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Taat listo lii ovtâstittum anarâškielâ kielâjuáhus já ravvimjuávhu kieđâvuššâm tiervâsvuotâsänilistoin. Saanijd láá merkkejum kukkoduvah, sujâttemhäämih já
máhđuliih variaatioh. Macâttâs já koččâmušah: info@giellagaldu.com
Peividum: 05/2018
suomâkielân
adrenaliiniruiske
ahdistaa
ahdistua
ahdistus
ahmimishäiriö
aiheuttaa ummetusta
aikuistyypin/2 tyypin diabetes
aineenvaihdunta
aisti
aistia
aistiharha
aistimus
aistivammainen
aivastaa
aivastella
aivastelu
aivastus
aivastuttaa
aivohalvaus
aivoinfarkti
aivokalvontulehdus
aivokasvain
aivokoppa
aivokudos
aivolisäke
aivot
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sämikielân
adrenaliinciirgâs
atâštiđ
atâštuđ
atâštâs
hurttomhemâdâs
činehuttiđ
tiijpâ 2 (kyehti) diabetes
a'mnâsmolsom
áiccu
aiccâđ
áiccuseemi
aiccâmuš
aiccâvádulâš
kašneđ
ka'šnâttâllâđ
kašnem
ka'šnâttâs
ka'šnestuđ
vuoiŋâšvuoč'čum
vuoiŋâšinfarkti
vuoiŋâšcuozzâkuddum
vuoiŋâššodâlmâs
vuoiŋâškuáti
vuoiŋâškođos
vuoiŋâšlase
vuoi'ŋâšeh

sujâttem
cirgâs
aattâst
atâštuum atâštuvá

variaatio

činehut

ááicu
aaicâm áiccá
seemi ~ seme
aiccâmâš
vádulii
ka'šnam kašna
ka'šnâttâl

ka'šnestuum ka'šnestuvá

kuáđi
kođđoos
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aivotärähdys
aivovamma
aivoverenkiertohäiriö
aivoverenvuoto
akillesjänne
alakuloinen
alakuloisuus
alaleuka
alaonttolaskimo
alaraaja
alavatsa
alilämpöisyys
aliravitsemus
alitajunta (psyk.)
alkaa vuotaa verta
alkoholiriippuvuus
allerginen nuha
altis
altistava
altistua
altistua
altistua
altistua
altistus
alttius
ambulanssi
ammattitauti
ampiaisenpisto
ampumahaava
ampumavammat
anafylaktinen sokki
anemia
angiina
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vuoiŋâšspiđgám
vuoiŋâšvahe
vuoiŋâšvorrâjotteemhemâdâs
vuoiŋâšvardem
šušmesuonâ
šlunde
šlundevuotâ
uáluleh (ml.)
vye'liváimumorčes
jyel'gi
čuáv'jivuálááš
vye'liliegâsvuotâ
väniravâdem
kame ~ kamo
vardađ
alkoholsorjoovuotâ
allergisâš nuárvui
herkki
painâleijee
painâluđ (+ ill.)
painâsiđ
painâšuđ
painuđ
painâlem
herkkivuotâ
ambulans
áámmáttavdâ
viäpsáčuoggim
pääččimhävvi
pääččimvaveh
anafylaktisâš šokki
anemia
aŋŋiina
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vave

suonâ
vuođâ
uálul uállul (ol.)
morččá
jyelgittemeh
vuáláá
vuođâ
kame ~ kamo
va'rdaam vardaa
vuođâ
nuor'vuu
heerhi

ravžâvuotâ
čiä'vusfiät'tu, mielâvuálááš mielâvuáláá
vardeškyettiđ -škuát

altistus-säänih: kei kielâjuáhus pevdikirje (20.9.2016)
painâluum painâluvá
paainâs
painâšuvá
painuum páinoo
paainâlmeh
vuođâ
pyecceiauto -aauto
taavdâ
häävi
šooki
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allergiatoppiittâh
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aortta
apuhoitaja
aristaa
aristua, tulla araksi (käsi tms.)
aristus
arkua, tulla araksi henkisesti
arpinen
atooppinen ihottuma
auringonpistos
auringonpolttama
auttamisketju
auttamisvelvollisuus
avomurtuma
avorauhanen
avun tarpeessa oleva
avustusyksikkö
bakteeri
biologinen
Creutzfeldt-Jakobin tauti
ehkäistä
ehkäisymenetelmä
ehkäisyneuvola
elimistö
elin
elohiiri (lihaksessa, silmässä)
elottomuus
elpyä
elvytys
eläimen purema
emätin
ennenaikainen
ensiapu
ensiapulaukku
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válduváimusuonâ
išetipšoo
unohistiđ
raššoođ
unohistem
árguđ
udduu #udduus
atooppisâš ittum
piäiváštoppiittâh
ru'šmos
išedemkuálus
išedemkenigâsvuotâ
ávusmorrum
ávusráksá
iä'đálâš
išedemohtâdâh
bakteer
biologilâš
Creutzfeldt-Jakob tavdâ
estiđ
estimvyehi
estimravviittâh
orgaanvuá'hádâh
orgaan
sohmâsäplig
iä'luttesvuotâ
iäl'láđ
iäl'lááttem
ellee snelkkimhävvi
iä'mádâh
ovdâáigásâš
vuosâiše
vuosâišelavkkâ
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suonâ
unohist
rašom rašo
áárgum árgu
udduuh
toppiittuv
rušmoos
kuállus
vuođâ
ráávsá
iä'đálii
ohtâduv
bakteer
biologlii
taavdâ
iästám iäs'tá
vye'vi
ravviittuv
vuá'háduv
organeh/orgaaneh
vuođâ
iäl'láá
iäl'láátmeh
häävi
iä'máduv
áigásii
iše
laavhâ

Säämi Kielâkäldee

iäl'lááttâs
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ensiapuvalmius
ensihoito
ensivaste
epileptikko
erikoislääkäri
erite
erite
erittyä
eturauhanen
etureisi
etäpesäke
finni
geenivirhe
gynekologi
haavanpuhdistusaine
haavaside
haavateippi
haavatyyny
haavoittaa
haavoittua
haima
haittavaikutus
hammasharja
hammashoitola
hammaslanka
hammasluu
hammaslääkäri
hammasmätä, karies
hammassärky
hammastahna
hammastikku
hammastikku
hampaanjuuri
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vuosâišekiärgusvuotâ
vuosâtipšom
vuosâvaastâ
jámálgiddee
spesiaaltuáhtár
vuočâ
vuočâ vuoččuu
vuáč'čuđ
ovdâráksá
ovdâkossâvákká
káiđuskuáti
čikâlâs
geenifeilâ
gynekolog
hääviputestemaamnâs
nuáv'lu
hävviteippi
hävvikuádáš
háváduttiđ
havvuđ
čuáv'jičulgâráksá
háittuvaikuttâs
pänikustâ
päniti'pšottâh
päniárppu
pänitähti
pänituáhtár
pänimies'kâm
päniverkkâ
pänitaaigâ
(päni)suállum
pänisäggi, suállumsäggi
pänimaadâ
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vuođâ
vastuu

vuoč'čuu
vuáčum vuáč'ču
ráávsá
vááká
kuáđi
mäini
feeilâ
amnâs
nuávlu
teeipi
kuád'dáá
hávádutám hávádut
havvuum hávvoo
ráávsá

hävvitarve
hävidiđ/skainiđ/havviđ
háávvuđ/hávvuđ/skainâšuđ

kuustâ
ti'pšottuv
áárpu
täävti

veerhâ
taiguu
suállum
säägi
madduu

Säämi Kielâkäldee
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hapenottokyky
happikato
harmaakaihi
hartialihas
hauislihas
heikkonäköisyys
Heimlichin ote
heinänuha
hengenahdistus
hengenpelastus
hengenvaara
hengityseste
hengityslama
hengityspysähdys
hengitystie
hengitystiesairaus
hengitystietulehdus
hengitysvaikeus
hengitysvajaus
henkitorvi

haapiväldimnahcâ
happilappum
räniskaihi
ärdeetekki
tabbâtekki
hyeneehtuái'nim
Heimlich toppim
syeininuárvui
soinâttâs
jiegâkááijum
jiegâvaarâ
vuoi'ŋâmiäs'tu
vuoi'ŋâmjasko
vuoi'ŋâmorostem
vuoi'ŋâmuáli
vuoi'ŋâmuálipuá'cuvuotâ
vuoi'ŋâmuálikuddum
vuoi'ŋâmvaigâdvuotâ
vuoi'ŋâmvááijuvvuotâ
kie'hârâttâm

naavcâ

herkistyä
hermo
hermorata
hermosto
herätä eloon
hiertymä
hiertyä
hiivasieni
hikirauhanen
hikka
hilse
hilseillä

hiä'rkásmuđ
niär'vá
niär'várađe
niä'rvádâh
iä'láskiđ
ru'šmoš
ru'šmoštuđ
hijvákuobâr
pivâstâhráksá
njihânjâš
konnâ
konâstiđ

hiä'rkásmuvá
niärvá
rađe
niä'rváduv
iä'láskâm iäláásk
rušmoos
ru'šmostuvá
kuob'bâr
ráávsá
njihânjáá
koonâ
koonâst

www.giella.org

kaaihi
teehi
teehi
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uálginurâstekki

nuor'vuu

vaarâ
iästu
ja'sko
ooroostmeh
uáli
vuođâ
vuođâ
vuođâ
kehârâttâm, kieharittim, kieharettim, keharittem,
kähirattam

Säämi Kielâkäldee

nervâ neervah

info@giellagaldu.com
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hilseily
hinkuyskä
hitsausvamma

konâstem
so'inâttâh
hiccimvahe

hivenaine
hoitoketju
houria
huimata
huimaus
hullun lehmän tauti
humista (korvista)
huonojalkainen
huonokuuloinen
huonokuuloisuus
huonomuistinen
huuliherpes
huume
hyljintä
hylkiä
hyväksikäyttö
hyvälaatuinen (kasvain)
hyytymä
hyytyä
hyönteisen pisto
hyönteismyrkky
häkämyrkytys
hälytys
hämäräsokeus
häntäluu
häpy, nainen
häpyhuulet
häpyluu
hätäensiapu

sie'mraavâdmineraal
tipšomkuálus
semmuđ
kesâččiđ
kesâččem
jolâs kuusâ tavdâ
jomijdiđ
jye'lgittem #jye'lgittes
hyeneehtkullee
hyeneehtkuullâm
muštottem #muštottes
poovsâherpes
narkotiik
hilgom
hilgođ
á'vhástâllâm
pyeriluándug #luá'ndugis
káđáldâh
káđálduđ
tivrečuog'gim
tivremirkkâ
hágámirhâttâs
larmâdâs
veigišoohâdvuotâ
seibitähti
kunnjo
kunjopoksâmeh
hepâtähti
etivuosâiše

www.giella.org

so'inâttuv
vave

kuállus
semmuum siäm'moo
keessâč
keessâčmeh
taavdâ
joomijd
jye'lgittemeh
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čalme čonâscuozâ kuddum vrd. Muotâšoohâdvuotâ

hovrâđ

kulá hyeneeht
muštottemeh

hi'lgom hilgo
á'vhástâlmeh
luándugeh
káđálduv
káđálduvá

káláldâh kálálduv

miirhâ

vuođâ
täävti
kunjo

išánkoččom
veigičalmettisvuotâ -vuođâ

täävti
iše

Säämi Kielâkäldee
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hätäilmoitus
hätätilanne
hätääntyä
ien
ientulehdus
ihmisenpurema
ihomato, mustapää
ilmalasta
ilmarinta
ilmavaivat
imeytymishäiriö
imeytyä
imeytyä
imurauhanen
imusolmuke
imusuonitulehdus
infektio
insuliinisokki
irtileikkautuminen
iskias (lonkkahermosärky)
iso rintalihas
isoaivot
istuinluu
istukka
itsemurhavaara
itsetuhoinen
itsetuhoisuus
jalkaholvi
jalkapohja
jalkapöydänluut
jalkapöytä
jalkaterä
jk painaa, sattuu

www.giella.org

etialmottâs
etitile
iä'táduđ
olŋâ
olŋâkuddum
ulmuu käskimhävvi
čapisuái'vi
áimutiäl'gu
áimuradde
áimukivseh
njommâsemhemâdâs
njommâsiđ
njommâsiđ njommâs
njamoráksá
njamočuo'lmâstâh
njamosuonâkuddum
infektio
insulinšokki
luo'vâsčuop'pâsem
šođhâšniär'vápoovčâs
stuor'râraddetekki
stuorrâ vuoi'ŋâšeh
čokkámtähti
vuosâmaadâ
jiešsormevaarâ
jiešhiä'vulâš
jiešhiä'vuvuotâ
jyel'gičimmâ
jyel'givuáđu
jyel'giooldâstäävtih
jyel'giooldâs
jyel'gileppi
koddeđ
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tile
iä'táduvá
oolŋâ
päniuáž'žikuddum
häävi
uáivi
tiälgu
rade

njommâs
ráávsá
čuo'lmâstuv

šooki
čuoppâsmeh
pohčâs
teehi

raddetekki

täävti
madduu
vaarâ
hiävulii
vuođâ
čiimâ
vuáđu
oldâs
leepi
koddá

Säämi Kielâkäldee
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johdin
johtava lääkäri
joustoside
joutua onnettomuuteen
joutua väärään kurkkuun
juoppous
juuttua kurkkuun (palasta)
jyskyttää (sydämestä)
jänne
jännerepeämä
jännityspäänsärky
jäykistyä;
puutua (raajasta) eres sääni
jäykkäkouristus
kaasumyrkytys
kainalo
kallon luiden murtumat
kallonmurtuma
kallonpohjanmurtuma
kammiovärinä
kanava
kannattajanikama
kansaneläkelaitos
karsastus
kasvain
kasvovammat
kasvukäyrä
kaularanka (kaulanikamat)
kaulavaltimo
kehitysvaihe
kehitysvamma
kehitysvammaisuus
keliakia

www.giella.org

joođáán
njunoštuáhtár
vanneečoonâs
parttâšuđ
loppâsiđ
juhheevuotâ
čiä'hániđ
juhkeđ
suonâ
tekkisuonâkiškum
keeldâuái'vipoovčâs
jamâstuđ

joođáán

storgâčarviittâh
kaasumirhâttâs
käŋŋir vuálááš
kállutaavtij morruumeh
kállumorrum
kálluvuáđumorrum
káámmársporijdem
uáli
kyed'deelođâstähti
aalmugiä'láttâhlájádâs
likkâmča'lmeh
šodâlmâs
muátuvaveh
stuár'rumkavre
čevelođâstäävtih
čeveváimusuonâ
ovdánemmuddo
ovdánemváddu
ovdánemvádulâšvuotâ
keliakia

čarviittuv

čoonnâs
parttâšuum parttâšuvá
loppâs
vuođâ
čiähán
juhká
suonâ
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čuol'mâduđ čuol'mâduvá
čáhániđ čáhháán
julkkeđ julkká
tekkisuonâ

pohčâs
jamâstuvá
tetanus

vuáláá

uáli
täävti
lágádâs

ka'vre
suonâ
mudo
váádu
vuođâ

Säämi Kielâkäldee
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keskenmeno
keskivartalolihavuus
keskonen
keskushermosto
keskussairaala
keuhko
keuhkoahtaumatauti
keuhkokuume
keuhkoputkentulehdus
keuhkoputki
keuhkorakkula
keuhkosyöpä
keuhkotauti
keuhkoveritulppa
kielen kehitys
kierosilmäisyys
kiertäjäkalvosin
kihelmöidä, kirvellä
kihomato
kiinnelaastari
kiinnitysside
kilpirauhanen
kipeytyä
kipeä (vihlova)
kipukohtaus
kipulääke
kiristysside
kirurgi
kitalaki
kitarisa
kiukku
kiukkukohtaus

www.giella.org
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cuov'kkânem
koskâroopâpuái'dáhvuotâ
koskâhâš
kuávdášniä'rvádâh
kuávdášpyecceiviäsu
keepis
kepiskáržudâhtavdâ
kepiskumeštâs
kepispocceekuddum
kepispoccee
kepispuuljâr
kepispuurâs
kepisvahe
kepisvorrâtoppâm
kielâ ovdánem
skiäl'gávuotâ
ponjáseijee tekkisuonah
ilâštiđ
saŋesmáátu
tarvettemlaastar
kiddimčoonâs
kolbâráksá
povčâgiđ
kuje #kujes
toppiittâh
po'včâstaalhâs
čovgimčoonâs
kiiruurg ~ kirurg
kyemi
kyemiráksá
nocce
nocáskem

cuovkkânmeh
vuođâ
koskâháá
niä'rváduv
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reštum, ko lii saahâ ellest

kiäp'pá; kiäp'páh
taavdâ
kumestâs

puljâr
puurrâs
vave
ovdánmeh
vuođâ
iilâšt
mááđu
čoonnâs
ráávsá
poovčâg
kuje
toppiittuv
talkkâs
čoonnâs
kye'me
ráávsá
noce
noccááskmeh

Säämi Kielâkäldee

kihomáátu
tarvettemčoonâs

nocáskâddâm (maŋgii, távjá), noccetoppiittâh -toppiittuv
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kiukutella (lapsesta)
kivekset
kivennäisaine
kliininen
klinikka
kohmettua (ruumiinjäsenestä)
kohoasento
kohonnut verenpaine
kohtu
kolesteroli
kolmioliina
kolottaa (hampaita t. jäseniä), vihloa

noccedâttâđ
kuolah
raavâdmineraal
kliinisâš
kliinik
su'včâgiđ
loptostiäl'lu
alanâm vorrâteedâ
kuáh'tu
kolesterol
kulmâhâšlijne
juvliđ

noccedâđâm noccedât
ol. kuolâ

kolotus
kortisoni
korvahuuhtelu
korvalehti
korvan soiminen
korvannipukka
korvatulehdus
kosketustartunta
koukistajalihas
koululääketiede
kouristus
kromosomi
krooninen
kudos
kudosneste
kudosvaurio
kuhmu
kuivumistila
kuljetusasento
kulkutauti

luá'duttâh
kortison
peljitoidem
peljilostâ
peelji čuoijâm
peljipuáidáš
peljikuddum
kuo'skâttâsnjuám'mum
kuák'kilutteetekki
škovlâtalhâstieđâ
čarviittâh
kromosom
kroonisâš
kođos
kođosko'lgos
kođosvahe
päkki
kuškâmtile
fie'vridemstiäl'lu
kolgotavdâ

luá'duttuv

www.giella.org
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kliinisii
pyecceiviäsu
suuvčâg
stiälu
tedduu
kuáhtu
liijne
juvlee

loostâ
puái'dáá

teehi
tiet'tuu
čarviittuv
kroonisii
kođđoos
kolgos
vave
päähi
tile
stiälu
taavdâ

Säämi Kielâkäldee

čarviittoh
kuhesáigásâš áigásii

kuhme

info@giellagaldu.com
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kuolinsyy
kuolio
kuona-aine
kuorsata
kuorsaus
kuppa
kuristua
kurkkukipu
kurkkumätä
kurkunkansi
kurkunpäätulehdus
kutiava ihottuma
kutina
kutista
kuukautiset
kuukautiskierto
kuukautisvuoto
kuuloharha
kuuloluut
kuulotarkastus
kuulovamma
kuulovammainen
kuume
kuumotus
kuuro
kuurous
kylkiasento
kylkiluu
kylmettyä
kylmähoito
kylmänhikisyys
kylmäpakkaus
kylmäpussi

www.giella.org

jäämmimsuijâ
jámáttâh
pasâttâsaamnâs
škorijdiđ
škorijdem
kuppa
kákkásiđ
čudâpoovčâs
čudâsiejâ
kuág'gumlokke
kuág'gumkuddum
saŋedeijee ittum
saŋedem
saŋediđ
mánusiih
mánusâšpaje
mánusâškulgâm
kulottâs
kulotäävtih
kulotärhistem
kuullâmváddu
kuullâmvádulâš
kumeštâs
pahâdâs
peljittem #peljittes
peljittesvuotâ
erttistiäl'lu
ertpelsärgi
čoskijduđ
kolmâtipšo
kolmâpivâstum
kolmâpakkeet
kolmâsekkâ

suujâ
jámáttuv
amnâs
škoorijd
škoorijdmeh
kupa
kákkás
pohčâs
siejâ
lohe

saŋŋeedmeh
saŋŋeed
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difteria

kuđijdiđ, čagalduđ, čaŋalduđ

täärhistmeh
váádu
vádulii
kumestâs
peljittemeh
vuođâ
stiälu
säärgi
čoskijduum čoskijduvá
ti'pšo

ertpeltähti -täävti

seehâ

Säämi Kielâkäldee
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kyynelkanava
kyynelneste
kyynärluu
kyynärpää
kyynärtaive
kyynärvarsi
kyynärvarsilihakset
kyypakkaus
kämmen
kämmenluut
käpyrauhanen
kärsiä
käsivarsi
kätilö
käytöshäiriö/käyttäytymislaihuus
lannenikamat
lantio
lantioluut
lantion murtumat
lapaluu
lapamato
lapseton
lapsettomuus
lasittunut katse
laskimo
lasta
lastenneuvola
lastoittaa
lastoitus
lavantauti
letku
letku

www.giella.org

Anarâškielâ kielâjuávus já ravvimjuávkku
Peividum 05/2018

konjâluáli
konjâlko'lgos
käŋŋirtähti
käŋŋir
käŋŋirkaavâ
käŋŋirverdi
käŋŋirverditeehih
kyev'dipakkeet
kuám'mir
kuám'mirtäävtih
paaccâhráksá
keččâl karveđ sääni
kie'tâverdi
selgienni
lattimhemâdâs
ruoinâsvuotâ
aaleemlođâstäävtih
čuár'vitähtipiirâs
čuár'vitähtiriggee
čuár'vitähtiriggee morruumeh
čuá'máttâstähti
läbžimáátu
pärnittem #pärnittes
pärnittesvuotâ
vala smiettâmnáál
mo'rčes
tiäl'gu
pärniravviittâh
tiäl'gudiđ
tiäl'gudem
lavatavdâ
sojopoccee
sojopoccee
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uáli
kolgos
täävti
kaavâ
veerdi
allergiataalhâs

ráávsá
kierdâđ, pijnášuđ, pijnediđ, kiksâšuđ
veerdi
eeni
vuođâ
pirrâs

täävti
mááđu
pärnittemeh
vuođâ

čuámáttâslyepi, peđbi

morččá
tiälgu
ravviittuv
tiäl'gud

mo'rčessuonâ

taavdâ

Säämi Kielâkäldee

info@giellagaldu.com

Tiervâsvuotâsäänih
leukaluu (alaleuka)
lihasjännitys
lihasjännityspäänsärky
lihaskouristus
lihasrepeämä/-revähdys
lihasseinämä
lihassärky
lihavuus
liikalihavuus
liimakorva
likinäköinen
likinäköisyys
lisäke
lisäravintoaine
loitontajalihas
lonkka (lanne)
lonkkaluu
lonkkamurtuma
loukata (ruumiin jäsen)
loukkaantua, rampautua
lukihäiriö
luomi
luomi
luukato
luunmurtuma
luuranko
lähentäjälihas
lähihoitaja
läiskäihottuma
lämmönhukka
lämpökouristus
lämpöpeite
lämpöpyörtyminen

www.giella.org

Anarâškielâ kielâjuávus já ravvimjuávkku
Peividum 05/2018

uálultähti
täävti
tekkikeeldâ
kelduu
tekkikeeldâuái'vipoovčâs
pohčâs
tekkičarviittâh
čarviittuv
tekkikiškum
njárččá
njáárčá
tekkipoovčâs
pohčâs
puái'dáhvuotâ
vuođâ
lijgepuái'dáhvuotâ
vuođâ
tamepelji
peelji
aldauáinee
aldauáinuvuotâ
vuođâ
lasâttâh
lasâttuv
laseraavâdaamnâs
amnâs
tabedeijeetekki
teehi
čuár'bpeeli
čuár'bpele
čuár'vitähti
täävti
čuár'vitähtimorrum
lammiđ
lammiim lämmee
lammâšuđ
lammâšuvá
luu-čää-hemâdâs
luomâ
luomâ
luomâ, (pyeriluándug) liškešodâlmâs
tähtiláppu
láápu
tähtimorrum
tähtiriggee
aldedeijeetekki
teehi
aldatipšoo
tiäl'kkuittum
lieg'gâsváánnum
pakkâčarviittâh
čarviittuv
lieg'gimloovdâ
lovduu
pakkâjámálgem
jáámáálgmeh

Säämi Kielâkäldee
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tekkičarviittoh

lijge

eres ohtâvuođâin ko anatomia, meid eres säänih

luuhâm- já čäällimhemâdâs
(pyeriluándug) liškešodâlmâs

lieg'gâskiäppánem

info@giellagaldu.com

Tiervâsvuotâsäänih
lämpösairaus
lämpötasapaino
lämpöuupumus
läppä (sydämessä)
lääkeainemyrkytys
lääkehiili
lääkekaappi
lääkeriippuvuus
maallikkoauttaja
mahahaava
mahan tyhjennys
mahanportti
mahansuu
maitohampaat
maitohappobakteeri
maitorupi
maksa
maksakirroosi
mantelitumake
masennus
masentua
mehiläisen pisto
meluvamma
mennä sijoiltaan
mennä tajuttomaksi
mielenterveyshäiriö
mielenvika
mieletön
mielialahäiriö
mielisairaus
monivammapotilas
muistinmenetys
munajohdin

www.giella.org
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lie'gâspuá'cuvuotâ
lie'gâsvuotâtäsitiäd'du
lie'gâsnjuor'râm
uuvsâh
talhâsamnâsmirhâttâs
talhâsčiđđâ
talhâsskäppi
talhâssorjoovuotâ
škovliimettum išedeijee
čuáv'jihävvi
čuáv'ji kuorrim
čuáv'jiuksâ
čuáv'jinjälmi
miel'kkipäänih
miel'kkisuvrâbakteer
miel'kkiryebbi
vuoivâs
vuoivâskirroos
mantelsellâváimusčuák'ki
viär'ráás šlundevuotâ
viär'ráht šlundođ
miä'đušijn čuog'giistâh
larmâvahe
iät'káliđ
ko'lmâštuđ
mie'lâtie'rvâsvuođâhemâdâs
mie'lâvääni
mie'lâttem #mie'lâttes
mie'lâtilehemâdâs
mie'lâpuá'cuvuotâ
maaŋgâvádulâš pyec'cee
mu'štottum
manejoođáán
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vuođâ
tiädu
lie'gâssilloom, lie'gâsvaibâmvuotâ
uksâheh
čiiđâ
skääpi
vuođâ
häävi
uuvsâ
njäälmi
päneh
ryebi
vuoi'vâs
čuáhi
mantelváimusčuák'ki
vuođâ
šlundom šlundo
čuoggiistuv
vave
larmâváddu
iätkál
ko'lmâštuum ko'lmâštuvá časka uáivis jno, tainâskiđ
vääni
mie'lâttemeh
vuođâ

Säämi Kielâkäldee
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Anarâškielâ kielâjuávus já ravvimjuávkku
Peividum 05/2018

Tiervâsvuotâsäänih
munarakkula
munasarjat
munasolu
munuaisallas
munuaistiehyt
murrosikä
murskavamma
mustelma
myrkkysieni
myrkyttää
myrkytystietokeskus
märkiä
märkä (esim. haavassa), mätä, visva

manepuuljâr
maneráávsáh
manesellâ
manemušääldis
manemušuáli
rávásmemahe
muttânemvahe
sápustâh
mirkkâkuobâr
mirhâttiđ
mirhâttâstiätukuávdáš
siäijuđ
siejâ

märkäinen
märkärakkula
naarmu
nainen raskaana oleva
napa
napanuora
nenäontelo
nenäverenvuoto
neste
nestetasapaino
nestevajaus
neuroosi
neuvola
nielu
nielurisat
nielurisatulehdus
nikama
nikamavälilevy
nikotiiniriippuvuus

sieijii #sieijiis
sieijiih
siejâkupâlâs
saargâs
sargâs
päärni vyerdimin, päärni vyerdee nissoon, čuávjist
nääpi
näävi
näpičuáli
čuáli
njunevuov'dâ
vuovdâ
njunevardem
ko'lgos
kolgos
ko'lgostäsitiäd'du
tiädu
ko'lgosvááijuvvuotâ
vuođâ
neuroos
ravviittâh
ravviittuv
čudâräigi
rääigi
njiäluráávsáh
njiäluráksákuddum
lođâstähti
täävti
lođâstähtičovârskiär'ru
skiäru
nikotinsorjoovuotâ
vuođâ

www.giella.org
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puljâr
seelâ
áldá
uáli
ave
vave
sápustuv
kuob'bâr
miirhât
kuáv'dáá
siäjum siäju
siejâ

Säämi Kielâkäldee

vošmâdiđ vošmâd
vošmâ
vošmii #vošmiis

pugge puge
näpinyeri nyere, puggenyeri nyere

njiälu
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Tiervâsvuotâsäänih
nilkka
nilkkaluu
niska
niska- ja hartiakipu
niskajäykkyys
nivel
nivelkierukka
nivelontelo
nivelrikko
nivelside
nivus
nokkosihottuma
nuhakuume
nukutuslääkäri
nuoruustyypin/1 tyypin diabetes
nyrjähdys
nyrjähdys (distorsio)
näköhäiriö
näppy
näppylä
närästys
näöntarkastus
ohutsuoli
oireyhtymä
oksennustauti
oksentaa
oksettaa (saada potilas
oksentamaan) 2
oksettaa (tehdä pahaa)
oksetus
oksetus
olkalihas
olkaluu

www.giella.org

jyel'giruotâs
puál'lutähti
niek'ki
niske- já ärdeepoovčâs
niskestorgâsvuotâ
loođâs
lođâskevli
lođâsvuov'dâ
lođâscuov'kkânem
lođâsčoonâs
häcci
käskeeittum
nuárvuikumeštâs
nohádittemtuáh'tár
tiijpâ 1 diabetes
iät'kálistem
siemin iätkálem
uái'nimhemâdâs
náárááš
čikâlâs
puá'ldáttâh
uái'nutä'rhistem
lággá
syndroom
vyek'simtavdâ
vyek'siđ
vye'vsittiđ

ruot'tâs
täävti
niehi
pohčâs
vuođâ
lođđâs
keevli
vuovdâ
cuov'kkânmeh
čonnâs
hääci

vye'vsistuđ
vye'vsistum
vye'vsittem
uál'ginurâstekki
uál'ginuurâs

vye'vsistuum
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kumestâs
anestesiatuáhtár
iät'kálistmeh
iätkálmeh

velčittiđ (lääivib ko iätkálem)

nááráá
puá'ldáttuv
täärhistmeh
láágá
syndroomeh
taavdâ
vuávsám vuák'sá
vye'vsit

mááináš máináá
ryev'dikáránâs
uái'nimtä'rhistem
tavdâmerkkâovtâstume

kovlottiđ kovloot
kovlottem

vyevsitmeh
teehi
nurrâs

Säämi Kielâkäldee
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Tiervâsvuotâsäänih
olkanivel
olkapää
olkavarsi
olla alakuloinen
olla kipeä, pakottaa
olla puhevikainen
olla raskaana
onnettomuus
ontelo
onttolaskimo
ontua
orvaskesi
otsaluu
paarit
pahoinvointi
paineilmatauti
paineluelvytys
paineside
paise
pakara
pakaralihas
pakokauhu
paksusuoli
palella
palella
palelluttaa
paleltumavamma
paleltuminen
pallea
palovamma
paniikkihäiriö
paniikkikohtaus
pehmytkudokset

www.giella.org

uál'giloođâs
uál'gátuáivi
uál'giverdi
šlundáđ
po'včâstiđ
njuovčâlahestiđ
vyer'diđ päärni
pärtti
vuov'dâ
váimumo'rčes
likkođ
liškease
kállutähti
sapilâsah
illávaijeem
tedduuvuá'lánemtavdâ
tedâččemiäl'lááttem
teedâčoonâs
puávui
čuár'bpeeli
čuár'bpeltekki
paaniik
kossâčuáli
kolmuđ
u'škestiđ
kolmuuttiđ
kolmumvahe
kolmum
vuoi'ŋâmnjárččá
pyel'limvahe
paanikhemâdâs
paaniktoppiittâh
timmâkođoseh
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lođđâs
veerdi
šlundáám šlundáá
poovčâst
njuovčâlahheest
päärti
vuovdâ
morččá
lihom likko

leđe čuávjist
luhottesvuotâ -vuođâ

tinžođ ti'nžom tinžo, skiär'muđ, čiŋkkođ

täävti

taavdâ
iäl'láátmeh
čoonnâs
puoh'huu
čuár'bpele
teehi

dekompressiotavdâ (sukeltajantauti)

čuáli
kalmoo
uškeest
kolmut
vave
njáárčá
vave
toppiittuv

Säämi Kielâkäldee
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Tiervâsvuotâsäänih

Anarâškielâ kielâjuávus já ravvimjuávkku
Peividum 05/2018

peitinside (suojaside)
pelastaa
pelastaminen
penis
perhoslaastari
perimä
perinnöllisyys
perintötekijä
persoonallisuushäiriö
perusaineenvaihdunta
peruselvytys
perushoitaja
perusluottamus
perusturvallisuus
peräpukama (=laskimolaajentuma)

loovdânuáv'lu
kááijuđ
kááijum
penis
suájálaastar
ärbi
árbálâšvuotâ
geeni
persovnlâšvuotâhemâdâs
vuá'đuamnâsmolsom
vuá'đuiäl'lááttem
vuá'đutipšoo
vuá'đuluát'támuš
vuá'đutorvolâšvuotâ
pottâčuálimo'rčessuonâ juá'lánem

nuávlu
káájum kááju

peräsuoli
pesuainemyrkytys
pikaside
pikkuaivot
pinnallinen paleltuma
pintahaava
pintakudos
pisaratartunta
pistohaava
pistos (kipu)
pitkä ontto luu
pituuden mittaaminen
pohje
pohjelihas
pohjeluu
pohjukaissuoli

pottâčuáli
poossâmamnâsmirhâttâs
laastar
uccâ vuoi'ŋâšeh
cuáviskolmumvahe
liškehävvi
pajaldâskođos
ri'škáttâhnjuám'mum
čuog'gimhävvi
vuái'sá
nuurâs
kukkoduv mittedem
vákká
vákkátekki
vákkátähti
vuá'đugâščuáli

čuáli

www.giella.org
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puočâ, nävli, jna. (kei Itkonen sänikirje)
äärbi
vuođâ
ärbitahhee

iälláátmeh

vuođâ
juáláánmeh

vave
häävi
kođđoos
häävi
vuáisá
nurrâs
mittedmeh
vááká
teehi
täävti

Säämi Kielâkäldee

kuhes, vuovdâ tähti (uálginuurâs, kossâvákkánuurâs)

info@giellagaldu.com
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Tiervâsvuotâsäänih
polttaa iho punaiseksi (auringosta)

ru'šmosmittiđ

rušmosmit

polvijänne
polvilumpio
polvitaive
poskiontelo
puhalluselvytys
puhallus-paineluelvytys
puhaltaa (kerran)
puhekyvyttömyys
puhevika
puklia yhtä mittaa
pulautella
pulauttaa
pulautteleva
pulssi
punasolu
punnitus
punoittaa
punoittaa (esim. aurinkoihottuma)

idâsuonâ
idâtähti
idâkaavâ
nierâvuov'dâ
possoomiäl'lááttem
possoom-tedâččemiäl'lááttem
posoliđ
kie'lâttesvuotâ
sárnumváddu
čolloođ
čo'vláttâllâđ
čo'vlettiđ
čololâs
ravkkem
ruopsissellâ
viek'kim
ruáp'sáđ
ru'šmostiđ

suonâ
täävti
kaavâ

punoitus
punoitus (näppyläinen iho)
puoli-istuva asento
puremahaava
putkiside
puukonisku rintaan
puutostauti
puutua
puutua (raajasta), ämmänneulat
puutumisentunne
pylly
pyörtyminen

ruáp'sám
ru'šmostem
peelijd čokkod
käskimhävvi
pocceečoonâs
niijbijn čuog'gim raadan
vänitavdâ
jámálgiđ
če'rgijduđ
če'rgijdemtobdo
čurtte
jámálgem

www.giella.org
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jyelgikaavâ, koodâr

vuođâ
váádu
čolom čolo
čo'vláttâl
čovleet

seelâ
ruáp'sáám ruáp'sáá
ru'šmoost

peelijd čokkámnáál
häävi
čoonnâs
taavdâ
jáámáálg
čer'gijduvá
to'bdoh
čurte

Säämi Kielâkäldee

tobdottuđ

čuine čuuine

info@giellagaldu.com

Tiervâsvuotâsäänih
pyörtyä sisäinen syy
pyörtyä ulkoinen syy
päihde
päihdeongelma
päihderiippuvuus
päihdyttää
päihtyä
pääkallo
päälaki
päälakiaukile
päänsärky
päänympäryksen mittaaminen
päästää paleltumaan
päätäi
rakko
rakkula
rakkula (ihossa)
rampauttaa
ranne
ranneluut
rasitusastma
rasitusmurtuma
rasitusrintakipu
rasitussairaus
rasitusvamma
rasvahappo
raudanpuuteanemia
rauhanen (es)
rautalääkemyrkytys
ravintoaine
ravintokuitu
reisi
reisilihas

www.giella.org
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jámálgiđ
ko'lmâštuđ
uái'vádâs
uái'vádâsčuol'mâ
uái'vádâssorjolâšvuotâ
uái'vádittiđ
uái'váduđ
uái'viskálžu
uái'vičokke
sudde
uái'vipoovčâs
uái'vipirrâs mittedem
su'včâgittiđ
tikke
vätti
puuljâr
čuđđâ
lammâšuttiđ
kie'târuotâs
kie'târuotâstäävtih
sreevâastma
sreevâmorrum
sreevâraddepoovčâs
sreevâpuácu
sreevâvahe
vuojâsuvrâ
ryevdittesvuođâanemia
ráksá
ryev'ditalhâsmirhâttâs
raavâdaamnâs
raavâdsáigu
kossâvákká
kossâvákkátekki
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jáámáálg
ko'lmâštuum ko'lmâštuvá tainâskiđ taainâsk

vuođâ
uái'vádit
uái'váduvá
skáálžu
čohe
sude
pohčâs
mittedmeh
su'včâgitám su'včâgit
tihe
vääti
puljâr
čuuđâ
lammâšut
ruot'tâs

pohčâs
puásu
vave
suuvrâ

uáivitähti täävti

kupâlâs, vätti

puásu

ráávsá
amnâs
sááigu
vááká
teehi

Säämi Kielâkäldee

čuárbpeeli

info@giellagaldu.com

Tiervâsvuotâsäänih
reisiluu
repeämä
reuma, reumatismi
revähdys
rikka silmässä
rinta
rinta, rinnat
rintakehä
rintakipu
rintalasta
rintalastan kahva
rintalihakset
rintanikamat (rintaranka)
rintaontelo
ripuli
ripuloida
riskiryhmä
riskitekijä
ristiluu
ristiselkä
ristisidevamma
rohtuma
ruoansulatuskanava
ruokamyrkytys
ruokatorvi
rupeutua
rupi
rupinen
saada ihottumaa
saada jotakin väärään kurkkuun
saada matkapahoinvointia
saada täitä päähänsä
saada äkill. kova sairauskohtaus

www.giella.org
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kossâvákkánuurâs
kiškánem
lesmi
tekkikiškánem
rippâ čalmeest
radde
njamma
raddekevli
raddepoovčâs
mie'lgâtähti
mielgâ nuár'vi
raddeteehih
mielgâlođâstähti
raddevuov'dâ
luččâtavdâ
luččoođ
riskâjuáv'kku
riskâtahhee
kááccát
šotkâšeh
sálbučonâsváddu
kuškâm
purrâmâšsuddâdemuáli
purrâmušmirhâttâs
purrâmušpoccee
ruáb'buđ
ryeb'bi
ruáb'báá
ittuđ
puáh'čániđ
rumâduđ
či'vroduđ
jämistuđ

nurrâs
kiškáánmeh
leesmi
kiškáánmeh
riivâ
rade
njamah
keevli
pohčâs
täävti
nuárvi
täävti
vuovdâ
taavdâ
lujom lučo
juávhu
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čuárbpelnuurâs

luujâs

känistähti
váádu
uáli

ruáb'bu
ryebi
ittuum ittoo
puáh'čán
rumâduum rumâduvá
či'vroduvá
jämistuvá

Säämi Kielâkäldee
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Tiervâsvuotâsäänih
sairaala
sairaalamaksu
sairaalloinen
sairaanhoitaja
sairaanhoitokulu
sairasloma
sairaspäiväraha
sairastaa
sairasteleva
sairastella
sairastua
sairaus
sairauseläke
sappikivitauti
seota
seulontatutkimus
sikainfluenssa
sikotauti
silmänpainetauti
sivuvaikutus
sokea
suojaravintoaine
suolahappo
suolatasapaino
suolistosyöpä
suolitukos
suonenveto
suonikohju (=laskimolaajentuma)
suunympärysihottuma
sydämenvajaatoiminta
sydänlihastulehdus
sydänvika
syyhy

www.giella.org
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pyecceiviäsu
pyecceiviäsumáksu
puosâh
pyecceitipšoo
pyecceitipšomkolo
puoccâmluámu
puoccâmpeiviruttâ, puácupeiviruttâ
puoccâđ
puo'câlâs
puo'sâdiđ
puác'cáđ
puácu
puoccâmiäláttâh
säppikeđgitavdâ
mie'lâttuđ
sihtâdemtutkâmuš
šaheinfluenssa
šahetavdâ
čalmeteedâtavdâ
uál'giva'ikuttâs
šoohâd #šohâdis
syejiraavâdaamnâs
sälttisuvrâ
sälttitäsitiäddu
čuá'lipuurâs
čuá'litoppâšum
suonâkiäsáttâh
mo'rčessuonâ juá'lánem
njäälmipirrâsittum
vááimu vááijuvtoimâm
váimuteehikuddum
váimuvahe
saaŋaaš
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puásuh puássuh

puosâm puácá
puosâd
puác'cáám puác'cáá
puásu

puo'sâškyettiđ 'alkaa sairastaa'
puásu, puo'câmuš, puá'cuvuotâ

taavdâ
mie'lâttuvá

siä'hániđ

taavdâ
taavdâ

parotiit parotiiteh

puurrâs
toppâšumeh
kiäsáttuv
juáláánmeh

vave
saaŋaa

Säämi Kielâkäldee
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Anarâškielâ kielâjuávus já ravvimjuávkku
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Tiervâsvuotâsäänih
syyhypunkki
syyhytauti
syylä
syömishäiriö
sähköyliherkkyys
saada säikähdyksestä johtuva
hysteerinen agressiokohtaus
särkeä
särkeä
särkeä (jalkoja, päätä jne.)
särkeä (paleltunutta raajaa)
särkeä, pakottaa, olla kipeä
särkeä, vihloa
särky
särky (reumaattinen) kihti
taiveihottuma
tarttua (taudista)
tartuttaa (tauti)
tasapainohäiriö
teho-osasto
terveydenhoitaja
terveyskeskus
tikku sormessa
tinnittää
tinnitus
tippuri
tuhkarokko
tuki- ja liikuntavammainen
tulehdus
tulla alakuloiseksi
tulla araksi, kipeytyä (lihaksista)
tulla huonokuuloiseksi, kuuroksi
tulla merisairaaksi

www.giella.org

saŋespuŋkki
saŋestavdâ
čivle
puurrâmhemâdâs
šleđgâallergia
kiä'vuliđ

puuŋki
taavdâ
či'vle ~ čiivle

čirgođ
verkkâđ
anneeđ
tu'vhestiđ
po'včâstiđ
kujestiđ
verkkâ
či'rgottâs
kaavâittum
njuámmuđ
njuá'mudiđ
täsitiäd'duhemâdâs
piähtu-uásádâh
tiervâsvuođâtipšoo
tiervâsvuotâkuávdáš
po'stinjâš
tinniittiđ
tinniittem
tippur
kunnâpuák'ku
tuuvdâ- já lihâdemvádulâš
kuddum
šlundođ
raššoođ
pe'ljittuđ
rumâduđ

čirgo
viärk'ká
anam ana
tuuvhest
poovčâst
kuujeest
veerhâ
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lišketikke -tihe

kiävvul

njuámu
njuám'mud

kuávdáá
po'stinjáá
tinnit
tinniitmeh

po'stânjuš po'stânjuu
tinnitus

puáhu
vádulii
šlu'ndom šlun'do
rašom rašo
pe'ljittuum pe'ljittuvá
rumâduum rumâduvá
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info@giellagaldu.com

Anarâškielâ kielâjuávus já ravvimjuávkku
Peividum 05/2018

Tiervâsvuotâsäänih
tulla mustelmille
tulla rammaksi
tulla riippuvaiseksi, "jäädä koukkuun"

sáppuđ
láámmuđ
su'rjâsiđ

sáppu
láámum láámu
suurjâs

tulla sekopäiseksi
tulla tunnottomaksi (kylmästä)
tulla vanhuudenheikoksi
tulla vanhuudenhöperöksi
tullut lumisokeaksi
tuntea aivastamisen tarvetta
tuntea jssk pistävää kipua
tuntea kylmänväreitä
tuntea pistävää kipua, pistää jhk
tuntea väsymystä (ruumiinosasta)
työkyky, kunto
työkykyinen
työkyvyttömyys
työuupumus
täinmunat, saivare
ummetus
umpilisäketulehdus
unettomuus
vaihtoehtolääketiede
vaikeavammainen
vaikku (korva)
vainoharhaisuushäiriö
vamma

tájáskiđ
paskiittuđ
puá'risvuotnjuo'râsmuđ
ku'lhijduđ
suddum
ka'šnestuđ
vuá'isádâttâđ
uškáseh vuo'jâdeh
reettâđ
njuoccâđ
pargonahcâ
pargonavcâlâš
pargona'vcâttesvuotâ
pargovaibâm
čivroseh
činehumtavdâ
ubbâlággálasekuddum
naverttesvuotâ
muulsâiähtutalhâstieđâ
vädisvádulâš
peljikässi
paranoia
váddu, vahe

táájáásk
paskiittuvá
njuo'râsmuvá
ku'lhijduvá

vammainen
vanhuudenheikko
vastustuskyky
vatsakalvotulehdus
vatsanväänne/-puru

vádulâš
puá'risvuotnjuorâs
vuástálistemnahcâ
čuáv'jicuoz'zâkuddum
čuáv'jitoppiittâh

vádulii
njuorrâs
naavcâ

www.giella.org
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rokkâsiđ, kokkâsiđ

hovkkiittuđ hovkkiittuvá, mu'štottuđ mu'štottuvá
kuddum

ka'šnestuum ka'šnestuvá
vuá'isádât
reeđâm riätá
njuosâm njuácá
navcâlii
vuođâ

taavdâ
vuođâ
tiettuu
vádulii
váinuvävjimhemâdâs
váddu - almolâš; vahe talle ko lii miinii tiätu voovijd, om.
kolmumvahe, pääččimvahe

toppiittuv

Säämi Kielâkäldee
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Tiervâsvuotâsäänih
vatsatauti
vatsavaiva
venähdys (distensio)
verenpainetauti
verihyytymä kei. hyytymä
veriryhmä
verisuoni
verisuonten kovettuminen
veritulppa
verkkokalvo
verkkoside
vesirakkula
vesirokko
vetää suonta
vierasesine
vieroitusoire
viherkaihi
vihlaista
vihloa
vihloa (silmistä)
vihurirokko
viiltohaava
viisaudenhammas
vilunväre
vilustua
vilustua, kylmettyä
vilustuminen
vilustuttaa itsensä
vinot vatsalihakset
virtsajohdin
virtsaputki
virtsarakko
virtsarakontulehdus

www.giella.org

čuáv'jitavdâ
čuáv'jivahe
vie'nâlem
vorrâteedâtavdâ
káđáldâh
vorrâtijppâ
vorrâsuonâ
vorrâsuonâi koorrâm
vorrâtoppâm
vier'micuoz'zâ
vier'mičoonâs
kupâlâs
čäcipuák'ku
kei. 'suonenveto'
vie'restiŋgâ
potkiittemsymptom
ruánáákaihi
vuá'isádiđ
vuái'suđ
riäg'guđ
vihuripuák'ku
sargâshävvi
vi'jsesvuođâpääni
u'škes
čo'skijduttiđ
u'škijduđ
u'škijdum
u'škijduttiđ
vinečuáv'jiteehih
kužžâjoođáán
kužžâpoccee
kužžâvätti
kužžâväätikuddum

taavdâ
vave
viennâlmeh
taavdâ
kálálduh
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váddu váádu

suonâ

cuozâ
čoonnâs
čäcivätti vääti
puáhu
tiiŋgâ
kaaihi
vuáisád
vuáisu
puáhu
häävi
pääni
uškás
čo'skijdut
u'škijduum u'škijduvá

mađđeeđ, mađđeemhävvi (syeini, pááppár)

u'škijdut

vääti

Säämi Kielâkäldee
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Tiervâsvuotâsäänih
virtsatiet (virtsatiehyt)
voideside
voimaton olo olematta sairas
vuotaa verta
väkivallan uhka
välilevy (rustolevy)
värttinäluu
ydinjatke (aivoissa)
yleinen hätänumero
ylihoitaja
ylilääkäri
ylähengitystiet
yläleuka
yläonttolaskimo
yläraaja
ymmärrys, järki
yskittää
yskiä
yskiä, rykiä
yskä
yskäistä, rykäistä
yökätä
yököttää
äidinmaito, rintamaito
äitiysneuvola
äly, taju jstakin
änkyttää
änkytys
ärsyke
ärsytys
ärsytysihottuma
äänenmurros
äänihuuli

www.giella.org

kužžâuáli
vuoidâsnuáv'lu
luos'kâniđ
vardeđ
vie'hâvääldi uhke
čovârskiär'ru
snäldeetähti
ođâjotkâ
a'lmolâš etinummer
njunoštipšoo
njunoštuáh'tár
pajevuoi'ŋâmuálih
panalâs
pajeváimumo'rčes
kietâ
jier'mi
kuo'rsâstuđ
kuor'ssâđ
kááhuđ
kuo'rsâttâs
kávádiđ
ko'vládiđ
kovlođ
eenimiel'kki
enniravviittâh
fiät'tu ~ viät'tu
vo'vdâdiđ
vo'vdâdem
stimulâs
iär'dum
iär'dumittum
jie'nâruá'vásmem
jie'nâpoovsâ
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nuávlu
luos'kân
va'rdam varda
u'hke
skiäru
joođhâ
numereh

morččá
kieđâ
jiermi
kuo'rsâstuvá
kuorsâm kuár'sá
káávum kááhu
kuo'rsâttâh kuo'rsâttuv
káávvád
kovláád
ko'vlom kovlo
mielhi
ravviittuv
fiätu ~ viätu
voovdâd

njammamielkki
enijravviittâh

poksâm
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