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Hoitohenkilökunnalta vaaditaan nykypäivänä kulttuurisensitiivisyyttä ja kykyä 
kohdata potilas yksilönä. Puhutulla kielellä on suuri merkitys asiakaslähtöisessä 
vuorovaikutuksessa ja luotaessa hoitomyönteistä hoitoympäristöä. Yhteinen kieli 
on avainasemassa kontaktin saamisessa ja samalla se tuo turvallisuuden 
tunnetta potilaalle. Tämän päivän monikulttuurisessa Suomessa hoitajilla ja 
potilailla voi kuitenkin olla puutetta yhteisestä kielestä kantakielisten ja 
kielivähemmistöjen välillä. 

 

Suomessa on kolme virallista saamenkieltä, joista inarinsaame ja koltankieli ovat 
erittäin uhanalaisia. Inarinsaamenkielen puhujia on arviolta noin 300. Erityisesti 
Pohjois-Suomen terveys- ja kirkonalan työssä on nähtävillä saamenkielen tarve. 
Äidinkielen käyttäminen mahdollistaa aidon ja kulttuuria kunnioittavan 
kohtaamisen asiakkaan ja ammattilaisen välillä. 

 

Ajatus sanakirjan tekemisestä opinnäytetyönä lähti liikkeelle halusta kohdata 
kielivähemmistön edustajia hoitotyössä heidän äidinkielellään. Tekemäni suomi-
inarinsaame-taskusanakirja vastaa käytännön hoito- ja diakoniatyön tarpeeseen. 
Tervehdykset, hoitotyön ydinsanat ja kuulumiset löytyvät helposti taskuun 
mahtuvasta sanakirjasta. Sanakirja kannustaa hoitajaa käyttämään jo 
vähäistäkin kielitaitoa kohdatessaan inarinsaamelaisen ja samalla se tukee 
hoitohenkilökunnan kulttuurilähtöistä kohtaamista. Sanakirjasta on saatavilla 
painetun kirjasen lisäksi mobiililaitteisiin ladattava versio PDF-muodossa. 
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ABSTRACT 

 

 

Miia Marjaranta. Tiervâ mii kulloo? – Finnish–Inari Sámi Nursing Dictionary. 
Language: Finnish. Spring 2018, 12 pages. 1 appendix. 

Diaconia University of Applied Sciences. Bachelor of Health Care, Deaconal 
Nursing. Registered Nurse. 

Today’s health care personnel is required to meet the patient as an individual and 
with cultural sensitivity. Spoken language has a big significance in customer-
oriented interaction and in creating favourable surroundings for treatment. 
Common language is in key position in personal contact and it creates a secure 
feeling to the patient. In today’s multicultural Finland nurses and patients may still 
lack a common language between the Finnish-speaking and language minorities. 

There are three official Sami languages in Finland of which Inari Sámi and Skolt 
Sámi languages are endangered. There are around 300 Inari Sámi speakers. The 
need of Sámi language is especially great in health care and ecclesiastical work. 
Genuine and culturally respectful approach between the customer and 
professional health care personnel is possible by using the customer’s native 
language. 

The idea of creating a dictionary as a final thesis emerged from the author’s 
willingness to meet the representatives of language minorities in their own native 
language. Finnish–Inari Sámi Dictionary fulfils the needs of practical health care 
and deacon work. In the pocket dictionary greetings, keywords of health care and 
daily polite phrases are easily found. The dictionary encourages nurses to use 
their sometimes modest Sámi language skills when they meet an Inari Sámi 
person and it also supports culture-based meetings. The dictionary can be found 
also in a downloadable pdf-format mobile version. 

 

 

Keywords: Inari Sámi language, dictionary, encountering, cultural sensitivity, 
customer-oriented approach 
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JOHDANTO 

 

 

Hoitotyön sanakirjan tekemiseen innosti oman kokemuksen kautta havaittu hyöty 

käyttää asiakkaan äidinkieltä hoitotilanteissa. “Tiervâ, mii kulloo?” on 

inarinsaamea ja tarkoittaa “Terve, mitä kuuluu?”. Kyseinen lause oli niitä harvoja 

sanontoja, joita spontaanisti tuli mieleen vähäisen kielen opiskelun jälkeen. Usein 

kohtaamisissa kaipasin jotakin konkreettista apuvälinettä, jonka avulla voisi 

palauttaa mieleen itselle vieraan kielen fraaseja ja sanontoja. Ajatus taskussa 

olevasta lunttilapusta alkoi kehittymään hoitajan apuvälineenä toimivaksi 

taskusanakirjaksi. 

 

Saamelaisten kotiseutualueella on tarvetta saamenkielentaitoisista hoito- ja 

kirkonalan työntekijöistä. Erityisesti ikäihmiset voivat puhua saamea omana 

äidinkielenään. Asiakkaalla on oikeus käyttää asioidessaan terveys- tai 

kirkonalan palveluissa äidinkieltään, mutta alan ammattilaisilta ei aina löydy 

riittävää kielitaitoa (Lukkarinen 2001, 74). Asiakkaan äidinkielen käyttäminen 

mahdollistaa aidosti asiakas- ja kulttuurilähtöisen kohtaamisen asiakkaan ja 

ammattilaisen välillä. 

 

Erittäin uhanalaisen inarinsaamenkielen puhujilla ei aina ole mahdollisuutta 

käyttää äidinkieltään asiointiin. Inarinsaameksi ei ole ollut saatavilla hoitotyöhön 

soveltuvaa yhteen koottua sanastoa. Opinnäytetyön kehittämistehtävänä olen 

tehnyt suomi-inarinsaame hoitotyönsanaston, mikä on tarkoitettu hoitajan avuksi 

perushoidossa ja päivittäisissä toiminnoissa. Sanaston käyttäminen edistää 

inarinsaamea äidinkielenään puhuvien, etenkin ikäihmisten, mahdollisuutta 

käyttää ensimmäisenä opittua kieltä terveydenhuollon ja evankelisluterilaisen 

kirkon palveluissa. Inarinsaamenkielinen hoitotyön sanasto edistää lisäksi erittäin 

uhanalaisen kielen asemaa ja on kannustimena lisäämässä kielen puhujien 

määrää. Taskusanakirjaksi tuotetussa hoitotyön sanastossa on helposti saatavilla 

hoitotyön ydinsanastoa, tervehdyksiä ja kuulumisia, joiden avulla asiakkaan voi 

kohdata kunnioittavasti hänen omalla kielellään. Taskusanakirjasta on lisäksi 

tehty mobiililaitteeseen ladattava versio helpottamaan sanakirjan saatavuutta.  

 



1 ÄIDINKIELEN MERKITYS KOHTAAMISESSA 

 

 

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen (1 

Moos 1:27). Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen ihminen on arvokas, eikä 

arvo perustu omiin ansioihin (Jolkkonen 2016). Holistisen ihmiskäsityksen 

mukaan ihminen on biopsykososiaalinen kokonaisuus missä ihmisen tarpeisiin, 

elämään ja vaikeuksiin on monia tarkastelunäkökulmia, mikä täytyy ottaa 

huomioon kohtaamisessa (Nykänen 2006). Ruhalan mukaan holistinen eli 

kokonaisvaltainen ihmiskäsitys kattaa myös hengellisyyden ja henkisyyden 

(Rauhala 1989). 

 

Ihmisen kohtaaminen on ensiarvoista ja kokonaisvaltaista hoitotyössä. 

Hoitotyössä kohtaavat hoitaja ja hoidettava, mutta myös hoidettavan odotukset ja 

toiveet sekä hoitajan ammattikäytännöt ja hänen persoonallisuutensa. (Kyngäs, 

Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen, & Renfors 2007, 11.)  

 

Hoitotyön paradigmassa keskeisiä käsitteitä ovat ihminen, ympäristö, terveys ja 

hoitaminen (Sarajärvi, Matila & Rekola 2011, 25–27). Näiden käsitteiden pohjalta 

avainasemaan nousee kielen merkitys esimerkiksi muistisairaan 

inarinsaamelaisen kohtaamisessa. Hänen näkökulmastaan hoitotieteen 

paradigma voisi näyttäytyä seuraavalla tavalla: ihminen elää jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Hoitajan ja hoidettavan välillä on 

yhteinen kieli, jonka avulla kommunikoidaan puolin ja toisin. Hoitajan 

inarinsaamen kielen osaamattomuus tuo haasteita ymmärrettävään 

vuorovaikutukseen, mikä voi näyttäytyä esimerkiksi negatiivisena 

hoitomyönteisyytenä.  

 

Toisaalta asiakas on myös moniulotteinen kokonaisuus, jossa näkyvät sekä 

fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja hengellinen kokonaisuus. 

Kulttuurisuuden ja sosiaalisuuden osa-alueisiin kuuluvat myös lähtemättömänä 

osana kielen käyttäminen ja osaaminen. Ymmärrettäväksi tuleminen vaikuttaa 

hoitotyöhön ja samalla hoitomyönteisyys lisääntyy. Kieli on avainasemassa 



asiakkaita, omaisia ja ympäröivää ympäristöä kohdatessa. Kielen avulla 

vuorovaikutuksesta tulee asiakaslähtöistä hoitotyötä. 

 

Inarinsaame on yksi kolmesta suomessa puhutusta saamenkielestä. Erittäin 

uhanalaisen inarinsaamenkielen ydinaluetta on Inarin kunta, jossa sitä on 

perinteisesti puhuttu. Kielen puhujia on noin 300 henkeä. Kielen asema vaikutti 

hälyttävältä vielä 1990-luvulla, mutta tehokkaan elvytystoiminnan avulla kielen 

puhujien määrä on lähtenyt kasvuun erityisesti nuorten keskuudessa. 

Inarinsaamelaiset, joita on noin 600, ovat Inarin kunnan alkuperäisväestöä. 

(Kotimaisten kielten keskus. Kielitieto. Kielet. Saame; Saamelaiskäräjät. 

Saamelaiset. Saamen kielet 2014.)  

 

Suomi-inarinsaame hoitosanasto vastaa käytännön hoito- ja diakoniatyön 

tarpeeseen. Taskuun mahtuva kirja on helppo apuväline tilanteissa, joissa täytyy 

nopeasti löytää sanoja ja sanontoja inarinsaameksi. Mobiililaitteisiin ladattava 

sanasto on helposti saatavilla paikasta riippumatta. Pienilläkin saamen kielen 

sanoilla ja sanonnoilla voi kohdata asiakkaan/ihmisen kulttuurilähtöisesti. 

Inarinsaamenkielen hoitoalan sanakirjojen ja sanastojen puutteen vuoksi kielen 

käyttäminen hoitotilanteissa on jäänyt kielitaitoisten hoitajien vastuulle. Näin 

äidinkieliset inarinsaamelaiset ja etenkin muistisairaat ovat olleet eriarvoisessa 

asemassa kuin kantaväestö, koska heitä ei ole voitu kohdata omalla 

äidinkielellään. 

 

 

2 KIELELLISET OIKEUDET 

 

 

Sairaanhoitajien eettisissä ohjeissa kehotetaan hoitajaa kohtelemaan toista 

ihmistä lähimmäisenä ja toimimaan tehtävässään oikeudenmukaisesti siten, että 

kohtaa potilaan arvokkaana ihmisenä huomioiden yksilön arvot, vakaumuksen ja 

tavat. Sairaanhoitaja hoitaa jokaista potilasta yhtä hyvin ja kunkin yksilöllisen 

tarpeiden mukaisesti, unohtamatta potilaan äidinkieltä. (Sairaanhoitajaliitto 1996.) 

 



Eettisten ohjeiden lisäksi asiakaslähtöisyyteen velvoittavat erilaiset lait, kuten laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista (Juujärvi, Myyry, Pesso, 2011, 55). Sosiaali- ja 

terveyspalveluissa asioidessa on tapana käyttää valtakieltä vähemmistökielten 

sijaan. Asiakkaan oikeuksista voivat olla tietämättömiä niin asiakas itse kuin 

henkilökuntakin. Asiakkaiden on tutkittu aloittavan kommunikointi valtakielellä, jos 

he eivät ole tietoisia henkilökunnan taidoista ja halusta käyttää asiakkaan 

äidinkieltä. Näin ollen usein äidinkielen merkitys jää huomiotta hoitojen 

yhteydessä. (Lukkarinen 2001.) 

 

Saamelaiskulttuurissa saamenkieli on tärkeä osa kulttuuria. Ei puhuta pelkästä 

kommunikaatiovälineestä vaan kieli ilmentää arvoja. Perinteisillä saamelaisilla 

elinkeinoilla, kuten poronhoidolla, kalastuksella, pyyntiin ja käsitöihin liittyvillä 

ryhmillä on oma erityisterminologiansa. Termistö on osa saamelaiselinkeinon 

harjoittajan ammattitaitoa ja kulttuurillista perimätietoa. Kieli kuvaa myös 

luontosuhdetta ja ympäröivää todellisuutta. Erityisesti saamelaiskulttuurin 

luontosidonnaisuus näkyy kielessä rikkaana ja laajana luontoa koskevana 

sanastona. (Saamelaiskäräjät. Saamelaiset. Saamen kielet 2014.) 

 

Saamenkielen asemaa ylläpidetään ja kehitetään suomessa aktiivisesti. 

Saamelaiskäräjät antaa suosituksia kielilainsäädäntöön liittyvissä asioissa. 

Kotimaisten kieltenkeskuksen tehtävänä on ohjata ja kehittää yleiskieltä, sekä 

neuvoa ja ohjata kielikysymyksissä. (Vuolab-Lohi 2007.) 

 

Saamelaisten kielellisistä oikeuksista on säädetty useassa laissa. Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (L812/2000) ja laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista (L785/1992) takaavat jokaiselle oikeuden saada 

lainsäädännön mukaista palvelua omalla äidinkielellään. Suomen perustuslaki 

varmistaa saamelaisten aseman alkuperäiskansana, jolla on oikeus oman kielen 

ja kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen (L731/1999). Saamen kielilaki 

(L1086/2003) turvaa saamelaisille perustuslaissa säädetyn oikeuden käyttää 

omaa äidinkieltään viranomaisasioinnissa saamelaisalueella. 

 

 



3 HOITOTYÖN SANAKIRJA 

 

 

Ajatus sanakirjasta lähti käytännön kohtaamisista inarinsaamelaisten vanhusten 

parissa. Oma kielitaidon puute toi riittämättömyyden tunnetta hoitotilanteissa ja 

siten innosti kehittämään apuvälinettä työn avuksi. Inarinsaameksi ei ollut 

saatavilla hoitotyön sanastoa.  

 

Taskusanakirja on erityisesti hoitajille tarkoitettu työkalu, jota he voivat hyödyntää 

kohdatessaan inarinsaamelaisen asiakkaan. Pienikin kielen huomioiminen 

viestittää kulttuuria kunnioittavasta ja asiakaslähtöisestä asenteesta. 

Sanakirjassa on otettu huomioon pieni koko, jotta se kulkisi aina mukana hoitajan 

taskussa ja siten palvelisi mahdollisimman monipuolisesti. Mobiililaitteisiin 

ladattava versio mahdollistaa taskusanakirjan nopean käytön missä maan 

kolkassa tahansa, jossa sille ilmenee tarvetta. 

 

Kohtasin harjoittelussa potilaan, jonka käytöksessä oli ollut aggressiivisia 
piirteitä. Hoitajia oli kehotettu menemään hoitotilanteisiin pareittain 
turvallisuuden vuoksi. Potilaan taustoista kävi ilmi, että hänen 
äidinkielensä oli saame ja hänellä oli muun muassa muistisairaus. 
Hoitotilanteeseen mennessämme ajattelin kohdata hänet toivottamalla 
huomenta hänen äidinkielellään. Potilas vastasikin minulle hyvin iloisesti 
huomenta, johon jatkoin saameksi sen, mitä kielitaitoni antoi myöten. 
Hoitotilanne oli hyvin rauhallinen ja hoitomyönteinen, enkä kokenut mitään 
aggressiivisuuden merkkejä hänessä. 

 
  Uskon, että kielellä oli suuri merkitys potilaalle ja hänen 

turvallisuudentunteelleen. Hän koki tuttuuden tunnetta saadessaan 
kommunikoida omalla kielellään vaikka ympäristö oli vieras. Aina ei tarvita 
paljon kielen osaamista, jolla murtaa jää potilaan ja hoitajan välillä, niin 
kuin oma kokemukseni osoitti. Rohkeus käyttää jo vähäistäkin kielitaitoa 
on parempi kuin olla käyttämättä kieltä ollenkaan. 

 

Kehittämistyön aineisto on muokkaantunut hoitotilanteissa eteen tulleista 

käytännön tarpeista, kuten edellä esitetty kuvaus osoittaa. Aineistoa on kerätty 

myös Inarinsaamea hoitohenkilökunnalle -kurssilla. Aineiston pohjalta on tuotettu 

opinnäytetyönä Hoitotyön taskusanakirja suomi-inarinsaame. Sanakirjan 

visuaalisessa ilmeessä on pyritty hyödyntämään inarinsaamelaista värimaailmaa 

ja TaM Erja Tuhkalan ammatillista osaamista taiton ja graafisen toteutuksen 



osalta. Inarinsaamen kielellinen tarkistuksen on tehnyt Sámi Giellagáldussa 

Neeta Jääskö. Suomen kielessä on pyritty käyttämään puhuttua arkikieltä. 

Kehittämistyö on osa Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella – 

hanketta ja se liittyy alueelliseen kehittämistyöhön saamelaisalueella. 

 

 

4 POHDINTA 

 

 

Kieli ja kulttuuri ovat yhtä ja jos kieli katoaa, katoaa myös tietoa ja osaamista. Kun 

kieltä tuetaan, tuetaan samalla kulttuurien monimuotoisuutta kansainvälisesti. 

Todellisuutemme rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa kieli on 

tärkeässä osassa (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12).  

 

Kieli on avainasemassa välitettäessä aikaisempien sukupolvien kulttuuriperintöä. 

Kielellisen symbolijärjestelmän avulla voidaan kuvailla ympäristöä ja yksilön 

sisäistä maailmaa sekä suhdetta näiden välillä. (Lukkarinen 2001.) 

 

Käytännön työssä olen huomannut, että kieli määrittää saamelaista identiteettiä 

aivan kuten vanhat perinteiset elinkeinot, porot, luonto ja pukeutuminenkin. 

Samalla tavalla kun kieli rakentaa yhteisöä, se myös rakentaa siltaa kahden 

kulttuurin välillä. 

 

Uskon, että vastaavanlaiselle taskusanakirjalle voisi olla käyttöä myös koltan 

kielellä. Sanakirjaa voisi käydä esittelemässä hoitohenkilökunnalle ja samalla 

innostaa käyttämään saamea vuorovaikutuksessa potilaiden kanssa. 

 

Kieli ei säily pöytälaatikossa eikä kulu käytössä. Sanakirja on minun panokseni 

erittäin uhanalaisen inarinsaamenkielen elvyttämisen eteen. Haluaisin nähdä 

kieltä käytettävän aktiivisesti. Toivon sanakirjan innostavan hoitajia käyttämään 

ja opettelemaan kieltä ja näin luovan positiivista ilmapiiriä kielen kehityksen tueksi. 

Puhuttu kieli on ihmisten välisen kommunikaation edellytys ja perusta hyvään 

kohtaamiseen.  
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ALKUSANAT
Ihmisten kohtaaminen on ensiarvoista hoitotyössä. 
Kohtaamisella on suuri merkitys luotaessa hoitomyönteistä 
potilassuhdetta. Yhteinen kieli on avainasemassa kontaktin 
saamisessa, ja samalla se luo turvallisuuden tunnetta. 
Nykypäivän monikulttuurisessa Suomessa hoitajalta ja 
potilaalta voi kuitenkin puuttua yhteinen kieli. 

Inarinsaamen taskusanakirja on tarkoitettu hoitajan 
avuksi perushoidossa ja päivittäisissä toiminnoissa. 
Hoitotyön sanaston merkitys ja tavoite on palvella 
muistisairaita vanhuksia tuomalla heille turvallisuuden 
tunnetta ja hoitomyönteisyyttä. Samalla se on
kannustin hoitajalle käyttää jo vähäistäkin kielitaitoa 
arkisissa hoitotoimissa ja jokapäiväisissä kohtaamisissa.



Tämä taskusanakirja helpottaa hoitajan ja inarinsaamelaisen 
potilaan/asiakkaan kohtaamista ja vuorovaikutusta 
kulttuuria kunnioittavalla tavalla. Se lisää vuorovaikutusta 
ja vähentää hoitajan riittämättömyyden tunnetta. 
Tässä taskuun mahtuvassa hoitotyön sanastossa on 
helposti saatavilla arkikielen sanastoa tervehdyksiin 
ja kuulumisten kyselyyn, joiden avulla hoidettavan voi 
kohdata hänen omalla kielellä.

   Miia Marjaranta ja Erja Tuhkala 



ÄÄNTÄMISOHJEET

â /ao/  á /ä/

c /ts/  č /tsh/

đ /the/  ŋ /äng/

š /sh/   z /ds/

ž /dsh/
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TIERVÂTTASAH 
Tiervâ

Pyeri iiđeed

Pyeri peivi

Pyeri eehid

Pyeri ijjâ

Moonâ tiervân 

Pääsi tiervân 

Mannee tiervân 

Päccee tiervân

Moonnâđ tiervân

Pääcciđ tiervân 

Ele tiervân

Ellee tiervân

TERVEHDYKSET
Terve

Hyvää huomenta

Hyvää päivää

Hyvää iltaa

Hyvää yötä

Mene terveenä

Jää terveeksi

Menkää terveenä (kaksi henk.)

Jääkää terveeksi (kaksi henk.)

Menkää terveenä (mon.)

Jääkää terveeksi (mon.)

Elä terveenä

Eläkää terveenä (kaksi henk.)3



Eläkää terveenä (mon.)

Kiitos

Ole hyvä

Paljon onnea

Hyvää syntymäpäivää

Hyvää Joulua

Onnellista uutta vuotta

Hyvää pääsiäistä

Eelliđ tiervân

Takkâ

Pyeri lii/ Pyerrin liävus 

Ennuv lukko

Pyeri šoddâmpeivi

Pyereh juovlah

Luholâš uđđâ ihe

Pyereh pessijááh

4

VOINTI
Mitä kuuluu?

Hyvää kuuluu

Huonoa kuuluu

Miten sinä voit?

VAIJEEM 
Mii kulloo?

Pyeri kulloo

Hyeni kulloo

Maht tun vajah?



Minä voin hyvin

Minä voin huonosti

Oletko kipeä?

Oletko väsynyt?

Tuntuuko epämukavalta?

Tunnetteko olonne 

 voimattomaksi?

Onko sinulla kylmä?

Onko sinulla kuuma?

Voitko pahoin, oksettaako?

Jaksatko kävellä?

Oletko nukkunut hyvin?

Mun vajam pyereest

Mun vajam hyeneeht

Lah-uv illávaje?

Lah-uv vaibâm?

Unohist-uv miinii?

Lii-uv unohâs tobdo?

Lah-uv váhá vyeimittum?

Lah-uv váhá navcâttum?

Lii-uv tust koolmâs?

Lii-uv tust pakkâ?

Lah-uv vyevsistum?

Vajah-uv väzziđ?

Lah-uv tun uáđđám 

 pyereest? 

  
5



Kyllä minä olen

En ole nukkunut

Miten olet syönyt? 

Miten vatsa on toiminut?  

Oletko käynyt vessassa?

Pystytkö istumaan?

Jaksatko istua?

Haluatko levähtää?

Särkeekö sinulla...

...päätä/kättä/jalkaa

/rintaa/selkää/vatsaa?

Hengitätkö hyvin?

Onko sinulla kuumetta?

Kale mun lam 

Mun jiem lah uáđđám

Maht tun lah puurrâm? 

Maht tuu čuávji lii toimâm? 

Lah-uv tun iällám hiivsigist?

Pastah-uv čokkáđ?

Vajah-uv čokkáđ?

Halijdâh-uv vuoiŋâstiđ?

Poovčâst-uv tuu...

...uáivi/kietâ/jyelgi

/radde/selgi/čuávji?

Vuoiŋah-uv pyereest?

Lii-uv kumeštâs?

6



Mun mittedâm tuu 

 kumeštâs.    

Vuáisádât-uv raddeest?

Lah-uv puŋkkám jieijâd?

Varda-uv tust (miinii)?  

Mittaan sinun kuumeesi

Tuntuuko kipua rinnassa?

Oletko satuttanut itsesi?

Vuodatko verta (jostain)?  

RUOKAILU
ruoka

juoma

aamiainen

lounas

välipala

päivällinen

jälkiruoka 

PURÂDEM
purrâmâš

juhâmâš

iiđeedpittá -pitá 

peivipurrâmâš 

peivipittá -pitá 

uáivipurrâmâš 

pajalâš 7



iltapala   

kasvisruoka

liharuoka

kalaruoka

puuro

leipä

vesi

maito

mehu

kahvi

tee

Nyt on ruoka-aika

Onko sinulla nälkä?

Onko sinulla jano?

eehidpittá -pitá   

šaddopurrâmâš 

piärgupurrâmâš 

kyelipurrâmâš 

suohâd

leibi, leeibi  

čääci, cääsi

Mielkki, mielhi 

Säppi, sääpi 

Kähvi, käähvi

Teejâ

Tääl lii purâdemäigi

Lii-uv tust nelgi?

Lii-uv tust koško? 8



Mitä sinä haluat?

Haluatko..?

Aiotko (haluatko) maitoa?

Aion (haluan)..

Minä haluan..

Otatko lisää?

Oliko ruoka 

 hyvänmakuista?

Se oli hyvänmakuista

Se oli huonoa

Aiotko jälkiruokaa?

Kiitos ruuasta

Maid tun halijdâh?

Halijdâh-uv..?

Ááiguh-uv mielhi?

Ááigum.. 

Mun halijdâm..

Vááldáh-uv lase?

Lâi-uv tot njaalgâ 

 purrâmâš?

Tot lâi njäälgis

Tot lâi hyeni

Ááiguh-uv pajalâš?

Takkâ purrâmâšâst

9



PERINNERUOAT

kala

kalakeitto

kalapottu

kuivahauki

kuivaliha

liha

paistettu taimen

peruna

poronkäristys

suolakala  

verimakkara

ÄRBIVUÁVÁLIIH 
PURRÂMÂSAH

kyeli, kyele

kyelimääli

kyelipottáák

koškepuško

koškepiärgu

piärgu, piärgu

possum kuávžur

pottáák

poccuusteikkâ

sälttikyeli  

vorrâmärfi
10



AAMUTOIMET
Hyvää huomenta 

Nukuitko hyvin?                             

Voinko auttaa sinua

 aamutoimissa?

Mennään Wc:hen/ 

 kylpyhuoneeseen

Istu/ istukaa pöntölle

Riisu housut alas

Nyt voitte 

 pissata/kakata

Pesen sinua vähän

Älä liiku

Pysy siinä

IIÐEEDTOOIMAH 
Pyeri iiđeed 

Lah-uv uáđđám pyereest                            

Puávtám-uv išediđ tuu

             iiđeedtoimâiguin?

Manneen hivsigân/

             lávguviistán

Čokkáá ištâmsaje oolâ

Nuolâ puuvsâid vuálus

Tääl tun puávtáh 

             cissâđ/paškeđ

Mun poosâm tuu váhá

Ele liihâd

Oro táágu11



ILTATOIMET
Peseytyminen

Pestä... / Pese...

...hampaat

...kasvot

...kädet

...hiukset

Mennään pesemään

     hampaat/hiukset/kädet 

Kävitkö jo pesulla?

Saanko auttaa sinua

     hiusten pesemisessä?

Onko sinulla pissahätä?

EEHIÐTOOIMAH
Posâdâttâm

Poossâđ... / Poosâ...

...paanijd

...muáđuid

...kieđâid

...vuoptâid

Manneen poossâđ 

   paanijd/vuoptâid/kieđâid 

Eellih-uv jo posâmin 

 jieijâd? 

Uážum-uv mun išediđ tuu 

 vuoptâi posâmist? 

Lii-uv tust cissâeeti?

 

12



VAATTEET
pukeutuminen 

riisuutua   

alushousut

aluspaita

hame

hattu

housut

Tarvitseeko käydä 

 vessassa? 

Nuku hyvin

Hyviä unia

Eikö uni tule

Lii-uvks tárbu eelliđ 

 hiivsigist?

Uáđi pyereest

Pyereh nahareh

Iä-uvks nahareh ruttii 

PIHTÂSEH
kárvudâttâđ

nuolâdâttâđ 

uccpuvssiih, uccpuvssiijd

liškepäiđi, -pääiđi

haamit

hattâ, haatâ

puuvsah, akk. puuvsâid, 
   gen. puuvsâi13



huivi 

kalsarit

kengät

kenkä

kinnas

kintaat 

lakki

lippalakki

lapanen

lapaset

lapintakki

luhka

paita

  

lijne, liijne

kalsareh, akk. kalsarijd, gen. kalsarij

kammuuh, akk. kammuid, 
      gen. kammui

kaamuv, kammuu 

kiistâ, kiistuu

kistuuh 

kappeer

koibâkappeer

vaccâ, vaacâ

vaacah, akk. vaacâid, gen. vaacâi

sämimááccuh

lukkâ, luuhâ

päiđi, pääiđi mon. pääiđih, 
akk. paaiđijd, gen. paaiđij  

  

14



paulat

peski

pusero

rintaliivit 

silmälasit  

sormikkaat

sukka

sukkahousut

takki

takki

t-paita

villapaita

yöpuku

vuodduuh

peskâ, peeskâ

pusseer 

njammaliivih, akk. -liivijd, gen. -liivij 

čalmelaasah  

suormâhááh

sukká, suhá mon. suháh, 

akk. suhháid, gen. suhái

sukkápuuvsah

olgopusseer

takki, taaki

t-päiđi, t-pääiđi

ullopusseer, tikkur

iijâpiivtâs, -pihtâs  15



SAIRAALASANASTOA
sairaala

teho-osasto

terveyskeskus

lääkäri

erikoislääkäri

kirurgi

gynekologi

sairaanhoitaja

terveydenhoitaja

kätilö

hammaslääkäri

perushoitaja

lähihoitaja

PYECCEIVIÄSUSÄÄNIH
pyecceiviäsu

piähtu-uásádâh

tiervâsvuotkuávdáš

tuáhtár

spesiaaltuáhtár

kiiruurg

gynegoloog

pyecceitipšoo

tiervâsvuottipšoo

selgienni

pänituáhtár

vuáđutipšoo

aldatipšoo

 

kalsareh, akk. kalsarijd, gen. kalsarij

kammuuh, akk. kammuid, 
      gen. kammui

kaamuv, kammuu 

kiistâ, kiistuu

kistuuh

kappeer

vaccâ, vaacâ

vaacah, akk. vaacâid, gen. vaacâi

kâ, luuhâ

akk. paaiđijd, gen. paaiđij  
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RUUMIINOSAT
huulet

jalka

jalat

kantapää

kieli  

lääke

lääke

resepti

Minä olen sairaanhoitaja

Tässä on sinun lääkkeesi

Lääkäri tulee katsomaan 

  sinua

taalhâs, talkkâs

legittâs 

reeseept

Mun lam pyecceitipšoo

Taa láá tuu talkkâseh

Tuáhtár puátá keččâđ tuu 

RUMÂŠJESÂNEH 

poksâmeh

jyelgi

jyelgih, akk. juolgijd, 
               gen. juolgij

šušme

njuovčâ, akk.gen. njuohčâm17



teho-osasto

terveyskeskus

äri

erikoislääkäri

kirurgi

terveydenhoitaja

kätilö

äri

pyecceiviäsu

vâsvuotkuávdáš

kiiruurg

pyecceitipšoo

vâsvuottipšoo

korva

kurkku

kynsi  

kylki

käsi

käsivarsi

selkä 

silmä 

silmät

silmäripset

sormi 

sormet

suu

nenä

pelji, peelji

čuudâ, akk. gen čudduu, ill. čuddui 

kozzâ, koozâ 

ertpeeli, ertpele

kietâ

kietâverdi, -veerdi

čielgi

čalme, čal’me

čalmeh, akk. čoolmijd, gen, čoolmij

čalmerommâseh 

suormâ 

suormah, akk. suormâid, gen. suormâi

njälmi, njäälmi

njune18



ihminen 

ihmisen, ihmistä 

ihmiset 

mies

niska  

otsa 

parta

peppu, takamus

polvi

pää 

vatsa

varvas 

 

niske 

kállu, káálu

siämu, siämmun ill. siämunân

pottâ, poođâ

iidâ, idduu

uáivi

čuávji

jyelgisuormâ

  

olmooš

ulmuu 

ulmuuh

almai19



miehen, miestä

miehelle

nainen, naisen, naista

naiselle

lapsi

äiti

isä

tyttö, tytär

poika

suku

suku, sukulainen

sukulainen

almaa

almai

nissoon

nisonân

páárnáš, párnáá

enni, eeni

eeči, eeji 

nieidâ

kandâ, kaandâ

suuhâ, suuvâ ill. suuhân

hiäimu 

hyelkki, hyelhi, ill. huálkán 

mon. hyelhih, akk. huolhijd, 

            gen. huolhij20



morsian

sulhanen

vaimo

aviomies 

anoppi

appi

miniä

vävy

perhe

koti

isoäiti

isoisä

sisko 

myerssee

irge

kálgu

käälis

vyene

vuoppâ

manje

vivvâ, viivâ

peerâ, perruu

päikki, pääihi

ákku, ááhu

äijih

uábbi, uábi

21



veli

serkku (mies), velipuoli

serkku (nainen) 

siskopuoli

isän sisar

äitiä nuorempi täti 

äitiä vanhempi täti

isää nuorempi setä 

isää vanhempi setä

eno, äidin veli 

leski

esi-isä 

aikuinen

 

viljâ, viiljâ

viljâpeeli, -pele

uárbimpeeli

uábbipeeli

siäsá

muáđá 

kuáski

čeeci, čeesi 

eehi, eevi

iänui, ennuu

leskâ, leeskâ

maadâr, maddâr

rävisolmooš 
22



Meidän esi-isämme ovat 

           asuneet täällä. 

Minun esi-isäni ovat 

           olleet saamelaisia.

Mikä on sinun isäsi/

           äitisi nimi?

Mikä on tyttösi/

           poikasi nimi?

Missä sinun lapsesi asuvat?

Minkä ikäinen/minkä ikäisiä 

           sinun lapsesi on/ovat?

Onko sinulla/

           teillä lapsenlapsia?

vaimo

aviomies 

vävy

he

Mii madârvanhimeh láá  

 aassâm tääbbin.

Muu madârvaanhimeh láá 

lamâš sämmiliih, anarâšâh.

Mii lii tuu eeji/

 eeni nommâ?

Mii lii tuu nieidâ/

 kaandâ nommâ? 

Kost tuu párnááh äässih/

 aassâv (kyehti)?

Mon puáris/puáráseh tuu 

páárnáš/párnááh lii/lává/láá?

Láá-uv tust/tunnust 

 párnáipárnááh?23



Millainen lapsuus 
          sinulla oli?

Mitä he tekevät/

          tekivät työkseen?

Mitä  sinä teit työksesi?

Hän on minun sukulaiseni.

Montako lasta sinulla/

          teillä on?

Minulla/meillä on kolme/

          seitsemän lasta? 

Mikä on sukunimesi? 

Mikä on saamelainen 

          nimesi? 

veli

kku (mies), velipuoli

kku (nainen) 

ti kuáski

čeeci, čeesi 

rävisolmooš 

Maggaar pärnivuotâ 
       tust lâi?

Maid suoi porgâv/poorgáin?

Maid sij pargeh/porgii?

Maid tun porgih? 

       Mii lâi tuu áámmát?

Sun lii muu hyelkki/hiäimu.

Kalle párnáá tust/

       tunnust láá?

Must/munnust láá kulmâ/

       čiččâm párnáá/párnážid.

Mii lii tuu suhânommâ?

Mii lii tuu sämmilâš 

       nommâ? 24



ASIAT  

Pappi/diakonissa tulee 

 käymään

Haluatko osallistua? 

Onko sinulla nuorempia/

 vanhempia veljiä/siskoja?

Ketkä ovat/olivat 

        vanhempasi?

Mistä olet kotoisin?

kesäpaikka, talvipaikka

Ikävöitkö sinä kotiin?

Láá-uv tust nuorâb/

puárásub viiljah/uábih?

Kiäh láin tuu vaanhimeh?

Kost tun lah meddâl? 

Kost tuu päikki lii?

kesipäikki, tälvipäikki

Ahevušah-uv tun pááikán?

OSKOLDÂHLIIH 
ÄÄŠIH
Pappâ/diakon puátá eelliđ 

Halijdah-uv tun uásálistiđ?  25



Pappâ/diakon puátá eelliđ

Nyt puhuu pappi  

Sytytän kynttilän   

Rukoilla, rukoilemme

Nyt rukoilemme

Laita kädet ristiin 

seurakuntatalo             

kirkko

hartaus

ehtoollinen

Haluatko viettää 

 ehtoollista?

Raamattu

virsikirja

Laulamme virren..

Pappâ sárnu tääl  

Mun cokkiittâm kinttâl   

Ruhâdâllâđ, ruhâdâllâp

Tääl mij ruhâdâllâp

Sáálbut kieđâid

servikoddetáálu          

kirkko, kirho

rukkoos 

ehidâs

Halijdâh-uv viettiđ ehidâs?

Ráámmát

sálmâkirje

Mij lávlup saalmâ..26



MII EEČ

Mii Eeči, kote lah oolmijn.

Pasottum liävus tuu nommâ.

Puáđus tuu väldikodde.

Šados tuu táttu meid eennâm alne nuuvtko almeest.

Adde mijjân onnáá peeivi mii jyehipiäiválii leeibi.

Já adde mijjân mii suddoid addâgâs,

nuuvtko mij-uv addâgâs adelep toid,

kiäh láá mii vuástá rikkom.

Já ele joođeet mii kivsádâsân,

mut peesti mii paast.

Tastko tuu lii väldikodde já vyeimi já kunnee 

nuvâhánnáá. Aamen.27



Imelân lii sivnedâm puoh,

te alme še puoh, eennâm še puoh.

Mij ulmuuh meid Imelist lep.

Hiärá mij halidep kijtteđ.

Hiärán mij áávvudmáin lávludep kijttosijd. 

Hiärrá, tuu noomâ mij alestep ain.

Jeesusân tääl čuojâttep mij,

sun jämimijnis iällááttij mii.

Mii kulân sun tääbbin tääl lii.

Hiärá mij halidep kijtteđ.

Hiärán mij áávvudmáin lávludep kijttosijd.

Hiärrá, tuu noomâ mij alestep ain.  28



HARRASTUKSET 

Mitä sinulla on tapana

      tehdä vapaa-aikana?

Mitä sinä tykkäät 

      harrastaa?

Mitkä ovat sinun 

      harrastuksia?

Minä tykkään jumpata, 

             juosta ja hiihtää.

Minun harrastuksia ovat 

      kalastus ja kutominen.

ajaa(jllk välineellä)

hiihtäminen 

hiihtää

Mii Eeči, kote lah oolmijn.

Pasottum liävus tuu nommâ.

Puáđus tuu väldikodde.

Šados tuu táttu meid eennâm alne nuuvtko almeest.

Adde mijjân onnáá peeivi mii jyehipiäiválii leeibi.

kiäh láá mii vuástá rikkom.

ivsádâsân,

Tastko tuu lii väldikodde já vyeimi já kunnee 

PUĐÂLDÂSAH
Maid tun laaviih 

      porgâđ rijjâääigi?

Maid tun lijkkuuh 

       puđâldiđ?

Moh láá tuu puđâldâsah?

Mun lijkkuum lášmuttâllâđ,

      kaččâđ já čuoigâđ.

Muu puđâldâsah láá 

      kuálástem já kođđeem. 

vyeijiđ,vuájám,vuájá

čuoigâm 

čuoigâđ,čuoigâm,čuáigá29



hölkkääminen

jumppa

juosta

joikaaminen

joikata

kalastaa

kalastus

kerätä

kielen opiskelu

kulkea

kuntoilla

kuntosali 

kutoa

kaččâm

lášmuttâllâm

kaččâđ,kaačâm,káččá
juoigâm

juoigâđ,juoigám,juáigá

kuálástiđ,kuálástâm,kuáláást

kuálástem

nuurrâđ,nuurâm,norá

kielâmáttááttâllâm

jotteeđ,jođám,jotá

sávrudâttâđ,sávrudâđâm,

  sávrudât

sávrusali

kođđeeđ,kođám,kođá
30



Mitä sinulla on tapana

Mitä sinä tykkäät 

rastaa?

Mitkä ovat sinun 

rastuksia?

Minä tykkään jumpata, 

Minun harrastuksia ovat 

utominen.

kutoa kuviopaulaa

kutominen

kuunnella

kävellä      

kävely

laulaa

laulaminen

luonnossa kulkeminen

marjastaa

marjastus

metsästys

metsästää

musiikin kuuntelu

musiikin soittaminen

PU
Maid tun laaviih 

i?

Maid tun lijkkuuh 

Moh láá tuu puđâldâsah?

Mun lijkkuum lášmuttâllâđ,

aččâđ já čuoigâđ.

Muu puđâldâsah láá 

vyeijiđ,vuájám,vuájá

čyeldiđ,čuáldám,čuáldá

kođđeem

kuldâliđ,kuldâlâm,kuldâl

väzziđ,váázám,vázzá

väzzim

lávluđ,láávlum,lávlu

lávlum

luándust jotteem

muorjiđ,muorjiim,myerjee

muorjim

miäcástem        

miäcástiđ,miäcástâm,miäcást

muusik čuojâttem  

muusik kuldâlem31



ommella

ompelu

opiskella

pyytää

pyöräily

riekonpyynti 

sauvakävely

sienten kerääminen

tanssia

tanssiminen

voimistelu

vöiden ja paulojen 
 kutominen
sanaristikot

kuárruđ,kuárum,kuáru

kuárrum

máttááttâllâđ,máttááttâlâm,
  máttááttâl
pivdeđ,pivdám,pivdá

pyeráinvyeijim

riävskápivdo

sobijguin väzzim

kuobbârij nuurrâm

tánssáđ,tánssáám,tánssáá

tánssám

lášmuttâllâđ,lášmuttâlâm,
  lášmuttâl
puáhhái já vuoddui čyeldim

säniruossâhááh 32



KALASTUS 
ahven

harri

hauki

kala

kalastaa

laituri

lohi

made

onki

onkia

rautu

siika

taimen

KUÁLÁSTUS 
vuásku, vuáskun

suávvil

puško

kyeli, kyele

kuálástiđ

härssee

luosâ

njäähi, njäävi

vuoggâ, vuogâ

uágguđ

rávdu, ráávdu

šapšâ, šaapšâ

kuávžur 33



PORONHOITO  

hirvas

härkäraito   

kirnu

korvamerkki

poro

poroaita

poroerotus

poromies      

porotyö     

vaadin   

vasa      

PUÁSUITUÁLU  

sarves, sarva

ergiráiđu   

kirno

peljimerkkâ

puásui, poccuu

puásuiäiđi

pygálus

puásuialmai/pajeolmooš      

puásuipargo    

áldu, ááldu  

vyesi     

vene

verkko
käärbis, kárbá

viermi

34



PAIKANNIMET
Inari         

Minä asun Inarissa.                                                      

Juutua    

Juutuajoki   

Olin onkimassa Juutualla.                           

Jäniskoski   

Jäniskoskella on silta 
      Juutuan yli ja siellä 
      on laavu missä on 
      tulistelupaikka.            

Pielpajärvet      

Pielpajärven kirkolle 
     menee merkitty polku.                   

PÄIKKINOOMAH
Aanaar      

Mun aasâm Anarist.                                                    

Juvduu

Juvduujuuhâ   

Mun lijjiim uággumin 
        Juvduust.                           

Njuámmilcooskâs

Njuámmilcooskâsist lii šalde
        Juvduu rasta já 
        tobbeen lii láávu, 
        kost lii tulâstâllâmsaje.   

Piälppáájäävrih

Piälppáájäävri kiirkon mana 
        tikkádum päälgis.                  35



Menesjärvi    

Lemmenjoki                                              

Solojärvi   

Kittiläntie menee Menes-

     järven, Lemmenjoen ja

     Olojärven kautta.

Karhunpesäkivi                             

Ivalo   

Karhunpesäkivi on Inarin

      ja Ivalon välillä.

Riutula  

Tirro   

Kettujoki

PÄIKKINOOMAH
Aanaar

Mun aasâm Anarist.                                                    

Mun lijjiim uággumin 

Njuámmilcooskâs

Njuámmilcooskâsist lii šalde

vu, 

Piälppáájäävrih

Piälppáájäävri kiirkon mana 
kádum päälgis.                  

Menišjävri   

Lemmee                                            

Suáluijävri 

Kittâl maađij mana 

    Menišjäävri, Lemmee já 

    Suáluijäävri peht. 

Kuobžâkuátikeđgi                           

Avveel  

Kuobžâkuátikeđgi lii 

     Aanaar já Avveel 

     kooskâst. 

Rivdul  

Movshâš

Kiäptuvei 36



PAIKANNIMET
Inari

Minä asun Inarissa.                                                      

ka.            

Pielpajärvet      

Pielpajärven kirkolle 
kitty polku.                   

    

PÄIKKINOOMAH
Aanaar

Mun aasâm Anarist.                                                    

Mun lijjiim uággumin 
   

Njuámmilcooskâs

Njuámmilcooskâsist lii šalde

vu, 
.   

Piälppáájäävrih

Piälppáájäävri kiirkon mana 
kádum päälgis.                  

    

Kun menet Angeliin, ajat 

      Riutulan, Kettujoen ja 

      Tirron ohi.

Partakko

Väylä

Jolnivuono

Pääset Norjaan Sevetti-

      järven maantietä 

      välillä on Jolnivuono, 

      Väylä ja Partakko

Syysjärvi  

Iijärvi 

Syys- ja Iijärvellä asui

paljon inarinsaamelaisia.

Ko tun moonâh Aŋŋelân, tun 

vuájáh Rivdul, Kiäptuvei já 

Movshâš lappâd.

Päärtih 

Čevetjävri 

Vävli

Jolniivuonâ

Tun peesâh Taazân Čevetjävri 

maađij mield, kooskâst láá 

Jolniivuonâ,Vävli já Päärtih.  

Čovčjävri 

Ijjävri 

Čovč- já Ijjävrist assii

ennuv anarâšah.37



Kaamanen 

Lähden aamupäivällä

       Kaamaseen ja sen 

       jälkeen iltapäivällä 

       takaisin Inariin.

Nellim 

Paksuvuono   

Kessivuono 

Sarmijärvi 

Tiaisniemi

Paksuvuono, Kessivuono,

       Sarmijärvi ja 

       Tiaisniemi ovat 

       Nellimön seudulla.

PÄIKKINOOMAH
Aanaar

Mun aasâm Anarist.                                                    

Mun lijjiim uággumin 

Njuámmilcooskâs

Njuámmilcooskâsist lii šalde

vu, 

Piälppáájäävrih

Piälppáájäävri kiirkon mana 
kádum päälgis.                  

Menišjävri   

Lemmee                                            

vri 

Kittâl maađij mana 

vri, Lemmee já 

vri peht. 

Kuobžâkuátikeđgi                           

Avveel  

Kuobžâkuátikeđgi lii 

vveel 

. 

Rivdul  

Movshâš

Kiäptuvei 

Kaamâs     

Mun vuálgám iđedispeeivi 

        Kaamâsân já tastmaŋa 

        ehidipeivi maassâd 

        Anarân.   

Njellim

Pakšvuonâ    

Kesvuonâ

Čaarmâjävri

Cissáásnjargâ

Pakšvuonâ, Kesvuonâ, 

        Čaarmâjävri já 

        Cissáásnjargâ láá 

        Njellim kuávlust. 38



NUMEROT
NUMEREH    

0  nollá

1  ohtâ

2  kyehti

3  kulmâ

4  nelji

5  vittâ

6  kuttâ

7  čiččâm

8  käävci

9  oovce

10  love

11  ohtnubáloh

12  kyehtnubáloh

13  kulmânubâloh

14  neljinubáloh

15  vittnubáloh

16  kuttnubáloh

17  čiččâmnubáloh

18  käävcinubáloh

19  oovcenubáloh

20  kyehtlov

21  kyehtlovohtâ

30 kulmâlov

40 neljilov39



KELLONAJAT   

Mihin aikaan?

Kuinka paljon kello on? 

Paljonko kello on? 

Kello on yksi 

Kello on puoli seitsemän

Kello on vartin yli   

Kello on varttia vaille

Kello on viisi yli

Kello on 10 vaille puoli 4

50 vittlov

60 kuttlov

70 čiččâmlov

80 kähcilov

90 ohcelov

100 čyeti

TIJMEÄÄIGI  

Kale ääigi

Mon ennuv tijme lii?

Ennuv-uv tijme lii? 

Tijme lii ohtâ

Tijme lii pel čiččâm

Tijme lii vaartâ paijeel  

Tijme lii vaartâ vááijuv

Tijme lii vittâ paijeel

Tijme lii love vááijuv pel nelji40



ÄIGISÄÄNIH
ain

ij kuássin

jyehi peeivi

motomin

kuhháá

ubâ paje

kulmii ohhoost 

muádi ookon

muáddi keerdi

tyeli tääli    

táválávt 

távjá         

váhá ääigi

AIKASANOJA
aina

ei koskaan

joka päivä

joskus

kauan

koko ajan

kolmesti viikossa

muutamaan viikkoon

muutaman kerran

silloin tällöin

tavallisesti 

usein              

vähän aikaa41



VUOROKAUDEN 
AJAT
aamu

aamupäivä

päivä

iltapäivä

ilta

yö

aamuyö

VIIKONPÄIVÄT 
maanantai 

tiistai

keskiviikko

jyehi peeivi

kuhháá

kulmii ohhoost 

di

tyeli tääli    

táválávt 

távjá         

váhá ääigi

us

kauan

ran

tavallisesti 

             

vähän aikaa

PIRRÂMPEEIVI
ÄÄIGIH
Iiđeed

iđedispeivi

peivi

ehidispeivi

eehid

ijjâ

iđedisijjâ

MILLOIN/
KUÁS
iđedist

iđedispeeivi

peiviv 

ehidispeeivi

ehidist

iho

iđedisiijâ

MILLOIN/KUÁS 
vuossaargâ 

majebaarga

koskoho 

OHOPEEIVIH 
vuossargâ 

majebargâ

koskokko42



KUUKAUDET
tammikuu

helmikuu

maaliskuu

huhtikuu

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

elokuu

torstai

perjantai

lauantai

sunnuntai

tuorâstuv

vástuppeeivi

lavârduv 

pasepeeivi

tuorâstâh

vástuppeivi

lávárdâh

pasepeivi

MÁNUPPAJEH 

uđđâivemáánu 

kuovâmáánu

njuhčâmáánu

cuáŋuimáánu 

vyesimáánu

kesimáánu 

syeinimáánu 

porgemáánu  

KUÁS/MILLOIN 

uđđâivemáánust

kuovâmáánust

njuhčâmáánust

cuáŋuimáánust

vyesimáánust

kesimáánust

syeinimáánust

porgemáánust 43



VUODENAJAT
talvi

kevät

kesä

syksy

syyskuu

lokakuu

marraskuu

joulukuu

čohčâmáánu 

roovvâdmáánu

skammâmáánu 

juovlâmáánu 

čohčâmáánust 

roovvâdmáánust

skammâmáánust

juovlâmáánust

IVEÄÄIGIH
tälvi

kiđđâ

keesi

čohčâ

MILLOIN/KUÁS
tälviv

kiđđuv

keessiv

čohčuv

44

SÄÄ
Aurinko paistaa.

Nyt sataa / tuulee.

SOŊŊÂ
Piäiváš páštá.

Tääl arva / piäggá.



Nyt on ollut... 

 ...kylmää. 

 ...lämmintä.

 ...aurinkoista.  

 ...tuulista.

 ...sateista. 

Oliko hyvä vai huono 

 keli? 

Tällaisella ilmalla oli... 

 ...liukasta...

 ...hyvä...

 ..märkä... 

 ...luminen..

 ...keli.

Tääl lii lamaš... 

 ...čuáskim.

 ...liegâs.

 ...piäivádâh. 

 ...pieggii.

 ...arvaa.

Lâi-uv šiev vâi hyenes 

 jergâ / sijvo?

Tággáár šoŋŋân lâi... 

 ...njalahâs...

 ...šiev...

 ...njuoskâ...

 ...muottiis...

 ...jergâ/sijvo.  
45



PÄIVITTÄINEN 
LIIKUNTAVARTTI 
TUOLILLA
Toista liikkeitä noin 

12 - 16 kertaa

1. Istu tuolin reunalla, 

nosta vuorotellen 

polvea ylös.

2. Nouse tuolilta ja nosta 

samalla kädet eteen, istu 

alas ja vie kädet alas 

taakse.

PIÄIVÁLÂŠ 
LIHÂDEMVARTTÂ 
STOOVLI ALNE
Kiärdud lihâstuvâid suullân 

12 - 16 kerdid

1. Čokkáá stoovli roobdâst, 

paajeed vuáruluvâi idduid 

pajas

2. Čyežžil pajas já paajeed 

siämmást kieđâid oovdân, 

čokkán maassâd stoovli 

alne já tuálvu kieđâid 

vuálus seelgi tuáhá.
46



3. Istu tuolilla, käännä 
päätä hitaasti vasemmalle, 
sitten eteen ja oikealle 
vuorotellen     

4. Istu tuolilla ja tee ensin 
toisella jalalla kahdeksikon 
muotoista liikettä   vaaka-
asennossa, sen jälkeen 
toisella jalalla.

5. Istu tuolilla ja tee soutu-
liikettä. Vie kädet eteen, 
sormet auki, sen jälkeen 
pane kämmenet nyrkkiin 
ja vie kädet kyynärpäät 
edellä taakse.

3. Čokkáá stoovli alne, 
jurgâl uáivi hitásávt 
čižetpel talle oovdân já 
uálgispel vuáruluvâi.

4. Čokkáá stoovli alne já 
poorgâ vistig nube 
juolgijn kávccáá hámásii 
lihâstuv láskud, tastmaŋa 
nube juolgijn.

5. Čokkáá stoovli alne já poorgâ 
suuhâmlihâstuv. Keigii kieđâid 
oovdân, suormah ávusin, 
tastmaŋa čarvii kieđâid 
čurmân já tuálvu kieđâid
tuáhá, kaiŋâreh ovdiibeln.47



6. Pane kämmenet 
olkapäille ristiin (oikea 
vasemmalle ja vasen 
oikealle olkapäälle),
kierrä ylävartaloa 
vuorotellen oikealle 
ja vasemmalle.

7. Lopuksi ravistele 
ensin jalkoja vuorotellen 
ja sen jälkeen olkapäitä.
Liikunta on tärkeää 
nivelille, lihaksille, 
verenkierto- ja 
hengityselimistölle 
sekä mielelle.

6. Piejâ kuámmirijd 
uálgátoivijd ristâlâsân 
(uálgis čižetpel já čižet 
uálgispel uálgátuáiván), 
karve pajeroopâ vuáruluvâi 
čižetpel já uálgispel.

7. Loopâst savŋel vistig 
juolgijd vuáruluvâi já 
tastmaŋa uálgátooivijd.
Lihâdem lii tehálâš 
lođđâsáid, tehhijd, 
vorrâjotemân já 
vuoiŋâmorgaanij 
sehe mielân.48



okkáá stoovli alne, 

vdân já 

okkáá stoovli alne já 

ávccáá hámásii 
ud, tastmaŋa 

okkáá stoovli alne já poorgâ

oovdân, suormah ávusin, 

vdiibeln.

Ij ohtâgen áksu kiedast šoodâ.
Kukaan ei ole seppä syntyessään.


