' LW7908 
tåjˈtiet tåiˈtēt

1265 *tokte̮k 'tohtaja' LW7939 ~ mari toktə̑ (ZG126)
daktege

1266 *tole̮ 'tuli' LW7914 ~ sm. tuli (SKES)
dålle tålla tålla tållå

1267 *tolkē 'sulka' LW7912 ~ unk. toll (MSzFE)
dålˈgee tålˈkie* tålˈkē

1268 *tomte̮ 'tuntea' LW7617 ~ sm. tuntea (SKES)
dåbdedh dåbˈdat tåbˈtat tåbˈtåt

1269 *toŋkē 'juoksutusmaha' LW7906 
dåggee tåkkie tåggē

1270 *tope̮ 'tarttua kiinni (lumi)' LW- 
tåhpat tåhpåt

1271 *toppe̮ 'tuppi' LW7654 ~ sm. tuppi (SKES)
dappe tåhpa tåhppå

1272 *tᴖ̄jē 'murtaa' LW7951 ~ sm. tai(-ttaa) (ei SKES)
doåjudh dåjjeet tååjjiet tå̄djēt

1273 *tᴖ̄jvᴖ̄ 'toivoa' LW7949 < sm. toivoa (SKES)
doåjvuotidh← då̀ivoot tååjˈvuot tåiˈvōt

1274 *tᴖ̄kkē 'porotokka' LW7952 
doåkkie då̀hkee tååhˈkie tåhkkē

1275 *tᴖ̄le̮ 'pitää' LW7956 
duoletidh← tå̄llat

1276 *tᴖ̄lā 'talvitie' LW7957 ~ sm. tola (SKES)
tå̄llē

1277 *tᴖ̄me̮ 'kiirehtiä' LW7962 
duomedh dååmèdit← tååpmarit*← tå̄pmar←

1278 *tᴖ̄ŋvᴖ̄s 'poron kantosatulan pehmike' LW7991 
doovges

1279 *tᴖ̄pᴖ̄ 'siepata' LW7966 
doåbudh då̀hpoot tååhpuot tå̄hpōt

1280 *tᴖ̄rētē 'seurata' LW7972 (vrt. 1281)
doåriedidh tåårrietit tå̄rrētit
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diepˈpe tieppi tieˊpp tieˊpp tieχ̜̄p̜e

diettet tiettiđ tieˊtted tīˊddeδ tit̜t̜ed

tiiudâs tīvdas tivds

doiˈdet tojdeđ tåiddad tåj̄deδ← toj̄dad←

dovtâ tuhtuv tohtti toht

dollâ tulla toll tōll toll

dolˈge tolge tåˊlǧǧ tåˊl̄g tol̜̄g̜e

dowˈdât tubdađ tobddâd tom̄deδ tom̄dɐd K

dogˈge togge tåˊǧǧ tåˊŋ̄g toŋ̜̄g̜e

doppât tuuppađ toopred← tobbˌreδ←

dopˈpâ tuppa topp tōpp t(u)oχ̄p

doaggjet toaijiđ tuäijed tueˊjjeδ ti̮ejjed

doaiˈvot tuȧivuđ tuâivvad

doakˈke toakki tuäˊǩǩ tueˊkk

doallât toollađ tueˊllâjed tūˊllˌjeδ← ti̮el̜l̜id←

doalle toali tueˊll tueˊll

doabmâ toommađ tuâmmâd toamˌdeδ←

doawgos toovvas tovvs

doappot toappuđ tuâppad toabbeδ toappad

doarredit toaridiđ* tuärreed
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1281 *tᴖ̄rēs 'poikki' LW7973 ~ mari toreš (ZG132)

doåres dåårès tååries tå̄rēs
1282 *tᴖ̄rjᴖ̄ 'tukea' LW7967 ~ sm. torjua (SKES)

doårjuotidh← dåårjòhtit← tåårˈjuot tårˈjōt
1283 *tᴖ̄rkēstē 'vapista' LW7969 

doårgiestidh dåårgèstit tåårkiestit tårʿkēstit
1284 *tᴖ̄rᴖ̄ 'taistella' LW7974 ~ sm. tora(ta) (SKES)

doårudh då̀rroot tåårruot tå̄rrōt
1285 *tᴖ̄rvē 'määrä; annos' LW7978-9 

-doårvie (gåd)dèrva -tåårˈvie -tårˈvē
1286 *tulvē 'tulva' LW8026 < sm. tulva (SKES)

dülvie dülˈvee tulˈvie* tulˈvē
1287 *tuške̮ 'kaataa, loiskauttaa vettä' LW- 

tusjkalit←
1288 *tuvnē 'kasa; tunkio' LW8057 

duvnie
1289 *tuvtē 'tukea' LW8058 

duvdege← düvdeet* tuvˈtiet* tuuˈtēt
1290 *tōjē 'käsityö' LW8071 

düejjee tuojjie tuodjē
1291 *tōke̮ 'tuoda' LW8068 ~ sm. tuoda (SKES)

duogedh duahkat tuohkat
1292 *tōkē 'taka-' LW8075 ~ sm. taka- (SKES)

duögie düehkee tuokien← tuohkē
1293 *tōkŋe̮ 'paikata' LW8087 

duoŋedh duagŋat tuokˈngat tuogŋat
1294 *tōljē 'talja' LW8082 ~ sm. talja (SKES)

duöljie düellˈjee tuolˈjie tuolˈjē
1295 *tōlme̮ 'polkea' LW7641&8078 

dalmedh deälˈbmoot← tuolˈpmuot← tuolˈmōt←
1296 *tōlpe̮ 'tasainen' LW8079 

dualˈbada tuolˈpat tuolʿpas
1297 *tōlte̮ 'kiehua' LW8080 

duoldedh dualldat tuolˈtat tuoltat
1298 *tōne̮ 'raukka; nälkiintyneen haju' LW8086 ~ sm. tuoni (SKES)

duone(ge) tuotna tuotna
1299 *tōnte̮r 'tunturi' LW8065 ~ sm. tanner (SKES)

duoddere tuottar tuottar
1300 *tōntē 'lisä' LW8067 

duöddˊedh← düedˈdeet← tuotˈtie tuoddē
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

doares toaris tuäˊres tueˊres toaras

doarˈjot torjiđ← tuerjjad toar̄jeδ

doargestit toargistiđ tuârggnjõs← toar̄keδ←

doarrot toarruđ tuärrad toarreδ toarrad

doarˈve toarvi tuäˊrvv tueˊr̄v ti̮r̜̄v̜e

dulˈve tulve tuˊlvv tuˊl̄v tul̜̄v̜e

duškâlit← tuškođ← tuškkâd tuš̄keδ

duwˈdne tuvne tuˊvnn tuˊv̄n

duwˈdet tuvdeđ tuˊvdded ti̮ˊv̄deδ

duoggje tyeiji tuâij tūˊjj ti̮jje

duokke tyehi tueˊǩǩen← tūˊggen← ti̮k̜k̜en̜

duogˈŋât tuovŋađ tuuŋŋâd tūv̄ŋeδ ti̮v̄ŋɐd

duolˈlje tyelji tueˊllj tūˊĺĺ ti̮ĺ̄ ĺe

duolˈbmât tuolmađ tuõlmmâd

duolbâs tuolbas tuõlbâs tūlbas ti̮lbs

duolˈdât tuoldađ tuõlddâd tūl̄deδ ti̮l̄dɐd

duodnâ tuona tuõnn tuenn

duoddâr tuodar tuõddâr tūndar

duodˈde tuȧdduđ← tuâddad← tuen̄deδ←
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1301 *tōŋkē 'takku' LW8070 

tuokˈkie* tuoggē
1302 *tōpe̮ 'lappaa köyttä sisään' LW8089 

tuohpanit*← tuohpat
1303 *tōre̮ 'päärmätä' LW8094 

duoredh duarrat? tuorrat tuorrat
1304 *tōrke̮ 'oksa, risu' LW8090 

duorge duarˈga tuorˈka tuorˈka
1305 *tōrpᴖ̄ 'tarpoa' LW8093 ~ sm. tarpoa (SKES)

dårboot tuorˈpuot tuorˈpōt
1306 *tōse̮ 'valaista' LW- ~ sm. tuohus (SKES)

1307 *tōste̮ 'uskaltaa' LW8099 ~ sm. tohtia (SKES)
duostedh duasstat* tuosˈtat tuostat

1308 *tōstᴖ̄ 'ottaa kiinni' LW8098 ~ sm. tahtoa (SKES)
doåstedh duasstoot tuosˈtuot tuostōt

1309 *tōte̮ 'tosi' LW8101 ~ sm. tosi (SKES)
duadasta← tuohta SKES tuohta

1310 *tōtke̮ '(kalan) sisälmykset' LW8100 ~ sm. totku (SKES)
duörkie tuotˈka tuorˈka

1311 *tōvlē 'taula' LW8106 ~ sm. taula (SKES)
duävlaa dyöwˈlee tuovˈlie tuouˈlē

1312 *uccē 'pieni' LW8228 
üttjie ühtjee uhtsie uhttsē

1313 *ukse̮ 'ovi' LW8236 ~ sm. uksi (SKES)
ukse uksa ukˈsa uksa

1314 *ullᴖ̄ 'villa' LW8242 < skand. (NL)
ålluo ulloo ulluo (h)ullō

1315 *urkkā 'potka- tai hauislihas' LW4515 
årkaa urˈhkaa* urˈkā

1316 *urmē 'poropaarman toukka' LW8265 
urpmas*← urʿmas←

1317 *urpē 'urpu' LW8267 < sm. urpa (SKES)
urˈpie* urˈpē

1318 *uvje̮ 'untuva' LW8278 < skand. (NL)
hujˈva* (h)uiˈva

1319 *ve̮ce̮ 'viti' LW8299 ~ sm. viti (SKES)
vˊättjedeh-← vahtsa vahtja vahtsa

1320 *ve̮cke̮ 'kaapia' LW909 
vasskoot← vasˈkat vaskōt←
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

duogˈge tyeggi tueˊgg tūˊŋ̄g ti̮ŋ̜̄g̜-

duoppât tuoppađ tūbbeδ

duorrât tuorrađ tuõrrâd tūrreδ

duorˈgâ tuorga tuõrgg tūr̄g ti̮r̄g

duorˈbot tuȧrbuđ tuârbbad tuer̄beδ ti̮er̄bad

tuossađ tuõssâd tūsseδ

duosˈtât tuostađ tuõsttâd tūs̄teδ

duosˈtot tuȧstuđ tuâsttad tues̄teδ ti̮es̄tad

duottâ tuota tuõtt

duoŧˈkâ tuotka tuõtkk tūt̄k

duowˈle tyevli tuˊvll tūˊv̄l

ucˈce ucce uˊcc uˊʒʒ ucc-

ukˈsâ uksa uhss uχ̄s uk̄s

ulˈlo ullo oll ull ul̄la

urˈka urkaj←

urmȧ← uˊrmm uˊr̄m

urˈbe urbe uˊrbb uˊr̄b

uwˈjâ uvja uvjj uv̄j

vâccâ vocca võcc ve̮ʒʒ

fâsˈkot← voskađ võckkâd ve̮c̄keδ vɐc̄kɐd
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1321 *ve̮cᴖ̄ 'kaapia' LW- ~ sm. vitoa (SKES)

våttsudh vahtjōt
1322 *ve̮δe̮ 'avoin paikka (esim. tunturilla)' LW8301 < skand. (NL)

vadda* va(h)ta
1323 *ve̮je̮ 'viiltää, leikata' LW8312 ~ sm. viillä (SKES)

vˊïjjedh vijjat vajjat vadjat
1324 *ve̮ke̮ 'nopea' LW8317 ~ sm. vikevä (SKES)

vihkada
1325 *ve̮kē 'vika' LW8619 ~ sm. vika (SKES)

1326 *ve̮le̮k 'viileke' LW8326 ~ sm. viileke (SKES)
valah valāk

1327 *ve̮lē 'nopea; hypätä pystyyn' LW8327&8329 ~ sm. vilahtaa (ei SKES)
vallie vallē

1328 *ve̮ljē 'paljo' LW8335 ~ sm. vilja (SKES)
väljie valˈjee valˈjie valˈjē

1329 *ve̮lvē 'susilauma' LW8334 ~ md. v́eĺe (Uotila 1946: 30)
valˈvie valˈvē

1330 *ve̮ne̮ 'venyä' LW8337e ~ sm. venyä (SKES)
vˊïdnedh vadˈnat vatnat vatnat

1331 *ve̮ne̮s 'vene' LW8338 ~ sm. vene (SKES)
vˊïntse vadnas vanas vanās

1332 *ve̮ńē 'vino' LW- ~ sm. vino (SKES)
vˊädnjaan← vigˈŋelda← vanjaltit← vatnjahit←

1333 *ve̮ŋe̮ 'kurkottaa' LW905 
vakngat (v)akŋōt←

1334 *ve̮ŋkē 'kattilakoukku' LW893 ~ sm. vinka (SKES)
văggē

1335 *ve̮re̮ 'veri' LW8638 ~ sm. veri (SKES)
vˊïrre varra varra varra

1336 *ve̮re̮s 'tuore' LW8353 ~ sm. veres (SKES)
värries varrès varas varās

1337 *ve̮rke̮ 'melkein; nopea' LW906 ~ sm. virkeä (SKES)
varge varˈga varˈka varˈka

1338 *ve̮rtē 'vuotaa verta' LW8638 ← 1334
värdˊedh varrdeet varˈtiet varˈtēt

1339 *ve̮smē 'viti' LW- ~ sm. vihma (SKES)
vasˈmat←

1340 *ve̮šē 'viha' LW8370 < sm. viha (SKES)
vissjie vassjee vassjie vassjē
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vâccot occoođ vââccad va̮ʒʒaδ

vâđđâ vođđa võđđ ve̮dd vɐtt

vâggjât vooijađ võõijâd ve̮jjeδ vɐjjɐd

vâkkâd voohad võõǥǥâš vē̮ggeδ vɐkktas̄t←

vahe vâˊǩǩ va̮ˊgg

vâlâk voolah

fâlle volliđ← võˊll'jed← ve̮ˊllˌjeδ← vɐ l̜̄l̜id←

vâlˈlje valje vâˊllj

vâlˈve valve vâˊlvv va̮ˊl̄v vɐ l̜̄v̜e

vâdnât voonnađ võõnnâd vē̮nneδ vɐnnɐd

vânâs voonas võõnâs vē̮nˌs vɐns

vidnje-

vâgŋot← ooŋŋađ õõŋŋled← e̮ŋŋˌla̮ˊtteδ← ɐŋ̄led←

fâgˈge vagge vâˊǧǧ va̮ˊŋ̄g vɐŋ̜̄g̜e

vârrâ vorra võrr vē̮rr vɐrr

vârâs vooras võõrâs vē̮ras vɐrs

fârˈgâd vorga

vârˈdet vardeđ vâˊrdded va̮ˊr̄deδ vɐrdᴉ̑jn←

vâsˈme L vasme vâˊsmm

vâšše vaije vââˊšš



144

Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1341 *ve̮vte̮ 'juuttua' LW8372 

vaudat* vavˈtat vauˈtat
1342 *vācce̮ 'kinnas' LW917 < skand. (NL)

fàhtsa faahˈtsa vahttsa
1343 *vāce̮m 'porovaadin' LW8376 

vaatjoo vaatjam vātjav
1344 *vāje̮s 'puhe; sananlasku' LW8401 < sm. vaihtaa (SKES)

vaajes -vaajas* vaajas vājas
1345 *vājmᴖ̄ 'ydin; sydän' LW8391 ~ sm. vaimo (SKES)

vaajmuo vàibmoo vaajˈpmuo vaiˈmō
1346 *vājtē 'toivoa; valittaa' LW8398 ~ sm. vaidella (SKES)

vaajdˊedh vaajˈtiet vaiˈtēt
1347 *vājvē 'vaiva' LW8400 < sm. vaiva (SKES)

vaajvie vàivee vaajˈvie vaiˈvē
1348 *vākte̮ 'vartija; vartioida' LW925 < skand. (NL)

vaakte vaakˈta vakta
1349 *vālās 'valas' LW928 < skand. (NL)

faalaa vaalès faalies NL svālēs
1350 *vālkkā 'poron hartiarasva' LW8324 

vaalkaa vaalˈhkaa* valˈhkā
1351 *vālmā 'längensija' LW8424 

vaalmie vàlbmoo← vaalˈpmie* valˈmē
1352 *vāltē 'ottaa' LW8427 

vaaldˊedh vàlldeet vaalˈtiet valtēt
1353 *vāncē 'kävellä' LW8375 ~ komi vuḍḍni̮ (KESK)

vaaddsˊedh vàdˈtseet vaatˈtsiet vaddsēt
1354 *vānē 'vähäinen' LW8432 < skand. (NL)

vaanies vaanès vaanies vatnē
1355 *vāpsē 'kintaan terä' LW- 

vaapsie vàpsee vaapˈsie* vapsē
1356 *vāre̮ 'vaara; uhka' LW8449 < sm. vaara (SKES)

vārra
1357 *vārē 'vuori, vaara' LW8454 ~ sm. vaara (SKES)

vaarie vàrree vaarrie vārrē
1358 *vārjᴖ̄ 'vaate' LW8443 < skand. (NL)

vaarjuo -vàrjoo vaarˈjuo varˈjō
1359 *vārᴖ̄ 'matkaseura; matka' LW948 < skand. (NL)

faaruo fàrroo faarruo fārrō
1360 *vārtā 'tarkastella' LW8457 < skand. (LW) (johdoksia)

vaardaasidh varrdàhit vaarˈtahit varˈtahit
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Pohjois Inari Koltta Kildin Turja

vâwˈdât vovdađ vouddad vē̮v̄deδ

facˈcâ vacca vacc vᾱcc vaccs

vāǯâ vaij- vaaij vᾱž́̄ vaǯ

vājâs vaajas -vääjas -vᾱjas

vaiˈbmo vȧimu väimm

vaiˈdet väjdiđ vaidled←

vaiˈve väivi väiˊvv vāˊ j̄v vaj̄v̜e

fakˈtâ vahta vahtt vāˊχ̄tˌjeδ

fāles välis vääˊles vāˊles val̜es̜

valˈka vȧlkkȧ valkk- vᾱl̄k- val̄k

falˈbme välmi väˊlmm vāˊl̄m val̜̄m̜e

valˈdet väldiđ väˊldded vāˊl̄deδ val̜̄d̜ed

vaʒˈʒet väʒʒiđ väˊʒʒed vāˊn̄ʒeδ van̜̄ʒ̜ed

vadne vääni vääˊnn vānas vanas

vakˈse väpsi väˊpss vāˊp̄s

vārrâ vaara vaarr

varre vääri vääˊrr vāˊrr var̜r̜e

farˈjo vȧrju värjj vāˊr̄j var̄ja

farro fȧȧru väärr vārr varr

varˈdat vȧrdȧđ varddjed vāˊr̄dˌjeδ A var̄dad
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1361 *vārvᴖ̄ 'silmukka' LW994 

farˈfō
1362 *vāsē 'ohittaa, sivuuttaa' LW8464 ~ sm. vähä (P. Sammallahti; ei SKES)

vaasˊedh vàsseet vaassiet vassēt
1363 *vāstētē 'vastata' LW953&8464b < sm. vastata (SKES)

vaastiedidh vasstèdit vaasˈtietit vastētit
1364 *vātē 'kärkkyä' LW8468 

vaadˊedh vaahtama← vaatav← vāhtēt
1365 *vāttē 'vatsa' LW963 < sm. vatsa (SKES)

faattie fàhtee faahˈtie* fahttē
1366 *vāvlē 'väylä; syöveri' LW966&8745b ~ sm. väylä (SKES)

vaavlie väylaja←? vaavˈlie vauˈlē
1367 *vɛ̄ćērē 'vasara' LW8496 ~ sm. vasara (SKES)

viedjˊere vähtjèra viehtjier miehtjēr
1368 *vɛ̄jē 'voida' LW8514 ~ sm. vääjätä (SKES)

viejˊedh viejjeet viejjiet viedjēt
1369 *vɛ̄jkē 'iltahämärä' LW8505 

viejˈkie* veiˈkē
1370 *vɛ̄jtte̮ 'vartioimaton poro' LW8510 (johdoksia)

veäjtuke vieihtòhka viejˈhtuo veiˈhtō
1371 *vɛ̄kkē 'apu' LW8520 

viekkie vä̀hkee viehˈkie viehkkē
1372 *vɛ̄lććᴖ̄ 'lipsua' LW8521 

veältjaan←
1373 *vɛ̄lkē 'velka' LW8522 < sm. velka (SKES)

välˈgee vielˈkie vielˈkē
1374 *vɛ̄lttē 'välttää' LW8533 < sm. välttää (SKES)

vielˈhtiet vieltēt
1375 *vɛ̄ntē 'pitää sidottuna' LW8499 

vieddˊedh vietˈtiet
1376 *vɛ̄re̮ 'veistää' LW992&8546 

viëredh feärrat vierrat* vǟrrat
1377 *vɛ̄rē 'väärä' LW8551 < sm. väärä (SKES)

viärràba← vieries vierrē
1378 *vɛ̄rᴖ̄ 'uhri; vero' LW8550 < sm. vero (SKES)

vierruo värrō
1379 *vɛ̄rtē 'määrä' LW8556 < sm. verta (SKES)

värʿdee vierˈtit← vierˈtē
1380 *vɛ̄škē 'kupari' LW8484 ~ sm. vaski (SKES)

väìhkee viejˈhkie* veiˈhkē
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farˈfo vȧrvu värvv
1362 *vāsē 'ohittaa, sivuuttaa' LW8464 ~ sm. vähä (P. Sammallahti; ei SKES)

vasset vāsseδ← vassad←

vasˈtedit vȧstidiđ väˊstteed

fattet väättiđ vāˊddeδ

fatˈte vätti -väˊtt -vāˊtt

fawˈle vävli väuˊll vāˊv̄l vav̜̄l̜e

væččer veeččir veäˊččer vieˊž́er vieččer̜

væggjet veeijiđ vâjjeed←? vueˊjjeδ vi̮ejjed

væiˈge vejgi veiˊǧǧ v(i)eˊ j̄g viej̄g̜e

vǣitâlâs væitalas veeitlõs

vækˈke vekki veäˊǩǩ vieˊkk

vælˈčot veälčȧttiđ← veälččad vi̮lčˌχeδ←

vælˈge velgi veäˊlǧǧ vieˊl̄g viel̜̄g̜e

vælˈtet velttiđ veäˊltted vieˊl̄teδ veal̄tad

vædˈdet veddiđ veäˊdded

fǣrrât væærrađ viârrâd vierreδ vierrɐd

værre veeri veäˊrr vieˊrr vier̜r̜e

værro veäru veärr vearr

værdĕ verd veeˊrd vieˊr̄d vier̜̄d̜e

væiˈke veški veäˊšǩǩ vieˊš̄k vieš̜̄k̜e
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Etelä Uumaja Arjeplog Luulaja
1381 *vɛ̄vlē 'leikatun jalan reikä nahkassa' LW1001 

vievlie vievˈlaaj← feuˈlē
1382 *vicārte̮ 'visertää' LW8592 

vijtsierdidh vitsaartit vitsārdit
1383 *vijδēs 'laaja' LW8609 < skand. (NL)

vijries viidès vijties vijtēs
1384 *vike̮ 'viedä' LW- ~ sm. viedä (SKES)

1385 *vilšᴖ̄ 'vilkaista' LW8627 
villsjòhtit← vilˈsjuot* vilˈsjōt

1386 *viŋke̮ 'pyrkiä' LW8589 
vigˈgat vikkat viggat

1387 *vipse̮ 'vyyhti' LW8615 < sm. vyyhti (SKES)
vipsˊe vibsja vipˈsja vipsja

1388 *vire̮ 'kaatua' LW8639b < sm. virua (SKES)
vijrˊedh← virrat

1389 *virkē 'virka' LW8637 < sm. virka (SKES)
virˈgee virkē

1390 *viske̮ 'keltainen' LW1025 
vˊüskeke visskada visˈkat viskat

1391 *vistē 'poron ravinto; syödä sieniä' LW8650 
vistie visstee visˈtie vistē

1392 *više̮ 'viitsiä' LW8650b < sm. viitsiä (SKES)
vˊïssjedh vissjat vassjat? vissjat

1393 *vite̮ 'viisi' LW8610 ~ sm. viisi (SKES)
vˊïjte viihta vihta viht(t)a

1394 *vive̮ 'vävy' LW8611 ~ sm. vävy (SKES)
vˊïjve vivva vivva vivva

1395 *vēke̮ 'juosta (kaksijalkainen)' LW8670 
viahkat viehkat viehkat

1396 *vēke̮ 'väki; paljo' LW8518:6 ~ sm. väki (SKES)
veäkkes← viahka viehka viehka

1397 *vēkse̮ 'vahva' LW8516 
veäkseke viäkˈsa viekˈsa vieksēs

1398 *vēlje̮ 'veli' LW8677 ~ sm. veli (SKES)
viëlle veälˈja vielˈja vielˈja

1399 *vēlke̮ 'valkoinen' LW8674 ~ sm. valkoinen ja välke (SKES)
vˊöölgeke veälˈgada vielˈkat vielˈkat

1400 *vēlmē 'tyven kohta joessa' LW1035 
veälmaa vielmès vielmies vielmēs
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fæwˈle veuˊll

viʒârdit vizardiđ veˊccerded viǯǯerdeδ

viides viiđes veidas

viikkâd vi̮ggeδ vᴉ̑kkɐd

vilˈšot vilšođ vi̮lšˌχeδ← vᴉ̑l̜š̜̄ed̜ed←

vigˈgât viggađ viggted←

vikˈšâ vipša vipšš vi̮p̄š vᴉ̑p̄s

virrât viirrađ viirrâd vi̮rreδ vᴉ̑rrɐd

virˈge virge veˊrǧǧ vi̮ˊr̄g

fisˈkâd viskad viskkâd vi̮s̄keδ

vistâ← visteđ veˊstted vi̮ˊs̄teδ

viššât viššađ viiššâd vi̮ššeδ vᴉ̑ššɐd

vitˈtâ vitta vitt vi̮dd vᴉ̑tt

vivvâ vivva vivv vi̮vv vᴉ̑vv

viekkât viõkklâˊtted←vīggˌla̮ˊtteδ←

viekkâ vieha viõkk vīgg vikk

vievses F vieksa viõhss

vielˈljâ vilja villj vīĺĺ viĺ̄ ĺ

vielˈgâd vielgad viõlggâd vīl̄geδ vil̄gɐd

fielˈbma viälma veâlmm viel̄m vil̜̄m̜e
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1401 *vēlttē 'rinne' LW1036 

viltie
1402 *vēńće̮ 'noutaa' LW8660 

viëddjedh veädtjat vietˈtjat viedtjat
1403 *vēnte̮r 'törmä, kunnas' LW8498 

viëddere viäddar viettar viettar
1404 *vēpsēs 'ampiainen' LW8681b < skand. (NL)

veäpsaa viepsès viepsies* viepsēs
1405 *vēre̮ 'vieriä' LW1043-4 ~ sm. vieriä (SKES)

vierrat* vierrat
1406 *vēre̮ 'kunnas' LW8685 ~ sm. vieri (SKES)

viëre veärra vierra* vierra
1407 *vērcce̮ 'oinas' LW8681c < skand. (NL)

viërtse viärˈtsa NL vierˈhtsa vierˈhtsa
1408 *vērēs 'vieras' LW8688 < sm. vieras (SKES)

vierès vieries vierēs
1409 *vērkē 'lakin karvareunus' LW8683 < sm. verka (SKES)

vierˈkē
1410 *vērmē 'verkko' LW1040 < sm. vermen (SKES)

viermie värˈbmee vierˈpmie vierˈmē
1411 *vērᴖ̄ 'hämmentää' LW1047 

feärroot fierruot fierrōt
1412 *vērttᴖ̄ 'kirkas sää' LW1049 < germ. (Koivulehto 1988: 29-32)

veärrdoo vierˈhtuo vierˈhtō
1413 *vēse̮ 'väsyä' LW8693 ~ sm. väsyä (SKES)

viäsahtit*← viessat
1414 *vēte̮r 'housunvyötärö' LW1053 < sm. vyötärö (SKES)

fiehtar
1415 *vētke̮ 'kourukirves' LW8696 

veädhka vietˈka vierˈhka
1416 *vētte̮k 'jouhisotka' LW1052 

vǟttak
1417 *vēvŋe̮ 'tarttua kiinni' LW8699 

viëŋerdidh← vievˈkngat
1418 *vōćē 'ampua' LW8720 ~ sm. vasama (SKES)

vuödjˊedh vüehtjeet vuohtjiet vuohtjēt
1419 *vōćᴖ̄ 'herua' LW8723-4 

voådjudh vuahtjoot vuohtjuot vuohtjōt
1420 *vōδᴖ̄ 'pohja' LW8728 

voårume← vuaddoo vuodduo vuotō
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fielˈte vieltti vieˊltt vīˊl̄t vil̜̄t̜e

vieǯˈǯât vieǯǯađ viǯǯâd

vīndar viendar

vievses veepsis viäˊpses vieˊsves veažvas

fierrât vierrađ viõrrâd vīrreδ

vierrâ viera viõrr vīrr virr

vierˈcâ viercca viõrcc vīrceńǯ←

vieres vieres veeˊres vi̮ˊres

vierˈge viergi vieˊrǧǧ

fierˈbme viermi viõrâm vi̮ˊrem vir̜̄m̜e

fierrot vierriđ← viõršed← vīrˌseδ←

fierˈto viärttu viärtt vier̄t vier̄ta

viessât viessađ viõssâd vīsseδ viznattɐd←

fiettâr- viettar viõttâr vīdar

vieŧˈkâ vietka viõtkk

fiettâ(g) viettuv viõtt vīdd

viewˈgŋât vievŋađ viõvŋŋâd

vučˈčut← vuoččuđ← vuäččas← vūˊǯǯeδ vi̮ččed

vuoččot vuȧcčuđ vuäččad vueǯǯeδ vi̮eččad

vuođđo vuȧđu vuâđđ vuedd vi̮etta
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1421 *vōje̮ 'rasva' LW8747 ~ sm. voi (SKES)

vuoje vuajja vuojja vuodja
1422 *vōje̮ 'uida' LW8748 ~ sm. uida (SKES)

vuojedh vuajjat vuojjat vuodjat
1423 *vōjē 'ajaa' LW87511 ~ sm. ajaa (SKES)

vuöjˊedh vüejjeet vuojjiet vuodjēt
1424 *vōjke̮ 'oikea' LW8735 < sm. oikea (SKES)

vuojˈkalit*← vuoika
1425 *vōjŋe̮ 'hengittää' LW8741 ~ sm. aivo (SKES)

vuojŋe← vuaigŋjat vuojˈkngat vuoiˈŋat
1426 *vōjᴖ̄ 'vajota' LW8753 ~ sm. vajota (SKES)

voåjudh vuajjoot vuojjuot vuodjōt
1427 *vōjte̮ 'voidella' LW8743b ~ sm. voidella (SKES)

vuaidat vuojˈtat* vuoiˈtat
1428 *vōkē 'tapa' LW8760 ~ sm. vaka (SKES)

vuögie vüehkee vuohkie vuohkē
1429 *vōksē 'oksentaa' LW8755 ~ sm. oksentaa (SKES)

vuoksedidh← vüekˈseet vuokˈsiet vuoksēt
1430 *vōktē- 'verkkovave' LW8758 ~ sm. ahtaa (SKES)

vuoktenje
1431 *vōle̮ 'vuolla' LW8767 ~ sm. vuolla (SKES)

vuoledh vuallat vuollat vuollat
1432 *vōlē 'ala' LW8768 ~ sm. ala (SKES)

vuölie vüellee vuollie vuollē-
1433 *vōlē 'laulu; manata' LW8769 ~ sm. vala (SKES)

vuölie vüellee vuollie vuollē
1434 *vōlkē 'lähteä' LW8764 ~ sm. valkama (SKES) tai alkaa

vuölgˊedh vüelˈgeet vuolˈkiet vuolˈkēt
1435 *vōlppᴖ̄ 'naisen hame tai takki' LW8774 < skand. (NL)

vuallpoo NL vuolˈhpuo vuolˈhpō
1436 *vōme̮ 'leveys' LW8777 

vuopmal*← vuopmal←
1437 *vōmē 'metsä(-laakso)' LW8779 

vuömie vüebˈmee vuopmie vuopmē
1438 *vōmā 'huomata' LW1120 < sm. huomata (SKES) (johdoksia)

fuämaakättˊedhfuamàhtsit fuomaatjit huomahit
1439 *vōmte̮ 'rinta(-ontelo)' LW8715 ~ sm. onsi (SKES)

vuabˈda vuobˈta vuobˈta
1440 *vōmtē 'myydä' LW8716 ~ sm. antaa (SKES)

vüebˈdeet vuobˈtiet vuobˈtēt
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vuoggjâ vuoija vuõij vūjj vi̮jj

vuoggjât vuoijađ vuõijâd vūjjeδ vi̮jjɐd

vuoggjet vyeijiđ vueiˊjed vūˊjjeδ vi̮jjed

vuoiˈgâd vuojgad vuõigg vū j̄g vi̮ j̄g

vuoiˈgŋât vuojŋađ vuõiŋŋâd vū j̄ŋeδ vi̮ j̄ŋɐd

vuoggjot vuȧijuđ vuäijad vuejjeδ oajjad

vuoiˈdât vuojdađ vuõiddeed← vū j̄deδ vi̮ j̄dɐd

vuokke vyehi vueˊǩǩ vūˊgg

vuokˈset vyeksiđ vueˊhssed vūˊχ̄seδ vi̮k̜̄s̜ed

vuollât vuollađ vuõllâd vūlleδ vi̮llɐd

vuolle vyeli vueˊll vūˊll- vi̮l̜l̜e

vuollo← vuâlleed←

vuolˈget vyelgiđ vueˊlǧǧed vūˊl̄geδ vi̮l̜̄g̜ed

vuolˈpo vuȧlppu vuâlpp

vuobmâd vuommad vuõmm vūmm

vuobme vyemi vueˊmm vūˊmm vi̮m̜m̜e

fuomasit vuȧmȧšiđ vuâmmsed vuemašt←

vuowˈdâ vuobda vuõbdd

vuowˈdet vyebdiđ
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1441 *vōne̮ 'vuono; norjalainen talonpoika' LW8783 

vuone vuadna BS vuotna vuotna
1442 *vōnēm 'anoppi' LW8785 ~ sm. anoppi (SKES)

vuäneve vüenèu vuoniev vuonēv
1443 *vōnte̮k 'punottu kengänpaula' LW8727 ~ sm. vanne (SKES)

vuoddeh vuaddahka← vuottah vuotta
1444 *vōńe̮s 'kesy' LW879  = ural. *i̮ni̮ (Janhunen 1981)

vuonjes vuotnjie← vuonjas
1445 *vōńe̮l '2-vuotias vaadin' LW8788 (vrt. 1444)

vuonjele vuaŋal vuonjal vuonjal
1446 *vōńće̮ 'sulaa; iljanne' LW8719 

vuoddje vuadtja vuotˈtja vuodtja
1447 *vōŋe̮s 'kuonokoppa' LW8789 ~ unk. aj (MSzFE)

vuoŋesteh← vuongas* vuoŋas
1448 *vōŋke̮ 'onki' LW1449 ~ sm. onki (SKES)

hoågge vuagˈga vuokˈka vuogga
1449 *vōpējē 'kapea lahti' LW8799 ~ sm. apaja (SKES)

vuobeje vuohˈpie* vuohppē
1450 *vōpērēs 'urosporo kolmannella vuodellaan' LW8800 

vuöbˊeres vüebèrsa vuopieris vuopē(ri)s
1451 *vōppe̮ 'appi' LW8795 ~ sm. appi (SKES)

vuoppe vuahpa vuohˈpa vuohppa
1452 *vōppᴖ̄ 'poimia' LW- ~ sm. appaa (SKES)

vuohppōt
1453 *vōpse̮ 'havas' LW8729b 

vuapˈsa vuopˈsa* vuopsa
1454 *vōpsē 'vaaksa' LW8780 ~ sm. vaaksa (SKES)

vuobse vuopsē
1455 *vōpte̮ 'tukka' LW8757  = ural. *i̮pti̮ (Janhunen 1981)

vuopte vuapˈta vuopˈta vuobˈta
1456 *vōre̮ć 'varis' LW8801 ~ sm. varis (SKES)

vuarahtjis vuorahtjis* vuoratjis
1457 *vōre̮ 'houria' LW8818 

vuoredh vuarrat? vuorrat vuorrat
1458 *vōre̮s 'vanha; vanhus' LW8816 

vuores vuaras vuoras vuoras
1459 *vōrććē- 'varis' LW8801 ← 1456

vuortje vuörˈtjee LF vuorˈhtja
1460 *vōrkkᴖ̄ 'säilyttää' LW8807 

vöörk'edh← vuarʿkoot vuorˈhkuot vuorˈhkōt
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vuodnâ vuona vuõnn vūnn

vuone vyene vueˊn vūˊn vi̮n̜e

vuoddâ vuoda vuõdd

vuonjâs vuonjas vuänjas

vuonjâl vuonjal vuõnjâl vūńal vi̮ńl

vuoǯˈǯe← vyeǯǯi← vueˊǯǯ←

vuoŋâs

vuogˈgâ vuogga vuõgg vūŋ̄g vi̮ŋ̄g

vuopˈpe vyeppee vuiˊppi vūˊbbe

vuobers vyevers vueiˊres vūˊβers vi̮ber̜̄s

vuopˈpâ vuoppa vuõpp vūpp vi̮χ̄p

vuopˈpot vuȧppuđ vuâppad vueppeδ vi̮eχ̄pad

vuokˈsâ vuopsa vuõpss vup̄s vi̮p̄s

vuokˈse vyepsi vueˊpss vūˊp̄s vi̮p̜̄s̜e

vuokˈtâ vuopta vuõptt vūp̄t vi̮p̄t

vuorâǯâs vuorač vuõrâč vūreǯ

vuorrât vuorrađ vuõrrâd vūrreδ vi̮rrɐd

vuorâs vuoras vuõrâs vūras

vuorˈčes vūrǯeńǯ vi̮r̜če

vuorˈkot vuorkkiđ← vi̮erke
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1461 *vōrnᴖ̄ 'vannoa' LW8811 ~ sm. vannoa (SKES)

voårnudh vuardnoot vuorˈtnuot vuorˈnōt
1462 *vōrᴖ̄ 'vuoro' LW8814 < sm. vuoro (SKES)

voåruo vuorruo vuorrō
1463 *vōrpē 'arpa; onni' LW8812 ~ sm. arpa (SKES)

vuörbie vüerˈbee vuorˈpie vuorˈpē
1464 *vōrtē 'odottaa' LW8825 ~ sm. varrota < germ. (vrt. SKES)

vuördˊedh vüerrdeet vuorˈtiet vuorˈtēt
1465 *vōse̮ 'kohtu' LW8829 

vuose vuass← vuossa vuosah←
1466 *vōsē 'poronvasa' LW8831 ~ sm. vasa (SKES)

1467 *vōsēttē 'osoittaa' LW8833 < sm. osoittaa (SKES)
vuösietidh vüesèhtit vuosiehtit vuosētit

1468 *vōsŋᴖ̄n 'ahven' LW8841 ~ sm. ahven (SKES)
vuaskòn vuoskun(j) vuoskun

1469 *vōsse̮ 'pussi' LW8830 ~ sm. onsi (ei SKES)
vuosse vuassa vuosˈsa vuossa

1470 *vōssē 'kädensija' LW8832 ~ sm. ansa (Bergsland 1965 Vir. 154)
vuössie vuosˈsie* vuossē

1471 *vōstē 'vasta(-)' LW8839 ~ sm. vasta (SKES)
vuöstie vüesstee vuosˈtie vuostē

1472 *vōstā 'juusto' LW8840 < skand. (NL)
vuästaa vuasstaa vuosˈtaa vuostā

1473 *vōsvēs 'persoilla raskauden aikana' LW8840b ~ sm. ahma (Setälä 1896: 15)
vuösvies vuasvas vuosvies* vuosvēs

1474 *vōte̮ 'tapa; -ominaisuus' LW8844 ~ sm. vuosi (SKES)
vuode -vuahta -vuohta -vuohta

1475 *vōtkē 'kolota' LW8808&8843 ~ sm. vatkata (SKES)
vuörkˊedh vüedhkeet

1476 *vōttē 'jäljittää' LW8847 
vuöttˊedh vüehteet vuohˈtiet vuohttēt

1477 *vōvjē 'kiila; levittää' LW8746 ~ sm. vaaja (SKES)
vuövjie vyöyˈjee vuojˈvie vuoiˈvē

1478 *vōvte̮ 'kolo; uuttu' LW8856 
vuovde vuaùta vuovˈta vuouˈta

1479 *vōvtē 'metsä' LW8855 
vyöỳdee vuovˈtie* vuouˈtē
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vuorˈdnot vuȧrnuđ vuârnnad vuernˌχeδ←

vuorro vuȧru vuârr vuerr oarra?

vuorˈbe vyerbi vueˊrbb vūˊr̄b vi̮r̜̄b̜e

vuorˈdet vyerdiđ vueˊrdded vūˊr̄deδ vi̮r̜̄d̜ed

vuossâ vuosa vuõss

vyesi vueˊss vūˊss vi̮s̜s̜e

vuosĕtit vuâzzted vūˊzˌχeδ vi̮z̜ed̜ed

vuosko vuȧsku vuâsk vuesk vi̮ezvan

vuosˈso? vuȧssoo? vuõss vūss vi̮s̄s

vuosˈse

vuosˈte vyesti vueˊstt- vūˊs̄t- vi̮s̜̄t̜e-

vuosˈta vuȧstȧ vuâstt

vuosmes vyesvis vuâsvasted←

-vuottâ -vuota vuõtt -vudd -vi̮tt

vuoŧˈket L vyetkiđ vueˊtǩǩed vūˊt̄keδ

vuotˈtet vyettiđ vueˊtted vūˊtteδ

vuowˈdâ vuovda vuvdd vūˊv̄d vi̮v̄d

vuowˈde vyevdi vuˊvdd
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hilse 313 penis 988
huuli 861 perna 220
häpykarva 1143 peukalo 909
häväs 1126 pikkusormi 128
ien 14 polvi 997
iho, pinta 588 poski 732
jalka 292 potka 966
jalkoväli 29 potka- tai hauislihas 1315
kainalo 339 povi 1000
kammata 160 pää 822
karva 512, 1098 raajan ylin luu 736
kasvot 695 rauhanen 1031
kaula 130 reisi 137, 1063
kieli 788 rinta 1007
kinner 134, 314 rinta(-ontelo) 1439
kinnerluu 774 ruokatorvi 164
kitalaki 517 rusto 101, 794
kives 510, 888 räkä 744
kohtu 1465 sappi 1108
korva 908 selkä 152
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sierain 1141, 1187 kuolla 256
silmä 110 kuristaa 984
silmäkulma 493 kutittaa 102
silmäluomi 1006 kyyköttää 735
silmäterä 344 kärsiä 431
sormenpää 186 levätä 621
sormi 1190 lämmit(tä)ä 923
suoli 173 läähättää 1083, 1100
suoni 842, 1179 lääke 1220
suu 763 niellä 776
sydän 100, 1345 nikotella 753
sydäntorvi tai -rasva 678 nukahtaa 734
syli 24, 1085 nukkua 817
takapuoli 872 nuolla 779
takaraivo 312 nälkä 721
takku 1301 näppy 1057
takkuinen 1206 näppylä 716
tukka 1455 oksentaa 1429
vaaksa 1454 olla henkitoreissa 1228
vatsa 180 olla kiimassa 396
veri 1335 olla sukupuoliyhteydessä 705

olla tukehtumaisillaan 969
1.2.2. elintoiminnot ja taudit ontua 586

palella 307, 470
ajos 716 parantaa 1096
elää 226 persoilla raskauden aikana 1473
haistaa 22 pierrä; pieru 287, 987
hautua rikki (iho) 405 pissata (lapsesta) 85
hengittää 1425 ponnistella liikaa 1038
henki 235 potea 986
herättää 88, 945 purra 335, 1192
herätä 679, 945 puutua; puutuminen 132
hukkua, tukehtua 298 pysyä lämpimänä; kestää kylmyyttä 930
ihottuma 1057 rupi 1066
imeä 757 röyhtäistä 1036
juoda 285 sietää 408
kaivella hampaita 1156 siitä 1082
kangistua 1214 surma 1152
kestävä 1117 sylkeä 161
kestää 408, 1229 sylkäistä ulos 162
kiima 409, 417 syntyä 1204
kipu; kipeä 881 syyhytä 1088
kopeloida (naista); silittää karvaa 764 syylä 142
kovettua; olla ummella 138 syödä 953
kumara, kyykky 333 syödä kuin lintu 968
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tappaa 451 pahka 265, 641
tarkastella 1360 pihlaja 1209
tauti 1238 puu 692
torkkua 734 puunkuori 894
turvota 1214 risu 1043, 1304
ulostus 871 sitkistyä (puun kuori) 1084
uni 700, 731 tuohi 918
valvoa 436 tuomi 221
vamma 641 tuulenpesä 862
vapista 1283 tyvi 648
vika 1325 urpu 1317
vilkaista 1385 vaivaiskoivu 430
virtsa 452 visa 877
visva 1139 vitsa 1043
vuotaa verta 1338 ydin 1345
väsynyt 1132
väsyä 1413 1.3.2. muut kasvit
yskiä 461
yökkiä 441 heinä 1171
ähkiä 74 hilla 566

jäkälä 260
1.3.1. puut kasvi 1025

korte 850
aarnipuu 34 kuihtua 477
haapa 1165 kukka 1025
haara 1186, 1189 kääpä 119
juurakko 1178 lehti 555
juuri 834 marja 693
jälsi 45 merilevä 1242
kanto 195, 251, 522 mustikka 1090
kataja 330 mätäs 664, 965
kelohonka 1161 pihka 372
koivu 1155 puolukka 277
koivun mäihä 686 putki (väinönputki) 941
kuiva (koivu)puu 356 päällysjäkälä 313
kuori 318 ruoho 1025
kuusi(puu) 536 ruoko 1065
käpy 873 sieni 519
laho puu 170, 506, 944 variksenmarja 199
latva 159, 427, 557 varpu 218
mahla 645
mänty 901
naava 552
neulanen 465
oksa 824, 1304
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1.4.1. taivaanilmiöt ja vuoden- ja synkkä, pilvinen 680
vuorokauden ajat sää 37

tarttua kiinni (lumi) 1270
aurinko 905 tuuli 937
ilta 225 tuulla 962
iltahämärä 1369 tyyni 611
kesä 393 vihma; vihmoa 1099
kevät 399 viti 1319, 1339
kuu 647 vähäluminen keli 1069
loistaa 505
paistaa 898 1.4.3. maasto
pilvi 858
pimeä 1129 avanto 355
päivä 905 avoin paikka (esim. tunturilla) 1322
syksy 103 etelä 648, 747, 843
talvi 1223 harju 169
tähti 1232, 1233 huippu 159
vuosi 248 itä 747
yö 241 joenniska 615
yöllä 242 joki 233, 274

jokitörmä 668
1.4.2. sää jyrkkä 192

järvi 258
hämäryys 514 kallio 349, 884
ilma 12, 37 kangas, nummi 515
jäätön 1087 kapeikko 943, 1046
keli 263 kari 532, 792
kirkas sää 1412 kasa 163, 1288
kirkas, sees 261 kaste 553, 1176

kivikko 56kuiva sää 691
kohouma 954kylmetä 269
koski 540, 759kylmä (sää) 171, 269
kukkula 996kylmä kevätsää 539
kunnas 1403, 1406lumipyry 516
kuru 497pakkasusva 1058
laakso 581pyry(ttää) 956 lahti 619, 1149rae 207 lampi 568, 620

sade 21 lompolo 620
sadekuuro 825 louhikko 297
sataa 187 lumikuoppa 1197
sataa lunta 696 lumiseinämä 527
sohjo 1142, 1162 lähde 355
sumu 1148 läpipääsemätön 680
sumu(inen); pilvinen 808 maa 230
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matala 89 vuono 1441
matala koski 771 vuori 1357
matalikko 792 väylä 826, 842, 1366
meri 54, 658 ylänkö 954
metsä 1479
metsä(-laakso) 1437 1.4.4. vesi
metsäalue 653
metsäraja tunturilla 813 herua 1419
mutka 374, 673, 681 heikko jää 1191
niemi 766 höyry 596
niitty 424 iljanne 1446
notko 581 jäinen tai vetinen lumi 1196
notko 778 jää 268
palomaa 535, 1054 jääkuori 389
pelto 910 karkea lumi 1124
pohja 950, 1420 kastua 562
pohjoinen 747 kevyt tai syksyinen lumi 571
poronkantava hanki 79 kiehua 963
puroniitty 771 kiehua yli 51
pälvi 940 komojää 1055
ranta 359 kostua 545
rantasula 689 kuohua 959
reuna 169 kuura 1040
rinne 996, 1401 lumipaakku 104
routakerros 190 makea vesi 1115
saari 1177 paannejää; paantaa 3
salmi 174 sula 1164, 1087
somero 198 sulaa 1446
suo 262, 1181 tippua 486
suometsikkö 367 tulva 1286
suuri suo 54 tulvia 1, 963
suvanto 1097 vaahto 1151
syvä 153, 1216 vesi 115
syöveri 1366 virrata 442
tasainen 249 vuotaa 26
tasoittua 775
tunturi 1299 1.4.5. tuli
tunturikero 133
turve 549 hehkua 69
tyven kohta joessa 1400 hiili 99
törmä 1248, 1403 kekäle 1022
ulappa 1216 kyteä 69
vaara (vuori) 1357 käry 86
vedenselkä 253 leimuta 580, 773
viita, lehto 1050 noki 425, 438
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nöhtä 316 järkevä; taivuteltavissa oleva 270
paahtaa 481 järki 271
palaa 994 katsoa 378
polttaa 973 kurkistaa 541
sammua 458 luulla 360
savu 1195 mahtaa 651
säkenöidä 1073 malttaa 649
tuhka 496 mieli 665
tuli 1266 mielyttävä 1194
tupruta 964 muistaa 684

nähdä 819
1.4.6. muu eloton luonto nähdä unta 731

olla sekaisin 1228
hohkakivi 1255 pelottaa 857
huokua 1208 pelätä 855
kaistale, juova 114 rakastaa 222
kivi 380 saattaa 1113
kolo 1478 sallia 878
kuivua 252 suuttua 1166
kuoppa 68, 456 säikähtää 1188
käppyrä 475 tahtoa 1137
laho 93, 502, 662 tarve 1231
laueta, päästä irti 874 tietää 1262
lokero 551 tietää; olla mahdollinen 1217
mutka, taive 374 toivoa 1273, 1346
mätä 662 tosi 1309
pihistä 1168 tottua 878
piikivi 1254 tuntea 30, 1268
pöly 93 täytyä 305
ryppy; roso(inen) 1053 unohtaa 818
suoja 1170 uskaltaa 1307
täplä 413, 1227 uskoa 255, 815

vaatia 1029
2.1. tajunta vaiva 1347

vauhko 245
aistia 30 viha 1340

vihainen 1003ajatella 286
viitsiä 1392arka 58, 245, 844
voida 1368arvata 690
väärä 1377asia, syy 64

erehtyä 116, 657
houria 1218, 1457
hullu 250
huomata 1438
into 227
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2.2. ilmaiseminen 2.3. yhteiskunta ja kansat

anoa 52 apu 1371
hiljainen 597 arpa 1463
hiljainen, vaiti 254 arvo 61
huutaa 209 ei-saamelainen 1230
hymy(illä) 672 ihminen 805
inttää 713 ikä 6
irvistää, näyttää hampaita; itara 334
    irvistys 728, 770 jakaa 289
joikua 288 karjalainen 368
kiittää 401 kieli 419
kiljua 406 kumppani 358, 504
kirja 413 kuningas 449
kirjoittaa 118 kylä 1130
kirota 323 lainata 618
kutsua 437 liitto 590
kuulla 492 lunastaa 600
kuunnella 494 maksaa 644
kysyä 301 muukalainen 567
laulaa 578 myydä 663, 1440
laulu 1433 nimi 702
mainita 912 nimittää 703
matkia 272 norjalainen 1226
moittia 560 norjalainen talonpoika 1441
nauraa 970 onni 587; 1463
osoittaa 1467 oppia 839
puhe 1103, 1344 ostaa 849
puhua 1111 outo 17

painia 820saarnata 1111
palkka 887sananlasku 1344
pelastaa 340sanoa 912
perintö 59sanoma 1103
raukka 1030, 1298ulvoa 807, 1035
riita 1039urahtaa 635
ryöväri 368vaieta 708 saame(lainen) 1106valittaa 1346 seura 358

vastata 1363 skandinaavi 1226
viheltää 784 taistella 1284
visertää 1382 tapa 561, 711, 1428
ylistää 642 tavara 830, 1234
yllyttää 404 tuttu 840
änkyttää 635 uhata 65

uhri 1378
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vaara; uhka 1356 veli 1398
vainolainen 182 vävy 1394
valhe(ellinen) 420 äidin nuorempi sisko 697
vannoa 1461 äidin vanhempi sisko 484
varas(taa); salaa 1175 äiti 232
vartija; vartioida 1348
velka 1373 2.5. uskomukset
vero 1378
vierailla 303 hauta 68, 353
vieras 538, 1408 jättiläinen saduissa 1222
virka 1389 maanalainen taruolento 1115
voittaa 821 manata 1433
väki 1396 merihaamu 1028

noita 739
2.4. suku ja perhe noitarummun lyöntivasara 856

noitarumpu 398, 473
anoppi 1442 perkele 914
appi 1451 pyhä 866
eno 234 syöjätär 29
isoisä 32 uhrikivi 1140
isoäiti 41
isä 2 3.1. pyynti
isän sisko 1144
kaima 338 ammentaa 445
kaksonen 293 ampua 876, 1418
kosio; kosia 1159 ansa 915
käly 354, 837 havas 1453
lanko 643 jousi 290, 1236
lapsi 895 jäljittää 1476
lapsi, poikanen 646 kalvoin 351
miniä 637 keihäs 1102
morsian 682 kullenuotta 445
nainen 362, 729 launi, polakoukku 633
naisserkku 845 leveys (verkon) 1436
neito 730 luoti 617
orpo 846 nuoli 789
poika 10, 895 nuotan solmuliitos 92
sedän tai enon vaimo 243 nuotta 748
setä 126 onki 1448
sisar 832 onkia 838
tytär 730, 1211 pato; padota 989
ukko 350 patoverkko 816
vanha nainen 40 rihma; saalistaa rihmalla 428
vanhempi setä 223 rita 1015
vanhus 1458 saaliseläin 719
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syötti 1128 ruoka 936, 938
tarpoa 1305 ruokkia 936
uuttu 1478 tuore 1336
vaania 915 vatsa 1365
verkko 1410
verkkojono 276 3.3. astiat
verkkopaula 1034
verkkovave 1430 astia 366, 589
verkkoväri 80 kattila 423
verkonkives 412 kauha 491
verkonkäpy 384, 1169 kaukalo 366
verkonpaula 683 kolmipiinen lihahaarukka 204

kuivua vuotavaksi (astia) 295
3.2. ruoka kulho 715

olla vesitiivis 259
eltaantua 698 paistinvarras 773
hapan 502 tuohiastia 977
hapantunut 485, 1104 ämpäri 229
herkullinen 63
home; homehtua 528 3.4. asunto ja rakenteet
hunaja 670
höyste 1105 asua 62
juusto 1472 kattilakoukku 1334
jyvä; vilja 460 kehdon nahkapäällinen 616
kalanliha 97 kehto 434
kalansuolimakkara 501 keittokoukku 66
kaluta 1150 kodan makuupohja 608
karvas 369 kodan peräosa 978
kastaa rasvassa 999 kota 487
katkera 851 laavu 579
kärkkyä 1364 makuusijan takanurkka 1149
leipä 345 muuttaa 1136
liemi 593 ovi 1313
liha 938 paalu 924
lihakappale 1112 peittää (kattaa) 579
luunsiru; vähäytiminen luu 154 pielipuu 482
luuton, vahva liha 1240 pihapaikka 1200
lypsää 852 pirtti 864
maito 667 poikkipuu 740, 803
makea 63, 762, 1194 purnu 1002
ohutseinäinen, paksuytiminen (luu) 387 pylväs 195
paistaa 867 pystyttää 78
pettu 513 pönkkä 71
raaka 787 pöytä 1259
rasva 991, 1421 rakentaa 62
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riuku 803 olas 826
räppänä 1037 pangan niskahihna tai raksi 1032
räppänän tuulisuojus 913 perälauta 592
seinä 1118 poron kantosatulan pehmike 1278
siivota 454 poron taakka, pulkka 176
sijata vuode 556 pulkka 982
soppi 1160 purje 955
suoja 816, 1170 päitset (poron) 892
säilytyslava 632 päläs 904
säilytysteline 1182 silta 1202
tunkio 1288 sitoa kuorma yhteen 363
verho 1010 sivakka 1089

sompa 398
3.5. työkalut suksen tai ahkion keulakaarre 136

suksi 542, 1089
hamara 1203 taakka 738
kalu; neuvo 725 teljo 1252
keppi, puikko 1107 vene 1331
kiila 607, 1477
kirveensilmä 1201 3.7. metallit
kirves 43
kourukirves 1415 hopea 1133
kovasin 1225 kulta 443
kädensija 1470 kupari 1380
naskali 810, 841, 1138 rauta 1079
pihti 869 ruoste 1074
tuppi 1271 tina 1212
tuura 124
tylsä kirves tai veitsi 660 3.8. puuntyöstö
varsi, kahva 699, 707
vasara 1367 irrottaa puunkuorta 754
veitsen kara 958 kaareva kärki 468
veitsi, puukko 726 kansi 473

karsia 828
3.6. kulku- ja kantoneuvot lauta 634

palikka 995
emäpuu 228 puunaula tai -kiila 246
hanka 42 pölkky 157, 193, 310, 924

teroittaa 158kiisa 400
veistää 1376kytkin 469
vitsas 919lautta 974
vuolla 1431lyly 926

längensija 1351
masto 935
mela 656
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3.9. nahan ja tekstiilien muokkaus villa 1314
vyyhti 1387

hamppu 749, 1064 vääntää 952
harso 1183
haurastua (nahka) 405 3.10. vaatetus
hihna 321, 564
irrottaa karva 755 alaston 998
kaapia nahkaa 722 hiha 1093, 1154
korjata verkkoa 150 housunvyötärö 1414
kostua (nahka) 545 hulpio 806
kutoa 440 iltti 15
käsittelemätön jänne 573 kengän heinäpanos 1221
käsityö 1290 kengän kylkikappale 184
lanka 559 kengän varsi, suukappale 1061
laukku 575 kenkä 357
leikatun jalan reikä nahkassa 1381 kinnas 415, 1342

kintaan terä 1355liittää 569, 751
laittaa kengät jalkaan 612liottaa karvoja 706
lakin karvareunus 1409nahan kesipuoli 55
lakki 185, 317nahka 709
liina 585neula 36
lika 1104nylkeä 44, 796
naisen hame tai takki 1435ommella 480 naisten sukka 925ommella saumaa tai reunusta 983 nappi 972

painaa, värjätä 880 ottaa päältään; heittää yli päänsä 676
palmikoida 606, 893, 971, 1060 peski 902
palmikoitu nauha 971 poviaukko 798
parkki 894 punottu kengänpaula 1443
pehmittää nahkaa 1241 raanu 1021
pestä 865 ranne(osa) 1068
poimuttaa 525 ryppy 282

sukka 525punoa 949
tere 1247pussi 1469
tupsu 1261päärmätä 1303
turkiskenkä 742reunus(taa) 1260
vaate 1358reunustaa 897
vyö 27riepu 1206
välly 1052roivas 1064

saumata 569
säie; kerta 391
säämiskä 1095
talja 1294
tappura 749
viileke 1326
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3.11. muut esineet nitoa 751
nyhtää, repiä 854

esine 376, 934 paikata 1258, 1293
esineen kärki 185 pauloittaa 683
höllä 610 peittää 454
kaari 397, 523, 1236 pilkkoa 191
kappale 934 pingottaa 1086
kehä 398 pusertaa 852
koriste(lla) 1045 pyyhkiä 1131
korjata 1256 raastaa 750
korvakko 482 selvittää 348
koukku 468 silmukoida 324
kouru 475 sitoa 112, 324, 459
löysä; löystyä 630 sitoa yhteen 422
rengas 390, 1041 survoa 785
sanka 397 säilyttää 1460
särmä 814 taivuttaa 140, 382
taive 1157 teljetä 72

tukkia 1213
3.12. työnteon verbit valaa 582

valmistaa 1017
erottaa 196, 1014 viilto 77, 1110
halkaista 624 viiltää 118, 1323
halkoa 144, 1203 voidella 1427
hieroa 1059
hioa 1081, 1225 3.13. muu tekniikkaan liittyvä sanasto
huuhtoa 1264
häärätä 1183 hämmentää 1411
irrottaa 743, 750, 756 irrota 108

iskeä tulta 328jatkaa 283
kiehua 1297kaapia 1320, 1321
kuonokoppa 1447kaataa, valuttaa 583, 782
kylvettää 577kaluta 828
köysi 435katkaista, hakata poikki 710
liima 217kolota 1475
merkki 661kuoria 602, 756 naula 718kyniä 299 pallo 888

lappaa köyttä sisään 1302 pehmeä puu- tai sarviaines 1193
latoa, asettaa 960 reikä 1019
leikata 203, 1323 rikka 622, 1042
leikata auki 1180 sauva 1158
leikata paloiksi 76 silmukka 1361
levittää 1477 solmu 194
lipsua 1372 suikale 321
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taitamaton 208 matkaseura; matka 1359
taitava 131 mennä 636
taula 1311 mennä sisään 120
terva 1215 ohittaa, sivuuttaa 1362
tikku 1153 ohjastaa 558
tuki 71, 125, 935 ohjata 464
valaista 1306 paeta 899

pororaito 1020
4. äänet pölähtää 1246

ravata, juosta (nelijalkainen) 823
naksua 90 ryömiä 781, 906
siristä 83 seurata 216, 530, 1280
soida 188 soutaa 1163
ääni 267 sukeltaa 992

taival 694
5. kulkeminen ja liikkuminen talvitie 1016, 1276

tavoittaa, saavuttaa 275
ajaa 1423 tie 381, 558
askel 576 tie tai jalansija lumessa 91
hiihtää 189 tulla 979
hiipiä 761 uida 1422
hoippua 1172 vaappua 296
hyppiä 129, 1094 vetää venettä 435
jarruttaa 464 ylittää joki; selvitä 674
juosta 1246
juosta (kaksijalkainen) 1395 6.1. transitiiviverbejä
jälki 416, 623
kaatua 1388 antaa 19
kahlata 347 asettaa 73
karata 105 avata 181, 1009, 1038
keikkua 129 estää 72
kiire 1051 etsiä 799
kiirehtiä 336, 1246, 1277 heittää 98, 1185
kiivetä 479 iskeä 98
kuljettaa veneellä 1167 jättää 503
kulkea 281 kaataa, loiskauttaa vettä 1287
kulkutie 294 kadottaa 572
kävellä 1353 kaivaa 467, 1048
kääntyä takaisin, palata 639 kangeta 361
laskea mäkeä 156 kantaa 521
laskeutua 1121 katkaista 84
laskeutua alas 775 katkoa 980
laukata 211, 1075 kiskoa 331, 1049
lentää 414 kiskoa irti 758
lähteä 1434 koskea 537

174



kuopia 1024 taipua 1146
kurkottaa 1333 tavata 1239
kynsiä, raapia 1070 tehdä 1210
käpristää 426 tehdä työtä 863
kätkeä 146 tempoa 1049
käyttää 18 tukea 1282, 1289
kääntää 279 tunkea 87
kääriä 432 tuoda 993, 1291
laskea 629 työntää 73, 701, 801
lopettaa 613 täyttää 1249
lykätä 801, 961 vetää 392
lyödä 75 viedä 1384
löytää 375 viitata 1120
murtaa 96, 980, 1272 viskata 1008
nipistää 82 väistää 325
nostaa 361, 604 välttää 1374
noutaa 993, 1402 ängetä 713
odottaa 1464
ottaa 1352 6.2. intransitiiviverbejä
ottaa kiinni 1308
painaa 1243 alkaa 46
panna, laittaa 933 erota; levitä 1135
penkoa 946 hajota 932
pistää 201, 870, 961 hypätä pystyyn 1327
pitää 18, 1275 ilmestyä 247
poimia 177, 968, 1452 juuttua 1341
polkea 1295 jäädä (jäljelle tms.) 875
potkia 149 kadota 257, 373
puristaa 82, 1245 kellua 457
pusertaa 122 kellua, pysyä pinnalla 455
pyrkiä 1386 kohota 603
päästää 629, 920 kouristua 475
raapia 1024 kumartaa 446
ravistaa 948 loppua 733
rikkoa 942 lymytä 550
ripustaa 300 molskia 981
saada 836 olla, asua 812
sammuttaa 458 osua 187
siepata 1279 ponnahtaa 168
siirtää 1136 pudota 302, 1008
silittää 769 puuhata 1011
sivuuttaa 675 pyöriä 278, 390
solauttaa 701 päästä 916
sysätä 737, 1205 päästä käsistä 795
särkeä 84 roiskua 84
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seisoa 200 laiha 1062
sopia, mahtua 117, 1207 laiska 574
tarttua kiinni 781, 1417 lempeä 793
tulla joksikin 1204 leveä 448
ulottua 802 leveä 304
vajota 108, 155, 1426 luja 704
venyä 1330 lyhyt 833
vieriä 1405 lämmin 594

löysä 611
7.1 värit nopea 1324, 1327, 1337

nuori 745
harmaa 205, 206 ohut 244, 767
harmaa (poro); sininen 215 oikea 1424
keltainen 1390 paha 477, 724
musta 121 paksu 326
punainen 1071 pehmetä 786, 1253
ruskea 1056 pehmeä 1184
valkoinen 1399 pieni 652, 1312
vihreä 1067 pitkä 490

puhdas 151
7.2. muita laatusanoja pyöreä 280

pönäkkä 859
ahkera 227 raskas 595, 605
ehjä 113 runsas, mainio 1023
heikko, hento 793, 1013 sakea 713, 1173
helppo 47 siivo 597
hidas 777 sileä 1199
hieno 244 suora 790
hoikka 1125 taipuva 1184
huono 477, 724 tapa; -ominaisuus 1474
hyvä 1001 tasainen 790, 1296
kalpea 407, 514 tiukka, kova 111, 166
kaltto 48 tuore 1336
kapea 383 tyhjä 534
karkea 533 täysi 1263
kelmeä 505 uusi 800
kestävä 1117 vahva 704, 1397
kevyt 385 vanha 831, 975, 1458

vapaa, irtonainen 631kirkas 151, 202
vino 48, 370, 752, 1332kostea 787
vähäinen 1354kova 309, 320
väljä 291, 304kuiva 462
ylpeä 477kuuma; kuumuus 882

laaja 1383
laaja 291
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7.3. luvut ja määrä vastaan 1004
vieri- 889

annos 1285 väli 543
kahdeksan 342 välimatka 488
kaksi 509 ylä 8, 853
koko; umpi 809 ympäri 927
kolme 444
kuusi (6) 500 7.5. aika
kymmenen 598
liika 584 alku 228
lisä 554, 1300 arki 57
määrä 659, 1285, 1379 ehtiä 25, 388
neljä 720 hetki 951
osa 848 jouto 284
palanen 929 taaja; usein 1235
paljo 231, 306, 1328, 1396 varhainen 679

viime vuosi 1250puoli 907
viivytellä; viivytys 31puoli(sko) 548
vuoro 1462sata 213
äkkinen; äkkiä 224seitsemän 145
äsken 238viisi 1393

yhdeksän 5
8. refleksiivipronominiyksi 7

itse 264
7.4. paikka

9. adverbejä
ala 1432
etu- 28 ilmi 11
etäällä, kaukana 654 läpi 100
etääntyä 654 melkein 1337
keski 327 mukana 669

myötä 669, 671kiinni 411
ohi 657kärki 379
poikki 1012, 1281lähellä 547
raollaan 489lähi 16
rikki 96, 980nurin, kumo 447
takaisin 1072paikka, kohta 879, 1080
seka 1122perä- 638

pää 379
raja 1018
rako 266, 497, 609
taka- 638, 1292
ulko 804
vasta(-) 1471
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