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Cuakkimääsih: 

1 § Cuakkim lekkam 

2 § Cuakkim lavaläsvuoda ja meridemvaldalasvuoda tuhhiittem 

3 § Ässilisto tuhhiittem 

4 § Se/meiddei - kuas kuabas? 

5 § Siev/pyeri-saanij kevttim 

6 § Kyevtistaavvalsij norninij maaIJgalovo genetiv: kuhes vai uanihis vookaal? 

7 § Lede-veerba kevttim luvattalrnijn: /ii vai laa? 

8 § Podoi säänih 

9 § Eres ääsih 

10 § Tiättun 

11 § Cuakkim lopattem 

1 § Cuakkim lekkäm 

Saavajodetteijee leehai cuakkim tme 9: 10. 

2 § Cuakkim lavälasvuodä ja meridemvaldaläsvuodä tuhhiittem 

Cuakkim pahudui lavalazzän ja meridemvaldalazzän. 

3 § Ässilisto tuhhiittem 

Ässilisto tuhhiittui tai nubastusaiguin, ete eres assijd lasettuvvoo kieläpargei Kielä kukah -caalaraaidu 
vuavam; maht kolgaccij tiedettid tiervasvuotasänilistoost; podoi saanijd lasettuvvojeh maIJelaa puattam 
kieläkoccamusah sehe Anaräs saaväi tile. 

4 § Se - meiddei - kuas kuabas? 

Kuas kalga se -sääni kevttid ja kuas vist meiddei -sääni? Lii-uv saanijn tiätu saje celkkust vai pyehtih-uv toh 
lede kost peri? 

Anaräskielä ravvuuh: säneh laa synonymeh, mut tain lii jieijäs saje, kogo taid kiävtta. Meiddei/meid(?)

puahta algattid celkkuu, mut se ij pyevti. 

Uanihavt tutkum: Korpusist laa tuhattij rnield celkkuuh main meid - meiddei lii celkkuu siste. Ovdämeerhah 
main tot licij celkkuu aalgäst iä 1am ollagin nuuvt ennuv, muta toh se lijjii. Wörterbuchist tagareh 
ovdameerhah iä 1am. 

Se ij tiettum celkkuu aalgast Wörterbuchist ige korpuscelkkuin, loopäst ja siste kale. "Tiervä se" ora lernin 
jieijas idiomaatläs ohtadah. 

Ovdämerkkäcelkkuuh eres käldein 
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SE: 

Wörterbuch (III, R-Y) s. 210: 

4683. se - see

Korpus: 

"tot se juha piipo" sM 

"ja sun ooinij, et tot se lii tobbeen" K öPL IK2 91 

"te moonaj tot niejda tupan jede moonaj tot irge see" K öPL IK2 113 

"monnii koatan, tot alge see" K nMS IK2 211 

"ja kistuuh se koccaluyveh" sM 

"kaupugist tiädust-uv lijjii see juo puoh kuullam ton almast" K öPL IK2 129 

(Sk. -se) 

Tuurukuoskäst se lijjii vyelgimin. 

Munjin se soodäi ahheev pennuu, maid kaartäim kyeddid ko vuolgijm Covcjäävrist, Cyeres läi 
ton nommä. 

Tot läi skovlätaalu ja styeres kale se läi. 

SevIJäd kale se läi, muta iäccäm muustij ja taaidij tohon juhäriidon, sust läi litte moin koivij 
cääsi juuväst ja adelij mijjän. 

Vuoli-Jussi läi meid kocemin, sun se läi olgon. 

Mist evakkokaandäin kiäh läim sämmiliih läi tavja toi päikkikode kandäi vuast suati ja toi pele 
lijjii tääbbin evakkon karttäm läddlij kaandäh se. 

Tiervä se! 

MEID - MEIDDEI: 

Korpus 

Wörterbuch (II, L-P) s. 125: 

2403. mejd (Adv.) 

"sOOIJa mejd lukkuuttaain" sM 

"tot kai mejd kierganij njeeijid vualus peezzist" K sV 

mejdaaj, mejde(e)j, mijdej, meiddai 

"mun lijjim mejdaaj tobbeen" wAP 

"sun juudij mrerera oaggumin mejdaaj" K wMA 

"tun mijdej lah motomin annaam mucis kammagijd" sM 

(N. mäi[d] - mäida - mäidai) 

Iä lah halijdäm, ete säminuoräi taaidätabahtus cana nuoräid tuse ärbivuovij kattiimän peic 
meid eres taaidäslaajah laa vuaruluväi fäarust. (MM: meiddei) 
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Säämi tyejiärbi lii muu perrust meid nanos. 

Tast sun vuoiIJastal ja sijda lii liivast, maanu meid kuavvaastal poolva fooda. 

Iärraseh fonadii meid ergijdis ja paalgas finnij kiäjuspeeljijd. 

Meiddei sämikielä ij taarbas lede velttidhånnaa sii eenikielä, mut sämikielä mättim lii 
tuaivuttettee. 

Ja nubeh seehah lijjii kuoddum meiddei tyebbilaå, ko sun taid usaskuodij. 

SievfooIJain läi meiddei heeitugub peeli, ketki aalgij opadid kaardijd ja puradid riävskaid. 

Tuaimih-uv siämmaånaål WB ovdamerkkacelkkuin? Keccalem: 

Tot se/meiddei juha piijpo (MLO: meid pyereeb ko meiddei) 

Tot iuha se käähvi - vistig vuosäi, muta tääl juhå se 
Tot juha meiddei käähvi - låå eres-uv juhamusah, muta såttå merhasid meiddei ete laa eres-uv 
käh vijuhheeh 

Tot se juha käähvi. - laa eres-uv juhheeh, muta: 
Tot meiddei iuha käähvi - 'tot' lii vistig vuossam käähvi teikka porgäm toin maidnii muide, 
mutä tääl meiddei juha. Satta merhasid meiddei, ete låå eres-uv juhheeh 

Tot juha käähvi se: Tot juhå mielhi, ja käähvi se (låa eres-uv juhamusah) 

Se t0tj1:1ha ... - Meiddei-meid tot juha - låa eres-uv juhheeh, 'tot' lii eskan serväm 
kähvijuuhampaargon 

Meid - meiddei - siämmås? 
Meiddei vuaskuneh koddojeh - Meid vuaskuneh koddojeh - ij lah iäru 

Ja sun ooinij, ete tot se/meiddei lii tobbeen (MM: 'se' täst pyereeb) 

Säämi tyejiärbi lii muu perrust meid nanos. - Säämi tyejiärbi meid väi muu perrust meid väi 
nanos meid? - Säämi tyejiärbi lii meid muu perrust nanos. 

maanu meid kuavvaastal poolva cooila - meid maanu kuavvaastal ... 

IÄVTUTIÅS: Kielajuavus savastal saanij kevttimist jå hämmee tåarbu mield ravvuu tast, kuabbåa puåhta 
kevttid jieskote-uv ohtavuodäst. 

MIÄRÅDÅS: Meiddei - meid ja. se pyehtih cujottid oles celkkui, iä tuse ovtäskäs jesänän. Sårnumkielast 
puahtå meidlse-saanij soijijn tiäduttid mottoom tiätu sääni teikkä ääsi, muta cäällimkielast ton kevttim lii 
vaigadub, ja tot räijee saanij saje cälimist. Se oroccij cuujootmin oovdeb såanan, ij tåvålavt aalgät celkkuu, 
meiddei kuittäg puåhta puåttid meiddei aalgan. Meiddei-meid lii riijab ton taåhust, ja jis tot cuujoot monnii 
ovtaskäs celkkuujesanan, tot lii tåvålavt njuolgist ovdiibeln teikkä moojiibeln. 

5 § Siev ja pyeri -saanij kevttim 

Magareh kevttimohtavuodah saanijn låå? Tohhejeh-uv kuohtuuh säänih siämrnåin soojijn? Laa-uv saanij 
kevttimist kuåvlukielä iäruh? Nuorttälaskielast lii siögg, pue'rr ja. tavesämikielän buorre. 

Siev pargo. / Pyeri pargo. 

Sijdo 4 / 15 



Pargo lii sievnaal porgum. / Pargo lii pyereest porgum. 

Finnejim siev uddäsijd. / Finnejim puorijd uddäsijd. 

Siev! / Pyeri! 

Siev kuldäleijeeh ... / Pyereh kuldäleijeeh ... 

Ovdameerhah eres käldein 

SIEV: 

Wörterbuch (111, R-Y) s. 214 

Korpus: 

PYERI 

4698. sieu, attr. sieu ( ... ) lok. sg. K sieuvvast, ess. K sieuvvan 

"toh laa sieu" öJPM 

"tot lii lrem munjin sieu" wAP 

sieu ergi (wAP), sieu nijbe (Ä), sieu savehah (wAP), sieu luodda (wAP; "einige sagen: pyeri

luodda"), sieu SOIJIJa (Ä), sieu kyelikeesi (wAP), sieu syeini-ihe (wAP), sieu ulmuuh (Ä) 

"soodaj sieu rnielan" (K nMS), "sieu rnielast" (öJPM, K), "sieuvan rnielast" (K) (od. K 
"pyerrin rnielast"), "eeliin sieu oazala3vuodast" (K wIM IK 159) 

sieunaala (Ä), sieunal (wAP), tot piergee sieunal (wAP), sieunaala rahtum (Ä), sieunal 
cil)attum (K) 

sievluandula3 (wAP) 

sieuvvast (lok. sg.) sieuvast rerenab (K) 'hyväisesti enempi', 'bedeutend mehr' 

N siegä 

LavIJe lii siev ja anoläs huksimaamnäs kuittäg tagarijn kuavluin, kost pecivyevdi lii kukken. 

Paasij rnielän ko eergih motomen skuridii mahte kaasi, ko lijjii siev rnieläst. 

1940-lovvoost juudij Ijjäävri kuavlust Unto Aarnio, kate vaaldij kuuvijd uali siev kamerain. 

Vatamussän siev anaräskielä njalmaläs taidu. 

Läi siev lyemeihe. 

Puurjäs pajedui, ja käärbis jodeskuodij siev liävttoin äpimeerä vuast. 

- Siev juurdä, Muurnistaalu tuumai.

Wörterbuch (II, L-P), s. 427: 

"na pyeri, must mejdej laa poucascalmeh" K wMA 

"must lii kalgu pyeri" sM 

"tot lii pyeri eniinis" sM 

"liccih nuut pyeri ja keäzaccih tom soaddaz muu jyelgivuadust" K nMS 
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Korpus: 

Iäruttäsah: 

"tot lii pyeri lavlud" sM 

"teehi ij lah pyeri puattid" sM 

Viärd. "lrej sieu ko poottih" - "pyeri lrej ko poottih" wAP 

"täst soodäi pyeri" wAP 

Viärd: "tot taha pyere" (lieber pyere als sieu) wAP 

"pyeri peeivi!" - "Immeel adde!" sM 

"cuåtJtJaah laa pyereh lodeh"sM 

Pyeri, et mun jiem lah nuuvt alda! 

Tääbbin lii pyeri. 

Suoinälmäsäst jotteem matJa lii pyeri toohäd pul)kkitärhistem. 

Pyeremus tobdomerkkä lii tobdocoorvij kukkodäh. 

Munjin taha pyere uainid ja tiettid , et taat lii lamas meiddei tovlai anaräsäi kieläsirdemvyehi. 

Ij täst tääidigin lede innig uaddimraavhu, taida lede pyereeb ko vualgam meddäl eres 
uaddimsaje rähtid. 

Sulgus Heeihä Aili Marja läi muu aahu pyeremu ustev. 

Pyeri Aino! 

Pyeri - 'hyvä', siev - 'hyvälaatuinen' 

IÄ VTUTI ÅS: Kieläjuavus savästäl siev ja pyeri -saanij kevttimist ja taarbu mield hämmee tärkkilub teikkä 
viijdasub ravvuu toi kevttim varas. 

MIÄRÅDÅS: Pyeri lii almolub sääni, siev vist meerhäs eenäb-uv 'hyvälaatuinen'. Sarnuttäldijn ij pyevti 
kevttid siev (siev kuldaleijeeh ... ). Ovttain saanijn rammum: Pyeri! Jis rammoo maidnii tiil)gäid, puahta 
kevttid siev, muta ij ohtuu: Siev kistuuh! Siev ij laavii suuijäd ige tast pyevti rähtid komparaatio. Tot lii siev ( 
) - elliptläs ceelhä. 

6 § Kyevtistaavvälsij nominij maaggälovo genetiv: kuhes vai uanihis vookaal? 

Petter vuolgättem sledgäpoostäst 7 .11.: 

Mottoomltigtin norman lii vutihtidum kuhes vookaal aainas-uv jis 2. st. vookaal lii a, i tai u: 
kaandai, kiedai, kuosai, tiivrij, iivij, titihui, ptitilui. Kukke putihtti lede meid motomijn saanijn, 
mast lii 2. st. ti: kiälhai, kaartai. Uanihas tot lii, jis 2. st. vookaal lii o (teikka motomin a): 
pu 'skoi, ohoi, kisai, kuktii. 

Oro kuittag /emin, et sarnumist tavalub lii kevttid uanihis vookaal meiddei tagarijn saanijn, 
main noorma mield kolgaccij lede kukke: ka'ndai, kie'dai, kuo'sai, ti'vrij, tihui, ptilui, kiäl'hai, 
ka'rtai. 

Licij-uv uanihis vookaal joba pyereeb vuosahäämmin ko kukke vai mahdulavt siämmaa
arvusiih? 
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Korpus-uuccam puatuseh ovdamerkkasanijguin lijjii cuavuvaah: 

• 'kandai' 29 kerdid, 'kaandai' 51

• 'ivij' 76, 'iivij' 105

• 'tivrij' 8, 'tiivrij' 21

• 'ahui' 0, 'aahui' 8

• 'palui' 1 ('muotapalui'), 'paalui' 1

• 'kartai' 2, 'kaartai' 6

Huam: ucamist kuaddojii meddal säänih main lii vuossa.muu stavalist diftoIJ, ko cälimist iäruttas ij oinuu. 

- Puahta-uv vookaal uananem tain soojijn, main tot kolgaccij lede kukke, tovattid epicielgasvuodaid ääsi
siskaldas taahust, ja lii-uv ton taahust tarbu kielatipsoman?

Keccalem. Normativliih kukkoduvah laa vualasargum, fäarust meiddei diftoIJeh: 

kandai luus 

kaandai luus 

majemui ivij 

majemui jjyij - ivij

ahui saavah 

aahui saavah 

tivrij suovsah 

tiivrij suovsah 

muotapalui koskam 

muotapaalui koskam 

kartai vuailuld 

kaartai vuailuld 

kuarus kie 'ilai 

kuarus kieilai 

kuo 'sai vuala 

kuosai vuala 

- Tuaima-uv taalas norrna 2-st. saanij ml. gen. kuhes vokalist cäällimkiela taahust? Kalga-uv tuhhiittid meid
uanihis vookaal paldalas häämmin, jis ij jo vuosasajasazzan-uv?

IÄ VTUTT ÅS: Kielajuavus totka ja smakkiistal uananam vokalij heiveevuoda anaraskiela 
jienadahvuahadahan ja addel ääsist jieijas avzuuttas. 

MIÄRÅDÅS: Uanihis vookaal lii tavalas variant kuhes vokalan ja oro lemin puarasub eenikielalij sarnumist 
joba tavalub. Tot tuhhiittuvvoo siämmaanaal ko kuhes vookaal-uv. Variant kevttim lii tuodanalasavt kidda 
kuavlukielast ja mualkkaas jienadahnubastusain ja ohtavuodain, om. siämrnas sääni satta motomin lede 
pyereeb uanihazzan ja motomin kukken. Taan ohtavuodast ij lah tutkum, main tabahtusain lii pyereeb pieijad 
uanihis vookaal ja kuas vist kuhe. 

7 § Lede-veerba kevttim: lii vai Ida 
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Kuabbaa häämi, lii vai Ida, kalga valjid luvattalmist? Ovdameerhah: 

Visteest Ida stovli, pevdi ja lamppu. (täst viäsukaalvuh laa ohtan olesvuottan) 
Visteest lii stovli, pevdi ja lamppu. (luvattallam - ohta häävild) 

Visteest Ida stovli ja kissa (pyereeb) 
Visteest lii stovli ja kissa 

Visteest ii /ah stovli, pevdi ige lamppu. (luvattallam) 
\listeest � st0t1U, pevdi ige lamppEt 

Mut: Visteest iä /ah stovli, pevdija lamppu. (olesvuota) 

Visteest ii /ah stovli ige kissa 

\listeest � st0t11i ige .'dsse. 

Visteest Ida nieido. ja kanda 

Visteest lava nieido. ja kando. (MM, MLO, MV) 
Visteest lii nieido. ja kanda 

Visteest lii kyehti kaanda (hyenes muulsaiähtu, peic jis kaandah lava mahtnii ohta olesvuota) 
Visteest lava kyehti kaanda (taat ij lah eksistentialceelha) 
Visteest Ida kyehti kaanda (taat lii eksistentialceelha) 

Seeini vuasta Ida saveheh ja kiälkka. 

Seeini vuasta lii kiälkka ja saveheh. 

Sehe u,a.ppeehje. me.tte.e.tteijee ili vaiham. 
Sehe uappeeh ja mattaatteijee Ida vaibam. 

Sehe uappee_ja mattaatteijee lava vaibam. 

MIÄRÅDÅS: Jis luvatta! oovta häävild ja vuossamus luvattallamnaal til)ga lii oovtalovvoost, te lii lii 
hiäivulas. Jis uba luvattallam ana ohtan ubalasvuottan, talle Ida. Luvattaldijn Ida ij lah puastud, mut ana 
sistees taggaar jurduu et samost Ua mahdulavt kuldaleijest) lii jo oovdeb tiätu luvattallam cuosattuvain ja sun 
(suoi) ana taid olesvuottan. Ceelhaopalavt puahta jurdaccid nuuvt, et luvattaldijn celkkust laa ma1Jga subjekt 
ja verba kongruist tain vuossamuin. Jis kuittag uba luvattallam kalga anneed ohtan subjektin, te verba ferttee 
lede maa1Jgalovvoost. Duaal lava ij lah luvattalmijn kiävtust jis lii koccamus eksistentialcelkkuin. 

8 § Podoi säänih 

Kielakäldei vuolgattum avus koccamusah: 

• "Kansallisarkisto" nomma anaraskielan, iävtuttum: "Riijkaarkkadah".
Riijka -sääni ij kavnuu ohtuu sänikirjeest, mut tot meerhas "valtio" ja lii kuittag korpus teevstai 
mield kiävtust. 

Meid staataarkkadah lii muulsaiähtu ja Aalmug-/ Aalmuglasarkkadah. Nooma valjiiman vaaikut tot, 
et maid haalijd tiäduttid. Kiäi varas anaraskielalas nomma lii ja kiäh kalgeh iberdid mast lii saaha? 
Tuse Suomast ässee anaraskielaliih vai sämikielaliih miäta Tave-enamijd? Koolgam koijadid tääl 
tust Suvi, et maid tun halijdah almottid anaraskielalas noomain, ko tun tun lah arkkadah ässitobdee. 

Suvi västid: "Riijkaarkkadah orocci'j pyeri, eidu tom kielaharmonia tiet - licij pyeri, ete licij alta 
tavesämikielag nooma. Tot eidu lici'j tehalas, ete lii iberdettee sämikielalij kooskast miäta Tave
enamijd ja ete ij lah mihheen Kansanarkisto adäi Aalmugarkkadäh peic Kansallisarkisto. Mii 
nommähan lii ovdil lamas valtionarkisto adai Staatäarkkadäh, muta tot ij lah innig kiävtust. 
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Adäi Riijkäarkkadäh Iicij pyeri, jis tot ij lah talle aaibäs ereslagan nuOJttäläskielän ... " 

Ruotäkielän: Riksarkivet, nommäiävtuttäs tavesämikielän lii Riikaarkiiva, nuorttäläskielän ij lah vala 
iävtuttäs. 

Merkkejui, ete Marja-Liisa vuolgij cuakkimist tme 12:17. 

Aalmugläs-, Riijkä- vai Staatäarkkädäh? Korpus: riijka 185 kerdid, staata 820. Aalmugläsarkkadah 
vist lii kevttum Sämitige jurgalusain: "Sämiarkkadah tuaima säämi kulttuurkuavdas Sajosist. 
Arkkadah lii uasi Suoma Aalmugläsarkkaduv."1

Merkkejui, ete Marja-Liisa maacai cuakkiman tme 12:37. 

Miäradas: Suoma Aalmuglasarkkadah. Tot ij siähhan eres almugij arkkaduväiguin. Staata- teikka 
riijka iä kuvvii lajadas tooima nuuvt pyereest. Sääni sulästittem eres kieläi termaduvvain ij lah 
hiäivuläs vuadustas sääni rähtiman, tondiet ko anaraskieläläs sääni lii vuosasajasavt anaraskielälij 
varas ja ferttee smiettad, mii sii uainust lii puoh pyeremus terma. 

Saavajotletteijee meridij 50 miinut puradempuuda tme 12:50. 
Cuakkim jotkui tme 13:50. 

• Mii lii Feministinen puolue (ruot. Feministiska partiet) sämikielän?

Kielapargei kuorattallam: Nettidigisäänih tobda sääni 'feministi' ja tot liifeminist. Tot ij kavnuu 
Korpusist ige udda saanij listoost (ige mihheen ton suargusijn), ige toos oro val lemin vuahadum 
adjektivsuorgiittas. Tot puavtaccij lede jo-uv feministlas teikkafeministsas piäladah, muta -Las ja -
sas-suargasijn puahta lede iäruttas mii mahdulavt toovvat merhasumeiäru 'feministläs' ja 
'feministsas' kooskan. Tast lii lamas saaha lovnasaanij rähtimnoormäi kiedavussam ooleest, muta ij 
cielga uaivil. Tot kuittag lohtas anaraskielä sänirähtim taahust tommit stuarrab olesvuotan ete 
kielapargee ij lah vala adelam vastadas ääsist. Tavesämikielan kiävttoo adjektiivin 'feministtalas'. 

Feministsas/feministläs-koccamusan MLO ja Ilmar västidain sledgapostain, ete feministsas licij 
pyereeb. Almolavt suargasij iäruin MLO arvalij lasseen navt: "Cielga iäruh laa, mut toh meiddei 
maneh siähaläs. Ruavis njuolgadus: -läs = su. -lainen; -sas = su -inen. Mut näävt cielgas taat ij 
tiädustkin lah keevatlii elimist." 

Sämikieläläs vai sämikieläsas? 
MLO: "Sämikiel aabis; sämikieläläs olmoos; sämikiel uddaseh." 
PM: "Korpus kale lii tieva -kielasijn. "Sämikieläläs" (teikka uanihavt "sämikiel") läs tavalub." 

Matti lii motomin vuolgattam Tanja Kyrön taggaar suogardallam -läs ja -sas-suargasijn: 

"Taa laa -läs-loppasiih säänih: vajaläs, asaläs, avaläs, kunnaaläs, virgaläs, madhalas, tehaläs, 
paihalas, tohalas, kuhalas, avhalas, ravhaläs, kirjaläs, historjaläs, siskaläs, suamalas, vuaimalas, 
komaläs, njalmaläs, jiärmaläs, kavpalas, paijeelmiäraläs, uasaläs, javaläs, tavaläs, piäivalas, 
ärbivuavaläs, lovaläs, kuhendaläs, tiedalas, mirhaläs, sujaläs, skikaläs, oovtmielaläs, huoläläs, 
skovlaläs, toimaläs, vuovnaläs, varaläs, lopaläs, ristaläs, lavaläs, rehaläs, kyehtilas, persovnläs, 
sudoläs, rikoläs, oskoläs, iloläs, almolas, sorolas, kijtoläs, anoläs, littolas jna. Suomakieläst täin lii 
iänaazin -llinen-loppa. Ton lasseen laa vai ruataläs, kittallas, helsiglas, tuurunjargaläs jna. 

1 http://www.samedi ggi.fi/index.php?o ption=com_content&task=vi ew&lang=as&id=399 
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Taa vist -sas-loppasiih: ahasas, sajasas, viärdasas, ihasas, -vualasas, hamasas, ivnasas, cuatasas, 

koskapuddasas, kyevtikoskasas, suläsas, -nommasas, ohtasas, kukkosas, asosas, kasosas, kobdosas, 

lovesijdosas, mudusas, stuarusas, arvusas jna. Suomäkieläst taah laa -inen-loppasiih. 

Täin puahta väldid maali, ko smiätta -logia-saanijd. Talle ko taid normad, te laå mahduläsvuodah: 

neurologiläs, neurologisas, neurologläs, neurologsas, neurologialäs, neurologiasas. Mut neurologihan 

lii olmoos. Talle neurologiläs/ -sas lii taggaar, mast parga tot olmoos, neurologiakku. Talle pyereeb 

licij neurologialäs/ -sas, adai tot, mii kuaska neurologian. Tot merhasicij kai tom, et talle meiddei 

kolgaccii lede autonomialäs, metafonialäs, topografialäs, manialäs, klaustrofobialäs, apatialäs, 

androgynialäs, akrobatialäs jna. 

Kuhes o (-loogisas/-loogiläs) mun kuittag kuadaccim meddal, ko tot lii njuammum suomäkielän-uv 

ruotäkieläst, ige kai taan ääigi kevttuu suomäkielästkin. Tuse ohtuunis loogiläs kal tohhee. 

(-sas-loppasiih kale mudoi, mut kalga ain smietastid, et laa-uv toh deminutiivhäämih vai iä, lii-uv 

agrologisas ucce vai ta.valas agrologi?)" 

Eres ovdameerhah: 

Korpus: 'Työmies lii taggaar kommunistläs lasta', 'Kommunistläs sovjetlitto' 

NDS: sosialistläs 'sosialistinen' 

Kielätekno: raasistlas; Korpus: 'rasistiliih' 

Korpus: sehe demokraatläs ( 17) ete demokraatsas ( 1); Suoma Sosiaaldemokraatläs Piäladah 

Iävtuttas: Kieläjuavus ja ravvimjuavkku savastelleh ääsist ja adeleh jieijas avzuuttas. 

Miäradas: Feministlas piäladiih (3 jiena). Eres iävtuttasah lijjii Feministsas piäladiih ja. 

F eminismpiäladah ( ohta jiena) 

Meridui, ete 9 § ja JO§ kietlavussojeh taagubeht ovdil ko Marja-Liisaferttee vyelgitl. 

• yökkönen - ijjaloddaas, maånuloddaas, ijjagas (udda säänih -listo), ijjapiäivaaloddaas

(Nettidigisänikirje) -+ Ijjaloddaas ij soova, ko ijjalodde lii oppuu ja toh pyehtih siähanid. 

Ijjapiäivaaloddaas lii vuosasajasas almosnomma, muta maånuloddaas, ijjagas laa mahduliih ton räi 

ko toh totkojeh ja slajattällojeh tärhibeht. 

• metsä - erämaa - vyevdi - meccikuavlu. Suomakieläst mal)gä saajeest kevttih "erämaa"

sääni. Licij-uv toos ohta pyeri vaasta anaraskielast vai ij? -- Ij kenski njuolga, muta meeci ja vyevdi 

iäruttas lii, ete vyevdist saddeh muorah, ko vist meecist iä aainas. 

• kypsyysnäyte - maturiteet, laddamcaaitus (terma ollaopattähuapuin) -- Laddamcaaitus lii

meendu konkreetlas; maturiteet lii aaibas pyeri. Mahdulavt meiddei harjanemcaaitus täi -tuodastem, 

jis haalijd cielgid sämikielä sanijguin. 

Merkkejui, ete Miina Seurujärvi vuolgij tme 16:02. 

• tutkimusalue - tutkamsyergi om. aräsoddademsyergi (kuavlu tuse talle ko lii saaha

eennamtiedaläs ääsist, konkreetläs saajeest) 

• yleistää - a'lmolistid. Kielätoimattuv sänikirje: yleistää:

1. laajentaa jk havainto, päätelmä tms. koskemaan muita t. kaikkia samanlaisia tapauksia; tehdä

yksittäistapausten perusteella yleisiä päätelmiä; antaa jllek yleinen pätevyys. Tutkimustulos, jota ei

voida aineiston pienuuden vuoksi yleistää. Yleistäen voidaan sanoa, että - -.

2. tehdä yleise(mmä)ksi.
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Keccalem: 
'Tutkampuadus, mon ij pyevti amnastuv vänivuoda keezild almolistid.' 
'Tutkampuadus, mon ij pyevti amnastuv vänivuoda keezild vijdedid almolazzan.' 
'Tutkampuadus, mon ij pyevti amnastuv vänivuoda keezild anneed/tulkkud almolazzan.' 
'Almolistea puahta ettad, ete --' 
'Almolavt puahta ettad, ete --' 
'Almolii tääsist puahta ettad, ete --' 

- 'almolistid' lii mahdulas. Ääsi puahta cielgid meid nubij sanijguin keccaladdam miäldasavt.

• matkijasieni - jievzadeijee teikka addiistellee kuobar (masa jyehi kuobbarist lii nubbe
slaaja, mii sulastit tom oovdeb slaaja ja toh kocoduvvojeh "matkijasienen") - Kuabas-uv tohhee. 

• cevdi - maid tot meerhas? Laa-uv tast soksameh vai iä? Mii iäruid Iii cevdi, nähki, sisne,
turkka jna saanijn. Uasalisteid lii vuolgattum cevdi-sääni merhasuumeest sledgaposta 29.8.2016 -
Cevdi ja nähki Iaa synonymeh, ja ceevdist pyehtih Iede soksameh. Sisneest iä Iah soksameh, turkka 
vist Iii suomakiela lovna. Tyeljist Iaa soksameh. Nähki lii uccaa kevttum nuorttiibeln. 

• kuitu raavvadamnasin - (Facebook 25.8.2016)
https://www .facebook.com/groups/264702?90230055/permalink/ 12605638373 l 0557 / 

Cuakankiäsu: 
Heli Huovinen: Puahta-uv kevttid "saigu"? 

MLO: Kuida. Saigu-säänist lii puaris pihtasij smakka. 
Miina S: Pyehtih-uv kuida ja kuitta siähanid? 
Neeta: Korpusist ceelha: "Tualih siste valjeest saaiguid." Mast vualgus, mii ohtavuodaid? 
Pekka Sammallahti: Ko suonaid saara, saddeh saraseh. 

- Kielajuavus avzut kevttid saanijd saigu tai raavadsaigu

• Puahta-uv vualadistemkonjunktioi "tego, nuuvtko" saajeest kevttid meid sääni "mahte"? -
Taas ij Iah vala västidum. Ovdamerkkatutkam taa vyelni: 

Wörterbuch (II L-P): maht(e) - mii; s. 140-141, motomeh ovdameerhah: 

"vuoj armugas peäiva3, maanu ja täsnikodde, mahte le3ehkin ääsih soddam!" K sV 
"mahte mun kalgeen pyehtid älgidgene" K s V 

"Anarjääyrist Irere nuut rennuu suolluuh mahte ivveest peeivih" IK 387 
"A vveeljuuha Iii mahte sprereijal" sM 
"tot seämmaa pappa Irej must mahte piämmu-eeci nuuvt kuhe kuo Irej tääbbin Säämist" K wHeM 
"mrehte cuolda kaskoo karba" sM 

Korpusist 37 kerdid, taa motomeh: 

"Poccuuh kecceh kavkkajeh, ko mun puadam, mahte mast liccii Iamas palamin." 
"Lai kaallam mahte olmoos te, mut ij kuittag olmooskin Iamas." 
"Te sun ko eidu kiergan eergijd sirded nube muoran, te kivkked puoh cuovvanij mahte peiviv te, 
( ... )." 
"- Cuovvanij mahte peiviv te ja oppeet siävIJanij, mihheen jienaid ij kullum, mii Ies Iamas." 

Iävtuttas: Kielajuavus ja ravvimjuavkku savasteleh ääsist ja adeleh jieijas avzuuttas. 
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Miäradas: mahteja tegu I nuuvt ko Jaa synonymeh. Sääni mahte lii kiävtust eenab Aanaarjäärvi 

maddaa- ja nuorttiibeln. 

Västidum koccamusah tiättun ja laseavzuuttasai varas: 

• tekstuaalinen - vastadas: jis merhasume ij pyevti cielgid, puahta kevttid sääni tekstuaalläs

(kei meid: feministsas/feministlas) 

• Maht sujattam pennuu hekki? Tego "viezzah-uv siiri pennuuh heekist?" Heekin? Hiakan?

Heekist? -- Kielapargee vastadas: Hekki soja Nettidigisaanij mield illativan 'hiäkan', lokativan 

'heekist'. Vieza pennuid heekist! Lah-uv pieijam pennuid hiäkan? 

• Huurre. Lai-uv pico muorain ja rine enamist?

Kielapargee vastadas: Nettidigisänikirje mield http://saanih.oahpa.no/smn/fin/ pice lii asettub ja 

mahtnii ucceeb ko rine. Pice puahta lede om. autolaasast. Rine lii assab ja eenab ko pice. 

Nettidigisänikirje ij toovat iäru tast, et kost pice teikka rine Jaa. 

Itkos sänikirje musta] pice ja rine saanijn suullan siämmaanaal ko Nettidigisänikirje. Itkos kirjeest 

Jaa om. cuavuvaah ovdameerhah: 

rine 

mecci lii rineest, muotarine = rine; picerine = pice, rinecuhca (cuhca talle ko muorah Jaa rinnum), 

mecci lii rinnum = mecci lii rineest, rinekuosa, rinemuorah, rinepeeci 

pice 

picejie1Ja, picesoovsa, picesovs-ergi; lai puolas moonnam iija, eennam lii piccoom; tääl ij pyevti 

riävskaid pivded ko kielah picoh miärkkapuolasijn, kiedi pisoi, muora pisoi, ]aasa pisoi, 

miärkkapuolas piccood puohrakkan, kieddi lii pisostam, eennam lii piccum, siämu piccui, ]aasa 

piccoo 

- pice-sääni verbasuarguseh Jaa kyevtilaganeh: piccood ja ton passivsuargus piccud, ja motomijn

samoin aktiivverba ij lah uba kiävtustkin, ko merhasume lii kuittag suullan siämmas.

• Moh Jaa sämikielan 1. Juuret Saamenmaassa (taaidacaitaldah) 2. Saamelaisten

kulttuurikeskus? 

Kielapargee vastadas: 1. 'Madduuh Sämienamist' jis lii ulmuu madduin saaha - meiddei mahdulas 

'Ruottaseh', muta tast lii saddotiedalub merhasume. 2. 'Sämmilij kulttuurkuavdas' teikka 

'Sämikulttuurkuavdas', jis tot ij siähan Sajosijn. 

• Moh laa sämikielan: perinteinen (esineestä tai kuviosta), pelkistetty (esineestä tai

kuviosta), yllättävä (esineestä tai kuviosta)? 

Kielapargee vastadas: perinteinen - ärbivuavalas, pelkistetty - oovtakiärdan, yllättävä - olattaslas 

• Maid meerhas Pautujärvi -sajenooma miärusuasi pautu?

Kielapargee vastadas: "Anaraskiela päikkinoomah -kirjan mukaan: "Pautujärvi inarinsaameksi 

Pavdjävri; Iso järvi Ii järvestä itään, nimiperheeseen kuuluvat vielä Pavdcukka (Pautuhuippu), 

Pavdjävrcuaja (Pautujärvenlahti) ja Pavdvuonä (Pautuvuono ), joka on Ii järven lahti. Tannerin 

mukaan "Pauds'jokk" (nimi on koltansaamea) on joki Petsamossa ja sen nimi tulisi sukupuuttoon 

kuolleelta vesilinnulta. Lintu on allia pienempi "poovdäs". K. Nickul kirjassa "Petsamon eteläosan 

koltankieliset paikannimet kartografiselta kannalta" ei ole samaa nimeä. Muoto "poovdas" löytyy 

nykyään Marja-Liisa Olthuisin uudesta sanakirjasta, ja tarkoittaa samaa kuin pohjoissaamenkielinen 

"bovttas"- lunni. Voisivatko Pavdjävri ja Pauz'jokk määriteosilla olla sama kanta ja voisiko se 

tarkoittaa samaa kuin "Petsamon suunnalla sukupuuttoon kuollut pieni vesilintu poovdäs". T.I. 
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Itkosen mukaan (Suomen lappalaiset II s. 509) sukunimi Paud on ollut Utsjoella 1728-1843, hän 
vertaa siihen Pautujärvi -nimeä. Ensimmäinen Paud oli syntynyt vuonna 1671."" 

• Puavtam-uv ettad "jiesriessum silkke"? Kielapargee: "Manen ij, talle ko iäta ete 'taat silkke
lii jies riessum'. Muta jis tot lii kiännii tiätu ulmuu pargo puadus, te iättoo vaha nubenaal: 

Silkke lii jies riessum. 

Taat silkke lii muu jies riessam. -> iieccan 

Kirje lii jies callum. 

Kirje lii tuu jies cäällim. -> iieiiad 

Luodda lii jies rahtum 

- tot lii taluisseed jies rähtim luodda. -> iieiias

Tot passivraahtus lii vaha anaraskielan oomas ige ain suuja nuuvt pyereest kevttimkiela mield, ja 
mal)gii ton saajeest puahta-uv kevttid maidnii iärasijd. Muu rähtim piäju, tuu cäällim reiva, eeni 
mälistem purramus." 

➔ Pronomin jies ferttee lede genetivhäämist.

• Lii-uv suomakiela sääni ''infarkti" infaarkt sämikielan? Kielapargee: Tiervasvuotasaanij
listoost uainoo ete tot lii valdum uali ruavis lovnan sämikielan, infarkti (listoost 'aivoinfarkti' puota). 
- Infarkt lii meiddei mahdulas.

• "Etiikka" ja "etikka" -saanij iäruttem anaraskielast. Lovnasäninoorma mield kuohtuuh licij
"eetik/eetiik". Vastadas: etiikka-> etiikka, etikka -> eetik 

• Sämikielalij mustoiskosluamattuvain vaailui sämikielalas jurgalus celkkui SULKEKAA
SILMÄNNE, tiervasvuodatipsoo koijadij jurgalus. - Vastadas: "pieja coolmijd kidda" 
- pyereeb lii toopa coolmijd

• Asettem -sääni viärdadallamhäämih. Koccamus/iävtuttas: komp. -> asettub, superl. ->
asettumos vai asettemus 
Kielatekno sänikirje: asettem attr. asettes / attr. asettemes, asettem maal)galoho nominativ asettemeh 
Kielaoppa: komp. asettemmeeb, superl. asettemmus. Huam: oro /emin, et ulmuuh kevttih "asettub"

sääni. 

- asettub, asettumos laa pyerebeh. Tot lii vala tutkamnaal, ete soja-uv asettem kuulma- vai
neeljistaavvalsij mield.

• Mii lii sämikielan kannustaa? Om. "mun halijdam [kannustaa] pamaid ja nuoraid tanssad" -
Kielapargee: Tast puahta kevttid veerba movtijdittid (kukkodahmerhain mo'vtijdittid). "Mun 
halijdam movtijdittid pamaid ja nuoraid tanssad." Ruokasmittid 'rohkaista' lii meiddei ohta 
muulsaiähtu jis lii tuodai-uv saaha ruokkadvuoda vailumist teikka njuolgist paaloost. Tot lii meiddei 
viijdaht kevttum muta merhasume lii tiädust-uv eres ko movtijdittid-säänist. 

• lapsiasiavaltuutettu - pärniässivaldalas

• Skovlatuodastusast:
Toisten ihmisten huomioon ottaminen. 
Ympäristön huomioon ottaminen. 
Työn arvostaminen. 
Siämmaalagan om. vanhusten hyvinvointi 

Nubij ulmui vuotanväldim vai vuotan väldim. 
Pirras vuotanväldim vai vuotan väldim. 
Pargo aarvustanneem vai aarvust anneem. 
puarasij pyereestvaijeem vai pyereest vaijeem 
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Evankelisluterilainen kirkko tai uskonto? 
evaIJgelas-luteerlas? Taah lijjii Korpist. 

EvaIJgellas-luterilas vai evaIJgellas-luterläs vai 

5-6 luokai sanalii skovlätuodastusäst:
Luot ja ylläpidät myönteistä ilmapiiriä ja työrauhaa.

1-2 luokai sanalii skovläarvustälmist:
tuubdam? LUEN, NÄEN, KUULEN JA KOEN (L4)

TARTUN TEKNIIKKAAN (L5) vaaldam kidda tekniikast ? täst lii vyelni taggaar 
ceelha: 'Olen kokeillut erilaisia laitteita.'

- Sirdojeh puattee cuakkiman.

9 § Eres ääsih 

Kieauvussam jotkui täst 'F eministinen puolue' ma1Ja. 

• Kieläpargei Kielä kukah -caaläraaidu calluid kalga vistig vuolgättid kieläjuahus jesänaid ovdil
almostittem om. Google Drive peht, vai taid lii älkkee luuhad ja tärhistid ovdil almostittem.

• Anaras saav�ii tiileest Yle Säämist savaställui.
• Tierväsvuotasaanijn tiedettem: Tiervasvuotasänilistoh laa nurrum ja almostittum ohtän listan

18.10.2016 ja liIJkka lii juohhum Kieläkäldee blogist ja Facebookist, ja Anaraskielä orroomvisteest.
➔ Saanijd puahta kiedävussäd eenäb veikkä Kieläkukkain ja tiedettid toin lain eenäb.

Saavujoaetteijee meridij 10 miinut puuda tme 15:30. 
Marja-Liisa Olthuis vuolgij tme 15:30. 

Ctuikkim jotkui tme 15:45. 

10 § Tiättun 

• Kejästah historja-ja ohtsaskoddeuapu säniliiston

• Säämi Kieläkäldee pargojuavu nubastusah: Miina Seurujärvi lii päcimin meddal Kieläkäldee
pargoin ja sirdasuva oppämaterialtoimattuv pargoid 1.1.2017. Neeta Jääskö juatka 100% 
kielapargen. Proojeekthoovdäst laa meiddei puattam udda pargoravvuuh k.ieläpargeid sehe siemin 
nubastusah kieläjuahusij cuakkimaid. 

• Kieläkäldee anaräskielä pargein lii mahduläs väldid ohtavuoda meiddei Whatsappijn ja
ulmuuh laa-uv avhastallam toin. 

• Kieläpargeeh lava cäliskuattam jyehi oho uanihis calluu monnii kieläääsist Kieläkäldee
nettisijdoid, http://www.giella.org/?lang=smn. Macattäs lii-uv puattam mottoom verd, sehe tavalij 
lohhein ete saaväjodetteijest. 

Kieauvussam jotkui ciuivuvfiilun 8 § Poaoi saanijn 'yökkönen' ovduskulij. 

11 § Cuakkim lopattem 

Saaväjodetteijee lopättij cuakkim tme 17:04. 
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Vualacalluuh: 
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