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Alkulause.

L yydiläism urteita puhuvia heimolaisiamme asuu ent. Aunuksen läänissä yhtenäisellä 
kapealla vyöhykkeellä ent. Petroskoin kihlakunnassa K ontupohjan, M unjärven, Suo
jiin ja  Pyhäjärven  kunnissa sekä Aunuksen kihlakunnan Vaaženin kunnassa. Täm än 
yhtenäisen alueen ulkopuolelle jääv ä t vain Lohmoioja Petroskoin lähellä ja  etelässä 
Järventakuinen  V aatsjärven rannalla. (Ks. karttaa .)

R yhtyessään saattam aan  julkisuuteen suomalaisten tu tk ija in  kerääm ää runsasta  
kielitieteellistä aineistoa Suomalais-ugrilainen Seura antoi allekirjoittaneen tehtäväksi 
to im ittaa  ja  Seuran kustannuksella ju lkaista  useiden tu tk ija in  lyydiläisiltä m uistiinm er- 
kitsem ät sanakirja-ainekset.

Tämä lyydiläism urteiden ensimmäinen sanakirja perustuu etupäässä prof. J alo  K a l i- 
MAiı, L a u r i K e t t u s e n , H e ik k i  O jA N Suun, Y. H. T o iv o s e n , E. A. TuN K ELon, to h t. 
K a i D o n n e r ìii, m aist. E l v i E r ä m etsä ii ja  allekirjoittaneen kerääm iin aineksiin. 
Kaikki m uut m ainitu ista tu tk ijo ista  ovat koonneet aineistonsa Itä-K arja lasta  Suomen 
puolelle tu lleilta  pakolaisilta paitsi a llekirjo ittanut, jonka keräelm ät ovat m uistiinm er
k ity t kesällä 1909 lyydiläisalueelle Suom. K irjall. Seuran stipendiaattina tehdyllä 
kielentutkim usm atkalla, Donnerin, Kaliman, O jansuun ja  Toivosen m uistiinpanot liit
ty v ä t siihen etupäässä kielitieteelliseen tutkim usretkeen, jonka lıe kesällä 1921 tekivät 
yhdessä neljän m uun tu tk ijan  kanssa maamme itärajalle: Sortavalaan, Läskelään, Sal
miin, Suojärvelle ja  Lieksaan (ks. Suom.-ugr, Seuran A ikakauskirja Х Х Х ІХ .з ss. 29—30). 
M urteet, kielenoppaat, kirjaanpanopaikat ja  -ajat selviävät, m ikäli tie to ja  niistä on 
säilynyt, seuraavasta taulukosta.

Kunta Kylä Kielenopas Ikä Tutkija
Muistiin-

panopaikka
Muistiin
pano aika

Kontu- Kortaš Feodor Polukaińe 50 v. J. Kujola Kortaš kes. 1909
pohja

» » Marija Andronova 25 v. E. A. Tunkelo Sortavala * 1923
*> Tiudia Akimov (Akimaińe) n. 40 v. J. Kalima Läskelä » 1921
>> » — »— — »—■ H. Ojansuu » » 1921
» » Ivan Savastjanov 40 v. L. Kettunen Lieksa » 1922
» » — »— — »— E. A. Tunkelo » * 1925
» » — »— — »— Elvi Erämetsä » vv. 1931— 32
» » Jakov Isakov (Issa n. 27 v. E. A. Tunkelo Helsinki syks. 1924,

»
kainen)
Konstantin Isakov n. 20 v. _ŧ_ »

1925 
1927 alkaen

» »
(edellisen serkku) 
Feodor Jermakov n. 30 v. Suojärvi

useana v:na. 
kes. 1930

Munjärv) Sununsuu
(Jormakka) 
Iľľa Habuk 55 v. J. Kujola Sununsuu » 1909
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Kunta Kylä Kielenopas Ikä Tutkija
Muistiin-

panopaikka
Muistiin
pano aika

Munjärvi Pälärvi Ivan Faďaińe 60 v. J. Kujola Pälärvi kes 1909
» » ? n. 45 v. E. A. Tunkelo Suojärvi » 1930
» » Outi Kosina, Ivan 

Rosalinski
? E lvi Erämetsä » VV. 1931— 32

» Munjärven
kirkonkylä

Ivan T aroin e 30 v. J. Kujola Munjärven
kirkonkylä

kes 1909

» Bošinkylä Ondrei A leksejev  
(Oleksiaińe)

68 v. J. Kalima Antrea » 1924

» » — »— » L. Kettunen Sortavala I) 1922
» » — »— » H. Ojansuu » » 1921
» »

Kurganov (Kurha-
» E. A. Tunkelo » » 1923,24

» » nainen) ? Y. II. Toivonen Suojärvi » 1921
» Puikniemi Andrei Giljukov 

(Hilĵukka)
37 v. J. Kalima Läskelä !> 1921

» » — » — » H. Ojansuu » » 1921
» Lahti Harakan N adzoi 40 v. J. Kujola Lahti » 1909
» Kenjärvi Anni Dorofejeva 31 v. II. Ojansuu Suojärvi » 1921
» » Semen Kukšinaińe 45 v.

n.
J. Kujola Kenjärvi

(Länsikylä)
» 1909

» Sagaŕvoi mieshenkilö 35-40 v. E. A. Tunkelo Suojärvi » 1930
D'ekunniemi — »— ? — »— » » 1930

Šuoju Nuomoil Ivan Mihalkin 51 v. H. Ojansuu V esilahti
Toijala

» 1921

» » — »— » K. Donner Helsinki 1921
» 1) » Y. II. Toivonen Suojärvi » 1921
» Viidana ? ? J. Kalima Suojärvi » 1921
» » P etter  M arkatsov 45 v. J. Kujola Viidana » 1909
» Polovina ? ? — *— Priäžä » 1909
» Haljärvi ? ? E. A. Tunkelo Suojärvi » 1930

P yhä
järvi

Soavan
Priäžä

V enedikt Kikki 55 v. J. Kujola Priäžä kes . 1909

» Terun Priäžä Anna Ješakova 40 v. J. Kalima Suojärvi » 1921
» — »— P etter Ješakov 45 v. J. Kujola Priäžä » 1909
» Pyhäjärvi Timoi Beljajev 56 v. J. Kalima Suojärvi » 1921
» » — — » H. Ojansuu » » 1921
» » ? ? J. Kujola Pyhäjärvi » 1909
» Liďžmi Arťemei Jestefejev 51 v. Y . II. Toivonen Suojärvi » 1921
» Peltoinen ? ? J. Kujola Priäžä » 1909
» Loginselkä ? ? — *— » » 1909

Vaaženi Kuujärven
Paloniem i

? ? » Paloniemi » 1909

Useimpien m ainittu jen  tu tk ija in  ainekset ovat olleet allekirjoittaneen käy te ttäv inä  
alkuperäisinä käsikirjoituksina. Tunkelo luovu tti sanastonsa valmiiksi sanalippuihin ko
pioituna ja  aakkosjärjestykseen to im itettuna. K ettusen ainekset sisältyvät »Ly y d il ä is iä  
k i e l e n n ä y t t e i t ä » nimiseen julkaisuun. Elvi E räm etsän m uistiinm erkitsem ät lyydiläi
set kasvien nimet (178 nimeä) sain Suom. K irjall. Seuralta jä ljennetty inä sanalippuihin.

Paitsi m ain ittu ja  sanakirjan  varsinaisena perustana k äy te tty jä  aineksia olen työs
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säni o ttanu t huomioon myös aikaisemmin painosta ilmestyneet lyydin kieltä käsittelevät 
julkaisut. Sellaisena on ennen kaikkea m ainittava tunnetun  karjalan  kielen tu tk ijan  
A r v id  GENETZinvv. 1872 ja  1873 »Kielettäressä» ( I í s s .  1—32 ja  I s s s .  1—26) julkaisem a 
»V epsän  p o h jo i s e t  e t u j o u k o t » .  Täm ä sisältää kieliopin (30 s.) ja  kielennäytteitä (24 s.), 
jo tka hän m uistiinm erkitsi v. 1871 Itä-K arja laan  tekem ällään tu tk im usm atkalla P yhä
järven, Viidanan, M unjärven ja  Sununsuun kylissä. Toinen on Pyhäjärven 1-vuotisen 
koulun opettajan  M ih a i l  D im i t r i j e v  G e o r g i j e v s k iu  Pietarissa v. 1908 julkaisem a P yhä
järven murteeseen liittyvä 53-sivuinen vihkonen nim eltä P y c c k o - К о р е л ь с к ій  с л о в а р ь  
(Venäläis-Karjalainen sanakirja). Siinä on alussa 16 sivua käsittävä akateem ikko For- 
tunatovin  esitys, jossa hän arvostelee sanakirjan käsikirjoitusta erikoisesti karjalan 
(lyydin) kielen äänteiden merkitsemisen kannalta. S itten seuraa aakkosellinen sanasto 
(22 kaksipalstaista sivua), käsitepiireittäin  ryh m ite tty  sanasto (6 s.), kieliopillisia tie
to ja (5 s.) ja  keskusteluja (4 s.). Olen ta rk astan u t myös »S uom en  K a n s a n  V a n h a t  
R u n o t»  I I  osan, jossa on kaksi A. A. B o r e n i u k s e n  v . 1871 P yhäjärven Peltoiseıı ky 
lässä m uistiinm erkitsem ää kertovaa runoa. Näissä julkaisuissa on vain ani harva sel
lainen sana, jo ta  ei ole ollut toisissa käyttäm issäni lähteissä.

Lähteiden transskrip tio ta on sanakirjassa yleensä tarkoin  seurattu . Vain aivan selviä 
kirjoitusvirheitä on korjattu . Muutamia transskriptiom erkkejä on m erkinnän yhtenäi
syyden vuoksi m uutettu : 1) diftongien ja  triftongien kaaret on poistettu , paitsi difton
geissa ц  ja  uu  ne on säily tetty ; 2) tav u n  alussa ůn asemesta on k äy te tty  j:tä; 3) |:n ja  ķn  
vastineena on ì, j[:n ja  (:iı ľ; 4) ǎ on korvattu  a:lla; 6) u  on m uu tettu  ǒ:ksi. Tilan säästä
misen vuoksi D onnerìii transskrip tio ta  on yksinkertaistettu  jättäm ällä  huomioon o tta 
m atta  švaa-vokaalit (esim. silrn pro sil3m , korvan pro korvan). Samoin ū:u jäljessä esiin
ty v ä  ß on jä te tty  pois (esim. sū pro svĄ, virū pro virūĄ). Nasaalivokaalit on m erkitty  
toisin (esim. korvaa, pro korva, heboo pro hebò j.n.e.). — G e n e t z h i edellä m ainitussa ju l
kaisussa esiintyvää m erkintää on m uutettu : 1) p itk ä t vokaalit on m erk itty  toisin (esim. 
lībī pro liibii, m ūt pro muut)-, 2) ńg:n asemesta on k äy te tty  r\g\ 3) ĥ, s, ë on korvattu  £:lla, 
&lla, ø:llä; 4) lš, ttš on korvattu  İš, tíê merkeillä. — TuNKELon tiedonannon m ukaan Tiu- 
diaıı ja  Kortašin m urteissa on muiden m urteiden л:п vastineena l ( ļ). T ätä  eroa hän ei ole 
allekirjoittaneen käytettäv iksi antam issaan sanalipuissa osoittanut silloin, kun sam aan 
lippuun on m erk itty  sama sana jostakin  m uusta m urteesta. Tilan säästämiseksi sanakir
jassakaan ei ole sanottua eroa osoitettu  kaikkialla, etenkin л-alkuisten sanojen kohdalla 
ei ole to is te ttu  Tiu dian ja  K ortašin m urteen sanaa vain ř:n tak ia , jos ei m uuta eroa ole ollut.

Sanakirjan äänteiden aakkosjärjestyksestä m ainittakoon, e ttä  1) lyhyet ja  p itk ä t 
vokaalit esiintyvät kukin omassa ryhm ässään, ensin lyhyet (näihin luettuna vajaalyhyet 
ja  puolipitkät), s itten  p itkä t; sama järjestys on sekä sanan alussa e ttä  sen sisässä; etu- ja  
takavokaalit esiintyvät yhdessä norm aalisten vokaalien kanssa sekaisin; 2) palataalistu- 
neet äänteet on m erk itty  sekaisin palataalistum attom ien joukkoon; 3) sekaisin esiinty
v ät kukin omassa ryhm ässään h j a x , l  (ī), l ja  л, s (s) ja  s, z (é) ja  ë\ 4) affrikaatta të esiin
ty y  t kirjaim en ja  đê d kirjaim en kohdalla.

H akum uotona on nominien yksikön nominatiivi ja  verbien I infinitiivi. Jos lähde- 
kokoelmissa ei ole ollut näitä  m uotoja, on * m erkki hakusanan edessä osoittamassa, e ttä  
muoto on allekirjoittaneen to im itta jan  rekonstruoim a sam an m urteen toisten sam an
tapaisten  sanojen mallin m ukaan. — H akusanan jäljessä sulkeissa olevat kirjaim et ja  kir- 
ja inryħm ät osoittavat sen kylän nimen, m istä kotoisin olevalta kielenoppaalta sana on
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m uistiinm erkitty. On k äy te tty  kylien nimiä eikä kuntien, koska sam an kunnan  eri kylien 
m urteet eroavat toisistaan. T ästä poikkeuksen tekee K uujärvi (Kj). Täm ä ta rk o ittaa  
ent. Aunuksen kihlakunnan Yaaženin kunnassa useita kyliä käsittävää  asutusryhm ää. 
K j:llä m erk ity t sanat ja muodot on allek irjo ittanut m uistiinm erkinnyt Paloniemen 
kylässä. K ylät esiintyvät sanakirjassa etupäässä niistä kootun aineiston runsauden 
perusteella seuraavansa järjestyksessä: Sn, B, Pl, Kn, Td, Kš, N, У, TP, SP, Ph, Lm, 
Kj, M, Lh, Pk, Sg, D', Pv, AV, Hj, Pn, Ls (ks. »Lyhennykset»). Tilan säästämiseksi on 
tu rv au d u ttu  lyhennettyyn  m erkintään, esim. ka.ua (Sn—Pk) ta rk o ittaa , e ttä  täm ä sana 
on lähteisiin m erk itty  siinä äänneasussa 16 kylästä.

Hakum uodon jälkeen on m erk itty  nom ineista singulaarin genetiivi ja  partitiiv i sekä 
pluraalin nom inatiivi ja  partitiiv i, verbeistä indikatiivin preesensin ja  im perfektin sin
gulaarin 1. persoona; joskus m uukin muoto esiintyy. Persoona selvinnee m uodosta ilman 
m uuta. Tilan säästämiseksi eri m uotojen esittäm isessä on k äy te tty  lyhennyksiä, jotka 
v iittaavat artikkelin  ensimmäiseen sanaan ta i ensimmäisiin sanoihin. Esim. yhdysm erkillä 
osoitettu  puu ttuva osa on löydettävissä hakusanasta. Jos sanan alkuosa (vartalo) eri 
m urteissa on erilainen, m u tta  loppuosa varta loa ja  ta ivu tuspäättee t sam at, on k äy te tty  
seuraavanlaista m erkintää: beīm (Sn B), Td biīm, N böīm, Lm Ъелгщ\ p., pl.n. Sn B Td 
Lm  -ad, N -àd. Täm ä ta rk o ittaa , e ttä  p. ja  pl.n. Sn ja  B on beīvıad, Td biīmad, N bōĭ- 
mad ja  Lm  be.ımad. — Usean sanan kohdalla sam an m urteen sama muoto on eri 
tavalla m erkitty , esim. B ak, ak, ak; B perä, perą, perä; N o fh į ,  oŕilı, orhi, oŕh , oŕįh. 
Täm ä johtuu  siitä, e ttä  eri tutkijoilla, jopa sam aa kielenopasta käyttäneillä, on ollut 
käsikirjoituksessa erilainen m erkintä. Ennen kaikkea äänteiden kvan titeettisuh teet ja  
palataalisuus . ovat antaneet aihetta  siihen.

Esim erkkilauseita on o te ttu  sanakirjaan runsaasti ja  niiden valinnassa on ollut m ää
räävänä sanan m erkityksen selvittäm isen ohella myös erilaisten m uotojen osoittaminen. 
Kokonaan on k äännetty  vain ne esimerkkilauseet, jo tka  ovat suomen kielen kannalta 
vaikeat ym m ärtää, m uista vain vaikeasti y m m ärre ttävät yksityiset sanat, joiden suom a
lainen käännös on sulkeissa. Käännöksessä on k äy te tty  sekä hakasia e ttä  sulkum erkkejä. 
Edellisten sisässä ovat lisä ttäv ä t sanat ja  jälkim m äisten selittävät. —  A rtikkelin lopussa 
sulkeissa oleva venäläinen sana (nomini nominatiivissa, verbi infinitiivissä) osoittaa, 
e ttä  lyydiläinen sana on lainattu  ja  m ikä on sen originaali. Koska en ole voinut kaikissa 
tapauksissa ra tka ista , m istä venäläisestä m uodosta lyydiläinen sana on tu llu t, olen jä t 
tä n y t tällaisissa tapauksissa käy te ttäv än  tavanm ukaisen <  m erkin pois. Suurin osa 
la inattu ja  verbejä palautunee preesensin m uotoihin eikä infinitiiviin, kuten  venäläiset 
-овать ~  -уютъ-päätteiset verbit osoittavat.

Sanakirjaan liittyvän  kartan  on laa tin u t lehtori A im o  T u r u n e n  viimeksi kuluneina 
vuosina lyydiläisalueilla suorittam iensa tu tk im usten  perusteella; siitä olen hänelle suu
resti kiitollinen.

Lopuksi pyydän k iittää  kaikkia edellä m ain ittu ja  tu tk ijo ita  siitä, e ttä  ovat luo* 
vu ttanee t aineksensa m inun käytettävikseni. Työssäni ovat m inua avustaneet m o
nilla arvokkailla neuvoilla Suom.-ugril. Seuran edesm ennyt esimies prof. A r t t u r i 
K a n n is t o , professorit E. A. T u n k e l o  ja  J alo  K a lim a  sekä Suom.-ugril. Seuran sih
teeri toh t. L a u r i P o s t i. Heille lausun siitä p a rh aa t kiitokseni.

Tam pereella joulukuulla 1944.
J u n o  K u j o l a .



Lyhennykset.

Paikannim et lyhennettyinä aakkosjärjestyksessä.

AV =  Ala-Viidana (Šuojun kunta).
B — Bošinkylä (Possin kylä) (Munjärven kunta).
D' =  D'ekunniemi (Munjärven kunta).
Hj =  Haljärvi (Šuojun kunta).
Kj =  Kuujärvi (Paloniemi) (Vaaženin kunta).
Kn =  Kenjärvi (Munjärven kunta).
Kš =  Kortaš (Kortassi) (Kontupohjan kunta).
Lh =  Lahti (Munjärven kunta).
Lm =  Liďźmi (Lismi) (Pyhäjärven kunta).
Ls =  Loginselkä (Pyhäjärven kunta).
M =  Munjärvi kirkonkylä (Munjärven kunta).
N =  Nuomoil (Naamoila) (Šuojun kunta).
Ph =  Pyhäjärvi (Pyhäjärven kunta).
Pk =  Puikniem i (Puikkoniemi) (Munjärven kunta).
P1 =  Pälärvi (Päläniemi) (Munjärven kunta).
Pn =  Peltoinen (Pyhäjärven kunta).
Pv =  Polovina (Posta) (Šuojun kunta).
Sg =  Sagaŕvoi (Sakarvaoja) (Munjärven kunta).
Sn =  Sununsuu (Suunumuu) (Munjärven kunta).
SP =  Soavan Priäžä (Saavankylä) (Pyhäjärven kunta).
Td =  Tiudia (Kontupohjan kunta).
TP =  Terun Priäžä (Teru) (Pyhäjärven kunta).
V =  Viidana kirkonkylä (Šuojun kunta).

Muut lyhennykset.

abi. =  ablatiivi. Av =
ad. =  adessiivi,
alk. =  alkuaan,
ali. =  allatiivi.
Arv =  Arkangelin läänin venäjän.

(Lähteenä: Словарь областнаго ap- 
хангельскаго нарѣчіявъ ero бытовомъ dem. =
и этнографическомъ примѣненіи. Co- ed. =
бралъ и на мѣстѣ составилъ Але- elät. =
ксандръ Подвысоцкій. С.-Петербургъ ess.
1885.) g.

arv. =  arvoitus. halv.

Aunuksen venäjän. (Lähteenä: Словарь 
областнаго олонецкаго нарѣчія въ 
ero бытовомъ и этнографическомъ 
примѣненіи. Собралъ и на мѣстѣ 
составилъ Германъ Куликовскій. 
С.-Петербургъ 1898.

=  dem inutiivi.
=  edellinen.
=  elatiivi.
=  essiivi.

genetiivi.
halventava m erkitys.
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harv. =  harvoin, 
ill. =  illatiivi, 
impf. =  im perfekti, 
in. =  inessiivi, 
inf. =  infinitiivi, 
int. =  interjektio, 
itk. =  itkuvirsissä, 
jhk =  johonkin, 
jk =  jokin, 
jkh =  johonkuhun, 
jkn =  jonkun, 
jksk =  joksikin, 
jksta =  jostakusta, 
jkta =  jotakuta, 
jllak =  jollakin, 
jnk =  jonkin, 
jssk =  jossakin, 
jstk  =  jostakin, 
jtk  =  jotakin, 
kan =  kansanrunoissa, 
knr =  kyynärä. 
k o m p .=  komparatiivi, 
kond. =  konditionaali, 
konj. =  konjunktio, 
ks. =  katso, 
kuv. =  kuvaannollisesti.
LK =  Lyydiläisiä kielennäytteitä. Koonneet 

H. Ojansuu, J. Kujola, J. Kalima,
L. Kettunen. Suom.-ugr.-Seuran Toim. 
L X IX . Helsinki 1934.

m. =  muu.
murt. =  murteittain,
m yt. =  m ytologinen, 
n. =  nominatiivi,
p . =  partitiivi,
pass. =  passiivi,
pl. =  pluraali.
pr. =  preesens,
s. =  sem moinen,
sad. =  saduissa,
saks. =  saksan kielen,
san. =  sananlaskuissa,
seur. =  seuraava.
SKOK =  Suomen kansanom aista kulttuuria.

U. T. Sirelius. Helsinki 1919. 
slt. =  sy ltä ,
suom. =  suom alainen,
sup. =  superlatiivi,
t. =  tahi.
tav . =  tavallisesti,
tm. =  tuum aa,
tr. =  translatiivi.
v. =  venäjän k ielen. (Lähteenä: Толковый 

словарь живого великорусскаго языка 
Владиміра Даля. Третье изданіе.

С.-Петербургъ 1903 —09. 
vrt. =  vertaa,
y l. =  yleensä.



a.
n (Su B Kıı Td N V TP Ph Lh Pk) konj. 

m u tta , taas, -kä; int. no, oi: Sn opastajid  
(opettajia) on äij (paljon), a əupsed opas- 
ťııda (oppia) ei voida, šiga boibrad ei sua , 
a kaŝi kuńiltëad (san.) sika ei syn
nytä m ajavaa eikä kissa nää tää  [omena 
ei pu toa kauas puusta], a mibi oli šillei 
minus pahut no, mitäpä* pahaa minä 
olen tehny t sinulle? Lh m ińläi ei sua 
ostada? — a seńtäi ei sua, što e l läudü 
m inkätähden en voi ostaa? —  ııo, seıı- 
tähden et voi, e tte ivät varasi riitä. Td 
a voi voil voivottelua. (v. a.) 

abà\i (K P 1 Td TP Ph Lm Pk); p. P 1 Td 
-jad. Ph  -id-, pl.n. P 1 Td -jad: pl.p. -joid 
apaja; B Lm myös apajanvetopaikka: 
Ph ajetah (soudetaan) diirvełç, .msketaŉ a. 
(apajoidaan) i vedetäh randah. P k  ükš a. 
vedetau.

*abeudu\da (Td) tu lla  apealle mielelle: nä- 
ĳeıı, on vŭhäiíełł (vähän) a-nnu. 

ăb\id (Sn—Td), N -id, -ĩd\ p. Sn—Td -idad 
murhe, tuska; solvaus, loukkaus: Sn 
тіллаі abidad on eńămbi hui тигл. 
e\uıç ń i midä 'šŭödä ń i duoda i suada 
ńi kuga ei voi, se on abidas se, jolla 
ei ole syötävää eikä juotavaa, eikä 
voi m istään saada, on murheellinen. B

íabıdat ńi келле елдаі nuadigoi älkää lou
katko ketään! P 1 Td mida oled abidas 

.m iksi olet murheellisen näköinen? Kn 
dogahiìiç katkaidàv abidad jokainen saa

osakseen m urhetta. Td abidąa sanuı 
šinum piä.ı loukkasi sinua. N lień vie- 
rahuç kuigëd i abĭd v ieraat tunsivat tu l
leensa häväistyiksi ja  loukatuiksi, ііеілд 
sanuda huiged i lirþada a. heitä hävetti 
sanoa, m u tta  kärsim inenkin oli tuskal
lista, (v. обйда.) 

abidah\ińe (Sn Pl Td), N -īnę; p. Sn P1 Td 
-ıšŧ-, pl.n. -iŝed-, pl.p - iíid  apea-, suru
mielinen, m urheellinenŕ 'S n a., kudaman 
оле ıh rmdä ei: ei šüödä, ń i duoda, ńi 
ріал panda a. on se, jo lla ei ole m itään: 
ei ruokaa,-ei juom aa eikä vaa tte ita . 

abidoi\da (Sn),* B Pl Td N -ta; pr. Sn B Pl 
Td N -(IŜen, B -Uen\ impi. Sn B Pl Td 
-(tëin loukata, paho ittaa jkn  mieli, koh
della huonosti, tehdä vääryy ttä: Sn 
poig ièad a-llĥou poika kohtelee isäänsä 
huonosti, händäi dagoss^on a-du, eu,ıę 
anttu ń i midä hänelle on jaossa teh ty  
v ääryy ttä , ei ole annettu  m itään. B ken 
on a-nu śindai kuka oıı loukannut si
nua? sinun lehm a-të m inun lehmċid. Td 
emindam ei suanu ĩũbimā, suai a-mā 
äitipuoli ei ruvennut [ty tärpuoltaanļ 
rakastam aan, rupesi kohtelem aan huo
nosti.

*abiuzu\da (N); impf. -in  loukkaantua, 
tu lla  surulliseksi, apealle mielelle. 

abu (Sn B Td N); p. -d; pl.n. Sn -d; pl.p. 
-id apu: Sn šinuz millei a-d ńi m illašt 
eɯıę sinusta minulle ei ole m inkäänlaista
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apua. đumoA-abuì — piď äu  dunưu-abu\ 
Jum ala auttakoon! — Jum alan  apuapa 
tarvitaan! (tervehdys työntekijälle ja tä 
m än vastaus). B naine tu li mužikajıę 
abũ ruadamā vaimo tu li au ttam aan  mies
tään  työssä. N ottau toižid abùi o ttaa  
toisia avuksi.

*abumie\ź (N); pl.p. -Md apumies, apulai
nen: oi đeńgan keradapld a-hìd o tti apu
laisia (vero)rahoja kerääm ään. 

abnńi\k (Sn N), B Pl Td -k; p. Sn B Pl Td 
-kkad; pl.n. -kad. N -kàd; pl.p. Sn B Pl Td 
-koid au tta ja , apulainen: Sn Ыіллаі oli 
a. meotiăs (metsätöissä). 

ab\uttada (SnM ), B P lT d  -utada, Td-uìada, 
N - ìıttada; pr. Sn B Pl Td Lm M -ulan , 
Td N -ulan. Td -utàn, N -ùlàn; impf. Sn 
Td M -ulin, B -uí. N -u i au ttaa : Sn abuta 
reged (kuormaa) nostadaĩ m inä abutaa, 
šillei (sinua). B šīd ilk  heittç ei abutannu 
ńi mida  siinä itku  ei au ttan u t heitä vä
hääkään. nu ei mid abutta no, ei m ikään 
auta. N ettag abüttaiž mille ettekö au t
taisi m inua? riehk mille abul pa.ıavat 
kīhclit panda synti sai m inut panem aan 
kuum aa kiisseliä. M m in abutad minkäs

o

sille voi? 
ábutus (Lm) talkoo,
adam (Sn B); p. Sn -ad otava: a-aa hċind 

ozuttau, đog om puoli)öd libo huondus- 
tiura libo m i og: indas händ og .luod,ehē 
p įä i, puoness^üos połıdazē p'äi. huonduk- 
ses līdegē ptiii Otavan pyrstö osoittaa, 
joko on puoliyö vai aam upuoli vai 
m ikä on: illalla pyrstö on länteen, puo
lenyön aikaan pohjoiseen, aamulla itään 
päin.

adam\aniiäht (B), Td -àntiähl, N -àntiehf. 
V -antiähti; pl.n. Td -àntiähtèd otava: 
Td pakàišęA a-àņtiähtèd kirbottav taivă- 
hàs-päiì pakkasella Otavan täh d et pu toa
v a t taivaalta . 

atUast (K j) aa tran  luotin. 
adr (Sn—Kš V), N àdr. adr|(e), V TP Ph 

Lm -f, SP -u. Kj. -(ŭ); p. Sn P l—V Ph

-ad, B -àd, SP -ơa\ pl.n. Sn—V SP P h  Kj 
-ad. B N P k  -àd; pl.p. Sn P l—N -oid, SP  
-oi aa tra , sahrat. Osat: Pl ojad. pie.ıuz, 
suarad, adrviĩš, hambaspũ, rinduzviīÊ, 
luo Hirn, vannahad. Kn adran künìäi.

adraąs\uarad (Sn), N -uorad aa tran  hanko. 
adrain ks. azrag.
adr\ampieAuz (Sn), N -ànpie.ıàz aa tran  

kurki.

adr\anoja (Sn), N -anoja aa tran  aisa. 
adr\Auźih (Kıı), Td -.m žik. N -лиггк, V 

-eAuźikkę aa tran  luotin. 
adrvi\ĩŝ (Sn— K n N P k ),B  -'ti. Td -is, N -ti, 

V adrçvHtie; p. Sn— Kıı adrvi\(tiad. Td. 
-ttsad; pl.ıı. Sn—Kıı -(tiad. Td -dsad; pl.p. 
Sn— Kn -(tioid. Td -(tsoid aa tran  reisi- 
vitsa: Sn a. on tuomińe suaroiss..ümbäŕ 
a. r. on tuom inen aa třan  hangon haa
rojen ym pärillä. P l aytia .ı suarat šidolau 
ojĩ (aisoihin).. 

ađ\v (S11 B Pl M), N V -ivo. Lm -ro; p., pl.tı. 
Sn B Pl M -vod; pl.p. -void sukulaisissaan 
useita päiviä (tavall. kyläjuhlan aikana) 
vieraileva ty ttö  ta i nuorikko. 

ad\vois. -voihe (Sn B Pl M), Y -ivuois, h m  
-vuois, -vuoih sukulaisissaan, -siinsa: Sn 
ad voihe tuodau ńeiŧtiud libo rmųtioi vie- 
rahas küläs-plăi pruazńikkad vaste, ńcdä- 
lid  ende pruazńikkad libo kalit sukulai- 
siinsa tuodaan ty ttö  tałıi nuorikko vie
raasta  kylästä kyläjuhlan edellä, viikkoa 
tah i kah ta  ennen juhlaa. 

advoi(tie\zetta (B P l Td); pr. -zen; impf. -iin  
vierailla sukulaisissa useita päiviä (ty ttö  
t. nuorikko), orpanoida.

*affitser (Td N); pl.ıı. Td ăįfĩtsčràd, \  
afìtsçràd; pl.p. affitsęroid, a-fiftsçroid 
upseeri, (v. офицеръ.) 

ag\an (Sn B Td), B -àn. Lm -auo; p. Sn 
Td -anad; pl.n. -anad, B Ph P k  -anòd. 
Td -ănàd, -anad; pl.p. Sn B -anoid akana, 
ohran ja  kauran jyvän  kuori: Sn ozrat 
\sũrimat] puohtau \ träššiu] robcheə, štób
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aganad ìähtäiŝ iürē ohrat [suurimot] poil
taa  [pudistelee] tuohisella, jo tta  akanat 
eroaisivat.

ag\d (Sn 11 Kıı N SP Kj Lii), PI -j, V -de, 
Plı Lm -ję\ p. Sn K n—V Kj Lii -dad, 
Pl Ph  -jad, SP -doa\ pl.n. Sn B K n—V 
SP Kj Lh -dad, Pl Plı -jad. N' -dàd, pl.p. 
Sn K n—N Lh -doid, P l -joid, V -duoid, 
SP -doi. Ph -juoid pää (nuoran, kylän, 
pellon j.m .s,), loppu (saks. Eııde): Sn 
nuorass^oŋ kakš agđad. eľid agdā suat 
elit loppuun (kuolemaan) asti. N măńin  
mäńin, agdad ń i łošt kuljin, kuljin, m u tta  
loppua ei tu llu t. Lh іилои kiilan agdā 
pieńē perłī tulee kylän päähän, pieneen 
p irttiin .

*agdai\ńe (Pk) ed.: oksiden a-žis oksien 
päissä.

agdakkai (Sn Td) päätysten: Sn kakš verk- 
kod a., se Ылоп dund  kaksi verkkoa p. 
yhteen liite ttynä on ja ta .

a'gdat\oińe (Sn), N -öine\ p. Sn -ošt-, pl.n. 
-tomad-, pl.p. -tomid alutoıı ja  loputon: 
Sn šì.ı,ıai ora pajo a. sinun laulusi on 
a. ja  1.

ah (Sn) alı!
a ha-h (N), Td aha-ı alıaa! oholı!
ali|av (Sn), B Kn Td Kš -au, Pl V -vo, N 

-avo, SP -avu, P k  -àv; in. B -avos; ill. N 
-ăvoi ahava, kylm ä tuulinen, sää, kylm ä 
ja  kuiva (tuuli): Sn-kooz on a., šit tīuıou 
сіало kun on a., silloin tuulee kovasti. 
tobd a. B keväSahau kevätałıava. oĩg 
kuivaiś a,havos (herneen) olki kuivuisi 
a laivassa. Pl. ahvo tūĩi. Kn ahau hĩĩ. j 
N pautinan oigęndav„ardòi ahăvoi (iu- 
ma,ıţ) imivät pa lttinan  lev ittää riuvulle Į 
ahavaan |ulos] kuivum aan, ahavo puhu 
käy kylm ä ja  kuiva tuuli. V ahvo : kui- 
ѵаллф Ійлои śügüzç.ı a.: kuiva tuuli käy 
syksyllä.

ahavoi\ta (Sn Pl Kıı Td), Sn Td Kš -da; pr. 
Sn P l—Kš -((šen, -Шои, Kıı Td N -(tíou: 
impf. Sn Pl T dK š -(tëin, Kn -(tšīn, N -İŜ 
ahavoida, s iere ty ttää ihon (tuuli): Sn

piďċiu īihad a., ei muga hapot a  lihat on 
ahavoitava (suolatut lihat on kevä tta l
vella ripuste ttava p irtin  päivänpuolei- 
selle ulkoseinälle räystään  alle), e tte ivä t 
niin mätänisi, keväden tū ī а-Шои rožad 
ľibo ітлеп keväällä tuu li s iere ty ttää  kas
vot tah i huulet. P l a-İtëou tūлел tuulella 
ahavoituu.

*ahavuoi((Ŝenzuoi\ttada (Kn); pr. -tàmme ed.: 
vīhťęd pezèvıme, sid a-tàmme lankavyyłı- 
det pesemme, sitten  ahavoimme (kui
vaamme ulkoilmassa). 

ah\d  (Sn B Pl Td Kš), Kš V -do, T P—Lm 
-jo; p. Sn B Pl Td Kš V -dod, SP -juo. 
Ph -jođ; pl.n. Sn B Pl Td Kš V -dod. Td 
-dod, SP Ph  -jođ; pl.p. Sn B Pl Td Kš 
-doid, Y -duoid, SP -joAoi, P h  -juoid  
ahjo (pajassa): P l ahdoss..on tuli. Td 
pajassaan šLıaì (sinulla) hüvă a. 

ahmo (Kš); p., pl.n. -đ; pl.p. -id  ahma. 
ahna\k (Kš); p. -kkad ahne.

, ahnakkali (B) ahneesti.
: atıtļađa (Sn—V), SP -oa, Plı -av, pr. Sıı V 

SP Plı Lm Pk -an; impf: Sn—N S P -o w , 
V P h  -uoin ahtaa: Sn vedä rugehed rīhē, 
ahtAÌ i  ahtad verkod šī kokšã ja  ahdat 
verkot siihen oksaiseen kuivauspuuhun. 
B rīhē ahtetau ü lähakš ладё (ylös lähelle 
kattoa), nuott^ahtetav ardõ (vapeelle, 
riuvulle). Kš rĩh on alitettu. N tuot 
ŕĩhĕ.tě rugišt, ahtoi ŕīhèn. B šīd ahte
tau hcid (snóa puid) hua(déā sitten  ne 
(lyhteet) pannaan haasiaan. N ahta 
huo(dŝai kagràd, ozràdì 

aht\az (Sn B Td Pk), N -àz\ p. Sn -asp, pl.n. 
Sn Td -ahad, N -ahàd\ pl.p. Sn -ahid 
ahdas: Td štanad ahtahad housut ovat 
ah taa t. N ťŜabàtlo ahtàz saapas on ahdas. 
P k  a. on proidida íäs kohtaz täm ä paikka 
on ahdas kulkea. 

ahťi.ıaud (B), V ahtandę,ıavd. Lm ahtín- 
naudę ahdinlauta. 

ah(iš\lada (Sn); pr. -tau\ impf. -të ahdistaa: 
heŋgen a-tau. 

ah(išt\uda (Sn); pr. -ū, -tm; impf. -ui tu lla
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ahtaaksi: kuivetau (Ŝabatod, a-nttau, ei 
mändä (ĩa.ıgā kım saappaat kuivuvat, 
tu levat ahtaiksi, eivät mene jalkaan. 

*ahtà\s (N); ill. -ksęi, -ksęi ahdos (riihessä): 
mäne śina a-ksęi i peitatc olgïheil 

ahveęhein (Pl) ahvenruoho (ranunculus 
aqvatilis).

ahv\eıí (Sn—V), B Kn -èn, B V—Lm -en. 
Pii -hv, p. Sn—N -end, Td -ènd, SP 
-endu, Plı -enİF.-. pl.n. Sn -N T P—Lm 
-ened, B V -enèd, Pl Td -eńed, N Ph 
-ęnçd, Pk  -ençd; pl.p. Sn P l Td—V Ph 
-eńid. B —Td -eńīd, B -eńìd, SP -eńī ah 
ven: Sn nıerdoi.ı ahvend suadau.

*ahvenĩ\ne (B); pl.n. -led pikku ahven. 
ahvenmaimę (Ph) ahvenen poikanen. 
ai (Td) ai!
aid  (Sn B N), Td àĩd, V TP aidļe; p. Sn N 

-ad. N -ăd; pl.n. Sn TP -ad, B Kn N V 
-àđ; pl.P; Sn Td -oid aita; aitaus, a idattu  
ala: B a. Auadlttau ümbäŕi pa.ıos. N ei 
pidaiš aidãd sille sietta sinun ei tarvitsisi _ 
tehdä aitaa. TP mänöu aidah, kuz oïdih 
lehtnad.

aida (Sn) aika, melko: a. sŭrem m e k o in  
ambuin.

aidaavier (Sn); p., pl.n. -od; pl.p. -oid aito
vieri: mäne a-od rnüöi kulje a-tä! 

aidńi\ìc (Sn B Pl Td N); p. -fcfcad; pl.n. 
-kad\ pl.p. -koid aitu ri (eläin): Sn a. hebo 
hüpńiıı aidas hoù mitfes (m inkälaisesta 
tahansa). B a. латЬаг. 

aig (Sn—N Kj M Lh), V TP .Ph -e, SP -«; 
p. Sn—TP Ph M Lh -ad, Td Ń -ăd, SP 
-oa; pl.n. Sn—Ph M Lh -ad; pl.p. Sn—N 
TP M Lh -oid, V P-h -uoid, SP -oi aika: 
Sn ńüg (nyt) on a. đo müöhäińĕ. ń īkši 
aigoikši tu ĩd ī siihen mennessä tu livat. 
vähä aigã p id i kaiket; lyhyessä ajassa 
tuhlasi kaikki. B vähäs aigas i m uŝik  
tu li vähän ajan  k u lu ttu a  mieskin tuli. 
clcilĩ vähäińe aigad mieheŋke eli vähän 
aikaa miehensä kanssa yhdessä. P l kolme 
vuolta aigad minä ambuin kaks talvet ühtē 
pezã kolme v u o tta  sitten  m inä ammuin

talvella kaksi [karhua] sam aan pesään. 
kodvan aigad ei magattu p itkään  aikaan 
eivät nukkuneet. Kn minä olin argen 
aigan śiga m inä olin paastojen välisenä 
aikana siellä. Td vähän aigad m äńi kului 
vähän aikaa, vå-hăss..aigàè piäliįťŝi vä
hän ajan-perästä. N śiu  aigau sillä aikaa. 
tühdàs aigàs bohalųi lyhyessä ajassa 
rikastui, matkadau hätken aiġoid kulkee 
kauan aikaa. TP erăhǔı аідоіл eräinä ai
koina, joskus. SP aigan tu.ıdui a jan  tu l
tua . — Sn kämmenen IŜuasuıı aiga huon- 
dust kello kymmenen aikaan aamulla. 
ši.ı.ı^aìga kuńi sillä aikaa kun. ńügü (äh 
aiga eujıę e.ıoo-suandad ny t näinä aikoina 
ei ole ansiota (änsaitsem ism ahdollisulit
ta). Kn vie toiíen ühťęn aigàh kulfåui 
vielä toisen [henkilön] kutsui sam aan 
aikaan. N küźüu kaiken fämċiä sto.ıàn 
aiga tsaŕiu kysyy koko täm än pöytä- 
kunnan kuullen tsaarilta . SP kastien aiga 
ńītteä hiiva on kasteen aikana on hyvä 
n iittää.

aiga (B Kš) aika: B a. taiboleh oled šie 
a. hoksaam aton sinä olet. Kš a. našk 
oo se m ieŝ a. laiska se mies oıı. 

aigahk (Sn N) varhaanlaista : Sn a. oo ruveta 
ruadamū. N a. oo ruotia (tehdä työtä). 

äiga\ińe (Sn), Kn N -inę; Sn Td -sí; pl.n. 
Sn -iied, TP -ized\ pl.p. Sn -ižid, TP 
-izid , -izìd; komp.- Sn aigembi aikainen, 
varhainen; Td TP aika(dem .): Sn пыи.юі 
oli vie aigembi kevtid viime vuonna oli 
vielä varhaisem pi kevät. Td šīhi mänöu 
üĩ a-št. TP іело т іпил ištundoin  (njaigai- 
z'ıd, on ozaiziden pakiįtëus (njaigaized 
(itk.) ei ole m inulla istum isajat, on 011- 
nenanelu-ajat. 

aiga\š(Ŝi (Td), N -lei aikaisin, varhain: N 
huondŭkshı nouzòŭ m ušík a-ŝęi aam ulla 
miss nousee a.

*aigaudu\da (Td Sg); impi. -i sa ttu a : da 
se hüväi ťšuassui i a-i ja  onnellisena het
kenä se sattu ik in , 

atuloin (Sn B Pl Td Kš SP), B TP Lh -oi,



Kıı V -uoin, Kj -us; komp. Sn -einbi, 
N -km; sup. Sıı каікіг aigembi aikaisin, 
varhain: Sn a. lu īid: hiin tu li aigembi 
km  minä. N Ылои aigèm strokkud tulee 
ennen m ääräaikaa. Kj aiguš tulit.

aigotteldi (Sn)'ajo itta in , aika ajoin: əašl: a. 
raadan.

aigŭinę (N) aikuinen: a. lü((ö.
аіла\г (Sn—V SP Ph); p. Sn— Kš V -sk SP 

-stw, P h  -stç; pl.n. Sn Kš V SP -had. 
Ph -ksed; pl.p. Sn E Pl Td V -hid. Kıı 
Kš -liiti. SP -hī p istävä kipıi kyljessä t. 
selässä: Sn a-ham pani bokkā p.k. tuli 
kylkeen, hän on a-his hänellä on pistok
sia. a-ham püštäu mužikaəç bokkā mies 
saa pistoksia kylkeensä, strena anendau 
a-had, ku painetau ši.ı a-hid ukkosen- 
vaaja  lievittää pistokset, kun sillä pai
nellaan pistoskohtia. Kıı a. püštau bolc- 
kai. Td šindai on pannu a-hĩhe sinä olet 
saanu t pistoksia kylkeesi. a-his hierotan 
pistoksia tuntiessa hierotaan.

ain\ag (Sn E Pl Kš N M ),.Td Kš X -àg. Td 
-og, V -ago, SP -oi. Pii -uoi; p., pl.ıı. Sn 
B Pl Kš N V M -agod. Td -ogod, SP p. 
-avuo; pl.n. -avod; pl.p. Sn B Pl Kš N M 
-agoid, Td -ogoid. SP -аѵолоі ainoa: Sn 
a poig oo. т іллаі eunç ń.,a-agoD kopcik- 
kad đbrøan m anilla ei ole yh tään  ainoata 
kopeekkaa rah aa  B reĩĩed т ілла ei ол- 
nud елоз ń i a-agod. ei ń i a. hebo tiettu 
ei yksikään hevonen tiennyt. Pl. ükš 
oĭi a-ÙG poig dai se (ja sekin) kunī. 
a-agos poigas hüväd ei liene ainoasta 
pojasta ei tule hyvää. SP ei suada naat
ti avuo калоа eivät saa yh tään  ainoata 
kalaa.

am |o (Sn B Pl Td N V M), Sn Plı -oz. Td 
-òs, Kj -óz aina, yhä, y h tä  m ittaa , ja tk u 
vasti: Sn šindai a. p id iäu vanmehekš 
daksattada sinut a. on toisten riisu ttava. 
a. duot. m i šindai duotatannou a. juot, 
m ikä sinua janottanee. B a. pahemb i 
pahemb yłıä pahem pi ja  pahempi, hän 
om vie a. en ťerveh hän oıı ylıä sairaana.

Plı iŧtie a-oz oƞgiìàn itse ja tkuvasti 
ongin.

air (Sn B Pl Td), N V Ph Lm  -o; p. Sn B 
Pl Td V -od; pl.n. Sn B Pl Td V Ph Lm 
-od. N TP -òd; pl.p. Sn B Pl Td -oid. V 
-uoid airo: Sn аігоіл souttau. B m ikš 
toid kũst (kuusipuuta)? — airoikš. šīd 
airuoihe ištuimoi i soudin, 

aironńokkę (Lm) airoillapa. 
airriįťšad (D) hankavitsat tukkilau tan  

airoissa.
a ií  (S11 B Kıı N M), V TP Plı Lm -f, SP 

-u; p. Sn Kıı V Plı M -ad. SP -oa; pl.ıı.
' Sn B Kıı V SP Plı Lm M -ad. B N V TP 

Plı -àd; pl.p. Sıı Kıı Td Kš N M -oid. V 
Ph -uoid. SP -oi aisa (Sıı li Td N SP Lm 
M vain ajoneuvojen, Kıı Kš V TP Plı 
myös aatran): Sn aiêad regez lämbiilũ 
(taipuivat). Kš adran aiźad. N  regen, 
(elegan a. reen, vankkurien a. 

aiŝraud (D) kirkkoreen aisan' tyvessä oleva 
rau ta .

a i\ī (Sn—N Lii Sg), B N -ì. N Kj -t. V Plı 
-llç. SP -Itu; p. Sıı V Lh Sg -tiad. N 
-M d. SP -ttoa; pl.ıı. Sn Pl—V SP Plı Kj 
Lh Sg -tad. B -ìad. B N -tàd. N V -ìàd; 
pl.p. S n P l N Lh -toid. V Pii -tuoid. SP 
-ttoi a itta , varastohuone, johon p irtin  
eteisestä vie ovi: Sn aitt„ oo šcńŭois (etei
sessä). P l must a.\ pidetäu dauhod, ло- 
mud  pim eä aitta* säily tetään jauhoja, 
lıy lky tavaraa . ra.ıged a. valoisa a. (säi
ly tetään  ruokatavaroita). 

aivan (S11 Td) aivan: Sn Іалѵел m ėtikana  
011 aivaa va.ıged. кегйлл^оо harmag. Td 
điäimme kođl aivaŋ goŕad (kurjina). 

aivin  (Sn N) aina: Sn händäi voi vieŕidä , 
aivim praudat pagiŝou hän tä  voi uskoa, 
hän a. puhuu to tta . -N ku hää oli aiviį 
paha ristittu  hän kuıı on a. ollut paha 
ihminen.

ajļada (Sn—V Kj Lh Pk), SP ' -oa; pr. 
Sn—V SP Kj Lii -an. N -àn; impf. 
Sn—SP Lh -öin. Pl -uoin. V -uoin. Kj 
-non 1) a jaa (hevosella); Sn a. іьеЬол.



B m uêik  (mies) ajaa ede.uë d,oroyàd (tietä) 
müöi kođī. muźikk..ajau каЫел heho.ı 
ha.mŋke kodī. N ajau koŕetau hărińa 

ı ouvaajaa vaunuissa. Y a. seagǻs ra t
sastaa. P k  a. heho.ı rüŋtëis (ratsain). —
2) purjehtia, soutaa: Sn i läkš merd müöi 
ajama puarusois ja  lähti m erta myöten 
purjehtim aan, reneh puarusoiz ajau vene 
kulkee purjeissa. Plı nuottę kandetah ve- 
nehęh, std ajetah (soudetaan) đärvełę. —
3) hiihtää: N sukśi.u..a. — 4) kasata: 
Td äi ,ıund on kuhu ajanu mihin on pal
jon lunta kasannut [tuuli]. — 5) k a r to it
taa , ajaa takaa: Td opimme a. kiiläsš„ 
iċirei yritäm m e k. kylästä pois. a-jeïĩ 
händã meäsnikăd m etsästä jä t ajoivat sitä 
(karhua) takaa. TP hirvid ajetah đäłgeh. 
ajoi lehmǻd kođih; Lg ajoi Mİtokse vih
man ne,Ŭine [tuuli] ajoi sateen kauas 
tuonne. — 6) u itta a  (tukkeja, halkoja): 
Sn a. paržid doged müöi. Td kezìl doged 
ajetàu kesäisin u itetaan  puutavara ı. —
7) käskeä, h ä ly ttää  (kokoukseen): Sn 
suim ũ  (kyläkokoukseen) ajetau. N ajeü ī 
suimài. — 8) lyödä, pistää: B nagaad 
paīīaiŝeM ,,a. suudetŧa  lyödä vasaralla. 
ajetau šeibähäd muaha. — 9) työntää: Plı 
t/is lăhteges ajetah va.ıkkid tä s tä  avan
nosta työnnetään Įtalvinuotan] uittosal- 
koa. — 10) kaa taa  (kaskea): Sn a. kasked. 
Kıı endŝimàŝekš ajŭmme kasken. — 11) 
a jaa (pahka), nostaa (rakko): Sn ühtem 
Ьологтп ajoi kädē yhden rakon nosti 
käteen. B ajuoi pahkan šelgä. Lh kündem  
perä ajau kynnen juurta  ajaa. — 12) 
noudattaa : Sn andoit potaŬkaą каллеі, 
hän šidäi ajau ńügüde puolustelit häntä, 
niin ny t hän sen m ukaisesti m en e tte - ' 
leekin.

aja\i (Sn); p. Sn B -jad; pl.n. Sn N -jad; 
pl.p.. Sn -jid  ajaja, hevosmies, vetäjä: 
Sn parden ajajiaa^oŋ kanatan tukin- 
ajajilla on köydet. N koskea (koskelo) 
oŋ калап a. sòrz. taboilçİİī toiŝęd aja- 
jàd tagànpieiìę toiset hevosmiehet (pe-
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rästä  tu levat) saav u ttiv a t takaapäin  hei
dät (edellä ajajat). 

ajandaig (B) ajoaika: ŕebuoi a-as rogozā 
puŕi лоикйп  k e ttu  m atkan  varrella puri 
niinim attoon reiän. 

ajandę (Ph) ajo.
ajandęsija (Ph) valkam a: veııehen a. 
ajaska|ía (Sn); pr -den; N -ndou; impf. Sn 

-iin , B -in  alkaa ajaa: ajaškadou kibe- 
däm bokkã nostaa pahkan  kylkeen. 

aje\ada (Sn B Pl Td Lh), B Pl Td -ліа; pr. 
Sn B Pl Td Lh -jıęn, N -леп\ impf. Sn B 
Pl Td N Lh -Un 1) ajella (hevosella): Sn 
pühäaaskun (laskiaisena) pihad müöi 
ajeadau hebo.ı. N aje.tou hebou śeĭgàs ra t
sastelee. bajàŕ va ĩľàśf heboo kabçrīejikài 
i  ajeaòǔ prispehtoid müöi herra valjasti 
hevosen kääsien eteen ja  ajelee katu ja  
pitkin. — 2) soudella, kulkea aluksella: 
Sn a. ѵепекел. kumpassud müöi i paraxo- 
đa.ı.ı.,aje.ıdau aino kompassin m ukaan 
höyrylaivallakin kuljetaan aina. — 3) 
hiihdellä: B a. sukkia. —- 4) ajella takaa: 
B końdī häııd^ajeĭ šihissuai (siihen asti), 
što (e ttä) väeüi vouŜŜo (vallan). Td se-iì- 
šemăm pä-ivǻd hand [karhua] ajeīdī. — 
5) kaulita, kaaviloida taikinaa: B ska n -. 
(Ŝad, pīragoid aje.ı tau vuaĩikaišea  sultši- 
noita, piirakoita kaulitaan kaulimella 
(kaavilalla). Td skaniÉoiden aje.ıdau 
vóalikaińe sultšinakaulin (-kaavila). N 
zavodiu pīragoid ajęumài rupeaa piira- 
kankuoria kaulitsem aan. TP kurnikaŋ- 
kuori ajealah värttinăizea kalakukon kuori 
kaulitaan kaulimella. 

ajeli (N) ajelija, ahdistaja: papp^oli akoi- 
den (naisten) a. 

ajeaùs (N) ajelu, ajeleminen: sīd лорійаі 
(ămä a. sitten  lopetetaan täm ä a. 

ak (Sn—N M), Sn B N TP ak, B Td N ak , 
Kš akkh. V TP Plı Lm ak,kę, SP Kj akku; 
p. Sn—V Ph M akkad. Td akkăd, Kš N 
akkad, TP akkàd, SP akkoa; pl.n. Sn—V 
SP Ph  Kj M akad. Kn Td N aìcàd, Td 
TP akàd: pl.p. Sn P l—-N M akoid, B Pl

—aĩc
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Td N akoid, Td akuoid, V Ph akuoid, 
SP  akkoi akka, nainen (erikoisesti van- 
hanpuoleinen); aviovaimo (jo lapsen 
saanut): Sn hċin pũtui voiman акалли 
hän jo u tu i . vanhan akan luo. ahkiot a 
kerņ,л  vaimosi ota mukaasi! Td vìjuòs 
kudoìàŭ ahıď muŝįkǎjtě dangà' sukàď vil
loista vaim ot neulovat (kutovat) mie
helle sukat jalkaan. TP акал hivus pitkę, 
тіел lühüt naisella on tukka pitkä, järki 
lyhyt. 

akaińe (E) akkanen.
aka\toińe (Sn); p. -tošt; pl.n. -ttomad; pl.p. 

-ttonıid akaton, vaimoton: a. m ušik  
(mies).

aìcAuad (Sn); p., pl.n. -ud; pl.p. -uid  nais
puolinen: a-ud vahvasi, on m j  (paljon). 

ákušerk (Td) kätilö, (v. aĸvınépĸa.) 
ал  (Sn B Kn Td TP Lii Pk), Td ал , a i ,  ai, 

X an alla, alta , Sn myös alle: Sn koir 
oo s to м т  (pöydän) a.ı. mäne sUı.ıan ал! 
лаііап алл.лщ kariin  la ttian  alla on 
karsina. Td kuadui ku i hein viķalehen 
aJi. Lh tıuou лаііап ал kariinas-piäi. 

cưah (Sn V TP Ph) alas: Sn anas..suai alas- 
asti. T P  koskes huri on, a.ıahpäi on kari 
koskessa on kuohupaikka, sen alapuo
lella on syvempi kohta, johon vesi pu
toaa. Ph pualikan ńokkę (palikan pää) 
painu a.

anahakkali (Sn) alhaalla, allıaattain: ĩind  
lendäu a.

a.ìah\akš (Sn Td N), E  -akš(i), -akši, Kš 
-akšii), N -àkš, V S P  -aksв; komp. N 
a.ľęm, ajıęmb alas: B šìd ozràd ülähäm- 

•piäi оѵЛіііл (pŉ i) sorlau a.ıahakš(i) лаІ- 
tanę sitten  ohrat pudotetaan y lhäältä 
(riihen) parsilta  alas lattialle, a-akši 
,ıaŋgei a. putosi. Td Ы л л .  tu le a.! 
a,ıçnzòilàn a-akš-pW  ладеп alennan laen 
(välikaton). N anup sai a-akš-piei heila- 
zummai anoppi alkoi laskeutua alaspäin.

a.mhamp\äi (Sn), N -iei alhaalta: Sn a. tu ĩi 
ülähäkš.

a.tah\an (Şn N SP), Td -àn alhaalla.

алака(Ш  (SP) alhaalla, allıaattain: a. lin- 
dud leläh (lentävät). 

ал\аіп (B), B P l -aińe, Kn -aine, Td 
-ińe, N -ainę, -àine; p. Pl -ašt, Td -išt; 
pl.n. Pl -aižed, Td -iíed, N -aiŝ(d; pl.p. 
-aizid. Td -iźid  ala-: E  a. igeń a.-ien. 
алаіпе hui. Td аліпе (alińe) kivi alempi 
käsikivi. N a.ıaižed pordahàd alaportaat. 
korvan алаіпе' ńok korvan alanipukka. 
алаіпе rãsniU  silmän alaluomi, алаіщ  
seugoinę (nuotan) alapaula. Pl лоикіп 
алаіпе ťüö vain louku tettu  pellava. 

ал\аіпе (Sn B P l Td Pk), Td -àińe, N V 
-aine. Ph -ainę\ p. Sn Pl -ašt, Td -àšt, 
TP -astę; pl.n. Sn E Pl Ph -aiSed, E N 
-aiêįd, Kn -aizęd, Td -àiŝed, -àiíèd, TP 
-aizèd\ pl.p. Sn P l -aiiid , Td -àižid  kinnas 
(villalangoista tehty): Sn pane anaižet 
kindahī (rukkasiin). Td a. on kindahàs. 

алалл\а  (B Pl), Td -ài paikoillaan, paikas
saan: B Pl kazakk..oŋ kũn a. renki on 
kuukauden paikassaan. Td oneŋ kūn  
ruadann^a-ài olen kuukauden tehnyt 
ty ö tä  sam assa paikassa. 

a,tıašiäs (B) vuoteenomana: a. viru  v. sai
rastaa  (makaa). 

ал\ašl (Sn), E -ašlŜi, Pl -aštéi ,  Td -àšfi, 
-àš(i, N -àśti, -asti, N Plı -asli alasti: 
Sn a. каѵелои, ribus a. kuljeksii, ryy
syissä. Pl (ĭaksaze a.ıašfci riisuudu a.! 
Td ken олпои tóaga aəıàšt* kuka tuolla 
ollee a.?

anaslo\ińe (Sn B Pl); p. -št; pl.n. -ižeđ\ 
pl.p. - iiid  alaston: Sn a. se miez on, 
pallas.

ajıàzmaksoin (N) pää (m aksa) alaspäin: 
rippuda Ăagès a. 

ал\а(ІІі (Sn— Kš V SP Ph), E  -аШ і, Kj. 
-àhİŜi alitse, alta: B lähtöu ajama šīriŗtëi 
koãis (talon ohitse), ikkunan a. oroi 
(griha) алаШ і va,ıged lehmänsieni (ta tti) 
on a lta  valkea. P l a. šindas, Td šin- 
dass^a. sillan a. P h  lindun pŭdettäu 
pöšši a. on kaidç linnunpyyntikaha on 
alhaalta kaita.
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ала\и (Sn Pl Kš); p., pl.n. -md; pl.p. Pl. 
-vid alava: Sn suo on a. šija, koht. Kš
a. mua.

алаѵі\к (Td) alava paikka: a-ĸos on lätäīc 
(vesilammikko). 

aəd\o (TP— Kj); p. SP -w ,  Plı -od; pl.n. 
T P— Kj -od, Ph àndòd; pl.p. SP -олоі, 
Plı -uoid aalto: Lm đärvвs a. ійлел. 

cuıeęzoi\ttada (Sn B), Td aíènzoi\ttada, a.ıęn- 
zoittada; pr. Sn B Td -tan. Td a.xçnzoi- 
ìàn; impf. Sn B Td -iin. Td anęnzoiľiĩn 
alentaa, laskea alemmaksi; m ataloittaa: 
Sn a. pid'äu huonus, peri m. p itää  ra
kennus, p irtti. Td minä anęnzoiĩíin ла- 
gèn, eka oli đa.ıo korgěd, nügü lień hüvă 
m inä alensin välikatoıí, koska oli kovin 
korkealla, ııyt tu li hyvä. 

äĩe\ik, -ĭk  (Td); p. -ikkad; p l.n.-ikad, -ikàď;
pl.p. -ikoid alli (sorsa), (Av алейка.) 

alembai\nę (Plı Lm) ala-, alempi, alem pana 
• oleva: P h  selguežih (pauloihin) sidotah 
lċiveksed a-ŝeh Űurah (puoleen). Lm
a. igen ala-ienr.

CĲięnŕbakš (B Td), Kn алепіЬаМ, X алет, Lh 
алетЬ, V cuıembakse alemmaksi, alemmas: 
B tunç, nasheze (laskeudu) a.!. Lh ел„ 
алетЪ m uid ištuze älä istuudu m uita  a.! 

ajıęmbi (B Td), Td alemb, alembi, N a.ıemh 
alempana: B m inä istuin a. händai. Td 

1 alemb doges oli lıüvät šiäd (kalastuspai- 
kat). N алетЬ polvin aūd sääriluut. 

aneneškaļta (Sn); pr. -dou; impf. -š  ruveta 
alenemaan, tyyntym ään: a-š pogod (sää), 

tuelta (Sn B Pl Td Kš V SP), Kıı -tta. Ph 
-ndai; pr. Sn— Kš V SP Plı -ndan; impf. 
Sn Pl Td Kš -eSin, B P l -nđin, Kn -ńdśīn, 
V -eźin, SP -eiidin, Plı -ezin alentaa, 
siirtää  alemmaksi; m atalo ittaa; lievit
tää: SP a. pidän, когдіел on. B m i oŋ 
korged (liian korkea), sen a.ıendan. Sn 
stŕe.ıa a.ıendau aúahad, ku painetau ёіл 
aiıahid  ukkosenvaaja liev ittää pistok
set kyljessä, kun sillä painellaan pistos
paikkoja.

(Meitä (Sn Td); pr. -nou; impf. Sn -ıí aleta,

laskea, m ataloitua; ty y n ty ä  (sää): Sn 
ѵе^алепои. pogod алепои sää (tuuli) 
'tyyntyy. Td veži on алеппи därves. móa 
алепои đärvèl-piä i. 

aneuz\uda (Sn B Pl N); pr. -ū; impf. -u i ed. 
Sn pogod (sää) a-ū, ku  íüuńiśtüu.' B Pl 
m i korged on, se a-ū. N a-ui ium  
'(ilma).

aAgo\ttada (B), Td -tada; pr. B Td -tan; 
impf. -iin  alo ittaa, alkaa: Td do on 
a-tettu meil šiemetä jo olemme alkaneet 
kylvää, neikkada, a-ta leibl 

aĩi (N) tah i, vai: ühtütt^aĭi et yhd y tte  (koh
ta a tte  toisenne) tahi ette. dogo sodit 
sm „a. en joko sinä  heitit [renkaan 
ilmaan] vai et? e-n İieda elävàdgi a. kuo- 
ĩi(àd oudai en tiedä, elossako vai kuol- 
leeŧko ovat. (Av á:ut.) 

ūaaç (B Pl Td N), Td alle, X (Lue alle: 
B каііілап a. pũ t pandan, aja mägen a.\ 
ŕebuoin m u fık  (mies) panou heboəç ŕeģĕ 
rogosan (niinim aton) a. Td vıińä vierin 
(panin m aata) pänäiiden (saunan la- 

• von) a.
a řlļt (Sn B Pl X V Lm); p. Sn B Pl -id; pl.n. 

Sn B P l X -id; pl.p. Sn B Pl -id alli (vesi
lintu): Sn a ĩĩid  meres-p'di (etelästä) led- 
täu, aino riŋgutau  (kirkuvat): a-aīīi. B  
kakšin sadoin arteīis a ĩĩid  leltau ku 
nuorasi müö, ükš ćdeĴi, toižed dälgekkä 
kaksin sadoin ryhm ässä allit len tävät 
suoraan kuin nuoraa m yöten, yksi edellä, 
toiset peräkkäin, a ĩĩid  meres-piäi letau, 
poigizetau (m univat) ri.ıus (pohjoisessa). 

алоі-zeĩonoi (Kn) kirkkaánvihreä. (v. алый- 
зелёный.) 

алііагі ks. олііагі.
алиіпе (Sn) alla oleva, alainen: kuori i 

kuoren a. puhu suai lepäs, tnomes oo roug 
lepässä ja  tuom essa kuoren ja  puun väli
nen ruskea kaarna on rouka.

(M|wst (Sn B Pl X), Td X -mst, Ph  -ustę; 
p., pl.n. Sn B Pl -ustad. Td -ùstad; pl.p. 
Sn B Pl -ustoid. Td -ùstoid (vaatteen)-
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vuori; vuorikangas; piiri, alue: Sn anustad 
oštin. stuardistan a. kylänvanhim m an p. 

али\г (Sn); p. -sk, pl.n. -ksed\ pl.p. -kšid 
(vaaťteen)vuori: pa ltossua, nahkaińe ĩibo 
tuAupas päällystakissa talli -viitassa on 
turkisvuori. 

алиі\іт  (Sn B Pl Td Kš V T P  Kj Pk), Td 
-tm, N -im. P h  Lm -tn; p. Sn B Pl Td Kš 
-ind , Td -ĩmd, Kj -imad; pl.n. Sn B Pl 
Td Kš -iıned, V -imèd, P k  -imęd; pl.p. 
Sn B Pl Td Kš -im id ■ alasin (pajassa); 
X heiııäpieleksen alusta. Sn a-imem ріал 
tagotau (taotaan). 

avtba\ŕ (Sn B Td Kš N Pk  Sg), V -ŕi. TP -rv, 
p., pl.ıı. Sn Td Kš Sg -ŕid; pl.p. Sn Td Kš 
-Ýīd v ilja-aitta  (erillään asuinrakennuk
sesta): Sn a. om pihan. P k  rugehêd pandaa 
havaduəhe (säkkeihin), viedau kođl i 
pandan a-ŕī. (v. амбаръ.) 

amb\uda (Sn TP Plı M Lii), SP -uo, K,j 
ampta; pr. Sn -Ph Kj M Lh -un; impf. 
-uin. Td -ùin, -uin  ampua: Sn drobovika.ı 
(haulikolla) ĩindud anıbutau. B ambui 
patškai (pam autti), lähtin końcfųoid am- 
bunıā. N slrena ambui salam a iski. TP 
sīd voi vie hirvi matkata ambuhui sitfen 
voi vielä hirvi kulkea am m uttuna. 

ambuja\ine (V SP Ph), Ph Lm -inę, Kj am- 
lmŕiaine; p. V -ŝt, SP -stu. Ph  -štę; pl.n. V 
Plı -ižed, SP -ized, Plı -izęd; pl.p. V Plı 
-iíid, SP -izī ampiainen: Plı a-izęıı pezä. 
Lm a-inę ambui. 

amibund (Sn B Pl Td), V -ę; p., pl.n. Sn B 
Pl Td -ad; pl.p. -oid am m unta, ampumi
nen: Sn end^a-ad m ieti ennen am pu
m ista täh tää! B m uŝik  (mies) kũ ī a-an. 

ŭmbuška\ta (Sn); pr. -den; impf. -Sin alkaa 
ampua.

amhuleldu (Td) am m uttu: virū raulc a. da 
lüödü m akaa raukka am m uttuna ja  lyö
tynä.

*amiņ\oita (N Pk); pr. N -oi,Ŭen; impf. P k  ' 
-1/ə‘řǺ siunata; lopettaa, tehdä loppu: N
hää ( tšort) zaidī buràkkoi i minä Іилеп 
a-oi(İŚen burnko o i hän ãiei šinna buràk-

kòi hän (paholainen) meni koriin ja  minä 
tulen ja  siimaan korin ja  luin jäi sinne 
koriin. P k  hän ott i a-uəHš hänen i naŋgęi 
hän o tti ja  teki hänestä lopun ja  täm ä 
(mies) kaatui, (vrt, v. аминь.)

amu (Sn B Td N), B amu, ammu, SP am
mui kauan sitten: Sn tu lin  đo a. B piđ i 
amu vedada oli kauan sitten  vedettävä. 
iŝa on a. kuołnu. B kudßiŋ briha ei-amu 
nai se nuorukainen, joka äskettäin  ııai.
Td a. oŋ käumü điäd meiĭe k.s. setä kävi 
meillä. SP en ammui олпи äsken oliıı. 
vastc küsüimmö, ei ammui äsken juuri 
kysyimme.

amu\ińe (Sn Pl Td), B ammuińe, a(ni)muińe, 
Kn N -ine, N -inę, Plı Lm anımuinę; p. Sn 
B Pl Td -sí; pl.n. -ižed. N amūifęd; pl.p. . 
Sn B Pl Td -išid  ammoinen, vanha (esi
neistä): B a(m)muišes aigas ammoisista 
ajoista. Td a. aig oŋ ku  minä olen käıunü 
kođī. N läkkä ka ^ íu m  svuođĩbòd amùižès 
aigăs lähde katsom aan h ä itä  p itkästä  ai
kaa. Sn amušl (vanhaa) īihad ei pidäiŝ 
ostada. Kıı liha om amuine.

ат\ил\а (Sn Kıı), B -munia, B Pl Td -iuta,
Pl -unta, Kš -ułttd, N -ūda; pr. S11 Pl 
Kıı -undan, B Pl Td -ùndan; impf. Sn 
-unšin, B Pl -iud in . Td -ùnSin, Kš 
-u lãin , N -ūSįn am m entaa; nostaa: Sn 
pavarńiįtǻan (kauhalla) amu.ıttau rokkaa 
kattinas-phii. заікал (kiululla) vett^a- 
munttau. B peskùd amùntau hiekkaa [la
piolla] nostetaan [kuopasta]. N minä 
am idin vei.

anda\zetta (Sn); pr. -zen; impf. -êin t. -ŝīme 
an tau tua: arg (arka) on hebo, ei a-ze kădē 
(kiinni).

ande\nda (Sn), Pl -Ha; pr. Sn -nęn, TP -łęn; 
impf. Sn -Un, P l -Un annella, antaa ja t 
kuvasti, silloin tällöin: Sn andelī гиадал 
а-лои snuappid kegõ antelija hoikalla sei
päällä antelee lyh te itä  (sitomia) kekoon. 
TP minä a-lęn sinıuıę piăpoknonaižèd 
m inä kum artelen sinun edessäsi la ttiaan  
asti.
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andeĩ\ĩ (Sn); p., pl.n. -ijad; pl.p. -ijoid ante- 
lija, lyhteiden (sitomien) kekoon noste- 
lija; Sn esim. ks, edell. 

andİAa\s (Lm); pl.n. -had morsian. 
ańãīruag (Sn), B Pl ańđiruag, Td andìruag, 

N andiruog; p., pl.n. Sn B Pl Td -ad; 
pl.p. Sn B Pl Td -oid teräväkärkinen, 
hoikka puu, jolla ruiskekoa y.m.s, teh 
täessä lyh teitä  (sitomia) nostellaan ylös 
kekoon, haasiaan: Sn а-ал nostetan snua- 
pııid  (lyhteitä) kegŏ. N andiruçgau andau 
snuopuu kegòi i  (ja) kagràn huo(đźai(ìıaa
siaan).

ań\heī (Sn), B -Нел; p., pl.n. Sn -heĩid; 
pl.p. -heīīd  enkeli: Sn ańheīīd on äij 
(paljon), nähnü ń i ken ei. (v. ангелъ.) 

ańik  ks. äńikkö. 
ańikoita ks. äńiköidä. 
an\op (Sn Pk), B -op, B N -up, Kn -u p p i , 

N -up, -uppĸ. V Płı Lm -oppi', p. Sn Td 
-opped. N -uppçd; pl.ıı. Sn B N Pk -oped. 
B -upcd. B Td N -oped, Td -opèd, N 
-uped, -wpèd\ pl.p. Sn -oppid, N -upĩd  
anoppi, vaimon äiti: Sn anopp^on naižen 
emä.

■ an\Ua (Sn B Pl Td Kš N M Lh), B Pl Kn N 
-ta, Kš N Kj -ta, V TP Pii -dada, SP 
-doa. Pii -dai; pr. Sn Ph Kj Pk  -dan, 
K Ph -dàn; impi. Sn—SP M Lh -doin, 
V Ph -duoin, Kj -duoìt l)  antaa: Sn anda 
mưžıka.ı (miehelle) heińädl sūd andau 
suutelee. B anda vähäine ka.md ѵелдй 
(velaksi). Kn anduoi spassįbon tsarůıç 
k iitti tsaaria. Td hüö ei anttu šüödä. N 
anta xristaradi an taa  almu Kristuksen 
nimeen, et antùd vīnăd ette  antaneet vii
naa. T P  anda iäńi vastaa huutoon! Kj 
mikš^ed annu m uosťinad  (almua)? —  2) 
anda (im peratiivin y. 2 p.) -koonf-köön, 
-koot, -kööt: Sn anda hüö virutan m aat
koot! Td anda nouzoul šīcſ anda kasvan] 

anukśİM İnĕ  (N) aunukselainen. 
ap (Sn B Pl Td N Pk), B Td N aþ, Kn V 

Ph Lm appi, Td ap; p. Sn B Pl Td N Pk

apped, Td apèd, aþped; pl.n. Sn N Pk 
aped, ß  Pl Td N apèd, B aþed. Td Pk 
apèd, Lm apid; pl.p. Sn B P l Td appid  
appi, vaimon isä: Sn mäńe kävü арелли 
(apen luona)! N vävü prośtizuu apès, 
anùþès vävy sanoo hyvästi apelleen, ano
pilleen.

apàr (B Pl Td); pl.n. -od sakka (oluen t. 
kaljan), kahvinporo; kielteinen vastaus 
kosintaan, »rukkaset»: jos puhemiehelle 
pantiin  kosintapaikassa kahvinporoa ta s
kuun ta i kalossiin, oli se kielteisen vas
tauksen äänetön ja  muille näkym ätön 
merkki: Pl miłłei vaìetü a-od minulle 
kaadettiin  poroa [kahvin asemesta], 

apę (V) ape, silppu.
ard (Sn B Pl Td N Pk), B N V Lm -o; p. Sn 

B Pl Td -od; pl.ıı. Sn B Pl Td Lm P k  -od; 
pl.p. Sn B P l Td -oid riuku, jolla verk
koja, v aa tte ita  y.m.s. kuivataan : Sn
a. Auaditt^og sohin (vaatte ita ) kuivalA. 
B nuott^ahtetav^ardō. Td nuot pandan 
ardoi. ottagat nuott^ardos venehei! P k  nuo- 
tad on kuivamas àrdos. 

ardçh (Ph) aarre. 
ardoinę (N) orsi.
*aŕesń\ī (Ņ) vankila: ištùttau heio a-iai kodī 

panee heidät vankilaan, (v. арестный.) 
arestui\ta ( B P ļ T d N ) ,  Td aŕestui\da; pr. 

B Pl Td -((ǻen, N -(tèèn; impi. B Pl Td 
-((sin p idättää , panna arestiin, vanki
laan: Td kuga (missä) händ aŕestuidī? 
(v. арестовать.) 

arg (Sn N); p., pl.n. Sn -ad; pl.p. -oid arka: 
Sn dăńiê i (ja) латЬаг on a. 

aŕg (Sn—N), V aŕgi, SP argi; p. Sn V 
arged, SP argi e; g. Sn K n—V SP argen; 
pl.p. Td argid, Kš aŕgīd, SP argī paasto- 
ton  aika; paastona kielletty ruoka (liha, 
voi, maito): Sn argeš' šüödäu arged. B Pl 
ńügü (nyt) šüömme arged.

'  argehi\ńe (Sn B Pl Td); p. Sn -St, B Pl -Ŵ», 
Td -St; pl.n. Sn B Pl Td -ŝed; pl.p. -Sid 
paastona kielletty: Ťd a. Süömińe (ruoka). 

aŕgvoi (B Pl Td) voi.
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aÝxelei (Sıı), Б  arherei, arxijcrei, arKjerei, 
N aŕxeŕei piispa, (v. apxiepėň.) 

aŕkpäiv (Pl Td) työpäivä yleensä. 
anm hem ļňn  (Td) rakkaam m in, hellemmin: 

íi. sanottu.
*anııahu\š (Sn); p. -t rakas: sen a-tt^eunę 

kui oma ak niin rakasta  ei ole, kuin oma 
vaimo on. 

armahušťŜi (N) rakkaasti. 
arvı\astada (Sn), N -àstada; pr. Sn. -asian;

impf. -aSİin rakastaa: Sn .napsid pidUiu a. 
armaste\.nda (Sn); pr. -.nçn; impf. -īin  hy

väillä, helliä: hvö napšid a-.ndan. 
annaste.n\zetta (Sn); pr. -zen. -zou; impf. 

-Un rakastella: pidhiu a. ežmäš päividen 
(avioliiton ensi päivinä) nuoren akaŋ 
kere.

armastuz (Sn) rakastam inen. 
arm\az (Sn B Td M), B Pl N -àz; p. Sn Td M 

-ast. B P 1 -àst; pl.n. Sn B Pl Td M -ajıad; 
pl.p. Sn B Pl Td M -ahid; komp. Pl -ahemb, 
Td -ahevībi rakas, mieleinen: Sn oma oń 
dogáhižejıjı^a. Td nähteš tämäŋ kaunehen, 
armahaŋ kodipaikan. a. vieras tuĩi. 

armo\ine, -izeni (TP); p. -siani (itk.) omai
nen, omaiseni, rakkaani. 

armolo\ińe (Pl); p. -st; pl.n. -iŝed; pl.p. -iźid 
orpo, lıuoltajaton. 

armotu\z (Td) sääli, armahdus: ei олпи ńi 
müİÛüšt a-st Ы ллеі ei kukaan osoitta
nut h än tä  kohtaan m inkäänlaista sääliä. 

ar\šin (S nP h), B Pl Td -siıı; p., pl.ıı. Sn Plı 
-šinad , B Pl Td -sinad; pl.p. Sn -šinoid, 
B Pl Td -šinoid arssina (71 cm): Plı kes- 
kutŚę Aoukkuoiden on aršinad reikien 
väliä oıı noin a, (v. аршинъ.) 

ar\İeĭ (Sn M), Sn -leīi, B -teī. -İİeī, B Pl Kš 
-ìeī, B Td -teī. Td -tteĩ; p., pl.n. Sn -teīid , 
-teīid , B P 1 -ìeĭid; pl.p. Sn -teīīd. -teīīd , 
B Pl ïeĩĩd joukko, parvi, lauma: Sn naro- 
dad (kansaa) a. matkadau. B rnăne ühìe(*) 
(samaan) artteīī. arteī pedruoid peuralau- 
ma. końdad (karhua) lähti em im ā  агііеігл. 
uivetau sotkid arteï ui sotkaparvi. Td

veśśelemb (hauskempi) on artteĩis mat
kata. (v, артель.) 

artuť (B); transl. -ikš  elohopea, (v. ртуть.) 
arv (Sn Kn Kj), N -o; p. Sn Kn N Kj -od 

. hinta, arvo: Sn arvod on dovoĩno ( ta r
peeksi).

arvaązoi\ttada (Sn B Pl N); pr. -tan; impf- 
-iin  a rvuu ttaa , an taa  a rvattavaksi: Sn 
minä каллеі a-İin arvandukseę. a-İİi 
m illei, äigi (m ontako) .lasi orŗ kođis. 

arvade\nla (B M); pr. -л$щ impf. - ĩ in  a r
vailla: B a-.ntau. kuga milłę Іилои ŝeńih 
a-aan, m istä minulle tulee sulhanen. 

ar\vanduz (Sn B), Kn -vànduz, -vaitus, N 
-vàndus, Td N -vàndùz. Lm -bavus; p. Sn 
-vandust, Kn -vaitust; pl.n. Sn -vanduìc- 
sed. Kn -vànduksęd, N -vàndàksbd; pl.p. 
Sn B -vandukšid arvoitus: Sn (äd arvan- 
dust šin^ed voi arvat a , Kn sīd (sitten) 
hän anduoi loièęn arvànduksęn.' 

arv\ata (Sn B Pl Td); pr. Sn B Pl Td N 
-adan, Td -ădăn; impf. Sn B Pl Td -aíin, 
B P l -ain arvata; Sn kina arvadad, huo
men vihm vai poud ĩienou? P l Td arvadaį 
mijn verdan m inä suain đeŋgad (rahaa)! 
Lm arhai, m i nв(Üe on arvaa, m ikä tuo 
on!

as (Sn); p. assäd; pl.n. asad; pl.p. asoid aak
konen: ŝkonaz (koulussa) nugedau asoit. 
(v. азъ.)

asian (Pl Td); p. -đ, -ad; pl.n. -od; pl.p. 
-oid ase (seiväs, puu t.m .s., ei esim. kir
ves).

ašťivo (Y), SP aštíivo. Ph Lm astuu; g. Ph 
astuvan äes, karhi. 

ašiš (Sn B Td Kš), B aštëk Pl aštŜe, Kıı 
así, N aśi. Ph  asŭ, aśiī; p. Sn B Pl Td 
Kš ašÜad, Kn asiad. Plı asiaid; pl.n. 
Sn B Pl T đK š ašíšad, B aštšàd. Kıı asíad, 
N aśiàd; pl.p. Sn Pl Td Kš ašÜoid, Kıı 
astóid, Ph  asiuoid astia: Sn ašťšoid o.ndau- 
i  bu(İŜid, viedrad astio ita ovat myös tii
mit, sangot. B diätä ašišī vet pandal 
ku-ŕk^pańi ka-idā a-ŝtjā ku-aìau (puu-
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rba). Pii älä veśiden kuatez murenda 
asiaid älä v e ttä  kaataessasi särje astiaa! 

*ašßài\ńe (B) pieni astia: andau vīnad 
a-žeŋke küdē. 

aštíīvihk  (B) astiaŉpesuvihko (niininen). . 
*aštŚivoi\da (TP); pr. -((šou, -Inh, -tàìı äes- 

tää .
ast\uda (Sn—Td N AV TP Plı Lh), SP -no; 

pr. Sn—Td N SP Lii -un; impf. -uin, Td 
-iän astua, kulkea: Sn astudez aino ролдои 
kündüksenę astuessaan [kynnyksen yli] 
aina polkee kynnykselle. Td hän astū 
hoiko. danoīi (nopepsti). T P  astutah vie
rasta ńīttuD  rnüöti. Lh astutan rahvas 
Ûerkovū (kirkkoon).. 

astuđi (Sn—Td N) astuen, käyden, jalan: 
Sn a. tu īđ ī , ei ЬеЪол. B a. matkadau. hän 
ajau ЬеЬолл^а. 

astund (TP) astuħta, astuminen: патіл 
а-оіл кіегаігіл kai nafęnahkoizèd katke- 
je.rìih (itk.) näinä asŧum iskerŧoina ai
van la ttiapalk it katkeilivat (liikkunut 
kotona kauan). 

astužńi\k (Sn B Pl Td); p. -kkad; pl.n. -kad\ 
* pl.p. -koid jalkamies: Sn a-koid heho.ı voi 

taboittada İeräväi (pian). 
azdangā (B Pl) käyden (ei juoksua): a. ajau. 
aze\tenda (Sn); pr. -tte,ıętv, impf. -tteĩin

1) haukkua, solvata: onedg^itŜE paŕembi, 
kui (kun) muid azetteAęв? — 2) asetella, 
panna: uzoroid azettendau paidan rindā 
koristeita ommellaan paidan rin tam uk
seen.

aze\ttada (Sn B N V), Pl Ţd -tada\ pr. Sn V 
TP Ph  -tan, Ň ăzęìàn; impf. Sn V -iin, 
N azęĭtin  asettaa, panna, sijoittaa, kun
nostaa: Sn figuroid on azetellu ha.ıxonā 
äij ıılkoparveke on koristeltu runsain leik
kauksin. tuged azetettau heińsuabrā (hei
näsuovaan). B en vuoi ńi mida a. (mi
tään  tehdä) pahois mielis. sobad on hällä 

* kai azetettu dorogã varuoi hänen kaikki 
vaatteensa ovat jä rjeste ty t m atkaa var
ten . Td milei šüödä azeta pane minulle 
ruokaa pöytään! mänd hangoittaŭ, šīd aze-

tettaŭ kandòinę piănę kuiva* m änty  hal
kaistaan, sitten  pannaan kantojen päälle 
kuivum aan, azetettà'1 stonan taga rodńäd 
đuǒmà* sukulaiset sijoitetaan pöytään 
juom aan. V a. vikaitehed ролѵеіі panna 
v iikatteet väärään  varteen. TP iŝăndę 
kagrad küłväu, kündäu, колтеп üön peràs 
azettau (valm istaa pellon lopullisesti). Plı 
verkod azetetah, azettades pandàh selgue- 
žed nuorahiŝed verkot pannaan kuntoon, 
kunnostettaessa pannaan nuorapaulat. 

azeļttuda (Sn), Pl Td -tuda; pr. Sn Pl Td 
-Pm; impf. -tuin  asettua, tyyn tyä; m uut
ta a  elintapansa parem m aksi: Sn tū ĭ aze- 
tui. se m ušikk^on azctunnu elämä se mies 
on m uu ttanu t elintapansa paremmaksi. 
Td azetuİİĩ magatta sijo ittu ivat m akaa
m aan.

ažī (Td), N aśī, aziį; pl.n. azicàd asia; ta 
paus.

ašnò (Sn): dūmai(ÏŜin ked o.ıdau, aŝno ka 
(üö arvelin keitä siellä on, m u tta  Olitta
kin te. (Av ажно.) 

azrag (Sn—Td V Pk), Kš azraim, Kš T P — 
Lm azrain, N asrag, N Pk astrag. TP 
adrain\ p. Sn B Pl Td Kn V azragad. Kš 
azraind, N asragad, SP azraindu, Plı 
azraindę; p l.n .S n —Td V azragad, K šT P  
—LM azmimed, N asragad, N P K  astra- 
gàd, V azragad-, pl.p. Sn Td azrägoid, 
N asragoid, V azraguoid, SP azraimī, Ph 
azraimid ahraiıı: Sn hän pïıštì hąııgid 
а-ал. Pl a. oo vīšíšorpaińe hambahiderj 
kere a. on viisihaarainen, väkäsillä va
ru ste ttu . Kš аггаітел þüuıtäu ka.ıoid. 
(v. острога.) 

azu\da (B Pl V Plı Kj), SP -o, Plı Lm -ta; 
pr. Pl V SP Plı Kj -n; impf. -in  tehdä, 
valm istaa: B proĥkàd mändùiêen kuoręs 
azutā oııgenkohot (korkit) tehdään  m än
nyn kaarnasta. Pl azuid hiivin. V mikŚE 
muga (niin) azııid? ägehen asuin, azuttu 
vaskès. TP azutaìı àidę (aita), azuttih tuli. 
Plı sīd azutàĥ midă tahto (tahansa) sohin 
(vaatteita). Kj pidab a. .lahid (lapio).
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agutıd\ę (TP); p. -àd tekeminen: end a-àd 
ennen kuin tehdään. 

ntk(uıai\ne (TP); pl.p. -zĩ suru: tulę (iedus- 
tełemah, ei ku (eikö) rodiìç (tule) minvłç 
sūvrī a-ztì (itk.) 

аЩел (B), Kš Ph -ал ikävä: B a. šiga 
(siellä) oli elädä. Kš milei (minun) on 
аікал.

aunç (Lm) keko, auma. 
avađ\im  (Sn Kn N D’k), B SP Plı Lm -iıı, 

X Plı -im; p. Sn -ind. Kn -inid, SP -indu; 
pl.n. Sn B Kn SP Lm -imed, N Ph -imèd; 
pl.p. Sn -imid, Kıı -ivıīd, SP -im i avain: 
X panon ŕĩhç.ıę ликин  i (ja) a-imèŋ kor
niani (taskuunsa).

*avaid\вAda (Kn Td); pr. Kn -ęaou, Td -елеп 
avaella: Td а-елеі sūt kv huahkoi availet 
suutasi kuin tyhmeliini.

*ava\iduda (B Td N Ph), SP -vuo; pr. B 
-idııņ; impi. Td N Ph  -idui, TP SP -vui 
avautua, aueta: Td ukš pertü  avaidui 
pirtin ovi avautui. TP do pore avavui jo 
pore (aukko) suli jäähän  itsestään [ke
väällä].

avai\takseh (Plı); impf. -éiheze ed.: havado 
(säkki) a-šiheze. 

avąi\tta (Sn Kıı), B -N  -ta; pr. Sn—N Ph

l>al>\a (Sn Kıı M), B Pk bàba. Td băbă, X 
babo, bàbo; p., pl.n. Sn bab\ad. Td -àd, 
X -od; pl.p. Sn -oid m um m o,. isoäidin 
puhüttelunim i. (v. ŏáŏa.) 

babann ks. vagarŉı.
babero (Lm) (lauıpaan)papero: ,ıambahamjb.

on Aambahan šittę (ulostus). 
bab\oi (Sn Tđ), B -uoi; p., pl.n. Sn -oid; pl.p. 

-OAoid isoäiti; Td perhonen (lasten kie
lessä). (v. баба, ɓáōonĸa.) 

bagr (Sn B Pl Td), V -ç; p. Sn B Pl Td -ad; 
pl.ıı. -ad, V -àd; pl.p. Sn B Pl Td -oid 
keksi; osat: Pl varž (puine), raud [jossa

Lm Lh -dan; ' impf. Sn B Pl Td Kš Lh
-ŝin, B avai, Kn -Fin, TP -zin, Plı avàiži, 
Pk  -İİī avata , aukaista :"Sn колоіг veriųī. 
štobi a-ttaiè kolkuta oveen, e ttä  av a tta i
siin! a-da ikkunl B burakon kriškan avai 
vakan kannen avasi. ńċimä veded avatta 
ei pidä tä tä  vesiastiaa ei saa a.! akaińe 
hrvehe.t a-š ko.tme liihtet (avantoa). Pl 
елдіиі a-koi ust (ovea)! X avàidàu parat- 
ńiaą  (pääportaat). TP a-kkad truba (savu
piippu, pellit)! 

ave\ta (Sn B Pl Td Kš); pr. -nou; impf. Sn 
Td Kš -ń, B Pl -i. Td -f aueta: Sn ukš  
aveń i(İŚekseh, B Pl i(İŝe arei ukš ovi au
kesi itsestään. 

avoin (Sn Pl Td N Lh),' B avuoin auki, 
avoinna: Sn ukš on a. || odva (tuskin) oo 
šilmäd a. Pl kai ikkunad ołdau a. N 
suti a. diei. Lh kakš ĭiäväd a.! колтаг 
umbez.

avoinso\ĩm  (B); p., pl.n. -Amed; pl.p. -ĩm id  
vetosolmu. 

avona\ińe (B Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. 
-iSid avonainen: Td harak tu īi a-iŝes ikku- 
nas pertíī.

arràgę (Lm) kuivunut joen uoma. (v. oв- 
рагъ.) »

on] koukuińe (käyrä väkä) [kiinnitetty 
varteen] падлал. (Av багро.) 

bagraŋkŕüıu\k (Td); p. -kkad keksinkoukku.
(v. крюкъ.) 

bagroviš\ (l (Td), V -šę; p., pl.ıı. Td -fíad  kek- 
• sinvarsi. (v. багровйще.) 

baxva\ĩida (Sn Kn Kš), Td X báhva\lida; pr. 
Sn Kn Td Kš -ĩin; impf. -īīn  kerskua. 
kerskailla: Sn mäńi ѵеПелли b-ĩimmā. X 
ела bahvaĩi ń i келле (kenellekään)! (Av 
бахвалить.) 

bahvaĩi\zeta (B Td); pr, -zou; impf. -he kers
kailla, pöylıkeillä. (Av бахвалнться.)
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baib\uda (Td); pr. -un; impf. -uin, -iän  vä
syä: sanui hän baïbunudeaAjiăneA. 

bajaŕ (Sn Pl N); p., pl.n. -id herra; P l paise: 
N tujwu tagàz baja ŕìnnu  (herran luo), 
sanuu băjăñ.ıìì. (v. бояръ.) 

baju\ttada (Sn B Td); pr. -tan; impf. -(in  
lau laa bai bai:ta  k ä tk y ttä  soudattaen 1. 
lasta  tuud ittaen : Sn лазі b. B Td b. aasi 
kätküdes.

bajutu\s (Sn); p. -st kätkyen tuudittam inen  
sam alla laulaen bai, bai. 

bakàd (B) poskiparta, (v. баки.)
Ьакал (B Td Lh); p .ŕp l .n .  -ad; pl.p. -oid 

m alja, pikari, kolpakko: B Td va.ua (kaa
da) b-oihe vīnadl Lh andau b-aą vĩnad. 
(v. бокалъ.) 

bakettada (Pl) ko tko ttaa  (koppelo). 
Ьала\[[оп (Sıı B Td), B -fan, N -fon, Plı 

-honÜ; p., pl.n. Sn -ffonad, B Td -ffonod, 
Plı -łıontǻad; pl.p. Sn -ffonid. B Td -ffo- 
noid palttinapäällysm ekko, -v iitta : S11 
vornovos (Vornovon kylässä) pidetäu 
b-ffonid. B Td koĩmvardiŝes paAtinas 
(kuabetüös), ролѵё suai, vanged, priäškid  
kolm iniitisestä pa lttin asta  (rohtim ista) 
teh ty  polveen asti u lo ttuva yalkea napi
te tta v a  mekko. (v. балахонъ.)' 

Ьалалаі\к (N); pl.n.,-kđd, -ĥàd balalaikka: 
muêik viendau b-kai mies so ittaa  b-aa. 
(v. балалайка.)

*băībè\ttada (N); pr. -ttàu puhua pälpättää  
(epäselvästi): kĭietńik rippuu ладев, tar- 
tunudęd đaugàd i pie a.ıahàn da b-ttàu 
patvaska riippuu katosta  jaloin kiinni 
ta rttu n een a  ja  pää alaspäin sekä pälpät
tää.

Ьал\хоп (Sn), B -kon; p,, pl.n. Sn -xonad; 
pl.p. -xonid (ulko)parveke: Sn b. 00 (ŝar- 
dakan ocŰas p. on ullakon päädyssä. 
figuroid on asetettu b-xonã äij p. on koris
te ltu  runsain leikkauksin. (Av балхонъ.) 

Ьа\лк (Sn B Td Pk), N -uk, -uk; p. Sn B Td 
-Akkad, N -ukãd; pl.n. Sn B Td -.tkad. 
B Pk  -,ıkàd, N -ukàd; pl.p. Sn B Td

-nkoid, B -.ıkuoıd parru; kannatus-, niska- 
lıirsi (la ttian  ja  laen): S11 oń đäred (paksu) 
i  (ja) hoik b., кгидлг (pyöreä) on. (v. 
балка.)

Ьал\и (N); g. -un, -ùn  pidot, juhla: auocĩü- 
tai b. järjestävät p. (v. балъ.) 

bałuida (Td) le ik k iä te lm iä , (v. баловать.) 
*banĸ (N); ill. -ai pankki: lähtèn viina ka- 

éonnįjai (valtion) b-ai. (v. банкъ.і 
ban\t (S11 B Td); p. -ttad; pl.n. -tad; pl.p. 

-toid punainen koristenauha, minkä sul
haspoika häissä saa rin taansa  morsius- 
ty tö ltä : Sn druŝkİAç ńeıšüet pandan b-tad 
rindã  sulhaspojille neitoset panevat nau
hat rin taan , (v. бантъ.) 

baŋkę (Ph) lasipurnukka. (y. банна.) 
bapk (Sn B Kn Td Pk), V -e. Ph -ę; p. Sn 

B Td -ad; pl.n. Sn B Td V -ad, B N -àd; 
pl.p. Sn B Td -oid kuhilas; lehm än nilkka- 
luu: Sn künımene snuapud (lyhdettä) om
b. |ļ snuaput b-oİAį pandau. B rugiz ń ītetíī 
(leikattiin), b-oiãę seizĂteííi (seisleťťī). Td 
rugìS pidàv panda b-oihe küm mëńìn snua- 
þvïn  (lyhtein). N künden pien b., b-àn 
pieu лии  kąvion yläpuolella n., n-n ylä
puolella sääriluu. (Av бабка.) 

bapkai\ńe (Pk); pl.p. -žįd pieni kuhilas 
(kaura-, ohra-): pandau b-Svıę, koožgi 
(milloin) kũŝ snuapud, kooźgi künımene. 
(v. ks. ed.) 

barb (Sn—N T P Kj), SP -u, V Plı Lm -ç; 
p. Sn—Kš V T P Ph Lm -ad, SP -oa; 
pl.n. Sn—Kš' V SP Ph Kj -ad, B X Plı 
-àd; pl.p. Sn— Kš -oid, V Plı -uoid, SP -oi 
varpu: Sn kägemmuarđ om b-as, rusked, 
karged näsiänm arja 011 varvussa, punai
nen, karvas. B pihīapŭn  (pihlajan) b-às 
on pihīakàD (pihlajanm arjoja), hoikaine 
oks on b. V andan Ъ-ал selgā (selkään). 

barba\ińe (B Td); p. -st; pl.n. -ižed; pl.p. 
-iŝid  varpu (esim. luudan): meU  (luuta) 
on AÒaditlu koivum b-išis. 

barb\az (Sn— Kš V SP Ph Kj), N Ph -àz, 
V Plı Lm -as; p. S11 P l— Kš V Kj -ast, 
SP -astu. Ph -astę; pl.n. Sn Pl Kš V SP
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Ph Lm Kj -ahad, E Kıı V TP PK  -ahàd. 
Ph hàrhahàd; pl.p. Sn Pl Td V Ph -ahid. 
Kıı Kk Kj -ahĩd. SP -ahī varvas: Sn vīê 
b-ast ühtez đa.ıgaz. 

baŕbi\ĥ (Sn B), Td barbi\k; p. Sn Td -kkod; 
pl.n. -kod; pl.p. Sn -koid varvikko, varpa- 
m etśä, viita. 

bard (Sıı N), N Pk bàrd, V Plı Lm bard\ę, 
SP Kj -u; p. Sn РГ—V Plı Kj *ad, SP -oo; 
pl.n. Sn P l—V SP Ph Kj -ad, N -àd, Plı 
-àd; pl.p. Sn P l—N -oid, V Plı -uoid, SP 
-oi p arta  (miehen); B Td N Ph Lm myös 
kirveen silmänpielus: Sn muğik (mies) 
b-ơd ei keri(Üe (keritse, leikkaa). B hūli- 
dęn piă.1 b. |ļ b. on hărmăs. kirvelien b. Td 
ređi b-as. N ištuu staŕìk (vanhus), bàrd 
vüöĭıèš^suoi (vyötäröön asti). SP b-u 
bıiifoa iäres p. ajele pois! Kj b-an ke
n k i in .

4>ardadu\da (N); impf. -i parro ittua . 
bardàińę (Td) kirveen silmänpielus: kirve

li ès hamaran ал b.
■ bardeuzu\da (Sn), B Td N bardauzu\da; pr. 

Sn B Td N -h; impf. -in  parro ittua : Sn 
vai šina (la.i^o.ied b-nnu kylläpä sinä olet 
kovin parroitŧunut! 

bardi\kaz (Sn B Td); p. -kast; pl.n. -kkahad;
pl.p. -kkahid parrakas. 

b(irha\t (Sn); p. -ttad; pl.n. -tad; pl.p. -toid 
sam etti, (v. ŏápxarb.) 

haŕińa, bărińa,' baŕña, baŕiúa, bàŕińa (N) 
rouva: mieudui tämä bŕilıa baŕińài täm ä 
nuorukainen rakastui rouvaan, (v. 6á- 
рыня.)

bań\š (Sn B Td); p. -ššad; pl.n. -šad; pl.p. 
-šoid kauppavoitto: Sn šīđ  d!ie.noss..äijäd 
b-šoid et sua  siinä asiassa (kaupassa) et 
saa paljon voittoa. Td suai äijän b-ššad. 
(v, барышъ.) 

baŕišńa (N) neili. (v. барышня.) 
barſk (Sn B Td N); p. Sn B Td -kkad; pl.n. 

-kad, N -àd; pl.p. Sn B Td -koid avo
nainen, kanneton, isohko alu«, lotja: B b., 
kudaman lıangod Aadoskoid müöi tuodaıı

alus, jolla halkoja kuljetetaan L aatokkaa 
myöten, (v. барка.) 

bašlikkį (Ph) paslikka, verkainen huppu- 
myssy pitkine sidekaistoineen. (v. баш- 
лыкъ.)

bašma\k (Sn); p. -kkad; pl.ıı. -kad; pl.p. -koid 
m atala kenkä: tuohez Auadittu b. on лиа- 
poì (virsu), (v. башмакъ.) 

bataīju  (N) taistelu: xospođi, kieııda śina 
saudàtsku b. herra jum ala, kiellä sinä 
sotilastaistelu! (v. баталія.) 

baiko (M) pappi. (v. батька.) 
ba\tog (Sn B Kn Td N), N -tog; p. Sn B Kıı 

Td N -togad, Td -togàd; pl.n. Sn B Kn 
Td N -togad, N -togàd, -togàd; pl.p. Sn 
B Kn Td N -ŧogoid, N -togoid keppi, 
tavi: N tu.ıou deśatńik ikkunan..a.iAę, 
колоUin, batogà“, što kuţtíu ttà i sindai 
suim ài tulee kymmenmies (kylänvaıı- 
hin) ikkunan alle, ko lkuttaa kepillä, 
e ttä  sinua kutsu ttiin  kokoukseen. (Av 
батогъ.)

batoga\ińe (Sn); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. -ižid 
pieni keppi (v. ks. ed.). 

batogvedo (Td); p. -d väkikapulan veto, 
batošk (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid keppi, 

sauva: tuo milei medsäs-piäi hüvä b.\ 
(v. батож|ок, -ĸá.)

baiušk (Sn), B P k  buaťuška, N huohšk, 
bàíùško, bíãmko, V TP Plı buaivškę, T P  
băïuška, Ph  buaťùška, Lm boatuška appi, 
miehen isä vaimolle; papin pulıuttelu- 
ııimi: Sn b.xahos.ıovi (siimaa) mindai, b.\ 
N kum ia  (minne), bàŕàSko, ajàd? (v. 6á- 
тюшка.)

beda (N) vahinko: eka b. sellainen v.!
(v. бѣда.) 

beīet (B) lomalippu. (v, билетъ.) 
beĩm (Sn B), Td biĩm, N böĩm, Lm he.ım\ę; 

p., pl.n. Sn B Td Lm -ad, N -ád ;p l.p .S n  
B -oid kaihi (silm ätauti): Sn b. oo šilmäz 
vaлged. (v. бѣльмо.) 

bcAogrifkę (Td) liinaharja (hevonen), (v. 
бѣлогрйвка.)
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bвAutk (B) m unanvalkuainen, (v. бѣлу- 
т1сжъ, -ĸá.) 

hembe\ĩ (Sn—N Kj), B T P  SP Plı Lm -л, 
N bömbö\( bömbo\ĩ, V bembe\ĩi; p. Sn 
P l—V -īid , SP -лсіщ pl.n. Sn P l—V -īid, 
SP Plı -led; pl.p. Sn P l—V -īid, SP -lī 
luokka, vemmel: N oiged ku i bomboľ (lei
kinlasku) suora kuin v. dnma.mn bömbol: 
duou vei, suou vihm um ai; vihrnàn edęu hüö 
oudai semmoiSęd sateenkaari: juo vettä , 
rupeaa satam aan; sateen edellä ne sem
moiset ovat.

*berdank (Td); pl.n! -àd berdaani-kivääri: 
Aaŋgetī (-đī) virıtdi ambŭvıā1 końdĩàd 
b-às-pià* h eittäy ty ivät m aahan p itkäl
leen am pum aan karhua b.-k-llä. (v. бер- 

. данкск)
beśod (Sn B Td SP), N besśod, besod; p. Sn 

B Td beśod\ad, SP -oa; pl.ıı. Sn B Td SP 
-ad; pl.p. Sn -oid, SP -oi illatsut, ilta tans
sit; ilta vierailu yl., seurustelu: Sn brihad 
m äńdī b-ā. B tu.iį b-aj,ç (seurustelemaan)! 
läht külā b-alç. Td (eiì m b (e b-àš (b-ai) 
kä-udau, vieg^vštuìa,u ne-ií(İideŋke vai 
еч  m iten teillä illatsuissa käydään, istu- 
taanko myös ty ttö jen  kanssa [sylikkäin 
ja  kaulakkain] vai ei? N etki İüöndäiš 
mindai bešodài etkö antaisi minulle lu
paa lähteä i-ihin? mieé (mieheni) om 
männu toiShĩ tajioihei beśodăuě. Plı h-ah 
käüdäh. (Av бесёда.)

*beśodoi\ta (B); pr. B Td X -(tšen; impf. B 
Td -((Un seurustella, v ie ttää  aikaa kes
kustelemalla: N ištuzuttai besodoimai is
tu u tu v a t keskustelemaan. (Av бесёдо- 
вать.)

beśolk (Sn B Td), Ph Lm -ę; p., pl.n. -ad; 
pl.p. -oid kuskin istu in lau ta (rattaissa, 
kirkkoreessä): Sn kabrĩetkas b. mureń 
kaksipyöräisissä kärryissä i. särkyi. (Av 
бесёдка.)

bezmeń (Sn B Td), Lm -i; p., pl.ıı. Sn B Td 
-id; pl.p. -Id puntari, (v. безменъ.) 

bezmeńviŝkond (Td) kiven heittäm inen hih
nalla lingoten. .

be(íšàg (Plı) m uhkuraköysi (kalanpyydyk- 
.sessä). (v. бечева.)

-bi (Sn Pl) -pa, .-pä: Sn a mibi oli šillвi mi- 
' nus pahvi ııo, m itäpä pahaa minä olen 

sinulle tehnyt? Pl kembi tuou kenpä 
tuopi?

-bį (N) -isi- (kond:n tunnus): minä sille 
äijänibį lcibad puižìm bį minä sinulle pal
jon viljaa puisin, (у. бы.) 

bib\u (Sn Kj P k  Sg); p. S n—TP Plı Kj Sg 
-ıid, SP -ū; pl.n. Sn Kj Sg -vd, V PK  
-àd; pl.p. Sıı -V Plı Kj Sg -nid, SP -илоі 
vipu (kätkyen); Td Sg kaaripyssyıı kaari; 
B Lm kaivon vintti: Sıı kätküdem h. kai
ken. Pk  kätküd on bibiıs. 

biburihm  (B Td); p., pl.ıı. -ad; pl.p. -oid 
v ipuansa (linnunpyydys). 

bìbuverăi (Lm) yksiosainen peltoveräjä (ei 
ole vipua). 

bied (B N); p. N -ad; g. -àn onnettom uus, 
vahinko: N minä •киилее śto śīd on b.. 
katkon hän millai kai jiuud tunnen, e ttä  
tässä  tulee o., lıän katkoo kaikki luuni, 
(v. бѣда.)

Ыедл\гі (Sn), B -ĳı; p., pl.n. Sn -iad ; pl.p. 
-įjõ id  sotilaskarkuri: Sn hän on b-iann..e- 
länü. (v. бѣглый.) 

bie\łduda (Pl); pr. -Idub, Kıı -лЛии; impf. 
Pl -Idui vaaleta, valjeta: P l mäne levitä 
pałttin haŋgełç biełdumū! Kn рал([п Ьіел- 
duu, ѵалдепои. (v. бѣлііться.)

bielegúę (Kıı) valkenemaan: ралйпап pa
nemme diänę (jäälle) b. (vrt. v. бѣлево.) 

bieli\dă (Pl Td); pr. -n valkaista (uuni; 
palttinaa  levittäm ällä keväällä hankiai
selle ta i lum en peittäm älle jäälle): Pl 
mäne bieli päīŝ mene valkaise uuni 
(kalkkiliuoksella)! (v. бѣлйть.)

Ыел\оі (Td), N -òĩ valkoisen lehm än nimi.
(v. бѣлый.) 

bie\ē (Sn B Td), B -s; p. Sn B Td -ssad; pl.ıı. 
Sn B -sad, B Td -ssad; pl.p. Sn -soid, B 
Td -ssoid piru: Sn biess^oƞ karu (paho
lainen) mв(Úäs. (v. бѣсъ.)
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bík (Td) sillaııarkku. (v, быкъ.) 
hilke (Td) Valko, valkoisen hevosen pułıut- 

telunim i. (v. бѣлка.) 
hi\ŕb (Sn—Kš Kj), N V -ŕbi. SP Ph  Lm 

-rbi; p. Sn— Kš V -ŕbid. SP -rbï, Ph -rbid; 
pl.n. Sn—Kš V -ŕbid, B -rbìd. Td -rbid. 
Kš SP Ph -rbid; pl.p. Sn Kš V -ŕbīd, 
SP -rbilöi, Ph  -rbīd pikilanka: Sn ЬігЫлл.. 
ombeĩī (suutari) отЪелои. B Td biŕbiji 
отЪелІаи (Šabatlod (saapasta). Td b. on 
pe,ıvahĩžès kezrätüs Aaŋgàs p. on teh ty  
kehrätystä  pellavalangasta. (Av, верба.) 

birboi (Sn B Td Kš SP), Kıı biŕboi. N birbòi; 
p. Sn B Kn Td Kš -d, S'P -du Sn Kn N 
SP palm usunnuntai; B Td pajunvarpu, 
virpa; Kn Td Kš pajnnnorkko, -kissa: 
Sn lńrbo ınn jd iį šigä.ı. Kn minä oĩim  
biŕboin šiga (siellä) tserkovas (kirkossa). 
oĭin biŕbois olin hakemassa pajunvarpuja 
norkkoineen. vanged piähud raidas om 
biŕboi valkea pää pajussa on norkko. ļ 
kuorut -hui kü ń ã i biŕbois kuori on kuin 
kynsi pajunnorkossa. Td b. pūs kazvau 
keväèİA. (v. вép6a.) 

birboi-pròazńiĩc (B Td) palm usunnuntai. (v.
верба ja  праздникъ.) 

birboi-pühäpäi (B Td), Kj biŕbuompŭhä- 
päiv ; p. B Td -väd ed.i B Td b. on 
ńedäĩid  (viikkoa) ende äijälpäiväd (pää
siäistä).

birboipäiv (B Td), Plı birbuoipäiv; p. B Td 
Plı -äd ed. 

bırboivi\ĩŝ (Sn B Kš), Pl biŕboivi\ĪŠ. Td bir- 
boivi\İs. V birbųoivi\tš. SP bìrboivi\(Ûu. 
Plı birbuoivi\İtíç; p. S11 B Pl Kš V Plı 
-ťfšad. Td -ttsad, SP - tĩšoa; pl.ıı. S11 B Pl 
Kš V Plı -(tíad. Td ytsad; pl.p. Sn B Pl 
Kš -(tíoid , Td -(tsoid, V Ph -(ŭuoid. SP 
-ítëoi pajunoksa norkkoineen. (v .вép6a.) 

bird (Sn N Kj), V Plı Lm -ę. TP p-ę, SP 
p-u; p. Sn—N V Plı Kj -ad. SP p-oa; 
pl.ıı. Sn—V Plı Kj -ad. Td N Pk -àd. 
SP p-ad; pl.p. Sn B Td -oid. SP p-oi 
p irta , kaide (kangaspuissa): N b-au ku- 
dottai.

birdampiäī\ized (Sn B Td), Kn -īžed luha, 
johon p irta  oıı k iinnitetty: Sn b. riputau  
edes kaŋgaspuis. 

birđi\n (Td); p. -nd; pl.n. -med; pl.p. -mid  ed. 
bistro (B) nopeasti, vuolaasti: đogi pagenou 

(virtaa) b. (v. быстро.)
ЪгЦал (B), V -ало. -a,ıęh. SP Ph  -oi; pl.n. B 

-ūAod viipale (leipä-). 
bnadeńiš (Sn), N v.mđeńtë; p., pl.n. Sn -ad; 

pl.p. -oid pieni, kastam aton lapsi: Sn Ъл. 
og riš(imätöińe ларё. ńimed ń i m id eu.ıę 
vie ларзел. (Av бладенецъ.)

*bĭadui\da (N); pr. -Uou harjo ittaa  hau
reutta: sinun ak b-îšou. drūgu kävüi (ä- 
män akànnustį puoksui b-mai rakastaja  
kävi täm än  vaimon luona usein hau
re u tta  harjoittam assa, (v. блядовать.) 

bnahosAove\nđ (Td), N -ńđ; p. Td -ncſad. 
N -ńđad siunaus: Td andanette ku i (kun) 
b-ndan, ka (niin) minä rubedan naimat. 
N lăìıtin m inä ižàs. emds oltamài b-ńdad. 
lahün (eis küźümai (pyytäm ään teiltä) 
b-ńđad. (v. благословеніе.) 

bAahosAOv\ida (Sn B Td TP Lm); pr. -in; 
impf. Sn Td -m  siunata: Sn paþ b-iu hot 
kedä pappi siunaa ketä vain. B ohraza.ı 
h-ìttu pyhim yksenkuvalla siunattu , obra- 
гал b-itau: pandau oĩbraz leihmüküškälę 
piälç i  ŠİA piän ріал Seńihoìį da kńaginałę 
іалЫаи колте kierad pyhim yksenkuvalla 
siunataan: p-kuva pannaan leivän päälle 
ja  se kolmasti viedään sulhasen ja  m or
siamen pään päälle. Td đumał šindai 
b-iu. N emä. iša kńägifı i  žeńiyo leibäu. 
dumanau. suo.tau b-ittai äiti ja  isä siu- 
naavat morsiamen sekä sulhasen lei
vällä, pyhim yksenkuvalla ja suolalla, 
(v. благословйть.) 

bAahvešťšeńd (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
Marian ilmestyspäivä (m aaliskuun 25 p.). 
(v. благовѣщеніе.)9 ._

*b.tants\ı (Sn) eräs tanssi: b-ĩ maitan (tanssi
taan). (Av ланце.) 

lmažfida (Sn); pr. -in; impf. -tn puhua jou-
2
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tav ia , turhia: Ъ-itau, tuhjän pagištau. 
(v. блажйть.) 

bnatur\ida (Sn); pr. -in; impf. -m  ed.: b-iu 
pagizou midä piă  kandau puhuu joutavia, 
m itä  sylki suuhun tuo. 

bĩednoi (B) kalpea, (v. блѣдный.) 
bliešši (N); p. -d kalju, paljas paikka pää

laessa; peniksen pää: oìèttài (ryh tyvät) 
kürbas b-t puręmài. (v. плѣшь.) 

blieššipie (N); pl.n. -d kaljupää: b-d muši- 
kàd (miehet), (v. ed.) 

bliäđ  (Sn B Tď), Kn Kš bīiäđ. N bīiect. V 
bīiäđ\i, SP bliäđ\i; p. Sn B K n—V -id. 
SP -f; pl.n. Sn B Kn—V SP -id. N -id-. 
pl.p. Sn Kn—V -īd. SP -Hoi huora, 
(v. блядь.) 

blüŕh (B) laa tta , levy. (v. бляха.)
Ъло\хе (Sn Kš), Pl Kn -xa. Td N -x\ p. Sn 

Pl Kš -xad. Kn Td N -xxad\ pl.n. Sn 
P l—N -xad-. pl.p. Sn Pl Td Kš -xid. Kn 
-xxīd. N -xxid  kirppu, (v. блоха.)

Ъло\'к (Sn N), Ph -kkę-. p. Sn -kkad; pl.n. 
-kad. N -kàd-, pl.p. Sn -kkid  väkipyörä; 
Sn Ълокал nostetau ülühäkš. (v. блокъ.) 

bnud\ída (Sn); pr. -in-, impf. -īn  harjo ittaa  
haureu tta , (vrt. Av блудгіть.) 

bīuod (Sn B Lh), Kn blüöd. N bĩüöd. blįaod-. 
p., pl.n. Sn Lh -ad. Kıı -äd; pl.p. Sn Lh 
-id. Kn -Id syvä lautanen; vati, m alja 
(puinen sekä fajanssinen): Sn paŋgad b-ã 
rokkaD (lihakeittoa)! N  panon .šeńixo ru- 
(íšinaa paikkaisen bĭüödä.ıç sulhanen pa
nee nenäliinan lautaselle. Lh ak saavaran 
stManę. pīragad bïuodan vaimo [tuo] pöy
dälle teekeittim en ja  lautasellisen piira
koita. (v. блюдо.)

*bīuts (B); ali. -ałę. N blütsaAę teevati: B 
kńagin kuadau ťšaijud bĩutsaìę ifťšelĩÿ 
varuoin morsian kaa taa  teetä .teevad ille  
itseään varten. N ѵалаи stokanhs-piei 
blŭtscuę kaa taa  lasista teevadille, (v. 
блюдце.)

b.mytİĘ) (K) veijari, (v. плутъ.) 
bĩũđefškę (Ph) teevati, (v. блюдечко.)

-bo (TP Lh), Kn -bö -pa, -pä: TP kuzbo 
олпои m inun uroi ka ĩĩis  armoiseni (itk.) 
m issäpä lienee minun miehinen kallis 
omaiseni, kuibo minä rubennen eroskende- 
lemäh (itk.) m itenpä m inä ruvennen ero t
tau tum aan? Kn misbö tüö pūtuittę (änne 
ištumàe m istäpä syystä te  olette jou tu 
neet tänne [vankilaan] istum aan. Lh mi- 
däbo hän sanū šille (sinulle)? kembó oŋ 
kisaš kukapa on pussissa? 

bob|a (Sn—Kš SP Lm); p. Sn— Kš -ad. SP 
-oa; pl.n. Sn— Kš SP -ad; pl.p. Sn B Pl 
Td -id  lasten leikkikalu; B Kn Lm myös 
kukka, kukinto: Sn ЬоЪіл napsed bobaš- 
tettau. P l лapšidem boba. Kn īvanàn b. 
niittyleinikki. (v. боба.) 

boba\ine (Kn SP), Td V -ińe-. p. Kıı Td V 
-št. SP -stu. pl.n. Kn Td V -išed. SP 
-ised-. pl.p. Kıı -iźīd. Td V -iSid. SP -izī 
lasten leikkikalu; V kukka, kukinto: V 
svetam b-ińe kukan k. (v. боба.) 

bobaš\tada (Sn B); pr. -tan\ impf. Sn -fin  
leikkiä leikkikaluilla: Sn ЪоЬіл ,mpsed 
b-tettau. 

bobòińik ks. poboińik. .  
bóbr (Sn N); p. pl.n. Sn -ad; pl.p. -id  m a

java: Sn šiga bobrad ei sua. a kaźi kuńiİ- 
Űad (san.) sika ei synny tä m ajavaa eikä 
kissa nää tää  (ei omena putoa kauas 
puusta), (v. бобръ.) 

bobuĩ (Sn N); p., pl.n. Sn -id-, pl.p. -īd m aa
ton, loinen, (v. бобыль.) 

bobušk (B); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid niisi- 
pyörä, väkipyörä, joka k an n a tta a  n iittä  
kangaspuissa; sen sisässä on krūgaińe 
(pieni ratas), jo ta  m yöten remeń (hihna) 
каѵелои (kulkee): peA.ıahìžes kaŋgdhas oıı 
kakš ńīt. kakš b-ad. ükš on ńoĥas. toińe 
toišes pellavakangasta kudottaessa kan
gaspuissa on kahdet niidet', kaksi väki
pyörää, toinen toisessa päässä, toinen 
toisessa.

1 bodor\ĥ (N); pl.n. -kèd kiuru. 
bodr (Td Sg), Td -ř, p., pl.n. -i<ad\ pl.p. 

-i(Oid virkeä, reipas, (v. бодрый.)
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bohastv (Sn); p. -ad rikkaus: тгллаг b-ad 
eiu į  m inulla ei ole rikkau tta , (v. 60- 
гатство.)

boh\aì (S11 P l—N Lii), B Td -at, N -àt, V Plı 
-attç, SP -attu; p. Sn—V Plı Lh -aitad, 
SP -aitoa; pl.ıı. Sıı- V SP Ph  Lh -atad, 
N -àťàd; pl.p. Sn—-N Lh -atoid, SP -aitoi, 
Plı -atuoid; konıp. Sn Td -atemb, B -atem 
rikas: Sn tas küläśs^evjıę Ъ-attad tobjad 
(suurta rikasta). B hän om b-atcm^min- 
dai (minua), oĩi h-atembid êeńihoid häiłę 
oli rikkaam pia sulhasia hänellä. N minä  
en оле Ъ-àt. i lienèm müö b-àìàd ja  me 
tulem me rikkaiksi. ei-oAę śīd mugomìd 
b-atoid eläjìd ei tää llä  ole semmoisia rik
k aita  asukkaita, b-atau deńgad äij rik 
kaalla on paljon rahaa. (v. богатый.) 

bohatemba\ińe (Sn); p. -sr; pl.n. -iŝed; pl.p.
-iSid hiukan rikkaam pi.

*bohaìįrsk\ĩ (N) sankarin-: Ь-ijàd sobàd san- 
karinvaatteet, (v. богатырскій.) 

bahattaīi (Sn Kıı Plı) rikkaasti: Sn piäS 
elämä b. Kn hüö elettai b. (v. богато.) 

boh\attiŕ (Sn), B -atíeŕ, N -àüiŕ', p. Sn -atti- 
ŕid ; pl.n. -attiŕid, N -àttįŕld; pl.p. Sn -atti- 
ŕīd, N -àttęŕīd väkevä sankari: Sn b. oń 
da.ıo (hyvin) vägęu mušiĩc (mies).
X hän kazvoi bohàtlęŕĩkš. (v. богатырь.) 

boha\tluda (S11 B Kn Td N); pr. Sıı B Td 
-tun; impf. Sn B Td N -tuin, Kn -tuĩ. N 
-luin  rikastua, tu lla  rikkaaksi: Sn kui 
■minä b-tuiêin? B eńämban aigad mäneti 
dūmaites, ku i häłłę b. enemmän aikaa 
ku lu tti ajatellessaan, kuinka hän rikas
tuisi. (v. богатѣть.) 

bóhorodi(iêanheiń (Pl); p., pl.ıı. -äđ; pl.p. 
-id kangasajuruoho (thym us serpyllum) 
[siitä keitetään teetä], (v. богородица.) 

boi\U (Sn B), B Td -tó, N -U, V -(Űę\ p. Sn 
-ttĥad, B -(tšad; pl.n. Sn B -((ŝad; pl.p. 
Sn -}(İid, B -(tëıd\ konıp. Sn -(Űembi, N 
-, Ŭemh ta itav a , terhakka, sukkela, ket
terä: B kagŝ boi(tëad muftíoid  kaksi ket
terää  nuorikkoa, ńštìkanz  (ihminen) on b.
b. hebo. (v. боецъ.)

boju (V) taistelu , (v. бой.) 
bo\ĩc (Sn Kš Lii Pk); V Plı -Щ ,  SP Kj 

-kku- p. Sn— Kš V Ph Lh -kkad, SP 
-kkoa; pl.n. Sn— Kš V SP Ph Kj Lh -kad, 
B -kàd, Kıı Td N -kàd; pl.p. Sn B Pl Td 
V Plı Lii -kkid; Kıı Kš -kkīđ, SP -kkt 
kylki, sivu: Sn oiged b., hura b. oikea k., 
vasen k. bokaz lähi veŝi ei viime [sanotaan, 
kun m akaa kosteassa paikassa], ajaška- 
dou kibedăm bokkā nostaa pahkan kyl
keen. ńäpištäm bokaś^šındai nipistän si
nua kyljestä. B йЫел Ьокал on veneh vene 
on kallellaan, syrjällään. Td bokkài püš- 
täm. aulahan on kündûs, bokàs on pielèd 
alhaalla on kynnys, sivulla on pihtipie
let. ņanòv tserkkovā* ra iskio iden  ukšĩdęn 
bokkā ase ttaa kirkkoon a lttarin  pääoven 
viereen, veri vu-odau boĥīs Ішллй veri 
vuotaa hänen kyljistään. pidetäu mereŝīt 
šüvis randois kaĩĩoiden bokĩs pidetään ry 
siä syvissä rannoissa kallioiden kyljissä. 
N т щ йоі kaťfåuu bokàs-piei nuorikko 
katsoo syrjästä. Lh Ьаллпі piä rippū bo- 
kas hänellä pää on riipuksissa sivullepäin. 
P k  žīvatan bokìs on ūgorad naudan kyl
jissä on kyhm yt, (v. бокъ.)

Ьока\ллаі (Sn), B -л.ш. -tìē, N Ьокаллеіі, Lh 
-лле kylje|llään, -lleen: Sn veneh om b .| 
viruda ò. II kiättäu (käännetään) b. veneh. 
B ладдеі, puna.ului b-lłë kaatui, kään
nähti k-lleen. kätküd on Ь-лла. N kai ie- 
ged on kuottud bokàAAęh kaikki reet ovat 
käännety t k-lleen. (v. ed.) 

bokhamb\àz (N); pl.n. -alıad poskihammas. 
bokkęAau(Ŭai\ne (TP); pl.p. -zid sivuseinän- 

penkki.
bokkęAŪ (Luı); pl.n. -d kylkiluu. 
ĥo|kko (Sn Kš); p. -kkod; pl.n. -kođ; pl.p.

-koid pässi: Sn b. bäigüu (määkii) рікал. 
boĩcAaud (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid p inta- 

lauta. (vrt. v. бокъ.) 
bokliha (N); p. -d kylkiliha: kel.ıç pidàu b-d, 

siÏAį. müöd b-d kuka tarvitsee [elukan] 
k-aa, hänelle m yöt k-aa.
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bokov\oi (B Kn). B bokovoi, Td bokov\ī; p. B 
-oid. Td -i(ad laita-, sivutuuli: B ела pidä  
perad bokovoitūjıē: vetł..andau älä ohjaa 
laitatuuleen: tulee v e ttä  veneeseen! (v. 
ŏoĸoвóŭ.)

bokpū (B) kylkiäispııu (yksipuisen onteloi- 
dun ruuhen kummallekin puolelle sen 
suuntaiseksi asete ttu  uiva sivupuu, joka 
estää ruuhen kallistum asta liiaksi ja  lisää 
ruuhen kan tavuu tta), (vrt. v. бокъ.) 

bokšīb, bokšīb (B); p. -cd siipiverkko (nuo
tan , rysän): mereêìs on oĩİšīb i kakšbokšī- 
bed rysässä on otsaverkko ja  kaksi siipi- 
verkkoa. (v. ed.) 

boktūĭ (Td) laitatuuli. (v. ed.) 
bok(İip(İai\ńe (B); pl.n. -šed ansan kor- 

vakko. (vrt. v. бокъ ja  щипчики.) 
bòĩe, boĩe (N) enää, enempää: m inä bòĩe eę 

suo paimènmài lehmĩd m inä en rupea 
enää paim entam aan lehmiä, (v. болѣ.) 

boĩńi\ïš (Td); p. -(Űad sairaala, (v. боль- 
нйца.)

boīnoi (B); p,*-d sairas, (v. больной.) 
ЪолоЪол\к (Td Kš), TP -k. Td ЬолоЪолк, p. 

Td -kad-, pl.n. -kad, TP -kad-, p l.p .T d  -kid 
lumpeen (nym phaèa sp.) ja  upukan 
(nuphąr sp.) kukka; Kš keskeneräinen: 
Kš b. ei valm is hođ m i (jokin).

Ъологп (Sn Td); p. -id; pl.n. -id, N ЬолоѴ-z- 
-ńàd-, pl.p. Sn -īd  liikavarvas, rakko, 
känsä: Sn ühtem b-in ajoi kädē. (Av 
болозни.)

boīŝe (N) enää, enempää, (v. больше.) 
boĭševi\k_(B Pl Td N); p. B Pl Td -kkad; 

pl.n. -kad, N -kàí; pl.p. B Pl Td -koid 
bolšívikki. (v. большевйкъ.) 

boīšimo (Sn) enimmäkseen: b. іалѵел püut- 
täu đäńišt. (v. больше.) 

boŋgę ks. voŋg.
boran (Kn N); pl.n. Kıı -ad, N -àd; pl.p. 

Kn N -oid pässi; kuhilas: N латЬаг on 
b-ois (kiimoillaan), panon kümmene 
snuoppud (lyhdettä) ühtèi kogoi i se 
lienou (on) h. (Av боранъ.)

bordovi\Ĩİ (Sn B Pl Pk); p. Sn Pl -ttİad-, 
pl.n. Sn Pl -(íšad-, pl.p. -(ťŝoid syylä: Sn
b. kădess^oŋ ku i herneh. (vrt. v. боро- 
давка.)

borovik (N); pl.n. -àď syötävä ta t t i  (boletus 
bovinus). (v. боровгікъ.) 

bo\r(Šā (Sn Lh), B -ŕ(İā, N -ŕŕšai painim aan: 
Sn rubekkad b.l kišata b. painia, müö 
rubedamme b. kišammā. B hoŕfšā vian- 
dämme painimme. N boftŠai vietta painia, 
(v. бор|ецъ, -ųá.) 

bor(İui\da (S11), B Td -ta-, pr. Sn B Td -((Іеп\ 
impf. -((Un painia: B mnŝikad  (miehet) 
b-dau. (v. v rt. ed.)

*bor (B); ad. -ил  kangas(maa). (v. боръ.) 
boša (Kj); pl.n. -d pässi. 
bo\šak (S11 B Pl Td), B -İaĩc, Td -šak, -sak, 

-iak-, p. Sn -šakkad, B -iakkad, Pl Td 
-šakkod. Td -İakkod-, pl.li. Sn Td -šakad, 
B Pl Td Pk -šakod, B -iakad. Td -İakod; 
pl.p. Sn B Pl Td -šakoid, B Td -İakoid 
pässi: Sn Ьешл^ог] kakš bošakkad. латЪаг 
on bošakoİA (B Ьозакоіле) (kiimoillaan). 
Td saŕvĩkàz boİak. B đumajmn bošaĩc 
taivaanvuohi. 

bošaĥoińe (B) pässivuona. 
bosovi\ì{ (Pl); pl.ıı. -kad naisten m atala 

kenkä. (Av босовикй.) 
bo\šši (V TP SP PH ); p. V Plı -ššid, pl.n.

V SP Ph -šid, Plı -Išìã  pässi. 
boššivuonę (Lm) pässivuona.
*boSitaze (N) vannoa: i boŝiìę i śüīge лаѵаі 

i musta oma sana ja  vanno ja  sylje la t
tialle sekä m uista sanasi! (v. божгіться.) 

boliŋ\kad (Td), TP -kàd, Pk botiŋkad patiinit 
(kengät), (v. ботйнки.)

ЪоШі ks. poīİ.
Ъо((ІгпЬиол (B N); pl.n. -àd sianpuola. 
boìİinpoigç (Ph) porsas. 
bŕądun (N) kirppu, (vrt. v. прядать, пря- 

дунъ.)
brak (Sıı); pl.n. -ud kelvoton, hylkytavara: 

pCAvahas piäzöu, ku eez kier luudatan, 
b-ud pellavasta lähtee, knn ensi kertaa 

1 harja taan , kelvotonta ainesta, kuabe on
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savıī Ъ., релѵавкили, paha huono roh- 
đin on aivan kelvoton, huono pellava, 
(v. бракъ.) 

brakui\da (Sn); pr. yťsen; impf. -(İŚin vali
koida, hyljeksiä: b-(İÈed äijäŋ ka otat 
pahimaą v-t paljon, niin saat huonoim- 
man. (v. брак|овать, -уютъ.) 

brań\ida (Td); pv. -iu; impf. - ī  torua.
(v. бранйть.) 

bra\tan (Sn—Td), Kn K -ìàn, N -tan; p. 
Sn Pl Kn Td -tanad; pl.ıı. -tanad, B Td 
-tanàd, Kn -lànad, N -ìanàd; pl.p. Sn 
Pl K n Td -tanoid, N bràtanoid mies- 
serkku: B h. on diäđän (sedän) poig. (Av 
братанъ.)

bratanak\sed (Sıı Kš SP Plı), V -sèd; pl.p. 
Sn -ŝid miesserkukset: Sn h. o.ıdau 
veītekšiden ĩibo (tahi) sizärekšiden poigad. 
(Av ks. ed.)

*bŕeđ\ida (N); pr. -iu; impf. -ĩ maleksia, 
kulkea vaivoin, (v. бре|стй, -дутъ.) 

Ъгепо (Pl); pl.n. -d mesiangervo (uimaria 
pentapetala). (vrt. Av 6poHá, броня.) 

brenoheiń (Pl); p., pl.n. -ad; pl.p.- -id ed. 
brieđ\idä (Sn B Td TP); pr. -tn; impf. -īn 

a jaa  partaa: Td häm mindai b-ī hän 
ajeli partan i. T P  tämä ńīttu  on kaku 
(kuin) b-ittü (partaveitsellä ajeltu), 
(v. брить, бреютъ.)

*briezgui\ta (Td); pr. -((Ŝen hylkiä, ylen
katsoa: spasibo (kiitoksia), kuin  ette 
b-((ǻe. (v. бре8г|овать, -уютъ.) 

brih\a (Sn—Lm  Lh), N bŕiha, Kj priha; 
p. Sn—V Ph Lh -od, SP -oa; pl.n. Sn—V 
SP Ph Lh -ad, N -àd; pl.p. Sn— Kš TP Lh 
-oid, V P h  -uoid, SP -oi nuorukainen, 
naim aton, poikamies: Sn b-ad m äńđī 
beśodā (iltatansseihin). Kš b-au kadreĩĩī 
viättau (katrillia tanssivat). 

brihamie\ê (Sn B Td), N -ź naim aton, poika
mies.

brihļatë (Sn—V Lh Pk), N -àtí. -àİİŜu, 
-àïǻıı, bŕ-àtí, TP Lm -aťtíu; p. Sn—V Lh 
-aťfǻud, N bŕ-à(Üud, bŕ-atİÈŭd; pl.n. 
Sn—T P Lh -ū(tëud, N hŕ-à(tíùd, Pk

-a((šŭd; pl.p. Sn—У Lh -arfšuid, N 
bŕ-aUuid poika (saks. kııabe): Sn ńiƞgošt 
(tällaista) brihaťťšud eu.cç т іллаі. TP 
ühtez (eräässä) taAuois oli sei(Űeivuođine 
brihaťťšu. 

bŕihàfšuinę (N) poikanen.
*briljant (Td); pl.n. -ad jalokivi: ìosńiíī 

(kiiltivät) kui b-ad. (v. брильянтъ.) 
*briƞg\ada (N); pr. -ettai heilua: anupèu 

(anopilla) kädęd da (ja) daugad b-ettai. 
briŋgahtuz (Sn) singahdus, heilahdus. 
briŋgai\tta (Sn), B Td -ta; pr. Sn B Td -dan ; 

impf. - iin  s inkau ttaa  ( jtk  keveätä) sor
mella, kädellä; heilauttaa; Sn v iskata 

• (vettä  jkıı päälle): B stonad ed b-da pöy
tää  et voi ś. Td pă((ŝis-piä (uunista) 
lıīlen b-š.

briŋgi(ťŝu\z (N); g. -ksęę heilu telem inen  
(jalkojen), potkiminen: leikkadàd кадлаа 
vei(tëeu, lähtou veri, heittau b-ksęę leik- 
kaat kurkun veitsellä, veri vuotaa, 
[lehmä] lakkaa potkim asta. 

briŋgu\ttada (Sn); pr. -tan; impf. -iin  hei
lu tella (jalkojaan); viskellä (ve ttä  toisen 
päälle uidessa). 

brizg\uda (B Kn); pr. -ū roiskua, räiskyä, 
pärskyä: Kn b-ū veźi porogas (koskessa). 
B i  veri kai .taíŭıd müö dóga šiähä oli 
b-unu ja  veri oli aivan räiskynyt kaik
kialle pitkin lattiaa, (v. брызгать.) 

*brizgu\ttada (Ph); pr. -tan roiskuttua, pärs- 
ky ttää . (v. брызгать.)

*bHéń\ida (N); pr. -iu, brìźńiu; impf. -īn  
ro iskauttaa , p irskauttaa: brìźńiu vei. *
b-iu heid vedęu r. heidän päälleen vettä , 
(v. брызнуть.) 

britf\ata (SP); pr. -oan; impf. -ain  a jaa 
partaa: bardu b-oa iăres (pois)! (vrt. v. 
брйтва.)

brilv (Sn Td), Plı -ç; p., pl.n. Sn Td Ph 
-ad; pl.p. Sn Td -oid. Ph -uoid p a rta 
veitsi. (v. бргітва.) 

brodag (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid heittiö, 
lurjus., (v. бродяга.)
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brođ\ida (Sn Td); pr. -in; impf. -īn  kahlata, 
kulkea vaivoin vedessä, liassa: Sn leh
mää īigaz b-itau. (v. бродйть.) 

brodńi\k (B Pl); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 
-koid hapaasta  ja  säkkikankaasta teh ty , 
liikkuva, kalanpyydys, jolla rannoilla 
kalastetaan: lasketaan yhdellä veneellä 
ja  vedetään rannalle (s.o. maalle asti). 
(Av броднйкъ.) 

brodu (Sn B); p., pl.n. -d; pl.p. -id 1) pieni 
kesänuotta: Sn kakš miest voidau (jak
saa) kantta üńńäi (koko) b. —  2) paikka, 
missä jalkaa kovin v a jo ttaa  (esim. 
suossa): Sn īehmăd b-z brötketău (kah- 
laavat), ei pidä Aaskeda heid (niitä) 
hrodil, äin pidläu nuađida. B b.: pehmet 
koht, kus vajottau dangad: suos, ligas, 
saves. (v. бродъ.) 

brošk (Sn B N); p., Sn -ad; pl.n. Sn -ad, 
B -àd; pl.p. Sn -id  naisen rintasolki: 
Sn h. pidetäu rindaz ńeištíet. (v. брошка.) 

brossę (Ph) hirssi, (v. npóco.) 
brośśi\da (N); pr. -u  hy lätä, jä t tä ä  huonoon 

kuntoon; viskata, heittää: kumaimatta 
ŕegi, brośśìttud matiųke, pahài touĥui 
reki on kään täm ättä  kyljelleen, jä te tty  
kiroten huonoon kuntoon, b-u hänen 
tuĩikoīèsńiiŝài (tuhrattaisiin), (v. 6pó- 
сить.)

brotk (Td); p., pl.n. -ad v a ta  (n. 4 syltä, 
päissä seipäät; nykyään vähän käyte
tään): b-ad vedetäu. (Av брод|окъ, -ĸá.) 

bruj\a (Sn Td N Plı Lm); p. Sn Td -ad; 
pl.ıı. -ad, N -àd; pl.p. Sn Td -id työkalu, 
väline, esine; kalu (penis): Sn nuadi m i 
tahto b. tee jokin esine! pane b. ешШеллаі 
(entiselleen, paikoilleen). Td naiŜAuadud 
pidetäu hienoid b-id naisväki k äy ttää  
pieniä työkaluja, (v. сбруя.) 

brujainę (Ph) pieni työkalu, kalu (penis). 
bŕukad (BLlı), Ph  bŕŭkad housut, (v. брю-

К И .)

bŕu\kvę (V), TP -kfę; pl.n. Td -gvàd, V -kvad, 
TP -kfad  lan ttu : V b-kvad ištutettah 
gräduMę (penkkeihin), (v. брюква.)

bruś\àkko (N), Ph  -akkį torakka, russakka.
(v. прусакъ.) 

brusīe\t (Pl N); pl.n. Pl -tad, N -ìàt. -tkàd 
rannerengas: N kuudaišhd (kultaiset) 
b-tàt kädęs. (v. бруслётъ.) 

bŕuššin, bŕüššin (N); p. -àd vatsa. (v. брю- 
шйна.)

*brüdg; pl.n. B -ad, N bŕųdgad, bŕudgàd 
morsiusneito: N neiśťęd oudai bŕy,dgad. 
(Av брюдга.) 

bŕüu(t (Sn); p. -ttüd; pl.n. -Old; pl.p. -Oiid 
(jää)puikko: điäbŕüut rippū poiokas
(räystäästä), (vrt. v. брусъ.) 

brät (Sn) tuskin: pordahad b. kirjutìm me 
portäat t. olemme k irjo ittaneet muistiin, 
(v. врядъ.)

*bŕötk\ädä (Sn); pr. -etäu kah lata  v a jo tta 
vassa paikassa (esim. suossa): lehmäd 
broduz (vajottavassa paikassa) b-etäu. 

buab (Sn B Td Pk), N buob, T P  buabo, Lm 
boàbo; p. Sn B Td buabad, N buobăd; 
pl.n. Sn B Td buabad, N buobàd isoäiti, 
mummo; lapsenpäästăjävaim o, kätilö .(v. 
6á6a.)

buał (Pl) pidot: b-uss..oīin. (v. балъ.) 
buba\rk (B), Td -k; pl.n. B -rkod eräs hyön

teinen: Td b-ĩc lendau ehtäiSen (illalla) 
i  йол. (Av бубакъ.) 

bubeń (Td); p., pl.n. -id; pl.p. -td kulkunen.
(v. бубенъ.) 

bube\ńťǻik (B), Td -nťSik; p. Td -nUikkad; 
pl.n. B -ńŬikad kulkunen (pieniä sellai
sia pannaan hevosen kaulaan vyöllinen). 

. (v. бубенчикъ.)
bubń (Sn); p., pl.n. -id; pl.p. -ļd ruutu  

(pelikorteissa), (v. бубны,) 
bubuīìc (Kš) lumme.
bude (Kıı N) jos, jospa, ehkä; m uka: Kn 

h. m inä lăhtęnęn jospa m inä lähden. 
N b. tämä kĭietńik ei nouzęnę ладеі 
üMzđaugoin, ka śīd mille pidau nostada 
i(tŜelneh daugàd ŭlähakš ладеі jos täm ä 
patvaska ei nousee lakeen (välikattoon) 
pää alaspäin, niin on m inun itseni nos-
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te ttav a  ja la t ylös lakeen, lendau kier- 
băinę kugapieitp b. len tää kärpänen jos
takin  muka. (Av буде.) 

buffet (N); g. -àn ravintolan m yyntipöytä: 
istuu stoǼn taga. što hüvän Ъ-àn : oŋgo 
šüõmīšt, oŋgo duomīšt istuu pöydän 
takana, joka on kuin oivallinen r.m.: 
on sekä syötävää e ttä  juo tavaa (run
saasti ja  monenlaista). (Av буфетъ.) 

bugri (B TP) m akuukäm ppä: B b. Auađitau 
o.ıges; meïšsaraijı liho mв((šäs on h. habus, 
tıeińäs, tuolit pandau, štobi Űakad ei 
tuAdaiS, katetau tuohen libo kūsen kos- 
kuden m. tehdään  oljista; m etsäladossa 
tah i m etsässä m. on havuista, heinistä, 
ttıołıia pannaan, jo tta  hy ttyset eivät 
tulisi, ka te taan  tuohella tah i kuusen- 
kaarnalla. TP b. azUtah saraiłę tíuppuh  
o.ıgis; vai ku đätetäh pieni mänendęsija; 
sinne pandah end azundàt pòsteĩi, pielus, 
ribſođaĄ, sīd on hüvä magatta, ei süödä 
Üakà,D n i kiäbrăized m. tehdään  navetan 
ylisille nurkkaan oljista; jä te tään  vain 
pieni sisäänkäyntiaukko [jonka eteen 
ripustetaan niinim atto]; sinne pannaan 
ennen [kämpän] valm istam ista olkipatja, 
pielus, riepupeite; sitten  on hyvä m aata, 
eivät pure hy ttyset eivätkä kärpäset. 
(Av ŏýrpa.) 

buito-киі (Sn), B Kn Td butto-kui, B buto- 
k ui, TP butto-ku ikään kuin, aivan kuin: 
Sn b. muêiĥ magadau stuanus i. k. olisi 
mies m akaam assa m etsästäjän  havu- 
majassa. B butto-kui koir (ieššİÂ nuolen- 
daji Aasi i. k. koira olisi nuolemisella loh
d u ttan u t la s ta ,.eUĥiu mida lienou paidas, 
buto-kui tiäid etsii m itä  etsinee paidasta, 
aivan kuin tä itä . Kn ĩouxxad butto-kui 
bohat, baxvaĩid leuhkit a. k. rikas, kers
kailet. TP butto-ku keitămmə olemme 
keittävinäm m e, (v. какъ  будто, будто 
бы.)

buja (В) väkikapula: bujā viätau (vede
tään). (vrt. v. буй.) 

bvkimbard (B) poskiparta, (v. бакенбарды.)

bujiafkę (Plı) nuppineula, (v. булавка.) 
buïb\oi (Sn Kš); p., pl.n. -oid-, pl.p. Sn 

-agoid valkea lumme, ulpukka: Sn 
b-оілл^оо vajıgedad ürnbäŕ, piä oŋ ku i 
pien килак (nyrkki). 

buĭbu\k (TP); pl.n. -ĥàd upukka ennen puh
keam ista.

buī\k  (Sn B), B Td -k, N P k  -ku, TP -kku; 
p. Sn -kkud; pl.n. Sn B -kud, N -kùd; 
pl.p. Sn -kuid  Sn N P K  paise, näppylä;
B TP uim arakko (särjen): TP särgin 
buīkku. 

buĩk  ks. puĩĥ.
buĭ\kuińe (Sn B Pl Td V), Kıı SP -kuine, 

Td Kš -ĥuińe\ p. Sn—TdV -kušt, Td 
Kš -ĥušt, SP -kustu;' pl.ıı. Sn—Td V 
-kuiźcd. B  Td Kš -kuišed, SP -kuized; 
pl.p. Sn B Pl Td V -kuiêid, Kn -kuiźīd , 
Td -kuiŝid, Kš -kuižīd, SP -lcuizī m är
kivä näppylä, pieni paise; B pieni kupla: 
Sn märgb. B buťkuišed nouzou [rokossa 
ihoon], pieńed buťkuišed (kuplat) .vai 
ísubištau (sirisevät). 

buĩ\oi (B), Lm  -uoi; pl.n. B -oid ulpukka, 
lumme ennen kukkim ista: B poţtéīŝen 
(valkean lumpeen) buĩoid.

*buīska\da (B); pr. -u helskyä, polskah- .
della (maito).

*buĩskahta\da (B); pr. -u  polskahtaa (ve
teen).

buī\uine (Kn), Td V -uine, N -ųinę, SP 
-oine; p. Kn Td Y -msf; pl.n. -uiŝed; pl.p. 
Kn -uiŝīd. Td V -uižid  lumme, ulpukka: 
SP buīoine on Uxuıoin (lumpeen) piä s. 

buĭušk  (B Pl); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
. lumme, ulpukka: B b. ãärvès kazvau, 

éoAtoǐ (keltainen) i vanged. (vrt. Av 
бульбушки.) 

buĩuškaińe (B) voikukka. 
bumag (Sn Td N); p., pl.n. Sn Td -ad,

N -àd; pl.p. Sn Td N -oid paperi; asia
kirja: Sn tšajubumagoid kerätäu tabakakš 
teekäärönpapereita keräävät tupakka- 
(säŧkä)paperiksi. N mida ëo śina ed 
Auođinu b-oid miksi sinä et tehny t asia-
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kirjoja? ѵоікі śietta Ъ. saako tehdä a-n. 
(v, бумага.) 

bumašk (Lh); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid, neula- 
paperi: šina Ъ-oid ošûid  (ostit), (v. 6y- 
мажка.)

bumazeinoi (B) pum pulinen, pumpuli-:
b. đupk  (hame), (v. бумажный.) 

Ъитаёпі\к (Sn B); p. -kkad; pl.n. -kad; 
pl.p. -koid lompakko: Sn pane h. šüdăiŋ- 
konnana (povitaskuun). B ottau b-kas 
vîšsadad rubĩad đeŋgad (rahaa), (v. 6y- 
мажникъ.) 

bunu\k, -k (Td), N v-k, V v-kke. P k  v-'k, v-ìc; 
pl.n. Td -kad, -hàd, N V v-kàd, Pk  v-kàd 
lapsenlapsi, (v. внукъ.) 

buob ks. buab.
Ъио\л (Sn—N), B buŎA, Td Ъй0л, V Ph Lm 

buoUę, T P  -lç, SP Kj -лщ  p. Sn— Kš 
TP V P h  -Aad, B N Y Ph -àd, Td buŏnăd, 
SP Ьио\лоа\ pl.n. Sn—Kš V—Ph -nad, 
B Td N V Plı -nàd; B Td buŏnàd; pl.p. 
Sn buoAİd puolukka (m arja) (vaccinium 
vitis-idaea): Sn Ъиолаа гояол oo hüvă 
duoda puolukkamelm on hyvää juom aa. 

buoA\muarđ (Sn Pl), Td -ammuarđ, N 
-muord  ed.

ЪиолгйЪаг (B) ptıo lanterttu . 
bur\ak (Sn B Td Sg), B Td P k  -ak , B Td 

-ak, N V -akka; p. Sn -akkad, B Td Sg 
-akkod, Td -àkkǒd, N -àkkod; pl.n. Sn 
-akad, B -alcòd, B Td Sg -akod, N -àĥod, 
-àìcòd, N Pk  -akòd; pl.p. Sn B Td Sg 
-akoid kori, päre-, tuohikoppa, tuohi- 
astia (pyöreä ta i pitkulainen): Sn pane 
suoAad burakkō (tuohiseen suolą-astia&n)! 
ota b. sūrembi, mäne muarããû b. paŋgaŋ 
kere (sangallinen). Td piästäda koivùs 
tuŏht, л uađĩdǎ tuohìšt buràkkǒd. Y tııo- 
lıīne burakko. ,ıaštegez azuttu toğo burakko 
päreistä teh ty  myös on b. (Av буракъ.) 

bumko\ińe (Sn B Pl Td); p. -st; pl.n. -iëed\ 
pl.p. -ižid  pieni m arjakoppa.(A v ed.) 

bura\v(Śiĥ (Sn), N -fťšik; p. Sn -vïŜikkad; 
pl.n. -víŝikad; pl.p. -vŬikoid. näveri, pieni 
pora. (v. буравчикъ.)

burbe\ttada (B Td Lh); pr. -ttau; impf. -(  
m utista, jupista.

bur\h (Sn Td), Pl V T P  -f, Kš -he, SP -hv; 
p. Sn Td Kš -hud, Pl V -šud, SP -lm; 
pl.n. Sn Td Kš SP -hud, Pl V -Sud 
kuohu (kosken): P l koskes buršun dndau.
V tobję (suuri) burš. Td koskeni b., kus 
veëi punozou (kiertää). Kš porogam (kos
ken) burhe.

*bur\huta; pr. Sn Td Kš -hudau, B -Suu,
V -Siu, SP -huou, P h  -hiu, Lm  -hadau 
kuohuu (koski): Sn Td košk burhudau. 
Ph kośki burhiu. Lm vesi koskez burhadau.

buri\šta (Td); pr. -Sou; impf. -S pöristä 
(paarma).

burke (Td) rusko, ruskean hevosen puhut- 
telunimi. (v. бурка.)

Ьгігла\к (Sn B Td Lh), N -k; p. Sn B Td Lh 
-kkad; pl.n. -kad; pl.p. -koid kotiseutunsa 
ulkopuolella ansiotöissä (uitoissa, kaup- 
pa-apulaisena y.m .) oleva mies: Sn ken oŋ 
kuga ruadamas, sei om h., toiSed eīetäu 
pīieris se, joka on jossakin töissä, 
onkin b., jo tk u t asuvat Pietarissa, b-kat 
tuođī (to ivat) pīİeris-pŉ i äij podarkoid 
(lahjoja). Lh oīin ende (ennen) minä  
pĩíeriz b-kkan. (Av бурлакъ.)

burzàhtasòu (N) ro iskahtaa (vesi): vai ku  
.laŋgèttài ńieg.md латЬі, b. veéi kun vain 
neulat pu toavat lampeen, r. vesi.

buŕ\Ü  (B Pl Pk); p. B Pl -tŰad; pl.ıı. -(šud; 
pl.p. -ÜÈid p a tti  (hevosen jalassa); Pk 
solmu: B hebon da.ıgassjnn b., kagš 
buÝİÛad.

*bur(ǻi\da (B); pr. -u  porista (vesi kie
huessa). (v. бурчать.) .

buza (B Pl); pl.n. Pl -d helmi: Pl b-t kagnas. 
(v. бусы.)

buzui\da (B), Td -ta; pr. B -tau, Td -(İŜou, 
-dau puskea, olla puskusilla: B härgad, 
lehmad b-tau.

Ъи\Цлк (Sn B), P l Td -tiłk , Td Lh -tUk, 
N -tiuk, Ph  -tiÁkę; p. Sn -tįnkkad; pl.n. 
Sn B -ti.ıkad. Pl Td -tiłkad, Td Lh -tİAkad, 
N -ìiukad pullo: Sn pivad (olutta) đuoin
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ЬиЬглкап. h a u k k a  void (ruokaöljyäj aas- 
keda. B vīnad tuoi häùıkan. P l butiìkan 
ikkend pullon lyöminen (seisovan pullon 
suun päälle halolla) voiman koetuksena 
(ei onnistu). N suoi (sai) hän buìįukaą 
vīnàd. (v. бутьшка.) 

butiīkaińe (Ĵ\I) pieni pullo.
Ъи\(к (Sn—Td N), B Td Kš -tfe, Y Kj 

-ťfc(i), SP Lm -tkf, p. Sn P l Kn Td V Kj 
-(kcd. Td Kš -tked. SP -tkie; pl.n. Sn—Td 
V Kj -tked, B Td Kš SP -tked- pl.p. 
Sn Pl Td V -tkid, Kn -tkīd. Td -tkid, 
Kš -tkīd, SP -İkī putkikasvit (umbclli- 
ferae); suolaheinä: Sn koirambutk ei 
kätkene, h i tked oo ìıüväd, šüödäväd. 
B ruis butkełę mänou (kasvaa). Td ha h  
kazvau pe.ıdom m eźoijıę (pientareille). 

buîŜ (Sn B Td Kš N), Kn V butűi, T P —Lm 
puttŜi; p. Sn Td Kš K h ıtiš id . SP puttśī, 
Plı puťtíid ; pl.n. Sn Td Kš hŋtŝid , 
B bıųÚìd, SP Plı pu(tİid; pl.p. Sn Td Kš 
bU(Ŭĩd, SP риШ ілоі, P h  pu(tëīd ty n 
nyri, riinu, sammio; B Kn N V myös 
sylinterim äinen tuohesta teh ty  maito- 
pusu, -pytty , jonka pohjana ja  kantena 
on pyöreä lautapala: Sn tähä buttëī 
vie (vielä) ĩihad [suolattavaksi] mahtū. 
Kn butÚi oŋ koivuh Auadittu (tehty) 
tuohīne, maidod kanta (kuljettaa) nur- 
mвAę (niitylle), (v. бочка.)

*hu(tŜahta\da (Kn); pr. -u  polskahtaa: 
Üĩrak vedê b-u umbipiäi, калаа suau 
tiira  veteen sukeltaa p., kalan saa. 

bu(ÏŜī\ńe, buUīńe (B), Plı pu(tšîne; pl.n. 
B -êed pieni tynnyri; py tty ; mehiläis
pesän kenno: b-ŝed on täuded meï. (v. 
ббчка.)

buu\k (N); p. -kad vehnä-, nisuleipä. (v. 
булка.)

buvaīštŚin (Sn); p„ pl.n. -ad; pl.p. -oid 
kertom us om ista matkoista- ja  eläm ästä 
sekä tapauksista  elämän varrelta, (v. 
бывалыцина.) 

bū\k (Sn B N Pk), B Td Plı -k, V T P  -kku; 
p. Sn B Td Pk -kkad; pl.n. -kad, Plı -hııd;

pl.p. S11 B Td -kkid  pyykki, vaatteiden- 
pesu; pesutiinü, -soikko: Sıı būkan
būiiĥida käšköu pyykin pestä käskee. 
P k  pestau būkkad pestään pyykkiä. 
Sn sobad būkaz ĩibo bu(Űiz būļtšitau 
vaa tteet pesusoikossa tah i tiinussa^kei- 
tetääıı lipeässä. Kıı vīhťęd (lankavyyh- 
dęt) pezèmme, būcŰimme hūkàs. Plı sīt 
(sitten) pestàh .ıaŋŋàd. būkus keiteìàĥ. 
(Av букъ.) 

būkita ks. būttǻida.
būki(Üend (Td) vaatteiden keittäm inen 

lipeässä, (vrt. Av букъ.)
■ būkkuĩähtę (Lm) pyykinpesuavanto. 
būr (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id pora, 

jolla kalliota, kiveä porataan: Sn b. oo 
sta ĩńī (teräksinen) batoƞ (keppi), (v. 
буръ.)

būr (B N), Kn buur, V būŕe tum m anruskea: 
Kn buur mua  (väri). V būŕe hebo. (v. 
бурый.)

bū\ŕida (Sn), B Td -rida; pr. Sn -ŕin , B Td 
-rin; impf. Sn -ŕīn, B Td -rīn po ra ta  
(kalliota, kiveä), (v. бурить).

*būr\ī (B); pl.p. -ijoid poraaja: kiven 
būrijoid. (v. бурить.) 

būròĩ (N) ruskea lehmä. (v. бурый.) 
bū\ttšida (Sn B Kn), Td -kita, Plı -kita; 

pr. S11 B Kıı -(tŝin, B -Uin, Td -ki(ŧįen; 
impf. Sn B -(Ŭīn, Td -kiįtśin  keittää  
lipeässä: Sn sobad (vaatteet) būkaz (pesıı- 
tiinussa) bū(tŚitau. P h  sīt (sitten) раліи- 
nàd būkitäh būkŭs. (v. бучить.) 

bäig\üdä (Sn B P l Td Kš), TP Lm bägüdä, 
SP bäig\üö; pr. Sıı B P l Td Kš N V -üu, 
Kn -ū, T P  Lm  bãgüu, SP bäigįü; impf. 
Sn -ü i m ääkiä: Sn Aambahad b-ütäu 
vihman  (sateen) еЯел. 

bäigöiheiń (Sn); p., pl.n. -äd; p l.p. -id  
päivänkakkara: h. oo ѵалдеЛрій. b-äd 
haudotan pä(tiis (uunissa) padas, vacŭaŋ 
kibištiĩksë đuodau ńīd heińid. 

*bölkăht\üdä (Td); pr. -nm. N böīköhtuu 
kuolee (kala).
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bömböl ks. bembeī.
*börböt\ädä (B); pv. -a d ' m utista, jupista. 
börišt\ä (Sn); pv. -äu pöristä: puarmad 

b-äu.

bòrmàkkö (Pk) kovakuoriainen: b. lendenou 
ehtaiǻijı (iltaisin)', ііол. 

börä\itä (B); pr. -idau; impf. -i pöristä: 
puarmad b-itau.

d ,  d

da  (Sn—Lh) 1) ja: Sn bohat veì da liöuh 
rikas yeli ja  köyhä [velij. B rebuoi da 
kuŕg. Kn kindahàd da a.uıižed rukkaset 
ja  k in taat. Td лй t,,kogodau kogoišē da 
(elegā panou luut kokoaa läjään  ja  panee . 
vankkureihin. TP süö da mäne tuo leh- 
màdl —  2) niin: Sn ho( karun dá vedän 
vaikka olisi paholainen, niin vedän [ylös 
luolasta]. N tu.ıęttE dai nägèt(tE). ku i et 
uslcogòĩ tu le tte  niin näettekin, kun ette 
usko. —  3) m utta: Sn duo da ела oksendal 
B ajetau, da šīd toš vuoden ei viertä, 
i  šida sanutau rašìks jos kaadetaan 
[kaski], m u tta  sitten  seuraavana vuonna 
ei v ierretä, niin sitä sanotaan rasiksi. 
Td ma tahtoim (aioin) mändä da häm 
mäńi. N aja da İeramв (nopeammin)! 
P h  tedri Ылои, ištuheze pualikałę, da 
pualikan ńokkę painū алаіг, häin kir- 
bonou pöšših teeri tulee, istuutuu pali
kalle, m u tta  palikan pää painuu alas, 
se (teeri) putoaa kahaan. (v. да.) 

d!ab.ı\uk, -oĥ (Sn), Td duabnoĩc, N jàb.ıŭk, 
P k  đabл\uk; p. Sn -ukkad; pl.n. Sn Pk  
-ukad, Td đuabлokad, N jabnùĥàd; pl.p. 
Sn dabnukoid omena: Sn đ. dageîtĩ 
риолеккаі. P k  đ-ukad on küpsed. N 
ühťęs puus kazvoi jab.nùkàd, kuudai- 
èęt kuoręd eräässä puussa kasvoi kulta- 
kuorisia omenia, pandai kuudaižęs kuo- 
ręs jab.ıùìcàd pannaan [pöytään] kulta- 
kuorisia omenia, (v. яблоко.) 

đag\ada (Sn P l—V), B Kj j-ada, SP -oa, 
Plı -ai-, pr. Sn P l—V SP Ph  -cm; impf. 
Sn P l—N SP -öin, V Płı -uoin jakaa: Sn 
Auaskav^oned vierast đagamā kärkäs olet

vierasta [om aisuutta] jakam aan, dab- 
лик (omena) dagettī риолеккаі. N nagrç- 
hęd kiŝkòm i đagam konđxaŋìce nauriit 
nyhdäm m e ja  jaam m e karhun kanssa. 
TP калап đagettau liuhę, tuóhes asuttu 
äyskäri kalojen jakam ista varten  [kalas
tajien  kesken), tuohesta teh ty . 

dagard\uz (Sn B), N У Lm -o; p. Sn B -ust; 
pl.n. -uksed\ pl.p. -ukšid  jakaus (päässä): 
Sn đ-uksen İöuêiń t'täin (täin). 

đagar\ìa (Sn), B -ia; pr. Sn B -dan; impf. 
B -đin tehdä tukkaaan  jakauksia: Sn piän 
eťíšides dagartau tukkid ѵеі((Іел tä itä  
hakiessa päästä  tukkaan  tehdään veit
sellä jakauksia. 

daga\zetta .(Sn), B Td -setä; pr, Sn B Td 
-zettau, N -zettai; impf. Sn -šimme, 
Sn B Td -zeiiī erota ja  jakaa keskenään 
yhteinen omaisuus: Sn veĩĩekset đ-zet- 
iau. m i rīdeldä paŕembi d-zekkat parem pi 
on teidän (veljesten) erota ja  jakaa 
keskenänne omaisuutenne kuin riidellä! 

đago (Sn); p. -d jako: händäi d-ss^on abi- 
doidu, eu.cę anttu ń i midä hänelle on 
jaossa teh ty  vääryy ttä , ei ole annettu  
m itään.

dai «  da ï) (Sn B Td Plı) ja , sekä, myös: 
Sn pid i đeŋgad dai kai m i oĩi tuhlasi 

• rahat sekä kaiken m uunkin, m itä  vain 
oli. dai т іллаі mugoiń š(e) oo m inulla 
myös sellainen on. (v. да и.)

*đąker (Td); ad. -ü  ankkuri: ku itin  (haa
pion) šidou d-il, štohį (jo tta) püzüiŝ 
ühteł paikał. (v. якорь.) 

đaks\ada (Sn B Td); pr. -an; impf. -öin
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riisua (jalkineet): Sıı đ-a đaAgad iärē 
riisu jalkineesi pois! 

đaks\azetta (Sn Td Kš Lh), B -azeta, B 
Pl -azeta, Kn -adaste, N -adaze, V Plı 
-adakseh, Ph -adakseheze, SP -oakseh\ 
pr. Sn -N -azen, Kn -amoi, V SP -amos; 
impf. Sn -oime, Pl Td Kš -ağin, Kıı N 
-oi moi, Td -oime, V -uoimos, SP -oimos 
riisuutua: Sn tu ĩit perliĩ, đaksaze kun 
tu lit tupaan , niin r-đu! Lh hüö d-ašŰl 
(riisuutuivat). 

ãaksazu\da (N Pk); pr. -n; impf. -in  rii
suutua: N minä đ-in i v ieñ n  (panin) 
magàtta.

daksa\ttada (Sn N Lh); pr. Sn Lh -tan; 
impf. -tin  riisua: Sn šindai aino pidžău 
va,ımehekš d. sinut aina on toisten rii
su ttava. Lh tu īd ī Seńixouftíat koŝi.ıę,

' lıeid đ-teí(ī tu li sulhanen sukulaisineen 
kosimaan, heidät riisuttiin. 

da.ıa\i (Sn Pl Kıı Sg), N j-i; p. B Pl -jad-, 
pl.n. -jad, Kn -jàd\ pl.p. B Pl -joid 
jalava (ulmus sp.): B d. on лщ а pū, 
hembelĩd (luokkia) painetau (taivutetaan 
[siitä]). Pl d. oo jıuja bembelikš. 

da.ıaj\àmc (puu) (Td), N j-ainĕ jalava. 
đajıaipuu  (Kn), N đa.ıapū jalava. 
da\ng (S n- Kš Kj M Lh), N -ug , V TP Plı 

-jıgę, SP -лдѵ; p. Sn -K š  V TP Ph M Lh 
-Mjad, N -tĸjad, SP -лдоа\ pl.n. Sn—Kš 
V SP Ph Kj M Lh -лgad, Kıı Td TP Plı 
-.ıgàd, N -ugad, -ugàd\ pl.p. Sn -K š M 
Lh -.ıgoìd. Kn V Ph  -Âguoid, N -ugoid, 
SP -лдоі 1) jalka: Sn đa.ıgaa sataîin 
jalkani satu tin , oigenda ükš da.ıg oikaise 
toinen jalkasi! anda dumơ,ı đangad norā 
pagō tagaze lähti m inkä jaloista pääsi 
luolaan takaisin pakoon! B końdī hüprïī 
kahldę daAgałę. virzud daAgā. slonan 
(pöydän) du.ıgàd. Td điäin mińä tühđ 
mieS, rebitüD (šahatod da.igai da лои- 
kuŋ kere šuapk piähä jäin minä tyhjäksi 
(köyhäksi) mieheksi, rikkinäiset saap
paat jalkaan  ja  reiällinen lakki päähän. 
I:u ńei(tİut ťšU'moila.cdat..Se-hädät, lo-š-

päivąn duoksou кашЫел da.ıpŁı beśodai 
kun neitosta suutelet, syleilet, lıän seu
raamina päivänä juoksujalkaa. tulee ilta- 
tansseihin. N ei voidùd ń i hebou ajada, 
ń i đaugau matkatta [tänne] ei ole voitu 
hevosella a jaa eikä jalan  kulkea, kumar- 
dazou m uŝik dägihuobăuĕ đaugài mies 
kum artaa syöjättärelle m aahan asti. 
TP kumardah muamah da.ıgah kuomałę 
i toizełę lapsen äiti (äitinsä) kum artaa 
m aahan asti molemmille kummeille. — 
2) Td nuotan reiden käsiverkko eli siııla- 
havas.

daAgai\ne (TP); pl. n. -zed\ pl.p. -zid pieni 
jalka. •

daAgakšidempaińim  (Td); p. -d; pl.n. -ed, 
pl.p. -id jalaksenpaininpuu (yhdestä 
puusta).

đa\Agas (Sn Kš SP Plı Lm), B Pl Kn Td V 
P k  -лдаг, B Td V -.ıgàz, Kš -łgaz, N 
-ugàz\ p. Sn Pl -K š -,ıgast, B Td -ngast, 
Kš -łgast, SP -Agastu; pl.n. Sn— Kš V SP 
Plı Lm -Agaksed, B Td -Agàksed, B V 
-Agaksèd, Td Plı -лдакяЫ, K š " -Igaksed, 
N -ugàksęd, Kj -ngased; pl.p. Sn Pl Td 
-Agakšid, B Td -Agàkšid, Kn Kš -Agakšīd, 
SP -Agaksl jalas (reen): Sn minä dangakseij 
katkaisin reges. dangakšiden ал regess^On 
tormazat (raudat), regeń da,ıgaksed ei 
painuta  (eivät taivu) hüviį. Td painădă 
(ta ivu ttaa) da.ıgàksķl. 

daAg\atoińe (B), Td -atuińe, P h  -atu°i\ 
p. B -atošt; pl.ıı. -atoišed, Ph -àttomàd\ 
pl.p. B -atoižid jalkapuoli. 

đa.ıga<ß'ed (TP) jalkineet. 
đ angaß im  (Td TP); p. Td -d; pl.n. Td TP 

-ed Td reen,jalaksen talla; T P  mäystin 
(suksen). 

dangвA (B) jälkeenpäin: d. mäne\ 
đaAgoiĩīai (Sn) seisaallaan, pystyssä: minä 

ku hoivannen (lyönen voim akkaasti) šelgä, 
et püzü đ.

d<nıg\(nloińe (Sn B), Td* -oituińe, N dau- 
gòitoine, Ph  daAg\uoituoi; p. Sn B -oitošt; 
pl.n. Sn -oittomad, B -oitoized, Ph -uoitto-
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màd\ pl.p. Sn -oittomid, B -oitoiêid ja la
ton  (aivan). 

dajvguš\ (im  (Sn), B -tHm, -ťšin; p. Sn - (ind, 
B -t*int; pl.n. Sn -İimed, B -iHmed, 
-(Šimed; pl.p. Sn -tìm id, B -tšim id  jalustin  
(satulan): Sn saduľiz oń đ-iimed. 

da.ıkpohd (Sn Kıı), V đaAganpohđį, TP 
tľajıganpołıję, N daugaąpoxi, Ph  dajigàn- 
pohję jalkapohja. 

daĻıo (Sn B Pl Td Kš M), N ]ало; komp. Td 
-лдпіЪ(і), Kš -лотЫ hyvin, kovin, liian: 
Sn đ. äijäni пшліаа h. paljon osaan. 
(ämä rova (oja) oń d. таЯал. B a piä 
d. ei mäne kukkina  m u tta  pää ei mene 
hyvin ruukkuun, đ. riŋgū k. huutaa. Td 
d. lühüd liian lyhyt. d. lassoon k. lähellä 
on. duöskàt daлonıb(i) juoskaa kovem
min! Kš đ. vua.mdau (aaltoaa järvi). 
danombi leĥuttau tū ĩ enemmän tuu li kei
nu ttaa . N ]ало m inä tiešin. M on d. ei 
hüvä ei ole kovin hyvä. 

daAoĩi (Sn Td) kovin, kovasti: Sn d. (er- 
väi ruadau hüvii k. pian tekee tehdäkseen 
hyvin, egläi m inä me^íĥăz ńälgăstüiń đ. 
eilen m inä m etsässä nälkiinnyin k. Td 
d. astud nopeasti astu t. 

đa.!io\s (N), Kj -ś  ed.: N ei d. hüvä. Kj đ-ś  
m adoin, viäzuin  k. tein  työ tä , väsyin. 
vihmū d.

daaŝnobuť (Sn) luultavasti, varm aankin: 
m inū tarttui rügimińe, kulmin d. sain 
yskän, 1. vilustuin, (v, должно быть.) 

dam\oda (Sn— Td V Plı Pk), SP -uo; pr. 
Sn—Td V SP Ph -on; impf. Sn—Td SP 
-öin, V Ph -uoin liittää  yhteen kaksi 
havasta  ta i verkkoa: Sn kakš verkkod 
ühtē damoiau. Td nuot pidäuı d. P k  
nuottad damomas o,ıdau.

*damo\zeta (Td); pr. -zou; impf. -ihe o ttaa  
kiinni (kala koukkuun): madeh d-zou 
đogen us (as made o. k. koukkuun joen 
suussa. ho( puoĭīhe d-zou kalad, ka saged 
roĩc tulon jos edes puoliin [koukkuihin] 
o ttaa  kala kiinni, niin sakea keitto  tulee.

damšíšik ks. jamštšik. 
dandù\z (N); pl.n. -ksèd jäännös.
*darmaŋ\ĭc (B); ill. -kkā m arkk ina t: müö 

ajuoimme d-kkā. (v. ярмонка.) 
darom (Pl Td N), N dàrom ilmaiseksi, m ak

su tta , lahjaksi: Td ain keit kalad d. 
tułou, ho( pienīd  aina keitto  (keitolli- 
nen) tulee kaloja ilmaiseksi, vaikka pie
niä. d. ed madeht sua, on puraštam išt. . . 
et v a iv a tta  m ate ita  saa, on jä ä tä  h ak a t
tav a  . , . N lehmäd en dietä muĝa da-rom 
häUę lehm ää en jä tä  noin vain ilmai
seksi hänelle, (v. даромъ.) 

darovuoi (B); tr . -kš m aksuton, vapaa.
(v. даровой.) 

daš(Ši\k (Sn), B Td daš(ši\k. Td đaê(šı\k, 
Td Sg daÉ(Ši\ĥ, N dašfšık, V dašši\k, 
Ph dāSšì|fc; p. Sn H T d 'N  V Ph Sg -kkadĸ 
pl.n. Sn B Td Sg -kad; pl.p. -koid laa
tikko (pöytä-, pakki-, kaapin-); arkku; 
Td myös • m yllyssä lan tti, toro, kaha 
johon jau h a te ttav a t jy v ä t kaadetaan 
(nelisivuinen (à 1 1/2 m), laidat viistot 
samaıınepäin); (ratta iden , kärryjen, reen) 
kehä, kori, laidat: Td teīegan (työra tta i- 
den) đaŠŰik. piđàv AŬădldă kordāį (kirk- 
korekeen) daštëìk. N vaĩĩastàu heboo 
odnokoukai i  panon (ähe đaštŜikkai muod 
valjastaa hevosen kaksipyöräisiin kär
ryihin ja  panee niiden koriin m ultaa. 
Ph  seppę karin đāĥšìkkad raudoittaa 
seppä kärryjen  kehää raudo ittaa , (v. 
ящ икъ.) 

dataš ks. jaįaŁ
-đatažaińe (B Td) -kerroksinen: kođi (talo) 

o-ŋ koīmd. (v. этажъ.) 
datk\ada (Sn B Pl Td Kš V), SP -oa, Plı -ai; 

pr. Sn B P l Td Kš V SP Ph -an; impf. 
Sn B Pl Td Kš SP -öin, V Ph -uoin ja t 
kaa, pidentää: Sn šepd-oi vannahad (van1 
naat). Td d. kirvest [kulunutta]. 

datkadu\ttada (V); pr. -tan an taa  jatkaa: 
d. śepäA vadnahat an taa  sepän ja tk aa  
vannaat.
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datka\ttada (Sn); pr. -tarı; impf. -iin  an taa  
ja tkaa , pidentää.

dutkç.ıVa (Ph); pr. -àĥ sitoa toisiinsa (lan
gat): sìd (sitten) jiaŋyàt pavdàh kaŋgăhäh, 
d-àĥ.

da uh (Sn— Kš Pk), N TP  SP Plı -o; p. Sn 
Pl—N Pk -od, Kıı -òd. SP -oa; pl.n. 
!Sn—N SP Pk -od, B daŭhod, B Kn N 
TP -òd jauho: Sn kagraišez d-os keiíetäu 
lıui (puuro), padā pandan rugehižđ d-od, 
šegoitetau. B mušįk d-òs keii huttŭd 
mies jauhoista keitti puuroa, opi (koeta) „ 
šiııa keittădä m inun daŭìıošl Td idänü đ. 
iđänüdès rugehès on nóaditlu mallas- 
jauhot ovat itäneistä rukiista jauhetu t. 

dauh\oda (Sn B K n—V), SP -uo; pr. Sn B 
Kn—V SP -on; impf. Sn B Kn —N SP 
-öin, V -noin jauhaa: Kš d. tankkunad 
(talkkunajauhot). N regès rugehèd d-ot- 
tùd reessä ovat jauhetu t rukiit. 

dauho\nD[civi (Sn B), Td -ntkivi, N V -ttau- 
kiri käsikivet: Sn meiđeę sarafi.n oń d. 
meidän navetan  parvella on k. 

daıdı\ottada (S11 B Td Plı), Td -otada, N 
-òttada; pr.,Sn B Td Ph -otan, Kn -otan, 
X -òiiàn, -otan; impf. Sn B Td -otin, 
X -ò îũn  jauhattaa : Sn p idŉ u  rugehed d. 
meĭĩi(tǻäs (myllyssä). suatA (vie) ruge- 
hed meĩĩiťŕšã d.\ B tuorez r ı ï  d-otades 
vıänou jıašťimokš tuore vilja jauhet
taessa menee litteäksi (?). Td rugehèd, 
düvàd ctaxıhoí (jauhatti). 

dauhpurn (B Td); p., pl.n. -ud; pl.p. -uid 
jauholaari, -hinkalo, -purnu. 

đauìce\skei, -śk ī (X) jalkojen väliin: dägi- 
huob panou goĩikàn đ. syöjätär panee 
luudan jalkojensa väliin. 

đaunę (Plı) ääneen, (v. явно.) 
daut (X) ta ltta .
davai (Sn B N Lh) I I I  iııf. ilkn, joskus myös 

I inf:n ohessa osoittaa kehoitusta, ry h ty 
m istä toimeen: Sn d. papaddad lüödä 
(lüömã) ryh ty i papinrouvaa lyömään. 
d. т щ йоі отЬелта kourad nuorikko 
ryhty i ompelemaan rekim attoa. d. boríšā.

minä sinun sordaą ruvetkaam m e paini
maan, minä sinut kaadan . B d. dagazmai 
jakautukaam m e [pelipuolueihin]! d. m a 
damme ryhtykääm m e työhön! Xļ[đ. südi- 
m ài m indài ry h ty i p ite lem ään  minua. 
Lh kuįtíer d. heit коикил panda kuski 
heitä koukulla pieksemään. Ph häi d. 
verid müö dälgeh mănemäh hän läksi veri
siä jä lk iä myöten seuraam aan, (v. давай.) 

dāšė (Sn) jopa, vieläpä: kokoi (kotka) ottau 
d. латЬакат muas-p^äi (m aasta), (v. 
даже.).

dei «  da ei) (N) m u tta  ei: hebo oĩi hüvä, 
dei ounu końušńàn iĩàndăuıě mieìd 
müöi hevonen oli hyvä, m u tta  ei ollut 
tallinhaltialle mieluinen, (v. да.) 

ďeńera.ı (Sn), Kn jепегал, jèńęran, X jeńe- 
rau; p. Sn -ad; pl.n. -ad, Kn jenera.md, 
N jeńeranàd; pl.p. Sn -oid, N jeńeraəoid 
kenraali, (v. генералъ.) 

de\ŋg (Sn B Pl Td Kš Lii Pk), Kn X -ńg, 
V -ńgę, SP -ŋgu. Ph -ŋgę, Kj -ńgu; 
p. Sn B Pl Td Kš Plı Lii Pk  -ŋgąd, Kn 
N У Kj -ńgad. Td -ŋgàd, X -ńgăd, 
-ńgàd, SP -ŋgoa; pl.n Sn B Pl Td Kš SP 
Ph Lh P k  -ŋgad, Kn X V Kj -ńgad. 
Td Ph  -ŋgàd, X -ńgàd; pl.p. Sn B Pl Td 
Kš Lh -ŋgoid, Kn X -ńgoid, V -ńguoid, 
SP -ŋgoi. Ph  -ŋguoid raha: Sn vähä 
aigā p iđ i kai deŋgad lyhyessä ajassa 
tuhlasi kaikki rahansa. Td ottin m ińä  
deŋgat keranę (rahaa m ukaani), deŋ- 
gàt (ši,ùštav košelikàs, hobeăàd rahat kili
sevät kukkarossa, hopearahat. X holıa- 
tau deńgad äij rikkaalla on paljon rahaa. 
andanęd mille sada rubĩăd đeńgăd kun 
an tanet minulle sa ta  ruplaa rahaa. 
skoppisuíŭ  đeńgàd išàndau kerääntyi 
isännälle rahaa. У vaśkīńe i hobeđ-đeńg(į). 
SP m iïdon deŋgoa miljoona rahaa. Plı 
vie ńügü ńīd đeŋguoid kestäŭ vielä nyt 
on n iitä  rahoja jäljellä, (v. деньга.) 

denšÜik (X); pl.ıı. -àd upseerin sotilaspal
velija. (v. денщгікъ.) 

đerbeń (B) turve. (vrt. v. дерно.)
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dereźvals (Td Sg) riivatun  t.m .s. kirosana. 
dere\(ńik (Sn B), Td Sg -tńik; p,-^-Sn 

-İńikkäd, B -tńikhad; pl.n. Sn -İńikăd, 
B -tńikad; pl.p. Sn -tŉikŏid, B -tńikoid 
kirosana, haukkum anim i (vilıapäissä 
annetaan jklle): Sn »oi, šina d.. каѵелсоі» 
sanū, kogz tuskeudū (kun suuttuu). 
d. іилои (on) paha sana, ei hüvä. (Av 
еретикъ.)

*derń(iA\ìa (Lh); pr. -dan kiskaista, vetäistä, 
kiskoa: kazakk„išťui (üve.ıę da vai pajod 
d-dau renki istuutui puun tyvelle ja  
vain lauleskelee, (vrt. v. дёрнуть.) 

đerń\idä (Sn B Td Ph), N deŕń\idä; pr. 
Sn B Td N -in, Ph -in; impf. Sn B Td 
N Ph -tn tem m aista, kiskaista, vetäistä, 
siepata: N kĩietńik deŕńiu тщІІоіл- 
pieilę paikaa silmiu-pieitę ieręìı patvaska 
vetäisee nuorikon silm iltä liinan pois 
[häissä], (v. дёрнуть.) 

derńind (Sn) tempaiseminen, vetäiseminen. 
desjatńik (B), N deśątńik, Lh đeśätńik; p. 

Lh deśätńikkad; pl.n. N deśatńiĸàd, 
Lh đeśätńikad kymmenmies, kylänvan
him man apulainen, kymmenhenkisen 
joukon johtaja , (v. десятникъ.) 

desĩi (Sn B), Ph  jèsĩi jos: Sn d. hän tahto- 
nou, ka (niin) minä andan. (v. éc.ın.) 

dia\k (B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p.
-koid diakoni, (v. діакъ.) 

diakon, duakon (B), Td điäkkon; p., pl.n.
B Td -ad; pl.p. Td -oid ed. (v. діаконъ.) 

did i (B Kn V Pk) isoisän puhuttelunim i: 
V d., Іилд tännęl (v. дѣдъ.) 

die\do (Sn N), B -doi, B Pk  -d, Td dièd, 
N diĕdo, V die\dį, -da, Lm  -da; p., 
Sn N -dad; pl.n. -dad, Td diĕdäd; pl.p. 
Sn die\doid isoisä, (v. дѣдъ.) 

diekäi\nę (N); p. -sr; pl.n. -íçd virrenlukija.
lukkari, (v. діакъ.) 

dieл (Sn— KŠ Lh), Sn N V SP Plı Kj 
Lh -o, N dlёло; p. Sn— Kš V Ph dieл\od, 
Kn -òd, SP -uo; pl.n. Sn— Kš Y SP -od. 
Kn N Ph -òd, pl.p. Sn Pl Kıı Td Kš -oid.

V P h  -uoid, SP -олоі asia, työ , teko: Sn 
т іллаі điвAod oo šinū suai t .  šinū  mi
nulla on asiaa sinulle, minä олеń ùiz 
điejıoz oiged m inä olen syytön tähän  
asiaan, tämä d. pideĭ ei muga ruattA tä tä  
ty ö tä  ei olisi p itän y t niin tehdä, pidät- 
tädä đieлog voi työn  voi keskeyttää, die- 
Aottai tuĭid  vouśe aivan suo tta  (asiatta) 
tu lit. B nügü m inä en sua eńämb отале 
dieAOAв ny t m inä en saa enää asiaani 
toimeen, minä tu ĩin  dieлod tu lin  asiaa. 

» minda tũõŧiĩ diвAołę m inut lähetettiin  
asialle. Kn m uţíśuoi küźüŭ m ãtuškŁı 
dieMd  nuorikko p y y tää  anopiltaan 
työ tä , đieлod . lähtee asialle lähden. Td 
midä tu ĩid  đieAod mille asialle tu lit?  oŋgi 
điвAod onko asiaa? vie đieAo.iA^oĩın vielä 
asialla olin. N maksàǔ se miez äijän, kii
dän dienòd hüviį vedàŭ se mies on kal
lis, joka asiat hyvin hoitaa, dieлo oli do 
müöhäĥ kun asia oli esillä, silloin oli jo 
myöhäinen aika. tuudai šeńixoo Іалоілд i 
mieīduttanei, sīd .luoditlai đicAo tu levat 
[morsiamen vanhem m at] sulhasen taloon 
ja  kun m ieltynevät, niin panevat to i
meksi (tekevät asian), tu īim  müö hüvàd 
diвAÒd me tulim m e hyvälle asialle (kosi
m aan). millai ńeŋgoinę vot dicAO s.nųťšī- 
zei kas, minulle sa ttu i tällainen asia. se 
dĩĕ.ıo m inun  se on minun asiani. V die- 
лоп taga (asialla) o.ıęn. dıe,ton taga 
(asialle) tu lin . Ph pappi kaİÜòŭ die- 
лоп tuAnudekšĩ pappi huom aa asioiden 
menneen siihen. L11 олд vaikkańe, ei 
šinuń đieA^OAę ole vaiti, ei ole sinun 
asiasi (ei kuulu sinulle)! (v. дѣло.) 

*dieśĭ\i, dieéī\i (N); pl.ıı. -id; pl.p. -īd 
seimi (tallissa): m inun hebon on ajanu 
diežīiš-pieĩtè ieręĥ (seimeltä pois), mäne 
końušńài i viere dieśĩîden аллд mene ta l
liin ja  paneudu seimen alle! andau [hevo
selle] heinàd, kagrad i leibäd đieśīīhei 
üõkš, i l (še vieron (paneutuu) dieśĩin  
аллд. (v. ясли.) 

die\šou (Sn Td Lii), B -šov, Pl Kn N -ššou.
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Td Sg d-ššou, Kš -Savo, N đeššou; p., 
pl.n. Sn Td Lh die\šovad, Pl Kıı -ššovad. 
Td Sg d-ššovad; pl.p. Td Sg d-ššovid; 
komp. Pl -ššovembàd, Td Sg d-ššovem- 
hãd huokea: Td dieššovơA hindàjuı^osťin. 
dieš(š)ov кала oli rįƞkàjı (torilla). Kš 
ãiešovo hind. N täs hindàz lienoŭ deš- 
šou ruotia täm ä työpalkka on huokea, 
(v. дешёвый.) 

diezd (B Td); pl.ıı. -ad kyykkäpelissä 
häviölle joutuneen puolueen rangais
tus: v o itta ja t saavat lyödä istuen (ra t
sastaen) hävinneiden selässä, (v. ѣздъ.) 

điezd\ad (Sn B Td N); pl.p. -oid navetan 
parven portaat: Sn d-oid müöi ajau 
heho.ı rege-ƞ kere sarap.ıç (parvelle). B 
sarai-d. (v. ѣздъ.) 

điezda |л’(8п B), N -d ravia: Sn d. duoksou 
hebo hüviį. B e.ıa ńeĩĩu t (laukkaa) aja , 
anda hebo d. mänöuì N đ-d ajau. (v. 
ѣздъ.)

diezd(ikkun (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
navetan parven puolinen kam arin 
akkuna, (vrt. v. ed.) 

diezdittü (Td) kovaksi, sileäksi ajettu .
(v. ѣздить.)

*dielta\da (N); pr. -u  jää tää , kylmää: 
d-u dien (jään). 

dįrovatk (Kn) läpilautanen (kangaspuissa 
pääsyrjäıı kiinnittäm istä varten). (Av 
дыроватка.) ' 

ditą  (N) lapsi. (v. дитя.) 
diuzafk (B Td); p. -kkad; pl.ıı. -kad; pl.p. 

-koid haukkum a-attribuutti laiskalle he-, 
voselle; raskas (keli): Td d. on ajada hebo. 
d-ккЯ лт  (pogod) oīi. vidin oli pannu 
raskas keli oli, vitilum i oli. 

dia  (Sn B Kn Td Kš V TP Ph Pk), N die; 
p., pl.ıı. Sn B Kıı Td V TP Ph Pk  diäd, 
N died; pl.p. Sn Td V diiiĮid. Kš -löid, 
N dieid jää: Sn Іалѵел da keväzLı (keväi
sin) därven diä.ı uhk (lůmisohjo) rodizou 
(muodostuu), diät pidetäu pogrebas (kel
larissa). B dian piñ.ı on uhkud. Kn 
pa.ıunàn panemme diänę bıelegùç (val

kenemaan). Td diäd egläi (eilen) läkš 
đärves. hän uppoS diäihe (jäihin), oŋgi 
vedettä diäd kezäkš? konz (kun) đogiran- 
dad oildau diäs. dia külmäv vesi jää tyy . 
Kš diälöiŋ keskès (seassa). N händ tur
hina diehei hän tä  oıı ta r ttu n u t jäähän  
kiinni. Y ĩibedanę (liukkaalle) diä.ıç. 
TP diäd müöti (myöten) astuin, 

điäbŕüut (Sn) jääpuikko: đ. rippū potokas 
(räystäästä), (vrt. v. бруеъ.) 

diodin, (Y TP) sedän t. enon vaimo. (Av 
дяднна.)

điäd\üdä (Td); pr. -üü jäätyä: kons (kun) 
tnlou pakaińe da lähi đ-üü, ka šīd (s it
ten ) madelli suadau. 

điädä (Sn— Kš V SP Plı M Pk), B điätä. 
N dieda, Kj diäda; pr. Sn— Kš V SP 
Plı Kj M Pk dian, N dien;  impf. Sn B 
d'äin, Sn—Kš V P h  Kj M P k  diäin, 
Kn SP däin , Td d lai, N diein, d iein  
jäädä: Sn nämä brihad diäđī millei 
vatiǻā moaęmbad, diäin ukos va(İšaŋ kere 
näm ä pojat jäivät kohtuuni kum m atkin, 
jäin mieheni lähdettyä  raskauden tilaan . 
kakš ńeńäpaikkad d iäi piärmimättäi kaksi 
nenäliinaa jäi pallistam atta . B rugeheš 
ku .lađrad ollau da diädau ühted олдеп 
rukiista kun la tv a t o ttaa, niin jäävät 
vain oljet, muga Ьикал händ d iäi läh- 
tegē kinđi niin sudelta hän tä  jäi avantoon 
kiinni, muŝik (mies) diäi heboltā. keu- 
huš mejan zastavĩ meid muga erota i 
millę diătä miehes köyhyytemme pakotti 
m eidät näin eroam aan ja  minun jää 
m ään m iehettä. Td diäin mińä tühđ mieè 
jäin minä tyh jäksi (köyhäksi) mieheksi.

, buab d'ài püštüp'àiŋ kaivo‘ lapseıı- 
äm m ä jäi pää alaspäin kaivoon, otettau 
leibäd, kudanıàd on diätü svuadbõs sto- 
лале o tetaan leivät, jo tka ovat jääneet 
häistä pöydälle. N paha jedva karŭs 
heƞgĩs dĩei paholainen tuskin  karhun 
kynsissä henkiin jäi. kai diedī huvat 
íervehed kaikki jä ivät terveiksi, dien 
minä hüvä İerveh i śıda minä sille tahtòn
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m inä jään  terveenä ja  s itä  sinulle toivon 
(kirjeen lopussa). kondŉnę đièi nuoìid 
süödä karhun syötäviksi jä ivät naa tit. 
Iıüö diedài heŋgètta virumài he jäävät 
hengettöm inä m akaam aan. P k  hein on 
điänü kośśimattai (n iittäm ättä), šina 
diä karavujıā (vahtiin)! rugehed mändäu 
.loitembakš (kauemmaksi), n lmoŝkud 
(ruum enet) diădau lăhembakš. 

diä\dö (Sņ V TP SP Lm). B— Kš Kj Lh -d. 
N died, V diädç. Plı deädö; p. Sn—Kš 
V Lh điä\däd, Sn -död; pl.n. Sn— Kš V 
-däd. Sn -död. B -dàd; pl.p. Sn P l— Kš 
-döid setä, eno: B điäđ on emän. ižan 
veĩ. (v. дядя.) 

điä\ìc (Sn), B diäk. duak. N die\k; p. Sn 
N -kkäd; pl.n. -käd; pl.p. Sn -koid vir- 
renlukija, lp k kari. (v. д іакъ, дьякъ.) 

dinkkcŕ. điäkkeŕ (B), Ph điäkkeri kivi
riippa: Plı d. nuoraŋ kerä (nuorineen). 
(v. якорь.) 

diänabeh (B Td); p. -í; pl.n. -ed; pl.p. -id 
jää ty n y t suovan (ylin) heinäkerros: 
B đ. suabran (suovan) ріал, kaikis piäli- 
maine. se rikkozou (turm eltuu), kastu [ja 
jäätyy], d-ed lehmijıę antau [m uut lam 
paille ja  hevosille], 

diäră\u (Td Kš); p. -väd; pl.n. -vàd kova 
(puu kuin patvi): Td regi kù ĩ nŭadĩdă. 
pidav me(Ü(is tuoda đ-vàd. oigedăd koi- 
vùd i  painădă đa.ıgàksèd kun on reki 
teh tävä , p itää  m etsästä tuoda kovat, 
suorat koivut ja painaa jalakset. Kš 
padvińe d. ťüvi mändüs. koivus. (vrt. 
v. ярый.)

điä(tëīt (B) tihkusade, hieno vihma: d. лад- 
genou.

điättädä (Sn B Kıı Td Kš V M Lh), N 
điettada, diettada. SP dättéä, Plı điättäi, 
Kj diatta; pr. Sn B Kn Td Kš V Ph  Lh 
điätän, Kš TP SP Lh datan. N dietan. 
dietan. dieìàn. P h  điăłän. Kj điätan; 
impf. Sn B Td Kš V Plı Lii diä (in. 
Sn B Td diätöin. B TP SP Lh dätin. 
Kn điătĩn. N dietoin. diet. M diäítin

jä ttää : Sn händäi d iăteitī kodińikakš 
(kotimieheksi). kartofeid diätin  äijää 
šiemenekš perunoita varasin paljon sie
meneksi. B ѵалдато oli veneh điätetlü 
huondeksen (aamulla), muga i däieUĩ 
niin [asia] jä tettiink in . Td т ілё* düìeïī 
kar. vĩnad i  zakuskàd minulle jä ttiv ä t 
kaikki: viinat sekä viinaleivät. anda ote- 
lau. vai (eid rauhat diätetäuı o ttakoot 
[omaisuuden], kunhan vain te idät jä t 
täv ä t rauhaan. Kš łaps i(k  dăttädes 
(jätettäessä). N dietan ornad ruhkod 
(tavarani), lehmäd en dietă muga da-rom 
häUę lehm ää en jä tä  niin vain ilmaiseksi 
hänelle, mäne nambìnnustę i dieìa ühèksa 
šuoxud лаѵіЪг suoĩ mene lammen luo, 
yhdeksän askeleen päähän lam m esta. 
suur oŋ кала tàrìum. veda iereĥ (pois), 
ела dietal TP lehmäd dätin sīhe. Lh 
rīh đätetíĩ avoin riihi jä te ttiin  auki.

điäv\idă (Sıı Pl), B -idä. N điev\ida; pr. 
Sn Pl Ń -in; impf. -īn  ilm oittaa, näy ttää , 
ilmaista: Sn ńe( Üe (se) dieno (asia) pid'äu  
đ. izandanę. P l kođiss„ei đ. ĩũ đ ïkš  
kotona ei ollenkaan puhuta  lyydiä. N 
dievī ienee antoi äänensä kuulua, ään- 
nähti. (Av явгіть.)

điävi\zettä (S11 Pl); pr. -гещ impf. -Sin. N 
devīzei ilmestyä: Pl oīd ī ku.ıdad. đ-ze((ī 
dat kadotti oli ku ltarahoja liikkeessä, 
ilm estyivät ja  sam an tien katoava tk in . 
N zavediu haugaimai têurĥad. devīzei 
Üīau riagnàs piet ry h ty y  halkaisemaan 
pölkkyä, ilmestyi rako kiilasta päin.
(v. Я В ІІТЬС Я .)

*dievišu\da (N); impf. -(ti ed.: šerìcaAÒs 
kaksto-šküme saudattad đ-((ī peilistä tu li 
esiin kaksitoista sotilasta, (v. ed.)

điävoro\t (Td); p. -ttad; pl.n. -tad; pl.p. 
-toid jääkelkka, villikelkka (jota navan 
ym päri pyöritetään), (v. воротъ.)

*đīvui(tieze\tta (Ɓ); pr. -n, ihmetellä, (v.
Д Й ВИ ТБСЯ .)

do (Sn B Kıı Td N V T P Lm Pk) jo; kyllä, 
-kiıı; no: Sıı minä do nuadtn (teiıı) sen.
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dogo tu ld ī vai ei? N do àmu oo vaugeD 
j<» kauan sitten  on ollut valoisaa. B 
końđī opī: »hüvä ďo on* karhu maistoi: 
»Kyllä on hyvä». Td kergidäd do vie 
šinńä  kyllä ehdit vielä sinne mennä.
X do kn i lienou koumę kierăd ràstadutta- 
nei aina vańĸa ńim i, ka śīd liêàkš otă 
no, kun tullee kolme kertaa vastaan aina 
Vankka niminen, niin sitten  olkoon men
neeksi, ota! Td năged, hoi do meiden 
dogīž da därvīš on ăi kaład, et sentiäi 
ìıavadoł saa ııäes, vaikka m eidän joissa 
ja järvissä onkin paljon kaloja, et kui
t t ik a a n  niitä säkillä saa. N do ku i tüö 
andalftE), kai i minä andan ııo, kun te 
annatte , niin minäkin annan. 

dobr (Lii); ]). -ad hyvä: oīĩS äij d-a( İäs 
olisipa tässä paljon hyvää! (v. добр0.) 

doga (Sn 11 Td N TP SP Plı Kj) joka: Sn 
ńörńetät ku i đägibuab, d. diľ.ıossm.ıei 
kińdi nalkutat (nuriset) kuin syöjätär, 
j. asiaan pistät nenäsi, muiss,,oń d. ka
uas suomusi, kromi (paitsi) haugiz da 
madehez vai (vain ei ole), pošũ d. pühăD- 
päiväd jıuađitau pīragad melkein j. 
sunnuntai tehdään piirakoita. B d. ńeĭĩäs 
pui ,j. neljäs päivä. đ. miež. veri đ. 
śiähä oli brizgunu verta j. paikkaan oli 
priiskunut. Td luadiy, (tekee) hüvän 
suakun  (lipon): d. šilm  nagrau. X śüöu 
riśtiìuid d. kuud  syö ihmisiä j. kuukausi. 
i sııodĩ d. kormańis obištsimmàĩ ja  ryh
ty ivät j. taskusta  etsim ään TP d. päi
vää ,j. päivä. SP d. kohtah ,j. paikkaan. 
Plı sammajit otetaìı d. nuotńikan perìtis 
sam m alta o tetaan j. nuottam iehen pir
tistä .

događ\ida (Sn 11 N); pr. -in; impf. -ĩn huo
m ata, havaita: Sn šillei pideĭ d. sinun 
"lisi p itäny t h. X hebo d-ī końdian. 
(v. догадать.) 

događind (Sn); p. -ad huomaaminen. 
dogad\izetta (Sn); pr. -izen; iıııpf. -Ime,

X -ĩzei hoksata, huom ata: Sn dälges j 
häi faUizou ı ī i  (eli) d-izou, a ših aigā ļ

ei nägünü, midä ruadoi iŧiše, omã siima, 
rot i d-izou dälges jälkeenpäin hän hok- 
saa, m u tta  ajallaan ei nähnyt omin sil
min, m itä teki itse, niinpä jälkeenpäin 
hoksaakin. N briha sei d-ĩzęi, śto (ämä 
mindai eİİŚimài ajàu nuorimies se lıoksa- 
sikin, e ttä  täm ä m inua etsim ään ajaa. 
(v. догадаться'.) 

dogadizend (Sn) lıoksaaminen, huom aam i
nen.

đogah\ińe (Sn B Td Kj), Sn -īńe, Kn -inę, 
N -īnę, -iįnę ; p. Sn B Td -iŝt; pl.n Sn 
B Td -iŝed. Sn -īŝed, N -īšįd  jokainen: Sn 
d-išt koirastad (haukut), oma oń d-iźeu- 
л. агтаг (rakas). d-īŝe.rı.uom mozgut (ai
vot) piäs. d-izeŋ kere rĩdeled. N d-Щ лё 
sanuda omìd e.ioid ŝieĩ om jokaisen on 
sääli ilm oittaa om aisuuttaan [neuvos
tolle!.

đog\i (Sn II Kıı -K j Lh); p. Sn B Kıı V 
Plı Lh -ed, SP -ie; pl.ıı. Sn B Kıı Plı 
Lii -ed. X -èd; pl.p. Sn B Td X V Plı 
Lh -id, Kn Kš -īd, SP -ī joki: Sn ga 
теілл..,оп d. İäs piha.ı. ajada parŝid 
d-ed müöi u itta a  tukkeja jokea pitkin. 
B mäne e(одёле i в(Üi lähte (avanto)! 
Td erähišťǻi olimme ühiès dogèл joskus 
olimme yhdessä tukkijoella. X лио- 
diŭ  poiki dogès si.ıdaa tekee joen yli 
sillan. Lh ajaa lähemb dogein 

đogimadeh (Td) jokimade. 
đogirand (X) joenranta: ken on d-às? 
dogud (X) pieni joki, puro. 
doho|ttada (Sn B Td); pr. -Hau; impf. Sn 

-d i, B Td -( kohista, suhista; lorottaa: 
Sn tū,Aou d-ttau daAoĭi tuulee kohisee 
kovin. B Td kuzou d-ttau kusee I. (sei
saaltaan alaspäin). 

dokí ks. đotk.
doïa (Sn 11 Td); p., pl.ıı. -d osa: Sn теілл.,оп 

eńämbi d. Aa(ïǻuid kohtid meillä on suu
rimmaksi osaksi tasaisia paikkoja. 11 
lihas, kauas, mardas anda meilę d.\ 
Td knumaaź d. (v. доля.)
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*do.jwê\ida (Kn); impi. - ī ilm oittaa: hän 
d-ī tsarįn snugajıę (palvelijalle), (v. доло- 
жйть.)

đordan (B); in. -is; avanto, jossa vesi siuna
taan  loppiaisena. [Reunoille ripotetaan 
tuhkaa, ettei papin jalka livahda. Jum a- 
lankuvia kolmella puolella, neljänneltä 
m ennään veteen. Jo tk u t isännät p itä 
v ä t huolen avannon hakkaam isesta.]: 
oAda ã-ал olla avannolla katselemassa. 
(Av ердань, v. іорданъ.)

đorho\ttada (B); pr. -rem; impf. -tin  (ono- 
m at.) laulaa kirkossa ta i kotona kirkko
lauluja.

đoro (Td); p., pl.n. -d; pl.p. -id olas, suksen 
alla kulkeva uurre.

dorog (Sn—T P P h —Lh), P k  dòrog; p. 
Sn—TP Ph Kj M Lh -ad, B N -àd, 
N -dd; pl.n. Sn—V Kj M Lh -ad, B Kn 
N TP Plı -àd; pl.p. Sn—N M Lh -oid, 
V -uoid tie (ei valta-, postitie); m atka: 
Sn eńđišt d-ad miiö mända. šillei p id iäu 
ohđala d-as tèurā sinun p itää  ohjata tie- 
puoleen. d. on oigedā kädē. B ńägöu 
dorogam„vieroi virū kuohui rebuoi näkee, 
[että] tien  vieressä m akaa kuollut kettu , 
d. jioppīhe tie pää tty i. Td d. on snŏręd 
(tasainen, suora), ajan d-àd müöi kodī. 
N ńevvogàt mille d.l mäne hurài kädęi i 
puutu d-ài, seištę d-àd vaste mene vasem
malle ja  joudu tielle, seisaudu tien vie
reen! ńägi mв(téàs meišpeŕtiį tíuràs 
d-ád näki m etsässä m etsämökin syr
jässä tiestä. Ph  đärves on d-àd järvellä 
on tyyn iä  paikkoja (m uun osan väreil- 
lessä). B sobad on hällä kai azetettu d-ā 
varuoi kaikki vaatteensa hän on järjes
tän y t m atkaa varten. Kn dūmaitš hän 
d-ал ajatt.eli hän m atkalla. N dorőga.ı 
minä baibùĩn m atkalla minä väsyin. — 
B d-an sordai (ĩindu ), Kıı Td N d-àn 
sordài; pl.n. d-àn sordajàd (Td sördă- 
jàd), У d-an katkaidai B paskaharakka, 
Td pulmu, N varpunen, (v. дорога.)

dorog\leh( (B), Pl -uleht; p., pl.n. Pl -uleh-

(ed-, pl.p. -ulehíid piharatam o (plantago 
major).

doroksu\kš (B); p. -st; pl.n. -ksed; pl.p. -kšid  
tiesuksi (kapeam pi käm m entä). 

doroksuońleht (B) piharatam o (plantago 
major).

doroksuor (N); pl.n. -àd tienhaara. 
ďoro|tada (Td); pr. -tan-, impf. -(in laulaa 

yksitoikkoisesti yksikseen (esim. ajaes
saan).

dorš (B Pl Td Pk), B Kıı N dorš, Kn TP 
Ph Lm dorššić Td dorš, N jorši; p. B 
Kn Td N doršid. Pl Ph dorššid, N doŕš- 
šìd; pl.ıı. B Kn Td N doršid. Il Pl T P  
Plı dorššid, Td P k  doršid, N joršid. 
Plı dorššid-, pl.p. B Kıı Td doršid, B 
dorššid, Td doršid kiiski: N doršit p ü ui
tan. (v. ёршъ.) 

doŕššŁıamb\i (Ph); g. -in  kiiskilampi. 
dorššīļńe (B); pl.n. -ŝed pieni kiiski: hienoi- 

šed (hyvin pienet) đ-èed, maimad.
*dostaĩ (Sn Td Pk); p., pl.n. -id viimeinen, 

loput; muu: Sn piăS elämä igäkš d-ikš 
hohattaĩi pääsi loppuiäkseen eläm ään 
rikkaasti. Td dai ìéa-rnkkji d. karustui 
ja  isä raukkakin, viimeisenä, huononi. 
kodvaƞgi ambuťĩ vai d-ikš heiteiī kau
anko am puivat vai lakkasivatko lopulta? 
minä kävûn d-īhc deŋgoihe ńeišddeŋ  
kodī loppurahoilla m inä käyn ilo ty ttö 
jen talossa. N d-id ku u ś  pied leikadav 
sabĩiu ieręĥ loput kuusi pää tä  hakkaa 
miekalla poikki. Lh panon d-im pokoi- 
ńikaŋ kaШлй panee lopun ruumiin 
(kuolleen) kattilaan. P k  d-id rugehed 
viedau m eīīiìšã  (myllyyn), (v. досталь.) 

*dostaīń\ī (N); pl.p. -ioid viimeinen, jä l
jellä oleva: sĩd zaveđittai neišíet d-ioid 
bŕihoid ottamài souđinài sitten  rupeavat 
neitoset o ttam aan  jäljellä olevia nuoru
kaisia tanssiin, (v. достальной.) 

*dostańiz\eita (Pl Td); pr. -ou on runsaasti, 
riittää , kestää: Pl d-ougi šillä riittääkö  
se? ei d-e. (v. доста|ться, -нутся.)
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đoik  (Sıı), Б  đötk. Td N đoki; p., pl.n. 
Sn B Td N -id tökötti, tuolıenterva: 
Td đö İki.íi voiźin tëabatòd t-illä voitelin 
saappaat, (v. дёг|оть, -тя.)

(īou\d (Sn Td N); p. -dod, B -tod jouto, 
vapaa-aika: Sn еи.ц đoudod Ылл§г hän 
ei jouda. B eu.ıę mİAJiç šinuŋke enämb 
(īoutòd onda m :nä en jouda kauemmin 
sinun kanssasi olemaan. N mille еі-олд 
(as eläda đoudod m inulla ei ole aikaa 
tässä asua. 

đoudaška\tta (Sn); pr. -den; impf. -Sin 
alkaa joutaa. 

đou\dau (Sn B Td), Td -dàŭ, N -tau; p., 
pl.n. Sn B Td -darad; pl.p. -david vapaa, 
joutilas: Sn doudavanji^aigan ruadod 
eujiį, m ada midä tahto vapaana aikana 
ei ole työ tä, tee m itä  tahansa. B hän 
oĩi đ. Td đ. aig joutoaika, jolloin työ  ei 
pakota, đ. muSįĥ (mies). 

đouh (Sn B Td Kš N Pk), Lm -i\ p. Sn Kš -t; 
pl.n. Sn Kš P k  -ed, B Td -èd, N -ęd; 
pl.p. Sn -id, Kš -īd jouhi: Sn Шл he- 
Ъолл^оп đouht händäs äij (paljon), šīm  
(ongensiima) oo nuađiltu đ-es. Td šīm  
pletiläu (punotaan) đ-ès. N bardan (par
ran) đ. P k  rihman (ansat) đ-es ,mađitau. 

đouhheiú (Td); p., pl.n. -äd; pl.p. -id vih- 
vilä (juncus sp.). 

đouhi\haz (B Td); p. -kasi; pl.n. -kkahad; 
pl.p. -kkahid joulıikinnas, jo ta  pidetään 
talvella nuotanvedossa, sillä siihen ei 
vesi ta rtu ; lanka on jouhesta kehrätty; 
neulotaan sukkavartaalla. 

đovhi\ńe (Sn B Td); p. -št; pl.n. -Sed; pl.p.
-Sid joulıinem Sn oŋgess^oo šīm  (siima) đ. 

đouhiİİŜu (Lm) jouhim ato. 
đonhmado (B Td) jouhim ato, vedessä 

asuva.
đouhrihm  (B); p., pl.n. -ad\ pl.p. -oid 

jouhiansa.
đoufk (Td V); p. -kkođ; pl.n. -kođ; pl.p.

Td -oid joukko, parvi (esim. poikia). 
*doužıwsí (N); p. -id virka, toimi: келл..оп

Sieĩ (ädä d-id ei kukaan kadehdi tä tä  
virkaa, (v. должность.) 

đouti (B) jouten: đ. олеп. 
đou((İenheinę (Lm) valkea lumme. 
đou(tí\ìkoi (Td), Lm  -uoi valkea lehmä. 
đou\tta (Sn), B Td Kš M -ta-, pr. Sn B Td 

Kš N M -dan ; impf. Sn -Sin, B Td Kš 
-đin  joutaa: Sn häń đouš šidä ruadod 
ruadamā (työ tä  tekem ään). B nügü (nyt) 
en đouda, äi (paljon) on ruadod. N тіллаъ 
ei đoudàiS sen vasta1 đeńgăd m inulta ei 
joutaisi (liikenisi) niin paljon rahaa. 

đou\Uĥeń (Sn B), B Lm  -((sen, P l V -(Ŭeŕı, 
Kıı Td -(tǻim, Kıı -ïìǻim. Td đovïĥm, 
N -Uim; p. S11 - (Ûend, B -(tëent, Kn 
-(Üind, Td -(íêimd, N -Ïšind, V -(Űend, 
Lm -((ǻentę; pl.n. Sn - üšeńed, B Pl 
-tÛened, Kn -((Ŝimed, -ÏÍĚimèđ, Td N 
-İtĥimed, Td đovìšimèd, V -(Üenèd-, pl.p. 
Sn P l -Uĥeńid, B -İÚemid, Kn -(Üimĩd, 
Td N -(Űimid joutsen: Sn kū(tǻo vedess^oŋ 
kolnıd (vaahtoa) äij. va.ıgedad lcui đou- 
(tǻend. Pl đouiiĥeńiǻ\ tervehdys pesi
jälle.

dovoĩno (Sn Td) riittää , ei ta rv ita  enempää, 
tarpeeksi: Td oīi šüödä da đuoda d. 
(tarpeeksi), (v. довольно.) 

dragun (B); p., pl.n. -ad rakuuna, (v. 
драгунъ.)

*dragunskoi (B); in. -s rakuuna- : saūSī  
saədat d-s ponkas kümmene vuot ilhtē 
pa.tā sotilas palveli r.-rykmentissä kym 
menen vuo tta  yhteen menoon, (v. дра- 
гунскій.)

dremuSik (B) sekalaista m etsää kasvava 
paikka, (vrt. v. дремъ.) 

driäń (B) m ärkä (paiseesta), (v. дрянь.) 
drobovi\k (Sn); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 

-koid haulikko: d-кал ĩindud ambutau. 
(v. дробовйкъ.) 

drobu (Sn B Td); p., pl.ıı. -d; pl.p. -id hauli: 
Sn d-л ambutau. B d-tta ed arribu. (v. 
дробь.)

,dróbukukkar (B) haulipussonen (m etsästä
jän).
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drobumošń (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  ļ 
ed. (v. мошна.) 

droškàn . (N) ,  nelipyöräiset a ju rin ra ttaa t.
(v. дрожки.) 

drozd (B) rastas: d. rä(İŜettau (räkättää).
(v. дроздъ.) 

drožďi ( Il T dV P k); p. -d hiiva, (v, дрожди.) 
dro(Üindńimi (Sn) hyväilynim i. (v. v rt. 

seur.)
dro\İİŠida (Sn B Td M); pr. -( fšm; impf. : 

-(Űīn hyväillä: Sn .rasi vecſ dro,Űitau \ 
lastahan h-llään. Td Aasi pidäuı d. 
(Av дрочйть.) 

dr.uaêi\ttada (Sn B Td); pr. -tavi; impf. 
-(in ärsy ttää : B ела d-la mejaŋ koiradl 
(vrt. v. раздраж йть.) 

druk (Sn N Lh) yhtäkkiä: Sn d. tarttui 
rindã y. ta r ttu i rintam uksiin. Lh d. naps 
m rgasteüī. (v. вдругъ.) 

drušk (Sn II Td), Lm -ę; p. Sn ad, B Td j 
-àd; pl.n. Sn -ad. B Td Lm -àd; pl.p. 
Sn -id. B Td -id sulhasen miessukulainen 
häissä sulhaspoikana: Sn naizekast ei 
panda d-akš. brihamiez vai; d-i.tç ńeišišet ļ 
pandau bantąd rindā. da d. taboiüau 
ńeišišee. sūd andau häntäni pańijajıç. i 
potom i de-ŋgad andau hìi.ı.ıçi naimisissa 
olevaa ei oteta sulhaspojaksi, poikamies 
vain; sulhaspojille neitoset panevat ko- 
ristenauhat rin taan , ja  s. o ttaa  kiinni 
neitosen, suutelee nauhan pani,jaa, s it
ten an taa  rahaakin hänelle. B d. hehod 
ołıđadau i  (ja) veńİŜā (villille) vedatlau 
(vie). Td d-àd pideitäv heidęn pian 
ріал ventsàd ühlç.ı kiidęjı s-t p itävät . 
heidän (morsiusparin) päänsä yläpuo
lella kruunua yhdellä kädellä (vihit
täessä). (Av друж ка.)

*druškuspaAttin (Lm); pl.n. -ad sulhaspoi- 
kieıı m erkkinauha häissä, (ks. drušk.) 

drūg (Sn H Td Lh), N -u; p., pl.n. Sn B 
Td Lh -ud. N -àd; pl.p. Sn B Td Lh 
-uid 1) ja lk a -1. sivuvaimo, -mies: Sn ńīd 
drūguid hċĹı.ıäi šilmăd lähi n iitten  jalka
vaim ojensa tak ia  hän silmänsä m enetti

(taudin johdosta). B d., kudai vierast 
akkad (ukkod) ĩūbiu. häneŋke eĩąu, hand 
šebädau. häneŋke magadau j. on se, joka 
toisen vaim oa (miestä) rakastaa, hänen 
kanssaan asuu yhdessä, hän tä  syleilee, 
hänen kanssaan m akaa. N akàu oli d-u 
omàs küĩas ei .wiloinę suśod vaimolla oli 
rakasta ja  sam assa kylässä, läheinen naa
puri. -  2) ystävä: N kus m inŭv huk 
(susi), enđīnę d-u? (v. другъ.) 

đuanıę (V). N đuomç, TP duamu. Lm 
đoamę valtam aantie, (vrt. Av ямъ.) 

ļ duav\ida (B Lh); pr. -in; impf. m  kuristaa 
(kuoliaaksi), lyödä, pieksää, (v. давйть.) 

d!ub\a (Td Sg); p., pl.n. -ad; pl.p. -id viimei- 
seksi-jääjä leikeissä (joka rangaistukset 
kärsii): Td đubad đumajı ei dätä (hylkää). 

dubin (Sn Pl); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid keppi.
(v. дубйна.) 

dubov\ī (Sn); p., pl.n. -iad tamminen,- 
tam m i-: d-ianı pūņ ал. (v. дубовый.) 

dubro\v (B Td), Td -u; p., pl.n. B Td -vad; 
pl.p. -void nurm ikenttä, paikka, jossa on 
lyhyt ruoho, pu ita  ei ole: Td d-ѵалл oŋ 
kaste. (Av дубрбва.) 

dudi\šta (Td); pr. -žou; impf. -ź hytistä , 
tu tis ta , väristä: hóaban lehtez (lehti) 
d-žou. ìekkū (heiluu). 

dudu (Sn B Td); p., pl.ıı. -d; pl.p. -id tee
kannun nokka; Td myös lapsen tu tti  
(harv.): Sn puhtastA İŜaińikan (teekan 
nTın) d.! (v. дуда.) 

du\ga (V), Ph -ka; p. V -gad; pl.n. -gad, 
Ph -ìcàď; pl.p. V -gid laitareen kaari: 
V kres.tan d. leveän I. k. regeh đugi.tç 
azuttah daššik , korde rekeen kaarille teh 
dään kehä (kori), kirkkoreki. (v. дугй.) 

dųge\d (Sn), B Kıı Td X duge\d. Pl Td Plı Lh 
düge\d; p., pl.n. Sn -Td X Lii -dad; 
pl.p. Sn B Pl Td -did; komp. Sn B X 
-dernb, X -dęnibę; sup. Sn kaikiz đ-dim. 
B X kaikkiz đ-demb. Pl đ-dim  raskas, pai
nava; vaikea: Td ištndes on m ad  ei- 
duged istum atyö ei ole raskasta. B se 
hein on duged. redě vpponou. duged on
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nuoręAį İilưç.ıç ejıost elädä raskasta  on 
nuoren yksin elää eläm äänsä. Kn on se 
duged tietä sitä  on vaikea tie tää. Td 
haugi(tŜuid on düged sııada, ne on 
varu(Ŭmd, ei šeiêu paikuî haukia on vai
kea saada, ne ovat arkoja, eivät pysy 
paikallaan. N duged ruodo śiu peudou 
r. on työ  sillä pellolla. Lh kandoi, kandoi, 
häjiAç rodī düged kantoi, kantoi, hänestä 
rupesi tun tum aan  raskaalta. 

dugednhk (B) raskaanpuoleinen, vaikeahko. 
dugėdaĩi (N) raskaasti: mida sinä kandàd 

đ .?
đy,ge\ta (Sn); pr. -nou; impf. -ń  tu lla  ras

kaammaksi, painavam m aksi: ĩižažıđ dai 
đ-nou kun olet lisännyt, niin tuleekin r. 

*đuhkahze\Ua (B); impf. -ttī jym ähtää  (?). 
đuhku\ttada (B Td); pr. -ícm; impf. -(in 

lyödä jy m y y ttää  (nyrkillä seinään, pöy
tään  t.m .s.) 

đuhkul\ez (B), Td -uz; p. B -est. Td -ıısk, 
pl.n. B -eksed jym yytys (lyömällä), 

dınna\A (Sn B Kıı Td Lii), Pl Td -ł. N - m , 

Plı ń-л-, p., pl.n. Sn B Td Lh -.lad, B N 
-Aäd\ pl.p. Sn B Td Lh -лоіЛ Jum ala; 
jum alan-, pylıimyksenkuva: Td d-łoihe 
miini m atkusti toivioretkelle, aja d-.ıàŋke 
(Jum alan nimeen) kodīl N sille hui 
d-näne sanùttud sinulle kuin Jum alalle 
sanottu  (vakuuttam inen), đ-u meinę 
andoi kazàkaa (rengin). Sn d-л-аЬи1 — 
pid 'ău d-л-аЪиІ Jum ala  auttakoon! — 
Jum alan  apua tarv itaan! (tervehdys 
työntekijälle ja  täm än  vastaus). Td 
d-л-аЬи soban pežpanę (vaatteiden pesi
jälle)! N tu li miehènnu (-luo), andòi 
dumà.ı-abùn (ja tervehti). Td terveh 
taloi. d-ł-abul — ka pidäu d-ł-abu\ Ph 
ń-лаг) kere H erran huomaan! 

dumananbokak (B) taivaanvuohi. 
đumcuıànbŏmböl (N )sateenkaari: d. duou vei, 

suou vihmum ài; vihman edçu hüö oudai 
semmoišęd s. juo vettä , rupeaa sa ta 
m aan; sateen edellä ne semmoiset ovat.

duma.mnīehmä\ińe (B Td); p. -st; pl.n. 
-ižed\ pl.p. -išid leppäterttu : d.: kova 
šelg, śībed ruskedad, būrattavad (ruskeah
kot), piä rusked, šībİAA,,on (ǻokìttu (pis
telty ) muga (niin) kirdād (täplät). 

dumaĂkod\a (Sn); p., pl.n. -ad-, pl.p. -id 
jum alankuvan kehyksen alaosassa oleva 
laatikko: oraińe (naskali) pandau d-ã. 

dumajlÜu\p (Sn B Td), B dumaīťǻup, N 
dumaĩųÜuppu-, p. S11 B Td -ppud\ pl.n. 
-pud, N dumau((šupŭd\ pl.p. Sn B Td 
-puid huoneen peränurkka, jossa pyhi- 
m yksenkuvat ovat: Sn d., kudamass„oń 
dumanat Üupus. B d., kuga (missä) ondau 
obrazad (pyhim yksenkuvat). N istuu  
ak penis đumau(İŜupǔs. 

đumaudovàn-päiv (N) toinen pääsiäispäivä. 
đumo\ttada (Sg); pr. -ttau; impf. - ĩ  kolot

taa, särkee: ìıambazd..d-ttau. 
dun\d  (Sn B Kn Td), Td -t, V -dę\ p. Sn B 

Kn Td -dad, B -dàd. Td -tad; pl.n. Sn B 
Kıı Td TP -dad. Td -tàd, V -dàd-, pl.p. 
Sn B Td -did, Kıı -dīd. Td -tid ja ta , 
verkkojono, rysänaitajono: Sn kakš verk- 
kod agdakkai (päittä in  yhteen liitettynä), 
se tuAoıı (on) d. ļļ šīgaaverkod oń d. 
B dundā .laskin verkon, en ükšin  verkoin, 
đundat šcizađı (pystyyn) panemme made- 
hidem {mutes. Kn ühtē dundài kai (kaikki) 
verkod .laskin. Td. kakš Ісолте verkkod 
agdakkai sanutau : .laskin dundan. TP 
du n dad o .ula h riäþöin suadavàd jadat 
ovat m uikkujen pyy täm istä  varten. 

duob\uda (Sn B Td N V); pr. -un, N -ùn\ 
impf. Sn B Td V -uin  pyörtyä, mennä 
pyörryksiin: Sn (ã Űihvā voii d. tähän  
häkään voin p. B külbeda ei käske, ei 
duobutaiž (saunassa) vihtom aan ei ke
holta, jo tte ivä t pyörtyisi. Td tĥihvàz 
duobui. lüödä pidäu daìo (kovasti), štobį 
(jo tta) madeh duobuiį. 

đuobukš\is, -ī (B), Td -ihe tainnuksļissa, 
pyörryksļissä, -iin: B külbīhe d-ĩ suai 
vihtoi (saunassa) pyörryksiin asti. Td 
madeh on ołnu d. pohdas.
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đuobu\tada (B Td); pr. -ttau, Td duobuttàv 
p yö rry ttää  (häkä), ta in n u ttaa , huum ata 
(esim. lyömällä, päähän). B Íİihv (häkä) 
d-ttau. Td külüs (saunassa) on Ŭihv, 
duobuttàv. šügüzel lähtöä briha(tǻud (po
ja t)  madeht d-tammai hamarol (kirveen 
ham aralla jään  läpi). 

đuobutamiŝaig (Td) pyyntiaika ta in n u tta 
m alla (hauen, mateen): đ. on lühüd, näged 
(sillä) điă tułou dăredäkš (paksuksi). 

duod (Lh) lautanen, lautasellinen: onańdad 
d. om pä(téis pannukakkuja lautasellinen 
on uunissa, (vrt. v. блюдо.) 

duoda (Sn B Kıı Td N У TP Lm Kj M Pk), 
Td đuödă] pr. Sn B Kn Td N У TP Kj 
M Pk duon] impf. Sn d uoin, Sn B Kıı 
Td N V M P k  duoin, Td đuòin, Kj duin  
juoda: Sn Uöuhtütíī, što eujıę šüödä ń i 
duoda ń i midä köyhtyivät, niin ettei ole 
y h tään  syötävää eikä juotavaa, duoda 
käšlc šidã vet. B pìvađ da vīnad stokanan \ 
m i  đuotau o lu tta  ja  viinaa juom alasista 
vain juovat, d. kofejad (kahvia). Td 
đeŋgad mińä kai duoin rah a t m inä join 
kaikki (viinaan). 

duohta\ttada (Sn), Kš N -tada: pr. Sn Kš
-tan; impf. Sn -fin  joh taa, m u istu ttaa
jk n  mieleen. Sn häń d-ì sanaa hänelle 
joh tu i sana mieleen. N tunę meîtëài i 
d-da mindai tu le m etsään ja  johda mie
leesi minut! 

đuohtatełda (Kš) johdatella mieleen: aino 
(aina) pidäu d. 

ãuoht\e (B SP), N -ę, V -o; p. B -et, SP
-ettu; pl.n. B -eged, N -ęged, V -òd, SP
-ied] pl.p. B -egid, SP -гелоі johde, jä r 
veen u lo ttuva aidan jatko: SP d. on aidu 
vedeh.

duoht\uda (Sn—V Plı), SP -uo\ pr. Sn—V 
SP Plı -ū, N -uu\ impf. Sn—V SP Ph 
-ui, N -ùi joh tua (mieleen): Sn hä.ınęi 
d-ui sana mielē. B arhejeralę (piispalle) 
d-u i mielē. N đ-ùi mielèi köuhäm muši- 
ìcàn (miehen) kauńtŝ т щ йоі (nuorikko).

đuohtu\ttada (Sn B Kn Td Kš); pr. -tan] 
impf. Sn B Td Kš -íin, Kıı -ü ĩn  joh taa, 
m u istu ttaa  jkn  mieleen (ettei unohtuisi). 

đuoks\endenda (Sn Td Kš Lh), B -endenta; 
pr. Sn B Td Kš Lh -endenęn, N -çndçnou; 
impf. Sn B Td Kš Lh -endeīin juoksen
nella: B napsèd d-èndentau pihan. 

*đuökšiška\ta (B); iınpf. -Uī läh teä juokse
m aan.

duokŝi!íŧ (B); p. -tíšad] pl.n. -(Uad] pl.p.
-(iSoid nopsa, virkku, juoksija: d. hebo. 

đuokS\ī (Td); p., pl.ıı. -ijad] pl.p. -ijoid 
juoksija: hebo ü kš  òn т іла1 dano d. 
m inulla on yksi hevonen kovin hyvä 
juoksija.

đuoksun (Sn B Td) kiimoillaan (eläin); Td 
juosten: Sn ĩehm oń d. Td se m äńi ko-đĩ 
du-oksùn (juosten). 

duoksu\ttada (B Td); pr. -íaıı; impf. -iin 
juoksuttaa; astua (härkä lehmän): B häk 
on ůïuž (täysikasvuinen) ĩıärg, kudain  
(joka) lehmìd đ-ttau, a (m utta) pien ei 
voi đ.

*duom (N); pl.p. -īd  juoma: stonăjw rodizui 
kaikid süömīd, d-īd pöydälle tu li kaiken
laisia ruokia, juom ia. 

duom\inę (Lm); p. N P k  -ìšt, N -īSt, TP 
-istę\ pl.n. TP -izèD] pl.p. N -īžid juoma, 
juotava: N śīd lienou kaikid süömīšid, 
đ-īŝid  silloin tulee kaikenlaisia ruokia, 
juomia. TP muamah Seimiu d-izeo äiti 
valm istaa juotavaa. 

đuomoi (Sn B Pl Td V TP), B duŏmoi, 
B Kn Lm  duomuoi, Td đůömòi, N duo- 
moi] p., pl.n. Sn B Pl Td đuomoid] pl.p. 
Sn đuomonoid juolukka (vaccinium uligi- 
nosum): Sn ota burakoińe duomoiŋ kere 
o ta kori juolukkoineen! B đ. on tobđemb 
muŝiSoid, magedemb, mııst j. on suu
rem pi m ustikkaa, makeam pi, m usta. 

đuomseng (N) juom uselkä (lehmä, jolla on 
leveä valkea juom u pitkin selkää). 

đuond (B N); p. N -àd juonti: N đälgei 
(jälkeen) đ-àd.
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đuondaiga (Sn) juonnin aikana: šigä pūtui 
kupts trahleřiz đ. siellä ravintolassa sa t
tu i olemaan kauppias (teen)j.a. 

duošk\ata (Pl Lh); impf. Pl -ain, -ai, Lh 
-aŝin alkaa juoda. 

duo\sta (Sn—V SP Plı Lh), Kj -ksta; pr, 
Sn—V SP Plı Kj Lii -ksen; impf. Sn B Pl 
Td KŠ N Lh -U in, Kn -lcśīn, SP Ph  -ksin 
juosta: Sn (äut ńeĩĩu t ( tä y ttä  laukkaa) 
duoksou hebo. B koir duokš dälgid müöi 
vīdikkõ  (viidakkoon). äijăA (kovasti) 
duoksou. duoksou hörsküttău (lönköttää). 
Td ka hiřndãi Üu • moiiandat..Se'hädät., to-š- 
päivan duoksou ka-htè.ı da.ıgŁı beśodai 
kun hän tä  (ty ttöä) suutelet, kaulaaŧ, 
toisena päivänä laukaten tulee ilta tans- 
seihin. N hän op<ı- t  w ą Išìkkod m üödį 
đuozmai hän  taas läh ti m etsikköä pitkin 
juoksem aan, đuoślī hebòd dorogàd (tietä) 
müöi. Lh duošlêī virslad kümmene juok
sivat noin kymmenen virstaa. 

đuoste (B Kn Td) juosten: B mäne tèrämbi 
(nopeasti) ď.! minä lählin d. Kn hän 
tu li d.

đuo\zetta (Sn), B Td -zeta; pr. Sn B -zen 
impf. Sn Td -šīn, B -imoi juoda itsensä 
(humalaan): Sn đuozettau humanā šihi 
suai, što ei liettä ittëed juovat itsensä 
hum alaan siinä m äärin, e ttä  ovat ta ju t
tom ia. B ела duoze hummia suai (asti)! 

*duoìatūšk\ata (N); impf. -aaŝ alkaa jano t
taa; đ-aąê hąA.ıę vei h än tä  alkoi j. 

đuo\tattada (Sn); pr. -tattau, N -tàttàu; 
impf. Sn -talli janottaa: Sn Іал калал ei 
piđäiŝ d., a đuotattau täm än  kalan (syö
ty ä) ei pitäisi j., m u tta  j. rnindai 
duotad danoĩi m inua jano tti kovin. 
aino duot, m i šindai duotatannou yhä 
vain juot, m ikä sinua janottanee. 

đuotau (TP) josta juotetaan: kesken tahna 
lehmiden d. karlę keskellä nave ttaa  on 
kaukalo (allas) lehmien juo ttam ista  var
ten .

duo\ttada (Sn B Td N T P  Lh Pk); pr. 
Sn B Td Lh -tan, N -ìan; impf. Sn B Td

Lh -Iin, N -loi, P k  duətl juo ttaa, an taa  
juoda; ju o ttaa  tinalla: Sn lehmid đuotetau 
viedran (sangolla), đuottagad goštid (vie
raita)! sĩiesaŕ (mekanikko) duottau Ііпал. 
N śüötöi, duotoi länıàŋ kazàĥan i pauìcàn 
maksoi syötti, ju o tti täm än  rengin ja  
palkan maksoi, heboo duottau. Lh izvošÜi- 
kań  (kuskin) duoì humanā suai (asti). 
P k  lehmid đuotetau ,ıohańis (pyöreästä 
puuastiasta), händäi šüötl i duətl hu- 
тала.

đupk  (Sn B Kıı Td), V Plı -ę, TP ĵ-e; p. 
Sn -ad; pl.n. -ad, Kıı -àd, TP j-àd; pl.p. 
Sn -id hame: B vatnoi (pumpuli-), buma- 
zeinoi (villa-), kodis kudottu đ. Td d-at 
połvei suai (asti), (v. юбка.) 

dupĩaŋ\k  (Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p.
-koid telkkä (clangula). (Av дуплянка.) 

đuraita ks. durista.
dur\ak (Sn), B Td У -ak, N -àk, V -akkę; 

p. Sn B Td -akkad; pl.n. -akad; pl.p. 
-akoid hölmö, pöllö. (v. дуракъ.) 

đuŕińeh  (Pl) jyrinä.
đur\ista (Pl), Td -aita; pr. P l -išou, Td 

-aidau, V dürizou, TP đürizöu; impf. 
P l đur\iê; Td -aiž jy ristä  (ra ttaa t, ukko
nen): Pl teleg duriŝou; Td leīeg đurai
dau ra tta a t m ennä jyrisevät l.ko la javat. 

duro (Sn B Td); p., pl.n. -d; pl.p. -id juova, 
viiru, jakaus (päässä): Sn vangeđ duro 
lehmänn._0(tšas šilmiden kaule (välitse) 
a.ıas..suai ([turpaan] asti), đurošeĩg lehm. 
Td đuron olet suginu (kam m annut). 

duroikas (Td) juovikas, raitainen: d. paid. 
đuru  (Td), V Lm  đürü  jyry , jyrinä: Td ku  

linass^ajad, ka ükš đ. mänöuı kıııı kau
pungissa ajat, vain j. kuuluu. Lm  
dürütauttę rnoah kirbońi taivahas ukon- 
vaa ja  putosi m aahan taivaasta . 

đušk (Sn B Td), V Lm -ę; p. Sn B Td V Lm  
-ad; pl.n. -ad, P h  -àd; pl.p. Sn B Td -id 
uuııinpelti, savutorvensulkıı: Sn pane 
đ-at umbē (kiinni) paŕembi, anda (jo tta) 
lämmăd heittäzöu (laskeutuisi) eńämbi. 
d-ad ondau trubas (savutorvessa). B truba
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saabatau (suljetaan) đ-ал. (v. юшка, 
вьюшка.)

dušńi\k  (Sn B Td); p. -kkad ; pl.n. -kad; 
pl.p. -koid uunin kyljessä oleva pyöreä 
reikä, mihin teekeittim en (samovaarin) 
johtotorvi p istetään  keitettäessä, (v. 
(душнйкъ.) 

duzàk (N) laiska, veltto. 
dūb (Sn B N), V -ę; p. Sn -ad; pl.n. -ad,

N -àd; pl.p. Sn -id tam m i: N tııïi ak 
dūbàŋ kohtài (luo), (v. дубъ.) 

dū\x (Sn P l— Kš), B -h, V -xu; p. Sn 
P l— Kš У -xud; haju: Sn ristìkaazan 
(ihmisen) dūx. dūyu.ıç tuudau haisevat. 
ń i dūxud ei điänü  ei vähintäkään jääny t.
B karvame dŭh (poltetun villakankaan!, 
karged dūlı (poltetun palttinan) kitkerä 
h. rebuoi mв(ísàš ШЬел dūhŭn oĭ: kuk- 
šin om^maidòŋke k e ttu  m etsässä läheltä 
hajun tunsi: ruukku on m aidon kera. 
(v, духъ.)

dūm  (Sn Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id ajatus, 
tuum a: Sn vie dŭmass...oīi ottada vai ei 
vielä p ää ttä m ä ttä  oli, o ttaako vai ei. ļ 
Td dūnıad hänen nügü (nyt) oĩd ī šigä 
(siellä), (v. дума.) 

dūm  (Td); p. -ad tuum a (m itta): loin e 
merežin (rysän) kieĩ on kakš đūmad. 
(v. дюймъ.) 

dūma\iita (Sn Kn N), Sn Td Kš V Kj -idä, 
Pl N Plı M Lh -itä, SP-jie; pr, Sn B Pl 
Kn Kš N Y Ph Kj M Lh -i(ÍŚen, Sn V 
SP M -(in. Td -jū; impf. S11 B P l Kš N У 
Plı Lii -i(ťíĩn, Sn V SP -(in, Kn -ųiǻīn. 
Td -(in ajatella, m iettiä, arvella: Kn 
anda sutkikš тілл§ d-ita anna minulle 
vuorokausi ajattelem isen aikaa! Td opi 
vai sa d-ita koetapa vain ajatella! kädèd 
on pannu ristā1 da d-jū šeišađį kädet on 
pannut ristiin  (rinnalleen) ja  m iettii sei
saallaan. N d-iïĩ akàŋke kodv..aigad 
m ietti vaim onsa kanssa p itkän  aikaa, 
(v. думать.)

*dūmittęA\da (N); pr. -òů ajatella, tuum ailla: 
hän d-òŭ, što ŉninŭs ei liene miest» hän

tuum ailee: »Minusta ei tu le miestä.» 
(v. думать.)

dū\ŕ (Sn—N Lh), B -r, V SP -H, P h  Lm 
-n ; p. Sn— Kš Lh -rd. V Ph -rdę, SP -rdu. 
Lm -rtç; pl.n. Sn— Kš V SP— Kj Lh 
-rcd, B Td -rèd. Td -ręd, N -red; pl.p. 
Sn B Pl Td Kš V Ph Lh -ŕ id ," B -rid, 
Kn -ñd , SP -ŕī 1) juuri: Sn ťä.ı pū.ı 
dūred oń däredäd (paksut), dūŕińē ĩäkš 
pū kai (koko puu). B pũ đūretta ei voi 
<ưda juureton ta  p u u ta  ei ole. šīt še kàııd 
đūŕinē kiändä iărä sitten  se kanto 
juurineen väännä pois! N minä otan 
іШ§лл§ dūrèd, sille (sinulle) andàn .ıad- 
vàd. Td erogaĭižęs dũrçs kazvàŭ veŝikürz 
eri juuressa kasvaa valkea lumme. —
2) Kn suolaheinä: läkkäd đūrd kerammā 
da śüömmeì 

đūra\k (Sn), Sn dūŕi\k, B V dũri\k; p. Sn 
B V -kkod; pl.n. -kod; pl.p. -koid ju u 
rakko, juurikko; B itu: Sn porđimoi 
(kärppä) eläu dŭrakos. íăz m eţdäz oń 
dūŕikkod kuadunu äij (paljon). B m äńdī 
duriĸod vaste (viereen). V dūrikoideŋ 
kere kūzahaine (näre) on лаѵі. B kagr on 
đūrikoл.

đūre\toińe (Sn); p. -tošk, pl.n. -ttomad; pl.p.
-ttomid juureton: d-tošt pūd me(ťšäss.,ev.iį. 

dūri (B TP), B dūŕ, N duuri juuri, aivan: 
B d. końdan keškkohtas Ылои pū, huhu 
pidaiš ambuda j. karhun keskikohdalle, 
m ihin pitäisi am pua, sa ttu u  puu. dūŕ 
must euAę ei ole aivan m usta. N Іилои 
tömä mieź duuri häneę rindèuıě (vie
reensä).

dūr\ida (Sn); pr. -in; impf. -in  telmiä, olla 
vallaton: .lapset pHưuı dūritau. minä 
dūridez ńäukn  šindai bokkā m inä tel
miessä nipistelen sinua kyljestä, (v. 
дурйть.)

đūŕi\kaz (Sn); p. -kasi; pl.n. -kkahad; pl.p.
-kkahid paksu-, runsasjuurinen, juurekas. 

dūriktíura  (B); p., pl.n. -d juurikko-, tyv i- 
puoli (kaatuneen puun).
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dū\ttuda (Sıı B Td), N đuu\ttuda; pv. 
Sn B Td N -tun; impf. -tuin  ju u ttu a , 
läkäh tyä (vuodon, ruokapalan kurkkuun 
tarttum isen  johdosta): Sn ĩeibäd лаіпаііп  
(nielaisin) da dūtuin. muga kurkkii лаі- 
nadвAçd ga đūtuD siten (pureksim atta) 
kurkkuusi nieleksit, niin läkähdyt, N 
münou nagriškuoppai: süönu mìeż nagrišt 
i đuųìtunu nagrçhęi i śihe i kuounu. 
menee nauriskuoppaan: [siellä on] mies 
syönyt naurista ja läkälıtynyt nauriiseen 
sekä sen johdosta kuollut. 

dvirtsat (Sn), Ph dvertsàd uuninsuupellit: 
Sn päįťǻin usùts (suussa) o.ıdau d. 
(v. дверцы.) 

dvoińikad (Td) kaksoiset (lapset), (v. двой- 
ники.)

dvorńik (N); pl.ıı. -ad talonmies: küzüŭ 
d-au. (v. дворнпкъ.) 

dvorts (Kıı N), N dvorts, dvòrtŜ, dvorťǻfE),
N Lh Pk  dvorťš; p. N dvòrìšŭd, Lh dvor- 
Üad, Pk  dvorťšad; pl.n. Kn N dvortsàd,
N drorťśad, Lh dvorťšad palatsi, hovi, 
linna: Kıı minä proiđĩn tsarļn dvortsàs 
sĩriUi minä kuljin tsaarin  palatsin ohitse.
N siskkat mi.ı.ıę hüvä kođi kıii tsariden 
dvortśàd rakentakaa minulle niin hyvä 
talo  kuiıı tsaarien palatsit ovat! (v. дво- ļ 
рёцъ, -рца.) 

dvugŕiveńńik (N); pl.n. -ad kahdenkym m e
nen kopeekan raha. (v. другрйвенникъ.) 

düged ks. dy,ged.
dügedäi (Td) raskaasti: hän d. heŋgiĭ. 
đürginä\ińe (Sn); p. -šk pl.n. -ižed; pl.p. 

-ižid pyöreä: žerd .ırikntau d. hakataan  
p. riuku.

dürk (Td); pl.p. -id jyrkkä: pidetäu mereêīt 
(rysiä) đürkis randois. 

dürütauttę (Lm) ukoııvaaja: đ. moaih kir- 
boni (putosi) taivahas. 

düttв  (N) tavalla, lailla: kuiźę minä en 
nuıuìa vietta sinun d. kuinkas m inä en 
osaa so ittaa niin kuin sinä? 

düv\ä (Sn B Td N Pk), TP -ę; p. Sn -äd\ 
pl.n. Sn Td N Lm Pk -äd, B N -ad; pl.p.

Sn -id jyvä: S11 ťäs havadoss^oń (säkissä) 
düväd hüvăd. ei pidä piroittada (pirotella) 
düvid. N rugiš puhkenou đüväjıę. Td 
emme anda ń i üht düväd. 

düväi\ńe (Kš Pk); pl.n. Sed  pieni jyvä. 
dädõi (S11 Pl Td), Kıı Td Kš Lh Pk  dada. 

N dädo, dàdo, V dädö sedän, enon puhu t
telunani: Pl d. arnıahemb ku i diäd. 
d. nim itys oıı rakkaam pi kuin diäd. 
Td d. vie (vielä) armahembi ku i dädä.
(v. Д Я Д Я .)

dägib\uab (Sn), N -uob; p. Sn -uabad\ pl.11. 
-uabad, N -uóbàd ilkeä nainen; noita- 
akka, syö jätär (saduissa): Sn ńärńetät 
(mariset) ku i d., doga diejioss^ojiet k ińd i 
(joka asiaan p istät nenäsi). (Av erń- 
баба; v. яга-баба.) 

dügäl (Sn B Td); p„  pl.ıı. -äd; pl.p. Sn Td 
-oid, B Td -id jäkälä: S11 d-oİD šüõdău 
pedran. B d-iid tadehë (lantaan) pandan; 
haravaĴi otetau kaŋgahas. šīhi munitetau 
sotkad (ūmenē) siihen (jäkälille) m uni
te taan  telkkiä (uu ttuun, pönttöön). 

đägälheiń (Td) lahnaruoho (isoëtes sp.). 
*dähkitä\kseh (TP); pr. -hez työn tää; tu u p 

pia toisiaan: d-hez seilıähä.ı sauvotaan 
(lauttaa).

*däišńi\İŜ (B); -(Űan m unapaistos. (v. 
яичница.)

đäiĩŚ (Sn Kıı N), Td đä(its, Lm daųtšç; 
p. S11 B Kıı däiťűäd. Td däųilsäd, 
dàľtsăd; pl.11. S11 B N P k  đăi(Ŭäd. 
B däiįtšad, Td dä,iisnd. däĩtsäd, däi,lsäd; 
pl.p. S11 B däųtëöid, Td dä(itsöid, Lm 
däiftšüid  m una (linnun, miehen, eläi
men): Td peavahàn šiemèndăjčuıě ak 
tuove konme däĩtsäd. šĩd релѵаг kazvàv 
pitkàkš i sagedàkš pellavan kylväjälle 
vaimo tuo kolme kananm unaa, sitten 
pellava kasvaa p itkä ja  tiheä, kana 
đäiftsäd лuadiu  (munii). Lm dąi(ÍŚan 
südäin (ruskei) m unan ruskuainen. (v.
Я Й Ц 0 .)

đä\ĩg (Sn B Td), Plı Lm -łgi, M Lh -Ig; 
p. Sn -īged, B Td M Lh -ìged; pl.ıı. Sn
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-īged, B Td M Lh -Iged, N -ĭgèt, TP 
-łged; pl.p. Sn B Td -ĩgid , B TP -łgid, 
N -īgĩd, TP -łgilöid jälk i (esim. jnk  

. eläimen): Sn merŬäz ńägimme końdiań 
đäīged. B koir duokš (końđan) đäłqid 
müöi. N ka tëuu  on đäĩgèt kodī piei 
mändŭd (menevät). TP löütäh đäłged 
hirven, nīlöid đäłgilöid müöti hirvid 
ajetah. Ph  tahkon đäłgį stoikas pidän 
oigeta kovaŝimen, kovaštai tahkon jälki 
viikatteessa on oikaistava kovasimella, 
»kovaistava». —  Sn pap sanū propo- 
vedit dälgen obedńad pappi saarnaa 
päiväjum alanpalveluksen jälkeen. Pl 
muŕginan dälgen män^oddoxanę viere 
aamiaisen jälkeen mene paneudu levolle! 
N däĩgęu külüd küĩbezou därves saunan 
jälkeen ui järvessä. — Sn hän tu īi däl- 
genę rnindai (jälkeeni), đälgenę vīnań- 
duondad proxmeīđ  (kohmelo) oo. B 
däīgenę mułginad. dängęne päivän nas- 
kud. vastan küłbetau, šīã đälgełę kül- 
bendan pezętau vihkon v ihdalla vihdo
taan  (saunassa), sitten  vihtomisen jälkeen 
peseydytään niinivihkolla. N däīgĕně 
śidä sanăđ tu īi ńeųtëùd kun [mies] oli 
sanonut sen sanan, tu li neitonen siihen. 
T P  sutkàd magazi, däłgełę äijän hămmäs- 
telize vuorokauden makasi, jälkeenpäin 
oli kovin ihmeissään. —- Sn tunę đälges 
(jälkeenpäin). B rügindän đälgez noga 
yskimisen jälkeen lim aa [tulee suusta], 
Kn m inun däīges tunou. hän tunou däl- 
ges (jälkeenpäin). N teiłę däīges ei su 
lehàhtadaze pitkän aigoid te  ette saa [sen] 
jälkeen liikahtaa pitkiin aikoihin! đäĩ- 
ges sanuttai vorăĩę jälkeenpäin sanotaan 
varkaalle. — Sn hän kăveī millei dälgē 
(jäljessäni). B toińe hebo tu īi dälgē (jäl
jessä). tüttärele dätgë anduoi koumetuhat 
pridanuoikś{i) deŋgad ty ttärelleen  antoi 
m yötäjäisiksi kolm etuhatta [ruplaa] ra 
haa. otŕad mänöu lųīšeńdaiį. hän šin- 
neše đäłgē [ratsuväen] osasto menee har
joitukseen, se (hevonen) myös menee

sinne jäljessä, koiratta en ruohti (uskalla) 
mändä końdan däłgë. ei lähtenu dăngē 
toiŝiłę heboinę (toisten hevosten jäljessä). 
piä ei piäze, kukšin dälgē tunou pää ei 
lähde pois ruukusta, ruukku seuraa 
m ukana, vie kakš karłtįd đängei lükäi 
vielä kaksi ko rttia  lisäksi viskasi. Kn 
m inun đälgei tunou. N i  lähi koir edęu, 
kaži däĭgei, hän heinę đäĩgèĩ ja  lähti, 
koira edellä, kissa jäljessä, hän «iiden 
jäljessä. T P  astutan, buabo eden napseŋ- 
kełę, muamo dälgeh astuvat, lapsenam m e 
edellä lapsen kera (lapsi sylissä), äiti jä l
jessä. hirvid ajetah dälgeh hirviä ajetaan 
takaa . Lh diäđ  andau ńeīīikoo dat i(Üe 
lähtöu dăngē setä an taa  nelikon ja  itse
kin lähtee jäljessä.

dälgekk\ā, diiłgekkā (B), Td -ä jäljekkäin, 
perätysten: B hüö a jeü ī .đ.\ ükš eden, 
toińe dälgē.

dälginnē, däłgillē, dälgīne (B), Kn đälgėnnę, 
Kn P k  đänginnęi, N Lh dälginnęi, N 
đäĩgįnneh, đalgįnnįh takaisin, taas: B 
hän dälgīne tuīi. šīd šeiŝattau däłgillē 
šīhi šiähä sitten  seisauttaa taas siihen 
paikkaan. Kn ĩäiíien minä đänginnęi. N 
std ištuzuttai dalgįnnęh stonàn tagàs 
sitten  istuu tuva t taas pöytään. P k  
mвŧiåan išand đänginnęi vai huvāhtazou 
m etsänhaltia taas vain ääıınähtää. (vrt. 
därgillë.)

dälgimäi (Sn TP), B däĩgimai, K n dälgi- 
mai, Td däĩgïmàĭ, N đăīgimbai, đäĩ- 
gìmbai, M đälgimai viimein: Sn vuo- 
İimme. vuotimme (odotimme), d. tuīi. 
TP đ. ei voinu ń i sanad (sanaakaan) 
sanoda. N đăīgimbai sanuu ku(İśerănę 
(kuskille).

đălgimä\ińe (Sn P l Td Kš), B đäĩgima\ińe, 
đäłgiìtưı\ińe. Kn V đälgima\ine, N đäīgi- 
ma\ine, đălgima\inę, SP P h  đängimä\ine, 
Kj đäĩmä\ińe; p. Sn— Kš V -sí, SP -stü, 
Ph  -stę, Kj -štü; pl.n. Sn—V Plı Kj 
-ižed, B -išęd, N -ièęd. -ižęd, SP -ized; 
pl.p. Sn B Pl Td Kš Y P h  Kj -išid.
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Kn -iSĩd, SP -izī viimeinen, jälkim m äi
nen: Sn d-iíid  rahvahid (viimeksi tu l
leita ihmisiä) emme ńähnü. hän tu li 
d-iŝekš(i). d-išikši (viimein) tuli. B däl- 
gitnaiźeƞ kierän (viimeisen kerran) andan 
đauhod. đăłgimaińe neištsen o.ıdes kier 
pajatetau viimeistä kertaa neitona ollessa 
lauletaan, đälgimaiêikš tuodau sto.ıalç 
ńišuišed pīragad šüödavakš viimeiseksi 
tuodaan pöydälle vehnäpiirakoita syötä
väksi. ŕehuoin mušììc (mies) panon đälgi- 
maièçAţį (jälkimmäisen) heboAę ŕrģë. Kj 
dälmäińe ńedal (viikko). 

dälgi\ttädä (Sn), li đälgi\ttada, Td đäl- 
gi\tüdn: pr. Sn Td -tän, B -tan; impf. 
Su B Td -Iin  m atk ia (toisen sanoja), 
jäljitellä: Sn ei pidä d. vahnembad 
ittŚedl

dämed (Plı); p., pl.n. -äd\ pl.p. -id paksu. 
dämpišt\uda  (B), Td -üdä; pr. B -ū. Td -m ; 

impf. B -ui, Td -üi jäykistyä, kohm et
tu a  (kylmässä kädet): Td toińe kăzi 
d-üi.

dänikšewİAAa (Td); p., pl.n. -d n iittyvilla 
(eriophorum sp.), 

dänišpei\t (Td); ill. -Hoi sokkoleikki: d-ttoi 
viättä olla sokkosilla. 

dä\ńiS  (Sn Pl Td Kš M), Il -úıš, -nüöi, 
jänŭõi, B Td -nìí\ B Lm -nüöi, B N SP 
-nöi, B N -ńōi, Kıı -ńoi, V -ńüöi, Ph 
-nũвi, Kj -nüö; p. Sn Pl Td Kš M -ńišt, 
B Td -ništ, Kıı -ńoid, Td -ńišt, N -nöid, 
V -ńüöid, SP -nöidü, P lı -nü°id; pl.n. Sn 
Pl Td Kš M -ńikšed, B -nikšed, B Td 
-nilcsed, Kıı -ńoid, N -noïd, V -ńüöid, 
SP -nöid, Plı -nü°id, Kj -ttiiöd; pl.p. Sn 
Pl T d Kš M -ńikëid, B Td -nikšid, Kıı 
-ńojioid, V -ńŏlöid, SP -nölöi, Plı -nölü- 
öid jänis: Sn bolšimo (enimmäkseen) 
Іалѵел püuttău đäńišt. B däniž kunde- 
,ıou (kuuntelee). đäniS лиллииаи  (ään- 
teleo), лиарал  (käpälällä) lüöü turha, 
huabdänüöi m etsäjänis, kagrđänüöi ru- 
sakkojänis. 

dänõikăp (Td) eräs sokkoleikki (sisällä):

lasketaan, keıı jää  jänikseksi; hänelle 
liina silmille; ken saadaan kiinni, siitä 
jänis. Hyppii kuin jänis paikasta to i
seen luullen saavansa kiinni. 

dän\öinleih (Pl), Td -öileib, -ikšenleib Pl 
käenkaali (oxalis acetosella), Td apila 
(trifoliunı sp.) 

dä\red (Sn—V Plı), B -rèd, Td -ŕed, TP 
SP Lm -m ; p. Sn Pl Td Kš Ph  -redäd. 
B -rèdad, Kn V -redad, SP -riedɯ, pl.n. 
Sn P l Td Kš Plı -redäd, B -rèdad, Kıı 
V  -redad, N -redàd, SP -ried; pl.p. Sn Pl 
Td V Plı -redid, B -redìd, Kn Kš -ređīd, 
Td -redid, TP -redld, SP -rielöv, komp. 
Sn P l -redemb, N -redembE, T P  -redembŕ, 
pl.ıı. Sn -redembäd, Kn -redçmbàd, N 
-rędęmbàd paksu, järeä, vankka: Sn hän 
tuoi däredid puid  ăijăm  (paljon) pihaлę. 
heiń om p iik , sormen d. (sormen paksui
nen). B ei d. pū, tämän d., ńiŋgoińe 
(tällainen). Kn piälìštamme (hukkaamme) 
đäwdęmbàt puut kirveheA. Td đ. diă 
(jää), poplafk (ongen koho) łuaditau 
däredäs mändüŋkuores (kaarnasta). N 
magadau mies i muna  (penis) đärį- 
dçmbr: pàrt (lıirtŧä). minä koéi(tiin (ko
sin) i(Űejiį kńäginaq (morsiamen), hüvàn, 
däredàn (pyylevän). 

đäred\uz (B), Td -üz\ p. B -wí, Td -üí;
pl.n. B -nded, Td -üded paksuus. 

däred\ăttäu (Sn Td), B -attaır, p., pl.n. 
Sn -ättävüd, B -attavad', pl.p. S11 -ättävid 
paksuhko; liian paksu: Sn tämä pū  
oń d. B pidäiš oAda vähäšt vie (vielä) 
hoikemb, d-atta/n jm .  Td d-ättäv...on tòa 
(tuo) parš.

*đäreńišk\ätä (Ph); impf. - ääzi alkoi tu lla 
paksuksi, raskaaksi: tütär đ-ääzi. 

däretsAojaińe (Td) paksusyinen (pärepuu).
(vrt. v. слой.) 

däre\tä (Sn Td); pr Sn -nöu, Td -nöü; 
impf. Sn Td -ń  vahveta, paksuta: 
Sn ела tuo hoikašt pūd, anda kazvau 
d-nöu. Td pū  đ-nöü đoga vuot ühten 
SAojan (vuosikeston 1. -renkaan).
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där\gillē' (Sıı), Plı -illeĥ, -ılĩęh. Kj järin- 
леіі takaisin; taakseen: Sn pidä kod- 
vaińe haŋgod da tuo đ. k äy tä  vähän aikaa 
tađikkoa ja  tuo t.! Ph pappi hebòn 
kiända,ŭ đärilleh. därilięh ei pidä ka- 
(tëahtàkse taaksensa ei saa katsahtaa. 
(vrt. däìginnē). 

därite\z (Sn B Td V); p. Sn B Td -sk, pl.n. 
-ksed; pl.p. -kšid  silpukset; silppu: Sn 
d-kseD pane burakkõ (koriin), pidiäu 
,ıuadida hebonę đ-stl B đ-kset pandan 
ligō, kastetau, dauh nostetau ıċire, šü  
(sitten) pandan ,ıoxanl (soikkoon), đau- ļ 
ìıod siplitau  (ripotellaan) piänę, segoite- 
tau  (häm m ennetään) käğin риаіікал  (ke
pillä) ìibo (tahi) käden, rugehen, kagran i 
(ja) ozran oīgis nuadittau d.\ ozran olged 
par en dii šüou hebo. 

đäri\ttada (B), Pl Lii -ttädä, Td -tădä\ 
pr. B -tan, Pl Td Lii -Iän h ak a ta  hienoksi 
(havuja, olkia): B d-tetau rugehen onged, 
ozran onged i kagran o.ıged. Pl mäne 
đ-tă habudl Lh śihe panou p ııĩ(sukaa 
harmi däritettävän siihen panee lıavu- 
tukin.

dărfšihäińe (B) paksuhko. 
đär(ǻä\k (B Td); p. -kkäd\ pl.n. -käd\ 

pl.p. -koid paksuhko ja  painava: d-köid 
pardenńokkid (hirrenpäitä). 

đŭ\ŕv (Sn B Pl Td Lh), Td N -rv, V TP 
SP Lm -m , V -ŕvi\ p. Sn P l Td -ŕved,
B N V Lii -rved, SP -rvie\ pl.ıı. S11 Pl 
Td -ŕved. B V T P  SP Lh -rved, Td N V 
-rvèd, P h  -rvęd; pl.p. Sn Pl Td -ŕvid, ļ

SP - t o  järvi: Sn tue Li (äss^eu.ıę merd, 
däŕved oo meillä tää llä  ei ole m erta, 
järv iä  on. mäne đärrcmbi naŝke verkod 
mene järvem m älle (selälle kauemmas) 
laske verkot! B toiźen (ёигал därved 
järven toisella puolella, minä venehë 
duokšin i (ja) ähkäiğin (työnııälsin) 
därvełę. mäńi đürve.ı, därveñ гашіале, 
киалиоі (kahlasi) vedĕ: Td šid đärrès- 
p läl on dogi ońegàĩ s iitä  jä rvestä  laskee 
joki Äänisjärveen. N ištu ìęü ī mieź r e ne
lin perài i ŧüöndųıettī därvèi. därvei 
mänòu vedęi däīgęu külüd  (saunan jä l
keen), küībezou därvès. Lh duošíšī där- 
veę randā suai (asti), lıüö davaı šida 
därved müöi uivada he läh tivät sitä jä r 
veä pitkin uimaan. 

därvikeski (V) salmi. 
đärvipoiÛi (Lm) kukkinut keltakuum e. 
därvirand\ę (TP) järvenran ta: m anin d-ah. 
đäŕvmereS (Td); p., pl.n. -id järv irysä: 

d-id kudotan tobdad (suuret). 
đäŕvšĩb (Td); p., pl.n. -ed rysän järven 

puoleinen siipiverkko: d-es lähi haug 
tahtou piästä , điäü šīhe. 

därähtöitta\da (Lh); pr. -u  pistää: ѵеі((Іел 
d-u.

*đätŕi\dä (Td Sg); pr. -m  k ivistää (kovasti, 
m u tta  epätasaisesti): Td hambazd d-u. 

dättiidä ks. diättädä.
đ апЬалделти|s (Lm); pl.n. -ksed railo 

(jäässä). 
đöík  ks. đoik.

e.
ebävoimai\ne, -ńe (B) sairas. 
edaha\n, -kśi (K j) kaukana, kauas. 
eden (Sn B TP Lm), N edeu, eđeu, edęu 

edellä, ennen: Sn nambahad bäigütäu 
(m ääkivät) vihman e. B akaińe e., ńei- 
(téud (ty ttö ) mänöu akaiźełę däłgē (jäl

jessä). N oli edeu muSik, polesńik (sad.) 
oli kerran mies, m etsästäjä, edevjiijad  
päiväd pääsiäisen edellä, edev^ei onnu 
śiudad ennen ei ollut siltaa. Lm  konàd  
kubištah (syyhyvät) vihman e. 

eden.ıęi (Sn), B edelle, edenne, Td çdį.ı.ıeı,
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N <’dįAJię\ edçAAçh, edęljıęh. SP ielleh, Ph 
edelle,h. Kj іеллф , edelleen, eteenpäin: 
Sıı m ušik mäńi e. B hebo aino punozou 
šīt kohtas ümbäri, ei lähte edelle kođī 
hevonen aina k iertää sen paikan ym päri, 
ei lähde eteenpäin kotiin. Td ńe(Űis 
mińä piäšin çdęA.nęi matkadammh4 niin 
pääsin eteenpäin kulkemaan. N proiđiu  
edçAjie* komnàttài astuu edelleen [tuvan 
läpi] kamariin, konđī ištuu edçAAęh (edel
leen). dũmaiìŚou: edęjvı-ajada aĩ tagàz 
ìälıtn ajattelee: »ajaako edelleen vai läh
teäkö takaisin?» Kj іеллф  lähti, 

ede.ijkni (Sn) etukäteen: ралк pidbìu riädi- 
zettä e. palkasta on sovittava e. 

edçmba (Kn) lähemmäksi: rugehèd viškai- 
dàmme seinä, siä rugehèd .raŋgeìàv ta- 
gèmha a kuoškùd e. rukiit viskaamme sei
nään. silloin rukiit (jyvät) putoavat 
kauemmaksi, ruum enet taas lähemmäksi. 

edenüöi. edeńoi (B), V edenuõi, Lm  edenüöi 
etana: B šina o.ıçd kn i edeńoi (sanotaan 
laiskalle ja  tyhm älle). 

edes (Sn TP Ui) edessä: Sn hirdampiäīiêed 
riputau e. kaŋgaspuis kaidepuut riippu
vat [kutojan] e. kangaspuissa. 

edestag\aišin (B), N -niŝin  edestakaisin: B 
e. кагелоп. N tsaŕin sana e-uišin ei kä 
гел( tsaari ei syö sanaansa. 

edē (H), N edęi. Ph edeh eteen: B kons (kun) 
Іилои e., ka šīd (sitten) ńägen. N kon- 
di(ŎM andau rugišt h,avadòn (säkillisen) 
edęi. ištuzuttai vhtĕ.ıĕ hebö.ıé: üks edèi,í. ĸ «c í. ’

toinę tagàs istuu tuvat sam an hevosen 
selkään: toinen eteen, toinen taakse, iša 
ItaśK kazakoinę tuoda pordahin edęi łıebon 
isä käski renkien tuoda porta itten  eteen 
hevosen.

ediúe (Sn B Td), B edińe, edińě, N edīnę\ 
p. Sn B Td edišt. Td edìšt, N edīšt; pl.n. 
Sn B Td edižed, B edižed, N edīžed, edī- 
žed; pl.p. Sn B Td edižid. N eđīèld etu-, 
etumainen: Sn B Td e. ťšura etupuoli. 
B Td. e. da.tıg. B edińe ńok etupää, panon 
tagaiíē ka mregē seŋ^ko.muden rehuoin , da

i(tëe eđıźe.ıe ІіеЬоле Іилои tagaze panee 
takaiseen kalakuorm aaıı sen kuolleen ke
tun , ja  itse tulee etum aisen hevosen re
keen takaisin. Td hebo noste.ıoư edìšt 
da.vjad. N edīžed đaugàd, hambahàd. 

eđipuo\ī (B) etupuoli: oppiu  (koettaa) am- 
buda heŋgē (hengenpaikkaan), e-le. 

edust (B). N edus uııninsuun edusta: N 
m užik  (mies) tuou eduksęəę su.ıammai 
[jäätyneet] tŝabaìod (saappaat). 

eez (Sn), B Kn endL  Td tũ d ii. Pk eńš ensi, 
ensimmäinen: Sn ruóhtim pe,ıvahas piä- 
zöu, ku eez kier harđatau rehdin pella
vasta lähtee, kun ensi kertaa harja taan . 
B endz ruohtìn. Kn enđzimaizikš otàmmį 
endź ruohtimęn. Td eñd'êi kiërdàn ķan- 
dazęnnu ensi kerran poikinut (lehmä). 
Pk eńš kieŕ vuonàd (karitsa) keritau, se 
on īiemeno (liemen, villa). 

ega. eka (Td) «  eiga) tah i (jos ei sitä, niin): 
pidav piċistãda koivùs tuohi, Auađĩia rır- 
zuã ega kaššaĩid ega iuohìšt buràkkŏd ega 
tšabatuòid ómbęAtęs s telkän ріал( parıdà“ 
pa.ıàińÿ tuolit p itää kiskoa koivusta tuoh
ta , tehdä virsuja t. kontteja t. tuohikop- 
pia t. saappaita ommeltaessa pannaan 
sisäpohjan päälle palanen tuohta, minä 
ńukùn  (torkun) ega пикелгѵіп (to rkah
din). šīd pandàŭ moAođiòuě pődnősćuıę 
deŋgàd eka podatkàd sitten pannaan nuo
relleparille tarjottim elle rahaa tah i lah
joja. mińä a.ıęnzoiïtin ладеп, eka oīi da.ro 
korgĕd, ńügü lieri hüvä m inä laskin alem
maksi välikaton, koska se oli kovin kor
kealla, nyt tu li hyvä. 

eg\läi (Sn -V  SP Ph), Td -lai, Lm -ĭä ǐ ei
len: Sn niinä m adoin e. sen. Td e. mińä  
ruadănuižìn  (olisin tehny t) äijän  (pal
jon), ku олпиіі aigăd. Td endegläi toissa
päivänä.

eglä\ińe (Td), N -inĕ; p. Td -št\ pl.n. -išed\ 
pl.p. -ižid eilinen: Td e. šiü (ilma); N 
e-inĕ päiv.

ehdzoŕ\a (Pl Td N); p.. ııl.n. Pl Td -ad ilta- 
| rusko, (v, зоря.)
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eht (Sn—N Kj Lh), Kš V Plı Lın -ę, N TP 
- e , SP -ŭ; ad. Sn Pl Td Kš SP Ph Lm Kj 
-ІІЛ, B Kn N V Lh -ал, Kš -ai, TP -äi, 
TP Płı -ал ilta, ehtoo: B zavođī pimitä  
do ehtad alkoi tu lla  jo iltapim eä. N proi- 
diu  (menee) päiv, іилои eht. īähtèn niinä 
me-ree-randài tämän ehtaa (iltana), pi- 
nıiįźùškaaš ehtad alkoi tu lla  iltapimeä. 

eht\aińe (B Pl Kn N V Lh Pk), Pl Td -äińe, 
N -ainę; ad. B N V -аіёел, B -aišę.ı, Td 
-äiše.r, pl. ad. Pl Td -äiSİA, Pl -aižü. K n 
N Lh P k  -aiŝi.ı. Td -äiğil, N -aižiu, -aišuu  
ilta: Td ehtäiši.t müöhä tu tin  kodĩ. N 
Іилои (lienon) ehtainę. 

ehtatustuĩi (Pl) järven t. joen tak an a  sy ty 
te t ty  tu li, jonka savu on m erkkinä, e ttä  
halutaan hakijaa veden toiselle puolelle. 

ehtępäivę (Lm) iltapäivä. 
ehtętiähti (V) ilta täh ti. 
ehthămär (Kš); p., pl.n, -od iltahäm ärä. 
ehiļidä (Sn B Pl Kš Lh); pr. -in; impf. Sn 

Pl Lh -īn  ehtiä, keritä: B minä ehtin tä
tiäpä óbeHda (korjata pois) ńü(tŚät kai 
(kaikki tyvet). Lh vai ehti sanuda, kazak 
perìī tuskin ehti [sen] sanoa, renki [il
mestyi] tupaan. 

ehtmaid (B); p.pl.n. -od iltam aito, 
ehtzomi\ńe (Td); pl.n. -êed iltarusko:

ehtzoŕaižel i kala kävelöu hiivin iltarus- >
kon aikana kalojakin liikkuu paljon, (vrt. 
v. зоря.)

ehtüskeski (Ph) väliaika, jona lehmä ei 
lypsä, on eh tyny t. 

eht(üö (Td) iltayð.
ehtäižruad (Td); p., pl.n. -od iltapuhdetyö: 

e-okś tałveł rubedad ц  tše kudomai [verk
koja],

ehtälî\ńe (Td); p. -st; pl.n. -Sed; pl.p. -ŝid 
ilta-: tämä on egläšt (eilistä) e-št maidod. 

eht\ättädä (Sn Kn), B Pl -attada; pr. Sn Kıı 
-ätän, B Pl -atan; impf. Sn -ä tin , B Pl 
-a tin , Kn -ättīn  viedä veden yli veneellä, 
lautalla: B ehtattada: venehe.ı piäĩiįtǻi 
därves suattada.

eka (N) semmoinen, mikä: e. beda-, hän oo 
rikkozunnu  m ikä vahinko, hän on saa
nu t surm ansa. (Av əĸa.) 

elegadou (B) elää: douhmado vedes e. 
*eleg\uda (N); impf. -iän  päästä  eläm ään 

hyvin: mis śina bohàluid i m is elegind i 
stroīd hüvaŋ kodin m iten (m istä) sinä 
olet rikastunut ja  m iten päässyt eläm ään 
hyvin ja  olet raken tanu t hyvän talon? 

elgeda (B), N еідеііл; pr. Kn elgèndàmmę, 
Td eĩgèndän, N elgendan ym m ärtää: B 
en vuoi e. N poig on vie išan tagut, ııuoŕ, 
ei elgenda ń i mida  poika on vielä isän 
turv issa (takana), nuori, ei ym m ärrä (elä
m ästä) m itään. 

ел\о (Sn B Td N Lh Pk  Ph); p., pl.n. -od, 
N -òd-, pl.p. Sn N -oid tavara , omaisuus; 
N myös elämä: B sobad, leibäd, brujad, 
Aovuškad on e.ıod v aa ttee t, v ilja t, ty ö 
välineet, pyydykset ovat tav ara t. Td hä.ı- 
лаі on äi (paljon) eAod. N ìähtem minä  
lidnài елоо suondai m inä lähden kaupun
kiin ansaitsem aan. đogahĩžĕAě omìd e.ıoid 
ŝieī on kukaan ei mielellään luovuta 
omia tavaro itaan , bŕiha lühtou tobdaň 
елорке nuorukainen lähtee suuri omai
suus m ukanaan, m inun (üttärçAę ело 
(elämä) hüvä. d iet hüvä.ıę e.ıo.ų elämai 
jä t t i  hyvää eläm ää elämään. 

елоаід (N), Plı e.ıaigę elinaika, elämä: N 
sanuu hää, m ittв  »тіллаі e. otin hän sa
noo, millainen hänen eläm änsä oli ollut. 
Plı рарілд елаідд tuhmeńiškaązı papin 
elämä tu li huonommaksi. 

елог (SnB ), Td ełoz, Kıı c.ıòs-, p. S11 B e.ıost. 
Td elost: pl.n. Sn enoksed; pl.p. enokšid 
elämä: Sn ńiigü vast олет müö enokšis 
n y tp ä  vasta  meillä oıı (kurja) elämä. B 
duged òn nuorçAę ühtçAç e.ıost eĩädä r a s 

kasta on nuoren yksin elää eläm äänsä. 
Kıı .lind олпои ni£( tšàs kiraàu, mininı 
e.ıòs on vie kiraavęm  lin tu  lienee m et
sässä kirjava, m inun eläm äni on vielä 
kirjavam pi. Td roskažitam omad elost 
kertovat om asta eläm ästään, paŕemb eloz
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lienöu (tulee), tuaste (taas) ełoz azettū 
(järjestyy). 

сло\stada (B), Ph -štaì; pr. B -stan, Plı -ŝtan 
leikkiä. B napsed e.ıostetav. m inä rubedan 
елойаттак.

*ело\( (Sn); p. -ttid  elämä: еил§ т іллаі 
enottid, ah lüöu en voi elää, eukko lyö. 

елovägi (N) (suuri) omaisuus: oŋgi se pravd 
sìaaūì, što ńeŋgoinç oŋgi Ьаллаі e. pu- 
hutko to tta , (että) onko hänellä sellai
nen (suuri) omaisuus? 

eīädä (Sn B Td), Sn B Kn—V Ph M Lii 
elädä, N T P  eläda, N eīada; pr. Sn Td 
elän, Sn B Kıı—Y M Lh elän, Kn Td N 
Ph elän; impf. Sn B Td M Lii elin, B Kš 
N Y elin, Kn eĭīn, N elin elää, asua: 
Sn hän eīäu täs kođis (talossa), hän eli 
bohattaĩi (ylellisesti), pahan akaŋ kere oli 
elädä paha. B ёілла (sinulla) iga (ikäsi) 
on elämättä. Kn terveheŋg..elad? Td kuga 
šinä oled elämäs ńügüde missä sinä ny
kyisin asut? N hui ńügöi müö suom lıä- 
neŋhe elåmài kuinka me ny t rupeamme 
hänen kanssaan (yhdessä) eläm ään? elätte 
köühäli, ka tuoin lehmää olette köyhiä, 
niin toin lehm än (lahjaksi). Ph  m inä ru- 
hedàn papìs (papin luona) elämäh; elän 
sigä (siellä) kuud kaks, колпщ. 

elċii (Sn), Ph  eläi; p., pl.n. Sn eläjäd; pl.p. 
Sn eläjid, N elä(id, eläjoid eläjä, asuka«: 
Sn täs kođiss^on eläjid äij tässä talossa 
on paljon asukkaita. 

elämt\ńe (S11); p. -št eläminen, elämiseen 
tarpeellinen, se, millä elää: bohatan ѵеііел 
oli äij kaikked elämišt: hebod, źīvatiad, 
đeŋgad i kaikked rikkaalla veljellä oli pal
jon kaikenlaista, millä elää: hevosia, nau
toja, rahaa ja  kaikkea. 

eland (N); p. -ad, eländat elämä, eläminen, 
asuinpaikka: murfšoı.ıę lień paha e. nuo
rikon elämä tu li huonoksi, müö olim  
elandoi.ıa ńeŋgomàs kohtas me asuimme 
sellaisessa paikassa, ku ęį,ıç віллаі elän
dat, ka siiö da auo da ела meiđiŋhe kun 
sinulla ei ole asuinpaikkaa, niin syö ja  Į

juo ja  elä meidän kanssamme! täs mİM ç 
ei lïĕne e-ad, pidàu misjıę lähtä kodispiei 
ierä' tässä (kotona) m inä en voi asua, 
täy ty y  läh teä kotoa pois. suodai hüö 
kalakoimài omīz đienoìs, omis e-ois he 
rupeavat ju ttelem aan om ista asioistaan, 
om ista eläm yksistään, minä olin pitkän  
aigaą pīìeŕis eländau m inä olen kauan 
aikaa asunut Pietarissa.

*eländįh (N); pl.n. -èd elämys: hänen e-èd 
oudài pahàď. 

eländę\s (N); g. -ksęn elämä: händäi süöttàu, 
duoitau i  kai küzüu Ьпллаі e-ksęn h än tä  
syöttää, ju o ttaa  ja  vieläpä o ttaa  selville 
häneltä hänen eläm änsä vaiheet. 

elàntsi\e (N); p. -ěd asuinsija: oppĩda ku  
lähtä louìa eńdiįnę e. kunpa olisi koettaa 
läh teä ja  löytää entinen a. 

eläśkä\ttä (Sn); pr. -den; impf. -šin  alkaa 
elää, ruveta asumaan: minä e-den täs. 
hüö e-ttī hüviį. he alkoivat elää hyvin. 
šüödä midä eunę, midä ńügü e-demme ei 
ole m itään syötävää, m iten nyt rupeam 
me elämään.

*elatteu\da (N) e lä ttää  itseään, asuskella: 
e-nu pītĕris on asuskellut Pietarissa. 

elä\u (Sn— Kn), Td Kš N SP Plı Lh elä\u, 
V ela\u, Kj ela\b; p. Sn—Kš Plı Lh -väd, 
N -väd, -uàd, V -vad, SP -via, Kj -bad; 
pl.ıı. Sn—Kš SP P h  Lh -väd, V -vad, Kj 
-bad; pl.p. Sn Pl Td V Ph Lii -vid, Kıı Kš 
-vīd, SP -vl elävä, elossa oleva: Sn tämä 
кала eläv,,oo. e. hobed elohopea. B elăväd
hĩled kuum at hiilet. N tu.ũzbi elän liho< <
kuoli tu lisipa elävänä ta i kuolleena, ta- 
boitàn minä łıänęn eląvaa m inä otan 
kiinni sen (linnun) elävänä, tuonèttę mille 
puźiŕìn  elavàd vèt tuonette minulle pullo
sen eläväksi tekevää vettä , en arnbu, eŋki 
voi taboitada eläva.ıəęĥ en ammu, enkö 
voisi saada kiinni elävänä.

*eläuzu\da (N); pr. -n; impf. -m  herätä hen
kiin: häm m iĩlai leihàS pien i m inä e-in 
ūdęssaĥ hän m inulta hakkasi pään poikki, 
m u tta  minä heräsin henkiin uudestaan.
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eīăuzu\ttada (Sn), B N eläusoi\ttada, Td 
eläıuzöi\ttädä; pr. Sıı B -tan. Td -iän; 
impf. Sn B Td -tin, N -fan herä ttää , vir- ı 
voitella henkiin, Td (koettaa) elvy ttää 
jkıı voimia: N eläuzoifan minä iva-ŝkaą 
(Ivaškan), tu īi-tsa łiu  (tulitsaarin) rikot
tu d (surm aam an).

*emandai\ne (N); pl.n. -ŝed em äntä kulta: 
ižandaižed. e-žed. naskegàt m indai üökŝ 
(an takaa minulle yösija), ougàt hiìràdĩ 

em ińđim  (Sn), B emindam. B V P k  emin- 
dam , Kıı emindam. Td emindäm. emìn- 
đim, emìndĩm, N emìndàm ; p., pl.n. Sn 
emińđimäd , B eıhindamad. Td emindä- 
mad. pl.p. S11 emińdimid. B emindanwid. 
Td emindămid em intim ä, äitipuoli: Sn 
em„min..0Aç emińđimän naps ei minulle 
saa tehdä v ää ry y ttä  (jaossa)! Td hui 
ižà.ı on oteltu toińç ak тіеЬёле. se tujıòv 
milē kUftsùlăvàks emìndĩm. 

emusi (Sn B Td), N emŭst. Lm emmustę; p. 
Sn B Td -ad; pl.n. -ad. K emùstàd; pl.p, 
Sn B Td -oid naisen paidan alaosa: Sn 
e-as henmad omhe.ıdud (kirjaillut) oo. B 
e. räfíšinass^on. akkoiđen sobaš (naisten 
paidassa), e. on ku i dupk  (hame). N hää 
vījıou (leikkaa) i<Űçaaç emùstaą. 

emä (S11 B Kıı -V SP - Lm Lh Pk); p. S11 

B Kıı KS N Lii Pk emäd. SP emiä. Td 
emad; pl.n. Sn B Kn KS N SP Lh Pk 
emäd. Kıı Td N emad; pl.p. Sn B Kš Lh 
emid. Kıı emld. SP emī 1) äiti, emo: Sn 
ano p p iin  naišen (vaimon) emä. N lähtįn \ 
ierçĥ emànnu lähden pois äidin luo.
2) V Ph Lm (veneen) em äpuu, köli.
3) naaras-: B Td emä\hiŕv; Lm -kaži 
(-kissa); -koirę; B N -латЬаг; B Lm 
-poitŝi (-sika), Plı -botÚi. Td -šiga; B 
-me(Üoi (koppelo); Pl -İedŕ (-teeri).

e mä g (B Td N); p. -äd N eitsyt Maaria: B 
-änpăiv. Td -ämpăiv. N -anpäiv N. M:n 
kuolinpäivä (elok. 15 p.). 

emċUaud (B N Pk); pl.n. B -àd nuotan perän 
laudus, koho: P k  nuotas on e.

emämaa (B Td Sjr) savetun tum m a m ulta
m aa, hyvin kasvaa: Td šättäd (onki- 

ļ m atoja) eįtŜitäm pehmedäs e-s. 
i em\änd (Sn H Td Kš), Kıı N -and. TP Lm  

-ändį. Lh -and; p. Sn B Td Kš -ändăd; 
pl.n. -ändăd. B -ăndad. N -àndàd. Lm 

. -ändad; pl.p. Sn B Td Kš -ăndöid. Sn 
-ăndid. N -andid em äntä; haltiatar: Sn 
eujiÿ emändăd kodis. ižandad m äńdī 
emändöideŋ kere kaikin. B e. on iŝan- 
dam„mu(Űoi (vaimo), Kn rikkahcmhaiıiį 
(rikkaanpııoleinen) omàd akkàd sanuu : 
m inun emänd. Td opīn emändäjı taŕi(tse- 
zelta üökŝ koetin em ännältä p y y tää  yö
sijaa. N taŕiíűehoizç emàndanę üökŝ pyy
tä v ä t em ännältä yösijaa, puuìunou hebo 
końušńàn ıžàndàn. emändàn tabad müöi 
sattunee hevonen tallin  haltian  ja  lıal- 
tia tta re ıı mielen m ukainen. TP küìün 
emändį saunan haltia tar. 

emänd\öidä (Sn), B -öitä; pr. Sn B Td KS 
-ōiįtŝen. B -öi(tŝen; imfp. Sn -öı,fšiu. B 
-öifíšin. em ännöidä, suorittaa  em ännän 
askareita.

emăndöi((šü\z (Sn); p. -st emännöiminen. 
emäp\ū (Sıı 15 Td N), N -un; p., pl.n. Sn B 

Td -ūd; pl.p. -m d  veneen em äpuu, köli: 
Sn e-ũhu venehen .laidad on iŝkedü. 

emäĮİš (Sn li), B Td emä\(š. N ematíŚu; p. 
Sn H Td -ÏİŜüd; pl.ıı. -((šüd; pl.p. -((Ŝüid 
naaras, imisä; B N myös: lehm än, tam 
man synnytinreikä: B Td emafŝ kaži. 
koir. роШі (sika), латЬаг. 

emävö (Lm) lehmän synnytinreikä. 
en. ed. ei (Sn Plı Kj Pk  Pv); Sn V Plı 

M Lh Pv emme. ette. TP SP emmo. etto. 
Kj em. et; pl. 3 p. Sn—V S P  Plı Kj M Lh 
Pv ei; im perat. s. 2 p. Sn N M Lh ела. 
Td elä. Kš elä. V Kj Pv ала. T P  SP Ph 
älä; im perat. s, 3 p, Sn—Kš елдаі. V 
алдак. SP älgäh. Plı ä.ıgäh; im perat, pl. 
1 p. Kj алдат; im perat. pl. 2 p. Sıı -N 
e.îgad. Kš tlgàd. V Pv  a.ıgad. SP älgiä. 
Plı ä.ıgäd. Kj алдио; im perat. pl. 3 p.
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Ph älgädäh (süödägäh): Sn minä šindai 
ńevoīida eę voi m inä en voi sinua pakot
taa . štobį verkkari m äńiš kogõ jo tte i 
verkko menisi kokoon, ела išk e älä lyö! 
Kš ełgàd lăhtegöil Sn B Kn Td Kš N M 
L h cu.ıę. B егіле, ei оле, ei оле, B Td N 
еило, Td ew.ıo. ei cı.tç. N еіл§, çu.ıç, çĻıç 
ei,ıę, N TP еі-олп, V eoAę, TP SP Ph іело, 
TP ei ołę, Kj i(ũĭe, P k  ei оле ei ole. 

end\e (Sn B Pl Td 1ѴГ Lh AV), B Kn Td 
TP -ç, Kıı -è, N Plı -ę ennen: Sn hän tu īi 
e. mindai (m inua), ńedäĭid e. 'pruazńikkad 
ĩibo kaht viikkoa tah i kah ta  e. juhlaa. 
end..ambundad m ieli e. am pum ista tä h 
tää! e. vahnaz vai o ĩd ī ponomaŕid e. ai
kaan (vanhaan) vain oli lukkareita (sun
tio ita). oĩi e. uìc da ah. B kuil (kuten) e. 
minä eĩin, muga (niin) i  ńügü (nytkin). 
kudai (kumpi) e. Ылои ѵепекел^ли, vuot- 
tada (odottakoon) venehes. minä šiemein 
endç šinda minä kylvin e. sinua. Td 
minä nouêin e. veĭĭed. olin e. m ińä nuor 
ınieS. Sn B ende-тиллоі to issavuonna; 
Sn B Pl Td N end(egläi toissa päivänä: 
Sn e. minä oĩii šigä (siellä). 

eńđińe (Sn Lh), B enđińę, Td Ph  enđińe, N 
eńdīnę, endiįnę, eńdiįnę\ p. Sn Lh eńdišt, 
Td N Plı endišt, Td endìšt, N endišt; pl.n. 
Sn Lh eńdiêed, Td eńdiêed-, pl.p. Sn Lh 
eńđiêid, N endīêid entinen, Vanha: Sn 
eńdišt dorogad (tietä) müö mända. ńämăd 
ìeibäd ondau eńdiêed (vanhat). B тиёгкал 
o ĩi do enđińę kedo šiemèttu rugĕhen mies 
oli jo entiseen peltoon kylvänyt ruista. 
Td paŕemb endišt. endińe meiden kodi. 
šeiêatlav enđĩêĕ,.ıę siäjıç, kuś^oî asettaa 
seisomaan entiselle paikalle, m istä otti. 
N endiįnę hän emä pikkaràiêen na ps'en 
sanŭksèndęĩ ІмлЛе hänen entinen (oma) 
äitinsä hänen ollessaan pieni lapsi oli 
kertonut hänelle, ńet snodai s.ıūžimai en- 
đīSid kohtĩd müöi ne rupeavat palvele
m aan entisissä paikoissaan. Ph  endišt 
tšomemb (kauniimpi). 

eńdĩšlši, en di š lii. endvšlii (N) -ennalleen,

entiselleen, entiseen tapaan: sei tu īi eń- 
dĩšlši se tulikin ennalleen, minä eläuzun, 
lienen cndištéi m inä virkoan henkiin, tu 
len ennalleen, elä endı-šÜì minŭŋke ku i 
elìd asu entiseen tapaan  minun kanssani, 
niin kuin olet asunut. 

епиШеллаі (Sn), B етііёелла. Td eńcШелла, 
е^ іёелла і, AV enđiêellelı, M endiŝellei, 
ennalleen, -Haan, entiselleen: Sn pane 
bruja (työkalu) e.! B kai điäi ешііёелла. 
AV enđiêellelı końušši seiêū ta lli seisoo 
ennallaan. M endiêellei katuoi ennalleen 
peitti.

eńđzoi (Sn B), Td end'êòi, N endéov, p., pl.n. 
Sn B eńđŝoid m aanantaina syntynyt 
lehmä: Sn e. on eêmăzargeę suadu lehm. 

endätęttu (Kn) y llättäm ä: олеЯ ku päivän e. 
л і ^ и  (sanotaan m yöhään aamulla he
ränneestä). 

eńim  (Td N M) enin: .Td enim oza (enim
mäkseen) kezäł ołdau êīvatad (lehmät ja  
lam paat) šäuıńäв-suaressa. N ńuokkiu  
jàbAÙk-puid, eńimàa ühtès puus , kudamài 
puuhèi kazvèİİī kuudaiêęt kuoręd jàb.w- 
kàd nokkii (lintu) om enapuista omenia, 
enimmän eräästä puusta, jossa kasvoi 
kultakuorisia omenia. M lcaikkei епітал 
andoi haugid tämä keskuŰ  kaikkein enim
m än antoi haukia täm ä (kalastus)väli 
(ajanjakso). 

eńimuttah (V) enimmiten, enimmäkseen. 
en1 İkando (B), N enđê-, entš-, TP enzikando 

kerran poikinut lehmä. 
eńäŗnb (Sn B Td Lh), Sn eńämbi, B enämb, 

B Lh Pk eńamb, Kn N enarnb-, p. Sn B Td 
Lh eńämbäd, Td eńambãd, N cnàmbad. 
Ph enambäd, Lh P k  eńambad enempi, 
enää: Sn eńämb ei ń i ottanu, šińńä diätöi 
akan norā ei enää o ttanu tkaan  (toista
miseen), sinne jä tti  vaimonsa luolaan. 
eńämbäd m ilLei pidä  enempää en ta r 
vitse. pane duškat umbë pařemhi. anda 
lämmäd heittăzöu eńämbi sulje uuniıı- 
pellit paremmin, jo tta  läm m intä tulisi 
enemmän. B тілл§ šinuŋke eńämb eunę

4
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doutòd ояЛа m inulla ei öle enää aikaa ļ 
olla sinun kanssasi, kaht eńämb kaksi 
vertaa, et eńamb heboid šüö šina (końdī). 
nügü eńămbäd en sua tabuoiïenmā nyt 
enempää en rupea tavoittelem aan (si
nua). Td minä ee ruohiinu  (uskaltanut) ļ 
eńärnbäD šihi kodī (taloon) mändä. sem- 
moižĩd hebòĩd еи-ло eńàmbad (enää) mei- 
đèñ küläs. N enàmbad minä en voi anta. 
manaxau vie enamb hüväd mieud munkki 
oli vielä enemmän (kuin toinen) hyvillä 
mielin, verdui vie enàmbau suu ttu i vielä 
enemmän. Lh ёіллаі eńämb văged sinulla 
on enemmän voimaa. P k  еиле eńambat 
kiržad ei ole enää k irttä  (routaa). 

enämbänneh (Ph) enimmäkseen: e. Шлои 
netšìh m utńikkah dorššikana e. tulee sii
hen m utnikkaan (pyydykseen) kiiskiä. 

eri (N) eri: pandai heid eri stonaiźei heidät 
pannaan eri pöytään. 

eriS\e, -i (B) erikseen, erilleen, erillään: hän 
e. елаи. pandan e. heiìę pojeźdêanois suo
mine ruoka pannaan heille (vastavihi
tyille) erikseen ja  sulhasen saattoväelle 
erikseen.

erogaĩi (B Td) ed.: Td hän viei m indai e. 
toižis hän  vei m inut erilleen m uista, hüö 
eīetäuı e.

*erogaïi\ńe (Td) erillinen, eri: e-Sęs đūręs 
kazvàŭ veêikürz eri juu resta  kasvaa val
kea lumme.

*eroilta\dakseheze (Ph); pr. -heze eroittua. 
*eroitentta (TP); pr. -h eroitella: nügöi rube- 

zìd eroittelęmah vierahaizikse (itk.) ny t 
rupesit ero tte lem aan  (äiti ty tä rtä ä n ) ai
van vieraiksi, m inū nügöi e-h üksis arte- 
lîzis sinuŋkelę (itk.) m inua ny t e ro te l
laan pois sinun (sisaren) joukostasi. 

ero\ta (B); impf. У -nimme erota, hajaantua:
B keuhùš käsköu erota köyhyys käskee 
eroamaan. V müö eronimme kaikin ken 
kunn į me hajaannuim m e kaikki kuka 
minnekin.

*eru°i\ttada (Ph); pr. -tetah e ro tta a :  aganòd

e-tetah, sīd rodih (tulee) puìıtas tankkiin- 
dauho.

erähišť (Sn), B erahaǻtš(i), erahišÛi, Td 
erähištëi toisinaan, joskus: Td erähišÛi 
olimme ühtès dogcn j. olimme yhdessä 
tukkijoella. 

eräz (Sn B Td TP Lh), N eräs, eràz, Lm 
eräs; p. Sn B Td Lh eräsi; pl.n. Sn B Td 
Lm  Lh erähäd, B eŕahad, N Ph  erähäd, N 
erahàd, Lh erahad; pl.p. Sn B Td TP 
erċihid, Td erähìd eräs, joku, m uudan, 
toinen: Sn on e. miez šigä (siellä), eräs 
kruššiu dab.ıukkad rokka joku paloitte- 
lee omenia liemeen, erähän sanotan muga 
jo tku t sanovat niin. B erähän kondunan 
puheged on vägevad jonkun noidan loit
sut ovat tehoavat, sotkad hüpnittì eŕa
had īendõ sotkista eräät hypäh tivät len
toon. Td erähän päivän häŋ kävüi nıei- 
den-nü (luonamme), năgìn šigä (siellä) 
erähìd suśodoid (naapureita). N tuudai 
(tulevat) erahai küläi. Іилои erähän ehtàn 
(iltana). toiSed otęttai kaššaĭìd, erähäd 
otèttai tuohīšęd burakòd toiset o ttav a t 
kontit, jo tku t o ttav a t tuohikopat. era- 
hàt külŭs kuiràttàį, eraìıàt perïìs kuivàttài 
pä/tíįu  toiset ku iva ttava t (pellavia) sau
nassa, toiset tuvassa uunin päällä. TP 
erä hi л  аідоіл eräinä aikoina. Ph erähän 
ehtàn (iltana). 

eš (Pl) ah! voi!: eš, šina mieS, neŋga ruadoid 
voi, sinua mies parkaa, kun näin teit! 

estäđi (Td) huopaamalla: e. tulimme, 
estädă (Td); pr. estän; impf. ešŰin, ešfiin 

estää; huovata (kahdella airolla): estä! 
estä!

ezi.ıapatk (N) Ptulapa: sul e-oinu leikadat 
keskeu sitten leikataan etulapojen koh
dalta  keskeltä (lehmää teurastettaessa), 
(v. лопатка.) 

ezmäi (Sn Td), B eńdǻĩmai, endžinıai, Kn X 
ehdźimai, Td enšimäi, enďzlmäl, end'žı- 
mãl, Td M eńdzimäì, N P k  eńđêimai, N 
eeźimai, eeźimäi, eezimäi, ezmäi, V ēźmai, 
TP ezmäi ensin: Sn e. noukutettau, šīd
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īipsutettau  (lihdataan.pellavat). B eńdģĩ- 
mai m inä kandàd kiškòn iärä (pois). N 
břiha eeéimai łıämãstui nuorukainen en
sin pelästyi. 

eźmäińe (Sn Tel), B eúdźimaine. eńd’êimaińe, 
endźimaińe, Pl eńđéimaińe, Pl Td Kš M 
eŕıđéimäińe, Kn eńdzimbaine, eņđêimain, 
Kn N eśmäine, N eńđźimainę, eвǻimäine, 
ezimäine, V Pv eęźimaine, TP enzìmäine, 
SP eizmäine, Ph  ezmäine, Kj esmaińe, 
AV eizimaine; p. Sn Td eźmäšt, B eńdŝi- 
nıašt, endźimašt, Pl Td Kš V eńdŝimäšt, 
Kn eńđêimbašt, eźmäšt, V eęźimašt, SP 
eizmäslü, Plı ezmäštę, Kj esmaštu, Pv 
eeźimaštç; pl.n. Sn Td eźmäiźed, B eńđźi- 
maižed, eńd'źimaiźed. end'źimaiźed, Pl Td 
Kš M eńdéimäišed, Kıı eńdzimbaiźed, eø- 
mäiŝed. Td enďéĭmàĩźed. end'êimàiźèd, N V 
P v  eeźimaiźed. SP eizmäized, Plı ezmäi- 
žed. enzìmüiźed. Kj ezmaiźed; pl.p. Sn Td 
ezmaiźid, B eńdêimaiźid. Pl Td M eńdêi- 
măiğid, Kn eńđǻimbaižĩd. eźmäižīd, Kš 
eńdzimüiŝīd. V P v  eeśimăižid, TP  etm- 
maizid, enzimäizid, SP eizmnizī, Plı ezmäi- 
êid, Kj ezmuiSid ensimmäinen: Sn eźmäšt | 
kierad (kertaa) minä олеп ïägă (täällä). 
eźmäǻ päivän (päivänä), eèmäiźeę ruada- 
jann^oïi hän ensimmäisenä työm iehenä 
oli lıän. pid'äu armaste.ızetta eêmäš päivi- 
den nuoren akaŋ kere p itää  rakastella ensi 
päivinä nuorta vaimoaan. B źeńihołę da 
kńaginatę tuodau ükš stokan (šaijud eńdêi- 
maiźekšı sulhaselle ja  morsiamelle tuo
daan yksi (yhteinen) lasi teetä  ensiksi. 
eńđéimaińe sorm etusormi. endźimašt našt 
oïi tüťär ensimmäisestä vaim osta oli 
ty tä r . Kn endêimàźekš ajamme kasken 
» lisiksi kaadam m e kasken. Td eêmäińe 
kierd (kerta). N (ämă koumęküme eęźi- 
mäine ruoź i mille puutui ńeŋgošt hüvüt 
täm ä on kolmaskymmenesensimmäinen 
vuosi (minulla) ja  (nyt) sain tällaista

hyvää. TP .lap.si suadah, enzimäisiksę 
leikatah ńaba kun lapsi on syntynyt, 
ensimmäiseksi leikataan napa. AV enzi- 
m aiššjiŏn  (yönä). — Sn ešmäiń-, B 
enđêimağ-, Pl Td eźmäš-, Kn N eźmäź-. 
Td eźmeź-, Kš eńdİimäin-. N eźimäèaŕg, 
eémiźãrik. V eeźimaĩnaŕgi. SP ezmäinargi, 
Plı eezimäinargi, Kj ezmaińaŕg, M eńđê- 
mäźaŕg, Pk eńdzimàźàŕg; ess. S11 ežmäz-, 
B endzimaź-, Pl Td eźmäź-, Kıı N eźmäź-, 
Kš endêimäźargen m aanantai: Sn eźmä- 
zargee suadu (syntynyt) lehm on eńdźoi. 

*в(ťǻind (N) etsintä: läikkä e-ài tovaŕiŝtèakš 
mijuiį lähde toverikseni etsimään! 

*e(ťǻiška\ta (Lh); pr. -dou ruve ta  etsimään. 
*e(šįskendel\ta (TP); pr. -en etsiskellä. 
eİÛidä (S11 Td Kš TP Plı Llı), B Pl Kıı N V 

P k  e İŬida, SP eİŬie, Kj e (s ta; pr. Sn—Plı 
Kj Llı Pk  e(tǻin, N eŗťšìn; iınpf. Sn—Plı 
Kj Lh Pk  e(Ŭīn, Td ettëin  etsiä, hakea: 
Sn pian e t (side s dagartau tukkid vei( ІІел 
tä itä  etsiessä päästä tukkaan tehdään ja 
kauksia veitsellä. B läkkä eitĥimā hebodl 
mäne đogĕ.ıĕ i e(tǻĩ lähte (avanto)! minä 
lähtèn tošt miest ettšimā abū rııadamã huo- 
menekš. ettšiu mida lienou paidas etsii 
m itä etsinee paidasta. Td e. tiäid hakea 
tä itä  päästä . N lähí ettšimài kazàkkad 
(renkiä) külİAoid müöi. tämä eiki mindai 
e(tǻi' eikö täm ä m inua etsi? anda minä 
в(Üìn Іеіл pied anna m inä tdsin pääs
tänne täitä! Plı lähtìn minä etÛimah rua- 
dŏd (työtä).

*e((ŝ\ī (B TP); p. B -ijad; pl.n. T P  -ijäd; 
pl.p. -ijöid etsijä, hakija: B täuı гиадал 
(vitsalla) minä andan tiäin e tëijad  (täin 
etsijälle) šeīgã rapsun hüvän.

*ev\ä (TP); pl.ıı. -ad; pl.p. -id evä: кала ujū  
еѵіл.

*evä\z (TP); pl.p. -hid eväs: me(tšuiles pidäu 
huavo selgäh evähideŋkełį: metsästäessä 
tarvitaan säkki selkään eväineen.
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fa| ter (Sıı Pl Lh), B Td -h r , p„  pl.ıı. Sn Pl 

Td Lii -ĩerad. Б  Td -ìerad; pl.p. Sn P l 
Lh -feroid, B Td -ïeroid asunto, m aja
paikka: Sn kus (missä) šinun f. on? 
kess,,oAet [а(егал kenen luona asut? Pl 
lıüvid f-oid eujıç fás küĩäs. Td oŋgi suadu 
faferad? L11 mũga fa(em.% oĩi m uualla 
asui. (Av фатера.)

[ahrui\da  (Sn); pr. -((ǻen; impi. -( íǻin asua. 
(v. ed).

*.[a((ida (Sn Ph), N fuoüiǺa ; pr. Sn Ph faĩin, 
N fuoťin; impi. Sn fatìn , N fuoìīn  siepata, 
tem m ata, ta r ttu a , o ttaa  kiinni jhk: Sn 
sabĩiį fa iĩ, tahtoi .ıçikdta Ъгікоіл pian 
ta r t tu i  m iekkaan, aikoi lyödä nuorukai
silta  päät poikki. N ŕeboi fuo ïìiu  händäi 
каіпалоі kettu  sieppaa sen (kukon) kai
naloonsa. fuoìīn  hän das ta rtu in  pyrstöön 
(linnun), (v. хватгіть.) 

faí(iz\etta (Sn); pr. -en hoksata, äkätä: däīges 
(jälkeenpäin) häi f-ou. (v, cd.) 

fere\zi (TP), Plı -śi hihaton viilekkeillä va
ru ste ttu  naisen puku: TP ргоітіл  (vii
lekkeillä varuste ttu ) on f. 

feršaA (Sn B Kn Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
välskäri, (v. фельдшеръ.)

*fĕt]ěbël (Td) vääpeli: popadīn (kohosin, 
jouduin) f-ìkš. (v. фельдфебель.) 

figur (Sn B Td Pk); p.,pl.n. -ad; pl.p. Sn B 
Td -oid, P k  -ued p iirre tty r m aala ttu  ta i 
veistetty  pintakoriste: Sn f-oid on aze- 
tettu Ъал/onã äij parveke on runsaasti 
koristeltu leikkauksin. Td ramkk^on лоа- 
đittu f-oiđeŋke ikkunakehä on koristeltu. 
P k  podzoraaudàd (räystäslaudat) f-ue- 
denke. (v. фигура.)

*finànts (N); ad. -òŭ raha-asiat: tu īi komìs- 
sàŕ deńgàd (rahoja) keràmmài, f-òǔ. (raha- 
asioissa). (v. финансы.)

[iusk (Td); ad. -ал tuisku; vihainen talv i
sää, joka kuivalla, hienon hiekan tapai

sella lum ella tukkii raition  ja  tekee kelin 
raskaaksi. (Av фіузъ.) 

fiuska\ta  (Td); pr. -dau; impf. -z tu iskuta; 
käy vihainen ta lv ituu li, joka ku lje ttaa  
vähän  kuivaa p in talun ta . (v. ed.)

[ла\к (Sn); p. -kkud; p l.n . -kud; pl.p. -kuid  
lippu. (v. флагъ.) 

fĩaśk  (B Td), Td [ljag\a\ p„ pl.n. B Td -ad; 
pl.p. -oid m etsästys- ja  sotam iehen pullo 
(hihnassa nahkakotelossa kannettava), 
(v. ф ля|ж ка, -ra.) 

fĩiger (Sn), B Td fljugark, Td fljugar; p. 
Sn fīigerad, B Td fljugarlǽad. Td flju -  
garad; pl.n. Sn fĭigerad, B 'ïå  fljugar kad. 
Td fljugarad; pl.p. Sn fĭigerīd , B Td 
[ljugarkoid. Td fljugaroid tuuliviiri: Sn f. 
ozuttau tūAвn, kuga-piăi (m istäpäin) tv f  
īienou  (tulee). B fljugark on tulen ozut- 
tai (osoittaja); kuga-piäi on tul. Sinne i 
kiăndüu 0(tíin  (päin), (v. флюгеръ, 
флюгарка.) 

foknę (Y) punajuurikas. (v. свёкла.) 
foııaŕ (Sn B Td), P h  -t; p.,pl.n. Sn -id, B Td 

-id; pl.p. Sn B Td -īd lyhty. (v. фонарь.) 
foršun (B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid kei

kari. (v. форсунъ.) 
fŕaŋkàD (N) ŧippari. (Av фрянки.) 
front (B) rin tam a: mäńi oma kohta, kus p i

dän Seišuda fronìas meni paikalleen, m issä 
p itää seisoa rintam assa, (v. фронтъ.) 

fśo-taki (N) kuiten|kin, -kaan: f. dum au ei 
heiìanu Jum ala  ei kuitenkaan jä ttä n y t, 
(v. всётаки.) 

fugank (B) p itkä  höylä. (v. фуганокъ.) 
fukń\ida  (Sn B Td); pr. -in; impf. -īn  a jaa 

huristaa (hevosella), laskea h u rah d u ttaa  
(mäestä), h eittää  hurahdu ttaa: Sn f-iu  
ajau. B пили  Aunt müö ku f-itau, šīd hän 
duoksou Aõittoze kun ńulu  h e ittää  hu ıah- 
du tetaan  lu n ta  m yöten, niin se menee 
kauas. Td f- ī ajoi. (Av фукнуть.)



fu — ga 53

fuksi\da  (N); pr. -n; impf. -įn  harjo ittaa 
sukupuoliyhteyttä. 

f«n |t (Sn li Td Lh); p. -ttad; pl.ıı. -tad\ pl.p. 
Sn -ttid naula (painom ittana): Lh mille 
funtas ko.vnes kirves minulle noin kolmen 
naulan painoinen kirves. (v . фунтъ.) 

funtàhi\úe (Td); p. -st; pl.n. Sed; pl.p. -ŝid 
naulanpainoinen: f. gīr (punnus), đorš 
(kiiski), ahven. (v. ed.) 

funìàmen\t (Ph), P k  funłāment; pl.n. Ph  
-tàd rakennuksen kiviperustus, -jalka, 
(v. фундаментъ.) 

furaškę (TP) lippalakki, (v. фураж ка.) 
furišt\a  (N); pr. -ai kahista: vai ŝuukut f-ai 

silkit vaim k-evaŧ.
[ııŕńi\da (N); pr. -u heittää, lennättää  voi

m akkaasti kauas: f-u paskad (vetelää 
ulostusta). (Av фурнуть.) 

fursk\ada (B Td); pr. B -au. Td -uu; impi. 
-eíī pärskyä, hirnua (hevonen): B hebo 
f-au.

*furškahta\zetta (N); pr. -zou pärsk äy ttää  
(hevonen juodessaan): hebo f-zou, ku i 
tuĩipizaręhèd lăhtăi ńenähuoguis kun he
vonen p., niin ikään kuin tu lik ipunat läh
tevä t sieraimista.

*furskùtta\da (N); pr. -u ru iskuttaa: f-u  vet 
magada(in pie,ıę suuspiei r. v e ttä  suus
taan  m akaajien päälle.

*fursŉi\da, furšńi\da  (N); pr. -u  ru iskaut
taa: ottau đuou vet i suuspiei f-u  vet 
nwAodį(Oİnę (vastavihitty jen) ріел§.

<ja (Sn N P h  i l  Lh) ka, no, niin; -kä: Sn 
ga теілл^оп dogi täs pihaa. muga kurkkii 
AainadcAęd ga đūtud  siten (pureskele
m atta) kurkkuusi nieleksit, niin läkäh- 
đyt. N ciga ajèttùd hebou, eiga ruohŭttùd  
mändä ãaugau ei ole hevosella a je ttu  eikä 
ole uskallettu  ja lan  kulkea. Lh pidanou, 
ga viere tuaha suabrā halunnet, niin pa
neudu tuohon heinäsuovaan! P h  kaiŰou: 
ga veri lähtenüh. (ks. ka).

<jadai\da (Sn T P  Ph), B Td -ta; pr. Sn B Td 
Ph  -(tíen; impi. -<ŵn ennustaa (korteilla), 
povata: Sn (íiganan ak д-Шои kartİA 
m ustalaisakka povaa korteilla. B Űigańi- 
kad g-tau m ustalaisakat povaavat. TP 
h ä n  karttİAOİ g-Ui hän korteista povasi, 
(v. гадать.) 

gadaiìéī (B) povari. (v. ed.) 
gagar (V) kuikka, (v. ra ráp a .) 
gai\k (Sn B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p 

-koid 1) (rauta)m utteri (esim. kärryn- 
akselin päässä); 2) rautasilin teri pyörän- 
kapan 1. -rum m un sisässä: Sn g. kirboń 
dorogaAę m. putosi tielle, šüdämiŝed gai-

kat tu.ıkis sisäsilinterit pyöränkapoissa. 
(v. гайка.) 

gaj\ag (Sn Pl Kn), B Td—V Kj k-ag. Td 
k-ăğ, N V k-àg, TP SP k-oi, Ph  k-uoi. 
Lm k-u°i; p. Sn Pl Kn-agad, B Td —V 
k-agad, TP k-oid, SP k-oidu; pl.n. Sn 
P l K n -agad, B T d—Y Kj k-agad. Td 
k-ăgàd, N k-agàd, TP SP k-oid, Ph 
k-uoid; pl.p. Sn P l Kn -agoid, B T d—V 
k-agoid, SP k-олоі, Ph  Іс-олиоіЛ. kajava: 
Sn g. suoAA..ištū, m uńiu  suo.ıę măttä- 
häAç. Pl soAouhkoiz gajagad a jeü ī ńe- 
prijaíeī iäre (kansantarua) Solovetskista 
k-t karko ittivat vihollisen pois. 

далаавкоі (Lh); p. -d (saved) kaakėli(savea) 
(?). (vrt. v. голандская печь.) 

gaAdarei (V), P h  gardali parveke ulkopuo
lella seinässä, (v. галлерея.) 

gaAušš\ida (Td); pr. -iu; impi. -I olla haus
kalla tuulella, leikkisänä. (Av галуш ить.) 

дагЪал (Sn—Kš), Pl Kn N—Lm -o, Td 
дагЪал, Ph  дагЪало, Kj дагЪол; p. Sn -T P  
Ph garbaA\od, SP -uo; pl.n. Sn—Plı -od, 
Td Ph gàrbăAÒd, V  gnrbaA\òd; pl.p. Sn—
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N -oid, SP -олог karpalo: Sn m ättühũ  oo 
suojı g-od. B äijään suoji g-od. Td äij on 
suo,ſi g-oid.

garmoń\ī (Sn B Td V); p. Sn -iad, B Td V 
-i(ūd; pl.n. Sn -iad, B Td -ijad, Td -jad ; 
pl.p. -ijoid hanuri, harm onikka: Sn Ыал 
Ъгікалл^еилд g-iad tuolla nuorukaisella 
ei ole lı-a. ăijäŋgi (paljonko) maksoid 
g-iaŋ kohendust (korjaamisesta)? B viändä 
д-і(ал soita lı-a! Td g-jai vi-ăndälz hanu
ria soitti. V viääźir) g-i((ih. (Av гармбнь.) 

gasńik (B), Td -nuoraińe kurenauha (esim. 
riiħipaidan kaulurissa, alushousujen vyö
tärössä). (A n7 гасникъ.) 

gaze\t (Lh); p, -ttad; pl.n. -tad\ pl.p. -toid 
sanomalehti: herr„ištuzou g-toid лидета. 
(v. газета.) 

gau\k (N); pl.n. -kàd haahka. (Arv ráвĸa.) 
-gena (B) -kin: ìıüä hüpiškatti burakos ken 

kunnegena, ken ikkunas jnhalę. ken ukses, 
ken kuitegena he hyppäsivät korista pois 
kuka minnekin, kuka ikkunasta pihalle, 
kuka ovesta, kuka m itenkin. 

germants (Td) saksalainen: voin on objavittu 
g-aŋke sota on ju lis te ttu  Saksan kanssa. 
(v. герма|нецъ, -нца.)

-gi (Sn B Kıı Td N M Lh), B -g ( - g , -k), B 
P k  -k, Td -ig 1) -ko, -kö: Sn eigi tundu 
vie eivätkö ole tulleet vielä? ăig..,oïi rah- 
vast paljonko oli kansaa? ăijäŋgi tämä 
keho íeiźū  (maksaa)? äijäŋg..otat kouras 
(rekim atosta)? voidgi spravida (parantaa) 
ŕüiťäree? B hüviŋgi magazitte? lähte n, eŋgi 
sua kanad. ѵіев Ылои kaAad? (onkijalta 
näiıı kysytään), huk küzüu, eiĭc pidä ve- 
dada iäră' (pois). Kn ńägidgi tsarįď? Td 
p iik ig i matk oo? ka o-mig đeŋgat ka onko 
rahaa? edig vargastannù midä ethän vain 
varastanu t m itään? edgi ãŭmò,.ıăd muańi- 
tannu etköhän p e ttän y t Jum alaa (va
k u u ttan u t väärin  Jum alan kautta). N eigi 
hän lähtīš eikö hän lähtisi? Lh pleiiid 
pidaugi p itääkö olla ruoskaa? Pk eŕk„- 
íägä Ueda олпи eikö tää llä  ole joku ollut?

2) -kin: Sn elän kooz kuzgi elää mil

loin missäkin. B šīd Шлоиді se aig, pidau 
mändä veti ottama sitten  tuleekin se aika, 
jolloin p itää  m ennä v e ttä  o ttam aan. M 
kem m itíińegi roãizou kenestä m inkinlai- 
ııen tulee. P k  pandau bapkaišúç. kooégi 
kũš snuapud, koozgi kümmene pannaan 
pieniin kuhilaisiin, milloin kuusi lyhdet
tä, milloin kymmenen. 3) -kä: Td läkš 
eigi ń i kelłį andanu eńämb ń i midä läh ti 
eikä kenellekään enää an tanu t m itään. 
unohtunnu olin eŋgi nähnü , kunne händäi 
panđī tainnuksiin  olin m ennyt enkä näh
nyt, mihin hänet pantiin. 

gīrę (Ph) punnus, paino. (v. гйря.) 
gaadńoi (B) sileä, särm ätön: ġ. stokan (juo

malasi). (Av гладнёй.) 
gAuxeu\duda, -zuda (Sn); pr. -dun, -sunļ 

impf. -duin, -zuin  tu lla  kuuroksi: m ušik  
(mies) g-dui, ci kū.tį ń i midä (m itään), 
(v. seur.)

gnu\xī (Sn N), B -hoi, Td -hī, Kš glvhij, Pk 
длйкиоі\ p. Sn gAu\xiad\ pl.n. -%iad. Kš 
głuhjad; pl.p. głuhi(Oİd kuuro: Sn İäm 
akk,,ei kū,tį, g. og. pagišed gnuxiam  mu- 
źikaŋ„kere. (v. глухой.) 

длй\р (Sn), N длиир , V длй\ррд; p. Sn 
-ppad, N g.muþad: pl.n. Sn длй\ра4. N 
-pad\ pl.p. Sn -pid  alaikäinen, kehit
tym ätön  järkensä puolesta, tyhm ä: Sn 
д лй р р лд  vie (vielä). N hän on длиир i 
(ja) gnūpad mielèd (kehittym ätön järki 
hänellä on), (v. глупый.)

*длиирд\иа (N); impf, -ńìn  tu lla  tyhm äksi, 
tyhm istyä: minä ku g-ńìn i  m ieĩ m illai 
lähi m inä aivan kuin tyhm isty in  ja  mi
nu lta  järki katosi, (v. глупѣть.) 

god\ńī, -n ii (N) kunnollinen, kelvollinen, 
hyvä: śe ei (-олд) godńī mieź. häŋĸ„olīS 
godnįi mieź, ka e-olīź haugoidętı karavuīł 
dvorńik hän kun olisi k. mies, niin ei 
olisi [vain] halkoja vartioitseva talon
mies. (v. годный.) 

goĭi\k (Td Sg), N -ĥ; p. Td Sg -kkod; pl.ıı. 
-kod, N -kàd; pl.p. Td Sį* -koid luudan 
tynkä, jo ta käy tetään  la ttian  y.m.s. pe-
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sııtııı; k äy te tty  ja  hy lä tty  kylpyvihta 
(-vasta), tunkiolle t. jokeen nakattu : N 
dägibuob panon gơīiìcàn đauìcesìcei i aja
mat ku i lindu lendamai noita-akka pa
nee luudan tyngän  jalkojensa väliin ja  
[lähtee] ra tsastam aan  kuin lin tu  len tä
mään. (v. голикъ.) 

goìikmado (Td) saunan kohdalla joessa van
hoihin vastoihin (vihtoihin) kiintyneitä 
m atoja, jo ita  käy tetään  ongensyötteinä. 

долнЬ (Sn B Td N Lm Lh Pk), Td долйЬ, V 
долиЬ; p. Sn H Td Lm Lh Pk gonub\ad; 
pl.n. -ad. NV -àd; pl.p. Sn P  TdL lı -oid. 
Td долйЪоЫ kyyhkynen: Sn iskit seibä- 
häĩ g-ad. (v. гблубь.)

"go.ıubai\ne (Kn); pl.n. -fęd pieni kyyhky
nen. (v. ed.) 

долиЦоі (Kn TP), Td N -įi vaaleansininen; 
hiirenkarvainen: Td g-įi hebo hiirakko. 
(v. голубой.) 

долирке (Td) hiirakon hevosen puhuttelu- 
nimi. (v. голубка.)- 

gomah\tazetta (Sn), B Td Lh -tazeta; pr. Sn B 
Td Lh -tazou; impf. -İĩhe kom ahtaa: Sn 
g-İīhe Aaŋgeń. Td pū .ищдег (kaatui) 
g-İīhe. Lii tresńiu pıtīŕšukkad vaste, vai 
puĩÜ uk g-tazou lyö havutukkia [kirveel
lä] niin e ttä  tukki k. 

gomdhtoitta\da (Lh); pr. -n kom ahuttaa: is
kän g-ıt händtäi lyödä k. sitä  (havutuk
kia).

gombŭšÜi (N) nelinkontin: šeištau ńeìlàu 
lüııdeu g. ìıänee ase ttaa  hänet neljälle 
kynnelle nelinkontin. 

goŕ\a (Sn Td Plı Kj); p., pl.n. Sn Plı -ad; 
pl.p. Sn -id 1) kurja, vaivainen, köyhä: 
Sn g. ei voi matta, šüödä mid eu.tę v. ei 
voi tehdä ty ö tä  eikä ole syötävää. Plı 
m ikse kglmiišid rugehed go ŕa,ı тиёікал 
niiksi kylm it rukiit kurja lta  mieheltä?

2) kurjuus, köyhyys, vaiva, tuska: Td 
meil üht goŕàd da ńälgàd meillä on pelk
kää k u rju u tta  ja  nälkää. P h  vie voiv sīd 
gofas sanan sanoda vielä voipi siinä tus
kassaan sanan lausua, (v. rope.)

goŕahi\ńe (Sn); p. -št; pl.n. -žed\ pl.p. -žıd 
kurja, vaivainen, köyhä. (v. ed.) 

gorbnĩ (Sn B Td); p., pl.n. -id; pl.p. -td 
p in talau ta , kelles. (v. горбыль.) 

gord\ī (Td); p., pl.n. -iad ylpeä: gordiakĶi) 
mänöu on ylpeä. (v. гбрдый.) 

goŕeu\dūda (Sn), N -zuda; pr. Sn -dun. N 
-zun; impf. Sn -duin ,■ N -zuin  köyhtyä; 
tuskastua: Sn häŋ g-dui omad ,ıuaskavui 
hän köyhtyi anteliaisuuttaan, (vrt. v. 
rópe.)

*goŕĥ\ī (Td); p. -i(àd Karvas, kitkerä: šüòn- 
dän keskès Uävđä moAođi(Oİđçnnu g-i(àd 
vīnaŕùmkàd (īŭömāŕ syönnin lomassa käy
dään nuorenparin luona juom assa »kar
vasta» viinaryyppyä. Täm ä tap ah tu u  
hääaterialla. Kun häävieras sanoo viinaa 
kitkeräksi, on vastav ih itty jen  suudel
tav a  toisiaan, teh täv ä  viina makeaksi, 
(v. гбрькій.) 

gorn (Kn), Kj -o; p. pl.ıı. Kn -ad. Kj -od ahjo 
(pajassa), (v. горнъ.) 

gorńi\İŜ (Sn B Td), B Pl Td goŕńi\(š. Kıı 
goŕńıíĥ, N g o fń itš ; p. Sn B Pl Td -ÍÛad; 
pl.n. -<•(ŝad; pl.p. -(ÍŜoid kamari, vieras
huone: Sn hän ištū g-(Úas. B tundau perUĩ, 
proiditau goŕńitsā tu levat p irttiin , siirty
vät kam ariin. N hüö oudài (ovaţ) gorńi- 
(İšàs. (v, гбрница.)

*gorodovį\i (N); pl.p. -(Oid kaupungin po
liisikonstaapeli: sanui g-omę. (v. ropo-
ДОВОЙ.)

goŕu\ida (Sn), B Td -itu; pr. Sn B Td -i((šen; 
impf. Sn -(in, B Td -i(ťiin  surra, m ureh
tia, olla kurjassa mielialassa, kärsiä kur
ju u tta ; Td olla sairaana, heikkona, (v, 
гор|евать, -юютъ.) 

gossudaŕ, h osuda f (N); f), -id hallitsija, (v.- 
госѵдйрь.) 

gośť\ida (B N), V gostìda; pr. B -itau; impf. 
N -\U% vierailla: B anop da (ja) apgośd- 
tau. V goste tu ĭi gosümā. (v. гостйть.) 

gosünnoi (Lh); p,, pl.n. -d ravintola: Шлои 
g-he. (v. гостйный.) 

go§tìńŰ\ad (Sn), B gośtìn(Ŝ\ad, gośtińtè\ad.
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Td gošïintë\ad, N gośtìn(Ü\ad; pl.p. Sn B 
Td N -oid, Td gošfíintéoid tu liaiset (esi
neet), viemiset: Sn g. m inä tuoin šillei 
(sinulle), (v, гостйнцы.) 

gośüiand (B); p. -ūd kestitseminen:- spa-s- 
sibo hüviŋ g-aD kiitos hyvin k-stä. (v. 
seur.)

gośťį\ttada (B N Pii); pr. -tan; impf. B -Uin 
kestitä: B spasvbo šiĩľçi, m indai hüvin 
g-Uid kiitoksia sinulle, m inua hyvin kes
tits it. P h  m inùd pabađja da tütär gośíiìe- 
tàĥ m inua papinrouva ja  -ty tä r kestitse
vät. (v. гостйть.) 

go\štë (Sn Pl Td), Sn -sr, B K n—N Lh -s (  
N -ś(, V Plı -s(e, SP Ķj -sta; p. Sn -šiad, 
B Kıı—V Plı Kj Lh -stad, Pl -šišad, SP 
-siba; pl.n. Sn -Mad, B K n—V SP Ph Kj 
Lh -s(ad, B -sïad, Pl -,Stíad, Td -Stíàâ, N 
Ph -sïàd; pl.p. Sn -štid, Sn P l -šÛid, B 
-sÜd, Kn KŠ -stĩd, Td N V Plı Lh -stìd, 
N -śtīd, SP -s(ī, P h  -śťĩd  vieras: Sn gošťat 
tundau. gošíaAę vasta hüpn iíiī kai kaikki 
riensivät v ierasta vastaan, đuottagad 
gošťidĩ oīiŋ gošüs (vieraissa), vävü tu ĩi 
goŝtëī (vieraisiin). B gostì kävüdă käydä 
vieraissa, kıiŕg кщ іёиі rebuoid gośŭ. Td 
lähtemme goǻťǻī. N svuođiptanoin iĕànd 
kandęjıou gośİĨJв vīnàd slonäne ħääta- 
lon isän tä  kanneksii vieraille viinaa (la
seissa) pöydälle. У gostad om meil meillä 
on vieraita, (v. гость.) 

grafin  (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid karahvi: 
pańi g-aą vīnad pani (pöytään) k-n vii
noineen. (v. графйнъ.)

*grana (B); pl.n. -d särm ä juomalasissa, 
(v. грань.)

grébonk (Kn); pl.n. <-ađ naisten pääkam pa. 
(v. гребёнка.)

gre\ïǻ (Sn B Td); p. - íiŝud ; pl.n. S11 -(tíud; 
pl.p. -(tíuid  ta t ta r i  (kasvi). —  B Td 
greįtŜundauh; p., pl.n. -od ta ttarijauho : 
g-od pandan keskē toiźenę đauhonę t- ja  
pannaan toisten jauhojen sekaan. —  Sn 
greUšuŋ-, gretëkuaìś ta tta ripuuro . — Sn

gre(tëuu-, B gre(Űun-, N gŕвtšnī sūrim  
ta tta riry y n i, -suurim a, (v. греча.) 

grib\a (Sn B Lm); p.,- pl.n. -ad; pl.p. -oid 
ta tti:  Sn g-ad vit kazvetau ende ka ikk io  
ŝ ie ń İ D  ta tith a n  kasvavat ennen kaikkia 
helttasieniä, (v. грибъ.)

*grivenni\k (Td), N gŕiveńńi\k; p. Td -kkad ; 
pl.n. N -ĥàd kym m enkopeekkainen: Td 
т ѵлаі oŋ ÌM-gz gr-kkad. N panon gŕ-kàą 
lıobędaižęļ (hopeisen), (v. грйвенникъ.) 

griäd (B Td), B gŕäd, K š gfiäd, V gŕädę\ 
pl.n. B Td griăd\äd] pl.p. B Td -oid. V 
gŕăduid kasvilava, -penkki: Td g-äle 
ištu tìŋ  kartofeĩad (perunoita). Kš kana
voin keskes gŕiäd vakojen välissä on k. 
V hŕukvat ištutetíah gŕăduİAç la n ttu ja  
is tu te taan  k-oihin. (v. гряда.) 

griähk (Sn B), B riähk, N riehk, riehk , Lm  
riähkę, Kj gŕiüh-, p., pl.n. Sn -äd; pl.p. 
-öid synti: Sn ku g-äd m itíašt nuadin  
tobđad, šīd hän kuajizou papile kun tekee 
jonkin suuren synnin, niin lıän tunnus
ta a  (katuu) papille, (v. грѣхъ.) 

griähkähi\ńe (Sn); Lm riähk äin į; p. S11 -št; 
pl.n. -žed; pl.p. -šid  syntinen: ĳ-šed män- 
däu uadū  (helvettiin), (v. грѣхъ.) 

grob\a (Sn B Td T P  Pk); p., pl.n. Sn -ad, 
B Td -àd; pl.p. Sn -id, B Td -id ruum is
arkku: Sn pokoińik (ruumis) pańdī g-ā. 
B g. kunne kuoli (kuollut) pandau. 
(v. гробъ.) 

grom\ida (Sn B Td); pr. -iu, Td -juu; impf. 
B Td -īn  jy ristä , jyristää: Sn B pühċi i ĩ  
g-iu ukkonen (pyhä Elias) jyrisee. Td 
taivăhàz g-juu đăjıő (kovin). (Av rpo- 
мѣть.)

*gromìska\tta (Kn); pr. -dou ukkonen al
kaa jyristä, (v. ed.) 

gromu (Sn B Td N); p. Sn B Td -d ukkns- 
jyrinä, ukkonen: Sn egläi o īi tobđ g. eilen 
oli ankara u. N gromùn aiga (aikana) tu li 
hän perii (pirttiin), (v. громъ.) 

gro\ša (Pl), Ph  -ššę puolikopeekkainen. 
(v. грошъ.)
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(jroš(š)an(Ŝunwitand (Td Sg) kopeekan otto 
suuhun selän tak aa  m aasta selkää ta i
vuttam alla  ta i tuo lista kiinni pidellen ja  
ruum iinpainoa kannatellen edestäpäin. 

gro\iida (Sn B Td), Ph  -zida; pr. Sn B Td 
-iin , Plı -zin; impf. Sn B Td -iin  uhata , 
uhkailla, peloitella: Sn vähаііел  (vähän)
g. p idŉ u . Td häm m indai (minua) groiī. 
(v, грозйть.) 

gruab\ida (Td), N gruob\ida; pr. Td N -in; 
impf. -īn  ryöstää. — N gruóbìnd: tūđ ĩ 
kakstošküme mĩĕst ristituin g-ìndàs ńäl- 
tutùd i verdudùd tu li kaksitoista miestä 
ihmisiä ryöstäm ästä nälkiintyneinä ja  
vihaisina, (v. грабить.) 

gnıđiħ  (N); p. -àd rinŧakappale, -liha: kehıę 
g-àd pidàu, siljıę müöd g-àd kuka haluaa 
r-n, sille m yödään r. (v. грудйна.) 

gruo\guda (N); pr. -gū. -ĥùttai raakkua (va
ris, korppi, kuikka): vuoroid (varikset) 
g-kŭttai. vuori š  (korppi) su oi (rupesi) 
g-gumai. g-gū guih. 

grūz (Sn N), N gruuz; pl.n. Sn N -ad 1) pai
no, lasti: Sn ku pandau ĩigo, ŝ ī pandau 
piänç mangod g-akš kun tehdään  (pel
lav a a k o , siihen pannaan päälle pu ita  
(malkoja) painoksi. —  2) N valkorous- 
ku (?), valkoinen, limainen helttasieni, on 
voi grūz. maidogrūz. (v. грузъ ja  груздь.) 

grüıuh, gŕüıuh, rüuh, Ýüux (Td), SP kłūkku  
P h  gŕūxę; p., pl.n. Td grümhäd, gŕüıuhäd, 
rüuhhäd; pl.p. grüuıhid, gŕüuıhid, rüuhhid 
kyykkä, puukapula, nopo, n. 10 cm kor
kea kuusisesta seipäästä sahattu , tasa- 
kantainen, pyöreä; kyykkäpeli: Td grüuı- 
ìıī, rüuhhī viăttä (pelata). SP kŕūkkah 
iškie (lyödä), (v. pıòxa.) (ks. Uüuìc.) 

grüuĩh-, rüy,hbatog (Td) kyykänlyöntitavi: 
koivuinen, ku ivattu , höylätty , noin m et
rin  pituinen, keskeltä paksum pi, päistä 
niin vahva, e ttä  koura hyvin y ltää  ym 
päri. (Av батбгъ.)

guaros (B) villalanka, -kangas: poboińik 
nuaditau sī((êas, g-as, śujıkus nuorikon

päähine tehdään  kartŧu ım ista , villakan
kaasta, silkistä, (v. гарусъ.) 

gub\a (Sn—Lm M); p. Sn—V Ph M -ad, 
SP -oa; pl.n. Sn —Ph M -ad; pl.p. Sn B 
Pl Td N Ph M -id. Kıı Kš -īd, SP -ī lahti: 
Sn meiđem merdad oo naskedu gubā. Td 
đċirvez gubad ondau. SP đärven g. M jıah- 
teŋ guba Lahti-nim isen kylän kohdalla 
oleya lahti. (v. ryöá.) 

gui\k (Sn —N), B Lľ -k, Kıı N -fc, Td gùĩk,
V P h  -kkę, SP -kku. P h  kuikkę; p. Sn -V  
Plı -kkad, N -kad, SP -kkoa; pl.ıı. Sn —V 
SP Plı -kad, Kıı Td -kàd, N -kàd; pl.p. 
Sn B Pl Td -kkid. Td guĩkĩd, Kš -kid
1) kuikka: Sn guikkid väh^ambutau; guik- 
kad ei šüödä. —  2) D' jalaksessa kiinni 
oleva rau ta , johon aisan tyvessä oleva 
ra u ta  (aiiraud) pannaan.

дуіш  (Td) etsijä piilosilla oltaessa. —  guĩu- 
pei\üoiiil, -ttoiiile, -ìòiiīlıe: napsędviettàŭ  
guīupeitòiiīhe lapset ovat piilosilla. 

*gumai\ta (B); pr. -đau kum ajaa: mua dan- 
gan ал g-dau. 

guomin (Sn P l— Kš V), N V -o; p. Sn P l—V 
-od, Td -ad; pl.n. Sn P l—V -od, Td -ad,
V -òd; pl.p. Sn P l—N -oid, V -uoid riihen 
puintihuone, luuva, 2-ovinen, ovet vas
takkain, jo tta  tuu li pääsee lävitse: Sn
g. oo rīhen edes, šigă (siellä) puidau. 
(v. гумн0.)

gurb (Sn N AV), Plı -ę; p., pl.ıı. Sn -ad; pl.p. 
-id k y tty rä , h artia t: Sn g. oƞ ku i kaššaľ 
(kontti), iškeŋ g-ā lyön hartioihin. —  Sn 
д-лаЬк pintalankku. Td g-naud p inta- 
lau ta . N g-ńena kyöm ynenä. B Td gurp- 
šelg kyttyräselkä, -inen. (v. горбъ.) 

gurba\īš (AY); p. -ÍÜud kyttyräselkä, -inen. 
(v. горбачъ.)

gurbištu\da (P l Td); pr. -n; impf. -in  tu lla  
selkä köyryyn, kum araan asentoon. — 
Td gurbìštu\z kum ara asento: häm nmt- 
kadau g-kšis hän kulkee kum arassa, ku
m arruksissaan. (v. горбъ.) 

guŕp-, gurbšībińe la \ kuŕgšībińe.
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*guśt\i (N); pl.n. -id; pl.p. -īd guslinsoittaja: 
oudai semmoièęd ìıälläi g-id\ i(İse pīäššìt- 
tài, i(üe vĩĕttài on hänellä semmoiset g-t, 
itse sekä tanssivat e ttä  so ittavat, zastavī 
(m ääräsi) g-uę pĩäššida i vietta. (v. 
гусли.)

gušsak (N) 1) elukan sisälm ykset: g.: keroi, 
südämkera i  ĩokkoi, maks(àd), sap, bŕüš- 
šin  ruokatorvi, sydän ja  keühko, maksa, 
sappi, m ahalaukku, (v, гусакъ.) —  2) 
vyö, hihna. (v. куш акъ.) ks. kušałc. 

gũb (Sn B); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  kääpä 
(puun kyljessä), m istä tau laa  tehdään, 
kun se on kuivanut, (v. ryöá.)

h,
habe\n, -ń  (B); pl.n. -ned; pl.p. -ńid  haiven, 

utu-, partakarva: h-ńĩ ăhkăidăn šilîe 
muriģukan lyön sinua vasten naam aa. 

habra\ĩc (Sn B Td), Kš -z, N 4 ; p. Sn B Td 
-kkad, Kš -st; pl.n. Sn B Td -kad, Kš -had; 
pl.p. Sn B Td -koid; konıp. Sn -kembi; 
sup. (kaikizjh  -kinı hauras (puu, esim. lep
pä, lehmus): Sn h. tuoh (tuohi). 

habrast\uda (Kš); pr. -im; impf. -u i hauras
tua.

haìbu (Sn B Pl Td N Lh Pk), Plı Lm -vu; 
p. Sn P l Td Lh -bud, B Pl Td -bùd, Td 
-bŭd; pl.n. Sn B Lh -bud, B P k  -bùd; pl.p. 
Sn Lh -buid 1) havu: Sn m ăndüü habud, 
kūzeę habud. B lähi habū (havuja hake
maan). Td šĩd  (sitten) lähiī  hüö metsä 
ìıabù'; pańđī šiga (siellä) kakš regĕd (kuor
m aa) habŭd. P k  kūzès on habŭd (oksàd). 
— 2) uuniluuta, m ännynlıavuista teh ty : 

Sn păiĥim pühkittäu h. B habun päüǻid  
(uunia) pühkitau. 

habukoda (Td) havuilla tä y te tty  m erran- 
pitoaitaus: seipäiden väliin pan tu  kuu
sen havuja. 

habupū (Pl) havupuu.

gūĩa\ida (Sn Kn Td Lh), Sn Kš guīa\ida, 
P l Kn gūīa\ita, N Pk  gŭīa\itta. V guīa\(i- 
da, SP guĭa\(ie, P h  guĩa\ita; pr. Sn P l—V 
Ph Lh Pk  -i(ťǻen; impf. Sn Pl Td—V Plı 
Lh -i(Üin, Kn -ifťǻīn kävellä huvikseen; 
huvitella: Sn hän vai šüöu da (ja) duon 
da guīaiiišou. kŕieèad (jokiäyrästä) müö 
gūīaidau ілЛал rahvas. N mänou tsaŕi 
(tsaari) sadùi (puu tarhaan) gūĭąimai. Kj 
gũĭaimahaskamnw  lähtekääm m e kävele
mään! P k  т ілле on va.ıd gūĩaitta mi
nulla on valta  huvitella, hän koAmèd 
sùtkad güĩai(İŜou pīíeris hän kolme 
vuorokau tta  huvittelee P ietarissa, (v. 
гулять.)

X.
hăbŭrěgĩ (Td); pl.n. habureged havukuorm a. 
habu(iǻur\k (Td); p. -kkad hakotukki, oksai

sesta puusta saha ttu . 
habu\ĩc (Sn B Td), Kn N -k. Td -ĭckaz, hăbŭ- 

kàs, Td Kš -kaz, N habŭk, V Lm -kkę, SP 
-kku; p. Sn B Kn Td V -kkad. Td hăbǔ- 
ĥàst, Kš -kast, SP -kkoa; pl.ıı. Sn B Kn 
Td SP -kad, Kn -kàd, Td -kkahàd, -kahàd, 
Kš -kkahad, V -kàd; pl.p. Sn B Kıı Td 
-koid, Td hăbŭkăhĩd, Kš -kkahid, SP -kkoi 
haukka, Lm myös pöllö: Sn h. iedren i 
kanan tappau, šüöu. Td h. oĩ iedren pūs 
(puusta). Kn sūŕ h-k, SP sūŕi h-kku 
kotka.

habu\z (Td); p. -st; pl.n. -ksed; pl.p. -kšīd 
havuilla tä y te tty  m erranpitoaitaus. 

hagar (Lm) härmä: h. pū.tois (puissa). 
*hagar\ta (Plı); pr. -dau tuu lla  heikosti: on 

pikkaraine tuli, vai ku h-dau tuulee hei
kosti, juuri ja  juuri tuu len łunki käy. 

hago (Sn B Kn Td X V Lm  Lii Pk); p.. pl.ıı. 
Sn B Kıı Td TP Lh -d; pl.p. Sn B Kn Td 
-id, TP -noid, P k  haguəd 1) vettyny t, la
honnut puu m aassa ta i vedessä: Sn viru- 
naińe pū sanozou h-kš v iruvaa (m akaa



vaa) puuta sanotaan liuoksi. B h. on där- 
res virui (viruva) pũ. suouç uaŋgenu (kaa
tunut), ei happane (m ätäne) đärves igănã.
X veden virū h. Lh poìg virū ku  (kuin) lı.

2) B likopuıı, pellavalion päällä pai
nona oleva puu. — 3) lau tan  asemesta 
rannassa oleva lankku: B mänöu veti 
ottama randā łıagołę. Kıı vei kantai (kan
netaan) h-л  (haolta). — 4) T P  pl. kan
gaspuut: hagouois on sürđe. 

hagoine (TP) havun oksa vapana talvella 
ongittaessa. 

hagomado (Td) »haossa» kiinni oleva mato, 
jolla on kova kuori ym pärillä; käytetään  
(ilman kuorta) ongensyöttinä. - 

hagošiłd (P l Td); p., pl.ıı. -ad Pl m ädänty
nyt silta; Td (hevosilla a jettava) kapula- 1 
silta (pııut poikkipuolin tietä). 

lıagou\zuda (Sn), Td -duda; pr. Sn -zū. Td 
-dii; impf. Sn -zui. Td -dui m uuttua  
»liuoksi», m ädäntyä (puu). 

haikost\azeta (Pl), N Lm -uda; pr. Pl -azen,
X Lın -un; impf. Pl -aźin. Lm haikosíi 
haukotella (kerran). 

haik\osteAtaze (B), Td -usteuda, V -osteĩ- 
dakse; pr. B -ostęuzen, -osteuzou. T d -ústeu- 
zįn. -usle.tou. V -ostelemos, Lm -ostęuę- 
ınos; impf. B -osteīihe, V Lm -ostelimos, 
Lm -osteli haukotella (jatkuvasti). 

haik\ostoittada (Sn B), Sn Lm -ostuttada, 
Td -ustoittada; pr. Sn B Pl Td -ostoittau, 
Sn Lın -ostuttau, P k  -ostuettau; impf. Sn 
B -ostoiĩ hauko tu ttaa: Sn Pl mindai h- 
ostoittau. Lm  mm ud, häntę (häntä) h- 
ostuttau.

hai\þ  (Pl); p. -ppud; pl.ıı. -pud; pl.p. -puid  
askel.

hairãht\uda (N); pr. -un  erehtyä: bajaŕ 
tämä h-uu sanuda omăuě bàrmăuĕ täm ä 
herra erehtyy sanom aan rouvalleen. 

*hair\uda (B); pr. -un; iıııpf. -uin, -uoin ereh
tyä: toižèjı кіегал ела hairu seuraavalla 
kerralla älä erehdy! 

haiŝ (Sn B); p. -ud (paha) haju, tulina: B

(šuhaidoilad, haiSud tu im aa lasket, paha 
h.

haiĄuda (Sn B Td N Lm); pr. -un; impf. 
-uin  lıaista, lem uta pahalle (esim. m ätä 
muna): Td m i tügä.ı (täällä) h-ū pahan? 

hajo\tada (Kj); pr. -tan; impf. -İĩn  kadottaa. 
ha\X (Sn N Pk), B Td -л, V TP Plı Lm 

-uuę, SP -.1.1 0 ; p. Sn—V Plı -.ı.ıad. SP 
-ллоа; pl.n. S n —V SP Plı -.ı.ıad. Td 
-uuod, -jı.ıòd. V P k  -uuàd lialla: Sn kogz 
(milloin) ѵіли (kylmä) üö oo, šid (silloin) 
oo h. Td hалл..ог] käünü. oĩdī hauuòd. TP 
sũred hauuhd, kai (aivan) oli лит і. Pk  
puaksū o ĩd ī hauuàd usein oli halloja. 

Хала\І (Sn B Td); p. -ttad; pl.n. -tad; pl.p. 
-toid päällysvaate (m usta, harm aa), m.m. 
ta tta re illa  Pietarissa; sairashuoneissa sai
raille annetaan sellainen: Sn %. om p iĩk  
soha (vaate) muaha suai (asti) тиёікал 
(miehellä), (v. халатъ.) 

hang (Sn B Kn Td- Kš Pk), Kš hałg, Pl V 
SP —Kj hango, N haugo; p. Sn -Kš V PIı 
ha.ıgod, B ha.ıgòd, Td hangŏd, N haugod, 
haugǒd, SP hanguo; pl.ıi. Sıı -K š  V SP— 
Kj ha.ıgod. B P h  ha.ıgòd, Kš hałgòd, N 
haugod, haugod; pl.p. Sn—Kš hangoid, Kš 
hałgoid,-N haugoid, V Ph  hanguoid, SP 
hалдолоі halko: Sn parded käšk kai piĩidä  
hangokš hirret kaikki käski saha ta  ha
loiksi. mäne kanda ha.ıgod mene tuo 
(kantaen) halkoja! hangonnJ,šk oítàā. B 
haugod pandau šinnę (tuïikobrauę) piä.ıę, 
(ervàšt haugod halkoja pannaan siihen 
(tuulaskouraan), tervaksisia halkoja. Td 
pino haugǒd. X pappi İŭöndäu kazàkaa 
meĩÜài, haugòi pappi lähe ttää  rengin 
m etsään halkoja hakem aan, tuuou me- 
(ťšàs-piciÌE ìıaugòs-piei tulee m etsästähal- 
koja hakem asta. lcaSi käveĩ metíŝài hau- 
gòŋ kuorzìndài kissa kävi m etsässä hal
koja hakkaam assa (karsimassa), lähtöu 
haugod leikammài lähtee halkoja hakkaa
maan.

haugai\tta (Sn Kıı Td), B Td Kš -tn; pr. 
Sn B Kıı Td Kš Plı -ılan. X haugaidàn;
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impf. Sn Б  Td -ŝin, Kıı Kš -šĩn, N hau- 
gai halkaista: B pūrı h-tes kìrvehe.ı iškin  
(löin) đaAgā. pūn h-ttau падл suude (kii
la) puun halkaisem ista varten, hcuıgon 
h-ttau kuŕik  halkonuija. Td đäred (paksu) 
mänd h-ttaŭ neĩľakš (neljään kappalee
seen). N m užik vestau падлаа i  zavediu 
haugaimai tíurìcad mies veistää kiilan ja  
ry h ty y  halkaisem aan pölkkyä, pieę hau- 
gai pään  halkaisi.

*haлgedęл\da (B Pl Kš Pk); pr. B Pl Kš 
-ou, N haugidęnòu. Pk -òv halkeilla: B Pl 
diä h-ou. N kündèd haugidęAÒu kynnet 
h-vat.

}іалделт\из (B Td), Ph -as; pl.n. -aksed hal
keam a (lasissa); railo (jäässä). 

калде\іа (Sn V), N hauge\tta; pr, Sn N V TP 
-non, Kš -dau; impf. Sn N -ń, Kš -i, V 
-ńi haljeta: Sn pū ei h-ne. korvois korv h-ń 
korvon korva halkesi, midä riŋgud h-ned 
m itä  huudat kohti kurkkua? N h u u ī oĭi 
haugènnu. vīnàd a ń tī stau íüài haugènnu- 
dęi viinaa annettiin  haljenneesta m al
jasta . viendo (väärä) pū ei haugenĕ [hy
vin] .

haīg\ī (Sn Pl Pk); p., pl.n. S11 Pl -iad; pl.p. 
-i(oid haltia: P l me(Űää h. matkai (kulki), 
sum u kù  (koska-humina.) кйлиі. 

haлgoda (V), N haugoda; pr. B V TP hangon, 
N hangon; impf. N haugòi halkoa, särkeä: 
B mändüD hangottau hienòkš m ännyt ha- 
lo taan pieniksi. N haugòi hää èerđīd (ai
daksia). Y Üurkad (pölkyt) lı. hangoksE 
hienoksE.

1іалд\оте (B), Kj -uoińe; p. B -ošt, Plı -oštç 
pieni halko: B ottau колте h-ošt ündürgi- 
našt (ym pyriäistä). 

hangorded (Sn) halko-orret.
Ьалдгеді (B Td) halkokuorm a. 
haìkkogo (Td) halkoläjä.
Ьалкріпо (Sn B Td), Kš halвpino, Lm  ha.ı- 

gopino halkopino; Sn h-iden kesku(tias 
(välissä).

haīīa\k  (Sn Pl Td Kš), B -k, SP -kku; p. Sn 
Pl Td Kš -.kkod, SP -kkoa; pl.n. Sn P l Td

Kš -kod, SP -kad; pl.p. Sn Pl Td Kš -koid, 
SP -hkoi verka (kangas); B kesäpäällys- 
takk i (m ustaa verkaa): B h-k: piăli(të{i) 
pińđzakos pidettau, sargahińe, mustas vat- 
teges tak in  päällä käy te ttävä , villainen, 
m ustasta sarasta.

калт\ек (SnB  T P  Pk), B -e \ -e. N haumęh,
V haĩm iś, Kj haumeh; p. Sn halmļeht, B 
-èht; pl.n. Sn B P k  -ehed, N haumęhįd, V  
halm\ehèd; pl.p. Sn -ehid halme (ruis-, 
nauris-): Sn me(ÍŜäz ruattu h. m etsään 
ra iv a ttu  h. h-eheę šiemeęžin (kylvin). B 
h-e' rugišt, ozrad (ohraa), końđī mänòu 
h-еііеллй oman mušįkaŋUe ruatun  karhu 
menee talonpojan kanssa raivaam alleen 
halmeelle, šina  (sinä) kündä tämä h-èĩ 
h-ehē tähä emme paŋgoi rugišt, šiemekkoi 
tähän  halmeeseen emme pane ru ista, 
kylvä, h-ehen do pariin (kylvin), h. 
pandu. T P  sĩd (sitten) kazvau rugis 
h-eheh. P k  m inä šiemenšin (kylvin) 
h-ehen ozrad (ohraa).

ham |ar (Sn— Kš SP— Kj Lh), Td -ăr, N Ph 
-àr, N V P k  -aro; p. Sn— Kš V Kj Lii 
-arod, SP -aroa, Plı -arad; pl.ıı. Sn— K š
V Kj Lh -arod, B -aròd, SP P h  Lm -arad. 
P h  -aràd; pl.p. Sn— Kš L h -aroid, V Plı 
-aruoid, SP -arot ham ara (kirveen, veit
sen): Sn iški (löi) m indai h-агол (kirveen- 
h-lla). Td kirvëhès on hamăr, h-aron ал 
bardàińę (silmänpielus). h-aroł madeht 
(m ateita) suadau (saadaan) [syksyllä 
ohuen jään  aikana lyöm ällä jään  läpi 
kala tainnoksiin],

hambahato\ine (B); p. -£t; pl.n. -ìžed ham 
paaton (jolta ham m as on poissa): h.: ham- 
baz om pakkunu  (pudonnut).

hambahi\kaz (Sn); p. -kosi; pl.n. -kkahad; 
pl.p. -kkahid ham paallinen, ham painen.

hambahi\toińe (Sn B), Td -tuińe; p. Sn B 
-tošt; pl.n. Sn -ttomad, B -toišed; pl.p. Sn 
-ttomid, B -toiêid ham paaton: B h., kıı da- 
тал (jolla) hambahid eunç.

hambaspajıa (Sn B Td) haukkapala (leipää): 
Sn haukid le ib Ö D , kudam điäu ралаіпе, se
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oo li. [kun] haukot leipää, [niin] se pala, 
m ikä jää, on li. 

lıamb\aspü (B Pl Pk), B -àspū , N -àspuu;; 
111.11. -àspuud  1) aa tran  aisoja yhdistävä 
kurjen edessä oleva poikkipuu; täm än ja  
kurjen väliin on hanko kiinnitetty: Pl 
h. täähän pie.tust da ojid vaste poikkipū  
ylhäällä kurkea ja  aisoja vasten oleva 
poikkipuu. 2) N kin ttupuu  (teu raste t
taessa): panęd h-àspuud eđiŝī i tagašī 
c ĭa u g o ih ę (jalkoihin). 

hambas\tada (Sn); pr. -tan; impf. -iin  tero it
ta a  sirppi tekem ällä terä  hampaalliseksi. 

hamhasta\i (Sn); p., pl.n. -jad (sirpin) teroit- 
taja: İširpii h-jad. 

hambastuķ (Sn); p. -st (sirpin) teroitus. 
hamb\az (Sn—V SP Kj), N -òs, -àz, P h  Lm 

-as; p. Sn—V -ast, N -àst, SP -astu, Ph 
Lm -astę; pl.ıı. Sn -V SP Plı Lm -aìıad, 
B N V TP -ahàd. Kj -had; pl.p. Sn B Pl 
Td N V Plı -ahid, Kn KŠ N -alıīd, SP 
-ahī hammas (suussa, sahassa, sirpissä): 
Sn l:u ale suau лараеп, eräz deŋgad 
vien h-ahikš kun vaimo synny ttää  lap
sen, joku vie łıam masrahan. Kn h-as(İ)

■ suu tauš suu täy n n ä  ham paita. N edĩžed, 
tagaiSed, bokh-ahàd etu-, taka-, kulma- 
ham paat. h-ast kilMlau  (särkee), ištuu  
vahn staŕìk, trupk h-ahĩs istuu vanha 
ukko, piippu hampaissa, ota veiiš i ve
dän da mindai kojımāšiǻi h-ahīd müöiię 
ota veitsi ja  vetäise [sillä] kolmasti mi
nun ham paitani! TP hangin h-ahàd. 

hamu\İin  (Sn), B -ī; B Td li-iin\ p. Sn 
-İinad, B Td h-íinad; pl.n. Sn - (inad, 
B -ìad, B Td h-İinad; pl.p. Sn -íinoid, 
B Td h-İinoid längissä olevat pełımit- 
teet, nahkaiset, olkia sisässä. (Av хому- 
тііиа.)

hańđê\ak (Sn B Pl), Td -ale, N -àkko; p. Sn 
P l Td -akkod; pl.n. -akod; pl.p. -akoid haa
rukka, puu, johon kasvanut kaksihaarai
nen hanko; käytetään m.m, vvyhdin- 
pnun vartena.

ha\nh (Sn P l—Kš), B -« h , Td -ñh , N -ńh, 
-nx, V SP Ph Lm -nhi; p. Sn—V Plı Lm 
-nhed, SP -nhie; pl.n. Sn—У SP Ph -nhed. 
Td -ñhèd, K V -nhèd; pl.p. Sn Pl Td N V 
Ph -nhid, Kn Kš -nhīd, SP -nhī hanhi: 
Sn hanhed ĩettău (lentävät). 

haŋg I (Sn), Ph  -ę; p. Sn -ad-, pl.n. -ad, Ph 
-àã, Ph Lm  -àd; pl.p, Sn -oid veneen 
hanka.

haŋg I I  (Sn B Td N), У— Kj -i; p. Sn B Td 
N V TP Ph Lm Kj -ed, SP -ie; pl.n. Sn 
Td N— Kj -ed; pl.p. Sn Td N V Ph -id, 
SP -l hanki: Sn h. oŋ keväden (keväällä). 
B h-ed müöi (myöten). Td h-елл^оііп. N 
h-ed müötE. Ph  panttinàd būkitàh būleŭs, 
sīd levitetaĥ h-ёле p a lttina t keitetään 
pesutiinussa, sitten  levitetään hangelle. 

haŋg I I I  (Sn B Kn Td), Pl N V Ph Lın Pk 
-o; p. Sn—Td N V Ph Lm -od; pl.n. -od, 
V -òd; pl.p. Sn—Td N -oid. V -uoid (koti
tekoinen puu)hanko: Sn vankitess„oo (tal- 
vinuoŧan uittosalkoa jään  alitse kul
jetettaessa on) haŋg, puine, kakšíšorpaińe 
(-łıaarainen). B tadeht jıuodau kakšisorŷ- 
paiŝejı pūhaŋgo,ı lan taa luodaan kaksi
haaraisella puuhangolla. P l h-ол tadeht 
Auodau. Kn suabr (heinäsuova) jiuodàŭ 
h-ол. Td on hein-, tade-, vajiki(iéuzhaŋg 
(nuotan uittosalon kuljetush.). N h-ou 
maksetai (лoŋgetai) höŝtet h-lla luodaan 
lantaa. Ph  ѵалкіп ajettau h-o. 

haŋg\aÜ (B), P h  -аІІ.ш; pl.n. N -àçiŝut oksan 
hanko, haarukka, (vrt. hańđzakŕ) 

haŋgi\(ūińe (B Pl Td), Kn -(aine, Kš -haińe; 
p. B -(OŜß, Pl Kn Td -(ūšt, Kš -hašt; pl.n. 
B—Td -(ūièed, Kš -haiŝed; pl.p. B P l Td 
-(ūizid, Kn -(aižĩd, Kš -haišīd hanki
kanto; hanki: Td h-(ašt müö tulimme, 
tänäpä h. kandau iüšed, hebod tänään  h. 
kan taa  ihmisen, hevosen.

*haŋgìltada (Td Ph) Td m uodostaa hankia; 
P h  p itää  uusi palttina  hangella, jo tta  
vaalenisi: Td on haŋgitannu. Ph  ралШ- 
nàd levitetaĥ haŋgĻıě, sid haŋgìttahui 
(hangella pitäm isen jälkeen) kuivatàh.
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haŋgiìęs tTd) hanki.
haŋgvi\U  (Sn B), B - '(š, Td -ts hankavitsa. 
hapaimmaid\o (Sn Pl SP Ph), B haj>aimaid\, 

B P k  hapaimaid, Pl Td Sg hapavıaid], Kn 
hapaimmaid\, N haþaimaid\o, N Lm ha- 
paimaido, V hapammaid\o; p. Sn B Pl Kıı 
N V Ph -od viilipiimä. 

hapannu  (Sn Td Lh Pk), B Kš hapannu , N 
hapannu ; pl.n. Sn Kš Lh -ded\ pl.p. Kš 
-źīd. Lh -žid m ädännyt, m ätä, hapannut, 
lahonnut: Sn h-det pūd. Pk h. p e ŕ ťpirtti- 
rottelo.

hapanzoi\ttada (B); pr. -tan\ impf. -iin  mä- 
dännyttää . 

ha\pata (Sn B Td); pr. Sn B TP -ppaııou. Td 
-ppadau ; impf. Sn -ppań , B -ppai, Td 
-ppaê m ädätä, hapata, paheta: Sn p id iäu 
ĭihad ahavoita, ei muga ìıapatA p itää  lihat 
ku ivata ulkoilmassa, eivät niin helposti 
m ätäne. B ĩiha, pū  happanou. N minä  
håtkèn aıgad viruin muos i haþànnuèimhi 
sihei m inä kauan m akasin m aassa ja  oli
sin m ädän tyny t siihen, maido on <īo ha- 
pannu. mida minä panen haudài ńeŋgo- 
màt (šabàìòd happanęmmai, otan (šabàìòd 
miksi m inä panen tällaiset (hyvät) saap
paat kuoppaan m ätänem ään, o tan saap
paat [itselleni]. TP maido happanou, rodih 
kandatestę kun maito happanee, syntyy 
paksu hapan kerma. 

hapiśtoi\ttada (B Td); pr. -tan\ impf. -(in 
hap a ttaa  (maitoa). 

hapišt\uda (B Td Sg); pr. -17; impf. -u i alkaa 
hapata: maid h-ui. 

happaneška\tta (Sn); pr. -dou ruve ta  hap
panemaan.

xaraidoi\ttada (B Td), N xaraizoita; pr. B 
Td -tan\ impf. -(in  kuorsata. (A rvxapáň- 
дать, Av хбрандать, харандать.) 

xarai\ta (B Td); pr. -dau; impf. -led .: maga- 
dan %-dan kuorsaten nukun. (v. ed.) 

harlah (Sn P l—N), B Td -àk, Kn -ak, Kn 
Td -ah. Td -ăk, N -àk, V T P  Ph  Lm Pv 
-akkę, SP -akku, Kj -ag; p. Sn P l— TP 
Ph Pv -akkad. B Td N -àkkad. Kn -àkkad\

Td -àkakd, -akkad', SP -akkoa, Kj -agad, 
pl.n. Sn P l—Ph Pv -akad, B Td -àkad, 
B Kıı -akàd, B Td N -akàd, Td -ăkàd, 
hărăhàd, V -akad, Kj -agad; pl.p. Sn 
P l—N -akoid, B Td -àkoid. Td -akuòid. V 
P h  -akuoid , T P  -akkoid, SP -akkoi. Kj 
-aguod, P v  -akkuod harakka: Sn harakk.. 
on vanged ĩind. Kn harak ha((šàttàu: 
gos((j)àd іилои 11. räkättää: v iera ita  tu 
lee.

haraka\ińe (Sn); p. -st; pl.n. -ižed, Td hară- 
kàifed  koristeelliset puuvaarnat eli pul- 
pukat, jo tk a  lau taka ton  harjakourun 
k iinn ittävä t harjahirteen: Td šomkã‘ 
(harjakourm m ) on istutettu (p istetty ) iıa- 
răkàižèd.

harakanđäiÜ  (B) valkea ukontuhnio. (v.
Я Й Ц 0.)

harakkanhein (Pl), Td harakkarjkuad\ad; 
pl.p. -oid saniaiskasvit (polypodiaceae).

hara\u (Sn B Td Lm), B Td P k  -v, N -vo; 
p. Sn B Td -vod, B Td -vad, pl.n. Sn B 
Td Pk  -vod, B Td Lm -vad, Kıı Pk  -vòd\ 
pl.p. Sn B Td -void harava: Sn haravō 
šelgämē kaivetau jıoukuid orajı haravan 
päähän (lapaan) kaivetaan reikiä näve
rillä. B релѵаг šiemctau, šīd vaĭmištetau 
h-ѵол pellava kylvetään, sitten  harataan  
haravalla. P k  heinìd haravuoitau h-ѵол.

harav\oida (Sn Td Kš), B Pl Kıı Kš N V 
SP M -oila, Plı Lm -noita ; pr. Sn Kš SP 
M -oiftëen, V Ph Lm  -uoi(Üen\ impf. Sn 
Td K š-SP M -oiftëin, Pl -oitÜin, Kıı Kš 
-oi((šĩn, V Plı Lm -uoiįtèin haravoida: 
Sn akad on пигтел h-oimas. Kn kuo
kimme net turbehèt kuokan, sìd (sitten) 
ńed h-uoi(üemme haravoA. Td heĩn h-oidàŭ 
,ıuŏgoihe kuivam aĩ heinät h-daan kar
heille kuivum aan. N heinàd h-oitai heinät 
h-daan. M ken h-oiU sei лиои  se, joka 
haravoi, luokin [heinät suovaan].

harđ  (Sn—N Pk), Td haŕd, V TP Plı Lm 
-ę, SP -m; p. Sn Pl Kn Td N V Ph -ad. Kš 
-àd. SP -oa; pl.n. Sn Pl Kn Td N V SP 
Ph Lm -ad, Td haŕdad, hărďàd', pl.p. Sn



ha 63

Pl—N -oid, V Ph -uoid, SP -oi harja  (pel
lava-; hevosen, kukon): Sn ńeńi.ı (noilla) 
кикколоіл harđoid еилд (ei ole). Pl hebon, 
kukoin ìı. Td šīd pivols Ida1 hărđàìà4 har
ja n  s itten  pivoina harja taan  [pellavat] 
harjalla. N sīd oltau ìı-aa, śetùd poŗťšįi 
sugahìs ìı.. sīd harđadau sitten o ttaa  sian 
harjaksista tehdyn harjan, sitten  harjaa 
[pellavat], tàboiìau hardàs o ttaa  [hevo
sen] harjasta  kiinni, кикоіл h. hüvä. V 
h-ę sugahas, piälįüf(i) ruga,ı valettu (pel- 
lava-)harja [on tehty] harjaksista, päältä  
on km ısenpihkalla valeltu. Ph hebon, ku- 
leuoin, penvashardç.

harda\ta (Sn B Td V Ph Pk), N -tta; Sn B 
Kn Td V Ph  -dan; Sn B Td -iin , B -in 
h a rja ta  (pellavia): B h. релѵакап, Īīnan 
tüöd (pellavia, ham ppuja), harjata vie 
kahtiŝŬ  h -taan  vielä kahdesti. Ph  pe.ı- 
vastį h-tah (h-taan).

harJat\oiŕıe (Sn B Td), B Td -uine; p. Sn B 
Td -ošt; pl.n. B Td -oižed; pl.p. -oiêid har- 
ja ton  (kukko): Sn kukoid ìı-ošt eu,ıę.

hardaudu\da (Sn); pr. -n; impf. -in  harjaan
tua, to ttua : h-tt„on ühtē elämä i ėĩetäu 
ku i mieź da naine veńŰaltū ovat to ttu 
neet eläm ään yhdessä ja  elävät kuin 
mies ja  vaimo vihkim ättä. h-nd to ttu 
mus.

hardod (Sn B Pl Td Kš N), Kıı Td hardòd,
N hardod, Ph harduoid, Lm hardīd (sing. 
n. hardī); pl.p. Sn B Pl Td Kš harđoid 
hartia t.

harđuk\ad (Sn); pl.p. -oid lıarjakaiset (kau
pan pää ty ttyä).

harđuz (Sn B Pl Td N), Td N hałđùz, V TP 
ìıarđus; p. Sn B Pl Td harđnst, Td haŕ- 
dùst; pl.n. Sn B Pl Td harduksed, Td 1 
ìıaŕđùksèd, N haŕjusàd; pl.p. Sn B Pl Td 
hardukšid 1) Sn B Pl Td N V T P  karjiıs 
(kala); 2) Sn B Pl Td paidassa hartioi
den, lapain ja  ryntäiden kohdalla oleva 
vuori kangaskappale: Sn paidaz og har- 
đuz. oštin .iaukas (m yym älästä) harjuk
seni paidã.

Xarkai\la (B Td); pr. B -dan, Td -(Űen; 
impf. B -žin, Td -(íšin rykiä (limaa, näl- 
jää): B x-dan .logad. (v. харкать.) 

harm\ag (Sn— Kš Y Pk), N -as, -àz, TP SP 
-ai; p. Sn—Kš -agad; pl.n. Sn— Kš -agad, 
TP SP -aid, P k  -agàd; pl.p. Sn Pl Td Kš 
-agoid harm aa (N vain tu k asta  ja  par
ra s ta  puh.): Sn nıeìškana кегилл^оо ìı. 
Pl h-ak kaŝi (kissa). N h-àz tuk. V ìı. 
hebo. TP nämäd kodid (asuinrakennuk
set) ondah h-aid. 

harmaga\htau (B), Kn -ttau harm ahtava. 
harmauzu\da (M); pr. -n; impf. -in  har

m aantua (tukka, parta). 
harmoi (Td); p., pl.n. -d harm aan lam paan 

nimi.
harpăs\tada (N); impf. -İīmòin harppailla. 
harþida (N) harppailla: h. tŉudeu šuahù h.

p itkin askelin. 
xar\ĩí (Sn B Td); p., pl.n. -tŝud; pl.p. -tšuid  

ruokatavara, muona: Sn oš( äijää yarüud  
osti paljon ruokatavaraa, xartíuinę keskë 
ruokatavaroitten  sekaan, (v. харчъ.) 

xarİŚ|m ,  -ovī (Td); ad. -еѵцал laudoista 
teh ty  tukkilaisten m aja, jossa työnjoh
ta ja t asuvat; myös tukkiponttoolla oleva 
m aja. (vrt. v. харчевбй.) 

xartëouń (Sn), B Td yaŕÚouń, B hartëouńa; 
p., pl.n. Sn B Td -ad; pl.p. Sn -oid rah 
vaan ruokala, ravintola, m atkustajakoti 
(tien varrella), (v. харчевня.)

harv (Sn B Kıı N), V Lm  -ę; p. Sn B Kn 
Td Kš V T P  -ad, Kš -àd; pl.n. Sn B Kn 
Td Kš V TP -ad, B Kš -àd; pl.p. Sn B 
Kn Td Kš -oid, V -uoid; komp. Sn -emb 
harva (aita, metsä, verkko): Sn aid og h. 
ìı-oiz verkois кала matkadau (karkaa). 
ìı-ad verkod o,ıdau nuoias nuoris suai rin- 
dantaguiŝis-p'äi (nuoriin asti rintaverkoıı 
takaisista verkoista lähtien), rindantagui- 
èed o,ıdau vähäst h-embad verkod nuotas 
kui rindas rintaverkon takaiset verkot 
nuotassa ovat vähän harvem m at kuin 
rintaverkot. V ìı-ę metíf (metsä).
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harv\ã (Sn B), Td -ai harvaan, harvoin: B 
h. kävüd (käyt). Td h-ai łıänd olen nähnü. 

ha\t (N); pl.n. -ìùd mökki, tölli: nuodi karun
hatun i elaǔ sis hatùs tek i huonon mökin>
ja  elää siinä mökissä, (v. хата.) 

haļt (B Td); p. -ttud; pl.n. -tud; pl.p. -tuid
1) B olkapäille asti u lo ttuva palttina i
nen sääskipäähine; 2) Td kuhilaan hat- 
tusidoin, -lyhde; aum an keon katto: h.: 
kegotı ріал pidettäu kate.

*ha(lǻ\attada (Kn), Td -ettada; pr. Kn -attàu, 
Td -ettau räk ä ttää : Kn harak hū(Űàttàu: 
gos((j)àd іилои harakka r,: vieraita tu 
lee. Td haran hafüettau. 

hattar (Sn B Kn Td V TP Lm), N -o; p. Sn 
fì Kn -od, Td -ad; pl.n. Sn B Kn -od, Td 
-ad. N V -òd, T P  Lm -àd; pl.p. Sn B Kn 
-oid jalkariepu: Sn h-on pidiău đaлgã 
kiäŕidä. pane keŋgät hattaroideŋ kerel pe- 
(űurkois (uunin kyljessä olevissa syven
nyksissä) kuivatan h-oid. B sukis piäli(Űi 
pidetäu h-od sukkien päällä käytetään  
jalkariepuja. 

hattuhoŋg (Td) honka, jossa on oksia vain 
latvassa.

haud (Sn—N Lh Pk), Td hàŭd, V TP Plı 
Lm  haud\ę\ p., pl.n. Sn—Lm Lh -ad; pl.p 
Sn—N Lh -oid. V Plı -uoid 1) hauta, 
kuoppa (m aahan kaivettu  ta i tiehen syn
tyny t); T P  syvä kohta rannassa; P k  oja: 
Sn ел aja h-oihe älä a ja  kuoppiin! B hu
kan h-oid pidetau sudenkuoppia käyte
tään . müö panemme h-ā nũt hänen. N 
Шлои тодглалё. ka (liuu. kaivettiin h. tu 
lee hautausm aalle, katsoo, on kaivettu  h. 
,ıuođiu kesked' pudrod łı-aą i  panou h-ài 
void tekee keskelle puuroa syvennyksen 
(silmän) ja  panee siihen (sulaa) voita. —
2) ııaurishaudikas, haudo ttu  nauris: Sn 
nagrišt keitetäu h-akši. anda millei h-ad 
mujada anna m inun m aistaa haudik- 
kaita! B nagrehes h-ad pehmedad. mage- 
dad Ылои nauriista tulee pehm eitä, m a
keita haudikkaita. h-ad ,m adīn  tein  hau- 
dikkaita. Kn h-ad paštettai.

hauda\ińe (Sn B Td Sg); p. -sí; pl.n. -ized. 
pl.p. -izid kuoppanen, pieni syvennys, 
silmä (esim. puurossa): Sn h-išed oo roŝis 
(poskissa). B šĩd anop panou void šìhi 
(đäiśńi(tëan) h-išē s itten  anoppi panee 
voita siihen (m unapaistoksen) silmään. 
Td h-iŝĕ viändämäi rahakuoppaa pelaa
m aan (rahaa heittäm ään  kuoppaan).

* haudata (Lm); pr. -h kuopata, haudata 
kuollut eläin. 

haude (Td); p. -t; pl.n. -ged; pl.p. -gid haude. 
haudńi\k (B Kn Td); p. -kkad-, pl.n. -kad\ 

pl.p. -koid B Td naurishauta 1. haudottu  
nauris; Kn m etsässä kuopassa kivien v ä
lissä paiste ttu  nauris. 

haudo\da (Sn); pr. -n; impf. -in  hau toa uunis
sa: va(İšaŋkibiśtüksē duodau heińid. h-tau 
pä(Űis padas k un  vatsa on kipeä, juo
daan uunissa padassa haudotuista hei
nistä sy n ty n y ttä  vettä . 

haud\uda (Sn P l Td Kš V Ph Lm); pr. -«; 
impf. Sn -ui hautoa: Sn kana h-ū poigid. 
Pl. h-utau кіѵіл kuad  vesitiinu haudotaan 
[kuumilla] kivillä. Kš käded külüs h. kä
det on saunassa haudottava. У h-uttah 
kuadid  (vesitiinua) kadaja.ı. Lm  kana 
h-ū daiçikiıd  (munia) pezäs. Plı h-uin vas
tan (vihdan saunassa). 

hau g (Sn B P l Td Kš M), Kn -i, N V TP 
Plı Lm -i, P k  haùg; p. Sn B Pl Td—V Plı 
M -id, B Td -td, Kn -id-, pl.n. Sn B Pl 
Td—V Ph M -id, Kn -id, N TP -id, P k  
haùgìd-, pl.p. Sn B P l T d  Kš N M -td 
hauki: Sn hän püšti (pisti) h-id аггадал 
(ahraįmella). m užıkk^ajau h-ĩdeŋ kere 
mies ajaa lıaukikuorm aa. pandan hau- 
gLıę m aim akš лоіоі pannaan hauelle syö
tiksi sammakko. B kevädeA tu li äi h-ĩd 

•keväällä tu li paljon haukia. 
haug\ìńlipas (V), Lm  -inliþas; pl.n. -inlip- 

pahad näkinkenkä, sim pukka. 
haugi\ťš (Td Sg); p. -ťťšud-, pl.n. -(ťšud; pl.p 

-(tsuid pieni hauki. 
haukahte\nzetta (Sn), B -ліа. Td -.ıda; pr. Sn
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B -лвои, B Td -лощ impf. Su -ĩĩhe, B -ř, 
Td -l haukahdella: Sn B koir h-лгои. 

hau\kaita (B), Td -kaida\ pr. B -kkaidan. Td 
-kaidan; impf. B -kkaišin haukata: B 
leibäd haukkai. 

huu\hkida (Sn B Td); pr. -kin\ impf. -kĩn  
haukkoa, useat kerrat haukata: Sn hauk- 
kimatt^ei sun (voi) šüödä. B koir haukkiu  
lihad, kajıad, leibad. 

hau\kkuda (Sn B Td T P  Sg); pr. -kun, B 
-fcŭn; impf. Sn B Td Sg -k uin  haukkua: 
Sn B Td T P  Sg koir haukku, 

haukund  (B) haukunta: koir ihastukšis hau- 
ìcwndaŋUe hüpńī iéandalę ründähiłę koira 
ihastuksissaan haukkuen hypähti isän
tänsä ryntäille. 

ķ hauku ška\ta (B N); impf. B -i, N hauĥũš- 
kaaå (koir) alkaa haukkua. 

huuru  (Lm) huurre, sume ilmassa (talvella 
pakkasella); höyry; löyly: hauduin vas
tan huurun piiU haudoin vilıdau 1-ssä 
(saunan kiukaalla). 

havad (Sn—Td SP Lh), N V Kj -o, TP Ph 
huavo, Lm hoavo; p. Sn—Td N V Lh -od 
SP -uo; pl.n. Sn—Td N V SP Lh -od, N 
-òd, T P  Plı huavòd-, pl.p. Sn—Td N -oid, 
V -uoid, T P  huavoĄoid. P k  -uəd säkki: 
Sn minä ošdn đauhod vīŝ h-od. h-oo sū 
Sidoì B ozrań (ohran) diivat puhtahàt pan
dan h-oïhe. Kıı rugehèd panèmmę h-uoihe. 
N kümmene h-od minä pieśtin  (päästin) 
rugìšt (rukiita) [puimalla riihessä], TP 
rugehèd tūAdatelah (tuuletetaan, puhdis
te taan  tuulella), pandàìı huavonoih. 

havado\ińe (Su); p. -sr; pl.n. -ižed\ pl.p. -ièid 
pieni säkki, pussi. 

havai(têu\da (B); pr. -n; impf. -in  herätä, 
havahtua: h-in magadospiäi (unesta). 

haval(äe\zetta (Sn); pr. -sen, N havaUezou-, 
impf. Sn -iin  ed.: Sn h-šin magadospiäi. 

havumeitëç (Plı) havum etsä. 
heb\o (Sn—Lm M Lh Pk), Td lıĕbŏ\ p. Sn—V 

Ph Lm M Lh -od, SP -wo; pl.n. Sn—Lm 
M Lh -od, B N V P h  P k  -òd, N -őd; pl.p. 
Sn—N M L h -oid, B -uoid, Td -òid, N

-òid, V TP. -олоіА hevonen: Sn Ііаллаі>
еил§ hebod hänellä ei ole hevosta, отіл 
heboİA ajau. lohten heboiži (hevosia hake
maan). B išand m ăńi кеЬол^лй isäntä 
meni hevosensa luo. mužiĥ (mies) ajuòĭ 
kahtęA ІхеЪол. (elegā hebom..vaīĩàšŬ  vank
kureihin hevosen valjasti, lcońdī (karhu) 
šüöü ìıebuoid i lehmiu. N icÜe īibui hebòn- 
nustę ñ h e i itse läh ti kiireesti hevosensa 
luo riiheen, m ani hébou tuoi ìıeinăd meni 
ja  toi hevosella heiniä. T P  hebonoid uju- 
teìah hevosia u itetaan. Lh mäŋgät kai m i
nun šeiíüeme heboid m enkää kaikki mi
nun seitsemän hevostani! 

hebo\ińe (B Td V), Kj Lh -ńe\ p. Kj -štu 
L h .-st; pl.n. Kj Lh -šed-, pl.p. Lh -Std 
hevonen: B nu, h., SAūžīd šina m iłlįi 
vierno no, hevoseni, sinä olet palvellut 
minua uskollisesti. Lh ruadoi (teki työtä) 
hebozin. mäŋgät lcai (kaikki) m inun šei(- 
Ŭeme hebost! 

hebokaspū (Td) sin ivatukka (rubus cae- 
sius) (?): h-z om mustad marđad. 

heboĥàzmŭărd (Td) eđ:n m arja  (?). 
hebo\kkahaińe, -kkahaine (V), T P  -käin, Ls 

-kkaine; pl.n. T P  -ìcaišed sin ivatukka (?); 
Ls m esimarja, m aam uurain: V h. on 
höríiikäs mųguoińe s. on sellainen moni
haarainen.

hebokufđǻuoi (Lm) suuri, ontossa puussa 
elävä m uurahainen. 

hèbo\mmuard (Sn Kn Td), B -mrmrd, -mard. 
Pl -mmuarđ, -kammard  1) Sn B Td va
riksenm arja (?): Sn h.: musl m uard heińå 
(heinän seassa) kazvau. —  2) Pl paatsa
ma (rham nus frangula). 

hebomuard (Td) juolukka (vacciııium ııligi- 
nośum).

hebòmmüöi (N) hevoskauppias, hevosen- 
myöjä.

hebonostài (N) hevosenostaja. 
hebonpahnę (TP) lapset sanovat syvällä ui

dessa: sigä (siellä) on h. 
hébontadeh (Td); p. -t hevosenlanta. 
hebosälgü (Lm) tam m avarsa.

5
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hebo\ĩš (Sn B Td N), B Td Llı -ÏŚ, N V SP 
Plı Lm  Kj -((su, V -Mu, Plı -İtíę; p. Sn B 
N Plı Lh - ïťŝud; pl.n. Sn B N Lh -(íŝud; 
■pl.p. Sn Lh -(űu id  tam m a: Sn B h-(M „on 
иЪеЫл (kiimoillaan). Td h-U suà* (syn
n y tti) hiivan varsan. 

héboİŜvarz (Sn) tam m avarsa. 
hebo\ÍŰç (Ph Lm); pl.n. -(Mad mesimarja, 

m aam uurain. 
hei (Td) hei, hoi.
*heikah\taseta (B); impf. -íimoi huudahtaa 

hei: hän h-İihe ńiemes-piäi (niemestä). 
*heikń\idü (M Pk); pr. -tn, impf. -īn  ed. 
heilu\tada (Td); pr. -tan; impf. -(in  häilyt- 

tää , huoju ttaa: elä h-ta pūdì 
heimokund (B Td N) suku. 
hei\ń (Sn B Pl Kš Kj M), B Pl Kn Td N Pk 

-n, Td heĩn, V T P  Ph heiįnę, Pv  -ńe; p. 
Sn B Pl Td Kš M -ńäd, B Pl Td Ph  -näd, 
Td -nad, N -năd, N P k  -nàd, V -nad, Kj 
-ńua. Pv -ńad ; pl.n. Sn B P l Td Kš M 
-ńäd, B Pl Td Ph  -näd, V -nad, Pv -ńad; 
pl.p. Sn Pl M -ńid, B Pl Kn -nid heinä; 
B rikkaruoho: Sn ei voi heińid ubeŕida 
(korjata), mäne heińā (heiniä hakemaan)! 
B śtobį ei kasvaiš ozrănę keśkĕ heińäd 
jo tte i kasvaisi ohran sekaan heinää, mat- 
kadau heińikos, vai heińäd šahištau kul
kee heinikossa, niin e ttä  ruoho kahisee. 
Td meiđen kai o.ıdau heinäs nurmen mei
dän väki kaikki on heinänteossa niityllä. 
pidäm lähtä heinät tuomai. müöin regèn 
heinäd nıöin kuorm an heiniä. Kj heińua 
ruata tehdä heinää. P k  äi (paljon) on 
heinàd. —  B heińàn heinänteossa. 

hei\ń(ūŕg (Sn Pl), B N -n(aŕg, Td -ńdiŕg, 
-n(ärg, ■ T P  -n(argi\ p. Sn -ŕųarged, B 
-nŗaŕged, Td -rųäŕged, T P  -n(arged hei- 
näaika; heinäajan paastoton osa: pieta- 
rinpäivän (29/6) ja  elokuun 1 p:n väli
nen aika: Sn heińarges pogodad hüväd onđī 
heinäaikana ilm at olivat hyvät. B hein- 
aŕg pedrus (pietarinpäivästä) spoasam- 
pühã suai (vapahtajanpaastoon asti). 
Td ìcołmei nedäĩī măni heińäŕg kolmeen

viikkoon supistui heinäaika. nurmen kùĩ 
heĩn kasvàv (àŭdekš, ŝīd heinärgès koŠìlàv 
n iityllä kun heinä kasvaa täy teen  m it
taansa, sitten  heinäaikana niite tään.

hein(argipülıänaskunedäli (TP) elokuun en
simmäinen viikko: h-л küłvetährugis. (v. 
недѣля.)

heinęsarai (V), Lm heinsarai heinälato, (v. 
сарай.)

heinhaŋg (P l Td); p., pl.n. -od; pl.p. -oid 
heinähanko (puinen, 3—5-haarainen).

heińi\k (B Td); p. B -kkod, Td -kköd; p l.n . 
B -kod, Td -fcōd; pl.p. B -koid , Td -köid  
heinikko.

heińmadoine (B) v ihreä perhostoukka.
heińnuor (Lh); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  nuora 

(n. 2 cm läpim italtaan), jolla heinäkuor- 
m a nuoritetaan: šido đang h-ā sido n. 
jalkaan!

heinŕeg\i (Td); p., pl.n. -ed; pl.p. -id heinä- 
kuorma.

heińsua\İ (Sn); p. -ííod; pl.n. -íod; pl.p. -toid 
heinäruko.

heinta\k (B Td); p. -kkad-, pl.n. -kad-, pl.p. 
-koid h e in ä ta ak k a '(selässä kannettava).

heińä\ttädä (Sn); pr. -tän\ impf. -(in  tehdä 
heinää.

heiëmad\o (N); pl.n. - ò d  heisimato.
hei\ttüdä (Sn Lh); pr. -tün; impf. -tilin  las

keutua alas: Lh m užik  (mies) heittüu kär
sinä.

hei\((ädä (Sn), B Kj Lh -ttada, Td Ph  M Lļı 
-ttădä, N -tada, -tada\ pr. Sn -iän, B Lh 
-tan, Td M Lh -iän, N -ìàn\ impf. Sn B 
Td N M Lh -(in  1) jä ttää , panna kä
destään jhk: Td ела лиде,- heiĩa kńīg 
iärëf•) älä lue, pane k irja  pois! N heilan 
(šabàìod (sentíoihei jä t tä ä  saappaat etei
seen. tunou staŕik, hëitau kotomkàn лаи- 
(tsćuıę vanhus tulee, panee repun penkille. 
Lh havadot kădess^ei heitä iäre säkkiä ei 
jä tä  kädestään pois. kindahat heittau ли- 
menę rukkaset panee lumelle. —  2) las
kea alas, pudottaa: Sn nuoran heidän  
akan norā nuoralla laskee akan alas kai-
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lionkoloon. N hää heü, h eü  koĭïǻaiŝęę 
h iĩïā śiii kündei suoi hän siirsi (alaspäin) 
vähitellen h itaasti sormuksen kynteen 
asti, Plı pappi heittaŭ huađaid (alushou
sunsa). — 3) riisua: B ńei(Üud sobad piäl 
h e ü  ty ttö  riisui vaa ttee t y ltään . N käske 
häUę heilada sobad käske hänen riisua 
vaatteensa! bajaŕ pövüü heiï icrch ųtëès- 
piei i  šuopkaa i kindáhàd herra riisui tu r
kin y ltään  ja  lakin sekä rukkaset. —
4) lakata : Sn heiİİägăd lüönd lakatkaa  
lyömästä! heiïä šebädelüs lakkaa sylei- 
lemästä! hei((äu vihman lakkaa sa ta
m asta. emme łıeiïíägöi ruadod emme jä tä  
työ tä . B ларё itkun h eü  lapsi lakkasi 
itkem ästä. Td ne(İšis (siinä samassa) heiï 
itkun . Kj anda šumiu, heittau humiskoon 
[teekeittiö kiehuessaan], lakkaa! M кйдел 
kurkkii mäń„ogaz, kukundaa heitäü käen 
kurkkuun meni oas. lakkaa kukkum asta. 
Lh heitä pūņ rikond jä tä  puiden turm ele
minen! heitä magad lakkaa nukkum asta! 
—  5) hylätä, jä t tä ä  pulaan: N minä sin- 
dai (sinua) en heila. — 6) lıuoistaa (hin
taa): N viegi heiìàd sadas rubĩăs, äijää 
libo vähää vieläkö łıuoistat sadasta ru p 
lasta jonkin verran? 

hei\İiäzettä (Sn), B M -ttazeta, B Td -ttä- 
zetä, N -ìazūda, Kj -ttakse; pr. Sn -İİă- 
zen, B M -ttazen, Td -ttäzen, N -ìazun, 
Kj tamuo; impf. Sn -İİäŝin, -((äšīme, B 
-ttīmoi. Td -ttäŝin l )  laskeutua alas, 
heittäy tyä, teeskennellä: Sn rastavad 
vaste heittäzöu šünd т иал taivahas-pläi 
jou luaattona Kristus laskeutuu m aan 
päälle ta ivaasta , pane đuškad umbē pa- 
řernbi, anda lämmäd heitïäzöu eńämbi 
sulje uuninpellit paremmin, e ttä  läm 
m intä tulisi enemmän! N sinä heİtazu 
póuuuštǻi (polvillesi)! anup sai a.ıahakš- 
piei heilazummai anoppi alkoi laskeutua 
alaspäin. T P  muamáh heittäh ролѵігіЦ i  
andau ńäńńid kătküdeh Âapsįlę äitinsä 
laskeutuu polvilleen [lattiallı] ja  an taa  
rin taa  kätkyeen lapselle. M ŕebuoi heitta-

zennu naŕeko kuoĩiakš  k e ttu  oli heittäy 
ty n y t tahallaan  kuolleeksi. — 2) an tau 
tu a  (käsiin): Sn śknuad (aarre) millei (mi
nulle) ei heiïïäze käšī. —  3) Kj riisuutua. 
— 4) B kielelle heittäzöu (kirvelee) [vä
kevä tupakka],

*heitäl\la (Lh); pr. -dau pudo ttaa  äkkiä, 
iskeä: ku h-dau катагол, kando Ъока.щ  
kun iskee kirveenham aralla [kantoa], 
kanto [kaatuu] kyljelleen. 

helqidoi\ttada (B), Td heĩăidoi\ttada; pr, B 
Td -tan; impf. -iin  helistää, saa tta a  helä- 
jäm ään, heläyttää. 

heīa\k (B) heleä: h -kkS ä ń  (ääni), 
helbe (Sn P l Td Kš V), B hełbę, helbęh, Kn 

SP Lm helbeh, N höĩbĩ; p. Sn Td Kš V 
heïbe(t, Kn -ht. Td -t, SP -htü, P h  -htę; 
pl.n. Sn Pl Td Kš V -ged, B hełbeged. 
Kn SP P h  Lm helbe\hed; pl.p. Sn Pl Td 
Kš V -gid , Kn -lıīd, SP -hī, Ph -hid kau
ran helve (irro ite ttuna jyvästä): Sn 
h-tt^oŋ kagrois. 

helbehavad (Pl Td) helvesäkki (kuv): Pl 
kū(Ŭo laŋgeńid, h. Td aig h. oïīd  kevytpä 
oliŧkin (helppo kaa taa  painissa). 

ЬелЛ\Ыа (Lh); pr. -ū  heltyä, tu lla  araksi 
(esim. varpaanvälit kastu ttuaan). —  кел- 
dund  heltyminen. 

helвįäd (TP) heleät: keллod on h. 
helińeh (Td); p. -í helinä: келлоісіеп h. 
helì\štä (Td); pr. -žöuı; impf. -ŝ  helistä: kai 

(kaikki) keллod h-ÉÏH (helisivät). 
heĩĩ\idă  (Sn); pr. -in; impf. -īn  saada ra h a  

kuoppaan heittäm ällä rahapelissä. 
heĩĭi\ttädä  (Sn); pr. -tän ; impf. -iin  ed. 
келт  (Sn Ph Lh), Td hełm, Kš helm; p., pl.n. 

Sn Td Kš Lh -ad, Plı -àd helm a (vaat
teen): Sn emustas h-ad ombejäud og nai
sen paidan alaosan helm at ovat kirjail
lut. Td naps emän hełmaè rippū  lapsi 
p itää  kiinni äitinsä (hameen) helm asta. 
Ph  nostàu раЬ а^ал henmàD nostaa papin- 
rouvan helmat. 

heł\pota (Td); pr. -pponou; impf. -ppoń.
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-ppoz laan tua, tyyn tyä: tū ĩ savođĩ (al
koi) h.

*hejısku\ttada (B); pr. -tan helisyttää: h-tad 
havados sİokÂad liho deŋgad helisytät sä
kissä lasipaloja tah i (meŧalli)ľahoja.

heīüheiń  (Pl); p., pl.n. -äd\ pl.p. -id  laukku 
(rhinanthus sp.).

helä\itä (B Td); pr. B -idau, Td -idäıu; impf. 
B -i, -İİī, Td - it ì  helistä: B síok.ı (lasi) 
helÿi. Td кеЛ helä,idän, kakš kejıjıod he- 
lį,ittäıu.

*heĩäidaSka\ta (B); pr. -dau alkaa helistä: 
h-dau porokeĂ (aisakello).

heŋg (Sn—N M Lh Pk), V Lm -i; p. Sn— 
T P  M Lh P k  -ed, SP -ie henki, sielu; sy
dän: Sn h-en ahüštau. hän oo vie (vielä) 
h-is. h-ed eunę on kuollut, odva (tuskin) 
h-is püzüi. m inä otan da riehkiį šinćļai 
vähī h-г m inä o tan  ja  pieksän sinut mel
kein kuoliaaksi, kakškümevîŝ h-ed ráh- 
vast. h. İükkău ĭibo İükettäu ründähis sy 
dän sykkii rinnassa. B vie (vielä) on 
hänès h. || h. lähtöu. h-eę höur (huuru) 
nägüu [kylmässä], kogodutau (kokoon
tu u ) vīž h-ed. vähċiižen (hiukan) h-is oli. 
ka n i i ańììejı sporitaw, ükš sanü : se on 
m inun h., a toińe sanũ : se on m inun  paho
lainen ja  enkeli kiistelevät; toinen sanoo: 
se on minulle kuuluva (ihmisen) sielu, 
toinen taas sanoo: se on m inun, т іллаі 
h-eŋ kibištau sydäntän i kivistää, pidaiž 
ambuda, štobį hăłłį pūtu iz h-ē, edipuoVę 
pitäisi ampua [niin], jo tta  sattu isi sen 
(karhun) sydämeen, etupuoleen. N đieta 
(jä tä ) h-î m indai (minut)! jedva karŭs h-ĩs 
,dĩeĩ tuskin  pääsi hengissä paholaisen 
kynsistä , kahèksa h-ed millai peręĥ mi
nulla on kahdeksanhenkinen perhe, viruu  
h-ètta. p ie s i m indai lı-ī elämai pelasti mi
nu t henkiin, eläm ään, oli m illai hän hüvä 
lıebo, ĩjūbīn, kai panin  h-èi se oli m inulla 
hyvä hevonen, pidin siitä  sydäm eni poh
jasta . Lm  h-i lähíi iăreh ristikaązas ihmi
nen kuoli. M lüödl vähī h-ï löivät melkein 
kuoliaaksi. Lh vieg„oo her h-is vieläkö

herra on hengissä? piäz muSikkSìįre ĩı-ī 
jäi mies henkiin. — P k  heŋgen koht 
sydänala.

heŋgetöińe (Sn) hengetön, kuollut: virū kıı 
(kuin) h.

*heŋgi\da (N); pr. -u huoata, huokaista: 
pitkaheze (syvään) h-u. 

heŋgi\ttada (B), Td -tädä', pr. B -tan. Td 
-iän; inlpf. B Td -iin  hengittää. 

*heŋgìtus (N) hengitys, hengittäm inen: mä- 
ìlou hän (hebo) đuomai merèi, kai лаіпе- 
hèd lähtiškattai häııèn heŋgìtuksęs-pieiìş 
kun se (hevonen) menee m erestä juo
m aan, niin laineet syn tyvät sen hengi
tyksestä. 

heŋgkurku (N) henkitorvi. 
кег)длигік (N) rin talasta. 
heƞgähtü\s (Td); p. -st; pl.n. -ksed hengäh

dys: heŋgahtüksei duoi kogo stokanm  
koko lasillisen joi yhdellä hengähdyk
sellä.

*heƞgäs(eī\däkseh (Plı); pr. -emäs huokailla, 
heng ittää syvään. 

heŋgàstü\dä (Td); pr. -n; impf. -in  hengäh
tää: anda hebo h-u (h. seisahtaen). 

heƞgä\städä (Sn B); pr. -stän; impf. Sn -ŝiitı, 
B -stin  hengähtää (avoimella suulla pu 
haltaa  ilm aa keuhkoistaan), huokaista: 
Sn midä p itkä ĩi h-šiid m itä  syvään huo
kaisit?

*heƞgä\stäzetä (B); pr. -stăzen-, impf. -Sİśi- 
m oi,. -Ш ітоі huokaisi a. 

heŋgastöi\ttädä (Td); pr. -tän\ impf. -Un hen- 
gähdy ttää , levähdyttää: p id ä n  hebòd h. 
[ajon jälkeen], 

heř (Sn P l Td N Lh Sg), Plı herrę; p. Sn 1*1 
T d L h  herrad; pļ,n. herrad, N herrad-, pl.p 
Sn Pl Td Lh herroid herra, viranom ai
nen: Sn her triebuįī ŝindai herra kutsuu 
(vaatii) sinua luokseen, et puhtaslanne pi- 
had, herrat kăskedäu puhtastada jos et 
puhdista pihaasi, viranom aiset käskevät 
puhdistaa.

hera (B Td); p. -d esiintyy vain sananpar-
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ressa: B veêi šeišuu ku i li. tüuň, ku i riesk 
(nuori) maid. Td veêi šeižuu ku h. 

heràndo (Lm) hauen ongen m etallinen pe
rustin.

Iıeraštu\da (Sn B Pk), Td heràštüldä, N he- 
rāstu\da, herāštu\da; pr. Sn B Td N Pk  
-n; impf. -in  herätä: Td opi nügüde đo 
ìıcràštüdä iärei, rahvas đo m änđī róadoile 
koeta n y t jo h., m uut ihmiset ovat jo 
menneet töihin. N śe mieź herãstuu maga- 
dòs (unesta), štobį (jo tta) hüö herãstuttais 
magados-piei ieręh. łıeràstui ku i magadòs 
heräsi kuin unesta, hän herāštuu maga- 
dòs-pieiłį. P k  hän h-i huondeksejı (aa
mulla).

*herāšloi\tiada (N); impf. - ì  herättää: h-t 
magadòs-piei (unesta). 

her\ĩc (B Td); p. Td -kkad-, pl.n. -kad; pl.p. 
-klcoid herkkä: B h. кйлетй  herkkä- 
kuuloinen. Td .napš oo h. nouzemai: елдаі 
stuigagoi lapsi on h. herääm ään, älkää 
jyskäkö! h-kk..on līkkehe,nę hebo hevonen 
on kiivas lähtem ään, hebo h-kk^on ajada 
hevonen on lı. to ttelem aan. 

herkkaľi, herkašŬi (Td) herkästi: napš h-ĩi 
nouzou (herää), hebo h-ĩi lähtöni, tóa nei- 
(tŝud h-šĩši nagrau tuo ty ttö  h. nauraa. 

herneh (Sn—Ph Kj Pk), Td N hernęh-, p. 
Sn—N Kj hernehļt, V Ph -tę, SP -íü; 
pl.n. Sn—V SP Ph Kj -ed, T P  -ed; pl.p. 
Sn B Pl Td N V Plı -id, Kn Kš Kj -īd, 
SP -ī herne (pisum ärvense): Sn h-id 
euAę meil vouśo hernettä  ei meillä vil
jellä ollenkaan, h-cn ĩöııšin ühteń đü- 
väă. uapsbd hernèhmuou (łıernemaasta) 
h-t vargàstettai. Kj h-t śiemetah (kylve
tään) vähä. 

hernèhkokoi (Td); p. -d łıernppiirakka: her
nekeitosta ja  ta lkkunaa ruiskuoreıı si
sässä: šüö h-dl 

hcrnèhmuo (N) łıernemaa. 
hernehpang (Sn), Kn -o; p., pl.n, Sn Kn -od; 

pl.p. -oid łıerneenpalko: Sn tänä vuoden
0 0  Š Ũ Ĩ6 D  h-O D .

hern\èhrok (Td), N -ehrok hernekeitto (vet
tä , herneitä, suolaa; joskus tu o re tta  ta i 
suolaista lihaa). 

herskaht\uda (Sn Td Sg); pr. -ū  ny rjäh tää, 
m ennä sijoiltaan: Sn oma (ihmisen) đa.ıg 
h-ũ.

heähkäinę (Lm) vesikko l . tuhkuri (?) (ojissa 
ja  joissa elävä eläin, suurempi kärppää, 
pienempi näätää). 

hiam  ks. hieni.
hib\d  (Sn—N), V -de, SP -du. P h  Lm 

p, Sn—V -dad, Kš -däd, N -dàd, SP  -đoa, 
Plı Lm -jad hipiä, iho: Sn ѵіли šärü 
on i(Üellei, ku i kaŝi hibdad küńđ iiü  kun 
on ihmisellä kylm än väreitä, niin aivan 
kuin kissa ihoa kynsii. ЬеЪол läŋ- 
giss^og ѵоілик hibdad vast hevosella län- 

.• gissä on huopa ilıoa vasten, hän ei an- 
dąnu neikkoda (leikellä) • omad hibdad 
ei an tanu t tehdä leikkausta. B kńagin 
ende veńŬad viedau külŭ i  šīd hällăi 
hibd se kai maidoA pesiau m orsian ennen 
vihkim istä viedään saunaan ja  s itten  
koko hänen ruum iinsa pestään maidolla. 
Pl hibdad vaste soba (paita). Td pane 
hibdad ühtèi: lämèníb om magata. N h ip ĩ 

■ kai noges iho kokonaan noessa. 
hiem  (Sn B Pl Td Kš N), Kıı hiäm, Kıı Kj 

hiam. Td hìĕm, hiĕm, V hiămę, T P  SP Lm  
hiemai, Plı hųamĩ, hiamai; p. Sn Pl Td 
Kš hiemad, Kıı hiämäd. Td hìëmad, Kš 
hiemàd-, pl.n. Sn Pl Td Kš ìıiemad, B Td 
Kš ìıienıàd, Kıı hiamàd, Kn V hiämäd. 
Td hìémad, N ìıiemad, V hiämäd, T P  SP 
Lm hiemaid. Ph  hųamaid.; pl.p. Sn P l Td 
Kš hiemoid. Td hìëmoid lıiha; pl. naisen 
paidan yläosa lıihoineen: Sn pińdļdkan  
(takin) hiem. pane kädet hiemo іл§ südämē 
(hihoihin)! Kn hiamàn suu. Td paidaą 
hiem. SP hiemaiz vedä h ihasta vetää. Plı 
hųamain rebitìn (revin). 

hien (Sn B Td), N V Lııı -o; p„ pl.n. Sn B V 
-od. Td -ud\ pl.p. Sn B Td. -oid. Td -uid, 
V -uoid-, komp. N hienomb hieno, ohut, 
hoikka, pieni (vahvuudeltaan): Sn ei seę
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hienod оле каласі ei ole niin p ien tä kalaa. 
eıı.nę see hienoŋ калат mošlu ei ole niin 
pienen kalan laista. B vīšsadad markkad 
ìıienokš vajehün. hienod o,ĸged (oljet), hie- 
ŉòs verkòs käbr on tuohìńe pienisilmäi- 
sessä verkossa kohot ovat tuohiset, män- 
düũ ЬалдоНаи hienòkš. Td h. sūrìm  (suu- 
rimo), dróbu (hauli), падл (naula), đauh 
(jauhot), naiŜAuadud pidetäu hienoid bru- 
jid  naisväki k äy ttää  pieniä työkaluja. N 
hieno кала. V tsurkad ha,ıgoda haugoksE  
hienoksE  pölkyt p itää  halkoa pieniksi 
haloiksi.

hieńi\k  (B); p. -kkod; pl.n. -lcod; pl.p. -koid 
nuori m etsänalku, missä kuusen, pajun 
jne. sormen vahvuiset hienod vi(Ûad 
kazvetau.

hien\oińe (Sn B), Td -uine, Kj -oıne; p. Sņ 
-ošt, Td -uŝt; pl.ıı. Sn B -oiŝed; pl.p. Sn 
-oiŝid hyvin pieni, ohut, heikko: Sn ĥ-oi- 
èet kaлad. B h-oiŝed đorššīêed (kiisket). 
T d h-uińe піедл (neula). Kj h-oine İihi 
(hyttynen). 

hieno\iĚë (Sn B), Pl -štsi. Lm -êeh hienosti, 
heikosti, ohuesti: Sn h. vihmū tšihaidut- 
íau, B h. vihmū, Pl. h-štìi vihmū, Lm 
h-žeh vihmuu  sa taa  tih u u ttaa  (hyvin pie
nin, tihein pisaroin). B kuašan veđeĩan 
keiti i іогелкаЦ h. oigei vetelän puuron 
keitti ja  lautaselle ohuesti levitti. 

hienoka\iňe (Td); p. -st; pl.n. -išed; pl.p.
-iêid hyvin pieni, ohut, hieno. 

hieno\ta (Sn); pr. -ndan; impf. -ńdin, -nžiri 
vaih taa rahaa pieniksi: edgi voi h. đerj- 
gad (rahaa)? 

hiens.ıojaińe (Td) ohutsyineıı (pärepuu).
(vrt. v. слой.) 

hienoverk (Pl) pienisilmäinen, tiheä verkko. 
hier (Sn), Lm  Kj -u; p., pl.n. Sn -ud; pl.p. 

-uid  Sn paikka, kohta; Lm Kj kylä: Sn 
İăs küläs kus h-us hän on?

*hieràu\ta (N); impf! -ǻ(ę) pyyhkäistä (jk 
kirjoittam ansa, piirtäm änsä): ühtèn h-Ķ e) 
ierę rupŰàą yhden (liidulla tehdyn) piir
ron  p-si pois.

hieŕ\idä ŧSn), B -idä; pr. Sn B -m; impf. -tn  
pyyhkiä ( jŧk  k irjo ittam aansa kynällä). 

hier\oda (Sn—V Plı), SP -uo; pr. Sn—Y SP 
Plı -oıı; impf. Sn—N S P  -öin, V Ph  -uoin 
hieroa (kipeätä ruum iinosaa); hangata ' 
(la ttiaa  pestessä; kenkä jalkaa): B виолал 
hibđ (iho) h-otau. T d elä h-o šilmid\ 
İÈabat (saapas), keŋg h-ou Лалдап. läŋgi.ı 
h-oi олдаршп länget hakkasivat (hevo
sen) olkapään. N kaiken m inùn h-òu 
m inut kokonaan hieroo, kondi śūīgöu 
kähäÏM į i h-ou omad rošad karhu  sylkee 
käpäläänsä ja  hankaa kasvojaan. Ph 
ралЩп oigelàh sto.ıŁw, sit puaĩikàn  
h-otàĥ, ŝtoibį sileńīž p a lttin a  levitetään 
pöydälle, sitten  kartu lla hangataan, jo tta  
siliäisi.

hierìotada, -òìădă (Td), SP -aitoa; pr. Td 
-otan, SP -alan; impf. Td -otin, SP -alin  
h ierottaa, hankau ttaa: Td pidċiıu daлgad 
h. I minä kodìs (kotona) h-o (im pôaksui 
(usein). SP idäresťi dangan h-atin kai
keksi onnettom uudeksi kenkä hankasi 
jalkani.

hiero\te.ıta (B); pr. -tteлęn; impf. -tteĩin  hie
ro ttaa  usein, p itää  h iero ttam ista tap a 
naan: minä kodis (kotona) h-tteĩin poaksū 
(usein).

higest\üdä (Sn Td Lh), B -uda, Td higèstüdä; 
pr. Sn Td Lh -ün, B -un, Td higèstün; 
impf. Sn Td Lh -üin, B -u in  hiota, hies
tyä: B ĩöülüd pandat, štobį hibd h-uis löy
lyä lyödään, jo tta  ruum is hiestyisi, hebo 
rıthèž higèstümmäi. 

higèstä\dă, higesta\da (B); pr. -u  hiostaa: 
kiven йол h-u, märg on. кегалл^еі daAg 
higesta kesällä ei ja lka  hiostu. 

higèstöittädä (Td) h iottaa, saa ttaa  hikoile
m aan.

hig\i (Sn Td N V T P  Ph  Lm  M Lh); p. -ed 
hiki: Sn h-ess^oAęÇ da.ıoľi (kovin), on üń- 
ńăi (y ltä  päältä) h-es. Td h. ѵалии rožàd 
müöi h. v irtaa  poskea pitkin, h. nouê 
ottsai h. herah ti otsaan, hän ruadoi (teki
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ty ö tä ) h-èi suai (asti), ilckunad oo h-ès. 
. T P  hebo on h-es.

*higoz\eta (Td); pr. -on hikoutua. 
h i\ī (Sn B Td Kš); p. Sn -īĭad  hidas, hiljai

nen, tyyn i (luonteeltaan): B mieź on h. 
(yrittäm ätön), ei tahto ruata (ei halua 
tehdä työ tä). Td hän oo h. ruadòs (hidas 
työssä).

Ы\Л (Sn Kš), P l Kn -лло; p., pl.n. Sn Pl Kš 
-nnod\ pl.p. -A.toid lakka, kypsä suomuu
rain (rubus clıamaemorus): Sn ťċu suon 
hİAAod euAç. — D' ЫллотЬагЪ (kasvi). 

hiĩīļaińe  (Sn B Td), B -ąińe\ p. Sn B -así; 
pl.n. -aišed; pl.p, -aižid hiljainen; hidas: 
Sn h-aišiden mušikoideŋ (miesten) ker ела 
lähte ruadõ (työhön). B h. iän  vieno ääni. 
Td hän 00 h. ruadòs (työssä). 

hiIīai\Sē (B), T P  -zeh hiljaa, hitaasti: B 
rebuoi h. лоикип hurŝtëī nuadī kettu  
h, reiän hurstiin  teki, T P  ajetah randastę 
rnüöti h-zeh soudetaan ran taa  p itk in  hil
jakseen.

hiĭīakašfii, h ilīàkà iŝŬi (Td) hiljaa, hi
taasti: pagištàu (puhuvat) hiīīàkà^šťŜi. 
h. lähenöm kravattid  (sänkyä). 

hiĩï\aŚİsi  (B Td), N -àštsi, -ãštši hiljaa, tal
joilleen: N suoǔ h-àštíi pagižmài rupeaa 
h. puhum aan. Ылои h-àšťŝi pcŕĩī. 

hiĭĩ\ā  (Sn B), Td -ai verkkaan, hitaasti: 
Sn h. кйѵелои (kulkee). Td hän matkadan 
h-ai.

* h iī īe \ tä  (Td); impf. -İī hiljetä. 
h im o  (Sn—Ph); p. -d  himo, lıalu: B p a p  

k ü zü u  zeńihoA: »h im ozg i otàd?» N p a p p i  
küżüu še ń ix o u : »h im o u g i o tä d ?» pappi ky
syy sulhaselta: »mielelläsikö otat?» a ĩ i  e i 
O Aęhim o te i.iÿ  m in u n  tagàz m ieh ę.ıę  tu u d a  
vai ettekö halua m inun kanssani naimi
siin? him o hän m iehęnę läh ta  hän (ty ttö) 
haluaa naimisiin. T P  h. h. m ieh oM ah  (mie
helään), k a k s i h -d  k o d o ũ à h .  Plı ńügü , 
poigç, h im os ku  s u o ž ì d  đ o rš š id  rokàksę  
nyt, poikaseni, himon ollessa suuri kun 
saisit pyydystetyksi kiiskiä keitoksi.

himoi\taškatta (Sn); pr. -taškadou, N -tàš- 
kandoǔ, -tāškandou\ impf. Sn -taškaŝ, 
B -taśkai, N -ìāškaaź, -tàškaąš rupeaa 
him ottam aan, haluttam aan, tekem ään 
mieli: Sn bohataAę veĭīe.ıę đoi h-taškaž 
kisa ottada iärē jopa rikkaan veljen 
mieli rupesi tekem ään o ttaa  pussi pois. 
B геЪиоіле maidòd h-taškai ketun rupesi 
tekem ään mieli m aitoa. N h-tāškaąž häUę 
lähtä kođī. h-ìàškaąš heũ ę  hüvĩd sóbĩd 
(vaatteita). 

him\oittada (Sn B Pl); pr. Sn B P l N V SP 
Lh -oittau, B -uoittau, Kn N -oitau, Td 
-ottàv, Td Kš -ottau, N -oitau\ impf. Sn 
N -oiì, Td -o( h im ottaa, halu ttaa , tehdä 
mieli: Sn т іллаі oo īä,uĩeń (m inua rau 
kaisee), h-oittan magattA. B šŭö m ī šiłłç 
h-oittau šüödă syö niin paljon kuin mie
lesi tekee syödä. Kn h-oitau helroAA jijada. 
Td ńälg on i  (ja) magatta h-ottau (nukut- 
taakin). him ot milèi käudä īinnai minun 
teki mieleni käydä kaupungissa, anttau 
m ī h-оійагі annetaan niin paljon kuin 
tekee mieli. N màtùškŎAĕ him oiì händäi 
Aoppida papinrouva halusi hänet sur
m ata. m ī sille (sİAAę) himoitau niin pal
jon kuin haluat, vo iđ j. mugošt oppida 
ku i himoitanou voit sellaistakin m aistaa, 
kun tehnee mielesi. L h himoittau hälle 
ĩindud ambumā meťtsa. 

himońik (B) halukas, innokas: h. on tułemā. 
hind (Sn B P l Td Kš N), V Plı -ę, SP -u\ 

p. Sn B P l—V P h -ad, SP -oa; pl.n. Sn—V 
SP Ph -ad; pl.p. Sn B Pl Td Kš N -oid.

• V Plı -uoid, SP -oi hinta, palkka: Sn ukš  
(sama) h. kaikinę tavaroĹıę. каллекее h-am 
maksoin. B ka ĩtiš  ìı. o ĩi tänä vuoden ora- 
voil. Kš kaĩĩiš, diešovo (huokea) h. N 
nogi on h-ois noesta m aksetaan hyviä 
hintoja, tăs hindàz lienòŭ đeššou ruotia 
täm ä työpalkka lienee huokea. 

hindrnkäptšöi (Plı) (kan.) vääräkynsi: 
h. (kotkoi) virkeli v, kotka lausuili. 

hirnak\oida (Sn), B Td -oita; pr. Sn B 
-oittǻou, Td N TP Plı -oi(ťšou, Pk  -uərtSou;
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impf. Sn Td -oiís h irnua (hevonen): TP 
hebo ìı-oì(tëou. 

hirnu\da (Sn B Td N Pii Lm Pk); pr. -n;
impf. -in  aivastaa: Sn hän rubedau h-mā 

him uŝkatia  (Sn); pr. -škaden; impf. -škaŝin 
ruve ta  aivastam aan. 

hirnutoi\ttada (Sn B P l Td); pr. -ttau; impf. 
Sn P l -ť, B Td - ĩ  aivastu ttaa: Sn Pl min- 
dai h-ttau.

hirnu\ttada (Sn), Td -tada; pr. Sn Td Lm 
-ttau; impf. Sn Td -ť ed.: Sn mindai 
rubedau h-ttamã. 

iıı\ŕv (Sn—Td N Kj), B -rv, Kš -rv, V SP 
-ŕvi, T P  Plı Lm  -rvi, Pk  hìrv; p. Sn—TP 
Kj -rved, SP -ŕvie; pl.n. Sn -Lm  -rved, B 
-řved, N -ŕved, P k  hìrvèd; pl.p, Sn B Pl 
Td N У -ŕvid, B T P  Ph -rvid, Kn -ŕvīd, 
Kš -rvĩd, SP -ŕvī hirvi: Sn h. on tobđ 
(suuri), lihad lähtöu pūdad kaheksatoSt, 
kakšküme. Td lăhtemme hirved ajamat. 
T P  hirvid ajetah đäłgeh, löütäh đăìged 
hirven, nīlöid đäłgilöid müöti h irviä aje

t a a n  takaa , kun löydetään hirven jälje t, 
seurataan n iitä  jälkiä myöten. 

hizak (B) hidas: ülen sinä h. ołed ruadamā. 
hivauzu\da (B); pr. -n; impf. -in  hiveltyä, 

venähtää.
hiveüdü\dä (Sn); pr. -u; impf. -i ed.: suo- 

nenę piăn hüpńiu, šīt h-u barbas kun 
(jalan) jän teen  päälle hyppää, niin var
vas lı-yy.

hi\voda (Sn B Pl Td Kš Lm), Kıı Kj äoda, 
N V -(oda, N hī(oda, SP -vuo; pr. Sn B Pl 
Td Kš SP P h  -von, Kn Kj -hn , N V -(on\ 
impf. Sn B P l Td Kš SP -voin, Kn Kj - 
-toin, N -(öin, lıioa: Sn hivo veiU sierãl 
B T d h. veiiišed, vikateht, kirvèst, pinoid 
(sahoja). Pl Sieran (sievällä) h. K,j kova- 
šiman (kovasimella) hitommą. 

hivond (Sn); p. -ad hiominen. 
hivus (TP) hius.
*hiädü\dä (M); pr. -n ; impf. -in  kadota, 

hävitä: hebo h-i. 
hiă\ttä (S11 Td), B M -tä, N hiettä, V -ta; pr. 

Sn Ɓ Td M -dän, N hiedan, V -dan; impf.

Sn B Td -döin, N hiedoin. Ph  -đin, M 
-döin häätää, a jaa pois, h äv ittää  (m itä 
tahansa irta in ta), tappaa: B minä Sinun  
hiädän (tapan). V hiäta n u d id  (lu tikat). 
Ph  pappi hänes kaiken pahan hiäđi. 

hiädänd (B) tappam inen, hävittäm inen. 
hĩhte\nda (Sn), B -.itu. T d -Ida, Ph  -Idä; pr. 

Sn -nęn, B Td Plı -lev, impf. Sn B Td Ph 
-Un hiihdellä. 

hīh\tädä (Sn Pl Td Kš TP), B N M -tada, 
SP -itä; pr. Sn P l Td Kš T P  SP -Iän, B 
N M -tav, impf. Sn B Pl Td Kš M -Un, 
Kš -İm  hiihtää: Sn mantadgo (osaatko) 
sukšin h.? B h-tada suksen, en таліа 
suksin h-tada. T P  h-tetäh suksin. 

hīht\äi (Sn Td), B -ai; p., pl.n. Sn Td -äjäd. 
B -ajàd; pl.p. Sn Td -äjid, B -ajid  hiih
tä jä : Sn en nähnü suksen h-äjäd. B se 
mieź on h-ai, kem .manttau (osaa) hih- 
tada.

hī\ĩ (Sn—Kš), V SP Plı -U, T P  Lm  -li; p. 
Sn -ĭd, B -li, P l—Kš -Id, N hiįìl, V -ntç, 
SP -Idü, Plı -ĩdę; pl.ıı. Sn -īed, B —Kš У 
SP P h  Lm  -led, Kš N -led; pl.p. Sn B Pl 
Td Kš V Ph -ĩid, Kıı -īĩd , K š -lĭd, SP 
■ĩī hiili, sysi, päreen karsta: Sn hīīed om 
panavad (tuliset), sarđad pidetäu hīĩiden  
an, ku  päre panau sviв(iŝas m atalaa koria 
käy te tään  karstan  alla, kun päre palaa 
pihdissä. B etäväd, hīĩavad  (kuum at), 
tuliset) hīled. 

hīīa\u  (B), Td hīla\u, V SP P h  Lm  hīna\u; 
p. B Td Ph -vad, SP -voa; pl.n. B Td SP  
Plı -vad; pl.p. ß  Td Plı -vid, B -void, SP 
-vĩ kuum a (vesi), tulikuum a, hehkuva 
(kivi, rauta): B hĩĩavin kivin  haudotaan 
tiinussa n aa tte ja , heiniä y,m. karjalle. 
Td raud oo hīlau. rokk jm  hīlau : ei sóa 
(voi) Süödă. V hīnav vezi. 

hīïaud\uda  (B), Td hīlaud\uda; pr. B Td -ū; 
impf. -u i B kipenöidä, Td tu lla  kuu
maksi: Td kivi h-ui. 

hīĩauzoi\ttada (B), Td hĩlauzoi\ttada; pr. B 
Td -tav, impf. -iin  kuum entaa tuliseksi, 
kipinöiväksi: Td h. kivid.



hi—ho 73

hīlauz\uda  (B), Td hīlauz\uda; pr. B Td -ŭ; 
impf. -u i kuum ota tuliseksi: B raud ahđos 
h-ū.

hïjıd\uda (Sn B), T P  hlld\uda; pr. Sn B TP 
-ū; impf. -u i kuum eta: Sn anda kivet hĩjı- 
dutau pä(Ŭis kuum etkoot kivet uunissa. 
B kivi, raud, tšugun (valurauta) M.ndū 
nıskedak.š, a (m utta) Ьалд ралаи hīlekŝ. 

hūıdu\ttada (Sn Ph); pr. -tan; impf. -tiu  
kuum entaa (kiviä). 

hīld\üdä (Td); pr. -ū, -üu; impf. -üi hiiltyä. 
hīlihabukkę (Lm) pienin haukka.
*hīnaz (Sn), N hīnàz. Lm hīhnę, Pk  hīhn; 

pl.n. Sn B Td hīnahad, B T P  PK  hīh- 
nad, N hīuahàd. Lm hīhnad; pl.p. Sn B 
Td hīnahid kätkyen kannatinhihnat 
(-nuorat), jo tka  nousevat kätkyen nur
kista; myös suksen m äystin 1. varpaal- 
linen ja  kannantakaiset; Lm myös pun
tarissa olevat hihnat: Sn ota kätküd 
hīnahis (hihnoista)! T P  hīhnad OAdah 
lcätküdes. P k  kċitküdes neï hīhnad. 

h îł  (Sn—N), B hīr, N hiŕ, V SP Ph hīŕi. 
Lm hīrv, p. Sn P l—N Mrd, B hīrt, V 
hïrtę, SP hīrdü. Ph hīrdę; pl.n. Sn hīfed , 
B—V SP Plı Lm hīred, B hīŕèd, Kš N 
hīrèd; pl.p. Sn B P l Td -V Ph hư id , B 
hīrid, Kn hīŕīd, Kš hīrīd, SP hīŕl hiiri: 
Sn meiđen la.ıos Mrd eujıę. hīŕiden puut- 
tau Aovušk hiirenloukku, -pyydys. N hīrèn 
sūrèd hiiren suuruiset. Lm Ыгеле ŝittad 
(ulostusta), ісйеле kıudàd  sanotaan, kun 
lapsen irti lälıtenyt hammas viskataan 
uunille, jo tta  uusi hammas kasvaisi. 

hĩrakko (Lm) harm ahtava, harm aankirjava 
hevonen.

hīÝempīrag (Td); p., pl.ıı. -ad hiirenherne 
palkoina.

hīrenńäŕiheiń (Pl), Td hīŕemńärtte, V hī- 
renńări hiirenvirna, -herne (vicia cracca). 

hīıřeŋkarvň\īīińe (Sn), B Td hīreŋkarva\ińe; 
p. Sn -ľtišt, B Td -Й; pl.n. Sn -ttiêed, B 
Td -išed-, pl.ļ). Sn -ĩīiè id , B Td -iêid Sn 
Td hiirenvärinen, harm ahtava, har
m aankirjava; B lyhvtkarvainen, lihava

ja  kylläinen (hevonen): Sn h. hebo of] koht 
karvad: еил$ hän ń i m ust, ń i rusked, ń i rīğ, 
a muga häŋ kahte.rį karvajıę puìıū h:ssä 
hevosessa on kah ta  väriä: ei se ole m usta, 
ei tum m anruskea (rautia) eikä vaalean
ruskea, m uta niin vain kahteen väriin 
vivahtaa.

hīreŋkarvę (Lm) harm ahtava, harm aankir
java  (hevosen värinä). 

hīroi (B); pl.n. -d munuainen. 
hīíin  (Lm) huono mökki. (v. хйжина.) 
hītroi (B), Kn xitr\oi\ p., pl.n. Kn -oid; pl.p.

-ijoid viekas, (v. хйтрый.) 
hĩvo\da (Td); pr. -n; impf. -in  hiipiä (ma

hallaan, kyyryllään). 
hīvođi (Td) hiipien (m ahallaan) hiljaa: hän 

h. tu īi perttī, emme kūlnu.
XĪebosouka (N) pöytäliina; vieraanvarainen.

(Arv ja  v. хлѣбосблпа.)
X-iop (N) kops! ŕeboi đuoksòu muod müöi, 

đänöi duoksou suod müöi, x.\ 0(íŝàd ühtèi 
k e ttu  juoksee m aata myöten, jänis juok
see suota myöten, kops! o tsat vastak
kain. (v. хлопъ.)

Xaofńi\da (N), Lh xlepńi\da,; pr. N Lh -u 
iskeä voim akkaasti. Lh xlepńiu катагол 
(kirveenham aralla) kandod vaste (kan
toa). (vrt. v. хлбпнуть.)

Mıoptã (B), Td x^optā  pallopeli: ħ irrenpät- 
kän päälle poikittain  pannaan laudan- 
pätkä, jonka toiseen päähän pannaan 
pallo ja  toiseen päähän lyödään kepillä; 
pallo len tää ilm aan ja  pelaajat koettavat 
saada sen käsiinsä; saajalla on oikeus 

■ lyödä seuraava kerta: B л apsed h. viätäu 
(leikkivät). Td x ■ viättäu (leikitään) 
miä(tèün (pallolla). (Av хлопта.)

Xmeĩu (Td); p. -d hum ala (kasvi), (v. хмель.) 
hob\ed (Sn Kš V Kj Lh Pk), N -èd, TP Plı 

Lm -ję, SP -du; p. Sn— Kš V Kj Lh Pk 
-edad, B -ed, -edàd, N -ędad, T P  P h  Lm 
-jad, SP -doa; pl.n. Sn— Kš V Kj Lh 
-edad, B -edàd. Td -edad, TP P h  -jad, SP 
dad; pl.p. Sn P l—K š Lh -edoid, У -eduoid, 
SP -dl. Ph -jid hopea; hopearaha: Sn
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stali (teräs) oŋ каллфетЫ  kuAdad i  (ja) 
hobedad. B vävü ottaa kukkaron kormańis 
(taskusta) i panou hobed šïhi (siihen), 
panou kaks, колт rubĩad. on sundugas 
(kirstussa) kundàd„i hobedàd. Td đeŋgàt 
(ǻǔįštàv košelihàs hobeďàd rah a t kilisevät 
kukkarossa, hopearahat. P k  ŝigaA oli 
đeŋgad kaikønjütušt, kuлdad i  hobedad i 
kai siellä oli rahaa kaikenlaista, kultaa 
ja  hopeaa ja  kaikkea.

hob\edaińe (Sn P l Td Lh), N -ędainę, T P  SP 
-jaine, P h  Lm  -jainę, Kj -edaine; p. Sn 
Pl Td Lh -edašt, SP -jastu, Ph  -jastę; pl.n. 
Sn Pl Td Lh -edaiŝed, N -ędaižęd, SP -jäi- 
zed, P h  -jaiŝed; pl.p. Sn Pl Td Lh -edai- 
zid, SP -jaizī, Ph -jaiŝid  hopeainen: N 
panou gŕiveńńikàą hobędaizęę panee 
h-sen kymınenenkopeekan rahan.

hob\ida (Sn B Td); pr. -in\ impf, -in  puida 
heti puinnin jälkeen uudelleen riihessä 
ohran jyv iä riusalla, jo tta  okaat irtau 
tuisivat jyvistä: Sn rīhes hobitau ozrid, 
лаі(ал puidau. B lüöin hobīn löin pieksin. 
N ãüvat k jm  lähtud ńokis-piei ogahàd 
iereh, śīl se lienou vaīmìStettud i hobìttùd4 7 A.

jos jyvien päistä okaat ovat lähteneet, 
niin jy v ä t ovat valm iit ja  puidut.

hobind (N) ohranjyvien puinti: kai ozr pui- 
dau, (ou,gèd) kubuijıç sidęųlai; ozrhŋkogo 
ruO(ìttai ŕĭhèn лаш лё levìtèttài hüvìn; śīd 
zaveđittai puimài; śe puind oo łw bind  
kaikki ohrat puidaan, (oljet) kupoihin 
sidotaan; jyväkasa hajo itetaan  riihen 
lattialle hyvin; sitten  aletaan puida; se 
puinti on h.

.Xod (B); p, -ud  vauhti: B ottau x-un. minä 
venehē šihi đuokšin hodus m inä juoksin 
siihen veneeseen tä y ttä  vauhtia. N sinna  
ku  karaškoitàŭ kaikes hodùs sinne kun 
(työntää) k a rau ttaa  tä y t tä  vauhtia, hüö 
a jeü ĩ semmoiĘs tobđăs hodŭs he ajoivat 
niin kovaŭ vauhtia, veđi tobđàs hodùs. 
(üöndüttau kaikei xodùi kannustaa [rat
sunsa] täy teen  vauhtiin, (v. ходъ.)

*hođacÜoi (B); pl.n. -d s iirrettävä, liikkuva: 
X-d brujad (kangaspuut), (v. ходячій.) 

Xođ\ida (B); pr. -in; impf. -m  v ään tää  (vo- 
rokkia). (v. ходйть.) 

хохл (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  karvatupsu: 
X. on акоіл (naisilla), (v. хохлъ.) 

hoi (Td Ph) hoi!: Td hoi, tuAę abuìàd regĕd 
nuorita hoi, tule, au ta  kuorm aa nuorit- 
tam aan!

hoiho\tada (Sn Td), B -ttada; pr. Sn B Td 
-ían; impf. -(in  h u u taa  hoi hoida. 

hoi\k (Sn B Td), Td -k, N -k, Lm -kkę, p. 
Sn B Td -kkad; pl.n. -kad; pl.p. Sn B Td 
T P  -kkid  hoikka, ohut, ei paksu, heikko, 
notkea: Sn hoikam pūn tuoid mecÜäs-pćäi 
kođī. Td h. pū, nuor, mieè. T P  akàd (nai
set) hoikkid pūAoid kasardetàh (kassaralla 
katkovat).

hoika\ińe (Sn B Td), B Kn -ine, N hoiìcàinĕ, 
p. Sn B Kn Td -št; pl.n. -iŝed; pl.p. Sn B 
Td -iŝid, Kn -iêīd hoikka, ohut, lıoikahko, 
pieni: Sn ела tuo h-št pūd, anda kazvau, 
đărenöu (paksunee). B germani(as-piăi 
tuodau h-išed, Űomad téuašud, toĩki ei 
kestetä hätked Saksasta tuodaan  pieniä, 
kauniita (tasku)kelloja, m u tta  ne eivät 
kestä kauan. B h-ine oks on barb (var
pu).

hoikaiŝē, hoikaiŝë (B) ohuesti: hɯm„maido- 
kɯ asàƞjceû, i іо'геІкале lw ika iŝē  pamńi 
łıän m aitopuuron keitti ja  lautaselle 
ohuesti pani. levitetau hoikaiŝë nurrned 
müöi [pellavat],

*hoİlceta (B); pr. pl. 3 p. -u  hoikentaa, ohen
taa.

Xoiru\da (Td); pr. -u; impf. -i harivilla (sil
m ät ta ju tto m asti sairaalla, hourivalla). 

*hoivad (Sn); g. -an voimakas isku. lyönti: 
h-an andan šelgă. 

hoivadu\s (Sn); g. -kšen ed.: h-kŝen andoi. 
hoiva\ta (Sn); pr. -dau; impf. -Sm  lyödä, 

iskeä voim akkaasti: m inä ku i (kun) 
h-nnen šelgã, et püzü da.ıgoiĭīai.

*hолк, (B); pl.n. -àd perseen puolikas, (v. 
хблка.?)
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lıolkkE-лй  (V), N xouliĄū; pl.n. V N  ~d lan
tioluu. (v. v rt. ed.) 

hoîo\štada (Td); pr. S t  au; impi. -sís kirvel- 
tää.

xonostī (V) poikamies, naim aton, (v. холо- 
стой.)

koristin (Pl); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid erään
lainen raitainen ja  ruutuinen puuvilla
kangas: h. ei vierdü (m uuta väriä), (v. 
холстйна.)

homeh (Sn P l—Kš V SP Ph); p. Sn P l—KS 
-t, V Ph -tę, SP -tu home, homesieni (lei
vässä, vaatteissa y.m.): Kn h-es leib om.
V h. on ištunu  on hom ehtunut. 

*homeht\uda (B Pl Kıı V SP Pk); pr. Pl Kn
V SP -ū; impf. -u i hom ehtua: B leib on 
h-uňnu. Pl leibäd oŋ kai (kaikki) h-unnu- 
ded. SP h-unnu leibü:

X<mu\İ (Td); p. -ttad; pl.p. -toid kuusen- 
vitsasilm ukka, jolla tukkiponttoon tu k it 
sidotaan toisiinsa, (v. хомутъ.) 

hoijg (B), Td N Kj M hoŋg, V Ph  hoŋgę; p. 
Td M hoŋgad; pl.n. hoŋgad, V hoŋgàd; pl. 
p. Td M hoŋgid honka, vahva, vanhan
aikainen petäjä: B h.: mändüińe dăred 
(paksu) pū. 

hoŋgain\ę (Ph Lm), Kj -e honkainen: Plı 
Lm h. puu, Kj h-e pū  petäjä, jossa peh
m eätä p in taa vähän, paljon kovaa, te r
vaista, kuivaa, keveää puuta.

— 4 
hoŋgi\k (B Td); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p.

-koid hirsim eţsä (paksua m äntyä, kuusta). 
ìu)ŋg\oi (TP), N -òině haapio, kuu tti, yh

destä puusta teh ty  vene. 
ho\p (B Td); p. -ppud  riita: B aino hoppud 

azettau aina riitaa  aikaansaa. 
hoppe\vuda. -ududa (Td); impf. -vuttī, 

-uduíiī riitaan tua.
,hoppui\Ada (Td); pr. -лои; impf. -ï riidellä 

yleisessä paikassa: hüö beśodas (tanssiai
sissa) h-ĩđī. midä tüö mänette beśodai 
h-lemai\

horho\ttada (Sn B Td TP); pr. -ien; impf. 
-iin  hohottaa (nauraa), TP korskua (he

vonen): Sn B Td nagrau h-ttau. TP hebo 
h-ttau.

horižend (Td) kuorsaaminen: ťeräväi Ic ū a u š -  

kaŝ h. magadajoiden pian alkoi kuulua 
nukkuvien k. 

horm (B Td Pk), P l hormheiń; p., pl.n. B 
Td -ad, P k  -àd m aitohorsm a (epilobium 
angustifolium). 

hospodi (Sn N Lm), N xospodi H erra J u 
mala: S11 o h. īsa-s oi, H. Jeesus! Ph 
h. boše H erra Jum ala! (v. г0споди.) 

hospo\din (N); pl.n. -dad; pl.p. -doid herra: 
h. polìtŜmešİor herra poliisimestari! kera- 
duu h-doid i kupİŜīd i  prośüjoid miehīd 
kokoontuu herroja ja  kauppiaita sekä 
rahvaanm iehiä. (v. господ|йнъ, -á.) 

hosuda‘ŕ ks. gossudaŕ. 
hoi(-d) (Sn B Td—T P P h  Lh), B hot, Pk  

hoiä vaikka, edes, tahansa: Sn hod nuk- 
kudi da suaimme ïistaą  vaikka torkkuen 
niin saimme arkin [kirjoitetuksi], potiŝi- 
v o İ ( Í Ŝ e  händäi hoi iŝajujı kestitse h än tä  
vaikka teellä! aiđńik hebo hüpńiu aidas 
hod m iííes aitimus hevonen hyppää m in
kälaisen aidan yli tahansa, pap Ълако- 
s a o v ì u  hoi kedä pappi siunaa k etä  ta 
hansa (kaikkia), оле ken tahi, vedän iärē, 
hoi karun da vedän ole kuka tahansa, 
vedän pois, vaikka olisit paholainen, niin 
vedän (ylös). B hoi lieuh, da hän ĭŭbī 
händä äijän vaikka [mies] oli köyhä, 
m u tta  lıän (vaimo) rakasti h än tä  paljon. 
anda mille hottm kŝ калаіпе anna mi
nulle edes yksi kalanen! Td kirvèz Ылоѵ 
hüvä hod midä pidănov m atta  kirveestä 
tulee hyvä m itä  teh tävää varten  tahansa 
(tarvinnee tehdä). Kš ei vaĭm iz hod m i 
om ЪолоЪолк m ikä tahansa keskeneräi
nen on b. N mäne sinä minùs hoi me- 
(іёйлё mene sinä minun luotani vaikka 
hiiteen! ела hoi abidoi(ťse sinä älä edes 

.sinä loukkua! Ph süödä pidäu hod et tah
tone syötävä on, vaikkei mieleśikään te 
kisi. P k  süö hoiä ńämäd Aomtìd, ka He-
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nèd külläińe syö edes näm ä leivänpalat, 
niin tu le t kylläiseksi! (v. хоть, хотя.) 

hou\ĩc (Sn B Td Lh Pk); p. Sn B Td Lh 
-kkad; pl.n. -kad, B -kad, P k  -kàd; pl.p. 
Sn B Td Lh -kkid  hullu, mieletön, vähä- 
mielinen, houkka: B еил§ §ілла (sinulla) 
тіелі, ìı. Lh enhäi minä коикк.,оле. 
Iwukkid om т иал  kyllä on hulluja m aail
massa!

hou\keta (Sn B Td); pr. -kkenou; impf. Sn 
-kkeń, B -kkei, Td -kkež tu lla  hulluksi, 
vähämieliseksi, houkaksi: Sn hän houk- 
keń, mįeĩez īīk u i  (kadotti järkensä). B 
тглла nuoremb veī (nuorempi veljeni) 
houkkei.

*hovi\Sta (Td); pr. -ŝou kohista: koslces miíe 
(m iten) veŝi h-źoul 

xrcvþìnd (N) kuorsaamiņen: кйлй коитЦлв 
virsiMç (kolmen v irstan  päähän) x. (v. 
seur.)

xra\ppida (Sn B Td N); pr. -pin, N xàŕpiu; 
impf. -p īn  kuorsata; Td astua  nopeasti: 
Sn magates (nukkuessa) xrappiu īibo (eli) 
karaidutlau. Td đanoïi (kovin) astu xrap
piu (hebo). (v. храпѣть.) 

xristarađi (N) K ristuksen nimessä: anta x- 
an taa  almu. (v. христа ради.) 

xristos (Plı) Kristus, (v. христбсъ.) 
Xristo\śśida (Sn); pr. -śin; impf. -ŝīn  an taa  

pääsiäissuuđelma: minä %-śîn ńeiŝÛid 
(ty ttö jä ) kaikkid. äijãmpäivän (-pän) 
(pääsiäisenä) oïiŋ goštts (vieraissa) x-śim- 
mas. (v. христбсовать.)

*hropń\ida (B); pr. -in; impf. -īn  runnella: 
końđī hänen piăn puri, i  ilvegen (kasvot) 
kaiken puri, h-ī händäi. 

hrupkī (B) hauras, (v. хрупкій.) 
hvab (Sn P l—N Pk), B Td hŭăb, N huob,

V  P h  huabę, SP Kj hoabu, Lm  hoabę; p. 
Sn P l— Kš V Ph P k  huabad, N huobad, 
SP hoaboa; pl.n. Sn P l—Kš Y Ph Pk  
huabad, Td hŭăbàd, N huobad, huobàd, 
SP Kj hoabad; pl.p. Sn P l—Kš huaboid,
Y Plı ĥuábuoid, SP hoaboi haapa: Sn 
huabad m eiī ei vedetÄ haapapuu ta meillä

ei vedetä m yötäväksi. huabaz nuađıUu 
(tehty). Td pidav o.tda hüvàs tervĕhès 
hǔăbàs Aăŭdàd. äi huabad paljon haa
poja. N huobarj kuodoin (kaadoin). V 
huabaą sorźin (kaadoin). 

huabahaińe (B) pieni haapa. 
huabaińe (Sn Td), Kn TP huabaine, Td 

hŭăbàme, N huobaine, Kj hoabaine; p. Sn 
Kn Td huabašk T P  huabàstę, Kj hoábašl; 
pl.n. Sn Kn Td huabaiŝed, N huobaiSęd, 
Kj hoabaiŝed; pl.p. Sn Td huabaiSid, Kn 
huabaiMd, Kj hoabaiêid haapainen: Sn 
huabaižĕ kandō koivuine veza ń i kooz ei 
kazva haavan kantoon ei koskaan koivun 
vesa kasva (san.). 

huabaA (Sn), Lm hoabało; p., pl.n. Sn -od; 
pl.p. -oid haapana (sorsa): Sn h-ол Ъокк^ 
oo vaлged h-n kylki on valkea. Lm  hoa- 
bało hubemb on sorzid, harmai on h. on 
pienempi sorsia, harm aa on. 

huabu\stada (Sn B), B Td huábu\slada; pr. 
Sn B Td -sian; impf. Sn -SİŚin, B -śiŜin. 
Td -štšin hahm oittaa: osapuilleen veis
tä ä  kirveellä myöhemmin hienommilla 
työkaluilla valm istettavaksi; Sn h-štǻin 
airod, kirvezvardee. 

huăbùz (Td) teelm äs, tekele, ei valmiiksi 
teh ty  esine: huabàiSès pūz vestèllü kartan 
h. haapapuusta veistetty  kaukalon t. 

huađé (Sn— Kš Kj Pk), Td huadê, N huodê. 
V Ph  hua(déę, SP hoūfdiu, Lm  hoa(đèę; 
p. Sn—K š V P h  Kj huoųđźad, B Pk  hua- 
(đzàd , Td ìıua(đzad, N huO(đêad, SP hoa- 
(dzoa; pl.n. S n—Kš V Plı Kj huacđǻad. 
Td hua(dǻad, K huO(dêad, huO(ď'śàd, SP 
hoa(dzad; pl.p. Sn—Kš huacđíoid, Td 
hua(đêoid, hua(đǻòĩd, N huo(dèid, V Plı 
Kj hua(dzuoid, SP hoaįdêoi 1) haasia 
(ohra-, kaura-): Sn kagrat pandau hua- 
(đzoihe. B ńīteìud (ozrad) hua(đèã (hua- 
(đéuoihe) ahtetaǔ kuivailavakš leikatut 
(ohrat) pannaan haasiaan (haasioihin) 
kuivum aan. Kš hua(đzass„ozrid da kag- 
roid kuivatan. N kagràd i  (ja) ozràd 
pandai huoŗđziį. ahta huO(dŝai pane
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lıaasiaaıı! P k  kagràd ńītetau, šĩd vedetau 
ńärtegë hua(dêàd vaste, šĩd heid ŉuacđíă 
ahtetau kaurat leikataan, sitten vede
tään  närtteeseen haasian viereen, sitten 
ne pannaan haasiaan. — 2) Pk ruskea 
kasvi, s iitä  tehdään pesu vihko ja; korte 
(?).

*huahi\ttada (B); pr. -tan huohottaa (hen
gästyneenä). 

huáhk (B P l Kn Td Lh), B hoahk, N huohk, 
V T P  huahkę, Ph hòáhkę, Kj huahku; p. 
P l Kn Td N V Lh huahkad; pl.ıı. B hoah- 
kàd, P l Kn Td V T P  Lh huahkad, N huoli- 
kad, huohkàd, Plı hòahkad; pl.p. Pl Kn Td 
Lh huahkoid harm aa (etenkin lammas): 
Pl h. латЪаг. Kn h. pińđêak (takki). Td 
huàhkat karvad. V huahkį латЬаг, piń- 
dêakkę (takki), soba (vaate). T P  nambas 
on huahkę. huahkad villad. 

huahkoi (Sn B Td), N huohkoi, Lm hoahkuoi; 
p., pl.n. Sn B Td -đ harm aa lammas. Td 
myös: tyhmeliini: avaide.ıet sūt ku  (kuin) 
h.

hualuıàd (B TP) hahlat (vanhanaikaisissa 
kiukaissa keittäessä). 

huáhmoi (Sn B Pl), B huahmuoi, hòahmoi, 
Lm hoahmoi; p., pl.n. Sn B Pl -d ahma: 
Sn h. zvieŕ om mecÛäs, šīva tan . šüöu a. 
on m etsäupeto, elukan syö. B h. zvier 
mв(tŚäs, kirđau, šelg om muzau  (dūŕ must 
eujıę), bokìs vanapud; vazoid, jıambahid 
šüöu a. on m etsän peto, kirjava, selkä 
on tum m a (ei ole aivan m usta), kyljissä 
vaaleampaa, [vatsanalus harmaa]; vasi
koita, lańıpaita syö. 

huarp (Sn); p., pl.n. -ud askel: Sn ѵалкіп om 
piíu ì huarput колтекйте talvinuotan 
uittosalko on noin kolm eakym m entä as
kelta pitkä. 

huavo ks. havad.
hub\a (Sn P l—V SP—Kj); p. Sn P l—V Ph 

-ad, SP  -oa; pl.n. Sn P l—V SP—Kj -ad, 
N -àd; pl.p. Sn P l—V Ph -id, SP -ī; komp. 
N Lm  -emb pieni: Td h. düvä, h. piäšeĩg 
(tähkä). N h-àd brujàă т іллаі oudài pie

net minun velıkeeni ovat. h. havado 
(säkki), hubakazvoine pienikasvuinen. Kj 
h. paikaińe (pääliina). h. kaski, 

hubàhko (Ph) pienehkö. 
huba\ine (Kj); p. -štu; pl.n. -iíed; pl.p. -išid 

pieni.
hùbernator (Lh); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 

kuvernööri, (v. губернаторъ.) 
hube\ta (Td N); pr. -nou; impf. -ń  vähetä, 

pienetä: N lı-ń künàbraksęi suoi pieneni 
kyynärvarren suuruiseksi.

*hube\ta (B); pr. -ndan pienentää. 
hudr (Sn -K š) , V Ph -ç, SP -u; p. Są— Kš 

V Ph -ad, SP -oa; pl.n. Sn—K š V SP Plı 
-ad; pl.p. Sn B P l Td Kš V Plı -id, Kn -īd, 
SP - ī  hauras, katkeileva: Sn nuor ei kestä 
ń i midă , h. oo. B h. pada. Pl h. nuor, 
kudam  (joka) ei kestÃ. Td h. diä, łaŋg, 
n îĩ  (rihma). Kš h. on, ierăvăi (pian) kat- 
kenou se.

xuxar\ŉ  (Sn), N -ka, xuxarĥa, V huharkę-, 
pl.n. Sn -kad palvelijatar, piika: Sn mu- 
šiĥ pankaį x-kan i napseŋkaİtšojan mies 
palkkasi palvelijattaren ja  lapsenhoita
jan. N baÝńa (rouva) sanuu х-калё. (v. 
ĸyxápĸa.)

Xuxīaļìc (Sn B Pl Td), Td hu.xta\k; p. Sn B 
Pl Td -kkad\ pl.n. -kad; pl.p. Sn Pl -koid 
naam ioittu , valhepukuun pukeutunut: 
Sn suoritau x~kakš: paik ёілт іл pandan 
i  käveldäu küläd mü°i tanos Іало i  płäši- 
täu; käveldäu šündümmuas: rastavaz da 
vederistă suai pukeudutaan valhepukuun: 
liina pannaan silmille ja  kuljetaan kylää 
pitkin talosta  taloon ja  tanssitaan; kulje
taan  joulun ja  loppiaisen välisenä aikana. 
(Av хухлякъ.) 

huigai\lta (Sn N), B Td -ia; pr. Sn B Td 
-dan; impf. -İin, B -n häväistä, saattaa 
häpeäm ään: Sn m inä h-šin händäi. ei pi- 
däiš h. oigedad risükaązad  (syytöntä ih
mistä)! B ела h-da mindail 

huig\ed (Sn B Pl Td N Ph Lh), N -èd, -ěd; 
p., pl.n. Sn P l Lh -edad\ pl.p. -edid häpeä;
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rivo, säädytön ju ttu : Sn h. oo šillei sinua 
hävettää, h. ńähtÄ hävetä, ed ń i h-edad 
varaida rahvahas et edes häpeä ihmisiä. 
kudam ei h-edad varaida ń i kes joka ei 
häpeä ketään. B ku i sille ei onę h. kuinka 
et häpeä[kään]? P l bard h-edad ei varaida, 
kazvau p a rta  ei häpeä, kasvaa [joka mie
helle], N tirpada kibęd, a riŋguda h. k är
siminen tekee kipeää, m u tta  häpeää huu
ta a  (apua), lień İäm w į vierahue h-ĕd 
i abĩd näm ä vieraat häpesivät ja  louk
kaantuivat. Ph. h. on mändä häpeän 
mennä. Lh h-eđit łarhoda laverrella rivoja 
ju ttu ja .

huig\edatoińe (Sn), N -utoinĕ hävytön, hä- 
peämätön: Sn h. ristikaąz, kudam ei hui- 
gedad varaida ń i kes h. ihminen, joka ei 
häpeä ketään, h. roša h. ihminen! 

huigu\ŝtazeüa (Sn), B Td -stazeta, N -sta- 
zetta; pr. Sn -šíazen, B Td N -stazen; impf. 
Sn -śŭme, B Td -šisīhe, N -siimoin  hä
vetä: Sn ed ń i h-štaze rahvahas et häpeä 
edes ihmisiä! hän ei h-štaze ń i kes hän ei 
häpeä ketään. B edgi h-staze etkö häpeä? 

huim  (B) mieletön, järjetön, to lku ton . 
huimanduskoiv (Td) vaivaiskoivu (betula 

nana).
hu\k (Sn B Td M), B N -ĥ, Td N -k, P h  Lm 

-kkę; p. Sn B Td Lm M -kkad, B -ĥkàt; 
pl.n. Sn B Td M -kad, B -kad, N Ph  -ĥàd, 
Lm -kkad; pl.p. Sn B Td M -klcid susi: Sn 
hгскал händ om piile, ruag (karvaton). 
h. nuađiu pinnad äijän, hukk^om paha 
pinnamus s. tekee paljon vahinkoa, s. on 
paha vahingontekijä. B h. koirit šüöŭ i 
(ja) nambahid. h. илѵаи (ulvoo), hukan  
haudoid pidetau sudenkuoppia käytetään. 

hukanmardad (B) myrkylliset m ustat marj at 
puussa.

hukanvuheiń  (Pl), Td Ііиккапѵілла, M hu- 
kaąviĵi kankea ukonparta  (nardus stricŧa); 
n iite tään  kasteen aikana t. sateella, eţtei- 

. vät v iikatteet tylsyisi. M hukaąvinn..oo 
heiń ku i sugaz (sianharjas).

hulva\ita (B); pr. -idau; impf. -iè, -i hal
vata: h-idau: Jum ala  rankaisee vanhurs
kaalla tavalla  tekem ällä jonkin elimen 
(jalan, käden) toim intakyvyttöm äksi.. 
puólçņ iUeda h-i puoli ruum ista halvaan
tu i.

hułvaidus (B) halvaus. 
huma\n (Sn); in. Sn P k  -лas, B Td -las, Td V 

-лаз, N -nàs; ill. Sn Lh P k  -nã hum ala, 
juopumus: Sn pakui h. perzeges, ku  vedë 
лапдеп kyllä selvisi hum alasta, kun ve
teen putosi, duozettau h-nã šihi suai što 
ei tiettä iitŝed juovat itsensä hum alaan 
siinä m äärin, e ttä  ovat ta ju ttom ia . N 
miehèd vesseĩàs h-,îàs (iloisella tuulella),
Lh izvošİŚikań đuoï h-nā suai kuskin 
ju o tti lı-aan asti. 

huma\hnk (Sn B Td), Sn Lh -лпік, B -īńik; 
p. Sn B Td -īńikkad; pl.n. -īńikad; pl.p. 
-ĩńikoid hum alainen, juopunut, juopot- 
telija: Sn pahembi h-īńikoid oacd šina 
i (İše (sanotaan rähisevälle miehelle). Llı 
išand oĩi se h-лпік  (juopottelija). 

huma\nzuda (Sn Pl Td Pk), N -uzuda, Ph 
-nduda; pr. Sn Pl Td P k  -лгип, N -uzun,
Ph -ndun ; impf. Sn Pl Td P k  -лгиіп, N 
-uzuin, P h  -nduin  hum altua (alkoholista):
Sn vīnad đ uoi, <īuoi dai h-лгиі đanoīi vii
naa joi, joi ja  h-tuikin vahvasti. P k  hän 
äijän  (kovin) h-лгиі. 

humba\Ý (Sn B Pl T d—V), V TP Plı Lın K]
-r, SP umbaŕi; p. Sn Kš -rd, Pl Td -fid ;  
pl.n. Sn B Kš Plı Lm  P k  -red, B Pl Td 
-Hd, N -ręd, V TP -rèd, Kj humbręd; pl.p.
Sn -rid, Pl Td -ŕīd, Kš -rīd huhm ar (pui
nen): Sn tankunust rouhitau lı-res talk- 
kunuksia (ku ivattu ja  ohria) survotaan 
lı-ssa. h-rë survoi kagroid petkelin. Kj 
humbrçn survommo. P k  h. tšurkas lua- 
dittu  lı. [on] pölkystä teh ty . 

huobavu\s (TP Lm), pl.n. -ksed oras: TP 
numessah häin (rugis) kazvau h-ksennu 
lumeen asti se (ruis) kasvaa oraana. 

huodr (Sn—N Pk), Td huödr, V P h  Lm 
huodr\į, SP -u; p. Sn P l— Kš V Plı -ad, .
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SP -oa; pl.n. Sn Pİ—Kš V SP P h Lm -ad, 
B P k  -àd; pl.p. Sn Pl Td Kš V Ph -id, 
Kn ~īd SP -ī tııppi, huotra: Sn h: 00 
vüös. pane veit s h-ã! 

huödrveiU (Td) tuppipuukko. 
huođê (Sn B P l Td N), Lm -ŗ, p. Sn B Pl 

Td -ad; pl.n. -ad, N -àd; pl.p. Sn B Pl Td 
-ťd .l) kangaskorte (equisetum hiemale): 
B h-ad tukuille lcazvetau ku i лйк  k-t ka
soina kasvavat kuin sipuli [käytetään 
metalliesineiden (esim. veitsien, haàru- 
koidçn, kullan y.m .) puhdistamiseen]. Td 
h. oo lıeiń ku i korleh, kazvau īietcmuain 
(hiekkamailla) i  (ja) kedomuam  (kaski
mailla). — 2) B Lm huosiain, niinivihko: 
slonad pestä hüvä hăin on pöytää pestä 
sillä on lıyvä. 

huogaįin (Sn); p. -md; pl.ıı. -med; pl.p. -mid 
sierain: ńeńä(h-met sajıbauduitī, uzohtim  
m i олпои s-imet ovat sulkeutuneet, nuha 
vai m ikä lienee. 

huogauzu\da (N); pr. -n; impf. -in  levätä: 
lähtou h-mmai pihăjiį. 

huog\iš (Td Lm), N -ìš\ p. Td -išt\ pl.n, 
-elıed-, pl.p. -ehid; kornp. Td -ehemb huo
kea.

huo\ī (Sn B Td); p. S11 Td md, B -M; pl.n. 
S11 -Jięd, Td -íed; pl.p. Sn Td -īid  huoli: 
S11 eunę ń i mittašt huond ei ole m inkään
laista huolta, p iď ä u  h. pidädä doga 

. đienõ on huolehdittava joka asiasta, eĩäš- 
kädöu vouśe huonettai alkaa elää aivan 
ilman huolia. B äi (paljon) lmoAt on. 

huoAdu\da (Sn B Td); pr, -n; impf, -in  huo
lehtia, p itää  huolta jstk: Sn h. ruattA 
h. työnteosta. 

huondund (Sn) huolehtiminen. 
huone\toińe (Sn); p. -tošt; pl.n. -ííomađ; pl.p. 

-ttomid huoleton, huolimaton, jòka ei 
p id ä-h u o lta  m istään: h. mužikk„oo se, 
kudam va i šüöu da ctuou da guīaittšou  
h, mies on se, joka vain syö ja  juo ja  
joutilaana kuljeksii, eĩäškädöu h-tošt enost 
alkaa elää h -ta  elämää.

łıuoĩitand (Sn) kiirehtiminen. 
huoī\iUada (Sn), Td -itada, N -ìttada, SP 

-ittoa; pr. Sn T d SP -itan, N -iitau', impf. 
Su Td SP -itìn  kiirehtiä: Sn pidläu h. 
ruattA (työskennellä) İerämbi (nopeam
min). N h-ìttau ajada külài йо(елаі (yö
sijaan).

huoĩitu\z (Sn) kiirehtiminen: h-ksez đeŋgad 
ei makseta ń i ken kiirehtim isestä ei ku
kaan m aksa rahaa. 

huom\en (S11 B Kn Td N V Lii), Td -em, 
Td N -èn, N -en, P h  Lm  -ei huomenna: 
S11 h. Tähtemme müö heboižīQi) (hevosia 
hakemaan), h-eń сТіело emme rubekko(i) 
h. emme ryhdy työhön. B m inä lohten 
tošt miesl ettŝimã ábū ruadamā h-enekš 
m inä lähden etsim ään to ista  miestä 
avuksi työhön huomiseksi. Kn h-enèi 
suai (asti). Td h. еЫал huom isiltana. Td 
tv.dòv h-enękš pakaińį, äi tiähtĩd nägü0 
huomiseksi tulee pakkanen, paljon tä h 
tiä  näkyy, tułem paremb huomem vie tu 
len mieluummin lı. vielä. N h-èn ńevvoišìt 
kazàĥõjıĕ tuoda НЫ ле rugišt käske rengin 
tuoda h. riiheen rukiita, h-ēn huondukseu 
huomisaamuna. P h  midäbo h-ei ruatah 
m itäpä huom enna tehdään? üön aiga 
edgo voi h-enęks m urginàksį. suada калаЯ 
etkö voisi yön aikana saada huomiseksi 
aamiaiseksi kaloja. —  Sn B Td h-enen 
taga, N h-ēnen taga, Lm h-епеп tagalı y li
huomenna. 

huome\ńińe (Sn M), V -ńīne, SP -ńine\ p. Sn 
-ńiSt', pl.n. -ńižed\ pl.p. -ńišid  tuleva, seu- 
raava, huomis-(päivä): Sn h. päiv. h-ńiš- 
päivän huom ispäivänä, h-ńižem päiväni 
minä ruadan ünnä ükšin  koko huomis
päivän m inä työskentelen yksin. M h. üö 
tu leva yö. h-ńiš-üöhö suai seuraavaan 
yöhön asti.

*huondeksu\t (TP); pl.ad. -ігіл  (dem. itk.) 
aamu.

huondespäivöi (B) aamuaurinko. 
huondezmaido (B Td) aamum aito.
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huond\ezzoŕa (Sn B), Sn Pl Td -uzzoŕa, N 
-ùzzoŕa, Td -uzzoŕaińe aamurusko, (v, 
заря.)

huond\uspuoli (Td), TP -espuoli aamupuoli. 
huondusÜura (Sn) ed, 
huond\uz (Sn P l—Kš M Lh), Sn B Pl -ez, 

Td -èz, N -ùz, Ph  Lm -es; p. Sn Kn Kš 
N -ust, Sn Pl -esi, Td -est, N -ŵsí; pl.n. 
Sn Kıı Kš -uksed, Pl -eksed; pl.p. Sn Kš 
-ukšid, Pl -ekšid, Kn -ukšīd: ad. Sn Kıı 
M Lh -uksen, -eksèn, B -ęksęn, -eksèn, B Pl 
Lm Kj -eksejı, Kn Td -ulcskı. Td -èksen, 
-çksęn, KŠ -ulcseł, N -uksęu, -ęksęu, -eksęu, 
Av -ekseł, P h  -ęksèn aamu: Sn h-uksen 
[äh(emme meíŬã. huomen kümmeneń 
tíuasun aiga h-ust tunę huom enna kello 
kymmenen aikaan aam ulla tule! B tänä 
h-ez tän ä  aamuna. Kn йіл h-ukseA (tänä 
aam una) ei олпи kastei (kastetta). Td ļ 
h-èkseAA^aigaŜŰi (varhain), lehmän kapŭ- 
І(Щ h-ŭksęs kastęgèn panòu, іилои hüvä 
päìv kun aam ulla kaste laskeutuu leh
m än kaviolle, tulee kaunis päivä. Kš 
hän tu īi h-ukseìl., aigoin (varhain). N 
(Suossaan ŭhèksàn^aigA h-ùst kello on 
yhdeksän aamulla. P h  magadàn h-çksęs_ 
suai nukun aam uun asti. 

huonduzhămär (Kš) aam uhäm ärä. 
huoneh (Kš); p. -í; pl.n. -ed; pl.p. -īd asuin

rakennus.
huono (V Lh) huono: Lh oppiu ka vie huono 

rok m aistaa, niin vieläkin keitto on 
huono.

huonu\z (Sn P l Td Kš V SP); p. Sn Pl Td 
Kš V -st, SP -stu; pl.n. Sn Pl Td Kš V SP 
-ksed-, pl.p. Sn P l Ţd Kš V -kśid, SP -ksī 
rakennus (yleensä): Sn aneęzoittada (ma- 
taloitťaa) pidźău h-s. K š hüväd h-ksed 
stro(ī (rakensi). SP Ъеіл og hüvät h-kset. 

huos'\ta (Kj); pr. -tn; impf. -tn hangata, hie
roa (esim. ruoste pois). 

hura  (Sn—V Plı Lm  Pk); p. -d vasen: Sn 
mäne hurã kädë (vasemmalle)! B h. käŝi, 
(Іалд. h-n đangan sukś. Pl h. boĩc (kylki). 
Td hu-гал риолел (hurai риолеі) пеіШеп

otatte vasemmalle puolelle ty tö n  o ta tte . 
pidägät hwràs puonèè neirdutl N mäne 
ìmrài kädęil aŋkàl huràs kădęs an takaa 
vasemm alla kädellänne! Ph pani hurah 
каіпалок oruźan (pyssyn). 

hur\a(ŝ (B Td), N -àttši, P h  -a((ŝu; p. B Td 
-at(śud\ pl.n. -aţÜud-. pl.p. -a(Üuid vasen
kätinen.

huŕbİAo (B), V L m  кигЫло łıulpiİo: B ken
gässä se osa päällistä, joka k ään tyy  alle; 
V kankaan reuna (päärm ääm ätön); Lm 
saum an reunat (esim. housujen sivusau- 
m assa sisäpuolelle jä te ty t). 

hmg\uda  (N TP); pr. N -ùn  huristaa (las
kea mäkeä): T P  napsèd h-ulah regüįtéäə 
(kelkalla).

hurgu\ttada (B Td); pr. -tan\ impf. -(in  hu- 
rautèlla, ponnautella: B lüklciu h-ttau 
lykkii, heittelee h-lee. Td lie(dêū h-ttav 
keinuu h. soudan h-ttau keinuu h. (k ä t
kyessä lapsi). 

huńpäiväińe  (Td) hullu, mieletön: hüpıt 
ku  h. (kaikenlaisia tem ppuja tekee). 
lüözet ku  h. (sanotaan hevoselle, joka 
hy tty sten  käsissä levottom asti telmii). 

hurń\ida (Sn Td N Sg); pr, Sn Td Sg -in, 
N -in; impf, Sn Td Sg -m  ajaa hurjaa 
vauhtia; laskea h u rau ttaa  (jyrkästä 
mäestä): Sn opi vai li. ajada koetahan 
a, h, v. Td h. mäges-piäi алакаЫ  suksin 
libo (tahi) гедщйаігел (kelkalla) libo teīe- 
дал (rattailla), 

hur\İ(Z (B Ŧd), B P k  -İ(İ, Pl -š&  N -sï, Ph 
-sd; p. Td -Ś(*id; pl.n, B -śttd, Td -Ŝ(nd; 
pl.p. Td -ŝfiīd, N -ś(īd  säkeistä ommeltu 
m atto  (käyte tään  la ttia lla  ja  viljaa poh
dittaessa sekä kalakuorm assa kalojen alla 
ja  päällä): Pl kanoiden ал pandau (pan
tava) huršÛ. P k  rugehed pandau hava- 
duəhe, a kuoškud hurǻíŝî ruk iit pannaan 
säkkeihin, ruum enet taas m attoon. 

huskai\ta (B); pr. -dan hu iskau ttaa (vis
kata , nakata): h-dau Űumuttau h. viskaa 
(kiven) korkealle ylös ilmaan.
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hu\t (Sn B), B -t, Kš T P  SP Ph Lm P k  -itu; 
p. Sn B P h  -ttud, B -ttǔd, SP -ttū jauho- 
puuro, -hu ttu : Sn kagráižez dauhos keiie- 
täu hui. B h. dauhos keitettu, rugehińe. TP 
huttu keitetäh rugehizes dauhos i  ozraizes. 
Ph h u ttu  on dauhoss„asuttu (valmis
te ttu ).

*huvai\ta (B); pr. -dau soida: h-dau korvis. 
*huvàh\tazeta (Pk); pr. -tazou; impf. -İîhę 

äännähtää: me(İŜas-piäi h-íĩhę m etsästä 
kuului äännähdys. 

huvišta (B) humista.
hūd\eh (B V TP), B Td -ęh. Td -e, N hüudę. 

Lm hũd\į; p. Td -et, TP  -ehtę; in. B -ęges. 
Td -eges. Td Pk -ęgès. N hüudeges, Pk  
hūdes huurre, huude: B pūd o.tdau hūdę- 
ges. N hüudęges on puud. V hūdeh іалѵел 
pũjıois istū. Lm hūdę: kooz (milloin) 
литг seizou pūAoiden oksİA, pūd lämbüt- 
tău kai (ta ipuvat aivan). 

xūxor (B), Td N Sg xuxor, p., pl.ıı. B Td 
N Sg -ad mylläri: N m eĩĩpiêàn x-aAę käs- 
kou survoda pahmahàd (myllyn) m yllä
rin käskee survoa pahm aat (kaurat). (Av 
хухоръ.)

hŭh\t (B), T P  -tç; p. B -tad; pl.n. -tad, Kš 
-ad huh ta  (ru ista kasvava): Kš moiśed 
(semmoiset laa ja t) hūhad ruaveítì (perat
tiin).

hūht\oda (Sn—Kš), N hūxtoda, SP -uo; pr. 
Sn—Kš SP -on; impf. -öin huuhtoa, vi
ru ttaa: Sn ak ĩäkš sobid (vaatteita) h-omã. 
B h. sobid, ligas m id  (m itkä) on. Kš rnärŗ 
gäd sobid h-omāl aSŬad (astiat) h. 

hū\kkada (Td); pr. -kkau ; impf. -k huutaa 
(huuhkain): йол tūkkai hūkkau. 

hũ\ĩ (Sn—N Pk), N huul, huvuıç, xũjı, V 
SP Ph hū\īi; p. Sn P l—N -.td. Td -Id, V 
P h  -.ıtę, SP -jidu; pl.n. Sn— V S P Ph -açd, 
B Kn N -лЫ , Td -led, Plı ЪлилЫ; pl.p. 
Sn Pl Kš N V Ph hū\lid, B -lid, Kn -īid. 
Td -lid, N huulĩd, SP h ū īī  huuli: Sn 
euAç ń i kuda (kum paakaan) hŭ.td. B 
hūlidęn ріал bard. Td álińe, piălińe h. 
ala-, yläh. tüö kvelt Üumoitatte, meil ka

hū'At tsumoiìettau te  kieltä suutelette, 
meillä taas huu lta  suudellaan. N ѵалоіп 
suuhei, huulĨAę puuìui, vaítëai ei männu 
kaadoin suuhuni, huulille osui, vatsaan 
ei m ennyt, ülăinв, алаіпе %йл ylä-, alah. 

hŪAeto\ińe (Sn); p. -st; pl.n. -ižed; pl.p. -išid  
lıuuleton.

*hvastai\da (Td Sg); pr. -fťsen kerskua.
(v. хвастать.)

*hüketta\da (B); pr. -u n y y h k y ttää  (itkeä): 
h-u ifkou.

hüĩgäi\ttä (Sn), B Td hülgäi\tä; pr. Sn B Td 
-dän; impf. -Sin hylätä, jä ttää : Sn minä 
en h-dä omad .tast (lastani). B h. (miež 
našt (mies vaimoaan), naine miest. Td 
h-ttü лаші hylkylauta. N Ш лдаігітт  
ierą (ieręh) torgùn me jätim m e kaupan 
harjoittam isen.

*hüpiška\ta (B), K lıüpŭška\ta; pr. N -ndęn; 
impf. B -ííī, N -as alkaa hyppiä: B hüö 
h-Uĩ burakos ken kunnegena lıe alkoivat 
hyppiä korista pois kuka minnekin. N 
huk (susi) hüþüškaąŝ ülemp piikit puid. 

hüpi\ttädä (Sn), B -ttada. Td -tädä; pr. Sn 
Td -Iän, B -tan; impf. Sn B Td -iin  lıypit- 
tää , an taa  hyppiä: Sn кеЪол šelgäss^ajades 
h-ttău hevosella ratsastaessa h. B h-ttada 
Aasi üskäs (sylissä) küšū. Td elä h-tä kor- 
gedas aidàs hebodl 

hüpń\idä (Sn Pl Kn Td), B N M Lii Pk  -idä; 
pr. Sn—Td N M Lh Pk  -in; impf. -m  
hypätä; hypähtää, kavah taa  (pystyyn); 
laukata: Sn aidńik hebo h-iu aidas hoo 
m iües aitimus hevonen hyppää millaisen' 
aidan yli tahansa, suonenę ріал h-iu, Sīt 
hiveüdüu barbas jänteelleen kun hyppää, 
niin varvas venähtää. B m aŕđkaì (heinä
sirkka) AoiUoze (kauas) h-iu. Űondǻuoi 
(kirppu) h-iu. końdī h-ī kalıtełę da.tŋalę. 
hebo ŝīri(ü i (ohitse) toišis neĩľut h-iu 
(laukkaa). Kn saxdàt h-г da nuadĩ tëeśũn 
jeńçra.ıaAç sotamies kavahti seisoalleeıı 
(istualtaan) ja  teki kunniaa kenraalille. 
Td korgedai (korkealle) h-iu. końdī m inun  
piŁ ıę h-ī kahlçAį лиаралё karhu [hyök

6
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käsi] m inun kim ppuuni, hypäh ti kah
delle käpälälleen. hüö h-ütti pagoĩ he hy
päh tivät pakoon. N h-iu kravaĩìs-piei 
lerţĥ  hyppää sängystä pois. kūAustettai, 
śto ŝeńixo ajau, h-ittài vastài kun kuule
vat sulhasen ajavan, hypäh tävät vas
taan.

hüppidä  (Sn Pl Td Plı), B Kıı hüppida, N 
hüppüda, AV hüppüdä, SP ìıüppie; pr. 
Sn—Td SP Plı hüpin, N hüppüu ; impf. 
Sn—Td SP Plı hüpĩn, N hüþüi hyppiä, 
laukata: B koir hüppiu ümbäri {madon) 
tūšas da piäs koira hyppii (käärmeen) 
ruum iin ja  pään ym pärillä. N huk hüp- 
püu üĭemp pitkīt puid. AV hebo lähti hüp- 
pümäh.

hüpp\ī (Kn); p., pl.n. -ijäd; pl.p. -ijoid 
heinäsirkka.

*hüpäi\tä (Td); pr. -däıu hypätä: lohi lceb- 
đedäi (keveästi) h-däıu.

*hüpäs\täkseh (Ph); impf. -timös hypähtää, 
vavahtaa.

*hürskäh\tazeta (B); impf. -limoi purskah
ta a  (nauram aan): h-tivıoi nayramã. 

hü(İŜišt\uda (B), Td -üdä, N hüU(téištuda; 
pr. B -ū, Td -uu, N hüU(Üiŝiamoize; impf. 
B -ui, Td -ŭt, N hüu((šiśtuin lyyhistyä 
kokoon (esim. rakennus, ihminen). 

*hü(ÜüUa\da (N); pr. -u juosta  hö lkyttää. 
hüub\i (Ph), Lm - ī  pöllö, huuhkaja, hyypiä. 
hüudunu  (B) hyytynyt: h. veri. 
hüu\gädă (Sn), B -gada; pr. Sn -gäu, B -gau; 

impf. Sn B -g h uu taa  (huuhkaja, pöllö): 
Sn tūkkai h-gäu. 

hiivin (Sn B Pl Td—V SP Ph Lh Pv), Td N 
hüvìn hyvin; komp. ks. paŕemb: Sn mei- 
dcŋ kanad m uńitau hüvii. šidä müŏi oo 
hüviį maksettu ралк  s iitä  pää ttäen  hyvä 
palkka on m aksettu . B  šina h. hebon 
opaŠÚid (opetit), spaśśibo hüviŋ goštitan- 
dad kiitoksia h. kestitsem isestä. P l kai
kin suorikkoi hiivin kaikki pukeutukaa 
h.! Td šīd viertävakš hüvìn kuivàv sitten 
vierrettäväksi (kaski) h. kuivaa. K š kašk 
hüvim ралоі. V kai (kaikki) oli huvin.

hüv\üz (Sn B Td); p. -ŭí, N -ŭt, -ui; g. Sn 
B Td -ũden hyvyys, hyvä, hyöty: Sn 
İäz muêikas hütıütt,,вUAį ń i m itlašt tä s tä  
m iehestä ei ole m inkäänlaista hyvää. B 
viĭľoi.ıe äijän hüvàt .madiu tämä vihm  
viljoille täm ä sade tekee hyvin hyvää , 
eig(i) voiŝ hän millę лuađida šidä hüvüt. 
lembed nostada eikö hän voisi tehdä mi
nulle s itä  hyvää, nostaa lempeä. Td 
Ьаллеі on AÒađittu äi hüvàt: hän ei mušta 
endišt hänelle on teh ty  paljon hyvää: hän 
ei m uista m enneitä. N mille puu tu i ńcƞ- 
gošt hüvüt m inä sain tä lla ista  hyvää, eigi 
keę voiz mille sietta huvŭì voisiko kuka 
tehdä minulle hyvää? ei ол§ m iìès hüvü- 
dès sille anìa ei ole m itään  syy tä  (mistä 
hyvästä) an taa  sinulle. 

hüv\ä (Sn—Td N TP SP Ph  Kj M), Td 
hüva; p. Sn P l Kn Td N Kj M hüv\äd, N 
-ad, SP -eä; pl.n. Sn Pl Td SP Kj M -äd. 
Td N -ad; pl.p. Sn Pl Td N M -id, Td -īd. 
SP - ī  hyvä; komp. ks. paŕemb: Sn Ьііѵал 
тіеіел īäkši se (hän) kodī. hüväd hebod 
İeil ei ол§. šilmäd oŋ ku i hüväD .яиолѵа- 
kaD tobdat silm ät ovat suuret kuin suu
renpuoleiset suola-astiat. B šina h. 
meíŝńik sinä olet h. metsämies, ńägöu 
što hän h. lefvèìı näkee, e t tä  h än  on 
aivan terve. Kn midä кйлии?  — kai h. 
(hyvää), eń ń i  m inä hüväd päiväd íägä 
ištu  en m inäkään ilokseni tää llä  (vanki
lassa) istu. Td h. soba (vaate), hebo, peAd. 
kodi, naine (vaimo), oi sa tu-hm^oled 
hü’vä nügüde ku ne-i(ťšàtł^eL(sumoita oi. 
sinä olet ny t hyvin tyhm ä, kun ty ttö ä  
et. suutele. 7ıeboU (tam m a) suà' hŭvàn 
varzàn, varzàs vòĭv tu.ıda hüva hebö. Іплои 
hüvä (̂kaunis) päìv. N ei daAos h. ei kovin 
h. h. tu li muomanę, elä mäne đuomanę 
siinä sai äiti, ei p idä m ennä maantielle 
(san. väkisin m akaam isesta), buob i 
mu((Śoi sovetoitai т ілле ŉüvaińäi mummo 
ja  nuorikko neuvovat m inua hyvää ta r 
koittaen. SP Ьеіл oo hüvät huonukset (ra
kennukset). Lh katŬou emand İäz đre.Aod
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ei hüväd em ännän mielestä tässä  asiat 
eivät ole hyvin. 

hüoähkö (V SP) suurenpuoleinen: V vuon oo 
h. vuonaine (karitsa). 

hüväièçAAaĥ (N) ystävällisesti, hyvällä ta 
valla: suoi häneŋìce p. pagìšmai ryh ty i 
hänen kanssaan y. keskustelemaan. 

hüv\àllah, -äUęĥ (N) hyvin, hyvihpäin; 
ystävällisesti: kai d ieǽ d  h. kaikki asiat 
ovat h. vastàttài vierahîd rahvahīd šuop- 
kàtla i hüväUęĥ vieras väki o tetaan  vas
taan .p a lja in  päin (lak itta) ja  y. 

hüvä\šái (B), Td -śtì, Kš - f ä  hyvästi, hy
vin: B ülcn h. кйли і, papid ku i pajaİeİİī 
i arttelİA тоділалп vieđĩ kovin hyvin kuu
lui, kuinka papit veisasivat, ja  joukolla 
hautausm aalle saate ttiin . Td hüväśii 
.ıvadi (teki). 

hüvä(İǻü\ińe (Sn Td), B hüvatéü'\ińe; p. Sn B 
Td -št; pl.n. -išed; pl.p. -iŝid  hyvänlainen 
(ei ylen hyvä eikä pahakaan): Sn h. еил§ 
ііало (ýleıı) hüvä ń i paha, muga šīd (siltä 
väliltä). Td h. lehm, hebo. 

hüö (Sn -P k  Pv), N hüo; pl.p. Sn—V Lm 
Pk Pv heid. Td heid, SP heidü, Ph heidę 
lıe, ne: B häŋjcuašat^heile раѵагцйал*. 
andau lıän an taa  heille puuroa kapus
talla. Kn tfuuìàŭ heid kulu) käy te tään  
heitä saunassa. 

luictêv (Td), N hidzv, hiđzve, hīđêv; p., pl.n. 
Td -äd häkä: N hidêvaą ,ıaśk h. laskeu
tui.

häd\ä (Sn—V SP Ph Pk); p. Sn—V P h  -äd, 
SP -eä\ pl.n. Sn -äd; pl.p. -öid, B -uöid
l) tau ti, sairaus: Sn mis hädöin virut 
missä taudissa m akaat? m i hädöin on 
mikä tau ti on? B virū hädäd m akaa sai
raana. m i häduöin on šinus m ikä tau ti 
sinussa on? Td hän hädäs (hădas) virū. 
— 2) lıätä, puute, tarve: Sn m i hädöin oĩi 

ottada vieras m ikä pako tti o ttam aan  vie
raan (esineen). N ńälgää h. nälänhätä. 

-kai (Sn T P  Lh), N -hän, N V M Lh -hän, 
N Lh -hän, TP  -hänı -hän, -hän: Sn sehäi 
ĭind  (liüuhköi) igän itköu, đ ä ų í Š ă D  hävitti

sehän lin tu  (kyyhkynen) ikänsä itkee 
sitä, e ttä  m unat katosivat. N ka voïhaą 
sįs no, voihan siitä  (hinnasta), ka eihän 
puoAęnę ŝe tavaro no, eihän vähene se 
tavara , ei-hüvä hän^ounu mille ajada 
s iŕų tíi  magadajàs storoêàs eihän m inun 
sopinut ajaa nukkuvan vartijan  ohitse. 
viehàn іилои теіл§ kagź zmejàd vielähän 
tulee meille kaksi käärm ehirviötä. tău- 
dūhan теіл śikš riittääh än  meillä s itä  
varten. V iftëehän nägid itsehän näit. Lh 
magaťťīhän ende теіл rahvas, ka voihan, 
onhan ihmisiä yöpynyt meille ennen, niin 
voithan olla yötä. Lh emmehäi müö  
Ылпи ёіпилли. šina mida tu ĭid  emme
hän me tulleet sinun luoksesi, miksi 
sinä tu lit?  šikšhän šep pīhíel tagou, 
štob...ei (jo tte ivät) kädet, pa,ıętaiš. 

häilü\dä (Sn B Td Plı); pr. -n; įmpf. -in  hei
lua, horjua, huojua: Sn киталаз h-u. B 
hum aĩńik, veneh h-u. Td pū h-uı. 

häkindüvä  (Lm) härän-, to rajyvä. 
hä\ìāńe (B), Td -kĩńe, Lm -kkinę; p. B -kiśl 

Td -kìšt; pl.n. B -kĩźed. Td -kīšed; pl.p. 
B -ìcîšid, Td -kīzid  sonnivasikka, joka ei 
vielä pysty  astutukseen: B h. ei voi leh- 
mìd đuoksuttada. 

hä\kki (Sn B SP Ph Lm), Sn B Kn Td K š 
-fc; p. Sn B Kn Td Kš Plı -kkid, SP -ккг; 
pl.n. Sn B Kn Td Kš SP Ph  -kid, Td -k ìdr 
Plı -kìď; pl.p. Sn Kn Td Kš Ph -kid, SP 
-kkilöi härkä, Td toiskesäinen härkä- 
mulli. B h.: İäuš härg, kudain  (joka) leh
miä đuoksuttau (astuu). Plı h. iškedä 
(teurastaa). 

häkkivaza (B) sonnivasikka.
*häküttä\da (B); pr. -u häiritä: kived i (ja) 

ruoppahàd (kivikasat) релЛол häküťetau. 
häküttă\i (Sn), B -jäińe pienillä lapsilla si

säinen kipu, koskee vatsaan, napaan: Sn 
puhu suonad (loitsi suoloja), ларвелл^оо
h.

häkä(ÍŠüińe (Pl), N häìcatŜü, häkàtë(v) pieni 
sonni.
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hämmăstelize (TP) oli ihmeissään: ãäłgeìç 
äijäA h. jälkeenpäin kovasti o. i. 

hämäh\ăkki (Sn B У P h  Lm), B -äuk, -auk, 
Td hămarik, N -ăkko; p. Sn -ăkkid, B 
-ăukküd, Td hämańkköd; pl.n. Sn Lm 
-ăkid, Td hämarikòd, N -äĥòd; pl.p, Sn 
-äłcīd, Td hämarikòid häm ähäkki: Sn
h. verkkod kudon. B h-auk plettiu (kutoo) 
verkkod. Td hămarik kııdòv verkköd, hänen 
(sen) verkko‘ popađĩ (joutui) pruèaĥ (to
rakka). B h-äkin verkko, Td hämărikòn 
verk, N h-äkon verkko, h-äk,òo verho. 

hämä\r (Sn Pl Kn Ks N), Td -'f, V SP Ph 
-n ; p. Sn P l Kš -röd, Kš -rad, V Ph  -rid, 
SP -rt häm ärä (subst.): Sn h-гол tuīi. Pl 
h-röz do tuīi. Td h-röss..ehtäižİA (illalla). 
Kš ende h-räd. Ph  h-ris ištū. 

*hämärd\üdä (Kš), N -uda; pr, Kš -ũu;
impf. -üi, N -ui häm ärtyä. 

häm\ästeliį (B), Td -astũíi; p. -ästüťīŝäd pe
lokas, vauhko (hevonen): B h. hebo. 

*hämastelz\etä (Td); pr. -öuı säikähdellä: 
hebo h-öıu.

hämăstü\dä (S11 Td M Pk), B Td hämastü\dä, 
N hämãstu\da; pr. Sn B Td N M Pk -n; 
impf. -in  säikähtää, pelästyä: B huk h-i 
(h-*) äijäA (kovin). N pappi hämãstuu. 

häm\ästüs (Sn Lh); N -ãstùs pelästys, säi
kähdys: Sn hämästükšiss..олеп olen pe
lästynyt. N kuoī hämãstŭksis kuoli pe- 
lästyksestä, 

hämäst\üttädă (Sn), B -öittada, Td -öittädä; 
pr, Sn -ütän, B -öitan, Td -öitän, Kš hä- 
mastŏitän; impf. Sn -üiin, B Td -öitin 
sä ikähdy ttää , peloittaa: Sn mc<ŭäz m in
dai h -ü íti (tunsin pelkoa), pölgöites (lin- 
nunpelätin) h-üttäu ĩindud, varikšed. va- 
rikšid h-üttämã hua(đŝoihe (kaurahaa- 
sioiíıin) pandan pŭơrăhäiń (väkkärä). Kš 
häm m indai hämàstöiİ. Td ïohten^akaŋ., 
ka- İvòa h-öit (końdī). N eugat hämästoi- 
tagoi händäil 

JıämästöiteAta (B) peloitella: midä šina ńügü 
zavođīd minda h. m itä  sinä nyt rupesit 
m inua p-maan.

hän (Sn—V  M Lh Pk), B hän, Td hän, V 
Kj häin, V TP h ä n , T P  P h  häi; p. Sn 
P l—V M Lh händäi, B Ph händä, Td 
händaĩ, händä\  händä, hand, V SP hän- 
däh, T P  hänn, hänìę, P h  hüntę. häntäh, 
Kj hänť, pl. ks. hüö hän, se: Sn häAAçı 
pidäu tsuaŕiń İütörd ottada mieheAç hän 
aikoo naida tsaarin  ty ttä ren . B tuli mlı- 
žih (mies) händä kuŰumā. K n k a j o m 
me, đogo hän (pвAvàs) on vaīmis. Td lıäl- 
лаі hambàst kibištau  hänen ham m astaan 
särkee. Plı minä hänen küeun. 

händ (Sn—V Kj M Pk), B häñd, V  T P  Plı 
Lm  händļe SP, -ŭ; p. Sn—V Ph M -äd, 
B N  -ad, SP -eä; pl.n. Sn—Lm M -äd, B 
N Plı -ad; pl.p. Sn-öid hän tä, pyrstö: Sn 
hebo h-ÖA m aixuttau  (karkoittaa) tśakoid 
(hyttysiä). końđioA (karhulla) h. om pih
kam m e ku i AambahoA. adamaa h. ozut- 
tau, dog om puoīüöd Otavan pyrstö osoit
taa , onko jo puoliyö. B koir h-ал v itai
tion (heiluttelee). N tartu теіле h-ài i  
(ja) püzü h-äsl Plı m inä ńürväidän đorš- 
iid  hăndàz m inä nykäisen kiiskeä pyrs
töstä.

händsuAg (B) pyrstösulka. 
händäi\ne (N), P h  häņdài\ne; pl.n. N Plı 

-źed P h  pieni hän tä, pyrstö; N täh k ä t, 
huonot jy v ä t y.nı., jo tk a  v iljoja viskaa
m alla puhdistettaessa jääv ä t ruum enien 
ja  jyvien väliin. 

häpak (B) nahistunut, sitkeä, m ehuton 
(nauris keväällä). 

hăpìštüdä (Td) nahistua, pehm entyä (nau
ris keväällä). 

hä\rg (Sn—Td N T P  Kj Lii),* B T d N -ŕg, 
V -rgę; p. Sn—Td N V Kj Lh -rgäd; pl.n. 
Sn Pl Kn Td N V TP Kj Lh -rgäd, B Td 
-rgäd, N -ŕgàd; pl.p. Sn B Pl Td N V Lh 
-rgid, Kn -rgīd härkä, sonni: Sn Ĩehm oĩi 
härgiA (härillään, juoksullaan), duoksup 
otti (juoksu tehosi). B ĩehm on härgił: 
duoksou ja  händad lükäidau (huiskuttaa). 
häťken đuoks(e) ei härgan (lehm) kauan 
ei ole ollut härillään (lehm ä)..N  lehm on



hă—kö 85

häŕgļu (härgiu). V härgän išk iį (teuras
tin). Ph .nanibàs, botíši (sika) härgilleh 
(kiimoillaan), lehmę härgìs on. 

hárgvama (B); pl.n. Td häŕgvasàd härkä-, 
sonnivasikka. 

hårgă\ińe (Td); p. -st; pl.n. -iéed; pl.p. -iëid 
pieni härkä. 

härgänđüvä (Pl), Lm häkinđüvä härän-, 
torajyvä.

hiifkin  (Sn), B härkkim , B Td Kš häŕkim. 
Td härkkim , härkĩm , härkkim, Td Pk  
härìcim, V lıärkim , Lm härkkin; p. Sn Td 
Kš häřlcind, B häŕkint, Td härkkimd, 
härkimd; pl.n. Sn B Td Kš häŕkimed, B 
häŕkUimed, B Td härĥkimed, B Td Plı 
härĥimed, Td härĭckimèd, Td Lm  härkki- 
med. Td P k  härĥimèd, V härkimed; pl.p. 
Sn B Td häŕkimid, Td härìcimid, härkki- 
mid, Kš häŕkimīd  härkin, kierin; Td 
myös: tyv ipäästään  łıärkkimen näköinen, 
p itkävartinen vanko, jo ta  käy te tään  pel
lavia likoon pantaessa ja  liostą o tet
taessa: Sıı häŕlàmee varš. V  härhimen 
segoiteìah taigin. TP lcandateksèd piekse- 
täh hărkkimėn jmđah, rodih voi ħapan- 
kermat vatkataan  hierimellä ruukussa, 
syntyy voi. Ph hагкітел piestäìı vuoi. 

härkinheiń (B), Pl härĥkinhein, Td lıärk- 
lcimheiń lıatikka (spergula sp.). 

härĥimmelliiê (N) jalkam ylly.
*hărm (B V T P  Pk); in. -äs härm ä, huurre: 

B bard (parta) on h-äs. V hebo on h-äs 
talvella, kun higi külmäu. P k  h-a on kai 
išken huurteeseen on kaikki peittynyt. 

häSši (V) härkä.
hätk (Sn Kn Td N M Lh), B Td N V Pk 

hü(k, N hätĩi, T P  -Lm hätki; p. Sn B Kn 
Td N TP Ph M Lh hätked, B Td Y Pk 
hätked, N hätkèd, SP lıätkie p itkä  aika; 
kauan: Sn h. олдіг šigä (siellä), šina kät
ken oĩid. ei pidä hätked onda đienottai (toi
m ettomana). hätken ńei( İŠuštóid, aig om 
miehenç mändä kauan olet ollut neitona, 
aika on m ennä naimisiin, minä hänen 
tunduštin , hoi hätken en năhnü  m inä hä

net tunsin, vaikken p itkään  aikaan ole 
nähnyt, hätkezgi m inä kävün pianhan 
minä käyn. Td hätken eīìd  (olìd). voi on 
kummaD, ku i hätkenę ei nägü ihmeellistä, 
kun viipyy kauan. N т иіл  m eīīiU ou  
lienou hätlǽkš đauhoda m uut m yllyt 
kauan jauhavat [näitä viljoja], hän ei 
ńägünu hätkèn aigad h än tä  ei näkynyt 
p itkään  aikaan, proiđī hätk aigad kului 
kauan aikaa, et hätked viru śĩd  et kauan 
viru siinä. T P  sporittih hätki riitelivät 
kauan. M kiŕđaińe lcui hätken ei tuĭiškade 
kauaııpa k irje ttä  ei kuulu tulevaksi. Lh 
hätkegšgi kasakani panĥašiü pitkäksikö 
aikaa rengin paikkasit? 

hätkeslü\dä (Sn Td), B lıätkestu\da, Pk  h ä f  
keslu\da, pr. Sn B Td P k  -n; impf. -in  
viivästyä, viipyä pitkään, jääd ä  (jhk):
N ku hätkèstunnęn, en tūnęne sinun - 
nustę, sıt pidä , što олеп minä kuounu  
kun viivästynen, en palanne sinun luok- - 
sesi, niin pidä m inua kuolleena. P k  se 
häikestū sarainę hän viipyy p itkään  
navetan parvella. 

hä(İšišt\uda (B), Td -üdä; pr. B -ā, Td -u 
nahistua (nauris): B nagriš on h-unnu ; 
lceväden se h-ū. 

hä(iš\äk (B), Td -ak; p. B -äkkäd, Td -àkkäd 
nahistunut, sitkeä, m ehuton (nauris). 

häv\iltädä (Sn), B -ittada, Ph  -ìttai; pr. Sn 
-itän ; impf. -iin, N -U lin  h äv ittää , me
nettää , tuhota, to im ittaa  hengiltä: Sn 
hävitän akaŋ kunna t,aht (jonnekin). N 
kalcstoštuhàd häviü ìn  kuudes kieràs kaksi- 
to is ta tu h a tta  m enetin kuudella kerralla.
Ph pidaŭ kasàkkę hävìltai iäreh renki on 
to im ite ttava hengiltä. 

hävi\tä (Sn Kš); pr. -dän; inıpf. Sn -Sin, Kš 
-šīn hävitä, kadota, tuhoutua: Sn sūdot- 
tai piä  ei h-dä sallim uksetta henki ei 
mene. küuhkŏi igän itköu, d ä ä iĥäo hä
v itti  kyyhkynen ikänsä itkee, e ttä  m unat 
katosivat. B se mieš hävĩ (katosi). 

höhö\ttädä (Sn); pr. -ttäu; impf. - ī  hö rhö ttää
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(hevonen): hebo h-ttäu ńälgäŝ, šüödä kü- 
züu  (pyytää). 

hölmü (Lm); pl.n. -d, helmi. 
höĩvä\k, hölvä\ìc (B); pl.n. -käd hölmö:

h. mieź.
*höĩv\öta (B); pr. -ödau; impf. -uöi ty y n ty ä  

(tuuli): tū ĩ h-ŏdau. — 2) vavah taa (säi
kähdyksestä): pap h-uöi.

*hörkištel\İä (B); pr. -en höröstellä, kuun
nella korvat hörössä.

*höŕkišt\uda (B); pr. -ð; impf. -ui seisahtua 
pälyillen, alkaa luim istella (hevonen): 
hebo ei mäniškannu  (ei ruvennut mene
mään), h-ui. 

hörsküttäđi (B) hölkkää: hebo duoksou h. 
*hörskü\ttädă (B); p r . -ttäu, N -u hö lky ttää 

(juosta): B duoksou h-ttäu. 
hör\ĭŝ (B Td); p. B -İíêäd; pl.n. -İŜäd; pl.p. 

-İú id  oksikas puu, jonka avulla noustaan 
karhun lavalle ta i teeren kuvia koivun 
latvaan  viedessä; astukkaiksi on jä te tty  
lujia oksan tynkiä; alapää nojaa m aahan, 
yläpää puun runkoon ta i oksan juureen. 
Td ruiskuhilaan lyhteet pannaan oksik- 
kaaseen puuhun, jo tta  kuhilas pysyy pys
tyssä. Td höríšil kăvŭdä puujaloilla kä
vellä (luonnollinen oksänhaarukka kan
n a tta a  jalkaa). 

hörtšikaz (B) oksikas. 
hōšt\e (B Kn N V SP), P h  -g, Lm Kj -ö; 

p. Kn N -et, V Ph -ettę, SP -ettü, Kj -õí; 
pl.n. Kn V Ph  -eged, N T P  Plı -öged, SP 
-iet, P k  -ęged; pl.p. Kn -egīd, V Plı -egid, . 
SP -ielöi lanta: N haŋgou makseìai (лод- 
getai) h-el tadikolla luodaan lantaa. TP 
pedrumpühäs vedetäh h-öged, levitetäh pie- 
tarinpaaston  aikana vedetään lan ta  (pel
lolle), levitetään. SP h-ettü AOŋgetah (luo
daan).

*höźah\telzetä (Td); pr. -telzöuı; impf. -İihe 
va jo ttaa  (jää): diä h-tĩhe. 

hözäh\tädä (B); pr. -tmi; impf. -(  kahah- 
taa(?j: hauras, huono kangas revetessään 
h-täu.

*hö(ťšästü\dä (T P );p r. -u  kom pastuu, tak er
tuu; h-u hebo hagoAoih (m aassa viruviin 
lahopuihin). 

höiíiaine (B) m uikku ensimmäisenä kesänä. 
höudiäińe (Sn), B höudi(aińe, höuđifäińe, 

höudi(jäińę, Lm höüdüöi; p. Sn höudiäšt, 
B höudi((išt; pl.n. Sn höuđiäiêed, B höu- 
dųaized. höudlăiŝed, höuđijäižed; pl.p. 
Sn höudiäizid  suoli-, lapam ato; Lm myös 
etana: B hŏudųaińe va(Űas-piäi lähtou; 
тілла i((še.iÂ„oīãī höudicaiźed. lentoiêńi 
(nauha-), vărííinhöud^äiźed. 

höŭdüöi (Plı Lm); pl.ıı. -d heisipuu. 
ħöuhen (Sn Pl), B höuhęn, B Td höuhėń, Kıı 

N M liöııheń, Td ĩıöıuheń, Kš Höuhteń, 
höuhteń, N heuheń, V Ph  Lm höühön, SP 
höŭhen, Kj höüheń; p. Sn P l K n N Höu- 
hend, B hõuhent, B Td höuhend, Td höuı- 
hend, höühèrıd, Kš łíöuhtend, höuhtend, SP 
höühendü; pl.n. Sn łíöuheńed, B Td höu- 
hened, Pl K n N M Uöuhened, Td höuıhe- 
ńed, K š ìíöuhteńed, höuhteńed, V Plı Lm 
höŭhöned, SP höülıened, Kj höüńehed; pl.p. 
Sn N Köuheńid, B Td höuheńid, Td hövı- 
heńĩd, Kš höuhteńīd, SP höiiheńī höyhen: 
Sn капалл..оо Kötıheńed ріал. B soikid ei 
олпи, ń i höuhend ei олпи  sotkia ei ollut, 
ei höyhentäkään ollut. Td pie.mksęs mu- 
gášę (samoin) on hôuhènd.

Köuheńü\d (Sn); p. -í; pl.n. -ded; pl.p. -íid  
pieni höyhen: īöuŝin äijäni pikkaraišid  
h-zid.

höuhe\tä (Sn), B höuhe\ta, Td höıuhe\tä; pr. 
Sn Td -ndän, B -ndan; impf, Sn -eêin, B 
-i, Td -nžin  höyhentää, nyppiä höyhenet 
irti linnusta: Td hän höuıhenź kanan. 

*höukäht\äzetä (B); impf. -ĩhe öhähtää, ään- 
näłıtää: h-īłıe vasta, iänen andoi. 

höur (B), B N hourii, Td höuır, Plı höŭrü, 
Lm höŭrü; p. B höurüd, Td höuırüd 
vesihöyry (esim. koneesta pursuava); 
huuru (esim, hengitys kylm ässä ilmas
sa): Td heŋges-piä höuır lähiön henki 
näkyy, külüss^on (saunassa) äi (paljon) 
höuırüd.
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i (Sn -P h  M Lh Pk) ja, -kiıı: Sn xuxīakat 
käveldäu ìūaos tajıō i pläŝitău .naamioidut 
kulkevat ta lo sta  taloon ja  tanssivat. 
pajıttinas .luaãitau paidad, kuadđad i 
räİİŜinäd p a lttin asta  tehdään miehenpai- 
toja, alushousuja ja  naisenpaitoja. dau- 
hot pańdī dai taigin sagoi kun jauhoja 
pantiin, niin taikinakin sakosi, meid 
maöi i muga hüvä oĩīè meidän mieles
täm m e niinkin hyvä olisi. ruađĩ (r u a đ ii) 
Sidä ojıet ihastu t sitäkin. B muŝiìc (mies) 
i febuoi. vähäs aigas i m uzįk tu īi vähän 
ajan k u lu ttu a  mieskin tuli. no hüö muga 
i ruattl no, he niin tekivätkin. Td vot i 
tu īi mieŝ siinä sam assa tulikin mies. V 
Іилоѵ i  sŭri püJıă tulee suuri paastokin. 
M midä т и іл  šidäi meil m itä muilla, sitä  
meilläkin, ken haravoiİŚ sei лиои  se, joka 
haravoitsi, luokin [suovan], (v. и.) 

idę (V); pl.n. -gęd; pl.p. -gįd ide: panda ruge- 
hcd idęgįh panna rukiit itäm ään (kokeeksi 
m uutam ia jyviä). 

ido\ińe (Sn Td), B P l idoińe, N idoine; p. Sn 
-št; pl.n. -iŝed; pl.p. -ižid  itäm istilassa 
oleva, itu: Sn idoižī pandaa kagrad īibo 
rugišl itäm ään pannaan kauroja tah i ru 
kiita (kokeeksi). B ozrad idoiĕĩ panen, 
ozr on iđoiêis (itämässä), düväd on 
iđoiŝl pandu jy v ä t on pan tu  itäm ään 
(maltaiksi). 

iđoittada (Pl) idättää: idoitet đauh mallas- 
jauhot.

iduđauh  (B), Td idòžđauh; p., pl.n. B Td 
-od m allasjauhot: B i-os nuađittau im ęī 
(mämmi). Td i.: iđänüdès rugehès on лоа- 
dittu đauh m. ovat itäneistä rukiista teh
dyt jauhot. 

iđ\ädä (Sn Td), B P l -äda, N -ada; pr. Sn B 
Pl -äu, Td -äm, N -au; impf. Sn B P l Td 
-i itää: Sn ei iđänü ń i ainag đüvă ei i tä 
ny t ainoakaan jyvä. Td Siemen iđi.

idäresīi (SP) onnettom uudeksi: i. đaAgan 
hieratin o. kenkä hankasi jalkani. • 

iđä\ttada (B), Td -tädä; pr. B -tan, Td -iän;
impf. B Td -ü n  idättää: 13 i. rugišt. 

ieĩleh k <  ede.ınęi.
іело (TP SP Ph), Kj i(OĨe ei ole. (ks. en.) 
iganai (Pl), Td iginà*, N igàŝsaĥ, Lh igassai 

ikinä, koskaan: Pl i. en nähnü händäi. 
Td en ńäge händ iginà1. N igàŝsaĥ en pa- 
gìŝnu tühdàd i. en ole puhunut valetta. 
Lh äsköi лавкее, lc„ett..eńambad igassai 
Ылпе sillä ehdolla päästän, kun luvan
nette, e ttä  ette  enää i. tule (tulle). 

*iga\İš (B); pl.n. - ( İ Ŝ u d  ikäinen: ei ühten 
iga(ŰuD kai oлda eivät kaikki ole yhden- 
ikäisiä.

igavoi\ta (Pl), Td igävöi\tä\ pr. Pl -üŝou, Td 
-İİǻöy,; impf. P l -Ű, Td -U ikävöidä, 
surra,

ig\eń (Sn B V), B -en, B Lm -en; pl.n, Sn B 
Pl Td -eńed, B Lm  -eneđ, B V -eneđ; pl.p. 
Sn B Pl Td -eńid ien: Sn m inä iŝk iį hän
däi igeńid müö m inä löin h än tä  vasten 
suuta. B üläin, алаіп i. Lm ülembäinę, 
алетЪаіщ igen ylä-, ala-ien. 

igin (Kn) ikänä, koskaan: vieri] kivi i. ei 
sammàAzu vierivä kivi ei i. sammaloidu. 

igi\ńe (Sn B), Td igä\ińe, Ph igälli\ne\ p. Sn 
B Td -št; pl.n. Sn B Ph  -ŝcd. Td -iŝed; 
pl.p. Sn B -žid. Td -ižid  ikuinen, iankaik
kinen.

igra\ĥ (Pl Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 
-koid m ielitietty. (Av йгральникъ ja  vrt. 
v. игрбкъ.) 

ig\ä (Sn Td Ph), B P l Kn N M Lh Pk -a; 
p. Sn Td Ph  -äd, B P l Kn N M Lh Pk -ad; 
pl.n. Sn -äd; pl.p. -id  ikä: Sn äig„on igäd 
paljonko òn ikää? īähtE Űuasukš, a proš- 
tize igäkš lähde tunniksi, m u tta  sano 
jäähyväiset iäksi! m inuŋ ker йкёіл іділ oo 
hän  on suunnilleen minun ikäiseni. B äig 
hăA.nę on igad? igakš i  vihauzui iäksi vi-
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hastuikin. Kıı kaiken igan elīd íägä koko 
ikäsi olet elänyt täällä. N sinä sogenęd 
igălcś. bohatui ilm oifękś igàkš rikastui 
koko iäkseen, käskeđī iĩmoinfe) iga s a ū -  

qīaç śüöttäda käskivät palvelijoiden iän 
kaiken syö ttää [sutta], om mille kaksloš- 
kümnıe vuot igad. M igan eläd, iga mield 
o tA  oppia ikä kaikki. 

igă\u (Td), Td SP -v ikävä; suru (vainajan 
jälkeen): Td tułdau meiđen muga pahois 
mielis da igävissäi m eikäläiset tu levat 
[kyläkokouksesta] niin pahoilla mielin ja  
surullisina. SP igäv..onda ikävä on olla. 

ihast\uda (Sn B Pl Td Ph  M); pr, -un; impi, 
-uin, Td ihàstùi, N ihastui ihastua, tu lla  
iloiseksi (jstk  hyvästä, mieluisesta): Sn 
kŏuh vähäd (vähästä) i-ū. Td akk„on ihàs- 
tuňnù. kođī tulin , ak m indàĩ ihàstùi, kù i 
(kun) minä tuoin Іійлле1 sūren tohđàn pai
kan  (hartialiinan). N koir da kasi i-uttài, 
što (e ttä) lou ìĭ omàd išàndad; išànd ihas
tui heid.

ihastu\z (Sn B), B N ihastus; p. Sn -st; g. 
-ksen ihastus, ilo: B koir hüpńī (hypähti) 
лайал-piäi i-kšis iźandałę vasta. N muêik 
(mies) tu li kođī ihàstuksĩs (ihàstùksļs). 

iìıastu\ttada (Sn); pr. -Iän; impf. -tiu, ihas
tu tta a , saa tta a  iloiseksi: hän m indai i-tíi. 

iho (B V Lm); pl.n. B (roêa,njihot kasvot; V 
verinahka.

ihopiäd (Kn) poskipäät: i. on ruskedàd (pu
naiset).

ikkum pie |ř (Sn B Pl), Td ikkunam pie\l, V 
P k  ikkumpie\l(i); p. Sn -Id, B P l -At, Td 
-nd; pl.n. Sn B Pl Td Lm P k  -led, B 
ikkùnpĩëlèd; pl.p. Sn B Pl -lid, Td -lid 
ikkunanpieli: Sn istuin, istuin i-les. 

ikkun  (Sn B Td N V T P  Ph Lm Lh); p. Sn 
B Td -ad, Kıı -àd, Td ikkŭnăd; pl.n. Sn B 
Td N Lh -ad, B Kn Td N T P Plı -àd; pl.p. 
Sn B Td Lh -oid: Sn läs tanoss^on i-ad 
vīŝ  (noin viisi). B külüss^om pien i. läh- 
töu ajama i-an ала( (Ŝi (alitse). Td лиа- 
ditàu (tehdään) i-oihè ramkàd (kehykset, 
pu itteet). N lcatíŜuu emìndàm i-às-piei

äitipuoli katsoo ikkunasta (ulos). Llı 
mu(İĥoi (nuorikko) i-as kaltëou. 

ikkunhago (Lm) ikkunakynnys, -lauta. 
ikhuuAaud (Sn), B P l İkkunAaud; p,, p l.n, 

Sn B P l -ad; pl.p. -oid ikkunaluukku, 
jolla ikkuna ulkoapäin peitetään: Sn i-ad  
ku  (kun) pandau Іалѵел, ei külmä  (eivät 
jäädy) ikkunad.

*ikon (Td); g. -àn pylıim yksenkuva. (v, 
икона.)

ind  (Sn), N iud; p., pl.ıı. Sn N -ad; pl.p. Sn 
-oid ilta: Sn hän ei ńäge i-ad, karu on lıän 
kuolee ennen iltaa, huono on. i-as ada- 
maą händ Auodehē-p^äi osuttau illalla Ota
van pyrstö osoittaa länteen, zoiali&hl 
paśtau і-ал i  huondukse.ı ko intähti lois
ta a  illalla sekä aamulla.

İAd\aińe (Sn B Pl Td Kš), Kıı N V SP Plı 
-aine, N iudaine, iy,dainĕ, Ph ùd\àinç, 
Lm -aįnę, Kj -aine; p. Sn—V Kj -ašt, SP  
-astu, Plı -aštę; pl.n. Sıı -V  Plı Kj -aišed, 
SP -aized, Plı -àiêęd; pl.p. Sn B Pl Td—V 
Ph Kj -aišid, Kn -aišĩd, SP -aisī illalli
nen, ilta-ateria (n. klo 9 ill.): Sn hüö šüõdĩ 
indast. N ehtaišiu (illalla) iudaine. Ph 
midäbo калиоіп indaižęksE saamme mi
täp ä  kaloja illalliseksi pyydystäm m e? 
rođīgo İAdàinę riittivä tkö  [kalal] illalli
seksi? keitetäĥ verèstę madehtę, İAdàižęn 
süömmö keitetään tuo reita  m ateita, 
illallisen syömme. 

ud\aśtada  (Sn B Pl Td N), Td -àštădă, SP  
-astoa; pr. Sn B Pl Td N -aŝtan, N iudàš- 
tàŭ, SP -asian; iınpf. Sn -aŝíin, B Pl Td 
-ašlHn, N Lm -aštŜin, SP -aslin  syödä 
illallista (talvisin jo 19:n aikaan, kesällä 
21:ıı ajoissa). B ruadon-piäi tu lđ ī kodĩ i 
İAdašteUī ehtaiŝen työstä  tu liva t kotiin ja  
söivät illallisen illalla. indaStetau da (ja) 
magatta viertau (panevat m aata).

i.ıdažaig (Sn) illallisaika.
İAdzoŕ\a (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -id ilta

rusko: i. ruskottaa (punoittaa), (v. варя.) 
i l i  (N), P h  Ui eli, tah i, vai: N neišleŋgi 

onettE i. tüö miehev.,OAęttE kenen taga nei
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toko (neitonako) olette vai oletteko te 
jonkun kanssa naimisissa, (v. или.)

iî (B) Elias: pūhä i. gromiu ukkonen jy ri
see. (v, илья.)

iĩĩam päiv  (Sn Pl Td), N iĩĩànpäiv  Eliaan 
päivä (elok. 2 p.): Sn i. ovi pruazńik mei- 
đeŋ külã  E. p. on m eidän kylän juhla
päivä.

iĭĭe \ń  (B Pl Td V), Plı -n; p. Td -nd liukas 
(jää), iljanko, iljanne: B i. on libed (liu
kas) diä. Pl і-пел d i/іл. Td i-nđ  điäd 
müöi.

m  m  (Sn B Kn M), Pl Hm, N ium, m m , V TP 
P h  iłmę; p. Sn B K n M ілщаЛ, N iumăd, 
V ilmad-, pl.n. Sn Kn M ũm ad. Td ілт Ы , 
N iumàd  1) B Pl Kn N V Ph ilma, sää: 
B i. on hüvä. ілт^оТі äjjän pakaińe i, oli 
kovin kylmä. Kn ЫіѵаллЯлтал. N nügöi 
(nyt) om vi.md iumąd. nügöi om iumàd 
hüvad. iy,m aneusui i. tyyn ty i, iym  oo 
paha. —  2) Sn B TP M maailma: Sn 
täллА лт ал, §ілл~ілтал, tässä, toisessa 
(haudantakaisessa) maailmassa, hän on 
ілт ап igińe moińe paha hän on ikuisesti 
niin paha. B šilłę inmaìę haudantakaiseen 
m aailm aan. M ńügüińJjim  manttau (osaa) 
veńakŝ (venäjää).

ілтаі (Sn B Pl), Td iłmai. P h  AV ilmai 
ilman, ilmankin, m uutoinkin: Sn i. т іл- 
лаі vähä oĩi, i  šīd oüd i. m inulla vähän 
oli, ja  sittenkin (siitä huolim atta) o tit. B
i. hänetlai m inä spròavin dienon ilman 
hän tä  toim itin  asian. AV ei ilm ai kävû 
peldoh ei ilman aikojaan (suotta) käy pel
lossa.

ілта\іпе (Sn B Pk) N iĭmoinę, iumoinę; p. 
Sn -št maailm an; ilmoinen: Sn tämän іл- 
mašt enost on elädä prost täm än  m aail
man eläm ää on helppo (yksinkertaista) 
elää. B (końdī) šüöü hebuoid^i lehmin, mu- 
Šiìcan, peitokkaĩi, ũm aiêekš igakš (karhu) 
syö miehen hevosia ja  lehmiä salaa ilmoi- 
sen iän'. N bohatui iĩmoiëbkš igàkš rikas
tu i ikipäiviksi. i  lienet iumoiSekš igakš 
osatoiëęd ja  tu le tte  ikipäiviksi onnetto

miksi. käskeđī iïnıoin(ę) iga éüöttäda käs
kettiin  koko elinaika ruokkia. 

*inmoita\da (N); pr. -u ilm oittaa: bajaŕ i-u  
što kadoi kosa herra i., e ttä  vuohi katosi, 
(suom.) 

іло (N) ilo, riemu.
ilve (B); g. -gen kasvojen etupuoli: końdī 

(karhu) hänen i-gen kaiken puri. i. on 
. edińe tëura rožas (kasvojen etupuoli). 

mitte (millainen) кілла  (sinulla) on ilve. 
ilves (B Pl N), B Td N ilves, B ilves, Pli 

iĩves, Lm  ilves, P k  iĩves\ p. P l ilve sk, pl.n. 
B P l Lm  ilveksed, B ilveksèd, Td ilvèksèd, 
N ilveksęd, P k  iĩveksèd ilves: B ilves ku i 
kaêi (kissa), tobđemb (suurempi) on. Td 
mińä ambùǐn ilvèksèn puus. 

im\edä (Sn Td Lm), B Pl -eđa; pr. Sn B Pl 
Td Lm .-en\ impf. -in  imeä: Sn ĭöuëin 
meëiłıäiëen pesän, viet suaimme imemã, 
mes oĩi maged löysin mehiläisen pesän, 
m että  (hunajaa) rupesimme imemään, 
mesi oli makeaa. B lapš, vars, vasa imou 
lapsi, varsa, vasikka imee. lapš imou sar- 
ved (tu ttia ). Lm vuonad (karitsa t) lam- 
bast imedälı.

*imehtu\da (B); impf. -in  ilahtua: midä šina 
i-id nagramā m itä sinä ilahduit naura
maan?

im\el (Sn N Sg), B Pl Td -et, B T P  -ел\ p. Sn
T P -eläd, BP1 -eĩid, Td -eĩäd mämmi: Sn 7 » 7 >
padã pandau rugehišd dauhod, šegoüet,- 
tau, pä(Üis paštetau padas, sei ĩienou (se 
onkin) i. B idudauhos nuađittau, imitet-
la u  suonad vai ei pidetä im eĩis  m al-
lasjauhoista valm istetaan, im elletään —  
suolaa vain ei käy te tä  mämmissä. imeïLı 
pühänaskud ei ол§, ń i pròasńikkad m äm 
millä ei ole laskiaista eikä juh lapäivää 
(mämmiä syödään aina,' sekä paasto tto - 
m ana e ttä  paastoaikana, niin pyhänä 
kuin arkena). TP sīd asutah imeläd vedes 
i rugehises dauhos, sonodat pandalı püh- 
kittüh pätíših, sīd rodih ітел еЫал s itten  
tehdään  m äm m iä vedestä ja  ruisj au-
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hoista, m altaa t pannaan lakaistuun 
uuniin, sitten  syntyy  mämmi illalla. 

*imèńd (N); p. -àd omaisuus: andau puoī 
i-àd. (v. пмѣніе.) 

immeńinàd , iméńinàD (N), Lh imeńinad; 
pl.p. N immeńiņoid, imeńinoid nimipäivä: 
N lied ĩ tsaŕÍAв i., i  kuüšuu kaiìcĩd imme- 
ńinoijıç gośil tu li tsaarin  n. ja  [hän] k u t
suu kaikkia nimipäiville vieraisiin. Lh 
huomen (huomenna) ojıdau imeńinad. 
(v. именйны.) 

im enišiŝik  (B) nim ipäiväsankari: i. hän on 
iänäpäi hän on tän ään  (n. vrt. v. ed.^ 

ime\ttädä, imeİİădä (Sn); pr. -tän ; impf. -iin  
im ettää: Aast sarve.ı.rSmeİettöu (tutilla). 

im ìŋkum m in  (Lm) huonosti, kehnosti. 
*.imi\ttada (B); pr. -teltan imeltää: im eī iđu- 

dauhos Auadittau, imitettau m ämmi mal
ta is ta  tehdään, imelletään. 

inahmoi (Sn B P l Td); p., pl.n, -d (nais)- 
ihminen: B naisi.-, muèïkkad (miestä) ei 
i-kš sanula.

■ incųíŝe (N) m uutoin: ina(ÍŠe■ et hänès piezu 
(pääse), (v. йипче.) 

ińehm\ińe (B Td Kš), V -īne, SP -ine, Lm 
-inę naisihminen, nainen. 

irainę (Lm) ulkopuolinen: i. silmänišuppu  
(silmäkulma). 

iral, -e (Ph), Kj irdaĩe ulkopuolella, ulkona, 
ulos: Plı jalgad vie iralperiiid, a piä südä- 
mes ja la t ovat vielä ulkopuolella p irttiä , 
m u tta  pää oıı sisällä, ŭĩen äij gośiid pa- 
geńi perüis šuapkata i-e hyvin paljon vie
ra ita  pakeni paljainpäin p irtis tä  ulos. Kj 
īäht irdaīe mene ulos! 

irda-ĥī (Td) puskevainen: i. ĩehm. 
iŕvišta\da (N); pr. -n irvistää: uivau koĩm- 

pieinę smeja, hambáhàd iŕvìštettud ui kol- 
mipäinen lohikäärm e ham paat irvissä,

-iš  (Ph) -si: otetdh i  sinudaiś o ttav a t sinu t
kin. i sinulleiš rodih külläl süömišt si-. 
nullekin riitti kylliksi ruokaa. 

iŝk\edä (Sn B Pl Td K š V T P  P h  Lm Lh), 
B Kn N P k  -eda, SP -ie; pr. Sn—Lm Lh

-èn, Kıı -èn; impf. Sn B Pl Td Kš N V 
SP P h  Lh P k  -in, Kıı -īn  1) lyödä, iskeä: 
Sn Ъиіілк mureiťī, šeinăd vast išlceđī pullo 
särjettiin , seinään lyötiin, hалдолл„і§к 
otíšā (otsaan), m inä isku  händäi igeńid 
müö (vasten suuta), iske падлоіл puaīiš 
lyö rautanauloilla ħylly lau ta  kiinni [sei
nään]! emäpuhu (köliin) veneheę naidad 
on iškedü. svuađbois iškedäu käsi: šeńixön 
da kńăginăn emä Uho iša iškedäu, a İŜura- 
.laižed rahvas riƞgutau kohtkidad, šĩd vī- 
nad suadau häissä lyödään k ä ttä : su lha
sen ja  morsiamen äiti tah i isä lyövät, 
m u tta  syrjäinen väki h u u taa  tä y t tä  kurk
kua, sitten  se saa viinaa, i. kih.md  (ve
toa). рагаіі(1тлл..išk( i) nbızikaą mies sai 
halvauksen, pane päİš.taud, anda išköv 
plragad pane uuninsuupelti, jo tta  piiraat 
ruskettu isivat (ruskettakoon piiraat)! B 
ЫЫал (kaiteella) išketau. iškedäu kiìutad 
lyödään vetoa. tū(İsas tunt išk  ukkospil- 
vestä salamoi. iškòu palıa ілт  iskee ukko
nen. P l korvałŁiškou lyö korvalle, kiluad  
iškedäu. Kn sìd iskemme seinä snuàį>ùd 
sitten  lyömme lyhteet (sitoimet) seinään 
(rukiita puitaessa). Td i. килакол (nyr
killä), Ъаіодал (kepillä). N iškou kunutau 
(piiskalla), iškeda pietnàd (hevosenken
gät) heboAę. ku i sinä ruohİld iškeda min- 
dai pied vastę kuinka sinä uskalsit lyödä 
m inua päähän, luut iškou salamoi. TP 
iškeu koīíŠan lyö renkaan kiinni [kat
toon]. sīd lämmitetäh r īh i, huondeksea 
aigoi iškedäh da puidah sitten  läm m ite
tään  riihi, aam ulla varhain lyödään [ruis
lyhteet seinään] ja  puidaan. SP iškie 
роаіікал (kepillä) tostu (toista). kihAad 
iškimmõ. Plı лоиккиоік on iškedü Aujasii 
seibăhad i naglittu падли°іл [kiikun selkä- 
puun] reikiin on isketty  lu jasti seipäät 
ja  k iila ttu  kiiloilla. Lm  iške kih.mdl
2) teurastaa: B härg iškedä. Kn išken 
šīvatan (elukan). N iškou kosàn (vuohen). 
iškin  lehmää i  (ja) ńülgin nahkaa. SP 
iškie lehmü. Ph  iškin  po(İŠin (sian).
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3) peittää: P k  härmã on kai isken huur
teeseen on kaikki peittynyt.

*išk\ezetta (N); impf. -ĩzei tulla: išktzei pa
hat mielet muéik mies tu li pahoille mie
lin.

iški\m  (Sn Td V), Td SP Lm -n; Sn Td V 
-tıd, B Pl -nt, Kn Td -md, SP -ndü; pl.n. 
Sn—T d V  SP Lm -med; pl.p. Sn B Pl Td 
V -mid, Kıı -mīd, SP -m ī tu lusrauta: Sn 
i-meŋ kaimažin  (kadotin), edgi īöudänü 
i-nd. Pl і-тел iškõu onad vaste (piikiveä), 
ših (siihen) panon Іадлаа (tau lan),. tagn 
i  viridäu (syttyykiıı). 

ıšku  (B) isku, lyönti: іилеп i. salama. 
iškukagràd (TP) iskukaurat: riihessä sei

nään lyömällä irro itetu t kaurat. 
ispīotlc (Td Sg); g. -an nyrjähdys (hevosen, 

olkapään). (Av исплёка.)
*ıspĭot(\ida (Td Sg); impf. -ī nyrjäh tää 

(jalka). (Av псплечйться.) 
ispra'vńi\k (N); pl.ıı. -kad kihlakunnan po

liisipäällikkö, ruununvouti. (v. ucnpáв- 
никъ.)

*isía‘nn  1} (N);* g. -i(àn totinen, vilpitön: 
sanuņ i-įàn praudaą (toden), (v. йстин- 
ный.)

istixonnĩ (N) aivan näköinen: on i ., ku i sinä 
on brihàİÛu poika on aivan sinun näköi- 
sesi. (Av ИСТИХ0ШІЫЙ.) 

ištu\da (Sn TP Ph M Lh Ls), SP -o; pr. 
Sn—Plı M Lh Ls -n; impf. -in  istua: Sn 
lindud i-tau puis. puĩtëukannS-dez lük- 
kiü đüvät ріепел nabidaišen nattad mü6i, 
šīd erodau ďüvä osobi, rūmened osóbi pöl
kyllä istuen [riihessä] viskelee jyv iä  pie
nellä lapiolla la ttiaa  pitkin, niin eroavat 
jyvät erilleen ja  ruum enet erilleen. .B 
i-tau ла щ й а л  (seinäpenkillä). üön ištū  
jiavas (lavalla), końđad ei кйли tuлdes 
(tulevaksi). Kn eń ń i m inä hüväd păiväd 
tägä ištu  en m inäkään huvikseni täällä  
{vankilassa] istu. mizbö tüö pūtuittę (anne 
i-màe m istäpä syystä te  olette jou tu 
neet tänne istum aan? Td teil mi-te beśo- 
dàè kä-uđau? vieguvštutaun в-istśiđeŋJce

vai e-i [istuta] te illä  miten illatsuissa käy
dään, istutaanko myös ty ttö jen  kanssa 
vai ei? me-il vedetau i-deŝ nau^tëàś nei- 
(Űud^oigedai риолеі meillä vedetään 
penkillä istuessa ty ttö  oikeaan puoleen. 
M istu киѵаллё (kunnolleen)! Lh izand 
(isäntä) i-i tsajuđ  (teetä) đuomā. Ls i-tte 
Хтдал olette valokuvassa. 

ištuđ\i (Sn B P l Td N), Kn -i istuen, istual- 
laan: Sn i. pajatti (lauloi). B i. pagiŝen 
(puhun), лидеп, ombenęn, vīlen (leikkaan 
pukua). Kn hutkimme penvàšmuan i-i. N
i. magàttai (m akaavat).

*ǐštu\i (B TP); p., pl.n. -jad; pl.p. B -jid 
istuja: B burakos (korissa) i-jiłę tu ĩi kīre. 

*ištund (TP); pl.g. -öin istuminen: іело mi- 
пил i-oin (n)aigaizìd ei ole m inulla istu
misen aikaa.

*ištundnaud (Ph); pl.n. -àd istuinlauta, 
teljo, tuh to  (veneessä). 

ištundšiä (Td) istum apaikka, -sija, istuin. 
*Ш изке^ел\Іа  (TP); pr. -ou istuskella. 
ištu\zetta (Sn Td), B P l Td M Lh -zeta, Kn 

-daste, Kš iśtęzįtta, N -daze, V -dakseh. 
SP -okseìı, P h  -dakseheze, Kj istakseh, M 
ištezetta; pr. Sn B P l Td M Lh -zen, Kn N 
-moi, Td išten, Kš iśtęzęn, Y SP -mos, Plı 
-mokseheze, Kj -muoše, M ištezen-, impf. 
Sn Pl Td M -ŝin, Sn -ime, B -zimoi, B Kn 
N M -imoi, Pl -imoize, Td -ime, Kš iśtęŝın. 
N -imoižę, V SP -imos, Plı -imokseheze, 
Kj -imuo istuutua; painua alas: Sn mün 
i-ze рега(еПил, pidä peräd mene i-du 
perätuhdollè, pidä perää (ohjaa venettä)! 
ела ištuze š î (siihen) pardenę (hirrelle), 
pihkauzutl i-ihe slo.mn (pöydän) tagaze 
(taakse) šüömă. B šeľgā nouž, saduĩī (sa
tulaan) i-ihe. nu iŝt(e no, istuhan! omałç 
hebołį (oman hevosens arekeen) i-zou. Pl 
i-zenn..oń téuþ [rakennuksen] nurkka on 
painunut. Td đäĩgĕAfj küīüd tu.ıdàĩí iŝtès- 
tàŭ šaÒmàĩ saunan jälkeen tullaan, istuu
dutaan syömään, ištęzękkat лаи(йалё  
(penkille), elgàt ŝeišugoil N i-hoizę stoAàn 
taga is tuu tuvat pöytään, i-ihoize teīeçfƞi
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istuu tu ivat vankkureihin. ųÜe i-zòŭ đäĩ- 
дітЬаіёеле hebŏjıĕ (viimeiseen hevoseen). 
i-zuitai kaikin  slo.ıàĩ (pöytään), hän i-zou 
üskai (syliin), m inä i-imoizę калле śeīgäi 
minä istuuduin sen [suden] selkään, käs- 
köu i-dazę stonàn tagàs kaikęnę perehęAę 
käskee koko perheen i. pöytään. Ph 
i-iheze (i-ih) sepuoi (seppä) kordan peräh. 
Kj ruozme i-ihe raudaīe ra u ta  on ruostu
nut.

ištu\tada (Td), N V M Lh -ttada; pr. V M Lh 
-icm; impf. Td -iin, M -Uin ase ttaa  istu
m aan, sijoittaa, panna, is tu ttaa  (kas
veja): Td huǒndęksçA keittav kofejàd, pas
tan oīànđăd, i-tlàn đuömã1 ku{i) gošfåàd 
aam ulla [vaimoni] k e ittää  kahvia, pais
ta a  pannukakkuja, panee [minut] juo
m aan kuin vieraan, rubetau verīc (merež) 
i-tammai vandelıīdem piäle aletaan panna 
verkkoa (rysää) vanteiden päälle, šomìcã* 
on i-tettu harăkàifęd  lau takaton  harjah ir
teen on p is te tty  koristeelliset puuvaar
nat. pidän i-iada kahãăhàd p itää  panna 
kaplaaŧ (ke tarat) [reen jalaksiin], griä- 
dāle i-íiŋ  lcartofeīad penkkiin panin peru
noita. N händài i-tettàĩ stOAàĩ (pöytään). 
sinä händäi i-ta üskai (syliin), mille hi- 
moiìaiš i-ttada händäi íemúi(İĥài m inun 
tekisi mieli panna hänet ty rm ään , śīd 
i-tįttai seibähàd s itten  p istetään  seipäät 
[m aahan a itaa  pantaessa], sadŭs o ĭd īka i-  
ĥīd rasnįjoil pııid, i-tettud puutarhaan  oli 
is tu te ttu  kaikenlaisia puita. V pidau oi- 
kattehed i-ttada p itää  v iikatteet panna 
varsiin, bŕuĩcvat i-tettah gŕäduİAę lan tu t 
istu te taan  penkkeihin. Lh emää (äidin) 
regē i-ttau.

istutamme (Td) istuttam inen.
iš\a  (Sn—N i l  Lh Pk), Kn Td V -a, B Td Kš 

V SP L m  -ä; p. Sn 13 Pl Td Kš Ñ M Lh Pk. 
■ad, Kıı Td V -ad, Td Kš У -äd, SP -eä; 
pl.n. Sn B P l Kš M Lh P k  -ad, Kn N -àd 
Kn Td V -ad, Td K š SP -äd; pl.p. Sn Td 
-oid, B P l -id 1) isä (ei puhuttelunani). 
Sn sirota.i.i^eiLie isää ń^emäo orvolla ei

ole isää eikä äitiä, išoid on äij (paljon), 
a (m utta) ernid (äitejä) on üìcš. T d poig 
riŋguu  (huutaa) išŁtę. 2) urosa: B Lm 
iêäpoťťši (karju). Lm ižäkaSi (kissa), 
iêäkoirį.

iž\and (Sn—N K j—Pk), Td -änd, N -and, 
У -andę, T P  Plı -ändę, SP -ändü; p. Sn—N 
M Lh P k  -andad, SP -ändeä; pl.n. Sn—N 
M L h -andad, Td SP Plı P k  -ändäd, N 
-àndàd, Lm  -ăndad; pl.p. Sn— K š M Lii 
-andoid 1) isäntä, om istaja: Sn ižandad 
емл§ kodis. йлллт ш 1алл..о іі ottopoig. N 
eli pitkän aigaą p īìeŕìs ühťęų ižàndau pal
veli (eli) kauan aikaa Pietarissa sam aa 
isäntää. N tämä on İåman kodin  (talon) 
iŝànd. P k  koiran iŝandane kãšk pongcdo, 
hurane dangane koiran om istajaa käski 
polkaisemaan vasenta ja lkaansa [oi
kealla], —-2) aviomies: Kn rikkahembainę 
rikkaanpuoleinen) omàd ukkòd (mies
tään) sanuu »minùn ižand». —  3) haltia 
(m yt.): Sn me^Űän, veden iźand. B per 
(in, tahnan, külün iSand tuvan , nave
tan , saunan h. N ku ppulunou [hebo] 
końušńàn iŝàndàn tabad müöi kun sa t
tunee [hevonen] tallin  haltian mielen 
m ukainen. P k  kondun (noita) i  sa,nũ 
(sanookin) me(ÍŜan ižàndàAę.

*iŝandai\ne (N); pl.n. -šed isäntä ku lta  (pu
huttelu). 

iŝandmies (Sn) isäntäm ies.
Hšàndoita (N); pr. Lm  ižändöiİŰöu isän

nöidä: N diettau händäi ižàndoiïšemai 
(ähe tsarsvài jä t tä ä  hänet isännöim ään 
täh än  valtakuntaan . 

iŝaïed\r (Sn), B Pl Td -ŕ; p., pl.n. Sn Pl -red, 
B Pl Td -ted; pl.p. Sn Pl -rid, B P l Td 
-ŕid  koirasteeri. 

iźaťš, išäĩŝ (B) urosa, koiras: i. poïtši (sika). 
izbušlc (Td); pl.n. -ad p ikkutalo kylän lai

dassa; m etsäsauna, -maja. (v. избуш ка.) 
išińdim  (Sn), B P l išindam, Kn iéìndam, Td 

ié\nd{-m, Td T P  išindăm; p., pl.n. Sn 
išińdimăd, B P l iŝindamad, Td iêindă- 
mäd; pl.p. Sn išinđimöid, B P l iêinda-
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moid, Td iğindămöid isäpuoli: Sn Sm 
(sillä) napseAA^on i.

*iemenäi\ne (TP); pl.p. -zid (itkııv.) petos, 
pettym ys: vieŋo voinen ãūri is i t tä  tule- 
ìfíjıüa sinun süri(tsuppvųtiuraiziłę voi- 
nenko aivan p e tty m ättä  tu lla  sinun perä- 
nurkkiisi. (v. и зм ін а .) 

iznesidä (Td) kestää, kärsiä, sietää: ei sua 
(en voi) i., kuolen. (Av изнестй.) 

izrļę (V Lm); P- Lm -ad ihra, silava: V 
poįíšin (sian) i.

*izùnm uarã(Kıı) m esim arja (?): i-àd kazvàu 
heinah (heinän seassa), (v, изюмъ ?) 

ızvoštǻi\k (Sn B Lh), B Pl Td -fc; p. Sn B Pl 
T d L lı -kkad; pl.n. -kad; pl.p. -koid ajuri 
(kaupungissa), (v. извоіцикъ.) 

itk  (Sn), 11 Lh iįk , N itku , V T P  Plı itku; 
p., pl.n. Sn V TP Lii itkud, B Lh itkud; 
pl.p. Sn itku id  itku, itkuvirsi: Sn itkuid  
•virěikš sanutau (sanotaan). B naps itkun  
heitt i uinoi magatta lapsi lakkasi itk e 
m ästä ja  vaipui uneen, i tk  łıeiłlę ei abu- 
lannu ń ı mıda itku ei au ttan u t heitä 
vähääkään. 

itkcdä  (Sn Pl Td Kš), Sn Kš TP Ph Lm 
itlcedä, B Pl Kn K V Kj M ükeda , N 
itkeda, SP itkie; pr. Sn V Kj M itken, 
Sn Kš T P —Lm itken, N itken; impf. Sn 
B Pl T d—V M itk in , Kıı i tk in , Kš V SP 
Ph Lm  itkin  itkeä: S11 itkedäu itkuid  itke
tään  itkuvirsiä, т щ йоі Ішллаі suai itke- 
mã hänen vaim onsa rupesi itkemään. 
sehäi ĩind  (Uüuhköi) igän itköu, đäi(tšäD 
hävitti sehän lin tu  (kyyhkynen) ikuisesti 
itkee [sitä, että] m unat katosivat. B kńa- 
gin otetau stonan taga iärç prostitammā da 
virŝid iikemā  morsian otetaan [häissä] 
pöydän tak aa  pois ħyvästelem ään ja  v ir
siä itkem ään. Pl napsed itkeđ ĩ (itkivät). 
N śida hän i tk  sitä hän itki. m ida sinä 
ıtkèd? ak śe itkou siji kńaginau, muga 
лидоійелои akka se itkee sille morsia
melle, niiıı lausuilee. T P  sīd rubettih 
толлеі itkemäĥ ülen äijäl sitten  rupesi
vat molemmat itkem ään hyvin kovasti.

itkendvir\ŝ (B); p. -t; pl.n. -ded; pl.p. -Std 
itkuvirsi: i-ded konz miehe.iį lăhtöu, muga 
i kuolijaAį; veńakš itketau hoĩše itkuvir
re t kun [tyttö] menee naimisiin, samoin 
vainajallekin; venäjäksi enimmäkseen 
itketään . Kn kıųtśutàŭ külù1 itkuvirziŋke 
[morsianta] pyydetään saunaan itkuvir
sin.

iike\ttădä (Sn); pr. -tän, B -tan itkettää, 
saada itkem ään: Sn vaškits: ku i т іллаі 
šilmäd oAdaiz, m inä monen emän itketät- 
žim  päiväs, ka šilm id eımę vaskikäärm e: 
k u n  m inulla silmät olisi, m inä m onta 
äitiä itkettäisin  päivässä, m u tta  valite t
tav asti silmiä ei ole. ei pidä i. nastì B Sīd 
kńagiñ i-tetau sitten m orsianta itketetään  
(häissä). N on śe vędęhīnę itkettanu kyllä 
se vetehinen on itk e ttän y t [paljon ihmi
siä].

itk i\į  (B Pl Td); p., pl.ıı. B Pl -jad, Td -jäd; 
pl.p. B Pl -joid, Td -jöid itkevä: B i-jan  
Aapsen nägim^pihaA.

*itk\iškata (B); impf. -iškai, Td -eškäš, 
N -ĭškaąš alkaa itkeä: B ,ıapS itk iška i 
лаііал  (lattialla). Td tämän sanudes hän 
itkeškäS tä tä  sanoessaan lıän alkoi itkeä. 

itku \tŝ  (B Pl Td); p. -ttsad; pl.n. -(tsad; pl.p. 
-(İsoid itkeskeleväinen, itkusuu, poraaja 
(lapsi).

ųiĥe (Sn—Pk); p. Sn Td ittŝed, Td i(tŜed, 
N ittseda, SP ittšie, Plı ittšcdä(h) itse; 
ihminen: Sn ktSen iŝandan itse isännän. 
ittŝed išandad itseään isäntää. i (tšem p it
kää itsensä pituisen, m ittaisen, duozettau 
huma.m šihi suaì, što ei tiettä ittŜeD juovat 
itsensä hum alaan siinä m äärin, etteivät 
ole tajuissaan, ei pidä ãälgittädä (m at- 

* kia) vahnembad iťtseü. Aoitonıbákŝ šierdäu 
iıtses-p^äi siirtää kauemm aksi luotaan. B 
end'śimaižçA heboA ajuòĩ i(têe [mušik], a 
toińe hebo tu īi ďälgě ųtŝettã ensimmäistä 
hevosta ajoi itse [mies], m u tta  toinen 
hevonen tu li jäljessä ilman ajajaa, kođis 
lähteè kukŝinā pańi ціёеле кегале maidod 
kotoa lähtiessään pani ruukkuun itsel-
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leeıı m ukaan m aitoa. Kn !шлл§ đäi кол- 
mę đăiüÈäd (m unaa) i(ŬęAAę. Td đeŋgad 
ńüht, цйеллпі ńälв tu ĩi rahaa ei ollut 
yhtään ja  m inun tu li nälkä. N pappi 
lăhtou i(tëe hülai, İüöndau kazàkaa mei- 
Üài, haugòi pappi itse lähtee kylään, ren
gin lähettää  m etsään, halkoja hakemaan. 
m inun panòŭ ųtóen аллё minut, panee 
alleen, minä koźųťŜin і({ёёлё kńäginaą 
m inä kosin itselleni morsiamen, hurài 
kädęi ajanęd, ka itëeda  e-i-liene ìıeŋgĩs, 
a toišįi kädęi ajanęd, ka hebod e-i-liene 

. vasemmalle ajanet, niin itse et tule ole
m aan hengissä, m u tta  toiseen suuntaan 
ajanet, niin hevosta ei tule olemaan. SP 
itíêeh p o iû i  hänen oma sikansar. Ph  eĩi 
ittŝeh naiŝen ker eli vaim onsa kanssa. 
gośüd īüöškäťŭh ülen ăijäl, iİŬedäh išän- 
däd vie enämbäl v ieraita alkoivat lyödä 
hyvin kovasti, itseään isäntää vielä 
enemmän. Lm  m in i(tëe m inä itse. Kj 
tihi ponttau i((ŝen hyttysen purem a kir
velee (polttaa) ihmistä. 

i(Ŭe(igăine (TP) omaikäisensä. 
i(Űe\ksē (Sn), Td -ìcsH, N -Lıęĥ, Ph -kseh, 

itsestään, itsekseen: Sn ukš  (ovi) i. ei 
saÀbaudu (sulkeudu). Td hän i-ksèĩ pagi- 
šoŭ (puhuu), N duumaiİŰou (ajattelee) 
i-ljıçĥ. P h  ukš aveń (avautui) i-kseh. 

itÛepiässäh (TP) ed,: i. vana (railo) hange- 
nou ãiäs.

i(ťǻinťǻi((ŝi (Pl); p,, pl.n,, pl.p. -d m usta 
variksenm arja, sianmusŧikka. (empetrum 
nigrum).

itŰenäi (Td) itsenään: ra-štavan^i- tíšenäi 
se oĩi itse joulupäivänä se tapah tu i. 

*iändä\dä (Sn); pr. -u ään tää , puhuu: đano 
i-u, röŋgüu kovin kovalla äänellä puhuu, 
huutaa.

iäńi (Sn V—Ph), B— Kš Kj iäń, N ien, 
ieńi, TP iänv, p. Sn B Kn Td Kš iänd, 
P l Td iänt, N iend, SP iändü. P h  iăndę; 
pl.n. Sn Td iäńed, B — Kš SP Ph iäned, 
Kš iänèd, N iened, ieńed-, pl.p. Sn P l Td

Kš P h  iäńid, Kn iänĩd, SP iä ń ĩ  ääni: Sn 
iäń...oŋ kahištunnu  ääni oıı tu llu t kä
heäksi. monê iäńē voŋguškattau moneen 
eri ääneen rupeavat huutam aan, іапелл.. 
itkedä itkeä* itkuvirsiä. B iänen andoı 
äännähti. ei anda vasta iänd ń i mida ei 
äännähdä vastaan  ollenkaan. Td minä  
iäneŋ kūĩin . N đievī ieneę äännähti. 
sanwu kaikei ieńei sanoo kovalla äänellä. 
suoi (ŕeboi) ristitùn ieńeu pagižmai (repo) 
rupesi ihm isäänellä puhum aan, kaiìcei 
ienei kirgŭttai kaikin voimin huu tavat. 
ień kajaidau (kajahtaa). T P  iäń(i) on 
sammunu. käräk (käreä) iăń(i). 

iär\ē (Sn Td), Sn Td P k -ei, B Pl Kn Td Lh 
-e, Kn -eĥ. Td -e*, N ieręĥ, ieręĥ, ierţ', te
rä', ierà, У T P  Ph iär\eh. Ph  -Sh, -es pois: 
Sn đaksa đa.ıgad i. riisu jalkineet p,! ota 
käši kormanass...i. (taskusta  p.)! keräkkäd 
murud лаііал i. kerätkää (leivän) m urut 
la ttia lta  p.! kaššaĩ pakui (elegäss..i. kontti 
putosi ra tta ilta , tora rodinnou, šīi pagek- 
kad i. kun tappelu tullee, niin”paetkaa p .! 
B šīd hän (ŕébuoi) Aoukvs-p'äl lähi iärä' 
s itten  se (repo) reiän k au tta  poistui. Kıı 
sit sügüzķt kiškòmme pc.ıvaìtàn iäreh s it
ten  syksyllä nyhdäm m e pellavan. Td 
piäšîŝ poigàn regèn алр^а1 iărě' pelasti 
poikansa kuorm an alta. ubeŕJär.,ašíŝad  
korjaa p. astiat! N Ш лдаігітт ierä (ie- 
ręĥ?) torgùn jätim m e (lopetimme) kau
pan harjoittam isen, lähť ieręĥ ajarnài 
dorogàd (tietä) müöi. siu miehęu oìàm 
đeńgàd ieră' s iltä  m ieheltä otam m e ra 
hat. et pieze hănès ieręĥ ei voi p äästä  va
paaksi hänestä. īähte ierę' m inùs piet 
poistu luotani! P h  lähtìn iärĕh kuhńčuıĕ 
poistuin keittiöön. Llı ottaa omad hebod 
İüöndäu iäre, hăneę hebon iäre tappau 
o ttaa  om at hevosensa ja  lähe ttää  pois, 
hänen hevosensa tappaa . P k  mänę sa- 
гаіл§ i tapa heid iärei mene navetan  par
velle ja  tap a  heidät! 

ïvanamboba (Kn Lm) niittyleinikki (ranun- 
culus acer). (v. иванъ, 6ó6a.)
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ivan\ampäiv (Sn B 1J1 rľd), Kn N -ànpäiv, 
TP -anpăiv juhannus: Kn īvanànpäivad 
vastę nostętàh lcmbèd: oìęlah semmoińę vast

kвAdàizčs bobàs) juhannusyönä lempeä 
nostetaan: kerätään sellainen kimppu 
(vihta) keltaisia kukkia.

J •
ja (B Td) ja: B lähti pa-rdèm j:edoi ja šigä 

popađĩ Jw ńd ī pezäš läh tivät hirrenve- 
toon ja  siellä sattu i karhu tulem aan pe
sästä.

jàbAÙkp\ū (N); pl.p. -uid  omenapuu, (vrt,.
v. яблоко.) 

jaija-i (Td) ai, ai!
ja išń iíi (B) m unapaistos. (v. яйчница.) 
)алаіпе (N) jalava.

jamšİİi\k  (Sn), B Td damStŜi\īc, N ja m štíik ; 
p. Sn B Td -kkad; pl.ıı. -kad; pl.p. -koid 
m ajatalossa p idettävän  kyyti(posti)he- 
vosen om istaja, kestikievarin isäntä, (v. 
ямщйкъ.)

jataš (Sn), B Td dataž; p .,p l.n . -ad; pl.p. Sn 
-oid kerros (rakennuksessa): Sn äigi (mon
tako) j-ad oo häneŋ hodis (asuinraken
nuksessaan). (v. этажъ.) 

jedva (N) tuskin: paha j. karŭs heŋgĩs dıeĩ 
paholainen t. karhun  kynsisi ä  jäi hen
kiin. j. i(íĥe điein heŋgī. (v. едва.) 

ješeī, jèžeī (N) jos, kun: j. tuunęnou kazi jos 
kissa tulee. j. m illai ounęnuiš sidottud 
šuuhuine paik  jos m inä olisin sitonut 
silkkisen liinan, (v. ежели.)

*jeurę]i (N); pl.p. -joid juutalainen: ku i 
j-joũę iškenèd, otàd kaiìcen nahkan j,erę' 
jos j-sille teuraste taan  (lehmä), niin nyl
jetään koko nahka pois. (v. eвpéìi.)

k.
ka (Sn B Pl Td N T P  SP Ph M Pk) niin; 

m utta, vaan, ka, no: Sn ed usko ka 
kŨAç jos et usko, niin kuule! desīi (jos) 
hän tahtonou, ka minä andan. ела noxa- 
nad Aovaidoita, ei ka murendat pohdan 
älä kolalıduŧa [jhk] lehm änjuottoastiaa, 
m uuten särjet pohjan, vaškiīŝ sanū: 
kui т іллаі šilmäd OAdaìž, m inä monen 
emän itketăišim päiväs, ka šilmid euAę 
vaskikäärme sanoo: jos minulla olisi 
silmät, m inä m onta äitiä  itkettäisin  
päivässä, m u tta  [valitettavasti] silmiä 

' ei ole (kansan käsitys vaskikäärm een 
myrkyllisyydestä), dumaųtéin ked ondau, 
aíno ka (üö ajatte lin  ketkä ovat [siinä], 
m utta  tehän  olettekin [ei tun tenu t heti], 
B rebuoi oppiu ka piä ei mahtu śüdämĕ

kettu  koettaa, m u tta  pää ei m ahdu 
sisään [ruukkuun], P l kū(Üo vihmui, 
ka kaste oo katsos kun on satanu t, niin 
m aanpinta on m ärkä. Td ka ku i hän 
itkenöu  jospa hän itkee, kaasun: ka hän. 
därëd mänd ka neīīàkš ha.tgaittaŭ kun 
on paksu m änty, niin neljään osaan hal
kaistaan. N kaťťÉuu: ka seišuu muèik 
huomaa miehen seisovan, akki sanuu : 
ka mäne vaimo sanookin: no mene! 
T P  elănöu [vasikka] ka liăvę (läävä) 
lämmembi, киолпои ka liävę väĭĭembi. SP 
miiö sŭönemmö, kai (ka i) häii suöü kun 
me syönemme, niin hänkin syö. Plı kon 
теіл omàs kuđįs madèiuımnbi, ka siįd 
toiUi voimme oŋgìttài madęhtE kun meillä 
on kotona madelampi, niin siitä toiste
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voimme onkia m ateita. M duoŋ ha tulem  
panen  kun olen juonut, niin v iritän  
tulen, ei suane kai (Jcp, i) m iīĭe  paŕemb 
kun ei saane, niin minullekin siitä on 
etua.

kaafe\t (Su N), P l Td kamfe\t; p. Sn P l Td 
-ttad; pl.n. -tad, B kanfetàd, N -tàd; 
pl.p. Sn P l Td -toid  konvelıti (paperi- 
päällinen): Sn magedan k-tad oo. (v. k o h -  
фета.)

kabàą (N) halkeama jäässä, (vrt. v. ĸa-
ŏ á H b .)

kabahtada I  (Sn) kopista (jalka yökylm än 
kovettam alla maalla); kovettua (maa 
yökylm än vaikutuksesta): keväden Īİbo 
(tahi) т дйгел kabahtann^oŋ külmănü 
vähäiêen [niin e ttä  kulkiessa ja lka  kohah
taa ].

kabah\tada I I  (B); pr. -tan; impf. -iin  ka
vah taa  pystyyn, ylös'. 

kabah\tazeta (B Td); pr. -tazen; impf. B 
-İimoi, Td -tīhin, -ta įin  ed.: P h  papp i 
nouzòu (kohoaa) kabăhlăhăzв [nelinkon- 
tin-aseńnosta],

]caba\k (Sn B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; 
pl.p. -koid каракка, viinam yym älä: Sn 
meilī..oŋ kaźonmaD  (valtion) k-kan. B 
k., vīnat kus (missä) müödäu (m yydään). 
ende vahnas o ĩd ĩ k-kad  ennen vanhaan oli 
kapakoita, [joista sai ostaa, m u tta  ei 
juoda paikalla], (v. кабакъ.) 

kaba.ı (Sn B Td); p., pl.n. -od; pl.p. -oid 
kapalo (lapsen): B k-os pidettau naps 
kapalolapsi. 

kabaju)i\da (Sn Td), B -ia; pr. Sn B Td 
-(išen; impf. -(iŝin kapaloida, kääriä 
kapaloon: Sn púküv naps k. N kaba- 
aòìÌud lapś. T P  sīd  (sitten) л apsi k-ttah. 

каЪа\лгіНт (B), N -urihm ; p. B -nrihmad; 
pl.n. B -nrihmad, N -urihmàd, TP 
-Aorihmad; pl.p. B -nrihmoid kapalo
vyö (n. kämmenen levyinen): T P  sīd  
(sitten) ларві kabaAoiitah, к-логіЬтал 
sidoìah.

каЪалѵйо (Sn), Td каЪалѵйо; p„ pl.n. Sn 
Td -d; pl.p. -id ed. 

lcabd\e (TP), SP kabj\u, Ph kafyļe, Lm 
kaíhļe, Kj kabd\; p. SP -oa. Ph Kj -ad; 
pl.n. T P  -àd, SP Plı Lm  Kj -ad; pl.p. 
SP -oi, P h  -uoid kavio. 

kabe (Sn B Td); p. Sn -t, Td -í; pl.n. Sn 
Td -ged (jalan) kopina (yökylm än kovet
tam alla maalla): Sn ïänä huonduz (tänä 
aam una) oƞ k. (jalka kopisee astuessa), 
k.: se oŋ külmähtännü vähăiSen (m aa on 
kovettunut vähän). B ролдои daAgaƞke: 
kra(dzaidau, kra^dzižou dangan аЛ, kra- 
bižou äijäA pihan : se oŋ k.: kühnäińe 
huondes kun polkee jalalla: ratisee jalan 
alla, ratisee kovasti ulkona: se on k.: 
kylm ähkö aamu. 

kabińeh (Td); p. -t kopina (astunııan). 
kabi\śta (B Td); pr. -šou; impf. -š kahista,: 

B mв(Űäs huondeksen lehted k-ŝou m et
sässä aam ulla lehdet kahisevat. 

каЦлаг (Sn—Kıı Kš N V SP Kj), Td Plı 
Lm -Aas, Kš -łaz, N -лаг; p. Sn P l K n—Y 
Kj -,ıasí, Kš -łast, SP -nastu , Plı -.mslę\ 
pl.ıı.-Sıı V SP— Kj -Aahad, B N V Pk 
-nahàd, Td -.lăhòd. Kš -łahad, N -лàhàd, 
Ph  -лahàã-, pl.p. Sn B Pl Td—V Plı 
P k  -Aahid, Kn Kj -Aahīd, SP -лаЫ  reen 
ketara, kaulain, kaplas: Sn regē Sidotan 
pajud каЪлаЫ. Td kaivădă kabAahiđęn 
sian; Sīd pidav ištutada kabnähad koi- 
vìdŝèd tehdä ketaro ita  varten  reiät 
(jalakseen); s itten  on pan tava  koivuiset 
ketarat. P k  kabAahiden ріал kaustad. 

каЪли\'к (Kıı N); p. Kıı -kkad; pl.ıı. -kad; 
pl.p. -koid jalkineen kanta: N Üabatoŋ 
(saappaan) k. (v. каблукъ.) 

kabòi (N); pl.n. -n nauris-, perunajauho 
(tuore, kuivum aton). 

kabr\astada (B), . SP -ostoa, Plı -àstài; 
pr. SP -ostan; impf. -astün ra iva ta  pois,' 

"korjata talteen: Ph к-àstài aiïtaħ. 
kab\rĩetk (Sn), B -erletk, N -ęrĩetk\ p. Sn 

-rīetkad; pl.n. Sn -rĩetkad, N -ęrĩetkàd; 
pl.p. Sn -rīetkoid 2-pyöräiset kärry t,
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kääsit: Sn kabrīetkaz beśotk (istuiıılauta) 
mureń (särkyi). (Av кабарлетка.) 

kabu (Sn B Td N Ph); p., pl.n. Sn B Td -d; 
pl.p. -id kokkelista ja  happam esta ker
m asta valm istettu  makea pallonpyöreä 
kakkara, jossa m austim ina on munia, 
rusinoita, sokerijauhoja ja  voita; Ph 
lumipallo: Sn pedrun aigā nuaditau đoga 
tajıos k-d ruahtoz da kandatekses pieta- 
rinpäivän aikaan tehdään  joka talossa 
kakkaroita kokkelista ja  happamesta 
kerm asta. B k. ruahtos nuaditau, lcanda- 
test pandau keskē (sekaan). 

kabudaze\tta (Sn), B -ta; pr. Sn -ttau; impf. 
Sn B -Ш  syleillä toisiaan: Sn k-ttu 
m agaíü  m akasivat syleillen, syleilyk- 
sessä, B k-ta ükš ühl, toińe tošt syleillä 
toinen toistaan, müö egläi ehtan (eilen 
illalla) kabudazimme.

*kabude\Azetta (N); impf. -īihòize: minä 
ńägin hüö k-ĩihòize m inä näin heidän 
syleilevän toisiaan. 

kabudukšiz (Sn) syleillen, syleilyksessä, mu- 
šiìc da ak k-z magaiiĩ mies ja  vaimo 
m akasivat s. 

kabukagAas (Sn B) kaulakkain: Sn k. mat- 
katau (kulkevat). B k. ištuda, (istua), 

kàbu\ta (Sn B), N -da; pr. Sn B N -dan; 
impf. -šin  syleillä: Sn minä šindai (sinua) 
k-dan. B egläi ehtan emäd k-èin eilis
iltana äitiäni s-lin. 

kad\ai (Sn—V SP Ph), B Lm -àı. TP - à \  
Kj -ag\ p. Sn—V -ajad, SP -aidu , Kj 
-attfu); pl.n. Sn—V -ajad, B TP -ajàd, 
SP Ph -aid. Ph  -ăjàd, Kj -aged; pl.p, 
Sn Pl Td -ajoid, B -aid kataja: Sn k-ajan 
haudutan lüpšviedrad da ragendoid kata
jilla haudotaan lypsinkiulut ja  raintoja, 
B podoińik, ŝeibäź, Aoèad oruêdoihe, 
trubat paimoijen nóađitau kadajas lyp- 
sinkiulu, seiväs, pyssynperät, paimen- 
torvet tehdään  katajasta . Kš lähten. 
tuoŋ kadajad lähden ja  tuon katajoita. 
V hauduttah kuadid kadajan vesitiinut 
haudotaan katajilla. Ph  nuottę kua(itah

kadaİA nuotta  , su itsutetaan katajansa- 
vulla.

kadaimä\täz (Pl); p. -täsk pl.n. -ttähäd;
pl.p. -ttähid katajapensas. 

kadaipuu (Td), N kadàipuu. V kadaipū 
kataja.

kadaja\ińe (Sn B Td V), Kn -ine. Kj kada- 
gahine; p. Sn B Kn Td V -st, pl.n. -ized: 
pl.p. Sn B Td У -ižid , Kn -ižĩd  kataja i
nen: Sn k. lüpšviedr (lypsinkiulu). B 
k. viėdrame, vandeh. maidon aaskettau 
podoińik k. pieni sanko, vanne, lypsin
kiulu.

kadajammiuarđ (Td) katajanm arja. 
kadaji\k (B Td); p. -kkod'. pl.n. -fcod; pl.p.

-koid katajikko. 
kado\da (Sn B Td Lh); pr. -u ; impf. Sn B 

Td N TP Lh -t, Pk  kaduə kadota: Sn 
hаллаі kukkar k-i häneltä kukkaro ka
tosi. B lc-u ku i šīvat metÛā kun koti
eläin katoaa m etsään. Td т ілаі košeĩik 
k-i k ukkaron i, katosi. N tsarin k-i 
(üïür tsaarin  ty tä r  katosi. stoAàs-pieiìę 
kai k-Íİī pöydältä kaikki [ruoat] katosi. 
TP калап suaju  (kalastaja) on k-ńu. 

*kado\z (B Td); in. B -kšis\ ill. B -kšī, 
Td -kšīhe kadoksissa, kateissa. 

kado\ttada (Sn—Td), Td Kš -tada-, pr. 
Sn— Kš -taıı; impf. Sn B Td Kš -(in, 
P l -((in, Kn -((In kadottaa: B k-ti-ŋ 
kukkaron đeŋgoiđeŋke (rahoineen). 

kadoi((ǻu\p (Td); p. -ppud; piin. -pud\ 
pl.p. -puid kohta, missä rakennuksen 
päädyn täysim ittaiset hirret loppuvat ja  
viilo alkaa. 

kadreī (Sn B Td), N kadreī; p. Sn B Td -id 
katrilli (tanssi): Sn k-ī käüdău, viättäu, 
B Td k-ī viättäĩu, Td ka-dŕeĩit„pläšitău 
katrillia tanssitaan. N Iċihtöu pĭäšši- 
mai kadreĩī. (v. кадрйль.) 

ka(đ iarpuaīik  (Pl) aa tran  aisojen välinen 
poikkipuu, joka p itää  ne tarpeeksi etäällä 
toisistaan. 

kaėhte (Lm); tr . -gekse kaihi. 
kaftan ks. kauhtan.

7
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кад\л (Sn—N Kj), Td Kš -ì. N V TP Ph 
Lm -л§. N Pk  кадл. V kŕưpıę. SP -ли, 
p. Sn—T P Ph Kj -.iad. Td Kš -Iad, 
SP -лоа; pl.n. Sn— Kj -Aad. B N -Aàd, 
Td Kš -iad. Pk  kàg.md: pl.p. Sn—N TP 
-.loid. Td Kš -loid, V Plı -лиоіЛ, SP -лог 
kaula: Sn rist oŋ кадлаг rišiikaąsơjı 
(kristityllä, ihmisellä), pane кадлал śarf 
Uho paiìc pane kaulaasi kaulaliina tahi 
pääliina! B tämä келлоте sido kag.ıã 
täm ä pieni kellunen sido kaulaasi! hebod 
kag,ıad müöi š ilií  kädeə hevosta kaulaa 
p itkin silitti kädellä. N veri lähi kaĝ.tò,s- 
piei (kaulasta), viruu leikàttud кадл 
m akaa kaula katkaistuna. 

кадлаккаі (Td) kuulutusten: k. iśtuda. 
kagAęmťii (Lm) kaulanauha. 
кадл\иг (Sn), N -ùz, V Sp Ph Lm -us; 

p. Sn -ust; pl.ıı. -ksed. N -ùksèd; pl.p. 
Sn -ukšid kaulus, kauluri: Sn k-uksem  
paidaz rebiün paidan kaulurin revin. 

kagr (Sn—N Kj Pk), Kš -e, N -ə. kàgr 
V T P  Plı Lm kagrę. SP -n . Kj -Oí); p. Sn— 
TP Ph Kj -ad, N -ãd. SP -oa. Pk -àd; 
pl.n. Sn -Plı Kj -ad. N T P  Lm -à,d; pl.p. 
Sn— Kš -oid. V Ph  -uoid. SP -oi kaura: 
Sn k-ad теіл еілле šiemettü me emme ole 
kylväneet kauraa. heĩbett^or] k-ois. B 
k-ad om pu m ù s  kaurat ovat' hinkalossa. 
N теіл rahnou kagràą meillä »rahnotaan» 
(leikataan) kaura. Ph kagran кйлѵіп. 

kagr\aińe (Sn B Td Pk), Kıı -àĩne. Td 
-àĩńę. N -aine. T P  -ain(p); p. Sn -ašt, 
B Td -ašO; pl.n. Sn B Td Pk  -aišed, 
N -aıžęd; pl.p. Sn B Td -aiźid kaura-, 
kaurainen: Sn k-ašt kolcoid .mađitau 
taAkuńdauhos kaurakakkuja tehdään  • 
talkkunajauhoista, k-aiŝez đauhos keüe- 
täu hui (jauhopuuro). B Td k. đauh. 
Kn rîĥ raudàinę. katę (katto) k-àinę? 
(arv.) N pudrǒd (puuroa) keilettai (kei
tetään) k-aiŝęz đauhos. 

kagrànviīĩă  (Td) kaura. 
ka-grke-go (Td); p. -d kaura-aum a.

kagrkońđī (Td Sg) kauran syöntiin to t tu 
nut karhu; on vähemm än ju lm a kuin 
metskońđī.

*kagr(orahai\ńe (B); pl.n. -ŝed; pl.p. -ŝid 
kauranoras: đänüöi (jänis) toižed poi- 
gad suau k-ğiłę. 

kagrpum  (B Td); p., pl.n. -ud; pl.p. -uid  
kauralaari, -hinkalo, -purnu. 

kagrsnuap (B) kauralyhde, -sidoin, (v. 
снопъ.)

kagňšäŋg. kagřšäŋg (Td); p., pl.n. -ed kau- 
ransänki.

kagžńokaińe (B) kaksinokkainen 1. -keulai- 
nen (ruuhi, kuutti), 

kalıļa (B T P  Ph); p .,p l.n . -ad; pl.p. B -uoid 
, 1) B laite, jossa sysiä (hiiliä) kuljetetaan: 

k.: vandehed. vandeìıitç keskë pandan 
Aaštsikod; k. nostetau regełe i_ šidot,au 
»kahassa» on kaaret, niiden väliin pan
naan säleet; k. nostetaan rekeen ja  sido
taan  siihen kiinni. — 2) T P  P h  m erran 
kehä: Plı pöšši\ azutah pūhine k., i 
pūhizeh kahah vedetä,h ünǽäŕi püuwis 
verkko m erta: tehdään  puinen kehä, ja  
puiseen kehään vedetään puiden ym päri 
verkko.

kah\aĩs (B Pk); p. -aiúud; pl.ıı. B V Pk 
-a(išud. N -à(iǻùd tuu liv itsa  lıeinäpie- 
•leksen päällä. 

kah\eksa (Sn- -Kıı N V SP Plı M Lh Pk, 
Pv), Kn N -èksa. Td -teksan. -t,èksa. 
-ęksà. Td Kš -teksa. Kj -eèa; p. Sn— Kn 
V P h  M Lh Pk  Pv  -eksad. Td Kš -tek- 
sad. SP -eksoa. Kj -eèad kahdeksan: 
B k. rubĩad (ruplaa). Td lw ń đ ī ruojĩ 
ka-hteksa ka- grlce • g o d ̂  i ü reı karhu hajoitti 
k. kaura-aum aa, ošfiin  (ostin) sobid 
(vaatteita) kahteksazie тіеЬеле. P h  pi- 
duttę sĩbi on kaheksat, suit (kalan pyydyk
sen) siipiverkko on kahdeksaa syltä 
pitkä.

kaheksaküme (Sn B) kahdeksankym m entä. 
kah\eksaz (Sn), B Pl N M -eksdê.. Kn 

-eksańđz, -èksàs. Td -teksanŝ. -teksańđz. 
-teksaaź. Kš -teksaiz. V -eksaaźi. SP



-eksas, Ph  -eksaiź, Kj -esańđê, Pv -eksaź; 
p. Sn -eksat, Pl Kn N V M Pv -eksat,. 
H -eksaï, Td KŠ -teksaì, SP -eksattu, 
Ph -eksattę, Kj -esat; pl.n. Sn— Kn N V 
SP Ph Pv -eksanded, Td KŠ -teksanded, 
Kj -esanded\ pl.p. Sn -eksaąšid, Kn 
-eksańdéld, Kš -teksaažīd kahdeksas: B 
kaheksandвAę sajıdataAį (sotilaalle) káhek- 
sanden päivän (päivänä) maksa đeŋgad 
(rahat)! T d ende kahteksat päiväd ennen 
kahdeksatta päivää, kahteksandèn päi
vän (päivänä) minä šilei (sinulle) ѵел- 
gam maksan, 

kaheksatošt (Sn) kahdeksantoista. 
káhekssadad (B) kahdeksansataa. 
kahišt\uda (Sn Td Sg); pr. Sn -ū. Td Sg -tm; 

impi. Sn -u i tu lla  käheäksi (ääni): Sn iäń 
oŋ k-unnu. 

кактало ks. катаііл.
kahna (N) jalkam yllyn alakiveä ym päröivä 

laatikko.
каЫаллёй (N) ammollaan: hebòu (hevosella) 

kida (kita) k. 
kohtien (Sn—Kš V SP Ph), Kn N -en, 

N -en, -en kahden: B müö olemme k. 
k. müö pagišİmme (juttelim m e). Kn k-èn 
seišoìàu (seisovat). N oĩi ende miez da 
■naine k-ĕn olivat ennen mies ja  vaimo k. 
velĭet k-èn киоліаі molemmat veljeni kuo
levat.

kahtèŋkeslce, -ę (N) kahdenkesken: lähtäi 
ajamat k. || elettai kuìcòi i  kaŝi k-ę elävät 
kukko ja  kissa k. 

kaht |eškümmeneŝ (Sn P l N M), B -èšküm- 
menèž, Kıı -eńdêkümmeneńđê, Td kakš- 
kümmenenS, Kš kakškümmeneiš, V -eęź- 
kümmeneeé{i), SP -eskümen, Ph -eiškü- 
men, Kj -cńđǻkümeńeńđê, Pv  -eskümme- 
nes; p. Sn Pl -etkümmenet, Td -kämmenet, 
SP -eìkümen, pl.n. Sn Pl Kn P h  -endet- 
kümnưnended’, pl.p. Sn -eęzİDkümme- 
neęŝid, Kn -eńđzldkümmeneńđzld kahdes
kymmenes. 

kaht\eštošt (Sn), Kn -ęstošt, V -eeźtoštį, SP 
-estosta, Ph -eiŝtoštę, Kj -eńđztošt, Pv

-estoś; p. Sn -ettošt, SP -ettutostu; pl.n. 
Sn -endettošt, SP -endettostu; pl.p. Sn 
-eęzittošt kahdestoista: Td ka-htententoŝl 
vuɯdeñ^sв' oĩ kahdentenatoista vuonna 
se oli.

kah\tištŝi (Sn), B -tiŝtë, -tišlši, B Td -İiŝfii, 
N -tĩštëi, Lh -İišİŜ kahdesti.

kahv (Sn); p., pl.n. -ad\ pl.p. -oid kahva, 
hirsiä ajettaessa reessä k äy te ttäv ä  poik
kipuu: k. pandau poikki reges keškimäiŝī 
каЪлакг kīńđi, sem ріиле pandau pari 
k. pannaan poikittain  rekeen keskimmäi
siin ketaroihin kiinni, sen päälle pannaan 
hirsiä.

kai (Sn—Pk); p. Sn B Td Ph  Lh Pk  -kked, 
N -ĥed, Ph -kked; g. Sn Td Lh -ken, 
Kn Td N -ken, N -ken; pl.p. Sn B Td 
Lh Pk  -kkid, N -kid, -kīd, -kid, Plı -ĭckid
1) kaikki: Sn kaikked oo Іт л  kaikkea 
heillä on (he ovat rikkaita), pid i kai 
m i oĩi tuhlasi kaikki m itä vain oli. 
ülcš (sama) hind kaikİAę tavarouç. gńbad 
vit kazvetau ende kaikkid šieńid ta tithan  
kasvavat ennen kaikkia [muita] sieniä. 
B nīhe külī ka ikki en ол1  kävünü kaikissa 
niissä kylissä en ole käynyt, kai üńńã  
ründaz kaikki (rinnat ja  niiden ym pä
ristö) yhteensä ovat rynnäs. Kn midä 
кйлпи? —  kai hüvä (tervehdyksissä). 
Td anda milei (minulle) kai đeŋgad 
(rahat)! kaikkid đeŋgoid en anda. hebo 
ori šüönü kai heinăd. kazi (kissa) duot 
kai maidod (kaiken maidon), h r ń đ l  
(karhu) läkš ka-ikked mu-a.(mmad müöi 
ки-лдетаі. N no vot, śld i kai no niin, 
siinä onkin kaikki [sadun lopetettuaan 
kertoja sanoo näin]. Auođin (ervuhudèn 
каікглё tervehdin kaikkia, тегл kailàu 
meillä kaikilla. me(ïǻadgi sinä Aasked 
kaikid miehld piruako sinä päästä t 
[taloon] kaikenlaisia miehiä? Ph  т іпил  
oĩi ša.tgùz ostettu lidnas kaikked sorttăd 
k ^ ă d  repussa m inulla oli kaikenlaisia 
kaupungista ostamiani kaloja, älä kaik
kid oŋgǐtă hlä kaikkia [kaloja] ongi! seppę
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azū raudas kaikked ntıadud raudębrujad 
seppä tekee raudasta kaikenlaatuisia 
rautaesineitä. Lh mäŋgät (menkää) kai 
m inun šeiUĥeme (seitsemän) heboidl P k  
heiī kaikin kaheksan piäd ottJäreı heiltä 
kaiķ ilta kahdeksalta katkaisi pään. —
2) koko, kokonainen: Sn akam pesi 
kaikeę (kokonaan), dūŕińè (dūŕi(ĩsi) īäkš 
pū kai juurineen nousi m aasta koko puu, 
kaiken aigan oĭi dai ńügude oo aina On 

' ollut ja  nytkin  on. B kaikken aigan koko 
aikana, kaikès küläss^eunę parembad he- 
bod. Kn minä kaiken mua(inmàn ürribăŕi 
proidîn (kuljin). Td olen elänü kaiken 
igän tiudias (Tiudiassa). kńīg on kiŕùtc.ttu  
kai kirja (vihko) on kirjo itettu  täyteen. 
ko-ńdī ka■ íkèŋ.,ke• gon..ruojī karhu koko 
aum an hajoitti. N om-millai mugoinę 
kńīg i sanuu kaiìcèn praudàa on minulla 
eräänlainen (sellainen) kirja, ja  [se] sanoo 
koko totuuden, oĩi hiin päivää kaiken 
hän oli koko päivän [metsässä]. T P  kai 
külă kerävüt ĩìh heiAį koko kylä kokoon
tu i heille. — 3) aivan, niin että: P l kai 
vuahtėgē suat hebon ajoi ajoi niin, e ttä  
hevonen oli a. vaahdossa. N mănou lian 
{hebo) đuomài merèi, kai nainehèd läh- 
tiškattai hänen herjgìtuksęs-pieitę kun se 
(hevonen) menee juom aan merestä, aivan 
laineita syntyy  sen hengittäm isestä. TP 
sūred hannàd, kai oli лит і niin suuria 
halloja oli, e ttä  aivan oli lun ta  [maassa]. 
kai higes olin. Lm koos лит і seison 
pũnoiden oksin, pūd lämbüttäu kai kun 
lun ta  on puiden oksilla, puut aivan ta i
puvat. Lh m eťűähiń^ajoi kai ku i tanku- 
nakš kiven paholainen pusersi kiven aivan 
kuin talkkunaksi, ku xlepńiu hamaron 
kandod vaste, kai metŬähiŝenę panat 
piähä ĩetau kun iskee ham aralla kantoa, 
niin täm än kappaleet sinkoavat paho
laisen päähän. — 4) vieläpä, -pä: N 
händài süöttau, duottau i kai küsüu  
hánnài elăndeksęn h än tä  syöttää, ju o ttaa  
ja  vieläpä kyselee hänen eläm änvaihei

taan . — 5)kloppu: Td i  (ja) kai (sanoilla 
kertoja p ää ttä ä  esityksensä). — 6) pí.p. 
ja  elät. kom paratiivin ohella osoitta
m aan superlatiivia: B kaikkid vahnęmв, 
Kj kaikiš vahnemb, Lh kaikis vahnemb. 

kaid (Sn B Td), Plı Lm -ę; p„ pl.n. Sn B Td 
-ad; pl.p. -oid-, komp. B Td -emh kaita, 
kapea: Sn kato .koht đärvez oo sanm. 
seŋ k-ad skamńdad eunę niin k-aa penk
kiä ei ole. B doroksukset (tiesukset ovat) 
k-embad (kuin kämmeń). Td k. dorog (tie), 
veneh, naud, kait kaust (reen kausta), 
k-ad đăngàksed. P h  lindun pŭdettău pöššı 
ana(ťŝi on к-ę H nnunpyyntikaha alhaalta  
on k.

kaid\aińe (Sn B Td); p. -ašt; pl.n. -aišed. 
Td -àišèd; pl.p. Sn -aiŝid  ed.: B piäli(ťši 
oli kukšinas sū k. y lhäällä ruukun suu 
oli k.

каікеллаі (Sn) kaikin tavoin: fc. do hän 
oppiu küšüđă, a mužikk...ei sognaśśize 
andamã kyllä hän k. t. koettaa pyytää, 
m u tta  mies ei suostu antam aan. 

kaikenai (N) kokonaan, täysin: hebo k. 
varùsíīsęi, m ī hällài oĩi väged hevonen 
täysin valm istautui [yritykseen], mikäli 
sillä vain voim aa oli. 

kaiken]düİİsäińe, -düiĩäińe (B Ŧd), P k  
-jü tü ińe; p. B Td -đü(Űăšt, -đüUašİ1. 
kaikèndüttòšĩ, B -düUăšt, P k  -jütüšt, 
-jūtŭšt; pl.n. B Td -dütůiišed; pl.p. -düb  
täišid kaikenlainen: B k. tavar. kaiken- 
đüttòší heińäd (ruohoa). P k  šigan oli 
deŋgad k-jütŭšt siellä oli rahaa k-ŧa. 

kaikènnòaduińe (Td) ed.: k. tavar milei 
pädöuı k. tav ara  minulle kelpaa. 

kai\kin  (Sn Pl Td V Lh Pk), N -ìcīn, -ĥin, 
-kìn  kaikki (yhdessä): Sn iŝändäd m äńdī 
emăndöideŋ kere k. isännät m enivät 
em äntineen k. kaikii suađī händäi tǻak- 
kadammā k. rupesivat hän tä  torum aan. 
P l k. suorikkoi (pukeutukaa)! Td k. ei 
kiehtetä (eivät viitsi, halua). N istu- 
sułtai kaihin stonàĩ istuu tuvat k. pöy
tään . ihàstuttai kaihin rahvas kaikki
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ihmiset ihastuvat. Lh hüö pagò (pa
koon) k.

kaikki (Td) loppu: i (ja) k. (sanoilla pää t
tä ä  kertoja esityksensä). 

kaikkigaĭi (B) kaikin puolin [hyvä]. 
kaikkim aśiši (B) ed. (vrt. v. масть), 
kaikkineh (AV) täysi, aivan: hän oli k.

durak (hölmö). 
kaim, (B), V -ę; pl.ıı. B -àd. pl.p. -oid 

päärm e, palle, reunus: B k. saraffanas, 
peredńikoiš, štobi rand оШ ли]етЬ p. 
on hameessa ja  esiliinoissa, jo tta  reuna 
olisi lujempi, (v. каііма.) 

kaimadu\da (Ph); pr. -n; impf. -in  kadota: 
kaidah korđah k-i (kan.) kapeaan kirkko- 
rekeen katosi. • , .

kaima\ta (Sn B), N -da. -tta; pr. Sn B N 
-dan; impf. Sn B - iin  seurata, saattaa; 
kadottaa: Sn iškimeŋ k-šin , edgi ĩöu- 
dănii tu lusraudan kadotin, etkö ole 
löytänyt [sitä]. 

kaimíesm  (Td); p., þl.n. -ad päärm e, palle 
(hihan suussa t. reunuksessa, (vrt, v, 
ĸaiiMá ja  тесьма.) 

каіп\ал (Sn B Pl Td Pk), N T P  Plı Lm 
-ало; p. Sn B Pl Td -a,ıod; pl.ıı. Sn B 
Pl Td T P  -a.ıod. Plı -rlıòd. Pk -anòd; 
pl.p. Sn B Pl T d .N  -aлoid kainalo: Sn 
voidgi kantta (kantaa) k-anos havadorı 
(säkin)? N panòu İervad robįhei. robę- 
heę seŋ к-алоі panee tervaa  tuohiseen 
ja  sen tuohisen k-oonsa. Plı oruêan 
pani hurah к-алоЬ i  tagakspiă ambui 
pyssyn pani vasem paan kainaloonsa ja  
ampui taaksepäin. 

kaina.ıhauduińe (Td) kainalokuoppa. 
kaińeh (Td); p. -t kaiku: k. кйлй meäsàs. 
*kū(i\šta (Ph); pr. -Sou kajahdella: rusked 

korde kariŝov, kuldukablaz k-šou (kan.) 
punainen kirkkoreki karisee (kulkee), 
kultakaplas k-telee. 

kaiv (Sn B Td), B N -o, Lm kaėvo; p. Sn 
B Td N kaivod; pl.n. -od. N -òd. kaivòd; 
pl.p. Sn B Td kaivoid kaivo: Sn (ċis kü- 
läss..ende (ennen) oīi k., ńügü (nyt) eunę

(ei ole) k-od. Td buap ..painui k-ìŕ 
vett.. ammundamà* lapsi n p ää s tä jä  vaimo 

.kum artui kaivoon vettä  am m entam aan. 
ko 'ńdĩ ü-hten  ̂  aha ŋ jca  ■ іпол hämästöit 
karhu erään akan kaivolla säikähdytti. 
N südäidàu süvai kaivòi p istää syvään 
kaivoon. 1

kaivòmbibu (B Td); p., pl.n. -d; pl.p. -id 
kaivo nvipu. 

kawoŋkdìò\z (B Td); p. -st; pl.n. -ksed;
pl.p. -lcšid kaivonkansi. 

kaiv\ada (Sn B Pl N T P  Plı Lh), Td -ŏdă; 
pr. Sn B Pl N Plı Lh -an; impf. Sn Pl Lh 
-öin. B Plı -uoin kaivaa: Sn k-etau rovad 
(ojaa), haudad (hautaa), rovat suoлę 
k-ettu oo. вѵеглал (poralla), taatan k-etau 
AOĩǽuid (reikiä). B лoukkud k-an. sam- 
manod kai k-uoi końdī a šīd hänen tüpī, 
katuoi sammaleet kaikki kaivoi karhu ja  
sitten  hänet tunk i [sammaliin], peitti. 
Td pidàv k-ădă kab.nahidęn sĩap p itää 
k. [jalaksiin] reiät kaplaiŧa varten  (kap- 
la itten  sijat). N k-agàt süvä haudl ken 
Іеіл( käśk k. hein siĭmad  kuka käski 
te itä  kaivam aan heiltä silm ät. T P  k-etah 
kanmç (hauta). P h  k-uoiŋ kandon. 

kajag ks. gajag.
kaja\htada (Td); pr. -htau, N -idau kajah

ta a  (ääni).: Td mets k-htau keväden (sel
keällä ilmalla).

■kajahtoi\ttada (Td); pr. -ttau; impf. - ĩ  
kajau ttaa : ambui k-ï. 

kaja\k (Td); p. -kkad; pl.n. -kad tyynen kir
kas, kuulakka (ilma): päivännouzemas 
nägüuı k-kcu : voib liettä hüvä pogod 
päivännousu n äy ttää  kuulakkaalta: voi 
tu lla  kaunis ilma. ' 

kaj\okšińe (B), Td -òkšińe pilvipoutainen, 
vielä parem paa lupaavá: Td kajòkšińe 
pogod voi tänäpä liettä p. sää voi tänään  
tulla.

kajostaz\eta (B), pr. -ou kajastaa, kirkas
tu a  (säcä): päi (päivä) k-ou. 

kajostuda (B) ed.
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kajo\z (B Td), Lm -s; p. Td -st-, pl.n. -ksed; 
pl.p. -kšicl kirkas, kuulakka (sää): B 
глт on k. Td k. ілт : poud, päipašt 
(päivänpaiste). Lm k-s taivas. 

kakàr\k (Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 
-koid lam paanpapana.

, kak\attada (Sn B), B -ettada, Td -etada; 
pr. Sn B -attau, B Td -ettau; impf. Sn 
B -aî, B Td -el kaako ttaa (kana, teeri, 
koppelo, kuikka): Sn kana k-ttau. B 
kana, tedŕ, коррал, guiĩc k-ttau. 

kakaİÜfu) (K j) kuikka. 
kakš (kagS) (Sn B P l Td Kš M Lii), Kn N 

Kj kaks, Kıı N V Plı Kj kaks, V SP Pv  
kaksi, T P  kaksi-, p. Sn—Kš M Kj Lh 
koht, V Plı Pv kahtį, SP kahtu; pl.n. 
Sn—Kš V SP Plı Kj M Llı Pv kahted, 
B  kalıtęd, Kn kahťęd; pl.p. Sn B kakšid, 
Kš kakSīd kaksi: Sn ńedäĩid ende pruaz- 
ńikkad īibo kalit viikkoa tah i kah ta  
ennen juhlapäivää, kahtet tmıuksed. kah- 
tet sutkad kaksi vuorokautta. B šĩd 
kahted sutkad hän šeižou ĩämmäs per Us 
s itten  kaksi vuorokautta se (kaljan- 
imelä) saa liik u ttam atta  olla (seisoa) 
läm pimässä pirtissä, ku i lämbitau pätíšit 
kakš  kun on läm m itetty  [riihtä] pari 
uunillista. Td kagš bibud, kahd bibud 
(vipua), hoik mänd kàhtèkš (kahtia) 
hangaittaŭ (halkaistaan), ko-ńđī kakš 
va-rzàt„šüöi ko-ńušnaŝ (tallissa), ті-лаг 
oŋ ka-gš„grivennikkad m inulla on kaksi 
kym m enkopeekkaista. lähti šintsoi kakš 
kahtełe läh tivät eteiseen kahden. Kš 
kahtet pīhtinıod, milei eułe kakšĩd pihti- 
mĩd  m inulla ei ole kaksia pihtejä. N 
kaks (üïard. kaks puéiŕid  (pikku pulloa). 
P h  a jèsli kudàĭn perävünnôv, kaksin  
ozìn vastaĥ m u tta  jos jom pikum pi kau
pan  purkaa, se kaksin verroin m aksaa 
takaisin, elän sigä kuud kaks, ko,ımę 
asun siellä noin kaksi, kolme kuukautta. 

]caks(agjainę birbi (Lm) pikilanka, jonka 
kum m assakin päässä on harjas. 

kak\šinaišed (Sn B), N -sinäiíed, Sg -šnai-

šed kaksoset, kaksoislapset: B hän rođī 
(synnytti) k. 

kakśkarvai\ne (N); pl.n. -źęd kaksivärinen: 
ostaiš k-zee ruskedaa da vaugedaa pęganaą 
heboo ostaisi k-sen, ruskean ja valkean, 
kailavan hevosen. 

kakśkezainę (N) kaksikesäinen, -vuotinen 
(eläin): vaza ükskezainę, lähtäm k. vasikka 
on yksikesäinen, hieho k. 

kaìcškiera\ińe (Sn B Td); p. -št; pl.ıı. -ıšed; 
pl.p. -izid  kaksinkertainen, kaksisäinen 
(lanka): Sn k-št naŋgad p id läu millei 
(minulle) o.tda. 

kakskrūgai\nę (N); pl.n. -šęd kaksipyöräi
nen (ajoneuvo): ostau (eīekkulùŋ k-šęę 
ostaa kaksipyöräiset kärrikulut. 

kakšküme (Ŝn B Pl Td M), B kakškümme, 
B Td kakškümmend, B Td Kš kakškü- 
mend, Kn N V kakšküme, N kakškümme, 
SP kakskümmen. Ph  kakskümen, Kj 
kaksküment. P v  kakškümen; p. Sn Kn 
Td Kš M kahtkümend, P l kahtküme, Kš 
kakškümend, SP kahtukümmen, Plı 
kahtękümentę, kaìıtkümmend, Kj kaht- 
küment; g. Sn P l Kn Td M kahteŋküm- 
menen, Kš kakškümmenen, V SP Plı 
káhtenkümmenen, Kj kahtenkümńen kak
sikym mentä: B kakßkümend rubīad mak- 
seíiī. ńeištseA (neidolla) on igad đo kakš
kümme vuot. Td kakšìŋkümmeńin rub- 
ĩìn  20 rup laa  mieheen. Kš kahettai 
kümmenettăi minutattai kakš kello on 
13,40. P h  olin vuodęs kahťęskümmenès 
olin kaksissakymmenissä (iältäni). 

kakšküme\enđzimaińe (B), Td -(ezmäine 
kahdeskymmenesensimmäinen: B k. päiv. 

kalcškümetoińe (B Td) kahdeskymmenes- 
toinen: Td ende (ennen) kahtkümenttošt 
päiväd.

kakškümevīdenš (Td) kahdeskymmenesvii- 
des: kahtèŋkümmenemvīdèn dèm, päivän
(päivänä).

kakškümmenenž (Td); p. kahtkümmenet kah
deskymmenes: k. mieš. ende (đälge,ıę) 
(ennen, jälkeen) kahtkümmenet „päiväd.
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kakškäšińe (Td) kahden: k. strūg kahden- 
höylä.

kakšpuoĭińe (D') kaksipuolinen (ovi). 
kakssad\ad (Sn N Ph), Plı -ăd\ p. Sn Pl - 

Kš kahtsadad kaksisataa: B vot íäs k. 
rvbľad deŋgad kas tässä rahat k. ruplaa!
N kahtèssadàs rubľàs (ruplasta) kūditš 
(kultasi) [esineen]. 

kakssadahi\ńe (Sn); p. -št; pl.n. -ŝed\ pl.p.
-śĩd kaksisataa m aksava. 

kalmóaraińe (Td) kaksihaarainen: k. koiv. 
kakssvoAaińe (B Td) kaksipiippuinen: B 

k. oruž (pyssy). 
kakššägä\ińe (Td); p. -š(ŭ\ pl.n. -išed; pl.p. 

-ižid  kaksisäkäinen (hevonen): niska 
leveä, käden voi painaa keskeltä sisään. 

kakštiět (Td) kaksi kertaa: k. kandazęnnu ļ 
(poikinut) lehm. 

kakštošt (Sn B Td Kš M), Pl kakštoštküme. 
Kn kakśtošküme, kahstošküme. Kn Td 
N Kj kakštošt. N kakśtošküme, kakstoš- 
kilmme, kakśtošküme. kakśtòšt, V kaksi- 
toš, SP kaksiosta. Plı kakstoštį, ,M kakš- 
toštkümen. Pv kakśtošV, p. Sn P l— Kš 
Kj Pv kahtlošt. SP kahtutostu, Plı kahtę- 
toštę; g. Sn Kj Pv  kahlentošt, V kahten- 
toš, SP kahtentostu, Ph kahtentoštę kak
sitoista: N om mille kakstoškümme vuot 
igad olen kaksitoistavuotias, kakśtòšt- 
ruodiãšt Imlıàiš-kujıvd kaksitoistavuo
tiasta  poika-rääsyä. 

kakš(šorpa\ińe (Sn), B kakš(ǻorppa\ińe. Td 
kakšÜorppaĮińe, kak(šorpa\ińe; p. Sn -st, 
Td -šfí-, pl.n. Sn B Td -išed; pl.p. -ižid 
kaksihaarainen: B к-ійел pūhaŋgo.ı лио- 
dau tadehl, (lantaa). 

kaksluhad (Pl Kıı), Td Kš kakštvìıad;
p. Pl Kš kahttuhad kaksituhatta . 

kakšđataèà^ńe (Td) kaksikerroksinen: k.
kođi (asuinrakennus). 

kaku  (TP) kuin: tämä ńīttu on k. briedittü 
(partaveitsellä ajeltu). 

ka\ī (Sn Pl Td Kš), Sn B Td -Ui, B Kıı N 
-līo , B Td Kš V—Plı Pk  -īïivo ; p. Sn 
P l—N -īĩod. Kš V Ph -ĩīivod ; pl.n.

SN N -ĩĭod, Kš V SP Plı -ľĩivod; 
pl.p. Sn— Kš -īĩoid, SP -Піѵолоі kallio; 
B TP kivikasa (metsässä): Sn mäne 
šeiŝatu kaĩĩoA mene seisomaan k-lle. 
īöuš kaīĩoš noran (luolan). Plı каПіѵол 

'seiSotah (seisovat). 
ка\ла (Sn—Pk). T d-řa ; p. Sn— TP Ph -P k  

-Aad. Td -íad, B Td N Ph -Aäd, SP -лоа\ 
pl.ıı. Sn Kj Pk -лad. Td dàd. Td Plı 
-Aad; pl.p. Sn—T P -лoid. V Ph -лиоіЛ. 
SP -лоі kala: Sn häm mäńi калat saama 
(püudamã). İ(ы  калал ei p iđäiŝ ãuotat- 
tada. a đuotattau täm än kalan ei pitäisi 
janottaa, m u tta  janottaa. B тигік 
(mies) ajugĩ kahtęA ЬеЬол каларке (kalan 
kera). rPd hüväs ka.ıas. ,ıohes. kurńik  
(kalakukko). AuadUàu taīvnăŏìàd калап 
suadăvàkš tehdään  talv inuotat kalan
pyyntiä varten. sandaAàs on sūrèd калсиі: 
Aahnàd. лоЫ. haugĭd Santalan järvessä 
oıı suuria kaloja: lahnoja, lohia, haukia. 
lähtejnme kałàt püuıdåmäi. suamai. N 
suodai (saadaan) ka.ıad ѵегкоіл. пиоімл. 
Ph midäbo калиоіп udàižèlcsĘ saamme 
m itäpä kaloja illalliseksi pyydämme? 
anda tĩiazę калиоіЛеп panda anna vati 
kaloja varten  (panna)! 

калаіпе (B), Td kała\ińe; j). -št pikku kala. 
кала\каг (Sn— Kš Y SP Ph); p. Sn— Kš V 

-kast. SP -kastu. P h  -kastę; pl.n. Sn— Kš
V SP Plı -kkahad; pl.p. Sn B Pl Td Kš
V Plı -kkahid. Kn -kkahīd. SP -kkahī 
kalainen: B Td k. đäŕv. Pl İămă đäŕv 
oŋ k-kkahaa sjıuavas (kalaisen mai
neessa).

*kaĩakoi\da (N) lörpötellä: suodai lıüö 
k-mài omĩz diвAois he rupeavat 1-mään 
omista asioistaan, (v. калякать.) 

калаттаіЛ (Sn) kalanm äti, maiti. 
kaAampü\ud (B), Td -md. -mnd, -mdänd; 

p. B -udod, Td -mdod kalanpyynti: Td 
meiđem раікалл..еШш kaAàmpümdăndäA 
meidän paikkakunnalla voi elää k-llä. 

калатрй\и4аі (Sn), B -udai. Td -ıwdäv. 
p., pl.n. Sn -udäjäd; pl.p. -udäjid kalas-
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ta ja : k-udäjät magatau ü°id melŝper- 
(īšes (metsäsaunassa). 

калапі)к (Sn B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; 
pl.p, -koid kalakauppias: ťänäpä ei олпи 
k-kkad ń i kedä tänään  ei ollut yh tään 
k-ta [kylässä], 

kalankudenmo (B) kalankutu. 
калатиа]и  (TP) kalastaja. 
каларагѵ (TP), Lm -i kalaparvi. 
калагеді (B) kalareki, - kuorma. 
калаго\к (Sn B Td), N -k, -k; p. Sn B Td 

-kkad; pl.n. -kad kalakeitto (tuore tta  
kalaa, perunoita, v e ttä  ja sipulia). 

kalask (B Td Lh); p., pl.n. -ad\ pl.p. -oid 
kääsit (kaksi- sekä nelipyöräiset), vau
nut. (v. коляска.) 

kaAataſk (B ' Td); p. -kkad; pl.n. -kad, 
pl.p. -koid kalataakka, kantam us kaloja 
(selässä). 

калаІ\иіпе (Kš), SP -uoi kalaton. 
*kandaudu\da (B); impf. -i kallistua, mennä 

kallelleen.
kalendaŕ (T d);p . -id alm anakka, (ѵ.кален- 

дарь.)
kaĩ\ida (Td); pr. -in; impf. -tn  karkaista 

(sulkakynä): k. rieskas maidos, keiletüs. 
(v. калйть.) 

kalin (B N), Td kalin; p. B Td -ad; pl.n. ļ 
-ad. N -àd koiranheisipuu, (v. калйна.) | 

kalinam-, kalinàm mard  (B), Kn kalinan-, 
Td kaľinam-, T P  kalinanmuarđ; p. B 
-ad; pl.n. B Td -ad, Kn -àã, TP -àd; 
pl.p. B -oid koiranheisipuun m arja: B 
k. tobđembī (suurempiin) puihe kazvau. 

kalinàm- (B), N kalini-, Ph ķalinampū 
koiranheisipuu, (v. калйна.) 

kalifi (Sn Td), B Td kali\İ, Kš kali\ì,
N kalifi, V kalifitę; p. Sn B Td—V -ttad; j  
pl.n. Sn B Td Kš -tad, N -tàd; pl.p. Sn 
B Td Kš -toid, N -toid piirakka, muodol
taan  pyöreä ta i so ikea,. alus ohuesta 
ruisjauhotaikinasta, päällä ohra-, kaura-, 
riisipuuroa ta i perunam uhennosta, reu
nat rypy tety t; paistam isen jälkeen voi
dellaan voisulalla käyttäm ällä  metson

pyrstöä; syödään sekä läm pim änä e ttä  
kylm änä: Sn ozraąsũrim k. (ohraryynip.) 
N ak panou pă(Üìn lämmài i zavediu 
kaľib id  śŕieþimai, pīragoid ajęumài 
vaimo panee uunin läm piäm ään ja  
ryh ty y  piiraita tekem ään. (Av калйтка). 

kalita\da (Td); pr. -n rannalla tiheällä ver
kolla ta i säkkikankaalla saa rtaa  kala
parvi ja  ajaa tä tä  siihen. (Av калеж ить.) 

kalitai\ńe (Td); pl.n. -žed pieni piirakka: 
k-zed on striäpittü (tehty), (ks. kalit). 

ка\лк (Sn B Td), N -uku; p. Sn B Td -,ıkkud; 
pl.n. -nkud, B P k  -Aicud, N -ukùd; 
pl.p. Sn B Td -лkuid  m ulkku, m una 
(miehen, pässin, härän, oriin): Sn bokoŋ 
(pässin) калкгш paštetau i  (ja) mödău. 
N kaukùũ ŕiputtai (riippuvat). 

kalla\ĩc (Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p.
-koid kovapohjainen kivikkoranta. 

ka lliź  (Sn B Pl Td Kš N Lh), Td N kalliš, 
N kàllìë, TP kalliz, Lm kalliš; p. Sn 
B Td Kš Lh kallišt; pl.n. kcuuehed, 
P l Td kałłehed, N kalnęhed, T P  kallehed; 
pl.p. Sn B Td Kš Lh kaAAehid; konıp. 
Sn Td каллекетЫ, N каллфртЬ, kalle- 
hemb, Lh каллекетЬ kallis; rakas: Sn 
каллекее hindam maksoin, ńügüde mũö- 
däu ćlauhod каллекё ny t m yödään jau 
hoja kalliiseen hintaan, staľi (teräs) oŋ 
каллеЬепгЬі kıuıdad i  (ja) hobedad. B 
kallìšd...đauhod kallista jauhoa. Pl kaľ- 
lišgi on? Td olđīgi hebot kallehed? N 
heŋg oŋ kaa,iįhęmb deńgàd (rahaa), ei 
kalAęhei ruodanu ei o ttanu t kallista 
työpalkkaa. 

kalltsammaA  (B) kalliosammal. 
kallomägr (B) m äyrä.
калт  (B V), T P  P h  -ę; p. B V P h  -ad; 

pl.n. -ad, T P  -àd; pl.p. B -oid, V Ph 
-ųoid h au ta  (vainajalle kaivettu): У 
manimme k-uouę  (haudoille). T P  k-ç 
kaivetah. P h  akat (naiset) kävütäh k-uoinę, 
ondah к-иоіл. 

kalmiźom  (V), T P  SP калтиёет, P h  kän
ni,išmua, Lm  калтіёет, калтіётоа, Kj
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koumo&om; p. V SP Kj -ad; pl.n. -ad, 
T P  -àd kalmisto, hautausm aa.

kaĭþohİ\paik, -Siä (Td) kalliopohjainen 
paikka.

kaīê (Sn B); pl.n. -ad; pl.p. -uid  säkkikan- 
kaiset säärykset, jo ita  naiset k äy ttävä t 
sääriensä suojana (palam ista ja  kuu
m uu tta  vastaan) kaskea viertüessään: 
Sn k-xıid pidetäu (käy ttävät) ąkad (nai
set) viertes.

кали  (Sn B Td V TP); p., pl.n. -d; pl.p, 
Sn B -id kaskenpoltosta jääny t, puoleksi 
palanut puukappale, kalikka; yleensä 
hoikahko, katkennut, kuivunut puu- 
kappale (käyte tään  polttopuuna, riuvun 
pätk iä aumojen aluspuina): Sn mäne 
ралол kerädä k-t hai (kaikki) iċirĕ (pois)! 
B k-d riSuaidois oletan, kodī tuodau, 
pijıkolau; keittades, külün lämbittades, i 
(ja) päİŰī (uuniin) pandau viŕiteksekš 
(sytykkeeksi), k. on kuiv pũ me(Űas 
löuttu (löydetty). TP k-d kerätäh ралакиі 
(kasken palamisen jälkeen).

kajıudi\m  (Sn B Kıı Td N V TP), B V 
Lm -n; p. Sn N -nd, B -nt, Kıı Td -md,
V -mdç; pl.ıı. Sn 11 Kıı Td N V -nưd, 
Tan -męd; pl.p. S11 B Td N -mid, Kıı -moid 
kalvoin, verkonkudontalasta: Sh ota k. 
da (ja) kudo verkkodl B к-тел i (ja) 
käbüA verk kudotan. T P  k., kudamah 
sihnę azutah k., johon (verkon) silmä 
tehdään.

kam\a (Sn B Td N Lh), Td kămă, V TP 
Plı kam\ai; p. Sn B Lh -ad; pl.n. -ad, N -àd.
Y P h  -aid, T P  -ajàd; pl.p. Sn B Lh -oid 
kam ana (oven, ikkunan): Sn piťk mu- 
žıkk..iškı (mies löi) piän ukseŋ (oven) 
k- ā. B pielidem  (ovenpielien) рійл k. 
Td ukseni рійЛ libo ikkunam  рійл oŋ k. 
T P  k-ai on ukses.

катаЦл (Sn— Kš), B -l, Td -1, N -,ıo, V 
SP Ph  kahmaĴAo; p. Sn—V Plı -.wd, 
Td -lod, SP -лио; pl.n. Sn—V SP Ph 
-.ıod. Td -lod; pl.p. Sn—N -.toid kahmalo, 
kahmalolliııeıı: Sn anda millei k-.ıod

kaks ïibo колте aııııa minulle pari kolme 
k-llista! B lcakš k-.ıod marđad. 

kamanđ\er (B), Td -ir; p. -irad päällikkö, 
kom entaja, (v. командиръ.) 

*kamandoi\ta (B); impf. -Ü kom entaa.
(v. командовать.)

*kamandai\ne (TP) ;pl.ill. -zih joukko: ku  
kerävünnettę tüö üksih k-zih, muštвAlcàt 
minùd (itk .) kun keräytynette yksiin 
joukkoihin, m ııistelkaat minua! (v. ĸo- 
манда.)

kamišar (Td), N kpmlssàŕ komissaari, (v.
комиссаръ.) 

kam\ÒD (N) lipasto: baŕińa (rouva) mänou 
k-odài, ottau deńgad  (rahaa), (v. комбдъ.) 

kan\a  (Sn B Kıı Td N V Plı); p. Sn B Kn
Td -ad: pl.n. -ad, V  -àd; pl.p. Sn B Td
-oid, Td -oAoid  kana: Sn habuk  (haukka) 
kanan tappaa , ŝüöu. meiđeŋ kanad m uńi- 
tau hüviį. B kanad ńuokitau. 

kan\abr (Sn B Td), B N -àbro, Pl V T P
Plı -abro;- p. Sn B Pl Td Ph -abrod;
pl.li. -abrod. B -àbrod, -abrod; pl.p. Sn 
P l -abroid  kanerva; suopursu: Sn oŋ 
kaŋſiaskanabrod, o o suokanabrod. B lc. 
[kasvaa] mer İšas кагц/аЫл kui barbad  
(varvut).

kana\ińe (Pl); p! -št; pl.n. -ièed; pl.p. -iĕid 
tuore, uusi (kuusen, m ännyn) käpy: 
k. oo veres (tuore) kiäbr. 

kanampoigainę (Lm) kananpoika. 
ļ kanaŋkod\a (Sn—Td V); p., pl.n. -ad; 

pl.p. -id kanakoppi, -häkki (talvella 
pirtissä, kesällä navetanparvella; usein 
pöydän korkuinen, niin e ttä  pöytälevy 
on päällyksenä; sinne kanat yöksi): 
Sn k. kus kanan pidetäu. Pl aja kodā 
kanadl

kana\t (Sn B), Td -1, TP konattę; p. Sn 
B Td kana\ttad; pl.n. -tad; pl.p. -toid 
touvi, paksu köysi: Sn parden ujaji.iA..oŋ 
k-lan tuk inajajilla  on t- t. (v. канйтъ.) 

kan\au (B), B Td K š -av, Td -au; p.y pl.n. 
B Td Kš -avađ; pl.p. -void kaivettu  oja
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(pellon, m aantien y.m.); Td m yllyn 
kanava, josta vesi ruuheen menee; vesi- 
väylä, jo ta  voi veneellä kulkea; Kš 
vako: B kanav poštan đũres oja valta- 
m aantien vieressä. Kš kanavoin keshes 
gŕiäd vakojen välissä on kasvilava. (v. 
канава.)

hand I (Sn —N), Kn -o, N P k  kànd, V TP 
P h  Lm -ę, V kàndę, SP -u, p. Sn— TP 
Ph -ad, SP -oa; pl.ıı. Sn—Plı -ad, B Kn 
-àd\ pl.p. Sn B Td Kš -oid, V Plı -uoid, 
SP -oi kantapää; jalkineen kanta, korko; 
Sn N v ärttin än  paksum pi (ala)pää; V 
kasvin um ppu, nuppu: Sn keŋgis k-ad 
korgedad. B da.tgan k. Kıı sandàt nouŝį 
stūjıas-piäi da punàjızui ühťęjı k-à.n sota
mies nousi tuolilta  ja  pyörähti toisella 
kantapäällään. Td tšahatoƞ (saappaan) k.

ļtańd I I  (Sn B Pl Td Kš). B  Kn N V 
SP P h  Llı -o; p. Sn— V Plı Lh -od, 
SP -uo-, pl.ıı. Sn V SP Ph Lh -od, 
B N -òd; pl.p. S n —N Llı -oid. Td -òid, 
V Plı -uoid, SP -олог kanto (puun): Sn 
huabaišë k-ō koivuine veza ń i kooz (kos
kaan) ei kazva (san.) omena ei putoa 
kauas puusta. B šīt še kànd đūŕ-inē 
kiändä iärä sitten  se k. juurineen väännä 
pois! Kn iske kirves k-oi\ Td kūšińe k. 
kuusen kanto. N ištuzou (istuutuu) 
к-блё.

kandajaizeni (TP) (itk .) synnyttäjäiseni.
kanđa\k (B Td); p. -kkad konjakki, (v. конь- 

якъ.)
kandaA\ad (Td); pl.p. -oid kahleet, (v. кан- 

далы.)
kand\anęh (ß), Lm -ęlęh\ p. B -aAįht; 

pl.n. -aAęhed, Lm -ęlęhęd-, pl.p. B -aãęhid 
kantele, ıı. 8-kieliııen (suoniset kielet), 
verraten harvinainen puusoitin. Osat: 
B peraftǻi n. 2 1/2 korttelia leveä, ńok 
kapeampi.

kandaÄmu\z (Ţđ); p. -st; pl.n. -ksed; pl.p. 
-kšid kantam us: k. heinäd, pūd.

kandaaoi\ta (Td); pr. *-<ŵn; impf. -(isin 
kahlehtia, panna kahleisiin: Td heboƞ

k-oi((sen sidon hevosen etu ja la t to i
siinsa. (v. кандалы.)

kandama\toińe (Sn); p. -íost; pl.n. -ttomad-, 
pl.p. -ttomid poikim aton (lehmä): k. lehm 
oo lähtäm (hieho).

kandand (B Td); p. -ad kantam inen, kan- 
nanta.

kandantäg\uińe (B Td); p. -ìtsí; pl.n. -uiŝed; 
pl.p. -uizid  Itannantakainen (nahka ken
gässä).

*kandaška\ta (N); impf. -aź alkaa kantaa.
*kand\azeta (Td); pr. -azou; impf. -oihe 

poikia (lehmä): lehm k-oihe, sůà‘ vazàn 
(vasikan).

kan\datez (Sn B Kıı Td Kš V Kj M), B 
-tez, -ies, B V—Lm -dates, Pl -tes, N 
-daìęs, P k  -tèz, p. S11 B Kıı Td Kš У Kj 
M -datest, B -test, -ttest, P l -test, N -dàtęst, 
V  TP Plı Lm -datestę, SP -datestu-, pl.n. 
Sn B Kn Td Kš V SP Ph Lm M -datek- 
sed, B -teksed, Pl -teksed, N -dalęksęd, 
T P  -dateksèd; pl.p. Sn Td Kš V M -datek- 
śid, Pl -tekšid, Kıı -datekšīd paksu hapan 
kerma, viilin kermakerros: Sn колаі- 
duttada (pyöhtää 1. piestä) kandateksed 
voikš (voiksi). B kanttekses voi Auađitau 
(tehdään). V kandatestę kojiaûeUah (pvöłı- 
detään) padas (ruukussa). TP kanda
teksed pieksetăh härkkimen (hierimellä) 
padah, rodih (syntyy) voi. Kj k. pidah 
pieksta.

kandà((sim  (Td); p. -d; pl.n. -ed kesäreen 
jalaksen talla.

kandà\ttada (N); pr. -ttau-, impf. - í  viedä, 
ku ljettaa: i  zavectî k-ttammai müödäišęi 
därved müöi ja  m yötäinen tuu li alkoi 
viedä [venettä] järveä pitkin, xaŕpiu, 
kai Uettegen k-itau ńenàs-piei, Іиилои 
kuorsaa, niin e ttä  hiekkaa lentelee nenän 
luota.

kand\enda (Sn M), N -euta, pr. Sn TP 
-елои, B N -ĕnęn, N -dçAęn, -dęnou', 
impf. Sn M -eĩin, B -ęĭin, T P  -elin 
kantaa, kanneksia, ajella (tuuli): Sn 
.ınšl:a.u ЛО vai oman piăd k. küĩīäjı
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laiska tuskin vain oman päänsä jaksaa 
kantaa. іалѵел литед к-елои (tūĩ) ta l
vella lun ta  ajelee (tuuli). B kandęĩ lcai 
kogō nuatĩd  kanneksi kaikki naatit 
kasaan, kandot kiättŭd k-ênę randaksē 
väännety t kannot kanneksi syrjään! Kn 
pandan ріале pūhùd, štohį ei Імлел 
k-ęlīS heinid  [pielekseni päälle pannaan 
puu, ettei tuuli lennättäisi heiniä. N 
svuodiptanoin iźànd k-ęnou gośĩĭnĕ vīnàd 
st,o.îŁıįj ı po(ŰivoľŬou håätalon isäntä 
kan taa  vieraille viinaa pöytään ja  ta r 
joaa. m i oĩi rugišt, ńed kandęuìĩ rĩhei 
mikäli oli rukiita, ne vietiin riiheen. 
k-euìa kerau p itää  m ukana, kormańis 
k-ęudàŭ zerìcanoinę pieni taskupeili. TP 
pandud nundę к-елои [tūī] (äsken) sa ta
n u tta  lun ta  ajelee [tuuli]. 

ka n d i\ū (B Td); p., pl.n. -ūd; pl.p. -uid 
kantapäänluu. 

kandoin (B) kanta, silm ukka napissa. 
kandoži\k (Td); p. -ìckod; pl.n. -fcod; pl.p.

,-koid kannokko.
Icantes ks. kandatez.
kan\ìèz (B), D’ -tes; p. B -íèst; pl.n. -lèksed, 

D' -teksed; pl.p. B -tëkšid (reen an turan 
alle puunauloilla liite tty ) ta lla  (toisen 
reen heikonneesta jalaksesta tehty). 

kantofk (Kn) puukanki, jonka toisessa 
päässä on kaareva ŧu k irau ta  saranoilla 
kiinni. (Av кантъ, v. кантовка?) 

kantsuoļń (B Td); p. B -ní, Td -nd; pl.n.
B Td -ned; pl.p. -ńid  nilkkajänne. 

kan\tta. (Sn B Td), B N Kj Lh P k  -í,a 
Kn -ta, N V Ph -dada, SP -doa; pr. Sn B 
Kn Td N V SP Ph Kj Lh -dan. N -đàn; 
impf. Sn B Kn Td N SP Lh -doin, 
B V Ph  -duoin, Kj -duon 1) kantaa; len
nättää : Sn kakš miest voidau k. mäne 
kanda hangodl ЪлаЫгіи pagižou midă 
piä kandau lörpöttelee m itä sylki suu
hun tuo. B händä nosukoiìę pańđĩ, 
külä kańtiĩ hänet pantiin  paareille, kan
nettiin  kylään. Kn suatto kanttàu suabr- 
seähä sahĩahiə ruko kannetaan pielek-

seıı paikalle sapilailla. Td emä (äiti) 
kandau üskäs (Sylissä) Aast. N đumav 
andau (ka) mies kandau kun Jum ala an
taa, (niin) mies kantaa, ajamai, kunna ° 
pie kandàu [lähtee] ajamaan' ilman tie t
ty ä  pääm äärää. V tuhu: ku  литеп 
Шлел kandau pyry  [on], kun tuu li lun ta  
lennättää. Ph  täudęn tuazàn sīgàd kan- 
duoi perĭťih täyden vadillisen siikoja toi 
tupaan. — 2) poikia (lehmä): B ĩehm  
kandoi. lehm, kakš kierat kandanu kah
desti poikinut lehmä. N paþìu oli ĩehm  
kandanu papin lehmä oli poikinut. 

kaŋg (Sn—N), У SP Ph Kj -i; p. Sn—V 
P h Kj -ed, SP -ie; pl.n. Sn—V S P - Kj 
-ed, B Td -ed; pl.p. Sn Pl Td Kš V Plı 
-id, B -id, Kn -īd, SP -í kanki (vierto-, 
tukinnosto-): Sn к-ел īükitäu viertes 
(kaskea vierrettäessä). B к-іл vierttau. 
Td к-ел pari (h irttä) kiändöin (väänsin). 

kaŋga\shagod (V), Lm  -zhagod kangaspuut; 
osia: V piälī\ne, -zed (kaidepuut), ńīdèd, 
suksed (polkuset), sürđę (kangastukki), 
koAod (loimitukki), suvunko. 

kaŋgaskanahr (Sn), Td icaŋkaskanàbr; p., 
pl.n. Sn Td -od; pl.p. -oid kangaskanerva 
(calluna vulgaris). 

kaŋg\aspūd (Sn B Td V SP), N -àzpūD 
1) kangaspuut: Sn kaƞgaspuin kaŋgast 
kudotan. 2) Td loinpuut (kangasta 
luotaessa, korkeat, lakeen ulottuvat). 

kaŋg\az (Su B Td TP SP Lm), B Td -àz,
N V Pk -as; p. Sn -ast. B Td N -àsí, SP 
-astu; pl.n. Sn B TP SP Pk -ahad,
B Td -àhad, Kn Ph  -ăhàd, Td -ahàd; 
pl.p. Sn AV -ahid, B Td -àhid, SP -ahī
1) (kudottava) kangas, kutom a: Sn 
k-aham panin  asetin 1. panin kankaan 
kuteille (loimet kangaspuihin kudo tta
viksi). B pennahìŝes k-ahas on kakš ńīt, 
kakš bobuškad pellavaista kudottaessa 
on kahdet niidet, kaksi niisipyörää. 
šĩd k. .vuodan šüdämiŝes naŋgas kezratus 
sitten  kangas luodaan kehräty istä  aivina- 
langoista. Kn sìd k-ăhàn kiärìmme
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sid k-ahàŋ kudòvımç sitten  käärimme loi
met loim itukkiin, sitten  kankaan ku
domme. Td tuo k. pertíī  tuo kangaspuut 
kankaineen ja  loimineen pirttiin! (äs 
šeiŝū k. tässä seisovat kangaspuut loimi
neen ja kankaineen. N ak kudotı k-àst. 
V ku k-as лоррй, sīd ńed agdad orı tutka- 
mèd kun kutom inen pää ttyy , niin ne 
(lointen) päät ovat tutkamed. T P  k-ahan 
лoppides on poigęnuorç kudonnan p ää t
tyessä on pòigenuore •— 2) kangaspuut: 
B šīt keritau, šīt к-аііал Auŏdau, šīt 
k-ahaš kudotau sitten  keritään loimet, 
sitten  kangas- puihin luodaan, sitten  
kangaspuissa kudotaan. Td šīd pandàu 
k-ahài i kvdòlà" m ikš pĩdau sitten pan
naan [loimet] kangaspuihin (asetetaan 
kangas) ja  kudotaan sitä, m itä ta rv i
taan . — 3) kangasmaa: Sn ладей (lakea) k. 

kaŋgazbruj\ad (Sn Ɓ Td), TP Pk -àd; 
pl.p. Sn B Td -id  kangaspuut. Osia: B 
л autš (penkki), bird (p irta, kaide), bir- 
dampiälišed (luha), šurdad (syrjät, loimi- 
ja  kangastukki), İŜurĶuińe) (loimitukki, 
vieru), виѵалк (loimiorsi, suvalkko), läbi- 
,ıaudaińc (läpilautanen), (šurđam-, tŝur- 
kàmjpeigaãod, nīded, suksèd (polkuset), 
birdam pidettau pôaīik, bobuškad (niisi- 
pyörät), л opuškàd moižed, konz лорріта  
kaŋgaz suadau lopinpuut (sellaiset), kun 
kutom inen rupeaa päättym ään. 

kaŋgazm\ua (B Td); p. pl.n. -uad\ pl.p.
-aid kangasmaa. 

kaŋkaskortteh (Td) kangaskorte (equisetum 
hiemale).

*kapitan (Td); pl.n. -àd kapteeni, (v. капи-. 
танъ.)

kapĭ (B P l Td); p., pl.n. -id-, pl.p. -td tippa, 
tilkka, pisara (nestettä), (v. ĸáıum.) 

fcapoļí (Sn Pl); p. -ttad; pl.ıı. -tod; pl.p. 
-toid väljä naisenpuku: Sn акоілл^од 
k-tad. P l kapattaan р іік іл  роліл  (pitkät 
helmat), (v. капотъ.) 

kappę (Ph) kappa (m itta).

kaìpust (Sn— Ks), B N -pùst, V T P  -puslę. 
SP -pustu; p. Sn P l— Kš V T P  -pustad. 
B Td -pùstad; SP -pustoa; pl.n. Sn 
P l— Kš V T P SP -pustad, B -pustàd, 
B Td -pùstad, Td -pustàd, N -pùstàd 
kaali: Sn (ägü kapustad ei pidetÄ tää llä  
kaalia ei viljellä. Td k. kerı.iį ei mäne 
k. ei tee kerää. (v. капуста.) 

kapustke\rä (Sn), V -ra; p., pl.n. Sn -rad;
pl.p. -ŕid  kaalinkerä. 

kapu\t (Sn B Pl Td Kš N), B Kn Kš -í, B 
Td -t, B kaput, V -ttę; p. Sn B K n—V 
-ttad, B kapŭtăd, N kaþùìad; pl.n. 
Sn—V -tad, B -tàd, N kaþùìàd-, pl.p. 
Sn—V -toid, B kaputòid kavio'; sorkka 
(lehmän, lam paan, sian): Sn lưbou k-toid 
puhtašün  hevosen kavioita puhdistin. 
B lehmaa on Ьалдеппи k-İ, ЬеЪолл^оп 
ünnäĭĩińe  (eheä). poįťSin (sian) k-tad. 
lehmän kapätLie huŏndùksęs kastęgèn 
pano4, tu.fwu hüvä päìv kun aam ulla 
kaste laskee lehm än sorkalle, niin tulee 
kaunis ’ päivä. P l . Ісоло ti ЬеЬол k-tad 
lyö lum itierat irti hevosen kavioista! 
(vrt. V, копыто.) 

kar\a (Pl Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
oksaisesta koivusta teh ty , hyvin te r
v a ttu  pallo (läpim itta n. 12 cm), jo ta 
heitetään mailalla; on suosittu pallo- 
urheilun muoto: Pl karū viättău (pelaa- 
vat). (Av ĸápa.) 

karabĩ (Sn); p. pl.n. -id; pl.p. -Id laiva: 
ѵепалагел ѵоіпал kai k- id m äńđī venä
läisiltä sodassa kaikki laivat tuhou tu i
vat. otettī k ìudad kakš k-in ťăut o tti
vat ku ltaa kaksi tä y ttä  laivanlastia. 
(v. корабль.) 

karcųbrihatš (Td) karapoika (pääsee kara- 
pelissä lyöm ään, jos kara (pallo) kos
k e ttaa  riukua; jos m aila ei satu  riukuun, 
niin he ittä jä  »on karassa». 

karahtaz\eta (Lh); pr. -en kavahduttaa 
(ajaa): iéand k-ou pihaae tuada ЬеЬол 
isän tä  tulla k. hevosella pihaan.



ka 109

karautus (N) kuorsaaminen: jwiìozęh< kauas) 
k. киилии. 

karaidu\ttada, karaidoi\ttada (Sn); pr. -tmi; 
impf. -iin  kuorsata: magates k-ttau ĩibo 
(eli) xrappiu. 

karai\tta (Sn);.pr. -dau korista: heŋg k-dau. 
karanda\š (Sn B Td), N ka,ràndįš; p. Sn 

Td -ššad, B Td -šad; pl.n. Ŝn B Td 
-šad, B -šàd: pl.p. Sn B Td -šoid lyi
jykynä: Sn pīrdä k-šan pīrdasl (ѵ.каран 
дашъ.)

karańt|k  (Td); p. -kkad karamies, pallon- 
v a rtija  eräässä pallopelissä, (ks. kara.) 

karaŋgahaińe (B) kuivunut kuusi: kũzen k. 
karļaŝ (Sn), B -aÜ. N -à-s, -assi; p. Sn 

-assad; pl.n. -asad. N -assid; pl.p. Sn 
-asoid ru u tan a  (kala), (v. ĸapácв.) 

*karàškoi\ttada (N); pr. -tàŭ. -ìau karah- 
d u ttaa  (ajaa, työntää): k-ìau ajau łıebòu 
(hevosella) zmejàn (käärmelıirviön) 
piejıç. k-ìàŭ lcaikes hodùs ( täy ttä  vauhtia). 

karàśśin  (N); p. -ad petroli: va.ıagàt 
(valelkaa) k-au puutì 

кагаѵи\л (Sn N Pk), Td -t; p. Sn -uad, 
Td -lad vahti: Td meile (meidän) pidäuı 

, ĩähtä k-łai. N oudai saudàìàD k-.ıàs 
so tilaat ovat vahdissa. P k  šina điă 
к-ла sinä jää  vahtiin! (v. караулъ.) 

kara\vuĩida  (Sn B Kıı Td. N Lh), B -xŭĭida, 
N -vuìida. V -vūlida; pr. Sn B Kn Td 
N Lh -vu lin , B -(ùĩin, V -vūĩin; impf. 
Sn B Kn Td N L łľ -ѵмГгп, V -ŭĩīn  var
tioida, olla vahdissa: Sn pańi k-vuĩimã  
ńiíud. B šina k-(ùĩi лаѵав vahdi sinä 
lavalta  [karhua]! (v. караулить.) 

karavuĭ\iĩĩ (Td), N -ī; p., pl.ıı. Td -ńi(ad var
tija , vahtimies: Td k-ńican taboií(yllätti) 
uni. (v. караульный.) 

kar\bę, -в  (N); p. -bįk pl.n. -begęd; pl.p. 
P k  -begįd (kuusen) naava, (koivun) 
sammal: P k  k-begid tràsitau iärei ѵіііітел 
naavoja pudistellaan vitimellä. 

karđ  (Sn B Td), Lm -e; p., pl.n. Sn B Td -ad; 
pl.p. -oid karja, lauma: Sn Aambahid

oĭi k. o iva ĩīim , lobd (sııuri). B lehmiden, 
Aambahiden k. Td leìım-, hebo-, lambask. 

kardaA (Kn); in. -às K arjala. 
kardaAai\nį (Lm); pl.n. -Sed karjalainen: 

k-Sed pohjainę p o ra n i, rebola. himoīa, 
ku i se on lappi ĩibo lapin ĨŠara karjalai
sia ovat pohjoiset Porajärvi, Repola, 
Himola, koska ne ovat Lappia eli Lapin 
puolta.

karđàAAajĥ) (N) parvessa: lettai (lentä
v ä t) k. • .

kare. (N) kari (jo ta vesi huuhtoo).
*karega\ta (Sn); pr. -dou alkaa korista: ei 

kävüškäde ründähis heŋg, k-dou hengitys 
ei ala hyvin käydä rinnassa, alkaa k. 

kargai\ta (Sn B Td Kš); pr. Sn Td Kš -dau, 
B -(tŠou; impf. Sn Td Kš -S, Sn B -ÏŜ 
k irm ata, kirm aten juosta 1. juoksen
nella (hevonen): Sn īihavad hebod k-ttau 
kevädeA i (ja) šügüzeA. 

karged (Sn B Pl Td Kš Ph); p„ pl.n. -ad; 
pl.p. Sn B Td Kš -did karvas, kitkerä 
(m aultaan, hajultaan): Sn kägemmuarđ 
(näsiä) oŋ k. 1| sapem puhkaidad, röh īie- 
nou k. jos kalan sappirakon puhkaiset, 
niin liemi tulee k. B saunassa on k. i 
Űihv (kitkerää ja  häkää), k. dūh (haju , 
esim. poltetun palttinan), se koht on 
šüödä k. se osa on karvasta  syötäväksi. 

hari (Sn), V kàri, Plı kare kare, väre, 
väreily, karehtim inen (veden): Sn dogez 
veši šeišou лаітоШ аі vihman edeA: toizes 
kohtaz on Шлег/ le., toizes íüuńi joessa 
vesi on laim illaan sateen edellä: toisin 
paikoin käy tuulen väre, toisin paikoin 
on ty y n tä . P h  kare: on pikkaraine tuli, 
vai ku hagardau väre: kun on aivan mieto 
tuuli, [vesi] vain karehtii. 

kari (TP) koskessa syvempi kohta, johon 
vesi putoaa: koskes buré on, алакрйі on k. 
koskessa on kuohupää kohta ja  sen 
alla on k.

kari\šta (Sn); pr. -šou korista: heŋg k-ŝou. 
kaŕi\ìš; p. -ttšad; pl.n. -(ÍŠad; pl.p. -((šoid 

karitsa.
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kaŕi(tša\ińe (B Td), B karųtšaińe, karit- 
saine, Lm karittšę; p. B -íí's“; pl.n. -išed; 
pl.p. -ižid  1) B jauhinkivien päällyskiven 
vanteeseen liitty v ä  karitsalau ta . —  2) 
Td ŧoiskesäinen karkkonen, 

ka\rī (Td), Td Kš -rt; p., pl.n. -ri(ad; pl.p. 
-ri(oid ruskea (hevonen): Td ѵиалар k. 
muzau k. vaalean-, tum m anruskea hevo
nen. (v. карый, ĸápift.) 

kaŕ\k (Sn), Td -ke, Td N -ke; p„ pl.n. Sn Td 
-kcd ruskean hevosen puhuttehınim i. 
(Av ĸapвĸé.) 

kar\k (Sn B), B -ku, -k, T P  Lm -kkw; p. 
Sn -kkud; pl.n. Sn -kud, B -kkud, -kùd; 
pl.p. Sn -kuid  1) karitsoim aton emälam- 
mas: Sn k. oo латЬаг, kudarn (joka) 
euAę suanu vuońid vie (ei ole karitsoinut 
vielä). B k-lcu euAç poigizennu. 

karläamha\z (B) ed. lc-had on tīnehcd, ei 
kantta vie (eivät ole kantaneet 1. karit- 
soineet vielä).

*karkottada (N); pr. karkotan k a rto ittaa : 
karkotat sinä теіл lca,ıàd nuoìàs-piei 
iereĥ sinä k-t m eiltä kalat nuotasta.c.

karkuine (B) emävuona. 
karma\k (B T,d); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 

-koid hieman pilautunut: lc. voi, leïb, 
đauh.

ka\rńiz (Sn B Td), Ph -rnìz; p. Sn B -rńizad; 
pl.n. -rńizad, Ph -nizàd, P k  -ŕńizad; 
pl.p. Sn B -rńizoid ļ )  Sn ulkoneva reu
nus, särväs, torniisi: Sn pä(tsiss..oŋ kar- 
ńizad лuaãittu  uuniin on teh ty  ulkone
vat reunukset, särpäät (koristuksiksi). —
2) B (oven, ikkunan höylällä »kruusattu» 
sisävuorilauta; myös ulkovuorilauta, ellei 
ole leikkauksin koristettu ja  vuorilautoja, 
(v. карнйзъ.) 

karstç (V) v illakartta. 
lcarè\ida (Sn B Lii Pk Sg), Td kóarš\ida, 

kuarŝ\ida; pr. Sri B Td Lh Pk Sg -in; 
impf. -tm karsia, haka ta  (puuta, havuja): 
Sn pūd oń do kai (kaikki) k-itud. p id läu 
k. oksan. B k. habud. Td kôaréida ŝerđıd 
(aidaksia), habùd, koivud. Lh mäńi regee

habuD karit meni ja  hakkasi kuorm an 
havuja. P k  k-itau oksìd. 

karšin (Sn B Lh Pk), Kıı kuarzįn , Kıı V 
kuarźin. Td kuaršin, kóaršin, N kuoŕźin. 
V T P  kuarzin, Lm koarzin; p. Sn B Kn 
Td V Lh -ad; pl.n. Sn B K n  Td V Lm 
Lh Pk  -ad, N T P  -àd; pl.p. Sn B Kn Td Lh 
-oid karsina, p irtin  la ttian  alla oleva juu- 
rikasvisäiliö: Sn k. om pertiį лайап ал. 

karšinporda\z (B); pl.n. -had karsinanporras: 
šeiêattada k-hałę koAmandełę asettaa sei
somaan kolmannelle k-taalle. 

karļí (B Td Sg), B -í, V -tte, V TP Lm -ttę, 
T P  -tę; p. B Td Sg -ttad; pl.n. B Td Sg 
-tad, B Td -tàd, V -ttad, - İtàd; pl.p. B Td 
-toid, Td Sg -ttoid puinen kaukalo, pur
tilo; B myllyn ruuhi, kouru; Td Sg kaari- 
pyssyssä nuolen lähtökoro; V v illakartta, 
raasi: B калап ниолаЛІаи kari k. kalojen 
suolaam ista varten. TP lehmiden đuotau 
kartę k. lehmien juottam ista varten. Lm 
sobidenı pestär karttç vaatteidenpesu- 
kaukalo.

kar\t (Sn), B -1, Pl Td N -(, Lm -tti; p. Sn 
-ttid, B -ttid, Pl Td -ttid; pl.n. Sn B -tid, 
B -lid, Pl Td M -tid, N -İìd, Lm -ttid  
pl.p. Sn -tĩd, B -tīd, Pl Td -İtĩd, T P  
-ttİAoid, -tİAoid pelikortti; Sn vaatteiden
p a  u kaukalo; N T P  Lm M villakartta, 
raasi: Sn tägä kizatau karttī tää llä  lyö
dään korttia, ŭigananak gadaittšou 
кап іл  m ustalaisakka povaa korteista. 
sobidempezendk. vaatteidenpesukaukalo. 
TP karttİAOi gadaitši korteista povasi. 
kartetah каЩлоіл [villa] karta taan  kar
toilla. (v. карта.) 

karfiaine, -ttaine (TP) pieni kaukalo: pestäh 
Aastę karìaizes đoga päiväd Ыетіпол i 
релѵакал lasta pestään [syntymisen jä l
keen] pienessä kaukalossa joka päivä 
vuonan ensimmäisillä villoilla ja pella
villa.

kartingadaiìsī (B) korteistapovaaja. (v. 
гадать.)

kar\tita (M); pr. -ti(tǻen, T P  -tetah, Lm
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-İtituh k a r ta ta  (villoja): T P  kartetah 
каПілогл (kartoilla). Lm kariťitah гіл- 
AUOİd.

kart\ofelkuop (N), Lm -àfeikuoppę peruna
kuoppa.

kar|tofei (Sn Ph Lh), B-tofk, Pl Kıı Td Sg 
-tofeĩ. Td N -tošk, Kš -tòhk. V -tofcli, 
T P  -to fkį, Lm -tofei, Kj -íoffc; p., pl.n. 
Sn Lii -tofeid, Pl Kn Td -tofeīad. Td 
-toškad, Kš -tòhkad, N -ìoškàd, -toškàd, 
kàrtòškàd, Kj -tofkua poruna: Sn kartofeid 
điätin äijää šiemeńekš perunoita jä tin  
paljon siemeneksi. Pl kartofel muaha 
panda perunat oıı pan tu  maahan. Td 
griädäle ištuüŋ  kartofeĩad penkkiin olen 
pannut perunoita. N šuoŕìttai kàrtòškàd 
paistetaan perunoita, kartošk äńikoiUòu 
(kukkii). V kartofeli svetïiu (kukkii). Kj 
kartofkua dogałıińe ĩūbiu  perunoista jo
kainen pitää. (v. картбфель, картош ка, 
Av картофка.)

karlofk\hein, -leht (B), Td kartoškambarb, 
Lm kartofeihein perunanvarsi.

kartòŬk (N); g . . -an valokuva: minä kūįíŝui- 
žimbį k-ài pieiÌE katsoisin valokuvaa. 
i  tuodai hçı.uę k. tsarin kaunehes (ütíärès 
ja  hänelle tuodaan tsaarin  kauniin ty t-  
tären  V. (v. карточка.)

kartŭmatoi (B) karttaam aton: k. ѵіЛ k-tto- 
m at villat.

kar\u (Sn—N SP), Pk karu; p. Sn -N -ud; 
pl.n. Sn—N SP -ud, N -ùd ; pl.p. Sn—Kš 
-uid; komp. B Td -umb, N -ùmb 1) paho
lainen: Sn k. me(Ûăs kăvelöu. k. vođiu 
šindai p. riivaa sinua. B k. i апііел 
sporitau p. ja enkeli kiistelevät keske
nään. — 2) Sn B Td N SP huono, kel
voton, paha; sairas: Sn karut sobad (vaat
teet), keŋgät. hän ei ńäge údad. k. on 
lıän ei näe iltaa (kuolee ennen iltaa), 
kovin sairas on. B karumbad tíôassud: 
nīd ei vargasteta huonompi kello: sitä  ei 
varasteta, k. regi, veneh. N k. kodi (asuin
rakennus), k. peŕïi. ńügöi vastadui karui 
akkài, đägibuobai ny t kohtasi pahan

akan, syöjättären. naitı i k. hebokunu 
laiha ja  huono hevoskaakki. andoin 
karud heinad. karùmbàs ŕîhes-piei lăhtou 
kakśküme ńeĩĭikkoD kagràd huonom
m asta riihestä (jossa kaurat ovat huo
nompia) lähtee kaksikym m entä nelikkoa 
kauroja, ed hänès karùs piezu  et hänestä 
pahasta pääse (vapaaksi). 

karuiìn (Kn) huonosti: k-ń ńägū nugeda 
h. (teksti) näkyy lukea. 

karustu\da (B Td); pr. -n; impi. -in  huo- 
nota, huonontua: B hambahad lċ-tau, 
kogz úiše ruavastud  (kun ihminen van
henee). Td dano oŋ k-nnu  kovin oıı huo
nontunut [sairas], ižä k-i šidä tuskad 
(sen tuskan johdosta). 

kar\u(tŝura (B), Lm  -vedšura (nahan) kar- 
vapuoli.

karv (Sn—N Lh Pk), N kàrv, SP -u, Plı -ę; 
p. Sn—N Ph Lh P k  -ad, SP -oa; pl.n. 
Sn—N Ph Lh Pk -ad, B N -àd; pl.p. 
Sn—N Lh -oid, SP -oi, Ph -uoid 1) karva 
(ihmisen, eläimen): Sn iä n  коітлл..од 
k-ad ga keritä voib tä llä  koiralla on [niiıı 
[pitkä] karva, e ttä  keritä voi.. B hebòn, 
lehmän, šigàn, koiran k. N i(tĥe k-às, vai 
perzę palĩàs  (arv.) m uuten on karvainen, 
vain perse on paljas [hevonen ja  lehmä]. 
— 2) väri: Sn hīŕeŋkarvaĩīińe hebo oŋ 
kaht k-ad: eunę hän ń i nıust, ń i rusked, 
ńi rīš, a muga häŋ kahtenę k-anę puhū  
hiirenvärisessä hevosessa on kah ta  väriä: 
ei se ole m usta, ei tum m anruskea eikä 
punaruskea, m u tta  niin vain kahteen 
väriin vivahtaa. Kn rataš oŋ ku i harak 
к-ал rastas(P) on väriltään  kuin harakka.

' karva\ińe (Sn B Lh), N -inç, SP -ine; 
p. Sn Lh -št, SP -stu; pl.n. Sn Lh -išed, 
SP -ized; pl.p. Sn Lh -išid, SP -izī kar
vainen; B myös kitkerä (haju); N k-inç 
kui kondiaa taīÏE k. kuin karhun talja. 
B k. dūh k itkerä haju (esim. poltetun 
villaisen haju). 

karvaīīi\ńe (Sn); p. -sr; pl.n. -ŝed; pl.p. -šid 
värinen: hĩŕeŋk. hebo hiirakko.
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karva\toińe (Sn); p. -tosi; pl.n. -ttomad; pl.p.
-ttomid karvaton. 

ka |ã (Sn—N Kj), B -s, V TP Lm -ssę, 
SP -ssu; p. Sn—T P -ssad. N -ssăd, SP 
-ssoa; pl.n. Sn P l—V SP Kj -sad. B Td 
-ssàd. B -śad. TP -ssad; pl.p. Sn P l—N 
-soid, V -suoid, SP -ssoi (hius)palmikko: 
Sn Ыал (tuolla) ńeišűen kass..on tóbđ 
(suuri, p itkä  ja  paksu), ń еіШелл„оу kas 
pleüttü  (palm ikoitu). B neišťŜen on ükš  
kas neidolla on yksi p. Td ńevesĭãl kas 
rųÜilüm  morsiamen p. hajo itetaan. N 
pīeİİiu  (palmikoi) tuìcàd (hiukset) kahtęAç 
kassǒuıĕ. (v. ĸocá.) 

kasar\tta (Sn), B Td kaèar\ta, Pl V SP Ph 
kasar\ta; pr. Sn B Pl Td Y—Plı -dan, 
Kn kaèàrdan; impf. Sn B P l Td -šin 
kassaroita, vesurilla katkoa vesoja: Sn 
hüö k-kkai vezad he katkokoot vesurilla 
vesat! Kn kašàrdamme kassar\л. V kassa- 
і іл  k-taìı. Ph  kassara  k-detah vezuoid. 
TP akàd hoikkid pūAOİd k-detàlı. 

kases (Sn) hoikkia varpu ja kasvava kaski
maa: nuoŕik k. oŋ ku  hienod barbad oo 
vai kaskim aa on nuori, kun siinä kasvaa 
vain hoikkia varpuja. 

ka\šk (Sn—Kš Pk), B -ŠĶ Kn N -sk, 
•V -śki. T P —Lm -ski, Kj -sk(ŕ); p. 
Sn—T P Ph Kj P k  -sked, N -skęd, SP 
Kj -skie; pl.n. Sn—Plı P k  -sked. Kn N 
-skèd, -skęd; pl.p. Sn B Pl Td Kš -škid, 
Kn -s'kĩd, N -śkid, SP -skī, P h  -skid 
kaski (hakattaessa ta i hakattuna , ennen 
polttoa): Sn ajetau kasked nagreheAę, 
ajetau оггал§ i ajetau rugehedę hakataan  
kaski naurista, ohraa ja  ru istakin  var
ten. rišúd äij^oŋ kaskea risu ja on paljon 
kaskessa. B šīt ku i kašk kai viertau, 
šit šiemeìau ozr šihi pano s itten  kun koko 
kaski on v ierretty , s itten  kylvetään ohra 
siihen paloon, meiđen (m eikäläiset) mändī 
kasked ajama. Td kasken ajand (hakkuu). 
kašk end'žimal (ensin) ajetàu hüvanë muă- 
Aç. У kasken ajuơin. T P  kevädel lähtedàh 
(lähdetään) kasked ponttamah. SP kask„

ajett^on, a poAtett геило vie k. on h ak a ttu , ■ 
m u tta  ei vielä po ltettu . K,j om vśākoi 
kaskie on monenlaisia kaskia. 

kasnuor\aińe (Sn), N -àině; p. Sn -ašt; 
pl.n. -aišed; pl.p. -aišid  (hius)palmikko- 
nauha.

kašš\aī (S11 B Td Lh). У SP -ali. T P  -ali, 
Pk -àĭ; p. Sn B Ŧd У -aĭid. SP -ali; 
pl.n. Sn B Td V SP -aĭid, N -aīìd, 
TP -alid pl.p. Sn B Td -aīīd  tuohikontti: 
Sn leibäd o,ıdau k-aĭis. gurb oŋ ku i k. 
k y tty rä  on kuin t. B m ušįk oì k-aĭis 
leïbàd mies o tti t-s ta  leipää. TP papađ  
andau ķ-alin selgah kazakałę papinrouva 
an taa  t-n  rengille selkään. (Av кошель.) 

*kaššalī\ńe (Td); in. -Ses pieni tuohikontti. 
kassalŕ (Sn P l—N Sg), Kıı -r, V SP Plı 

Lm -H. T P  -rv. p. Sn P l—Kš V Plı Sg 
-ŕid. SP -H; pl.n. Sn P l— Kš V SP Plı 
Sg -ŕid, Kn -rįđ; pl.p. Sn P l—Kš V Plı 
Sg -ŕīd, TP -rİAoid. SP -Нлоі kassara, 
vesuri: Sn minä к-гіл леікогп vezoid 
m inä' k-lla katkoin vesoja. Kn kaśàr- 
damme k-rĻı. Td hienod barbad леікаіаи  
к-гіл  hoikat varvu t katko taan  k-lla. 
Lm kasken kasartau k-ŕi kaskikassara. 

kaššoi (M); p. -d (lasten kieltä) puuro: 
ota kaššoid. baba andau. ала itke o ta  
p-a, mummo antaa , älä itke! (v. ĸáına.) 

kast\ada (Sn B Td TP Lh); pr. -an; impf. 
-öin kastaa: Sn sobat kai oń do kaste- 
tud dai pestüD vaa ttee t ovat jo kaikki 
kaste tu t ja  pesty tkin . T P  kouz pappi 
k-amah rubedau naslç kun pappi rupeaa 
k-m aan lasta. Lh долиЪап (kyyhkysen) 
ńuokaŋ kastau ka ĭĭu ā . 

kasti e (Sn B Pl Td KŠ V T P  SP Plı Pv),
. B Kn N Kj. -ę; p. Sn P l Td Kš -et, B 

Td Kš -et, Kn N Kj -ļì, V TP P h  Pv 
-ettę, SP -että; g. Sn B Pl Td Kš V TP  Plı 
P v  -egen, 'K n N -ęgęn. Td -ęgèn. N -ęgęn, 
SP -ien, Kj kasken kaste (maassa, ruo
hossa): Sn k-egen aiga voi koššida k-n 
aikana voi n iittää . Td k-ęgèn pańi kaste 
laskeutui, lehmän kaþǔtănë hu°ndùksès
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lc-ęgèn panòu, tunòu hüvä paiv kun aam ulla 
kaste laskee lehm än sorkalle, niin tulee 
kaunis päivä. SP kastien aiga ńītteä 
hüvä on. Kj kasken aiga ńīttà  (n iittää) 
hüvä.

kastehei\n (B), Td -ń pihatähtim ö (stellaria 
media) (käy te tään  pöhöttym än kää
reenä).

kastn\da (B Td); pr. -n; impf. -in  kastua: 
B spiŬkad ku vedč kastuťťī, külmenet 
merfšäs kun tu litiku t ovat (veteen) 
kastuneet, [voi sattua, että] vilustut 
metsässä, [kun et saa tu lta , ellei ole 
tuluksia].

kaz\a (Sn B Td Ñ Plı Lm); p. Sn B Td -ad, 
Td -ăd; pl.n. Sn B Td -ad, Td -àd-, pl.p. 
Sn B Td -oid 1) Sn B Td putki; pitkä, 
vahva ja  onsivarŧinen heinäkasvi, hei
nän värinen, kukka hieman kellervä. 
— 2) Sn putkesta  teh ty  huilu: Ісагалл^оп 

üleę hüvä viheittä (soittaa). — 3) kirveen 
terän  sisänurkka 1. nirkko; Td myös 
ulkonurkka: Td kirvĕhès ťeràs on kazàd 
(kakš kazăd). 

kaz\ak (Sn B Kn Td Lh), N P h  -àk, V 
-akkE, T P  P h  Lm  -akkę, TP -ab, p. Sn 
B Kn Td Lh -akkad, N -àkkad, -akkăd, 
-àkăd; pl.n. Sn B Kn Td TP Lh -akad, 
N -àkad, Plı -akàd; pl.p. Sn B Kn Td 
Lh -akoid, N -akoid renki (vupsipalve- 
lija): Sn ралкаіаи k. ĩibo ruadai palka
taan  renki tah i päivätyöläinen. Kn 
minä oĩiŋ kazakkan (renkinä). N läìıť 
e tŬimài kazàkkad külinoid müöi (pit
kin kyliä). (Av казакъ.) 

kazakoi\da (Sn Td K š SP), Pl V -ta; pr. 
Sn Pl Td Kš SP -(tŝen; impf. Sn Td Kš 
V SP -(Ŭin, P l -lŬ iń  palvella renkinä: 
Kš minä k-(Ŭin Ыіллеі m inä palvelin 
hänellä renkinä, (v. ed.)

*kazarm\o (B); p., pl.n. -od; pl.p. -uoid 
kasarmi: i(Úe tu li k-ō, dragun (rakuuna) 
se. (v. козарма.) 

kaza\t (Sn B Kn Td Kš Pk); p. Sn B Kn 
-ttud; pl.n. Sn B Td -tud; pl.p. -tuid

kova, kauan paiste ttuna ollut, kovettu
nut (leipä): Sn andoin k-ttud leìbăd. P k  
leih oŋ k., homęhtunnu. 

kaza(ŭ \ix  (Sn Pl N), B Td -i%, B -ìh, 
V -the; p. Sn B Td -ixxad; pl.n. -ixad, 
B -iĥhad; pl.p. Sn B Td -ixoid piika, 
naispalvelija: Sn lehm puśk  (puski) 
k-ixxad. (Av казачйха.) 

kaza\ttuda (Sn B Td); pr. Sn -ttū, B Td 
-ttuu; impf. Sn -tui, B Td -ttui kovettua, 
kuivua: Sn leib k-tui đo đaлoĭi (kovin). 
Td k-ttuu leib, đa,tgaz (reen jalas), 
bembeĩ (luokka, vemmel), vałmehekš pi- 
dătu painada k-tummai valmiiksi p itää  
painaa [vemmel] k-um aan (jäykisty
mään).

kazaŭk  (Pl), Td kazàük; p., pl.n. Pl Td 
-ad; pl.p. -oid ruum iin m ukainen naisen 
pusero: Pl k. on ilŭed  müöi nuađittu  
soba k. on ruum iin mukaiseksi teh ty  
vaate. (v. казачка.) 

kaš\i (Sn—Td N V Lm Pk), B kàêi, N 
kaŝi; p. Sn—Td N V Lm P k  -id; pl.n. 
-id, Td -ìď, N V P k  -id; pl.p. Sn—Td 
-īd kissa: Sn kudamas (missä) tanos k. 
on, hīŕid vähä on. šiga bobrad ei sua, 
a k. kuń ilŭad  (san.) sika ei synnytä 
m ajavaa eikä k. näätää. Td k-ìd andàv 
potkan kissaa potkaisee. N k-į poigad 
suot (poiki). V on azuttu noukko, štobį 
k-ìd kävüttäś pendoaittah on teh ty  [oveen] 

‘ läpi, jo tta  kissat kävisivät piha-aitassa.
P k  k-in tobđ kissan suuruinen. 

kašilou\ĩc (Td Sg); p. -kkod; pl.n. -kod kis- 
sanläpi aitan  ovessa. 

kaŝimpoig (Sn B); p., pl.n. -ad; pl.p. -id 
kissanpentu: Sn napset k-at pedvatau 
(rääkkäävät). 

kašiŋkał\ĩc (Pl Td); p. -kkud; pl.n. -kud  
perunanmummu. 

kažī (Sn B P l Td), B kaŜL, P l gazī, Kn 
дагл, N kasi e , kašn, P k  kàŽL; p. Sn 
P l Td kaŝlad, P l gazĩad, Kn gaLıad, 
N kaźnad; pl.n. Sn B Pl Td kažĩad, 
P l gazīad, Kn gašnad, N kažnad, kaŝ-
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īàd, P k  kàŝlàdf pl.p. Sn P l Td kaãĩoıd.
P l gazĩoid, Kn gažAoid järv ikaisla (scir- 
pus lacuster): Td k. heiń oo, vedes kazvau. 

kaě\ĭiìc (Td Sg), N -laŝikko; p. Td Sg -ĭik-  
kod; pl.n. -īikod  kaislikko.

*kazn (Td); g. -àıı valtio ,' kruunu: k-àm  
medsàd. (v. казна.)

*kazna(ŭeistv (N); p. -ad valtionrahasto: 
suottagàt k-ài kakśtošküme tuhàd viekää 
v-ooıı kaksitoista tu h a tta  [ruplaa]! (v. 
казначейство.) 

kazń\ida (Sn); pr. -tn; impf. -īn  m estata: 
k-itau vai piäńiköid  m estataan vain 
m urhaajia, (v. казнить.) 

kaźonn\ī (Sn Td); p. Sn -iad. Td -ijad ; 
pl.n. Sn -iad. Td -ijad. N -ĳò,d; pl.p.
Sn -i(Oİd valtion: Sn rııeilhoŋ k-ian 
kahakan (viina,myymälät). Td k. U(űask(a) 
(metsälohko). N mänou Höu sen kodinnu. 
kas pidèttai k-įjad đeńgad menee yöllä 
sen talon luo, jossa säily tetään  valtion 
rahat, lohten m inä k-įjai hanĥai (pank
kiin). (v. казённый.) 

kaéoŋ\k (H Td); p.-kkad; pl.n. -kad: pl.p.
-koid valtion viinam yymäíä. (v. казёнка.) 

kazv (B Td N); p. -ud kasvu: E hän on 
tóbđ k -u łţ hän oıı suuri kasvultaan. 

kazv\ada (Sıı B Td N T P  Ph  Pv), SP -oa; 
pr. Sn B Td N T P  SP Ph Pv  -an, Td 
-àtĩ. Plı -àu. Kj -ab; impf. Sn B Td N 
SP Pv  -öin. B -uoi. N -òin. P h  -uoin ,
Pk -uə. -ue kasvaa: Sn gribad vit k-etau 
ende kaikkid šıeńid  ta tith a n  kasvavat 
ennen m uita s ien iä .. huabaiŝē kandõ 
koivuine veza ń i kooz ei kazva (san.) 
haavan kantoon ei koskaan koivun vesa 
kasva. B Td herneht hüväd k-au [hiekka- 
maa] kasvaa hyvää hernettä , pū. vaza 
(vasikka), . l a p š .  kartofel (peruna) k-au. 
rugehed, vengad k-etau. lähä hanmehë 
v iï  k-àu tuĩian kezàn ńītèttavakš täh än  
halmeeseen kasvaa vilja tu levana ke
sänä leikattavaksi. k-uoi rugiš (ruis) 
ülen hüvä. N puis k-èttai jah.ıııkàd (ome
nat). ťiľtàr k-oi sūrekš ńeiŝťękš (tytöksi).
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k-au seillǻemę-Aę ■mrslăjiĕ k. seitsem än 
virstan  pituiseksi, nagręhęd k-eitī. rak 
k-au rakko nousee [käteen], Kj lehtez 
(lehti) puh k-ab. P k  ūdessai (uudestaan) 
k-au meri. релѵака k-etau ťšıı.ckŭd (svl- 
kyt).

kasvain (Lm) syylä.
kazvandahi\ńe (Sn B Td); p. -št; pl.n. -šed; 

pl.p. -Sid kasvantaväärä, tarkoituksensa 
mukaiseksi kasvanut (jalakseksi, luo
kaksi, veneen kaareksi jne): Sn dangaz 
Aiıaditau k. jalas tehdään  k. B läƞkpūd  
oij k-žed länkipuut ovat k: k. dałgaz. 
bembeĩ. paińim  (jalaksen paininpuu). 

*kazvaška\ta (N); pr. -ndou alkaa kasvaa: 
sīd ozm (oras) k-ndou trupkăjıě (torvelle). 

kazva\ttada (B), Td -tada; pr. B Td -tan; 
impf. N -kazvàï kasvattaa: B ńed [po
tsin] poigaižed minä silotan, k-tan loh
duksi ne porsaat m inä syötän, kasvatan 
isoiksi. N kazvàí koum į vuot tobdàkž 
brihčıųÜukŝ kasvatti [poikaansa] kolme 
v u o tta  suureksi pojaksi.

*kazvattel\da (TP); impf. -in  kasvattaa, 
kasvatella.

kazvehtunu (N) arpeutunut: k, koht arpi. 
kazvoińe (Td) kasvuinen: pien-, tobdk.

pieni-, suurik. 
kazv\uīikąz (Sn), B -oĭikaz. Td -aliĥàz; 

p. Sn -ìıīikast. B -oīikast; pl.n. Sn -u īik- 
kahad. B -oĩikkahad nopeasti kasvava; 
isokasvuinen (ikäisekseen): Sn nuor oŋ 
le.. íerävăi (nopeasti) kazvau. Td tôä 
hriha on k-alikàz tuo  nuorukainen on i. 
k-alikàz varz (varsa). 

katai\da (Sn), Td katai\ta; pr. Sn Td -(Üen; 
impf. -(tëin kau la ta  vaa tte ita : Sn m,ăne 
soban (vaatteet) k -c tŚ F Å  (v. катать) 

kataipuaĩi\k  (Sn), B Td kataindpuaĩi\k. 
katai(lsuspuali\k. Lm katànkç;' p. Sn 
B Td -kkad; pl.n. -kad; pl.p. -koid (ham- 
paallinen) kaulauskapula.: Sn k. oŋ kädes 
kataides (kaulatessa). B sobideŋ kataind- 
puaīik  vaatteiđenkaulauskapula.
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katai(tǻuǽajı\k (Sn); p. -kkad; pl.n. -kad; 
pl.p, -koid kaulaustukki, -tela: k-kaz 
üìtıhäŕ sơbūD kiäŕităư  k-kin ym päri v aa t
teet kiedotaan, (v. катать ja  балка.) 

ka\tańįš (Sn); p. -tańtëad; pl.n. Sn B -tań- 
Üad, B -tàńđad, Td -tàndsad, P k  -tań- 
íǻad•; pl.p. Sn -lańíŝoid; B -ŧàńÚoid łıuo- 
pajalkine, (Av катанцы.) 

kataťŜ, -in  (B); g. -un  tuohduta, nyĳin, 
jolla tuohi irro itetaan  koivusta, (vrt. v. 
коточйкъ.) 

ka\te (Sn B Td Kš), Kıı -tę; p. Sn Kš -íeí 
B Td -tèkf pl.ıı. Sn B Td Kš -tteged, N 
-ttęgèd; pl.p. Sn B Td -ttegid peite; kansi: 
Sn ota oddan kattegikši o ta  peite peit
teeksi! đašiǻik kaliegeŋ kere kannellinen 
laatikko. N hüö uńimielès kattęgèt pot- 
kiU ī he unissaan potk ivat peitteet [pääl
tään].

katek\àz (Td); p. -òst; pl.ıı. -akàd; pl.p. 
-ahìd kannellinen, katollinen: k-ahàd 
pordahàd katolliset portaat. 

kat\epajıttin (Sn B Td TP), N -epauìįn, Lın 
-èpajıttin; p., pl.n. Sn B Td -epanttinad; 
pl.p. -epaAttinoid kuolleen valkea peite. 

katepö\vü (B N), Td -m; p., pl.n. B -vüd, 
Td -md; pl.p. B -vüid, -ludid vuode- 
vällyt: B k. ■ .lambaznahkaińe, puhtaz 
nambaznahk, kakškieraińe kukkeĩ, kah- 
tejiį-varoin ombentu; ombejıuksetoŋ karu- 
İsuras; randad müö om pandu mustat 
vatet kaunokš Uho harmagad v. ovat lam 
m asnahkainen, p ää ltä  valkea (kangas- 
päällistä vailla) m akuupeite, [jossa on] 
kaksinkertainen pussi (jalkain ym päri 
ta iv u te ttav a  jalkopää), ommeltu kahta 
henkeä varten; ompeleet ovat karva- 
puolella; [vällyjen] reunoissa on koris
tuksena m usta ta i harm aa kangaskais- 
tale,

katkai\tta (S11 Kıı Kš), B Kıı Td -ta, N 
-da; pr. Sn B Kn Td Kš N -dan; impf. 
-iin , Kıı -iin , -iin  katkaista; kärsiä: 
Sn minä dangaksen k-iin  reges (reen 
jalaksen). B huĭc händäŋ katkai i u id ī

meitsā händäìä susi katkaisi hän tänsä  
ja  pakeni m etsään hännättöm änä.K n 
dogahinę k-dàv^ahidad jokainen saa kär
siä m ielihaikeata. N sinun poig minun  
Aapsęu katkàiŝ kădęę sinun poikasi kat-' 
kaisi m inun lapseltani käden. 

katkę (Lm) tela (veneen alli* pantava.)
(ѵ.кат|0къ, -ĸá.)

*katke\de.ıda (Kš); impf. -deī, T P  -je.úih 
katkeilla: TP л а te.ıahkoızèd k-je.ıãih (itk.) 
la ttiapalk it katkeilivat. 

каіке\лт т  (Sn B Td), N -umùz; p. Sn B 
Td -лmust; pl.n. -Amuksed; pl.p. -лтик- 
šid katkeam a, halkeam a, halkion, py- 
kim ä (ihossa, hihnassa, kalliossa) Sn 
kaĩĩoŋ  (kallion), nuoraŋ k. B k. dan- 
gaz, kädes, nahkas, remeńis (hihnassa). 

katke\ta (Sn B Pl Td Kš N); pr. -non, Kj 
kattoi,; impf. Sn B N -ń  B P l -i, Td Kš -ŝ, 
Kj kattcń katketa, mennä poikki: Sn 
kätküdem bibu k-ń kätkyen vipu k-si. 
nuorad dcsīi k-tannou, mänet šelgälläi 
,jos nuorat katkeavat (katkennevat), 
menet selällesi. B puaĩik  (kapula) k-i. 
pīt k-tud  katkenneet (haravan) piikit. 
huk kiškalz händät läìıteges-pläi, händ k-i 
susi kiskaisi hän täänsä avannosta, h än tä  
k-si. Pl nuor k-i. Kš hudr (erävăi k-nou 
hauras helposti (pian) k-aa. N k-ttai 
hälĩai regès kal,.ıahàd k-avat hänen re
kensä kaplaat (ketarat). haŋ küźŭi koumę 
ńıeg.ıad katkennut akàu hän  pyysi vai
m oltaan kolme k a tk en n u tta  neulaa. Kj 
rahkiś kätten rahje k-si. 

kaik\oda (Sn B N); pr. -on; impf. -öin k a t
koa: Sn k-o päret ĩibo nastat pane šińńe 
viriteksekš päitêī katko päreitä  tah i 
pane lastu ja  sinııe uuniin sytykkeiksi! 
B ńokàd katkcitud [veitsien] katko tu t 
kärjet. N pidäu hüviƞ konoítida kai 
puhtahàkś, kai ougèd k. p itää  hyvin puida 
kaikki [lyhteet] puhtaiksi [jyvistä], 
kaikki oljet k. k-oi oŗťšàs sarvèd k a t
kaisi o tsasta sarvet.

,ka\)oz (Sn B) B, Td -tòz, -íòs; p. Sn B -tosi,
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B Td -íòst; pl.n. Sn B T d -toksed, Td 
-tòksed, -ìòksèd; pl.p. Sn B -tokšid, B 
Td -òkšid ulkokatto; B myös kansi: 
Sn katoksē panda pid^äu naudad u-oon 
on pan tava laudat. Td ťsuràn i toišęn 
on katos kodìš  asuinrakennuksen kum 
mallakin puolella on u, katòksĕně tòíę 
p i i tšikad piīitau katòznaudàd k a tto a  var
ten  myös sahurit sahaavat katto laudat. 
B ottau ašlŝā veti, kattau libo peredńi- 
kan, ku  katosi eunę; katoz ku i on, šĩd 
katoksen kattau o ttaa  astiaan vettä , 
p e ittää  vaikkapa esiliinalla, jos k an tta  
ei ole; jos on kansi, niin kannella peittää. 

katòznau\d (Td); pl.n. -ďàď katto lau ta . 
ka(Išah\tada (Sn N Lh); pr. -tan; impf. 

Sn -Iin  katsahtaa: Lh šinū piäi k-tetau, 
šin M a  šinm a.ınJške  kun sinuun k a t
sah tavat, sinä ota ja  iske silm ää (sil
mällä)!

ka(Üah\tazetta (Sn), B -tazeta, Td kadsàh- 
tadaze, P h  -tàkse; pr. Sn N -tazen, Td 
kadsàhtadazen; impf. Sn -taŝin , B -timoi, 
Td kadsàhtadažin, N -līzei, -tīhezei k a t
sahtaa: B vähäiŝen astuin nurmed müöi, 
k-timoi tagaze-piäi kun vähäisen olin 
astunut n iittyä  pitkin, katsahdin taak- 
seni. N k-tīzei zerìcanòi (peiliin). ka(Išàh- 
tate ikkunàs katsahda ikkunasta! Ph 
nuottę kandetah venehęh i đäňłłęh ei 
pidä k-tàkse nuotńikuoiłį n u o tta  kanne
taan  veneeseen ja  taaksensa ei tule 
nuottam iesten katsah taa. 

ka(Išaht\uda (N); pr. -ùn  katsahtaa: sįs 
zeŕkanoišęs ku  k-ùt siihen peiliin kun 
k-dat.

ka(tša\ita (B), Td -idä-, pr. B -illšou, Td -i; 
impf. B Td -iïš  häily ttää, keinuttaa 
(venettä tuuli): B veneht k-illšou. meid 
ülen äijiin (kovasti) k-iťš. Td elä k-iji 
venehtl (v. качать.) 

ka(Išai(Išĩhe (Td) häilyi, läikkyi: maid 
(m aito) k. (v. качаться.) 

kalšk (B Td); p. -ad häilyntä, keinunta 
(veneen): B egläi o li tobđ k. eilen kovasti

heilu tti [vesillä]. venehess„on k.: ka- 
(űaillšou. Td dало tūĩ: tobđ k. oli vene- 
heĴi,, veneh oli tobđas k-as kovasti tuuli: 
vene kovasti keinui, (v. качка.) 

kaíšmer (Pl); p., pl.n. -ad karvas, (vòi, 
m aito, kala, liha). 

kaUomus (TP) iris (silmässä). 
kū(Išoìez (B) nuorikon esittely sukulaisille 

häissä. ka(Išotes-rodovoi-vīnad edellisen 
yhteydessä sulhasen isän nuorenparin 
välityksellä tarjoam a viina. (Ks. LK 
siv. 256 ja  259).

*ka(IšoUtada (Kn); pr. -tetàŭ esitellä nuo
rikko häissä sukulaisille erikoisin me
noin: pappi veńílšaillšòŭ, tundàu ukon 
kođī, süödäŭ da đuodàŭ da m ıųlśuoi 
k-tetàŭ pappi vihkii, tu llaan  miehen 
kotiin, syödään ja  juodaan ja  nuorikko 
esitellään. 

kaista ks. katlšoda.
ka\ttada (Sn B Td V Ph M Pk); pr. -tan, 

B -tan, N tàn\ impf. Sn B Td M -toin, 
B -tuoin, N -toin, V Ph  -tuoin k a ttaa , 
peittää: Sn nasť ei pidä  (ei saa) k. umbi- 
pŕäM (um pipeittoon), lupehtū (tukehtuu). 
katuxan (vällyillä) katetau hebo. B lei- 
bäd katetau soban štobi pehmidaiŝ kuoŕ 
[uunista o te tu t, kuum at] leivät peite
tään  vaatteella, jo tta  kuori pehmiäisi. 
kattau ašlšan (astian). Td kata leibäd, 
hebol kođi on katettu naudan asuinraken
nus on k a te ttu  laudoilla, pnotńikàd 
kaìęìàŭ kirvesmiehet k a ttav a t [talon], 
tobđan paikan katettu buraìc hartia liinalla 
peite tty  pärekori. N pappi mänou buràk- 
koi, тщІІоі kŕiškàu kattau  pappi menee 
pärekoriin, nuorikko [sen] kannen sul
kee. pokoinikàn kaìoi vainajan  hautasi. 
V päregen kūzīzen kodit k. kuusipäreillä 
k. asuinrakennus. T P  kego katetàh ongi- 
šonoman aum a k a te taan  olkikatoksella. 

kă\ttazeta (B); pr. -ttazen; impf. -tuoihe 
(s. 3 p.) p e ittää  itsensä, peittäy tyä: 
šiga on sūŕ burak, šihi mäne da kaltaze 
siellä on suuri pärekori, mene siihen ja
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peitä  itsesi! arhjerei Sinne kaiuoihe piispa 
peittäv ty i sinne. 

ka\İtida  (Sn B Td TP); pr. -ün\ impf. 
•İīn, v ierittää, kierittää; kiitää: Sn minä  
katìm  pari (h irttä). B m inä kaíīm  par- 
íid  (hirsiä) vedei (veteen). TP müödäi- 
zeìı kalitah veneheA m yötätuuleen kiide
tään  veneellä. (Av катйть.) 

каі(і\л  (Sn B Td V T P  Lh Pk), N -m; 
p. Sn B Td Lh -nad; pl.n. -nad. B N V 
T P  -л<Ы; pl.p. Sņ B Td N Lh -Aoid 
kattila , sangallinen tasaleveä p a ta ,.sau 
nan pata: Sn paŋgat калаі к-лй, keitämme 
Ісалаоі B vaškińe, raudaińe, ťšugunnoi 
(valurauta-) k. |ļ k. om vaškińe ünńã, 
paŋg om vai raudaińe k. on kokonaan 
vaskea, sanka vain on rautainen. Td 
к-лат pańiŋ kiehuma tuĩihaudajıę (lie
delle). Lh колте к-лаі kiehu Uhan 
kolme kattila llis ta  on lihaa kiehumassa. 

katíim ard  (B); pl.p. -uoid heinäsirkka. 
kattiupie  (N) kattilapää (haukkumanimi). 
*ka\tto (N); ali. -Іолё ulkokatto. 
kai(še\nda (Sn N); pr. -л§п\ impf. -Iin  

katsella: N к-лои İĥurai i toižei (ym pä
rilleen).

ka\üšoda (Sn B Pl V Ph  M Lh), Kn Kš 
N Lh -İÜııda, Td -ttsuda, SP -ttšuo, Kj 
-tsta; pr. Sn B Pl Y SP Plı M Lh -1tšon, 
Kn Kš N Lh -((Sun, Kn N -(Ŭòn, Td 
Kj -(tsu,n, Td -(tsùn, N -(đùn, T P  -t'šon; 
impf. Sn B Pl SP M -(ťSoin, Kn Kš 
N Lh -(Űuin , Td Kj -(tsuin, V Ph  -(tǻuoin 
katsoa; kaita, hoitaa; kokea (verkkoja): 
Sn katŰou ikkunas (ikkunasta). B k. 
hebod, Aast, leìımad, Aambahid. katÜō 
ŕebuoĩd katsoo kettua, m užįk Ылди i 
ka(lšuòŭ, što końdī on kai tuadanu  mies 
tulee ja  huom aa, e ttä  karhu on kaikki 
tehny t, hän kaìšou koira piăi. Td. kadsu 
tagasepiä (tagakš)\ mäne kū(tsu verkoidl 
kū(tsu i lomiin  löysinpäs! N kalíšuu, ka 
seiéuu m uŝik [kım] katsoo, niin huom aa 
miehen seisomassa, lähtèn minä , ka- 
ťšìın, midä hää pagiŝou lähden, o tan sel

vän, mitä lıän puhuu. Ылои pappi 
ŕīhei, kattǻım: havadòd täuzìkoižèd pappi 
tulee riiheen, katsoo: säkit ovatŭaivan 
täynnä [jyviä], tsaŕi kaįtšuu sadus kai 
p u u D  tsaari ta rkastaa  puutarhassa kaikki 
puut. kattëui m ī pidau anta đeńgàd 
katsoi [kirjoista], kuinka paljon on 
annettava rahaa, toinç toifęì ka(Üŭttai 
toisiinsa katsovat. V mäŋgeäd kunne 
ka(ťsottę m enkää minne tahansa! TP 
kū(tŝo muamas ku tŭ ū  huomaa, äitisi 
kutsuu! Ph  pappi kaİÛòŭ dienòn Ылпи- 
dęks: tämä lcazàkkį теіл ei īıüvä pappi 
huom aa asian tulleeksi [selville]: täm ä 
meidän renkimme ei ole hyvä. Lh т щ й о і 
kaítŝou pitkaišë mušikkā piăi nuorikko 
katsoo p itkään  miestä (mieheen päin). 

kat\ŭ% (Sn B Td), Lm -uhkę; p. Sn B Td 
-ùxxad\ pl.n. -ùxad; pl.p. -ŭxoid leveä 
nahkapeite längissä, n. 1 Ѵг kortt.; väl
lyt: Sn läƞgideŋ katùx, ńiškam pian nahk 
rahkehī suai länkien peite on [hevosen] 
niskan päällä nahka, rahkeisiin saakka 
u lo ttu v a . ' katùxaA katetau (peitetään) 
hebo.

kauh (Sn B Td Kš N), Lm -ę, P k  kàuh; 
p. Sn B Td kauh\ad\ pl.n. -ad, B Kš N -àd, 
P k  kàuhàd; pl.p. Sn B Td Kš -oid kauha 
(varrellinen; puinen t. m etallinen), (kal
jan, veden t.m .s. nesteen) am m ennus
astia; Sn myös (kala)haavi: Sn к-ал 
vett^amuAttau bıųtsù-päii kauhalla v e ttä  
am m ennetaan tiinusta. калап nostettav 
k. satkas-pŉi kalahaavi, [jolla eläviä 
kaloja nostetaan] säiliöstä. 

kauhaińe (Sn) kapusta. 
kauhed (B) väristys, hiestymisen jälkeen 

vilustum isesta johtuva: k. Ылои ѵілш  
v. johtuu kylm ästä. 

kauhtan (Sn B Pl Td Kš), Kn kąuftan, Td 
kaftan; p., pl.n. Sn—Kš -ad\ pl.p. -oid 
(sarka)kauhtana, p itk ä  päällysvaate: Sn 
k. oo Auađittu ьіллаг da tüöAaƞgas k. on 
teh ty  villa- ja  pellavalangoista. B k. 
moińe oƞ ku i paītto. (v. кафтанъ.)
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kauhtanaińe (Td) lyhyt kauhtana: k. habut 
kóarsides, enirn oza т дйгел ly h y ttä  kauh
tan aa  k äy te tään  havuja hakatessa, enim
mäkseen syksyllä. 

kaun\ehešúi (Kš), N -eheĩi kauniisti. 
kau\ńiS  (Sn B Td Kš N Lh), B Pl -ńiš, 

Td Kš N -ńìŝ, N -ńis, -ńìš, p. Sn Pl Td 
Kš N L h -ń išt; pl.n. Sn Pl Td Kš Lh 
-nehed, N -nęhèd; pl.p. Sn Pl Td Kš Lh 
-nehid\ komp. K -nehemh kaunis: Sn minä  
en ńähnü tägä kaunehid ńeiśisid  m inä en 
ole nähnyt tää llä  kauniita ty ttö jä.- İäs 
käSipaikass..oŋ kirdnn kauneheo tässä 
pyvhinliinassa oıı kauniit »kirjat». B nou- 
zòu kaunis päivüińi (aurinkoinen), k. iäń 
(ääni), lc. oŋ kaüšoda hän k. hän on ulko
näöltään. Td hebo, mieź, kođi (asuin
rakennus) k. Kš kauńìŝ neiríŜuã (ty ttö). 
N oli nuor ak hällai kauńìš  oli hänellä 
nuori, kaunis vaimo, tuodài калл^ kar
ta İška tsarin kaunehes İüİtärès tuodaan 
hänelle tsaarin  kauniin ty ttä ren  valo
kuva. i  kaunehemb ei-kunna  ja  kauniim 
paa ei voi olla. Lh hän mänöu kaunehenę 
šelgänç (harjulle). 

kauńika\ińe (Td); p. -sí; pl.n. -iŝed; pl.p.
-ižid  kaunokainen.

*kau\p (Sn); pl.in. -pois pula: läìıttä pidäiš, 
a hebod ei tu,odu, haupois käŝin i олеп 
läh teä pitäisi, m u tta  hevosta ei tuotu , 
pulassa oletkin. 

lcaurug (Kj); p., pl.n. -ad leipäm öykky 
(pyöreä), limppu, (v. коврйга.) 

kausi (Sn B P l Td Pk), N -àz, Ph Lm -g; 
p. Sn B Pl Td -ad; pl.ıı. Sn B P l Td Lın 
P k  -ad, B Td V Ph -àd, N -ahàď, D' -ahad; 
pl.p. Sn B P l Td -oid kausta (reessä): 
Sn İähä regĕ p id läu panda k-ad. P k  k-ad 
kabnahiden ргііл k-ŧ ovat kaplaitten  
(ketaroitten) päällä. 

hautoi (N) kalttoon, vinoon: k. vedanu on 
naıųiíaą  (penkin). 

kavaii (Sn B N У Plı Ls), Sn kauie, B 
kava(Ŭi, Td K š kauíi, Td kauti, N kavàïì 
k au tta , lävitse, ohitse; asti, saakka;

Td myös tähden, johdosta: Sn aja íömäŋ 
k.\ vangeđ duro lehmän.ı..O(ťšas šilmiden 
kauie anas..suai valkea viiru on lehm ällä 
otsassa, se u lo ttuu  silmien välitse alas 
[turpaan] asti. B häm matkadau me(Űaŋ 
k., .lähikkăli hän kulkee sivuten m etsää 
läheltä, küläiŝen randad müöi oli dorog, 
ĩähtegiden каѵщІІі pienen kylän ran taa  
m yöten oli tie, avantojen ohitse. Td häm  
matkàS medsäŋ kauii hän kulki m et
sän läpi. ma(isìŋ kauti tu īi kodī Mat- 
jun (talon) ohitse tu li kotiin, vett oli 
vüöüsimeŋ kauti v e ttä  oli vyötäisiin 
asti. .mnd oli po,nveŋ kauti. vahnudeŋ 
kauii eę voi vanhuuteni tähden  en voi 
[tehdä jtk in ]. N meideŋ k. tuīīd . lcikadau 
Űabatoin k. daugàd hakkaa poikki [vai
najan] ja la t siitä  kohdasta, m ihin saap
paiden varret u lo ttu v a t. P h  m iŋ  k. tuĩid  
m itä tie tä  tu lit?  Ls midä k. m itä  tietä? 

keb\d (Sn Kn Td Kš Kj). Sn Td N V 
P h  M -ded, Sn P lP lı -jed, Kš -d{e), N -dĕd, 
-đèd, SP -jei\ p. S11 Kıı Kš Kj -däd, 
Sn Ph -jedäd, B Kn M Lii -đedad, Pl Td 
Kš V Ph -dcdäd, SP -diedu; pl.ıı. Sn Kıı 
Kš Kj -däd, Sn Plı -jedäd, B Kıı M Lh 
-dedad, Pl Td Kš V Plı -đedäd, SP -died\ 
pl.p. Sn B Pl Td Plı M Lii -dedid, 
B -dedoid, K n Kš -dedīd, Plı -jedid; 
komp. Kıı kebemb, Td Kš Lii keb\đemb, 
N -ęmbę, V -dedembi, SP -jiembŕ, sup. 
Td kebdemb kaikkid  kevyt, kepeä, helppo: 
Sn kebdedis sobis kävendnu keveät (ohuet) 
vaa ttee t päällä kulkevat. Kn ku ń i kaste 
om, ŝiń i ĥebemb kośśida niiıı kauan kuin 
kaste on maassa, on kevyempi n iittää . 
Td kebded veneh, regi, haran, lıaŋg. lıällei 
oĩi k. suóda тщіёоі hänen oli helppo 
saada vaimo. Kš elädä on kebđe on helppo 
elää. N kebdĕd käzi sĩĕmęndajàn onnea 
kylväjälle! M kebđedad tundah mille ńed 
konošid [liian] kevyet tu levat olemaan 
minulle ne kalossit. 

kehđedäĩi (Sn Td), B kebdedaĩi, UebedaŜİši, 
Kn kebđai, Kj kébjăs-, komp. P l kebđe-
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dembäĭi keveästi, helposti: Td duoksou, 
kävelöuı, vedani k. Kj nämä kaadan kebjäs. 

kebduka\ińe (B Td); p. -št; pl.n. -ižed; pl.p. 
-išid  kevykäinen, hyvin kevyt: Td k. 
jiapš.

kebđuĥāštši (N) hyvin keveästi. 
kedo (B Td N); p., pl.n. B Td -d; pl.p. -id 

palo ensimmäisen viljan korjaamisen jä l
keen. Td N myös aho: B mužįkàn oĩi 
ďo endińę k. šiemèttu гидвкел mies oli jo 
entiseen paloon kylvänyt ruista. 

kedoka\šk (Td); p., pl.n. -sked rasi. 
kedokoiv (Td) rauduskoivu (betula verru- 

cosa).
kedoruĳi\ž (Td); p. -št kaskiruis (kaskessa 

kasvanut).
kedovińńi\k (Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p.

-koid kaskenviljelijä. 
keg(aid (V); p., pl.n. -ad; pl.p. -uoid aum an 

ym päri pantu  aita. 
keg\o (Sn B Td N V T P Lm Pk), B Pk  

liego; p. Sn B Td P k  -od; pl.n. Sn B 
Td N V Pk -od, N T P  -òd; pl.p. Sn B Td 
-oid viljakeko, aum a (pyöreä, suippopäi- 
nen; alustana on kaksi paksua puu ta  
(aidasta), jo tka  on oljilla peitetty ; sen 
alitse tuu li pääsee): Sn ańdïruagaA (terä
väkärkisellä seipäällä) nostetau snuapųid  
(lyhteitä) kegõ. /m tađ(olkikatokset) oŋ ke- 
доіл ріал. B šo.ıom ołges (olkikatos) pan
dan, lcegom piänę. sadoim bapkoim, vĩMŋ 
kūSirı kümmeňim pandau kegod kekoi- 
hin (keot) pannaan kuhunkin sata, viisi-, 
kuusikym m entä kuhilasta. hua(ãzàs hui- 
velan ku i ozràd, šìt pandau heit kegõ 
kun ohrat ovat haasiassa kuivuneet, 
sitten  pannaan ne aum aan, ńītetü  (lei
ka ttiin ) рало, liego panđī (tehtiin). Td 
sada bɯ pkad^oĩi rwgìškegò sata, kuhi
lasta [suuri] oli ruisauma, kùi hän (rugïš) 
kŭivàv, šīd pidàv naskeda kegòĩ, šīt kegòs- 
p ĩa ĩ puĭdă  sitten  kun ne (rukiit) ovat 
kuivuneet, sitten  p itää  panna kekoon, 
s itten  keosta puida. N m ušik rugehed 
rahnoi, lcegòi nbeŕī mies rukiin leikkasi,

aum aan korjasi. P k  kegon ал on siä 
aum an alla on alusta (sija). püStet,au 
ńiegnàd i піедлиіке pandau korva(ĨŜùd 
i  šīd pandau liego i  liego katetau яолотал 
p istetään m aahan pystypuut ja  näihin 
pannaan tuk ipuut ja  sitten  tehdään 

• aum a ja  täm ä ka te taan  olkikatteella. 
ke^o|ía (Td TP); pr. -dan; impf. Td -Sin 

panna kekoon (rukiita), tehdä aumaa: 
Td minä k-dan kai rugehed (kaikki rukiit). 

keg\äīeh (Sn P l Kıı), B Td N V T P  SP 
-iileh, Kš -eleli, -aleh, N -äļęx; p. Sn P l Kıı 
-äīeht, B Td V -äleht, Kš -eleht, -aleht, 
SP -iilehtii; pl.n. Sn Pl Kıı -äĩehed, 
B Td V T P  SP -älehed, Td N -ċilehèd, 
Kš -lehed. -altiıed; pl.p. S11 Pl -äĩehid, 
B Td V -iilehid, Kıı -äĭehīd, Kš -lehīd, 
-alelıid, SP -ädehī kekäle: Sn kai (kaikki) 
lcegăĩehet ралеШ. Td kùi kašk vierìaŭ, 
šīdə kegälehèd kogòtàǔ kogō1 kun kaski 
on vierretty , sitten  kekäleet kootaan 
kasaan.

kegälehdüv\ă (B); p., pl.ıı. -äd; pl.p. -id 
härkä-, to ra jyvä (musta). 

kegälfíhpiä (Pl); p., pl.n. -d nokisienten 
tuhoam a tähkä. 

kelm\o (Sn N AV), B Td kehn; p., pl.n. 
Sn B Td -od; pl.p. -oid paholainen: B k-od 
m ińa nähnü en. N m uońit mindai kehno 
muSik petti m inut talonpoika paholainen. 

kehnoAainę (N) paholainen (kirosana): i k. 
ei-andanu ń i leibäd; ń i kagrad üökš 
hebǑAĕ eikä, paholainen, an tanu t leipää 
eikä kauroja yöksi hevoselle. 

keh\ä (Td N); p., pl.n. Td -äd; pl.p. -id 
(kankaanluom is)kehä, jolle loimilangat 
kehitään  kerinlaudoilt,a ennen kankaan- 
luontia; (tuohi)kerä. 

kehä\ińe (Sn B), Td -ine; p. Sn B Td -št; 
pl.n. -iêed, B N -išęd; pl.p. Sn B Td -išid 
(kankaanluòmis)kehä; kela: Sn .laŋgaŋ 
kerittävää k-išed. B naŋgad keritäu kaŋ- 
gahan k-ižen langat kellitään kangasta 
luodessa kehälle.
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kei\jäz (Sn SP), B Pl -häz, B K n Td Kš -h,
V Kj -jäs, P h  Lm  -găs\ p. Sn -jäst, 
B Kn Td K š V -M d, P l -häst, SP -jästü, 
P h  -gäst; pl.n. Sn SP -jähüd, B Kn Td Kš
V Kj -häd, B -ìıàd, P l -łıäksed, Ph  Lm 
-gähäd\ pl.p.' Sn -jähid, B Td -hid, Pl 
-häkšid, K n -lıoid, Kš -hīd, SP -jähî, 
P h  -gähid (karhnn)keihäs. Osat: B (erä, 
Td terä-, B Td vars (kūzińe, koivuine, 
pihĩaińe, tuomińe): Sn keijäst p ide tä  
(käytettiin ) końãian tappades.-

keũ \uda  (Td); pr. -uu, -m; impf. -u i heilua, 
keinua: tämä veneìı ѵиалиіл  (aalloilla) 
đūAo (kovin) k-ū. (šuasuideŋ kieĩ k-ū 
kellon heiluri h.

keine (B) kenen kanssa: k. sinä kohtustuid 
kuka saatto i sinut (naisen) raskauden 
tilaan?

kei\t (Sn), Td -t, N -f; p. Sn -ttod keitto; 
keitollinen: Sn hän suai kakš keitton 
kaAad. N andau hälle kaлad keiton 
vastài an taa  hänelle keitollisen kaloja 
korvaukseksi.

kei\(eAdă (Sn), B -tвAta; p r . . Sn -ііелдп, 
B -ttelen-, impf.-Sn -((eĩin: Sn keitipīragad 
ket teudäu Heh ťūä.ı vois keitinpiiraat pais
te taan  pannussa voissa. B mu'tšuoi zavođī 
OAanđoid кеііеліа nuorikko alkoi paistaa 
pannukakkuja, minä sei(tša‘S (heti) олап- 
dad keittelen.

keitipīrag  (Sn B P l Td), Td keitepīrag-, 
p. Sn B Pl Td -ad\ pl.n. -ad, Td keiìe- 
pīrăgàď-, pl.p. Sn B Pl Td -oid keitin- 
p iirakka (puoliym pyrän m uotoinen,ohut- 
kuorinen, suurimoilla t. talkkunalla tä y 
tetty ): Sn k - a D  keiteAdäu гіеМИал vois 
k-kat paistetaan  pannussa voissa. B k.: 
kuoŕ ajcAtau stoAūA, šonad īibo taAkkunad 
pandau šüdämē, НеЫілал keitetau k.: 
kuori kaulitaan  pöydällä, hirssipuuroa 
tah i ta lkkunaa pannaan sisään, [kään
netään  kaksinkerroin reunat, lautasella 
tasoitetaan,] pannussa paistetaan. Td 
Auaditàŭ (tehdään) keiìepīrăgàã.

keito\z (Sn); p. -sí; p l.n . -ksed; pl.p. -kšid  
keitto: Sn (änăpä (tänään) h e ǔ  ei олпи  
k-st.

keiiţim ard  (B) puolukoista t. m ustikoista 
(m ehusta) ja  ta lkkunajauhoista  valm is
te ttu  keitŧoruoka. 

kei\(íădă (Sn Td), B -ttĂda, -ttadä, B Pl 
-ttada, Td T P  -ttädä, N -tada; pr. S11 

Td -iän, B -tan, B Pl -tan, Td -tan, 
N tàn, TP -tän:, impf. Sn B P l Td P k  
-(in, Td -tìn, N -toi, T P  -tin  keittää: Sn 

. mäne keitä zauhtrok (aamiainen)! k. vua- 
rad(pikeä), kagraišez dauhos keitetäu hut 
(jauhopuuro). nagrišt keitetäu haudaksi 
nauriita  keitetään haudikkaiksi. B šep 
(seppä) keittau raudan ahdos, tuAįS. 
totkud keitetau латЪаЫлд, lehmİAį, duo- 
mizē (juom aan) pandau. dauhòs k e it  
huttŭd jauhoista keitti puuroa, huk koi
tettu dauhos h u ttu  on ke ite tty  jauhoista. 
kure pańı stoAałę kukšinā maidos keitetun 
kuašan kurki pani pöydälle suipposuiseen 
ruukkuun maidossa keitetyn puuron. Pl 
tuoreheŋ keitid rokaa ra a ’an liemen keitit. 
N keitän pivod (olutta), keitau poròd 
(lipeää) kuodiš (tiinussa). oletti pä(tǻìs-' 
pieitE  keilettud lihad o ttiv a t uunista kei
te tty ä  lihaa, edgi midagi keitaiš etkö 
jo takin  keittäisi? kirvehès keitoi rokkad 
kirveestä keitti lientä. T P  huttu keitetäh 
rugehizes dauhos i  ozraizes h u ttu  keite
tään  ruis- sekä ohrajauhoista.

*keittäi (B); p. -d keittä jä: końdī käveľ, 
käveĩ, k-d ettsiu  karhu kuljeksi, kuljeksi, 
ke ittä jää  etsii. 

keittămi\ńe (Sn), B keittami\ńe, B Td keü- 
tămi\ńe\ p. Sn B Td -št\ pl.n. -ŝed keitto- 
aine; keittäm inen: Sn tänäpä (tänään) 
heİA ei олпи k-št. B anda mille nıida 
keittamišt (sūrint, lihad, ka.mđ) anna mi-, 
nulle jo tak in  k -ta  (suurim oita, lihaa, 
kaloja), keittämiźekši іилои ka,ıad keit
täm istä  varten  on tarpeeksi kaloja. Td 
pidäuı suada k-št. meil k-šed jwppišİH  
m eiltä k-ŧ loppuivat.



ke 121

keitänd (Sn); p., pl.n. -äd keitäntä, keittä
minen: ende lc-äd puhkaiteş suomustettau 
kaлad ennen keittäm istä peratessa kalat 
suom ustetaan. 

ке\Л (Sn B Td), B N Lm  -лло\ p., pl.n. 
Sn B Td TP -nnod-, pl.p. Sn B Td -ллоid 
kello (kirkon, lehmän, hevosen): Sn 
tëeŕkovaz (kirkossa) oŋ ìce.iãod i (ja) ĩeh- 
т ілл^ор kea.cod. lehmideŋ kennoideę ro- 
mińeh og lehmänkellojen rom ina on, 
N ajau келло bömbölis a jaa aisakello luo
kassa.

keлd\á (Pl); p., pl.n. -ad; pl.p, -oid kelta- 
lieko (lycopodium complanatum), 

keAda\ińe (Sn Td Pk), Td -(t)ńe, N keudaine, 
TP -іпЕ\ p, Sn Td -air; pl.n. -iêed, TP 
-ized keltainen: Sn vesnuxas viru, poisti 
k-iêekš riŝtìkaąz mānou viluŧaudissa m a
kaa, melkein k-ksi ihminen käy, Kn 
īvanànpäivad vastę otįtah semmoińę vast 
kendàizes bobàs juhannusyönä otetaan 
semmoinen vihko keltaisia (niitty)kuk- 
kia. N keudaine mies kelta tau tia  sairas
tav a  mies, TP k-ized Aaŋgad. 

ke.wpū (B); p., pl.n. -d te ltapuu  (kangas
puissa).

keĩi (Lm Pk) Lm  kelo(puu); P k  keli: hüvä k. 
келло\іпе (Sn B Td); p, -sí; pl.n, -ized, 

N -ifęd; pl.p. Sn B Td N -ižid  pikku kello: 
B ѵагалл^ор k. vasikalla on p. k. (kau- 

■ lassa). Ыгеле кадла келлиоіёеп šiduoi 
hiiren kaulaan sitoi pikku kellon. N ajau 
k-iŝĩs ke-nlieno a jaa joku pikku kelloja 
valjaissa, vaĩĩàstau heboo odnokoukai 
i  śidou k-iźęn bömböīĩ va ljastaa  hevosen 
kääsien eteen ja  sitoo pikku kellon luok
kaan. k-išei zvońī pikku kelloa soittaa. 

keAnoŋkandoi\m (B), Td -n; p. B -ńí; pl.n. 
-med; pl.p. -mid  kellonķannin (tuohinen, 
hihnainen): B k. tuohińe, remeńihińe. 

келлогікіеТ (B Td) kellonkieli. 
кело (B P l Td Lh), Td kelo. Lm  keĩi, P k  

кело\ p., pl.n. B P l Td Lh kвAo\d-, pl.p. 
-id kelo(puu): Td kūšińe k. kelokuusi. 
лардеппи k. m aahan kaa tunu t k. kelo

parded kelotukit. P k  кело on kuiv mänd 
libo (tahi) kūz, 

келгікт  (Sn), Th келНЫ ц p., pl.n. Sn Td ' 
-ad; pl.p. -oid kellonkannin (tuohinen, 
hihnainen). 

ke|n (S11 B Kn Td N V T P  Lm M Lh); p. Sn 
Td -dđ, B-N -da, Kn -da, P k  lieda; pl.n. 
Sn Kn Td -d kuka, ken, se joka: Sn paþ 
Ьлакоэлоѵіи hoť kedä pappi siunaa ketä 
tahansa (jokaista), ked ńämăd o.ıdau 
віллаі keitä ovat näm ät sinun luonasi 
[olevat pojat]? o.ą ken taht ole kuka 
tahansa! kess^oAįt [аіегал kenen luona 
asut? ken-lienou tu īi periiï joku tu li 
p irttiin , anheĩīd on äij, nähnü ń i ken ei 
enkeleitä on paljon, [m utta] kukaan ei 
ole nähnyt. B ken midagina kuka m itä
kin. кйлои, mв( (šas raiskáhíĩhe ken-lienou 
kuulee, e ttä  m etsässä risahŧi joku. keine 
sinä kohtustuid kuka on saa ttan u t sinut 
raskauden tilaan? Td kedä edšìd (etsit)? 
keine siną sūdized kenen kanssa käräjöit? 
üökš m indai ń i kehe ,ıaskeđa ei yösijaa 
minulle ei anneta kenenkään luona, ei 
ole n i kedä n i kus ei ole ketään  missään. 
nagretau da lüödävu kedä-lienou naura
vat ja  lyövät jo taku ta. N ела, ozuta ń i 
келле älä näy tä  kenellekään! tu īi ken- 
ĩieno (joku) ikkunan аллд. ei кеілд 
kerättä олд ei ole ketään kerääjää, küze- 
ĭem, keu on ãeńgąd kyselemme, kenellä 
on rahaa. У ken kunne kuka minnekin. 
TP štobį ei nähtăs n i ken jo tte i kukaan 
näkisi. M kem miííińegi rođizou kuka 
minkinlainen tulee, ken haravoiïs, sei 
лиои  kuka haravoitsi [heinät], se luokin 
[suovan], Lh еилд zīvattad ńi.kedä  ei ole 
y h tään  nautaa. P k  ommik m uid Ueda 
vai ei оле onko ketään m uita vai eikö 
ole? štobi ń i nıida ei sanuda ń i келле 
niin älköön kukaan sanoko m itään. 

keŋg (Sn TP), Lm -d; p. Sn -äd; pl.n. Sn Lm 
-äd, TP -ad; pl.p. Sn -id saapas: Sn 
pane k-ät hattaroideŋ kere [jalkaan]! 
k-is kandad (korot) korgedan.
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kcŋg\ida (Б), Td Ph -idä; pr. B Td Pii -in; 
impf. -ĩn  kenkiä, panna kengät jalkaansa: 
B k-in tëabatoid da,Agā vedän saappaita 
jalkaani, k-ī n dajıgad.

*keŋg\izeta (Td); pr. -izöta; impf. -the panna 
kengät jalkaansa. 

keŋgos-kuŋgos (Ph) kukapas: k. regez ajau? 
ker,gänombelī (Lm) suutari.
*ke\p (Pk); p. -ppid  keppi.
kepk\ç (TP); pl.n. -àd m atala  lippalakki.

(v. ĸénĸa.) 
ker (Sn Pl Kj Lh), Sn Td SP P h  kere, 

Sn kera, B Kıı Td V Kj Llı P k  ke, B lie, 
kera, Pl Kš kere, Kn N he, Td kera, 
Td N kera, T P  kelç, Plı kerä kanssa, 
kera: Sıı hiĩľaiźiden muSikoiden ker ела 
lähtE ruadõ hitaiden miesten kera älä 
lähde työhön! ,ıeilǽadad oksat/ ker pūn 
lıakkaat puun oksineen, karabïid lava- 
roideŋ kere laivat tavaroineen, kiškišideŋ  
kere tu li hàug pikku käskien kera tu li 
hauki [pyydykseen], B muših  (mies) 
ajuòĩ kahtęA hebo.ı калаг/ке. końđī mänòu 
Ьалтеііеллй oman muëįkaŋke ruaìtın 
karhu menee halmeelleen, miehen kanssa 
raivaam alleen. P l hänet/ kerrotin. Kn 
tu ĩi tsari hänèŋhe радгпалё tsaari tu li 
hänen kanssaan juttelem aan. Td íeil 
vieg^vštutau ne-isťüđeŋjce vai e-i [istu
ta] istutaanko myös [sylitysten] teillä 
ty ttö jen  kanssa vai .ei [istuta]? šīd Ьилоѵ 
šeńĩh oman rodńàn kera ńevestän іало1 
sitten  tulee sulhanen sukulaistensa (su
kunsa) kanssa morsiamensa kotiin, tūđ ī 
ıneiđĩnnustĸ kahlęntošt poigàt/ke, içtše 
koumaąštošt tu li(vat) m eidän luoksemme 
[isä] kahdentoista poikansa kanssa, itse 
oli kolm astoista. T P  zasekkę kriškan kelę 
kannellinen purnu. Ph  rħüö papin kerä 
päivän madamme, điäkkeri nuorat/ kerä 
ankkuri nuorineen. Llı hüö iêandaŋ ke 
m äńđī толетЫп perìl he isännän kanssa 
kum pikin m enivät tupaan. kirđaišeƞ..ker 
kunne iüötau [koir] i  spruaviu  kirjeen 
kera minne lähete tään  [koira], [asian]

to im ittaa. P k  podzorAaudad figurueden 
ke u lkokaton pää ty laudaŧ koristeleik- 
kauksineen. 

кег\ал (Sn), N -au; B -але, Td -aaę, -ale, 
N -алё, Lh -ал§ m ukana; m ukaan: Sn 
alǽ^otA k. vaimosi o ta  mukaasi! B kodiŝ 
lähteh kukšinā pani і(йеле кегале maidod 
kotoa lähtiessään pani suipposuiseeıı 
ruukkuun itselleen m ukaan m aitoa. Td 
ottin m inä đer/gat кегал(, otin m inä rahaa 
m ukaani, midä pidä/m kerale (evääksi)? 
N millai oli sada rubĩăd deŋgăd ker au  
m inulla oli sa ta  ruplaa rah aa  m ukanani. 
ottàŭ koìomkàn seĩgai i lcibàd кегйлё o ttaa  
repun selkäänsä ja  leipää mukaajı. 

*kerada\i (N); pl.p. -(id kerääjä: oi' đeńgan 
k-(ìd abumiehĩd o tti apum iehiä rahan 
kerääjiksi.

ker\duda (Sn B Td), Td -äüdüdä, N -aduda, 
Ph  -düdä; pr. Sn B Td -dũ, N -aduu , 
-adū; impf. Sn B Td -dui keräytyä, ko
koontua: Sn suim ū kerdutau rahvas kylä
kokoukseen rahvas kokoontuu, pidäs 
k. nuotńikoİA nuottaväen pitäisi k. Td 
rahvàst ker dui äi (paljon), müö ker-
duimtne heile. keräü,dünnü miesl kakš-%
kümmend oli kokoontunut noin kaksi
kym m entä m iestä. N keraduu hospodoid 
i  ku p đ īd  i  prośtijoid miehīd kokoontuu 
herroja ja  kauppiaita sekä rahvaanm ie- 
lıiä. ker adū kai (ämää zeńixog rodoviį 
kokoontuu täm än  sulhasen koko suku- 
laispiiri. P h  kerdüťĩih kai hänen rodoveh 
kokoontui koko hänen sukulaispiirinsä. 

*kergèd (TP); p l.tr. -iksĘ kerkeä, kiireinen: 
edgo namiksę k-iksE kezäpäiväisiksç hoi 
paAĨǽoikazakkaiziksę ралккаіеле (itk.) 
etkö näiksi kerkeiksi kesäpäiviksi vaikka 
palkolliseksi palkkaele. 

kergi\tä (Sn Td), B N -ta; pr. Sn Td -dän, 
B -dan, N -dän; impf. Sn B Td N -Sin 
keritä, ehtiä: Td ei k-ttü šilm id avaita 
eivät kerinneet silmiään aukaisem aan. 
N minä eŋ k-ňnu stokanàd ťšajud duoda 
m inä en ehtinyt lasillista tee tä  juom aan.
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m ī ńügöi keŕgiš i keñ лѵлніг m ikä [sairaus] 
ny t tu li ja  kuka [sen] sai aikaan [loit
simalla]? đoga İŝura,i k-dnn kaikkialle 
kerkiät (olet liian kärkäs kaikkeen).

keŕi(ū\ĭc (B Td), B lceräaĩc, T P  кегіщакк§; 
p. B Td kefäafkkad; pl.n. -kad; pl.p. 
-koid kerinlautain jalka, kolmijalkainen, 
puinen: B keŕi(akk,.oŋ kazvandahińe;
raudaišen падлап iškemme ülähäkš k.j. 
on tarkoituksensa mukaiseksi kasvanut; 
sen y läpäähän lyömme rau tanaulan . 

ke \ nää  (Sn Td), B -ŕida. -rida , T P  P h  -ridä, 
SP -rie; pr, Sn B Td -fin , Kn -rìmme, 
V -rittäĥ, TP -ritäh, SP P H  -rin; impf. 
Sn Ì1 Td -ŕīn, SP -rīn 1) keriä, kehiä 
(lankaa), kelata: Sn k. keŕuaudoİA kehäi- 
žİAį k. kerinlaudoilta kehille, keri M ŋgat 
kerċUęl Kn vīhťęd sūrèspühàs kerìmmę 
(lanka)vyyhđet isonpaaston aikana ke
liimme. SP kerii.mudoi.ı keriįäh. Ph s id 
.taŋgàt keritaĥ touků.tij sitten  langat ke? 
lıitään kehälle. —- 2) kääriä: N sīt häneę 
(pautįnaą) kai keriä semmoiSį.nç trubaAę 
sitten  sen (palttinan) kokonaan käärii 
semmoiselle torvelle. 

kerikand (B) kerinlautain jalka. 
krri.ıaud (Sıı B Td), Kš SP keriįjiaud, 

TP кегіплаиЯ; p. Sn B Td -ad; pl.n. 
Sn Kš SP -ad, B Td T P  -àd; pl.p. Sn B 
Td Kš -oid, SP -oi kerinlaudat: Sn k-ad 
oAdau .taŋgaŋ kerittäväd k. ovat langan 
kerim istä varten. 

keri\((šaińe, -(Ф аіп, -İİĥäaińe, -ïtŝijaińe  
(B), Kıı N -İŰem; p. B -(isaêiš, Kn 
-İİŜemd; pl.n. B -(tšaižed, Kıı -ttŜemed; 
pl.p. B -(ťêaišid, Kn-itéemīd sudenkoren
to: Kıı k-ttéemīA oŋ kakśiį śībin (kaks śī- 
bed bokas, kaks toižes), turbass jm  usat, 
keriťísemed, ń e ń ũ  ĩiįŕǻaidau -iīhtē; taboit- 
lau tšakan i śüöu s-illa on kahdet siivet 
(kaksi siipeä kyljessä, kaksi toisessa), 
turvassa on viikset, keritsimet, niillä 
puristaa yhteen, o ttaa  hy ttysen  kiinni 
ja  syö.

keŕifťsend (B Td); p., pl.ıı. B -ad. Td -äd 
(lampaiden) keritseminen. 

keri{Ŭem\ed (Sn B Lm), B keŕi((Ŝem\ed, 
Td keri(ťŜim\ed, N keriŮŝevıèd, V ker ä {se- 
med, T P  keriìšemķd; pl.p. Sn B T d  TP 
-id keritsim et: Sn латЬаяі keräisimme 
к-іл. B staĩnäad  (teräksiset) keŕHtİemed. 
Td anda k-ed milei (minulle) lambahit 
keritä! TP ларві suadah (synnytetään), 
ensimäiziksę leikatah ńaba, se sidotah 
релѵаішл, leikatah кепЫетгл.

*keri\ttädä (TP); impf. -iti  päästää irti, 
auki (side), irro ittaa  (siteestä): kazakkç 
oííi vikattehen i  k-iii virzaimen iăreh 
renki o tti viikatteen ja  irro itti siteen 
(niteen) pois. 

keri\tä (Sn Kš TP Ph Lm Kj), B N keŕi\ta. 
Td kerätä; pr. Sn B Td Kš N T P  Plı 
-xtİen; impf. Sn B Td -(Üin, Kj -( tsīn 
keritä (lammas), leikata (parta, tukka): 
Sn läkkä ühtes k-(tšemme Aambahadl 
m uzik bardad ei k-ftie  mies ei leikkaa 
partaansa. B müö huomen ла-mbahad 
k-ttšemme. kons teilĽOH Aamhahad k-tud 
milloin te  olette lam paanne kerinneet? 
k-tau vİA,ıàd, nambahad. Td egläi (eilen) 
minä Aambahid k-(isin. pidauı tukat 
(tukka) k. N nuŕm  kośsittud, ku i bàrd 
keñttud  n iitty  on n iite tty  kuin parta  
leikattu . T P  tämä on ńĩttu ńītettü ku  
k-ittü  täm ä n iitty  on n iite tty  kuin 
keritty . Lm lambastę k-täh lam m asta ke
ritään . Kj bardan k-(iŝīn partan i leik- 
kasin (saksilla). 

ker\k (Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. -koid 
h iih tä jän  porkan alapää; se tehdään  
koivun pahkasta , n. 2 vaaksaa korkea, 
nauloilla kiinnitetään varteen, on kover
re ttu  alta. (Av ĸépĸa.) 

lieroi, keruoi, keruoi (B), Td kero, N V kerot, 
Plı keruoi. Lm  keru°i; p., pl.n. B keroid. 
Td kerod; pl.p. Td keroid ruokatorvi, 
-kurkku: Td ruot (ruoto) tartui kerot. 
N püštău štikàu keroihe p istää pistim ellä 
kurkkuun.
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keroi (B); p., pl.n. -d kerä, pieni, kädessä 
pysyvä.

keru\z (Sn), P h  -s; p, Sn -st; pl.n. -ksed; 
pl.p. -kšid  nielu (pyydyksen): Sn kus- 
p iäi mänöu кала ' mereêī, šīd oŋ k. siinä, 
m istä kala menee rysään, on n. Ph 
m uińikas on k-s, kaìıtkümrnendneīĩät 
süìt ümbāŕi m utnikassa (pyydyksessä) 
on n. kaksikym m entäneljä sy ltä  ympäri. 

ke\rä (Sn Td Kš), B N -ra, B lieŕä, TP 
lierä\ p. Sn Td Kš ke\răd, B -rad; pl.n. 
Sn Kš -räd, B -rad, Td -rad; pľ.p. Sn 
-ŕid, B Td Kš -ńd, Td -rìd kerä: Sn 
keri .ıaŋgaü keranęl Td naŋg^oŋ kerìs 
(kerillä), kapust kerinę ei mäne kaalit 
eivät mene kerille. 

kerädü\zettä (Sn); pr. -zettäu; impf. -zeü ì 
kokoontua, keräytyä. 

kerähmö (TP) kokous (kunnan). 
keräinę (Lm) pieni kerä. 
ker\ätä (Sn P l Td Kš V T P  SP Ph  Lh), 

B Kj -ata, K n -alta, N -àtta, V M -ata, 
P k  kerätä; pr. Sn Pl Td Kš T P  P ł^ L h  
-ădän, B N Kj -adan, Kn V M -adan, 
K  -adàn, SP -iän; impf. Sn P l Td Kš 
P h  Lh -äšin, B N -ažin,. Kn -ašīn, 
Kš -ăžīn, Y M -ąšin, SP -äin, Kj -ažīn 
kerätä, koota, poimia: Sn keräkkäd 
m urud лаІІал iärë poim ikaa leivänm urut 
la ttia lta  pois! hän käšk ńet tuhkat k. 
havadoihe kai hän  käski ne tu h k a t kaikki 
koota säkkeihin, kaikee pravizäan ka- 
rabĩī keräŝ kaikki m uonavarat kokosi 
laivaan. B kerätä marãad, kartofeīad, 
kanad, poimia m arjoja, perunoita, ke
rä tä  (ostaa) kaloja, Kš keräžīn muardad. 
N tu īi kamìssàŕ đeńgàd keràmmài ko
m issaari tu li rahoja kerääm ään, kerät- 
tai sada ruhĩad đeńgad keräävät kokoon 
sa ta  ruplaa rahaa, minä käveīìn kojo- . 
kuga külinoid müö1, keraŝin träpilİoid 
da ribud da pinađauhod m inä kuljeksin 
siellä tää llä  kylissä, kokosin (ostin) 
rä tte jä  ja  riepuja sekä sahajauhoja. 
hän keraž sobàd uznaižçi iıän  kokosi

į: vaatteeņsą nyyttiin , ei kelnę kerättä оле 
ei; ole ketään  kerääjää, keràttai kädęd, 
nuođìttai mugoinę pŕigovor kerätään  
[läsnäolijoitten] nim ikirjoitukset (kädet) 
ja  tehdään  sellainen päätös. TP p ienda- 
гілоіл (pientareille) kivèd kerätah. Plı 
minä Ылеп kerädäňımäh. Kj keradamah 
rugišt,. kagrad korjaam aan rukiita, kau
roja. Lh köuh veĭĭ^ottau regeŋ kūzeŋ- 
käbrüt kcrädäu köyhä veli o ttaa  ja  kerää 
kuorm an kuusenkäpyjä. P k  on üskàn  
kerannu m iítön  tobđan millaisen suuren 
sylyksen on kerännyt! penvaz levitetau 
muaAę, keratau iärei pellavat lev itetään  
maanpinnalle, kootaan pois.

*kerävü\dä (TP); impf. -ttih  keräytyä, 
kokoontua: ku k-nnettę tüö üksih ka- 
mandaizih, muštenkàt m inùd  (itk .) kun 
kokoontunette yksiin joukkoihin, muis- 
te lkaa t minua! kai külä k-ütťih heinę 
koko kylä kokoontui heille. 

kešk (Sn) keskus, sydänosa: šüdäimpū oo 
sam ī k. pũs sydänpuu on aivan sydän
osa puussa. 

kesked (N. Lh) keskellä, keskelle: N k. 
pīieššid ištuu kierbäinę keskellä kaljua  
(päässä) istuu kärpänen, ajau k. nuot- 
tad müöi kulkee (Veneessä v irran  vie
m änä) keskelle nuottaa, nuodiu k. pud- 
rod haudaa i  panou haudài void tekee 
keskelle puuroa silmän ja  panee sil
m ään voita. Lh regeę seišattau k-D  
pīierī kuorm an seisau ttaa keskelle Pie
ta rin  kaupunkia. 

keskekk\ã (B), Td -ai, -ã sekaisin, to istensa 
keskellä, välissä: Td šigä eletàuı kaikiŋ  
k-ai siellä elävät kaikki s. segoita taigin 
k-ā rugehiSen dai ozraiŝen đauhon sekoita 
ta ik ina  s. ruis- ja  ohrajauhoista! 

keske\л (Sn TP Lh), Td N -l; Td -le, Lh -nę 
keske|llä, -Itä; -lie: Sn pŕeston on stəna 
İšerkovass^onttaÝis k-nn^o.ıttaŕld pyhä- 
pöytíä on pöytä kirkossa k. a lttaria , леі- 
kakkat k. hakatkaa k-ltä! Td tulen kodī 
k-l päiväd. k-le šidoiŋ kiveksen. N ištū
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žeńixo к-l лavad sulhanen istuu k. la t
tiaa. TP kūrę on k. tahna lehmien juon- 
tiallas on k. navettaa. Lh minä šindai 
■ajaŋ k-.iAmöd iäre m inä sinut ajan  k. 
yö tä  pois. suata mindai k-.ıę doged vie 
minut k-llc jokea! 

keskè\n (N Plı), Ph -e kesken: N lähti 
vīdeƞ k. läh tivät yhdessä kaikki viisi, 
ištuttai koumęŋ k. ühtès tukùs istuvat 
kolmisin yhdessä kasassa. Ph ku ï k-ę 
srokkad tüöndàd, m inä-en lähtį dc. AĪttöd 
kuinka k. m ääräaikaa lähetä t [minut] 
pois, m inä en lähde k. m ääräaikaa. 

kesken\ä (Sn), B -ã, Td -äi, N -ài, AV -ah 
keskenään, -mme, -nne: Sn pagištì 
(puhuivat) k. muŝikaD (miehet), veĩ- 
īeksed k. rīdeadäu, ei sobitA (eivät sovi). 
H müö pagiğimmc k-ãı. mida pagišitte 
tüö k-ā? Td hüö toraiî (tappelivat) k-äi. 
N dũmaitai k-ài koir da kaSı m iettivät 
k. koira ja  kissa. AV k-ah pagištah. 

keski es (Sn B Kn KŠ Lh), Td N -es, N -es; 
— B -e, Td N -ei, -èi, TP -eh, Ph  -ih 
keskessä, keskellä, välissä, joukossa, 
seassa, lomassa; — keskeen, keskelle, 
väliin, joukkoon, sekaan: Sn hän ištui 
meil k. (välissämme), tuohen da (ja) 
pūŋ k. (välissä) koivuz oo roug. B mua, 
äi hienod kived k., on (šauriŋg maa, jossa 
on paljon pieniä kiviä seassa, on rs. 
šinne (kuadĩ) pandau hĩĴıavad kived 
nagreheAę k-ē sinne (tiinuun) pannaan 
hehkuvat kivet nauriiden joukkoon/ 
kabu ruahtos .mäditau. kandatest pan
dan k-ē kakkara kokkelista tehdään, 
hapan ta kerm aa pannaan sekaan. Kn 
ĩīnas k. ham pun joukossa ., Td šüön- 
dàn k-ès Uävdav vīnaŕùmkàd đŭǒmā 1 

syönnin lomassa käydään viinaryyppyjä 
juom assa, merd svajoideƞ k-ei; merdai 
kivi k-ei m erta  [pannaan] paalujen 
väliin; m erran keskelle kivi. Kš kana
voi ŋ k. gŕiäd vakojen (ojien) välissä on 
perunapenkki. N kera ķ-es, keriİŬe- 
mèd dälgès, ora edes? - 1-  hardk (arv.) kerä

keskellä, keritsim et perässä, ora edessä? 
-^-harakka. pouuŭšÜi seišuuřeižiŋ keskès 
polvillaan on reisien välissä, kandòn 
i kiven k-èi tartui hebou daug kannon ja  
kiven väliin ta r t tu i  hevosen jalka, minä  
oīìn ubeŕinnuzį snuoþùŋ k-ei m inä olin 
tunkeu tunu t lyhteen sisään. T P  pan
dan lämmäd vettį k-eh (sekaan). Ph  kai 
ĭindud pandih j алдиоіп k-ih  kaikki lin
nut pantiin  jalkojen väliin. Lh šīd op 
кагѵоіл k. siinä on karvojen seassa. 

keski (Ph) (veneen) keskiosa.
*keskikask\i (TP); ill. -eh keskikaski, kas

ken keskikohta: kevädeł lähtedah kas- 
ked poAttamah, tuli pandah k-eh. 

keskİAaudę -(Ph) keskiteljo, -tuhto (Ve- 
• neessä).

keškimä\ińe (Sn Pl Td Kš), B keškima\ińe, 
Kn keśkima\ine, keskimain, N keski- 
ma\inç, keśkimbaine, Y keskima\ine, SP 
P h  keskimä\ine, Kj kešma\ińe, AV keski- 
miline; p. Sn— Kš V -št, SP -stü, Ph  
-štę, Kj -št(u); pl.n. Sn— Kš V Ph Kj 
-išed, N -ižęd, SP -ized; pl.p, Sn B Pl 
Td Kš V Ph Kj -išid, Kn -išid, SP -izī 
keskimmäinen: Sn k. soŕm. B k. barbaz 
(varvas). N k-išed tugèd suobras (heinä- 
suovassa).

*keskipöšši (Ph); ill. -h keskikaha, linnun- 
pyyntikahan keskikohta: k-h püštetäh 
seibäs.

*keskiselg\ę (Ph); p., pl.n. -äd patsaskiikuıı 
orren keskiosa.

*keslciväli (Ph); ali, -łç keskiväli: vi(t!šah 
on sidottu pualikkį k-łę v itsaan on sidottu  
palikka k-iin.

*kešklcazvoi\ńe (B); pl.n. -šed keskenkas-, 
vuineu: k-šed Aahnad. .

*keskkierdahi\ńe  (B); pl.n. -šçn keskinker
tainen, keski-ikäinen: ei ühten iga(İsuD 
k a i OAda: on vahnęm bàd i  nuorem bàd i  
k - š į D  eivät kaikki ole sam anikäisiä: 
on vanhem pia ja  nuorempia sekä keski- 
ikäisiä.
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*keškkođ\i (Td); ad. -Ļı rakennuksen keski
kohta: k-Ļt on końaparğ Īİbo (eli) Sornk 
keskellä rakennusta on harjahirsi. 

keškkoht (B), N keśkkoht keskikohta: B 
dūri końđan k-as tunou pū, huhu pidaiŝ 
ambuda juuri karhun k-lle, mihin pitäisi 
am pua, sa ttu u  puu. N ruskedau ńeiśieu  
palau keśkkohtau (arv.) — koos samu- 
varàs keiìèttài veéi, ruskedàd hīlèd kes- 
kès panèttài punakalla neidolla palaa 
k-ssa kun sam ovaarissa keitetään 
v e ttä , niin punaiset hiilet hehkuvat 
sen keskiosassa. 

keškpaiĭc (Td) keskikohta, keskus. 
keškpäiv (B Td); p., pl.n, -äd; pl.p. -id  

keskipäivä: B suamųan k-än. aivan kes
kellä päivää. , Td tulen kodī k-än aiga 
(k-ıı aikaan). 

keškruoh\tin, -fin  (B), Td -/im; p. B -tint; 
Td -timd; pl.n. B Td -timed, Kn kesk- 
ruohtįmbď; pl.p. B Td -timid  keskirohdin, 
rohtim et, jo tka pellavista eroavat, kun 
ne toiseen kertaan harjataan : B šīd 
(sitten) toińe kiėr (kerta) hardatau, šīd 
k-fin  ĩienou (tulee). 

keškšīb (Td) keskisiipiverkko: merez ku  
on laskedu, šīhi luaditau šībed; šībed 
om pitkäd : pandau koht İsurad merešid, 
kolmaš keskele, k. kun rysä on laskettu  
[veteen], tehdään  siihen siivet (verkot), 
siivet ovat p itkät: [kaksi] pannaan rysän 
kahden puolen, kolmas keskelle, k. 

*kešktserĥko\u (Td); ali. -vanę kirkon keski
kohta: šīd ńevesf i šeńih tundà4 k-vanę 
s itten  morsian ja  sulhanen tulevat, kes
kelle kirkkoa.

*keskùstoi\ttada (N); impf. -t keskeyttää, 
häiritä , estää (puhelu). 

keskuzaid (Sn B . Td); p,, pl.n, -ad; pl.p.
-oid väliaita. 

keskuìtí (Sn B Td N M Lh), P l Kš -st, 
SP -ttšu, Ph  -ttšę, -Uę; p. Sn B Td M 
Lh -ttšad, Pl Kš -stad, SP -ttšoa; pl.n. 
Sn B Td SP M Lh -f (Šad. Pl Kš -stad, 
Plı -tšàd; pl.p. Sn B Td N M Lh -(tšoid,

P l Kš -stoid, SP -ftšoi väli, (tien)risteys, 
(verkkojen) liitoskohta: Sn kujo oŋ 
kahten aidaŋ k-(tšas k u ja  oıı kahden 
aidan välissä, kahtem pendoŋ k-(tšas 
piendäŕ (piennar) oo. ku  kakš ,verkkod 
šidotau ühtē, šīt (niin) se k-((š..oŋ krıhteę 
vвrkoo vaje h (liitoskohta). B kahten pen- 
don к-(йал  (välillä), sormen k- 1  tšàd sor- 
m envälit. ŕebuoi ajandaigas sidä k - f  (šad 
rogozā p u ri лоикйп  k e ttu  ajettaessa sillä 
välin  niinim attoon puri reiän. Kš kahteę 
verkoŋ k-st. N tunou kagé dorogàd i  
dorogàŋ k-(fšois seiźui rist(ıc) tulee kaksi 
tie tä  ja  tienristeyksessä seisoi risti. Plı 
kùafidęŋ k-ffšę on tehtàz [veneen] kaa
rien väli oıı tehdas. lie(dźuŋ keskisełgäh 
on kaivettu noukkod, к-Uę noukkuoiden 
on aršinad (pàtsas)kiikun orren keski
osaan on kaivettu  kaksi reikää, reikien 
väliä on noin arssina. sełgęnaŋgah (pit- 
käänsiim aan) on sidottu oŋgèd, neī süłttę 
(syltä) k-Uàd oŋges oŋgeh .(onkien väliä). 
M kaikkei eńiman andoi haugid tämä 
k-íš enim m än antoi haukia täm ä [saa
rien] väli. Lh pikoi panaiń^orj k -tfšad 
aivan pikkuisen vain on välim atkaa. 

keskuįtši (Sn) välitse: män eproidi (kulje) 
kahten tanoŋ k.\ 

keskverkìco (N) nuotan  keskiverkko. 
keśUüö (N) keskiyö: tunou k. 
kesnad (Ph) leveälaitainen reki. (Av кресла.) 
lcestau (N) kestävä.
kest\ädä (Sn Pl Td Ph), Kıı -ada, N -ada, 

Kj -ua; pr. Sn P l Td P h  -an, Kn -an 
P h  -an kestää, sietää, kärsiä: Sn nuor 
ei k-Ä ń i midä, hudr 00 nuora ei kestä 
yh tään , hauras on. P l hudr nuor, kudam  
(joka) ei k-Ä. Td manian šüdämeł kai 
p id i k. äidin sydäm en oli kaikki kes
te ttäv ä . N ei su kakstoš kierad sille 
k-ada et sinä voi k ah ta to ista  kertaa  k. 
P h  vie ńügii ńīd deŋguoid kestaŭ vähaińį 
pagòs ondęz vielä ny t n iitä  rahoja 011 

(riittää) vähän  paossa ollessani. Kj ei 
sua k-ua en voi kestää (kärsiä).
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kez\ando (B), Td -and; p; pl.i). Td -tinclöd 
kesanto: Td k-andõd eule künttü, täs 
küläss^oŋ k-ändöd kündämättai k-oja ei 
ole kynnetty , tässä kylässä k-t ovat 
kyn täm ättä . 

kezaodđūA (Td); p., pl.n, -ad; pl.p. -oid 
kesäpeite, k u d o ttu  kuin riepum atto, 
yhdenkertainen, (v, одѣяло.)

*kez\oi (TP) uinti: kouz napsèd lăhtedäh 
іс-о іл е  kun lapset lähtevät uim aan, ļ 
P h  m inä olen k-u°il olen uimassa. Lm 
ĩf-uoid külbemäs. külbemäh uimassa, 
uim aan.

kezr (Sn— Kš), Kj -(ŭ); p., pl.n. Sn Pl Td
Kš -äd. B Kıı Kj -ad; pl.p. Sn Pl Td
-id. B Td -oid. Kıı Kš -Id v ärttin än
kehrä, vauhtipyörä (tinainen, vaskinen,
koivuinen): Sn k. pandau värüim ē kezrä-
tes (kehrätessä). Td k. pandau a.ıahakš
vărïinã ладдаі kiertates (kierrettäessä).
(ks. ke(Üuoi).

kezrainę (N) pieni v ärttin än  kehrä.
kezr\ätä (Sn Pl Td Kš V Lm M), B Pk -ata.

Kn -ällä. N -alta. -atta. V -ata, Kj -ata;
pr. Sn P l—Kš V T P  Ph M -ädän. B
P k  -adan. Kn N -adàn. N -ċidan. N V
-ııdan. SP -iän. Kj -radan; impf. Sn Pl
Td Kš Plı M -ăšin. B -ai. Kn Kš -äñn.
N V -ažin. SP -äin  kehrätä: Sn Іалѵел > 7
akad (naiset) kezrätäu penvast naŋgakši 
kaŋgahū. Pl nämä kuabeget pidäiš k. 
näm ä rolıtim et pitäisi k. Kn k-adàmmc 
keskruohtimèã. Td k. (üöd. ѵіллаЛ k. pel- 
via, villoja, Td šĩd panda! 1 kuošàĩpĩahà. 
šĩd akàã k-aìàu Aaŋgàkš sitten  pannaan 
[pellavat] kelıräpuuhun, sitten  naisväki 
kehrää langaksi, biŕb релѵаЫ^ев k-ätüs 
Aaŋgàs pikilaııka on kehrätystä  pellava- 
langasta. Plı naŋgàd k-ătăh līnàs. 

ke\zä (Sn Pl Td N TP Lm), B N -za. Kš 
-zą; p. Sn Pl Td N T P  -zäd. Kš -ząd 
pl лі. Sn Pl Td N T P  -zäd. B N -zad.
B -zàd. Kš -zad; pl.p. Sn Pl -źid. Td 
-zìd; Sn meÜkana кегйлллю harmag. 
akat piđctäu рійл kurttid кегіл i talvin

naiset k äy ttäv ä t lyhyitä takkeja kesäi
sin sekä talvisin. B keza.ı brihad иіѵеліаи 
kesällä nuorukaiset 1- uiskønŧelevat. 
кегалл..еі ıfa.ıg higesta (hiesty), meres- 
piäi tu.ıdau kezakš meŕisotkad. (aha 
ha.ıınehē v iĩ  kazvàu tuīian kezàn ńĩlètta- 
m kš  (leikattavaksi), kazvoi rugišJıüvä  
toš kezan kasvoi hyvä ruis toisena ke
sänä. Td kezìl ãoged ajetàu kesäisin 
puu tavaraa u itetaan, vigĩud tuīdī, ferãvã 
kezä Ылой v iklat tu livat, pian kesä 
tulee. N tu lijan  kezan suon minä händäi 
kädèi tu levana kesänä m inä saan hänet 
käsiini, kezän aiga.ūt kazvau kesän aikana 
uu tta  kasvaa, kuga olid kezau missä olit 
kesällä? tŝirĭǽu aino kezaŋ kaikeę pïaš- 
štíu da pajattau sügüzei suęi heinäsirkka 
aina koko kesän tanssii ja  laulaa syk
syyn asti. —  Td kezä\kirvèz; -läŋged; 
-regi; N -sobad (-vaatteet), pl.p. -sobĩd, 
-sobĩd; -üö; Td -ũabatod (-saap- paat). 

kezäińe (Td) kesänen: sułau lum i da (já) 
tułou valget (valoisa) k. 

keļt (B), N T P  -ttu; pl.n. B N -ìud nahka 
(käärmeen, mateen): N sietlud madoo 
ketus tehty, käärm een nahasta. T P  nmde- 
hen kettu.

ke\(ÍÉuoi (V Plı Lm), V -Uuoi, SP -(tsuoi; 
p. V Ph  -((šuoid. SP -(Ûuoidu; pl.n. V 
Ph -((Šuoid. SP -((Šuoid; pl.p. V Ph -((šo- 
Auoid värttinän  kehrä, vauhtipyörä, 
(ks. kezr.) 

keuh. keühe ks. köuh. 
keuh\ùš (B), P h  Lm -üs köyhyys: B k. käs- 

köu erota (eroamaan). 
kev\äd (Sn Td Kš TP Ph M), Sn B Pl -äš. 

B -ai, Kn N V Kj -ċiź. Td -àd. N -àz. 
SP Lm -äř; p. Sn P l—Kš -ät. B -at, 
Td -at, Kš -ät, V -ätt(ę). SP -ättiı. Ph 
-ätte; ad. Sn—M -ädejı. B -аЯел. -ädç.ı. 
Kn -ädęn. Td -àden. -ľidç.ı. N V -ädeu; 
pl.p. Sn Pl -äžìd. B -ažìd. Kn -äžĩd. 
Td -àžid kevät: Sn kaţtëo m iííańe keväê 
īä kš  paha huomaa, millainen huono 
kevät on! keväde.ı ahvoiííšou roźad ľibo
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ĩıũjıeD keväällä tuuli S ieretyttää kasvot 
tah i huulet, іалѵел da keväéĹı đărve.ı 
(īıiLı uhk rođizou talvella ja  keväisin jä r
ven jäälle m uodostuu lumisohjoa, kirŝ  
oŋ кеѵіЫел muas. B kakš kem tt„oīi 
vtAud. keväden tu ĩi äi (paljon) haugĩd. 
toš kevaden hüö v ierii kašk seuraavana 
keväänä he viersivät kasken. Lm kevä- 
deh сіело (asia) đo mäńiškănđe kevääksi 
jo kääntyi. 

kevăzafg  (N) paastoton aika keväällä.

keïıhn\ę (Ph Lm); pl.n. -äd hilse; Lm, lam 
paan villan ihvi.

-k i (K n N), N -ìci -kin; -ko, -kö: Kıı lceŋki ' 
kuite sanũ kuka m itenkin sanoo, tu ĩđ ik i 
tu livatko? eiki eivätkö? N äijäŋki šina 
otaišid paljonko sinä o ttaisit? etki İüön- 
däiè m indai beìśodài sällitkö minun läh
teä  illatsuiħin? oŋhi hălląi praud, mida 
hän pagiźou puhuuko hän to tta?  oŋki 
Іеіл vägevemb mieź onko teillä väke
väm pi mies? hüvaìci rippuda oo sille 
onko sinun lıyvä riippua? 

ki(ū\ińe (B Pl); p. B -šiš; pl.n. -išed; pl.p, 
-iźid tiainen (?) (oleskelee B:ssä kesät 
talvet; sillä on p itkä  häntä). 

kih\ed (Sn—V Ph Kj), T P  SP Ph Lm -ei-, 
p, Sn P l Td Kš N T P  P h  -edäd, Kn V 
-edad, SP -iedü, Kj -edad; pl.n. Sn Pl 
Td Kš N T P  P h  -edäd, B -edad, Kn V 
-edad, SP -ied, Kj -edad; pl.p. Sn Pl Td 
N Y Ph -eđid, B -eđìd, Kn Kš -eāīd, 
Td Lm  -edid, SP -ielöi kipeä; kipeä 
koh ta (pahka, rupi, haava y,m,s.): Sn 
kibet käźi. kämmeńed oŋ kibedäd. kä- 
dess^oŋ kibedäd äij kädessä on paljon 
rup ia  ja  haavoja, ajaškadou kibedäm 
bokkā nostaa pahkan kylkeen. B kibedäd 
sormèd. Td k. piä, soŕm, barbaz (varvas). 
Kš kibedäAę сіалдалр kipeälle jalalle 
[tallasi], N ottagàt İäs suoAāšt кІЬЫале 
ѵа(ііал$ o ttak aa  tä s tä  suolaista kipeään 
vatsaanne! millai oŋ k. vaU. kibeđiss^on 
hän hän on sairaana (kivuissa), sekĩe-

taŕįjtě lień kibed sihteeri tunsi kipua. 
Kj k. soŕm om sormeni on kipeä. 

kibed\ähińe (Sn. Td), B -ahińe; p. Sn Td 
-ähišt, B -ahišt; pl.n. Sn Td -ähiźed, 
B -ahišed kivulloincn, sairas: Sn k-ähišt 
mužikkad  (miestä) ei pidä koskeda (lii
ku ttaa). B k-a,hińe ei vuoi iUe tunda. 

kibedăli (B) kipeästi.
kibištüz (Sn), B Uibištuz kivistys, särky: 

Sn va(üaŋkibištüksē đuodau bäıgöihei- 
ńid, haudotan pä(iǻis padas kun vatsaa 
kivistää, juodaan uunissa padassa haudo
tu is ta  päivänkakkaroista, saa tua  vettä . 
B piän Uibištuz on monë m ašiī pään- 
k iv istystä on m onenlaista. 

kib\ištădä (Sn Td), B Kn -ištada, SP -istädä; 
pr. Sn Td -ištäu, B Kn -ištau, Td -ištäuı, 
N -ìštau, -ištàu, SP -istäü; impf. Sn 
Td -iší, B Td -išť°, Kn Td -išİŜ, N -ìšìS(e), 
-ištf, SP -isii kivistää: Sn soŕmiz nive
liä  kibištäu. va(İŜaŋ, piäŋ kibiši. B 
va(tëan, (ІалдаЛ, piäd, hambas kibištau. 
Kn vaïisat kibištau. Td piäd, šivuid, 
đa.ıgoid, käźid kibištäuı. va(İšaŋ kibiš- 
täu. paułoil vadsaińe kibištäuı Paavalin  
vatsaa  kivistää. N кйілаі hambàst (ham- 
bahid} kibištau (kibištäu'). т іллаі pieŋ  
kibiši» pää tän i kivisti. 

kib.iik ks. kipitk. 
kibos ks. kivoz.
ki\bu (Kn N); pl.n. Kn -bud, T P  -vud 

kipu, tuska: Kn ottau kibukš tun tee 
kipua. N baŕińa ei ruohü sanuda, »m iî- 
İès kibudęs minä onęn» rouva ei uskal
tan u t sanoa, millaisia tuskia hän kärsi. 

kida (B N Lm),5 p. Lm -d k ita, suu: N 
hébou k. каЫаллёк hevosella k ita  ammol
laan. Lm  tăuttę k-d tä y t tä  kurkkua. 

kidalta (Sn); pr. -dan\ impf. -šin  huu taa  
tä y t tä  kurkkua: midä k-dad aina, riŋ- 
gud ha.ıgeneɯ m itä  huudat aina, kiljut? 

kide (Lm) iljanko (?): kide moah лaŋgeni 
[kun syksyllä sateella m aahan muodos
tu u  iljanko].
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ĭtiįdźer, kinđǻer, kińdéer (B), Td hi(đŹèr; 
p., pl.n. B -ad, Td -äd; pl.p. B -oŕd, 
Td -id  äkkim utkainen (koukku); kihara: 
B kińdéer ad sarved koukkusarvet. Td 
h. kouk (koukku), tuk  (tukka), ЬеЪол 
hard, hand. 

kiįdéu  (Sn B Td); p., pl.n. -d; pl.p. -id 
uunissa ku ivattu  naurishauta: Sn k. oŋ 
kuiv nagŕiŝ. B. k. kuiv näivöi. 

ki(đéuva\s (Td); p. -ssad uunissa kuiva
tu is ta  naurishaudikkaista valm istettu  
m akea kalja. 

kidui\ta  (B); pr, -(İsen; impf. -(İŜin kitua, 
pitkällisesti sairastaa: hätken šina k-(İšed 
kauanpa sinä olet sairastanut. 

kieh\àštoittada (B Td), Kš -aštoittada, N 
-àštoiìada k iehau ttaa (esim. vettä). 

lciehašt\uda (B), Td kiehàšt\uda; pr. B Td 
-ā; impf. -n i kiehahtaa: B konz (milloin) 
raud ahdas k-ū. 

kieha\u (B Td), B -v, P k  ìiiehav; p., pl.n. 
B Td -vad; pl.p. -vid kiehuva: B lc-vã 
vedē İİokaitau (pistetään) tuoh (tuohi). 
P k  ìċ-v veži. Td k-vad vet (vettä). 

kiehkuoi (Lm) kiehkura (esim. nuorak). 
kieh\tädă (Sn Td Kš), B -łada, SP -tata\ 

pr. Sn Td Kš -tän, B -tan. SP - toan; 
impf. Sn Td -(in. Td -iin. SP -tain 
viitsiä, olla halua jlık: Sn m inä eŋ 
k-tänü kävüdä (käydä jssk). B eŋ 
lc-ta m inä ruata (tehdä työtä): uaškuz 
(laiskuus) on. ei k-tanu , uaškištelīhe (lais- 
koitteli). Td ku  kaikin ei k-tetä kun 
kaikki eivät viitsi. SP eigo k-toa pidiă  
eikö viitsi pidellä? 

kieh\uda (Sn—Kš V Plı Lh), SP -no; pr. 
Sn— Kš V SP Plı L h -ŭ, TP kiuhū ; 
impf. Sn—Kš V SP Plı Lh -u i kiehua: Sn 
rokk^oŋ kiehunu, küpš oo liemi on kie
hunut, kypsä on. ka.ıad do k-utau kai 
kaloja jo aivan kuhisee (on paljon). 
B veëi, İerv, kòaš, samovar k-ū  vesi, 
terva, puuro, teekeittiö  kiehuu, mũra- 
haiêet k-utàu [auringonpaisteessa], tūĩvie- 
hoŕ (tuulenpuuska): veži k-ū muga (niin).

TP vezi kiuhū. Plı saavuarç (teekeittiö) 
k-ū. Aumi k-ū ku  (kun) Ійлои ăijăjı 
(kovin). Lh колте kaiti.ıat k-ū ïihad 
kolme kattila llista  lihaa kiehumassa. 

kie\k (Sn); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p. -koid 
(ajoneuvon) pyörä: šep pani šınat pahoiŋ 
kiekoihe seppä pani kiskot huonosti pyö
riin. kiekos spi((šat ka tkeüī pyörän puo
la t katkesivat. 

kie\ī (Sn B Kıı Td M), B k ïë ĩ , B N kie\l. 
V T P  Plı -li- p. Sn - ĭd, B -лі, Td -Id, 
-ti, V -Atę; pl.11. Sıı B Td T P  Lm  -led. 
K -lèd; pl. p. Sn B Td M -īid  1) kieli 
(suussa, kellossa, clitoris): Sn meideŋ 
kielē Űiuruińe іилои meidän kielellämme 
se on varpunen. B rebuoi ümhäri toŕe.ı- 
kad müö кіеіел vai ńibliu  kettu  lautaselta 
ym päriinsä kielellä vain latkii. M m i 
mieles sei kieles m ikä mielessä se kielessä
kin. Td ke.ı.wŋ k. —■ 2) (puintivarstan) 
te rä  1. klupu: B priuzaŋ kiel. N privuzaŋ 
kiel. — 3) B (loukun, Hildan) kansi. — 
4) (rysän) nielu: B merežiŋ k. Td sūrĩs 
merezīs (rysissä) oŋ kolme kield. TP kieles 
mändäh ka.ıàd pöšših nielusta m enevät 
k ala t m ertaan. P h  i  azetetah häneh (pöš- 
ših) kieli, kudamas mänöu кала pöšših 
ja  asetetaan siihen (m ertaaan) nielu, 
josta  kala menee m ertaan. 

kieAasta\da (Plı); pr. -n valehdella. 
кіелакко (N) clitoris.
*kielde\ldă (Td);pr. -lęn; impf. -Un kiellellä, 

kieltää: minä poigid (poikiani) k-lįn. 
kielènńok (N) kielenkärki. 
kiele\töińe (Sn), B -toińe, Td -tüińe, Plı Lm 

-tüöi; p. Sn -töšt, B -tošt, Td -tüišt\ pl.n. 
Sn -ttömăd, B -toiŝed, Td -tüišed; pl.p. 
Sn -ttömid, B -toiŝid m ykkä, kieletön. 

kieïitez (Pl) valitus, kantelu. 
kie\ĩittädä (Sn Pl), B -littada, Td -ĩitädä , 

SP -īittiä; pr. Sn Pl SP -ĭitän, B -littau, 
Td -ĩittäm; impf. Sn -ī id n , B -lii, Pl. 
-ĩiïťin , Td -U i kielitellä, kannella, juo
ru ta , valittaa: Sn kieĩiiettäu m inum  ріал 
Pl hää šinum  ріал kielit.

9
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kie\īttä  (Sıı), Б  -Itä, Pl Td Kš -ītä, Kn V 
-Ata, Td Kš -Ittä, N -ula, SP -Atä, Ph 
-лЫ; pr. Sn Pl Td Kš Plı -Idän , B Kn Y 
-jidan, Td Kš -Uän, N -udàn, SP Ph 
-aitan; impf. Sn Pl Td Kš -ĭŝin, B -ìđin, 
Kn -ndzln, Td -Uin, N -ušįn  Y SP Plı, 
-лгіп , kieltää: B ei оле кгелНи. N kieuda 
sinä omad veīīed kiellä sinä veljeäsi! 
hän tu ĩi kieuž konđi(àn hän  tu li ja  kielsi 
karhua, iža, emä kieuïĩ isä ja  äiti kielsi
vät.

kienduda ks. kiändüdä.
kier I. (Sn—V Lm  Lh Pk), Kn Td Kj -d, 

T P  P h  -ę, SP -n; p. Sn—V SP Plı Kj Lh 
P k  -ad, Kn N Plı -àd, Td -dad, N -ǒd; 
pl.n. Sn—V SP P h  Kj Lh -ad, B Td N 
Plı Lnı -àd; pl.p. Sn—N Llı -oid, V Ph 
-uoid, SP -oi kerta: Sn eźmäšt kierad mına  
олеп İãgä ensim m äistä kertaa olen täällä. 
кіегал kandau ühten takaa kerralla kan
ta a  yhden taakan . §іл кіегал sillä kertaa. 
кіегал lcai ruadoin yhdellä kertaa kaikki 
tein . B äjan kieroid олеп pīrdanu  m onta 
kertaa olen piirtänyt, nagriž otetau 
kuopàs i dälgiīe kuop saÁbatau, toižē 
kierã suai nauris o tetaan  kuopasta ja  
kuoppa jälleen suljetaan seuraavaan ker
taan  asti. kierass...ambuirj kakš đou(ĩšent 
kerralla ammuin kaksi joutsenta, kakš 
kieral kandanu  (poikinut), [końđī] vie 
ei tappazennu kieras [karhu] vielä ei 
tu llu t tapetuksi kerralla (yhdellä lau
kauksella). m inä vīnad andan kieras kai 
teiłį m inä annan kaikki v iinat yhdellä 
kertaa teille, ühten kieran hän đuoihe 
kerran hän joi itsensä hum alaan, m užik 
(mies) toižeŋ„kieran nai. Kn hüö m äńdĩ 
kieràs kaihten (emńìtsài dūmaimmài he 
m enivät kahden yhdessä vankilaan m iet
tim ään. sīt künitaŭ pa.ioadräA kahtei 
kierai ristakkai: kierd İšurài-pìäi, kierd 
toine toiĘ-piäi sitten  kynnetään palo- 
aa tra lla  kahdesti ristiin: kerta  suuntaan, 
to inen  kerta  toiseen. Td šido ükš kierd, 
kakš kierdad (unıbisolmè') sido yhden

kertainen solmu, kaksi kertaa  (um pi
solmuun). ambu колтапг (kolmas) k.ī 
en ambu колтаі kierdad. datamme toiźei 
kierai ambundan jätäm m e toiseen ker
taan  am m unnan, toižeŋ kierdan ugođiw 
äi kalad toisinaan sa ttu u  [menemään 
rysään] paljon kaloja, astùŉ  m ińä kieràn 
linàs-pia 1 kuljin m inä kerran kaupun
gista. N ku i koumę kierăd vàstaduttanei 
kun kolme kertaa  tu llevat vastaan. 
a koumàndęŋ kieraa, kudamàŋ kieràn 
däïgimaiŝęe m inä sađìn, sinä sordùd 
đaugois m u tta  kun kolm annen kerran, 
joka on viimeinen kerta, m inä lyön, sinä 
kaadut (jaloiltasi), đo ku kierai lăhí no 
kun kerrasta  vain on kysym ys, sinä 
usko toinį kier sinä usko [minua] toinen 
kerta! TP kündetäh kahtełę kierałę kyn
netään  kahdesti. Plı điätä vie toižèks 
kieràkš jä tä  vielä toiseksi kertaa, релѵа- 
hàď harđatàĥ колтелё кіегал pellavat 
h arja taan  kolmesti, siegnotah kahte.ıę kie- 
raAę seulotaan kahdesti. Lh т щ йоі ottau 
kieras hébo(Ûukš rođizou nuorikko (o ttaa  
ja) äkkiä tam m aksi m uuttuu . P k  hän 
kieras naskou piähä hän heti iskee 
päähän.

kier II . (Pk); p., pl.n. -od se kohta kylve
tyssä sarassa, johon kylvettäessä ei ole 
pudonnut jyviä: kierod däi šiemetles 
kylväessä). 

kier I I I . (Sn B Td); p l . p. -oid kierä (kovin 
k ie rre tty  lanka; Sn myös jää): Sn т іл- 
ла і (m inulla) vähä oŋ kieroid naŋgoid- 
ńügüd^oŋ k., ajada hüvä đărvİA ny t on 
k. jää, on hyvä a jaa  järvillä. B k. лард. 

*kierai\ne (TP); pl.ad. -гіл  kerta: пат іл  
astundou к-гіл (itk .) näinä astun ta- 
kertoina. 

kierbäine ks. kiärbähäińe. 
kierd\e (Kš), Lm  -ç; pl.n. Kš Lm  -eged 

Kš k ierrenuotta; Lm kierretty  olkiside, 
jolla esim. kupo sidotaan. 

kiĕrdùstădã (Td), SP kierata k yn tää  to ista
miseen: Td šīd šügùžęA pidav k. rugehen
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алл( sitten  syksyllä p itää  k .t. rukiille. 
kier\ta (B), Pl -tä, Td -ttä; pr. B -dan, 

Pl Td -dăn\ impf. B -đin, Pl Td -šin  
k iertää (ympäri): B k. kondiad (karhu). 
šīšma .1 se līg mieŝ k-dau ümbäŕi ariteĩis 
rieħtiläıı irtovarrella se pariton mies 
k iertää (p iirtää m aahan ym pyrän) jou
kon (ympäri). 

kier\tata (Sn B Pl Td), B -data, Kn -tatta, 
N-iàtta; pr. Sn— Td -tadan, B -dadan. 
Td -ttadan, TP Ph  -aláh\ impf. Sn Pl 
-lasin, B -daèin, Kn -tažīn. Td -ttašin 
kerrata  (lankaa): B naŋg oŋ kieralcš kier- 
dattu i kierakš i  kesratau lanka on kie
roksi k erra ttu  ja  kieräksi kehrätäänkin. 
P l ku i jıaŋgat k-tatau, šīt pandau lcesr 
värïinã  kun lankaa kerrataan, niin pan
naan kehrä värttinään . T P  otetah mua- 
mah piäs tukkad i penvahàd ühteh k-atah, 
sijı sidotan ńaba o tetaan  hänen (vasta
syntyneen lapsen) äitinsä päästä  hiuksia 
ja  ne pellavakuitujen kanssa k ierretään 
yhteen, sillä sidotaan [lapsen] napa. 
nltìd  к-atah rihm aa kerrataan. Ph naŋgàd 
kezrătäh līnàs, ned k-atah, kııdotàh verk
kod langat kehrätään  liinasta, ne kerra
taan , kudotaan verkkoja.

Ы \л  (Sn—V), Td Sg -i, SP -ли. Ph Lm 
-nç\ p., pl.n. Sn— Kš V SP Ph  Lm  -nad. 
Td Sg -ìad, N -àđ; pl.p. Sn P l— Kš -лoid 
veto: Sn iškedä (lyödä) kihnad. B kihnad 
iškimmę, kudaman praud tunou vetoa 
löimme, kum pi on oikeassa. Td Sg lüö 
kihładĩ emmegö lüögöi kiŁıad? emmekö 
lyö vetoa? iškegämme kihnadĩ Kš pa
nemme кііілоів lyömme vetoa! N iške 
kihnadl V kihnad iškedah (lyödään). SP 
kihnad iškimmö. P h  kihnad iskemme. Lm 
iške kihnadl 

kiìınàd (B) kihlat: k. pandau, kun sulhanen 
ja  morsian suostuvat o ttam aan  toisensa, 
an tav a t he kum pikin jollekin yhteiselle 
tu ttavalleen  (ei sukulaiselle) y h tä  paljon 
rahaa ta i tav araa  (v aa te tta  y.m.); jos 
avioliitosta tulee tosi, an taa  tu tta v a  kih

la t avioparille, m u tta  jos sulhanen o ttaa 
kin toisen, saa morsian kum m ankin 
rahat, tah i päinvastoin. 

ki\kota (Sn B Td), N -kkoda-, pr. Sn B Td N 
-kkodan\ impf. Sn -kkoń, B Td -kkožin 
kaa tua  tasapainostaan taaksepäin: B 
tagaze-piäi kikkodad.

*kili\štä (Td), pr. -êöıu kilistä, kalista: 
kaššalīŝes kałašt k-ŝċhu [kyllä silloin] 
pienessä kontissa pikku kaloja kilisee. 

kind\az (Sn— Kš V SP Ph Lh P k  Sg), N Ph 
-àz, TP Lm -as-, p. Sn P l— Kš V Lh -ast, 
SP -astu. Ph -astį-, pl.n. Sn— Kš V SP Plı 
Lm  Lh Sg -ahad, B Kn Td N T P  P k  
-ahàd-, pl.p. Sn Pl Td V Ph Lh -ahid, 
Kn K š -ahīd, SP -aìıī (nahka)rukkanen: 
Sn pane anaišet (k in taat) k-ahī\ B k-ahàd 
kädēl Td k-ahat suau rukkaset saa [ty
tö ltä  tansseissa, kun täm ä ei lähde 
tanssiin]. Lh k-ahat heittau лителе. 
k-ahid e(ťŝiškadou (alkaa hakea), k-ahid 
еил§ (ei ole). 

lci\ńd!ed (Sn B), B Td N P h  -nded, p. Sn 
-ńdedād, B -ndedad. Td -ndedăd; pl.n. 
Sn -ńdedăd, B -ndedad. Td -ndedăd, N 
-ndedàd; pl.p. Sn -ńdeđid, B Td -ndedid; 
komp. Sn -ńđedemb ahdas, liian tiukka: 
Sn tsabatod (saappaat) oŋ kińdedäd. B ukš  
oŋ kinded, pidau randoid vestada-, äski 
urnbē mäniškadou, ku  väīīenou  ovi on 
liian tiukka, p itää  reunoista veistää; 
vasta  sitten  rupeaa kiinni menemään, 
kun väljenee. N suou pidamài händäi 
kođis i  kindedàs sies rupeaa pitäm ään 
h än tä  kotona ja  ahtaassa paikassa. 

kinďedäĩi (Td) kiinteästi, tiukkaan: падл 
(kiila) mänövı k. 

kinderkou\k, -kk{u), -kku  (B); pl.n. Pk  
-kud  kinnerkoukku, polventaive, P k  
kyynärkoukku, -taive. 

kińd i (Sn— Kš V SP Ph), Sn kìńdi, kīńdi, 
B kińdį, kindi, Kn kińd į kiinni: Sn käded 
adrampieAukses kìńdi kädet aurankur- 
jessa k. kahv pandau poikki reges keški- 
m äišī kabnahı kìńd i kahva pannaan poi
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k itta in  rekeen keskimmäisiin kaplaisiin 
k. doga die.toss ..олеі k. joka asiaan pistät 
nenäsi. B pane ukš  (ovi) k.! ottau k. 
[liima], nügii kaMuoidęŋke sŭăn ištuda 
lähteges kinđ i ny t saat kaloinesi istua 
avannossa k. näihc pandau rahkehen- 
ńokat kińd į näihin pannaan rahkeitten  
päät k.

kińdi\ttädä, kīńđittădä  (Sn), B -ttada, Td 
-tädä, kiŋgitädă; pr. Sn Td -tän, B -taəı; 
impf. Sn B Td -iin  k iinn ittää (nuoralla, 
nahalla, kiilalla y.m.), puristaa, tiivistää: 
Sn лаШ  pandau tingan, kooz лаШ  lcīú- 
đitettău la ttiaan  pannaan puulista t, kun 
la ttia a  tiiv istetään . N ku hăn..ištuzou 
üskài sille, no sinä kinđiìa  Aujènib kun 
lıän istuu tuu  syliisi, niin sinä purista 
[häntä] lujasti. P k  ede.t nūdan kinđitetíī 
[vikateh] ennen ludalla (tuom initeellä) 
k iinnitettiin  [viikate varteen], 

kinovarn\oi (Sn Kn); p. Sn -įad tum m an
ruskeaksi laserrettu  (saviruukku): Sn 
k-įad padad. 

ki\nŰerüs (B), Kn -ndêerus, V -(Üerus, 
T P  -(tíerüs, -ïšerüs, P h  - ťťšerŭs, Lm 
-itëerüs; p l.n .B  -nŰerüksèd, V -(tíeruksèd, 
T P  -(Ŭerüksed, Plı -((šerŭksęď polven- 
taive; T P  myös jalkarin ŧa , 

ki\p itk  (Sn), B -pitk, Td N -bitk; p., pl.n. 
Sn -pitkäd, B -pitkad, Td -bitkäd; pl.p. 
Sn -pitköid, B -pitkoid, Td -bitköid kuomu 
(rekeen pantava): B kordā (kirkkorekeen) 
pandau kípitk. N ka tëu u : koumę hebod 
hüväd i  vaïīàstedtud kibitkài katsoo: 
kolme hyvää hevosta ja  v a ljas te tu t kuo- 
m ureen eteen. (v. кибйтка.) 

kipsah\tada (Sn B Td); pr. -tan; impf. -iin  
vavah taa  (säikähdyksestä): Sn anttau 
hebod pietin ga hän i  k-tau  kun hevosta 
lyödään ruoskalla, niin se v-kin. B k-tau 
hebo, ku  ѵ цйал išketau v. hevonen, kun 
v itsalla lyödään. 

kipsah\tazeta (Td); pr, -tazou; impf. -tihe ed. 
kipsahte\Ada (Sn); pr. -nęn; impf. -ĩin  vavah

della (säikähdyksestä).

kipsahteĻızetta (Sn); pr. -лгеп; impf. -īīm e  
ed.

kipsahtenuz (Sn) vavahtelem inen. 
kipätk (B Td); p. B -ad, Td -äd kiehuva 

vesi. (v. кипят|0къ, -ĸá.) 
kirboĮta (Sn B Td K š SP Ph), N -da; pr. 

Sn B Td Kš SP Plı -nou, B Td N -dau; 
impf. Sn Td Kš N S ,  Sn -ń, B -i, SP Plı 
Lm -ń i pudota: Sn gaik k-ŕı doroganę ajo
neuvojen akselin m utte ri putosi tielle. Td 
pakà^šęn adamàntiăhtèd k-ltav taivăhàs- 
p tø  pakkasella Otavan täh d et putoavat 
ta ivaa lta , tóašlc (kuppi) lcädes k-ž. k-nnu  
a.ıahakš. N koĩİĥaižçe varaidau što ei 
kìrbońīž i ottau sierdau kaiket sormet 
pelkää sorm uksen putoavan, o ttaa  ja  
sen siirtää sormen [päästä] juureen, tiext 
(täh ti) k-dau. TP pahàd pakukkàd, kivud  
k-kkad (loits.) pahat kaikotkaa, k ivut kir- 
votkaa! SP lehteä k-ïtih  pūnois (puista). 
Ph  tedri k-nou pöšših teeri p. kallaan. 

kirb\ottada (Sn B Pl), Td -otada; pr. Sn B 
P l Td -otan; impf. Sn B Td -otin, Pl 
-oítin, N -òŧtin  pud o ttaa  (vahingossa), 
päästää putoam aan: N kanàą k-òťtid 
lähtegèi (avantoon). 

kir\đ  (Sn B Td Kj), Lm đç; p., pl.n. Sn B 
Td Lm -dad, Kj -jad; pl.p. Sn B Td 
-doid, Kj -juod »kirja», ompelu-, kudonta- 
koriste (vaatteessa), korisŧepiirros (puu- 
esiııeessä); kirjain; Lm  myös käm m enen 
viiva: Sn iäs käzipaikass„oŋ kirdan kan
nelien tässä  pyyhinliinassa on kauniit 
»kirjat», m ustiį ĩibo ruskeđideŋ kirđoideŋ 
ker lentoŰk m ustan- tah i ruskeankirjava 
nauha, kirdā opastettau lukem aan ope
te taan . B kirdad отЬеліаи i (ja) kudotau. 
Td puahtada Ылел batogā kirdan po lttaa  
tu lella keppiin »kirjat». Kj kirjuoŋ ker 
k irja iltu  [keppi]. 

ki\ŕdam e  (Sn Td K š M Lh), B P l Td 
-rdaińe, K n -rdaine, N -ŕdaine, -rdaině, 
Y SP P h  -rjaine, Lm  -rdainę, Kj -rjàine; 
p. Sn Td Kš N M Lh -ŕdaĶ  B —Td -rdašt, 
N -rdàšt, V P h  -rjaštę, SP -rjastu, Kj
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-rjàšk pl.n. S11 Td Kš N M Lii -ŕđaiíed, 
B—Td -rđaiSed, Td -rđàĩžed, N -rdaišed,
V Ph -rjaiSed, SP -rjaized, Kj -rjàižed; 
pl.p. Sn Td Kš N M Lh -ŕđaiíid , B Pl 
Td -rđaiŝid, Kıı -rđaišĩd, Y Ph -rjaiŝid, 
SP -rjaizī, Kj -rjàižid kirje: Sn kiŕđai- 
žem...poAU(tšīm..pošt(iA kirjeen sain pos
tista . eŕ tüondänü ń i kiŕđašt ń i midä 
vicšŬid ei läh e ttän y t k irje ttä  eikä mi
tään  viestiä. Td mińä kiŕuìàn kirđàǐžen 
kodī tüotàvakš m inä kirjoitan kirjeen 
kotiin lähetettäväksi. N suou häŋ kir- 
daiêęn tsaŕìs-pieite saa hän tsaarilta  
kirjeen. Kj kirjàine tuīi. kirjàine İŭötä 
(lähettää). M kiŕdaińe ku i kätken ei 
tuĩiškade p itkään  aikaanpa ei tu le kir
je ttä .

ki\rdau  (Sn— Kš Y Plı), Sn Pl SP Kj -rjau , 
B TP -ŕdau, Kn -rctàu, -rđàu; p, Sn— Kš
V Ph -rdavad, Sn Pl Kj -rjavad, SP 
-rjavoa; pl.n. Sn—Kš Y Plı -rdavad, 
Sn Pl SP Kj -rjavad, TP -ŕdavàd; pl.p, 
Sn -rdavoid, -rjavoid, B Td -rdavid, SP 
-rjavī; komp. Kn -rđavhn  kirjava: Pl 
ruskeđiƞ-, vangediŋ-, m ustiŋkirđau  pu
naisen-, valkoisen-, m ustankirjava. Kn 
lindu ojınòu me(tëas kirdàu , m inùn enòs 
(oza) on vie kirďavęm  lin tu  m etsässä lie
nee kirjava, m inun eläm äni (osani) on 
vielä kirjavam pi. Kš kirdau lehm. Kj 
kirjavan ĩehmăn [ostin],

kirđ\oi (Td), N -òĩ k irjava lehmä.
*kirdute\z (B); g. -ksen k irjoittam inen, kir

joitus: hää, лорі) k-ksen hän  p ää tti k ir
joittam isen.

*кігда\лІа (Lh); pr, -jıdau, N -idau; iıııpf. 
B -Azin huudahtaa: B sa.ıdat k-.id', »tujıę 
İerambi iärel» sotamies h-ti: »tule pikem
min!» m inä к-лгіп ūdessã tovarišÜad minä
lı-din uudestaan toverilleni. N baŕińa>
k-idau bŕihðjiį rouva h -taa  nuorukaiselle.

kirg\uda (Sn B Pl Td N T P  Plı Lm  Lh); 
pr, -un; impf. -uin  1) huutaa, kirkua: 
B ìıuk händàn lähtegë pańĩ i kirgwuv. ı>püu- 
dazę кала tohdin susi hän tänsä pani avan

toon ja  huutaa: »tartu  suuri kala!» kir- 
gutau ignatąšt пітел huudetaan Igna- 
ta is ta  nim eltä. N toižęd vuoŕìkšèd Ien- 
deutai huĥàn pieu i kirgiıttav. »grā, grā, 
anda meiđen diīa  iereĥl» m uut varikset 
lentelevät suden yläpuolella ja  k irkuvat: 
»kraa, kraa, anna m eidän lapsi pois!» 
TP ah ühtenmoine kirgui akka yhtenään 
huusi, —  2) nim ittää, kutsua, nimitellä, 
haukkua: P l keŋ kuiīe kirgū kuka m iten
kin n im ittää. N m indai kirgùttai zaugol- 
ńihàkš m inua hauku taan  äpäräksi. Lm 
nuorembi ve īīi vahnembad kirgwu parem- 
bis kohtis: veikki nuorempi veli kutsuu 
vanhem paa parem m issa paikoissa (pii
reissä): veikko.

kirgund (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid h u u ta
minen: k-ad iäń kätken h-sesta ääni 
sammui.

kirguška\ta (Sn); pr. -den; impf. -zin , B -îťī, 
N -Ш  ruve ta  huutam aan: B veśińihàD 
k-ïíī m užikuoid vedeıılıakĳat (naiset) 
rupesivat huutam aan miehiä (avuksi).

*kirjutoitta\da (B );pr. -u k irjo itu ttaa , an taa  
k irjo ittaa: žeńihon iža mäneu pappi 
edcApiäi, k-u obuskad veń Uai ies S ui h ase n 
isä menee papin luo edeltäpäin, k. esteet
töm yystodistuksen vihkim istä varten.

ki\rjuttada (Sn N), B P l N -rđuttada, Td Kš 
-rdutada, Td -ŕulada, N -ŕuttada; pr. 
Sn N -rjutan, B P l Td Kš N -rdutan, 
Td -ŕuĩàn, N -ŕutan; impf. Sn -rjutin, 
B -rđutin, P l -rđ u tíin , Td Kš -rđutin  
k irjo ittaa: Sn pordahad brät kirjutìm m e  
po rtaa t (sanan) tuskin  kirjoitim m e. B 
ролкоѵпік haìlei k irdu ti raportan eversti 
k irjo itti hänelle raportin . Td İama kńīg 
on kiÝŭte.ttu kai täm ä vihko (kirja) on 
[jo] täy teen  k irjo ite ttu , m ińä kiŕuìàn  
kirđàĩžen kodī tüötavaM  m inä kirjo itan  
kirjeen kotiin lähetettäväksi, k iŕu i ńimen 
k irjo itti nimen. N tunou dorogau kagź 
rostańìd i rostańĩs kirduìettud Aaudănĕ 
tulee m atkalla kaksi tienhaaraa (tien
risteys) ja  risteyksessä on lau taan  kir-
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jo ite ttu ıu ı . . . rišüžàd kirđutęttai kńägi- 
nan ńim i, šeńixon n im i kum m i-isät kir
jo ittav a t morsiamen ja  sulhasen nimen, 
poĩųtéeiskųad kiŕ(đ)u ìe tíī Ьитадалё po
liisit k irjo ittivat paperiin, sekīetaŕ k irđ ŭ i 
bumagaą sihteeri k irjo itti asiakirjan. 

*kirjuttaze\ta (B); pr. pl. 3 p. -tau, Td kir- 
duttasettau, N kirduttahoizę; impf. kir- 
đutíīhoizį k irjo ittaa  nimensä, vahvistaa 
nim ikirjoituksellaan, allekirjo ittaa (asia
kirja): B iêa kirjutoittau obuskad veníĥai- 
tes, i šĩd êeńih k-tau obuskoiłį isä kir
jo itu ttaa  esteettöm yystodistuksen vih
kim istä varten, ja  sitten  sulhanen kir
jo ite taan  esteettöm yystodistukseen. N 
p u ś toiset kirduttahoizę íäĨAę bumăgăjıв 
toiset vahvistakoot täm än  asiakirjan 
nim ikirjoituksellaan! kai jeńeranàd kir- 
dutíīhoisę i tsaŕ kirđutíīzęi Шіле buma- 
găuıĕ kaikki kenraalit a llekirjo ittivat ja  
tsaari allekirjo itti täm än  asiakirjan. 

k ir |fc (Td Sg); p. -kkad\ pl.n. -kad; pl.p. 
-koid hakku, teräase, jolla esim. m yllyn- 
kiveä tao taan : m olemmat päät terävät, 
puuvarsi, (v. ĸııpĸá.) 

kir\ko (N), Ph  -ikä, Lm -ikkö; pl.n. Ph 
-iköd, Lm -ikköd kirkko; N vain vieras- 
uskoisten kirkko. 

kirńikkę  (Ph) luku- ja  kirjoitustaitoinen. 
kiro\ta (Sn B), N -tta; pr. Sn B N -dan, 

N -dàn; impf. Sn B N -ŝin  haukkua, 
torua, m oittia, sättiä: Sn pahoiį ruadoİD, 
šīt k-tau kun olet pahasti tehny t, niin 
sitten  to ru taan . B łıäm mindai (minua) 
k-i. N m uzik suoi M ndäi kirŏmmai mies 
rupesi h än tä  haukkum aan, üks kirodau 
üht, toinę tošt to ruvat toisiaan. AV veĩĩed, 
iža k-ttah M ndäi. 

kir\p  (Sn); p. -ppud; pl.n. -pud; pl.p. -puid  
kirppu: kirput purdau đanoīi k-t pure
v a t kovin. í lälöiĩe keskē oo šegottu kirput 
tä iden  sekaan on kirppuja tu llu t (sano
taan , kun kovin syyhyy jokin kohta). 

kir\piì!š (Sn), B Td -pìis; p. Sn -piítëäd,

B -pìitëad, Td -pìtŰäd; pln. Sn -pi((šäd, 
B -pì(ü(ļd. Td -pìfťšäd; pl.p. Sn -pi(úöid, 
B -pì(tšoid. Td -pì(Ŭöid tiili: Sn käšk 
rahvaMjię nuađida kirpiťíšäd ńeńis кил- 
dis käski väen tehdä tiiliä  siitä kullasta, 
(v. кирпйчъ.)

kir\piťtšähińe (Sn Td), B -pitíšaŉińe tiili
nen: Sn k. păiű^oo  t .  uuni on. B k. päU, 
postroik t .  uuni, rakennus, (v. кирпйч-
Н Ы Й . )

kir\š (Sn Td Pk), B N -z, V TP Lm -si; 
p. Sn Td Pk -šad, B -zad kirsi (maassa): 
Sn k. oŋ kеvädел muas. B kirz: külm  
móa, diä móas. kirz от^тоал. Td aigàštš 
om šiemetä, vie on äi kirzad muas libo 
(tahi) vie oŋ k. muas aikaista on kylvää, 
vielä on vahva kirsi maassa. TP păivç 
sw a d a u  kirden aurinko su la ttaa  kirren. 
kirzi do muas lähtì kirsi on jo läh teny t 
m aasta. Lm  moas oŋ kirzi. P k  еиле 
eńambat kiršad ei ole enää k irttä .

kirv\ez (Sn—SP Kj M Lh, B Kn Td -èz, 
N -es. P h  Lm  -es, Kj -çz, P k  kirves; 
p. Sn P l—V Kj M Lh -est, B Td N -èst, 
SP -estü. P h  -estę; pl.n. Sn—P k  -ehed, 
B Td -ëhed, Kn -ehèd. Td -ëhèd; pl.p. 
Sn B Pl Td N V T P P h  Lh -ehid, B Td 
-ëhid, Kn Kš Kj -ehtd, SP -ehī kirves. 
Osat: B Td Mm\ar, Td -ǎr, N Ph  -àr; 
B N terä. Td P h  terä; B Td ńok, N ńoĥ. 
Ph  nenä; B Td N Ph  lcaza (nirkko); 
B Td šilm. P h  лоикко; B Td N bard. 
P h  bardę (silmänpielus); B Td varš, N 
vaŕź. P h  vaŕźi. B mužikàt kirvehideŋke 
ďuökšiškaťíī j оделе ĩıukkat tappama mie
het läh tiv ä t kirves kädessä juoksem aan 
joelle su tta  tappam aan. Td k-ě/іел pūd 
leittă (hakata) piđav. N M ä  k-eheu riehkĩ 
êerđīd vaste hän kirveellä hakkaa riukua. 
e-ũę k-èst muêikàu  ei ole k irvestä mie
hellä.

kirv\ezvarŝ (Sn B), Td -èzvařš, N -ezvaŕz, 
SP -ezvarzi. Ph  -èzvafźi, -ehenvarzi kirves
varsi: Sn huabušÛin (osapuilleen veistin) 
kirvezvardeę.
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k iš  (NSP) peloitushuudahdus (linnuille, 
jäniksille:) k. kodalı (häkkiin [kanat])!

ki\sa  (Sn B Td Lh), V -ssa; pl.n. Sn B Td Lh 
-sad; pl.p. -soid nahkalaukku, -reppu, 
selässä kannettava  (pohjasta leveämpi, 
suusta  suippenee, kun kurehihnoĩlla sul
jetaan): Sn k. отЪелЫ nahkas, šelgäs 
kantiau, алаІІ^от paMİį \\ k. on ommeltu 
nahasta, selässä kannetaan, vuori on 
palttinaa. Lh hebon nahkas отЪелои 
kisan, veĩĩem panon kisã, ottau ŝelgã i 
lähtöu suattamā (viemään) đogē. (v. 
ĸncá.)

kisè\t (Td); p. -ttăd; pl.n. -täd; pl.p. -töid 
tupakkakukkaro (tavall. kangasta, jos
kus nahkaa), (v. кисетъ.)

*kiška\Ata (B); impf. -lz, - īd  kiskaista: huk, 
m ī vai văged j m  k-lz (k-ĨD’) händät lähteges- 
p läi susi kaikin voimin k-si hän tänsä 
avannosta.

kiški\ńe  (Sn); p. -št; pl.n. -ŝed; pl.p. -éid 
kiiski: k-ĕideŋ kere (kera) tu ĩi hàug.

kišk\oda (Sn—Y Lh), N -ŏda, SP -uo; pr. 
Sn— Kš SP -on, B Kn N Lh -òn; impf. 
Sn—N SP -öin, V -uoin kiskoa (päreitä, 
tuohta), n yh tää  (nauriita, pellavia); ryös
tää , riistää, anastaa: B piä pallas, kai 
nahkad piäs k-onu [końđī] pää paljas, 
kaiken nahkan [oli] p äästä  kiskonut 
[karhu], penvast k-ou. eńdİĩm ai minä  
kandòd k-òn iärä ensin minä kannot kis
kon m aasta. P l Kn k. tuoht. K n k-òmme 
релѵаішп. K š k. päreĩ. N läkkăm nügöi, 
nagręhęd k-òm  lähtekääm m e nyt, nauriit 
nyhdäm m e [maasta]! k-öda peuvaz (pel
lava). hän oŋ kuudàd k-onu i hebòd 
k-onu hän on ryöstänyt kullat sekä 
hevoset. V k. tuohtę. k-ottah pe.ıvas. SP 
k-ommo tuohtu. Lh ottau šinmad каікіл  
ŝīvatoİA k-ou piäs o ttaa  ja  silm ät kai
k ilta  lehm iltä kaivaa päästä , vai m äńiį 
ĩinnā, käšis k-ođĩ hebon nahk tuskin 
olin saapunut kaupunkiin, [niin] kä
sistäni riiste ttiin  hevosen nahka (niin 
suuri oli sen kysyntä), sua nast k-omā

starikan rupeaa lasta  anastam aan van 
hukselta. P k  päret k-otau. 

kiskoi (N) kiskoja: ühtès küläs om m uźik  
m aïìn  pańiį, pahan k. eräässä kylässä 
on kiroilija mies, suuri kiroilija. 

kiškond (B Td); g. -an kiskominen, nyh- 
tääm inen, ryöstäm inen.

*kļšńi\da (N); pr. -u  pelo ittaa karkuun 
huudahtam alla kis: k-u đäńöin (jänik
sen) mellĥai. 

k i\śli (B TP), Td -sl, N -sti, V -sli, Pk 
kìsl; p. Td -slid; pl.n. -slid, Lm  Pk 
-stìd; pl.p. Td -stĩd  ranne; Lm tupsu, 
(v. кисть,)

k isù \ū  (B Td); p., pl.n. -ūd; pl.p. -uid  ra n 
ne: Td k-ūn sata Iin (loukkasin). (v. ed.) 

kiśln iveĩ (B) rannenivel. (v. ed.) 
kisurda\da (B); pr. -u  nakertaa, jyrsiä 

(hiiri).
kiša\ta (Sn); pr. -tau, B liizatau; impf. Sn 

- t í ī  leikkiä, kisata, kisailla: Sn müö 
rubedamme borÛā k-mmã me rupeam m e 
painim aan, hüö ĥüukkī k-tau he kyyk
kää lyövät, lehmän puskuiŝī k-tau (ovat 
puskusilla). häm püŕg il mindai kartī 
k-ammā hän  pyysi m inua ko rttia  lyö
m ään. Uüukkī k-tess^oo rajan kyykkäpe- 
lissä on ra ja t (piirit). 

ki(lŝa\k (B Td); p. -kkad; pl.n. -kad kireä 
(keli talvella kovalla pakkasella): k-kk^on  
duged hébouę, tormaz voŋguu kireä keli 
on hevosille raskas, jalaksen poh jarau ta 
ulvoo.

ki(téertuomed (Ph) k ihara t tuom et. 
ki(téerus ks. kinŰerüs. 
kiískode\nda (Sn Td), B -Ata; pr. Sn B Td 

-лдп; impf. -Un kiskotella, oikoa jäse
niään nukkum isen jälkeen. 

kilskòhtuňnù  (Td) kikka(nenä). 
kiúko\zeta  (B); pr. -zen; impf. -imoi kis

kotella.
kilêko\ta (Td); pr. -nen; impf. -ńin  ed. 
kilskotoi\ttada (Sn B), Td kiŰkonzoi\ttada; 

pr. Sn B Td -ttau, Td kiŰkoñzòǐttau; 
impf. Sn -lii, B -?, Td - t  k isko ŧu tŧaa
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(nukkum isen jälkeen): B mindai (m inua) 
k-ttau.

kiŰkottaz\eta (B); pr. -ou kiskotella. 
k itíku  (B) häkä.
ki(Űuga (B Pk) oljista teh ty  oventäyte; 

olkinuora, joka lyödään oveen kiinni 
estäm ään talvella kylm än ilman tu loa 
tupaan. 

kiudug  (Kš); in. -aš kiuas. 
kiur  (Sn), B -oi, Lm kiuru; p., pl.n. Sn -ud, 

B -oid; pl.p. Sn -uid  kiuru, leivo: Sn 
kiurľinđ^do kiurudau  (laulaa). B k-oi 
nouzou ülähäkš-piäi i  pajattau  k. kohoaa 
ylös ja  laulaa. 

kiuru  (V) kiisken näköinen kala, kiven- 
nuoliainen(?). 

kiuru\ińe  (B); p. -s(l ; pl.n. -išed; pl.p.
-išid  leivonen, kiuru. 

kiuru\ta  (Sn), B -ttada; pr. Sn -dau, B -ttau; 
impf. B -f leivon lailla laulaa: Sn ĩinđ„đo 
k-dau. B ńügü ei k-ta šijŋüze.ı ny t ei 
laula syksyllä (leivo). 

kivekseŋkandoi\m  (B); p. -nt; pl.n. -med;
pl.p. -mid kiveksenkannin.

MveŋkaritŬę (Lm) jauhinkivien välissä kes
kikohdalla oleva puu- ta i rautakappale, 
jo tta  kivet pysyvät kohdallaan. 

kivèstuoh (Td); p. -í kivestuohi (jolla kivi 
k iinnitetään verkkoon). 

kiv\ez (Sn B Td), N -èz, SP -es; p. Sn B Td 
-esi; pl.n. Sn B Td N SP Lm P k  -eksed, 
B Td -eksed, N -èksèd, Plı kiveksed; pl.p. 
Sn B Td -ekšid kives (verkon): Sn pane 
Uiveksed verkkōĩ B kiveksed nuotíiverkois 
(nuotŧaverkoissa). Ph  seìgueših sidotàh 
kiveksed ałembaišeh ťİurah (nuotan) pau
loihin sidotaan kivekset alem paan puo
leen.

kiv\i (Sn B Td N V TP Plı Lh), B kivi; 
p. Sn B Td N V TP Lh -ed; pl.n. Sn 
B Td N Y Lh -ed, Kn Td N T P  -ed; 
pl.p. Sn B Td V Lh -id kivi; käsikivi 
myllynkivi: Sn anda kivet hudu tau
pä(Ŭis kuum entukoot kivet uunissa! 
kivikorendos punotan kived kivenpuulla

pyöritetään  käsikiveä. B kivet kogodàn 
iärä randaksē kivet kerään pois [pellon 
saralta] syrjään, pian tobđàA кіѵел pään 
suuruisella kivellä, кіѵел đauholau. Td 
minä Üummŭţàn kiven A,oĩìozĕ m inä nuk
kaan kiven kauas. N istuu  hän kiveu 
pahòis mielĩs (pahoilla mielin). meĩïi((Ŝàs 
kuuš kived püöriŭ, Ішисіел кіѵел dau- 
hòŭ m yllyssä kuusi kiveä pyörii, kuudella 
kivellä jauhaa. T P  vedehine därves егііЫл 
аідоіл nouzettelou kiveAę pitkis tukis, ku  
neidinę on vetehinen jä rvestä  joskus nou
see kivelle pitkine hiuksineen, on kuin 
neitonen. 

kivikaĩĩivo  (Lm) kiviraunio. 
kivikaššaĩ (Kıı) kivikoııtti. 
kivikko (TP) kivikko. 
kivìkłuod (Td) kiviluoto. 
кіѵіколо (TP) kivipato (luonnon muodos

tam a).
kivikorend (Sn); p., pl.n. -od; pl.p. -oid 

käsikivenpuu, korento: k-os punotan
kived korennosta pyöritetään  kiveä. 

kivìkrand  (Td) kovapohjainen kivinen 
ran ta .

kivİAaud (Sn B Td V); p. -ad; pl.n. Sn B Td 
-ad, V -àd; pl.p. Sn B Td -oid laudat, 
joille käsikivet on asetettu . 

kivǔauda\ińe  (Sn); p. -št; pl.11. -išed; pl.p.
-išid  ed. 

kivilindu  (Lm) kivitasku. 
kivİAouhikko (Pk) louhikko. 
kiv\Lııi(dŝu (Sn), B -ìau ÌŚ, B P k  -ілиЫ, 

Td -UAiıťǻ, -uluťš, -Ĺıu(tëak. -илиШ (и), 
Td Sg -ułudz, N -İAuťtǻu, N Plı -ігиШ и , 
T P  -iru(đzu; p. Sn -İAU(đzud, B -İAuİtåud, 
Td -UAutíǻud, -iin iüad, Td Sg -uhųdzud  
pl.n. Sn -İAU(đǻud, B -Łıutíud, B P k  
-Lmdšud, Td -uAU(Űud; pl.p. Sn -іли- 
dzuid  sormen pituinen, isopäinen, m usta 
tah i harm aa kiven alla oleskeleva m a
teen näköinen kala, kivikala, kivennuo- 
liainen(?): Sn k. kividen ал eĩäu. Td 
oŋgitetau šügüspuolei šätäk kivuĩu(tíał 
da pieńel lotoil ongitaan syksypuolella
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onkimadolla, kivennuoliaisella(?) ja  pie
nellä sammakolla. 

kivi\ńe (Sn B Td); p. -st; pl.n. -šed\ pl.p. 
-ëid kivinen, kivi-: Sn ĩinnass^on äij 
k-žid kođīd kaupungissa oıı paljon kivi
taloja.

kiviroŋg (Kj); tr. - u k s E  kallio. 
kiviruo\paz (B), TP -pas; pl.n. B -ppahàd, 

TP -ppahad kivikasa (pellolla). 
kivirupÛ  (Td); pl.n. -ad teroitusuurre myl- 

lynkivessä. (v. руб|ецъ, -ųá.) 
kiv\išamma./ı (Pl), Td -isammaj1, -ensatnma.ı: 

p., pl.n. P l -išammejıod, Td -ensammanod 
eräs jäkälä la ji (parm elia saxatilis): Td 
кіѵетатталол m uju ïin  äijäkšpăiväkš 
đăi(Űöid j :llä vär j äsin pääsiäiseksi munia. 

kivictëauriŋg (Sn); p., pl.n. -od karkea 
hiekka: к-od pandau poštdorogoiAę (va lta
teille).

kivi(Űauruińe (Td) karkeahiekkainen. 
kivivežimado (Td); p., pl.n. -d; pl.p. -id 

vesim atosyötti: k-id e^ûitäu đogenrandas 
madalal paikal kiviđen ai v -tte jä  haetaan  
joenrannasta m ata lasta  kohdasta kivien 
alta. oŋgitetau šätăl da k-ł ongitaan onki
m adolla ja  v-llä. k-l šubak da ìśăŕg ottau 
hüvin v-ttiin  kuha ja  särki ta r ttu u  hyvin. 

ki\vos (Sn Pl Pk), B -voz, N -bòz, V Ph Lm  
-bos; p. Sn B P l -vost; pl.n. Sn B Pl 
-voksed, B P k  -voksèd, V T P  -boksèd, 
P h  Lm  -boksed\ pl.p. Sn B Pl -volcšid 
kinos: Sn kivoksed om рікал, ei voi ajada 
hebo.íi. B Шл§л ajoi leivoksen tuu li muo
dosti kinoksen. P l литет püöhtäu ühtë 
tukku, se k. lum en lennättää  yhteen 
kasaan, se on k. N лигnd (lunta) kibòz. 
TP kiboksèd ajau (m uodostaa tuuli). Pk 
tuas on tobđ (suuri) k. 

kivosta\da (Pl); pr. -u kinostaa, m uodostaa 
kinoksia.

kivu\d  (B), Td -ŝ; p. B -t, Td -í; pl.n. B Td 
-ded; pl.p. -žid pieni kivi; noppakivi: 
B suaga т іп щ ке k-žī viändäma Td 
rubeka m inuŋke k-žī viändămäi ruvetkaa 
minun kanssani noppaa heittäm ään (nop-

pakivillä leikkimään)! л apsèd vietav (leik
kivät) k-žīhe. sergàižed (korvarenkaat) oŋ 
k-žiđeŋke.

k ivu \īİ  (B); p. -ttšad; pl.n. -(íŝad; pl.p. 
-(Ü oid  pieni kivi: k -ttšad  on ä i i  peslcud 
pieniä kiviä on paljon sekä hiekkaa 
[maaperässä], 

kivu(tŝa iń e  (B) ed. 
kiäbr ks. lcäbr.

kiäbri\ĩc(Sn), Td kċibri\k, kăbŕi\k; p. Sn Td 
-kköd; pl.n. -köd; pl.p. -köid tuołıikoho, 
käpry  (verkossa): Sn verkko pidäiŝ лиа- 
dida (tehdä) k-köid ūžid  (uusia). Td 
käbŕiīc tuohińe verkon šelgoižes (paulassa) 
kińńi. (ks. käbr.) 

kiäg (B Td Pk), P h  Lın -ç\ p. B Td -äd; 
pl.n. -ad. Ph  -aď; pl.p. B Td -oid, Pk  
-ŭeid ovenripa, oven kädensija: B uksès 
(ovessa) k. om. k-aı> on puiźed sadan vīž 
vuot.

kiägzaštšofk (Td); p. -kkad eräänlainen kä
densija ja  oven sulkulaite, (v. защёлка.) 

kiäm  (Sn B Kn Td Pk), У TP P h  Lm  -i\ 
p. Sn B Td P k  -üd, Kn -ud-, pl.n. Sn B T d  
P k  -üd, Kn -ud, V T P  Lm -id, Plı -id; 
pl.p. Sn B Td -üid, Kn -u id  käämi, puola: 
Sn pane k. sukkunaižē (sukkulaan)! suk- 
килригк pandau kiämLıę šüdämē suk- 
kulan-kara pannaan kääm in sisään. 

kiäm ipuikko  (V) kääm ikodan v ärttin ä , 
jolla kudelanka kääm itään. 

kiäm\koda (Sn B Td Pk), Kn -nkoda, 
V -ikoda, T P  Lm  -iŋkođɯ, p., pl.n. Sn B 
Td P k  -kodad, Kn -ukodad-, pl.p. Sn B 
Td P k  -kodid, K n -ukodīd kääm ikot a, 
-kela, käämintekolaitos: Sn k-koda.ı kiä- 
mütettäu naŋgad kiämükš. B k., kudaman 
(jolla) kiämütetau kiämüid. Kn k-nkoda.c 
kiămuid kiämutettai. 

kiăm\ütă (Sn), B -üttădă, Kn -uttada. Td 
-ütädä-, pr. Sn B Td -ütän, Kn -utan-, 
impf. Sn B Td -ütin, Kn -u ttìn  kääm iä, 
puolata (kudelankaa): Sn mäne lc-ütä 
kiämüdĩ B ken sille (sinulle) k-üĩ?
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*kiändįA\ta (Kn); pr. -ęmrnę käännellä, 
kääntää: sid, vie k-ęmmę ńed snuapùd, 
ūdįssa 1 puimme toišèd bokàd s itten  vielä 
käännäm m e ne lyhteet, uudestaan puim 
me toiset kyljet. 

kiäńãimbatog (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
p itkänpuoleinen keppi, jolla ku to ja  istui
m eltaan k ä ä n tä ä loim itukkia. (v. батогъ.) 

kiänđim puaĩi\k  (Td); p. -kkad; pl.n. -kad: 
jalaksenpainim en »rullan» palikka (n. 1 m 
pitkä).

kiänđinpū  (Ph) kaareva puu, jolla talvi- 
nuotan uittosalko vedetään jään  alta  
avantoon, jos se lykätessä on poikennut 
oikeasta suunnasta. 

kiändipuaīiļk  (B); p. -kkad; pl.n. -kad; 
pl.p. -koid jokin rautapäinen palikka, jo ta  
v astaan  naulat lyödään kengänkorkoon. 

kiändü\dä (Sn B Td TP Ph), N kiendu\da; 
pr. Sn B Td N Ph -n; impf. -in  kääntyä, 
Sn myös kaatua: Sn magadai.. ůLı Ъокал, 
k-t toišenç bokanę ĩibo selgctnnäi kun olet 
m aannut toisella kyljellä, käänny t to i
selle kyljelle tah i selälleen, koššiu, ka 
heińäd k-u .nuogod oivaľľišed n iittää , niin 
heinää kaa tuu  oivalliset luo’ot. B kiändü 
kohtin m inū piäi käänny m inuun päin! 
veí mieš k-i m inun mida lienou tagaze 
se minun mieheni m istä syystä lienee 
kään tyny t takaisin, šelgälłē ku  k-i, kaí- 
tŝou selälleen kun kääntyi, katsoo. Td tũ ĩ 
(tuuli), hebo k-ui. N h p tśer  tu ĩi kiendui 
tagàs kuski palasi takaisin. 

kiändü\ttäi (Ph); pr. -ídn; impf. -(in saada 
kääntym ään. 

kiärb\ähäińe (Sn Kš), B Pl Td M P k  -äińe, 
B -aĩńe, B Td -ăińę, Kn -àinę, Kn V 
-äine, N kierbäinę, kierbäině, kierbäinę, 
TP SP P h  kiäbräine, P h  -äinę, Lm 
Uäbräinę, Kj kărbäine; p. Sn Kš -ăhăšt, B 
-ä įtf, Pl Kn Td M -äšt, Td -âšt, V Ph  
-äštę, SP kiäbrästü, P h  kiäbrästį; pl.n. 
Sn B Kš -ähăized, Pl Kn Td V M -äišed, 
Td -aĩšed, N kierbäišed, kierbăišęd, kier- 
bäišęd, T P  SP kiäbräized, P h  kiăbräišed,

Lm  liäbräiŝed; pl.p. Sn B -ăhăišid, Pl Td 
У M -äišid, Kn -äišīd, Td -aišìo, Kš 
-ähäišīd, SP kiăbrăizī, P h  kiäbräišid 
kärpänen.

kiä\ŕidă (Sn); pr. - fin , B -ritau, B Td -ritău, 
Kn -rìmme, N -riu, V -rittäh, T P  -ritäh; 
impf. Sn -ŕîn  kääriä: Sn hattaron p id ŉ u  
đaлgā k. pantiin kiäŕitäu ümbäŕi šurđas 
syrjän ym päri kangaspuissa). B vie op 
konod (syrjä), кшіатал (jolle) kiäritäu 
kapgaz. pantin, konz kudotau, šurđanę 
kiäritau  p a lttin a  kudottaessa syrjälle 
kääritään . N m ušik ottau koumę ńiegnad 
peratòižid, kierin tŕäpiUai mies o ttaa  
kolme silm ätöntä neulaa, käärii riepuun. 
T P  kiäritäh laŋgàd suvankonę (loimi- 
tukille).

kiär\isettä (Td); pr. -izöu; impf. -īhe tu lla  
käärityksi: šurđanę pantip k-izöu syrjän  
ym päri (kangaspuissa) pa lttin a  kääri
tään.

kiărmeh (Sn); p. -i; in. Şn B Td V Lm Pv 
-ez(s), B Td P k  -èz(s), N lciermehèz, 
V líiärmehes kukinta, heilimöinti (rukiin, 
veden): Sn k-t on äij (paljon) rugehiš. 
rugiš oń j lo  meil k-ez ruis meillä jo hei- 
limöi. B k-ess^on rugiš parahitie ruis 
parhaillaan heilimöi. Td rugiš oŋ к-ел 
(N kitrmehèz) ruis heilimöi. V vesi on 
kiärmehes. P k  vesi on k-ès.

kiärmeh\(idä (Sn P l Td), B Td -tida; pr. 
Sn B P l Td T P  -tiu, B Td V P h  Lm 
-tiu, N kiermehtiu, T P  Kiärmehťiv, P k  
kiärmehdu; impf. Sn Pl Td -ti, B Td 
-tī heilimöidä, kukkia (ruis, vesi): Sn 
rugiš đo k-tiu. B leib nügü k-tiu  leipä
v ilja (ruis) ny t h. vèši k-tiu. T P  keväden 
pedrumpühäs rugis k-tiv, sīd rodìh täh
kän đüvę keväällä pietarinpaaston aikana 
ruis heilimöi, s itten  tulee täh k ään  jyvä. 
P k  ōêim (laiho) k-tiu, šìd äsken (sitten 
vasta) đüvä kazvau.

kiärmehtind  (Sn); p. -äd heilim öinti (rukiin).
kiăr\ăĭs (B), Lm -il; pl.n. -üd kim ppu:
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10—20 pivollista h a rja ttu ja  pellavia: 
Lm  pelvas-īiho līnaƞk-üd. 

kiä\ttä  (Sn Kn Td Kš Lh), B -ta, Pl V SP Plı 
-tä, N hiettä, Kj kiätg,; pr. Sn—Kš V 
SP P h  Lh -ndän, B -ndan, N kiвndan, 
kiendàn, Kj kiändąn ; impf. Sn Td -ndöin, 
B -ndin, -ndüöin, Kıı -ndoin, Td -nžin, 
Kš Kj -ńdzīn, V Ph -äźin, N kieńdin  
kääntää, vääntää: Sn kiä ttäu‘bokannai 
veneh käännetään  kyljelleen vene. vaīeè- 
ńäg om mc(İšäs sorìu pũ ĩibo Шлел 
kiändänü  m aassa viruva puu on m et
sässä kaadettu  tah i tuulen kaatam a puu. 
B še kànd dŭŕinē kiändä iärä se kanto 
juurineen väännä pois! i kandòì kiättüd  
kandĕnę randaksē ііалтекел iärä vään
nety t kannot kanneksi syrjään, hal
m eelta pois! šĩd  (sitten) kiändüöi hänen 
še.ıgäłlë. hebon kiändäu. Pl kiätä regi 
ĩibo m i kään tää  (kyljelleen) reki tahi 
jokin muu. poİÛi кйггал kiändäu kai 
sika kärsällään k ään tää  (nurin) kaikki. 
Td kaŋgeл pari kiändöin  kangella tukk ia  
väänsin, kiättü падл koukkunaula. końdī 
Šĩd tu īi тофділале ka-i rvstà tjǎ -ändö i 
iürei karhu sitten  tu li hautausm aalle, 
kaikki ris tit väänsi irti (kaatoi). N mu- 
ręndau лukŭd, kiendàu raudàd särkee 
(vankilan) lukot, vään tää  raudat. Ph 
ìıebòn kiändàu därilleh (takaisin). 

kî(dê\ìn  (B), Lm  -in; tr . -imekse B järvi- 
sammal, jo ta  käy te tään  tilkkeinä raken
nuksissa; Lm poronjäkälä. 

кгл (N); p. -ad kohju, ty rä. (v. ĸuaá.) 
kīm  (Sn—Y), Ph  Lm -ç; ad. Sn B Kn Td 

-ал, N -àu, -au kiima, soidin: Sn İedred 
ondau ńügüde к-ал teeret ovat n y t kii
moillaan (soitimella). B meìšuoin k. 
koir, kaŝi (kissa) oŋ к-ал. P l k-ā pidäu  
lähtä [lintujen] soitimelle p itää  lähteä. 
Kn tedrid к-ал. N botëi, kašit, ìcoir 
oudau k-àu sika, kissat, koira ovat kii
moillaan. Lm kašid, zverid (petoeläi
met) k-as ondah. 

kīmi\dä  (Sn); pr. Sn Pl Td -täu, B -tau,

Kn N -ttai, V -ttah, SP Lm -tää; impf. 
Sn -İ iī kiimailla, olla kiimoillaan; Sn 
myös olla vallaton: B īiĩidud k-tau. Td 
koirad, kaŝid (kissat) k-täu. Y jogo İedŕi 
k-u (tedret k-ttah)? SP k-täh tedred, muži- 
kad (miehet) akkoiŋ ker. Lm  meįtǻuoid, 
tedrèd k-täh. 

kī\reh (Sn B P l Td), B -rëh, -re, Td -ŕèh, 
N -ŕeh, -ŕex\ p. Sn B P l Td -reht, Kn 
-ręM; Td -ŕèäí; pl.n. Sn B P l Td -rehed, 
Kn -ręhèd kiire: Sn kirehg^oo šiĩlei 
onko k. sinulla? B т ілла oŋ lārèh 
mända. m äńi кггеЬел meni kiireesti. 
burakos (korissa) ištujiłę tu īi kîre. Pl 
kīrehess„OAed kiirehdit. Td elä pidä 
kĩreìıtl ńв(īǻiz mińă кггеігел matkadam- 
màį siitä m inä kiireesti [lähdin] m atkaan. 
kīrehissäi kiireissään. 

kīreh\tädä (Sn P l Td Kš V), B N -tada, 
Kn kīŕehląda, SP -tie; pr, Sn P l Td Kš 
V SP -tän, B -tan, K n k īŕeh tm ; impf. 
Sn B P l Td V -tin, Kš -İìn  kiirehtiä, 
kiiruhtaa: Sn millei p id läu mändä k., 
dicnõ k-teiiī m inun on kiireesti m entävä, 
työhön kiirehdittiin. B kunne ŝinƞ muga 
k-tad mihin sinä niin kiiruhdat? müö 
k-timme tu.ıda tulim m e kiireesti. 

kīreh\uš(ši (B), N -išiši kiireesti: B k. kai
kin oAdau kaikilla on kiire. N ottàŭ 
k-išisi гегкалоп (peilin).

*kīècī (N); p. -id kiisseli: ak zavedl (rupesi) 
k-it keitamài. (v. кисель.)

*kĩselbīüöd (N); p. -ad kiisselilautanen, 
-vati: pani k-aa яіолале (pöydälle), (v. 
блюдо.)

kīšk  (Sn B Td N Lh); pl.n. Sn B Td Lh 
-ad, Td N -àd; pl.p. Sn B Td Lh -oid
suoli, sisälm ykset (ihmisen, eläimen): 
B калап, zīvatan (elukan) k-ad. N tagaine 
k. peräsuoli, (v. ĸum ĸá.) 

kīšt (Sn Td); p .,'p l-n . -ad; pl.p. -oid kiista, 
kina; kilpa: Sn теілл..од k., emme sobi- 
goi đeŋgad dagamā (emme voi sovin
nossa rahoja jakaa). ĩăkkä k-ā duoksemā,
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kudam da,ıombi duoksou lähde kilpaa 
juoksem aan, kum pi [meistä] nopeammin 
juoksee! Td k.-uivand  kilvanuinti. läk- 
kiit uivamai k-ai läh tekää uim aan kil
paa! nügii viändämme k-ai rŭhī nyt 
lyömme kilpaa kyykkää, k-ai ajetau, 
duoslau.

kĩš\tädă (Sn), B -tada; pv. Sn -Uin, B -tan;
impf. Sn -(in, B -fiin  kiistää, kinata. 

*kīzo\ta (Ph); impf. -ń i laajeta , levitä: 
minä händas rubedàrı vedämah vastka- 
vaiiin, dorSši k-ńi (ruodàd levitti) m inä 
pyrstöstä alan vetää vastaruotoon, kiiski 
laajeni (evät levitti). 

kī(tos (B), Ph -tos kiitos, ylistys. 
kīttelz\että (Td); pr. -öu kiitellä, ylistellä, 

kehuskella itseään. 
kī\t(ädä  (Sn), B V -ttada. Td -ttădă\ pr. 

Sn Td -Uin, B V -tan, N -tau-, impf. Sn- 
-f'in, B -iin. Td -Uin, N -ìo ikiittää , kehua, 
ylistää: B iíand  łıändä kīttau. N Ылои 
pappi kodī, kīìau kazàĥăd (renkiä) mà- 
tŭŝkăuıę (rouvalleen), m indai hän kīìoi. 

клаки\іпе (Sn B Td), B Td клока\іпе\ p. 
Sn B Td -št pieni käärö, kimppu, tukko 
(heiniä, villoja): Sn anda k. vi.ıəadl B 
pień oŋ ku i k. (elukka, vasikka, kissa, 
ihminen), heiŋkAokaińe: heińăd oŋ kir- 
Ъоппи (pudonnut) клокаіпе pıha.ı (pi
halle). Td ІатЬа§клакиіпе pieni, huono- 
villainen, huonohoitoinen lammas, (v. 
клокъ.)

kle\idä (Sn Td), B -ida\ pr. Sn B -in. Td 
-ijiu; impf. B -(in. Td -jī  liim ata: Sn 
kleja.ı kleitäu. B ken олпои hımagad 
ühtē ši(ūha kleinu kuka lienee paperit yh
teen (paikkaan) liim annut? (v. клейть.) 

kleja (Sn B Td); p. -d liima: Sn к-л kleitäu.
(v. кле|й , -я.)

*kīietk (N); p. -ad (linnun)häkki: panęm  
m inä kuudaižęi k-ai omai kòmnàttài 
panen m inä [linnun] kultaiseen häkkiin 
om aan huoneeseeni, (v. клѣтка.) 

klietńik  (B), N kīietńi\k, -k; p. -kkaǽ, 
pl.n. -kàd patvaska, ohjemies (häissä):

B k.: ku tsu ttu  tiedaimiež svuađbđieAOİs, 
ŝeńihon da kńaginan vardoiUou p.: k u t
su ttu , häissä tie tä jä , sulhasen ja  m or
siamen suojelee [noitakeinoilta], N mä- 
nöu kaŝi i  ei voi sporïida tädä kĩietń ik- 
kad i Ылои tagašin kissa menee eikä voi 
turm ella (noitum alla) tä tä  patvaskaa ja  
tulee takaisin, kĩietń ik ajau edęu, ŝeńixo 
kĩietńikaAç đälgèi, toièęt kaikin šeń ixo.ıę 
dälgèi p. a jaa  edellä, sulhanen patvaskaıı 
jäljessä, toiset kaikki (muu lıääväki) 
sulhasen jäljessä, (v. клѣтникъ.) 

klikkara  (Td) eräs potkintapallo-laji. 
kli\kkida  (P l Td), Td -ŋkkida; pr. Pl Td 

-kin  konkota, kulkea yhdellä ja la lla  hyp
pien: P l mäne k liki!

*kĩiäp(ê (Td); ill. -ã käpälys (pyydys): 
т іле1 popadī k-ä tobđ ŕebuòĩ m inun 
k-kseeni osui suuri kettu . (Av кляпцы.) 

клойк  (Sn B Td); p., pl.n. -ad-, pl.p. -id  
pieni m ätäs, lipsunŧa-alusta: juurekas 
m ätäs (suosta leikattu), (v. клоч |окъ, 
-ĸá.)

*kAuad\id (B); pl.p. -īd kam peet, tav ara t: 
izvoštŧik  (ajuri) regē panou hänen k-īd. 
(v. кладь.) 

kAukatoi\ttada (Td); pr. -ttau; impf. - t  
n ikottaa. (v. røıýĸaTb.) 

kAuka\ttada (Sn B), Td -tada; pr. Sn B 
-ttau. Td кликаНаи-, impf. Sn -(ti, B 
-iin. Td клика і n ikottaa: Sn ken tahto 
m aińitëou , m indai k-ttau joku [jossa
kin] puhuu (mainitsee) [m inusta, kos
kapa] m inua n. (v. ed.) 

knukkada  (B) nikotella, (v. ed.) 
kłupk  ks. лирк.
k īū \k  (Sn B); p. -kkad-, pl.n. -kad-, pl.p. 

-kkid  oven saranakoukku (seinään lyöty), 
(v. клю ка, крю къ.) 

kĩũš, kījūš, kījùŝŚE (N) p itkä  koukkusauva: 
istuu vahn sta fık , bàrd vüöhèšsuoi, kĩjiıšŜE 
kădęs, trupk hambahĩs istuu [pirtissä] 
vanha ukko, p a r ta  vyötäisiin asti, k. 
kädessä, piippu ham paissa, (v. клюша.)
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kĩä\pa  (Td); p. -ppad; pl.ıı-. -pàd; pl.p. 
-ppid  il. 1 1/2 m pitkä, pyöreä, kuiva 
koivupalikka, jolla kuusehvitsasilm ukka 
väännetään  tukk ipon ttuun  poikkipuun 
ympärille; kärpäslätkä (nahkainen, reiäl
linen). (v. кляпъ.) 

kĭä(ÜÄ (N) hevoskaakki, koni. (v. кляча.) 
kńīļ) (Sn Td Kš N TP), H kńig, P h  xńīgę, 

Lm  xnīgţ; p. Sn Td Kš TP kńīg\ad-, 
pl.n. -ad, N -àd; pl.p. Sn Td Kš T P  -oid 
kirja: Sn tämä k. müözöu (on m yytävänä). 
H rheiĭ ńügii ei оле ń i m ittíd  reňaŋ 
kńigoid meillä ny t ei ole m inkäänlaisia 
venäläisiä kirjoja. N ottàu vahnàn k-àn 
i (ja) kaťťǻuu k-as. Ph  ištutte хт дал  
olette valokuvatut, (v. кнйга.) 

kńóa\ĩc kńuak  (B); p. -kkad\ pl.ıı. -kad;
pl.p. -koid naakka. 

kńägin (Sn B Pl Td N V Pk), B kńagin, B 
Td knčigirı; p., pl.n. Sn Pl kńäginäd, B 
knäginad. Td knäginäd, N kńäginàd, pl.p. 
Sn Pl kńäginöid, B knäginoid, Td knägi- 
nöid morsian: Kn sid lămbitetàŭkńãgina.tç 
külü  sitten  läm m itetään morsiamelle 
sauna (hääm enojen yhteydessä). Td 
knägin kiilui mänöuı. N minä lähten 
eİÛimàı iįïǻelaęĥ k-àd. (Arv. киягйня.) 

kńäzövöi (Kn) m orsiusateria (häiden yh tey
dessä): sit pideìàu k. stoaa sitten  [lıäiden 
toisena päivänä] syödään m orsiusateria. 
(Av княж ой столъ.) 

koa-, kóa- ks. kua-. 
kòarê- ks. karš-.
koaž\ę (SP Lm); pl.n. SP -ied, Lm -ęged 

naava (kuusen): SP k-ied h a n m id  kūzez 
i (ja) pedäis rippū. Lm kūzвnkoašęgen 
kerainę (tukko).

*kobaręh (N); ill. -ei kourallinen, kasa: 
m ušik da kondī kiškottai nagrišt da kan- 
dçudai k-ei mies ja  kontio nyh tävät nau
riita  ja  kan tava t (vähitellen) kasaan. 

kobįĩk (Td Sg) myllyssä porsasta (kivi
kari), jonka k au tta  jy v ät valuvat to- 
rosta  (lautista) kiven silmään, leku ttaa

puinen lcohiłk. (vrt. v. кобылка, копы- 
локъ. -лка.)

kob\r (Sn—N Lh Pk), V T P  Ph Lm -rę, 
SP Kj -u; p. Sn—Kš P h  Lm  Kj Lh Pk  
-rad, SP -roa; phn. Sn— Kš SP—Lh 
P k  -ad, N TP  -ràd-, pl.p. Sn N -ŕid, 
B Pl Td Lm  Lh -rid, Kn Kš -rīd, SP -n
1) koura (ihmisen): Sn ota коЬгал đau- 
hodl ku  лоикиИаи kobraa hüvää, šīd 
ĭienou kobras pivo kun louku ttaa  [pel
lavia] suurenpuoleisen kourallisen, niin 
sitä  kourallista sanotaan pioksi. N opin 
karaımīida, eŋki voiè suoda hiindäi kobŕl 
koetan vartioida, enkö voisi saada h än tä  
käsiini, kobraa vastai kourallisen verran. 
P h  kädeŋ kobrę. Lh meitëähìń^ottau kiveƞ 
kobra paholainen o ttaa  kiven kouraansa. 
—  2) tuulaskoura (K š 4-haarainen, 
łıankovarrellinen, rautainen; varsi sido
taan  kahdella vitsareııkaalla ja  puunau- 
lalla veneen perään): V kobrę tūĭastades 
(tuulastettaessa). TP otetah tervàksèd i 
(ja) tervaksiden pidettäu on kobrę; se 
pandah venehen ńokkah, viritetah. Plı 
venehen ńokàs on raudaine kobrę, sih 
(siihen) pandah tervaštę haлgoštę. P k  tūľas- 
İettavad kobrad tuulaskourat. —  3) Lm 
kolm ihaarainen m aakuokka.

kobrijštada (S n — Kš V Lh), Td -śtada, SP 
-stoa-, pr. Sn— Kš V Lh -štan. Td -śtan, 
SP -stan ; impf. Sn Pl Td Kš Lh -štëin, 
B -Sfiin, P l -ŠÜìn, Kn -šÜīn, V -Šİin, 
SP -stin  kouristaa, pusertaa kouraansa, 
o ttaa  kourin kiinni jstk ; siepata; varas
taa: Sn реідал lämbüu, voi k. midä 
tahto peukalo taipuu, [joten] voi k. 
m itä  vain. Lh suamme kivet k-štammā, 
kudamaA lăhtöu kivez vezi ruvetkaam m e 
kiveä pusertam aan kourassamme, kumpi 
saa kivestä lähtem ään ve ttä . Ылои 
havadoŋ k-štau da akaŋ ke pagõ tulee 
säkin sieppaa ja  eukkonsa kanssa pa
koon.

kob\u (Sn—TP), SP -e, p. Sn— Kš V -ud 
vaahto  (saippuan, hevosen, koskessa,
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kiehuvassa vedessä): Sn ka((šo vedess^oŋ 
k-ud äij, VMgedad ku i douţŰend katso, 
vedessä on vaah toa paljon, valkeata 
kuin joutsen. B k. nouzou piŗjjiį rokas 
(kalakeitossa). P l k-uss.^00 šilmäd. Kn 
m u ũ a ŋ  kohu (saippuavaahto). hehdon 
ajettu kobŭi suai (asti). Td kosken all„ 
omutàss^oŋ k-ud putouksen (kosken) alla 
syvänteessä on vaahtoa, hebo oŋ k-ùè. 
koskès on ѵалдЫ k. Kš m uinaŋ  (saippua-) 
k., porogaŋ (kosken) k. T P  k. on koskes. 
(Vrt. m a h ti)

kobusū (Pk) vaahtosuu, tyhm yyksiä pu
huva, räyhääjä  (humalainen).

kobu\ta (B Td); pr. -dau; impf. Td -ŝ vaah
dota: B košk (koski), veŝi k-dau. Td hebo 
k-ŝ. veŝi k-dau каМілав. N i suoi kai 
meri k-mmai ja  koko m eri rupesi vaah- 
toam aan.

kod\a (Sn—'V SP Ph); p. Sn— Kš V Ph 
-ad, SP -oa; pl.n. Sn—Kš V SP P h  -ad; 
pl.p. Sn B P l Td Kš P h  -id , Kn -id, 
SP -i kanain yöhäkki; Td vaa jo ite ttu  
m erranpitopaikka: іалѵел kanat kodassa 
om perüs. B kanoiđeŋ k. лащ йап  (pen
kin) ал. P l kanoideŋ k-ad. N kaši (kissa) 
häneę (kukoin) saubadau (sulkee) k-ài.

kodai\ńe (Pl); pl.n. -ŝed ty ttö jen  »pesä»- 
leikki: k. on n. 1 knr2:n laajuinen neliö
m äinen »pesä», jonka sivuna on halko 
ja  jo ta  yksi leikkijä лabid (lapio)-nimi- 
sellä m ailalla puoltaa ulkopuolella ole
v ia hyökkääjiä vastaan, jo tk a  koettavat 
saada hänen heille lyöm änsä pallon heite
tyksi takaisin  »pesään» siten karkoit- 
taakseen hänet sieltä, läkkä k-ŝĩ ruve- 
taanpas »pesäsille»!

kodavä\vü (Sn B N), Td -m; p. Sn B -vüd, 
Td -vvüd; pl.n. Sn B -vüd, Td -vvüd, 
N -vud; pl.p. Sn B Td -vüid  kotivävy: 
Sn k. on otettu [taloon]. N  lohten minä  
k-vŭkš.

kod\i (Sn—P k  Pv); p. Sn—V P h  Kj M 
L h P v  -id, N -id, SP -i; pl.n. Sn—V SP 
Ph Kj M Lh P v  -id, Td N -id; pl.p. Sn—V

Plı M Lh P v  -id, B - u uoid, SP - ì a o ì  

koti; asuinrakennus: Sn läkkä k-īl äigi 
лаві oŋ k-is m ontako lasta  on kotona? 
hän eīäu (äs k-is. kakš kivišt k-id oŋ 
kauńišt. B m uŝik ajau edeллē dorogad 
müöi k-î mies a jaa  eteenpäin tie tä  myö
ten  kotiinsa, końdī OAged ot, m uŝik  
đüvàd j j í  i viědī k-İĄuoid muöi karhu 
oljet o tti, mies jy v ä t o tti ja  kum pikin 
vei kotiinsa, k-iš lähteè kukšinā pani 
цйеле кегале maidod kotoa lähtiessään 
pani ruukkuun itselleen m ukaan mai
toa. k-izgi iŝand  onko isän tä  kotona? 
P l k-iss^on. Td läkšin minä k-is-p ŉ i 
(kotoa), m ińä ee^ruoMinu eńämbäD šihi 
k-ī mändä m inä en uskaltanu t enää sii
hen taloon mennä, йигал  i toiŝķı on 
kaìòs kodìš; keškkođì.ı on końaparŝ asuin
rakennuksen kum m allakin puolella on 
katto ; keskirakennuksessa on kurkihirsi. 
Kš kodišš jjo  hän kotona hän on. N tah- 
tonįttį hüväŋ k-ìn stro(ida kun halun
nette  hyvän  a-n rakentaa, pūtuu  ігалле 
mвįíšàs k. vastàĩ sa ttu u  hänelle vastaan  
m etsässä a. ťäs meiđèŋ k. tässä  on mei
dän kotimme. Kj lcoiŝ oĩem  kotona 
olemme. Lh еилд ukkot k-is ei ole mie
heni kotona. 

kodidänöi (B) kesy jänis. 
kodihīŕi (Ph) kotihiiri. 
kodikülä  (Td) kotikylä. 
kođĩlĩnd  (Td) kesy lintu. 
kođińi\k (Sn); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 

-koid kotona oleva, kotimies: sano ťer- 
vehüt k-koİAęl händäi điätetíî k-kakš 
hänet jä te ttiin  kotimieheksi. 

kođi(ńiŝu (B Td) kotivehnä, kotopellossa 
kasvanut vehnä. 

kodipai\k (Td); g. -kan  kotiseutu, -paikka. 
kodīlähtend (B) kotiin lähtem inen: hüväg 

lienou m inun tämä matk, k. tuleeko täm ä 
m inun m atkani, k.l. olemaan hyvä? 

*kodoü  (TP SP); in. SP -as; ill. TP-afc 
kotola, (nuorikon entinen) kotitalo: TP 
himo, himo miehouah, kaksi himod k-àh
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suuri lıimo on [tytöllä] miehelään (nai
misiin), kaksi him oa k-oon. SP olin k-as 
(nuorikon sanat). 

kod\òsta (Td); pr. -ozou; impf. -oihe laskea 
(aurinko): päiv k-ozou luodehèi aurinko 
laskee länteen. 

kodozend (Td); p. -ad (päivän)lasku: ende 
(ennen) päivän k-ad. 

kodv (Sn—V M), T P  P h  -į, SP -u; p. Sn Pl 
Kıı Td Kš V Lh -ad; g. Sn— Kš V SP 
Lm  Lh -an, B N -an; komp. Sn -embi 
kotva, pika aika, hetki: Sn i tk  k-arn 
m ušik  mies itk i p itkän  aikaa (kauan). 
hüö k. ondau he v iipyvät kauan. B k-àn 
minä vuollin m inä odotin p itkän  aikaa. 
Td k-àn oĭid gośftis kauan olit vieraisilla. 
k. aigad kauan aikaa. N däīges teilę 
ei su līìcuda kodvanę aigoid sen jälkeen 
te ette voi liikkua p itkän  aikaa, magadau 
kodvàn.,aigad. m inä īähtèn.,aitai sįkš 
k-àkš m inä lähden a ittaan  siksi ajaksi. 
dŭm aiìl aìcàŋìce kodv.,aigad mies javaim o 
m iettivät kauan aikaa, 

kodv\aińe (Sn B), N -aine, TP -ain; p, Sn 
-ašl;, g. Sn B N -aišen, N Lm  -aizęn 
N -àiŝen, -aižęn hetkinen: Sn pid'äu  
nojeuzuda k-aišekš šeińăd vaztĸ täy ty y  
nojau tua h-ksi seinää vastaan (väsyttää). 
pidä k. haŋgod da tuo därgillē käy tä 
vähän aikaa hankoa ja  tuo takaisin! 
narovi k-aiń  keskeytä h-ksi! B k-aìšen 
onęn İägä (täällä), stonan ondau k. i 
poto-m p ä tü ĩ pandau pöydällä ovat lı-sen 
[leivät] ja  sitten  pannaan uuniin. Td 
k-aižen viruin  (olin pitkälläni). N k-àin 
aigad, tunòu bajaŕ h-sen k u lu ttu a  tulee 
herra, mäne k-aizękš buràkkoi (koriin)! 
kaİŰuu (katsoo) k-àizen aigad. T P  k-ain 
vuota (odota)! 

kođv\ida (Sn); pr. -in; impf. -In kokea verk
koja: mäne k-i verkod; kanad олпои, 
piästäd iäre (pois), verg điău vedē. 

kođvind (Sn) verkkojen kokeminen. 
kofei\ńik  (Sn), B -nik. P h  -ńikkę kahvi

pannu. (v. кофейникъ.)

kof11 (N); p. B -ejad, Pl N Kj -iad. Td 
N koffijàd, ko'fi(àd, TP koufeid, -ejàd, 
kahvi: B šīd (sitten) hein kofejad đuote
tau. N đuodai (juodaan) ko'[i(àd. T P  siń i 
papadę keittäu koufein siihen mennessä 
papinrouva keittää  kahvin, (v. к0фе.)

koft ks. koht II.
kog\o (Sn B Td N); p., pl.n. -od; pl.p. -oid 

kasa, läjä: Sn kakš k-od vieimme tadeht 
(lantaa) pendonę. pid^äu narovida, štobi 
verkk„ei m äńiš k-õ täy ty y  keskeyttää 
soutu (odottaa) (verkkoja laskettaessa), 
ettei verkko menisi kasaan. B ŕebuoi 
kanàd dorogàd muöĩ kai kogoi ühtē k-õ 
nořkkã kettu  kokosi p itk in  tie tä  kaikki 
kalat yhteen kasaan luolaansa, końdī 
kandęĩ kai k-õ nuaíīd; k. rodīhe kaht k-od 
tohđemb muêikàn  karhu kantoi kaikki 
n aa tit kasaan; kasa tu li kah ta  suurempi 
miehen kasaa, sammanod on k. üńńã  
sam m aleita on kokonainen läjä. onget 
šidou k-oihe oljet sitoo läjiin. Td pandàŭ  
kogò* pannaan läjiin [pellavat], hałk-, 
oĩk-, tadèhkogo halko-, olki-, lantakasa. 
suomätast (suom ättäitä) on nostettu k-oi 
(k-oihe).

*kogo\duda (B Pl), Td -zuda; pr. B -dutau, 
Pl -dĩi; impf. B -dui, kokoontua: B rahvaz 
k-du iíī i m ăndī meüĥā väki kokoontui ja  
meni m etsään, kai k-dui kaikki kokoon
tu ivat. rostańiłį k-dutau vīš heŋged tien
risteykseen kokoontuu viisi henkilöä. 
Pl heit k-dü heitä  kokoontuu. Td kai 
oīđ ī m inuss,üm bäŕi k-zuttu kaikki olivat 
kokoontuneet minun ympärilleni.

kogoi\ńe (B) pieni kasa, läjä: nŭt Jwgodau 
(kokoaa) k-žë.

kog\ota (Sn B P l Td); pr. -odan, B -odàn; 
impf. Sn B Td -osin, P l -öin, B -uoi 
koota: Sn k. heińăd ĭibo (tahi) nastud 
ĭibo midä taht (tahansa). B kana šībiden 
anne kogodau poigad. ŕebuoi kanàd doro- 
gàd müöl kogoi ühtē kogō nořkkã kettu  
kokosi p itk in  tie tä  kaikki kalat yhteen 
kasaan luolaansa.
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kohend (B Td); p. -od korjaam inen (esim. 
verkon).

kohendami\ńe (Sn); p. -št ed.: taa kohta.njı.÷oŋ 
к-št äij haudoid tä llä  [tien] kohtaa on 
paljon ko rja ttav ia  kuoppia. 

kohendu\z (Sn B Td); p, -sk pl.n. -ksed\ 
pl.p, -kšid korjaam inen, korjaus paran
nus: Sn ăijäŋgi maksoid garmońiaŋ k-st 
paljonko maksoit käsiharm onikan (hai
tarin) korjaam isesta? B Td verkoŋ k. 

*koheńiška\ta (Ph); impf. -ązi ruveta  kor
jautum aan, paranem aan: pabadę (papin- 
rouva) k-ązi. 

kohmzoi\ttada (B), P l koheęzoi\ttadla\ pr. 
B P l -tan korjau ttaa: B viina sove- 
tui( íŝižin šiilį paŕemb kävüdä šeppã i k. 
hüväksi oruM  m inä neuvoisin sinua mie
luum m in m enem ään sepän luo ja  kor
jau ttam aan  hyväksi haulikon. 

koh\eta (Sn B P l Td V), B Td -eta, N -että, 
-èndada; pr, Sn B Pl Td V -endan, 
N -èndàn, -endàą,; impf. Sn Pl -eęŝin, 
B Td -endin, N -eęsin, V -eęéin korjata, 
parantaa; paikata: Sn kohenda se koht, 
paha on! B kohendidgi oruMan (pyssyn)? 
N eiki mille suoiš huondukseu kohetta 
reged enkö voisi aam ulla korjata  rekeäni. 
V k. dorog (tie), 

kohe\ta (B Td); pr, -non; impf. -ń korjautua, 
parata: B nišu  voib k. vie vehnä (kas
vava) voi vielä paran tu a  [kun vain satei
den jälkeen tulee poutaa], mōšet hän 
(oruŝd) ń i skoĩìıi ei kohennu kenties se 
(pyssy) ei ole ollenkaan paran tunu t 
[sepän käsissä], 

kohińeh (B Td Kš); p. -í; g. -en kohina 
(tuulen, kosken y.m.) 

kohi\šta (B Td); pr. -ğou; impf. -š  kohista: 
B meU Шлел k-zou. Td veši k-š vastus- 
randàn (vastakkaisella rannalla), košk 
(koski) k-ŝ. 

kohmo\ta (B Td); pr. -dau\ impf. B -i, 
Td -ŝ kohm ettua (kylm ästä): B käded 
k-tau.

koht I  (Sn—V), T P  - e , SP -n; p. Sn— Kš 
-ad, SP -oa; pl.n. Sn— Kš SP -ad, N Y 
TP -àd; pl.p. Sn B Pl Td Lm -id, Kn -īd 
paikka, kohta: Sn İÖU Іс-алл.,од kohen- 
damišt äij haudoid tä llä  [tien] kohtaa 
on paljon ko rja ttav ia  kuoppia, алаи 
k. oo suo. талЛ k. oo virdatoińe k., 
kuss^eujię koskeđ doges suvanto on vir- 
ra ton  k., missä ei ole koskea joessa. 
B se k. on šüödä karged se kohta on kar
v asta  syötäväksi, rahvaz m ändī me (tšā, 
šiìıi k-ā, kus tahuoi ( końdī meŰńikan 
väki meni m etsään siihen paikkaan, 
missä karhu oli tav o ittan u t m etsästäjän . 
Pl алаи (alava) k. Td tuaga om m iíiu ińe  
nagвD k. millainen lakea p. tuolla onkaan! 
Kš iihtès k-às äjj^om muarđàd sam assa 
(eräässä) p-ssa on paljon m arjoja. N sĩt 
pidäu händäi (üöttä nerjgomài k-ài meī- 
ï i(ÜäAв sitten  p itää  hänet läh e ttää  sel
laiseen ja  sellaiseen paikkaan m yllyyn 
(jauhattam aan  viljoja). Іилои huk hänhŋ 
k-ài tulee susi hänen luokseen, m uzik 
(mies) ottau buràkòo (korin) kandau 
toišěnĕ к-алё (paikkaan), minä oŋgitíin  
neŋgomàs k-às, külaŋ k-às lähtegès m inä 
ongin sellaisesta ja  sellaisesta paikasta, 
kylän kohdalta avannosta, ńeišíed tuudai 
stonàn k-ài neitoset tu levat pöydän luo. 
SP trevoužimmah doga k-ah rnužikkoa 
[tulet] vaivaam aan m iestä joka paik
kaan.

ko\ht I I  (Sn Pl Td), Td -fr, T P  -uftŗ, p. 
Sn P l Td -htad, Td -ftad; pl.n. Sn P l Td 
-htad, Td -ftad, TP -uftàd ; pl.p. Sn Pl 
Td -htid, Td -ftid  naisen suora, väljä  
pusero: P l k.: ei itíšed müöi (ruum iin
mukainen). Td kofk. ала(Ш leved (a lhaalta 
leveä), (v. к0фта.) 

коЫаллдк (N) suoraa päätä : ajoi pappi 
ülèn äijäu i k. sarawę ajoi pappi hyvin 
kovaa vauh tia  ja  s.p. navetan  parvelle. 

kohti (Sn) kohti, täy ttä : riŋgutau k. kidad 
huu tavat kohti ( tä y ttä )  kurkkua. 

koh\ün, -tin (B) kohti, suoraan: ĩīdegē p iä i
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lcohtin šeišattada suoraan itään  päin 
panna seisomaan, kiändil k. m inū piäiì 

kohtotëk (Kn); pl.n. -ad naisen suora pusero.
(v. к0фточка.) 

kohtu\ińe (Sn B), B -ìńę, Kn V SP -ine; 
N -inę, ТГ -İĩie \ p. Sn -st; pl.ıı. -išed, 
pl.p. -išid  raskas (nainen): Sn akk^oŋ 
k. B mncŬoi k-ińę nuorikko on raskaana. 
naine on тгллаг k-ine vaimoni on ras
kaana. Y aklcç k-ine, vū(tsaŋ kere vaimo 
on raskaana. SP k-ine akku raskaana 
oleva nainen. 

kołıt\uštuda (Sn B N), Td -iśtuda, N -ustuda; 
pr. Sn *B N uštū ; impf. -uŝtui, N -ŭstuin 
tu lla  raskaaksi (nainen): B keine sinä 
k-uštuid  kuka on saa ttan u t sinut ras
kauden tilaan? 

kohu (Td); p., pl.n. -d; pl.p. -id pieni koskń 
merdoid pidetäm kevädel k-iš. 

ko\ĥv (Pk); p. -hvàd kohva, vaahto: randuəĭ 
on kohvàd rannoilla on vaahtoa. 

koib (B); pl.n. -ed koipinahka (karhulla, 
hirvellä, lehm ällä j.n.e.).

*koik (B); ad. -ал m akuulava: saлdat (sota
mies) к-ал magadau. (v. койка.) 

*koina\da (B); pŗ. -u koinata. 
koi\r (Sn—Td N Lh), B kuoir, V T P  Ph Lm 

-rę, Ph  -ŕe; p. Sn—Td N V Plı Lh -rad; 
pl.n. Sn— Kıı N V Plı Lii -rad, B Td N 
-ràd, Td koĩràd; pl.p. Sn -ŕid, B Td -rìđ, 
Pl Td V Lh -rid, Kn -rīd , N -rįd koira: 
Sn k-rad oŋ кагЪал (kiimoillaan). B k. 
haukkū. k-rad tartutan kińćti. Ph koiŕe 
nutaškanđi (alkoi haukkua). 

koir\aińe (B); p. -àšt pieni koira: k. haukkū, 
häŋ^k-àšt lüöu риаіікал  (palikalla). 

koirambuík (Sn Td); p., pl.n. -ed koiran
pu tk i (anthriscus silvester): Sn k. ei 
kätkene (katkea). 

koirammuarđ (Td) sianpuola (arctostaphy- 
lus uva-ursi). 

koirampoig (B) isonpuoleinen koiranpentu. 
koirańńä\ńńi (Sn), B Td koirànnä\ń, Lm 

koėranńäńńi, P k  koiranńäń; p., pl.n. 
Sn B Td -ńńid; pl.p. -ńńīd  naarannappi

silmäluomessa: Sn k. pid^äu painada läm- 
тал (lämpimällä) ІеіЪал i (ja) se leib 
antta koìra.ıç, koir leibċiä šüöu i k. lähtöu 
đălgē (perästä) sinne. B k. [on] kibed, 
rusked (punainen), k. siima kazvau. 

koir\ànšień (B Td), N -ąsień, -àisień; p. B 
-ànšient, Td -ànšiend; pl.n. B -ànšiened. 
Td -ànšieńed; pl.p. B Td -ànšieńid eräs 
sienilaji.

koiraƞgriba (Lm) eräs heļttasienilaji (ei- 
ole syötävä), (v. грибъ.) 

ĥoirarjku(dšu (B Lm) pieni koiranpentu. 
koir\astada (Sn Td), Td -àstada; pr. Sn Td 

-asian, Td -àstan; impf. Td -àŜtHn 
haukkua (sanoin): Td koiraŜi* heid. 

koirast\and (Sn), Td -us haukkum inen 
(sanoin).

koirasteAze\tta (Sn); pr. -n łıaukuskella 
(sanoin).

koir\àz (B Td), Kıı N -az; p. B Td -àst. 
Kn -ast; pl.n. B Td -àksed, Kn -asteksed, 
N -ahad; pl.p. B Td -àkšid koirashamppu: 
Kn k-az: īĩnas keskes kuiv; ende ku i īln  
sualištū, otettai iăre k. on ham pun seassa 
kuiva yksilö; ennen kuin ham ppu val
m istuu, o tetaan ne pois. 

koiraziüö (B); pl.n. koirakšižęd tŭŏd ed. 
koitta\da (Sn); pr. -u koittaa: äńińe k-u, 

Aund andau Ä änisjärven puolelta ko it
ta a  (on kirkasta), lun ta  ennustaa. 

koiv (Sn—Kš), B N—Lm -u, B kuoĩv, 
Kn -ǔ. Td kòiv; p. Sn—TP Ph P k  -ud, 
SP -ū; pl.n. Sn—Ph -ud, Kn Td -ùd, 
Kn Ph  -ùd; pl.p. Sn—V Plı -uid, SP 
-илоі koivu: Sn k-ud oo regi üńńäi koi
vu ja on kuorm a täynnä. B kuđŕau k. 
visakoivu, prosiī k. tavallinen k. 

koiváhai\ne (B), N -ne; pl.gŗ. B -ziden pieni 
koivu.

koivi\k (Sn B Td); p. -kkod; pl.n. -kod; 
pl.p. -koid koivikko: Sn koivut kazvau 
äij {(ілле коіѵіколе koivuja kasvaa pal
jon täh än  koivikkoon. 

koivoi (Td N); pl.n. -d valkea, syötävä 
sieni.

ıo
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koivoišie\ń (B Td); p. B -nt, Td -nd; pl. n.
B -ned, Td -ńed; pl.p. B Td -ńid  ed. 

koivtuhd  (B) koivupensas, tiheä ryhm ä 
pieniä koivuja. 

koivu\ińe (Sn B Td Lh), Ph -ĩne; p. Sn B 
Td Lh -st; pl.n. -iŝed, Td koiviäSM, 
kòĩvìŕžed; pl.p. Sn B Td Lh -ižid  koivui
nen, koivusta teh ty : Sn k-iń..aiŝ (aisa) 
oo reges i  (ja) vi((šat k-iŝed oo. huabaižë 
kandō k. vesa ń i kooz (koskaan) ei kazva 
(san.) omena ei pu toa kauas puusta. 

koivuŋgrib\a (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
kääpä (koivun kyljessä), (v. грибъ.) 

koim ŋkand  (Pl); p., pl.n. -ad koivun hiiren- 
korvalelıti.

koivunsofk (B Td); p. -kkad (koivun)ınahla.
(v. сокъ.) .

koj\a (Sn B Td N Lm); p., pl.n. Sn B Td 
-ad\ pl.p. Sn -id 1) koi (hyönteinen): 
kojat šüöđī sobat kai puhtahakši koit 
söivät vaa ttee t aivan kokonaan. B k. 
rikkoa sobad k. turm elee v aa tteet. Lm 
sobiden süöjü k. vaatteiden syöjä k. —
2) puun kuori: k. duoksou pūs k. lähtee 
helposti puusta.

*kojai\ta (N); pr. -dau kajah taa, vastaa 
kaikuna: k-dau ŉıetǻ. 

kojo-: Sn eīüu k-kuiiegi elää jotenkuten. 
Td k-miïeńigi piĭižìn m ińä külã  jo ten
kuten pääsin kylään. N häŋ k-ke-l.ıç sieš 
hüvüt hän joillekuille teki hyvää, minä  
käveīìn k-kuga külİAoid müö 1 m inä kul
jeksin siellä tää llä  kyliä pitkin, k-kuń  
hiīĩãšiši jo tenkuten hiljakseen, vedau 
k-ku-ıïe set] kodinnu regeę Vetää jo ten
kuten  reen sen talon luo. minä oĩìn  k-kw s  
(siellä täällä), k-m vda ruodau milloin 
m itäkin tekee. (v. ĸoë-.) 

ko\k (Sn B), Plı -kkę; p. Sn B -kkad; pl.n. 
-kad, P h  -kàd, -kàd; pl.p. Sn B -kkid  
1) koukku (m.m. oven saranakoukku): 
P h  venęhèn naidoiŝ on kokàă (hangat?). 
—  2) B kaksi puuta, joiden kannatuk
sella aa tra  nurinkäännettvnä kuljetetaan

hevosella pellolle. —  3) penis: Sn kokk,,i 
(ja) kaks dăütëäd  (munaa). 

кокел\іа (Kn); pr. -dau; impf. -d i  ontua: 
rarnb k-dau. 

kok\ettada (B), B -òttada, Td -otada; pr. 
B -ettau; impf. -ei ko tko ttaa  (koppelo); 
kokottaa: B końa do kokòttau harjahirsi 
jo kokottaa (ylhäällä valmiina). 

kokoi (Sn Pl Td N), B Td N kokoi, B Td V 
lcokuoi, Td köìcöĩ, P h  Lm  kokuoi, P k  
kokuə; p. Sn B Td koìcoid, Sn P l Td 
kokoid, T P  kokkuoid; pl.n. Sn P l Td 
kokoid, B Td koìcoid, Td kökòĩd, P h  Lm 
kokuoid; pl.p. Sn P l kokkoAoid, B Td 
kokoAoid, Td коколоіЛ, коколдЫ 1) Sn B 
P l Td N kotka: Sn k. oilau dāŝe (jopa) 
латЪакап m uas-jŕăi (m aasta). B kokoi on 
tobd (suuri) lind, linduiden tsôaŕ (tsaari). 
koĥoi taboittau ,tambahid, kanoid, vuońid 
(karitsoita), mefiǻoid (metsoja), douįiśent 
(joutsenia) tappau, ištuzou (istuutuu) 
šelgã, nostau. —  2) Sn B Td V soikea 
piirakka (sisässä suurimo-, herne-, nau- 
rispuuroa): Sn k. on p itku īiiŝ  pīrag. 
B herneh-, śona- (hirssi-), nagriškokuo i.—
3) V TP Ph  Lm  P k  soiķéa kaura-, ohra
leipä.

kokoiīind  (Sn); p., pl.n. -ud; pl.p. -uid  
kotka.

kokor (Td); g. -an keinun pystypatsas; 
kaksi puuta, joiden kannatuksella aa tra  
nurinkäännettynä kuljetetaan  hevosella 
pellolle, (v. ĸoĸópa.) 

kokòśńik (Td) vanhan vaimon päähine, (v.
кокйшникъ.) 

kokš (Sn B); p., pl.n. Sn -ad; pl.p. -id 
Sn oksainen verkonkuivauspuu; B tuki- 
puu halkopinon päässä: Sn лeikkadad 
(hakkaat) oksaŋ ker pūn, ei däredän 
(paksun), sem püštüd muaha, ahtad 'ver
kod š ī k-ã. verkkoon oigettu (levitetty) 
k-ĩ kuiva  (kuivum aan). (Av ĸóĸuıa.) 

*kokšaht\azeta (B); impf. -imoi istah taa. 
kol\a (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  koiran,



hevosen iso kulm aham m as: N ko.ıaham- 
Ьаг. (v. колъ.)

*koAahtoi\ttada (B); impf. - í  kolahduttaa, 
kopauttaa: k-İ ikkunan ал. 

колаі\<Іоіиа(Іа (Sn B Kn Td), Sn -duttada; 
pr. Sn B Kn Td -doitan, Sn -dutan, 
V -tettah, P k  -dueipjtetau; impf. Sn B Td 
-doitin, Sn -duįin , Kıı -doitin pyöhtää, 
häm m entää, pieksää härkkim ellä ker
m aa voiksi: Sn k. kandatekset (hapan- 
kerma) vuoikš. B k-doitetau void ragen- 
dos (kiulussa), aìc k-doittau. V k-tettah 
kandatestę. P k  k-duet})tetau padas (ruu
kussa), void.

*koAÒškoiì\ada (N); pr. -au kolahduttaa: 
mänöu mucŰoi kravatti, k-au đaugoũ  
kravàtiid vastę nuorikko menee sänkyyn, 
k. jaloillaan sänkyä. 

koAa\tš (B Td); p. -ttśud; pl.n. -(İŚud; pl.p. 
-(Üuid ruisrinkeli: rugehižes tahtahas лиа- 
đittau lc. ru isjauhotaikinasta tehdään  r. 
(v. калачъ.) 

ко\лЪ (Sn B Td), N -uß; p. Sn B Td -Àbad; 
pl.n. -Abad, B -jībàd, N -ubào; pl.p. Sn 
- M d  r ie sk a . (ruis- t .  ohrajauhoista), 
ohut pyöreä paistoleipä; joskus «päällä 
voi olla esim. suurim oita, (v. к0лобъ.) 

колЬа\гпе (Sn); p. -št', pl.n. -ièed; pl.p. -iĕid 
ed. pieni. —  Sn soba kooz сіало ĩigastū 
da īigaŋ kere ìcuivau, rođizou ku i k. kun 
vaate tulee kovin likaiseksi ja  likoineen 
kuivaa, siitä tulee [kovahko] kuin rieska. 

koAduind (B Td); p. -ad taikom inen. -(v- 
колдуютъ.) 

koAdui\ta (B), Td -da; pr. B Td -(tšetı; 
impf. -(ä in  taikoa, noitua, loitsia: B hän 
maAtau (osaa) k. (v. колдовать.) 

колЛип (B V), P k  kò,tdun; p., p l.n . B V -ad 
tie tä jä , noita: erähän k-an puheged on 
vägevàd jonkun tie tä jän  loitsut ovat 
tehoavia, (v. колдудъ.) 

кол% (Sn); p. -ï; pl.n. Sn B -ged; pl.p. Sn 
-gid kela, loinpuut: Sn к-діл punotan 
nuorad, jiaškedau (lasketaan).

koAęgoi\ltada (B), Td -tada; pr. B Td -tan;
impf. -iin  alkaa kolistaa, kolata.

*koĩen (N); pl.p. -oid polvi, m utka: đogi 
mänou к-оіла joki v irtaa  m utkikkaana, 
(v. колѣно.) 

koĩe\noikaz (B), Td -ńiìcaz; p. B -noikast; 
pl.n. -noikkahad; pl.p. -noİkkahid m ut
kikas: B k. dorog (tie). Td k-ńiĥaz đogi, 
dorog. (vrt. v. колѣно.) 

hĄīes (B Td), У -lesu; p. B -ĩeèad, Td 
-ĩessud; pl.n. B -ĩeèad, -ĩesad, Td -ĩesud; 
pl.p. B -ĭesoid, Td -ĭesuid  pyörä, ra tas, 
(v. колесо.) 

koĩesni\tŜ (Td), N kolesńitŜ; g. Td -(ään  
se vesim yllyn huone eli koppi, jossa, vesi
ra tas sijaitsee, (v. колесшіца.) 

колгпек (Td), p. -t kolke, kolina. 
koAİ\šta (Sn), TP kolista; pr. Sn -Sen; impf. 

-ŝin  kolista, kolata: Sn ела k-še venehesl 
T P  ajetah randastę müöti hiïĩaizeh, štobį 
ei airòd kolistaz a jetaan [veneellä tuulas- 
tettaessa] ran taa  p itk in  hiljakseen, jo tta  
airot eivät kolisisi. 

koAketta\da (Sn); pr. -u  kolista: ku püörä- 
häiń punozou, đauoĩi k-u  kuıı tuuliväk- 
kärä pyörii, niin kovasti k-see. 

koīīa\k  (Sn B); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 
-koid paljas, esim. heinätön, ruohoton 
ran ta , järvi, lampi, parraton  leuka: Sn 
k. rand, kudamaA eunę heińäd ń i midä, 
païĩaz īietĸ  p. on ran ta , missä ei ole ruo
hoa ollenkaan, pelkkä hiekka. 1с-кал 
randaA iuLtad еил$. 

kòtïu  (Pk) (varstan) klupu, pää: priuzan k. 
koAmaškümmeneš(-š)(Sn), Ph колтаіекйтеп 

kolmaskymmenes. 
koAm\ašpäiv (Sn B P l Kš M), B -àšpäiv, 

Kn -ampäiv, Td -anšpäiv, -ańUpaiv, 
-aašpäiv, N koumašpäiv, koumaąšpäiv, 
V -aśpäi, SP -aspäivü, Liu Pk  -ašpäi, 
Kj -ańđêpäiv; ess. Sn -andempäivän, 
Sn P l Kn -ampäivän, B -anpäivän, Td 
-ànpäivan, Lm  -andenpäivän keskiviikko: 
B ende (ennen) koAmàtpäiväd on tožńarg 
(tiistai). Td tule колтатрйіѵат meilel
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ko.im\aštošt (Sn M), Kn -àslošt, Td -aňŜtošk 
kümmenen(ĵ)š. N koumaąštošt kolmas
toista.

kolmastši (Sn B), N koumãšÜi, koumàšťŜi 
kolmasti: B andoi hăłłęi akaińe k. suhu 
vet rüōpsäitä (ryypätä).

kojımaž (Sn Td M), B колтаг, Pl колтаё,
Kn Td Kj konmańđê, Kn ko,tmàs. Td 
kolmanž, колтапЫ, Kš kołmaąź, Kš Ph  
колтагё, N koumaaš, koumaŝ, V кол- 
maąśi, TP SP колтш, Pv  AV колтаз; 
p. Sn Kn Td K š колтаі, B колтаі, Td 
kolmat, Kš kolm at,' N koumaì, koumàt,
SP koAmattu, Plı AV колтаЩ ; g. Sn— Kš
V SP Plı M AV колтагиіеп, Kn Plı 
koAmàndèn, Kš kolnmnden. N koumànden 
pl.p. Sn P l M ko.mıaažìd. Kn koAinańãzīd.
Kš konmaañd kolmas: B ho( колтап 
päivän svuađbon Auađimmę vaikkapa 
ylihuomisen jälkeisenä päivänä hää t pi
dämme. Kn s|ř (sitten) küzüu konmanden 
arvànduksèn (arvoituksen). Td šĩd küntäŭ  
колтапів tie sitten  kynnetään kolmas 
kerta , kołmandeł nedäĩił raštavam pühäd 
hüö kođī tu īđ ĩ  joulupaaston kolmannella 
viikolla lıe tu liv a t kotiin. N i koumàn- 
dęn^üön koumànden rikoin zmejaa ja  kol
m antena yönä tapoin  kolmannen käärm e- 
lıirviön.

колте (Sn P l— Kš V SP Plı M Lh Pv),
B Kj колт , Kn P h  колтс, Td kolme,
N koume, koumę, koumĕ; p. Sn P l— Kš
V P h  Kj M Lh Pv. konmed, SP колтіе; 
pl.n. Sn Pl Kš V SP Ph Kj M Lh Pv 
konmed, N koumèd, P k  koumèd kolme:
Sn koAm.,aršinad (arssinaa). колтеі pa- 
ŕemв šidä oo kolmea (vertaa) parempi 
s itä  on. koumèd ramad oo zavodas kolme 
raam ia on sahassa. Kn tsarį anduoi hăuuę 
koumę arvaitust. Td pap vedättäv hèid 
колте tiëd ümbäri nauęjàs pappi ku ljet
ta a  heitä  (vihittäviä) kolme kertaa luku- 
pulpetin  ym päri. N magàš koumèd sutkad 
m akasi kolme vuorokautta . Ph  harđatàĥ 
колтелё kieràu harja taan  [pellavat] kol
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meen kertaan  (kolm asti). P k  hän koumèd 
sutkad gũīaųÜou  hän kolme vuorokautta 
lıuvittelee.

*koumegorsko\i (Lh); p,, pl.n. -id; pl.p. 
-uoid holmogorilainen: олпиз k-uoid här- 
gid olisi ollut h-sia härkiä (suuria), 
(v. холмогорскій.) 

koumekábuáhaińe (Td) kojnıekapiainen, -ke- 
târainen (reki, jossa on kolme paria 
kaplaita).

колтекйте (Sn Td Pv), B колтекйттеп, 
N koumęküme, P h  колтекйтеп; p. Sn 
koumeokümend kolm ekym m entä: B m i
nun điăđ  (setä) taþuoi koumękümmen 
üheksa końctad (karhua). N küśüi kou- 
m ęiküm m enįi kierài suot kysyi kolmeen
kymmeneen kertaan  asti. minä müöin  
lehmää kouměskümmenĕs rubīăs (rup
lasta).

колтеп (Sn— Kš TP), N koumen, SP Plı . 
колтеі kolmen, kolmisin: Sn müö oīimme 
k. muardas. B šiga ištutau burakos k. 
siellä istuvat korissa k. Kš müö oīĭm  
šiga (siellä) k. N pa inu ïtí merèi uivamài 
kaikiį lcoumęe laskeutuivat mereen ui
m aan kaikki kolme yhdessä. SP колтеі 
ńītimmö  kolmisin niitimme. 

koumepiäi\ńe (Sn), N koīmpiei\nę; pl.n. 
Sn -zed, N -žęđ; pl.p. Sn -zid kolmipäinen: 
Sn šigä suares-piäi īäkš lendämä madoid 
k-šid sieltä saaresta läh ti lentäm ään k-iä 
käärm eitä. N uivan  (ui) k. zmeja (lohi
käärm e).

koume\sadad (Sn); p. -nsadad kolmesataa. 
koumetošt (Sn Td) kolmetoista. 
koumetuhad (Sn B) kolm etuhatta. 
koìmkeraińe (B) kolm inkertainen, kolmi- 

säikeinen: k. uaŋg. 
koĩmkez\aińe (B), Td -ăińe kolmivuotias 

(hevonen).
колт\оі (Sn B Td) B -uoi, Td -òi; p., pl.n. 

Sn B Td -oid keskiviikkona syntyneen 
lehm än nimi; Td myös sarvettom an ļph- 
m än puhuttelunim i: Sn k. oŋ koumandem- 
päivăä (keskiviikkona) suadu lehm.
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koīmsadaìıińe (Su) kolmassadas. 
колт\ïiuppuińe  (Sn), V -e<téupuine kolmi- 

kulmainen, -nurkkainen: Sn pövŭ, kauh
tana pandau Ъокка īevendüspa.ta. verg, k. 
turkkiin , kauhtanaąn pannaan kylkeen 
levennyskappale, lisätilkku (kiila), k. 

koīmvuođaińe (Td) kolmivuotias (hevonen). 
kon\od (Sn B Kn Td Y), N -òd; p., pl.n. 

Sn B Kn Td V -odad; pl.p. Sn Kn -odoid 
Sn Td N korttipakka; B Kn V loim itukki 
(kangaspuissa); Td tukkireen kantturi, 
jossa on kolme syvennystä (pykälää): 
B k ,, kudama.ı kiäritäu kaŋgas tukki, 
jonka ym päri kääritään  loimet, kaŋgas 
lciäŕitäu k-odaAç. Kn Űokaidan batogan 
k-odài p istän kepin loim itukin reikään 
(pyüräyttääkseni sitä), k-odass„ümbări 
naŋgad veriittai (kääritään). Td strūgaŋ- 
konod lıöyläntukki. (v. колбда.) 

колоко\Тпа (B), Td -ĭn; p., pl.n. B -ĩńad. 
Td -īnad; pl.p. B -īń id , Td -ĩn id  kello
torni, (v, колокбльдя.)

koão\š (Sıı B Pl Td N M); p. Sn N M -ššıd; 
pl.n. Sn B Pl Td N M -Sid, TP -oššàd; 
pl.p. Sn B Pl Td M -šīd kalossi, päällys- 
kenkä. (v. калбша.)

koAotind (B); g. -an kolkutus, koputus, 
hakkaaminen. 

kojıotk (Sn B Pl Td N), B kÒAotk, Td Sg 
kołotk; p., pl.ıı. Sn Ɓ Pl Td N konotk\ad; 
pl.p. -oid Sn B Td lıöyläntukki; Pl Td 
N Sg onkim atoastia (tav. lepästä teh ty , 
siinä vedettävä kansi; pituus 20 cm, 
leveys 6—7 cm, syvyys 6 cm; B haravan 
lapa: Td kołotk luađitau lepäs da kriš- 
kaƞker m atoastia tehdään  lepästä ja  
kannen kera. N täuden колоікап nabiu 
täyteen m atoastian tunkee (m atoja), 
(v. колбдка.) 

kołotkaińe (Td) pieni m atoastia. (v. ed.) 
ko.ıojUida (Sn B Pl N), Td - tidä, koĭöìĩdă; 

pr. Sn B Pl -iin. Td -ttiu, N AV -ťiiu, 
Kj -timmo; impf. Sn B Pl -İīn, B -ti, 
Td -tī kolkuttaa, lyödä, hakata, puida:

Sn k-ťi veräfī, štobį avaittaiê kolkuta
ulko-oveen, jo tta  avattaisiin! B rīhë
suatoi [rugehen], .ladvà,tJconoİī riiheen
vei [rukiit], la tvat pui. Pl k-ti ЬрЬол

kaputad puhdista (kolkuttam alla kirveen
ham aralla) hevosen kaviot (lumitieroista).
Td koīŏíldă падлогл kudam .làŭd huhu
sobiv on lyötävä kiinni nauloilla mikä
lau ta  mihin sopii. N m ušik колоІІіиǿп а д ла п ле^ ' mies lyö kiilan pois. suot 
puim at, điekäišt suot колоІІіттаі śiga 
rupesi puim aan [lyhteitä], lukkaria [lyh
teeseen piiloutunutta] rupesi pieksäm ään 
siinä, pidäu hüviƞ k. (puida viljat). 
Kj раііагел колойтто stoikan vasaralla 
(lyömällä) teroitam m e viikatteen, (v. ĸo- 
лотйть.)

*konoìiŝka\ta (N); pr. -ndou alkaa kolistaa: 
mU(išoi mänou vierou kravatti, k-ndou 
đaugoin nuorikko menee paneutuu sän
kyyn, a.k. jaloillaan, (v. ed.) 

koAo\İİisetta (Sn); pr. -İťizou-, impf. -tťižin. 
Td -ťiŝin ko lkuttaa (oveen): hän mänou 
колоІІігои, piäŝöu šińńä  (sinne) perit. 
Td tanoihe колоііёіпйбл. (v. колотйться.) 

konotušk (Sn B Td); p., pl.n .'-ad; pl.p. -id 
yövartijan  kolistin (puukappale hihnan 

,päässä): Sn к-ал йол колоІІіи üöstoroŝ, 
śtobi vorid ei oīīš küläs k-lla yöllä (pi
meinä syysöinä) yövartija  kolistaa, ettei 
olisi varkaita  kylässä, (v. колотуш ка.) 

колра\к (Sn B Td), B -k, N koupakko. 
Lm  -kko; p. Sn -kkad, B Td -kkod; pl.n. 
Sn -kad, B Td -kod; pl.p. Sn -koid uunin 
edustan päällys; lam pun kupu: Sn к-кал 
voi kuivata sobad (vaatte ita ), nastup 
ĩibo (tahi) midä tahto (tahansa), (v. кол) 
пакъ.)

колраіёк (B P l Kn N), V -ę; p., pl.n. 
P l Kn N -ad; pl.p. -oid nuoren vaimon 
m atala päähine, (v. колпачбкъ, -чка.) 

koītŚ (Sn B Td N TP Pk  AV); p„ pl.n. -ad; 
pl.p. Sn B Td -id rengas (rauta-, vitsa- 
rengas esim. veneen kokkapuussa ja  
airon hangassa), (v. кольцо.)
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kol(sa\ińe (Sn B Pl Td Kš V), Kn N TP SP 
P h  P v  -ine, N koĩUainę, Lm  -inę; p. 
Sh— V -ašt, N koīíŜàšt, Ph  P v  -štę. 
TP -st, SP -st«; pl.n. Sn—V Ph Pv 
-išèd, N -iŝįd. T P  SP -ized; pl.p. Sn B Pl 
Td—V P h  P v  -išid. Kn -išīd. T P  -izid, 
SP -izĩ sormus: Sn Ыал (tuolla) тіШ елл„  
„oŋ k-iŝid äij (paljon) sormes. (v. кольцб.) 

ko īű ikaz  (V) kaksikorvainen: каЫел kan- 
dettau burakko oŋ k. kahden kannettava 
kori on k. (v. кольцо.) 

koīu\x (B), B Kıı N ~x; p. B Kn -xxad , 
N -xxàd\ pl.n. B Kıı -yad; pl.p. -xoid rau- 
tak a la  (pieni, n. 4—10 cm pitkä): B 
đoga đärvess„oŋ k-xxad. (v. колюха.) 

koīušńilc (N) ohdake, (v. колючникъ.) 
kovia\ińe (B Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. 

-išid  ohutpintainen (sydänpuuta paljon): 
B k. p ū , mänd, kūš. 

коѵіЬил (B) -kontin, -ryömin: пеПал
к-лл^авій  nelink. ryömii.

*kovıisari(a\t (Td); ill. -ttai kom isariaatti.
(v. комиссаріатъ.) 

komnà\t (N); pl.p. -ìoid huone, kamari: 
läkkäm  (lähtekääm m e) k-üài\ ( v .  k ó m - 

пата.)
komšainę (Lm) pieni tuohikopsa. (Av 

ĸOMiná.) ,
komšę (Lm) tuohivakka: k. on tuohez azuttu 

(tehty). (Av ĸoMiná.) 
kona (Td Sg); g. -n 1) pelissä esa (jonka 

kopeekka putoaa kuoppaseen; jos kaksi 
sa ttu u  siihen, uusi yritys, »teikkuu»), 
—  2) pelivuoro kyykän lyönnissä: enāši- 
mäišeŋ k-n íšura se puolue, joka saa 
alo ittaa  kyykkäpelin .— 3) kyykkäpelissä 
kyykkärivin tak an a  oleva rajain  välinen 
alue. (Av кодъ.) 

koń\a (B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  harja- 
hirsi (pirtin  y.m . rakennuksen.): Td k-ad 
ei soa lŭödă Ъатагол (ŧaikaluulo). (Av 
ĸojab.)

końapar\š (Sn B Td); p. Sn -í, B Td -t; 
pl.n. Sn B Td -deđ; pl.p. -šid harja- 1. 
kurkihirsi: Sn k. oń đoga ìmaos, samī

üĩim ăińe  (ylin) parš (hirsi). Td keškkođĻı 
(keskellä rakennusta) on k. (Av конь.) 

końasanv (Td); p., pl.n. -od päätyviilo, se 
osa päädyn seinää, missä hirsi yhä lyhe
nee ylöspäin. (Av конь.) 

копаѵа\л (Sn B), B копоѵала, Td копеѵа\л, 
N końova\u; p., pl.n. Sn B Td -nad, 
N -лМ ; pl.p. Sn B Td -noid kuohari, 
salvuri: Sn k. heboo залѵоі (kuohitsi, 
leikkasi). B k. kaÀkkuiden leikkadai mieš: 
ubehid, koirid, härgid sa.ıvau k. munien 
leikkaaja mies: orilta, koiria, härkiä 
leikkaa. (v. коновалъ.) 

kond (Td P h  Sg), N Lm  -u kontu, m aa
tila: Lm  kođid kondud. 

kondainpoigç (Ph) karłıunpentu. 
kondammarđ (B), P l kondiammuaŕđ , Kn 

końđï(ànmuaŕđ; p l.n . P l -ad, Kn -àd 
sudenm arja (paris quadrifolia). 

kondiaanava (Sn) lava, jo lta  karhua am m u
taan .

kondienvİAAU (B) n iittyv illa  (eriophorum 
sp.).

fco|ńɗĩ (Sn B Kn Td N), B N Lm  -nđï, 
B TP -ńdī, B -ńđiį, N -ìidī, Ph -ndĩ\ 
p. Sn Kn -ńđiad , B -ńdirad, -ńđi(àd, 
-ńđad, B Td -ńdijad; pl.n. Sn Kn -ńđiad, 
B -ńdi(ūd, -ńdijad, -ńđĩjad, -ńđijàd, 
-ńđad, Td -ńđjàd, -ńdjad, N -ńdĩjàd, 
-ńdirad, -nđijàd, -ndŉd, -ndi(àd, Plı 
-nđaid; pl.p. Sn B Kn -ńđifOİd, B ~ńdi(Oİd, 
-ńđoid, B Td -ndijoid  kontio, karhu: 
Sn mвįİǻäz ńägimme końdiań dälgeo. 
B końdī on me(Űăs каѵеликзел k. kuljes
kelee m etsässä, końdoiden tappai meÚńik 
karhuntappaja . N va ĩĭà śíìm  m inä kon- 
di(àa i  (ja) ajelin m inä kondi(àu (kar
hulla).

końįlŝk  (Kn) (uunin) patsas: karđa.ms on k. 
pă(Űìs k iń đ i da sit on voronÜàd k-às 
k iń d i K arjalassa on patsas uunissa 
kiinni ja  s itten  ovat orsilaudat patsaassa 
kiinni, (v rt. v. конецъ.) 

fcońļfc (Pl Td); pl.p. -k id  luistin: P l läkkä
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końkil ajełmã dia.fi lälıde luistelem aan 
jäälle! (v. конёкъ.) 

kôńkkäidau (B) tökkii: ku fg  покал k. 
torenkkä (lautaseen), a (m utta) suhu 
ń i mida (m itään) tulę ei. 

копіот\ел (Sn), Td -ал -kontin, -ryömin: 
Sn napset käveldäu opasludes ŕıeĩĩä,ı k. 
lapset liikkuvat nelinkontin opetelles- 
saan (kävelemään). Td neĩĩal к-ал astu. 

kontoši\k (Td); p. -kkod; p l.n . -kod; pl.p. 
-koid ry ŧö , missä on paljon ristiin  rastiin  
kaa tune ita  p u ita  m etsässä: šīd om paha 
proidida, pidäv„ümbărttă, tobã oŋ k. 
siinä on paha kulkea, p itää  kiertää, 
suuri ry tö  on. 

końu\x (Sn B Td); p. -xxad\ pl.n. -xad\ 
pl.p. -xoid tallirenki, (v. конюхъ.) 

końu\šń (Sn N), B Td -,Sn, T P  -J, Lm  -si, 
AV -Ui-, P. Sn -šńad , B Td -šnad; pl.n. 
Sn -šńad, B Td -šnad, N -šńàd, TP -ltd; 
pl.p. Sn -šńoid, B Td -šnoid talli: Sn 
hebod o.idau k-šńas. B sandat (sotamies) 
se lähi iäre (pois) k-šnas. Td hebo pidet- 
tăŭ (pidetään) końŭšńàs. N kondi(àn 
(karhun) pańi końùšńài. (v. конюшня.) 

kogz (Sn B P l Td Kš N SP—Lh), B Td 
konz, konz, Kn Td P k  koñz, V TP Pv 
kouz, Plı koozę milloin, konsa; kun: 
Sn k. on ahav, šīt (silloin) Ійлои da,ıo 
(kovin), koos tahto m. tahansa . B kons 
ku İämän ruadòn лоргі, šĩd m inä Ылёп 
ägestammã hebÒA kun täm än  työn  lope
ta t ,  s itten  m inä tu len  äestäm ään hevo
sella. kons tuAou edē, ka šīd ńägen kun 
tulee eteen, sittenpähän  näen. meilę 
еилд konz spuorida meillä ei ole aikaa 
väitellä. Kn koñz ku i on úähťęd taivă- 
hàs, ei sua ń i teijıĕ iǻotįn panda silloin 
kun täh d e t ovat taivaalla, e tte  tekään  
voi laskea [m atkaa taivaaseen]. Td ei 
konz олд ei ole aikaa, pòig ń i koñz ei 
kuìsunu tatakši poika ei koskaan k u tsu 
nu t isäksi, v ii ukk..oĩi do mäne tiedä 
konzas-suai ei-voinaińe ukkohan on 
ollut jo ties m istä asti sairaana. K škogzgi

ruadaą seę joskus toiste teen sen. N mil 
ei kogz iäs ouda m inulla ei ole aikaa tässä  
olla. V kouz oĩit šiga (siellä)? P k  pandau 
ЪаркаіЦлд, kogźgi kūê snııapud, kogśgi 
kümmene pannaan pieniin kuhilaisiin, 
milloin kuusi lyhdettä , milloin kym m e
nen.

kopei\k (Sn Lh); p. -kkad, Td koþeikkad, 
N koþeikad, koþeikad kopeekka: Sn тіл- 
лаі еилд ń,,ainagoD kopeikkad deŋgao 
m inulla ei ole yh tään  kopeekkaa rahaa. 
Td vīš koþeikkad. N en ota ń i koþeikad 
(kopeekkaakaan). Lh šiga hä.nA..oste((ī 
ńet kăbrüt k. рала  s ie llä , häneltä ostet
tiin  ne kävy t kopeekka kappale, (v. ĸo- 
néüĸa.)

feopoļťfSn), B Td koþo\ī; p. Sn B Td -İİid-, 
pl.n. -İid; pl.p. -íīd  lum ipyry, -tuisku: 
B koþoī: tobd i ѵіли tūľ i purg, kudai 
литер kandau đoga kohta 1.: kova ja  
kylm ä tuu li ja  pyry, m ikä lu n ta  len
n ä ttä ä  joka paikkaan. (Av копоть.)

kop\oüida  (Sn B), Td -oiida; pr. Sn B -oiiiu, 
Td -òiiiu; impf. Sn B Td -oi py ry tä ; 
Td kaivaa kuoputtaa: Sn k-oüiu, đaAoĭi 
Шлои pyryää, kovin tuulee. B lc-oİİiu 
ku  (kuin) savu. Td hebo карЫал (kaviolla) 
k-òtiiu. (Av копотйть.)

корр\ал (Sn—Td N), Td -Ai, N -au, -àu, 
V -aī, P h  -ало, Lm  -ali-, p. Sn B Pl Td N 
-aAad\ pl.n. -a,ıad, B K n N -алЫ , Kn 
P h  -cuod, Td -d iàd, V -aĩid-, pl.p. Sn—Td 
N -aAoid, Td -ǓAÒid koppelo, naaras- 
metso: Sn tuAdez m inä ńägin корралаа. 
B k. on emäme(İsoi. k-a Aas meìsuoi 
rodizou (syntyy).

kopÜ  (B Td); p., pl.n. -ad, B -àd; pl.p. B 
Td -id  linnun jalka: B lind ištuzou 
(istuutuu) puhu, к-іл tarttū oksa.

ko\ŕb '(Sn B Td N M), V -Ѣ і, V T P  P h  -гЫ; 
p. Sn B Td V M -rbed-, pl.n. -rbed, V TP 
-rbèd\ pl.p. Sn -ŕbid, Td -rbid korpi, 
vesiperäihen kuusim etsä: Sn suo kuss„on 
da šelg, šĩd og suon da šelgäŋ keskes
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tóbã k. missä on suo ja  harju , siinä on 
suon ja  harjun  välissä suuri k. 

korbe\ndada (Sn), B -ta, Td -ta; pr. S11 B 
Td -ndan; impf. Sn -elin. B -ndin, Td 
-n iin  po lttaa, korveta (tulikuum alla 
vedellä): B k-nđin puhtahàkš (paljaaksi). 

korbendus (B) korventam inen. ' 
korbe\ta (Sn Td); pr. -nou; impf. -ń korven- 

tu a , tu lla  korvennetuksi, poltetuksi (kuu
m alla vedellä): Sn k. panada. 

korbij\aine (V), TP -o; p. V -así; pl.n. 
-ailed; pl.p.* -ailid  korpiainen, šeipi 
(leuci cus grislagine): У k. jogiz on. 

koŕbkoiv (Td) korpikoivu (betıda nana). 
koŕbm\ua (B Td); p., pl.n. -uad; pl.p. -oaid 

korpim aa.
koŕbsamman (Td) karhunsam m al (poly- 

trichum  commune). 
koŕd  (Sn B Td N), Td N M P k  Sg korđ, 

У P h  Lm korđį, У kòrđę; p. Sn kordad, 
B Td koŕdàd, Td V M kordad; pl.n. 
Sn kořđad, B Td koŕdàd. Td V M kordad, 
Td N V Plı Pk Sg korđàd; pl.p. Sn koŕdid, 
B Td koŕdìd, M kordid korja, juhla-1. 
kirkkoreki. Osat: B dangaksed, torma- 
zad (rau ta-an tu ra t), zaverkad (saverikot), 
kabnahad, stoikad (kapla itteu  tuk irau- 
dat), kaustad, Td šebăvidsad, B poik- 
puoīiled, naidad, vandehed (kaaret), leh- 
tes (Td šebä) (etuosa), kozuŕok (etuosan 
suojustin), beśotk (a jajan  istuin), pern
aan đ (Td pвräłaud): N ištuihoizę koŕ- 
dài i ajèttai baŕińànnusťę is tu u tu v a t 
rekeen ja  ajavat rouvan luo. 

korđaine (V) pieni korja. 
kordivo (B Lm) (karhun)korju, -pesä (m aan 

päällä, ei juurakossa): B к-л magadau. 
Lm  zveŕi (peto) k -л magali. 

kore (B), ad. -дел naru, jolla p a lttin a  on 
pingoite ttu  ompelukehykseen. 

kor\end (Sn B Td M Sg), N -endo, V TP 
SP Lm -endo-, p. Sn B Td V TP M Sg 
-endod, SP -enduo; pl.n. Sn B Td V TP 
SP M Sg -endod, B -endòd; pl.p. Sn B 
Td M Sg -endoid, V -enduoid, SP -endonoi

korento (poikkipuulla ja  väliv itja lla  va
ru ste ttu ; koivua, höylätty , pää t la tte a t, 
e tte i puserra olkapäätä): Sn korendoA  
velikorvoİD kan ttau  (kannetaan). B vedeŋ  
kantau  k. korento, jolla v e ttä  kannetaan . 

kore(n)dhänd  (B) sudenkorento.
*koŕe\t (N); g. -tan um pinaiset vaunu t 

(ajoneuvot): kūįíŝu, ajau k-tau bărińa 
kas, vaunuissa a jaa  rouva. (v. карета.) 

korg\ed (Sn—V Plı Lm Kj), TP SP -ei; 
p. Sn—T P Plı -edad. SP -iedu; pl.n. 
Sn—TP Ph -edad, SP -ied; pl.p. Sn Pl 
T d N V Plı -edid, B Td Lm  -edid, Ivn 
Kš -edīd, SP ŗienoi; komp. Sn P h  -edemb, 
N -ehemb, T P  -edembi; sup. Sn kaikis 
k-eđim  korkea: Sn tämä bu ití„on toi- 
leŋ k. täm ä  ty n n y ri -on y h tä  korkea kuin 
toinen, keŋgis kandad (korot) k-edad. 
B k. iäń  voim akas, kuuluva ääni. kaksin  
(ruukku) oĩi k. N. k-ehemb heboo rän- 
dähĩd  hevosen rin taa  korkeam m alle u lo t
tuva. SP к-іел on, алеіа pidäü  liian kor
kealla on, on alennettava. 

korgedu\z (B Td Plı); p. B Td -í, Plı -ttę 
korkeus: B k-íLon пг-ƞga korkeutta  
on näin (paljon). Ph  m uińikas sîbiverk- 
kod k-ttę on seıŰent süłt m utnikassa 
(kalanpyydyksessä) siipivcrkot ovat se it
sem ää sy ltä  korkeat.

*korhìšt\ada (Td) heristää (hevonen kor
vat): hebòä òn korvàď k-ęttùd. 

korma\n (Sn), B Td N Lh P k  -ń, SP Plı, 
Lm -ńi; p. Sn -nad, B Td N Lh P k  -ńid, 
SP -ńī; pl.n. Sn -nad, B Td N SP Lh 
P k  -ńid, N Plı -ńìd; pl.p. Sn -noid, 
B Td Lh P k  -ńīd, SP -пілоі tasku: Sn 
ota käzi k-nass..iärē (pois)! N panoa 
avadimèŋ (avaim en) k-ńĩ. om m illai 
šaugùs k-ńìs-kandęudau veiĩs on m inulla 
repussa linkkuveitsi (taskuv.). k-ńis- 
kandey,dàŭ zerkanoińę pieni taskupeili. 
SP ähkiä k-ńih  työnnä taskuun! (v. 
корманъ.)

koŕmin (Sn); el. -asi-p^äi) luode: k-as-p'äi 
Шлои.
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korojda (Sn); pr. -n; impf. -in  kyhätä, 
tehdä jo tenkuten , sinnepäin vain: aidan 
k., koheta miïegi a itaa  k,, ko rja ta  jo ten
kuten.

koroĭ (Td) kuningas, (v. ĸopóab.) 
koromus\łę (TP), Lm  -lę korento (jolla 

vesikorvoa kannetaan), (ѵ.коромысло.) 
koropk (Td); p. -ad rasia, laatikko: êestîúe 

(rautapeltinén) k. sp iđ kk . tu litikku- 
laatikko. (v. ĸopóŏĸa.) 

koropka\ińe (B Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p.
-išid  rasia. (v. ĸopóðĸa.) 

korppu (Td) heinäsuovan päissä sivuviis- 
toon pää tepu ita  vastaan  ase te ttu  tu k ia i
nen, tuki.

kor\š (B), N-se, Lm  -zi; pl.n. B N Lm  -ded 
(viljan) korsi, kasvava olki. 

kor\teh (Sn— Kš V TP SP Pk), P l Td -İteh, 
N -tęh, Lm -tte(heinę); p. Sn— Kš V 
-teht, B -tèht, -ìeht, Pl Td -tteht. SP -tehtu; 
pl.ıı. Sn Pl K n— Kš V SP -tehed, B Td 
Lm  -ttehed, Pl Td -ttehed, TP -ttehèd; 
pl.p. Sn P l V -tehid, B Td -ttehid, Pl 
Td -ttehid, Kn Kš -tehĩd, SP -tehī korte 
(equisetum  sp.): Sn korteht šüötetäu leh- 
тіл(ё) i (ja) hehoiaę. B k. vedès kazvau. 
kortèìıt šüou šîvat (elukka); kośśitau 
(n iitetään) [ja kuivataan  talveksi]. V 
k. on heinę (ruoho). SP k. oŋ кгидлоі 
(pyöreä) heinü. 

korteŝi\)c (Pl); p. -kkod korteikko: k-koss.. 
elau lehm ĩiho hebo k-ssa oleilee (mielel
lään) lehm ä tah i hevonen. 

koro (Sn B Kn Td N Pk), У kòïvę, TP Lm 
koro\ę; p. Sn B Td -ad; pl.n. Sn B TP 
Lm -ad, B Kn N -àd. Ph -àd; pl.p. Sn 
B Td -id  1) korva (ihmisen, eläimen, 
astian): Sn andaŋ k-anę răigüü  (iskun). 
korvois k. Ігалдеп (halkesi). B k. aoha- 
ńis (lelım änjuottoastiassa), korvois. N 
naskòu , uńinĩěgnàd koŕvī тщіёоіле pis
tä ä  unineulat nuorikon korviin. Pk  
korvan nadvaišèd (nipukat). — 2) Td N 
heinäsuovan päässä oleva pysty  tukiais- 
puu: N pies toišęs panou k-àd; k-àd đo

pidau panda, ku i лuod eeźdjm äižī tugīhei 
[suovan] kum paankin päähän pannaan 
pysty t tukiaispuut; ne on pan tava jo, 
kun luodaan ensimmäisille tukipuille. 

korvatesžerd (Td); p. -id heinäsuovan päässä 
oleva pysty  tukiaispuu. 

korva\toińe (Sn), Ph  -tuoi; p. Sn -tošt; 
pl.n. -ttomad; pl.p. -ttomid korvaton 
(ihminen, eläin, astia). 

korva\ĭǻ (B P k  D); pl.n. -(isud heinäsuovan 
päissä ta i aum an ym päri pystyssä ole
via pu ita  vastaan vinosti asete tu t tuk ia i
set: P k  püštetau ńiegnàd i ńiegnuihe 
pandau k-(ŭud  i  šīd pandau ìíego piste
tään  pysty t tuk ipuu t ja  niihin pannaan 
tukiaiset ja  sitten  tehdään  auma. 

korvęmaikku (Lm) korvaVaikku. 
korvkešk (Td) seiväsväli (heinäsuovassa). 
korv\oi (Sn— Kš V TP M Lh), V Plı Lm 

-uoi, SP -uoi; p. Sn—Kš V TP M Llı -oid,
V Ph -uoid. SP -uoidu; pl.n. Sn— Kš V 
TP M Lh -oid, V Ph -uoid, SP -uoid; 
pl.p. Sn— Kš M Lh -oAoid, V Plı -onuoid, 
SP -олоі korvo, saavi: Sn ota k., mäne 
vedenęì B k. oŋ kakškorvaińe. Kš k-oim„ 
pohđaĩł^ om vei. TP tuodah к-оіл vettę. 

kośa\k (Sn B Td), Lm  -kkę; p. Sn B Td 
-kkad; pl.n. -kad, B Lm -kad; pl.p. Sn 
B Td -koid pyörän kehäıı lohko, kehä- 
puu: Sn k-koiss..ümbăŕ oo raud. B krũ- 
gan k. teīegas p. k. 1. kärryissä, kahekša 
ĩibo (tahi) kūš k-kkad [pitää olla pyörän 
kehässä], (v. косякъ.) 

kosa\ìš (Kn Td), Td košàíš; p. Kn Td -İÍŠud; 
pl.n. -(isud; pl.p. -((Šuid urosteeri. (Av 
косачъ.)

košeï (Td Kš); p., pl.n. -id 1) Td (tukki-, 
halko)lautta: k. halgod, paH. — 2) Kš 
kontti. (Av кошель.) 

košeĩfk (Sn B), Td -ib, p. Sn B -kkad, Td 
-ikkad; pl.n. Sn B -kad. Td -ikad; pl.p. 
Sn B -koid(  Td -ikoid rahakukkaro 
(nahkainen): Td đeŋgàt ťšùįštav k-ikàs, 
hobedàď rahat kilisevät k-Ssa, hopea- • 
raha t. (v. кошелёкъ.)
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kośind  (M); p. -ad n iitän tä , niittäm inen: 
üht k-ad vĩš rubĩad vain n iittäm isestä 
[maksoin] viisi ruplaa, (v. косйть.) 

košįŋk (Td) kolmikulmainen liina: otamme 
griškaŋ kadotun suakuiŝen. se oŋ ka i 
sułkuińe k. otam m e Griškan kutom an 
lipon (haavin), se ori kuin silkkinen k. 1. 
(Av косынка.) 

ko\śits. -saïŝ (Ɓ), Kn -šsìŕs, Td -sśiĩŝ, 
N -sìlŧ. V  -siİİ; pl.n. B -śi(Űàd, -sa(Uud, 
Td -siitsad. V -si(Űad ohimo. (Av косйца.) 

kośīpīrag (Td), N kosovįk; p., pl.n. Td -ad; 
pl.p. -oid puoliym pyrän muotoinen pii
rakka, sisällä hirssisuurimoiŧa, uunissa 
paistettu- (Av косой пирогъ, косовйкъ.) 

ko\šk (Sn B Pl Td), N V -śki, T P—Lm 
-ski; p. Sn B P l T d V TP Plı -sked. 
SP -skie; pl.n. Sn B Pl Td N—Ph 
-sked, Td V -sked; pl.p. Sn B Pl Td -škid. 
N -śkid , SP -skī, Ph  -skid  koski, vesi
putous: Sn k. burhudau (kuohun), hirva- 
haŋ, kivaciŝuŋ k. Hirvas-koski, K ivatsun 
putous. Td koskès on va.ngëd kohu 
(vaahto).

ko\skeda (Sn—Kš V Plı), SP -skie, Kj -skta. 
-sta; pr. Sn—V SP Kj -sken; impf. Sn 
B -škin. N -sk, Kj -śkīn  koskea, kajo ta 
jhnkin, koskettaa: Sn kibeđähišt muŝik- 
kad ei pidä k. sairasta  m iestä ei saa k. 
B ела koske minda  (minua)! minä en 
koskena hebòd. hüviŋgi ńügü koskou 
oruŝđ hyvinkö n y t osuu (sattuu) pyssy? 
Td elä koske m indai (minua)! N met 
duoin , huulĩd müöi kośk i  vatíŝai ei 
puutunu  sim aa join, huuliin kosketti, 
m u tta  vatsaan  ei jou tunu t, ak kreuĩan^au  
rippuu, śeīg koskou kreuĩai akka katon 
alla riippuu, selkä koskettaa kattoon. 
ęugat varaikoi, ei hän koske íeid älkäţ? 
pelätkö, ei hän  koske teihin! 

koskeni (Sn B Td), Lm  -ło; p., pl.n. Sn B 
Td -nod; pl.p. -noid koskelo: Sn k. oŋ 
калапа]аі sorz k. on kalaa pyydystävä 
sorsa.

koskenńiškę (Lm) koskenniska.

*koske\ttada (Sn B Lh); pr. -tan; impf. Sn 
Lh -iin , B -Uin koskettaa: Sn šindai 
(sinua) käden k-tan. B hebod pietin 
(ruoskalla) k-ìtin. Lh hän ott,au ãan- 
дал k-ttau havadod (säkkiä).

*koskišlc\ata (N); impf. -aaš alkaa kosket
taa : s'eīg k-aąš kreuĩai selkä jo rupesi , 
koskettam aan kattoa. 

koškī (M) koskettaja, koskija: nastoiss„oŋ k.
ei N astoista ole koskettajaksi. 

lcośkkanàĩńį (Kn), Td koŝlcerahaińe, košk- 
korăhàme, koškorahaińe, N kośkaraine, 
Lm  koskeŋ-karaŋgo; p. Td koŝkerahaŠt; 
pl.n. Td koŝkerahaiŝed. koškkorăhàĩžęd, N 
kośkaraižęd koskikara, pieni karilla elävä 
koskilintu, väriltään  pääskysen kaltai
nen, m u tta  pyrstö lyhyem pi, ruum is 
vahvempi; koskelo(?). 

koskud (Sn B) koskut: Sn nahk rođizou 
ku kūzeŋkoskuD iho tulee kuin kuusen- 
koskut (kun on savipuoli). B kūźen k. 

kosogor (B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id vieru, 
kalteva maa, vieru rinne, jo ta  tie kulkee.
B k-pantte rinne. (v. ĸocorópb.) 

kosopĩetk (K j) palm ikkonauha. (Av ĸo- 
соплётка.)

ko\ššida (Sn Td), B Pl Kn N M LII P k  
-śśida; pr. Sn Td -šin. B Pl -śśin, B N 
-śin, Kn -sin, Td -ššin; impf. Sn Td 
-sm, B -śśīn, Kn N -śīn, Td -ššïn n iit
tää : Sn koŝšiu , ka heińäd kiändäu , 
nuogod oivaīĩiĕed kun n iittää , niin hei
nää kaatuu , luo’ot oivalliset, kastegen 
aiga on üleę hüvä k. kasteen aikana on 
hyvin hyvä n. Td lc. kašlikkod. ròagik- 
kod, kartofeībarboid n. kaislikkoa, ruoik
koa, perunanvarsia, nuřmèn kù ĩ heĩn 
kazvàv ĩàŭdekš, šĩd heinärgès koŝìtàv 
kun niityllä heinä on kasvanut täy teen  
pituuteensa, sitten  heinänteon aikana 
n iite tään . N nuŕm  kośśittud ku i bard 
(parta) keñ ttud  (leikattu). P k  hein on 
diănü kośśimattai heinä on jään y t n iittä 
m ättä . (v. косйть.)
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koššind (Td); p. -ad n iitän tä , niittäm inen: 
müö łopīmme (päätim m e) k-an. (v. ed.) 

*kośś\ī (Pl); p., pl.n. -ijad n iittä jä , (v. ed.) 
kosteli (Lm) (kainalo)sauva. (v. кбстель.) 
kosterand (Pl); p., pl.n. -ad tuulen päällä 

oleva järven ran ta : k., kugapiäi (m istä
päin) tũłou. 

kostràd (B) päistäret (?), rikkaruohot (?), 
ru isk a tta ra t (?), hiirenrukiit (?). (v. ĸo- 
стёрь.)

koz\a (B Td N); p., pl.n. B Td -ad, N -àd;
pl.p. B Td -id vuohi. (v. коза.) 

koźaÜka (B) hapsenkakkiainen. (vrt. v.
козяв|а, -очка.) 

ko\źijiį (Sn Lh), B N -Sìaç, Td N -і[лё, 
N -éÌAį kosimaan: Sn minä lohten k. 
B koğǔ į mändäu (mennään). Td end'zi- 
md) tuAdàu tariUezįmmàį kožĻtå ensin 
tu llaan  pyytäm ään kosimislupaa (ta r
joutum aan k.). N minä tulin leit (teitä) 
koéİAç. tu lin  sindai (sinua) kožl.m. sīt 
kĩųtëŭttài kožĻıę s itten  ku tsu taan  k. 

košino (TP Ph); p., pl.n. -d kanahäkki. 
ko\Sita (Sn B Pl Td Kš), Kn -źitta, N -źìtta, 

V -źita, SP -zįta; pr. Sn B P l Td Kš 
-SųÜen, Kn N V -éi(tëen, SP -zįcİŜen; 
impf. Sn B Td -Si(tíin , Pl -ŝitíǻin, Kn 
-Silliin, Kš -ŝi(lǻīn, N -źì(Ű in , Y -źicŰin, 
SP -zį(tëin kosia: Sn häŋ kozils händäi. 
B ei košita ń i ken šida ńei( tiu t kukaan ei 
kosi sitä  ty ttö ä . N minä koźì(tiin і(1іелё 
kńäginaa (morsiamen), minä táhton teid 
ko źìtta.

koSi(tëu\z (B Td Lh); p. -st kosinta: Lh 
k. se proiđī se k. oli ohi. 

когл (Sn B Td Lh); p., pl.n. -ad; pl.p. Sn 
Lh -id, B Td -id kuskinistuin, kuski- 
penkki, -pukki (reessä, vaunuissa); B 
Td reenkorit, joilla vedetään malmia, 
hiekkaa, kiviä, nauriita; Td pukki, hepo, 
sahapukki: B ištuze (istuudu) к-ал\ 
raudmuad (malmia), peskud (hiekkaa) 
vedetau к-ал. Lh ku(Üer ištuihe k-anę 
kuski istuutui kuskipukille. (v. козлы.)

koSouń (Sn Kš); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
nahkurin iehdas: Sn k-az nahkat piekse- 
täu (m uokataan), (v. кож евня.) 

košouńi\k (Sn); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p.
-koid nahkuri, (v. кожевникъ.) 

kozuŕ (B Td);.p ., pl.n. -id; pl.p. -īd reen- 
nokkasuojustin; lakin, neitojen pääkoris- 
teen lippa: B k., štobi лип і ei lükīž 
piäle hebon kaputas-piäi r., jo tte i lun ta  
lentäisi [ajajan] päälle hevosen kavioista. 
furaškas (lippalakissa) oŋ k. || podńeźin 
(n. pääkoristeen) k. [jouhiverkko, jossa] 
SemÜugad (jalokivet) [ovat kiinni], (v. 
кбзырь.)

kozuŕok (B) reennokkasuojustin. (v. ĸo- 
зырёкъ.)

fco|í (Sn B Td Lh); p. -ttad; pl.n. -tad, Pk  
kòtad; pl.p. Sn B Td Lh -ttid varretou 
kenkä (varsi jo le ikattu  pois, käy te tään  
karjan haussa, kasken vierrossa y.m.s.): 
Sn pane kotad сіалдаі Lh tu liŋ  kođī 
kotis (ryysyisenä). (Av коты.) 

kota (N) kissa, katti. (v. котъ.) 
kotk\ę (V Plı Lm); p., pl.n. V P h  -ad kotka. 
kolkotta\da (Pl); p r -u ko tkottaa: коррал 

(koppelo) k-u. 
ko\ìomk (B Td), Td -tm. Td N -ìòmk; p. 

B Td -ìomkkad; pl.n. -tomkad, Td -tòm- 
kad, N -tòmkàd; pl.p. B Td -tomkoid 
selkäreppu (kankainen): N ottàŭ kotom- 
kà(n) selgài. hän ottàu kotòmkàa śel- 
gas-piei (selästä), (v. кот0мка.) 

kolŚk (Td), Lm -ę Td puinen uuninperus- 
tus; Lm koukku (välikatossa lam ppua 
varten). 

kouftę ks. koht II .
kouha\kkã (B), B Td -kkai, Td -kašlH  

pöyheellään, kuohkeellaan: B hein oŋ k. 
heinät ovat p. (joka korsi erillään). 
haravoi(lŜe heinàd k.l • 

kou\hkoi (Sn B Kn), B -hkuoi, SP -[koi. 
Ph  -hkuoi, P k  -hkue; pl.n. Sn B Kn 
-hkoid, B -hkuoid, SP -fkoid, Ph  -hkuoid, 
Lm  -hkìť-d, P k  -hkued keuhko., (ks. 
lokki).
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kouhkuekeraižęd (Pk) m unuaiset (?). 
kou\k (B Td Lh), B -k, N -ku, T P  Ph Lm 

-kku\ p. B Td -kkud; pl.n. B Td Lh 
-kud. N -kùd; pl.p. B Td -kuid  1) uuni-, 
hiilikoukku (rautainen): B k. mudaińe, 
kudamaA (jolla) hīled vвdetau pă(íêis- 
piäi (uunista). — 2) Td Plı käsälä: Ph 
täs lahteges ajetah vaəkkid. a toiźeh lähte- 
geh pandah koukku, kudain vardjoi(Ŭou 
ѵалЬгп tuìendan tä s tä  avannosta työn
netään uittosalkoa, m u tta  toiseen avan
toon pannaan käsälä, joka ohjaa uitto- 
salon kulkua. —  3) B keksi (tuk in
uitossa).

*kou'kuđaug (N) koukkujalka. 
ĭcoukui\ńe (Pl Td), N -nę; pl.n. Pl Td -zed; 

pl.p. Td -šid Pl Td (m ateen)koukku; N 
hakanen (ovessa).

*koukuta (Lm); pr. -h peito ta (ripustettua 
lam m asnahkaa koukulla.' joka on kiinni 
kepissä, jonka toisessa päässä on jalkaa 
varten  silmu). 

kour (Sn B Td);'p ., pl.n. -ad; pl.p. Sn -id, 
B Td -ìd  rekiryijy, -m atto , -ta lja  (kirkko- 
reen perässä pidettävä): Sn k-iss.,ajuu 
korđaA ajaa ry ijy  reen perässä, davai 
т щ йоі отЪелта k-ad nuorikko ryh ty i 
ompelemaan rekiryijyä. (v. ков|ёръ, -pá.) 

knv\a (B Kn Td Ls); p., pl.n. Kn Ls -ad; 
komp. Td -emb kova: Kn kovan kuakun  
(m ultakokkareet) pendoA. Td kivi oŋ k. 
koiv (koivu) oŋ k., сИало (kovin) òŋ 
kazatunnu (kovettunut). кеЪолл^ор kapu
lat (kaviot) k-ad. 

kovaïi (Td) kovalle, kovasti. 
kova\ś, -s (K j) kovasti, rankasti: vihmū  

(sataa vettä) k. 
kovasier (B) karkea siera. 
kovaštai (Ph) kovastaa, kovasimella hioa 

(esim. v iikatetta): tahkon däłgį stoikas 
pidäu oigeta коѵагітел, k. tahkon jälki 

■ viikatteessa on oikaistava kovasimella, 
kovastettava. 

kovaži\n (Ph Lm), Kj -m; pl.n. Ph Lm  -med, 
Kj -mad kovasin: Kj к-тал hiiommo.

ko-vèmbaś(si (Td) kovemmin, lujemmin: ku  
k. še-bädäiŝ kunpa k. syleilisi. 

koverda\zetta (Sn Td), B -zeta; pr. Sn Td 
-zen, B -moi; impf. Sn Td -ŝin, B kover- 
žihe (?) kyyristyä, kum artua. 

koverdu\da (B Td); pr. -n; impf. -in  kum ar
tu a  syvään: B» m intiä  (m inkätähden) 
tüö ette k-kkoi? Td kovèrsuňnù kum arassa. 

*koveru\z\ Sn -kšis, B Td -ŝis kyyrysissään. 
selkä kum arassa: Sn k-kšis Ылои koššida 
(n iittää). B astũ, ištũ k-žis. 

kove\ta (Sn B Td TP); pr., -non; impf. -ń 
koveta: B Td iäń k-ń. TP s Id (sitten) 
ѵалдопогі rugis, düvä k-nou. 

kra(dz\aita, -išta (B); pr. -aidau, -ison 
ratisee, ritisee (jalan alla kuivat lehdet, 
varvut, yökylm än kovettam a m aan
pinta): k-išou daAgan аЛ. 

kra\k (Td); p. -kkud; pl.n. -kud; pl.p. -kuid  
luunappi (sormella otsaan). 

kŕakAàd (B), P k  kriăluàd  tuk ipuu t, kepit, 
jo tka  p istetään  pystyyn reen kylkiin, 
e tte ivät h irret ta i halot vierisi pois kuor
m asta. (Av кряквы .) 

krakui\ńe (Td); pl.n. -ŝed; pl.p. -žid luu- 
nappi (sormella otsaan): k-źĩ viätä (pe
lata) [rahan puutteessa], 

krask (Td), TP -ę; p. -ad maali, väri: Td 
däīgimäï mustàA kraska.n kraśśǐdă  vii
meksi on m ustalla m aalilla m aala ttava , 
(v. ĸpáeĸa.)

kraškai\ta (Td); pr. -dan; impf. -ŝin iskeä 
ruoskalla, kepillä, vitsalla ta i m uulla 
kevyellä esineellä. 

kra\śśida (Sn B Td), Td -śśĩdă; pr. Sn -śin, 
B Td -śśin, Td -śiìàŭ; impf. Sn -śīn, 
B Td -śśīn, TP  -sin m aalata: Sn minä 
oün podŕada.ı (urakalla) k. kodin (asuin
rakennuksen). T P  minä krasin ла((е- 
gen (lattian), (v. красить.) 

krav\aī (Sn B Td), Td -ă't, Lm  -atíi; p. 
Sn B Td N -aítid; pl.n. -aťid. N -alìd, 
N P h  -aĩįd; pl.p. Sn B Td -atid säııky- 
Sn meiđem briha (nuorukainen) maga:
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dau k-atis. N viere seĩgällę (selällesi) 
k-àï(ī\ vieron k-a ïùç . (v. кровать.)

' kreštëanin (N); pl.n. -àd talonpoika: tūdài 
k-aAAUstę tu levat talonpojan luo. (v. 
крестьянинъ.)

'k r i(dzàht\ada (Kn); pr. -ęìàu narahtaa: 
petīàd (oven saranat) k-ętàu. 

*kri(đzàh\tazetta (Td); impf. -tihe narahtaa, 
risahtaa: tsuþùs (nurkassa) k-Ŭhe. 

kri(đzai\toittada, -doittada (R), Td krizaiftoü- 
tada; B Td pr. -toitan, B -doittau, Td 
krįđzaidòilàn; impf. B -toitin k iristää 
(ham paitaan), narisuttaa: Td elä ham- 
ЬаЬіл krišaitoital hambăhÌA krį(đêaidòi- 
ìàn. •

kri(dåi\šta (B), Td -siä; pr. Td -žöm; impf. 
-S narista, kiristä (ham paat): Td ukš  
(ovi), pū k-žövı. 

krieposi (Sn), B Td krieposi; p., pl.n. Sn 
B Td-td; p l.p .-td linnoitus, (ѵ.крѣпость.) 

krie\ppidä (Sn Ph), B Td -ppida; pr. Sn 
B Td Plı -pin; impf. -pın  sitoa lujasti, 
vahvasti (nuoralla): Sn ajama lähtes 
omad ruhkad p id iäu k. regë ĩibo ïelegã, 
štobi ei hüö kirbotaiŝ doroga.ı ajam aan 
lähtiessä p itää  tavaransa  s.l. (nuoralla) 
rekeen tah i vankkureihin, jo tte ivä t ne 
putoaisi m atkalla. N kŕieþi .ııujèmbl 
(v. крѣпйть.) 

kńesp\ū  (Td); p., pl.n. -ūd; pl.p. -uid leveän 
ınatkareen ta iv u te ttu , kaareva laitapuu. 
(Av кресла.) 

kŕieš (Sn), B Kn Td Kj Pk krieĩ, V kreš\a; 
p., pl.n. Sn B Kn Td V Kj -ad, Pk  -àd; 
pl.p. Sn B Kn Td -oid. V -uoid mäki, 
harju, vuori (rinteineen, lakineen), joen 
töyräs: Sn k-ad müö gūĭaidau ілЛал 
rahvas joen töyräällä  kansa illalla käve
lee. B liete-, móakrieš hiekka-, m aaharju. 
V dogen kreša. P k  tämä kodi (talo) on 
krieža,ı. (Av крежъ.) 

krieša\ińe (B); p. -sr pieni harju: k-št 
müöi (myöten) duoksen. (A v  крежъ.) 

kriezl (Td), Sg krezł, D' kr es nad heinä-, 
m atka-, kuorm akorit (perästä liki 2 m

leveä, edestä n. 1 m:n levyinen, n. 1 m 
korkea) työreessä; osat: perä-, šehämtë, 
sardad, kriespũ, vandehed perä-, sepi- 
vitsa, liisteet, la itapuu (taivu tettu ), kaa
ret. (Av кресла.)

*кгілов (B); ad. -ал kuorolava kirkossa: 
malitvod kai лидои pap, a peudsad к-ал 
pajatetau rukoukset kaikki lukee pappi, 
m u tta  lau lajat kuorolavalla laulavat, 
(v. клйросъ.) 

kriŋge\ī (Sn B Td), Lm -li; p. Sn B Td -ĩid, 
B -lid; pl.n. Sn B Td -ĩid, B -lid, N 
-lìd; pl.p. Sn B Td -ĭīd  rinkilä: Sn k-īid  
ei pid^aino šüödă rinkilöitä ei saa aina 
syödä. (Av кренгель, кры нгаль.) 

kriŋgeïinnostand (Td) rinkilännosto (voi- 
mankoetus: mies nostetaan hartian  yli 
yh tenä »kantturana»), 

kri-ŋgeliìš (B) koukero: k. oks (oksa). 
krirıgelivīhti (Lm) rinkilänippu, -vyyhti 

(40 rinkilää). 
kriŋgeĩpätk (Sn); p., pl.ıı. -äd; pl.p. -öid 

rinkiläkim ppu: k-äz oo vĩš vĩhted (200 rin- 
ķilää). (v. пят|0къ, -ĸá.) 

krišk (Sn B Kš TP), B Td V krišk, N kŕišk; 
p. Sn B Kš TP kńškad, B Td krįškad; 
pl.n. Sn B Kš TP kriškad, B Td krįškad, 
N kŕiškàd; pl.p. Sn B Kš kriškoid, B 
Td kriškoid kansi (astian, kaivon): Sn 
samavamŋ, ÍŠaińikaŋ, kofeińikaŋ k. tee- 
keittiön, teekannun, kahvipannun k. 
B m uúoi burakon kriškan avai nuorikko 
vakan kannen avasi. N ottau p ĩeĩĩiu  
tobdaa buràkoo i ріелд kŕiškaa  o ttaa  ja  
palmikoi suuren korin ja  siihen kanņen. 
N pappi mänou buràkkoi (koriin), mu- 
(šoi (nuorikko) kŕiškàu  (kannella) kat
taa (sulkee). TP zasekkę kriškan kelę 
kannellinen purnu. (v. крыш ка.) 

krįÚk (B) ongen väkä. (v. крюч|0къ, -ĸá.) 
kriÜ\kuttada (B), Td -kutada, -utada; pr. 

B -kuttau; impf. -ku í syödä nakertaa: 
B hīŕ šüou k-kuttau.

*kriä(škü\dä (Td); pr. -v rääkyä: lind k-v
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krī\kkuda  (Sn B Td); pr. -ku n ; impf. -kuin  
huu taa , kirkua, torailla: Sn kurgeu т о л  
k-kutau. Td häm^mägèn ал k-kkū  hän 
yläm äessä torailee [hevoselleen], (v. ĸpńĸ- 
нуть, крикъ.)

krjū\k  (Td); p. -kkad-, pl.n. -kad; pl.p.
-kkid  saranakoukku. (v. крюкъ.) 

kroīik  (B) kaniini, (v. крбликъ.) 
fcromļa (Sn B P l Td AV); p., pl.n. -ad; 

pl.p. -id (leivän)pala, kannikka: Sn 
tämä tobđ (suuri) le. oo. Pl. k. leibäd on. 
AV hain oííi k-an leibäd. (v. ĸpoMá.) 

kromaińe (B Td Lh), Kn SP Plı -aine, Kj 
-aine; p. B Td Lh -aU; pl.n. -aišed; 
pl.p. -aišid  pieni leivänpala, kannikka, 
(v. крома.) 

kromi (Sn) paitsi: muiss..oń đoga калав 
suomust, k. haugiz da madehes vai kai
kissa m uissa kaloissa on suom uksia, paitsi 
hauessa ja  m ateessa vain [ei ole], (v. 
кром ѣ .)

kromušk (Pl) kannikka, leivän syrjäpala: 
eńđzimăińe кгидлг oŋ k. ensimmäinen 
pyöreä [leivänpala] on k. (v. кромунщ а.) 

kronko\i (Kn), N kruońikčň; p., pl.n. Kn 
-id; pl.p. -ıtoŕd korppi. 

kro\t (Sn B Td), B Kn N -ì, P l -i; p. Sn—Td 
N -ttad; pl.n. Sn B P l Td N -tad, B -tàd, 
-tàd, Kn -tad; pl.p. Sn B P l Td N -ttid, 
Kn -ttīd ro tta : Sn krotaũ šüödäu đauhon 
kai. (v. кротъ.) 

krouĩ (Sn B Td), K n kröuń, N kröuAę, 
kręun, kreuĪE, V kroule; p. Sn B Td -ad, 
Kn -ad; pl.n. Sn B Td -ad, Kn -ad, 
N kreuīàd; pl.p. Sn B Td -id, Kn -īd 
u lkokatto : N ak đo kreuĩan au rippuu  
akka jo katon alla (rajassa) riippuu, 
(v. кровля.) 

кгидлі, кгйдлг (Sn), B Td кгидлгі, B 
kruglī; p., pl.ıı. Sn krūgīiad, B Td krug- 
лį(ad  pl.p. Sn krūgĩijoid, B Td 1сгидлі(оЫ 
pyöreä, (v. круглый.) 

krwpńemb (B Td); p, pl.n. -ad; p l.p. -id 
järeäm pi, karkeampi: k. on siįgam mä-

dahn ku i riäþuksen siian m äti on k. 
kuin m uikun, (v. крущ ш й.) 

kru\šśida (Sn N); pr. -šin; impf. -šīn  hakata  
hienoksi, paloitella: Sn вейкал šiend 
krušitau  hakkuuraudalla sieniä hakataan  
hienoksi. N krušī kartoškàd paloitteli 
perunoita [keittoon], (v. круш йть.) 

kru\tī (Sn B), B Td -tī, V -tįi; p., pl.n. B 
Td -ti(ad; pl.p. :'ti(Oid jy rkkä: Sn müg..on 
üleŋ k. B k-tī mägi, m nd. (v. крутбй.) 

*krutišinai\ne (TP); pl.n. -zed; pl.p. -zid 
(itk.) suru: sūris k-zis. (v. кручгіна.) 

krūg (Sn B Pl Td N), V -e; p., pl.n. Sn B Td 
-ad; pl.p. -id 1) Sn Td kerin-, loinpuut: 
Sn k-ad oŋ kaŋgahaa) nuodavad (luom ista 
varten). Td kaŋgàsk-ad. — 2) B Td N 
ajoneuvojen pyörä. — 3) Sn B Pl piiri; 
ym pyrä: Sn šuškeŋ kiila кйлй ühtē 
k-ā sunuĩisūŋ kere Šušken kylä kuuluu 
sam aan m etsäpiiriin (on yhteiset m etsät) 
Sununsuun kanssa, meìškrūg m etsäpiiri. 
B ѵегйел ümbäŕi krūšiu veden i šīd 
krūgan šüdämes ottau ašisā veti veitsellä 
p iirtää  veteen ym pyrän  (veden ym päri) 
ja  sen ym pyrän sisästä o ttaa  astiaan 
ve ttä . Pl. k-ā viättä  leikkiä piirileikkiä, 
(v. кругъ.) 

krūga\ińe (B Td); p. B -s(K Td -sr; pl.n. 
B Td -išed; pl.p. -išid pieni pyörä, ra tas 
niisiä kannattelevassa »lukipyörässä», 
jo ta  m yöten h ihna kulkee, (v. кругъ.) 

*kŕū\kku  ks. grüuıh.
krūšk\ę (TP); pl.n. -ad tuoppi, kolpakko: 

veden ņidettäu k. vesituoppi. (v. круж ка.) 
krūzi\da (B); pr. -n  p iirtää  ym pyrä: veiì- 

ёел koлmašİǻi ümbäŕi k-u veden veitsellä 
kolm asti p iirtää  ym pyrän veteen, (v. 
круж йть.)

krū\t (Sn Td); p. -ttad vaa tteet: Sn іал 
ńeıštëenA..oŋ k-ttad äij tä llä  ty tö llä  on 
v aa tte ita  paljon, (v. крутъ.) 

krūíüda  (B) v aa te tta a , pukea. (Av ĸpy- 
тйть.)

krūiíi\zetta  (Sn), B -zeta, Td krutiizetta; 
pr. Sn k.rũiiiìzen, B -moi, Td kruiii-
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sen; impf. Sıı krūïtìŝin , B krūñmoi, 
Td kru ídŝin  pukeutua hyviin vaa tte i
siin: Sn aino k-zet, ū!ś ūden azetteleo 
sobid aina pukeudut hyviin vaatteisiin, 
aina vain uusia v aa tte ita  hankit. B 
k-zeta: suorittazeta (pukeutua) ìıüvī sobī 
(vaatteisiin), müö proidkan nedälil (viime 
viikolla) krŭtimoųŰe. (Av крутйться). 

krüŬk (B Td), B kŕuŬ k , Plı kŕüutškę; 
p. B Td -ad; pl.n. -àd. Ph kŕüuťŚkàă; 
pl.p. B Td -id haka (oven y.m.s.): B 
pane ukš  (ovi) k-ā\ (v. крючбкъ, -чка.) 

krütíkä\ine  (B Td); p. -li; pl.n. -išed; pl.p.
-ižid  pieni hakanen (oven), (v. ed.) 

krüuık  (Td), N kŕūk; p l.p. kŕūkīd  koukku 
(Td painissa): Td pane krüuıkkâ! N der- 
ńìttai śinna kŕū k īĩ m ies kiskaisevat 
sinne koukuilla miehen, (v. ed.) 

*kŕäkovoi (K n);pl.n . -d sotka. (Av.ĸpriĸвa.) 
kŕäkļľƞgui\k (Td); p. -kkad; pl.n. -kad; 

pl.p. -klcid eräs kuikkalaji (munii kolme 
m unaa; sen .lihaa ei syödä, koska mais
tu u  kalalle), (v. крякунъ.) 

kräkün  (Sn Lm), B Td kŕäkun , Kn krä- 
kün, Td lcŕäkŭn, N kŕàkun; p. Sn krä- 
künäd, B Td kŕäkunad; pl.n. Sn fcra- 
künäd, B Td kŕäkunad, Kn kräkü- 
nàd. Td kräkünàd, N kŕàkunàd; pl.p. 
Sn kräkünöid, B Td kŕäkunoid. Td krä- 
künbĩd eräs sorsalaji: Sn kagraą (kau
roja) süöu k. (sorz). (v. крякунъ.) 

kröŋgöi (Td) korppi.
ku  (Sn—Pk), B kun, N gu kuıı, kuin, niin

kuin, koska: Sn pogod алеигй, ku íüuńiš- 
tŭu  ilma paranee, kun [tuuli] tyyn tyy . 
stŕena ajıendau ai.ıaiıad, ku  painetau 
šijı ai.ıahid ukkosenvaaja paran taa  pis
tokset (kyljessä), kun painellaan sillä 
pistospaikkoja, šindai suadau eİťŜimä, 
ku tämän spravīd sinua ryhdy tään  etsi
m ään, koska täm än  paransit, virū ku  
heŋgetöińe m akaa kuin kuollut. B .losńiu 
(loistaa) ku kund. kun kai nuorad vaīki- 
tau šinne dian ałłę, šīd otetau . . . kun 
kaikki nuorat on valk ittu  sinne jään

alle, sitten  o tetaan  . . . Kn minä ku  
proiđīn tsarļn dvortsàs sīriUi m inä kun 
kuljin tsaarin  palatsin ohitse. Td äi 
.ııund oıı kuku ku ajanu, se kudsuìàv 
šidä šıäd üubiis kun mihin on ajanut 
paljon lunta, niin sitä  paikkaa sanotaan 
»lumikinos.» Kš o,ıet ku  suokurg (suo- 
kurki). N k^andàizit sinä oppida kun 
antaisit m aistaa. oīīžĩttĘ^gu hüväd, kuu- 
diiŝitte,,gu millài kun olisitte hyvä [ja] 
kun kultaisitte  minun [esineeni], tüö..gu 
baŕińau kuudįit, ongat hüväd kūdigattį 
millai. te  kun rouvan [esineen] kuiva
sitte , olkaa hyvä, ku llatkaa minunkin. 
TP tuìę tìedustełemah, ei ku  roditę mi- 
nułę sūvñ  atkanaizī tu le tiedustelem aan, 
eikö tule minulle suuria suruja. Ph voiu 
tartluda kazàkàksę, ku  pädnèıı voin ru 
v eta  rengiksi, kun kelvannen, k,,on 
теіл omàs kodįS madęh.ıàmhi, ka siįd  
toiìš voimme oŋgìttài madęhtę kun meillä 
on kotona madelampi, niin siitä toiste 
.voimme onkia m ateita. Lm  ѵалдеі ku  
maido rounu valkea kuin m aito. Lh 
suada k„ed voiškanne . . . kun et voine 
saada . . . раріл tukad ,ıaskedu ku meíŰä- 
hi-ŝen papilla tu k k a  hajallaan kuin paho
laisella. P k  ku ruavastutau moAęmbìn, 
šīd sanū: m inun ah kun molemmat 
(mies ja  vaimo) ovat vanhentuneet, sit
ten  (mies) sanoo: m inun akkani. (ks. 
kui.).

kuab\e (Sn— Kš V SP), N kuobe, kuobęg. 
Lm kuàb\ę; p. Sn P l— Kš -et, B Td -ei, 
N kuobèt, kuobet, V kuab\ettę, SP -ettu; 
pl.n. Sn -Kš V -eged, N kuobeged, kuo- 
bęgęd, kuoběgęd, SP kuab\ied; pl.p. Sn Pl 
Td Kš Y -egid, Kn -egld, N kuóbegid, 
SP киаЫелоі kaave, rohdin: Sn k. oo 
samī brak penvas кили, paha r. on huo
noin hylkypellava. k-eget kezrätäu (keh
rä tään ) л aŋgakši i  (ja) kudotan merdakši. 
viđime.ı puđištetau k-egid. B hurštĭd, 
havadoid kudotau к-едел hursteja, säk
kejä kudotaan rphŧim ella. k. lipsun
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алаіпе; k. piäzou lipsus r. irtaan tu u  lih- 
datessa. P l k. kaikes pahembi лоикгп 
алаіпе íüö r. on huonoin loukuttam isen 
jälkeinen pellava. Kš k. (üös (pellavasta) 
piäzöu (irtaantuu). N sīd hardadau; sìd 
eezimai Ушілаі Īieniškandou. lähtòu kuobèì. 
sīd īieniškandou ruohtim  sitten  harjaa; 
sitten  ensin hänelle tulee, irtaan tuu  
kaavetta; s itten  tulee rohdin. У к-едел 
(üöd m äńđî pellavista (huonoista) tu li 
enimmäkseen kaapeita. Lm k-ę piäzöu 
vidotes kaapeeŧ irtaan tu v a t vidottaessa. 

kuàbegi\ńe (Pl); p. -st; p.n. -šed; pl.p. -žid 
Tohtiminen. 

kuabez\uda (Kš); pr. -ū; impf. -u i tu lla  nöħ- 
täiseksi, nukkaiseksi: nuor (nuora) k-ū. 

kuabetüö (B Td); p., pl.n. -d rohdin(pellava): 
k. kudegekš (kudelangoiksi) kezratau [loi
meksi ei ole kyllin vahva]. 

kuábi\ta (Sn B Td); pr. -(Űen; impf. -(ŭ in  
kaapia (esim. veitsellä naurista), kuopia: 
Sn nagŕišt k -(tĩ ѵецйел. kukoi гіалдал 
nıuadu k-ttšou. B nagŕišt, kartofetad 
(perunaa), taiginat (taikinakaukalon lai
to ja) k-tau. 

kuabi(ťšuz (Sn) kaapiminen, kuopiminen. 
kuad  (B Pl Kn M Lh Pk), B Kj koad, 

N kuod, kuodi, V kuadi; p. B Pl Kn
Y M Lh kuadid , N kuodid; pl.n. B P l Kn
Y M Llı kuadid, B kòadid, P k  kuadid; 
pl.p. B Pl Kn V M Lh kuadid, N kuodīd 
(vesi)sammio, tiinu: B kuađis vet pidetau, 
i muigedad maidod (piimää), vuassad 
(kaljaa); neĩ korvoid mänöu vet kuadī. 
N ottau stau(ťŝau (kulholla) vet kuodĩs- 
piei. V vajagan (vaillinaisen) kuadin  
panin.

kua\dđad  (Sn— Td), B -dad, kóaďàd, N kuo- 
dàd, kuoddàd, T P  kuadàd, P h  -daid, 
Lm  koadjad; pl.p. Sn—Td kuaddoid, 
N kuoddoid miehen alushousut: Sn акоіл 
(naisilla) kuaddoid euAę (ei ole), panttinaz 
лuaditau k. brihaı (Іилл„еил§ štanoid, 
kuaddois kävelöu pojalla ei ole housuja, 
alushousuisillaan kulkee. Pl kuaddois

vüö lähi kagAuksen alushousuissa kulkee 
vyö läpi vyötärön. Kn m ušik  (mies) 
каѵелои kuaddois. N mųttu  (penis) lähi 
kuodđois-piei. hällai kuoddàd .mskedud 
hänellä oli alushousut kintuissa. papp..ci 
tiedä kuoddoid nostada at pa itakin  
m utuin mändä pappi ei tiedä, nostaako 
alushousut ylös vai m ennäkö penis näk y 
vissä (paljaana). 

kuadelniŬ  (Ph), N kuodeĩńiŬ su itsu tusastia.
(Av кадйльничка.) 

kua\dīvüö (Sn B), B -dïvüö, B Td -ddīvüö; 
p., pl.n. Sn B -dĩvüöd, B Td -dđīvüöd; 
pl.p. Sn B -đīvüöid, Sn -đ īviŕid , Td 
-đdīvüöid  alushousujen vyötärön  läpi 
p u jo te ttu  kurenauha: Sn ende pidetíī 
kuadđad aino kuadīvüäi.ı. a ńügü pidetäu 
präšköil ennen alushousuissa aina oli 
kurevyö, m u tta  ny t on napit. 

kuadu\da (Sn B Td); pr. -n; impf.. -in 
kaatua: Sn İäz me^ísåz oń đūŕikkod  (puita 
juurineen) k-nu äij (paljon), heinät kuadu- 
tau, pid 'äu  tugetA heinät (ruko, pieles) 
kaa tuvat, p itää  tukea. B regi, pū, teĩeg 
(kärry t), aid k-i. vīđikos (kuusikossa) 
on k-nu pū. Td роідал kŭădùi hăbŭregĩ 
pojan havukuorm a kaatui.

*kua(i\da (Ph); pr. -tah; impf. -ttih su itsu t
taa: sīd nuottę k-tàh kadaİA, лишіапал 
i sammaAt otetah doga nuotńikan perttis 
i pandah tukkad k-tes kuadelniįtŠah sitten  
n u o tta  su itsu te taan  katajalla, pyhällä- 
savu lla  ja  sam m alia o te ta a n ' jokaisen 
nuotŧam iehen p irtis tä  ja  su itsu te ttaessa 
pannaan hiuksia suitsu tusastiaan, (v. 
кадйть.)

kuaji\zetta (Sn), N kuə(i\zuda; pr. Sn -zen, 
N -zuttai; impf. Sn -źin  tu n n u staa  syn
tinsä, katua; vannoa: Sn ku griähkäd 
m ittašt Auadiu tobdad, šīd hän k-zou 
papile kun [joku] tekee jonkin suuren 
synnin, niin (sitten) hän  tu n n u staa  syn
tinsä papille, k-zou: hod vargasti da sanou 
što eę vargastannu vannoo: vaikka varasti,' 
niin sanoo, e tte i varastanu t. Kn ела k-śe
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aiguoin noznu, k-ię aiguoin nainu  älä 
kadu, varhain noussut, kadu, varhain 
nainut! (v. каяться.) 

kua\ĩc (Sn Б  Kn Td); p. -kkud-, pl.ıı. -kud\ 
pl.p. -kuid  hevosen, ihmisen jää ty n y t ta i 
m uuten kovettunut ulostekokkare, kova 
m ultakokkare: Sn kuakud : hebon tadehet 
(lannat).

кнал\сиіа (Sn B Td Ph); pr. -an, V -ettah; 
impf. Sn Ɓ Td -öin. B -uot kahlata; ta l
lata: Sn mada.ıaz doges p iä īi( tëi voi k. 
B k. suos ролѵё suai k. suossa polvia 
m yöten, k. uhkùs (lumisohjossa), vedès, 
.ınnıès. k-uoi vėdē. V k-ettah rugehed [leh
m ät] ta llaava t [kasvavan] rukiin. 

kucmand (B Td); g. -an kahlaam inen, kah- 
luu,

киал§\л4а (Sn Plı); pr. -Aįn; impf. -Iin  
kahlailla: jıumes k-.ıdau Іалѵел.

*kualik (B); pl.n. -ad hengellisiä lauluja lau
lava kerjäläinen: k-ad stīhuid  (hengellisiä 
lauluja) pajatelah (laulavat). (Av ĸá- 
лііка.)

*ku«paŕ|ne(Plı); pl.n. -ied tohtim inen: k-ied 
kuadjaitt (alushousut) (kaıı.). 

kua\r (Sn B Td N Pk), B kòar, V T P  Ph 
kua\ri. Ph -ŕi. Lm  koarř. p. Sn B Td 
kua\rad\ pl.ıı. -rad. B kóarad. Td P k  kua- 
rud. N kuăràd, V' Ph  kua\rìd. TP -rid, 
Ph -ŕid. Lm koarid; pl.p. Sn B Td kua\roid 
veneen kaari: Sn ïehtod oŋ kuaroideŋ kes- 
kìųÜat teh taa t ovat kaarien välit. B I  on 
kſdińe. mändüińe. kadajaińe. [veneissä 
pidetään] kūźiŋ kuąroin (kuusi kaarta  
kussakin), šeidsemin. tobdembis (suurem
missa) kämmenin, neĭĩintošt. Ph  kuaŕidęn 
keskuttŚę (väli) on tehtàz. 

h ıa \ŕ  (Sn—Kıı), V -ŕe. SP goaŕu, Plı goaŕe. 
Kj koaŕ\ p. Sn Kıı V kuaŕad. SP goaŕoa, 
Plı goaŕad; pl.ıı. Sn—Kıı V kuaŕad. SP Plı 
goaŕad; pl.p. Sn—K n kuaŕoid. V kxıaŕuoid, 
SP goaŕoi. Plı goaŕuoid ruskea (hevonen): 
Sn k. hebo. šit (siinä) tanoss^eunę kuaŕad 
hehod. (v. ĸápifl.) 

kuar\ǻin. -iin  ks. kariin.

kuarzıncus (TP), Plı koarzinouksi karsinaan 
vievä ovi, luukku.

kuarŝida ks. kariida.
kuaš (Sn B Td Pk), B kóaš. V  TP Plı 

h ıaššį. SP koaššu. Lm koaššę. AV kuoššį; 
p. Sn Td V Ph P k  kuaššad. B kuašad. 
N kuoššad. SP koaššoa. Lm koaššad; 
pl.n. Sn Td V Ph Pk kuašad. SP koašad 
puuro (suurimoista): Sn m uŕginakš kuaš- 
šūd keiïůigütĩ B kw  ŕk..pańi kw idā a'ŝ(jā  
kwašūD kurki pani ahtaaseen (kaitaan) 
astiaan puuroa: Td k. sūrimes keiíettü.
V kuaššę sūrimas. pudro dauhos. SP 
lcoaššu sūŕìmez azuttu (tehty), heitettä. 
P h  sīd (sitten) voiv azuda (valm istaa) 
ta.ıkkunad i  (ja) kuaššad. Lm  sūrimęs 
koaššę keitetäh. (v. ĸám a.)

kuaššępada (V), AV kuoššępada puuropata.
*kuatańtë (TP); pl.n. -àd huopasaappaaŧ. 

(Av катанци.)
kua\tta (Sn B Kn Td Kš Lh), Pl V Ph -ta. 

N kuolla. SP koata; pr. Sn— Kš V Plı Lh 
kuadan. Td kŭădàn, N kuodan. TP kuataìı, 
-tàh. SP koadaw. impf. Sn—Kš Lh kua- 
doin. N kuodoin. V P h  kuaduoin. SP 
koadoin kaa taa  (vettä, puu, astia): Sn 
kuüdau İŜurā (syrjään). B korvot oŋ 
kuattu. šīd kńagin kuadau İšaijud bĩutsalę 
i((ǻełłę varuoin sitten  morsian kaataa teetä  
teevadille itseään, varten. Pl šĹı ei sua 
kuata. m inä kuadan sinä et voi kaataa 
[puuta], m inä kaadan. Td puun  kŭădàn 
ra(diahtoitan (rusahdutan). N huoban 
(haavan) kuodoin. kai reged on kuottud 
maïıtvoŋke bokàAAęh kaikki reet ovat 
käännetyt kyljelleen rukousta lausuen.
V kuadan veded iäreh (pois). TP tuodah 
когѵоіл vettç. kuatah kupelih (kasteas- 
tiaaıı). iškukagràd viedäh ambarìh, kuaìàh 
purnuh  iskukaurat viedään a ittaan , kaa
detaan purnuun.

*kuaveh(i\da (B); pr. -u hääm öttää: k-u 
šilmiš.

kuavi (TP Ph); pl.ıı. -d m aahan isketty
11
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vaaja, johon nuotan nenänuorat kiinni
tetään: TP k-d on randęnuotis. 

kubai\doittada (Sn B Td), Sn -duttada, 
N -zoittada\ pr. Sn B Td -doitan, Sn 
-dutan, Td -doitan, N -zoıtan; impf. Sn 
-doitin, -dutin, B Td -doitin syyhyttää, 
hangata (kutiavaa ihoa): Sn p id ŉ u  k. 
perzel. B hebo k-doįttau [ihoaan hankaa- 
malla jhk].

*kubai\tta (N); pr. -dau syyhyä. 
kub\as (Sn B T P  Ph), B Td -àz, TP -assu; 

p. Sıı -ast, B Td -òsi; pl.n. Sn Ph  -ahad, 
B -ahàd, B Td -ahad\ pl.p. Sn -ahid, 
B Td -àhid kuvas, kalanpyydyksen olin
paikan merkki: Sn verkon, merdaƞ kuba- 
had. kubahat kūšišet (kuusiset) pidetäu. 
TP k. on jıaskinverkkoAois (itseottavissa 
verkoissa), k. on ristahez Aaudaine, i 
Aoukkfo) on ühtez ńokas, sīh sidotah 
nuorę, toine ńokkę verkkóh, se.ıgoimeh 
k. on kaksi laudankappaletta  ristiin pan
tu n a  ja  reikä on toisessa kärjessä, siihen 
sidotaan nuora, [tämän] toinen pää verk
koon, paulaan. Ph sełgän ńokas on veden 
ргал k., kubahas otettu selgęAaŋgę p itkän- 
siiman päässä on veden pinnalla k., 
kupaasta lähtee selkälanka (pitkäsiima). 
TP kubassu: pöšših nuorę sidotah, nuorah 
viïišę punotah, sīd on jıaštę, kesken azutah 
oganaizèd, sih sidotah viİÛę kuvas: m er
taan  sidotaan nuora, nuoraan punotaan 
vitsa, sitten  on lasta, [jonka] keskelle 
tehdään  pienet syvennykset, siihen sido
taan  vitsa. (Arv кубасъ.) 

kub\ińeh (B Td Kš Sg), B -ina , Td -ĩnęh, 
P h  -ineh ; p. B Td Kš Sg -ińeht, P h  -inehtę; 
g. B Td -ińehen, Ph -inehėn syyhy, ku tku  
(ihmisessä, hevosessa): B k. on hiþđas 
(ihossa), hebojı on kubina. 

kubi\šta (Sn B Td N Ph Lm Pk), pr. -ŵu; 
impf. Sn B Td -š syyhyä, kutista, k u t
kuta: Sn т іллаі piä k-šou ĩibo šelg pääni 
syyhyy tah i selkä. B т ілла hibđ k-š 
ihoni syyhyi. oiged käši k-šou: ролщІЁЫа 
(saada) deŋgad (rahaa), hura (vasen)

käši k-šou: antta (antaa). Lm  korvàd 
k-štah vihman edeA korvat syyhyvät vesi
sateen edellä. 

kubištoi\ttada (Sn B Td); pr. -tan; B -ttan ; 
impf. Sn -iin  B Td - ì  syyhyttää; syyhyä: 
B k-itan tagaraivud. en m inä küńđzīš ka 
mindai k-ttau en m inä kynsisi (ihoani), 
m u tta  m inua syyhy ttää. 

киЪл (Td); p., pl.n. -ad kalan uim arakko. 
киЦлаЛа (Td); pr. -.«ra; impf. -a  kellua 

veden pinnalla: buŰ киЪлаи ѵиалиіл  ty n 
nyri kelluu aalloilla. 

kubnàst\uda (Td); pr. -m; ţmpf. -ui nousta 
veden pin taan  (uim aan) (esim. tukkipuu  
koskessa).

kubnastuiteU (TP) kuplahuttelĳa: on h ä n  
т іпил vie tăs ristoivedüizis k. (risi(imă) 
(itk.) onhan m inulla vielä tässä  kaste- 
vesissä k. (kum m itäti). 

киЪл\аг (Td); p, -ast\ pl.n. -ahad pallomai
nen (kuusesta veistetty) ankkurin nuoran 
kannatin; ongensiiman korkkinen koho. 

киЪла\и (Td); p., pl.n. -vad; pl.p. -vid kel
luva, veden pinnalla helposti pysyvä: 
vali(iše k-vat pūd  (poadoŋkakš) valitse k-t 
puut (tukkiponttooksi). 

киЪли (N Ph) nuotan pullo, ongen koho. 
kub\o (B V TP); pl.n. V -òd; pl.p. B -uoid. 

TP -OAoid (olki)kupo: TP o.rgèd pandah 
киЪолоіл, kubołę. 

kubu (Sn B Kn Td N Plı Sg Pk); p„ pl.n. 
-đ; pl.p. -id (olki)kupo; (linnun)kupu, 
struum a: Sn oĭkk-ss^oŋ kümmene svhop
pii d (lyhdettä). paŋgatt^oAgempehut kubũì 
tošo o.ıette.ıou i r iš іікаагал k. on joskus 
ihmiselläkin str. B snóapud koos (kun) 
puidau rīhes, šīt (sitten) k-ile (Td k-ihe) 
sidotan, олдеі sidotan k-ihe. Kn snuapùd 
sidomme кйЬйлё. Td k. oŋ kurkkui kaz- 
vanu. N kai ozr puidai, k-i,ıę sidęųtai 
kaikki ohrat puidaan, [oljet] kupoihin 
sidotaan.

*kŭbui\nę (N); pl.n. -šęd pieni (pellava) 
1 kupo.



Ш \а т  (Sn Pl Kıı Td N M Lh), Sn B TP 
-ai, Sn B TP Ph Lm -am, Ph -àĩn; p. Sn 
-a, Ph -aintę; pl.n. Sn— Kn T P Plı Lm 
M Llı -amad, B Td N P k  -amàd; pl.p. 
Sn B Pl T P  Plı M Lh -am id,' Kn -amīd 
m ikä, kumpi; joka: Sn cu.ıę ń i kuda 
hūnd ei ole kum paakaan huulta, voL İäz 
mužik, kudavıaŋ kere voit papista kas 
tässä mies, jonka kanssa voit jutella. 
hebo, kudai pinnanę kävüu , on aiđńik  
hevonen, joka käy vahinkoa tekemässä, 
on aituri. B kudain İšu-aš m itä kello on? 
nıušik mänöu ozutammā šīhi ŕegē, kudamā 
oĩi pandu ŕebuoi mies menee n äy ttä 
m ään sen reen luo, johon oli pantu  
kettu , kudain  (kumpi) on paremв, m iÜ 
(tyvi) vai nadv? kudamàt šina otad i 
kııdamàd minä suan  kum m at sinä 
o tat ja  kum m at m inä saan? kudain ende 
іилои ѵепекел..ли, vuottada venehes kumpi 
ennen tulee veneen luo, odottakoon 
veneessä. Pl hudr nuor, kudam ei kestÄ. 
hauras [on] nuora, joka ei kestä. Td 
kudam Üuass^on m itä kello on? sanuìàu, 
kudămàn päĩvàn lŭ.ıdă sanotaan, m inä 
päivänä on tu ltav a . N ei maksa se miez 
üijäd, kudam äijää ruodàŭ, maksàŭ se 
miez äijän, kudam đienòd hüviñ vedàŭ 
ei sillä miehellä ole paljon arvoa, joka 
paljon tekee työ tä; sillä miehellä on 
arvoa, joka asiat hyvin to im ittaa. TP 
ku(tšui brihū(Üun muamah vüön, kudai 
kadot pyysi kadonneen pojan äidin vyön. 
Ph jèsli kudàln perävünnòv jos (jompi) 
kum pi peruu ttaa  (kaupan). Lh suamme 
kivet kobrištammā, kudatnan lähtöu kivez 
veŝi rupeam m e kiveä kouristam aan, 
kumpi saa kivestä lähtem ään vettä. 

kudamaińę (Kn) kumpi, kumpainen. 
kud\e (Sn— Kš V SP Ph Pk), Kj -ç; p, 

Sn P l—Kš -et, B Td Kš -et, V Ph -ettę, 
SP -ettu, Kj -et; pl.n. Sn— Kš V Ph -eged, 
V T P  Pk -egèd, SP -ied, Lm Kj -ęgęd; 
pl.p. Sn B Pl Td Kš V Plı -egid, Kn Kj 
-egĩd, SP -гелоі kude (kankaan): Sn

poikki kaŋgahaz m id ondau pandud, 
ńed oŋ kudeged poikki kankaân m itkä on 
pan tu  [langat], ne ovat kuteet. B pai- 
(üeksed kezratau kudegekš kolmasti h arja 
tu t  pellavat kehrätään  kuteiksi. SP 
kudied i (ja) noimen kaŋgahas. Lm kaŋ- 
gahaŋ kudęgęd. 

kudeAaŋg (B Td), Lm  kudçnaŋg; p., pl.n.
B Td Lm  -ad; pl.p. B Td -oid kudelanka. 

kudenm  (Sn B Td), V Ph  Lm -o; p., 
pl.n. -ad; pl.p. Sn -oid kutu , m äti (sam
makon): Sn лоіоіп (sammakon) k. B 
nptoi k-an .laskou vedĕ. Lm  lötüöin k-o. 

kud\oda (Sn B Pl Td N V), SP -uo; pr. Sn 
B Pl Td N V SP -on, Kn -òmmę, TP 
-oìah, SP Lm Kj -otah, Ph  -otàh; impf. 
Sn B Pl Td N- SP -öin kutoa (kangasta), 
neuloa (sukkaa); Sn B Td kutea: Sn 
akat kaŋgast k-otau. hämähäkki verkkod 
k-ou. k-o verkkodl лotoid (samm akot) i 
(ja) kanan k-otau. B kaŋgahas k-otau. 
šīd (sitten) kaŋgaz лuodau, šīd pandau 
birdā, šīd k-otau, šīd pantiin іилои. кала, 
nptoi k-ou. P l kudoin sukan. Kn sid 
kaŋgahàŋ k-òtnmę. Td akàd kezrätau 
naŋgàkš, šīd pandàu kaŋgahà* i  kudòłà4 

m ikš p ĩđ fŕ  naiset kehräävät [pellavat] 
langaksi, sitten  panevat kangaspuihin ja  
ku tovat m itä tarv itsevat, kudou mere- 
èin..(rysän), vinnàs kudotàǔ akàd suĥàď i 
(ja) anà^fęd (k in taat), kevädeł haug nou- 
zou kudomai vežinurmele (vedenalaiselle 
niitylle). .N ak kudou kaŋgàst. birdau 
kudottai p irralla kudotaan. T P  sīd kudo- 
ìah veńan,,anastę ühten піедлал sitten 
neulotaan venäläistä (paksua) kinnasta 
yhdellä vartaalla . P h  kudotàh verĥkod. 

kudo\i (Td); g. -jän  kutoja: mereźiŋ (ry
sän) fc.

kudŕa\v (B Td), B Lh -u; p., pl.n. B Td 
Lh -vad; pl.p. -void k ihara; niverä, visa 
(koivu): B k-u pū  visakoivu. Lh täss,,oŋ 
k-u kando (visakanto). (v. кудрявый.) 

ku(đêèr ks. kuńđzer.
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*ku(dzist\a (TP); iınpf. -ìh kuhista: ku- 
(dzoid (m uurahaiset) k-ìh. 

ku(đǻoimătăs (V TP), Lm  ku(đzuoinmättö 
muurahaiskeko. 

ku(dšu  (Sn Б  Pl Td Kš N Plı); p., pl.n. 
-d; pl.p. -id koiranpentu: Sn äijäŋgi 
śuai koir k-id  m ontako pentua koira 
synnytti?

ku(dé\uoi (V Plı Lm), T P  SP -oi; p. V 
P h  -uoid. T P  -oid, SP -oidu; pl.n. V Plı 
-uoid. TP SP -oid; pl.p. У Ph  -o.moid, 
SP -олоі m uurahainen. 

kudu  (Sn B Td TP Lm); p. -d kalan kutu: 
Sn eujıę vie (vielä) Aahnaŋ k-n aig. B 
кала oŋ kudùs. iša  (isä) lähť калад 
kudū. ahvetıed mändau merdū k-s. Td 
lähŕ калaŋ k-i. TP madehen k. Lm  kaлad 
k-z oлdah (kutevat). 

kuduaigę (Lm) kutuaika. 
kudvaht\ada (Sn B Td); pr. -an; impf. -in  

liikahtaa: Sn magada, ела ń i k - A  makaa, 
älä liikahdakaan! 

kuđvahta\zetta (Sn); pr. -sen; impf. -šin 
ed.: magada, ела ń i k-zel 

*к^ѵоіиел\іаге  (B); pr. -zen. -zou kihnu- 
telia itseään, liikehtiä rauhattom asti. 

kuga (Sn B Kn Td N M Lh Pk) missä; 
m istä: Sn k. hän oĩi? saada ń i k. (mis
tään ) ei voi. B ŝina k. püuđid kaлàd 
sinä m istä pyydystit kalat? агѵаИел- 
tau, k. miiłę іилои šeńilı arvuutellaan, 
m istä minulle tulee sulhanen. Td k. oīid? 
k. tu ĩid? ei k. oĴlç magata ei ole nukkum is- 
paikkaa. N kug jox? k.-piei m istä? Pk  
k. hüö oAdau? 

кидал (Sn Lh) missä, m istä: Lh k. neŋga 
deŋgat suait m istä näin paljon rahaa olet 
saanut?

кидала\іпе (Sn B Td), N -inę, Ph  -ine; 
p. Sn B Td -sr; pl.n. -išed; pl.p, -išid  
m istä kotoisin? Td k. tämä riŝĩšikanz 
(ihminen) on? 

kugaĩi (Sn Pl Td Kš V SP Ph Kj) m inkä 
(paikan) kau tta : Kš k. mäńīd? k. tuĩīd?

kuga\piäi (Sn B Td), N -piet, -p l m istä, 
m istäpäin: Sn hän tu īi kođĩ, k. i īäkš 
(m istä oli lähtenytkin), k, tũ ĩ ĩienou 
m. tuuli lienee? B k. tul? k. ajad? Td 
k. Шлои? N i sanuin, kunna mänèn, 
k-pī tulin  ja  sanoin minne menen, 
m. tulin.

kuh\a (Sn B Kn Td Kš N TP Plı); p. -ad; 
pl.n. -ad, Kš N T P  -àd; pl.p. Sn B Td 
Ph  -id, Kn Kš -Id kuha: Sn meiđeń 
dogess^euAę kuhad. Td k. oŋ kadsņda 
ku i лоЫ, on ońegas i Aadoskois k. oıı 
lohen näköinen, on Äänisjärvessä ja 
Laatokassa. 

kuhm  (B Td Pk); p. B Td -ud; pl.n. -ud, 
Td -ùd, Pk  -ad; pl.p. B Td -uid  kuhmu: 
B k. nouš. k. nouzou paha.ıdau (kolah
duksesta). Td 0(tsàss„oŋ k. om pũs k-ùd. 

kuhmukas (Td) kuhmuinen: k. pū.
*ku\xń  (N), N Ph -hń; ali. N -xńŁcĕ, Plı 

-hńănĕ keittiö: N bŕiha ІилЬи kııxńă.ıë 
nuorukainen tulee keittiöön, muunah ei 
0Л1  śied, ka maganęnęd kuhńàu iän 
m uualla ei ole sijaa, m u tta  kun m aan
n e t ' tässä  keittiössä. P h  lähtìn iärĕh 
кикгійле poistuin keittiöön, (v. ĸýxıııı.) 

kuh\u  (B Td), N -ę, -èi, -e mihin, johon: 
B dūri końdan keškkohtas іилои pū. 
k. pidaiš ambuda puu sa ttu u  olemaan 
juuri karhun keskiruum iin kohdalla, 
johon pitäisi am pua. Td kudam Aaud k. 
sobiv m ikä lau ta  m ihinkin sopii. N hän 
suot karavuīimài tädä lindud, k-ę hää 
lendau hän rupesi vahtim aan tä tä  lin tua, 
mihin se lentää, ozùi mille kravatin, 
k-èi mille viertä n äy tti minulle sängyn, 
johon m inun tu li panna m aata. 

kui (Sn—V Ph M), Td kùi, kùĩ, kù' kuin, 
kun, kuinka, koska: Sn hän tu īi aigembi 
km  minä. m inä voin spravida sinun  
tüttären, ku i kümmenetuhad andaned 
deŋgad m inä voin p aran taa  sinun ty ttä -  
resi, kun an tane t kym m enentuhatta  
[ruplaa] rahaa. B piä oŋ ku i kàźi.ı (kis
salla). kui sinä dūmai(têed kuinka sinä



arvelet? ńügü ku i müö jagamă suomme 
kuinka me ny t rupeam m e jakam aan? 
Pl andaneŋ ku i potkan ga . . . kun an ta
nen potkun, niin . . . Kn ende ku i ennen 
kuin. Td tobdemb (suurempi) kui šinä. 
mińä ku i pajatīden ал räŋgähtäzeę heile, 
hüö hüpńüttī pagoĩ m inä kun lavon (lau
teiden) a lta  karjaisen heille, he hypäh ti
vät karkuun, vot on kummaD. ku i hät- 
kejıç ei nägü ihmeellistä, kun viipyy 
kauan, mińä otàŋ ku i müįtŜoin m inä kun 
otan vaimon, regi kù ĩ piđăv nŭađĩdă 
kuinka reki on teh tävä? Kš roãi kui 
düväižed ondau hänes (muamūrois) aivan 
kuin jyväsiä on siinä (mesimarjassa). N 

• suoi dūmaimai, ku i mille piezuda rupesi 
ajattelem aan, kuinka olisi voinut päästä. 
kui sindài ku(tëuüài m ikä on nimesi? 
kū(tíuin ku i hüö pĭäššìttai da viettai 
katselin, kuinka he tanssivat ja  so itti
vat (soittavat), tüöndä ku i sille pidau 
lähetä, koska sinä niin tahdot! V huma- 
.ıass..or/ ku i steīke on sikahum alassa. Ph 
vie paremb ihastui ku i pappi vielä enem
m än ihastui kuin pappi, kui keskèę 
srokkad tüöndaď kuinka kesken m äärä
aikaa lähetä t pois? M kifđaińe ku i hätken 
ei iuĩiškade p itkään  aikaanpa k irjettä  
ei tule [pojalta]! kui tahto kuinka ta 
hansa.

kuid  (Sn B Td), N Lm - m ; p„ pl.n. Sn B Td 
Lm -ud , B -ŵd; pl.p. -uid  kuitu  (pellavan, 
liinan): Sn penvaš šiemetäu (kylvetään) 
mv aha, kazvau k-ud. B ańikos proiđiu, 
tŠülhŭ mänou, i šīd релѵакап k. se zavo- 
diu  žo.tìoikši mändä kukasta pääsee, 
sylkkyyn menee, sitten  pellavan k. 
alkaa keltaiseksi tu lla .

ku ikk ţ ks. guih.
kui\te  (Sn—Td M), B -ie, N -Ïe kuinka, 

miten: Sn k. void oлda? ei ń i k. ei m iten
kään. B k. sinun İervehuz? k. tüö elätte? 
k. švn u n  tŠòassud paljonko kellosi on? 
ńi k. ei sua ei m itenkään voi. k. šina 
tänne pũtuid  (jouduit), m inä ńevvon

kuiïe suadă m inä neuvon, k. voit saada. 
k. havad dauhod paljonko säkki jauhoja 
m aksaa? hüö hüpiškatiī ken kunnegena, 
ken ikkunas, ken ukses, ken kuitegena 
he hyppäsivät kuka minnekin, kuka 
ikkunasta, kuka ovesta, kuka m itenkin 
[pakeni], P l keŋ k. kirgū kuka m itenkin 
nim ittää. Kn keƞki k. sanū kuka m iten
kin sanoo. Td kuiteŝe ed олпи kuinkas et 
ollut [olitlian]. N ed hänes karùs piezu  
ŋi kuiït: et hänestä pahasta  pääse m iten
kään. M k. tahto k. tahansa.

kuiteīin  (Pl) kuinka.
kuiv  (Sn B Kn Td N Lh), Plı Lm -ę; p., 

pl.n. Sn B Kn Td N Lh -ad; pl.p. Sn 
B Td N Lh -id, B Kıı -īđ; komp. Sn 
-tmbv, sup. kaikis k-embi kuiva; Sn kui- 
vid muaid kuivia m aita, sobad oo vuiš- 
кал k-as vaatteet ovat ullakolla kuivu
massa. sobad om märgăt, pidźău panda 
vuiška.ıç k-ã. verkkoon oigettu kokit k-ā 
verkko on lev ite tty  oksaisiin kuivaus- 
puihin kuivum aan. B k. soba (vaate). 
kui keväš on k. kun keyät on k. nīt 
k-īt puin po.ıtetau. k-ad mäged müöi 
maitse, duoksen k-ad dorogad (tietä) müöi. 
Kn pane päreget k-ai pä(ťši.ìę. Td aze- 
tettaŭ kaəıdòì,ıę piä.ıę k-ā\  Lh nouš k-ā 
кело mettšähińe (paholainen), lükäidau 
(viskaa) k-ad leibät kromaišen (pienen 
palan).

kuiv\ada (Sıı B Td Pk); pr.. Sn B Td N 
Pk -au. Td -àv, kŭĩvàv, N -àu, T P  -etàh, 
-eìàh-, impf. Sn -i, B Td -ett kuivua: Sn 
ńeŋgomaA (tällaisella) šiüa (ilmalla) k-etau 
heińäd hüviį. k-etau İŠabatod ahtištnUau, 
ei mändä đaAgā saappaat kuivuvat, tu le
vat ahtaiksi, eivät mene jalkaan. B 
sobad vie еилд k-ettu vaa tteet eivät ole 
vielä kuivuneet. Td šīd .lŭõgòd kuĭvètàŭ 
sitten  (heinä)luo’ot kuivuvat, päreged 
(päreet) vałmehed, nostin päįtŠile (uunille) 
k-anmi. N i (ja) suou (rupeaa) k-amài 
puu. TP k-etàh kŭhlähàd (kuhilaat). Pk 
nuotau on k-amas ardos (orrella).
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киіѵаллаі (Pl) kuiviltaan: šäŕbind euAę, k.
pidäu ŭht (pelkkää) leibäd ŝüödä. 

кигѵалтиг (Pl) hiukan kuivunut puu: k.
ei tefvéh onç. 

kuivandeh (Td) harjanne, selänne: k. matka- 
dau mв(tsäs, se [on\ šelg. 

kuiv\ata (Sn B Td V Ph Lm Lh), N -atta; 
pr. Sn B Td N Ph Lh -adan, Kn -ădàmme, 
V Ph -atàh; impf. Sn B Td Lh -ašin 
kuivata: Sn ard AuaditLog sobİD k. orsi 
(riuku) on ase te ttu  vaatteiden k-m ista 
varten. pв((ǻurkois k-atau алаігіА, suk- 
kid i  hattaroid uuninkomeroissa k-taan 
k in taita , sukkia ja  jalkariepuja. B k-atau 
kaikked kaлad (kaikenlaisia kaloja): ah- 
vent, kuoreht (norsseja), đorššid (kiis
kiä). ńīteìud ozrad ìıuaŗdžā ahtetaǔ k-àtta- 
vakš leikatut ohrat ahdetaan haasiaan 
kuivum aan. Kıı sīď (sitten) k-ădàmme 
peлvăhàd. N erahàt külùs k-httài, era- 
hàt perŭs k-àttài pä(Üįu toiset k-vat 
[pellavat] saunassa, toiset tuvan  uunilla. 
P h  peлvahàd k-atàh рй(Щл (uunilla) 
libo (tahi) rīhès. Lh hän ottau отал 
ЪеЪол nahkan iäre (pois), sen nahlcaŋ 
k-adau.

kuiveht\uda (Sn B), Td kuivàht\uda; pr. 
Sn B Td -ū; impf. -u i kuivaħtaa; kui
vua; Sn leib vauśe kuivakš еил$ kuivana, 
a k-unnu ѵакйііслл^оо leipä ei ole aivan 
kuivaksi kuivunut, m u tta  on vähän  kui
vatit anut. T,d kanàd zavoditíī (alkoivat) 
k. pū, veSi [joessa] zävođĩ (alkoi) k. 

kuiviko\ińe (Lh); p. -št', pl.n. -išed; pl.p. 
-išid  aivan kuiva: meííšähińe (paholai
nen) higes, kazak (renki), k. 

kuiv-īvan (Td N); ad. киіѵал-гѵапал; juh la
päivä (elokuun 29 p.). 

kuivkała (Td); p., pl.n. kuivankaìad uunissa 
ku ivattu  pikkukala, jo ta  paastoaikana 
talvisin käy tetään  keittokalana. 

kajo (Sn B Td Kš V TP Lm Sg); p., pl.n. 
Sn B Td Kš V Sg -d; pl.p. Sn B Td Kš 
Sg -id kuja (kahden yhdensuuntaisen 
aidan ra jo ittam a tie): Sn k. oŋ kahten

aidan keskufŰas (välissä). B k. kahten 
■aidaŋ keskuiĥ. 

kujo\ińe (Sn Td Sg); p. -St; pl.n. -iŝed;
pl.p ..-iŝid  kapeahko kuja. 

kuker\k (Td); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p. 
-koid seipään päästä  sah a ttu  ohut kiekko 
(leikkikalu), jo ta  lapset heittävät kuop- 
paseen.

kuk\èrtta (B Td); pr. -èrdau; impf. -eŕž 
kuhertaa: iedŕ kukèrdau. 

kukkar (S11 B Td Pk), N TP -o; p„ pl.n. 
Sn B Td Pk -od, N òd; pl.p. Sn B Td -oid 
Sn tupakkapussia m uistu ttava  (raha)- 
kukkaro, B Td P k  m uunkinlainen raha
kukkaro: Sn Ьпллаі k. kadot häneltä k. 
katosi. B vävü ottau k-on kormańis (tas
kusta). Pk k. on kormańis. 

kukkel (B) kuolleen päähän pan tava lakki.
(Av кукель.) 

kuĥkoittŜu (Pl) orjanruusun (rosa glauca) 
marja.

kukkombarb (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
orjanruusu (rosa glauca). 

ku\kkuda  (Sn B*ľđ); pr. -kuti; impf. -kuin  
kukkua: Sn kägi kukku. Td do proidija,ı 
nedälil (kuluneella viikolla) kägi kiikkui. 

kukkuraiĤE (Pl) käpy: tnändüŋ k. 
ku\koi (Sn —SP), Kıı. -kuòi. Td Kš -kuoi. 

Td N -kòi, -koi, У Ph Lm  -kuoi, Kj -kuo; 
p. Sn—N TP -koid. Td -koid, V Plı Lm 
-kuoid, Kj -kuod; pl.n. Sn—N T P SP 
-koid, ,N -kòidļ N V -koid, V Plı Lm 
-kuoid, Kj -kuod; pl.p. Sn P l—N TP 
-kko,íɯid. Td -колоЫ, V Ph  -kkonuoid. 
SP -кколоі, Kj -kuonoid kukko: Sıı kukoid 
hardatošt (harjaton ta) eu,ĩç. huonduk- 
«ел (aam ulla) k. лаилаи риолепііоп 
aiga. B k. do лайлоі. kukoin лаили. 
kukuoin lıard. Lm kukuoin harđę. kukuoin 
Sag.ıàd (heltta). Lm kukuoin реідало 
(kannus).

kukoim aŕd  (B Td), V kukuoinmuarđ; p. 
B Td -ad; pl.n. -ad, V -àd; pl.p. B Td -oid 
orjan tappuran  näköinen pieni ruusu. 

kukuoin-karaŋgahaine (V), T P  kukoin-ka-
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raŋgaine, Lm  kukoiŋ-karaŋkaiňę orjan
tappura .

kuk\oinkuari (TP), Plı -uoinkuaŕi, Lm 
-oinkoarį sateenkaari. 

ìatkoi\pī(đŝahaińe (Sn Td), B -pĩđahaińe, 
-ııpīskanniİs, -rvpīđahaińe, Pl -mpīđa- 
lıaiń, Td -pišahaińe, N -mpīAahainę, 
-nepūskahainĕ; p. Sn -pųdzahašt. B 
-pīđahašt; pl.n. Sn -pbdiahaiztd. B 
-pīdahaišed; pl.n. Sn -pīpīzahaižid, B 
-pĭdahaiŝid orjanruusu, orjantappura: 
B ķ-pīđahaišen m ard rusked i  ăńik  o-n 
m arja sekä kukka ovat punaiset. Td 
k-piSahnińe кіѵіторраіѵіл kazvau. 

kukš\in, -in  (B); p., pl.n. -inad kapeasuinen 
ruukku: k. oli korged, piälųtëi (ylhäällä) 
óli k-inas sū kaidaińc (kapea), rebuoin 
piä ei mahtunu. (Av кукшйнъ.) 

kukš\oi (Sn B Td), Kıı -uov, p., pl.n. Sn 
B Td -oid-, pl.p. Sn -ojıoid Sn eräs m etsä- 
lintu; B Td kukon hyväilyııimi: Sn k. oo 
rusked ĩind , meŗťšäss^eläu. (Av, Arv 
ĸým na.) #

kııkund  (Lii); p. -ad kukunta (käen): 
minä kazakam  (rengin) ралкагіп kägeŋ 
k-aş da (ja) kägeŋ k-ā suai (asti). 

kukur\1a (B); pr. -dau. Td kukèrdau; 
impf. B -d  kukeŗtaa, kuhertaa: B 
tedŕ k-dau.

kukušk  (Td Kš); p„ pl.ıı. -ad; pl.p. -oid 
käpy (kuusen, männyn): Td kūzen, män- 
dün k-ad. (v. ĸyĸým ĸa.) 

k u īja (Sn B Td N); p. Sn B Td -ad; pl.n. 
-ad, N -àd; pl.p. Sn B Td -id kuli, niini- 
säkki, jauhom aŧto: Sn ńügü vähä oŋ 
k-id, kai oo havadois dauhod ny t on 
vähän kuleja, kaikki jauhot ovat sä
keissä. soim kandau k-ad vīšküme dau- 
hod iso vene kan taa  noin viisikym m entä 
kulia jauhoja. Td k. dauhod. suojıad. 
hĩld. N oīīš üis vedès kuudad i hobędad 
tăuŝ k. panda olisi tässä vedessä kultaa 
ja  hopeaa, voisi kulin täy teen  panna! 
(v. куль.)

кил\ак (Sn B Td), B Td -àfc, TP -akko. Ph 
Lm  -akkę; p. Sn -akkad, Sn Td -akkod, 
B Td -àkfcod; pl.ıı. Sn -akad, Sn Td 
-afcod, B Td -àkod; pl.p. Sn Td -akoid, 
B Td -àkoid nyrkki: Sn piä oŋ ku i pień k. 
anda ńiškā к-акол stuik  anna nyrkillä 
isku niskaan! B hän heid hīrit„раѵагі(йал 
килакол piăd vast hän [lyö] heitä hiiriä 
kapustalla [ja] nyrkillä päähän, (v. ĸy- 
лакъ.)

килаккаі\пе (Ph); pl.n. -žed pieni nyrkki. 
kund (Sn P l- Kš Lh Pk), N kūd , kuudę,

V — Plı Lm -f, SP Kj -m ; p. Sn P l—Kš
V Plı Lm Lh P k  -ad, B -àd, N kūdad , 
kuudad, kūdàd, SP -oa; pl.n. Sn— Kš V 
SP" Plı Lh -ad; pl.p. Sn P l Td P h  Lh 
-id, Kn -id, SP -ĩ kulta; kultaraha: Sn 
staĩi (teräs) oŋ калл§ЬетЫ k-ad i (ja) 
hobedad. käšk Auadida kìrpìitëäd ńeńis 
k-is käski valm istaa tiiliä  niistä kulta- 
m ääristä. P l oĩd ī k-ad, diävizetíĩ dai 
kadoül oli kultarahoja (käytännössä), 
ilm estyivät ja  [heti] katosivatkin. P k  
šiga.ı oli đeŋgad kaikenjütušt, k-ad i 
hobedad i kai siellä oli rahaa kaikenlaista, 
ku ltaa ja  hopeaa ja  kaikkea.

kn.ıdain ks. kūdam.
кил4а\іпе (Sn Pl Td Kš V Kj Lh), Kn V -  

P h  Kj P v  -ine. N kuudain į, kũdainĕ. 
Lm -inę; p. Sn P l—Kš V Lh -sí, N kuu- 
dàŝt, TP -st, SP -stu, Plı Kj Pv  -štę\ 
pl.n. Sh P l—Kš Y Plı Kj Lh P v  -išed, 
N kuudaiŝet, TP SP -ized\ pl.p. Sn Pl 
Td KŠ V Ph Kj Lh Pv -iŝid, Kn -išid, 
TP -izid, SP -izl kultainen: Sn k. deŋg 
(raha), koĩtíaińe (sormus). 

kuìdam\(ehtäińe, -cm  (Td) kuutam oilta, -yö. 
kundamuru (Td) kultam uru (rakas). 
kuadįnīt (Ph); pl.n. -id kultarihm a, (v.

Н И Т Б .)

kundilla (Td), N kuudį\da, kūdįda\ pr. Td 
-(Üen, N -n; impf. Td -(Űin, N -in  kul
lata: Ph  kuldęnītil k-tul vüöl hain 
vüöstiheze (kan.) kultarihm alla koristel
lulla (kullatulla) vyöllä vyö tti itsensä.
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килИоі I  (Td TP) kultani, kultaseni (rakas): 
TP vedoin k-ń kuńńiŋgas (loits.) veden 
kultainen kuningas (vetoseni k. kunin
gas).

ku,ndoi I I  ks. kūdoi.
ku\ıge\da  (Td) kulkea: ko-ńđi läkš ka-ik- 

ked rmrɯi.ımad müöi к-пші. 
ku \īfk  (Sn Td), B -īik , Td -ìiìc, N -Uk, 

V -Ukkę; p. Sn Td -īikkad ; pl.n. -īikad; 
pl.p. -īikoid  suokurppa, kuovi: N suo-, 
peudokulik (pelto-), (v. кулйкъ.) 

ku īĭo i (Td) sarveton: k. ĭèhm. 
килт  (Sn B Td); p. Sn -ad; pl.n. -ad, B 

Kn Td P k  -àd, Ph  -àď; pl.p. Sn -id, 
B Td -id silmäkulma; kulm akarvat: Sn 
k-iss„aAa({ǻi kattŚou kulm ainsa a lta  k a t
soo. hаллаі k-ad om mustad. B Td he- 
Ьогл, lehmïl, коігал, medzzvierìll (metsän- 
pedolla) on k-àd. pu ĩk  tu īi k-ai luoti sa t
tu i  s-aan.

килпш\іпе (Sn); p. -št; pl.n. -ižed; pl.p. -ižid  
kulmainen: musXk. ńeųtĥukaińe m usta
kulmainen ty ttö . 

килтака\г (Td); p. -st; pl.n. -łıad; pl.p.
-hid sarveton, ııu tipää (lehmä). 

ku.ımaŋkarvàd (Lm) kulm akarvat. 
kulm aiī, колтаЧіі (Td); g. колпигtipin 

sarveton, ııutipää (lehmä). 
килтоі, колтоі (Td) sarvettom an lehm än 

puhuttelunim i. 
ku\lo (B), Pl Td -ło; p., pl.n. -łod kuloheinä, 

jo ta  soilta ja  rannoilta ensi jään  pää ltä  
n iite tään  kuivikkeeksi karjalle. 

килокеіп (B Td), Lm  -ę kuloheinä, edelli
seltä vuodelta tek em ättä  jään y t heinä: 
B k. on đäAgełę. Td k., kudam  (jota) ei 
ол£ kosittu (n iitetty). 

kułohi\ńe (Td); p. -št; pl.n. -žed; pl.p. -êid 
viimevuotinen (ruis): k. rugìš. minä  
šiemenžiŋ (kylvin) k-že.ı rugehen, hüö 
šiemetī ūdižeA. 

кило]а\гпе (B); p. -Śfi; pl.n. -ižed; pl.p. 
-ižid viimevuotinen (siemenruis): k. ru- 
giš. к-гёел šiemenċtin (kylvin).

ķvjıu  (Sn B Td Kš N Lh); p., pl.n. -d; 
pl.p. -id 1) kulunut, huono: Sn tšaba- 
tod (saappaat) oŋ k-d. B tämä kođi 
(asuinrakennus) on аі]йл (kovin) k. 
k-kǻi mänöu. Td k. soba (vaate), regi, 
veneh. k-d läŋged. ajau k-l гедел k-t 
šildad müöi. kułùs kođìŝ. Kš k. kū  loppu- 
kuu (taivaankappale). —  2) raukka, 
poloinen, rääsy: Sn лоіоі-k-d sammakko- 
rau k a t. Td soba-k. paita-rääsy, śihi tai
tut se końđī-k siihen vaipui se kaıiıu- 
poloinen. huvin oĩi top İ (suuri) końđī-k. 
(-ruoja). N ńoušto m inä ka tädä kakśtòšt- 
vuodi(āšt brihàts-k-d en udoīi näinköhän 
m inä en tä tä  12-vuotiasta poika-pahaista 
pysty  surm aam aan, ostan hébo-k-u (he- 
voskaakin), (еіек-килщ  kakskrūgaiSęę 
(kaksipyöräiset kärri-pahaset). Lh šie- 
meŋ-k-d huonot siemenet.

*kuA\uda (N); pr. -ū  kulua. 
кили\іпе  (Sn); p. -št; pl.n. -ižed; pl.p. -ižid 

räh jä , pahainen: paha oŋ külä k. huono 
on kylä-rähjä. 

килитио  (N); ill. килиітиоке palo, josta jo 
o te ttu  ensin ruis, s itten  kaura. 

kuAuoissai (Pk) kulona: hein on điănü kośs!i- 
maltat (n iittäm ättä), nügüi (nyt) hän 
(se) on k., tämä nuŕm .

*ku\m  (Td N Lh); pl.n. Td Lh -mmad, 
N  -mmàd; pl.p. Td Lh -mmid, N -mmĩd 
kumma, ihme: Td ńügü m ińä оле-ŋ 
kum m is käšin: ńälg on i  magatta hivwl- 
tau, ei kuga ол$ magata n y tp ä  minä olen 
ihmeissä (pulassa): nälkä on ja  n u k u t
taa , m u tta  ei ole missä nukkua, vot on 
kumman, ku i hätke,Aę ei nägü ihmeel
listä , kuinka kauan viipyy. N tämä m ī 
Іеіл kum m ĩd  m itä  kum m aa teillä on 
(tapah tunu t)?  Lh kindahid e( tiiSkadou, 
kindahid euAę; »täss^oŋ», sanū, »/cum- 
mad» rukkasia rupeaa etsim ään, rukkasia 
ei löydä (ole); »täm äpä on», sanoo, 
»ihme».

kum ađi (Sn B Td V) kumossa, kumoon, 
alassuin: Sn azetA k.l B korvot oŋ k.
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k iänđ korvoin k. ļ ļ kai k. vierdau  kaikki 
suulleen (mahalleen), paneutuvat. Td 
viedr (sanko), stauiš  (kulho) oŋ k. m ieź 
virū k. (mahallaan), kiändä veneh k.l 

*kumaiduda  (B) m ennä kumoon: [jo tta 
kuu tti 1. ruuhi] ei kum aidu , [on sivupuu 
kum mallakin puolella]. 

kum\aitta  (Sn N), B Td M -aita, Kj -āta; 
pr. Sn B Td M -aidan, Kj -ãdan; impf. 
Sn B Td M -a iíin , Kj -āğin panna, 
kään tää  kumolleen, kaataa: Sn ku-
maida veded lnųŰız iärē  kaada vedet 
tiim istä pois (kääntäm ällä tiinu  alas
suin)! B ken oŋ korvoiŋ kumainnu?  Td 
ìıäŋ kum aiš korvoin. N ŕegi on kuvioi
matta  (kään täm ättä  kyljelleen). M ku- 
maiê padan. 

kum\ak  (Sn Td), B Td -àk; p. Sn -akkad, 
B Td N -àkkad, N -akàd; pl.n. Sn -akad; 
pl.p. -akoid punainen pumpulikangas: 
Sn кйллііі om paİD kumakass^ombe.ndu. 
N kumakkaD (kumakàn) paidàkš. (Av 
ĸ y M á ĸ b .)

kuma\kkahińe (Sn), B Td -kaińe; p. Sn 
-kkahišt, B Td -kašt; pl.n. Sn -kkahiéed, 
B Td -kaišed; pl.p. Sn -kkahiŝid, B Td 
-kaižid  punaisesta pum pulikaııkaasta 
teh ty : Sn Ъаллпі oŋ k. paİD. B Td k-kaińe 
paid, kazatók (pusero); k-kaièed ìıiemad 
(naisten paidan yläosa hihoineen). (v, ed.) 

ku\martazę (N); pr. B -mardazou, N -ùıar- 
dazou, -mmàrdazòu, TP -mardah; impf. 
B -maríimoi, N -mmarĩīmoizę, -maršīzęi, 
-mmàrzīzįi, -mmàrzïšçi kum artaa: B min
iät (m inkätähden) šina et kumardazennu? 
N pidau kumartazęl sinä heiìazu pou- 
uùšisi i kummàrdaìę hiille muohę suot sinä 
laskeudu polvillesi ja  kum arra hänelle 
m aahan asti! prośiīzęi išàs, emäs, kum- 
m àrzizįi đaugài, andoi suud i  kät sanoi 
jäähyväiset isälleen, äidilleen, kum arsi 
m aahan asti (jalkaan), suuteli ja  antoi 
k ä ttä . T P  end ларэеп andandat kumar- 
dah muamaìı đa.ıgah kuomałę i  toižełę 
[ristiäisissä] ennen kuin kum m it an ta 

vat kastam isen jälkeen lapsen täm än 
äidille, kum artaa äiti m aahan asti (jal
kaan) kummallekin kummille. 

kum\ardвAzetta (Sn), B Td -arde.ttaze; pr. 
Sn B -ardeAZOu, Td -àrdelzou, N -ardę.tę- 
zou; impf. Sn -ardeĩiêin, Td -àrdeUīhe 
kum arrella; kallista ita (esim. puiston
penkki kallisteleikse eteenpäin sillä is tu t
taessa): N èeńixo (sulhanen) kumardç.ıę- 
zou [väkijoukolle], 

kum\arduda  (Td), N. -àrzuda; pr. -àrzuttai, 
-àrzùttài; impf. Td -ardutíī, N -àrzuüĩ 
kum artaa: Td mołembat m ilei đałgai 
kum arduiïī m olemmat kum arsivat m i
nulle m aahan asti (jalkaan). N kurhàr- 
zuttai toinę toiźęjıě kum artavat toisilleen 
(tervehdykseksi).

*kuműrdįAu\s (N); tr . -ksekš kum artelu, 
kum arteleminen: śe ozuíiīzęi (osoittau
tu i) k-ksekš. 

kumbušk (Td Kŝ); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid  
tuohikoppa: Kš k.: šeinäd panou i  käper- 
düttäu randaièed póhjas p iä li( tii i  kriškas 
t.: seinät panee [tuohesta] ja  reunat 
ta iv u tta a  pohjan ja  kannen (reunojen)
yli-

kummakas (Ph) huv ittava, naurettava, 
hauska.

*kummàrdęuzu ļda (N); pr. -ttai kum arrella: 
moAođijàd k-ttai đumajıoidęn edes vasta- 
naineet kum artelevat pyhim yksenkuvien 
edessä (häissä). 

kummìïiśezou  (N) ihmettelee, kummastelee. 
kum\paš (Sn), B Td -pàš; p. Sn -passad; 

pl.n. -pasad, B Td -þaŝad; pl.p. Sn -pasoid  
B Td -þašoid kompassi: Sn kumpassad  
müöi i  paraxodaAA^ajeadau aino; kum- 
pass..ozuttau suvee, pohđazeę, kai tū.tem 
kompassin m ukaan laivallakin kuljetaan 
aina; k. osoittaa etelän, pohjoisen, kaikki 
ilm ansuunnat, (v. компасъ.) 

kumu  (B Pl); p., pl.n. -d kulm u, siemenkota: 
B līnas k-d, pвAváhas íšŕı.tküd ham pussa 
on kulm ut, pellavassa sylkyŧ. k-n šüda-
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mes (sisässä) on līnan šiemen. Pl (līnaŋ) 
kunm.

kuna  ks. kunna. .

kund\e.nda (Sn B Td Kš), B Pl Kn N V M Lh 
-еліа. Td -ełda, N -вùìa, SP Ph kūndenta, 
Kj kūndeīta ; pr. Sn—V M Lii -eŉęn. 
Td -ełen, -ёлеп, N -įĵum , SP Plı kūndejıęn, 
Kj fcrøıdreVimpf. Sn B Pl Td—V M Lh 
-elin , Kn -eĩīn, N -ęŭŭ, SP Ph kūńdeĩin , 
Kj kūndīīn  kuunnella; totella: Sn pid'äu  
lähttä v i r ž iD  (itkuvirsiä) к-елта. B к-елои, 
ka matkadau heińikos, vai heińäd šahištau  
kuuntelee, niin joku liikkuu heinikossa, 
niin e ttä  ruoho kahisee. brihaÜ ei к-ел§ 
poika ei to ttele . nu, hвboińe, k-eĭid  m indai 
hiivin  no, hevoseni, olet to tellu t m inua 
hyvin, lähtes šündüd к-елта peŕtis-p iä i 
ottau šīhnan  lähtiessään [syntyä] kuun
telem aan o ttaa  p irtistä  riehtilän irtovar- 
ren. Td k-ełe: zvońitau  (kirkon kelloja 
soitetaan)! hebo ei к-eìe (ei tottele). m ińä  
к-ёлеп. m idä on hivutettu  (k irjoitettu), 
nügegàt. N k-ęnou m ida hüö pagìštài (pu
huvat). minnę himoitaškandoǔ k-euta. 
ŝlo m idă hän pagizòu  m inun tekee mieleni 
kuunnella, (e ttä) m itä  hän puhuu, (üö 
k-ęųgàt m indai tę to telkaa minuaļ

kundeīi\tí (Sn B Pl Td Kš M), V -ttëǔ, 
SP kùndeĩi\Ű, Ph  kũndeli\((ǻŭ; p. Sn B 
P l Td Kš V.,,M -((iad. SP -ítšū: pl.n, 
Sn B P l Td Kš V M -(ĪŚad, SP -(Üud\ 
pl.p. Sn B Pl Td Kš M -(ÍŜoid,, V -(Üupid 
kuuliainen, tottelevainen: Sn k., kudam

. đaлo kundenou k., joka hyvin tottelee. 
P h  kūndelittǻŭ brihatŰŭ  (poika).

kun\đeīī (B); Pl Kn N -deĩĩ-, pl.n. B -đeĭīad. 
Pl Kn N -deĩijad, V  kŭndelųàd  B kuun
telija , Pl Kn N V kuuliainen, to tte levai
nen: B šīd  do šündün kundeĩĭad dūmaitau  
siitä  jo »synnyn» kuuntelija t arvelevat. 
V napsèd ondah (ei o.ıda) kùndeliįàd.

kuńdzer  (Sn B), Td ku(dêèr, kiŗdǻèr; p., pl.n. 
Sn B Td -ad\ pl.p. Sn B -oid. Td -id  
kihara, kähärä: Sn tukat k-ad oo hiLı.mi

hänellä on k. tukka. B tuk oŋ k. k-ad 
tukàd.

kııńi (Sn—Ph M Lh) kunnes, kun, niin 
kauan kuin: Sn šeiźu šińi, k. m inä tu.ıęnl 
яіллм іда  k. hän oli kuńiŋgahannu sillä 
aikaa kun hän oli kuninkaan luona. 
B т ілла oń do šiemèttu, k. šina tulìi m inä 
olen jo kylvänyt, ennen kuin sinä tu lit. 
ištu šina ïäs kätküden ли  (luona), k. лар§ 
magadau (nukkuu)! Kn k. kaste om, šińi 
kébemb (kevyempi) kośšida (n iittää). 
k. vai İauđüu puim ìšt, muga-kai puimme 
n:k.k. vain r iittä ä  puitavaa, niin kaikki 
puimme. Td k. т ілаі İäudüi ńäid ozakka- 
hid šüörnižĨD. ha hüväi oĩi niin kauan kuin 
minulle riitti n ä itä  onnekkaita ruokia, 
niin hyvä olikin. N k. pappi vańkàŋĥe 
ŕīłıès, diekäinç mänou m aluškànnu  sillä 
aikaa kun pappi on V ankan kanssa 
riihessä, lukkari menee papinrouvan luo. 
naske händ vedęi i  vuota, k. ei nürväidä 
laske häntäsi veteen ja  odota, k. näppää. 
m inä en-voi ĩeid .laskeda,. k. m inä en sanu 
m inä en voi te itä  päästää  [sisään], ennen
kuin ilm oitan [isännälle], T P  Ыле m inùd  
tiedustęłęmah, k. (niin kauan kuin) oлed 
sinä отіл ѵалдеілоіл va.ıdaizi.ı (omassa 
ihanassa vapaudessasi)! Ph  kuń...ei rahvas 
tuĭiškata  k. väki ei tu le. • k) heŋgis oli. 
M k. akad o īd ī vedel, šińi tu īi sillä aikaa 
kun naiset olivat v e ttä  hakem assa, tuli.

kuńiŋga\z (Sn Pl Td), Td kuńìŋgaz, TP 
kuńńiŋgas-, p. Sn P l Td -sk, pkny -kad-, 
pl.p. -hid keisari, tsaari, kuningas: Sn 
veńaŋ k. zakonaą voi лuadida ūdeę Venä- 
näjän k. voi laa tia  uuden lain. Td k-han 
naine keisarinna. TP vedoin kundoiń kuń- 
ńiŋgas vetoseni kultainen kuningas (sano
taan  aina kun saunassa kaadetaan  v e ttä  
päälle).

kuńi\ĨŚ (Sn B Pl), B Td N P k  -ťš. Ph Lm 
-ťtíu; p. Sn B Pl Td P k  - ťťšad; pl.n. 
-(ťšad. N -(ťšàd. Ph -((šùă-, pl.p. Sn B Pl 
Td -ſäoid  näätä: S n end (ennen) oĩi 
(maksoi) puoĩitošt rubīad k., a ńügüde
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(m utta  nyt) oĩi đo kümmene rubīad. 
šiga bobrad ei saa. a kasi k-tÜad (san.) 
sika ei synnytä m ajavaa eikä kissa 
näätää, (v. кунйца.) 

ku\nna  (Sn—V Ph Lh Pk  Pv), Sn Pl V Ph 
Pv  -nnę, Sn B Td SP Lh -nne, B V Ph 
-nnę, Td -na, Kj -ne minne, mihin: Sn 
sam m u ei, k. īäkš. kunne lähtette? B en 
mäńe ń i k. (m ihinkään), kaťtiou, kunne- 
mińa mäńen. hävittada händä kunne talit 
(tahansa), ken kunnegena kuka minnekin. 
Td kuna läkšÌD? no kw  na že lä-htemnư 
ııo, m ihinkäs lähdemme? N i ozuìittę 
dorogaa, kunna mändä ja  näy titte  tien, 
minne m ennä. k. tahto m inun silmìs 
pagęńīŝid jonnekin näkyvistäni poistui
sit! minä lähtęn kunnagi (jonnekin) toišī 
külĩhei.

*įkun\ùt (N); pl.n. -ulat piiska, ruoska: • 
iškou hebòd kunùtau. (v. кнутъ.) 

kun- ks. kua-.
kuo\ĭc (S—Td N Pk), Y Lin -kkę; p. Sn—Td 

-kkad; pl.n. Sn—Td Lm  P k  -kad, Kn 
-kàd, V -kàd, P k  -ĥad\ pl.p. Sn B Pl Td 
-kkid, Kıı -kkīd  kuokka; B myös puu- 
nuija, jolla paakut pellossa nuijitaan 
hienoksi mullaksi, Td n. kah ta  sormea 
leveä, puuvarteen k iinn itettävä rau ta- 
kuokka: Sn к-кал kuokitau pendod ĩibo  
(tahi) panod. Kn siİ (sitten) kuokimme
net turbehèt kai. murendamme к-кал.•e-

kuoka\ińe (Sn), Td -me; p. Sn Td -št\ pl.n.
-iíed. pl.p. -išid  (oven)haka. 

kuo\kkida (Sn B Td Pk); pr. -kin, Kn 
-kìmme, Td kǔöĥìv; impf. Sn B Td -kīn  
kuokkia; nuijia (tu rpeita , paakkuja) hie
noksi (kynnön jälkeen): B šìt künĩau i 
ägesteìau i Ušąkši kuokitau, turbehèd 
muretau sitten  kynnetään ja  äestetään ja  
vielä kuokitaan, turpeet m urennetaan. 
Td (ik kŭŏkìv tikka hakkaa [puuta]. 
pendoil kôakuid (paakkuja) k. 

kuoĻıda (Sn -V Kj M Llı), N V SP Ph Ls 
-nta; pr. Sn -V  SP Ph M Lh -nęn, N -леп, 
Kj -īew, impf. Sn B Pl Td—V SP M Lh

-ĩin , Kıı -Jīn, Plı -Un kuolla: Sn paþ  
киолои ńügü (nyt) terväi (pian), häŋ kuoĩ 
umbaiduksē (um pitautiin). B dorog am., 
vieroś virū  kuolnu rebuoi tien vieressä 
m akaa kuollut repo. panon huríÜiđen._ 
алле seŋJio.muderı rebuoin panee hurs
tien alle seıı kuolleen revon. Td h r  
тіла киолпоѵ iŝa  kun m inulta kuollee 
isä. N tuAou tämä kuounu  (kuollut) 
briha (nuorukainen) hebou. M икол киол- 
duhutt,,on ükśtoštküme vuot mieheni kuo
lem asta on yksito ista vuo tta . Lh smie- 
İ ìîíĩ sto om paim oi i  lehmää đo киолпи- 
ded arveltiin, e ttä  sekä paimen e ttä  leh
m ät jo ovat kuolleet. Ls киоліа kier 
(kerta) pidäu.

kuoAвnd (Sn); p. -ad kuolema: ende k-ad 
(kuollessa) heŋg karaidau  (korisee).

киолеЫраі (B Pl); p., pl.n. -väd  kuolin
päivä.

kuo\nettada (B), Td -letada, N -.ûttada; 
pr. B -netan, Td -letan; impf. B -netin, 
Td -letin  surm ata, tappaa , a iheuttaa 
kuolema (huolim attomuudella): B ńälв- 
surmiŋ k .. nälkään tappaa. Td kuolet 
oman lapsen aiheutti kuoleman lapsel
leen (ei vienyt lääkärille). N tahtoit 
sinä m indài kuonèttada sinä aioit minut 
surm ata.

kuo\lųmóa  (B), Td -łiźmua-, ali. -ĩižm uanę 
hautausm aa: Td ende sanu ti kuoĭiš- 
mua, ńügü (nyt) тоділ.

kuo\lijam m arđ  (B Pl), B -liam m arđ,-īi(am - 
marđ, -Ijaŉmarđ, Td -lijammòarđ, -Ijàn- 
mŭărđ, N -ĭifànm uoŕđ. -lijam m uord, 
kuoĩijanmūròi; p., pl,n. B -lijam m ar- 
dad, Td -lijammòardad; pl.p. B -lijam - 
mardoid, Td -lijam m òarđoid  suden- 
m arja (paris quadrifolia), paatsam an 
m arja; N juolukka: B k-ad : mustàd 
marđàd ku tuomeni mardad, ìmoŕ mustr, 
nähè marđoihe kuolđī ende vahnas. .

kuo\ĭī (Sn N Ph  M), B Td Lm -ìiį\ p. Sn 
M Lh -īiad , Sn - ī i (ad, Td -Itjad, N  -lijàd-, 
pl.n. Sn B N M Lh -īiad , Sn -ĭijad .
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Ɓ Td N -lijad, Kn -ĩųàd. Td kùǒti(àd , 
N -īi(hd\ pl.p. Sn -ĩijo id , Kn -liuoid. 
Td -lijoid, N -īi(Oİd kuollut (ennen hau
taustaan), ruum is, vainaja: Sn kuoīian  
viešt Ылои kuoleman viesti tulee, uŕıiz 
ńägin išat kuoĭŋaD  (isä vainajan). B 
m inä ĩöuãin  dorogàn (tieıı) vieròs (vie
ressä) kuoīian ŕebuoin. kuolijan sobàd 
kuolleen ruum iin verhot. Kn kui kuo- 
ĭĩ(àd panèd  kun kuolleen hau taa t, kui 
peität kuoli(uoid  kun h au taa t kuolleita. 
Td kuöĩifàn hàŭd тодглал (hautaus
maalla). N tUÂizbį eläu ĩibo k. tulisipa 
elävänä tah i kuolleena. Шлои p eŕïī  
kuoli(Oİdęn sobis (kuolleen vaatteissa). 
tuonęttç mille pu źiŕìn  kuolijàd vet, toi- 
žęn elavàd -vèt [kun] tuonette  minulle 
pullosen kuolem anvettä, toisen elämän- 
vettä . kuga on eläu vįéi i  k. veŝi missä 
on elämänvesi ja  kuolemanvesi? 

kuom  (Sn B Td N M Lh), V T P  Lm  -ř ; 
p. Sn B Td Lm  M Lh -ad; pl.n. -ad, 
N TP -àd; pl.p. Sn B Td M Lh -id  risti- 
vanhem pi (mies ja  nainen), kummi, 
kuoma. (Näin n im ittävä t sam an lapsen 
kum m it, kum m it ja  lapsen vanhem m at 
toisiaan): Sn k-ikš кщйгіШ  kummiksi 
pyydettiin . kuom inn..oĩin. (v. кумъ, 
кума.) 

kuomaińe (B) kuomaseni. 
kuondu\da (Sn B Td N); pr. -n; impf. -in  

herätä  unesta; virota, tu lla  tajuihinsa: 
Sn huondeksenn^opi aigembi k. aamulla 
koeta aikaisemmin h.! B Td huondek- 
seA kūš Űòassud k-in  aam ulla heräsin 
kello kuudelta. N m inä ораѣІ k-n i  
eläuzun, lienen enđišiši m inä taas herään 
ja  virkoan, tu len  entiselleen. 

kuondu\tada (B Td); pr. -tan: impf. -iin  
herätellä (nukkuvaa); virvoitella (toin
tu n u tta ).

kuo\p (Sn B Td Ň), V Ph -ppę-, p. Sn B Td 
N Y Ph -ppad; pl.n. -pad , N -pàd\ pl.p. 
-ppid  kuoppa (juurikasvien säilytys
paikka): Sn päštärd (päistärtä) pandau

kuoppidem piäuį. B kuopus pidetä n nagriš 
da kartofeljad, rötkid, bŕukvad k-ssa 
säily tetään  nauriita  ja  perunoita, reti- 
koita,. lan ttu ja . N m uŝik ubeŕiu nagrę- 
lıèd kuoppai mies korjaa nauriit k-aan. 

kuo\ŕ (Sn B Td Kš N), N -ŕi, V -n ; p. Sn 
Td Kš -rd, B -rt; pl.n. Sn B Td -red, 
B N -red, Kš -red; pl.p. Sn B Td -ŕid, 

• Kš -rĩd kuori (puun, leivän): Sn par- 
ded oĩi kuoreƞ kere hirret olivat kuori
m attom at (kuorineen). B prokkan măn- 
dŭiŝen kuoręs azutā ongenkohot teh 
dään m äntysen kaarnasta. 

fcwo|re7ı (Sn—Kš Y Pk), B N -reh, Kıı -ręh, 
N kuorįx, SP -ŕoi, Plı rŕuoi, Kj -m ;  
p. S11 -N  -reht, B kuăreht, Td N -reķt, 
V -rehlę, SP -ŕoidu , Ph - ŕuoid , Kj 
-rįšf, pl.n. Sn— Kš V Kj -rehed, B N 
-ręhęd, SP -ŕoid, Plı -ŕuoid, P k  -rehęd; 
pl.p. Sn B Pl Td V -rehid, Kn Kš Kj 
-rehīd, SP -ŕoņoi, Plı -ŕoAuoid kuore 
(kala), norssi: Sn keüiägăd m uŕginakš 
kuoreht.

kuo\ŕida  (Sn B), Plı -rida\ pr. Sn B -rtn,  
P h  -rm; impf. Sn B -ŕĩn , P h  -rin  kuoria 
(maito): Sn kuoŕitau maidos kandatest 
(paksua kerm aa), kuoŕigat kandatest m -  
gendos (kiulusta). B egläi (eilen) maidon  
kuorin, 

kuorįŝ ks. kuorelı.
kuo\ŕittada  (Sn B), Td -ŕitada, TP -rıí- 

tada; pr. Sn B Td -ŕitan, TP -rita tĸ  
impf. Sn B Td -ŕ it ìn  kuoria (puu, peruna, 
nauris j.n.e.): Sn m inaiähten  äoť(vaikka) 
parŝit (hirsiä) kuoritan  (kuorim aan). B 
kuoŕitettau tuorest m ändüD  kuoritaan  
tuoreita  m än ty jä  (tu o re tta  m äntyä).' 
Td kuoŕitada kartofeĩ (peruna), nagriš 
(nauris), parded oŋ kuoŕitam attai (kuo
rim atta .)

kuoŕittama\toińe  (Sn B); p. -tosi; pl.il. 
Sn -ttomad, B -toišed', pl.p. Sn -ttomid, 
B -toišid  kuorim aton (puu). 

kuoŕoi ks. kuoren.



ku 173

kuorska\ta (Td); pr. -dau; impf. -S kuorsua 
(hevonen). 

kuoŕzida ks. karšida.
*kuorzìnd (N); ill. -hi karsinta, hakkuu: 

hän käveī meïtëài haugòŋ k-ài hän kävi 
m etsässä ' halkoja hakkaam assa. 

kuorz\uda (B Td Ph); pr. -ū; impf. -ui 
kuorsua (hevonen); kuorsata (nukkuessa): 
B Td hebo k-ū: varaidau (pelkää), ei 
mäne.

kuoru\t (Kn); p. -t; pl.n. -dęd; pl.p. -śīd 
pieni, ohut kuori: k. k u i küńđz biŕbois 
kuori on kuin kynsi pajunkissassa. 

kuo\šk (B Kn Pk),’N Y -šku; p. Kıı -škud, 
N -škŭd; ļd.ıı. M- Kn N V Pk -škud. Kıı 
-skùd , V -škùd; pl.p. B Kn -škuid ru u 
men: B diivat kuoškmdeŋke i aganoi- 
deŋkc šierìau ühtē íśuppū  jyvät ruum e
nien ja  akanoiden kanssa työnnetään 
(siirretään) sam aan nurkkaan (riihessä 
puimisen jälkeen). N andoi кеЪолё śüödà 
kııoškŭd. V kagrę-, rugiS-, ozrękuošku. 

kuoŠa\ī (Sn B Td V Pk), TP -İi, Plı Lm -K; 
p., pl.n. Sn B Td -ĩid; pl.p. -ĭĩd  kuoseli, 
kehräpuu. Osat: Sn B Td лаЪа (istuin- 
lauta); Sıı B Td Pk  kuošaīpiä, N kuo- 
šhĩpie (kuontalo, tu tti); Sn B Td kuošaī- 
puiīc (mưdaińe), TP kuošalipuikko (kuon- 
talopuikko: m etallinen neula, jolla kuon
talo kiinnitetään kuoseliin); Sn B Td 
kuoĩaīrihm, TP kuošalirihmę (paria sor
mea leveä nauha, jolla kuontalo sido
taan  kuoseliin). 

kuolio (B) kuotto (scrotum) (oriilla). 
kupe\ī (Sn), TP -li; p., pl.n. Sn -ĩid; 

pl.p. -ĩīd  kaŝteastia: Sn pap k-īis-pŉ i 
nostau Aapsee rištiša,iį üskä  pappi nos
taa  k-sta lapsen mieskummin syliin, 
(v, купель.) 

kup\ls (Sn B Td); p., pl.n. -tsad; pl.p. 
-Isiä. N -İŜīd kauppias, (v. куп1ецъ, 
-ųá.)

kura\ita (B), Td -ilta; pr. B Td N -idau; 
impf. B -i. Td -iź kurista: B m ĩš  k-idau, 
m u tta  kıın paned sagedembad murud

vaĩûã, niin jopa heittau (lakkaa) kuri- 
šendan (kurajäm ästä). N лоЫ  (sam
makko) k-idau. (v. кураж ііться.) 

kuraS\izetta (Td); pr. -izou; impf. -the kiuku
tella: ларё k-izou. (v. кураж иться.) 

kurdaijne (TP); pl.n. -zed (itk.) kurja, 
poloinen: kuźbo peite,melös m inus, k-zes 
Aapses missäpä piileskelet m inulta, kur
ja lta  lapselta. 

ku\ŕg (Sn N), Kn V Kj -ŕgi, SP Ph Lm 
-rgi; p. Sn —V P h  Kj -rged, SP -rgie; 
pl.n. Sn -V  SP Ph  Kj -rged, Kn Td 
-rgèd. Lm -rgçd; pl.p. Sn B Pl Td N V 
-ŕgid, Kn -ŕgīd, Kš -rgīd, SP -rgī, Plı 
-rgid kurki: Sn kevädeA tu.ıdau kurgen, 
suOA krīkutau  (huutavat). B kurged 
Aauletau. V kiıŕgi p iikę da.ıg. 

kurgeŋkaïíİA (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
eräs kukaton rukiin seassa kasvava 
heinä.

kuŕgšībińe (Sn), B kurgšībinę, kuŕвšībińe, 
kurbSĩbińę, Pl Td gułpšībińe. Td gurb- 
šibińe, N kuŕsībīne, V kursībiline, TP 
kurgetmbine, Lm kurgelinį, Pk kuŕbšï- 
bińe; p. Sn kuŕgšibìšt. Td guŕpšïbišt, N 
kuŕéĩbišt; pl.n. Sn kuŕgšībiŝed, Td guŕp- 
šibišed; pl.p. Sn kuŕgšibižid viisto, viņo- 
aidaksellinen (aita): Sn k. aid; êerđid 
hoso pandau , virugā v. a ita : aidakset 
pannaan vinoon, pitkälleen. P l guŕpši- 
bińe aid peldois i n itu is ümbäri luađitau. 

M ŕť k  (Sn B Td P k  Sg), B -ŕik, T P  Lm 
-riklcę; p. Sn B Td -ŕikkad; pl.n. -ŕikad; 
pl.p. -ŕikoid yhdestä puusta teh ty  halko- 
nuija: P k  калдоп калдагЫаи k. 

kuŕika\ińe (Sn); p. -st;- pl.n. -išed; pl.p.
-iŝid  pieni puunuija. 

kurikoita (Td) kurikoida: ehtäiŝel vaste 
suau k. madeht illalla vasta saa ttaa  k. 
m ateita [jään läpi], 

kurikpiä(Űirvoi (B) sam m akon nuijapää 
poikanen.

kur\išta (B Td Pk); pr. -iéou, N -įšou; 
iınpf. B Td -iš  kurista, hurista, kuher
taa: B vaÜ k-išou. лоіоі (sammakko),
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(fíåŕ k-iêou. N íedri k-įŝou. P k  lĩp 
(väkkärä) šeibähän piäs k-ižou. 

kurižend (B Td); p. -ad kuriseminen, ku
rina: vaīÉ heittau k-an v a tsa  lakkaa kuri- 
semasta.

ku\rk (Sn E Td Kš M Pk), B -řìc, -rk , Kn 
-rku, N -rku; p. Sn B Td Kš M -rkkud, 
Kıı -rkud; pl.n. Sn B Kn Td Kš M -rkud , 
N -rkud; pl.p. Sn B Kn Td Kš M -rkuid , 
N -rkuid  1) kurkku (henki- ja  ruoka
torvi): Sn kurkk,,oŋ kus heŋgi kăvüu. 
muga kurkkū nainadengd ga đütuD [jos] 
noin kurkkuusi nieleksit, niin läkähdyt. 
B šüömińe (ruoka) kurkùs mänou lähi. 
Kš лаіпаёіп  (nielaisin) kurkkū. N kur
kun ńok aatam inom ena, kurkùn kibiš- 
tannou veri voi saubàtta kun kurkku lie
nee kipeä, voi veren sulkea [sillä para
nee]. M кадел kurkku mävž jjgaz käen 
kurkkuun on m ennyt oas (käki on lakan
n u t kukkum asta). —- 2) pyssyn hana: 
Sn k. lekahtïhe dai oruš lĩbitiĩhe h. lii
kah ti ja  pyssykin laukesi. N tuoi ak 
oružđiaa , sen nơstau kurìcuu to i eukko 
pyssyn ja  sen hanan kohottaa, (v. 
кур |6къ, -ĸá.)

кигкл\й  (B Td); p., pl.n. -ūd; pl.p. -uid  
aataminomena.- 

kurknuora\ińe (Td Sg); p. -št; pl.n. -ižed;
pl.p. -išid  päitsien leukahihna. 

кигкип(али\іпе (B Td); p. -St*, -St; pl.n. 
-ižed; pl.p. -iźid  leuan alla oleva, leuka-: 
k. remeń leukahihna (riimussa). 

kurkunalustę (Lm) kurkunalusta, kurkku 
ulkoapäin.

kurmi\ttSu (Lm); in. -(tius teerenpisama. 
kurnę (Lm) m yllyn vesiruuhi, jo ta  myöten 

vesi menee rattaaseen. 
ku\rńik  (Sn), B P k  -rń ik , B Td -rńik, 

Td N -rńik, V Ph -rńikkę, T P  -rnikkę; 
p. Sn Td N Ph  -rńikkad, B Td -fń ik -  
kad, Td -rńikkad, P k  -rńikad; pl.n. 
Sn Td N Ph -rńikad, B Td -rńikad, N 
-rńikad, TP -rnikad; pl.p. Sn Td N

-rńikoid, B Td -ŕńikoid, P h  -rńikuoid  
kalakukko: Sn nıüö paštoimme tänäpä 
kurnikaa, лиасіі (tee) m iĩĭe i (minulle) 
kakš kurńikkad кегал varoi (evääksi). 
Td hüväs kaAas, .lohes kurńik. N m ušik  
leikadàu kurnikaa  mies avaa kalakukon. 
TP kurnikaŋ kuori aje.úah (kaulataan) 
vărttinăizeA (kaulimella) P h  ńäpüöis  
kum ikkę  m uikkukukko. P k  kauas nuađi- 
tau kurńihad. (Av курникъ.) 

kurńikai\ńe (Td); pl.n. -ŝed pieni kalakukko: 
k. verekses (tuoreesta) kałàš. (Av ĸýp- 
никъ.)

кш піккала  (Td) kalakukkoon sopiva kala: 
šīg om paras k. 

kur\t (Sn B Td); p. -ttad; pl.n. -Iad; pl.p. 
Sn -tid, B Td -ttįd lyhy t naisen takki, 
jokapäiväinen (vanua vuorin ja  päälli
sen välissä): Sn k. og sóba (vaatekappale) 
lühükăińe, hiemat (hihat) pitkät; akat 
(naiset) pidetäu ріал keéİÁ i  (ja) taĩviu. 
(v. ĸýpTĸa.) 

kurtSa\u (N); pl.n. -vàd kihara, (v. курча-
В Ы Й .)

kurtSìšt\uda (B Td); pr. -ū, -uu; impf. -ui 
kurtistua, m ennä k u rttu u n  kuivuessaan 
(esim. m ärkä rukkanen ţ. kenkä): B Td 
kindaz (rukkanen), tSabat (saapas) k-unnu  
on. Td k-uňnù tSabăt. 

kuru  (Td); p., pl.n. -d; pl.p. -id loim itukki 
kangaspuissa: stavinoideŋ (kangaspui
den) k.

kurude\Ada (Sn Td), B V -ata, Td -Ida; 
pr. Sn B Td V -лдщ impf. Sn B У -īin , 
Td -Un vieriellä, kieriellä: Sn .uıpscd 
muad müöi k-.ıdau. AV minä dian tsarih 
kazakaks, rubedan ruskedis paidois käve- 
lemmaìı, ku i ruohto-vois kurudelenıah m inä 
jään  tsaarin  luo rengiksi, rupean kulke
m aan punainen p a ita  yllä, kuin kokkeli 
voissa kierielemāän (elämään täydelli
sessä yltäkylläisyydessä), (vrt. v.: ĸa- 
таться какъ сыръ въ маслѣ.) 

kurudi (Td) vierien, kierien.



kurušk (B) kiekko, leikkipyörä, -vanne, 
suksisauvan sompa: ńi rīhes snuappud, ń i 
purnus düväd , a tahnan hui heińäd nıüöi 
k. vierou ei riihessä lyhdettä  eikä pur
nussa viljaa, pihassakin kiekko pyörii 
kııin nurm ikkoa pitkin (t.s. ei ole mi
tään).

kuru\ia (B Td N); pr. -dau; impf. B -i, 
Td -ğ vieriä, kieriä: Td İelegän krūg k-dau 
kärryjen pyörä vierii,

kurujttada  (Sn B), Td -tada; pr. Sn B Td 
-tan; impf. -iin  vierittää, k ierittää, heit
tä ä  kiekkoa p itk in  m aanpintaa (leikki): 
Sn ìäkkä bu(Üiŋ  (tynnyrin) k-lamme.

ku\s(-z) (Sn B Td N V T P Kj Lh), Td -s 
missä, mistä: Sn kus sinun faíer  (asun
tosi) oo? mäne tiedä kuss,,og. kus pūttū  
eläu siellä tää llä  (milloin missäkin) elää. 
šiiödäu rahvas šīdže stu.ıas. kuss,,ańĩī 
hüAAęi skuaüeŕ väki syö siinä samassa 
pöydässä, m istä hänelle annettiin  pöy tä
liina. B kuz vedada ed voi missä et voi 
vetää [auraa], ei voitin löuta ńi kus ei 
voitu löytää m istään. Td šeiSatļav endĩ- 
íĕnę siäuıę kuè„oï asettaa seisomaan enti
selle paikalle, m istä o tti. ei ole n i kedä n i 
kus ei ole ketään missään. N minnę ei 
kus ottăda sei(İŜemttuhàt deńgad m inä en 
voi saada m istään seitsem äätuhatta [rup
laa] rahoja.-, kus hän ounęnòu (lienee)? 
kuss,,om bııob (mummo)? kuz buob oo?
V tüİär mäti kodiìı kadšomah, m idä kuz 
on ty tä r  meni kotiin katsom aan, m itä 
missä on (onko siellä m itään). T P  kuzbo 
олпои minun uroi k a ĭliz  armoizeni mis
säpä lienee minun miehinen kallis omai
seni? Ph kuss^onęn? Lh kuss..i(tíe magai? 
kazak kaİİŜou, kuz oo hapannuden kandod 
renki katsoo, missä on m ädänneitä kan
toja.

ku\šak (Sn B), B Td - M ,  V -ššakko, TP 
Lm -Sakko; p. Sn -šakkod, B Td -šakkod; 
pl.n. Sn -šakod, B Td -šakod. B -šakkod,
V -šakòd; pl.p. Sn -šakoid , B Td -Šakoid 
leveä, p itkä  kudottu  (neulottu) vyö,

päällysvaatteiden yllä pidettävä, (v. ĸy- * 
ш акъ.) (ks. gušsak.) 

kušakkopirdį (Lm) vyöpirta. 
kusp\ī, -iei (N) mistä(päin): İädä mufišoid  

k. tuoiiE i  sinua suoltagat täm ä nuorikko 
viekää sinne, m istä toitte! k-iei tuoi i įa  
(isä), e-n-tieda. 

ku\sta (Sn B Td); pr. -zen, N -zòu; impf.
Sn B Td -žin  kusta, urinare.

*kustiìc (B); p. -àd pieni pensas, (v. ĸýcTiıĸ-b.) 
*kuze\ttada (N); impf. -t kusettaa: k-t m ille 

m inua kusetti. 
ku\ŝi (Sn B Td), N Lm -zi, Kj -.é i; p. Sn 

B Td -sk, pl.n. -zed kusi: Sn lăkkä ühtes 
кигел(\ B кигелл,.оІіт  (olin) piha.ı. 
Ьигел1 mänen. N ku suou kuze.te kun 
rupeaa kusemaan, olin kuzęu kävin kuse
massa.

kuéi\haine (N), Kj -(aine; p. N -hašt, Kj 
-çašk, pl.n. N -lıaišed, Kj -(aižed, kuéjaišed; 
pl.p. N -haižid, Kj -(a iñ d  m uurahainen, 
kusiainen.

kuzikołŬu°i (Lm) käpylintu (m ahan alusta 
ruskeahko, selkä harm aa). 

k u zũ ū ž  (N) kusilätäkkö. (v. лужа.) 
kuźimä\ìtàz (N); ill. -ttähäi m uurahaispesä. 
kužipuzuŕ  (B Td), Lm kuzipuzuri; pl.n.

B Td -id  virtsarakko: k., hänes (siitä) 
kuźi īähtou. (v. пузырь.) 

kuêiiǻ (B) usein ja  paljon kuseva. 
kut, k u i  (Td) se, se (koiran houkuttelusana). 
kuíerm  (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid lumi

myrsky: ülem paha pogot (sää) іалѵел 
oŋ k. (v. кутерма.) 

kutk\ę (Plı); in. -as kanahäkki. (Av кутка.) 
kutketta\da (Sn); pr. -u  kurnuttaa : ,cotoi 

(sammakko) k-u. 
ku(kute\z (Sn); p. -st kutkutus, k u tittam i

nen: m inä varaidan  (pelkään) k-st kutian. 
kuïku\ttada  (Sn B Td), Td -tada; pr. Sn B  

Td -tan; impf. Sn -iin , B Td -tin  k u tittaa , 
ku tku ttaa .

ku\(İšer (Sn B Td Lh), N -(is'er; p. Sn B 
Td Lh -(tèerad; pl.n. -<tëerad, N -(íśeràd: 
pl.p. Sn B Td Lh -(İseroid ajaja, kuski;
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Sn k. oo va i herraa, kudam  (jöka) отіл 
heboin ajau. (v. кучеръ.) 

ku(têìšt\uda  (B Td); pr. -ñ; impf. -u i kutis
tu a  (m ärkä jalkine ta i vaate kuivues
saan).

ku(äu\tada  (Td Ph); pr. -tan; impf. Td -tin  
Td k u tittaa ; Plı pyytää, vaatia. 

ku\((Suda (Sn— Kn N T P  Lh), B -tëuda1 
Td -ttsuda; pr. Sn—Kn N TP Plı Lh 
-((sun, • Kn -(tśū, Td -(tsun, -<-tsùn , Ph, 
-(Űŭn; impf. Sn—Kıı N T P  Plı Lh 
-((Suin, Td -(tsuin  kutsua, nim ittää, pyy
tää : Sn meid huctSuttì rištiçäizinę (ris- 
tiäisiin). B lcutíSumattũ tu ĩin , ajamatta 
īähten. kuŕg ku((Sui rebuoid gośiĩ (vierai
siin). kui šindä  (Sinun iźad) kuciSutau 
mikä on sinun (sinun isäsi) nimi? tu īi 
muğik  (mies) händä kuìSumā. Kn ku(tšu- 
ìàŭ külŭ* itkuvirziŋĥe; ku ttśū  toinę ńeif tś iã  
[morsian] pyydetään saunaan itkuvirsin; 
pyy tää  toinen neito. Td ku(tsui m indai 
(minua) goStSī (vieraisiin), m indai ku dsu tī 
vańakš (Vanaksi), emänd ruheš m indai 
tūöndäma* buaban kutsuma* em äntä 
aikoi läh e ttää  m inut lapsenpäästäjävai- 
m oa hakem aan, poig ń i koñz (milloin
kaan) ei kuìsunu tataksi (isäksi), m ińä  
hèid kuosiin bratanàkš (serkuksi). ŤP 
ku(tšui brihū((Sun muamah vüön, kudai 
kadoi pyysi kadonneen pojan äidin vyön. 

kuv\a  (Sn B Td N V P h  Lm  Pk); p. S11 B Td 
-ad; pl.n. -ad, V -àd; pl.p. Sn B Td -id  
lesti; (teeren)kuva: Sn kuvat pidŉ u panda 
keŋgī. Lm  tedreŋ k. 

kuvah\aińe (Sn B Td), N Plı -aine, Lm 
-ainę, P k  -äińe; p. Sn B Td -ašt; pl.n. 
-aišed; pl.p. -a ižid  varjö(kuva): Sn muad 
müŏi päivpaštoA matkadat ka k. ńägiĩ 
kun m aata m yöten auringonpaisteella 
kuljet, niin v. näkyy. B pūn, nm f  ka ŋ 
(miehen) k. P k  šinmän k-äińe silmään hei
jastuva kuva. 

киѵаллё (M) kunnollisesti: istu  k.\ 
kuva\ta  (Sn B Td); pr. -dan; impf. -fin  

panna lesti kenkään ja  täm ä korjata nau-
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laam alla pohjat kiinni: Sn k-šin (Sa- 
batod (saappaat). B k-dan (Sabaìon. 

kuvi\ttada  (B), Td -tada; pr. B Td -tan; 
impf. -tin  B panna kenkä lestille (?); Td 
ry p y ttää  hame vyötäröltä (neulomalla). 

kū  (B Td N Lm Lh); p., pl.n. Td Lh kūd. 
N P h  kuud; pl.p. Td Lh kuid  kuukausi: 
N eīau sigä  (siellä) kaks к о л щ  kuud. 
zmeja  (lohikäärme) śüöu ń š tiìu id  (ih
misiä) đoga kuud. Lh tuhad rubīad kūkŝ 
poAU(tSĩn (ansaitsin). 

kūda\m  (Sn B N Ph), Kš -in, L m  килсіагп; 
p. Kš -ind; g. Sn B Kš -men, N Plı -mèn 
kuutam o: Sn kũdoi (kuu) paštoi (loisti) 
taivallan, o ĩi k-meę va.ıged (valo). N k-nıèę 
vauged. Plı k-mèn va.ıged, ѵалдеі. Lm  
kundain paštau, 

kūd\eš (Sn Pl N M), B -èS, Kıı Ťd Kj -eńđz, 
Kn -'es, Td -ènš, Kš Ph  -eií, V -eęźi. 
SP -es, P v  -es; p. Sn M -et, B -et, Kn Td 
KŠ -ei, Td -ei, SP -ettu, Ph -ettç; g. Sn 
P l—V SP Ph M -enden, B -ènden, N 
kuudęndęn; pl.p. Sn Pl M -eę fd , Kn 
-eńctzīd, Td -ènêid, -e ń đ fd ,  KŠ -eežīd 
kuudes: Td k -è n fd  sutkid  kuudetta  vuo
rokau tta .

kūd\êstošt (B), Td -enštoSt; g. -endentoŝt 
kuudestoista: B k. doïa listad k. osa 
paperiarkkia.

*kūdìnd (N); p. -ad kultaam inen: k-ad o( 
puoĩtośtsadad rubĭàd  kultaam isesta o tti 
puolitoista sa taa  ruplaa. 

kũdoi (Sn B Td N), B Kıı Td V kundoi. 
Pl kuudoi, V kunduoi; p. Sn B N kũdoid, 
Kn Td kundoid, Pl kuudoid  kuu, kuu
tam o (taivaalla): Sn k. paštoi (loisti) 
taivallan. B kūdoin edë ku p iĭv  mänöu, 
hän riŋgahtau  (huudahtaa). B üö.ı k. 
paštoi. ńügü (nyt) on taus k. Pl kuudoi, 
kü(tšo, nouê. vałged üö o ĩi : kuudoi paštoi. 
Kn kundoi nouzou. Td täuıden ku .uloin 
aigan täyden kuun aikana. 

kū(đéa\m  (Plı Lm); pl.n. -mèd kuusam a. 
kūhi\ńe (B Td); p. B -İP; Td -št; pl.n. 

B Td -led; pl.p-, -žid  kuukautinen, kuu-

-kū
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kauden kestävä, kuukausi-: B k. kazaĩc 
(renki). - Td к-šed kuukautiset (naisilla). 

*kūhud (TP); pl.n. -èd kuu(lıut): kudain  
kandelìd üheksad k-èd (itk.) joka kannoit 
(kohdussa) yhdeksän kuukautta. 

kūnda (Sn Kn Kš M Lh), N kūta; pr, Sn B 
Kn Kš N T P  Lm  M Lh kūnęn, N kuunęn; 
impf. Sn B Kš M Lh kūĩin, Kn kū ĭīn , 
N kulin, kuulin  kuulla; totella; tuntea: 
Sn muêik gnuxeudui, ei kūnę ń i m idä  
mies on tu llu t kuuroksi, ei kuule m itään. 
et kũnę ku i ga ćtälgimäi mäne ho í  kunne 
kun et to tte le , niin mene viimein minne 
tahansa! B кйлои, merfŜas ratškahťīhe ken 
lienou kuulee, m etsässä risahti joku. 
šina et кйлпи minùn ńevvòndad sinä et 
n oudattanu t (totellut) m inun neuvoani. 
N moAodi(oid m agaüĩ, ei kuuìud ń i mida 
nuoripari makasi, ei kuullut m itään. 
uinožìn äijäu, en kuunu, m ī mille ŝ ie ĩíĩ 
vaivuin sikeään uneen, en tun tenu t, m itä 
minulle tehtiin . 

kūlettel\da (Pl); pr, -en kuulla: eŋ k-nu 
en ole kuullut [sitä sanaa].

*kūīiška\ta  (N V); pr, ->ņdęn; impf. -aź 
ruveta  kuulem aan, tuntem aan: N k-ndęd 
kui, što pivobuťê suou pįhkam ài kun 
kuulet, e ttä  o lu ttynnyri rupeaa puhka- 
m aan. V akkcei k-nnu ń i m ida  eukko 
m enetti kuulonsa. 

кйло (N) kuulo.
*kūn\uda (B P l N TP); pr. -ū; impf. -u i 

kuulua: Kn m idä k-uu? N k-ū koumňnĕ 
virstanę xraþm d  (kuuluu) kolmen virstan 
päähän kuorsaus. T P  štobį ei k-uz itku  
jo tte i kuuluisi itku. 

кйлиі ks. kūnuz.
*kūAuma\toi (Lm); tr . -ttomaksę tu n tu m a

ton, kivuton.
*kūnuška\ta (B Td); pr. B -dau; impf. -I 

alkaa kuulua: Td İeräväi (pian) k-š 
korišend (kuorsaus). 

kũnu\štada (Sn); pr. -štan, N -štàǔ, -stau; 
impf. Sn -M in , B -st, N -šíin  saada 
kuulla, tuntea: Sn häŋ kui k-štš seв voŋgi-

nehen (vonkumisen). N k-sťin ieńeę 
(äänen), üks baŕńa kūuıùstàŭ, što mies 
hüväd tahtòŭ eräs rouva saa kuulla, e ttä  
mies tahtoo hyvää [tehdä], häŋ ku i 
k-štàŭ, što minä pien nosi\n  hän kun tu n 
tee, e ttä  m inä pääni kohotin. 

kiUu\š (Sn У), Kn Plı -i, Td -zu, Kš -Sī; 
pl.n. Sn Td V -Šad, Kn Ph  -jad, Kš -ŝiad; 
pl.p. Sn -šoid, Kš -zi(Oid kuuluisa: Kn 
Ph k-i vora (varas). Td k-šu mieź. 

kūńi\k  (B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p.
-koid k u u k au sip a lk k a in en . 

kūpaid  (B N), TP Lm  -ę varsan syntym ä- 
pussi, kalvo, joka varsan syntyessä on 
sen ympärillä. 

kūpaida\ińe (Sn B Td); p. -st ed.: Sn k. oo 
hehoo varzaz ümbäŕi. 

kūŕa\u  (Sn B Td N Pk); p„ pl.n. Sn B Td 
-vad: pl.p. Sn -void lum im yrsky, -tu isku,, 
-pyry: Sn k. on znā(Ŭit Іллѵел, Aumeŋ 
kandenou 1. on nim ittäin  talvella, lun ta  
lennäŧtelee. B k. pogod pyrysää. Td ende 
(ennen) k-vad. (Av ĸýpeвa.) 

kūr\ę (TP); pl.n. -àd lehmien juontiallas: 
k. 'on kesken tahna (navettaa) lehmiden 
duotau karìę (juontiallas). 

kūŕ\ida  (Sn B Td N); pr. -in; impf. -īn 
po lttaa tupakkaa: Sn tabakkad pidžău k. 
N (Hei ku i trupkas k-imai jäi ikäänkuin 
piippua polttam aan, (v. курйть.) 

kū \ŕ iü  (Sn B Td); B Lm -ritë; p. Sn B Td 
-ŕiiťsad; pl.n. -ŕi(Üad, B -ridsò,d, Lm 
-rųüad; pl.p. Sn B Td -ŕųtëoid räystäs- 
kokka, lau takaton  räystään  koukku- 
päinen kannatin: B k. naudad pidau: 
[alapäässä] kŕūk  (koukku), rova (uurna) 
on potokaŝ (räystäässä), naudoiden ńokad 
(päät) sille. Td k. pidetäu soimès (sei
messä myös), kođi on katettu kūŕųtéoin; 
kūŕi((soİAę on niputettu potogàd Ŭurā1 

i  toižëi, šīd on katettu naudan asuinraken
nuksen katossa on räystäskokat; kokille 
on asetettu  (ripustettu) räystäspuut ra 
kennuksen kummallekin puolelle, sitten 
on k a te ttu  laudoilla. (Arv курица.)

12
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kūriÜńena (N) pystynenä. (Arv курица.) 
kūr\ńiz (SP), Lm  -ms; pl.n. SP Lm  -nehed 

kuuro; SP myös synkkä (metsä): SP 
k. meİŮü (v. глухой лѣсъ.) 

kũškez\aińe (B), Td -ăińe; p. B -ašt, Td 
-äšt; pl.n. B -aiêed, Td -äized; pl.p. B 
-aišid, Td -äišid kuusitalvias (hevonen). 

kūšküme (Sn B), Td -nd, N kuuśküme kuusi
kym m entä. 

kūškümekūdēz (B) kuudeskymmeneskuudes. 
kūšpiäi\ńe (Sn), N kuuśpiei\nę; pl.n. Sn N 

-šed; pl.p. Sn -šid kuusipäinen: Sn šiga 
(sieltä) īăkš lendämã k-šid madoid (käär
meitä). N uivan  (ui) kuņśpieinę zmeja 
(lohikäärme). 

kūssadad (Sn), P h  kuuśsadad  kuusisataa. 
kũštuhad (Sn). N kuustvhàt kuusituhatta . 
kūŠ (Sn B P l Td Kš K Pk), B M Lh kūš. 

' Kn N Kj kŭź, Td N kuuz, N kuuz, kuuś, 
V Pv  kūźi, TP SP kūzi, Plı kūzę, kuuz; 
p. Sn Kn kūt, B Pl Td Kš N K,j M Lh 
kūt, V Ph P v  kūttį, SP kūttu ; g. Sn -Ph 
Kj M Lh Pv kūden, N kūdèn, kuuden, 
kuusi: N kuudę,ji кіѵел ctauhòŭ meĭĩi(Íİàs 
(myllyssä), kuuś korĸīĩtàd (karhua). mies 
haugòŭ kuus süllüt pardèn mies halkaisee 
k u u tta  sy ltä p itkää h irttä . Ph  vīškümen- 
kuuz vuottę. 

kūš (Sn B Td Kš Pk), B kuuš., kūš, Pl kūši, 
Kn kuuz , N kūzę, kūz, V kūz(i), T P  SP 
Lm  kūzi, P h  kuuzi; p. Sn B Td Kš Pk  
kūst, Pl kūšt, SP kūstu; pl.ıı. Sn B Td Kš 
SP Pk kūzed, P l kūšed, Kn kūzęd, N 
kīizàd, kūzad, V TP kūzèd, Plı kuuzęd; 
pl.p. Sn B Pl Td kūšid, Kš kūšīd, SP 
kũzī kuusi(puu): Sn iäs kūzess,,on oksad 
äij (paljon). B kūzes ĩähtöu ruga (pihka). 
SP koašied (naavat) harmaid kūzez rippū. 

kūzaha\ińe (Sn B Pl Td), Kn V SP -ine, 
N -inę; p. Sn—Td Y -st, SP -stu; pl.n. 
Sn -T d  V -išed, SP -ized; pl.p. Sn - T d  У 
-išid, SP -izĭ pieni kuusi, näre: Şn kaks 
k-št om pikkarašt. 

kūzaimińe (B) kuusain: k. pū: [kova puu,

josta vain] pletim ,varšìd loađitau (piis- 
kanvarsia tehdään). 

kūšel\ehte\z (Td); p. -st; g. -ksen keuhko- 
jäkälä, kuusenlehti (sticta pulm onaria). 

kūzempihk (Sn); p. -ad kuusenpiłıka: k. oo 
ruga.

kūzeŋkosku\d (S11), B kūzèŋkusku\d; p. Sn B 
-í; g. -den kuusen koskııt 1. kuori, sisästä 
valkea: Sn tìäintarh: nahk roãizou ku k. 
savipuoli: nahka (iho) tulee kuusen kos- 
kuen kaltaiseksi. B kūzèŋkoskudвA katetau 
bugŕi (oljista teh ty  m akuusuoja), stóanu 
(m etsäkäm ppä). 

kūši\ĩc (Sn B Pl Td Kš); p. -kkod; pl.n. 
-kod; pl.p. -koid kuusikko, kuusimetsä; 
P l myös hautausm aa. 

kūši\ńe (Sn B Td), Td kuųši\ńe, kūšĩńe, 
У kūšĩne; p. Sn B Td -št, B pl.n. 
Sn B Td -zed. . N kūźīšçd, V kūšĩšed; 
pl.p. Sn B -zid kuusinen, kuusi-: Sn 
ńämä airod ojıdau k-šed. Td k-šed šerdid 
(aidakset), šeibähäd. N kaks seibàst 
vi((šàttai kūźīšęu vi((śàu kaksi seivästä 
(aidassa) v itsastetaan  kuusivitsalla. 

*kuÚ  (B); pl.n. -ad sysimiilu. (v. куча.) 
*kū(ťši\ta (Pl); pr. -dau lentelee (lumi): 

kuiv lum i k-dau. (v rt. Av кучить.) 
ļ kū\İ(i (Sn Td), B Td Sg B-ř, Td kuıĩ, N 

-d; p .S n B T d  -((id; pl.ıı. -(id, Td kuitid; 
pl.p. Sn B Td -Ш , Td ku itíld  kuutti, 
yhdestä puusta koverrettu  ruuhi; osat: 
B perä, ńok, .laid, pohd, nisk(ame) 
(halkeamisen estämiseksi uurteeseen sekä 
pe rämettä, keulan poikki upo tettu  puu), 
bolcpūd (kylkipuut). Sn tăs küläss„og 
venehen, kū((id ei piđetÄ (käytetä). B 
kū ī (eroā punaAdū (kum aidū) k. piaıı 
pyörähtää nurin (kaatuu kumolleen). 
Td k u ií  luaditau (tehdään) mändūišes 
pūs; lceškpaiĩc tałtatau (koverretaan ta l
talla) [Va m] šüväkš, bokkīhe (kylkiin) 
luaditau (kiinnitetään) keloparded (kelo- 
hirret).

kvasi (Sn B Td); p., pl.n. -id; pl.p. -îd 
aluna, valkea, sokerin näköinen kivi:
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Sn к-іл voiitau hūĩid i roźid, kooz ahvoit- 
tšou kevädcn rožad ĭibo Ьгілео alunalla 
sivellään (voidellaan) huulia ja  poskia, 
milloin ne keväällä ahavoituvat. 

lcübe\n (Sn N T P  Lm), B Pl Td -ń; p. Sn 
Td -ud. 11 Pl -M; pl.n. Sn B Pl N Lm 
-ned, 11 TP -nèd, Td -ńed\ pl.p. Sn 11 Pl 
Td -ńid  kipinä, kipuna: Sn trubaz (savu- 
torvesta) īähttäu k-ned. B konz (kun) 
raud ahcĩos kiehaštū (rupeaa kiehumaan), 
sīt (silloin) k-ńid lähtöu. k-ń pratškah- 
tau (räiskähtää) pakkū  (lentää) nattałę 
(ennustaa v ieraita taloon). P l k-ned 
leĭtĩ (lensivät). N k-ned lettai. TP k-nèd 
lükkiu  k ipunoita viskelee. 

kube\nttä (Sn), 11 -ta; pr. Sn -ndäu , B -ndau; 
impi. Sn -ęž syöstä kipinöitä ilmaan, 
kipinöidä: Sn truba k-ndäư, noged panç- 
tau savutorvi syöksee k., noet palavat. 
B k-ndau trubas-piä‘ (savutorvesta). 

küdcüzü\dä (Sn); pr. -u; impf. -i ruveta  
kytem ään.

kiid\ü (Sn B Kıı Td N V TP Lm  Pk); 
p. Sn B Td Lm -üd; pl.n. -üd , B -ŭd; 
pl.p. Sn B Td -üid  (avio)miehen veli 
(vaimolle).

küd\ödü (Sn B Pl Td); pr. Sn B Td -öu, 
P l -on. Td -öm, N -òu; impf. Sn B Pl 
Td -öi kyteä: B hīled, soba (vaate), 
keĳäleh, tuhk, suo k-öu. kai (koko) suo 
k-öi. Td m iłai südäŋ k-öuı sydäntäni 
kirvelee.

kühlähäi\ne (TP); pl.p. -zid pieni kuhilas: 
kagrę rahnotah (leikataan) fširþin liufte- 
lıiłç (lyhteille), panddh k-ziłę. 

kühl\äs (TP), Lm -as; pl.n. T P  -ähad 
kuhilas: TP liuftehèd (lyhteet) pandah 
k-ähiłę.

*kükuš\täzetta (N); impf. -tšīzei kyykistyä. 
külb\edä (Sn Td V Ph), B Lh -eda; pr. 

Sn B Td V Ph  Lh -en; impf. -in  kylpeä, 
vihtoa; uida: Sn k. külüs, đoges. häŋ 
k-edes uppoń vedê hän uidessaan hukkui. 
B vastan (vihdalla) к-etau. Td lämbitàn 
külün  (saunan), piästàn koivùs vastan,

šīd (sitten) lähten k-ema1 külŭ. P h  kävüi 
külüh k-e>näh kävi saunassa kylpemässä. 
Lh duošŰī (juoksivat) därveę randā suai 
(asti), higestüttī, »saamme (rupeamme)», 
sanū , »k-emā (uimaan)». 

külbend (B); g. -an kylpeminen, kylventä: 
(īälgelę k-an pezętau vihkon kylpemisen 
jälkeen peseydytään niinivihkolla (-su- 
đilla).

külbezęnd (Td); p. -äd kylpeminen, kyl
ventä: (ĩäīgëAį k-ät ìıüvìn pezĕzèn ралй- 
ѵал veden kylpemiseni jälkeen peseydyn 
hyvin kuum alla vedellä. 

küĩb\ezettä (Sn Td), B -ezetä; pr. Sn -ezen, 
Td -ezöuı, N küĩbezou, T P  küłbemös; 
impf. Sn -īme, B -īmoi, Td -eŝ kylpeä, 
vihdalla 1. vastalla ky lvettää  ruum is
taan , uida: Sn vastan k-ezettäu külüs 
(saunassa). N küĩbezou därvès. T P  mänen 
naudoin (lavolle) küłbemös. 

külbe\ttada (B), Td -tädä; pr. B -tan; impf. 
-tin  kylvettää; u itta a  (hevosta): B nast 
k-tetau vastan (vihdalla). 

kü\ĭg  (B P l Td), Kn -Ig, Ph -Igi; p., pl.n. 
B Pl -īged, Kn Td -Iged, Ph -Iged; pl.p. 
Pl Td -ĭgid , Kn -Igĩd, Ph -Igid patvi, 
koivun kylki: B küĩges nuadittu  (tehty) 
haŋg.

küĭgi\ńe (B), Kn külgeksıhīne; p. B -st; 
pl.n. -ŝed; pl.p. -ŝid patvinen, koivun- 
kyljestä teh ty : B 1c. tadehhaŋg. Kn kül- 
geksihine pũ.

Icülgruod (B Pl); pl.n. B -ad, lcüĩgrŭödàD, 
P l -ad kylkiluu. 

küllä\ińe (Sn B Td Pk), N Ph Lm -inę. 
N -inc; p. Sn B Td -št; pl.n. Sn B Td N 
-ižed, N -ižed, -ižed; pl.p. Sn B Td -ižid  
kylläinen, tarpeeksi syönyt, lihava: B 
k-in^onęn. ńügü minna vaīŜ oŋ k. ny t 
vatsani on täysi. N k-inę ńäĩgähīžęnę 
ei-usko k. nälkäistä ei usko (ym m ärrä). 
ei-k-inç (laiha) hebo. 

kü\īĩăn  (Sn), B N Ph -lian, P l -ĭlän, Td 
-Hän, -lläd, N -Hau, -lläu kylliksi, kyllälti: 
Sn naškann..oo vai ovuw pian kandenda k.
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laiska, ei jaksa m uuta kuin oman päänsä 
kantaa. B šüöđī küllċuı. Td kaikked oli 
küllä,A. N ìujiòŭ mijıjıę кйііал sida  riit
tä ä  m inulle (on tarpeeksi) sitä  (lajia). 
śüöi saudàt (sotamies) külläu. i  sìaaç 
oli dienòd sekĩetaŕĻıč külläu  ja  sillä 
sihteerillä oli ty ö tä  kylliksi. P k  т іллаі 
on ńügü  (nyt) deŋgat (rahaa) кйііал. 

külländi (Td) kyllälti, kylliksi: kaikked oli 
k.: šüömišt i  đuomišt (ruokaa sekä juo
maa).

küllä\stöittada  (B), Td -štöittädä; pr. B 
-stöittau, Td -štöittäıu; impf. -štöiĩ. N 
küllàstoitèüĩ saa ttaa  .kylläiseksi, lihot
taa : küllàstoitèdĩ lıebo pieĩiŗÜ i ńedălis 
paręm bakš p idä  ei liho ttivat hevosen 
viikon kuluessa (kuluttua) ettei pārem- 

, m asta apua.
külläšesti (Ph) kyllältäsi: külbe, poigę, k.\ 
kü \īm  (Sn P l Kn), Td Kš N -lm, SP -Imü 

kylmä, jää ty n y t (maa): Pl läkkät kül- 
müe, külmätämme prusakad jä ttäk ää m 
me asu inpirtŧi kylmille, palellutam m e 
kuoliaiksi torakat! SP koozu ро(Шл oŋ 
kărzü kibei, koozu moa külm ü  (san. lais
kasta) milloin on sialla kärsä kipeä, 
milloin m aa jää ty n y t. 

külm \adšim  (Sn), B -ä(ĨŠim, -äUin\ p. Sn 
-adǻind, B -ă(Üint\ pl.n. Sn -adŝimed , B 
-ädİim ed ; pl.p. Sn -adİim id, B -ädšim ìd  
eräs sotkalaji. 

külm\ädä (Sn—Td TP), SP -iă\ pr. Sn—Td 
-äu, B Td -äıu, Td -av, SP -äü, Kj -äh; 
impf. Sn -tn, B P l -īm, B Td -lm, Kn 
-etíī, N -ìd kylm ettyä, vilustua, palella; 
jäätyä: Sn m inū tarttui rügimińe, kül- 
m in  danšnobuf m inä sain yskän, n äh tä
västi vilustuin, šügüze.ı oo ĩibed, ku i 
külm äu  syksyllä on liukasta, kun [märkä 
m aanpinta] jää tyy , kai oo šilm iz ripsut 
külmettü pakaišen ovatpa aivan silmä
ripset jäätyneet pakkasella, іккиилаи- 
dad ku pandau tanven, ei külmä ikkunad  
kun ikkunaluukut pannaan talvella, 
ikkunat eivät jäädy. B minq, külmin

m inun tu li kylm ä, händ^đo külmäu  
lähtegē ли]аШ і (lujasti), ракаігел egläi 
(eilen) veŝi küīm . K n käded külmetÜ  
(paleltuivat). Td dia  külmàv jä ä ty y  
(vesi). T P  nuhtàd külmettü lä täkö t ovat 
jäätyneet. Kj da,ıgaŋ külmäb jalkaa 
palelee.

külmäh\tädä (Sn); pr. -täu ; impf. - t  kylm ää, 
jää ty ä  vähän: oŋ k-tännü vähäisen [maa] 
on vähän jää ty n y t. 

külm\ätä (Sn B P l Td Ph M); pr. Sn P l Plı M 
-ädän, -ädäu, B -ädau, Td -ädäm\ impf. 
Sn P l Td M -äêin , -äź, B -äi, N -<У, 
-aź. P h  -ăŝi, jääh d y ttää , kylm ittää, 
jääd y ttää : Sn k. prusakao Іалѵел häv it
tä ä  to rak a t talvella p itäm ällä  p irtti 
kylmillä, kanan k-ätäu іалѵел. B k-ä 
teràmbi hukan händ lähtegē jääd y tä  pian 
suden h än tä  avantooni P l prusŉkoit 
k-ädī. N  nügöi om vinud i.ımàd i k-äz. 
šeištoi därven ny t on kylm ät ilm at ja  
jääd y tti, (asetti) järven. Plı tu ĩi pakainc, 
rugehen k-i. mikse k-äèid rugehed goŕal 
mušilcal (m iesraukalta)? M käded, da.ıgad 
k-äŝ (palellutti). 

külmätä\dä (P l Td); pr. -n p itää  kylmillä 
(asuinpirttiä, jo tta  to raka t kuolisivat): 
P l läkkät külmile, k-mme prusakad jä t tä 
käämme asu inpirtŧi kylmille, palellu
tam m e kuoliaiksi torakat! 

küłvädä (TP), SP külviä, P n  künvädä; 
pr. TP küłväu, SP, P h  külvän, P h  кйл- 
vetaĥ; impf. SP külviıı kylvää: T P  külve- 
täh rugis. P h  penvàst künvetàĥ. 

kü\lü  (Sn—N T P —Lm M Pk), Td külü ; 
p. Sn—N T P Ph M -üd, Td -üd; pl.n. 
Sn—N T P —Lııı M P k  -üd, N -Ŵd; 
pl.p. Sn— Kš Plı M -üid  sauna. Osat: 
B Td рала і (lavo), stupeńid (astukkaat), 
B naıųűad, Td łau(Üad (penkit), B Td 
päīš  (kiuas), л а ій  (m aalattia), ikkun, 
B ukś, Td ukš  (ovi), B šintǻoi, Td sien- 
Ŭoi (eteinen), B Td tëup (nurkka): Sn 
külüs külbediiu: B kńagin on đo külŭ  
tanuttu morsian on jo k äy te tty  sau-
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liassa. Kıı sìd (sitten) Iċimbitetàŭ kńăgi- 
• naAį (morsiamelle) k. Td đäĩgĕnĕ külüd 

tundä* ištèstau S11 oma] saunan jälkeen 
tu levat ja  is tuu tuvat syömään. N đär- 
vei mänòu vedęi đăīgęu (jälkeen) külüd. 

külüi\ne (Ph); pl.n. -šed pieni sauna. 
külüvıhk (B); pl.n. -òd saunavihko, -suti 

(niininen).
kü\lä (Sn B P l Td—Lm Lłı Pk), Kn -īä; 

p. Sn B P l Td—V P h  Lh -läd, Kn -īäd, 
SP -Im; pl.n. Sn B Pl Td—V SP.Ph Lh 
-läd, Kıı -īäd. Td N -làd; pl.p Sn Pl, 
Td У Ph Lh -īid, B Td -īid, Kıı Td Kš 
-ĩīd, N -ltd: -līd, -ĭinoid, SP - ĩī  kylä: 
Sn külän іло kodip końãī (karhu): m ušik  
(mies) küläss^oo hüvä, a (m utta) kođiss^ei 
sobi (on riitainen). íăz lähıŋ küläd ea,tę 
tässä lähellä ei ole kylää. N lähī eīīŜimài 
kazàkkad (renkiä) külinoid müöi (pitkin). 
küźüu ba-jaŕiu, m ittušt v o a ò s  (id i  midä 
külīd śe om mieś kysyy herralta, m istä 
p itä jäs tä  ja  m istä kylästä kotoisin se 
mies on. küéüttäi, m idakü lìs кйлии nıida 
elèttai kysyvät, in itä kyliin kuuluu, miten 
eletään. V điedan löüzi omas külässSstu- 
vıas isoisän löysi om asta kylästä seurus
telem asta (talossa). P k  mejan (meidän) k. 

küläi\ńe (B); pl.n. -šed pieni kylä: k-šen 
randad müöi (myöten) oli dorog (tie).' 

kül\ăĩäińe (Sn), B -алаіпе, Td -äłaińe, 
N -алаіщ; p. Sn -ălăšt; pl.n. -äläišed, 
Td -äła,išed; pl.p. Sn -äläišid, B -a,.ıaıšid, 
Td -äłaišid, N -a,ıaišid, -алаігЫ  kyläläi-> 1 1 J

nen: Sn (ärnäp k. täm än  kylän asukas. 
B m ušik  (mies) đuokš külã, kühı.ıaišilį 
kaikiłę sanū. Td meiden külċiłaišed otetau 
(valtaavat) külä. N mušik küzüu küla- 
Aaišīl. küzŭttài кйіалаігіи, келл..оп đeń-x 1
gàd (rahaa). 

kümeęvuođa\ińe (M); p. -sí; pl.il. -išed;
pl.p. -išid  kym m envuotias. 

lcü\mmene (Sn—V SP Plı M P k  Pv), Td 
-me, Kj -mńe; p. Sn Pl —Kk M -mend- 
B -mènt, Td -meni, -mmènđ, Td Kj -meni, 
N -meni, Y  -mmendę, SP -mmendü, Plı

-mentę; g. Sn Pl- Kš У SP Ph  M -nime
nen, N -mmenèn, Kj -mñen kymmenen: 
B końdī on kai ruadanu, kandòd kiškonu 
i kümènt parëmb kündandad karhu on 
kaiken tehnyt, kannot kiskonut ja  kym 
m entä parem m in kyntäm istä . Kn pideĭ 
kümmeńļn sībìn katkatta  olisi p itän y t 
kymmenen sulkaa kultakin [joutsenelta] 
katkaista. Td k. (mont kümènt tanod op 
küläš. kümmènd vajag ühtèksä īǻuassū 
kello on kym m entä vailla yhdeksän. 
pidàv panda bapkoihe (kuhilaisiin) käm 
menin snuapùĩn  (lyhtein). N k. havadod 
(säkkiä) minä p ieśīìn  (päästin, puin) 
rugìšt. suodai (rupeavat) elämät kümeııt 
kierad parèmb veĩĩed. ' 

kümme\nez (Sn), Pl N M -ņeš, Kıı Td 
-neńđš, Kš Plı -neiš, V -neeźì, SP Plı 
-ües, Kj künŕńeńdŝ. P v  -neš; p. Sn 
-netfũ), P l—N M -net, V P h  P v  -nettę, 
SP -nettü; g. Sn P l—V SP Ph  M P v  -nen- 
den, Kj. küm eńenden kymmenes. 

kümmeńi\ńe (Sn); p. S t;  pl.n. -šed; pl.p. 
-šid kym m enkunta: hüväs (varakkaassa) 
İanoss^oŋ k-šet peŕinäd (höyhenpatjaa). 

k ü ń đ i  (Sıı—N Kj M Pk), B N künđi, 
B künóš, künš, T d kŭnd’z, Kš küńúź, 
N küńđš, V SP P v  küüši, У Plı Imi 
küüzi, V ku lńźi, T P  künzt; p. Sn—N 
künt, Kš fcŭńí; pl.n. Sn—M küùded, 

, B künđed, B Kn P k  kündèd, Kš küńded, 
N kündèd, kündęd; pl.p. Sn B T d küńđŝid! 
Kš küńđzīd  kynsi: Sn Ішл.ші op kündet 
pitkät hän on varas. N ńellàu kündgu 
šeištuda ase ttua nelinkontin. — B künden 
алиіпе nahkatäy te rukkasen peukalossa, 
e tte i täm ä kuluisi. — Td kündènđū\ŕ; 
p. -rd; pl.n. -red; pl.p. -ŕid  kynnenjuuri.

-  K künden ńoĩc kynnen kärki. —  B M 
Lh kündemper\a, Lm  -ä; p., pl.n. B M 
-ad; pl.p. -id kynnenjuuri. —  P h  künden  
piälust (päällystä). 

küńđŠ\idä (Sn B P l Td), B Kn Td N Plı 
kündŝ\idă; pr. Sn—Td N P h  -in; impf. 
-tn kynsiä: Sn ken $іллаі rošat k-ī egläi
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kuka sinun kasvosi kynsi eilen? piä  
kubiŝou (syyhyy), k-iì B ела lc-i hibđad 
(ihoa)! N k-ī hällai siimàd. 

küńđŝind  (Sn); p. -äd kynsiminen, kynsintä. 
künd\üz (Sn B Td Kš), Td N Ph -us, N -ŭz, 

-nz, T P  Lm  -üs; p, Sn B Td KS -üsř; 
pl.n. Sn B Td T P  -ūksed, Td -uksèd, 
Kš -ükšed, N Lm -üksęd, -uksed; pl.p. 
Sn B Td -ükšid , Kš -ükšvd kynnys: Sn 
astudee ainos ролдои k-ükseAę kulkies
saan [ovesta] aina astuu kynnykselle. 
B k-ükses piăli(tśi (yli). 

kündä\i (Td Ph); p., pl.ŉ. -jäd; pl.p. -jid 
kyntäjä.

künd\ànd (B), Ph  -ănd\ p. B -andad, Ph  
-ändäd kyntäm inen: B kümènt (kym 
m entä) parcmb k-àndad. P h  lopī sepuoi 
(seppä) k-ändän. 

kü\nttä (Sn Kš), B Td -ntíă, -ntä , N -ndăda, 
Lm -ndã (?); pv. Sn B Kn Td Kš -ndän, 
N -dàu, V T P  -däu, P k  -nìäu; impf. 
Sn K š N -ńđin, B Td* -,nđin, Kn -ńdīn, 
T d  -ıưĄn, N -üzìn, -ńđ, kŭńdz  kyntää: 
Sn dògo kaikem pe.ıdoŋ küńđitte? künìes 
vago rodizou (syntyy), adrań đälg. B šina 
kündä tämä Ьалтё\ kuiïe küntau  kuinka 
kynnetään? Kn künìäi adra.n. Td künd\n  
рел(І0п. šīd(e) (sitten) pidav tadęĥ (lanta) 
künttd iikštiĕ (kerran). N pelirahaa sie- 
mèвzìn i peurahan minä küüzìn  pellavan 
kylvin ja  sen kynnin.

Âŭń|ŵ (Td Lm), V -a, kynä, sulka: Td 
k. šĩbes piästetäu (irroitetaan). V ĩin- 
duŋ k a. 

küńäbrüs ks. Uŭuńăspiä. 
kü\pš (Sn B Pl Td Kš), Kn N -pś, N -ps, 

V P h  -psi, SP -pśi, Lm  -psi; p. Sn B Pl 
Td Kš -st, Kıı -pśäd , V Ph  -stį, SP -síŭ; 
pl.n. Sn Pl Td KŠ V SP Ph Lm -psed, 
B Td -psèd, B -pšęd, Kn -pśäd, N -sad; 
pl.p. Sn B Pl Td -pšid, Kıı -sīd, KŠ 
-pšīd, V Plı -pśid, SP -pśĩ kypsä: Sn 
rokk„oŋ kiehunu, k. oo. B leib oŋ k. 
rokk^oŋ k. Kn küpśīd euAÇ ń...üht muar- 
đat ei ole y h tään  kysta  m arjaa.

küps\etä, (Sn Td), B -elä', pr. Sn -enöu, 
B -enon Td -enovn N -enow; impf. S11 B 
Td -вń kypsyä (leipä, keitto, m arja, 
m u tta  ei vilja): Sn muarđad ei vie (vielä) 
k-ettü. B leib k-enou. Td rok k-enöiu. 
N sìt panda [peuvaz\ ĩigòi vedèi nedäī 
ĭibo kaks ku i hän k-ènou sitten  on pan
tav a  [pellavat] likoam aan veteen, [menee] 
viikko tah i kaksi, ennenkuin ne valm is
tu v a t.

kürb (N); p., pl.n. -àd miehen penis. 
kü\rz (Sn—N Kj Pk), V Ph Lııı -rzę, SP 

-rziv, p. Sn V Plı Lııı Kj P k  -rzäd, 
N -rzàd, SP -m ä ; pl.11. Sn—V SP Kj 
P k  -rzäd, B Td N -rzàd; pl.p. Sn B Pl 
Td Kš V Plı -rzid, -B -rSid, Kıı -rzĩd, 
N -rśid, -ŕźid, SP -rzī 1) ołıııt pannu
kakku: Sn kürzäd гіеШИал paštetau. 
paštagad ozrašl kürzäd (pannukakkuja)! 
B paštetau kagrašt, nišùšt, ozràšt kürzäd. 
ku i kürğid paštau рШаізел, vet m ü ö  . . . 
kuin pannukakkuja paistaa hellalla, 
v e ttä  m yöten [niin hyvin heittää voi
leipiä], N k. on kagraizès đauhòs pašľęttu. 
P k  kürzäd paštetau kagraišes đauhos 
гіеЫілал. - 2) P l Kn Td lumpeen lehti: 
Td därvèss.j)ŋ kürzäd. 

kürză\ińe (Td); p. -št\ pl.n. -ized; pl.p.
-ižid  lumpeen lehti. 

kü\šeAdä (Sn); pr. -šenęn, N -гелои, -гелой, 
-г^лощ impf. Sn -šeĩin, T P  -гелійіі ky 
sellä, tiedustella: N кйгелои, ettag neŋgošt 
miest ńähtud kyselee, ettekö ole tällaista 
miestä nähneet. 

kü\ŝüdä (Sn), B—N T P Plı Lm Lii -züdä, 
N -źüda, У -zy,da, SP -züö; pr. Sn -šün, 
B—N T P—Lm Lh -zün, B N -źün, 
Td N Ph -zun, V -zy,n, P h  -zün, impf. Sri 
-m in , B —N T P Lm Lh -züin, N -éüin, 
V -zy,in kysyä; pyytää; vaatia: Sn ѵапкал 
šìa  küzüïäu  siltä V ankalta kysytään. 
hebo höhöttäu (hörhöttää) ńälgäs, šüödä 
küšüu  (pyytää). B ела küzü т іллаі šįda 
älä vaadi m inulta sitä! äijäŋ küzüu šīd 
paljonko pyy tää  (hintaa) siitä? äijän
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hän m inus küzüu  paljon hän  m inulta 
vaatii, ń i кел ei küzünü  oi keltään kysy
nyt. hīŕètJcüzütäu (pyytävät) hä.ą.m 
(каллак) (häneltä) šüödċi. Kn midä (eimj 
on m inùs küzüttäwäd m itä te tahdotte  
m inulta kysyä? Td äijiiŋgi кіігйш hän 
(as hébòs paljonko hän pyy tää  (hintaa) 
tä s tä  hevosesta? Kš läkš küzümättäi 
läh ti lupaa pyy täm ättä . N m ińjunohiin  
đeńĳäd (rahaa) küzüda (pyytää). Lm 
kanneheŋ küzüd paljon (hintaa) pyydät. 
Lh ѵелдй küzü ttĩ velaksi pyysivät, s u t i 
kaa кеіл küzüu  lusikan heiltä pyytää. 

küzüjäm utik  (B) puhemies. 
küzütel\da (Td) kysellä: en ,äijän ń i k-nu 

en kovin kysellytkään. 
kü\tkidä (Sn Td Lm), B N V Pk -İkida, 

Pl Kš -tkidä, Kıı -flada, N -tkĭda, SP 
-Iktc. Plı -ikedä, Kj -itä; pr. Sn Td SP Kj 
-lkm , B Pl Kn Kš N V P k  -(km , Kn 
-łkìihme, N -tkin, Ph -tken; impf. Sn Td 
SP Kj -tkīn, Pl Kıı Kš N V -t/an, Ph 
-tkin  kitkeä: Sn penvahad oo vie meil 
kütkimättäi. Kıı kätkimme релѵагтиап 
ištudi (istuallamme), SP kütkie penvastu, 
[sillä] heiniä (rikkaruoho^) om. 

kü\tküd (Sir B Pl Td -V  SP Plı Pk), Kn N 
-(kud, V T P  -tküt, Kj -ttüd; p. Sn B Pl 
Td Kš -tküt, Kıı N - (k ü l  Td -tküt, V Ph 
-tküttį, SP -tküttü, Kj -ttüt; pl.ıı. Sn B 
Pl Td V SP Ph Pk -tküded, Kn -(küdęd, 
V T P  -tküdèd, SP -tküöd, Kj -ttüded; 
pl.p. Sn B Pl T d -tkütid, Kıı -(küžīd, 
Td -tkütid, Kš -tkütid, N -íkütid, V Płı 
-tküźid, SP -tküźĩ, Kj -ttüźĩd k y tk y t (nuo
rasta): Sn (üö pidättegi lehmät kütkü- 
tis?  B nuorahińe k., pandau * sarvî. 
ota lehm regē liho (talıi) kütküdes vedata 
(taluta)! Td lehm oŋ kütküdes. N küiküd  
sarvis. Kj kätkee lehmaĩe saŕvih [panen]. 
P k  lehm on kütküdes liäväs. 

küuhk\öi (Sn), B küuhk\öi, Kn küuhküöi; 
p., pl.n. Sn B -öid; pl.p. Sıı -ölöid m etsä
kyyhkynen: Sn sehäi (sehän) ĩind igän 
itköu ãäifŕǻäd (m unat) huvit (kadotti),

vajehtetíĩ püuŋ kere däųíšäm; itköu : latu, 
Uüu kämmen e däiüšäD kadoi; eden (ennen) 
m uńi konmetošt, a (m utta) ńügü (nyt) 
napsahti (supistui) колтё, a piin muńiu 
ńügü konmetošt. B k. metfŝäs m unin  
i (ja) elän. 

küu\k (Sn), B küu\k, Pl Td küıufk, Td 
kũ\k; p. Sıı B Pl Td -kkäd; pl.ıı. -käd; 
pl.p. Sn -kkid, B Td -kid kyykkä, ııopo 
(n. 10 cm korkea kuusisesta seipäästä 
sahattu , tasakantainen, pyöreä); kyykkä- 
peli (jossa kyykkiä lyödään koivu- t. 
kuusikepakoilla): Sıı Uüukkī kiSatau (lyö
v ät, pelaavat). B viăta (pelata) küukkã. 
M lähtä (p itääpä lähteä) kiukkal 

Uüukistü\dä (Sn), Td küukìštü\dä; pr. Sn 
Td -n; impf. -in  kyykistyä: Sn Uüukistü 
ponvuti (polvillesi)! Td küuĥìštüňnû  
(kyykistyneenä). 

küuńäl (S11 B), B küuńäī, B Lııı küuńän, 
Td küumäĩ, N küuńäl, Ph küuńäł, P k  
Uüuńąjı, p. Sn Uüuńăīd, B UüuńäAt, Td 
küumäld; pl.ıı. Sıı B Uüuńäled, B küuńe- 
ĩèt, küuńäled, B Lııı küu ńä.ifd. Td 
küumäled, P h  küuńälèd, Pk  UüuńaAęd; 
pl.p. Sn B Uüuńäīid, Td küum äĩid kyy
nel: Sn Uüuńäled šilmiz ѵалпіаи. 

Uüuńăn\dada (B), Td küumäl\dädä; pr. 
B -daĩi, Td -däuı; impf. B -d, Td -ž 
vuodattaa kyyneliä, itkeä. 

Uüuńäldämä\töińe (Sn); p -töšk pl.ıı. ütö- 
măd; pl.p. -ttömid itkem ätön, kyyne- 
letön: к-töšt ei diänü.

Uüuńäspiä (Sn B Pl), B küuńazpiä, kûńaz- 
piä, Uūńàspĩă, Kıı kŭńàspiä, Td küm- 
näspiă, Td Sg küuınäspiä,, N ìcünäbraz, 
künäbŕāz, V Plı Lm küńäbrüs, T P  künäb- 
rüs; p. Sn B Pl küuńäspiäd; pl.n. küu- 
ńäspiäd, N künăbraksįd; pl.p. Sn B Pl 
líüuńäspiăid kyynärpää, N myös kyy
närvarsi: Sıı küuńäspiää satadi (huik
kasin). N nouzou künäbrakseę suurękš 
paisui kyynärvarren suuruiseksi.

Uüur (Sn B), B küur, Lm küurę; p., pl.n. 
Sn B -äd, Sn -ad; pl.p. Sn -id kyynärä,
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kyynärpään ja  keskisormen kärjen väĩi; 
Lm  90 lankaa käsittävä  vyyhden osa: 
Sn ńeī li-ad šülüss^on (sylessä), verlǽod 
kudoin k-an. 

kümroi-Űir\k (Td); p. -kkud\ pl.n. -kàd;
pl.p. -kuid  leivonen, kiuru. 

küıurö\tädä (Td); pr. -tän; impf. -(in  istua 
k y y rö ttää  kyykyllään, säärilihaksien, 
polvien varassa. 

küöbį (Lm) pohjaliippi (kalanpyydys). 
käbr (Sn B Td Kš), B kiäbrü, Pl Kn kiäbr. 

N V SP Plı Lm Lh käbrü\ p. Sn B Td 
Kš N Plı Lh käbrüd, Pl kiäbrüd, Kn 
kiabrud, SP kiibrŭ; pl.n. Sn B Td Kš 
N V SP Ph Lii käbrüd, B Pl kiăbrŭd, Kıı 
kiiibrüd, P k  käbrüd-, pl.p. Sn B Td Kš 
N Ph Lh käbrüid, P l kiăbrüid, Kn 
kiäbruid, SP käbrülöi 1) Sn—Kn V SP 
Plı Lm Lh käpy (kuusen, m ännyn): 
Sn kūzeŋ käbr. Pl kūzen, mändüŋ kiäbr.

-  2) B Kıı Kš N V SP P k  tuohikoho 
verkon yläpaulassa: B verkòśs^oŋ tuo- 
hiúe käbr. hienòs verkòs käbr on tuohìńe. 
P k  Aaškiverkos (itseottavasśa verkossa) 
on käbrüd. (ks. Jciäbrik, käbrüz, ku k u šk )  

käbrik ks. kiäbrik.
käbńšt\uda (B); pr. -ū käpristyä, mennä 

käppyrään (tuohi). 
käbrü\z (Td); pl.n. -ksed tuohikoho ver

kossa. (ks. käbr,' kiäbrik.) 
käbrüöisięni (Lm) kärpässieni. 
käb\ü (Sn B Pl Td—T P  Ph Kj), Kıı -u; p„ 

pl.n. Sıı B Pl Td—TP P h  Kj -üd, Kn 
-ad; pl.p. Sn B Pl Td V Ph -üid, Kn 
-uid  (verkonkutojan) käpy: Sn каЪйл 
verkkod kudotau. B verkorj kudottau k. 

käb\äl (Sn B Td N V), Lm  -ai; p. Sn B Td 
V -äläd-, pl.n. -äläd, N Lm  -älad\ pl.p. 
Sn B Td -älöid, V  -älüöid käpälä (jänik
sen, karhun, koiran, kissan, linnun, 
sammakon): N kondī śüīgöu käbäĩajıę i 
hieron omad rožad karhu sylkee käpä
läänsä ja  hieroo kasvojaan, kondī duok- 
sou m iŋ k. voi ottăda (m inkä käpälästä

pääsee). Lm lötüöin (sammakon) kä- 
bäläd.

kădenAuap (Kn); pl.n. -ad  kämmen, (v. 
лапа.)

kädęnpidèüaŭ  (Ph) (airon) kädensija. 
kädenselgäŉ  (Lm) kädenselkä. 
kädeŋka((ǻo\i (B), Td kädèŋka(tsu\i\ p., 

pl.n. B Td -jad  kädestä-ennustaja. 
kädet\öińe (Sn), B -oine, Td -uińe, N kädę- 

toinę, P h  -üði, Lm  -üöı; p. Sn -öšt, B 
-ošt, Td -ušt\ pl.ıı. Sn -öišed, B 
-oižed, Td -uižed, Plı -tŏmàd; pl.p. Sn 
-öižid, B -óišid, Td -n ìžid  käsipuoli:
Sn k. muèikk^ei voi ruattA (tehdä työ tä).
(ks; käêitoińę..) 

kädü\t (Ph); pl.n. -öt kätönen. 
käg\emmuard (Sn Td), B P l -emmard, Kn 

-ènmuard, Td -inm ŭăfd, Lm -üöim- 
moarđę; p. Sn Td -emmuarđad, B Pl 
-emmardad-, pl.n. Sn Td -emmuarđad, B •
P l -emmardad, Kn -ènmuarđad\ pl.p . Sn 
Td -emmuarđoid, B Pl -emmardoid  näsiän 
(daplıne mezereum) m arja: Sn k. om 
barbas, rusked, karged n. m. on pensaassa, 
punainen, karvas. 

kägentiäi (B); p k, pl.n., pl.p. -d  puutiainen 
(hyvin pieni, im eytyy ihoon).- 

kägeŋkott\a (Pl); p. -ad; pl.p. -id  tik an k o n ŧti 
(cypripedium  calceolus). 

kägji (Sn—N Kj M Lh), N kagi, V -üöi, * 
V Ph -üöi, SP -õi, Lm  -üũi; p. Sn—N M 
Lh -ed, V P h  -üöid, SP -öidü\ pl.n.
SX \  M Llı -cd. V Plı -üōid, SP -öid: 
pl.p. Sn B P l Td N M Lh -id, Kn Td Kš 
-īd, V P h  -ölüöid, SP -ölöi käki: Sn 
käge.D kukutau. Td k. kukkm ı. N m inä  
ńägìĩi kägìn kukkudęs m inä näin kukku
van käen. M кадел kurkku mäń{ĩ) ogaz, 
kukundaa, heitän käen kurkkuun meni 
oas, lakkaa kukkum asta. 

kägìníjainpòig  (Td) pieni kovakuoriainen. 
kälü  (B Kn Lm) miehen veljen vaimo: Kn 

m inùŋ k..
kälüks\ed (B Lm), V -èd veljesten vaim ot 

keskenään.
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kămm\eń (Sn B Td), B N -äń, N TP Ph 
Lm -en, V -en; p. Sn Td -end, B -eńt; 
pl.n. Sn B Td -eńed, B -ened, -äned, N 
'-ençd; pl.p. Sn B -eńid, Td -eńīd kämmen: 
Sn k-eńed oŋ kibedäd. N emüu kaĩęttud 
к-enęu ťütíüŕen tăvăro äiti on p e ittän y t 
ty tä re n s ä  vehkeen kämmenellään. 

käntéišk (Td); pl.n. -öd kömpelö (?). 
kän\(ǻü (N), Lm -Ïİšü m arja te rttn . 
käpèrd\uda (B), Td käpèrd\üdä; pr. B -uu, 

Td -üıu; impf. B -ui, Td -üi käpertyä, 
kovertua: Td tuoli k-üıu. 

käperdüttä\dä (Kš); pr. -u  käpristää: šei- 
úäd panon i k-u randaiŝed pohjas piäUffåi 
i  kriškas [tuohirasiaa tehdessään] sei
nät panee ja  [niiden] reunat käpristää 
pohjan sekä kannen yli. 

käpš (N) 1) koivun urpu (?): k. on ťedrin 
leiв. —. 2) linnun jalka. 

käpiš (B Td), Ph -ę; pl.n. B -öd, Td -od 
B täp lä  (?); B Td räpylä, linnun jalka; 
P h  käpälä. .

• käpä\l (Sn), B käþä\t; p. Sn B -Uäd; pl.n. 
-tăd; pl.p. -töid käpälä (jäniksen, kissan): 
Sn kaihi (kissalla) k-täd oơ va.ıgedad. 

*kärbę (Lm) kiima: koirad kărbis kăveltäh 
(kiimoillaan laumoissa kulkevat). 

kä\ŕg (Sn B Td N), Td -ìģ \ V Lm -rgi; 
p. Sn B Td -rged; pl.n. -rged. Td -rgèd. 
Lm -rgid; pl.p. Sn B Td -ŕgid, Td -ŕgĭď 
palokärki; Lm myös päällimmäisen nuo
tiopuun halkaistu  ja  alem paan puuhun 
lyödyn naulan päähän p iste tty  pää: B 
k. on tobđ (suuri) ku i variŝ, piä rušked 
(punainen), pitk ńok. pien k. pikku tikka. 
Td käÝÌcJcärdjàv (karisee). 

käri (B Ph  Lm), V käŕi; pl.n. B V Ph Lm -d 
kaksipyöräiset kärry t: B tadehen vedet- 
Іаѵал к-л lannanvetokärryillä. P h  seppę 
k-n đāššìkkad (kehää, laatikkoa) rau- 
doittau. Lm kudai (mikä) on kaksratta- 
hainę (kaksipyöräinen), se k. 

kärz (Sn B Pl Td Pk), V Ph Lm -ę, SP -ŭ; 
p. Sn Pl Td У P h  -öď, B -ad; SP -iä; 
pl.n. Sn Pl Td V SP Ph -äd, B -ad

kärsä (sian): SP koozu (milloin) po(téin 
(sialla) oŋ k-ü kibei, koozu moa kuhnii 
(jää tyny t) (san. laiskasta).

* karin] ta (B); pr. -dau, Td kărajav kähistä, 
käristä  (ääni): B iäń  k-dau. Td käŕìL - 
kärãjàv palokärki ääntelee. , 

kärä\k (B TP) käreä, käheä: B k-ĩck ..iäń. 
kä\skedä (Sn B Pl N Ph), Kn V M Lh -skeda;

■ pr. SN— Kn N V P h  M Lh P k  -sken, N 
Ph -skèn; impf. Sn B P l M Lh P k  -šk in ,
N -śkin, P h  -skin  käskeä: Sn herrat (vi
ranom aiset) käskedäu puhtastada pihad.
B елдаЬ käskigoiì m uzįk  (mies) käšli koń- 
ďafię. ігале käsköu [emindam] viedä met- 
Űā [emintimä] käskee isän viedä [ty ttä- 
ren] m etsään. N . otaiŝin śindai, hüvä 
m ieź, k „ei käskenu matuška  ottaisin sinut 
[rengiksi], hyvä mies, m u tta  vaimoni * 
(papinrouva) kielsi, huomen käskem m inä  
tuoda rīhęnę rugišt. bŕiha o ś í koĩ(Ŝai- 
šęę, m iüĕę Калле staŕik kăśìi osiada 
nuorukainen osti sormuksen, millaisen 
vanhus käski hänen  ostaa, ette kas
kettu torguita kielsitte harjo ittam asta 
kauppaa. V käskedih vaïĩasŧada  käsket
tiin  valjastaa. Lh і%а^алп käsköu suat- 
tada duoda käskee isännän viedä juo ta
vaa. P k  ei käskenü hébod šida koskeda 
kielsi koskem asta sitä hevosta. 

käskendį (Ph) käskeminen, käskentä. 
käskül\äinç (Ph Lm); pl.n. Ph  -àĩźęd, 

-ăišèd  palvelijatar: Ph andàn tuazàn 
(vadin) k-àĩšį.ıię. pa p p i küzüu k-ä iźķ ı 
(pa lve lija ta re lta). 

kä\èi (Sn B Pl Td Kš M Lh Pk), Kn N V 
T P  SP Plı Kj -źi, T P SP -zi; p. Sıı—N 
M Lh P k  -t. N -í, У Plı -ttę, SP Kj -tlü; 
pl.n. Sn—V SP Ph Kj M Lh P k  -ded,
Kn -dęd, Td V T P  -dèd, N -ded; pl.p.
Sn B Pl Td M Lii P k  -źid, Kn Kj -źīd,
Kš -źīd, N V Plı -źid, N -zįd, ■ TP Plı 
-zid, SP -z ī  käsi; puumerkki-, nim ikir
joitus: Sn k ă ŝù  punotau tägä (täällä) 
nuorad. ńeišŰed ( ty tö t) astutan käši 
kädes (käsikkäin). käžid kerätäu külăs.
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B kudaman sepän kiiltoon m inkä sepän ļ 
käsialaa (tekem ä) on? m inä onęn do 
käden ал (lupautunut naimisiin, kosittu). 
pidau huondekseA ŏ p ă t händä kädē huo
m enna taas tarv itsen  sitä (hevosta). 
tŠunrišen^anclau sille kädē tiuvun an taa  
sinulle käteen. Kn käzìd ń i daAguoid, 
sęinăjıè nouzòu (arvàndus) kädetön jala
ton  seinälle nousee (arvoitus), koir ärdüu ■ 
haukkuma da käšī tujıemā, šinda purema  _ 
koira ä rty y  haukkum aan ja  kimppuusi 
käym ään, sinua purem aan. Td ńügü 
m ińä олег] kummis käsin  ny tpä minä olen 
pulassa, ükš hän käšī otettau yksin hän 
on huomioon o te ttava  (kelvollinen ty ö 
hön). N mäne hurài kädęi (vasempaan). 
m inä händäi suoišįmhį kädęi m inä sai
sin hänet kiinni! bajaŕ tuot i ( Ŭe hebòn 
i  andoi omįu käziu  herra to i itse hevosen 
ja  luovutti omin käsin, tuli papp i 
pėŕïī, r iś ü  siĩm ad, andoi käì mUįĩŠoũę 
(nuorikolle), sülgöu tagàskät, sanuu: »mäne 
sinä śida käť» sylkee taaksensa, sanoo: 
m ene. sinä hiiteen (siihen suuntaan)! 
iśkedài käźi kädęi lyövät k ä ttä  (kaupan 
päättäm isen merkiksi). Ph  verkkod (ver
kot) käzİA vedetäh [vedestä rannalle]. 
Lh havadot kädess^ei heitä iäre säkkiä ei 
jä tä  kädestä pois. iSa mänou akka käsin 
isä käy vaimoonsa käsiksi. P k  käźi 
kubizou (syyhyy). 

käśikego (N); p., pl.n. -d väliaikainen kaura- 
auma: śīt m uŝik kandęAou ńed boranàd 
i  panou k-i, śīt k-s-pieİİç vedau huoţđêài 
i  ahtau huo(ď'İài sitten  talonpoika kan
ta a  (vähitellen) ne kaurakuhilaat ja  
panee väliaikaiseen aum aan, sitten  siitä 
vetää haasian luo ja  ah taa haasiaan. 

käŝikivìļi (Sn B Td); p., pl. n. -ed; pl.p. -id  
käsikivi (kotijauhatuksessa): Sn k. sa- 
га/іл.иод  k. navetan parvella on. к-ел 
sūrtau sūrind ozrašt k-llä tehdään  o įra - 
suurim oita. 

käzikuoŝali (TP) kehräpuu. 
käŝikuvaha\ińe (Sn); p. -st; pl.n. -iŝed;

pl.p. -išid lyöntiase (seiväs, kalikka): 
k-išeę hüväŋ ku suan da andaa šelga 
š in d a i. . .  kun saan hyvän aseen ja  
annan sinulle selkään [, niin . . .]. 

käzİAū (Lm) käsivarrenhan 
käSimujegi.ı (Sn) kädellä koetellen: käve,ıęl 

ku i soged k. 
käšipai\ĩc (Sn B Td), N käzipai\k, Lm käzi- 

paikkę; p. Sn B Td -kkad; pl.n. -kad, 
N -kàd; pl.p. Sn B Td -koid pyyhinliina, 
pyyhe: Sn puhki k-kkā šilmäd, k. on 
nag.ms kuivaa kasvosi p-lla, p-, on nau
lassa.

käzirüustu (N) käsirystö, rystönen. 
käši\šiä (B Td); p. -šiäd; pl.n. -šiäd. B 

-sijad; pl.p. -ši(öid, Td -ši(Oİd käđensija 
(airossa, aatrassa). 

käš(iškedu (B) naimisiin lupau tunu t, m or
sian: minä o.tęn k., оЪгагал (pyhimyksen- 
kuvalla) Ълаііо.члоѵіии (siunattu). 

kä\źitoińę (B), N -šitoinę, P h  -źitiŕĩ, Lm 
-zitüöi; pl.n. P h  -źittömad kädetön (mo
lem m at kädet puu ttuvat). 

kä\šivarš (B Td), Kn -zivaŕz, P h  -zivaŕzi, 
Lm  AV -zivarzi; p. B Td -Sivari; pl.n. 
-šivarded. B -šivardęd, Lm AV -zivar- 
ded; pl.p. B Td -šivaršid käsivarsi: B 
ha.ĸjoižed ńed колте ottau käšivardełç. 
Td tu īi śihi ńei(tiud burak käšivardeл 
tu li siihen ty ttö  kori käsivarrella. 

käźiver\k (V); pl.n. -kod pieni verkko. 
kä\zn (B), Lm  -znę, -snç; p., pl.n. B -znäd, 

-zńäd, Lm  -sńäd kääpä puussa; Lm käznę 
paise (kuppataudissa esiintyvä): 

kä\zäśíše (Sn), B Td -ši(aś(4, B -Säŝtŝ, 
P h  Lm -zästī; p., pl.n. Sn -zäŝŰäd, B Td 
-ži(ašÜad, B -šäśťšàd; pl.p. Sn -zäśÜöid, 
B Td -ši(ašīŜoid silmäin- ja  kättenpesu- 
astia (riippuu p irtin  oviseinällä): Sn 
muahińe tarttū külüs ĩibo käzäšiêäs ihot
tu m a ta r t tu u  saunan tah i pesuastian 
välityksellä. B Td käžitašfíī oŋ kivińe 
(savesta), vaškińe, tíugunnoi (valurau- 
tainen), tuohińe.
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kă\tküd (Sn— Kš T P —Lm Pk), Kn -tlcud, 
N - fkàd, N V Pv -tküd, Kj -ttüd; p. Sn B 
ľ l Td -tküt, Kıı -tkut, Kš -tküt, N -tküt, 
V Pv -tküttę, SP -tküttü. Ph -tküttę, Kj 
-ttiä, pl.ıı. Sn Kš T P  -Lm Pk -tküded, 
Kıı -tkudęd, N V Pv  - tküded. SP -tküöd, 
Kj -ttüded; pl.p. Sn P Pl Td -tküŝid, 
Kıı -tkužīd, Kš -tkiišīd, N -tküŝid, V Pv 
-tküéid, SP -tküźī, Plı -tküéid, Kj -ttüźĩd 
kä tk y t, kelıŧo: Sn kătküdem bibu kätken. 
otA k. hīnahis (kannatinhihnoista)l K,j 
kăttęhę panemmo .mpsen. P k  k. on Ы- 
bm, jıàst lĩkutetau (liekutetaan) kät- 
küdes.

kätküdbibu (Lm) vipu (aisa), josta k ä tk y t 
riippuu.

kätküdrihm  (B); p. -ad kätkyen kyljessä 
oleva soudatushihna t. -nuora, jolla 
vivun nenästä riippuvaa k ä tk y ttä  souda
te taan  (tavall. jalalla).

kăÜ  (B) sieni lahonneessa puussa: k. lıuabas 
i  (ja) kũžes.

käve\ãdä (Sn), B M Llı -ліа. Td -idä, -Ittä; 
pr. Sn M Lh -Açn, B Td -Ien, Kn -лои, 
N -л'еn\ impf. Sn B Td N M Lh -tin  
kävellä, kuljeksia: Sn anašt (alastom ana) 
к-лои, ribus (ryysyt yllä), häŋ k-ĩ m illei 
đälgē (jäljessäni), kebđedis sobis k-juläu 
kevyesti pukeutuneina kuljeksivat. B ken 
tahnaA (pihassa) к-лои? kaŕưĩī k-ī, k-ī, 
keittäid  (keittäjää) etisin , k-ĩöu üöd i (ja) 
päiväd aino (aina vain) mettĥā. N suot 
tųerès-piei лаіпеіті k-ĩm ai m ereltä alkoi
vat laineet käydä, hän üöstüi; k -ĩ edes- 
laguiiin, ei voi ńi-kunna puutuda  hän 
eksyi; kuljeksi edestakaisin, ei voi päästä 
m ihinkään [tu ttuun  paikkaan], mida tüö 
k-.ıettĸ millä asioilla liikutte? hän lähi 
külİAOİd müöi k-īm ai. išànd kävęnou 
p e ftid  müöi i  dŭmaiıŜou  isäntä kävelee 
pirtissä edestakaisin ja  m iettii, tsaŕin  
sana edęstaffuižin ei k-,ıę tsaari pysyy 
sanassaan.

käveleskendeAüä (itk.) (TP) kävellä, kul
jeksia.

kävelzoi\ttada (B), Td kävèlzoi\ttada; pr. 
B Td -tan, Kn kävèãzuoittàv-, impf. B -tin. 
Td -tin  kävelyttää, opettaa kävelemään: 
B nast pidäu k. 

kävįAÙ\s (N); pl.n. -ksed vaellus, m atka: 
roskažiu hä.î.ıę omàd k-ksęd selostaa hä
nelle om at vaelluksensa.

käv\üdä (Sn B Td Kš TP V Ph M), B N 
-üda. Td -dä, T dL s käudä, SP käıĄwr, pr. 
Sn B Td N—P h M -iin, N -un; impf. Sn 
B Kn Td N —PhM -üin  käydä jsskin: 
Sn minä kävüiį händäi kaťtŜomā, ei voinu 
m inä kävin" hän tä  katsomassa, hän oli 
sairas, minä kävüiį ĩinnā  (kaupungissa). 
hebo, kudai ріллалд kăvüu, on aiđńiìc he
vonen, joka käy vahinkoa tekem ässä, on 
aituri. kadrelī käüdäu katrillia tanssivat. 
B ken perttĩ kăvüi kuka pirtissä kävi? 
kondunad kävütău kutÜum ā toižë külä 
tie tä jää  käydään kutsum assa toiseen ky 
lään. minä sovetui(tŚīšin šilłç paŕemb k. 
šeppã m inä neuvoisin sinua mieluummin 
käym ään sepän luona. Td him ot m ilíi 
käudä ĩinnai m inun mieleni tek i käydä 
kaupungissa. Ііалл^о?] kăünü  halla on 
käynyt, šüöndan keskès Uävãav đŭǒmā* 
syönnin lomassa käydään juomassa, тілё 
himottàv kävdä külŭ  m inun mieleni tekee 
käydä saunassa. V se on azuttu лоикко, 
štobį kaSìd kävüttăś pendoaitlah [oveen] 
se on teh ty  aukko, jo tta  kissat kävisivät 
ulkoaitassa. TP kävüimmö üksiłç ruadoi- 

" ziłę kävimme samoissa töissä. SP kävü- 
tăh sündü  (»syntyä») kùndenmah. Ph 
akat kävütäh калтоілп naiset käyvät hau
tausm aalla muistelemassa vainajia. M 
kävũ Ьлпел^лио käy hänen luonaan. Llı 
paimoi päiväŋ kävüi m eШa paimen oli 
päivän metsässä. 

kävü\i (Sn); p., pl.n. -jäd kävijä: в(Űitäu 
miešt pohđā k-jäd  haetaan miestä, joka 
kävisi meren pohjassa. 

kävüjäinę (Lm) sormikoi, -m ätä. 
kävünd (Td); p. -äd; pl.p. V -uoid käynti:
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Td īinn iï-k . kaupungissa-käynti. V vävü 
tu īi k-uoİAę vävy tu li käym ään. 

küvüškä\tü (Sn); pr. -de tv, impf. -ŝin  alkaa 
käydä, kulkea: ende kuo.ưnđad ei k-de 
rŭndähis heŋg, kāraidau kuollessa hengi
tys lakkaa rinnasta, korisee.

*kävüì\ada (N); pr. -an käy ttää , saa ttaa  ja  
palauttaa: minä lc-àą seiíiĥemen virstan 
perài m inä käy tän  [sinut] seitsemän virs
tan  päässä.

*kävütel\dä (Td); pr. -öuı käydä joskus 
jsskiıı: 'i m inun starik-se shotkile k-öıu 
m inunkin ukkoni käy  joskus kyläko
kouksissa.

kököttä\dă (B); pr. -u  kököttää: ištū k-u. 
lċöuh (Sn Pl Td Kš N M Lh), B Kš UeuĶ 

B N köuh, Kn Kš keuh, Td köuıh, N köüh,

11 J b  •)

лаЬ\а (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
lapa (hevosen, airon, lusikan, ongenkou
kun), uistim en lusikka, kehräpuun istuin- 
lauta: Sn aiross.joo л., nuzikas toêo (myös) 
oo л., oŋgee л. B ištuizin  kuošalin (kehrä
puun) лаЪал eńämbän, olīŝ parenib keh
räisit ahkeram m in, niin olisi parem pi. Td 
ušteges (uistimessa) on л. 

лаЪапепа (N) lä ttänenä. 
nabàtk (B); pl.n. -àn lapaluu’, (v. лопатка.) 
labaudu\da (Td Sg); pr. -u; impf. -i lapaur 

tu a . .
nabedo (Ph) airon lapa, 
nab\eh (Su B N), T P  -o, Lm  -oh; p. Sn -e/d; 

pl.n. -ehed, Lm  -ohod; pl.p. Sn -ehid lape, 
lapo, levy, litteä  (villa-, hahtuva-, heinä-) 
kasa: Sn релѵаг-, paAttiİAabehed. B diä- 
,ıaheh suabran ргал heinäkasa katoksena 
suovan päällä. 

nab\eh(izetta (Sn), B Td -èhtuda, N -ehtuda; 
pr. Sn -eMizou, B Td -èhtū; impf. Sn 
-ehiīhe, B Td -èhtui, N -ehtui painua liki

V Ph keühe, SP köiihü; p., pl.ıı. Sn Pl Td 
Kš N M Lh ìiōuhäd, B keuhäd, B Kš 
Ueuhäd, Kn Kš keuhäd, Td köuıhäd, 
N köuhad, V P h  keuhäd, SP p. köühiä, 
pl.n. kŏühäd; pl.p. Sn Pl Td N M Lh 
köuhid, B Ueuhid, Kn Kš keuhĩd, Td kina- 
hid , Kš köuhid. V Ph keülıid. SP köuhī; 
komp. Sn Uöuhemb; sup. kaikis Uöuhim 
köyhä: Sn U. văhăd ihastu  k. vähästä  
tulee iloiseksi. 

köuhtü\dä (Sn), B Ueuhtu\da, Td köıuhtü\dä. 
N käuhtu\da\ pr. Sn B Td N -n; impft 
-in  köyhtyä: Sn häŋ lċ-i omad .luaskavu, 
(anteliaisuuttaan). N đälgìm bai (viimein) 
đo suoi (rupesi) mies k-mai. 

köuhäīi (Td N), V keühäīi köyhästi, köy
hänä: Td elän k.

ł, l.
toisiaan, kokoon (heinät) (eivät lev itet
täessä jää  kouhkeiksi): Sn heińăd л-еМг- 
zeiíī suato.ıı (ru’oissa). B heińad л -èhtuttu. 
heittazettu (ovat painuneet). Td kogòs (ka
sassa) hein л-èhtū.

Aab\id (Sn— Kš Kj Pk), N Y -ido, T P  -de. 
SP -du. Ph Lm -ję\ p. Sn B P l Td K š 
-idad, Kn N V -idod, SP -đoa, P h  -jad ; 
pl.n. Sn B P l Td Kš -idad, Kıı N V Kj 
P k  -idod, T P  SP -đad. Ph -jad-, pl.p. 
Sn—N -idoid, У -iduoid, SP -doi, Plı -joid 
lapio (puu-, rau ta-, leipä-); osat: Td (erä, 
varŝ, ruÜk (kädensija), pleŰk (terän olka
pää, jolle poljetaan): Sn mäne nund luki 
nabidanl P l raud-, pūjıabid. Kj pidab 
azuda (tehdä) nabid.

.ıah\idaińe (Sn), B -idoińe, Kn -iduòińe, K 
-idoinę. P h  -jaine\ p. Sn -idašt. Ph -jašlę-, 
pl.n. Sn -idaiźed, B -idoišed. Ph  -jaižed; 
pl.p. Sn -idaišid. P h  -jaišid  pieni lapio, 
viskin (riihessä); B myös airon lapa: Sn 
p u ĩ(Іикалл, ištudcz lükkiu düvät ріепел
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. labidaıše.ı лаІІаЛ mü°i, šĩd erodau đüvă 
osobi, rūmened osobi pölkyllä istuen vis- 
kelee jy v ä t viskimellä la ttiaa  pitkin, sil
loin jy v ät eroavat erikseen, ruum enet 
erikseen. B šīd ottau nabidoišen i  suau 
viškaimm ã (đüvät kuoškuideŋkc i aganoi- 
deplce) s itten  o ttaa  viskimen ja  ryh ty y  

• viskaam aan (jyviä ruumenineen ja  aka- 
noineen). Kn nabiduòińe, s m  liilamme, 
viškaidàmme seinä, sid rugehèd ладдеіай 
tagemba, a kubskùd edhmba viskin, sillä 
viskelemme [puidut rukiit] seinään, sil
loin jyvät putoavat kauemmaksi, ru u 
m enet lähemmäksi. 

л ađdand (B), Td łađđaduz; p. B nadđan- 
dod, Td łađđadust; g. łađdaduksen lato
minen (esineiden), 

jnđd\ata  (Sn B Pl Td TP SP); pr. Sn B Pl 
Td -adan, SP -оащ impf. Sn B P l Td 
-ažirı, SP -ain latoa, m ättää: Sn mäne 
haлдod л -ada pinōl B л. haлgod, kived, 
bumagad (paperit). TP sobàd bũkkuh 
л -atah vaa ttee t pësusoikkoon m ätetään. 

Aūdu (TP) suksenlatu.
Andv (Sn—N M), V TP Ph Lm  - į ]  SP -m ; p. 

Sn—T P P h  Kj M -ad, SP -oa; pl.n. Sn—Kj, 
M -ad, B N T P  -àd; pl.p. Sn—-N M -oid, 
V P h  -uoid, SP -oi latva: Sn poikki леі- 

' katau (hakataan) л. pūs. B końđī rugeheh 
ku л-ad^ottau da diädäu [ühted] олдео 
karhu kun rukiista la tv a t o ttaa, niin jä ä 
v ät [pelkät] oljet.

Aadvai\ńe (Pk); pl.n. -fed  (korvan) nipukka: 
korvan л-žèd.

Aadv\az (Td Sg), SP -ns; p. Td Sg -ast, SP 
-ustu; pl.n. Td Sg -aksed, SP -uksed; pl.p. 
Td Sg -akšīd, SP -uksi puun latvus, 
latvapuoli.

л(иІѵ\аіа (Sn B Td M), P l -ittada, Kš -itä; 
pr. Sn B Td M -adan, Pl -itan, Td Kš 
-i(tëen\ iınpf. Sn B Td M -ašin , Pl -id in , 
K š -i(Ü in  la tvata , katkaista  la tva  eril
leen puusta: P l pū  pidäu л-ittada pardekš 
(hirreksi) ĩibo m ikš  (tah i miksi tahansa). 

AadvÜura (B M); p., pl.n. -d latvapuoli.

nag\ed (Sn P l— V Kj Pk), Td -ĕd, SP -ei-, 
p. Sn P l— Kš V Kj -edad, SP - iedu ; pl.n. 
Sn P l—V Kj -edad, Td -ĕdàd, N -edàd, 
SP -ied; pl.p. Sn Pl Td V -ecſid, Kn Kš 
-eđīd, SP -ìe.ıoi lakea, aukea, aava, met- 
sätön: Sn л. kaŋgaz. .tagedad nurmed. N  
läh í ajam ài ,ıagedài nurmèi. SP ладеі 
ńīttu, kangaz. 

ла\ді (Sn—Td N Plı Lm  Pk); p. Sn Pl -gcd. 
B Td -ģed, Td -géd; pl.ıı. Sn Pl -ged, B Td 
-ģed, Td N Plı -gèd; pl.p. Sn Pl -gid  laki, 
sisä- 1. välikatto , B Td N' myös (kita)- 
laki: Sn лат р ладег rippū . Td m ińä a.tęn- 
zo iïŭ n  (laskin alemmaksi) ладеп anahakš- 
p ŵ . nagès on sę.ıgàđ (kannatuspalkit). 

лад\о (Sn B Td); in. Sn B -os, Td -òs lako: 
Sn rugiš.og л-os. rugiš om männil л-ō. B 
rugiš on л-õ viernu  (m ennyt). Td hein, 
kagr, rugiŝ on łagòs, on łagoi viernü. 

nago(aidę (Lm) aita, jossa aidakset ovat 
vaakasuorassa, lape- 1. lam a-aita. 

nagoitta\da (B); pr. -u  panna lakoon. 
ладопа\іпе (Sn), N -ine; p. Sn -st; pl.n. -išed; 

pl.p. -išid  lako-, lakoinen, laossa oleva: 
Sn л. rugiš  lakoruiš. 

лад\оІё (B Td); p .B  -oüšud, Td -òĩťšud; pl.n. 
B -0(ûud\ pl.p. -0(tëuid ed.: B nagò(İšus 
rugehes vähä lähtöu [jyviä],

Aah\ct (Sn B Td), N -ɗo; p. Sn B -đod, B Td 
-dad-, pl.n. Sn B N -dod, B -dad, Td N 
-dòd, Lm -jad; pl.p. Sn B Td -doid  lahja, 
jonka morsiamen vanhem m at an tava t 
häissä sulhaselle ja  hänen sukulaisilleen: 
Sn suađboiz (häissä) nahđod anttau. Td 
šeńixen rođń&ıĕ anttàŭ .mhdòd sulhasen 
sukulaisille annetaan lahjoja. N sīt tuo- 
dai nahdòd kńäginaa Üuràs-pieitę i  лаіі- 
dottai šeńixoAę pa id  sitten  tuodaan lah jat 
morsiamen puolelta ja  sulhaselle lahjoi
te taan  paita.

,ıahdo\da (Şn N); pr. -n; impf. -öin  an taa  
lahjoja (häissä) (ks. ed.): N šeńih л-и 
kapoìan kńägina.ıtę, kńäginaa Üuràs-pieitę 
л-ttai źemxo,ĩę pa id  i  šuuĥuinę paiìcainę 
кадл&лё sulhanen lah jo ittaa  morsiamelle
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viitan, morsiamen puolelta lah jo ite taan  
sulhaselle paita  ja  silkkinen kaulaliina. 

łahdo\tada (Td); pr. -ta»; impf. -iin lahjoit
ta a  (häissä, nimipäiviksi). 

jɯhk (Sn B Td), N T P  Plı Lm -o; p. Sn B 
Td -od; pl.n. Sn B Ph Lm -od, B TP -òd; 
pl.p. Sn B Td -oid palkki, lankku (laessa, 
lattiassa).

Aahk.tàŭd (Td); pl.n. -òd ed.: šīd pnotńikàd 
piīilàv л -àd лаІІаЫ  sitten  kirvcsmiehet 
saħaavat la ttia lanku t. 

лаіт  (Sn—N Kj), V T P  Plı Lııı -ę, SP - m ; 

p. Sn— Kš V  Plı -ad. T d  N -àd, SP -oa; 
pl.n. Sn— Kš V SP Plı -ad, B Td N V TP 
-àd, P h  -àd; pl.p. Sn—Kš -oid, V Plı 
-uoid, SP -oi lahna (kala): Sn eunę vie 
л-aŋ kudun aig. 

łahnam panıĩi (Lm), P h  nahnanparulīne 
pieni lahna. 

nah\o (Sıı—V SP Ph); p. Sn Kš V Ph -od. 
SP - h o ; pl.n. Sn— Kš -oid. B -uoid. V Ph 
-uoid, SP -олоі kaa tunu t, maassa viruva 
lahonnut p u u ,la h o : Sn hapannu pū. se 
oo л. B л.. kudain (joka) on naŋgennu(kaa
tu n u t) pū, viruu rnòad vastę. vedë pandau 
ligō, piäłę pandau ,ıaìıod. šīd pandau kived 
nahuoiłę piċiłę [pellavat] pannaan veteen 
likoon, päälle pannaan lahonneita pölk
kyjä, sitten pannaan kiviä pölkkyjen 
päälle. Kn л. pū  muaè virū. Td łahoiđen 
puiden tagan on kaššaï (kontti). 

.mkouz\uda (B Td); pr. -ŭ; impf. -ui lahota. 

.ıah\t (B Kš), Kš -i, V -ti\ pl.n. B Kš V -led.
Kš -tèd lahti. 

лаЫо\іпе (B Td), B našta\ińe; p. -st; pl.n. 
-išed; pl.p. *-išid  lahto, eräs linnunpyydys: 
Td л. om pūn ładvai łôađittu (tehty), koi
vun. (ks. SKOK I, siv. 101, t. V, k. 1, 3.) 

łahtuk (Td); g. -an lahdelma: ł-an rand. 
.ıai\d (Sn B Kn Td N Pk), N -d, Ph  -dę; p. 

Sn B Kıı Td -dad-, pl.n. -dad, N naĩdàd, 
N Plı Pk -dàd; pl.p. Sn B Kn Td -doid 
(veneen, kätkyen, laatikon, reen y.m.) 
laita: Sn emäpũhu (köliin) veneheę л -dad 
on iškedü (lyöty). B lipsun  (lihdän) лаі-

dad libo (eli) bokad (kyljet). Td telegäs 
(kärryissä) л-dad. N panon što suurèę 
soboràĩ] келлоі, ń i л -dài ei koske panee 
kuin suuren tuom iokirkon kelloon, ei la i
toihin (laidasta laitaan) kosketa, (ks. 
ra n d )

naih (Sn—N), V Ph Lııı -ę, SP - h , Pk ,ıaìh; 
p. Sn V Plı naih\ad. Kš -àd, SP -oa; 
pl.n. Sn—V SP Ph -ad, Kš Pk  -àd; pl.p. 
Sn—N -oid, У Ph -uoid, SP -hoi laiha: 
Sn üleę л. hebo, odva (tuśkin) da.ıgoi.ı pii- 
züu. hebon oəed Aaihtutannu л -akši. B Td 
л. hebo, lehm, napš. 

лаіЦ іпа  (TP Lm); ill. T P  -inah, SP -naii 
(vilja-, työ)laina (ei rahalaina): T P  л -inah 
tule ruadamah (työ tä  tekem ään) [mi
nulle, m inä tu len  sitten  sinulle työhön]. 
SP л -nah andoa. Lm  л -ŉ uois m inä mä- 
nen vaslah hänen lainat m inä suoritan 
hänelle [samanlaisina], 

naiht\uda (Sn B Td Lm); pr. -un, N -ùttài; 
impf. Sn B Td -uin  laih tua: Sn dano 
(kovin) ,t-unu šina oлęd ńügü (nyt). B Td 
hebo on л-ипи. 

naihtu\ttaǻa (Sn B), Td -tada; pr. Sn B Td 
-tan; impf. -iin  la ihdu ttaa: Sn hebon onęd 
kui л -tannu daAo .mihakši kylläpä olet 
la ihdu ttanu t hevosesi kovin laihaksi. Td 
pidäuı koir л-tada: parenıh oravad haukku  
da (ja) eiiĥiuı.

*naiĭck\ada (Kn); pr. -àu liikkua vikke
lästi (?); äännellä (?): arvàndus: лиіккай  
л -àu лиігеп me(İįän taga? —  kieī suus. 

лаіт  (Sn B), P l Td łaim, N лаіт\о; p., pl.n. 
Sn B Pl Td -ad; pl.p. -oid Sn B Td tyyn i 
kohta joessa; P l ruohikon sisässä ruoko
ton  kohta, josta voi onkia; Td myös vesi- 
lam m ikko, lätäkkö; N jään  reunassa jää- 
tym ätön  kohta järvessä, joessa: Sn pa- 
ŕemb oo šeišoda İüuńes л -as venehen pa
rempi on veneen seisoa tyynessä koh
dassa. đogez veši šeiŝuou л -oiĭĩai vihman 
(sateen) ede.ı: toizes kohtaz oŋ tūneŋ kari 
(viri, väre), toizes İiíuńi. B đogi on л-оілла  
külm änu : siä oŋ külm, toińe su.ra joki on



ла 191

paikoittain, sieltä tää ltä , jäähän  mennyt: 
toinen kohta on jää ty n y t, toinen on sula. 

aainadęA\da (Sn), V -ta; pr. Sn Y -çn nieles
kellä, tehdä nielemisliikkeitä: Sn muga 
kurkku л -ęd ga đūtud [kun] niin (pures
kelem atta hyvin) kurkkuusi nieleskelet, 
niin läkähdyt.

.ıain\ata (Sn B Pl Td K šV  SP Ph Kj), Kıı 
N -alta, N -ada. Lm -fta; pr. Sn V Ph 
Kj -adan, SP -oan, Lm -ędan; impf. Sn B 
Pl Td—Y Ph -aŝin, B SP -am, Kıı -aŝīn, 
Kj лаіпёгп niellä: Sn leibăd л-агіп da (ja) 
đūtuin  (läkähdyin). Pl л-аг hambahaą. 

Aai\ńiš (Sn B Pl N V Pk), S11 -neh, B N -n ii, 
N -n ìj, Lm -niŝ; p. Sn B Pl N V -ń iit, Sn 
-nehk, pl.n. Sn B Pl N V Lm  -nehed. B N
V P k  -nehèd, N -nçhęd; pl.p. Sn B Pl N
V P k  -nehid, N nęhīd 1) aalto, laine (jär
vessä, meressä): Sn ťäz đ ä r re s s jıg  лаіпе- 
het sũrвD. N mänou hän đuomài m erèi, kai

, lainehèd lähtiškattai hänen heijgìtuksçs- 
pieiìç kun se (hevonen) menee mereen 
juom aan, niiıı aivan laineet syn tyvät sen 
hengityksestä. —  2) heinäkarhe: V hein 
oo лаіпеЫл. Lm nainehed пгЫл. 

ла\'к (M); p. -kkud (kiilloitus)lakka: ,ıakkud 
butiĩkaińe (pullollinen), (v. лакъ.) 

łakè\tada (Td); pr. -ttau; impf. -ť latkia 
• (koira, kissa).
na\kkida (Sn B Pl Td Kš), Kn -kitta; pr. 

Sn B Pl Td Kš -kkiu, B likkiu, Kn ла- 
kìttèou ed.: Sn kaži (kissa) лаккіи , šüöu. 
Pl koir, kaži лаккіи. Kn kaži i koir ла- 
кіш ои, duoda ei voi. 

лата (Td); ad. -л kalteva katto: stuan (m et
sästäjän  m aja) on латал katettu. 

*лата\к (B); komp. -kemb loiva. 
лат\Ь (Sn B Pl), B -K, N Y TP Plı Lııı Pk 

-bi\ p. Sn Pl Ph -bid\ pl.ıı. Sn B Pl Plı Lm 
-bid, N V Pk -id lampi: Sn oja (puro) 
pagenou (laskee) л -bī. лаиіал .lambiss..oŋ- 
gitettau kanan. Pl латЫпо]а naŋgenou 
(laskee) латЪг. N ištuu латЫг randàs 
kätken aigad (pitkän aikaa).

nambaha\ińe (B Td), Plı -ine; p. Td Plı -st; 
pl.n. -ižed’, pl.p. -ižid pajunkissa, -urpu: 
Ph  л -ižed birboivifŰaz (pajussa) vuAgedad. 

латЬ\аг (Sn B Pl Td Lm), B -às, Kıı N V 
TP Lh -as, Td N V Ph -àz; p. Sn—Td V 
Plı Lii -ast; pl.n. Sn—Td N V Lh -ahad, 
N V Plı -ahàd, Ń Aàmhăhàd\ pl.p. Sn B 
Pl Td V Lh -ahid, Kn -ahīd. Td -ǎhĩď 
lammas: Sn л -as suai (synnytti) vuonan. 
л -ahad bäigütäu vihman (sateen) eden. B 
л -ahaņ lihat tüönđin (lähetin) ĩinnã  
(kaupunkiin). Lm л. boššid (pässiä) tah- 
tou.

Aambaznahk (Sn B); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
lam paannahka: Sn л-az Auađitau (val
m istetaan) pövüd (turkkeja). B pơrü л -az 
ombe,ızoitettu (om pelutettu). 

łambi\ĩc (Td); pl. iıı. -kois lammikko. 
латЬгпе (Ph) pieni lampi. 
namo\da (TP); pr. -u  kaatuilla: л-и hebo, 

hagoMih hö((Ŝăstüu (m aassa viruviin pui
hin takertuu). 

лат\р (Sn B Td), B -p, Plı Lm -pç; p. Sn 
B Td -ppad; pl.n. -pad; pl.p. -poid lamp
pu: Sn л. ладег rippū. kai (kakki) л -pat 
sambuiíī, pimed on.

.tand\eh (Sn B Td Kš V SP), Ph Lııı -iš; p. 
Sn Kš -eht, V -ehtį. Plı -ištę; pl.n. Sn B 
Td Kš V SP Plı Lm -ehed; pl.p. Sn B Y 
Ph -ehid, Kš -ehld, SP -ehī lanne, lantio 
(eläimen): Sn л-еЬел (lanteiltaan) og hebo 
hüvä. B л-еЫлд (Td łandehiłę) pani käded. 

nandehikaz (Pl) lanteva, leveälanteinen: le- 
ved, Л. og hebo. 

лард (Sn -N  Pk), V Ph  Lm -ę, SP -u ; p. 
Sn—V Ph Pk  -ad, SP -oa; pl.n. Sn—V 
SP Ph Pk  -ad. Td TP Ph -àd; pl.p. Sn—N 
-oid, V Ph -uoid, SP -oi lanka: Sn л. pandau 
verkko, kaŋgahā. л. on ŭkŝkieraińe, ń īì 
(rihm a) kakškieraińe. B 'T d  kezrätü л -ad. 
B kaŋgaz .luodau šüdämižes naŋgas kezra- 
tus kangas luodaan parhaasta pellavasta 
kehrätystä langasta. Td biŕb (pikilanka) 
[on] penvahižès kezrätüs .laŋgàs. vä/rttinäs 

| on л -ad.



naŋga\ińe (Td); p. -ašt-, pl.n. -iįed; pl.p. -iŝid 
langanpätkä.

Aarıgedaśka\ta (Sn); pr. -den; impf. -žin ru 
v eta  lankeam aan. 

naŋgenzoi\ttada (B); pr. -tan-, impf. -iin lan
gettaa, saada lankeam aan. 

naŋg\eta (Sn B Pl Td V SP—M), Kn N -että,
N -ètta\ pr. Sn—V SP Ph M -enen, Td 
-edan, -edàn, N -enęn, Kj naŋkten; impf. 
Sn B P l Td—У SP Ph M -enin, Kn -eńīn, 
Td -ežin. N -eńìn, Kj naŋkśīn  1) langeta, 
kaatua, heittäy tyä: Sn nuogonā rahvast 
л -eńĩ roinan kuin heinää (luokoa) väkeä 
kaatu i sodassa, gomahtĩhe (kom ahti) 
л -eń. B n-eńin ĩibeda.ı (liukkaalla) doro- 
дал (tiellä), harakàd hangoižełę šeiêatetułę 
ištuzetau, se hang л-епои [kun] harakat 
is tuu tuvat pystyyn pannulle halolle, niin 
se halko kaatuu . Td äi (paljon) puid  on 
łangennu mcdsäs. naps л -eń mä tškäh (ĩhe 
(m äiskähti). n-etî (-eđĩ) virudi ambǔmā* 
końđĩ(àd berdankàs-pįa1 h e ittäy ty ivät p it
källeen (m aahan) am pum aan karhua ber- 
daani-kiväärillä. N libestuin (liukahdin) 
i  (ja) n-eńin. г л-еппи šerebei što mändä 
marja prekrasnanę ja  arpa on langennut, 
e ttä  Maria kaunottaren on m entävä. -  
2) pudota, sataa: Sn ülähäm -pŉi л -eńit. 

•ragehet tobđad л -etau sa taa  suuria rakeita.
B tänn йол л-еі äi (paljon) липі. tavarod 
л -eü ĩ kai muaha. anahakši л-еі. hebon 
šełgäs ei voinu püŝüdä, л-еі. N voi kormaa 
(tasku) rebitta i žerkano (peili) л -ètta mei- 
tëài. trupk (piippu) л-епои hambdhïs- 
pieitè. л-епои vezi v e ttä  sataa. Kj lehtez 
(lehti) л aƞktob pūs. —- 3) laskea (joki, 
puro): Sn tämä dogi л-епои đärvē. suń- 
däŕv (Sunujärvi) л-епои dogē. Pl oja 
(puro) л-епои nambĩ. —  4) vähentyä, vä
hetä: Td v e tte n  ł-ennu därves, 

naŋguvīhti (SP) lankayyyhti. 
naŋkke\ră (Td); p., pl.n. -rad; pl.p. -ŕid  

lankakerä.
*nap (B); pl.n. -ad käpälä: koir vieŕ nattałę 

(lattialle), л-at pańi va(Űan allę. (v. лапа.) ļ

ла \p (Sn B Td), V Ph Lm -ppę-, p. Sn B 
-ppad, B Td -ppăd\ pl.n. Sn B Ph -pad ,
B Td -pàd, V -þàd; pl.p. Sn -poid, B Td 
-poid solki (vyössä, päitsissä); У Ph  myös 
silmu, silm ukka (nuoran, langan päässä): 
Sn ombenę л. påittëĩl 

лар  (B), P l łap-, p. łappid\ g. B N napin, N 
napin  Lappi: entisen Poventsan kihla
kunnan karjalainen alue, joka on lyydi- 
läisasutuksen pohjois- ja  länsipuolella:
B napin rahvàz. P l łap: pohđaińe tŜura 
(puoli), pagištau łappìkš. N napin bokkai 
(puoleen), napin  (-i i) vaza (vasikka) 
haukkum anim i henkilölle, joka ei osaa 
hyvin lyydiä eikä venättä . 

napa\ińe (Sn B Td); p. -št; pl.n. -ıžed\ pl.p.
-iŝid pieni solki. 

napaš\tada (Sn), B Td napàš\tada; pr. Sn B 
Td -tan-, impf. Sn -(in, B Td -fiin  sitoa 
solmuun: Sn n-ta nuor puhu ĩibo (tahi) 
žerdī (riukuun)! 

na\pàtk (B Td N), B -bàtk, Kn -patk-, p. B T d®  
-pàtkad-, pl. n. -pàtkad, B -bàtkàd, Kn 
-patkad, N -pàtkàd; pl.p. B Td -pàtkoid 
lap a(an at,), -luu. (v. aonáľĸa.) 

napàtknũ (B Td) lapaluu. 
łapotńik (Td); g. -an ta llukkajalka: tiudia- 

laisten niin itallukat jalassa esiintyville 
M uurm annin-radan venäläisille työläi
sille an tam a haukkum anim i, (v. nánoT- 
цикъ.)

napo\ttada (Ph) varustaa soijilla: sadan na
pan (soljella) n-tetun turkin, 

nappanainĕ (N) vienankarjalainen. 
nappoakseh (SP) ta r t tu a  kiinni: pīhted napo- 

taheze śih hohtim et ta r t tu v a t siihen 
kiinni.

na\pš (Sn B Pl Td Kš M Lh Pk), Kn N Kj 
-pś, V Ph  -pśi, TP  SP -psi; p. Sn—N Kj 
M Lh -st, B -St, V T P  Ph  -stę, SP -stu, 
P k  nàšt; pl.n. Sn B Pl Td Kš V—Ph Kj 
M Lh -psed, B Kn Td N T P -psèd, Kn 
-psęd, Td N -psed; pl.p. Sn P l Td M Lh 
-pšid, B Td -pšid, Kn N Kj -pśīd, Td 
-pšĩd, Kš -pšĩd, N -pśîd, V TP -psid, V
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Ph -pśid, SP -psī lapsi: Sn ši.ı ти&калл.. 
on äij (paljon) .ı,apšid. Td л apsèd viettau 
guĭupeitoizīhe lapset leikkivät piilosilla. 
kv) m,ińä suăn sinun kera napsęn, kenze 
rubedà” šaöttămãi jospa m inä synnytän 
sinulle lapsen, kukapa rupeaa e lä ttä 
mään? N mänou napsīnustç, suon .lapśī- 
dęŋke viendamai menee lasten luo, rupeaa 
lasten kanssa leikkimään. V Aapsin teleìśk 
lastenvaunut. P k  nàšt līkutetau (keinute
taan ) kätküdcs.

Aapser]ka((io\i (Sn E), Td łapseŋkattsu\i. Lm 
MpsęnkaíťŜoiju; p., pl.n. Sn B Td -jad-, 
pl.p. -jid  lapsenhoitaja: Sn Іеілл^еилд 
л-jad. B minä .lapsenkatsojaksi en sua 
(rupea),

Aapsesta\da (N); pr, -n olla lapsena, lapselli
nen.

napsestusaig (B) lapsuus: m inun л -as lap
suudessani, lapsuuteni aikana.

*ларі (Kj); ill. -ah syrjään: turbehed л-ah 
lukkimmö (viskelemme). 

napuŕ, -i (B); p., pl.n. -id sorva (lahnan 
näköinen kala, m u tta  pienempi sitä), 
(v. лопарь.) 

lask (Td), Lm P k  .lask; p. Td Pk  -ud lasku: 
Td dälgele päivän ł-ud (päivänlaskun jä l
keen). Lm  päi л -uh mäniškändöu päivä 
rupeaa laskemaan. Pk  hüö lahti dăngęne 
päivän л-ud. 

našk (Sn—N M Pk), V T P  Plı -ę, SP -u, Kj 
• -(t/); p .S ıı V Plı Kj M Pk -ad, SP -oa; 

pl.n. Sn—Ph Kj M P k  -ad, V -àd; pl.p. 
Sn—N M P k  -oid, V Ph  -uoid, SP -oi; 
komp. Sn Kš -embi; sup. kaikiz -enïbi 
laiska: Sn л-алл„оо vai oman pian kan- 
denda kü ĩĩän  laiska ei jaksa m uuta kuin 
oman päänsä kantaa, л. aigotteĩđi ruadau 
1. a jo itta in  tekee työ tä . B л. hebo, m užik  
(mies).

naškadi (B), Kš ìaškaštii laiskasti: Kš 
ĩ. ruadau. 

łaskau  ks. nuaskau.
nask\eda (Sn—TP Ph Llı Pk), SP -ie; pr. 

Sn—Plı Lh P k  -en, N Ph -èn; impf. Sn

B P l Td Kš Lh .laskin, Kıı .laśkĩn, Kš 
naškln, N .laśk. naśk, SP Ph  .raskin las
kea, panna, päästää, an taa  lupa: Sn lăkkä 
verkoid xaskemā üht,esl meidem merdad oo 
naskedu gubā (lahteen), našk nuoraa šińńe 
norā (luolaan), ei pidä л. heid (lehmid) 
brodū (suureen likakohtaan), ain p id läu 
Auadida (panna), voroƞkas (suppilon) lähi 
pidläu л. buli,ıkkã (pulloon) void (öljyä). 
л apsed naskedau reguftsoĹı (kelkoilla) mă- 
ged. B päivän ünńă  (koko päivän) .laskon 
merdoid, verkoid. nuor vaĩkitau điăn alle. 
sīd (sitten) nuorad .lasketan Sinne vaĩkki- 
mełę däłgē. löuda lähte (avanto) i (ja) 
.laske häńd (häntäsi) vedël .laske mindai 
iärē (pois, irti)! hää našk koiran [ulos], 
.laske napšiD sadū (puutarhaan)! koir nas- 
keđī väĩĩałę (vapaaksi), vańka kieras əas- 
kou piähă V ańka iskee heti suoraan pää
hän. Kn ühtē đundài kai verkod .la.śkīn 
yhteen jonoon kaikki verkot laskin, naski 
tsaŕ jeńeranàd väīīănę tsaari v ap au tti 
kenraalit [vankilasta]. Td elä laske lap- 
ŝìd veden randäle (rantaan). end'êimăi іил- 
dàu ta-riUezęmmà4 kožĻıĕ, šīd kù 1 .laske- 
dàŭ, šīd tunòv zeńĩh ensin tu llaan  [sulha
sen puolelta] tarjou tum aan  kosimaan, 
s itten  kun annetaan lupa, tulee sulhanen. 
šügùzh.ı naskĕdàu sūręd merĕžiĎ (rysät). 
л. lehmäd tahnas-piăi (navetasta), en 
mińä ruohti л. ń i kedä üökš en minä 
uskalla päästää ketään yöksi (yövie
raaksi). rugì,ž kùi kŭĩvàv, šīd pidäv л. 
kegòĩ rukiit kun ovat kuivuneet, sitten  
p itää panna aum aan, mäged л. suksin, 
łaskou ńulun  vauhtia o ttam alla (2—3 
kertaa ym päri ilmassa) päästää ńulun  
kädestään liikkeeseen. N hällai kuoddàd 
naskedud hänellä alushousut kintuissa. 
sīd hăm mindai .laśk iereh sitten  hän 
päästi m inut irti. hidzvàą naśk häkää 
antoi (uuni). TP madeh naskou mähändän 
(m ätiä), kived naskedah [saunassa veden 
kuumentamiseksi] lasketaan kuum at ki
vet [pihdeillä vesiastiaan], kiven naske-

13
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đavàd pīhted pihdit kivien laskem ista 
varten. SP .laskie lehmät tahnah (navet
taan). Ph  oŋgèn .lasken .ınmbĩh. naskedah 
abai (apaja), ūdehen .raski mв(íśä.rę huurre 
laskeutui m etsään, tumanan naski sumu 
laskeutui. Lh laŕiiŬezou aka.ıę perìī üökš, 
a k k jn  ,ıaske pyytää akalta  yösijaa tu 
vassa, akka ei anna.

*Aoslcem (Sn B Td); p. -ad; ali. -a.ıę lasku, 
laskeminen: Sn B päiv do mänöu (mäńi) 
.ı-a.ıç (mailleen). Td en de (ennen) päivän 
1-ad.

łaškemizaig (Td) (rysien) laskemisaika: ł. oŋ 
kevädel.

nąskendęlähtę (TP) nuotanlaskuavanto. 
łaskezend (Td); p. -ad lasku: đälgele päivän 

ł-at päivänlaskun jälkeen. 
naske\zeta (H N), Td-daze; pr. B N Td -zou, 

Plı Lm -h; impf. B Td ,ıaśkĩhe, Plı Lııı 
.raskii* laskeutua, laskea: B päiv ņaškīhe. 
hän pidaìui, ei л -zennu jiavas-piäi muałę 
ĩüre hän pysähtyi, ei laskeutunut (kar- 
lıunaınm unta)lavalta alas maahan. Td 
päiv л-гои. л -ze (erämbi (nopeasti) koi- 
vuss jü r e i  (pois)!

• ♦ naške\ta (Sn); pr. -new; impf. -ńin  laiskistua. 
naske\ttada (B TP), Td -tada; pr. B Td -tan> j 

N -ttau, TP -telah; impf. B -tin, B Td 
-tin, N - îm  1) riisua valjaista  (hevonen):
B m ušįk  (mies) л - ï  iärfä) kehon. —  2) N 
kaataa (m aito lypsinkiulusta pienempiin 
astioihin): akàu oĭđĩ maidòd padoihei 
(ruukkuihin) л -ìèttùd i  (ja) ragendoihei 
(kehloihin) л -tèttùd. T P  maido л -tetǻh pa- 
dah (ruukkuun) lüpsinreŋgis-piăi (kiulus
ta ) .— 3) N laskea alas (hajalleen hiukset): 
ištuu peŕťıs dägihuoh (syöjätär), pitkät 
tukàd (hiukset) л -tettud što (kuin) vedęhī- 
zeu (vetehisellä) väľĩäu (valloilleen). 

naškište\nǎeta (B Td); pr. -лгои; impf. -īihe, 
Td -lĩhe, -Uīhe laiskoitella. 

л aśkištu\da (Sn B Td); pr. -n; impf. -in  
laiskistua: Sn žuaras л - t  İerämbi k uu 
m assa 1-tut nopeammin. B ruadai on

л-ппи. ruadajad on л -tud. Td hüö ondau 
л-ппи.

naškiverļk (B P l Pk), Lm .ıaskinver\kko; 
pl.n. B Pl P k  -kod, Lııı -kkod verkko, 
joka itse vangitsee kalan: P k  л -kos on 
liäbrüd (tuohikohot). 

našku\z (Sn), P h  -s; p. Sn -í laiskuus:. Sn 
л -tt^om muga Uöuh la iskuu ttaan  on niin 
köyhä.

nast (Sn B Td), Lm  -n; p. Sn B Td -ud; 
pl.n. -ud, Lm  -ùd; pl.p. Sn B Td -uid  
lastu: Sn sanvetau ka a -ud pakkũ ä ij [kun] 
salvetaan, niin lastu ja  lähtee paljon. 

Aaštai\ńe (B), V .ıastai\ne; p l.n . B -źęd, V 
-žèd tiuh ta lasta ,-varpa(lo im ituk in  edessä 
järjestäm ässä lankoja).

.ıa\štç I  (TP), SP -štu, Plı Lııı -stę; p. TP 
-štad, SP -štoa, Plı -stad; pl.n. T P  SP 
-Stad. Plı -stad; pl.p. TP -štoid, SP -štoi, 
P h  -stoid aa tran  luotin, (ks. лиоШ т .) 

našt\ę I I  (V TP Lm); pl.ıı. V -eged, -àd, Lııı 
-ad V liiste, leveä päre, lastu; T P  lasta  
m erran olinpaikan m erkkinä; Lm  la s ta  
(kangastukkiin loimien alle pantava): V 
л -egez azuttu tošo burakko leveistä pä
reistä oıı teh ty  myös kori. TP pöšših 
(m ertaan) nuorę sidotah, nuorah viîťŚę 
(vitsa) punotah, sīd (sitten) on naštę, [tä 
män] kesken azutah (tehdään) oganaizèd 
(lovet), sih sidotah viĭtíę. 

następoalikkę (Lm) aa tran  västäräkki: au; 
ran  aisoja yhdistävä välipuu, johon luo
tin  kiinnitetään.

.rašlęvirši (SP) pärekori.

.ıaš(i\ĩc (Sn B), B naštŜi\ìc, Td laš(*i\ĩc; p. Sn 
B Td -kkod; pl.n. -kod; pl.p. -koid leveä 
päre, säle, liiste, lasta; tiu h ta la s ta , -varpa 
(loim itukin edessä järjestäm ässä lankoja): 
Sn л -koiz ,ıuađitau  (tehdään) burakoid 
(koreja), л -koiš sidotan regeę sard (liiste- 
pohja). л -kot kaŋgahas.

.raštimò (B); tr . -kš litteä  (?): tuorez viĩ 
đauhotades mănou л -kš  tuore v ilja jau 
hettaessa menee 1-ksi.
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*jašiǻeŝni\i (N); g. -an päreistä  teh ty , päre-: 
p ĭe ïtiu  л-аа tobdan buràkoo i pieAę (päälle) 
kŕiškaa  tekee suuren pärekorin ja  siihen 
kannen, (vrt. Av ластежникъ m änty-, 
kuusipärc.) 

laǻ(ši\k (Pl); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p, -koid 
p iirakanpaistopäre.

Aaštëikoińe (B) päreistä teh ty , päre-: л. bu
rnit pärekori.

Aa(ç ks. ла(й.
.taťçAahkoi\ne (TP); pl.n. -zèd (itk .) pieni 

lattia lankku. 
лаЩкко (N), Kj -kuine; pl.n. -kuiSed pieni 

lahna.
Mi\ĩǻ (Sn H Td), B Td - Ķ  B P k  -M u , Td 

V Plı Pk  -( tǻu; p. Sn B Td -M ud; pl.n. 
-(ťǻud. Td -(tİùd; pl.p. Sn B Td -(tŜuid 
tasainen: Sn теіл on eńümbi doĩa .ıa(iŧuìd  
kohtid meillä on enimmäkseen tasa ista  
seutua, dorog (tie) oo л.. mäged eujıę. B 
piha on л. nais, лаШ и aid. Td P k  ла((su 
aid lape- 1. lam a-aita (aidakset vaaka
suorassa). Y P h  AU(Űu mua. 

л а й \1 (Sn B Pl Td Lh), Kn -iį, Td jtałę; 
p. Sn B Pl Td Lh ,ıa((\ad; pl.n. Sn Pl Lh 
-ad, B Td -àd; pl.p. Sn B Pl Td Lh -oid 
lattia : Sn muru pakui (putosi) л-ал$ lei- 
bäs, ota iärē (pois)! л-ап алл^од karzin. B 
osràd ülähämppiäi ordišúı(-pläi) sortau 
aAahakšfi) л -a.ıę i ĩevitetau л -ad m üöi pui- 
davakš [riihessä] ohrat pudotetaan y l
häältä parsilta  alas lattialle ja  levitetään 
pitkin la ttiaa  puitaviksi. Kn sordàmme 
rugehèd л -ã pudotam m e rukiit lattialle 
[riihessä]. Td šĩd p iĩitàv AahkAàŭdàd 
л -àkš, šīd ploïńikad pandàu naĩę sitten  
sahataan  lankut la ttia a  varten , sitten  
kirvesmiehet tekevät la ttian , (ks. лаѵа.) 

лаійлакк  (B); p., pl.n. -od lattia lankku. 
Aaťíīvihk (B); p., pl.n. -od niininen lattian - 

pesuhuosiain. 
naud (Sn B Pk), Td .làŭd, Ph  Lm naud\ę; 

p. Sn -ad, N -ăd; pl.n. Sn B Pk -ad, B V 
Ph-àd, Td Aăŭdàd, Kj -at; pl.p. Sn B V 
T P  -oid lauta; V T P  pl. myös saunan

lavo, lauteet; Plı Lm myös veneen tuh to , 
istuinlauta: Sn katoksĕ panda pidiäu л -ad. 
л -ad p iĭidă  (sahata). Td kodi (asuinraken
nus) on katettu лайхіал. N rostańĩs kirdu- 
tettud л-ал( tienristeyksessä on lau taan  
k irjo ite ttu . TP mätien л-оіл küibemös me
nen lavolle kylpemään. 

лаиЯа\іпе (Sn), T P  P h  -im ; p. Sn -št; pl.n.
-išed; pl.p. -išid pieni lau ta , laudanpätkä. 

.ıauht\uda (B Td) B AOuht\uda; pr. B Td 
-ñ, -uu, impf. -u i lauhtua, leppyä; lie
ventyä (sää): B šiändüi, ei л-и, pidäu  
vihan suuttu i, ei lepy, on vihainen. B 
pakame Aouhtū. Td ìıoť paha taba on, 
(eräväi l-ū vaikka on kiivas luonto, pian 
leppyy, om pogòd ł-unu  sää on läm m en- 

. nyt.
лаи\к  (Sn); p. -kkad; pl.ıı. -kad, N-kàd; pl.p. 

Sn -koid, N -koid m yym älä, puoti. Sn 
ošün naukas zahaŕid (sokeria). N muren
sitte лаикап ĩidnàs tuhositte  m yym äläni 
kaupungissa, kăveĩ hän vargàstęumai bo- 
haìoin kupÜ īnu Aaukoihęĩ hän kävi va
rastelem assa rikkaitten  kauppiaitten  
myymälöissä. (Av лаука, v. лавка.) 

Aau\kkę (Ph Lm); pl.n. -kkad sipuli, (v. 
лукъ.)

AauA\ada (Sn N Lm); pr. -au; impf. -oi lau
laa (kukko): Sn huonduksвA (aam ulla) 
lmkoi л-аи риолеп üön aiga. N suoi (ru
pesi) kukoi л -amài. 

лаи\і (Sn B Td Pk), B -í, N -t, T P  Ph  Lm 
-ttç; p. Sn B Td -ttad; pl.n. Sn Td P k  
-tad, B Td N -tàd, TP -tàd, -İtàd; pl.p. Sn 
B Td -toid lau tta , tukk ilau tta : Sn лаЫал 
nambiss„oŋgitetta u калао. 

m uta ińe  (B) pieni lau tta : a .: neĩ pari pan
dau rindakkā, [sillä] kanad tarbotau verk
ko.

лau\(š (Sn B Td), N -M e, Lm -îtëę; p. S11 

B Td -Mad; pl.n. Sn N -(tšad, B Td N V 
-(İšàd, B -tëad. Td AÀıųİšàd, Aavíšàd; pl.p. 
Sn B Td -(tšoid liikuttelem aton leveä, 
p itkä  seinäpenkki, lavitsa: Sn л -tíĽ o m  
piíun  (pitkin) šeińã. măn(e) ištuze A-(tëa.nę\
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В л-(йал istutan, kudotau. Td ištęzękkàt 
л-(ййлё, elgàt šeižugoil on ńeištëen tobď' 
paik лаѵ fsà,ı ty tö n  harŧia liina oń pen
killä. ištuihe (istuutui) лаѵйалё. nei(İšud 
vedetäu л -Uai ty ttö  vedetään penkille 
[istum aan parina illatsuissa]. me-il vede- 
tau ištudes л-( tóaś nei( tsud,^oigedai риолеі 
meillä ty ttö  vedetään p aritta in  penkillä 
istuessa oikealle puolelle. N kantoi vedanu 
on л-(($аа penkki on tu llu t kaltoksi (viis
toksi). (v rt. skam ńđ .) 

лаѵ\а (Sn B Td N—SP Lm Kj); p. Sn B Td 
N V -ad, N -àd, SP -oa; pl.n. Sn B Td 
N—SP Kj -ad, N -àd, pl.p. Sn B Td -oid, 
V -uoid, SP -oi Sn B Td T P  Lm 1) lava 
(karhun am pum ista varten, Sn myös 
naa ttien  kuivaam ista varten): Sn лаѵал 
ambutau końđiad (końdiaanava). azetettau 
ńuatid лаѵал kuivamã (падгіёлаѵа). B 
täkkä Auađimmę лаѵап, šina karatuti ла- 
m s; nouzou лаѵаЦ koúdad кащ йііт а  
lähde, teemme lavan; vahdi sinä lavalta; 
nousee lavalle karhua vartioim aan. TP 
peлdon randaлę azutah л., ehtäł iŝändäd 
orušoideŋkelę noustah лаѵаЦ pellon reu
naan  tehdään  lava, illalla isännät pyssyi
neen nousevat lavalle. Lm  zvierin var- 
đoittau л. 1. pedon vartioim ista varten . 
—  2) N V SP Lm Kj la ttia , permanto: 
N vierę лаѵйщ  paneudu m aata lattialle! 
ühtĕn ла -àn müö vastę īevĩtim  i  zavedìm  
puim  i vasta yhden [riihen] lattiallisen 
me levitim m e [lyhteitä] ja  aloimme pui
da. en huvin vie (vielä) puinu  navad (lat- 
tia llista  lyhteitä). 

лаѵі (Y) pieni kuusi juurineen, jo ta  käy te
tään  puom irenkaana (lenkkinä) tu k k i
lautassa: л. on đūrikoideƞ kere kūzahaine. 

lebastr (B); g. -an m uurilaasti. 
lebeh(V TP Lm); pl.n. V Lm  -ed, T P  -èd villa- 

■leve, -hahtuva.
*lebeì (Kn); p. -id joutsen: tu ĩi konmę l-td.

(v. лебедь.) 
īebu (Sn), B lebu (tuohi)levy, kaistale: Sn 

tuohĩebuz voi nuađida róbeht (tuokkosia).

īebäüdü\dä, ĩebäüzü\dii (Sn), Kš lebäüdü\dä-, 
pr. Sn Kš -n; impf. -in  levätä , nukkua 
päivällä aterian  jälkeen: Sn minä mūŕgi- 
nan šüödü ī-in. 

ledńi\k (Td); p. -kkad-, pl.n. -kad-, pl.p. -koid 
jääkellari, (v, ледникъ.) 

lefked (Sn Td); p,, pl.n. -äd, komp. -emb 
leveähkö, leveänpuoleiııen: Sn l-äd sto- 
nad (pöydät) еилд ülee levedäd ń i (eivätkä) 
kaidad.

lehm (Sn—N Lh Pk), Td lehm, T P  V Plı Lm 
lehm\ę, SP -ü; p. Sn P h  Lh -äd, B Td 
-ad, SP -iä-, pl.n. Sn—V SP Ph  Lm  Lh 
-äd, B Td N TP Plı -ad-, pl.p. Sn B Pl Td 

T P  Plı Lh -id, B Td -id, Kn Kš N -īd. 
N -ĩd, SP - ī  lehmä: Sn mändä l-l. hän on 
l-is. kūAç, l-ideŋ келлоі4ее romińeh (rä
minä)! B l., kudam  (joka) oŋ kandanu 
(poikinut) [edes kerran], l. m öĩĩüu  (am 
m uu). końđī šüöü hebuoid^i (ja) 1-ìd. Td 
l. sŭà 1 vazàn (vasikan), kandoihe (poiki). 
äijässig vazàz on lèhm? —  ńeīīäz vazàs. 
ńeĩťied kandazęnnu m ontako vasikkaa 
lehmä on sy nny ttäny t?  —  neljä vasik
kaa, neljä kertaa poikinut. N kŭdęn virs
tan peràs paimèndàă l-īd veĭ m inun, nuo- 
remb kuuden v irstan  päässä m inun nuo
rem pi veljeni paim entaa lehmiä, minä  
bòĩe ee suo paimènm ài l-td m inä en enää 
rupea paim entam aan lehmiä, leh matka- 
dau meİÛài 1. menee m etsään. 

lehm\iêvaza (Sn B), Td -ĩzvaza, p. Sn -iš- 
vazad-, pl.n. -ižvazad. Td -ĩzvazàd, pl.p. Sn 
-išvazoid lehm ävasikka. 

lehm\uz (Sn B K n Td Sr), B Td N -ùz, Pl 
Td N -us; p. Sn B Pl Td Sg -ust, B Td 
-ùst-, pl.n. Sn Pl Td Sg -uksed, B Td -ùk- 
sed, Kn -ùksęd. Td -ùksèd, N -uksęd-, pl.p. 
Sn P l Td -ukšid, B Td -ùkšid. Td Sg 
-ukšīd  lehmus, niinipuu: Sn rogozad лиа- 
đitau l-uspūs n iin tä valm istetaan 1-sta. 

lehmä\ińe (Td V); p. -sí; pl.n. -iŝed-, pl.p.
-ižid pieni lehmä. 

lehmäŋke|ī  (Td); p,, pl.n. -Uod lehmänkello
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(melkein joka lehmälle pannaan kellonsa, 
isolle haralle ei). 

leh\ t  (B N D), V -t(i), SP -ti, Ph  Lm  -ti; p. 
SP -tie; pl.n. B -İed, V -tèd, TP SP Lm 
-ted- pl.p. B -tid, SP - ti  1) B N У P h  D 
reen etuosa, sepi: B regen eđiŰura (etu
osa) on l. —  2) B T P  SP Lm lehti (puun, 
nauriin): B końđī oppiu  (y rittää) šüödä 
ĩ-tid (nagréhen). T P  vastan (vihdan) l-ted. 
SP l-ted kirbottih (putosivat) pūAois. (ks. 
lehtez.)

leh\tez (Sn Kıı— N SP Plı Kj), B Td Kš -tie , 
Pl -İez, Kš -les, V ĩehtes; p. Sn K n—N Ph 
Kj leh\test, B Td Kš -tèst, Pl -lest, V  ĩeh- 
test-, pl.n. Sn Kn -N  SP Ph  Kj leh\teksed, 
B Td -tètksed, Pl -teksed, Kš -tĕksed, V 
īehteksed-, pl.p. Sn Td leh\tekśid, B Td 
-tèkšid, Pl -lekšid, Kš -tékŝĩd  lehti, leh
des: Sn Iäs koivuz leìüest ä ij  (paljon) oo. 
m in ä oīiį lehteksęs (lehdentaitossa). Kš 
tähtemme lehteksë. V koivun  ĩehtes. SP 
īehteksed vastoiksE  (vihdoiksi). Kj l. puh  
kazvab. I. naŋktob  (putoaa) pū s.  (ks. lehti) 

leh tipa ju  (Ph), Lm  leh tip a iju  sepipaju, -v it
sa, jukona oleva paju  (reessä). 

le h tiv itiię  (Lm), Ɗ lehivitǻ  ed. 
leib  (Sıı N Lh Pk), B Kj ĩe ib , V Plı Lm 

leib\ę, SP -ŭ; p. Sn—V Ph Lh -äd, B N 
-àd, N -ad, SP -iä , Kj ĩeibad; pl.n. Sn Pl 
Kn Kš N V SP Lh leib\äd-, pl.p. Sn Pl Td 
Kš N V Ph Ļh -id , Kn -id , SP - ĩ  leipä, 
leipävilja: Sn l-äd ń i đepgad en.ıę ei ole 
leipää eikä rahaa. B m u žik  o i  kaśśá ïis  
l-àd  mies o tti kon tista  leipää. pendoİA 
sinun ĩe ib  еилд u itettu  sinun pelloillasi 
v ilja on leikkaam atta . Td rihez leibäd  (vil
jaa) p u id a u . leiban le iìav v e iiš  leivänleik- 
kuuveitsi. zavođ ittau  leibid o ttam at alka
vat takavarikoida viljoja. N лорріги ііі 
leibàd  leipä on lopussa. Kj ĩe ibad  įe ĩe  ei 
ole leipää.

Іеі(ЫЪал (Kn); p. -òd leipäviipale: kaks l-òd
SUĮĮS.

lcibdabid (B); pl.n. -od leipälapio.

leibmäküŝk (B) leipä(möykky, -kakku): 
pandau obraz l-äłę piäłę pyłıim yksenkuva 
pannaan 1-n päälle. (Av Mnĸýmĸa.)

leibäi\ńe (Td); pl.n. -žed leipä, vilja: šihi 
meil l-žed i oteli niin m eiltä viljamme 
takavarikoitiin .

*leikad\uda (N); pr. kond. -ùiš haavoittua: 
ozàida kieràs štóbį hää l-ùiš surmaÀę osu 
yhdellä kertaa niin, e ttä  hän h-nisi kuo- 
lettavasti.

jięikata (Sn), B Pl Td T P  Ph Lm leikata, 
Kn леікайа, Td Kš V Lh neikata, Td 
leittă, leitä, N leikata, leikatta, Kj ĩeikata', 
pr. Sn Aęikkadan, B P l Td N T P  Plı leik- 
kadan, Td teidän, K n Kš V '.ıwikkadan, 
N leikadàn, Lm  leikatah\ impf. Sn .nęïk,ka- 
žin, Kš B Pl Td leikkažin, B Plı leikkai, 
Kn леіккагіп, Td leiŝĩn, V леіккаёіп, K 
leikažìn, Kj ĩeikśīn  haka ta , katkaista 
(teräaseella), leikata (N Lm  myös v il
jaa), haavoittaa: Sn Aęikkadan oksaŋ ker 
pūn. ha.tŋçd oo šülüt kümmene Aįikattu 
halkoja on h ak a ttu  noin kym m enen 
syltä, tahtoi (aikoi) Aęikaìa ЪгІЬоіл (nuo
rukaisilta) piăD. Aįikakkat keske.t (kes
keltä)! pĩrdost müö Л(іка1л p id läu piirtoa 
m yöten on leikattava [kangas], suonee 
лįikkašid, veri lähtöu. mažik (mies) kirve- 
Ігел ролѵее ,ıęilǽaŝ. B kümmene kierad 
miärųÜe (m ittaa), a (m utta) ükš leikkada 
[ettei tule erehdystä]! melĥńik leikkai tuo- 
mižen ruagaižen metsämies leikkasi tuo 
misen vitsan, олдаріап лeiккadau nuora- 
hińe lămÜ  [repun] nuoraviileke hankaa 
olkapään. Td raud leikatau pajàš. kirvë- 
Ііел ku 1 pūd leittă, piđav panda kirvèz- 
vařš kun kirveellä tah too  p u u ta  hakata, 
p itää  kirveeseen panna varsi, leikata pūd, 
nuor (nuora), hienod barbad Aeikatau kas- 
saŕi.t (vesurilla). Aeikkada leibäd! leittäuı 
šärges pien palaińe da pandau oŋgei sär- 
jestä  leikataan pieni pala ja  pannaan 
onkeen (syötiksi), leižīn arššinam pitkid  
łaŋkpałoid leikkasin arssinaıi p itu isia lan
ganpätkiä. leiban leiìav veilŝ leivänleik-
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kuuveitsi. điäd  (jää tä) leikatun. N hau- 
göd (halkoja) leikammài lähtöu. iškou kir- 
vèheu sormīd müöiìe i leiĥadau sormèd lyö 
kirveellä sorm ia ja  katkaisee sorm et, lei- 
kàž m illai pien sabĩil (sađ.) katkaisi m i
nu lta  pään miekalla, leiĥadàu kurnikaa  
avaa kalakukon (veitsellä), valin ak lei- 
kadau rugišt. T P  ларві suadah, enzimai- 
ziksę leikatah ńaba кегіЫетіл kun lapsi 
syntyy , ensimmäiseksi leikataan napa 
keritsim illä. P h  üurkkan  koivuz leikkai 
iťfŝeh pidum an  koivusta hakkasi itsensä 
pituisen pölkyn. Kj pihīan  (pihlajan) 
ĩeikśīn . Lh Aeikkada piä iäre hakkaa pää 
irti ruum iista!

jieiickajvmas (Lm) haava (veitsen, kirveen).
Aei\kkoda (Sn Lh); pr. -kon, Kn leikòmme, 

N leikòd; impf. Sn Lh -koin katkoa, 
paloitella, pilkkoa, leikellä: Sn pūn suo- 
ned (syyt) л. кігѵекел pid^äu. hän ei an- 
danu л. omad hibdad (ihoaan) ei alistu- 

' nu t le ikattavaksi (operoitavaksi). K n lei- 
kòmrne sidęgèd snuàpùis (lyhteistä). N 
leikòttai ралоілф  (kappaleiksi). Lh ku- 
(İser pokoińikaą леікоі колтеЫ ралаЫ  
kuski paloitte li kuolleen kolmeen kappa
leeseen.

*leimahteł\da (Td); pr. -ou leimahdella.
Aвkah\tada (Lh), p r. -tan; impf. -tin  lehah

taa , liikahtaa: ела л -ta ń i kuuna  (millin
kään)!

lekah\tazetta (Sn), N lekàhtadaze; pr. Sn 
-tazou; impf. -íĩhe lekahtaa, liikahtaa: Sn 
kurĩc lekahtīhe dai oruź ĩlbiťtìhe hana lii
kahti ja  pyssykin laukesi. N teilç ei su  
lekàhtadaze te  e tte  saa 1.

lekahtoi\tta (B); pr. -ttau; impf. Td le"kàh- 
toit, N lekàškòií lekahduttaa , liikahdut- 
ta a , koskettaa: B đaAgmūrehtui (puutui), 
ń i käde.ı (kädellään) l. ei voi. l-ttau ku 
ha.uļod. se ha.ıg лардепои kun liikahdut- 
ta a  halkoa, se [pystyssä oleva] halko 
kaatuu . Td šīd nuoràs vähãŝelJ.e,kàhtoit 
rŭndähäA [końdī] s itä  nuoraa liikahdu tti 
hiukan ryntäällä [karhu], N se pieu lekàš-

kòiù tämä m i Іеіл kĩimmĭd  lıän pää tään  
heilautti: m itä ihm että  teille on ta p a h tu 
nut?

lekàrstv (B Td); p., p l.n. -ad lääke: ferša.t 
(välskäri) andau l-ad. (v. лѣкарство.) 

lekkehiu (N) liikkeellä (on). 
le\kkuda (B Td); pr. -kun, N -ĥkuu\ impf. B 

Td -kuin  heilua, liikahdella, vavahdella, 
kuljeksia B pū  lekkū [tuulessa]. Td pŭs 
ladv lekui. külàd müöi lekkū m uźik  mies 
kuljeksii (joutilaana) p itk in  kylää, tämä 
hebo külas aino (aina) lekkū, ei mäne met- 
tsăi. N xaŕpiu, hänen kai kođi lekkuu 
kuorsaa niin e ttä  koko hänen asuinraken
nuksensa vavahtelee. ajèttai kahtèu hebou 
bohàtťęŕıd kai muo lekkuu  sankarit r a t 
sastavat kahdella hevosella niin e ttä  m aa 
vavahtelee.

Hehiìškatta (N); pr. -i alkaa liikahdella, 
käydä, kuljeksia: suou đuomai kai лаіпе- 
hèd merĕs l-i kun rupeaa juom aan, niin 
laineet meressä a lkava t käydä. 

*lekŉtaška\tta (Td); impf. -ž alkaa liikutella, 
heilu ttaa: tū ī l-š lehteksed tu u li sai lehdet 
lepattam aan. 

leku\ttada (B), Td leku\tada, N lekù\ttada\ 
pr. B N -ttau, Td -ían; impf. B -ĩ, Td -iin  
liikutella, h e ilu ttaa , hä ily ttää: N viruu, 
mies; opi lekŭttada miest mies viruu [tiel
lä]; y ritä  1. m iestä. 

leĩĩoi (Td); p. -d eräs leikki: davai, briìıa- 
((šud, Z-d viändämäi ruvetkaam m e, pojat, 
leĩĩopta, leikkimään! 

lenib (B P l Ķn), V -i; p. B -ed, Kn -ed lempi, 
rakkaus, naim aonni: B lemben nostand, 
P l lembennost lemmennosto. B ńevvoitī 
neišišelę rištikanz, što kudain ma.ıttau 
l-ed nostada ty tö lle neuvottiin  ihminen, 
(e ttä) joka osaa lem peä nostaa (naim a- 
onnea hankkia). 

lembe\kaz (Pl), Td -käz; p. P l -kast; pl.n. 
-kkahad; pl.p. -kkahid lemmekäs (helposti 
saa m orsiam en, sulhasen): Td l-käz briha, 
neictŝud.

ı
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lembo\i (Sn B Td), Td ĩemboi, P k  lembue; 
p., pl.n, Sn -td; pl.p. -лoid lempo, piru, 
h itto  (kiroussana): Sn mäne l-inę (hii
teen)! Td l. šindà* vođìv p iru sinua riivaa. 
P k  lembue śindai ottagai (piru sinut peri
köön!

lem\i (Sn B Td N Y TP Sg), B Td P k  īem\i, 
Td ĭemu; p., pl.n. Sn B Td Sg -ed; pl.p. 
Sn -id lieju, m uta, heteikkö, Td myös 
sammalikko veden päällä (soissa): Sn l. oń 
đärves, pohđas. B (Іалд uppoi ĩ-ē, īemi- 
randā. ĩ. suo, đäŕv, латЪ, kus (jossa) 
pohđ vedeĩ on. Td ì. on nouznu vedèm piäl. 

Hemik (B); ad. -ол liejuinen, m utainen: 
veğišiīmad (lumpeen hedelm ät?) kazvetau 
l-ол роЫал. 

īemi\kaz (B), Td lemi\kaz; p. B Td -kast, 
Td -kask pl.n. B -kkahad, Td -kkähäd; 
pl.p. B -kkahid. Td -kkähid m utainen, 
m uta-, lettopohjainen: Td đäŕv on l. 

ĩenıirand (B), Td lemirand; p., pl.n. B Td 
-ad; pl.p. -oid pehm eäpohjainen ran ta . 

lemisuo (B Lm) lieju-, lettosuo, vetelä, kan
tam aton  suo. 

lem\iSik, -uSiīc (Td); p. -ižikköd. -ušikkod 
suossa veden päällinen sammalkerros, 
joka painuu paljon kävelijän alla, säären 
puoliväliin, estäm ättä  kuitenkaan käve
lyä; sellainen kohta aidataan  keväällä 
lehm iltä: elä aja hebod lemiSikköiì lehm 
on vajonnu lemižikköi. 

īend (B); ill. -õ lento: sotkad hüpniíiī eŕahad 
ī-õ m uutam at so tkat hypähtivät lentoon. 

lendadi (N) lentäen, lentäm ällä: sei «  śe 
ei) voidùd ń i hebou ajada, ń i đaugau 
matkatta, ń i l. letta niinpä [sinne] ei ole 
voitu  hevosella a jaa , ei ja lan  kulkea eikä 
1. päästä.

īende\ldä (Sn Td); B Kn N .V  -ліа, SP -ītä; 
pr. Sn -löu. B Kn Td N V P k  -лои, 
SP -löü; impf. Sn B Kn Td N -ī, V SP 
-īi  lennellä: Td puarmad l-ndau. V ĩīpa- 
kod (perhoset) І-ліаЬ. SP kiärbäišed l-ltäh. 

lendeī\ī (Sn); p., pl.n. -'jäd; pl.p. -'jöid lente- 
lijä, lentävä: l. orau siipiorava.

lend(ora\u (Td); p., pl.n. -vad siipiorava. 
ìenđŝu\i (Td); p. -jad hyllyvä: ел aja hebod 

l-jai savikkoil 
lendä\i (Td); p., pl.n. -jäd lentävä: l. orau 

siipiorava.
īen\toŰk (Sn Td), B Td -h tík ,  T P  lenìotíkę; 

p.. pl.n. Sn Td -totškad, B Td -ìoiśkad, 
TP lenìoÜkad; pl.p. Sn Td -toŬkoid, 
B Td -toÜkoid nauha, ty tö n  palmikko- 
nauha: Sn lämïsöin piđetäu ĭentoÜkoid 
(hameen) viilekkeinä käy tetään  nau
hoja. (v. ленточка.)

Aвnttę (Lm) nauha: kassį.ı. palmikkon. 
(v. лента.)

neŋgo\ińe (Sn); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. -išid 
ansan seikoin, orsi: ŕihm šidotau л -išē; 
pandau händäi điboihe, bokkî pandau 
vihtekseD ansa sidotaan selkoimeen, täm ä 
pannaan korvakkojen varaan, molemmin 
puolin tehdään  vihit (risuista ta i kuusen
oksista). (ks. SKOK I s. 96. k. 66.) 

lep (Sn B Pl Td V Pk), Kn N löp, Kn TP 
leppÄ, Kš N ĩep. V Plı Lm lėppę, SP 
leppä , Kj Ĩöpp(ü); p. Sn B Pl Td V TP 
P h  leppăd, Kn N läppäd. Kš N ĩeppäd , 
SP leppiä; pl.n. Sn P l Td V SP Plı lepäd, 
B Td Pk lepàd. Kıı K löpäd, leþàă, Kš N 
ĩepäd, N löpad, Y lepad. P h  lepad; pl.p. 
Sn B Pl Td V Ph leppid, Kn lõppīd. Kš 
N ĭeppid. SP leppī leppä: Sn lepăz nuađi- 
tau ragendoid (kelıloja). 

lepesk (V) lumpeen lehti. (vrt. Av лепесъ.) 
le\pik (Sn Td), B Td -pìk, Td -pik; p. Sn 

Td -pikköd, B -þìkkod, Td -þìkköd; pl.n. 
Sn Td -piköd, B -pìkod, Td -þìkèd; pl.p. 
Sn Td -piköid, B -pìkoid, Td -þìköid le
pikko: Sn іиал lepikö.iA..og.Jeppä(ĩ đ ä rc r  

däd tuossa lepikossa on paksuja leppiä. 
leþìkm\y,a (B Pl); p., pl.n. -uad: pl.p. -aidl 

lepikkoa kasvava maa: P l l. văgöm mua. 
leppänpurb (Td); pl.p. -uid  lepän urpu. 
lepäińe (B Td), Kj löpäińe; p. B Td lepäšt, 

TP lepàstę, Kj löþäštü; pl.n. B Td le\păi- 
šed, Kj lö\päišed; pl.p. B Td lepäižid. Kj



löpäièïd leppäinen; pikku leppä: TP I 
leþàstę barbad (varpua).

le\Sk (Sn B Td), N -s% -sk; p. Sn B Td Kıı 
■sked; pl.n. -sked, N -sked; pl.p. Sn B Td 
■škid leski: Sn mäńīž L miehe.iį. g„eunę 
ŝeńixxäd, ottajad menisi leski naimisiin, 
m u tta  ei ole sulhasta, o tta jaa . B nuoriı 
ріііѵіл điăid  (jäit) ńügü (nyt) leskekš. Kn 
lesken onda leskenä olla. N leśìąak leski
vaimo.

leske\städä (Sn P l Td Kš), У -stada, SP s  da; 
pr. Sn P l Td Kš SP -stän, V -stan; impf. 
Sn Pl Td Kš -M m , V -štin, SP -siin  olla, 
elää leskenä: P l terveheę (terveenäkö) les- 
kestäd?

leskevünnü (kaski) (TP) kolmanneksi vuo
deksi p o lttam a tta  jääny t kaadettu  kaski.

lcš\(idä (Sn), B N -íŝidä; pr. Sn -(in. B N 
-Uin; impf. Sn -tm . B N -tëīn listiä: Sn 
nuaťid pidäitı l. B kai (kaikki) nagrĕhed 
iärä leštsĩ. końdī kanduoi onıā pezā nuaììd  
leśtëitud.

ležaŋk (Sn B Td), Td л ešank, N lešank; p.
Sn B Td leŝaŋkkad; pl.n. lešaijkad, Td 
nežankàd; pl.p. S nB  Td leŝaŋkoid uunin- 
pa,nkko: Sn viere ležaŋkkanę magattAÌ Td 
pă(Ûvn pańī muastęŕ panòŭ pä(Üìn i  ku* 
олп0ѵ goŕńitë, goŕńi(iÊàl panòv nešanlcàn 
m uurarim esŧari tekee uunin ja  jos on 
kamari, kam ariin tekee pankon, (v. ле- 
жанка.)

īetńoi (Lh) kesä-: ĩ. p ińđ iak  kesätakki.
(v. лѣтнііі.)

lettä, īettä (Sn), Pl Td letä, Kn N īetta, Kš 
ĩetä, N letta, V  ĩendada, SP lendiä, P h  Ien- 
däi. Kj īeta; pr. Sn P l Td SP Ph lendän,
B letau, Kn īendan , īendau, Td N lendau, 
Kš ĩendän, N V īendan, Kj īendăb, Lh 
ĭeìau; impf. Sn Pl Td leńđ (-in), Kıı Kj 
īeńđź (-īn), Td lenóģ. Kš N Īeńã(-in), N 
lenđź, Ph  leúdi lentää: Sn īind  īendäu 
алаііаккаіі (alhaalla). ĩindud lettău. N 
lettai !шг(Іалла(к) (parvessa), kübened Ш- 
tai. SP ülähä(ťŜi (ylhäällä) ĩindud letäh. 
P h  leńđi tiähteks taivahah. Lh h i  xlcpńiu
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катагол kandod vaste, kai mettšähižejıę 
panat piäłıä ïetau kun .iskee kirveen h a
m aralla kantoa, niin täm än  kappaleet 
sinkoavat paholaisen päähän. 

leu-, īeu-, īeü- ks. īöu-. 
lev\ed (Sn B Td Kš Ph), N -ed, Lm  -ei; p. Sn 

Td Kš Ph -edäd, B -edad; pl.n. Sn Td Kš 
P h  -edäd, B -edad, N -edàd; pl.p. Sn Td Kš 
P h  -eđid, B -edid; komp. Sn B -edemb, N 
-edèmb; sup. Sh kaikiz leveãim leveä, le
vyinen: Sn tämä đogi oo seń đogeę l. (levyi
nen). Td l. ãogi, łaud. dorog oŋ kümmenen 
aršinan í. tie on kym m entä arssinaa le
veä. Kš hveıĩiš tuohiš .madittu virz (virsu). 
N levīš levedèmb suuri maAaidust leveni 
laajemm aksi suu rta  nuotta-avantoa. Ph  
īevedoīÜĘ (kondï) karhun toisintonim i. 

levedatta\u (Kn); p. pl.n. -vad leveähkö. 
levedembahkö\ińe (Sn); p. -št; pl.n. -ižed;

pl.p. -ižid hiukan leveämpi. 
leve\dİA (B), Kn -д\л, -gįnę lev ä llään , -eeıı: 

B kakš ńedalid pidetäu l. kaksi viikkoa 
pidetään 1. [pellavat nurmella]. Kn nos- 
tàmmę ligòn iăreh i  levitàmmę пигтелё 
l-gįnę sit pidämme т иал релѵаЫЛ kaks 
ńeđalìd І-дгл nostamme (pellava)lion pois 
ja  levitäm m e nurmelle levälleen, sitten  
pidämme pellavia m aanpinnalla leväl
lään kaksi viikkoa. 

lered\üz (Sn Td), B -us, Kn ĭeveduz; p, Sn 
Td -üï, B -ui. Kn ĩevedut leveys: Sn tä
män đogeę l-üđ  đoged eıuıę ń i kuga täm än  
joen levyistä jokea ei ole missään, vīš 
virstad ümbäreheze l-üi viisi v irstaa ym pä
riinsä. B l-uthoŋ kämmen [suksi] on käm 
menen levyinen. K n virst pidut, puoĩ 
virstad ĩ-uĩ v irstan  pituinen, puolen virs
tan  levyinen. Td tuo tämàmmoińe l. łaud 
tuo täm änlevyinen lauta! 

ľeved\ăhk (Sn B Td), B -ahk; p., pl.n. Sn 
-ähköd, B Td -ähkod; pl.p. Sn -ühköid, B 
Td -ähkoid leveähkö, hiem an liian leveä: 
Td tämä on l. łaud : ei sohi, tuo kaidemb. 
—  Td l-ä,hkoińe.
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levendü\z (Sn); p. -st; pl.n. -ksed; pl.p. -kšid 
levennys: pövŭ, kauhtana pandau bokkā 
l-spana, Ісолпіtŝuppuińe turkkiin , kauh
tanaan  pannaan sivuun levennyskappale, 
kolmikulmainen, 

leviuĄz (B); pl.n, -ksed sillan kansi; pehkut, 
pahnat (eläinten alla): Ъалкиогл§ piäłe 
pandau í., nahkod (silta)palkkien päälle 
pannaan kansi, lankut. 
onged l-ksekš olkia pahnoiksi [sialle]. 

levļittädä (Sn Pl), B -ittada, Td -itädä, -ìtăda; 
pr. Sn Ph Td -itän, B -itan, Kıı -itàn, N 
-ìttau, -ittau, V -itettäh, T P  -itetăh, Ph  
-iìetàh, -itetiih, P k  -itetau; impf. Sn B Td 
-Uin, Pl -Utin, N -ìïin  lev ittää: Sn đogo 
kai levititte tadehco joko kaikki lannat 
lev ititte  [pellolla]? B ozràd īevitetau лаі- 
tad müöi puidavakš ohrat levitetään [rii
hen] lattia lle puitaviksi. P l tadeht levittä- 
gät pc.ıdfhiÿl Kn ligòn levitàmmę nurmeni] 
leveginę pellavalion levitämme nurmelle 
levälleen. Td levitċidä dorogad (tietä), šiäd 
(sijaa), heinăd (kuivam at), habud. N mä- 
nòu ŕīhei, levìttau snuopùd (lyhteet). 
ühtën navan müö vastę ĩevıtim  yhden lat- 
tiallisen me vasta levitimme (lyhteitä 
puitaviksi). ĩevitettai šafferàt postelìd sul- 
lıaspojat lev ittävät p a tja t [nuorellepa
rille hääyöksi]. P k  penvaz īevitetau muanę 
pellavat levitetään m aanpinnalle.

*lev\itä (N); impf. -īš levetä, tu lla leveäksi: 
levīé levedemb suurt manaiduśt leveni laa
jem m aksi suurta  nuotta-avantoa. 

lev\o (SP Lm), Ph  леѵо; p. SP lev\uo; pl.n.
SP Lm -od; pl.p. SP -олоі ulkokatto. 

levo\ĭver (Td), N -rver, p., pl.n. Td -īverad, 
N -rverad; pl.p. Td -īveroid revolveri, 
(v. ревбльверъ.) 

levzvieŕ (Sn); p., pl.n, -id; pl.p. -Id leijona: 
l. oŋ kaikİAç zvìeŕīle (pedoille) zvieŕ. (Av 
лёвъ-звѣрь.) 

īibed (Sn V Ph), B Td libed, N Hbèd. SP 
īibei; p. Sn Pl Td Kš Plı ĩibedäd, B Kn N 
īibedad. Td libedàd. V ĭibeda,d, SP ĩibiedü ;. 
pl.n. Sn Pl Td Kš Ph  ĭibédäd. B Kn N

ĩibedad, Td libedàd, V ĭibeda,d, SP ĩibied; 
pl.p. Sn Pl Td N V P h  īibeđid, B īibedid. 
Kn Kš īibeđīd. Td libeđid, N libędįd, SP 
ĩibielöi liukas, niljakas: Sn ĭibedä.ı d iŁ ı 
(jäällä), šüдйгел oo ī., ku i (kun) küīmäu. 
B dorog (tie) on ī., ei voi сіалдоіл šeiêuda. 
лaŋgeńin ĩibedaл dorogaл. V ĩibedanę 
(Іійл§.

ĩibeste\Azettä (Sn); pr. -лгеп; impf. -Ilme 
luiskahdella: f.: äijiŋ kieroid ĩibestüdä 
1.: m onta kertaa luiskahtaa.

ĭibestü\dü (Sn), B ĩibestu\da, īibìstu\da. Td ’ 
libèstü\dä, N libèstu\da; pr. Sn B Td N 
-n; impf. -in  livetä, liukahtaa, luistaa, 
luiskahtaa: Td libedän điä.ı dalg libèstüi. 
N libèstuin i ,ıaŋgeńin.

ĩibo (Sn B P l Td Kš N Plı Lm Kj Lh), B 
Td N V P h  libo tah i, vai, eli: Sn advoihe 
tuodau ńeiftšud ĭ. т щ йоі ńedäĩid ende 
pruazńikkad ĩ. kaht sukulaisiin tuodaan 
ty ttö  ŧ. nuorikko viikkoa t .  k ah ta  ennen 
juhlapäivää, adamaa händ ozuttau, dog 
om puoĩ iiöd ĩ. huondusÜura ĩ. m ioo  O ta
van pyrstö osoittaa, onko jo puoliyö vai 
aamupuoli vai m ikä [aika] on. B šīd hän 
калат prirnettiu nưıdehen ńägöu ?. hau- 
gin ĩ. ahvenen í. šīgan, niitten kanan 
ńägöu — аггадал püštäu i nostau venehë 
s itten  hän (tuulastaja) ta rk k aa  kalaa — 
näkee m ateen t .  hauen t. ahvenen t. siian, 
m inkä kalan näkee — atraim ella pistää 
ja  nostaa veneeseen, keno on kuiv mänd 
1. kūz. magados-piäi (m akuulta) nouš ĩ. 
(eli) ĩibui. Td keškkodĻı on końaparé ī. 
šomk rakennuksen (katoksen) keskikoh
dassa oıı harja- eli kurkihirsi, (v. лйбо.)

īibu\da (Sn B N), Td N libu\da; pr. Sn B 
Td N -n; impf. -in  läh teä liikkeelle, työn
ty ä , nousta, päästä; alkaa, ruveta; rien
tää , y ltyä (tekem ään jtk ), kiihtyä: Sn 
tuhkhavadoihe ambuškattī, šīd ĩ-i tuhkam  
pöĩineh kun tuhkasäkkeihiıı ruvettiin  
am pum aan, niin alkoi nousta tavaton  
tuhkanpöly. B magados-piäi (m akaa
m asta) nouê ĩibo (eli) ĭ-ı. īıbu, ĩıbu läre
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nouse, nouse pois (makaam asta)! odva, 
odva ĭ-in  vastaiŝë tö in  tuskin  pääsin 
eteenpäin vastatuulessa, hebo ĩ- i duok- 
sernā müödmägē hevonen läh ti juokse
m aan myötäm äessä. Td paha oli tũəès 
1-da tänne: vastaińe oli vaikea oli tuulella 
läh teä  tänne: vastatuuli oli. vie šinävah- 
поіл päivijı l-it tänne meit tiedustammai 
vielä vanhoilla päivilläsi sinä tu lit läh te
neeksi (vaivauduit) tänne m eitä katso
m aan. ambund libū (kiihtyy). N hän pū- 
naudui mecfšikkòi i l-u pa,pĻtĕ vastat hän 
pyörähti m etsikköön ja  rientää pappia 
vastaan. i(iĥe ī-i hebònnustę ŕīhei itse 
läh ti kiireesti hevosensa luo riihelle. ĩ-u  
me(tëìkkoi pagòi lähtee kiireesti metsik
köön pakoon. ĩ-i taboiìammai läh ti kii
reesti saavuttam aan. 

libu\tada (Td), N īibu\ttada; pr. Td N -tan; 
impf. Td -tin hopu ttaa  liikkeelle, kiih
dy ttää , saada alkuun: Td kasvatimme da 
kojo-mi-(e đałgoile l-timme kasvatimme 
[lapsia] ja  jo tenkuten saimme [heidät] 
jaloilleen (elämisen alkuun), ühten liuon- 
dnksen ambund l-tettĩ eräänä aam una alet
tiin  kiihkeä am m unta. N ĭ-tlau enàmbàu 
hebog müödmägèi hopu ttaa  hevosensa pa
rem paan juoksuun m yötämäessä. 

lidn ks, liñ.
*liebe (N); pl.n. -gèd. lĩĕbeged helma, lieve: 

pahan (paholaisen) ak nostan l-gèd i (ja) 
kükùšťŚĩzei (kyykistyi). 

lieđ i (Sn B Td), SP Plı Lııı -w; p. Sn B Td 
-ud. SP -ū; pl.n, Sn B Td SP -ud\ pl.p. 
Sn B Td -uid , SP -илоі keinu, kiikku: Sn 
läkkä І-ил lieįđiumāl B mäne l-ũ\ SP l-ил 
lie<đêulah.

lie(dê\uda (Sn B Kıı Td P h  Lm), SP -no, 
pr, Sn B Kn Td SP Plı Lm  -un, Td -mi; 
impf. Sn B Kn Td SP -uin  keinua, kiik
kua: Lm l-umas oлdah. l-umah măndäh. 

liв(dsu\i (Sn); p., pl.n. -jad-, pl.p. -joid kei
nuja, kiikkuja. 

lie(đzu\ttada (Sh B Sg), Td -tada\ pr. Sn B 
Td Sg -tan: impf. - tm  keinuttaa, kiikut

taa: Sn l-ď danoĩi paraxodaл höyrylai
vassa ke in u tti kovin. 

liekittada (N) lääh ä ttää . ' 
ĩiema\k (Sn), B čï-£; p, Stı -kkod, B šbxxad\ 

pl.n, Sn -kod, B šl-xad-, pl.p. Sn -koid, B 
šl-xoid repale, risa, riekale: Sn sobad oo 
rebittü kai ī-koihe v aa ttee t ovat kaikki 
repeytyneet riekaleiksi, astū ka vai ī-kod 
viuxetăü  astuu, niin riekaleet vain liehu
vat. (vrt. v. шлепакъ.) 

lie\mi (TP); p. -ndę kalakeitto , -liemi: lie- 
nou l-ndę, rodih rokkàd (san.) jos tulee 
lientä, niin tulee rokkaakin. 

liemenökandàd (Lm) vuonan toiset villat.
' ĩiemino (B), P k  ĩiemeno-, pl.n. B īĩĕminòd, 

N lieminod, T P  Ueminöd, Lm liemenöd 
liemen, vuonan ensimmäiset villat: T P  
pestäìı .naste kartaizes doga päivàd liemi- 
пол i релѵакал lasta  pestään joka päivä 
kaukalossa vuonan villoilla ja  pellavilla. 
P k  eńs kier (kerta) vuonàd Ueritau, se on 
ĩiemeno.

lieminoińe (B) k arttaam aton  (villa): í. on 
karttimatoï ѵгЛ.

*lieniška\ta (N); pr. -ndou alkaa tulla: l-ndou 
loppu.

īiepestuda (B) lääpästyä, hengästyä (esim.
hevonen ajosta). ,

īiespi(Ü\äd (Sn); pl.p. -öid tikapuu t: nouse 
ĩ-öid mü°i katokse,tęì (v. лѣстница.) 

*liest\uda (B); pr. -ū  liestyä, kiertyä, kehit
ty ä  auki (langan säikeet). 

ліегт, .liešın (N), V Lm  liežmę: p. V lie S mad 
N liekki (esim. palavassa päreessä); У Lm 
uunin  suun yläpuoli. 

īiete (Sn—Td V P h  Kj), B Td T P  liete, B 
lietęh. N liete; p. Sn—Td Kj ĩietet. Td lietèt, 
N lietèt, V Plı īietettę; pl.n. Sn— Td V Ph 
īietteged. B lieteged, liettęgęd, N liettegèd, 
TP liettegèd, Kj īietked\ pl.p. Sn B P l Td 
У P h  ĩiettegid, Kn īiettegīd hiekka: Sn 
hien ĩ. i däred ĩ. hieno h. ja  karkea h. 
Шлои muga, što ĩ. punozou tuulee niin, 
e ttä  h. kiertelee (ilmassa). Pl Ігеііеделліеі
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kasva. Td hienod lietèt, krupĩii(ad (kar
keaa) lietèt. N pouvei suoi liettegei vajoa  
polvia myöten hiekkaan vajoaa. 

lietekrieš (B Td) hiekkaharju. (Av крежъ.) 
īietem ua  (Pl Td) hiekkamaa. 
lie\((Soda (Sıı B Pl V TP Lm), B Td Kš Plı 

ĩie\((Soda, Td Aİe\tÛoda, SP lie\{(Suo-, pr. 
Sn B P l Td KŠ V—Lm -(tíon, -t(Sou, B 
-ÏSou, Kj UetíSou-, impf. Sn Pl Td Kš SP 
-({Soin. B -{{Soi. V Ph -({Suoin, Sn P l 
SP -({Soi, B Td Kš -((Soi, V P h  -((Suoi 
lietsoa; läähä ttää : Sn pajas ралдскел 
lie ((Solan. B ралдекел ĩ. hebo lieïSou, 
ЬеЬол on odiška (hengenahdistus). TP 
lie((Sotah hīlìę (sysiä). 

liettä  (Sn), B Td liettä-, pr. Sn B Kš N M 
ĭienou, B N T P lienou ( liened), B -tienä, 
liened, Kn liennov (liettàu), Td ĩienov, 
lienòv ( liéttàv), lienöm, ĩienou, N lienen, 
Kj ĭienob, M ĭienou  ( ĩietau ), P k  liened', 
impf. N lień (Uetíī). tieni, V lieńi, M ĩień  
1) riittää , oıı tarpeeksi, kyllin, (v. 6ý- 
детъ.): Sn ĩienou šinukše sinun laisellesi 
riittää . B pane ĩöulüdì —  lienou!. lyö löy
lyä! —  riittää  [jo]! ĩienou iĩkeda  riittää  
jo itku! lienou šũ tíida  šiəjıei minuss^üm- 
häri tarpeeksi olet tehny t pilaa m inusta. 
ìcogo vuodekš lienöm leibäd. Kš (eikś lie 
nou teille riittää . N ühtès rīhès lienīš 
leibäd vuodęlcS śilödä yhdestä  riihellisestä 
(viljoja) tulisi leipää vuodeksi syödä, hau- 
göd (halkoja) lieńîšbi (riittäisi) lcümme- 
nèkš vuodekš. —  2) tulla, saapua; tap ah 
tua: Sn huomee vihm  va i poud ĩienou? B 
tänäpä vihm ĩienou : sagedas puvess..on. 
rok lienou hüvä [ahvenista], hiĩīem bi ajàd, 
.loitèmbi liened (san.) hätikö im ättä pitem 
mälle joutuu, (äs ŕebuoin nahkàs ĭienō  
minun naiįeəę  (vaimolleni) pa ĩtõ  hüvä 
voroíńih  (kaulus). tuīi(àn vuodęn en ĭiene 
muańitettu tu levana vuonna ei m inua 
petetä (en tule petetyksi). іата(калтеЬ)  
nügü lienou luĩjàks vuot täm ä (halme) 
ııyt tulee tulevaksi vuotta. Kn a kui 
koñz pilvèd lieitau gromiskadou m u tta  kun

pilvet tu levat, silloin ukkonen alkaa jy 
ristä. Td łumèmpano lienöm lumisade tu 
lee. svòađb lienöm häät ovat tulossa, päi- 
vănnouzemas nägüm kajakan: voib liettä 
hüvä pogod päivännousu n äy ttää  kuulak
kaalta: voi tu lla  kaunis ilma. колте da 
(ynnä) kakš— äijägi ĩienov (paljonko on)? 
ramkoihe panòv sto.ıaŕ síok.ıàd i ikkun  
lienòv vaĩm ìš  kehyksiin puuseppä panee 
lasit ja ikkuna on valmis, liĕttav paĩnèìùd 
tu levat painetuiksi. N lień pimëd đo. 
minä sille lienee hüvä ruodai m inusta 
tulee sinulle hyvä työmies. ĩieńi Ьйлле 
duged hänen tu li vaikea [kulkea], liekkui 
m i A  liekkui, ajada pidau  sattukoon m itä  
tahansa, a je ttav a  on. lieńi staŕikăM  hän- 
dài šieī vanhuksen tu li h än tä  sääli. Uetíī 
tsa ŕ^ę  immeńinàd  tu li tsaarin  nimipäivä. 
liettai jепегалЫ gośtìs kenraalit tu levat 
olemaan vieraina, vuaxtegele suei ajoid, 
što ĩē tít läskàn vuaxtegeu vaahtoon asti 
ajoit [hevosen], niin e ttä  reidet tu livat 
vaahtoon, s ī d  lienou mušik hänestä tulee 
mies. peuvaz đo äńikoiìŚou i lienou (Sülkü 
pellava jo kukkii ja  tu levat sylkyt. V 
voinę ku  tu li, sīd ambundę lieńi sota kun 
tuli, niin am m unta tu li (alkoi). M ottanet 
ka šid ĩienou surematoińe kun o ttanet 
[sen hevosen], niin tulee olemaan huole
ton ta . Lh lähten panen išerkovã tuohuk
sen, eig liene mille kebđemb lähden kirk
koon, [ostan] kyn ttilän  [ja] panen [sen 
palam aan pyhim yksenkuvan eteeiı], ei
köhän tulle m inun keveämpi [kantaa], 
lehmäd ĩietau kođis lehm ät tu levat ole
m aan kotona, ižajię ĩień šiaĩ isän tu li 
sääli. P k  šüö ho(ä ńämäd лот(Ы, ka lie
ned külläińe syö edes näm ät leivänpalat, 
niin tu let kylläiseksi. — 3) (jo)ku, -kin 
(ѵ.нибудь): Sn ken-ĩienou tu īi pertíī joku 
tu li tupaan . B mвįtSas raíSkahlĩhe ken- 
ĩienou m etsässä risah ti joku. etíSiu mida- 
lienou paidas etsii jo takin paidasta. 

īiev (Sn B Pl Lii), B Td liev, p. Sn B ,PI Lii 
ĩ-ad', pl.n-. l-ad. B Td l-àd; pl.p. Sn ß  P l
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Td Lh ĩ-oid; komp. Pl. ĩ-emb lievä, löyhä; 
mieto, heikko: Sn ĩ. ладд löyhästi kier
re tty  lanka, B ĩ-ad Mŋgad. I. tul vieno 
tuuli. I. kofei, tëai m. kahvi, tee. I. rok 
vähäliħainen, -kalainen keitto. Lh üleę 
ĩ. oo rok.

lifĩšik  (Kn); pl.n. -àd (naisten) liivi. (v. лйф- 
чикъ.)

īig\a (Sn H Td), E Lm liga\ p. Sn B Td -ad; 
pl.n. Sn Td -ad; pl.p. -oid lika: Sn meidem  
pihoiĩ ĩ-ad eu.ıę. lehmäd ĩ-az brođitau 
(kahlaavat). soba (vaate) ĩ-aŋ kere ku i
van. B doroga.iA (tiellä) on ī-ad (kosteaa 
likaa), pertiss^on ĩ-ad (kuivaa likaa). 
sobad on ĭ-as vaa tteet ovat likaiset. 

lígadu\da (Td); pr. -n; impf. -in  likaantua, 
tah raan tua: la ĩ (lattia) l-i.

*ligai\ńe (Td); pl.n. -êed likainen. 
ĩiga\kaz  (Sn), Lm nigakas; p. Sn -kast; pl.n. 

-kkáhad; pl.p. -kkahid likainen, kurainen: 
Sn ī-kkahaD soban (vaatteet).

.liga.ıuhtç (Lm) lika-, kuralätäkkö. 
ligàsta\da (Td); pr. -n; impf. ligašis liata, 

tahria ,
ligàstoi\ttada (Td); pr, -tan ed, 
ĭigastļuda (Sn), Td ligàst\uda; pr, Sn Td -ū; 

impf. -u i likaantua, tah riu tua: Sn soba 
đano ĩ-ū  vaate kovin 1-uu. 

liga\ta (Td); pr. -dan; impf. -iin  liata, tahria. 
ĭigo (Sn B Kn Td), B Kn Td N Plı Pk  ligo; 

p. Sn B Kn Td N Ph P k  -d liko: Sn 
penvast šügüzen ĩigō pandau. ku  pandau 
ĩ.ć šî pandau piänç mangod grũzakš kun 
tehdään  (pellava)liko, siihen pannaan 
m alkoja (puita) painoksi. B релѵаг vedē 
pandau ligō. Kn penvahad ĩigos. nostàrn- 
mę ligòn iäreh. Td ägèz. adr on ligos. 
pełvàs pandau ligòi. sohao (vaatteet), 
penvahad ĩigos. N sìt pidäu panda ligòi 
vedèi roivăhàd sitten  on pan tava roivaat 
likoon veteen. P h  sld (sitten) penvàs 
pandàĥ ligòĥ vedèĥ. sid nostętàĥ ligo. Pk 
релѵаг on ligos. 

ligokivi (Td Sg) pellavalikokivi (nurmella 
aina valm iina rannassa).

ligopū (Td) pellavalikopuu (näiden päällä on 
kiviä painona). 

ligošeibä\z (Td); p. -st; pl.n. -häd; pl.p. -hid 
pellavalikoseiväs (on rannassa pohjaan 
lyötynä pystyssä vakinaisesti; ei kiskota 
irti talveksi). 

ĩigo\ta (Sn B Td); pr. -dau; impf. -š , B 
myös -i lio ta (pellavat, astiat, vaatteet): 
B релѵаг ĩ-dau. 

ĩigo\ttada (Sn B), Td -tada, ligòtădă; pr. 
Sn B Td īigotan, Kn ligoìamme, V ligo- 
tettah. TP ligotetah; impf. Sn B Td ĩigotin  
lio ttaa (pellavia, työkaluja), tu rv o ttaa  
(astioita): Sn ĩ. ägest. B do релѵаЬші on 
ĩigotetud. Kn kaks ńeđŋÁid ligotàmme 
kaksi viikkoa liotamme [pellavia]. Td 
ĩ-tada pelvàst. ägèst, teĩegad (ra tta ita ), 
nīnd  (niiniä), hurštìd (hurstia), šīd (sit
ten) piđav ligòtădă veđè' (vedessä) рел- 
vàz). ĩ-tada penvahad, sobad (vaatteet), 
kaīitoikš sūrimed (piiraita varten  (hirssi) 
suurim ot). TP ezmăi ligotetah sobàd, sīd 
sultèatàh ensin liotetaan vaa tteet, sitten 
hierotaan.

ĩih\a  (Sn—V M Lh), B N Ph Lm lih\a; p., 
pl.n. Sn—V Ph M Lh -ad. N -àd; pl.p. 
Sn—N M Lh -oid, V Ph -uoid liha: Sn 
pid iäu īihad ahavoita, ei muga hapata 
lihat on auringossa ku ivattava, eivät 
niin (helposti) m ätäne. ĩihat šüöt kui, 
ka šīt paranet kun lihaa syöt, niin sitten 
paranet (lihot). B müön poUin poigaižed 
lihaksi myön porsaat lihaksi (teuras
tettaviksi). kons (milloin) Ылои końđ- 
šüömã hebon lihoid. V  pedraą ĩ: poron
liha. Lh колте kaiĩm at (kattilallista) 
kiehu ĩihad. 

lihakuĩba\k (B); pl.n. -kkad lihapiirakka.
(v. кулебяка.) 

ĩihantorgui<tëi\į (-(ĩši\į) (B Td); p„ pl.n. 
-jad; pl.p. -joid lihakauppias, (vrt. v. 
торг0в|ецъ, -ца.)

Іікарал\а (N); pl.p. -oid lihapala.
Uharo\k (-k) (N); p. P k  -kkad lihakeitto, 

-rokka.
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lihasuoń (N) jänne. 
lihūfiǻura (Lm) vuodan lihapuoli.
Hihatuk (N); pl.p. -uid  lihakasa. 
īiha\u  (Sn), B Td Kš liha\u; p., pl.n. Sn B 

Td Kš -vad,-, pl.p. B vcìd lihava; B myös 
viljava (maa); Td vehmas: Sn ĩ-vad 
hebod lcargaittau (kirm aavat) keväden i 
(sekä) šügüsen. B l-vìd nambahìd. Td 
l. koiviĩc. Kš l. m uŝik  (mies) [ajaa] l-vaì 
ŉeboł.

liho\da (Sn B Td); pr. -n; impf. -in lihoa, 
tu lla  lihavaksi: Sn šina onęd ńügü (nyt) 
ĩ-nu  dano (kovin). 

liho\tada (Td); pr. -tan; impf. -(in  lilıôttaa: 
ì. šigàd (sikaa), hebod, lehmad. 

limai\ta (Td); pr. -dau; impf. -I tu tista , 
väristä: noloin mädähn, kıśeī l-dau sam- 
m akonkutu, kiisseli tu ta jaa ; (ei m uusta 
sanota).

ĩi\ñ  (Sn P l—Kš Lh), Ɓ Td Kš li\ñ. Td li\n, 
N li\dn, īi\dn(ĕ), V Plı īi\dnę, V Lm 
li\dnę, SP ĩi\dnu, Plı li\dnę, Kj li\dnu; 
p. Sn—Kš Lh -nnad, N V P h  -dnad, SP 
-dnoa; pl.n. Sn— Kš Lh -nnad. Td linàd, 
Kš īinad, N V SP Kj -dnad, N -dnàd; 
pl.p. Sn— Kš Lh -nnoid, N -dnoid, V Ph  
-dnuoid, SP -dnoi kaupunki: Sn minä 
kävüiį ĩinnā  m inä kävin kaupungissa. 
Td īinnà4 kăvünd kaupungissa käynti. 
petroskī, Iin on ońegàn samian raudan 
Petroskoin kaupunki on ihan Äänisjär- 
ven rannalla, astŭŉı m ińä kieràn linàs- 
p*ċn petroskian kođī astuin m inä kerran 
Petroskoin kaupungista kotiin, kanàd 
suatètau (viedään) linna 1 müödăväkš. N 
minä oīin tūnu lidnàs-piei i oīin kođįs 
m inä olin saapunut kaupungista ja  olin 
kotona, läktem minä lidnài enoa suondài 
(ansaitsemaan), anuksen lidn Aunuk
sen k.

tind  (Sn V Lh), B Kn Td N V Ph lind, Kn 
nįndu ,. Td Ună, N lindu; p., Sn V Lh 
ī-ud, B Td N P h  l-ud; pl.n. Sn Y Lh 
ī-ud, B Td N Ph  l-ud, Td N V l-ùd; 
pl.p. Sn Lh ī-uid, Td N Ph l-uid lintu:

Sn l-ud lelli merē (merelle päin), ľ. īendäu 
anahakkaīi (alhaalla). B m inä ühtes 
metšńikaƞke toisen l-ud püudìmmę minä 
yhdessä toisen metsämiehen kanssa lin
nustin. Kn oned ku päivän endätįttu 
nįndu  olet kuin päivän y llättäm ä lintu 
(sanotaan m yöhään nousseesta). Td l-ud 
püüttä rihmoił, l-ud arnbuda linnustaa 
ansoilla, ampumalla, dorögàn sördăjàd 
l-ùď keltasirkuŧ (?). l-ùt IŜivťŜetettaǔ (vi- 
sertävät). N ošśip, l-un suoi Ossippa, 
linnustaja, ambui l-uid i  suoi hää l-uid 
am pui lin tu ja  ja  hän sai lin tu ja, lähi 
ajamài ku i l. lendamài läh ti ra tsa sta 
m aan kuin lintu lentäm ään (vinhaa vauh
tia). Ph l-un püdettäu pöšši linnuııpyynti- 
kaha, teerentarha. 

lin\duoi, -doimarđ, -dunmarđ  (B), P l -d(ê)oi, 
Kn -duoi. Td -dukàzmǔărđ, ī-dummuard, 
N -dummuord, -dummūròi, V -dukka- 
haine, TP -đêoi, SP lińđŝoi. P h  Lm 
-đêuoi; pl.n. B -duoid, Y -dukkahaizèd 
lillukka (rubus saxatilis). 

lindui\ńe (B), Kn -nę; pl.n. B -Šèd pikku
lintu, lintunen: B tū ĩ đüvad sip ĩiu  i l-šèd 
ńoukitau heid tuu li jyvät karistaa ja  lin
tuset nokkivat niitä , māseŋka l., anda 
šina meile šüödä kuašad M aššenkainen 
lintunen, anna sinä meille syödä puuroa! 
Kn aigainç l-nę ńokàn puhtàstàŭ varhai
nen lintunen nokkansa puhdistaa. 

ĩinduńńeńä  (Sn P l Kš) lounainen (ilman
suunta): Sn l. tūnou on lounaistuuli. 

lintta\k (B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 
-koid lin tu taakka, kantam us lin tu ja  (se
lässä kannettava). 

lipahtoittada (B) räp äy ttää  kerran silmää. 
*ĩipai\tta (B); pr. -dau p e ittää  lumella: 

ĭ-dau dorogan (tien) [tuuli], 
lipas (Sn B), B lipas, V TP lipas; p. Sn 

lipast, B lipàst; pl.n. Sn ĩippahad, 
B ĩippahad, V lippahàd; pl.p. Sn ĩippahid, 
B lippahid kannellinen arkkunen: Şn 
ende vahnas saĩiollī l., a ńügüde pień sun-
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dug ennen vanhaan sanottiin  lipas, m u tta  
ny t pieni kirstu. 

īipe\ttädă (Sn), B -ttada, Td lipe\tädä; pr. 
Sn Td ľtän, B -ttau; impf. Sn Td -iin, 
B -řS n  B rä p y ttä ä  silmiään; B Td lepat
ta a  (tuulessa): Sn ī. š i ĩm ũ .  B ĩ-ttada 

• siīm il. lehtekset (lehdet) pũs ī-tetau Шлдл.
Td tüłou l-ttäuı. 

lip\iïǻ (Sn), B Td -ìĩŠ, B -iïŝ. Lm -ittsę; 
p. Sn -ittšüd, B -ìtüad. Td -ìitëäd; pl.n. 
Sn -i(Üüd, B -ì(íǻad, Td -ĩ(ÍŠad; pl.p. 
Sn -ifťšüid. B -ųtšoid, Td -i(tšoid tuohi- 
lippi: Sn Іір ц й й л  duodau vei kaivos, 
ojas.

īippo\da (Td); pr. -u; impf. lipoi lipoa 
(kissa m aitoa kielellään). 

īips  (Sn B Td), B N У Ph  Lm l-u; p., pl.n. 
Sn B Td N Ph -ud; pl.p. -uid  lihta, lipsu. 
Osat: B Td pohđ (alusta, emäpuu), stoi- 
kad (jalat), bokad libo (tahi) Aaidad. 
kieĭ (kansi), nagAad (naulat, tapit): 
É kuabe piăzou l-us rohtim eŧ läh tevät 
lipsutessa.

*lipsùlę\z (Td); p. -st lihtaam inen: däīgLw 
l-st ігоЬалкал tröbaīdà“ lihtaam isen jä l
keen vitim ellä vidotaan (pellavat). 

īipsu\ttada (Sn B), B l-ttada, Td l-ta, l-täda, 
N l-tta; pr. Sn ī-tan, B T-ttau, Kn l-ìamme. 
l-tàmme. Td l-tan, Td Ph ĩ-đan, N l-dau, 
V l-ttah, Ph  l-tàh, Lm  l-tah, P k  l-tetau; 
impf. Sn ī-tin, B ĩ-í, Td l-šin. l-íin  lih- 
da ta  (pellavia): Sn ĩ. peлvahad p idŉu. 
ešmäi (ensin) Aoukutettau, šīd (sitten) 
ī-tettau. Td l-ta pełvàst (pellavia), đäĩделе 
Aoukutęst lipsùtettà“ loukuttam isen jä l
keen lihdataan. 

ĭist (Sn B Td), Td list; p., pl.n. Sn B Td 
-ad; pl.p. -oid arkki, lehti, levy, B Td pl. 
paistinpelti (jolla piirakoita paistetaan); 
Td myös lapam ato: Sn om bumag-, šešt- i 
raudĭ-ad on paperiarkkeja, pelti- ja 
rau talevyjä, hođ nukkuđi da suaimme 
īistaą vaikka torkkuen niin saimme 
arkin (kirjoitetuksi), (v. листъ ja  глистъ.) 

īiša  (Sn), B Kn Iisa, Pl Kn Kš Lh īiša,

Td ĭišä , SP lisä; p. Sn īišad. B liŝad. 
Pl Kn Kš īišad , Td īišad; tr . Sn īišakš, 
B lišakši, Kn lišakš, Kn Kš Lh īišakš. N 
lišàkš, lišakš, SP lišäksE; pl.n. Sn īišad; 
pl.p. īišoid lisä: Sn vähä īišad oo šīd ei 
s iitä  ole apua. B šìt рало künìau i ägeste- 
tau i  lišakši kuokitau  s itten  palo kynne
tään  ja  äestetään ja  (lisäksi) vielä kuoki
taan . B vähä šinus on lišad ei sinusta ole 
apua. Kn anduoi tsaŕ Ьаллд ko.ımę sadàd 
rubĩàd lišakš. Kš īišakš, pưkäu ruattA. 
olkoon menneeksi, teen työ tä . N do ku i 
lienou koumę kierăd vàstaduttanei, ka šīd 
lišakš otà no jos [hän] kolme kertaa tullee 
vastaan, niin sitten, olkoon menneeksi, 
o ta [hänet rengiksi], andam müö калле 
kasin  (kissan) i  (ja) koiraa lišakš. paha 
duumaiìsou: лорріи koï(šacı; lišakš andau, 
anda oppiu sadida paholainen arvelee: 
h äv ittää  renkaan; kum m inkin an taa  
[sen], koettakoon viskata. 

lišaduda (B) lisääntyä, enetä. 
ĭišata (Sn B V), Sn Td ĩišätä, B īišata, 

Td lišata, N lišàtta, SP lišätä; pr. Sn B 
V N  īišadan , S nT d  īišädän, Td N lišadan, 
N lišadàn, SP lišiän; impf. Sn B īišašin, 
Sn Td ĭišäšin, B īišain, Td N lišašin, 
V īišašin, SP lišäin  lisätä: Sn ĩišädä 
(ĩišada) vei kattuãl B pidäu каикал vei 
ĩ. korvoihe. īöulŭd īišata pidav. N minä  
sille viįšküme rubīad lišadàa (annan lisää). 
ĩišada toine kier lyö toinen kerta! minä  
otin, lišašiį toišęn kierän m inä otin ja  
löin toisen kerran. 

lišatoińe (B) kelvoton, hyödytön. 
īiše\tä (Sn), B -ta, Td l-tä; pr. Sn ī-nöu, 

B ī-nou, Td l-nöuı; impf. Sn B ï-ń, 
Td ï-ń, l-i enetä, lisääntyä: Sn rahvast 
ĭ-ń  văhäińe kansaa tu li lisää vähän. Td 
dogë vei l-i joessa vesi kohosi, heinad 
nurmile l-nöuı heinää niityille kasvaa 
lisää [sateen jälkeen], rahvàst próaznikałe 
l-nöuı kansaa tulee lisää kyläjuhliin. 

īiš\ida  (N); pr. -in; impf. -īn  nuolla, (v. ли- 
зать.)
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Aİt\a (Td); p., pl.n. -ad; pl.p, -oid asiain ja  
välien väärentelijä, sotkija, (v. лыть.) 

jiįtar\ida (Td); pr. -іщ  impf. -ī sotkea, vää
ristellä asiat. (vrt. Av лытарь, лытать.) 

litkàd (B N), N īitkàn  hąrjakaiset: N duodai 
hüö Ĩ - D .  oìèttai, l-d duodai: tŜajuđ. kofi(àd 
o ttav a t ja  juovat harjakaiset: teetä , kah
via. (Av литки.) 

ĩitouhk (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid teräs- 
viikate: ĩ. on üńńäi staĩńī, vikateh oo 
raudaińfe) t . on kokonaan teräksinen, 
lyhytvarsiviikate on rautainen. (Av ли- 
TÓвĸa.)

li(Üaida\zetta (Sn); pr. -sen; impf. -žin 
tunkeutua: ела l-ze, rahvast on äij ілт аі 
älä tunkeudu [sinne], kansaa on m uuten
kin paljon.

U(fšaidu\z (Sn); p. -st tunkem inen, ahdista
minen.

li(İǻai\tta (Sn), B Td -ta, Kn Lh ĩ-tta; 
pr, Sn B Td l-dan, B liUaidan, K n Lh 
ĭ-dan; impf. Sn B Td l-šin, Kn ī-šīn, 
P h  litīŠai, Lh ĭ-šin  tunkea, puristaa, 
pusertaa, litistää , painaa jtk in  vastaan: 
Sn ei pidä l. ń i kedä ei saa ahdistaa ke
tään . raunahĩ l-dau, ku  rügī da.no rau 
haset (nystyrät) tu levat kainaloihin, kun 
yskii kovin. B hardod l-dau hartioitani 
pakottaa, painaa. Lh ku  ī-tau, раітоіл 
veSi lähtöu kives-piäi kun pusertavat 
[kiveä kourassaan], paim en saa veden 
lähtem ään kivestä. 

li(Űau\zuda, -duda (Sn); pr. -zun, -dun;
impf. -zuin, -duin  tunkeutua.

*li(Ûoda (B); iınpf. ĩi(Üuni tunkea (ja tku
vasti, m onta kertaa): rébuoi täut väget 
piän sinne li(Üuoi кик§іпале šüdämē kettu 
tunk i tä y ttä  voim aa päänsä sinne ru u 
kun sisään. 

li(İšoze (K j) tunkeudu.
*liudu\da (Td); impf. -i liitää pitkin han

kea, m aata. 
liudui (Td) liitäm ällä pitkin m aata: łaskeđl 

l. ńułu  heitettiin  liitäm ään ń. —  liudus 
liitäessään.

ĩiuh  (Sn), B Td N P k  Huh, V T P  Ph  Lm 
l-ę, Ph л -ę; p. Sn ĩ-ad B Td l-ad; pl.n. 
Sn Г-ad, B Td l-ad, B N TP P k  ĩ-àd, Ph 
л -àd; pl.p. Sn ĩ-oid, B Td l-oid auskari, 
äyskäri, vedenviskain (enimmäkseen tuo 
hinen): Sn ĩiuhan ѵалеіаи vet venehes-pįäi 
ä-llä ajetaan v e ttä  veneestä. T P  liuŉę 
on калап dagettau, tuohes azuttu ä. on 
kalojen jakam ista varten, tuohesta teh ty . 
P h  Lm veziden viškottau liuhę vedenvis
kain. *

īiuhtes (Ph),-TP liu[teh, Lm liühteh; pl.n. 
Plı īiuhtehed, T P  lıuftehèd; pl.p. Ph 
īiuhtehid, TP liuftehid lyhde, sidoin: TP 
sīd ѵалдопои rugis, düvä kovenou, sīd 
rahnotàh liuftehiłę sitten  vaalenee ruis, 
jyvä kovenee, sitten  leikataan lyhteille. 

liädz (Sn); p., pl.n. -äd; pl.p. -öid lätäkkö, 
lammikko: veĕiliä(đśäz лotoid on vesi- 
lammikossa on sam m akoita. 

ĩiăń\idä  (Pl); pr. -in; impf. -īn  hemmotella: 
ei pidä ĩ. .lasti 

ĭiäv (Sn P l Lh), B Td P k  liäv, N liev, V TP 
liävę, Lm  leăvę; p. Sn P l Lh īiäväd, B Td 
Pk  liäväd; pl.n. Sn P l Lh īiäväd, B Td Pk 
liäväd, N lievàd, TP liävàd; pl.p. Sn Pl Lh 
ĩiävöid, B Td liävöid, B liăvüöid läävä, 
navetta , om etta: Sn vazad (vasikat) 
OAdau ĩiäväs. Td Ыілѵел piđeităŭ lehmid 
liäväs. Lh kakš īiäväd avoin, колтаг 
umbez kaksi nave ttaa  on auki, kolmas 
On suljettu . P k  lehm on kütküdes liäväs. 
(v. хлѣвъ.) 

līb\idä (Ph); pr. -in; impf. -īn  hipaista, 
laukaista: l-ī llpaiišimes 1-si liipaisimesta. 

ĩibi\ttäzettä (Sn); pr. -ttäzöu; impf. -İİĨhe, 
-ťīihe, B līb itíī laueta: Sn kurĩc lekahtīhe 
dai oruš ī-ü ïhe  hana liikahti ja  pyssykin 
1-si. vedänš Īīpatťšimes, ī-tühe i ambui 
vetäisi liipaisimesta, [pyssy] laukesi ja  
ampui. B puińe pišísaĭ līb iiü  kaaripyssy 
1-si.

līde (Sn B Td N), B P l Kš N ĭīdę, B N līdęh, 
līde; p. Sn l-t, B Td l-t, Pl Kš N ī-t; elät. 
Sn B Td l-ges, P l Kš N īĩdęges, N līdęges
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itä: Sn kges-pläi Шлои idästä tuulee. 
huondukses adamaą händ l-gē-p^ăi ozuttau 
aam ulla Otavan pyrstö osoittaa itään 
päin. B šīd neliä  üurā-piäi m oliu : 
eńđŝimai lidęgë sitten neljään suuntaan 
päin rukoilee: ensin itään. Td tūłou 
(Шлои) l-ges-piäi. päiv (aurinko) nouzou 
l-ges. N pohđlīdę koillinen, suvillde kaak
ko.

līdepohđaińe (Td), Kš ľ-e koillinen. 
lldesuvińe (Sn Td) kaakko: l. tul. 
līdelšura (Pk) itäpuoli. 
līdetū\l (Sn B Td); p. Sn -nd, B -At, T d  -Id; 

pl.n. Sn -Aвd, B -nęd. Td -lèd; pl.p. 
Sn B Td -lid  itätuuli. 

līg  (Sn), B Td TP Ph  P k  līg; p. Sn l-ad. 
Kn Td l-ad, Td kàd; komp. N kemb 
liika, tarpeeton, ylim ääräinen; pariton, 
epätasainen (luku): Sn piä li hebod, 
l-akš(i) mäńi peruu ta hevosta, liiaksi 
meni. B kogodutau vīž heƞged: l. heŋg 
pidän onda, ei rovnoid puarad kokoontuu 
viis henkeä: pariton luku p itää  olla, ei 
tasainen pari. Kn midä кйлии? ■—■ kai 
hüvä, ei l-ad m uud ń i midä m itä  kuuluu? 
— kaikki on hyvin, ei m itään liikoja. 
Td andoid mille kaa rublan. ела ota kadl 
elä küzü kàd hindàd älä pyydä liikaa 
hintaa! hän milei andoi kàd đeŋgad 
(rahaa). TP l. on likkujaìę, tühję on ištu- 
janę (san.) liikkuva saa, istu ja ei saa. 
N l-emb kier aja useampi kerta aja (käy)! 
Ph löuzi sepuoi kan  tiähten (kans.) löysi 
seppä ylimääräisen tähden. 

līgan  (Sn) liian: l. sūreę regem (kuorman) 
panin, tämä leib oo ligam pehmed. 

līgliha (B N) perna.
lĩkkuda  (Sn), B līkkuda, Td N llkuda; pr. 

Sn līkun , B N līkun, N T P  Ilkun ; impf. 
Sn Ilkuin , B Ilkuin  liikkua; nyrjäh tää, 
m ennä sijoiltaan; tu lla  hulluksi: Sn đaAg 
llku i. hän mielez llku i  (tuli hulluksi). 
B hebo šeizū, ń i kunnę (m ihinkään) eu.ıę 
llkkunu šìa  коЫал (siltä kohtaa), т ілла  
Лалд llku i jalkani nyrjäh ti, sinä vähäizen

mieles llkuid  sinä olet hiem an hassah ta
nut. Td łaŠk hebo ei llkkunu  laiska hevo
nen ei h ievahtanut [vaikka lyötiin], käźi 
on llkunu  (on sijoiltaan). N ńügöi риолеі 
päiväi suo tte) eugat llkugoi (ела Ilku) ń i  
kunna  ny t puoleenpäivään asti älkää 
liikkuko (älä liiku) mihinkään! T P  älä 
Ilku, ole slt kohtasi 

*llkku\i (TP); ali. -jałę liikkuja, liikkuva: 
llg on l-jałę, tühję on ištujaлę (san.) liik
kuva saa, istu ja  ei saa. 

līkuttada  (Sn B), Td llkutada, N llìcùtada, 
Ph  M līkuttada; pr. Sn B Tikutan, Td Pk 
lĩkutan, N llkutan, Ph  llkuttau, M Ilku- 
tetah; impf. Sn B llku lin , B lĩku îtin  Td 
llkutin, liiku ttaa ; keinuttaa, soudattaa 
(lasta kehdossa); sekoittaa (m uta): Sn 
virunaišid  (m akaavia sairaita) ei pidä 
ľ., anda hüö virutan  (maatkoot)! mäne 
Ilkuta лаві, .ıapš itköul N ei voinu minùrı 
pied (päätäni) llkùtada. Ph  llkuttau m u
dan sekoittaa pohjam udan. M hoi ka.nad 
llkutetah händäs, šina händäd elä ota 
vaikka kalat liiku ttava t hännästä , sinä 
häntääsi älä o ta  [avannosta]! P k  Aašt 
llkutetau kütküdes. 

ĩlkutu\z  (Sn); p. -st keinuttam inen, soudat
tam inen (lapsen).

Hm-, llvhein (Td); p., pl.n. -äd; pl.p. -id 
vihreä vedenpohjakasvi (Sandalan jä r
vessä), josta voidaan valm istaa sandank- 
nim istä verkkoväriä.

Гin  (Sn B Kn), B Pl Td N У P h  Lm P k  Iin, 
TP l-ę; p. Sn Kn ī-ad, Pl Td l-ad; pl.n. 
Sn Kn ī-ad, B' Pl Td V Lm P k  kad, 
B N T P  P h  kàd; pl.p. Sn Kn ī -oid, 
P l Td koid  ham ppu (cannabìs sativa): 
Sn īlnaz Aiıađitau (tehdään) naŋgad 
verkko i  (ja) kaŋgahā. P l llnaŋ kum u  
(siemenkota). Td llnàs lòaditau nuoràd, 
laŋgàd. V ралЩп on Iinan tüös azuttu 
pa lttin a  on ham puista valm istettu . Ph 
лaŋgàd kezrätäh llnàs. 

llnaąroiva\z (B); p. -sf; pl.n. -hàd; pl.p. 
-hìd ham ppuroivas, vespio, useita kou-
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ruksia sisältävä, olkikierteellä sidottu  
lıamppukimppu. 

līnļaińe (B Pl Td); p. B Td -aSl, Pl -àšt; 
pl.n. B Pl Td -aižeđ; pl.p. -aišid lıamp- 
puinen, hamppu-: B l. nuor ham ppu
köysi (nuotanköytenä). 

līnanšiemeęvoi (B) hampunsiemenöljy. 
lī\p (Pk); g. -pan väkkärä: 1. śeibähän piäs 

kurižou (hurisee). 
īīpa\kko  (V); p. -kkod; pl.u. -kod; pl.p.

-kuoid perhonen: ĭ-kod ĩende.ıtah. 
īīpako\ińe (Sn Td), B Td līpako\ińe, Kıı 

ĩípako\ine; p. Sn B Kn Td -št; pl.n, 
-ižed; pl.p. Sn B Td -ižid, Kn -ižīd perho
nen, Kıı vesiħyönteinen: Kn sotkad suo
da i īīpakoižid, da śīgad so tkat ja  siiat 
syövät v-siä. 

īīpa\İťǻim  (Sn), B -(İšin, l-Uin, Td Sg 
l-(ťǻim, Lııı l-(tëin; p. Sn ī-tÜind , Td Sg 
l-(tóimd\ pl.n. Sn B Ī-İŭvmed. Td Sg Lm 
ì-(tëimed; pl.p. Sıı ī-ttǻimid, Td Sg 
ì-((ǻimid (pyssyn) liipaisin: Sn vedìhıž 
ĩīpafťǻimes, ĩībiiťihe i ambui vetäisi psta , 
[pyssy] laukesi ja  ampui. B ĭīpatÜimes 
Im painandau kun l-ta painaltaa. Td häm 
painałž lĩpa(Uimès. 

īīpoi (B Kıı Td), B Td N SP līpoi, B Pk  
līpuoi, Kıı Plı Lm līpuoi, Td lĩpòi, Pk  
līpuę; p. B Kn Td ĩīpoid, SP līpoidu, Plı 
līpuoid; pl.ıı. B Kn Td ĩīpoid, B līpuoid, 
Td N SP līpoid, Plı līpuoid, P k  līpuoid, 
ìīpuəid ; ,pl.p. li Kıı Td ĭīpoAoid, B līp- 
poAuoid, SP Іѵролоі, Ph līpo.cuoid perho
nen: B kirdau līpuoï, va.ıŋedad līpuoid 

ĭīpoibabo\i (Sn); p., pl.n. -id; pl.p. -noid 
kovakuoriainen. 

lī\ppi (V); pl.ıı. -þid  liippi, kalahaavi. 
Aisa\ińe (Sn); p. -št; pl.ıı. -ižed; pl.p. -ižid 

valkea otsapiirto (eläimillä), laukki: leh- 
тйлл.,оо л. 0((šas, va.ıŋed duro šilmideŋ 
kuu (e a.ıas suai lehmällä on piirto otsassa, 
valkea viiru silmien välitse alas [turpaan] 

. asti. (v. лысйна.)
AÌsotİǻu (Sn) piirto-, laukkipää: л. lehm. 
lītoz (B) jalakseen pantu  paikka, liiste.

lī\ttada (B), Td -ttädä; pr. B -tan, Td -tän; 
impf. B -(in, Td -iin  liittää  yhteen (esim. 
reen ta lla  anturaan): B l. puižúı libo 
(tahi) rauda ižù  падлоіл; noukud (reiät) 
kaivetau огал (poralla).

*лШ\о (Ph); p. -öd m ääräaika: minä en 
lähtę kesken л -ǒd m inä en lähde [palve
luksesta] kesken [sovittua] m ääräaikaa. 

liv (B Td) V T P  Ph Lm -ę; p.. pl.n. B Td 
Plı -ad, TP -àd B vesiheinä, rantaheinä 
(kuin hiukset); Td venyvä kerros hapah- 
kon maidon pinnalla; Td V T P  Ph Lm 
vihreä lima järviveden pinnalla: V ł. on 
veden рійл. 

līvaksine (Plı Lm) limainen: P h  vezi on l.
(ks. liv )  

ло, lo ks. ли. 
лоа- ks. лиа-
loahańainę (Lm) pienehkö kaksikorvainen 

soikko. (v. лохань.)
Aodm (Sn B Td N), TP -o; p., pl.n. Sn B Td 

-ad; pl.p. -id lotma, alho, kallioidëp väli
nen notko: Sn šelgăn da korbeŋ keskez oo 
vežińe suo, л. harjun  ja  korven välissä on 
vetinen suo, alho. B ühted (toiset) oŋ kui- 
vàd л -àd, toižed on vežin-àd. Td da,ıo 
(kovin) vedöu (vetinen) л. on suo. 

Aodmandeh (Sn); p. -t; pl.n. -ed; pl.p.' -id 
notkelma.

*no(dê\uda (Pk); pr. -uən hutkia, lyödä;
rusahdutella. ' •

*lofk\o (N); komp. -iemb ta itavasti, ovelasti 
m užik Jıuodiu vie l-iemb mies tekee vielä 
ovelammin, (v. ловко.) . -

лода (Sn B Td V), p. -d lima, räkä (yskök
sissä): Sn л. nouzou kurkkū. B rügiĥdän 
(ĩalgeS л. Td šülgöuı l-d sylkee räkää. 

.ıoga\ta (S11 B Td Plı); pr. -dan\ impf. Sn 
-žin, B -i, Td -ž sylkeä ysköksissä limaa, 
rykiä näljää: Sn л-dat kai (aivan) vereŋ 
kere.

лодо (B N Td), Pk лодо; p., pl.n. B -d; pl.p.
-id kallioiden ta i kangasmaiden välinen 

' notko, alanne; P k  suuri kuoppa. (Av 
логъ.)

14
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Aoguęńe (Pk) kuoppa.
ло|^аи (Sn), B Td N V -xań, B V P k  -hań, 

TP Auahańńe, P h  лахапі; p. Sn .wxanad.
B Td -xańid ; pl.n. Sn -xunad, B Td 
-Xańid, N -xańid, Pk  -hańid; pl.p. Sn 
-xanoid, B Td -xańīd pyöreä, m atalahko, 
kaksikorvainen lehm änjuottoastia, kau
kalo: N andau mušik kuoŝkud tobđàą 
.toxańìn mies an taa  [hevoselle] ruum enta 
(silppua) suuren kaukalollisen. Pk leh- 
mid đuotetau Aohańis. (v. лохань.)

лпЦі (Sn—Ph Kj Pk), Kš lohi- p. Sn—N 
Kj -í, V Ph -tę, SP -tu; pl.n. Sn—V SP 
Ph Kj -ed, B Td -èd, Kš łohtèd; pl.p. 
Sn Pl Td N V Ph -id, B Td -id, Kn Kš 
Kj -td, Kš łohtīd, SP -ĩ lohi: Sn İäz đogez 
euAę лоЫ. Td hüvăs калаз, nohes, kurńik  
hyvästä kalasta, lohesta, kalakukko. Kš 
lohten suomuz. łohtess^on äī razvad. loh- 
telLon tobđ (suuri) piä'.

Aohka\itta (Sn Kn Kš), B Pl Td V -itä, 
SP -ta; pr. Sn— Kš V -idän, SP локкоап; 
impi. Sn P l Td Kš -iįin , B SP -in, Kn Kš 
-išīn, V -iźin  lohkaista, ta itta a , m urtaa 
(esim. leipää): Sn anda т іп а л-idan leibüdl

Aohke\ta (Sn Td Kš V SP); pr. -nou; impf. 
Sn Td Kš -ń, V SP -ńt lohjeta, m urtua.

ло\ккоі (Sn B TP), N -xkoi, P k  -hkue; 
p. Sn B -hkoid nauriskeitto, -lohko: Sn 
nagrišt ku keitetäu haudaksi, se survotau, 
šit pandau ńldeŋ kere tahtast каіііла, šit 
ku pä(tǻis kiehu, ĭienou л. kun nauriita  
on keite tty  haudikkaiksi, ne survotaan, 
sitten  pannaan niiden kanssa taik inaa 
kattilaan , sitten  kun uunissa kiehuu, 
tulee n. nagrehez Auaditau Aohkoid, hau- 
dad (haudikkaita). B nagrišt kruššitau, 
keitetau vedeƞke, veši ѵалиіеіаи iårĕ\ šīd 
survotau nagrehed ku i tahtahakš, šıt pan- \ 
dau sinne razmi(tëad, tahtast; šīd veded 
ūdessā kuaìau kaĭťİAā; šīd keitetau hüvin, 
otetau ка((іл, bĩuodİAç pandau nohkoid; 
šüödau ĩeibaŋke nauriita  paloitellaan, kei
te tään  vedessä, vesi valu tetaan  pois; sit-‘ 
ten nauriit survotaan taikinaksi, sitten

pannaan sinne taik inan  ju u rta , taikinaa; 
sitten  vesi uudestaan kaadetaan k a tti
laan; sitten  keitetään  hyvin, o tetaan k a t
tila, pannaan lautasille keittoa; syödään 
leivän kera [syksyllä ja  talvella niin 
kauan kuin nauriita  riittää], T P  nagristę 
(nauriita) keitetäh, survotah, pàndah ńäi- 
vöid (ku ivattu ja  nauriita), muarđàd, ruge- 
histę dauhũD, pieksetäh äijäA (kovasti), 
pandah pü(tëih (uuniin) i  (ja) rodih syn
ty y ) ітел (mämmi), лоЬкоі. 

łohkoirok (Td) nauriskeitto.
Aoiko\ttada (Sn); pr. -ttau; impf. - ī  k aak a t

taa: kana л -ttau. 
лоі\т  (Sn B), Td ł-m, Kš l-m, SP Lın Kj 

л-ті; p. Sn л-nd, B л-nt, Td ł-md, SP 
л -ndu; pl.n. Sn B SP Lm л -med, Td 
ł-mèd, Kš l-mèd, V TP P k  л-mèd; pl.p. 
Sn л-mid  Td ł-mid, Kš l-mīd, SP л-тг 
loimi (kankaassa): Sn л-med kaŋgahã 
pandau. B paraz tüö (pellava) kaŋgahã 
kezratau (kehrätään) л -mekš. SP kudied 
i  (ja) Aoimed kaŋgahas. P k  л-mèd i ìcude- 
gèd.

AoimAaŋg (Pl Td); p., pl.n. P l Td -ad;
pl.p. -oid loimilanka. 

loimlaud (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid lopin- 
puu, joka pannaan loimilankojen poh
jukkoihin, jo tta  loimet voitaisiin loppuun 
asti kutoa.

Aoimu\ttada (Sn B Td); pr. -tan; impf. Sn B 
-(in, Td -tin  jy sk y ttä ä  (esim. kirveellä 
veistäessä pirtissä, väkivasaralla lyö
dessä), paukuttaa : Sn ела ust л-ta danoli 
älä p auku ta  ovea kovin [kulkiessasi]! 

.ıoi\toińe (B Pl Td), B -teine, N -ìoinę, TP 
-ttoine, Ph -toine; p. B Pl Td -tosi; pl.n. 
-toišed, T P -ttoized; pl.p. B Pl Td -toiźid  
kaukainen, etäinen: B л. mua. u id ī  (meni) 
л-toiźē m eĭĭša. Pl s ū a o  [on] л-toiíes 
me(íšäs. Td л. rnatk. N ei л-ìoinę suśod 
läheinen naapuri. TP л-ttoized keAAod on 
hele(äd, lähiksE tuldui rümssähtetäheze 
(tu levat rämiseviksi), (san.)
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лоі\Ыоп (Sn -Lm), N -ton, -İtòn, Kj -tori; 
komp. Td -tomb kaukana, etäällä. — Sn 
лог|Мот-р*аг, B -ttom-piäi, Td -ttòm-piäi 
kaukaa, etäältä . — Sn B Pl Td Kš 
.ıoi\ttoze, Kn -itoze, Td jıòitozĕ, Kš ĭoittoze, 
N a o ì \Ìo s , -ìozįh, V -toze, SP Ph Pv  -tokSE', 
komp. Sn -tombakš, B Td -tèmbi. Pk 
-tembakš kauas, etäälle: Sn киг л. on 
kuinka kaukana on? zavodi' (alkoi) meìš 
ńägüdä лоіиот-рЧіі. .ĭoittoze vai lühİAį 
šińńä merd müöi ajoi jonkin m atkaa 
sinne m erta m yöten purjehti. Aoitombakš 
šierdäu iįtëes-piäi siirtää syrjään. B miną  
lä-ss^em voi nähtä, a л. ńăgen m inä 
läheltä en voi nähdä, m u tta  kaukaa 
näen. hän ńägöu ,ıoittom-piäi navas-piäi 
hän näkee kaukaa lavalta, tedŕed ledī 
Aoittoze. maidòŋke kukkinani pańi pe.ı- 
dòñ^randaAe, ei .ĭoittoze mefťšaš maito- 
ruukun asetti pellon laitaan, lähelle m et
sää. hiīīem bi ajàd, noitèmbi liened (san.) 
hätiköim ättä pitemmälle joutuu. Td šigä 
ioitomb on nurmed siellä kauem pana ovat 
n iity t, toišed oĩdī Ioitomb. łoittòm-piăi 
nägen. m inä tsummùìàn (heitän) kiven 
AÒĩtozę. ĭoittoze halvèmb paljon huokeampi. 
N oli pappi, ei лойоп elänu heis-piei oli 
pappi, asui lähellä heitä, mille tu li pahuŝ 
dorogau ei Aoittòn sinùn perıis-piei mi
nulle sa ttu i onnettom uus m atkalla lähellä 
pirttiäsi, xaŕpiu i Aoiìozęh İämä karaidus 
киилии  kuorsaa ja  kauas kuuluu täm ä 
korina. T P  кйлиі eİİšijöİAį ülen .loitton 
etsijöiden mielestä [ääni] kuului hyvin 
kaukaa. SP ajoi noitoksE vihman [tuuli] 
karkoitti sateen kauas. P k  viškaitau, a 
rugehed mändäu Aoitembakš, a kuoškud 
diädau lähembakš v iskataan [riihessä], 
jolloin rukiit (jyvät) m enevät loitom
maksi, m u tta  ruum enet jäävät lähem 
mäksi.

*Aoke\ttada (B); impf. - ĩ  kolista (esim. 
väkkärä pyöriessään).

īokk\ĩ (Td), N -oi; p., pl.n. Td -ijad, N -oid; 
pl.p. Td -ijoid keuhko: N kelnę pidau

ĩ-oìd kuka tarvitsee [lehmän] keuhkoa? 
(v. лёгкін.) 

лот\а (B); p .,p l.n . -ad; pl.p. -id  rautakanki, 
(v. ломъ.)

лотІ\і (Kn N), Kj -e; p., pl.n. Kn N -id, 
Pk -id; pl.p. Kn N -7d leipäviipale. Pk  
šüö hoiä {edes) ńämċid л-ìd, ka (niin) 
lienèd külläińe. (v. лом|оть, -тя.) 

лоти (Sn B Td); p., pl.n. -d; pl.p. -id 
lıy lkytavara, jou tava roska: B taas 
рікалл..оп kaikked л -d [tyhjiä laatikoita, 
hirrenpäitä, halkoja, rim oja y.m.]. 

*nontastu\da (B); pr. -tau irrota, irtaan tua , 
kim mota (pois): pakutau iäre, л-tau ir
toavat pois, kim moavat.

.ıoŋg\ada (N V Ph Lm), SP -oa; pr. N V 
SP PH -an, Lm -etah luoda lantaa: N 
haŋgou л-etai höštel tadikolla luodaan 
lantaa. Lm höštöttę л -etah haŋgo.ı. (ks. 
nuoda 3.; maksada.)

*.toŋgai\ńe (B); elät. -źes(-pıäi) (oven)rako: 
pitkaU tungezou л -zes-piäi periiī käärme 
tunkeutuu  ovenraosta pirttiin . 

,toŋgaAAah (B) raollaan, raolleen: ièand л.
diätöï uksen isäntä jä tti  oven r. 

ло\р (Sn B), N TP Ph -ppu; p. Sn B Ph 
-ppud; pl.n. -pud  loppu, TP kuontalo: Sn 
kai đauhod oo лориг тіллаі. ku лоррй 
kaƞgaz mänöu, šid ńed .ıơpuškat pandau 
suvankkō i kudotau лорііаи suva.ıko.ı kun 
kangas (loimet) rupeaâ loppum aan, niin 
ne loput (loimet) pannaan lopinpuuhun 
ja  kudotaan lopinpuusta. B ägèš(t) kaiken 
hanmehen лоррй sua* äesti koko hal
meen loppuun asti. N sīd i лорри  siinä 
[sadun] loppukin. TP kuozalih pandah 
.loppu, tüöd kehräpuuhun pannaan kuon
talo, pellavat. Ph  oŋgitùz läheniškääzi 
лоррйІі onkiminen läheni loppuaan, ло- 
puks igäks i piäzin e.ıoh loppuiäkseni 
pääsinkin eläm ään (hyvin). 

nopatlcç (TP) pieni lapio: hīlen sammutet- 
tau л. hiilensammutuslapio. (v. лопатка.) 

*nopńi\da (N); pr. -u haljeta: maha л-и. 
(v. лбпнѵть.)
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*Aopoń\ida (N); impf. -īn  ahm ia (syödä): 
tüö л -ĩtĘ śüöitę da vīnad đuoiìę te  söitte 
ahm itte ja  viinaa jo itte . (Av лбп|ать, 
-нуть.)

no\ppida (Sıı B Td N TP Plı), Kj -pta; 
pr. Sn B Td N TP Ph Kj -p in , B -pii; 
impf. Sn B Td Ph Kj -pīn, N -þīn  lopet
taa, p ää ttää ; tuho ta , häv ittää: Sn pid iău 
oppida л. ruado tä y ty y  koettaa p. työ. 
ãogo лорШе nurmen joko n iititte  nurmen 
ja  korjasitte heinät? kaŋgaz лорііаи 
виѵалкол kangas (kutom inen) pää te tään  
lopinpuulla. B hää лорц  kirđuteksen 
(kirjoittam isen), ńïton (elonleikkuun) ло- 
pīme. ńügü on đo лоріііи ru.ad ny t on jo 
työ p ää tty n y t, kons ku tämää ruadòn 
.lopìì. šīd minä tunĕn ägestamrhā hebÒA 
sitten kun täm än  työn lopetat, minä 
tu len  äestäm ään hevosella. U(tšeńđ se kai 
ло р іій  se opetus (sotilasharjoitus) koko
naan lopetettiin. Td hän ĩopī kirđutada. 
müö lopīmme koššindan (niiton), hän lopī 
ruadon kahten tšuassun aigai hän lopetti 
työn(teon) keļlo kahden aikaan. N sīd 
nopittai (ämä ajeniıs sitten  lopettavat 
täm än  ajelun, теіл rahnomīnę лоргйаі 
meillä elonleikkuu lopetetaan, màtùkkǒ/ie 
himot İ händäi л. papinrquvan teki mieli 
tu h o ta (su rm a ta )hänet, paha duumaiïšou: 
лорріи koĭtëaą paholainen arvelee: hä
v ittä ä  renkaan.’ тиёгкале lień žieľ, što 
лорріи hän Ъалалаікаа miehen tu li sääli 
[balalaikkaansa], [pelkäsi] e ttä  hän (pa
holainen) särkee hänen balalaikkansa. oīi 
iša(U.,anìùd paras hebo i sen лоргп isäni 
antoi parhaan hevosensa ja  sen minä 
m enetin. TP sīt Jcu nopitah risíindę sitten 
kun [lapsen] kastam inen lopetetaan.

łoppi\sta (Td); impf. -šťŝī loppua, päättyä: 
ńügü tuaste ì-šŰī šüömized ny t taas lop
puivat syötävät.

Aoppizend (B); p. -ad loppuminen, loppu: 
ende л-ad ennen [maailman] loppua.

лоррі\геНа (Sn Td), M -zeta\ pr. Sn Td M 
-zou; impf. nopīhe, B noppīhe, Kn lopī.

V Aoppideh, лоррг, Plı Aoþīhezę, .noppihezę 
loppua, pää ttyä : Sn ših nopīhe Starin 
siihen p ää tty i satu . B kraśśind, nītand  
лoppīhe  m aalaam inen, elonleikkuu p ää t
ty i. Kn svoađbo on đo .toppizçn  häät ovat 
jo loppuneet, lopī hänen SAūzbfa) hänen 
sotapalveluksensa p ää tty i. V leibç лоррі- 
deh va(Üaš. ku kaŋgas лоррг, sīd  ńed 
agđad on tutkamèd kun kangas (kutom i
nen) on loppumassa, niin ne (lointen) 
päät ovat tu tkaim et. Ph т іпйл súiA^aiga 
oŋgìtùz Aoppihezę (.wþīhezç) m inun onki- 
miseni sillä välin pää tty i.

лорріги ^ а  (N); pr. -ttài; impf. - t í ī  loppua: 
tëuossut teravai л-ttài tu n n it pian kulu
vat. л- t í ī  ougèd oljet loppuivat, đäīgìm - 
bai đo suoi m ies köuhtumai, đeńgàd 
л-ттаі viimein jo mies rupesi köyhty
m ään, rah a t loppum aan.

лоррита\іпе  (Ph); p. -štę\ pl.n. -iêed; pl.p. 
-išid  viimeinen: pöššin tëuapainnuoraine 
on vedettü läbi siłm is л- iíıs  m erran sapain- 
nuora on vedetty  viimeisistä silm istä läpi.

Aopušk (Sn B), Ph lopusk; p., pl.n. Sn -ad. 
pl.p. -oid  viimeinen, loppukappale, -pää: 
Sn ku лоррй kaƞgaz mänöu š iđ  ńed л-at 
pandau suvankkö i  kudotau лорйаи  
suvaAkoA kun kangas (kutom inen) on 
loppumassa, niin ne (lointen) loppupäät 
pannaan lopinpuuhun ja  kudotaan lop- 
puun lopinpuusta. Ph  lopuskal lopulta, 
vihdoin.

noškah\tazetta (B); impf. -ťihe, -tīhe paukah
taa , lä jä lıtää  (esim. kun luu katkeaa): 
кйлои : л-tihe; šīd dūm ai((šou : nave-rno 
on hebo händä potkainnu o(Üā kuulee: 
paukahti; sitten  arvelee: varm aan hevo
nen on potkaissut h än tä  otsaan.

*noskan (B); pl.n. -àd naisen ham een vii- 
lekkeet.

.ıošń\ida  (Sn B), B Td N AOsń\ida, Ph 
Aošń\ida; pr. Sn B Td N Plı -iu; 
impf. -ī  loistaa, kiiltää: Sn л а і(і , šeiń, 
sobad nośńitau  la ttia , seinä, vaa tteet kiil
täv ä t. nośńiu kui šiok.ı (lasi). N paþiu
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ühtèt hambahàd .losńìttài papilla vain 
ham paat lo istavat (m uuten oli noessa). 
pie paĩľàs ku žerka.ıo ,ıosńī pää oli paljas, 
kuin peili kiilsi. (Av лоснуть.) 

noğ\a (B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  pyssyn- 
perä, -tukki: B pišiǻa īin  lükäi końdī 
meïêikkō, nožad kai p u r i , katkoi pyssyn 
karhu heitti metsikköön, perän kaiken 
puri, katkoi, (v. лбжа.) 

jio\toi (Sn B Td N), N -toi, V -tuoi, Ph 
lö tiŕi. Lm lötüöi; p. Sn B лotoid■, pl.n. 
notoid, Lm lötüöid; pl.p. Sn B Td лойо- 
Aoid sammakko: B лоіоіп kudenmo (kutu), 
лоІиоіп  poig. Lm lötüöin kudenma. lötüöin 
käbäläd. lötüöin İšiuruoid (nuijapäät). 

Aotoınhein (N) sanajalka. 
nouhi\k (B), P k  -kko louhikko. 
лои\к (Sn B Td Lh), B -ĥ, N -k, -ku, V TP 

Ph Lm -kko; p. Sn B Td Lh -kkud, 
B -kkod, N -kud, Plı -ĥkod; pl.n. Sn B 
Td Lh -kud, B -kùd, -kod, -ĥod. Td -kud, 
N -kùd. Ph -kòd; pl.p. Sn Td N Lh -kuid, 
B -koid; P h -kkuoid  reikä, loukko: Sn ăij 
,ıoukkud oŋ kauhtanas kauhtanassa on 
paljon reikiä, haravõ šelgämē kaivelau 
Aoukuid огал haravan lapaan kaivetaan 
reikiä näverillä. B ŕebuoi rogozā p u ri 
лоикйп, a kanad noukŭs-p^äĩ lükī dorogàd 
müöĩ kettu  puri niinim attoon reiän ja  
viskoi kalat re iästä  pitkin tie tä , лoukułę 
panin  paikan  reiän paikkasin, noukkud 
kaivan. rebuoi h iīĭa iêē  (hiljaa) лоикип 
huršišī nuađī (teki) i  (ja) i(tëe naukui 
läìí İ^iäre (pois). Td điäin  m ińä tühd m ieź: ' 
лоикщ  kere šuapk piähä  jäin  m inä aivan 
köyhäksi mieheksi: reiällinen lakki pää
häni. N kondi(àn taboiìau, Ііиилеі лоикии 
лuodiu  o ttaa  karhun kiinni, huuleen 
reiän tekee, päiväu rippuu, üöu noukut 
küzüu? (arv.) —  koukuinę uksęu päivällä 
riippuu, yöllä reikää pyytää? — haka
nen ovessa. P h  лоикко kirvehès kirveen
silmä. païšahiden ńokas on püörüšäd  
noukòd patsaiden päässä-on pyöreät reiät. 

лои\кіп  (Sn Pl V Lm), B -kim, -kìiim, B N

-kim. Td -kkim; p. Sn -kind, B -kìnt. 
Td -kkimd; pl.n. Sn B Td Pk -kkimed. 
Td -ĥimèd, N -ĥkimed; pl.p. Sn B Td Lm 
-kkim id  pellavaloukku: Sn mäne лоиккі- 
тел noukuta penvahad'. B päštär pıäzou  
Aoukkimes päistäret irtaan tuva t louku
tettaessa. Pl лоикіпалаіпе İüö loukutetut 
pellavat. Td лоикітел noukute:ttàH peh- 
medäkš.

nou\kita (Td), N -kilta; pr. Td -kųüen, 
N -ĥiiïŜou, V -kittah  loukuttaa: N sìd  
лоикіШои pijoı.ıad pijonç sitten  loukut
ta a  (pellavat] pio piolta(?). (ks. лоикиі- 
tad a )

лоики\іпе (Sn B Td); p. -sí; pl.n. -ižed; pl.p, 
-ižid  pieni reikä, lovi: Sn ennç ń i pikka- 
raŝt noukušt ei ole pikkuistakaan reikää. 

*лоики%\г (Td); p, -st loukutus, louku tta
minen: đäĩgĕnį л-st lipsùtettàu loukutta- 
misen jälkeen lihdataan.

.ıouku\ttada (Sn B), Td -tada; pr. Sn B Td 
-tan, Kn -tàmme. Ph -tetah, P k  -tetau; 
impf. Sn B Td -iin  louku ttaa (pellavia): 
Sn ku л-ltau kobraa hüvää, šīd ĭienou  
kobras pivo  kun 1, hyvän kourallisen, 
siitä kourallisesta tulee pio. Td л-tada 
pe,ıvàst. šīd  (sitten) лоикгтел Aoukute:ttà“ 
pehmedakš. P k  eńđéim ai л-tetau лоик- 

x кітел [pellavat], (ks, noukita .) 

nounamę (Lm) lounas (ilm ansuunta). 
novàh\tada (B); pr. -tau; impf. -ť kolahtaa. 
łovàht\adaze (Td); pr. -azou; impf. -īhe 

kolahtaa (painava esine pudotessaan 
permannolle).

Aovaid\oittada (Sn B Td), Sn -uttada; pr. 
Sn B Td -oitan, Sn -ulan; impf. Sn B 
Td -oiiin, Sn -u iin  kolistella, pidellä 
esinettä niin e ttä  kolajaa: Sn ела лоуа- 
nad л-oita, ei ka murendat pohđan  älä 
k-le kaukaloa, m uuten särjet pohjan. 

лоѵаі\Іа (B Ťd); pr. -dau  kolista, tehdä jtk n  
niin e ttä  syntyy  kolinaa: Td vańa vene- 
hes novàidau Vana veneessä kolajaa 
(airoilla kolistelee).
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Aovi\šta (B Td); pr. -éou\ impf. -ğ kolista: 
B teĩeg л -źou vankkurit kolisevat (kive
ty llä  kadulla t ,  kivikossa). Aūd ńed 
л -Slau telegàs (vankkureissa).

AOvuSk (Sn Td); p., pl.n. -ad\ pl.p. -oid 
pyydys, ansa: Sn hīŕidem pimttau л. 
hiirenloukku, (v. ловушка.)

-ли  (Sn B Pl T P  Llı Pk), Sn -In, Sn Pl 
-ліі. B -лй, B, Pk -лй, Pl -lii, Kıı -лиі, 
SP M -лио, SP -řüö, Ph -ло, -lä, Lh 
-Aĩiste luona, luo: Sn косИглли, віолалли, 
asuinrakennuksen, pöydän, luona (luo). 
mu(têoiĩĩu  (vaim onsa luo) tu ĩi kođī. 
Ш пеллй oīin, lohten. B ŕehuoi tu ĩi lähte- 
ge.ıę Ьикаллй repo tu li avannolle suden 
luo, t tu į  huomen т іпилли ! hīŕèt tu īd ī 
таёаллй  (Mašan luo).Pl heiđellü, Ішпелліі 
heidän, hänen luonaan. Kn sit киШ иі 
tsaŕ ńed jeńęra.md ц й елли і sitten  tsaari 
kutsui ne kenraalit luokseen. T P  mäńi 
aidaAAu (aitauksen luo). SP oīin toatan- 
лио, iMllüö (isäni luona). Plı olin voi- 
пиМоталло (sairaan luona), hänellä (hä
nen luonaan), nıăńin hänellä (hänen 
luokseen). M knvŭ Ьлпеллио käy hänen 
luonaan. Lh nıänöu ігапЛалли piha.ıç. 
mänöu veĩīeAAUste menee veljensä luo. 
Pk пшпі колАипаали (tietäjän  luo). 
іилои tiedustammā metéŕıikan-.vū tulee 
m etsästäjän  luo tiedustam aan, (ks. -m i)

Auad (B Td Plı); p. -ud laatu: B toišĕ Auadū 
toisin, toisella tavalla, ńi m ihi .ı-ū 
šinuŋke ei sua sobida m illään tavalla ei 
voi sinun kanssasi tu lla  toimeen. Td 
šidä on koht л -ud s itä  oıı kah ta  laatua. 
Plı seppç am  m u das kaikked л-nd raudę- 
brujad seppä tekee raudasta  kaikenlaisia 
rautaesineitä.

Auadan (Plı); ad. -ал suitsutuspihka: nuottę 
kuaptah kadoin, л-ал n u o tta  su itsu te
taan  katajalla [ja] s-lla. (v. ладанъ.)

Aiıa\đida (Sn—Kš V TP M Lh), P -dıda, 
Td -dĭdă, N Auodida (-dida)\ pr. S11 Kš 
V M Lh -đin, B -din, N əuođin, Auodìn; 
impf. Sıı Kš V M Lh -dĩn, N .luodin

laatia, tehdä, valm istaa, »katsoa» (lääke): 
Sn hän лиаЯг hüväSÜ (hyvin). p id iäu л. 
aid  (aita), ard лиа-ãittm o sóbĩ kuivatx 
riuku (vąve) on asete ttu  vaatteiden kui
vaam ista varten , virg Auaditau šerdī p it
kin riukua veistetään kapealti kuorta 
pois, veńaŋ kuńiŋgaz zakonaą voi ı .  ūdee 
Venäjän keisari voi laa tia  uuden lain. 
ku griähkäd m iïīašt лиаЛіи tóbđad, Sīd 
häŋ kuajizou papi.ıę  kun tekee jonkin 
suuren synnin, niin (sitten) hän tunnus
ta a  sen papille, m u ĕiĥ km ï vet Auadī 
slautíŝā vähäižen, Silmät peŝi (йШгел da 
duoda käSk Sidä vei mies o tti [ja pani] 
v e ttä  vähän kulhoon [sekä] loitsi (k a t
soi) [sen veden], pesi [sillä] ty ttä ren  
kasvot ja  käski [hänen] juoda s itä  ve ttä . 
B Sid Auaditau vierdipuun  sitten  teh 
dään kaskenviertopuut. läkkä, veì, лиа- 
dimmę лаѵап lähde, veli, teemme lavan 
(karhun ampumista, varten)! hän min 
Auađinou, Stobi ń i m ida ei sanuda ń ié  V

келле m itä tahansa hän tehneekin, niin 
kukaan älköön m itään  sanoko, kuda- 
man päivän svuadbon Auađimmę minä 
päivänä häät vietäm m e, końdī oppiu  
oīgis л. m idańi karhu koettaa oljista 
valm istaa jo tak in  (ruokaa). k w ŕg ,J  r e -  
buoi ли-adiu ī tu-ndoz: toińe to-ižè.iAū 
kä-vüda go-śtì kurki ja  repo tek ivät tu t 
tavuuden: toinen toisensa luona käydä 
vieraisissa. Pl par et Auaditau  päreitä 
kiskotaan. Kn nuadįm àttài rodįźòu? (arv.) 
— s İ ĩ a u  tekem ättä  syntyy? — seinän- 
rako. sa.ıdàt .m ad] {Seśİìn jeńęraAajıę 
sotamies teki kunniaa kenraalille. Td 
lehmùksès Auađiìà4 rogožàd (niintä), лиа- 
đľtà™ o.mńdàd (kakkaroita). N Ылои 
m ieź vastài, Auođiu (ervuhudęn ü k ś  ііЫёлё 
toinç toiźŁıĕ tulee mies vastaan, he te r
vehtivät toisiaan, m inä tei.ıę AuodīSin 
hüvùt, ka Auodinįttak tüö mille vastài 
m inä tekisin teille hyvää, m u tta  telı- 
nettekö te minulle vuorostanne (vas
taan). mieĩduttanei, sīd лuođittai dieAo
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kun m ieltynevät [morsiamen vanhem m at 
'Ulhasen taloon], niin panevat toimeksi 
[häät]. TP en đo s ĩŕ r ī  pahuizī .m ađìnu  
enhän suuria pahoja ole tehnyt. Lh šına 
ojıęd AuadiUu muèikas koir sinä olet mie
hestä lo itsittu  koira. (v. ладить.) 

Auađi\zetta (Sn); pr. -zemme; impf. -žirnme 
sopia, tehdä sopimus (kaupasta  y.m.): 
л. keskenä. (v. ладиться.)

,ım du izih  (TP) (itk.) laadullisesti: viego 
voinen tıäeìeAtta sinun azetettunoi л. 
m r i( tíuppu fÜuraizilę voinenko tu lla  pis
täy tym ään  sinun 1. asettam iisi perä- 
nurkkiin.

Auaduīĩi\ńe (Sn); p. -št; pl.n. -èed; pl.p. 
-ïid  laatuinen, -lainen: ńügüd^on toi- 
žeę„A-êed naīitsńikad, ei oaç ku i ende 
vahnaz onđī ny t ovat ulkoiset ikkunan- 
kehyslaudat toisenlaiset, eivät ole [sel
laiset] kuin ennen vanhaan  olivat. 

лиа\р  (B Td), N лиор; pl.n. B Td -pad, 
-pàd, N лиораЛ; pl.p. B -ppuoid käpälä: 
B Auapàs on barbahäD. końđî o t snua- 
þùn  (lyhteen) л ш р р иоіЬе. koir .mapad 
pani kătküdē randā (reunalle), đäniŝ лиЛ- 
,ıuttau, лиарал lüöü turbū jänis lu llu ttaa  
(ääntelee), käpälällään lyö kuonoonsa. 
Td końdī hüpúl kahtçAį лиаралё i lüĥi 

■ тілег šülgĕd kahtèn лиарал  karhu hy
pähti kahdelle jalalle ja  viskeli päälleni 
sylkeä kahdella käpälällään. N nuopàt 
tagàspiei perźegeę au [karhulla] käpälät 
taaksepäin perseen alla. (v. лапа.) 

лиаро\І (S11 B), Sn Kš -ť, B Td лоаро(, V 
Auapo\tťř, p. Sn B K š -ttid-, pl.n. -İid\ 
p l.p. -(īd um pinainen m atala tuohi-, 
nuorakenkä, -tallukka: Sn л. tuohez 
.ıuađittu baSmaĩc (m atala kenkä). Kš 
л-І on umbinańe. (v. лапоть.) 

jţua\ŕ (Sn Td P k  Sg), У Plı -ri. Lm лоагі\ 
p. Sn Aua\ŕid\ pl.n. Sn Td P k  Sg -ŕid, 
V Plı -rìd\ pl.p. Sn -ŕīd  laari, purnu, 
siem enjyvä- ja  jauhohinkalo; Lm Sg 
lan tti 1. toro, m yllynkaha, johon jauha

te tta v a t jyvät kaadetaan: Sn mäne tuo 
ли а ііг  dauhod\ (v. ларь.) 

nuaska\u (Sn B TP), Td łaska\u\ p. pl.n. 
Sn B Td TP -vad\ pl.p. Sn -void B Td 
-vid; komp. Sn -vembi; sup. kaikiz 
л -vembi antelias, ystävällinen, lempeä: 
Sn л-ѵ олеЛ vierast đagamã. Td łaskav on 
išä łapšīhe suai lempeä on isä lapsiaan 
kohtaan. T P  л-ѵ.ап perze on onzi (san.) 
antelias ei rikastu , (v. ласковый.) 

nuaskavu\z (Sn); p. -ï anteliaisuus: háŋ 
köuhíüi (goŕeudui) omad л -t (anteliai
suuttaan). (v. ed.) 

łubaie\z (Td Sg); p. -st; pl.n. -ksed lumisohjo; 
keväällä sulaneesta jään  päällisestä lu
m esta jää ty n y t liukas jään-pinta . (Av 
лубанда.)

ĩubesnuoi (B); p. -d rakas, armahainen: 
đuged òn пиогплп ühtęAę вAost elädä, 
ī-ttā raskasta  on nuoren yksin elää elä
m äänsä, ilman arm ahaista, (v. любез- 
ный.)

ĩubuoi (B); pl.n. -d mieleinen: ī-d ota, ńütë 
ĩibo nadv, kudain ŝŁınę himuoittau ota 
m-sesi, ty v et tah i la tva t, kum m at sinä 
haluat! (Av любой.) 

ĩubuitazę (N) rakastella, ihailla toisiansa: 
ei suoškandę meijıç sinuƞke peŕïìs ī. 
emme me voi p irtissä (sinun kanssasi) r. 
(v. люб|оваться, -уются.)

Aud\a (B Td V Sg), Td lude; p. B Td Sg 
-ad, Td ludet; pl.n. B Td Sg -ad, Td 
ludeged; pl.p. B Td Sg -id tuohisen, 
haavasta  tehdyn lippaan säylä, lu ta  
(tuominen, hoikka); reenpajun päitä  to i
siinsa k iinnittävä poikittainen side, joka 
teh tiin  tuom en pinnasta (kuorim atta), 
myöhemmin leikattiin  rautapellistä; Td 
V myös viikatteen nie: B robeUen л. 
tuomahawes (pikku tuom esta) Auaditau. 
Td tuomińe vits, pitk, keskel halgaitau, 
ŝüdän vuoldav^iärei, pind kuoreŋke peh- 
midaɯ. robeìıed ombełdau l-gel. vikateh 
polvèi kiäritäu l-geł, kordànı pajut śidotau 
ł-geł tuom ivitsa, pitkä, keskeltä hai-
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kaistaan, sisus vuollaan pois, p in ta  kuo
rineen pehmiää: tuokkoset ommellaan 

; säylällä, viikate kiinnitetään varteen 
niteellä, reenpajut sidotaan sillä.

Audę (Kj); p. -í; pl.n. -gęd lude: л -tLom  
lu te ita  on.

Au(đǻu (Sn); p., pl.n. -d; pl.p. -id pieni, 
alle vuoden vanha kala: калаа л.: hie
noine (pikkarainen) • maimaińe (kala), 
tämää vuodińe, soged.

Aüg\eda (Sn—T P P h —Lh), SP -ie\ pr. Sn— 
Lh -en\ impf. Sn B Pl Td—Lh -tn, B 
Kn -īn  lukea, laskea (esim. rahoja); 
hokea; Sn myös p itää  jonakin: Sn ško- 
лаг лиде<1 аи asoit koulussa luetaan aakko
sia. maAladgi л. «osaatko 1.? vàhnakš 
.lugedau vanhana pidetään. B em таліа 
'л. lähtegē лавкё oma hand i  лидё muga 
kuiĩe m inä ńevvon, mugă laske avantoon 
häntäsi ja  hoe niin kuin m inä neuvon, 
näin! Td ела лиде, heiìä kńīg iärë(*) älä 
lue, pane kirja pois! N ottau, лидои 
đeńgàd o ttaa  ja  laskee rahat, duoksou 
tabùn (laum a) heboid i  (ja) лидои (las
kee): iıeīkümme ühèksă oo. T P  лugedes 
rügiu lukiessaan yskii. Lh i(tëe (heŕ) 
ištuzou gazetoid лидета itse (herra) 
istuutuu sanom alehtiä lukem aan.

Augeksende^ta (B), Td -Ida; pr. B -.tęn. 
Td -łou; impf. B Td, -īin  lueskella: B 
л. gazetoid (sanomalehtiä).

*Augiška\ta (B); pr. -dau ruveta  lukemaan: 
ed л-ппи  et ruvennut lukem aan.

лид\г (Ph); p., pl.n. -ijad; pl.p. -ijuoid 
lukija.

*лидоЩ л\Іа (N); pr. -on hokea, lausuilla: 
ak śe itkou sĹı kńaginau , muga л-ои , 
što proiđiu vaud віллаі se akka (itkijä- 
nainen) itkee sille morsiamelle, näin 
lausuilee, e ttä  menee sinulta valta.

лиди (Sn B Td); p., pl.n. -d tili; m äärä: Sn 
anda millei л. anna minulle tili! ańìī 
mäńe tiedä m i tuhid, se л -ttai annettiin  
tiesi m iten paljon tuhansia, aivan m ää

rä ttä  (laskem atta). B íuaç, pidämme 
л-п  (tilin)! Td pidäuı л. pidädä. 

лиЫ (Sn B Td Kš N), V T P  Plı -ę, Pk 
лйЫ; p. Sn B Td Kš Auht\ad; pl.n. Sn 
B Td Kš -ad, V T P -àd, P k  Aũhtàd; 
pl.p. Sn B Td Auht\id, Kš -ĩd  lätäkkö, 
rapakko; luh tan iitty ; luhtaheinä, luh ta  
(heinikko): B veši-, redu-, suoAuht vesi- 
lätäkkö, -lammikko, likarapakko, suo- 
n iitty . Td ѵеёіл-àss eletäuı sorzad. luji
tit koššitau ŝügüzel luh tia  n iite tään  syk
syllä [heikon jään  päältä],

*Aui\kata (Kn); pr. -kkàŭ  lu ihkata (ääntää): 
лиіккай лаіккаи лиііеп  me((Ŝän taga? 
(arvàndus) —  k ie ĩ suus.

*Auimi\štada (B); impf. -s(š  luim istaa: 
korvad л-Ш  hebo. 

лиі\пе  (B Td); p. -st; pl.n. -ŝed, Kn -šèd-, 
pl.p. B Td -žid  luinen: B л. suga (kampa), 
педл (neula), [kynäveitsen] varŝ. 

ли]\а  (Sn B Pl Td N), Td лй]а\ p., pl.n. 
Sn B Pl Td Auj\ad\ pl.p. -id; komp. Sn 
-embi, Td -emb, N -èmb, -em; sup. Sn 
kaikiz л-іт  luja, vahva; eheä; sikeä 
(uni): B л. regi, korđ , veneh, kirvez, 
pindśaĭc  (takki).' Td šīd  іилой лщ й i 
hüva korđ  sitten  tulee vahva ja  hyvä 
juhlareki. N uinòŝ magàtta л-аі unęi 
nukahti sikeään uneen. 

лиЦаІі (Sn B Td), B -a li  lujasti, vahvasti 
(sidottu, teh ty , naulattu ); varm asti: B 
ŕebuoi ńägöu što A ujàīi händän hukan 
küĩm  lähtegē k ettu  näkee, e ttä  1. suden 
h än tä  jää ty i avantoon, en vuo i sanuda л. 
(varm asti). Td ombele л.\ sido regi л. 
köytä kuorm a 1. 

ли]а\Ш і (B), Ph  -sti, Kj -s, Kj AV -s ed.: 
B hänđ,.do külmäu lähtegē л. häntä 
[suden] jo jä ä ty y  avantoon lujasti. Ph 
püstetäh kaks pu((šastç muah л-sti. Kj 
vihmū л-ś  (-s) v e ttä  sa taa  rankasti. AV 
m ida muga л-s slU(Ŭid miksi niin kovasti 
kolkutat?

Auj\ā (Sn B); komp. Sn -embi, N -èmb, -em 
lujasti, vahvasti: Sn л. pidäze šelgăs
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l. pysyttele selässä! šidoda p id ŉ u  л -embil 
B kü zü ū ī äijäA л. händċii kovin hän tä  
kyseltiin (tiedusteltiin). N ku hän ištu- 
zou üskäi sille, sinä kinđita nujèmb kun 
hän (ty ttö ) istuu tuu  syliisi, sinä purista 
(syleilç) lujasti, kŕieþi .tujèmb sido lujem- 
nıin! lindu ku i Aujern tŕepexńiu s īb ī l . . . 
lin tu  kun voim akkaasti lyö siivillään . . . 
ńügöi püzügàt vie лщ етр  n y t pysytelkää 
[selässä] vielä lujemmin. 

лще\іа (B Td Ph); pr. -ndan; impf. B -nđin, 
Td -n iin , Plı -ńdin  vahvistaa, lujentaa: 
B lekarstv л -nd  kihedahišen lääke vah
v isti sairaan.

Auje\ta (B Td); pr, -nou; impf. -ń, B -i 
vahvistua, lujeta: B väged Ъоіпоіл л-tau 
sairaan voim at vahvistuvat. Td điä 
(jää) л-пои, điăd л-tī.

Aujįs (N), AV lujin  lujasti, kovaa: N aja л.\ 
AV lu jin  püzü selgäsì 

ли\к  (Sn B Td), N Ph  Lm -kku; p. Sn B Td 
-kkud, Td -kkŭd; pl.n. Sn -kud, B T dı 
-kùd, N Plı -ĥùd; pl.p. Sn B Td -kuid  
lukko (oven, pyssyn): Sn pane peri ликкйі 
B rip p u i л. etulukko, N baïùško (pappi) 
Iüööše (lähetti) ликйп i  (ja) käśk ликгМа 
ŕīhee. muręndau  (särkee) nukùd.

Aukošk\ę (Ph); p., pl.n. -ad; pl.p, -uoid 
ııiinikôppa. 

ли\киіа (Sn B Td Plı), N -kutta, -kulta; 
pr. Sn B Td N Plı -kkudan, B -kkodau; 
impf. Sn B Td N Ph -kkušin, B -kkui 
lukita: Sn Aukkuda peri, ambaŕ (aitta)! 
B ликкшіа ukš  (ovi)! nmťšoi ролщіёг 
deŋgad i  sundugaišē pań(i), ликкиі vaimo 
sai rah a t ja  pani pieneen kirstuun, lukitsi. 
ёкаіилк on nukuttu, umbes lipas on lu
k ittu , kiinni. N käske hälnę (hänen) 
nuĥùtta ŕīiíĩ 

лилли\іпе (Sn Pk), Sg łulłuińe; p. Sn л-št; 
pl.n. -išed; pl.p. -išid  savikukko (soitin): 
Sn napšed vihelttäu л-ііел. 

nuĂnutta\da (B); pr, -u  lu llu ttaa  (jänis): 
däniš л-и, лиарал  (käpälällään) lüöü 
turbā.

ли\т і (Sn Lh); p. S11 B Pl Td Kš M Lii 
-nd, B Kn -nt, N -md, V TP -ndę, TP 
Plı -ntę, SP -ndu, Kj -nt(u); pl.n. Sn —Plı 
M Lh -med, Td -mèd; pl.p. Sn B Pl Td 
Kš N V Ph M Lh -mid, Kıı -mĩd, SP 
-m ī lumi: Sn липп panou  lun ta  sataa. 
Іалѵелл„оо литег aje.ıda paha. mäne nund 
lüki (luo) nabidan (lapiolla)! B (іыл^тл 
naŋgei äi липі, äijäni pan i липі tä n ä  
yönä satoi paljon lunta, ладдепои липі 
äi. nund đo vähäišen panou, лйт і regeıı 
dangaksen ал skripp iu  lun ta  jo hiukan 
sataa, lumi reen jalaksen alla kitisee. 
лит і ла-ƞgenou lu n ta  sataa. N numd 
kibòz lumikinos, лит р„panou lu n ta  sa
taa. TP keväden литеп lähtedüi (lähdet
tyä) pe.ıđod kuivetàh. литеп šipšus  lumi
sohjossa (?). SP .iuwİm, Kj nunt(ŭ) vähä, 
lun ta  on vähän. 

лит і\каг (Sn), B Td -kàz; p. Sn -kast, 
B Td -kàst; pl.n. Sn -kkahad, B Td 
-kkahàd; pl.p. Sn B Td -kkahid  lum inen, 
runsasluminen, lumi-: Sn л-kkahan han
got kandoit periiĩ. B л-kàz taīv. 

num iĩīpakko  (N) lumihiutale.
Aumituk (B Ph) lumipallo, -kasa. 
nuod (Sn B Td), B N V T P Plı Lm Pk -o; 

p., pl.n. Sn B Td -od; pl.p. -oid luoto 
(veden alla t* hiukan näkyvissä): Sn 
därven kivid vedess„oo, se oo л. B л. där- 
ves, pohd oŋ kivik. Td nägöväińe л., 
кіѵікл., pesk.ı. (hiekkal.) 

nuoda (Sn—TP Ph Lm M); pr. Sn TP 
Ph Lm M лиоп; impf. Sn лиоіп, B Pl 
Td Kš M лиоіп  1) Sn B Kn Td N V 
T P  P h  Lm  luoda (kangasta): Sn krũ- 
gad oŋ kaŋgahaa nuodavad loinpuut ovat 
kankaan luom ista varten. B kaŋgaz 
nuodau šüdämišes naŋgas kezratus kan
gas luodaan kehrätystä  sydänlangasta. 
Kn vīhťęd kerìmmę, sìd  лиотте lanka- 
vyyhdet kerimme, sitten  luomme [kan
kaan], N sŭdämĩs лиои kaŋgahaa sydän
langasta luo kankaan. V nuodah naŋgat. 
T P Auodàh łaŋgàd. Lm sit seinid müö



kaŋgąz nuodah. —  2) B—N M tehdä 
suova, nostella pmıhangolla heiniä suo
vaan ja  joh taa  suovan tekoa: B suabran 
(suovan) лиоіп i (ja) tùgežin. hein лио- 
dau suabrā. P l suabrad .vuoda. Kn suabr 
Auodàŭ harjŋò.t. Td suaìòd (n ťo t) .vuo
da,ŭ suàb ràĩ N suodai лиопші heinàd. 
sīd lienou kai suabr tämä Auodùd rupea
vat hiom aan heiniä, sitten  on koko täm ä 
suova luotu. M suabr verno .tuodav oo 
suova on varm aankin [jo] luotava, ken 
haravoiİs sei лиои  kuka haravoitsi se 
luokin [heinät]. — 3) B Pl Td Kš M 
luoda, a jaa  (lan taa kuormaan): B tadeht 
haŋgon Auodau regē. (ks. maksada 2; 
AOŋgada; suomida.) —- 4) B Td nostaa 
(nauriita  maasta): B nagrehìd Auomass„ 
olin.

Auod\eh (Sn Pl Td Kš Pk), B -èh. B N -ęh.
N -ęh, V  Lm - e \  p. Sn Pl Td Kš -eht,
B -èht; elät, Sn Td Kš V -ehes, Td Kš 
-ehèsj-piäi) länsi: Sn ı.ıdas adamaą händ 
л-ehë-pŉi ozuttau  illalla Otavan pyrstö 
on luoteeseen päin. Td päiv  kodozòu 
л-ehèi aurinko laskee länteen. V л-ehes 
tũlou.

Auodehi\ńe (Sn); p. -st; pl.n. -šed] pl.p. -ltd 
läntinen, länsi-: л. tūĭ.

Auodeh\pohđaińe (Td K š)“ luode; Td -su- 
vińe  louna.

Auod\ehtūī (Sn), B -èhtūĭ länsituuli.
лиод (Sn B Td Kš), N V SP Lm -o; p. Sn 

B Td Kš -od, SP -UO- pl.n. Sn B Td Kš 
SP -od, Td -òd; pl.p. Sn B Td Kš -oid, 
SP -олоі Sn B N V  SP Lm luoko, heinä 
n iite ttynä , paikalleen kaatuneena, hara- 

' vo im atta; Sn Td Kš karhe: Sn košśiu 
ka heinän kiändüu л-od oivaUišed  kun 
n iittää  niin heinää kaa tuu  (kääntyy) 
luo’ot oivalliset, heinät kuivatan л-оіл. ļ 
B hein on л-оп (luokona). Td hein on 
łuogoił (karheilla, hajo itettuna kedolle). 
hein haravoidàŭ .mŏgoihe kuivam at, šīd 
nŭǒgòd kuĩvètàŭ  heinät haravoidaan kar
heille kuivum aan, s itten  karheet kuivu- ļ

vat. SP л-ол олЛа olla luokoja haravoi
massa karheille ta i rukoiħin. л-оле mändä. 
(ks. лаіпіг). 

лиодопа (Sn) kuin luokoa, heinää: л. rah- 
vast naŋgeńĩ ѵоіпал sodassa väkeä kaa
tu i kuin heinää. 

лиот  (B Ķn Td), V TP -i; p. B Td -àd; 
pl.n. -àd, B V -èd, T P -ed; pl.p. B Td 
-id  silmäluomi: B л. šilmàŋ kattau.

Auošto (Lm) huono, kelvoton.
A uoti\ivits  (Sn), B -nviU , P k  -nviĩs; p. 

Sn -įvittëad, B -nvitíšad] p l.n . Sn -įvi- 
(tŝad, B -nvi(tšad; p l.p . Sn -įvųÜ oid, B 
-nvi(tŜoid lu o tin v itsa  aatrassa, v ä ä n n e tty  
v itsa , jossa lu otin  on kiinni. 

лио(ітЪал\к (Sn); p. -kkad] p l.n . -kad] 
pl.p . -koid  lu otin p alik k a aatrassa: лио- 
ťiivi(ťšass..oo л.\ vi(ťšan da ba.tkaŋ kes- 
kess^oo лиоШтее varš lu o tin v itsa ssa  on  
palikka; v itsa n  ja  palikan  vä lissä  on 
lu ottim en  varsi. (vrt. v . ııáaĸ a .)  

Auotim pııaĩi\k (-k) (B); p. -kkad] pl.n . -kad] 
pl.p . -koid  ed.

\u o \İin  (Sn B Pk), Sn B Pl Kš -((im , B 
-Iin, Pl -dm ] p, Sn P l -tind, B -tin t, 
Kš -İtind] pl.n. Sn B Pl Kš -(timed] 
pl.p. - td m id  aa tran  luotin: Sn kiändä 
л. toišenę vannaha.te (Vantaalle)! läh
tein paja  datkataą л-İdmeę. B л-((ітеп ал 
pügäläiŝed, ei šierduızi luottim en alla on 
pienet lovet, ettei siirtyisi [paikaltaan], 
(ks. adrnuŝik). 

nupk, kłupk  (Td); p M pl.n. -ad niinipuinen 
kehä langan kerinlaudoilta kellimistä 
varten.: л-алс kerin. (ks. SKOK II, 
s. 101, k. 119.) (vrt. Av луббкъ.) 

лирр\іриагт  (B), N -upuorm  pieni paarm a. 
-Auste (Lh) ks. -ли.
ĩustr  (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. Sn -id] 

B Td -oid  kynttiläkruunu: Sn Űerkovaz 
ĩ-as tuohukset ралеШ  kirkossa k-ssa 
paloivat k y n ttilä t, (v. люстра.) 

ли\ёік  (Sn B Lh), B Td -šìk, N -èik. V TP 
Ph -zikkę] p. Sn Lh -žikkad, B Td -źìk- 
kad , B -źiĭckad, -žikkad] pl.n. Sn Lh
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-éikad, Б  Td -žìkad, Б  -žįkàd , -žikàd, 
N -éikad, Y -zikad. TP -zikkàd; pl.p. 
Sn Llı -žìkoid, B Td -šìkoid lusikka; Td 
myös aa tran  luotin: Sn лигікоіл m ä
dän. Aužikas toŝo (myös) oo лаЪа. šärbä 
rokkad лиіікал\ B m ušik oppi i ли іік- 
kad„ei šaÒnii huttud mies m aistoi eikä 
lusikallistakaaıı syönyt jauhopuuroa. N 
kńăgin i ŝeńix ühtèu ли іікаи  śärbèttai 
morsian ja  sulhanen [hääaterialla] syö
vät sam alla lusikalla. Lh ли&ікаа heı.ı 
küzüu  lusikan heiltä pyytää.

.uıžika\ińe (Sn B Td), N nuzikàine, TP 
.lużsikkaine, Pk л užįkaine; p. Sn Б  Td -št', 
pl.n. -išed; pl.p. -iSid teelusikka; uisti
men lusikka: Sn (šainī л. teelusikka. B 
kńagin saharid stokanā panon, šeńih 
šegoittau л-іёел morsian panee sokeria 
teelasiin, sulhanen sekoittaa teelusikalla. 
N korvaa puhtāstettau лигікаіпе korvan- 
puhdistam islusikka, jolla vahaa otetaan 
korvista (vaskinen, kannetaan ristin 
kanssa samassa nauhassa kaulassa). TP 
maidod pandah vardeŋkcräizeh padaizeh 
pieni Auzikkaine m aitoa pannaan pieneen 
varrelliseen ruukkuun pieni lusikallinen. 
P k  ùŝtegen (uistimen) ли sideaine.

ли\(ік  (Sn—Kš Pk), Td -fìk , Kš -tik, N 
-tikko; p. Sn— Kš Pk  - tikkad, Td -ñ k -  
kad, Kš -tikkad ; pl.n. Sn— Kš -tikad, 
Td -ñkàd , Kš -tìkad, Pk -tikàd; pl.p. 
Sn—Kš -tikoid, Td -ũkoid, Kš -tikoid 
lutikka, lude: Sn pertiz ли  tikat šüöđī, 
ce voinu magattA tuvassa 1-t purivat, eıı 
voinut m aata. (ks. л и ііі .)

jiuioi-katoi (Sn) heinäsirkka: л.: dangad 
vägi (aika) pi(käd, i(të„on (ruumis on) 
ei tobdaińe (pienehkö), hüppiu heińid 
m ü6i.

ли\Іё (Б); p. -ťİŜud; pl.ıı. -(íŝud; pl.p. -((šuid 
kivikala (?), kiveņnuoliainen (?): л. kiven 
алл^еійі кала; piä oń hällä ku i madehe.ı, 
[m uuten kuin] dorš (kiiski).

лщ й е  (B) mieluummin: л. šinuŋke suamme

ruadamā leibäd m. rupean sinun kanssasi 
viljelem ään viljaa, (v. лучше.) 

łu(íšisl\uda  (Td); pr. -ũ; impf. -ui lyylıis- 
täy ty ä  pienem pään kokoon (esim. pii- 
loutuessaan jänis, ihminen). 

ли\Ш  (V SP Ph Lm Pv); p. V Plı Pv -((id, 
SP -((ĩ\ pl.ıı. V SP Plı Lm Pv -(id; pl.p.
V Plı Pv -(īd, SP -((ілоі lude, lutikka:
V ли(іп rikuoin  (tapoin), (ks. л и й к .) 

лй  (Sn ß  Td N Y); p., pl.n. -d, N Auud;
pl.p. Sn B Td N V лuid  luu; ruoto: Sn 
(сіл калалл„оо .m d pehmedäd. B ka 
лй-d ed pu re : ko-va on. mäne mašan  
tuo .m t j i g a  kođī mene tuo  Maššan luut 
sieltä kotiin. N katkou ,ıııud kai (kaikki). 
ei olīž sinun .m id  (äu múou  [muuten] 
ci olisi sinun luitasi [olemassa] tä llä  
m aalla. V nuihe suoe luihin asti. 

ĭūb\ida  (Sn B Td N Kj), N īuubìda ; pr. 
Sn B Td N Kj -m; impf. -m  rakastaa, 
p itää  (jstkin): Sn tua briha tuada ńeišíšüï 
ľ-iu tuo nuorukainen r. tu o ta  ty ttö ä . 
meЫ ĩ-iu  praudan  (san.) m etsä p itää 
rehellisyydestä [jos ansoilla käydessäsi 
o tat vieraista ansoista lin tu ja, niin sen 
jälkeen et saa enää koskaan omiisi mi
tään  riistaa]. B hän l- l  händä äijän  
(paljon). N ĩuubī m indai išand hüvìn 
isäntä p iti m inusta paljon. N sinä ĩ- i  
na.št rakasta  vaimoasi! Kj kartofkua 
dogahińe ĩ-iu  perunasta jokainen pitää, 
(v. любйть.)

Áūd (Б  Pk), Б  nuud, Plı Lm .md\ę; p,, 
pl.n. B Plı Lm P k  -ad; pl.p. Б  -id  varpu- 
luuta; osat: Б  varž, šideged (siteet), bar- 
baiêed (varvut). 

nūdind  (B) tinaam inen, tinäus. (v. лудйть.) 
nŭhudÇB) pieni luu.
лй\к (Sn B Pl Td), Td N лиик, N лй\1і, 

TP -kkę; p. Sn B Pl Td -kkad, N nuuìcad; 
pl.n. Sn Pl TP nũ\kad, B Td -kàd, -kad, 
Td nuuĥàd, N Aūkàu, nuukàd; pl.p. Sn 
B Pl Td nūkkid  sipuli, laukka (allium 
cepa): Sn nūkkad on ä ij šiemellü sipulia 
on paljon kylvetty , (v. лукъ.)
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iūkhein (Pl Td), N лииккеіп; p., pl.n. Pl 
Td -äd, N -àd sipuli-, laukkaruoho, 
s.o. kasvavan sipulin kukintovana vihan
tana, pystyssä ollessaan kesällä: Pl mäne 
tuo łūkheinädĩ (v. ed.)

-лй, -lü ks. -jıu.
lüdi\šta (B Td); pr. Б  -štau, Td -šövı tu tis ta , 

väristä: Td .lotoin mädähn i kīšeĩ l-šöm 
sam m akon kutu  ja  kiisseli tutisee. 

*lüdäi\ta (B); pr. -dau. ed.: vešimadoińe 
ünnäi l-dau puunkuoritoukka (?) koko
naan t.

lühe\ta (B); pr. -ndan lyhentää: lühenda 
tukad miłłai leikkaa hiukseni! 

lühü\d (Sn P l—N Ph Kj M Lh), B ĭ-d, Td 
Kš lühud, V T P  SP -í; p. Sn—V Plı Kj 
M Lh -däd, SP -däb pl.n. Sn—V Ph Kj 
M Lh -däd, Sn Kš -ded, Kn -dad, SP -dät; 
pl.p. Sn P l T ď N  V Ph M Lii -did, B 
-döid, Kn Kš -dīd; komp. Sn -dembi, 
lühembi, B ĩühemb, Kn -dembi, Td lü- 
hernb, l-deənb; sup. Sn kaikiz l-devibi 
lyhyt: Sn l. om pöröz (teräskynässä) 
vaŕš. ńügü  (nyt) üöd va.ıĳedad l-däd. B 
ĩ-d karandaš (lyijykynä). Td lühud nuor 
(nuora), parš (tukki), hebo. K š l. uĩc 
(vanhus), lühuD poig, soŕm, käźi. TP 
акал hivus p itkį, т іел lühüt (san.) nai
sella tu k k a  p itkä, ĵärki lyhyt. 

lühüdahk (Pn)lyhyehkö, hieman liian lyhyt. 
lühüdäīi (Pl) lyhyesti: l. roskašiUī (ker

to ivat). 
lühüdättau (Kn) lyhyehkö. 
lühükä\ińe (Sn B Td); p. -sí; pl.n. -išed', 

pl.p. -išid  lyhyt, lyhykäinen: Sn đa.-ıgad 
l-išed.

lü\kkidä  (Sn B Pk), B Td -kkida; pr. Sn B 
P k  -kin, Sn B N T P -kkiu, B Td -kìn, 
Kn -km, N -kün, -küttai, T P  -kkiv, 
likkiv, Kj -kkimmö; impf. Sn B Td -kīn, 
B P k  -kīn, N -küi heitellä, nakella; lyk
kiä, työnnellä, sysiä: Sn kivet peлdoл 
lükiU..oń do iärë (pois), kuptsad lükitdī 
merē kakš karabĩid kirpiũsäd  kauppiaat 
heittelivät mereen kahden laivan tiilet.

mäne Aund lüki .labıda.ı (lapiolla)! kaŋ- 
дел lükitäu viertes puukangella lykitään 
[palavia pu ita  kaskea] vierrettäessä. B 
h ä ljü k k iu  hän heittelee, štobi (e ttä) 
липі ei lükīš piäle hebon kaputas-piäi 
(kavioista) [on juhlareessä nokkasuo- 
justin]. ŕebuoi ka.ıòd lükl dorogàd müöĩ 
kettu  kalat nakkeli tielle. ŕebuoi šīd 
ńeńe ïülcitÙD regès-plăi kaaàd dorogàd 
m üöĩ kai кодоі ühtē kogō nořĭckā repo 
sitten  ne kuorm asta pitkin tie tä  nakke- 
lemansa kalat kaikki kokosi yhteen 
kasaan luolaansa, minä lükīn händä m inä 
sysin häntä, іалѵел lăhtegen avaidau i 
diäd puhtastau, iäre lükkiu  talvella 
avannon avąa ja sen jä istä  puhdistaa 
m ättäm ällä  ne pois [lapiolla]. Td końdī 
lükī тілег šülgĕd каЫел лиарал  karhu 
heitteli m inun päälleni sylkeään kah
della käpälällä, tulitsaŕ kaikid riśü ìu id  
riìcòksęndįl i  tulikoĩesńi((ǻai lüküi i 
poui tu litsaarin  oli tap an a  su rm ata 
kaikki ihmiset ja  v iskata  tuh ratta isiin  
ja  po lttaa. TP toine lükkiv (likkiv) liufte- 
hid kegòh toinen heittelee lyh te itä  
aum aan, -kübenèd lükkiu  kipunoita vis
koo. Kj turbehed .laplah lükkimmö tu r 
peet syrjään nakkelemme. 

lükäi\ttä (Sn), B ĭ-tă, B Td V Plı M Lh 
-tä, Ph  lükätä\ pr. Sn B Td V M Lh 
-dän, N lükäidan, TP. -täh. Ph lükàĩdan, 
lükätäh-, impf. Sn B Td Ph M Lh -šin, B 
lükäi, lükäi, N lükäišm , V  lükäizin. 
Ph lükàišïn he ittää, nakata, viskata; ly 
k ä tä , työntää: Sn l-dä kivi vedëì vandeh 
(vanne) lükättī dorogàd (tietä) m üéi, 
punozou (püöŕiu ). murdog l-ž ak kesko
set vaimo sai. B ī-tau íäut väged (kai
kin voimin), końdī kai lükäi олдеЯ mu- 
гікалд karhu jä t t i  (ja viskasi) kaikki 
oljet miehelle. jıauïŠan ал l-ttü sundug 
kumadi viru  penkin alle työnnetty  
arkku kumoon käännettynä viruu. 
gadaiïšī lükäi kariin віолалд povari 
viskasi kortin  pöydälle. Td tule abuta



l-tä venèht vedet', parded (tuk it) regès 
l-täĩu. N olit sinä lükùttùd tälnę peu- 
dŏjı'ę sinut oli v iskattu  (jä te tty ) tälle 
pellolle, minä lükäidan koĩÍİaıı (renkaan) 
piĩvei suoitE. lükăidau slo.m.tě deńgàd 
viskaa pöydälle rahat. İämīt saudabid  
lükăidau rnuod vastę näm ä sotam iehet 
paiskaa (viskaa) m aahan. Ph  minä otan 
šıı.ıgùz toišęn madęhįSèn sūręmbàn i  pa- 
įĄ.ıĕ lükàĩdàn Uıazàĥ otan repusta  toisen 
suurem m an mateen ja  viskaan sen pa
pille vatiin . Lh oĩīzid l-nü šüvembanę
o.ınuš härgid tobđembid olisit viskannut 
[minut] syvemmälle [järveen], olisi ollut 
(olisin saanut) suurem pia härkiä. 

lülii (Sn B Td Sg); p., pl.n. -d; pl.p. -id Sn 
puun pahka; Б  Td kaaripyssyn kaari, 
teh ty  vahvasta  kuivanpuolisesta kallio- 
katajasta , jo ta  välillä p idettiin  vedessä, 
ettei kuivunut ja  m enettänyt jän tev y y t
tään); Td myös m ustannäköinen osa 
kuusta, m äntyä: Sn pūn on vedänü 
lillu puuhun on tu llu t pahka. 

lül\ükšińe (Sn B Pk), Td -ükšińe lylyineıı, 
kova: Sn l. pū oo vai mänd da kūš 1. puu 
on vain m änty  ja  kuusi. Pk. I. mändü 
(ervaińe [sitä ei voi Sahata]. 

lülüspū. (B), Td Sg lülüpū, lylypuu, jan- 
lıus.

lülü\z (Sn Td Sg); p. -st; g. -ksen ed.: Sn 
l-kses pūs poikki ріла  (saha) ei mäne. 

lüpsinreŋgi (TP); pl.n. -d lypsinkiulu: 
maido .msketetah padalı l-s-păi maito 
kaadetaan ruukkuun 1-sta. 

lüp|šviedr (Sn B), V -sinviedrę; p., pl.n. 
Sn -šviedradļ pl.p. -šviedroid ed.: Sn 
kadaja.t haudutan l-sviedrao da (ja) ra- 
gendoid (raintoja). (v. ведро.) 

lüpšviedra\ińe (Sn B Pk); p. Sn -št, B -šfš;
pl.n. Sn B -išed; pl.p. -ižid ed. 

lüp\sädä (Sn—V), Kš -sċidä, SP -siä, Plı 
-säi, Kj -stä; pr. Sn—V SP Ph Kj -san. 
Kš -sän; impi. Sn B Pl Td Kš -šin , 
Kn -sĩn, Kš -šīn, N У SP Ph Kj -śin  
lypsää; an taa  maitoa: Sn maho lehm ei %

1-sÄ. B dog o.ıęd l-sänü? lehm l-säu. Kš 
l-sägäd lehmädì 

lü(tíükă\ińe (B Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p.
-išid  lyhykäinen. 

luu- ks. lü-. 
lüö ks. -ли.
lüödä (Sn B Td N V TP M Lh); pr. lüöu, 

B Td lüou. Td füo’’; impf. Sn B Td N Y 
TP M Lh lüöi lyödä: Sn ела lüö nast 
đano (kovin)! kodv pergettĩ lüöđl kauan 
pieksivät.löivät. B l. килакол (nyrkillä), 
pīetĹı (ruoskalla), ѵцйал. ìuiŋ koirasi 
lüöu puaĩika.ı (kepillä). Td napšĩd re- 
m eń u  Iwoĵlapsia lyö vyöhihnalla, emmegö 
lüögöi kihnad emmekö lyö vetoa? lüödäuı 
svajad (paalut [maahan]). N кигіиіоіл 
(piiskoilla) lüödī hebod. TP sīd rubezi 
mušikkę akkad lüömäh sitten  mies rupesi 
akkaansa lyöm ään, muga lüöi akan 
niin pieksi akkansa.

*lüömato\inę (N); p. -št lyöm ätön (jo ta ei 
ole lyöty): oþàstumatošt da l-št iģassałı 
hüväd miest ei-onę opettam aton ta ja  
lyöm ätöntä hyvää m iestä ei ole ole
massa.

*lüöškä\tä (Plı); impf. -ttih  alkaa lyödä: 
l-ïtih риаіікиоіл häntäh alkoivat lyödä 
hän tä  kepeillä. 

lüönd (Sn); p. -äd lyöminen: heittägäd l.
lakatkaa lyömästä!

*īüdi (Sn M); tr . īüdikš. B lüudikš, Pl 
Kš N ĭūdikš, Td īüd ikš , V ĩūdikse , SP 
ĩüđiksE, Lm lüdiksę, P k  ĭūd ikš  lyydin 
kieli: Sn minä таліаа (osaan) ľũđikš 
pagištA (puhua). B müö pagišemme lüu- 
dikš. Ph  luudin kieīi. Lm lüdiksę pagiš- 
tah. M nareko šaŋgurdau pagišou īüd ikš  
pilaillaan puhuu m ongertaa lyydin kieltä. 

ĩüdiköi (Sn), B ĩũdikoi, lüudikoi, V ĩūdikuoi, 
Plı lüudiküöi; pl.n. Sn B V Plı -d lyydi
läinen, ihminen, jonka äidinkieli on lyy
din kieli ta i aunuksen karjala. 

liilim (Td); p. -d; pl.n. -ed; pl.p. -id  lapsen 
kätky t, vivusta riippuva: pane lapš l-eil



lülitädä (Td) soudattaa lasta kätkyessä 
(jalalla): ī. łast. 

lähi (Sn B Td V Plı), B ĩäbi, N läbìi läpi, 
lävitse: Sn bokaz (kyljestä) l. veíi ei mäne 
[sanotaan, kun joudutaan m akaam aan 
kostealla maalla], voroŋkaz l. p id lău nas- 
keda butįnkkā void suppilon 1. on lasket
tav a  pulloon öljyä. B Iūjwu ī. šeinäs. koir 
puri madon kagnas ì. piän iäre koira puri 
käärm eeltä kaulan kohdalta pään pois. 
koiras ì. veiıš mäni. Td tūìou l. šeinìs, 
ikkunas. ì. (kau tta) meäsas ajoi. kahteksa 
puīìcàd 1. końdjass j j ĩ t  proiđinıı kahdek
san luotia oli m ennyt karhun I. N käŕgi 
(palokärki) sanuu : т ілле pidàŭ päivad 
läbü (läpeensä) ńuokkida puid. AV l. kin- 
dahas kaitëou rukkasen 1. katsoo. 

läbì.muda\ińe (Sn B), B T P  -me; p. Sn -st, 
B -st1®; pl.n. Sn B -išed; pl.p. -iŝid läpi- 
lautanen (kangaspuissa): Sn l-št piđetäu 
kaŋgahas kudodes. B kaŋgahaŋ kudodes 
sarđā (?) pandau kindi l.

*lähen\eškätä (Td); impf. -eškäi, Ph  -iškääzi 
ruveta  lähenem ään, lähestym ään: Td 
l-eškäi šügüz (syksy). Ph oŋgiìùz l-iškääzi 
лоррйк onkiminen rupesi lähenem ään 
loppuaan.

*lähe\tä (Td);' pr. -nöm lähetä, lähestyä: 
do iĩīam päiv l-nöuı jo Eliaan päivä 1-yy. 

läh\iksE (TP); komp. P k  -embakš lähelle:
TP l. tułdui 1. tu ltuaan . P k  viškaitau :

*

rugehed mändäu noıtembakš, a kuoŜkud 
diädau lähembakš v iskataan [riihessä ru 
kiit]: rukiit m enevät kauemmaksi, m u tta  
ruum enet jäävä t lähemmäksi.

Іак\іл (B Pl Td Lh V), B -ел, īċihu  läheļllä, 
-Itä: B m inä em voi l. nähtä, a lo-itton 
nägen m inä en voi nähdä läheltä, m u tta  
kaukaa näen. rebuoi me(((as lähe.ı dūhŭn 
oh kukšin omímaidòŋke repo m etsässä 
läheltä hajun  tunsi (otti): ruukku on 
m aidon kera. müö elämme lähin linnad 
me asumme lähellä kaupunkia. Td lä- 
Ьглл.оо. Lh lähinn..oń dogi. 

lähįinę (Sn B), B -ilç, -įlę, Td -He, N -tae,

-inę-, komp. Şn B -embi, Kn Lh -emb. 
N -em, Lh -embä lähelle: Sn .ĭoittoze vai 
l. ŝińńä merd müöi ajoi jonkin m atkaa 
(kauasko vai lähelle) purjeh ti m erta 
m yöten sinne. B šīd l. venehen šierdutau 
hiīĭašlǻi kahteŋ kesken sitten  [tuulas- 
miehet] siirtyvät kahden veneellä hiljaa 
[kalan] lähelle, podoidī lähiłę metšńik m et
sämies meni lähelle, końđī tu ĩi ŝŰirvUŬan 
lähęlę karhu tu li lähelle haaskaa, końđī 
tunòu lähembi hebòt„tagànp%äi karhu lä
hestyy hevosta takaapäin , minä mänen 
lähembi däništ m inä menen lähemmäksi 
jänistä. Td elä tule lähilel N paha lükäiê 
koĩťǻaą lähï.ıě p iĩvid  paholainen nakkasi 
renkaan lähelle pilviä, tu ĩi läheni dvorĩšăd 
lähestyi palatsia, m l lähemp se paręmb 
m itä  lähem pänä, sitä  parempi. Lh tu ĩd ĩ 
lähembä kodid lähestyivät kotia.

lähin (Sn N V SP Ph Lm), Sn īäh in , N 
lähèn, Kj lohen lähellä: Sn se Шло í. on 
(äspläi (tää ltä), (äz (tässä) l-ŋ külüd cu.ıç. 
N on lähèn moskvăd ühtès külàs on lähellä 
Moskovaa eräässä kylässä.

lähižen (B) lähellä.
*läht (N); p. -öd lähtö (rukiista), jyväsato: 

sen (erakàs rugìz äì l-ǒd niin teräisestä 
rukiista  on hyvä lähtö.

läht\e (Sn B Pl Td Kš N T P  SP Plı M), B 
-ĕ, B Kn V Ph Lm Kj -ę; p. Sn Pl Kš 
TP Kj M -et, B Td Kš -et, V Ph  -ettę. 
SP -että; pl.n. Sn B Pl Td Kš V T P  Plı 
Lm M -eged. B Kıı -ęgęd, N Plı -egèd. 
SP -ied, Kj -ked- pl.p. Sn B Pl Td Kš V 
TP Ph M -egid, Kn -ęgīd, N -egįd, SP 
-ielöi avanto; Td Kš m,ycs lähde: Sn 
mäne avaida V. B ŕebuoi sanuu huka.ıç: 
ŉııänĕ (ìogŁıĕ i  (ja) вftël l-ĕ i l-egē naskĕ 
oma häfıd (häntäsi)! akaińe (akkanen) kir- 
vehe,ı avaiž колте l-et i konmes l-eges oĩ 
padan (ruukulla) vet. P l avaida l. vahn 
(entinen)! Kn l-ęgęs vett..otettai. Td l. diähä 
purastetau (tuuralla hakataan). N tu ĩi 
ŕebo i i kondī küläŋ kohtài l-egįnę tu liva t 
kettu  ja  karhu kylän kohdalle avannoille.



V 1-egess,.otlada vetię. Lm veden-otàndę-l-ę 
vedenottoavanto.

lähtend (Td) lähtö: vuoé proiđī hänen läh- 
tendäs vuosi on kulunut hänen lähdös
tään .

*ìähti\į (N); pl.p. -joid lähtijä: äjj,,on törmä 
tulijoid, vähä on l-joid paljon on tänne 
tu lijo ita, [m utta] vähän on 1-öitä, s.o. 
kukaan tänne tu llu t ei ole elävänä pääs
sy t tä ä ltä  pois.

*lähtiška\ta (B); pv. N -ttai, Lh lähťiškadou; 
impf. B lähtiškattī, Td lähleškäèin, 
N lähtiškaąš tehdä lähtöä, ruveta  läh
tem ään, lähteä: B rųtšeńđ se kai nopittī, 
l-ttī kazarmuoihe tagaze se [sotamiesten] 
koko harjoitus lopetettiin, alettiin lähteä
kasarmeihin takaisin . N bafińau đo himo>
l-až rouvalta jo himo rupesi lähtem ään. 
Lh regen nuoritÜou, ìähtiškadou kođī 
kuorm an köyttää, tekee läh töä kotiin.

Щ tă (Sn—N Kj M Lh), Sn B Td ĭähtä, 
Sn B läh\ta, Sn Kš -ìä, N -ia, V TP Ph 
-tedä, SP -tie. Ph -täi; pr. Sn Kš V—Plı 
M Lh -ten, Sn B Td ĩähten, B Td N 
lähtèn, Kn ïäìiien; impf. Sn Td läkšin, 
Sn īäkšin, B lätit, B N lähtīn, Kn īähťin. 
Td läkšìn, Kš läkŠīn, N läh\tbı, N—Ph 
Kj M Lh -iin. Ph -tìn , Kj läksin lähteä, 
mennä, erottua, irtaan tua: Sn ĭähte üua- 
sukš, a proštìze igăkš lähde tunniksi, 
m u tta  jäähyväiset sano iäksi! īäkš uk, 
ei İieltÄ kunna  ukko lähti, ei tiedetä 
minne, huomen tähtemme nıüö heboiŝī{h) 
(hevosia hakemaan), mändüz ĭähtöu pari 
hüväd m ännystä tulee hyviä tukkeja. 
maimaz lähiön rok hüvä pienistä ahvenen- 
poikasista tulee hyvä keitto, ozrat (sūri- 
mat) puohtau (trăššiu robehe,ı), šlob..aga- 
nad lähtäiš iärē ohrat (suurimot) pohtaa 
(hu lju ttaa  tuohisessa), jo tta  akanat erka- 
nisivat. ńet karabĩid lähìī ozattomanę vań- 
kanę ne laivat jou tu ivat onnettom alle 
Vankalle. B läkkät minuŋke, e.ıgat hä- 
neŋke läkköi lähtekää m in u n ' kanssani, 
älkää hänen kanssaan menkö! emmeg

läkköi huomen linna emmekö lähde huo
m enna kaupunkiin? pidau izvoštĥkaAę 
lähta ajurin on lähdettävä, läkkä tuonnę 
đūriktǻurā, ,ıadvtǻurā emme läkkö men
käämme tuonne juurikkopuoleen, la tva- 
puoleen emme mene.-emä kođiš sanui iša- 
ле lähttes (~ ïäh tes) äiti kotona sanoi isälle 
lähtiessään. Td ettegi läkköi huomen linna1 
ettekö lähde huom enna kaupunkiin? läk
sin mińä kodis-p'äi (kotoa) tinnai. täkäd 
đuomã pīvad läh tekää o lu tta  juomaan! 
pajon kerä (laulellen) läkšìn astuma* kođī. 
lähtī pardèm vedoi lähdettiin tukinajoon. 
Kš lähtä miehen m ennä naimisiin (nai
sesta). N lähtin minä etiŠimài kazàk- 
kad (renkiä), himo hän miehęnę lähtă hä
nen (naisen) teki mieli naimisiin, eigi hän 
lähtīŝ tüttärĕnë miehèkš eikö hän lähtisi 
ty ttärellen i aviomieheksi, sihe suoĩ süđiư  
mindai tŜüï ei heŋg lähtę siihen asti sysii 
minua, e ttä  vähällä olen henkeni m enet
tää . nouŝě teĩegài i läkkãmšo ajàm  nouse 
vankkureihin ja  ajakaamme! еілд sìaaūì 
ižad, mugoinę sinai lähtid vaudatīlnę si
nulla ei ole isää, siksi sinusta onkin tu llu t 
mokoma vallaton, śld mieriïšou ńeīĭikou, 
äijig ńeĭĩikkod lähtou ŕīhes-piei kagrad 
sitten  m ittaa  nelikolla, m ontako nelik
koa [jyviä] tulee riihellisestä kauroja. 
TP kevädeA литеп lähtedüi pendòd kui- 
vetàh keväällä lumen lähdettyä pellot 
kuivuvat, läkkä, poigę, ńltämməl lähtedälı 
ńītunę lähdetään niitylle, sīd ìähtedih rah
vas kai sitten läksi kaikki väki. minä  
lohten lehmid tuomah (hakem aan met
sästä). Ph lähtin minä etŰimah ruadǒd 
(työtä). Kj lähtem miehęnę menen naimi
siin (nainen), metshä läkś m etsään läksi. 
M tahtoiį  lähtä randā aioin lähteä ƒan- 
taan . Lh läkkä mille kazakakš (rengiksi)! 
P k  läkäd đuomā pivàd lähtekääm m e 
o lu tta  juom aan, lähtemmä küzümã. lähtou 
päštärt [pellavista] erkanee päistärtä . 

lăht\äm (Sn B Pl Td N Plı), Td -am, N 
liixtàm. Lm läht\em; p. Sn B Pl Td Plı
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-ämăd, pl.n. -ămăd, B Td N -ämad: pl.p, 
Sn -ämöid, B Td -ämid hieho: Sn kan- 
damatoińe (poikim aton) lehm oo l. N 
kakskezaine l. 

lähtämliăv (Td); p., pl.n. -äd hieholäävä, 
läht\ämăińe (Td), Plı -emäinę pikku hieho. 
läi\kküdä  (Sn B Td); pr. -ккйи, Td -ккйш\ 

impf. S n -küi, B Td -kküi läikkyä, ka
reh tia  (vesi), liekehtiä (tuli): Sn B Td 
veši ĩăıkküu  [järvessä], B maido läikküm  
[astiansa, kun kannat, heilutat, liikutat 
jne.]. B tuli läikküu.

*läikuška\ta (N); impf. -ttī alkaa läikkyä;
karehtia: merès nainehèd (laineet) l-tťī. 

lăimähte\łda (Pl); pr. -lou; impf. - ī  leim ah
della, välähdellä: tuli l-łou. 

läimähtădä (Td) leim ahtaa, väläh tää (tuli, 
salam a, kala vedessä liikahdellessaan). 

*läim\ähtäzetä (Td); impf. -ähtīhe, N -àhtī- 
zei leim ahtaa: Td hänen šilmis l-ăhtıhe.
N l-ähtīzei hänen dvòrťǻ hänen palatsinsa 
1-ti (valoisaksi). 

läm  (Sn B Kn Td N T P  M), B Kn Td N Kj 
ĩäm, B P l Td läm, Kš ĩäm, N läm,
V īämme, SP ĩċimmü, Ph  ĩämmę, Plı 
Lm lämmę; p. Sn—Td V TP  Plı M läm
mäd, Sn Kš N SP P h  ľämmäď; pl.n. 
Sn—Td V M lämmäd, Td lämäd, Kš N 
ĩämäd , SP fämmäd\ pl.p. Sn B Pl Td 
lämmid; komp. Sri TP lämmembi, B Pl Td 
lämmemb. Td lämèmb, Kš N ĭämemb, V 
SP  Ĩämĩnêmbi. Kj ĩämmemb lämmin: Sn 
pane đušlcad umbë paŕembi, anda lämmäd 
heittäzöu eńämbi pane pellit paremmin 
kiinni, jo tta  läm m intä laskeutuisi enem
m än. pane p ä ti lämmä pane uúni läm piä
mään! Іалѵелл...оо häi (rodńikaz veši) ĩäm  
talvella on se (lähteessä vesi) lämmin. B 
pogođ rodīhe lämmemb ilma lämpeni. 
šanbatau rīli umbë, ikkunàd i  uksèd, štobį 
ei lähtīš ĩäm  iäre suljetaan riihi täydel
lisesti, ikkunat ja  ovet, e tte i lämpö haih
tuisi. läm veši. ріішл oli alen läm Siä 
ulkona oli hyvin lämmin sää. lämmäd 
vet keskē (sekaan) panda voi. Kn läm- \

măt pokojat (suojat, huoneet). Td läm 
m ^aïi lämmin a itta , veši lämm..on. ĩäm- 
V1 ..00 . pane hibđad (ihot) ühtèi: lämèmb 
om magata. N ak panoıı pä(íśìn lämmäi 
(uunin läm piäm ään), läm ium  (ilma) oo. 
SP ĩäm m ü perii. Plı ĩämmę päivę. panes 
külü lämmäh pane sauna läm piäm ään! 
M lähtă panda külü lämmã.

*ĩämai\tta (B); pr. -dau liekehtiä (tuli). 
läm\bittädä (Sn B Lh), B -biilada, ĩämbü- 

tada, Kn N läm\bittada, Td -bitädä, -bľtädä; 
pr. Sn Td* Lh -bitän, B Kn -bitan, Td 
-bitan, N -bittàu, V -mitettäh, TP -mittäu, 
-mitetău, TP Lm -mitetăh; impf. Sn B 
Td Lh -bitin, Kn -bitiīn, N -ЫІ, P h -mitin, 
-itti läm m ittää: B müödäišiłę käsköu 
külün l. mo.ıodi(Oİlę käskee morsiamen 
saattoväen läm m ittää saunan vastavihi
tyille. rĩhē tuodau Ьалдді ìıebò.ı, pătÛ ī 
(uuniin) pandau ĩämbitettavakš. ńämü 
veãed avaita ei pidä, ń i ĩämbiitađa ei pidä 
n ä itä  vesiä ei saa av a ta  (o ttaa  peite ttä  
astian päältä) eikä saa läm m ittää. Kıı sid 
lämbitetàŭ (lämbiìeìàŭ) kńägina.ış külü 
sitten  morsiamelle läm m itetään sauna. 
þäivoi (aurinko)  lämbiüau. N suom minä 
lämbìttammai rīht m inä rupean läm m ittä
m ään riih tä, m ušik  (mies) läm bìİ vet 
(vettä). T P  đuomistę lämmitetäu lehmiłę 
juom âa läm m itetään lehmille. 

lämbı\tă (Sn Td Kš N), B N -ta; pr. Sn N 
-däu, B Kš N -dau, Td -däuı; impf. Sn Td 
-š, B Kš -į, N - td  läm m itä, on tu li 
uunissa; läm m etä, tu lla  lämpimäksi: Sn 
päïǻ (uuni) 1-däu. B pandau tu īi pä ttšī 
i  suau ĩ-mmā  tu li v iritetään  uuniin ja  
[tämä] rupeaa läm piäm ään. Td külü  
(sauna) l-däıu. N oŋgo hüvìn l-ìnnu ŕīh? 
Ŭabàtòd ĩ- ttĩ  saappaat läm penivät. l-dad 
iťše hođ tulee edes itsesi läm pimäm pi olla . 

ĭämbü\dä (Sn B Td), B Lm -tá; pr. Sn B Td Lırı 
-ŭm; impf. -i taipua: Sn aišad regez l-ttī. 
B l. ei suanu eıı voinut ta iv u tta a  v a rta 
loani. Td bembeī (vemmel, luokka), aiš l-u 
[kestäen ta ittu m a tta ], lemi l-u lelluva
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savi painuu, an taa  perää, m u tta  ei upota. 
Lm  kooz лит г seizou pūAoiden oksijı, pūd 
l-ttäu kai milloin on paksulti lun ta  puiden 
oksilla, puu t aivan taipuvat. 

läm büi (B) taipuva, notkea: l. pū. 
*lämbüskendeAt\a (TP); impf. -ih  taipuilla: 

kai scjigäimed l-ih (itk.) aivan la ttian  
selkäim et (aluspalkit) t-ivat. 

lämbü\tłädä (Sn B), Td -tádii; pr. Sn B Td 
Lm -tăn\ impf. Sn Td -(in. B -tin  ta iv u t
taa . Sn adran ojad (aatran  aisat) l. p idŉu. 
B l-tin pūn. 

lãmpaid (Kn) villapaita. 
läm \tí (Sn B Pl N Pk), B Td - Ķ  V -Üę\ 

p. Sn Pl -Űäd, B Td -ítíäd-, pl.n. Sn B 
Pl Td P k  -Űäd, N V - Űad; pl.p. Sn B Pl 
Td -Űöid viileke, kannike (kontin, nahka- 
laukun, hameen): Sn lämŰöin piđetäu 
ĭentoÜkad [hameen] viilekkeinä käyte
tä än  nauhoja. B l. oŋ kaššaĩis (kontissa 
[tuohinen], (v. лямка.) 

lämäińe (Td) lämpöinen, hyvin lämmin:
l. päiv.

läŋg\ed (Sn B Td Lm), Td N TP -ed; pl.p. 
Sn B Td -id  länget: Sn pane l. heboAę 
piähä. rahkehen pid^äu panda l-ī. Td 
ühted l. N panòu l-èt piehei (päähän 
[hevoselle], vaĩĩàstau regèi. 

läƞkp\ū  (Sn B Td), Kn īäŋgp\ū: p., pl.n. 
Sn B Kn Td -ūd; pl.p. -uid  länkipuu, 
länki: Kn rahkehed ĩäŋgpuis rahkeet ovat 
länkipuissa. 

läp\ak (Kn), У -äkfc(ö); p. Kn -ąkkod\ pl.n. 
Kıı -ąkod, V -äìcòd; pl.p. Kn -akoid Kn 
lehti (heinän, lumpeen), V lumme t. 
upukka. (Av ляпакъ.) 

ľäpè\tädä (Td); pr. -íťäm; impf. -( lepattaa 
(haavan lehti tuulessa)., 

ìäS (B Td), B K n Td N läs, B läš, īäs, 
Kš läz; komp. Kn lähemb lähellä, lähelle: 
B minä läss,,em voi nähtä, a (hautta) 
łoitton (kaukaa) nägen. ei ń i keda олпи 
läš ei ketään  ollut 1. ела mäne іилеп läš.

me(Űäd läs lähellä m etsää , mìnul läš lähel
läni. veźi oĩi ei ĩäs. puoī virstad vesi
p a ik k a ) oli kaukana, puolen virstan 
päässä. Kn tujıę lähembi Td müö elämme 
läš linnad (kaupunkia), da.ıo (kovin) 
läss.,00. N podoiđi hänèl läs lähesty häntä! 

läškaD  (N) reidet, lonkat, (v. ляж ки.) 
ĩäíä|fck(o) (Td); pl.n. -köd (vesi)lätäkkö, 

lammikko.
īăuĭeń  (Sn), B läulęń, läulen, lăuleń, Pl 

läüleń, Td lauden, N läuīeń : väsy ttää, 
raukaisee, raskas, tuskallinen olo: Sn 
т іллаі oo ĩ.\ himoittau magattA minua 
raukaisee: nuku ttaa. B läulęń om: magata 
himoittau. Td milei on läxwleń: pidäıu 
ńukkuda  (torkkua).

-lö ks. -au .
lökšüöi (V) sammakko. 
löp ks. lep.
löpüöi (Ph Lm) vanha virsu, jolla la ttiaa  

pestään.
*löudü\dä (B); pr! -u; impf. N ĩqudùĩ löytyä: , 

B Sīvat l-u eläin (lehmä) löytyy [met
sästä],

Гōug (Sn Pl Kn Td N M), B Kn Td Kš 
leug, B Aöug, Kš īeug, N Aęy,g, V ĩöugę,
V Ph Aeugę, SP leugu, Plı Lm leugę, 
Kj ĩeig, P k  löug, ,ıęùg; p. Sn P l N  V 
īöugäd, B Td Ph  leugad, Kn Td M ĩơugad, 
Kš ĭeugad, SP leugoa; pl.n. Sn P l N У 
ĩöugäd, B Td SP Ph Lm leugad, B löu- 
gäd, Kn Td M ĩöugad, Kš leugàd, ĭeugad, 
Kj īeigad; pl.p. Sn ĩöugid, B Td leug oid. 
SP leugoi leuka: Sn pane käzi īöugãl Kj 
ĭeigan ал (alla).1 

ĩöuxxädă (Sn B P l Kš), B ĩöuxxädä, Kn 
īouxada, V īe0uhkada, SP löüfkiä , Ph  
īöüfkäi; pr. Sn Pl ĩũuxän, B ĩeuhän, 
īöuxxău, Kn īouxan, Td löuiyjjivu, V īe0uh- 
kan, SP löüfkän, P h  ĩöüfkän; impf. Sn Pl 
ĩöuxin, Kn ĩouxĭn, V ĩe0uhkin, SP löüfkin , 
Ph  ĩöü fkin  kerskua, kerskailla, kehua 
itseään, kerskuvin elein liikkua: Sn hää

1 Sn Pl Td N V kokoonpanija kuuli e.n ja ö:n välisen äänteen, ei aivan selvää e:tä eikä selvää ö:tä.

15
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ĩöuxxău т іл tahto (niillä tahansa). B 
midä sinä ĩeuhăd? K n ĩouxad butto ku i 
bohat haxvaĩid kerskut, aivan kuin rikas 
ylpeilet.

īöu ī (Sn B Pl Td Kš M), B ĩőnuı. Kn ĭquī, 
Td löïuī, Kš īöıul, N īöuīü, V  ĩöülü, 
TP Lm löulü, SP P h  löülü; p. Sn B 
Pl Td N M īöuïüd, B Kš P k  ĩöulüd, Kn 
ĩquĩüd, Td Kš löıulüd, Td lövnüt, V ĩöü- 
lüd, TP Ph  löulüd. SP löülŭ löyly: Sn 
pane īöulüdl B īöu ĩ nouzou. äijäm  (pal
jon) pani ïöulüd. äijäs (suuressa) ĩöulüs 
voi po.ıada ĩibo (talli) đuobuda (pyörtyä). 
Td löuılüd on äi külüè (saunassa), lövnüt 
külŭs on äi. SP pane löülüĩ

ĩöušü\ttädä (Sn), B ĩöuxü\ttädä, Td ïöıu- 
%й\tädă; pr. Sn B Td -tän; impf. -iin  löy- 
h y ttää  (esim. paperilla): Sn m  idä ī-tăd, 
vai higess^oleđ da.ıo miksi l-t, vai oletko 
kovin hikinen?

ĩöuttä (Sn Td Kš N), B Pl M Lh ĩöutä, 
B ĩöutta, lŏuta, Kn ĩouta, Td ĩöıuttä, 
N īöuìa, ĩquta, V īöüta, SP P h  löütä. 
Ph Kj ĭöütä, Kj Töitä; pr. Sn B P l Td

Kš N Kj M Lh ĩöudän , B Kš löudan, Kn 
ĩoudan, Td ĩöuıdän, N ĩöudan, V P h  
Töüdän, TP SP Plı löüdän; impf. Sn P l Td 
M Lh ĩöuzin, B P l K š Töuđin, B ĩeud, 
löud, Td īöıuŝin, ləuzìn, Kš löuŝīn, N 
löuźin, V ĩöüéin, löüzin, SP Ph  löüdin : 
P h  ĩöüđin. Kj Töizîn, ĩöiśīn. lövvīn löytää, 
Sn ľöuŝ ka ĭīoŝ novan löysi kalliosta luo
lan. đagardukseA Töušiń tiăin  jakaukselta 
löysin täin . C(tém, e(Ûĩn, eę voinu ĩ. ń i 
midä (m itään), viärăhišt ei sua l. iäs syyl
listä ei voida löy tää tää ltä . B vie (vielä) 
eŋ kaikkid ĩöudänu. dog (joko) hüö TũuUl 
kai? minä Töuđin dorogàn (tien) vieròs 
kuoīian  (kuolleen) ŕebuoin. końdī ĩeudanu  
ei. kätküden ал ĭeuđ  piän  kätkyen a lta  
löysi [käärmeen] pään. mille pidau keda 
tahto ĩöutta hüväd riśTikanzad m inun on 
löydettävä joku hyvä ihminen. Kš löuš 
đeŋgad (rahaa), löüdadgo mida (jotakin)? 
N Touttài đeńgàd löy tävät raha t, agđad 
(päätä) eivoinu ĩouta. löué m indai m uŝik  
mies löysi m inut. ĩöudau śem miehee. TP 
löütäh (löydetään) dălged hirven.

m
ma kś. minä.
mada\n (Sn B Pl Td Lh), N -u; p., pl.n. 

Sn B P l Td N -ưıad; pl.p. -noid; komp. 
Sn -летЫ; sup. kaikiz m -īim  m atala: Sn 
däŕv, vova (oja) oń dano (kovin) m. ikku- 
nad oAdau m -m d  (m atalalla). B m. koht, 
vand, đåÝv,kaiv, đogi. P l m. iäń. N m-u  
koht m atalikko. m-v„oo. Lh lükäiŝid veľ 
m indai га ^ а л е , т-лал§ viskasit, veli, 
m inut ran taan , m -aan. 

madalzoi\ttada (Pl Td); pr. -tan tehdä m ata
lammaksi: pidäuı vevkod mc. kovgedad 
oldau. m-ta vegès kablahàdl Td m-ta 
advvits pane m atalam m alle (alemmaksi) 
aa tran  reisivitsa! 

madaAz\uda (Sn B Pl Td); pr. Sn -ū, B Pl

Td -uu; impf. Sn B P l Td -u i m ataloitua: 
Sn đogi kai (kokonaan) m -ui. Td đogi 
madàlzuu.

mada\Ata (B Pl); pr. -,ıdan; impf. -ĩdin  
m atalo ittaa, teh d ä  m atalam m aksi: Pl 
m. pidäu, korged on.

madaro (H j) eräs lehtijäkälä (parmelia saxa- 
tilis).

mad\eh (Sn—P h .P k ), B N Ph Lm Kj -eh. 
Kn -ęĥ; p. Sn—N -eht, N Kj -ęht, V Ph 
-ehtęj SP -ehtu, P h  -èhtp; pl.n. Sn—Pii 
-ehed, B P k  -ehèd, B N Lm  Kj -įhęd, 
Ph  -ęhed; pl.p. Sn B P l Td N V P h  -ehid, 
Kn Kš -ehĩd, SP -ehī, Kj -ęhīd made: 
Sn madeht pūttū іалѵел, kevădec m ateita  
saadaan talvella sekä kesällä. madehİA
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Іалѵел piđetäu pìštoid m ateita  pyydet
täessä talvella käy te tään  säleaitoja [joi
den kum paankin päähän pannaan rysä 
tah i m erta]. Ph voimme oŋgìttài madehtE. 

*madęhi\nę (Ph); g. -žęn, -Sen made: §алдйг 
(repusta) vedàjıeļn m-šęn. 

madęhjiambi, madeliAämbi (Ph)m adelam pi: 
sigä (siellä) on m. 

mad\o (Sn B Pl Td N Ph Lııı Pk); p. Sn B 
Pl Td Plı -od; pl.n. -od, N P k  -òd; pl.p. 
Sn B Pl Td -oid, Plı -uoid käärme: Sn 
ролде (tallaa) madom pıä.cę, іарл\ B 
m. perШ tu ĩi i (ja) kätküden ли  uiv  
(matelee). Pl m. ńuokaidau (pistää). N 
madòŋ kettu (kesi). 

mado\ińe (Sn B Pl Td), Plı -ine\ p. Sn B 
Pl Td -St, Ph  -štę\ pl.n. Sn B P l Td Ph 
-tSed; pl.p. -iŝid m ato, toukka: Sn sätt„oo 
rusked m. onkim ato on ruskea m. 

magad (Lh); elät. Sn B P l Td -os(-piäi), 
Td -us, N -òsf-pieits) m akuu, m akaam i
nen: Sn m -os-pŉi noŝŬī (noustiin). Td 
huonduksŁı ku  nosta“ m-us aam ulla kun 
nousevat m akaam asta. N śe m ieź herãs- 
tuu  (herää) m-òs (unesta), nostài Aapsęd 
m-òs-pieiìe. Lh heitä m. jä tä  makuu! 

maçjada\i (Kš); p., pl.n. Kš Kj -jad, N 
-jòd; pl.p. Td Kš -jid  nukkuja, m akaaja: 
N duo vet stau((šàs-piei i furskùttau  
tumin щ-(in piвAį juo v e ttä  kulhosta ja  
ro isku ttaa [suustaan] näiden m akaajien 
päälle. oteİİī m-jàd muytǻoid i suotettài 
tsaÝìnnu o ttiv a t nukkuvan nuorikon ja  
veivät tsaarin  luo. 

magadusšiä (B); g. -n m akuusija, vuode: 
klietńik azettau m-n patvaska la ittaa  
m-n [vastavihityille], 

magadustù%\a (B) m akuupaikka: drušk ve- 
dättäu šeńihon da kńaginan ŝinnę aitta 
m-ā sulhaspoika ku lje ttaa  sulhasen ja  
morsiamen sinne a ittaan  m-aan. 

magaduzaig (N) nukkum isaika: sīd minä 
m-aa, e-n-tiedä kui, minä tu lin  tagazĘ 
s itten  minä, en tiedä kuinka, n-na (nuk
kuessani) tulin  takaisin.

magazin (B Pl Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
makasiini, varastohuone (kunnan, kaup
piaan). (v. магазйнъ.) 

mag\atta (Sn B K n—N TP), B Pl Td V T P  
SP Plı M -ata, B Td Lh -aita, Td Plı -ăttă, 
N P k  -àtta, TP Lh -ata, P k  -aitta-, pr. 
Sn—T P Plı M Lh -adan, SP -oan, Ph  
-adàn\ impf. Sn B Pl Td Kš N Plı M 
Lh P k  -ažm, B Pl SP Lh -ain, Kıı Kš 
-aêīn, V -aźin, TP -azin m aata , nukkua: 
Sn hän om magàmas. magates yrappiu  
kuorsaa), koir aidaavieroz magaš. m. 
vierdī (paneutuivat). B moni üö om 
тглла magattu m onta m onituista yö tä 
olen m aannut [karhua vahtien lavalla], 
magai üön. m. vierin. Td ü-öss^em ma- 
gannu koko yönä en nukkunut. Sīd 
vièrdäŭ moAodiad magăttă sitten  v asta
v ih ity t paneutuvat nukkum aan, magatta 
himoitau, ei kuga oaç magata nuku ttaa, 
[m utta] ei ole missä nukkua. N Ылои 
eht (ilta), vieron mu(tšoiŋke (nuorikkonsa 
kanssa) m. uinòttai magàtta vaipuvat 
uneen. T P  sih (siihen) minä vierin 
magata. sīd (sitten) magaìa pańdih häntę. 
Ph  magadammas tabašin m akaam asta 
tapasin. i.ıdàiŝęn süömmö, rubędàmme 
vieremah magăttă illallisen syömme, 
teemme makuulle menoa. Lh voigi üöd 
magatta? magattīhän ende теіл rahvas, ka 
voihan saako [talossa] yö tä  m aata? — 
onhan ennen meillä m akaillut ihmisiä, 
niin voithan. P k  minä īähtęn saraİAę 
(navetan parvelle) magaitta. 

ma\ged (Sn B Td Kš Ph), B -ģed, -ge, SP 
Plı -gei; p. Sn B Td Kš Ph -gedad, B 
-ģedad, SP magiedu-, pl.n. Sn B Td Kš 
P h  -gedad, B -ģedad, SP -gied\ pl.p. Sn 
Td Plı -geđid, B -ģedid, Kš -geđīd, SP 
-діелоі-, komp. B Td -gedemb\ sup. B 
-gedemb kaikked m akea, m aukas, hyvän
makuinen: Sn magedaD kaafetad oo m a
keat ovat konvehdit. meŝihäiŝem meź^oĩi 
m. mehiläisen mesi oli m. B pilun  
ĩiha om maģed (hyvänm akuinen), m a-

*
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ģed nagriê. u ń i om magedemb kaikkēd 
(makein), ńü(š ìim aç  pahakš ei mage- 
dakš [rukiin] tyv i (olki) hänestä [mais
tui] pahalta , ei hyvänm akuiselta, hüvä 
on, mage, ja iśń iű  (munapaistos). Ph 
rokkoon magei süödä [kiiski]keitto on 
m aukasta syötävää.

magedattau (Ph) makeahko, makeanpuolei- 
nen.

magu (B Pl Td); p. -d maku: B nagriz 
andau m-n, đauh andau vägen (voiman) 
[nauriskaljalle], Pl Td eujıę m-d [kei
tossa],

maguš (Sn V), SP -u. Ph  -ę; p. Sn V Ph 
-ad, SP -oa; pl.n. Sn V SP Ph -ad; 
pl.p. Sn -oid; maukas: Ph  tämä pīrai 
m. süõdä täm ä piiras on m aukasta syö
tävää.

mah\a (N Lh); p. -ad; pl.n. N -àd, Lh -ad; 
pl.p. Lh -oid m aha, vatsa: N лорпіи  
m., propadiu vedęhīnę m. halkeaa, vete
hinen kuolee. Lh ларвел mahan avaidau, 
kīškad lükăidau kai iăre lapsen m ahan 
avaa, suolet kaikki viskaa pois.

maĥaź\ei (Sn); p., pl.n. -eid; pl.p. -inoid 
viljamakasiini, varastohuone; kauppa, 
myym älä: mahaéeiz müödäu dauhod кал- 
леЫ  (kalliiseen h intaan) ńügüde (ny
kyään). (Av магазея.)

małíńi\da, maxńi\da  (N); pr. -u heilaut
taa , hu iskauttaa, loiskahtaa, hypätä 
äkkiä: pidau koumāštši kädęu m. p itää  
kolm asti kädellä hu iskau ttaa [rengasta 
heittäessä o ttaa  vauhtia], aid ülemb 
ründähid ìıeboinę, ei su maxńida heboinę 
ylem m ä hevosten ry n tä itä  kohoava a ita  
[on edessä], hevoset eivät voi hypätä  sen 
yli. huk ku m axńiu  pieĩiiǻi hänen tīinàs 
susi kun loiskahtaa (hyppää) hänen 
pystyaitansa ylitse, ottau sabĩìn, m axńiu  
sabīił i leikadau koumę pied zmejau o ttaa 
miekan, heilau ttaa m iekkaa ja  hakkaa 
lohikäärmeen kolme p ää tä  poikki, m af- 
ń iu  skuoİeŕđiu hu iskau ttaa pöytäliinaa, 
(v. махнуть).

maho (Sn B Pl Td); p., pl.n. -d; pl.p. -id 
maho (lehmä): Sn umbi m. lehm ei 
lüpsÄ. B lehm on m. 

maxovįi (süllü) (N) käsivarsin m ita ttu  
(syli): seibas seibähàs m. süllü  seipäitten 
väliä on k. m. syli. (v. маховая сажень.) 

maht\uda (Sn—N); pr. -tm; impf.: -u in  
m ahtua: Sn İähä buttèī vie īihad m-ū  
täh än  tiinuun vielä lihaa m-uu. B ahtaz 
o-n, a vie m -uin. N osta koĩïİainę, kudam. 
opi, m -uu ńimètoizęi sormei osta sormus, 
joka, koeta, sopii nim ettöm ään sormeen. 
piík , ei m-u  liian p itk ä  on, ei m ahdu 
(sovi).

maid (Sn B Td Lh), N V T P  Lm -o; p, 
Sn B Td N V T P Lh -od; pl.n. Sn -od, 
N -òd; pl.p. -oid maito: Sn pühäz m-od ei 
śüödă paaston aikana ei syödä m aitoa. 
kuoŕitau m-os kandatest (hapankerm aa). 
B kuŕв pańi stonałę kukšinā m-os keite- 
tun kuašan kurki pani pöydälle suippo- 
suiseen ruukkuun m-ssa keitetyn puu
ron. m-òŋke kukšin  suipposuinen m aito- 
ruukku. N akàu o ĭd ī m-òd padoihei 
nasketèttùd eukko oli maidon kaa tanu t 
ruukkuihin. Y ei m-od andeta. TP ries- 
kad m-od nuortam aitoa. 

maidńedăĩ (Sn B Pl Td); p., pl.n. -id las- 
kiaisviikko, suuren paaston edellinen 
viikko, jona kreikkal.-katolįset eivät 
syö lihaa: Sn т -іл īihad ei śüödă. B 
sūrëpühä naskezetes libo heittazetes om m. 
suureen paastoon jouduttaessa on 1. 

maidogrūz (N) eräs valkoinen helttasieni.
(v . груздь) 

maidohamba\s (Lm); pl.n. -had (lapsen) 
m aitoham m as.

*maidokuas (B); g. -àn m aitopuuro, m ai
dossa ke ite tty  puuro: häm m-àŋ keit 
(keitti). 

maido(StauİŜ (B) m aitokulho. 
maidvarz (Pl Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 

m aitovarsa. 
maixu\ttada (Sn B Pl), Td -tada; pr. Sn B 

Pl Td -tan; impf. -iin  Kehuttaa, huis-
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k u tta a  (kädellään liinaa, paperia y.m.s.): 
Sn hebo händŁı m-ttau tšakoid hevonen 
hännällään hu isku ttaa hy ttysiä  pois. 
(v. Maxáľb.) 

таі\кки (B V TP Lm), N -ku, Pk  -ícku; 
p. P k  -ĥkud; pl.n. -kud (kalan) maiti, 
(m ateen) m aukku: Lm m. on ѵалдеі ku  
maido rounu m aiti on valkoinen aivan 
kuin m aito. P k  iša-калал on m-ĥku. 

maim  (Sn B Pl Td), У TP Lm -ę; p. Sn B 
Pl Td -ad\ pl.n. -ad, B Td -àd; pl.p. 
Sn B Pl Td -oid pieni каіапроіка (sekä 
elävänä e ttä  kuivattuna); syötti, maimá: 
Sn áhveńm-az lähtöu rok hüvä pienistä 
ahvenenpoikasista tulee hyvä liemi, pan
dau hauginş m-akš (syötiksi) лоіоі (sam
makko). B P l лакп-, kuoreh (norssi)-, 
riäpuz (muikku)-, šċiŕg-, haugiûm . hie- 
noiŝed đorššīžed, ahveńĩšed m-ad pienet 
kiišket, ahvenet ovat m aim at. 

maima\ińe (Sn Td); p. -št, pl.n. -ižed; pl.p.
-iëid pienen pieni kalanpoika. 

maima\ta (B Td); pr. -dan; impf. -šin. 
Td -zĩn panna syöttikaloja (kuoreita) 
koukkuihin: Td m-zīn koukut žed. 

maińi\ta (Sn B); pr. Sn -İÛou, B -Uou 
m ainita, puhua: Sn ken tahto m-İtšou, 
mindai кликайаи joku puhuu m inusta, 
[koska] minussa on hikka. B boĭnoin 
(sairaan) nimen m-Uou. 

maińitta\u, -vu (V) kuuluisa: m. mies. 
maitpühäAask (Sn B Pl Td); p., pl.n. -ud; 

pl.p. -uid  laskiainen: Sn m. oo sũrtpühäd 
vaste (suurenpaaston edellä). 

maj\a (Pl Td); p., pl.n. -ad; p l.p . -oid 
P l m ajakka; Td m etsäm aja, tilapäinen 
suoja, jossa on kaksilappeinen katto  ja  
nuotio keskellä, k a te ttu  kuusenkuorella 
ja  havuilla, laudoilla ta i tuohilla, seinät 
kuusen oksista havuineen. P l maja ońe- 
gał m. on Äänisjärvessä, (ks. majaĩc) 

majaipaiž\ę (Ph); p., pl.n. -ad ajos: m. on 
sūri rusked (punainen) pahkę. m-as puzer- 
đin märgäd. 

maja\īc (Sn B Td); p. -kkad; pl.n. -kad;

pl.p. -koid m ajakka; B myös seipääseen 
pan tu  olkilyhde: Sn m-kad ondau опедал 
(Äänisjärvessä). B žeńihoAę ponteüī äi 
m-koid veńtŝajıpiăi tundes sulhasen kun
niaksi poltettiin  paljon lyh teitä  hänen 
tullessaan vihiltä, (v. маякъ.) 

maks (Sn B Kıı Td N), B Pk maĥs, V .TP 
Ph Lm maks\ę, SP -u; p, Sn B Kn Td 
У Ph  -od, B N -ăd; SP -oa; pl.n, Sn B 
Kn Td V SP Ph -ad, B N -àd; pl.p. 
Sn B Kn Td -oid, SP -oi m aksa (elin): 
Sn m. 00 vacíŝas. 

maks\ada (Sn—V Lh), Td -ădă, SP -oa, 
Plı -ai, Kj -ta; pr. Sn—V SP— Kj -an. 
Td N Ph  -àn; impf. Sn—N SP Lh -öin, 
V Ph  -uoin, Kj -uon 1) m aksaa (velka, 
palkka), kostaa; olla hintana, kannattaa: 
Sn m. vengad. šidä mü°i og hiivit m-ettu 
ралк  sen m ukaan on m aksettu  hyvä 
palkka, äijäŋgi m-oid garmońiaŋ kohen- 
dust paljonko maksoit hanurin korjaam i
sesta? äijäŋgi tämä m-au? tämä hebo 
m-au rubīad vīšküme (noin viisikym 
m entä ruplaa), каллекее hindam m oiį. 
kuńiŋgaz ei vainu miärätä, m i (m inkä 
verran) m -eitĩ kakš karabtid (laivallista) 
kirpittsäd  (tiiliä). B egläi (eilen) vengad 
m-oin. midä m-àŭ paljonko m aksaa? ei 
m-a pient [dorššid] püstädä ei kannata 
p istää {ahraimella tuulastettaessa] pien
tä  kiiskeä. minä šillei m-an (kostan) 
tämän, nīš тизікале vihuoiè końdī m-au 
ѵелдоіо-. šüöü hehuoid,.,i lehmİD niistä vi
hoista karhu miehelle m aksaa velkoja 
(kostaa): syö hevosia ja  lehmiä, m inä  
šìllį (sinulle) m-an hüvin. Kn m inä m-oiį 
ѵелдап. Kš m. vedo (vero), m-an vełgàd. 
N m inä m-oin (suoritin) teiłę lcuustuhàt 
[ruplaa], tuha ühèksäsadàd oli m-ęttŭd 
hebòs. m-agad deńgàd (rahat)! üks se 
ruodo, vai ken deńgàd m-agai sam a työ 
on, kuka vain rah at m aksaa [sille teen
kin], p u ś  m-ęttai deńgàd i  ńähtäi tśorìad 
m aksakoot rahat, niin saavat nähdä 
pirun. m. paukad (palkkaa), se kallehemb
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m-au se on kalliimpi, ei m-a se mies 
ăijäd, kudam äijää ruodàŭ, m-àŭ se miez 
äijän, kudam đieaòd hüviį vedàŭ ei ole 
paljon arvoinen se mies, joka paljon 
tekee työ tä , se mies on kallis, joka asiat 
hyvin joh taa. SP m-a ѵелдиі Lh hebod 
m -eĩĩī kūš kūssadad rubīad kuusi hevosta 
maksoi (oli hintana) kuusisataa ruplaa. 
— 2) Sn Pl Kn N Kj luoda, ajaa (lantaa 
kuormaan): Sn Pl m. tadeht. Kn m. höštet. 
N haŋgou m-etai höštet. Kj m-ta höšteòi 
regéh Іалѵел. (ks. aoŋgada; auoda 3.) 

maksandę (Ph) m aksam inen. 
maaaidu\s (N V); p. N -st; pl.n. Y -ksèd 

nuotta-avanto: N levīš levedèmh suuri 
m-st leveni leveämmäksi suu rta  n-a. 
(Av мал4йдукса.) 

maīaŕ (B Pl Td); p., pl.ıı. -id; pl.p. -ĩd 
m aalari, (v. маляръ.) 

tnaad (Sn B Pl Td), V T P  Lm Pk -o; p., 
pl.n. Sn B Pl Td -od; pl.p. -oid; komp. 
P l -omb 1) tyyni, liikkum aton (vedestä, 
tuulesta puhuen): Sn virdatoińe koht, 
kuss..euaę koskeã đoges, om m. koht. 
B т-ол kohtaa: kus đogi pagene ei (ei vir
taa), vesi šeìšuu , vesi om maad, P l tūī 
(tuuli) nügü  (nyt) on m-omb. — 2) melto, 
pehmeä, teräksetön (rauta): B m-okš 
mäńi veiİŠ, kirves teräs kului pois veit
sestä, kirveestä, pehmeä ra u ta  jäi jä l
jelle. P l Td m. raud. m-okši kirves mäni, 
pidäu đatkattada (an taa panna u u tta  
terästä).

талсІа\и (Pl Td); pl.ıı. -vad hiljainen, hiljaa 
v irtaava: P l m. tūĩ. Td m. vesi. 

nưđd\ousuda (Pl), Td -ausuda; pr. P l -ousū, 
Td -auzū\ impf. P l -ousui, Td -ausui 
tyyn tyä: Pl tū ĩ małdousui. 

талд (Sn), Sg malg-, p., pl.n. Sn -od, Sg -ad; 
pl.p. Sn -oid pellavalikopuu: Sn ku  
pandau ĩigo, šl (siihen) pandau piäaę 
m-od grūsakš (painoksi). 

maīinovoi (Kn) vadelm anpunainen. (v. ма- 
линовый.)

*ma\litv (B); p. -litvod, N -ĩitvod, -ĩìtvod, 
-lìtvòd; pl.n. B -litvod, N -ĩitvòd, -īìtvòd 
rukous: B paþ malitvod suau augemă 
pappi rupeaa rukousta lukem aan. N 
uksęd o ĩđ î maĩitvotta đietettud avoin ovet 
oli rukousta lausum atta jä te tty  auki. 
muěik suoi panęmài maĩitvod mies rupesi 
lausum aan rukousta, pappi maīìtvòn 
pajà ĩ pappi virren veisasi. (v. молптва.) 

m aĩĩùšk  (Kıı); pl.n. -àd polvenlumpio. 
maīoŋk (Td Kš); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 

nelikko (vetää vähän  to ista  p uu taa  vil- 
‘ jaa  [puuta on 16,38 kg]; oli m yllvtullin 

m aksuperusteena). (Av малёнка.) 
*maĩ(ši\k (N); p. -kkad poikanen: oigènda 

skuoîèŕđ i lıüpńiu kaks'to-šküme m-kkad 
lev itä pöytäliina, niin hyppää esille kaksi
to ista  poikasta, (v. мальчикъ.) 

ma\Attada (Sn—Kš Y M Lh), N -utada, 
-utada, SP -atoa, P h  -attai; pr. Sn:—Kš 
V SP M Lh -ліап, Kn P h  -ліап, N -ulan, 
-uìàn, -ulan-, impf. Sn— Kš SP M Lh -aloin, 
N -otoin, V P h  -atuoin, AV -Attoin osata; 
ym m ärtää, käsittää: Sn maatadgi augeda? 
maatoid veì íämăŋ kieraa ruattA osasitpa, 
veli, täm än  ķerran toim ia [hyvin], maa- 
tadgo sukšİA hīhtädä? minä maataą ĩŭđ ikš  
pagištA (puhua), sanugat staŕinad, талі- 
tanettE kertokaa satu ja , kun osannette! 
B minä maatoin дагтопіал viätä minä 
osasin hanuria soittaa, emämaata uivada 
(uida). min„em..maAta (šukèaduda (su
keltaa). muasteŕiksi (mestariksi) [sano
taan] ken талЫаи mida auadida brujid 
(esineitä), šina ed maata keittĂda hūväd 
huttud (jauhopųuroa). hän maatan koa- 
duita  (loitsia), kńagiıı (morsian) ei maata 
iíkeda viršid. Kn đogo maatàttę arvàn- 
duksed joko käsitä tte  arvoitukset? N 
minä en voi mautada (ym m ärtää), aja 
kunna mautàd a ja  minne osaat (mihin 
tahansa)! SP maatan lŭđiksE. M ńügüiń„ 
.iam  maattau veńakš nykyinen m aailm a 
osaa venäjää. 

mam\a (Sn Kn V Lh Pk), B màma, Td
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mam\à, Kš -oi, N V -o, màmo, TP mam\i; 
p. Sn -ad; pl.ıı. -ad, Kıı Td -àd; pl.p. 
Sn -oid äiti (pułıuttelunimi): Td m inùn  
emäd т щ  Ũòĩ m inùn kutsu m-àkš äitiäni 
vaimoni kutsuu äidiksi. N ńügöi (nyt) 
minä lahtèn, m-o, anda mille hebo. oŋgo 
màmo kodis? (v. мама.) 

mana\x (Sn N), B Pl Td -%; p. Sn B Pl Td 
-XXad; pl.n. -xad, N -xàd; pl.p. Sn B P l Td 
-Xoid munkki: Sn se m ušikk^oīi m-xxan 
se mies oli m unkkina, (v. манахъ.) 

manast\eŕ (Sn B Pl), Td -iŕ; p., pl.n. Sn B Pl 
-eŕid. Td -iŕad; pl.p. Sn B Pl -eŕīd luos
tari. (v. монастырь.) 

mander (B) m aa, joka m äärätty jen  väli- 
aikojen jälkeen jaettiin  uudestaan ta lo n 
poikien kesken. 

mańđz\ikko  (B), B Pl -oišik, Pl -iŝik; 
p. B Pl -oiŝïkkod, Pl -išikkod; pl.n. B 
-ikod, Pl -iŝikod m ansikkapaikka: Pl 
oma mŭa om m-iŝik, a (m utta) vieraz mua 
om muštoŝiĩc. • 

maļńđéoi (Sn -N  TP SP M), B -ńđzuoi, 
Pl V -nđéoi. Td -ńd'êòi, Kš -ÚDzoi, V Ph 
-ńđzuoi, Ph Lm -nđzuoi, Kj Pv -ńđŝuo; 
p. S11 - N  M -ńđzoid, Pl -nđǻoid, Kš 
-ńvzoid, V Ph -ńđzuoid, SP -ńđŝoidu, Kj 
Pv -ńđzuod; pl.n. Sn—N SP M -ńđzoid, 
Pl -ńđzoid, Td -ńd'zòid, Kš -ÚDzoid, V Plı 
-ńđzuoid, Kj Pv  -ńđzuod; pl.p. Sn P l—N 
Kj M P v  -ńđéoAoid, V Ph  -ńđzoAuoid, 
SP -ńđzoAoi mansikka: Sn anda robehińe 
(tuohinen) mańđêoAoideƞ kereĩ poime 

. mańđzoid poimi mansikoita! B .lapsed 
lähtťī mańđzoihe. 

mańđŝoipezifk (Pl); p. -kkod hyvä mansikka- 
paikka.

mań\er (K j), P k  -ėŕ; p. Kj -erua, P k  -ėrìd 
tapa, tyyli: Kj tost mańerua oïī paraĩıod(u) 
(höyrylaiva), (v. манеръ.) 

mańifest (N); g. -an manifesti: tsaŕ Auođī 
m-aa. (v. манифестъ.) 

marai\da (Sn), B Td -ta; pr. Sn B Td -(tien; 
impf. -(Uin liata, tuhria: B ела minda 
m-(tëeĩ m -(tüd Іідал minda. (v. марать.)

marđ  ks. muarđ. 
mardàznahk (B Pl) marraskesi. 
maŕđ-, muaŕđ- (B Pl), Td muarđburako\ińe; 

p. B Pl Td -st; pl.n. -iŝed; pl.p. -iŝid  mar- 
javasu (tuohta), (v. буракъ.)

. marđrosoA.İB) m arjamehu. (Av росолъ.) 
marjus (Kn TP) m arjaslohi, eınälohi. (Av 

марьюсъ.)
mar\k (B); p. -kkad; pl.n. -kàd; pl.p. -koid 

markka: mińçı tahtoni vajehtada veńàn 
đeŋgad (rahat) suomèm .. markkoihc. 

markitan (Td Sg); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
tuoreen kalan ostelija, kalakauppias. 
(Av маркитанъ.) 

mar\t (B Pl); p. -ttad; ad. -tcu maaliskuu: 
B tervakset.,pinkotau hienoiŝckš kevädeA. 
m-taA i apreïa.ı. (v. мартъ.) 

m artka\t (B Pl), B marđkatti, Kıı muaŕt- 
katti; p. B P l martka\ttid; pl.n, -tid; 
pl.p. -İīd heinäsirkka: m. tiųisettau  (si- 
rittää).

ma\šin (Sn), B Pl Td -sin, N -šįn; p., pl.ıı. 
Sn -šinad , B Pl Td -sinad; pl.p. Sn 
-šinoid, B Pl Td -sinoid kone, juna; Sn 
OAgeńđärittăi m. oljenleikkuukone. soban- 
omhe^dau m. ompelukone, т аііпал tu ĩim  
pîteŕī junassa tu lin  P ietariin. B отЬелиг- 
masin  ompelukone, (v. машйна.) 

masĭ\aĥ (N); pl.n. -àkàd, -aìcàd eräs sieni 
(boletus granulatus (?). (Av маслякъ.) 

m a\st (B Pl), B -šťŜ, N -iti; p., pl.n. B Pl 
-stid; pl.p. -stīd tapa, laatu : B kalit, 
mastid om vasked vaskea on kah ta  laatua. 
minä toıŝčı m a itiī ruadàn m inä toisella 
tavalla  teen. piä n líibiituz on monē m a iti  
päänkivistys on monenlaatuisa. P l mei- 
đem m astĩ m eidän tavalla. N opastu 
пиотоілат m a iti opi Nuomoilan(kylän) 
tapaan, (v. масть.) 

mašt (Sn B Pl Td), Plı Lm -ç; p., pl.n. 
Sn B Pl Td -ad; pl.p. -oid masto: Sn 
venehes pidetäu m., kooz Шлел puaro- 
suss^ajau ѵепекел veneessä käytetään 
m-ą, milloin tuulella purjehditaan, (v. 
мачта.)
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maźi (Sn), B Pl Td maź; p., pl.n. Sn B Pl Td 
maéid voide, rasva (kipeään, hiuksiin, 
kärryn pyörään): Sn mäne osta m aźiti İe- 
legăd (kärryä) v o i t t A .  (v. мазь.) 

mazuŕifk  (Sn B P l Td); p. -kkad ; pl.n. -kad-, 
pl.p. -koid varas, rosvo: Sn kavenet ku i m. . 
kuljeksit kuin varas (hiipien), (v. мазу- 
рикъ.)

matk (Sn—N Kj), SP -u. Ph -ę; p. Sn— Kš 
P h  Kj -ad, SP -oa; pl.n. Sn—Kš SP Ph 
Kj -ad. N -àd; pl.p. Sn—Kš -oid, SP -oi, 
Plı -uoid m atka: Sn oĩim  piikäz m-as 
olin p itkällä m atkalla (kaukana), lähtem 
piika  m-ā lähden pitkälle m atkalle
(kauas). B теіл lienou (tulee) pitk m. 
Kn äi on taivahàė m-àd paljon on ta iv aa
seen m atkaa. Td piik , lühŭd m. N no 
mieź i  lähtòŭ dorogàd müöi m-àĩ no, mies 
lähteekin tie tä  p itk in  m -aan (kulkemaan). 
i oĩi ajada hälnę pitk m. ja  hänen oli a je t
tav a  p itkä m. SP lähtìd m-ah. 

matkădă\i (N); ali. -jčuıĕ matkalainen: 
ougàt hüväd, ettag aŋkoi m-jăně süödä 
olkaa hyvä ja  antakaa (ettekö anna)
m-lle syötävää. 

таікала\іпе (Sn B P l Td); p. -st; pl.n.
-išed-, pl.p. -iźid  m atkalainen, m atkamies, 

matki ata (Sn B Pl Td Kš T P  Pk), Kn N
-atta. N -àtta; pr. Sn—;N Pk -adan,
N -adàn; impf. Sn Td Kš N -ašin, B -ain, 
Kn -ašīn kulkea, m atkata: Sn sajıdat 
prišpehtäd müöi m-adau sotamies kulkee 
katua  pitkin, narodad arteī ma-š kansaa 
joukko kulki, harvoiz verkois кала m-adau 
harvoista (suurisilmäisistä) verkoista kala 
menee pois. B đangampohđad oŋ kıbedad, 
ei voi m. đo tobđan palan m-ai jo kulki 
sievoisen m atkan, minä lähtin nurmed 
müöi matkàmmã toišē ѵалдато (valka
maan). P l kezah tägäpiäi kala m-adau 
šinnä  kesällä tä ä ltä  kuljetetaan kalaa 
sinne. Td kuivandeh m-adau medsäs, se 
šelg kuiva harjanne kulkee metsässä, se 
on selänne. ńe(Üis minä piäšin ęd,ęnnei 
m-adammà* niin sitten  pääsin jatkam aan

m atkaani. N kooz meïš m-adau koskes 
milloin puut ku lkevat (uitettaessa) kos
kessa. m-aš dorogàd müö4 virstăd v iįš  kulki 
tie tä  m yöten noin viisi v irstaa, m ispiei 
sinä m-adàd? ei voidùd ń i đaugau matkatta 
[siu kohtau] ei voitu jalankaan kulkea 
[sillä kohtaa], TP sīd voi vie hirvi m. 
ambuhui sitten  hirvi voi vielä kulkea 
am m uttuna. P k  troppad (polkua) müö 
m inä m-adan. 

m aiti (Sn B Td N); p. -d kirosana: Sn e.ıgad 
m-d paŋgoi älkää kiroilko! B Td m-d 
panou (pań) kiroilee (kiroili). B mida  
šina matin paned tošt m iksi sinä haukut 
toista. N m aìln pańii m ušik kiroilija mies. 
(vrt. Av матюхаться.) 

maiu\kkę (Ph); pl.n. -kàd sam m akon nuija- 
p ää t poikaset. 

maìùška (N), Ph  mãtuška papinrouvan pu- 
huttelunim i: N se ei hüvä màiìıškàs liene 
se ei liene papinrouvan mielestä hyvä. 
màtùškau oŋ gośi papinrouvalla on vie
ras. (v. матушка.) 

maur\oi (TP), Lm  -uoi pieni ruskea m uura
hainen.

mauruoimätäs (Lm) m uurahaiskeko. 
mãselgę (V) pitkäsiim a (?) (Av масельга.) 
me ks. müö.
medzzvieŕ (B Pl), P l medzvieŕ, Td mets-zvieŕ; 

p., pl.n. B Pl Td -td; pl.p. -Id m etsäeläin, 
m etsänpeto. (v. звѣрь.) 

meh\eu (B Pl), Td -Ò°; komp. B -evemb 
nihkeä, m ärkä, mehevä (maa): Td m-òv 
da sammalikkàz koht, se on org mehevä 
ja  sammaleinen paikka, se on orko 
(alanko).

mehi (B P l) kosteus; kostea: B kivi ü ол 
higestuu (hiestyy) [kaskessa], märg on, 
andau mehen (kosteuden). P l mua om m. 
(kostea).

meh\i(aine, -цаіпе, -äine ks. mešihäińe. 
mek ks. miek.
mekkeli (Lm) kirosana (lievä). 
тел\а (Sn B P l Td Ph Lm); p. Sn B Pl Td 

-ad; pl.n. -ad, Ph  -àă; pl.p. Sn Pl Td -oid



mela: Sn venehes peräni pidettävään om 
m. B pcrad pidetäu телал. 

nưna\ta (Pl Td); pr. -dan; impf. -šin. Pl -i 
meloa.

m£ll\idä (Td); pr. -im; impf. -īn  jauhaa 
kahvia, (v. молбть, мёлютъ.)

me\llitǻ  (Sn V M Lh), B Td Kš -lliīš. Td 
-In iti, N -mä; p. Sn Td Kš V -llittšäd. 
B -lĭittŜad, Td InittŚad; pl.n. Sn Td Kš 
Y TP Ph -īīiftíäÂ. B -llųUad. Td -Uì(Ŭad. 
-ĩni((šad. N -lli,tšàd. N M Lh Pk  -llųtàadţ, 
pl.p. Sn Td Kš -īīi(Üoid. B -īīi(Üoid. 
N -īĭiUoid  mylly: Sn suata (vie), rugehed 
mvllittŠã đauhottada! B metliįtŠałę mänę 
mene m yllyyn (jauhattam aan)! Kn ru
gehèd viemme meīīittǻàė, dauhotàmme. 
N pidän händäi íüöttä (lähettää) meí- 
liįťǻĉUĕ. т иіл  т е ііт о іл  lienou hätkèkš 
dauhoda m uut m yllyt tarv itseva t [niiden 
jauhamiseen] p itkän  ajan. tolko vai mille 
pidän vcdada rugehèd mellittšài m utta  
m inun rukiini [sinun] on vedettävä myl
lyyn. kakstošküme pahmàst m eīīiftíàs 
survòŭ i (ja) kuudел kivęn đauhòŭ. V i oŋ 
kaksim petkelin m elliįtİäs on myllyjä, 
joissa on kaksikin petkeltä  (pahm asta). 
(v. мёльница.)

m eīli& pertti (V) myllyn yhteydessä oleva 
olohuone: sīd müö tütläreŋke m-h sitten 
me ty ttä ren  kera [menimme] myllyhuo- 
neeseen.

meĩīì(tǻu\s (N); elät. -ksęs jauhatus: śinna 
pidau äi deńgăd m-ksęs sinne p itää  olla 
paljon rahaa j-sta. 

melo\nk (Pl), Plı -nkę; p., pl.n. Pl -ŋĥad;
pl.p. -ŋkoid kahvimylly, (v. меленка.) 

merd (Sn—Kš V); p. -ad; pl.n. -ad, B -àd; 
pl.p. Sn—Kš -oid, V -uoid m erta. Osat: 
Td verk. kiel (nielu), vandehed (3), 4 kingi- 
tüzviltsad pihildäs (pihlajaista kiinnitys- 
vitsaa). Sn т-оіл aìıvend suadau, haugid. 
meiđem m-ad oo .laskcdu gubã (lahteen). 

merdaig (Td) merroillapyyntiaika: m. on 
heinärgen (heinänteon) aig.

merdaińe (V) pikku m erta: m. [on] đärveh 
Aaskedu.

merenem\ä (Sn); p., pl.n. -äd; pl.p. -id 
leppäterttu : m. т иал каѵелои, rusked oo, 
m ustat tiput (täp lä t) šelgäs. 

mereśpai\'k (Td); pl.n. -kad rysilläpyynti- 
paikka.

mer\eš (Sn B Td Kš N Lm Pk), N -èš; 
p. Sn B Td Kš P k  -ešid; pl.n. -ešid, Td Pk 
-ešīd, N -ešad; pl.p. Sn B Td Kš -ešid 
rysä. Osat: B Td vandeh (kaari), šīb (aita), 
kiel (nielu), tsup (kärki, perä): Sn tänä 
vuodem merešlhe kanad ei tunnu. B колте 
kient (kolm in neliin  kielin) om merešis. 
merešìs oıı šīb, otŚšīb (päätyaita) i (ja) 
kakš bokšībed (kylkiaitaa). Td merešīl 
toše püuıdetänı madeht tałvel vederistan aig 
dogīs rysillä myös pyydetään m ateita ta l
vella loppiaisen aikaan joista. V saduoin 
merešin oli satoja rysiä oli [heillä ker
rallaan vedessä], (Av мерёжа.) 

merežłovušk (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
rysäpyydys. 

merešnuor (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id 
rysännuora. 

merešvandeh (Td); p. -t; pl.n. -ed; pl.p. -id  
rysänkaari: m-ed łuaditau pihildąs (pih
lajasta).

merešverfk (Td); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p.
-koid rysän verkko. 

me\Ýi (Sn—V P h  Kj M), Td N SP Pk -ri; 
p. Sn P l—V M -rd, B -rt, V Ph -ıdę, 
S P • -rdü; pl.n. Sn—Y SP P h  M P k  -red; 
pl.p. Sn B Pl Td N V P h  M -ŕid, Kn 
Kš -ŕīd, SP -n  meri, etelä; N järvi: Sn 
теіл tăss^eunę merd, đärved oo meillä 
tässä (lähellä) ei ole m erta, järve t ovat. 
meres-piäi lettäu a llid  e telästä len tävät 
allit, mäne merembi (kauemmas merelle) 
naske verkoDÌ ku piä(tŚüöid meres-piäi 
tundau kun pääskyset etelästä tu levat. 
P l ońega (Äänisjärvi) on m. Td olin 
meren raudan. N ottagāt tädä merei suo- 
ręnę i sinnä diättagàt viekää (o ttakaa) 
täm ä meren saareen ja  sinne jättäkää!
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merd vastę (meren ääressä) on đogi. siä- 
märvess^om m. Sääm äjärvessä on m. 
M merenę lähtäu. 

merikošaŰ  (B Td); pl.n. -ud; pl.p. -uid 
merimetso (suuri, hyvin rasvainen). (Av 
косачъ.)

meŕimerež (B) isorysä: m. piiutt,,on kakš- 
küme vīž šülüd i. on kahtakym m entä 
v iittä  sy ltä  pitkä, [sitä käy te tään  pyynti- 
välineenä Äänisessä syvissä paikoissa], 

merime(Ŭu°i (Lm) merimetso (?). 
meriíedŕ (B Pl), N meŕiíedri; p., pl.n. 

B P l -ed merimetso: B m. tóbdemb (suu
rempi) İedŕed on. 

тегікал\а (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
m erralla saa tu  kala. 

mertp\ū (B Td); p., pl.n. -ũd; pl.p. -uid  
m erran(puu)kehys. 

mež\a (Td KŠ N); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
piennar, pientare: Td butk" (suolaheinä) 
kazvau релЯот mežoùç. (v. межа.) 

me\ži (Sn B P l Td Kš Pk), N Lm -zi, V -źi; 
p. Sn B Pl Td Kš P k  -t, Td -UÄ, N -í, 
Lm -ttę; g. Sn B P l Td V -den. Kš -dèn 
mesi, hunaja, sima (mesijuoma): Sn ĩöu- 

* žin mežihäižen (mehiläisen) pezän, met 
suaimme (aloimme) imema , mež^oli ma- 
ged. B oлędдi met šüönii? Kš hūłèd medèś. 
mešifäińe met ìóađiu (valm istaa). N met 
(simaa) duoin. AV đuota m inud vaagedaa 
medeл.

me\ŝihäińe (Sn), B P l -žýaińe, B -žijäińę, 
-žjainfe), P l Td -ži(h)äińe, Kn -zųaine,
-ziraińç, Td K š -žicäińe, Kš -žijäińe, 
N -éiłıaine, -zihainį, V -hiraine, TP SP 
-hi(äine, Plı -häine, -haine, Lm  -hifäinę, 
Kj -źjaine, P k  -žahaińe, -žihaińe; p. Sn 
-žihäšt, B Pl -Si(ašt, Pl Td -Si(h)ăšt, Kn 
-śičašt, Td Kš -ži(äšt. Kš -žijäšt, N -śihašt, 
V -hi(ašt, SP -hi(ästü, P h  -häštę, Kj 
-śjaŝtu; pl.n. S11 -žihäižed, B Pl -žųaiźed. 
Pl Td -žihä ižed , ‘Kn -źi(aižed. Td Kš 
-ži(äižed, Kš -žijäižed, N -źihaižed, V 
-hųaižed, TP SP -hirăized, P h  -häižed, 
-hàižęd, Lm -hi(äišed, Kj -éjaižed; p l .p . .

Sn -žihäižid , B Pl -žiraižid, Pl Td -ži(h)äi- 
žid, Kn -éi(aižĩd. Td -žiräižid, Kš -šijäiŝīd,
N -źihaižid, V -hi(ūižid, SP -hiçäizī. Ph  
-häižid, Kj -źjaižīd mehiläinen, kimalai
nen: Sn ĩöužin mežihäižen pezän, met 
suaimme (rupesimme) imema. B meži(aińe 
(ampiainen) mindai ambui. Td meži(h)äi- 
žem peză. Kš mežiräińe met łòadiu (val
m istaa). TP mehiäizen pezä. 

mezinę (Lm) m etinen.
meźipez\ä (V); pl.n. -ăd; pl.p. -id mehiläis

pesä.
mezipu\ttèi (Lm); pl.n. -((šid mehiläisen ■ 

mesikenno. 
metł (Td) varrellinen piha- ja  ta lliluu ta .

(v. метла.)
*metri (N); p. -d metri: śīt pandat toinç 

žerdi kahtęm m-n pitk  sitten  pannaan 
[aitaan] toinen aidas, kah ta  m etriä pitkä. 
eńđéimài pandat lühŭd, ńeŋga ku i puoĩ- ' 
tošt metrid p iđut ensin pannaan lyhyt, 
noin puoltato ista m etriä p itkä  [aidas], 

me (s ks. miek.
me\U (Sn— Kn Kš Kj M Pk), Td -is, -ts,

N Lii -&, V Ph  -ÍÜę, SP -((šü; p. Sn B Pl 
KŠ Plı Lh -(tëäd, B Kn N V M -(Üad,
Td -ttsäd, -tsad, -tsäd, -ttsàd, SP -((Śiä,
Kj -Шиа; pl.n. Sn Pl KŠ T P  SP Plı Lh 
-((šäd, B Kn V M P k  -((šad, B Pl N 
-(ťsàd, K n -((Ŝàd, Td -(tsäd, ’-<■tsaď, Kj 
-(tsad; pl. p. Sn B Pl V Ph M Lh -(tëid, Kn 
-((šīd. Td -ttsid, Kš -((sīd, SP -í(ĥî metsä; 
tukkipuut; hiisi, paholainen (kirosana):
Sn lehmäd om me(Üäs. meĩs ĩūbiu praudan 
m etsä rak astaa  to tu u tta  (jos o ta t ansoilla 
pyytäessä vieraista ansoista lin tu ja, niin 
sen jälkeen ei omiisi enää koskaan tule 
riistaa). Ьаллаі oīi abuńik me(Ûăs hänellä 
oli apumies m etsätöissä. B me((ǻäd las 
lähellä m etsää, iža.te kăsköu viedä me ((šā 
isän käskee viedä [hänet] m etsään. Td 
šīd lähü hüö meìsã habìd sitten  łıe läh ti
vät m etsään havuja hakem aan, końdī 
lekkū (kuljeksii) mettsäd müöi. zavod
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metsăd p iĩiu  saha tukkeja sahaa, šinńä  
hănem meìs otti püštüpiaiŋ kaivo1 sinne 
hänet paholainen vei pää edellä kaivoon. 
Kš metÛăd on tukkeja on [paljon]. 
N iüöndäu [kazàkaa] meiŰài, haugòi 
lähe ttää  [rengin] m etsään, halkoja hake
maan. kazak tujıou meçišàs-pieitį: haugos- 
piei renki tulee m etsästä halkoja hake
m asta. kooz meìs matkadau koskes kun 
tu k it kulkevat koskessa, mäne sinä 
minùs hoi тв(іійлё mene sinä minun 
luotani vaikka hiiteen! sanuu bajaŕùę, 
što, metë tiedau, što pàŕé viruu kaiked 
metíšad müöi sanoo herralle, e ttä , hiisi 
tie tää  [mikä on], kuin tukki viruu poikki 
koko m etsän. mв((Šadgi sinä nasked kai- 
kid miehĩd piruako sinä päästä t [taloon] 
kaikenlaisia miehiä! vie om tuonu koumę 
hebod i koumez regèz mida lienòǔ me {{šad 
vielä on tuonu t kolme hevosta ja  kol
messa kuorm assa m itä  pahusta lienee. 
kugapiei hänen meìs tuoi m istä piru hänet 
toi? Lh ajau  paimoi lehmid meüšã. ku i 
metë..ostaa, sanū, đeŋgad vähä kuinka, 
hiisi vie, ostan, [kun] rah aa  on vähän. 
oh meìš, sanū , oïīz äij dobrať iăs oh pahus, 
sanoo, olisipa tässä paljon hyvää!

me(íšeńoko (Lm) metsäpolku.
meìįharak (B); pl.n. -àd m etsäharakka, 

varis (?): hua(đêàs-pläi m-àd ozrpläid 
kandįntau metíšã ükšī tukkuihe (šläihe) 
ħaasiasta m -t vievät (kantaen) ohran- 
tähk iä  m etsään yksiin kasoihin (paik
koihin).

me\ÌŜik (B N), Td -(İŝik, N -(tíìkko\ p. B N 
-ìšikkod, Td -(íśikköd, N -(Ŭìkkod m et
sikkö: B pišíŠaĩin lükäi końđī meìšikkõ 
pyssyn karhu viskasi m-öön. N hän 
punaudui (pyörähti) merfšìkkòi. đuoksęn- 
dę.ıòu meïŚikkod müö1 (e. miest nägü ei 
me(Űikŏs m iestä ei näy m-ssä. minä  
üöstùin (eksyin) merfsikkoi.

me(Š- (Sn Pl Kn N), T d mets-, V me(íšę-, Lm 
mettǻ(ä)kan\a\ p., pl.n. Sn Pl -ad, Td-àď; 
pl.p. Sn P l -oid m etsäkana: Sn іалѵел m.

on aivaą va.nged, kezä.iA.j)o harmag, Pl 
m. іалѵел vaAged, кезал kirđau. 

metskońđī (Td) m etsäkarhu (elää lehmillä, 
hevosilla y.m.s., m uurahaispesät hajoit- 
telee ja  syö m uurahaiset suuhunsa, ei tule 
yleensä laihoihin; on julm em pi kuin 
kagrkońđī). 

metskukoi Td palokärki. 
meiskutada (Td) m aiskuttaa suullaan. 
me\tŝńik (Sn B), B -tèniĩc, Td -tsńiĩc, Ph 

- ťsnikkę; p. Sn -űńikkäd, B -tënikkad. 
Td -tsnikkad; pl.n. Sn -tsńikäd, B -ŭ nikad , 
Td -tsnikad, -tsnikăd, -tsnikad; pl.p. 
Sn -tšńiköid, B -ťšnikoid, Td -tsnikoid 
m etsästäjä, metsämies: Sn m. tapoi īin - 
dud äijää, me (šńikk„ amhū oravóid. 

me\(tšoi (Sn— Kıı Kš N SP), B -ìsuoi, Kn 
-itéuoi, Td -(tsoi. -tsoi, -(tsuoi, -(tsoi, 
N -ftëòi. V P h  -(íšuoi, У -ť(šuoi, Lın -(íšu°i, 
Kj -ftsuo; p. Sn— Kn Kš N -({šoid, Td 
-(tsoid, У P h  -((ŝuoid, SP -({Šoidu, Kj 
-(tsuod; pl.n. Sn— Kn Kš N SP -((šoid, Td 
-(tsoid, -(tsòïd, V P h  -((Šuoid, Kj -(tsuod-, 
pl.p. Sn Pl Kn Kš N -ÜŠoAoid, B Pl 
-(íśoAoid, Td -ftsoìoid, -tsÖAÒĩd, V Ph 
-üšoAuoid, SP -Шолоі, Kj -(tsoAoid metso 
(uros): Sn aida (aika) sūrem mensoin 
ambuin.

mets- (Td), N Sg meŭpeŕ\ï\ p. Td Sg -((id; 
pl.n. Td N Sg -tid  m etsäpirtti, -sauna: 
N ńägi me((šàs metspeŕtii ťsuràs dorogăd 
(syrjässä tiestä). 

meťsper(\ĩńe (Sn); p. -išt\ pl.n. -īšed; pl.p. 
-īzid  ed.: meíšńikäd da kaAampüuđäjäd 
magatau ü°id m-īšes m etsästäjät ja  kalas
ta ja t m akaavat öitä metsäsaunassa. 

meĭšpiäťšküöi (B), Lm meťťšäpiäsküöi terva- 
pääskynen. 

meìs-, metsšiga (Td) m äyrä, metsäsika. 
me\(űăn(išand (Sn), B Pl M -(t'Šan(išand, Kn 

-(tšan(ižgnd, Td -(tsänføänd, N -1 йащ і- 
šànd, -((ŝäïųišànd, V -(tŠanfizandę, P h  
-(úürųıžä,ndę m etsänhaltia. 

me(ťsänkävüi (B TP) m etsästäjä: B m-n
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brujat (välineet). TP m. on männü, kanan- 
suaju kadońıı (san.). 

me(Ŭä\rmeńä (Sn), B -nńcnă eräs tau ti 
(m etsänhaltian loukkaamisesta, tullut): 
Sn ìıänë tarttui m. B m-ŉńenäs on tunnu 
sille hädä (tauti).

*meī(šäto\ińe (Pl); p. -št metsätöıı: šelgäd 
(harjua) pălărves (Päljärvessä) m-št ei ole. 

metëęhäkki (Ph) sarvijaakko (?). 
m eíÜ ęküuhkiŕi (Lm) m etsäkyyhkynen. 
m e\íűuida  (Sn B), Td -ttsuida, TP Pk 

-ťšuita; pr. Sn - (Ŭuųtëen; impf. -(İšuųŬin, 
B -(ťšuin, Td -dsuin, -(tsui(Ûin m etsäs
tää: Sn pruazdńikkoiden (pyhinä) ei pidä 
m.\ TP ìne((ŝuites pidäu suksed, oruš, 
huavo sełgăh evähideŋkeÌE m etsästäessä 
ta rv itaan  sukset, pyssy, säkki selkään 
eväineen. P k  hän oli mectsuimàs. hüö 
me(íšuiŧ{ī.

me\((šähińe (Sn B Pl Kš Lh), Td -ttsăhińe, 
-tsähińe, mëìsăhĩńě, P k  -ttšäińe\ p. Sn B 
Lh Kš -tŰahist, Td -ttsähišt, -tsähišt m et
sänhaltia; paholainen: B onęd ku  (kuin) 
m. (sanotaan suutuksissa toiselle). P l m. 
otaisĩ (kiroussana). Td metsähińe on 
me<),säni%änd. Lh papin tukad naskedu ku 
metíkihižen papilla hiukset hajallaan (alas 
lasketut) kuin paholaisella. 

m i (Sn—V SP Ph  Lm M Lh Pk), B N Lh P k  
mv, p. Sn—V SP P h  M mi\dä, B Kn N Lh 
P k  -da. Td -dä, TP -dŗ, pl.n. Sn—V SP 
P h  M Lh -d mikä; paljonko, niin paljon 
kuin, kuinka: Sn m iŋ kere oĭid m itä  kau
palla olit? midä šinnai (sinulla) oĩi kädes? 
a mibi oīi šillei m inus pahut m u tta  mi
täp ä  pahaa minä olen tehny t sinulle? 
m i rīdeldä paŕembi dagazekkat parempi 
on teidän (veljesten) erota [ja jakaa 
keskenään omaisuutenne] kuin riidellä! 
pid i kai mi oīi käy tti (tuhlasi) kaikki, 
m itä vain oli. eunę ń i midä šüödä ei ole 
m itään syötävää, m iŋ kannęhed ondau 
kirpittŝät kuinka kalliita ovat tiilet? 
B mi n im i m ikä on nimesi? mida šina 
šüöD? midăs šiemendat (kylvät), šida

nītàD (leikkaat). void iīkeda min tahtod 
voit itkeä niin paljon kuin haluat! ei voi 
ńi mida nuađida oīgiś ei voi m itään  tehdä 
oljista, pane sunduguoihe mim vai void 
pane arkkuihin niin paljon kuin vain 
voit. ŕebuoı kanàd lükī mī hännę pidi 
kettu  viskoi kaloja niin paljon kuin se 
tarv itsi, šüö m ī šìłlį himoittau šüödä, syö 
niin paljon kuin haluat! huk, m ī vai väged 
on, kiškalz händät lơhteges-jńäi susi kaikin 
voimin kiskaisi hän täänsä  avannosta. Kn 
midä kūnuu? — kai hüvä, ei līgad muud 
ńi midä m itä kuuluu? — vain hyvää, ei 
m uuta erikoista (liikaa) m itään, mizbö lüö 
pūluittę iănne ištumàe m istäpä [ syystä] 
te  jouduitte tänne (vankilaan) istum aan? 
ńägü ńi mida ei ei näy m itään. Td ohdak- 
sed, min hebod ohdatau. eń tiedä miđäi 
matta en tiedä, m itä  tehdä, vai ve-reŋke 
mănöv^ei m vdä kundene [haavoitettu  
karhu] vain verisenä menee, ei m itään 
huoli. N mida kandàd (kannat) i (ja) midä 
00? minä küzün: midä dienòd (asiaa on)? 
mi oīi rugišt i ńed andoin kai mikäli oli 
rukiita, nekin (viimeiset) annoin kaikki. 
min pidau, ka minä sille andàn niin pal
jon kuin tarv itse t, niin minä sinulle 
annan, min minä voin sinùs otlada, min 
šina void anta mille kuinka paljoıi m inä 
voin sinulta o ttaa , paljonko sinä voit 
an taa  minulle [palkkaa]? uinoSin äijău, 
en kuunu, m ī mille śìeİİī vaivuin sikeään 
uneen, en tu n ten u t m itä minulle telit iin. 
mī sille pidau m itä asiaa sinulla on 
[tänne]? mī sinun silmĩnę rođizçnnou, ka 
minä eę vier m itä [vahinkoa] sinun sil
millesi sattunee, niin en m inä ole syyl
linen. mein oŋ kuudàd ho(. . . mäntĩĕda 
mī regīd om meillä on ku ltaa vaikka . . . 
kuinka paljon kuorm ia lieneekään. V mi 
tahto m ikä tahansa. TP midę ruadàd m itä 
teet? P h  tüíăr mäń kaťťšomah, midä kuz 
(missä) on. mİbo on nвfíšigä m ikäpä tuolla 
on? sīd azutah midä tahto sohin sitten  teh 
dään [palttinasta] kaikenlaisia (m itä



tahansa) vaatte ita , kodiz ei олпи ńi midä 
kotona ei ollut m itään, midäbo калогп 
iddaiShksE suamme m itäpä kaloja illalli
seksi pyydystäm m e? mi miehid oled mikä 
olet miehiäsi? ota mi vai pidänoū ota niin 
paljon kuin tarv innet. M mi mieles sei 
kieles (san.) m itä on mielessä, se kieles
säkin. midä тиіл šidäi meil m itä on 
muilla, s itä  on meilläkin, min abutad min
käs teet? Lh m l điešou pīİeriz, m l kaĩïiŝ 
mikä on huokeaa Pietarissa, m ikä kal
lista. mida pidau (tarvitset)? P k  ommig 
mida šüödä onko m itään  syötävää? ota 
ńügü külīa.ı min šina tàhtod ota nyt kyl- 
lälti, niin paljon kuin sinä tahdot! šiga 
miehid tapetuid mänç tiedä, m l siellä oli 
tap e ttu ja  miehiä, m iten paljon lienee
kään ollut. 

mida (B V) (partit. causae) m itä  varten, 
miksi: B nügü m. tuĭid miksi ny t tu lit 
[Suomeen]? У m. oĩid? m. tuĩid? 

midagina (B) m itäkin: ken m. kuka m. 
midańi (B) jotakin: końđī oppia oĩgiś 

Auađida m. karhu koettaa oljista val
m istaa j .

midägi (SP) jotakin: andagoa m. süödäì 
miefđŝoi (Ph) pieni mies: nouzou m. meres 

(kan.).
mie\x (Sn Td N Kj), B Pl Kn Td -*, Td -h, 

mĩêx; p. Sn—Td N -xxad. Td -hhad; pl.n. 
Sn—Td N Kj -xad, V -hàd; pl.p. Sn—Td 
N -/oid 1) turkisnahka, -vuori, turkikset: 
Sn paītoss^aAUz nahkaińe ĩibo tunupas 
on m. päällystakissa tah i viitassa turkis- 
vuori on m. B латЬакат m-%, reboin-, 
hukan-, konđijan-, oravamıahkaińe m~x. 
— 2) palje (pajassa, haitarissa): Kn 
тіехал puhū šep palkeella seppä lietsoo. 
Td garmoni(ass..om m. haitarissa on pal
keet. N m-xau puhū. (v. мѣхъ.)

*тіеЬоіл (TP); ill. -àh miehelä: himo, himo 
m-àh, kaksi himod kodoLıàh.

*mieĥ, *mek, *meíš (N); g. miekan, mekon, 
mecİŜàn miekka: nośi (kohotti) (ämàm 
miekaa i (ja) tahtou hällai pien (pään)

leikata, oi semmoižen mв(Űàn kädęi. 
(v. мечъ.)

mie\ī (Sn—N Kj M), B Td K -l, V SP Plı 
-īi, TP -л; p. Sn N -īd, Sn B Pl Td Kš 
M -Id, B Pl P k  -лі, Kn -Ad, Td -łd. N, 
-ud, -ĭd, V Plı -Atę, SP -Adū, Kj -īľ, 
pl.n. Sn B Pl Td N M -led, Kn Td -èd; 
pl.p. B P ĩ  -īid mieli, äly, järki: Sn mieleŋ 
ker eĩädä hüvä kun on järkeä, on hyvä 
elää. đuohtui sana mıelē. midä hüväd 
mield oŋ ku veśelzüiD (tu lit iloiseksi)? 
hüväA тіеіел ĩäkši se kođī hyvillä mielin 
hän läh ti kotiinsa, mieles panou sūhu, 
a i(üe kuadau Űurā ( (ŠuraİŜi) on pane
vinaan suuhunsa, m u tta  kaataakin  syr
jään. B miel on šİAAai llkkunu järkesi 
on häm ņıentynyt. ńeųÜudeA on paha 
mieĭ ty ttö  on pahoilla mielin, en vuoi 
ńi mida azettada pahois mielis en voi 
m itään  tehdä pahan mielen johdosta. 
mieĩ vieŕ tek i mieli, hänen тіеЪ vaste 
ei ondu kai kaikki eivät olleet hänen 
mielensä mukaisia, mieles pidän rakas
tan . P l ed anda häAAį mield piäìıä 
ei voi an taa  hänelle järkeä päähän. 
Kn mieAd pidada olla järkevä. Aapsèd 
sūrèmhàd da pahàd mieīèd sūrèmbàd 
kun lapset suurem m at, niin m urheet
kin suurem m at. Td mielès püörìv kie
lelläni pyörii [asia, sana], ainòs mä-ni 
se mvelei aina se tu li mieleen, miđă-že 
tüö pahoil mielin olette? tuldau muga 
(niin) pahois mielis. on-se šinun ma- 
małę hüväd mield kylläpä on äidillesi 
hyvää m ieltä [siitä]. N pagìštài, nagręttai, 
hüvas mielès puhuvat, nauravat, ovat 
hyvällä tuulella, małùška hüväu om mie- 
leu papinrouva on hyvällä tuulella, mà- 
ìùškǑAě İämä ei-mielei papinrouvalle 
täm ä ei ole mieleen, lähtòū rńies kođī hü- 
vįa mielin (hüviu mieīìu). manaxau vie 
enamb hüväd mieud m unkki [oli] vielä 
enemmän hyvillään, hebòn tiehte elä 
pidä pahat mieud hevosen tähden älä ole 
pahoillasi. tsaŕiAę hüvä miel tsaari tu li
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hyville mielin, istu in  kodvàn (kauan) 
aigad pahois mielīs (pahoilla mielin). 
meiđèn mieĩd müöi ei ostanu ń i ŭht 
m eidän mieltäm me m yöten ei ostanut 
yh tään  [hevosta], T P  акал (naisella) 
hivus pitkę, тіел lühüt (san.). Kj äij 
(paljon) m ieĩt om piäs. M m i mieles sei 
kieles m ikä mielessä se kielessäkin (pu
huu kaikki ajatuksensa toisille), igan 
eläd, iga mield oU oppia ikä kaikki. Lh 
bcihat veĩ ńeíš^ottau ńeţíŝen дііелот mie- 
īeĥš se rikas veli panee sen asian mie
leensä. P k  тіелі on äi järkevä [ihminen]. 

*тіел (N); p. -ad liitu: kudam kier otęttai, 
i m-au śeinăjıę pīrtai joka kerran kun . 
suo rittavat työn, liidulla seinään piir
täv ä t merkin, (v. мѣлъ.) 

mie\īduda (Sn P l N V), P l -лduda, Td Kš 
-ïdüdä, SP -лdüö. P h  -,ıdüdd; pr. Sn Pl 
N V -ĩdun , P l -лЛип, Td Kš -ĩdün , 
SP Ph  -.idän; impf. Sn P l N У -ĩd u in , 
P l -./iduin, Td Kš -ïdü in , SP Plı -лdüin  
m ieltyä, rakastua; Sn myös viisastua, 
tu lla  järkeväksi: Sn tsuaŕiń tüŭir hänē 
mieĩdui. P l hüö kaikin  (kaikki) m inū  
mieлduШ. N tuudai ŝeńixoo іалоілд i 
mieīduttanei, sīd Auođittai đic.w  [mor
siam en vanhem m at] tu leva t sulhasen 
kotiin ja  kun m ieltynevät siihen, niin 
jä rje stäv ä t [häät], bŕiha m ieudui bafińài 
nuorukainen rakastu i rouvaan. 

mieleh\lne (Kn); p. -i£t; pl.p. -ıled; pl.p.
-īžīd mieluinen, mieleinen. 

miele\töińe (Sn), V -tuòi, Ph  -tüöi\ p. Sn 
-töst; pl.n. -Itömüd; pl.p. -ttömid miele
tön, järjetön, hullu. 

mieliļkaz (B); pl.n. -kkahad mielevä, vii
sas.

mieīmänöd (B) um pim ähkään: m. amhū 
sinne.

mie\ĩou (Sn Pl Kn V), B Pl Td Kš -löu, 
B Kš T P  P h  -/en, Td -īeu, SP -лдѵ, 
Lm  -леи, Kj AV -lev, p., pl.n. Sn P l Kn 
V -īovad, B P l Td -löväd, Kš Plı -leväd. 
Td -īevăd, SP -əęviä; -лęväd; pl.p. Sn

-ĭovoid, B P l Td -lövid, SP -лдѵѵ, komp. 
Sn m-ĩovembi; sup. kaik,iz m-īovembi 
mielevä, järkevä, älykäs, viisas: SP 
тіелпо ülen on kovin on järkevä. Kj 
mielęv mies. 

mier (Sn B P l Td Lh); p. -od miero, m aailm a 
(kodin ulkopuolella): Sn sūr m. oo vai- 
vaińe (huono, epäm iellyttävä) vara (tuki). 
sūr m. šüöttäu (elättää). B P l m-ō kävüu 
käy kerjääm ässä. Lh lähtöu m-õ (m aail
malle). (Av мѣръ, v. міръ.) 

vıie\ŝ (Sn B P l Td Kš M), B Pl N V SP Plı 
Kj Lh -z, Kn N -ź\ p. Sn M -st, B Pl 
Kn Td N P k  -st, Kj -st- pl.n. SN— Kš 
SP Ph Kj M Lh -hed. Td N P k  -hèd; 
pl.p. Sn B Pl M P k  -/ıtd, Td -hìd, Kn 
N -/ıtd mies; aviomies, puoliso: Sn oĩi 
šigä miešt kümmene siellä oli noin kym 
menen miestä. aAastoińe se m. on, pal
las se mies on vallan köyhä (alaston, 
paljas), mäńīê lešk тіекелд, д~еилд že- 
ńixxäd, ottajad menisi leski naimisiin, 
m u tta  ei ole sulhasta, o tta jaa , antta 
тіекелд n a ittaa  (ty tär), ottada miehejıg 
naida, o ttaa  vaimoksi, тіекел on naim i
sissa on (nainen). B minä lähtèn tošt 
(toista) miest eĩtŜimã. калап püudai m. 
kalastaja, minun mieš (avio)mieheni. Kn 
mändä miehe.cę. Kš lähtä hänen taga 
тгеЬелд m ennä hänen kanssaan naim i
siin (nainen). N ńed on kai ruodajàd 
miehèd ne kaikki ovat työ teliäät mie
het. kävŭn miehènnu, mi on miehīd hän 
käyn miehen luona [katsomassa], m ikä 
hän on miehiään, kaihin tuhdin miehin 
paginaƞ kundį,ıèd i uskòd kaikkien 
tyhjänpäiväisten  miesten puheita kuun- 
telet ja  uskot, himo }шл miehçnę lohta 
hänellä (naisella) on halu naimisiin. 
edgi тіллд suoié miest kus tahto, en 
voi minä mänèttadă aigoid miehètta etkö 
voisi hankkia minulle puolisoa jostakin, 
eıı voi saada aikaani kulum aan puoli
sotta. eigi hän lähtīŝ ШШгёл(ё) miehèkš 
eikö hän lähtisi ty ttä re llen i puolisoksi?
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tahtoi miehęn„ottada aikoi o ttaa  vaimok
seen (naida), ku i sinä m indai suoid 
miehįnę i(İŝen tagaš kuinka sinä sait 
m inut naimisiin kanssasi? oĩìn miehęu 
îvanan taga olin naimisissa Iivanan 
kanssa, lähtīšimbi hänen tagàs miehenę 
menisin hänen kanssaan naimisiin. Kj 
miehenę lăhten naimisiin menen (nainen). 
otań iütíărem miehen o tan ty ttä resi vai
mokseni. P k  šiga miehid tapetuid mänę 
tiedƞ m l siellä, oli tap e ttu ja  miehiä, 
m iten paljon lieneekään ollut. 

mietko (Sn) tarkasti: m. anibū. (v. мѣтко.) 
mie\ííidä (Sn Td), B Pl N -Uida-, pr. Sn B 

P l Td N -iin; impf. - iin  tähdätä : Sn 
end^ambundad mieiil B Pl m-Uida arnbu- 
des orušan (pyssyllä), pišİŜaīin (kaari- 
pyssyllä). (v. мѣтить.)

*miguta\da (B); pr. -n räp y ttää , v ilku ttaa 
silmiään, (v. мигать.) 

mik\ši (Sn), B -š(ľ), P l Td Lh Kj -s, V 
- s e , P h  - s e  miksi, m inkätähden: Sn 
to- muga ruadoid m. niin teit? Td m ikš  
hädei ne-ì(ü ıã  (ty ttöä) išu-moiìettau (suu
dellaan)? У mihŚE muga azuid  (teit)? 
Lh m ikš pidău ńeĩīikkod  mihin tarv itset 
nelikkoa? Kj mikš~ed annu mĩnosünad 
m iksi et an tanu t almua? 

m i\īđon  (Sn Td SP), Kš -Iđon, P h  -Ijon; 
p. Sn -ľđonad, Kš -Iđonad, SP -īdonoa. 
P h  -Ijonad; pl.n. Sn SP -īdonoa, Kš 
-Iđonad, Plı -Ijonad miljoona, (v. мил- 
лібнъ.)

miĩdoošie\kku (SP); p. -kkoa, pl.n. -kad-, 
pl.p. -kkoi m i l jo n ä ä r im-kan on miĩđon  
[ruplaa] đeŋgoa (rahaa), (v. миллібн- 
щикъ.)

m iĭiiśeńer (N); ess. -àn miliisisotilas: šuo
jun  pravīeńđàs oĩi m-àn Šuojun kun
nanhallituksessa oli m-na. (vrt. v. ми- 
лйція.)

miĭjàrttahīnę (N) m iljaardin suuruinen: 
tu īi m eilį kümmene to. палод (vero). 

т іллоі (B P l) milloin, koska: т іллаі kanad

oli hoi to. m inulla kaloja oli milloin ta 
hansa [sumpussani],

*mimm\oine (Kn); p. -òšt m inkälainen: 
e^onę sigapiăi ńi m-òšt vieśüd ei ole 
sieltä m inkäänlaista tie toa (viestiä). 

mi\na (Sn—Kn N M Lh P k  Pv), B Pl V-na, 
B -ng Td—Lm -nä. Td ma. Td Kš m i|ńä, 
Kj -ta; p. Sn—N M Lh -ndai, B -nda. 
Td -ndài, У TP Plı P v  -nud, TP Ph 
-nùd, SP -nū, Kj -ndāu, g. Sn—Lh Pv 
-nun, Kn Td -nùn; ad. Sn Kn Td N M 
P k  AV -ллаі, B P l N -лла. Td -ĩai, 
-nàl, -Àāl, Td Kj -лаі, Kš -ïei, N -nnài, 
V—P h P v  -nunf P h  -пил m inä: Sn min- 
лаі abidad on äij m inulla on paljon m ur
heita. šinuz millei abud ńi miüašt eunę 
sinusta ei ole minulle m inkäänlaista 
apua. millei oń dano ńälg m inun on kovin 
nälkä, minus taga(isi m inun puolestani. 
B midä šina ńügü zavođĩd minda muiíida 
m itä  sinä ny t rupesit m inua pettäm ään? 
anda mille kirveźl тілла końdī hebon 
sorđ m inulta karhu kaatoi hevosen. Td 
ka do- ma šilei sanuin johan m inä sinulle 
sanoin, minē himoitàv kävdä külŭ m inun 
tekee mieleni käydä saunassa, himoi 
m illi käudä ĩinnai (kaupungissa). N 
millai oŋ kibed vaìŝ vatsani on kipeä. 
TP nügöi bnabosnovi minud nyt siunaa 
minut! muštenkàt minùd m uistelkaa mi
nua! Ph  Шлой minǔnĕ pappi vastàh, 
küzüu minun, minùd gośíitetàh m inua 
kestitään. P k  minne on vand gūlaitta 
m inulla oıı oikeus kuljeksia, millę ei 
pidä minä en tarv itse. (Ks. müö.) 

mi\ńiäi (Sn P l Kš Lh), B -ńíiäi, -niä, 
-nťä1, -ndăi, Pl -ńiă. Td -níaĩ, N -ntäi, 
-nïai, V -ńiah, TP -ntäh, -niäh, SP Ph 
-ńdäh m inkätähden: B miniä* et šuÒnü 
nušikkad huttud m. et syönyt edes lusi- 
kallista jauhopuuroa? miniä ed ostanu? 

minuſt (B Td Kš), N -t; p. в ' Td -ttad-, 
pl.n. B Td Kš N T P  -tad m inuutti: B 
kũt minùttad vajàg (vailla) oŋ kaks. 
ühttošt (yhdettäto ista) on neītošt m-ttad.
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Kš kahettaikümmenettäi m-tattai kaks 
(13, 40). T P  іал т-іал. 

mi\š (Td), V Lm  -s missä. 
m isk\į (TP); pl.n. -òd liemimalja. (v. мйска.) 
m i\íe  (Sn Td), Td -ïe m iten, kuinka: Sn 

dümaiíŝ, m. piästä akassAärë m ietti, 
m. päästä  vaim ostaan eroon. Td m. 
sinun tervehüz on nügüde (nyt)? m. tüö 
elätte nügüde? m. sinä tänne popađīd 
(jouduit)? koskes m. veêi hovišou (kohi
see)! śĩd m. ĩieno* ла§к sitten, kuinka 
ollakaan, antoi yösijan, ei so-bitu ń i 
m vìe  ńed me-ìsnikàd nm-öndàn šid eivät 
sopineet m itenkään ne m etsäm iehet [kar
hun] m yynnistä sitten, elämme m.-tahto 
šügüzei suai elämme jo tenkuten syksyyn 
asti.

mi(İ\aiń{e) (Sn), B P l -aińe, Td -saińe: 
p. Sn -ašt, B P l -asfi; pl.n. Sn -aišed, 
B P l -aišed; pl.p. Sn -aizid , B P l -aišid 
m inkälainen, jonkinlainen: Sn ku griäh- 
käd m-ašt nuađiu tobdad, šīd hän kuaji- 
zou papile kun tekee jonkin suuren 
synnin, niin sitten  hän tunnustaa  (ka
tuu) papille. B m-ąińe haŋg (tade- 
hanko)? m -aśft void (voita)? 

m iií\e  (Sn— Kn Lh), B -f, N -e; g. Sn—Kn 
Lh -en, N -en, P k  -än; pl.n. B -ŝed; 
pl.p. B -id, Kn -īd millainen, mikä: Sn 
m-eę šina ozaą ī ö u š ì d  m-sen onnen sinä 
löysit? aidńik hebo hüpńiu aidas hoó 
m-es aitu ri hevonen hyppää millaisen 
aidan yli tahansa. B m. om mieš? m-ed 
on hüö miehed? m eiī ńügü ei оле ń i 
m-id veńaŋ kńigoid meillä ny t ei ole 
m inkäänlaisia venäläisiä kirjoja, vot om 
mitísed rahvahad kas m illaista väkeä 
ovat? m-ès šlw.ıàs (koulussa)? ka(íšo 
m-e leib Ылои лadvàs, m-e šuödä hüvä 
katso, m illaista leipää tulee [rukiin] 
latvo ista (tähkistä), kuinka hyvältä  se 
m aistuu, m. ńimi? P l m-en akan (vai
mon) suaid? N ota m-E tahto (tahansa)! 
kunnagi oĩīê тілл§ stro(ida kodi m-eīegį 
dogèę randa.ıę jonnekin m inun pitäisi

raken taa talo, johonkin joen rannalle. 
seižui m.-lieno kattiupie  seisoi jonkinlai
nen kattilapää. ei оле miìès hüvüdès 
sille anta ei ole m istä hyvästä  sinulle 
an taa  (et ole tehny t m itään  hyvää). 
P k  on üskän kerannu m-än tobdan 
m-sen suuren sylyksen on kerännyt!

mi\ttuine, -tuińę (Kn), Td -ítuińe, müttüńe, 
müiíüńe. P h  mltuine, Lm mi\tuińę, 
M -((ińe; p. Pl -ťťumad, Kn -tŭšt, -ttušt, 
P h  mītùstę, AV mītuţtę; pl.m P l mi\((u- 
mad, Kn -ttuišed, Kn Lm -ttumad, Td 
-İíümäd, -Uüižed, -itóümăd, V mīttu- 
mad, Ph  mīttumàd, Lh mi\((ušed; pl.p. 
Kn -ttuišîd, N -ttumĩd, AY mīttomid 
millainen: Pl m iííum as parahodas (höyry
laivassa) tuīid? m iüum ad dauhod oŝí4d  
(ostit): vałgedad libo (tahi) mustad? Kn 
ei onę ń i m itùšt viestid ei ole m inkään
laista tie toa [sieltä]. Td m itíüm äd šigä 
(siellä) oīdi [ihmiset]? tuaga (tuolla) 
om m itíu ińe ладео kohti müttüźèn vazàn 
(vasikan) lehm sŭà”? oi (üö tuhńıad,... 
OAčtte m id ŧüm äd  oi, millaiset tyhm ät 
te  olette! N küźüu, m ittušt voAÒsüd i 
midä külīd śe om mieź kysyy, m istä p itä 
jäs tä  ja  m istä kylästä kotoisin se mies on. 
mittumĩd vai pidau häl.ıę millaisia [vaat
teita] hän vain tarvitsee. Ph  mītùstę 
pidàŭ m itä [kaloja] tarv itset?  M kem  
m iiíińegi rođizou kenestä m inkinlainen 
tulee. Lh toīko minä m i(tušeę vägeväŋ 
kazakam pankašin  m u tta  millaisen voi
m akkaan rengin m inä palkkasinkaan.

m i(tünä\ińe  (Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. 
-išid  ed.

miăr (Sn B P l Td Ph); p., pl.n. -äd, B Pl 
-ad; pl.p. Sn Td -öid, B -id m itta: B 
т-ал müödäu šiemenvoid (astia)m italla 
m yödään öljyä, m-än ottau. P l m. oŋ 
ku miäritäu (m itataan) midä ёйійл (sy
lellä). P h  o((i i(tśessäh (itsestään) m-än.

miä\rita (B Pl), Td -Htä, N mierita , V 
Lh miä\ritä; pr. B P l -ri<(sen, B -riïsen, 
Kn -ri(tsm . Td -ŕi((İen, N mieriUou,



mi— mo 241

T P  miä\ritah; im pf. B  P l -rifišin , Td  
-Hctéin, V  -riíiïh  m ita ta  (astia lla , P l 
m yös p ituudenm italla): B  ozrań düvàt 
šīd (s itten ) пеПікол miäritau. P l miär 
(m itta ) oŋ ku miäritäu midä (jotak in)  
šülül (sy lellä ). K n rugehèd пеПікол miä- 
ri(İǻèmme. (v . мѣрить.) 

miärä\tä (Sn  Td); pr. -dän\ im pf. -žin 
m äärätä; arvostella; Td m itata: Sn ku- 
ńiŋgaz ei voinu šidă hindad m., m iŋ  
(ku inka) kaAAęhed o.ıdau kirpi(İŠät ( tii
le t) . Td pū om miärattü (m ita ttu ). 
miťe om^vailiše m väràttü se ťśwmoi- 
ìus„se m iten  on va in  m äärätty  se su u te
lem inen  [tap ah tu vak si]. 

miä\ĬŠ (Sn B  P l Td), Lm  meäİİŠu; p. Sn  
B  P l Td -ťťšüd. p l.n . -(ťšüd; pl.p . -(İŠüid 
p allo  (nah kasta , tu oh esta , kum ista): 
Sn Aapset taboitte.ndau (o tta v a t kiinni) 
m-İÛüd. Td xÅoptã viättäu (leik itään)  
т -(ййл. viändäuı m-İťšŭ' on pallosilla , 
(v . мячъ.)

mİAostin (K j); p. -ad almu: mikš...ed annu 
(an tan u t) m-ad? (v . мйлосты ня.) 

*nuıadeńİŠ (TP); g. -an lapsi: pezen, рел- 
vastan oigedan heŋgen, m-an ondrīn 
(lo its .)  pesen, p elastan  syn n ittö m ä n  hen
gen, lapsen  A n d rein .(v . м ладён |ецъ, -ца.) 

moa, moa- ks. mua, mua-. 
môakrieš (B  Td) m aaharju (ei hiekkaa). 
moamügrį (L m ) m aam yyrä. 
móbilisatsī (T d) liikekannallepano: obja- 

v i t í î  (ju listettiin ) m. (v . м обилизація.) 
mod\a (P l Td); p ., p l.n . -ad\ pl.p . -id  nai

dun naisen  päähine (tum m anpunainen), 
kuuluu juh lapukuun, kansallispukuun; 
p eittä ä  tu k an  kokonaan. (A v  мбда.) 

тод\іл (Sn B  P l Td K š P k), N  -iu; p. Sn  
B  P l Td K š -ілаЯ; pl.n . -mad. Td -глàd, 
N P k  -Lıàđ; p l.p . Sn B  P l Td K š -ілоіА 
hautausm aa: Sn lähtemme käümã mo- 
ділоілд. Td kùöïi(àn hàŭd тодглал. 
muaha panda (hau data) тоділал1 . K š  
тоділоіл viedäu ĩibo (eli) suatetau. N  
briha (nuorukainen) punaudau  (kään tää
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äkkiä) hebòn тоділаі. Іилои okśoi (Ok- 
śo i) тодглалё. (v . могйла.)

тоділпік (K n ) hautausm aa. (A v  могйль- 
никъ.)

*mogom (Ph); p l.n . -àd sellainen , m okom a: 
(ǻihmìd vi(Üad m-ad đäredad kainalovit-  
sat (?) [reessä] ovat s-t paksut v itsa t .

mo\ińe (Sn B  P l Td K š Lh), N  V  S P  - ine , 
T P  L m  -inę; p. Sn B  P l T d K š Lh -ft, 
Sn -štu, Sn Td N  -išt , Y  -ista, S P  -stu\ 
pl.n . Sn B  P l Td K š P h  Lh -išed, B Td  
-išèd, N  -išed, T P  S P  -ized, Lm  -išęd\ 
pl.p . Sn B  P l T d Lh -išid, K š -išid, 
S P  -im i sella inen , m oinen: Sn m i šin- 
dai om pahendannu moišekši, vai ed 
voinu m ikä sin ut on huon ontanu t s-ksi, 
v a i o letko sairastanut? ota kakš moišt 
deŋgad o ta  kaksinkertainen  m äärä ra
haa! mošt brihaĩťšud (poikaa) еилд теіл. 
еил$ seę hienoŋ калат moštu ei ole niin  
p ien tä  kalaa. B  mošt et iervā ĩöuda tošt 
miest se lla ista  et äkkiä löyd ä  to ista  
m iestä , nügü калиоіЯ moišit tobdid ve- 
dada e-i sua n y t m oisia  suuria kaloja  
et v o i v e tä ä  y lös. N  küzüu : mida sillai 
on điвAod moišt k ysyy: m itä  asiaa sin u lla  
on? V  moista Aandeht кеЬол en ńähnu 
sella isia  hevosen  lau tasia  en  ole n äh n yt. 
L h  miİİeв regeę vei käbrüd, moišeę regen 
tuoi deŋgat kodl m illaisen  kuorm an v e i 
käpyjä, sella isen  kuorm an to i rahaa  
kotiin .

moi\İ(ida (Sn B  P l Td); pr. -(in-, im pf. 
-Iin  m oittia: Sn ńügüišid ruadajid ei 
pidä đaлo m., ei ka ei ruata, vouśo 
pagetau n yk yajan  työm ieh iä  ei saa  k ovin  
m oittia , m uu ten  e ivä t tee ty ö tä , kar
kaavat kokonaan [työstä ],

moleben (B ), Td moīeben-, p. B  -ad\ g. Td  
-an rukoushetk i, ly h y t  k iitos-t. rukous- 
jum alanpalvelus: B pap sлūšiu heilę 
m-an\ däłgełę m-ad pa/þ andau heiłę ristad 
mukaita  pappi p itää  heille (vastav ih i
ty ille ) r-n; r-n jä lkeen  pappi an taa  h ei
dän suudella  ristiä . T d đăīgimàtšekš
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sjıūŝiv m-àn moAođicòİAč viim eksi [pappi] 
p itää  r-n v a sta v ih ity ille , (v . молёбенъ.) 

moUembad (Sn B  K n N  V  P h), B  P l 
-jıèmbad, P l P k  -летЬа. Td -łembad, 
N  -лęmbàd, S P  P h  -AAęİid, P h  -juıęììd, 
Kj -īembad; pl.p . Sn B  P l N  V  P h  -лет- 
bid, B  P l -Aèrnbid, K n -летЪЫ. Td  
-łĩembid, N  -Aęnibid, S P  -ллдМілоі m o
lem m at, kum pikin: Sn nämä brihad 
điäđī millei vatìŝā mo.ıembad näm ä  
nuorukaiset jä iv ä t kohtuuni m olem m at 
[sinun läh tiessäsi kotoa], толетЫл кагіл. 
B  отЬелЫ mo.ıèmbad kindahàd m olem 
m at rukkaset on om m eltu . P l тол§тЬа 
käded. N  no, m ī lienou, mo,ıęmbĻıě ühtěs 
no, m itä  tu llee , tu lk oon  kum m allekin . 
sobittud łıüvīs sobīs monembis puoAęs 
p uk eu tu nein a h y v iin  vaa tte isiin  kum 
m allak in  puolen (häissä  su lhasen  sekä  
m orsiam en su ku la iset). moAęmbàn siiman. 
T P  hīhtetäh su ksũ , mołłembis käzis sava- 
kòt (sauva). S P  aidota толлдйілоі hebo- 
лоі\ Kj moĩembad oma (ova t) hüväd. P k  
толетЪа o,ıdau tühdäd. 

то\летЫп (Sn B  Td K š Lh), T P  S P  -ллеі, 
P k  -л§тЫп m olem m in, kum pikin , m o
lem m at. B  толетЪіп ïäh tì (läh tivät). 
T P  sīd (s itten ) rubettih толлеі itkemäh. 
Lh hüö išandaŋke m ăń dī толетЫп 
perïī hän ja  isän tä  m olem m at m en ivät  
p irttiin . P k  ku ruavastutau тол§тЫп kun  
m olem m at van h en evat. 

moīi\da (B  Td); pr. -n rukoilla: B  šīd m-tau 
óbrazā piäi kaikin  sitten  kaikki rukoile
v a t  (ristivä t silm iään) jum alan ku viin  
päin. Td m-n dumaład. (v . молйть.) 

moīizeška\ta (Sn); pr. -den; im pf. -šin  ru veta  
rukoilem aan, p yy täm ään  armoa: karu 
каллеі m -š  paholainen  rupesi p y y tä 
m ään  h än eltä  arm oa. (v . молйться.) 

moīi\zeta (B ), N  -daze: pr. B  N  -zou. Td  
-šou rukoilla, p y y tä ä  armoa: B  rebuoi 
m-zou киЫіпале: naske m inum ..piä iäre 
k ettu  rukoilee ruukkua: p äästä  m inun  
pääni pois! N  ak suoi ufąđńiŉaÀě m-zum-

mai eukko rupesi p o liis ilta  p y y täm ään  
arm oa, mäńīšid, moīīšītoidbį, štobį spruo- 
vizuiš m illai śìĩm  m en isit ja  rukoilisit  
[pyhää N ik olausta], e ttä  silm äni para
nisi. (v . молйться.) 

moīja  (V) p ieni, k u iva ttu  kala. (A v моль.) 
толле\і ks. толетЫп. 
mo,/Mgŵd ks. толстЬаЛ. 
moлo\diad (Sn Td), B  P l Td -dį(ūd, B -doid, 

N  -dį(àd, -dijàd; pl.p . Sn Td -điroid, B  
P l Td -dį(Oİd, N  -dį(Oİd, -dijoid  nuori
pari, vastanaineet: Sn m. tu ĭđ ī püördük- 
&іл§ (ensivierailu lle h ä itten  jä lkeen  m or
siam en van hem p ien  k otiin ). B  käsköu 
külün länibittädä m-di(Oİłį käskee läm 
m ittä ä  saunan vastan a in eille . N  tu ĭd ī do 
m-dį(àd veńUăsrpiei n. tu li jo v ih iltä , (v . 
молоды е.)

monodufh (B ), K n N  -x; p l.n . B  -had, Kn  
-xad  nuorikko, nuori vaim o: N  m-xxau  
šeńixon emä sugiu pien sugau  su lhasen  
ä iti kam paa nuorikon pään kam m alla, 
(v . м ол одуха .)

ma/to|rs (N  L h), P k  -dets reipas, u ljas, 
kelpo, ta ita v a  m ies, a ika poika: Lh  
tsuaŕ sanū кщйегалп: m., ku eläd zako- 
nad müöi tsaari sanoo kuskille: kelpo  
m ies, kun n ou d atat lak ia . (v . моло]децъ, 
-дца.)

mo\ńi (Sn B  P l Td); p. B  P l -nd; p l.n . Sn 
B  P l Td -ned m oni: Sn monē iäńē tele- 
gäd voŋguškaüī van kk urit rup esivat von 
kum aan m oneen  eri ääneen , m inä monen 
emän itketäišin  m inä  m on ta  ä itiä  saisin  
itkem ään . B  mont^tappanu олеп [kar
hua], piän  Uibištuz on monē m a śü  pään- 
k iv isty s  on m onen laatu ista . Td o p iïī 
händ^ajenda monei tabai s itä  (karhua) 
k oetettiin  ajella  tak aa  m onella  ta v o in . 

morhad (P k ) ripsut, tu p su t, h eltut: akuəī 
(naisilla) OAdau ńed (ne) m. (v . м орхй.) 

mor\kofk (B  P l Td); p. -kofkad-, pl. n .-kofkad, 
Td -kòfkàd, T P  -kofkad; p l.p  B  P l Td  
-kofkoid  porkkana, (v . м орковка.).
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moru (B ) ru tto ta u ti, surma: aiga sinä oled 
akuoiden m. sinäpä olet ta v a to n  n aisten  
surm a (sanotaan  sille, jo lta  m onta  v a i
m oa on kuollu t), (v. моръ.) 

moŝń (N ) hierakka (?) (kasvi). 
moššeńńi\k, -k (N); p. -kkad, -kkăd  veijari, 

varas: vot kui m indai nügöi opleìiį m. 
kas, m iten  m inua p uijasi n y t, v . (v . 
мош енникъ.) 

m ośüŋkäd  (B ) p itk osp uu t suolla , (v . mo- 
стйнки.)

mozg\ud (Sn B  P l Td Lm ), B  K n N  V  P h  
P k  -ùd\ p l.p . Sn B  P l Td -u id  a ivot; 
B  Lm  P k  m yös yd in  luun  sisässä: Sn 
đogahiźejuı^om m-ut piäs. калалл.,от m. 
(v . мозгъ.) 

moĩŠkaida (N ) m aisk uttaa . (v . мочкать.) 
mōĕ\ęd, -et (B ), N  moêet ehkä, kenties: B  

m-ęd m inùn hut (jauhopuuro) paremb 
ĩienöu  (tu lee) ŝinun huttud. N  moêet 
hăm теіл (m eitä) abùttàu. (v . м ож етъ.) 

mrāmor (B); p ., p l.n . -ad  m arm ori, (v . мра- 
моръ.)

mua  (Sn— K š У  T P  Ph  M Lh P k  P v ), B  
Td mŭă, K š môa, N  AV muo, SP  Lm  
Kj moa; p. Sn— K š V  M Lh P v  muad, 
K š móad, N  muod , S P  Kj moadu, P h  
muadę\ p l.n . Sn— K š V T P  P h  M Lh 
P k  P v  muad, K š móad, N  A V  muod, 
S P  Lm  Kj moad\ p l.p . Sn— K š V  M Lh 
muaid, K š mòaid, N  muoid, SP  тоалоі, 
P h  P v  muanoid, Kj moaid 1)  m aa, m ulta; 
m aapallo, m aailm a: Sn отал тиал 
(kotim aassa) on elädä hüvä. kokoi (kotka) 
ottau nambahan m uas-piäi (m aasta). 
šeiĩtëeme (seitsem än ) papp id  o ĩi meiđem  
p appid  muaha panemas (hautaam assa). 
B  Üetverĩ metrid muad nostetau tade- 
hene pìiL%ę\ še mua hüvin haravoitau, 
rouńaitau, taputetau  neljännes m etriä  lu o
daan m aata  lannan  päälle; se m aa  hara
voidaan  h yv in , ta so ite ta a n /ta p u te ta a n .  
eńämbäd İädä v iĩĭa d  en muaha šie- 
menda tä tä  v iljaa  en enää k y lv ä  m aa
han. tavarod лардеШ kai muaha tavarat

kaikki p u tosiva t m aahan, heŋged еищ  
hätiä ń i тиал henkeä hänessä ei ole 
ollenkaan. K n oŋgo äi virstuoid ümbäŕi 
muaD m ontako v irstaa  on m aapallo  
ym päriinsä? Td lähte venehès mualel N  
lähť оталд тиолд kođī (kotiseud ulleen). 
kävü tíī toižìs muois-pİEİÌE k äytiin  to i
s ista  m aista , kummàrdatę häľle muohę 
suoĩ kum arra hänen edessään m aahan  
asti! sinä naŋgenèd muohei. muga m illai 
p ro iđ ī kai iga käveĩtęs i  muot toptÜidęs 
n iin  on kulunut m inun koko ikäni k u l
jeskelem alla  ja  m aata  ta llaam alla . P h  
püstetäh kaks pa(üastę muah nujasti p iste
tään  kaksi p atsasta  m aahan lu jasti. 
L m  moah pandah  h audataan  (ihm inen). 
L h houkkid om тиал onhan hulluja  
m aailm assa, panon muaha h autaa. P k  
релѵаг (p e llavat) levitetau тиалд. AV  
mugomad hebod suoi, m lttom id тиол 
е „ о л п ^  se lla iset h evoset sai, jo lla isia  
ei o llu t m aailm assa. —  2) K n väri: 
rusked (punainen), must, vanged, zeĩo- 
nainę (vihreä), taivahàŋkarvaĩĩińę  (vaa 
leansin inen) mua.

mua(em\ä (Sn); p. -äd m aa, m aaem o: 
m. oo Üīronnu (haljennut). K n süvägi 
on m -ai kuinka sy v ä  on m aa? oŋgo äi 
virstad m-an süvŭt m ontako v irstaa  
sy v ä  on maa?

muahapanend\päiv, -virded (B ) hautaja isļ-  
p äivä , -(itku)virret: m-virded itkedau.

mua- (Ph), Lm  moaharđī m aanhaltia: Lm  
m. panou  [kun lehm än u taret tu lev a t  
kipeiksi],

muahi\ńe (Sn B  P l Td); p. -sr; p l.n . -šed; 
pl.p . -êid  m aahinen , jokin  ih ottu m a, 
rohtum a, tarttum a: Sn m. tarttū külüs 
ĩibo käzäšĩäsļ se oŋ kibed, kudain tarttū  
kädĕ ĩibo đangā, äij oŋ kibeđid; spravi- 
tau muga što opitau  m . ta rttu u  sau nasta  
ta h i käsienpesuastiasta; se on ih ottu m a, 
joka ta rttu u  k äteen  ta h i ja lkaan , pal
jon on rupia; parannetaan siten  e ttä  
ta iotaan  ja  lo itsitaan .
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m uahīŕi (P lı) peltohiiri. 
тиа(ілт  (K n  Td L h P k ), N  A V  muoriīm; 

p. T d L h P k  -ad, N  -àd m aailm a: K n  
minä kaiken (koko) m-àn ümbäri proi- 
dīn  (kuljin). Td końdī läkš kaikked 
m-ad müöi килдетаі. N  aŋkat mille 
hebo i  tüökkät m indai muopinnıàd müöi 
ajęumài an tak aa m inulle h evon en  ja  
sa llikaa  m inun läh teä  (lähettäk ää) p it
k in  m aailm aa ratsastam aan. L h kaikes 
praudaą sanū, midä т -алл .,00 to tu u 
den  sanoo kaikesta , m itä  m aailm assa  
on?

muamindam  (T P ), L m  moamindam  ä iti
puoli.

muam\o (T P  P h), S P  Lm  moamļo; p. T P  
-ad, S P  -oa, P h  -od; p l.n . T P  S P  -ad, 
P h  -öđ äiti: T P  m-ah (ä itinsä) sanou 
hänełę. N  hüvä tu īi тиотал§, elä (älä) 
mäne duomanę (m aantielle) (san. v ä k i
sin  m akaam isesta). 

muamūr\oi (Sn B  P l Td K š), Б  -uoi, N  
muomūroi; p., p l.n ., p l.p . Sn B  P l Td  
-oid m aam uurain , m esim arja (rubus arcti- 
cus): K š m. oo rusked, rodi ku i düvăiied 
ondau hänes m . on ruskea, siin ä  on  
ikäänkuin  jyväsiä . 

muańišku\koi (Sn); p ., p l.n . -koid; pl.p . 
-kkonoid va leh telija , lörpöttelyjä: m. kä- 
venęd aino muańittenmā, pu iim  paginad 
e i  tiedä sanoda v . k äy t aina va leh tele
m assa, kunnon asio ista  et osaa puhua. 

muańi\ttada (Sn— K n V  P h  Lh), Td K š  
-tada, N  muońìttada; pr. Sn— K š V  
P h  L h -tan-, im pf. Sn T d K š V  P h  Lh  
-iin , B  P l -ť, P l -Uin, K n -Uin, N  muo- 
ńìĩìd, m uońitiìd  p ettää , va lehd ella , h ou 
k u tella , puijata: Sn bohataAÇ veĩīenę 
piđäu hänes-piäi se skuaüeŕ m. iärē 
rikas v e li ta h to i p u ija ta  h än eltä  sen  
p öytä liin an . B  šina minda vai m-tàd 
s in ä  va in  p u ijaat m inua, šina m-ìid 
m inun  tüttären šüödäväks końđĩjajıe sinä  
h ou k u tte lit ty ttä ren i karhun syö täväk si. 
K n İedri ЬЛллйі m uańìtti ühèksǻ đäütŝäd

teeri puijasi h äneltä  (k y y h k y se ltä ) yh d ek 
sän  m unaa. N  śina m indai m uońììıd  
ŕīhei sin ä  h ou k u tte lit m inut riiheen. Lh  
m iksi häm m-'t (petti)?  (A v  манйть.) 

muańitte\nda (Sn P l), N  muońittę\Ada;
pr. Sn P l N  -nęıı; im pf. Sn P l -ř m e d . 

muańitus (V) p ettäm in en , puijaam inen. 
muapeza (B ) (karhun) m aapesä. 
muarand (B ) ty y n i, tu u len p ää llin en  ranta. 
m uard  (Sn P l— K š  Lh), B  P l Td mard, 

Td mŭărđ, N  muorđ, V  T P  Ls muarđe, 
S P  moardu, P h  L m  moarđe; p. Sn P l— K š  

V  Lh muarđad, P l T d marđad, Td mǔăr- 
đăd, N  muorđad, S P  moardoa, P h  moar- 
dad; pl.n . Sn P l— K š  Lh muardad , P l 
Td marđad, N  muordad, muorđàd, V  
T P  muarđàd, S P  P h  L m  moarđad; 
pl.p . Sn P l— K š  L h muarđoid, P l Td  
mardoid, V  muarđuoid, S P  moarđoi. 
P h  moarđuoid marja: Sn mäŋgäd napšed 
muarđāl müö olimme muardas. 

muarđànküpsèndäi (P h ) heinäsirkka. 
muarđešikko (P h ) m arjikko, m arjapaikka. 
muas\İeŕ (Sn), B  P l T d -teŕ, Td -tęŕ; p., 

pl.n . Sn -İeŕid, B P l Td -teŕid; p l.p . Sn  
-İeŕld, B  P l Td -teŕīd m estari, am m atti
m ies, k äsityöam m atin  harjoittaja: B  
m-teŕ: ken manttau mida .ıııadida brujid 
m . on se, jok a  osaa teh d ä  jo ta in  esin e itä  
(esim . seppä, su utari, vaattu ri). P l läŋg- 
m-teŕ (länk iseppä), kirvèzm-teŕ, peŰńik- 
m-teŕ (m uurari, u un intek ijä). T d  šīd 
pä(Üìn pańī m-tęŕ panòŭ pä(İšìn s itten  
m uurari tek ee uunin . (v . MácTep-b.) 

muasíer\tta (Sn); pr. -dan\ im pf. - iin  teh d ä  
puusepän ty ö t  uudisrakennuksessa: muas- 
İeŕ pertim  m -ŝ rak en n ustyölä in en  v a l
m isti p irtin  (sein ät s isäp u olelta  v e isti, 
höyläsi, tek i la ttia n , vä lik aton , ikkunan- 
k eh yk set y .m . (v . мастерйть.) 

m uatń ití (B ), L m  moatniİŬę ullakko, (vrt.
A v  MǻľHHŋa.) 

muat\oińe (P l), T d -uińe m aaton . 
mwa|ííada (B  Ph); pr. -tan  m ullata , p e ittä ä  

m ulla lla  (esim . perunanvarret).
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muatu\k (Sn B P l Td); p. -kkud; pl.n. -kud; 
pl.p. -kuid  m ultakokkare: Sn m-kuid  
oń Ійл pвjıdoA äij (paljon). 

muatušk (B Lh), B Pk -a, Kn mātušk. 
N muotùšk, muotuŝk(a). muotùškA, V 
muatušk\(E), T P  -ę, Lm moatuŝka mie
hen äiti, anoppi: Kn mu(lsuoi küźüŭ mã- 
tuškòuı dienòd nuorikko pyy tää  anopiltaan 
työ tä . N ńevesk kummàrdazou đaugai 
muotùškăjıĕ m iniä kum artaa anopilleen 
m aahan asti. (v. матушка.) 

mud\a (B Pl Td N Ph); p. -ad, Ph -àd 
m uta, lieju (järven pohjassa, rannassa), 
m ulta: B m. raudoin, kudamat (jota) 
tũĩ ajau.

muda\kaz (Sn), B Pl Td -kàz; p. Sn -kast, 
B P l Td -kàst; pl.n. Sn B Pl Td -kkahad; 
pl.p. Sn -kkahid  m utainen, likainen: B 
P l Td m-kàz veêi. 

mudarand (Pl Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
m utapohjainen ranta. 

muda\uzuda (Sn B Pl Td), B -.ızuda; pr. 
Sn -uzū, B Pl Td -uzuu; impf. Sn B Pl 
Td -uzui tu lla  mutaiseksi, sekaiseksi 
(vesi): Sn nuottan ku  vedettī, veši m-uzui. 
B т-лгиппи veši.

*mu(dzài\tta (Kn); pr. -dàd ahertaa: sinä 
m-dàd ku i mūràhaińę. 

muga (Sn—Lm  M Pk) niin, silleen, ilmai
seksi, ilman: Sn mindai mü°i m. pidäiš 
onda m inun mielestäni n. pitäisi olla. 
pidiäu ĭihad ahavoita, ei m. hapatA lihat 
p itää  ahavoida (auringon paisteessa kui
vata), eivät h. [helposti] m ätäne. hüvä- 
Isüińe eujıę đajıo hüvä ń i paha, m. šĩd 
hyvänlainen ei ole kovin hyvä eikä 
pahakaan, siltä väliltä, ruadoid (teit.) 
m. pahoin, m-i ru a ü ī n. tehtiinkin. B 
se dien oli ei-muga se asia ei ollut ollen
kaan niin. лидё m. kuiıe m inä ńevvon 
hoe n. kuin m inä neuvon. N ei ruohíìt- 
tud ambuda, dietęlll m. eivät rohjenneet 
am pua [lintua], jä ttiv ä t silleen (am pu
m atta). minä en ostanu, ańlĩ mille m. 
(ilmaiseksi, m aksutta). T P  m. lüöi akan,

dälgimäi ei voinu ń i sanad sanoda n. 
pieksi akkansa, [e ttä  täm ä] viimein ei 
voinut sanaakaan sanoa. P h  ei pidä 
ń i pühkind, m. suomme emme tarv itse  
pöytäliinaakaan, ilman [sitä] syömme. 

mugaz\ę (B Td Pk), M -e, P k  -o samoin: 
B īīn  m. ham ppu samoin [valm istetaan 
kuin pellava], (v. -же.) 

mug\oińe (Sn B Pl Td Kš), B -oińę, Kn Ph  
-oine, Kn -uoińį, N -oinę, P h  -uoine; 
p. Sn—N -ošt, Sn -omašt, Ph  -oštę, -òštę; 
pl.n. Sn B Kn Ph AY -omad, B P l Td Kš 
-oišed, N P h  -omàd; pl.p. Sn AV -omid, 
B P l Td Kš AV -oišid, Kn -omīd, Td 
-oišld, N -отЫ sellainen, kaltainen, niin: 
Sn dai т іллаі mugoiń„oo m inullakin s. 
on. mugomaŋ kindahaą ĭöuš s-sen rukka
sen löysi. B лодо m. ku i kari [kallioiden 
välinen] notko on (sellainen) kuin kau
kalo. олд šina mugoińę hüvä, sano тіллд 
pravd ole sinä niin hyvä, sano minulle 
totuus! hän otvetan andoi mugoman hän 
antoi sellaisen vastauksen. N mille oli, 
mugoinę i oo millainen oli, s. on vieläkin. 
void„i mugošt oppida, ku i himoiìanou voit 
sellaistakin m aistaa, jos mielesi tehnee. 
P h  sem„muguoine sen kaltainen, diäi 
keühäks mugomáks, m ītuine  (millainen) 
edeī oli. AV năgi hebon mugoman, mītuttę 
muo(ilmas e „ole. mugoišid heboid (mu- 
gomid hebonoid) ń i ken (kukaan) ei 
nähnüd тио(ілтап piel (maailmassa). 

*muhah\tazeta (Td); impf. Td -tīhe, -İĩzęi 
m yhähtää. 

muhaiduz (Td) myhäily. 
muhai\ta (Pl Td); pr. -dau; impf. -š my- 

häillä: P l nagrau m-dau. 
m uhailifn) (Td) myhäillen: lišas (jatkoi) 

m.
*muhi\šta (Td); pr. -šen myhäillä. 
*muhk\ada (Ph); pr. -àŭ m yhäillä (ihas

tuksesta): pabađję vai m-àu  papinrouva 
vain m-lee. 

muige\d (Sn B K n—V), P h  Lm -г; p., pl.n. 
Sn B K n—V -dad; pl.p. Sn N V -did,
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B Td -did, Kn Kš -dĩd-, komp. Sn -dembi; 
sup. kaikiz m -đim  hapan, muikea: Kn 
maid om m. Td šüö m-dad maidodl 

muigedahk (Sn B Td); p., pl.n. -od hapahko, 
hieman hapan: Sn m-od leïbäd. 

muigedattau (B) ed.: suonhein om m. 
muigoitez (B) hapate (pannaan taikinaan). 
muigo\ittada (B Pl), Td -tada, pr. B Pl 

-itan. Td -tan, N -itàn; impf. B Pl -Uin, 
Td -iin  h ap a ttaa  (esim. taikinaa). 

muigo\ta (Sn—Td Ph); pr. Sn Td Plı -nou, 
B—Td -đaw; impf. Sn Kn -ń, Sn Td -š, 
B P l -i, P h  -ń i hapata: Sn maid om 
m-nnu, ei voi šüödä. B maid m-i. Kn 
гиагал (kuum alla) maid m-dau. 

т иіл  (Sn—Td), V -ę, SP -m; p. Sn—Td 
-ad, SP -oa; pl.n. Sn—Td SP -ad, V -àd; 
pl.p. Sn -id saippua: Sn peze šilmäd m-aŋ 
kere (saippualla)! B rn-aŋke pešīmoi (pe
seydyin). Kn m-aŋ kohu saippuavaahto. 
(v. мьіло.)

muińeŋg (Sn) kuin ainakin: suoridukšiss^oŋ 
ku i pīieriŝ m. pukeutunut on kuin  pie
tarilainen (Pietarissa asuva) ainakin. 

mui\te (Sn Td), B Td Lh -te. Td -ien toisin, 
m uuten, m uutoin: Sn šina eläd m. m uis 
(eri tavalla  kuin m uut). Td ištuze hoi 
m-İen istuudu vaikka m uuten [kun et 
halua tee tä  juoda], Lh šido сіалд heiń- 
nuorā, k..ed m-te naske, varaidad uiđindan  
sido jalkaani nuora, kun et m uuten 
päästä  [ulos], pelkäät pakenevani. 

muj\ada (Sn B Pl Td Ph); pr. Sn Pl Td Ph 
-an, B Td -àn\ impf. Sn P l Td Ph -in, 
B Td -in  m aistaa, koetella jnk  makua: 
Sn anda millei haudad hođ m. anna 
m inun edes m. naurishaudikasta! 

m uju  (Sn B P l Td TP); p. -d värjäysaine, 
väri (kuivana jauheena): Ɓ m -kš sanutau 
sóbid, ,ıaŋgad kruasitau kođis v-ksi sano
taan  [ostoväriä], jolla vaa tte ita , lankoja 
v ärjä tään  kotona. 

muj\uda (Td); pr. -uu  m aistua: oma suadu 
[kala] m -uu magedał.

mujudusheiń  (Td) keltalieko (lycopodium 
com planatum ). 

muju\tada (Sn Td), B Pl -ttada-, pr. Sn B 
Pl Td -tan\ impf. -tin  v ärjä tä  (lankoja, 
palttinaa): Sn pantlinat pìd 'äu m. 

mukai\ta, -ta (B); pr. -dan-, impf. -šin suu
della: muUoi arhejerałę kä ti andoi, käden 
arhjerei m ukai nuorikko antoi piispalle 
kä ttä , piispa suuteli kättä . 

mukèì\tta (Td); pr. -dan, impf. -šin sukeltaa: 
sorz m-š.

*тиккел (Td); in. -os; ill. -oi sukellus: sorz 
m äńi m-oi. läkäl m-os uivamai kīstai! 

*mukku (B); p. -d kuperkeikka: m-d naskou 
heittää, menee k-aa. 

тил\а  (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  m uuli; 
englantilaisen haukkum anim i poh j.-Ve
näjän sodan aikana (v. 1920): m-ad 
madod vargasteiiī obrazad englantilaiset 
peijakkaat (käärm eet) varastiva t pyhi- 
m yksenkuvat. 

тилЯ (Td); p., pl.n. -ad m ulta: паріл opid, 
m. on hienokaińe hyppysillä [kun] tu n 
nustelet, m. on hyvin hienoa. 

т и\ллоі (Sn B Pl N M), Td -łoi viime 
vuonna: Sn m. oli vie (vielä) aigembi ke- 
văd. m. kezän oĩ äij (paljon) tūĭviexxuŕĩd  
(tuulispäitä). ende m. suađî kaks ugrad 
merešī toissa vuonna saatiin  kaksi anke
riasta  rysään. Td mułoi oli meil hüvä 
rugiz (ruis). 

т и\ллоіп  (Sn), B Pl -Ihińe, Td -łoińe; 
p. Sn -nnošt, Pl -ttoši. Td -łošt; pl.n. 
Sn -nnoišed. Td -łoišed-, pl.p. Sn -ллoišid, 
Td -h iš id  viimevuotinen, viime, täm än 
edellinen: Sn m. vuoš. munnošt vuot p id iäu 
muštenda viime vuosi on muistamisen 
arvoinen. P l đieššovembàd m ułłoši huo
keam m at kuin viime vuonna [ovat he
voset], Td muloišiden vuošiđen viime 
vuosina.

*mvMošvuo\š (B Pl), Td muhzvuo\š; ess.
B Pl. -den. Td -dèn viime vuosi. 

muloińe (Pl) nupopää, sarveton: m. lehm.
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m uī\u  (Sn B Pl Td N Pk), Pl N -oi, Lm 
mülü; p., pl.n. Sn B Pl Td muïud; pl.p, 
-uid  nupopää, sarveton; Pl Td myös 
sileä, pyöreä: Sn m. oo sarvetoińe lehm, 
häk (härkä). B m. ĩehm. P l Td m. kivi. 
m. piä  (hiukset tarkoin leikattu). Pk 
m. lehm. Td m uĭŭd ,ıasìcĕdă selällään kel
lua vedenpinnalla. 

mu\na (Sn B Pl Td N); p„ pl.n. -nad; pl.p, 
Sn -ńid, B Pl Td -nid  penis (miehen, oriin, 
härän): Td m. тиёікал (miehellä), heboA. 

*munai\ne (Lm); pl.n. -zed m unat (pässin, 
sonnin).

muń\ida (Sn B Pl Td); pr. -iu; impf. Sn -i, 
B Pl Td -ī munia: Sn meiđeŋ kanad 
muńitau hüvii. 

m uńind  (Sn); p. -ad muniminen, m uninta. 
*muni\ttada (B); pr. -tetau m unittaa: šīhi 

m-tetau sotkad (ūmenē) siihen [jäkälille] 
m unitetaan sotkia (telkkiä ?) (uuttuun, 
pönttöön). 

muo ks. mua.
muo\kita (Sn B Pl Td), Lm -kata; pr. Sn B 

P l Td -ki(Üen, Lm -kkadan; impf. Sn 
B Pl Td -ki(Ûin vaivata, kiusata, k idut
taa: Sn minä muokųtšeę hebod: ajejıęn 
daAo (kovin), pahaa pogodaa (säällä). 
B rügind (yskä) muoki(Üou. Td mintăi 
hebòd muokictšed [suurella kuormalla, lyö
misellä]?

muoki\İÜezetta (Sn B), Ls -takseh; pr. Sn 
-İŬezen, B - tŰezou; impf. Sn -ttseğin, 
-(tëīme kärsiä, nähdä vaivaa, vaivautua: 
B hebo m-ÍÚezou (kaikin voimin ponnis
tellen y rittää) [kun ei jaksa vetää kuor
maa]. Ls opim m-takseh koetamme nähdä 
vaivaa (yrittää). 

m uo\kkį (Ph  Lm); pl.n. -kad vaiva, tuska, 
kidutus.

*muoń\itaze (N); impf. -ĩìoid pettyä, ereh
ty ä , tu lla  petetyksi: śina т иллоі m-īĩoid 
sinä viime vuonna petyit. (Av манйть.) 

muopeŕìīnç (N) m etsäsauna (m aahan kai
vettu): tuli m. dorogàu (tiellä).

mura\ìc (Sn); p. -kkad ; pl.n. -kad; pl.p.
-koid m urakka, murea. 

murd (Sn Td); p., pl.n. -od; pl.p. -oid 1) Sn 
keskoinen: akk„oŋ kohtuińe (raskaana), 
va(đaa satattau (sa tu ttaa), šid (sitten) 
ларё m-okš mani. murdog lükäiš ak kes
kosen synny tti vaimo. — 2) Td puun 
latvus.

mur\di (Sn B P l Td); B -de, Ph -ńi nurin- 
(päin): Sn paid om m. ріал. B kiändüi m. 

murdina\ińe (Sn), B P l Td V -ine, Ph  mūr- 
naine, Lm murńinainę; p. Sn B Pl Td 
-št; pl.n. -išed; pl.p. -išid  nurja: Sn 
răĩiĥinăz m -iń tšura naisenpaidan nurja 
puoli. B P l Td m-ine puoī. B m-in İšura. 

m urdińiškuoin (B) nurinniskoin. 
murđipövü (B) nurinkäännetty  turkki: етал 

(äidillä) m. on ріал. 
mure\d (Sn B Pl Td); p., pl.n. -dad; pl.p. 

Sn -đid, B Pl Td -did; komp. B Pl -demb 
murea: Sn pällärveę (Pällärven) šīg (siika) 
on üleę hüvä, m. muredan kartofeīad 
(perunat). B kazat (kuivunut) leib [on] 
muredemb ku i verez (tuore). Td kartofeī, 
kala om m. 

murede\nda (Sn); pr. -лои; impf. -ĭ m ureta, 
hajo ta  (kala, peruna keitettäessä): keität 
kui ka т-лои кала, ei sua vedettäi šüödä 
kun keität niin kala h-aa, ei voi vede ttä  
syödä.

*murendelda (Td); pr. -u särkeä. 
mur\eta (Sn B Pl Td Kš V SP—M Pv), Kn 

N -että, N -ètta; pr. Sn—V SP—M Pv 
-endan, N -ęndau; impf. Sn Pl Td Kš N 
-eežin, B -endin, -enźin, Kn -eńđêīn, 
Td -enźin, N Kj -eńđzin, N V P v  -eęźin, 
SP Ph  M -eńdin  särkeä, m urentaa, rusen
taa , tuhota: Sn Ъиіглк murettī, šeinăd 
vast iškedī pullo särjettiin , seinään lyötiin. 
Ьалдолллэк ottšã, 0(tsam mureęš. B kuo
lettaa turbehèd, muretau turpeet kuoki
taan , hienonnetaan, końdī лйЛ murei 
kai karhu [miehen] luu t rusensi kaikki. 
N pidau puida huvin, kai murętta ouget 
puhtahàkš p itää  puida hyvin, kaikki
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oljet täysin rusentaa. mureęšittE лаикап 
lidnàs tuhositte m yym äläni kaupungissa. 

mur\eta (Sn B P l Td); pr. -enou, N -ęnou; 
impf. Sn B P l Td -eń, N -įń, B P l -ei 
särkyä, m ennä rikki; kulua rikki: Sn kai 
зіокл mureń panaiziksi koko ikkuna sär
kyi sirpaleiksi, ikkunaz ramkad (kehyk
set) mureiiī. B stokjı (ikkuna) murei. 
leib murenou (m urentuu), soba murenou 
vaate kuluu rikki. oiiį^on kai murennu 
o tsa  on aivan halki. Pl bird, aštíe (astia) 
murei. Td kirves, kord (laitareki), adr 
mureń. N m uzïk nostau muręnudşs ŕegès 
kai mies nostaa pois särkyneestä reestä 
kaikki [tavarat], 

mu\ŕgin (Sn B Pl Td Kš N Lh), B N Ph  Lm 
-rgin\ p., pl.n. Sn B P l Td Kš Lh -ŕginad, 
N P h  -rginàd; pl.p. Sn B Pl Td Kš Lh 
-ŕginoid puolipäivä-ateria, päivällinen 
(klo 12 aikaan): Sn m uŕginakš kuašŝad 
(suurimopuuroa) keiiiägätì m inä muŕgi- 
naa šüödũ ĩebäüzüin (nukahdin). B zavh- 
ігокал muŕginā sòai oлdau ruadamàs 
aamiaisen varassa ollaan p.-ateriaan asti 
työssä. N hän om murginàu (p-lla). Ph 
üön^aiga edgo voi murginàksĘ sòada ka- 
лad etkö yön aikana voi p y y tää  kaloja 
p-ksi.

muŕginaig (Td), N murginănaig-, p., pl.n. 
Td muŕginaig\ad\ pl.p. -oid puolipäivä; 
puolipäivä-aterian aika (syönti ja  ruoka- 
lepo) (klo 12— 13). 

mwrginoi\da (Sn), Sn B Pl Td -ta, Td 
mufgĩnoida-, pr. Sn B Pl Td -(tšen; impf. 
-(Ŭin, Lm murginuoi(Űin syödä puoli
päivä-ateriaa: Sn İüö müöhă m-(İŜettE. 

muroi\ttada (Sn B Pl), Td -tada-, pr. Sn B 
Pl Td -tan-, impf. -iin  m urentaa (leipää): 
Sn m ikši šina m-İid leibäd äijää (paljon)? 

*muriǻišt\uda (Td); impf. -ùį vääntyä, kou
kistua, m ennä ru ttuun , ku rttuun : tëabåt 
m-iď, piđäŭ händà1 koheta saapas on 
m ennyt ru ttuun , se p itää  korjata. 

murÜu\k (Sn Pl); p. -kkad-, pl.n. -kad-, pl.p. 
-koid peukalo p iste ttynä etu- ja  keski

sormen väliin, viimeksi m ain itu t ta iv u 
te ttu in a  kämmeneen; ojennetaan p ilkat
tav aa  kohti. 

muru (Sn B Pl Td N); p., pl.n. -d; pl.p 
-id 1) m uru (leivän): Sn muru pakui 
лаІІалд leibäs, ota iärĕ leivän m. putosi 
lattialle, ota pois! —  2) Td N pienen 
pojan penis. 

muru\ińe (Sn B Td), Ph  -ine\ p. Sn B Td 
-št, P h  -štę-, pl.n. Sn B Td Ph -išed-, pl.p. 
-išid pieni m uru.

*mus\òr (Td); pl.n. -ŏràd rikka: šīd hara- 
vòidàŭ kivèd i musőràd релѵагтйал iarē 
sitten haravoidaan kivet ja  rikat pellava- 
m aalta  pois. (v. Mýcopb.) 

must (Sn—N Kj), V TP P h  Lm -ę, SP -w; 
p. Sn—V P h  Kj -ad, Td -ăď, SP -oa; 
pl.n. Sn—У SP Ph  Kj -ad, B Td N T P  
-àd; pl.p. Sn B P l Td N V Ph Kj -id, 
Kn Kš -īd, SP -г; komp. Sn -embi, N -emb; 
sup. Sn kaikis m-embi m usta: Sn hebom- 
m uarđ  (variksenm arja) on m. muarđ. 
m-iŋ kirdoideŋ ker lento İšk m ustalla kir
ja iltu  nauha, m inun акалл^о-ƞ kaikiz 
m-embat килтав. B nogi on m. meŕisotk 
(merimetso) on m. Kn m. hebo. Td т-ал 
kraskan kraśśĩdă m-lla m aalilla m aalata. 
N m-an{ĩ).*andau m iltei m .m -em p pă(İšìn 
oüǻăd (uuninsuuta). Kj m -iŋ kirjuorj ker 
m ustalla k irjailtu . 

mušt (Sn Kš), P l Kn Td V SP P h  -o(O); 
p. Sn P l— Kš V Ph -od, SP -uo muisti: 
Pl тілл..о!і m -0  hüvä nuoreü  (nuorena). 
Kn m-od eunę m. on huono. 

muš\tada (Sn—V M), SP -toa, Ph  -tai, Kj 
-tta; pr. Sn P l—V SP—M -tan, B Td -tàn-, 
impf. Sn V -iin, B Td -fa n , P l Td Kš 
SP Ph  M -tàin. Kn İšīn, Kj -iin  muistaa: 
Sn em musta minä šidä die.ıod (asiaa). 
N m-ta oma sana (sanasi)! SP m-tan 
аі]ал (hyvin). 

mwsí|aííaw (B)ţ Kn -àttàu-, pl.n. B -attavad 
m ustahko.

mu\šteĩda (Td), Kš -śie.ıda, N -stç.ıta, 
P h  -štenta; pr. Td -štelèn, Kš -śíe.ıçn,
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N  -stejıçn. P h  -štc.ıęn muistella: Td ei 
hoi i  suśodad pahał muštełda eivätpähän 
edes naapurit pahalla muistele. N  pahau 
eugat mustęukoi älkää pitäkö vihaa mi
nulle. TP тиёіелкаі minùdl 

*muštMm  (Kš); tr . -okš muistoksi, 
musteita (Sn B Td); pr. -ndan-, impf. Sn 

-ęĕin, B -nđin, Td -nšin  m ustata: Sn 
İsabatod (saappaat) p id läu vaksa.ı (kenkä- 
musteella) m. 

musteita (Sn B P l Td); pr. -nou; impf. 
Sn B Td -ń, B P l -i m ustua: B vajıged 
m-nou noges (noessa). 

mus\(ihoi (Td), N  -tòĩ m usta lehmä. 
mustirfkirđau (N ) m ustankirjava (lehmä). 
mustkuAma\ińe (B Td); p. -št; pl.n. -išed;

pl.p. -išid  m ustakulm ainen (henkilö). 
mu\šİoi (Sn Pl), B Pl -štuoi, B Td -Ŝfioi, 

-šİŜoi, Kn P h  -śİuoi, N V TP -s (oi, N-śiòi, 
Ph  Lm -siuoi; p., pl.n. Sn Pl -śtoid, 
B Td -Sfioid, Pl -šïuoid, Td -šiŝoid, 
-śtšuoid. Ph  -śiuoid ; pl.p. Sn -šİojıoid, 
B Td Šİ*ołoid m ustikka (vaccinium myr- 
tillus): Sn mušioid oo vie m okkaa  m usti
k at ovat vielä raakoja. 

mušt\oittada (B), Td -uUıda; p r. B -oitan, 
Td -utan ; impf. B -oiiin, Td -u iin  joh taa 
mieleen.

muštoitu\z (B), Td muštutu\z; p. B Td -st; 
pl.n. -ksed; pl.p. -kšid mieleen johtam i
nen.

mušíožik, (Pl) m ustikkapaikka: oma mua 
om mańđšišik, a (m utta) vieraz mua om m. 

*mustotta\da (B );pr. -u m ustana hääm öttää: 
vaAgamos on, ńägen, m-u veneh valka
massa on, näen m.h. vene. 

muŠİŝisuobat (B) vainajien sielunmessu- 
lauantai. (v. субббта.) 

muštukkę (Lm) paperossin irtonainen imuke.
(v. муштукъ.) 

muza\v (Sn B), B -u; p., pl.n. -vad; pl.p. 
Sn -void, B -md tum m a, tum m anruskea, 
-harmaa: B m-u mieź. 

mušavaińe (Td) tum m anruskea: m. sits 
(karttuunikangas).

muz\ed (Sn), B P l Td -ed; p. Sn -edad, 
B Pl Td -edàd; pl.n. Sn B P l Td -edad, 
pl.p. Sn -edoid, B P l Td -edid mustahko, 
tum m a: Sn hän om m. risikaąz (ihminen). 
śīvī hebo: muzedad da vaAgedat karvan 
tum m anharm aa hevonen: tum m ia ja  
valkeita karvoja. 

muš\iĥ (Sn B K n—N Lh), B N -ik, Kn 
-įk, Td -įìc, V TP Ph  Lm -ikkę, SP -ikku; 
p. Sn K n—V P h  Lh -ikkad, B -iĥadA, 
SP -ikkoa; pl.n. Sn B Kn—V SP Ph Lh 
-ikad, N -ikän, -įkàd, TP -ikàd; pl.p. 
Sn Kn Td Kš Lh -ikoid, B -ikuoid, V Ph  
-ikuoid, SP -ikkoi mies; talonpoika: Sn 
m. matkadau (kulkee) adraŋ kere. m-ikk..ei 
(iedä, midäi ruatta .lapšidcŋ kere. N kai 
m-iĥàn ouđī ühtes kogos kaikki miehet 
olivat samassa joukossa. SP m -ikk^astũ  
keijähäŋ kere (keihäineen). (v. мужйкъ.) 

*muzįkànd (N); pl.n. -àd so itta ja , (v. музы- 
кантъ.)

*muiī\ne (TP); pl.n. -zed pieni kala. 
m u\tńik  (B Td), N -tńik, TP P h  - (ńikkę; 

p. B Td N -tńikkad, TP P h -İńikkad; pl.n. 
B Td N -tńikad; pl.p. B Td N -tńikoid 
eräs nuottapyyđys (järven pohjaan las
kettava , pieni, havasta  vähän): B äijin  
(paljon) soadau kaAad mutńika.v, kaks 
miešt, káhtçA ѵепекел, i (ja) neīīär] kesken 
i  kahtęn [pyydetään]; N mutńik: đoršit 
püuttau Aovuškad (kiiskipyydykset). (Av 
мутнйкъ.) (ks. LK, s. 287.) 

m utńī (B) samea, sekainen: m. veši: muda.ı- 
zunnu  (tu llu t mutaiseksi) ійіел. (ѵ.мут- 
ный.)

mu(ÍŠ\ak (Sn B), B Td -àfc, P l -ak; p. Sn B Pl 
-akkod, B Td -àkkod; pl.n. Sn B P l -akod, 
B Td -àkod, B -akod; pl.p. Sn P l -akoid, 
B Td -àkoid nukke: Sn ларёілл..от  
m-akoD.

mu(Škèhtoi\ttada (B Td); pr. -tan; impf. - ī  
vään tää  m utkalle, m utk istaa (jtkin, se 
silti ei vielä katkea). 

mu(Šk\ehtuda (Sn Pl Td N), B Td -èhtuda; 
pr. Sn Pl Td N -ehtŭ, B Td -èhtŭ; impf.
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Sn P l Td N -ehtui, B Td -èhtui. Td 
-ehtiä Sn B Td m ennä m utkalle, m ut- 
kau tua (ei poikki sentään); P l Td N nyr
jäh tää , niukahtua: Sn đaAgas painadez 
m-ehtū: vähäišen katkenou, läb..ei kätkene. 
Pl miłłai käši m-ehtui, pidäuı hieroda. 
Td đalgàz (jalas), bembeĩ (luokka) m-èh- 
tui. käŝi m-èhtù1. 

m u ű ń i\k  (Sn B Td); p. -kkad ; pl.n. -kad; 
pl.p. -koid eräs juhlapäiväpiirakka: Sn 
m. oo rugehińe; aje.ıđau skańíŝi, pandau 
tahtas šüdämĕ skańÚaAę i  se ühíištettău, 
śe ĩienou m. m . on ruisjauhoista; kauli
taan  ohut kuori (sulUina), pannaan sille 
[ohra-, nisu-, ruisjauhojtaik inaa ja  sen 
reunat ta iv u te taan  ylös sekä rypy tetään , 
se on m. Td m.: kuoŕ ajełdu (kaulittu) 
(leib)táhtàhàs, taiginat (?) pandu i  (ja) 
randàl (reunat) kiăttäu  (ta ivu te taan). 

- (Av мучнйкъ.)
m u\(Űoi (Sn B Pl Td N V SP Lh), B -( tóuoi, 

Kn - íśuoi, -(Uuoi, Td -(tèòî, N -(tšoĩ, 
-< ŵ \ Plı Lm  -(iĥuoi, Kj -(tèuo, P k  -(íśuə; 
p. Sn B P l Td N SP Lh -(Ûoid, Td -tŰoid, 
N -Uoid, P h  -(íśuoid; pl.n. Sn B Pl Td N 
Lh -(Uoid, B -Uoid, Td -(Uòid, Ph -(Űuoid, 
Kj -(Uuod; pl.p. Sn P l Td Lh -iUonoid, SP 
-UśoAoi, P h  -ttëoAuoid nuorikko, nuori 
vaimo: Sn mu(Uoir) kere magaŝiį. B m., 
kuńi .mpšid euAę, ku napsed liettau 
(tulee), šĩd (sitten) lienou alt. 

m ıųűurdada  (B) pusertaa kokoon. 
mu\tíida  (Sn B P l Td); pr. -Un; impf. -íln  

pettää , valehdella: Sn ела m uii rahvast 
(ihmisiä)! (v. мутйть.)

muťťizend (Sn); p. -ad pettäm inen, valeh
teleminen. (v. ed.) 

muĩ(ize\tta (Sn); pr. -n  valehdella: ела 
muUize: ела pagiŝe (puhu) (ühjäD, pa- 
giŝe toti (v. ed.) 

mu\ttu (N); g. -ìùn miehen penis: mutùn  
karvàũ.

*muurd\ęAta (N); pr. -ę.ıęrư, impf. -eī vään
nellä, m urtaa, ruhjoa: m-ęAę huvin pahad.

katko 0(Uàs sarvèd ruhjo hyvin paho
laista, katko sarvet otsasta! 

m ū  (Sn B Td P h  M Lh Pk), Kn N muu,; 
p. Sn Td M Lh mūd; pl.n. Sn Td Plı 
Lm M Lh mūd, Kn N muud; pl.p. Sn Td 
N M Lh P k  muid  muu, toinen: Sn šina 
eläd m uiie muis (eri tavalla  kuin m uut). 
muiss^oń đoga калав suomust kromi 
(paitsi) haugiz da (ja) madehez vai (vain 
[ei ole]), tuohĩebuz (tuohilepeestä) voi 
лuađida robeht ĩibo (tahi) mŪD. Td mūs 
naŋgas .luađittu. N т иіл meĩĩiUoİA lie
nou hätkèkš đauhoda m uut m yllyt ta r 
vitsevat p itkän  ajan  jauhattam iseen. 
M midä т иіл  šidäi meil (meilläkin). 

mūga (Sn—Kš Lh); Sn -p läi, B P l -piäi 
m uuaļlla; -lta: Sn hän om m. ruadamas 
(työssä), hän tu īi m-pi-äi. Td m. et sua ku 
bornbàs rugìšt m uualta et saa ruk iita  kuin 
Bom ban talosta. L h m. [аіегал oĩi 
m uualla asui. 

тйдала\іпе (P l Td); p. -sí; pl.n. -išed; pl.p.
-išid muukalainen. 

mūgaĩi (Kš) toisen (paikan) kau tta . 
m ūna  (Sn), N muunah  muualle: Sn hän 

m äńi m. N muunah ei оле śied (tilaa), 
ka (kun) maganęnįd kuhńàu  (keittiössä). 

mūrah\aiňe (Sn B P l Td Kš M), B -ainę, 
B Kn -aińę, Kn -aine. Td -àińę, N -aine; 
p. Sn— Kš M -ašt; pl.n. -aišed; pl.p. 
Sn B Pl Td Kš M -aišid, Kn -aišīd m uu
rahainen: Sn m-aišed eĩetäu mũrazmättä- 
häs. B m-aišen trop (polku), m-aišęm.. 
peza. Kn sinä mu(dzàidàd (aherrat) kui 
m-aińę (sanotaan ahkeralle työntekijälle). 

mūr\azmätäz(s) (Sn B Pl Td Kš), B -az- 
mätas, B Td -àzmätaz; p. Sn P l Td Kš 
-azmätäst, B Td -àzmätast; pl.n. Sn B Pl 
Td Kš -azmättähăd, B Td -àzmättähäd. 
Td -azmättähàd; pl.p. Sn P l Td -azmättă- 
hid, B Td -àzmättähid, Kš -razmättähīd 
m uurahaiskeko, -pesä: Td mũrahàińę 
on mūrazmättähäz. 

mũreh (Kn); p. -t; pl.n. -ed; pl.p. -Id kovet
tunu t: m. leib.
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mūreht\uda (Sn B Td N); pr. -ū; impf. -ui 
puutua, kuoleutua, tu rtu a  (käsi, jalka): 
Sn kooz đajıg m-ū, ei voi ролдесіа, ku i 
піедлоіл šüđitäu đangpohdã kun jalka 
puutuu, ei voi astua jalalla, ikäänkuin 
neuloilla pistellään jalkapohjaan. B dang 
m-ui, ń i käden (kädelläkään) lekahtoitta 
(koskettaa) ei voi. 

mūr\oi (B P l Td V TP SP), B -uoi, Kn Ph 
Lm -uoi, N -òi, Ph  muuruoi; p. B P l 
Td -roid, SP -oidu; pl.n. B P l Td 
SP -oid, B -uoid, P h  muuruoid suom uu
rain (rubus chamaemorus): Pl m-oin- 
İüppü (suppu). 

mūr\ta (B Pl Td), B Td -tta; pr. B Pl Td 
-dan; impf. B -đin, P l Td -ŝin, N m uurŝį 
ta iv u tta a  1. kääriä torveksi; vään tää  
poikki, sijoiltaan: B m. pidäu kiärides. 
hoikaiŝem^pūn i käden (kädelläkin) m-dau, 
đäredad (paksua) ed m-da käden, sinä 
omã tàbã m-dad sinä teet omaan tapaasi 
(et niinkuin käsketään). N m uurŝį kai 
sivud väänsi sijoiltaan koko lantion. 

mŭg\r (Sn B Pl Td Kš), V Ph -rę, SP -rü; 
p. Sn B Pl Td Kš V Ph -răd, SP -riä; 
pl.n. Sn B Pl Td Kš V SP Ph  -räd, Ph  
-ràď; pl.p. Sn -ŕid, B P l Td V Ph -rid, 
Kš -rīd, SP -rī m yyrä; Pl ro tta: Sn m. 
oŋ ku i hīŕ, muass..eĩäu. Pl m-räd ondau 
tóbđad (suuret) hīred īinnois (kaupun
geissa). Td m. norid (käytäviä, luolia) 
kaivan. Kš m. kartofeīoiŋ (perunain) 
kandai (kuljettelija). 

müĭkiš\tädä  (Sn); pr. -täu; impf. -iin  pyl
listää: m-tän perzegen.

*mvjıkistä\däze (Plı); pr. -heze pyllistää 
takapuolensa: pappi heiłtàŭ kuadaid i  
m-heze pappi laskee alas alushousunsa ja  
p. t.

mürk\(ü) (Kj); pl.n. -äd jyrkkä: m-ăd mäged, 
krieŝad (rinteet). 

mürsk (Pl Td); p., pl.n. -üd myrsky: śü- 
güzm.

müİiǻü\näińe (Td); p. -nàśi; pl.n. -mäd,

-mad; pl.p. -mid millainen: m. on šilai 
haŋg (hanko)? m-našt void ošisid? m-màs 
parahodàs (höyrylaivassa) tulìd. m-mäd 
hüö om miehed?

müö I. (Sn—Lh Pv), B maö, Td müo, 
N müö, me; p. Sn—T P Lm —Lh Pv 
meid, Ph  meidę, SP meidü; g. Sn—Td 
N V Kj M Lh meiđen, B mejan, mejàn, 
mejan, mв(an, B Td meide, Td N meidän, 
Td meiđĕn, Kš meijen, B meiđìn, V Ph 
Pv  meiden, TP meijän, SP M mė(än me: 
Sn meidem briha om pari vedämäs mei
dän nuorukainen on tukinajossa. теілл^ 
oń dogi íäs pihan. B tule mejan^nū (meille, 
luoksemme)! mejàŋ kodiss^on tobd (suuri) 
rosàdńik (vihannestarha). mв(an dvor- 
ńiĩc (talonmies), tule mejane (meille)! 
keuhuš mejan zastavī meid muga erot 
köyhyytemme pako tti m eitä tä llä  ta 
valla eroam aan, meiđen m ändĩ kasked 
ajama meikäläiset m enivät kaskea kaa
tam aan. N kem  (kuka) meis on väge- 
vemb? ei suośkandę m euç šinuŋke peŕïìs 
ĭubııitazę emme me voi toisiamme (sinun 
kanssasi) pirtissä rakastella. M me(äm 
pap.

müö II . (Sn B Td N V Lm  M), Sn müöi, 
Sn Kš mü°i, B N m ŭöĩ, B—V Lh müöi, 
P l N müö1, N müö', müöte, T P  SP müöíi, 
P k  müei, müəi myöten, pitkin; tapaan, 
m ukaan, mielestä; syystä; varten: Sn 
šindad müö ajada hebon. ajada paršid 
đoged müöi u ittaa  tukkeja jokea pitkin. 
ńeišišet (ty tö t) käveldău küläd m/üвi  da 
(ja) pajatettau (laulavat), pīrdost (piir
toa) müö AęikaÌA pidŉu. mäne aidaavie- 
rod (aitoviertä) müöil meid m üöi i muga 
hüvä oīīš meidän mielestämme niinkin 
olisi hyvä. šidä m üði oo hüviį maksettu 
ралк  s iitä  päättäen  on m aksettu  hyvä 
palkka, kumpassud müöi i  paraxodan- 
n~ajendau kompassin m ukaan höyrylai
vallakin kuljetaan, kaikii suađĩ händäi 
müö pagiŝmā kaikki alkoivat kannattaa  
(puheissaan) häntä. B vagolind đuoksou
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vagod müöi. randoid rtıüö reunoja myö
ten. tanved müö prime iin talven m ukaan 
päätte lin  (panin merkille), đäĩgid müöi 
en voinu nouta en voinut jälk iä seurata. 
iïtšeda müöi dümaiìśou itsekseen ajat- 
telee. Td mändä mettsäd müö. kaikin  
m äńđī kodiloid müö kaikki m enivät 
kotiinsa (kukin). Kš muad müöi m aitse. 
N tìedad, mida müö tulim  sinun tagàz 
tiedät [hän], m istä syystä menin kans
sasi naimisiin, lähi eüšim ài kazàkkad 
külinoid müöi läh ti etsim ään kyliä p it
kin renkiä, pappi lähtòu,,ajamài doro- 
gàd (tietä) müöİİĘ. śe on tühd dieno 
mindai müöi se on minun m ielestäni ta r 
peeton asia. müö śiedam śinŭn sanad 
müơí me teemme käskysi (sanasi) m u
kaan. SP dorogoa müöti. Lm seinid müö 
kaŋgaz luodah. 

müöd\n  (Ph) m yötäsukaisin ,-karvaan: minä  
dorššìn piästan sinne m. m inä lasken kiis
ken sinne m. 

müödittaj\ad (B); pl.p. -id morsiamen- 
puolinen saattoväki häissä. 

müöditä\dä (Td); pr. -n saa ttaa  (sukulaiset 
m orsianta miehelään), au ttaa : tū ĩ т-ш  
venehètLajades. 

müōdmäg\i (B Td N); p., pl.n. B Td -ed; 
pl.p. -id m yötäm äki: N ĩibuttau enàm- 
bàu heboo m-èi hopu ttaa  hevosen no
peam paan juoksuun myötämäessä. 

TOÜōļdä (Sn B Td Kš N Ph  Lm Lh P k  AY); 
pr. -n; impf. -in  m yydä: Sn ńügüde 
(nyt) müödău đauhod каллеЫ. häjuıäi 
eujưļ ń i m. ń i šüödä hänellä ei ole myö- 
täv ää  eikä syötävää (on aivan köyhä). 
B müödgi mille hebon? kaheksàs sadas 
müöišin. Td ka.ıàd sualęìau linna 1 müö- 
dävàkś kalat viedään kaupunkiin m yötä- 
väksi. N īouttài seiíŰemeküme rubīàd 
deńgàd; ńed акал müödud maidòd, ńed 
aìcàn deńgàd löy tävät seitsem änkym 
m entä ruplaa rahaa; ne — vaimoni oli 
m yynyt m aitoa — (ne) olivat vaimoni 
rahat, sanùttài: oo ёіллаі hebo müödäu

sanotaan: sinulla on hevonen m yötä- 
vänä.

müödä\ińe (Sn B Pl Td Kš), Kn N V SP 
Ph -me, N -inę; p. Sn—N -št, V Plı -štę, 
SP -stü; pl.n. Sn—V P h  -išed, SP -ized. 
Lm -hižed; pl.p. Sn B Pl Td—V Ph -ižid, 
K n -ižĩd, SP -izī 1) m yötäinen, m yötä
tu u li) :  B m. tūĩ. N m-inę Шлои on m. 
oli m-inę i zaveđī kandàttammai m-ižęi 
đärved müöi oli m yötätuuli ja  alkoi 
ku lje ttaa  [venettä] m yötätuuleen jä r
veä pitkin. —  2) pl. morsiamen saatto- 
väki häissä: B huondeksen nouzou ldicť- 
ńik aigoin i  m-ižiìę käsköu külün läm- 
bittädä mo,nodioiłę aam ulla patvaska nou
see varhain ja  käskee morsiamen saatto- 
väen läm m ittää saunan nuorelleparille. 
Kš m-ižed svuadbos (häissä). Ph hüö 
ondih m-žennü (saattoväkenä). 

müödä\ïs (B), Lm -Шй vieressä, jälkeen 
oleva: B vahnevīban (vanhim m an), toi
sen, konmanden m. (jälkeen ensim m äi
nen). Lm  nenäsormen m-itëü keskisormi. 

müöd\a (Sn M), N -äi, -ai suuntaan, pitkin: 
Sn rovad (ojat) ondau pendoidem^m. N 
i(tëe lähtou därvee randam m-äi kodī. 
M dorogam m. tien  suuntaan, tien v iertä 
pitkin.

müödãžńikàd (N) morsiamen saattoväki 
häissä: kńäginaą İšuràspieiĩę kudamàd 
gośiàd oudai, ńed oudai m. morsiam en 
puolelta olevat vieraat ovat m. s. 

müöhembašŰji) (B) m yöhempään: ehtaiže.ı 
(illalla) tułę, m  A 

müöhä (Sn B Pl Td Kš V SP Ph Kj), N -ĥ 
myöhään: Sn to. tuĭid. İüö m. muŕgi- 
noi((šeüE (syötte puolipäivä-ateriaa). B 
häm vieröu m. ehtaižen hän panee m aata  
m. illalla. Kš müöhä suai (asti). N dieno 
oli do m-ĥ oli jo m., kun asia sattu i. 

müöhä\ińe (Sn); p. -št; pl.n. -ižed; pl.p. 
-ižid  myöhäinen: ńüg^on aig do m. ny t 
on jo m. aika. 

müöh\astüdä (B Td), Kš -ästüdä, N -ãstuda; 
pr. B Td -astün, Pl Kš -ästün, N -astuu;
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impf. B Td -astuin, P l Kš -ästüin, N 
-astui m yöhästyä: B елдаі m-dstüköi\ Pl 
engat m-ästükkätì 

*müöksendeA\ta (Lh); pr. -ou myyskennellä, 
ta rjo ta  kaupaksi: m-ou каікее linnan  
nahkoid ńĩd  m-lee kaikkialla kaupun
gissa n iitä  vuotia. 

müönd (Td), Ph -į m yynti: Td ei sobitu 
ń i miìe ńed metsnikàd т-ал eivät voineet 
sopia m itenkään (tulleet yksimielisiksi) 
ne m etsäm iehet [karhun] m yynnistä. 

müös ks. müöste.
*müöstaлdaz\eta (B); pr. -ou peräy tyä 

äkkiä vähän, vetäy tyä  taaksepäin. 
muö\ste (Pl N M), Plı Lm -s, Ph  -sťin taas, 

jälleen: P l vie m. Ылои tuťš vielä tulee 
taas ukkospilvi. Plı mužikkę (mies) 
sanuoi müös. m-síin ūzi ruado taas uusi 
työ. M кагакк^еЫаШл m. кипЛелои 
uksen taga renki illalla taas kuuntelee 
oven takana. 

müöstü\da (B Pl); pr. -u\ impf. -i peräytyä, 
vetäy tyä taaksepäin. 

müö\stada (B), B T P  M -städă-, pr. -stän\ 
impf. B '-ĥũın peräy ttää, huovata: B 
venehen müöstän. M müöstädä hébod 
(hevosta).

müös\täzetä (B); pr. -ŧäzöw, impf. -tihe 
peräytyä.

müö\zettä (Sn); pr. -zöw, impf. -žīhe on 
kaupan, m yytävänä; myydä: İämä kńīg 
(kirja) m-zöu. meU m-šihe (m yytiin). 

müöttū\t (B Pl); ill. -łë m yötätuuli. 
mä\dištä (Sn), M -(dzištä-, pr. Sn -đišen, 

M -(dêiSen kylpeä (hiessä): Sn mädižen 
higes: о.цп üńńäi (kokonaan, y ltä  päältä) 
higes.

mä(dze\ta (B Pl); pr. -ndan takoa m etallia 
ohueksi (esim. tin aa  ongenpainoksi, nau
lan kärkeä y.m .). 

mä(di\öitddä, -öilada (N); pr. Td -Òĩìan, 
N -öittau ru tistaa , rusentaa, pusertaa, 
hilloa: Td m-Òĩìàn bumagan (paperin). 
N m. muordàd (m arjat), Ъuoлàd.

mä\dähn (Sn B Td Pk), B Td -dàhn, N 
-dahno, -dähnə, V -dähnö, T P  P h  Lm 
-händę; p., pl.n. Sn B Td -dähnäd, B 
Td -dahnäd, Td -dahnad, T P  P h  Lm 
-händäd-, pl.p. Sn -dähnöid m äti (kalan): 
Sn ašiŝat kakš ĩibo колте D m  mädäh- 
nöideŋ kere noin kahdessa tah i kolmessa 
aştiassa on m ätiä. B hаиділ, madeheл, 
ёагділ, ŕiäpükse.ı (muikulla) mädàhn. TP 
madeh ,ıaskou mähändăn. —  B Td 
šiănärU ımcm  mädähn pohje. 

mădahnliha (B) pohje. 
mä\dahnüz (B Td), Pl Td -dähnüz, V Ph 

Lm  -händüs-, p. B Td -dahnüst, P l Td 
-dähnüsk, pl.n. B Td -dàhnüksed, B 
-dahnuksèd, B P l Td -dähnüksed. Td 
-dähnäksed, Plı -händŭksęd pohje: B 
šiärvärtíimen mädähnüksed (säären) poh
keet.

mägeno\ìš (Sn), Td -ts, Sg -tó; p. Sn Sg 
-ítëad. Td -ttsad-, in. Sn -(ÍŠas, Td -(tsàs, 
Sg -(íǻàs m äenrinne, kunnas: Sn m- 
((šaš^šeižotau rahvaz. 

mäg\i (Sn—Td N V TP Lm Kj); p. Sn—Td 
Kj -ed; pl.n. -ed, V -ed; pl.p. Sn B Pl 
Td Lm  AY -id, Kn -īd mäki: Sn anda 
mäges hebo astū\ лapsed лaskedau regu- 
tёоіл (kelkoilla) mäged. B Aaskou mäged. 
mägen ал m äkeä alas, mäen alla. Td 
mäged лaskeda sukŠM. N nouzou zmeja 
merès-pieitę тадёлё lohikäärm e nousee 
m erestä maalle. 

mägikas (B) mäkinen. 
măgirand (N); pl.n. -àd järvestä  ta i joesta 

loitolla oleva paikka: ken on đàrvrandàs, 
ka därvĻıě oigèndau, ken đogirandàs, 
dogĕəĕ, a ken on m-às, ka se тадёлё 
oigèndau pauìįnaą vay,gozummài ken 
asuu järven rannalla, niin hän järvelle 
lev ittää, ken joen rannalla, niin joelle, 
m u tta  ken asuu loitolla näistä, niin hän 
lev ittää maalle pa lttinan  valkenem aan 
[talvella]. 

mägi(ťǻi (V) m aitse, mäen kau tta . 
mägr (Sn—N Kj), V P h  Lm  -g, SP -ü;
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p. Sn—Kš V Ph Lm Kj -äd, SP -to; 
pl.n. Sn— Kš V SP Ph Lm Kj -äd; pl.p, 
Sn Td -oid, B Td -id. Kn -oid, Kš -īd, 
SP -î m äyrä: Sn m. eĭäu mettóäs; eĭäu 
kui meïêpoĩš (metsäsika); daAgad lühükäi- 
šed, karvat püštüu, harmag. 

vıägü(Ŭä\ińe (B P l Td); p. -st; pl.n. -išed-, 
pl.p. -išid  vähäinen mäki. 

mägär (B—Td N Pk); p. B Pl Td Pk  -äd, 
Kn -öđ; pl.n. B Pl Td -äd, B P k  -àd, 
Kn -öd; pl.p. B P l Kn Td -öid m äkäräi
nen: Kn m. suoAadau (pistää kirpeästi). 
P k  äij (paljon) on m-äd. 

mägäräi\ńe (Td); pl.n. -šed ed. 
mähk (Sn B Pl Td), P k  mahkii; p. Sn B 

P l Td mähküd talkkunajauhoista ja  sur
votu ista  m arjoista sekoitettu , puurom ai
nen syötävä: Sn m.: pandau kagrašt 
đauhod da (ja) muarđad da pieksetäu 
(häm m ennetään) dai šüödäu лиёікал. B 
taлkkundauhmähküd, kagraiŝen ďauhon 
mähküd.

mäh\äk (Sn), Td -ak, Td P k  -äk; p. Sn 
-ăkkäd; p l.n . -äkäd; pl.p. -äköid; komp. 
-äkembi kostea: Sn m-äkät sobad (vaat
teet) oo. Td P k  m-äk mua. 

măhăkembă\iń(e) (Sn); p. -št; pl.n. -išed;
pl.p. -išid  hiem an kosteampi: vähäsi m. 

mähänd\ę, -üs ks. mädähn, -üz. 
m äkin  (P l Td KŠ); p., pl.n. -äd ruum e

net: P l haudu (keitä) lehmile m-äd\ Td 
mäkiįhavad (ruumensäkki); mäkìm\burak, 
-purn  ruum envasu, -hinkalo, (v. мякйна.) 

mäk\üśk (Sn B Pl Td), Pl Td -Ŭšk, Kn -ušk; 
p., pl.n. Sn P l Td -üŝkăd, P l Td -uškäd, 
Kn -uškad; pl.p. Sn Pl Td -üšköid, Pl Td 
-ŭšköid, Kn -uškoid  möykky, limppu: 
Sn ristleib on pien m. rist ріал. mäküškäíL 
šüdäind oŋgurdau ларэелд leipämöy- 
kystä  [pehmeää] sisustaa kovertaa (kai
vaa) lapselle. B )eibm. (Av мякуш ка.) 

mämme\ttada (Pl), Td -tädä; pr. P l -ttau, 
N mämmèttau m orista (karhu): P l końđī 

ŕ m-ttau. '  11 : ' i—

mänd (Sn B Pl Td Kš), B Pk  -ti, Kn -u, 
Lm -o; p. Sn B P l Td Kš -üd, Kıı -ud; 
pl.n. Sn B Pl Td Kš -üd, Kn -ud, Pk  -ud; 
pl.p. Sn B Pl Td Kš -üid, Kn -u id  m änty, 
petäjä: Sn m-üs ĩähtöu part hüväd m än
nyistä tulee hyviä tukkeja, m -üü  habud. 
B m-üs pihk mänöu tervaks m ännyn pih
k asta  tulee tervaa. P l m-ün Aadv. m-üŋ  
kukkuraińE  (käpy). Td m-üŋ kuoŕ. 

mändępuu  (Ph) petä jä  (p in taa paljon). 
măńdi\k  (Sn B P l Td); p. Sn Td -kköd, B Pl 

-kkod; pl.n. Sn -köd, B Pl -kod, Td -kod; 
pl.p. Sn -koid, B P l -koid männikkö: Sn 
täss^oo hüvä m. 

mändme\ìs (Sn B Pl), Td -is; p. Sn B Pl 
-ttśäd; pl.n. -fŰäd m äntym etsä: Sn теілл.. 
„oń (ägä m  (fŝät. 

mändü\ińe (Sn B P l Td); p. -št', pl.n. -išed; 
pl.p. -išid  m äntyinen, m änty-: Sn m. 
parš (tukki) oŋ каллеЬетЫ toišid paršid. 
B m. hdbu m ännynhavu. prokkäD m-išen 
kuoręs azutã ongenkohot tehdään  m än
nyn kaarnasta . Td m. kand (kanto), šerđ 
(aidas), hałg. 

mä\ndä (Sn B Td—T P P h  Kj M Lh Pk); 
pr. Sn B Td TP M Lh P k  -nen, Kıı -nęn, 
N -nèn, P h  -nöu, menen; impf. Sn B Td 
N V Ph M Lh P k  mä\ńin, Kn -ńīn, Td 
-ńìn, K š -uin m ennä; m ahtua: Sn kai 
rišćikaazad (ihmiset) m ăńđī kaítŝomā. 
män^ahta rīhĩ mäne tiedä kuss^oo mene 
tiedä (ei ole tietoa) missä on. aig om 
miehenę m. aika on m. naimisiin (mie
helle)! tsabatod (saappaat) ei mändă 
đa.ųļāı. rugiš om m ännü ладо. vesnuxas 
virū, potsti ke,tdaišekš rišťikaąz mänöu 
ihminen vilutaudissa m akaa, melkein kel
taiseksi menee. B kunnę hän m äni? šeńi- 
hon iša mäneu pappi edeлpiäi sulhasen 
isä menee papin  luo edeltäpäin, meiđen 
mändī kasked vierdamā m eidän väki meni 
kaskea viertäm ään. đŭrit^ku  oppĩ, koń- 
đĩjane hüväkš mäń  juuria  kun m aistoi, ne 
karhusta  olivat hyviä, ühtë rīhē mänou 
ko.ımkümevīž ĩibo колткйтс bapkad ker-
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rallaan riiheen m ahtuu  kolm ekym mentä- 
viisi tah i kolm ekym m entä kuhilasta. Kn 
akad m äńđī vedçAę, tavaroim р іал  naiset 
m enivät v e ttä  noutam aan (vedelle), tav a 
ro ita  hakem aan. N rnäńi hän lcoŕettai hän 
astui vaunuihin, kuspiei tujıęt, kunna  
mänèt m istä tu le tte , minne m enette? män- 
ta(da) (mäne tiedä) m ī hĉuuę mielet đuoh- 
luu  mene tiedä m ikä hänelle mieleen juo
lahtaa. proiđìttai mänïä (mänťädä) m l 
küīīd  kulkevat, kuinka m onta kylää kul- 
kenevatkaan. Ph vähàiŝen mendŭ toièęn 
sīgàiŝęn lükaidän vähän [ajan] ku lu ttua  
toisen siian nakkaan. M stuigineh vai 
mänöu, ambutau paukkina vain kuuluu, 
[kun] am m utaan, кадел kurkkū mäń ogaz 
[kun ei enää kuku]. Lh ku i m äńđī käb- 
rüd kuinka kävy t m enivät (kaupaksi)? 
P k  šiga miehid tapetuid mänę tiedä m ī 
siellä oli tap e ttu ja  miehiä, m iten paljon 
lieneekään ollut. 

mändähä\ińe (B Pl Td); p. -st; pl.n. -ižed; 
pl.p. -ižid pienehkö m änty; B myös m än
tyinen, m ännyn-: B т-і§ел habuljüödau, 
ŝtóbį tupèhtuiŝ, sambuiž m ännynhavulla 
lyödään, jo tta  [metsässä tuli] tukehtuisi, 
sammuisi.

mänd\ai!ŝ (B Td), Pl Td -ätë; p. P l Td 
-äİ,Űüd; pl.n. B -à(Üud, -äÚüd, Pl Td 
-ä((Ŝüd; pl.p. Td -ä( tSüid petäjä, jossa on 
p in taa  paljon, sydäntä vähän, on raskas 
ja  uppoaa pian vedessä: B mända(Üũd 
(mändä(Úüd) pūd. (Av мяндачъ.) 

mändà(Ŭme\Ü (BP1), Td -ls p in tapuu ta  kas
vava m äntym etsä. (Av ed..) 

mänendęsija (TP) sisäänkäyntiaukko: bugri 
azulàh oAgis, vai ku  đätetäh pieni m. 
m akuukäm ppä tehdään  oljista, jä te tään  
vain pieni s. 

män\eŝkälä (Sn), Td -èSkättä; pr. Sn -eškädöu. 
Td -èškädöıu; impf. Sn -eškäê, Td -èŝkäž 
alkaa mennä: Sn Isuaŕiń İüīär hänë mieī- 
dui i mäneškäŝ hänen tagaze mieheAę tsaa 
rin ty tä r  rakastu i häneen ja  p ää tti m ennä 
hänen kanssacn naimisiin.

mäne\teltä (B), Td -teldä; pr. B Td -ttelöıu; 
impf. -tteī aikoa mennä, olla menossa: 
B hüö m-telđī (-teĩdī) linnat, petroskoihe 
he (englantilaiset sotajoukot) olivat me
nossa Petroskoin kaupunkiin. Td m-tlelin 
kieran olin kerran menossa [kirkkoon]. 

män\etädä (B Td), P l N -ettada, N -èltädä, 
-èttădă; pr. B Td -elän, Pl N -elän; impf. 
B P l Td -etin m enettää, häv itä  (peli), 
k u lu ttaa  (aikaa): B eńäniban aigad mä- 
neti dūmaites, ku i häłłç bohattuda enim
m än ajan ku lu tti m iettiessään, m iten hän 
rikastuisi. Td elä vajèhta hebòd, Sinä 
mänetad (häviät kaupassa)! elä lüö vedòd 
(vetoa), Sinä mänetad! 

mäń\t (Sn N Lh); p., pl.n. -ijäd; pl.p. -ijöid 
m enijä, menevä: Sn etfsitäu miešt pohđā 
m-ijäd  etsitään  miestä, joka olisi halu
kas käym ään meren pohjassa. N oli 
m-ijöid äi, a ottad^ei voidŭd [halukkaita 
naimisiin] m enijöitä on ollut, m u tta  
eivät ole voineet saada [tsaarin ty tärtä], 
Lh лаШ  ло и к щ  kaivau sormem m-ijän  
la ttiaan  kaivaa reiän, johon sormi m ah
tuu.

*mänö (Sn) meno: äij poudid oīi İähä mänö 
paljon on ollut poutaa tähän  menoon. 

*mäŋg\üdă (N); pr. -mi kiljua (karhu). 
mä\rehtidä (Sn Ph), B -ŕèhtida, -rehtida; 

pr. Sn B P h  -rehtiu, B -ŕèhtiu; impf. 
Sn P h  -rehti, B -ŕèhtī m ärehtiä: Sn B 
lehm märehtiu, sū леккй (liikkuu). 

märg (Sn B Pl Td M), N maŕg, TP Plı Lm 
märgę; p., pl.n. Sn B P l Td Ph  Lm  M 
märgäd, N mäŕgad; pl.p. Sn B P l Td Ph  M 
märgid; komp. Sn märgembi; sup. kaikiz 
m äfgim  1) m ärkä (adj.): Sn sobad (vaat
tee t) om märgät, p id läu panda kuiva  
(kuivum aan), veži ѵалй märgis sobis. TP 
märgę siä  kostea sää. M märgäAę (m är
kään kohtaan) ištu ītin  jıapsen. —  2) m är
kä (subst.): Sn pahk (paise) pid iău puh- 
kaitta, anda märgäd (m ärkää) lähtöu iärē 
(pois). B m. vuodau, ѵалй. P h  majaipaišas 
(ajoksesta) puzerdin märgäd.
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märgbuĩkuińe (Sn) m ärkäpää, nyppy. 
märgembä\iń(e) (Sn); p. -st; pl.n. -ized\ pl.p.

-išid  vähän  märempi: m. vähäsi, 
märgähk (B); p., pl.n. -od m ärähkö, liian 

kostea: m-od oo heinàd, ei sua heid 
sudbroihe ń i saraihe panda liian kosteita 
ovat heinät, ei n iitä  voi panna suoviin 
eikä latoon. 

mărgă(Üöińe (B) hiukan m ärkä. 
märgättäu (Sn) ed.
*märišt\uda (B); pr. -ũ kastua; m ärätä  

(märkänee). 
m äsńik (B) teu rasta ja , (v. мяснйкъ.), 
mäzr (Pl Td), P h  -ę; p., pl.n. P l Td P h  -äd 

m äihä 1. nilakerros (puun kuoren ja  puun 
välissä; verinahka, vuodan lihapuoli: Td 
küzèŋ kuord m-ăƞke. (Av мяздра, мярза.) 

mäíŜk (Td); g. -ün  m ätkäys: ai da m-ün  
oí diätiköjı, iaŋgèŝ kylläpä oli m. kun 
lankesi jäätiköllä. 

mätékü\tädä (B); pr. -tän\ impf. -iin  m ätkiä 
(lyödä kuuluvasti).

*mä(Šk\ädä (B); pr. -àd tehdä huonosti.
(Av мячкать.)

*mäiǻkäh\tăzetä (B Td); pr. B -timoi; impf. 
-tihe, Td -tīhe, -iīhe m ätk äh tää  (langeta): 
B napš natianę naƞgei m-tihe. Td naps 
laüałe lapgeš (narjgeń) m-tīhe (m-tīhe). 

mättähi\k (B Td); p. B -kkod, Td -kkõd\ 
pl.n. B -kod, Td -köd; pl.p. B -koid, Td 
-köid m ättäikkö, m ättäinen  paikka. 

mä\täz (Sn— Kš V Ph), B Pl Td N -ìaz, 
V -iäs, TP SP Lm  -täs, Kj -ttăz\ p. Sn 
P l— Kš V -täst, B P l Td -ìast, SP -tästü, 
P h  -tästę, Kj -ttäst; pl.n. Sn—У SP— Kj 
-ttähäd, B P l Td V T P  -ttähàd', pl.p. 
Sn P l Td V Ph -ttähid, B P l Td -ttähìd, 
Kn Kš Kj -ttähīd, SP -ttăhī m ätäs, pensas: 
Sn mättähinn^oo suon garbanod. gajag (ka

java) suonn^ištũ, m uńiu  suonį măliähänç. 
B mätiähän алле void ištuzeta, vierdä 
m ä ttään  juureen voit istuu tua, paneutua 
pitkäksesi. mättähän ал  (pensaassa) viru  
đănöi (jänis). N ištuizęi (istuutui) mätiä- 
hänę. garbanÒD kazvettai mäitähiu. 

mö(đêüöi (Ph  Lm) m äkäräinen. 
mōg\išta (B), Td -ìštä; pr. B -išen, Td -ìšen\ 

impf. B -išin, Td -ìzin  m ökistä. 
mŏgăid\uz (B), Td -üz\ p. B -ust, Td -ŭst; 

g. B -uksen, Td -uksen mökä, mökötys 
(mielialan ilmaisuna): B m-ust burbettada 
(torua).

mögäi\tä (Td); pr. -dám; impf. -š m ökistä. 
*mōlĩiš\tada (B); impf. -išid, Td mölliši* 

(šilmäd) av a ta  silmänsä ammolleen: B 
mida m -İŜid šilmäd? 

möīīü\dä  (Sn B Td); pr. Sn -u, B Td -m; 
impf. Sn B Td -i am m ua, m ylviä: Sn 
lehmäd m-tău pihan, vaza (vasikka) m-u. 
B härg, vaza, lehm т-ш. 

mölõ (Pl Td) itkuri (joka v ä ittää  vastaan 
ja  rupeaa itkem ään).

*möŋgü\dä (TP); pr. -u  am m ua (lehmä). 
möräi\ta (Pl); pr. -dău {-dau)\ impf. -ž mo

ris ta  (lehmä, karhu). 
mŏİŜk (Sn); p„  pl.n. -üd; pl.p. -üid  isku peh

m eään kohtaan  ruum ista: pamita gurbā 
m-üid  anna sa taa  hartioihin iskuja! 

möíŠkütta\da (N); pr. -u  lyödä m öykyttää 
(pehmeään kohtaan ruum ista, selkään). 

mŏiŠkäht\ada (B), B Td -ädä; pr. B -au, 
Td -dm; impf. B Td - i  m ätk äh tää  (raskas 
esine, esim. perunasäkki, kun putoaa la t
tialle).

mõu\ĩc (Sn B), Td Kš möm|fc, p. Sn B Td Kš 
-kküd; pl.n. Sn B Kš -küd, Td -kŭd\ 
pl.p. Sn Td Kš -küid, B -kuid  kalan m äti- 
pussi: Sn madehenn^orj kakš möukküd. 
B madehen, šärgin, ahvenen on m.
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n,
na (Sn B Lh), B nà; pl. Sn Pl nagat kas 

tässä! kas tuossa! se! he! Sn nagať (äs 
kas tässä, ottakaa! B nà šıüę hüväkš 
mielekš tuossa on sinulle ilahduttajaksi 
(hyväksi mieleksi) [rahaa]! na, sanui, 
tämä Sido кадлй he, sanoi, sido täm ä 
(kellonen) kaulaasi! P l nagat tämä tagase 
kas tässä, o ttakaa täm ä takaisin! Lh 
na duo kas tässä, juo! (v. на.) 

ńab|a (Sn—Td N TP P h  Lm Pk), B Td 
ńăbă, B ńàba; p., pl.n. Sn B P l Td ńab\ad; 
pl.p. -oid napa (ihmisen, eläimen, nau
riin, räätikän  1. lantun, retikan; Sn myös 
käsikiven): N ń-ài suo Ì̂ę) (asti). 

ńabanuoràine (N) napaside, jolla äsken syn
tyneen lapsen napa sidotaan; se on puo
leksi äidin hiuksista, puoleksi pellavista 
teh ty  naru. 

ńdbarihm  (N) ed.
*nab\ida (N); pr. -iu\ impf. - ìtī  ahtaa, sulloa, 

a jaa täyteen: ribut pańdī i  pũađauhòd  
lceskèi nabìtī rievut pantiin  [säkkeihin] 
ja  sahajauhoja sullottiin sekaan, täuden 
колоікап nabiu onkim atoastian sulloo 
täy teen  [matoja], (v. набйть.) 

nabo\i (Sn); p., pl.n. -jad; pl.p. -joid varpe- 
lauta, -laita: venehen n-jad oŋ lcakš. 
(v. Haŏóü.) 

nado (Sn—Td N V T P  Plı Lm Pk), B nàdo\ 
p., pl.n. Sn B Pl Td Ph Lm nadod\ pl.p. 
Sn B P l Td -id, N - ò i d  vaimon t. miehen 
sisar: Sn äij n-id oo яіллаі (sinulla). 

nađošd (Td); p. -ad tuk i, tu rva: meil om 
poslovitš: oŋgituskałaz da pakųtŠuzleibäs 
n-ad ei ole meillä on sananlasku: onki
m alla saaduista kaloista ja  kerjääm ällä 
saadusta  leivästä ei ole tu rvaa , (v. на- 
дёжда.)

пад\л (Sn—N), V Ph  Lm -л?, TP -łį, SP 
поадли, P k  падл\ p. Sn—V Ph nagĻıad, 
SP поадлоа; pl.n. Sn—V Ph Lm  nagnad, 
B N -лàd, SP noa^ad; pl.p. Sn— Kš

ń
-noid, B -Àuoid, Td N -лоЫ, Y P h  -лuoid, 
SP поадлоі, Ph падли°іЛ naula, P l N 
myös vaatenaula; kiila, suude, vaaja; 
B Td tappi, jolla kansi on lihdassa kiinni: 
Sn iske падлоіл puaĭtŠ lyö nauloilla hylly- 
lau ta  [kiinni]. puhki käšipaikkā  (pyyhin- 
liinaan) šilmäd, käšipąikk..on nag.ms. 
падла oīi avađimem  (avaimen) piä.iį 
pandu podnoš (tarjotin). B pūn ha.ıgait- 
tau n. kiila puun halkaisem ista varten. 
Pl n. puine, raudaińe. sobad (vaatteet) 
riputettau падла. Kš pŭnaģl, raudnagł. 
N kirveheu ajàǔ nagAÒĩd kirveellä (ham a
ralla) lyö kiiloja, hüvät pövŭd nagAàs 
hyvät tu rk it ovat naulassa. 

падла\іп(е) (Sn); p. -št, Ph  -štę pl.n. Sn 
-išed, N -išèd; pl.p. Sn -išid  naula (saap
paan, kattonau la  y.m . pienenpuoleinen). 

пад\лйа (Sn), B Td -ĩita, Ph  -Iita-, pr. Sn 
-лцйеп , B Td -ĩi(tŚen, Ph  -U(tŚen-, impf. 
Sn -лі(іёіп, B Td -īi(tŠin, P h  -liftšin  
lyödä kiinni rautanauloilla; suudita: Sn 
падлцйе puaītŠ  (hylly) падлоіл. B nag- 
īita: падлаЛ païīaišeAA^ajada naulaa 
vasaralla lyödä, doga ńok pidau nagīita 
[reen] jokainen [kaplaan] pää on suudit- 
tava.

nagïi(tŝu\z (B); p. -st kiilaaminen, suuditse- 
minen, suuttim inen. 

nagr (B Kn Td); p. -od nauru: B n-okš lei
killään. Kn ušsàd tŠomenduksbkš, a bardí. 7
n-okš viikset ovat kaunistukseksi, m u tta  
p arta  h erä ttää  naurua.

*nagrad (Lh); p. -ad palkkio, palkinto: mida 
šina ža.cãješ n-ad m itä  sinä haluat palk
kiota? (v. награда.) 

nagr\ada (Sn—T P Lh), SP Kj -oa, P h  -ai, 
pr. Sn— Kj Lh -an, B Kn Td N V -àn; 
impf. Sn—Kš SP Lh -öin, V P h  -uoin
1) nauraa, laskea leikkiä, tehdä pilkkaa: 
Sn n-etau prostoid rištikaqzad  tekevät 
pilkkaa yksinkertaisesta ihm isestä. B

17
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mida šindai n-etau miksi sinulle naure- 1 
taan? Pl hän suai (rupesi) n-amā. Td 
se luadiu hüvän suakun: đoga šilm  n-au 
hän tekee hyvän lipon (kalanpyydyksen): 
jokainen silm ukka nauraa. N n-ęttai, 
hüvas mielès n-vat, hyvällä tuulella ovat, 
pidau n. būAakiŕovàs ümbeŕi p itääpä las
kea leikkiä Balakiŕovin kustannuksella. 
— 2) Sn Td m aata, ra iskata  (nainen): 
Sn n-oi ńeìštsee.

*nagrađ\ida (Pk); pr, -in; impf. -īn palkita.
(v. наградйть.)

*nagr\ahtadazę (N); impf. -ahtīzęi, -ahtīzęi 
naurahtaa.

nagratë (B) herkkä nauram aan, paljon nau
rava: n., ken äijän (paljon) nagrau. 

nagra\ttada (Sn B Pl), Td -tada; pr, Sn B Pl 
Td -tan; impf. -tin  nau rattaa , saa ttaa  
nauram aan: Sn m indai đano (kovin) 
n-ttau. ела Šina m indai n-tAĨ 

nag\ŕiš (Sn Td Kš V), B P l Td -řìš, B—N 
SP Kj Lh -riš, B P h  Lm  -riš, Td N -riš, 
TP SP -ris; p. Sn Td Kš V -ŕišt, B Td 
-ŕìšt, B— Kš Kj Lh -rišt, N -rìšt, TP 
-ristę, SP -ristu, Ph  -rištę; pl.n. Sn—Kš 
V SP Plı Lm Lh -rehed, B Td T P  -rehèd,
B -rehed, N -ręhęd, Kj -r{e)hed; pl.p. 
Sn P l Td N V Ph Lh -rehid, B Td -rehìd, 
Kn Kš Kj -rehīd, SP -rehī nauris: Sn 
nagrehez Auađitau .lohkoìd (keittoa), hau- 
dad (haudikkaita). ajetau kasked nagre- 
hел§. mäne puhu nagŕišt (kylvä nauriin- 
siemenet sylkemällä)! B šīt nagrehèd 
Ылаѵгл кіѵгл hauduzetau, pehmedàkš hau- 
dàkš mändau s itten  nauriit kuum illa ki
villä hau tuvat, pehmeiksi haudikkaiksi 
tu levat, nagrehìd лиотаез (ŕıühtimass)_ 
otin  nauriita  m aasta nostam assa olin. 
nagrehèd ńühtetau muas-piäi iäre (pois). 
Pl nagrehen puhund  (kylvö): sūs-piä 
puhutauljm halletaan).Td nagreheń ńuaiti.
N m ušik  (talonpoika) läĥt nagrìšt puhu
mat. Kj nagris śiemetä (kylvää), puhuda. 

nagrišhaud (B Td); p., pl.n. -ad B nauris- 
haudikas; Td tulikuum illa kivillä (seinät,

pohja ja  katto ) sisuste ttu  n. 0,5 m leveä, 
0,5 m korkea ja  0,5 m p itk ä  pieni kuoppa, 
johon pannaan pieniä nauriita  h au tu 
m aan ilm attom assa tilassa (mullalla luotu 
umpeen), kattok iv i naattikerrosten  vä
liin.

nagriškuo\þ (B N M), Lm  -ppę nauriskuoppa 
(jossa talven yli säilytetään): B końdī 
meni mužįkan (talonpojan) n-ppā. N i 
suoVęttài händäi śinna n-ppai, kuga p id i 
se mieź nagrìšt kuopàs ja  vievät hänet 
sinne n-aan, missä se mies sä ily tti nau
riita  kuopassa. 

nag\ŕišhanmeh (Sn B Pl), B -rišhaлmeh, 
Td -ŕišhaAme, N -rìšhaumęh; p, Sn B Pl 
ŕiShanmeht, Td -ŕišhaлmet, N -rìšhaumęht; 
pl.n. Sn B P l -ŕiźhaņmehed, Td -ŕišha.tme- 
ged; pl.p. Sn B P l -HShanmehid, Td -ŕiš- 
hanmegid nauriskaski: B brihat (nuoru
kaiset) tu ĩđ ī nagŕižha.mıehes-piäi. 

падНглаѵ\а (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
lava nauriinnaattien kuivaam ista varten: 
azetettau ńuatid п-ал kuivama, 

nagriźmua (Td); p,, pl.n. -d; pl.p. -id nau- 
rism aa, -kaski, 

nagrišvua\š (Td); p, -ssad nauriskalja (hyvin 
makea), (v. квасъ.) 

nagroitę\uda (N); pr. -лои naureskella jolle
kin, laskea leikkiä jonkun kustannuk
sella: ŕéboi vai hänes ümbeŕi п-лои k e ttu  
vain laskee leikkiä sen (karhun) kustan 
nuksella.

падгоі\йелгейа (Sn), N -teudazę; pr. Sn 
-йелгеп; impf. -ttenšin, -Нелпте nauraa, 
p itää  pilkkanaan, pilkata: Sn midä п-Иел- 
zed minuss^ümbăŕ? N hüvä oĩi sille 
n-teudazę riśtiìu is ümbeŕi hyvä oli sinun 
p itää  pilkkanasi ihmisiä.

*na\xaik (Sn), N -hain; p. Sn -xaikkad; pl.n. 
-xaikad; pl.p. -xaikoid (kasakan)pam ppu: 
N iškou (lyö) nahaikau šlieppåd (hattua) 
vastę. (v. нагайка.) 

nahk (Sn—N Kj Lh Pk), V T P  P h  Lm -ę, 
SP -u; p. Sn—V Ph Kj Lh P k  -ad, SP 
-oa; pl.n. Sn—V SP P h  Kj Lh P k  -ad.
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Td N -àd- pl.p. Sn— Kš Lh -oid, V Ph 
-uoid, SP -oi nahka, vuota, ta lja , iho, 
Sn B Td myös räpyläjalassa varpaiden 
välinen kalvo: Sn tämä n. oń Üabatoikš 
(saappaiksi) hüvä. Păintarh: n. rođizou ku  
kūzeŋkoskut savipuoli: iho tulee kuusen- 
koskuen kaltaiseksi. B İäs ŕébuoin n-às 
īienō paĩìõ hüvä voroińiìc (kaulus). Td 
mińä hä.uiäi ńüīgìn n-àn iärè1 m inä siltä 
(karhulta) nyljin nahan pois. N ristitùn  
(ihmisen) n. Lh hän ottau отал hebo,ı 
n-an iăre hän nylkee hevoseltaan nahan. 

nahka\ińe (Sn); p. -St; pl.n. -išed; pl.p. -išid 
turkis-: paĩtoss^a,Auz n. ĩibo tuAupas 
t . -vuori päällystakissa tah i -viitassa. 

nahkampieksä\i (B); p., pl.n. -jäd nahkuri. 
náhkńi\k (B); p. -kkad-, pl.n. -kad-, pl.p. 

-koid nahkakauppias: n. on паккал- 
torgui(tŝìį (nahkakauppaa harjo ittava) 
mieš.

nahktíīdoi (SI); p., pl.n. -d yölepakko. 
*naxođ\ida (N); kond. -īś olla jnkn  näköi

nen, kaltainen: m uŝik tfäśśiu , štobį pappi 
nogèstuiŝ hüvìn i n-īŝ Ŭorïăkŝ talonpoika 
ravistelee [nokikoria], jo tta  [siinä oleva] 
pappi nokeentuisi oivallisesti ja  olisi pi
run näköinen, (v. находйть.) 

nai\da (Sn B Kıı Td N Ph  Kj); pr;, impf. 
Sn B Td N -n naida, m ennä naimisiin 
(mies): Sn m inä suan (aion) naima. 
B nainudвA роідал тщІІоі (nuorikko) on. 
nuor briha (mies) nai, nuoren muUoin 
(vaimon) oī. Td m inä rubedan naimai. 
lähtöu naima. P h  keš naid kenet nait? 
Kj veĩĩed oлdah naidud veljeni ovat nai
misissa.

na\ińe (Sn B P l Td), B -iń į, B Kn N TP SP 
-ine, N Lm -inę-, p. Sn B N -St, P l Td -išt, 
SP -stu-, pl.n. Sn—Td Lm -iŝed, N -išed, 
T P  SP -ized-, pl.p. Sn B Pl Td -išid, 
N -išid, SP -izī vaimo, T P  Lm myös nai
nen: Sn anopp^on naišen emä (äiti). 
B endšimašt našt oĩi tüiär ensimmäisestä 
v-sta oli ty tä r . n. on тіллаг kohtuińe v-ni

on raskaana, se on häne naine se on 
hänen v-nsa. 

naize\kaz (Sn); p. -kast-, pl.n. -kkahad-, pl.p. 
-kkahid naimisissa oleva mies: n-kast ei 
panda druškakš (sulhaspojaksi), briha- 
miez (poikamies) vai. 

naizAuad (Td); pl.n. -ud nainen, naisväki: 
n-ud pidetëu hienoid brujid naisväki käy t
tä ä  heikkoja välineitä. 

nai\ttada (Sn B Td); pr. -tan-, impf. -iin, 
Sn -toin naittaa; Sn myös pettää: Sn 
minä šindai na iiiį (petin jsskin asiassa). 

nakaš\ida (Sn B); pr. -m; impf. -īn, N 
nakazĩd rangaista; käskeä, an taa  käsky 
t. ohje: N spaśśibo, ku i śina mille sanuid  
i nakazĩd ku i nuođida i śietta kiitoksia, 
e ttä  sinä minulle sanoit ja  neuvoit, 
kuinka tehdä. (v. 1ıaĸa3áTb, нак4ж утъ.) 

nakašind (Sn); p., pl.n. -ad-, pl.p. -oid ran 
kaiseminen, käskeminen, (v. cd.) 

nakovaĭ (N) alasin (pajassa), (v. Háĸo- 
вальня.)

naīiİŜńi\ĩc (Sn), B naliİŜńi\k, B Pl Td 
nališńi\k-, p. Sn B P l Td -kkad-, pl.n. -kad-, 
pl.p. -koid ikkunan ulkopuolinen vuori- 
lau ta  (leikkauksin koristettu): Sn ńügüd„ 
„on toišee Auaduĩĭišed n-kad, ei оле ku i 
ende vahnaz ondi. (Av налй|чники, 
-шники.)

па-лод (N) vero: tu īi meilę kümmenemiījārt- 
tahīnę n. meille m äärättiin  kymmenen- 
m iljaardin v. (v. налбгъ.)

*пал\оі (B); g. -oijan-, el. Td -ęjàs, N -ojàs 
lukupulpetti (kirkossa): B šeńih i kńägin 
mändäu İserkovã, šeišatutau палоЦап edē 
sulhanen ja  morsian m enevät kirkkoon, 
asettuvat seisomaan 1-tin eteen. Td paþ 
ottàu heid ümbäri naAęjàs pappi ta lu tta a  
heitä (morsiusparia) 1-tin ym päri. N pappi 
heid vedę.ıou (ta lu ttaa) ümbeŕi na,ıojàs 
koumę kiĕrăd. (v. нал0й.) 

na līŉ hk  (Sn), Td -īifk , N -liƒfc; p., pl.n. 
Sn -Puhkad, Td -īifkad, N -lìfkàd ; pl.p. 
Sn -Puhkoid eräänlainen piiras: pieni, 
pyöreä hapantaikinainen ruiskakku, jolla
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on päällys suurim opuuroa, vehnäjau
holla suurustettua perunahu ttua  t. m ai
toon alu ste ttua  talkkunaseosta: Sn n. oŋ 
krugnī (pyöreä) pirag. (Av налйвка.) 

napard  (B P l Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
näveri, (v. напарье.) 

na\þìłk  (B Pl Td), Lm -pinkę-, p. B Pl Td 
-pìłkkad ; pl.n. -þìłkad; pl.p. -pıłkoid viila, 
(v. напйл|окъ, -ĸa.) 

napràsno (B) tu rhaan , (v. напрасно.) 
ńapsah\tada (Sn); p r. -tau; impf. -ti nap

sahtaa, lipsahtaa: küuhköi ede.ı m uńi 
kojımetošt đă im äd , a ńügü ń-ti konmē 
kyyhkynen ennen m uni kolm etoista m u
naa, m u tta  ny t lipsah ti kolmeen. 

na\ŕeko (Sn M), M -reko leikillä, piloillaan: 
M n. šaŋgurdau pagiêou ĩŭd ikš  İ. puhuu 
m ongertaa lyydiä. (Av нарёкомъ.) 

narod (Sn); p. -ad kansa, väki: n-ad arieĩ 
matkadau kansaa joukko kulkee, (v. на- 
р0дъ.)

na\rovida (SnPl), P l -ŕevida-, pr. Sn P l -rovin, 
P l -revin; impf. Sn Pl -rovin, P l -revin 
odottaa, p itää  huolta: Sn p id ŉ u  n. (kes
k ey ttää  vähäksi aikaa) [verkkoja lasket
taessa], štobi (jottei) verkk^ei mäńiš kogō 
(kasaan), verkkoon oigettu kokšī kuiva, 
p id ŉ u  n. vähäińe verkko on lev ite tty  
kuivauspuille kuivum aan, p itää [sitä] 
vähän  suoristaa [jo tta  parem m in kui
vuisi], (v. норовйть.)

*narov\izeta (B); impf. -ĩhe suunnata: po- 
doidı lähiłį, kahten käden n-ĩhe i andau 
rapsun hüvän šeīgã hăllę meni lähelle, 
kahden käden suuntasi ja  an taa  hyvän 
rapsun [vitsalla] selkään hänelle, (v. h o - 
ровиться.) 

n aslestv (B) perintö, (v. наслѣдство.) 
nasmor\īc (Pl Td), N P k  nāsmork; p. Pl Td 

-kkad\ in -kas nuha. (v. нйсморкъ.) 
nastavnitsa (V) opettajatar, (v. настав- 

ница.)
nas(\eraīńiìc (B Pl), B -iraīńik, N -eĩaĩńik-, 

p. B P l -eraīńikkad-, pl.n. -eraĩńikàd-,

pl.p. -eraĩńikoid lakana. (Av uacTe.-ıá.ib- 
никъ, Arv настилальникъ.) 

naš(inahmoi (B) nainen. 
naživi\da (Ph) panna syötti ongenkouk

kuun: sīd on oŋged n-ttu калал, sanaiin 
sitten  [pitkänsiiman] koukkuihin on syö
tiksi pan tu  kaloja, salakoita, (v. нажи- 
вйть.)

nazįvoi(tsęh (TP) on nim eltään: korgedembi 
kohtę n. sełgę (selänne), (v. назывпется.) 

nazna(űi\da  (N); impf. -İíl m äärätä: n-Íİĩ 
İšuossud, što koumèi (šuossùi tämä ruodoĹ.

ruotia m -ttiin  tunn it, e ttä  kolmessa tu n 
nissa se työ  oli suoritettava, (v. Ha3Há- 
чить.)

natpis (N) nimimerkki, -kirjoitus: kaťíšuu  
koīťšaišei, ka oma n., kirdutettud hänen 
ńim i i iêànńim i [kun] katsoo sorm usta, 
niin [siinä oıı] hänen n-nsä, k irjo ite ttu  
hänen [oma] nimensä sekä hänen isän- 
nimensä. (v. Háflimcb.) 

na(téai (Lh) juom araha: herr..andau hälle 
rubĩan n. (v. на чай.) 

na(Üiŋ\k (B Pl Td); p. -kkad p iirakantäyte.
(v. начйнка.) 

ńaug\uda (B Pl Td Kš N Ph  Lm  Pk); pr. 
B Pl Td N P h  Pk  -ü, Kš N Lm  -uu; 
impf. B Pl Td -u i naukua: B kazi (kissa) 
ń-ui: ńāu, ńāu.

*ńàuhištęnz\ętta (Td); pr. -ơv näykkiä: hebo 
ń-òv,

naverno  (B) varm aan: n. öpäí doid v. taas 
olet juonut, (v. навѣрно.) 

nave\š (B P l Td); p. -ssad-, pl.n. -sad; pl.p.
-soid räystäs: P l n-ssin ал. (v. навѣсъ. 

ne (Sn B TP), Sn—V Ph Kj M P k  P v  ńed, 
Kn Lh ńe, N ńed, T P  SP Ph AV ned; 
p. Sn B K n—T P Ph Kj M Lh P v  ńīd, 
P l ńeńid, T P  nĩlöid, SP ńīdü, P h  m îŭö‘d; 
g. Sn N V TP M P v  ńīden, P l ńeńiden, 
Kn Kš ńīn, Td Kj ńīden, SP Kj ńījen, Ph  
ńīlüölden ne: Sn ńīkši aigoikši tuïđī. 
poikki kaŋgahaz mid ondau pandu, ńed 
oŋ kudeged. ńīd heińid haudotan päįÚis. 
(ks. se.)



ne 261

nedaīsob\ad, räd (N); pl.p. -ĩđ, -īd arki
vaa tteet, (vrt. v. недѣля.) 

ńedugàd (N) kuukautiset, (v. недугъ.) 
ńedäĩ (Sn B Pl Td M), B N Kj ńedaī, 

N nedäī, Lm  ńedăli\ p. Sn B Pl Td M 
ńedäĩid , K n ńeđanid, V nedälìd\ pl.n. 
Sn B P l Td M ńedäĩid. B nedaĩid. N ńeda- 
ĩìd\ pl.p. Sn B P l Td M ńedäĩid viikko: 
Sn ńedäĩid ende pruazńikkad  viikkoa en
nen juhlapäivää. B šīt kuivetau kagrad 
ńedäĩid kakš libo konme, hüväl poĳođa.ı 
sitten kaurat kuivuvat Ilıaasiassa] noin 
kaksi t. kolme viikkoa, hyvällä säällä. 
sĩh küĩä kävüi papin ли  arhjerei doga 
ńedaĩi siihen kylään saapui papin luo 
piispa joka viikko. P l p iä ĩų ïš i ńedäĩis 
viikon perästä, seuraavalla viikolla. N eĩi 
aĥàŋĥe ńedaĩìn toišęe,. (v. недѣля.) 

nedäĩługui (Td) viikoittain, viikkokaupalla: 
n. maksetau [palkkaa], (v. ed.) 

nedäĩńi\k (B);p. -kkad; pl.n. -kad-, pl.p. -koid 
viikkopalkkalainen. (v. недѣлыцикъ.) 

*neid  (B); pl.all. -ілоііе neiti. «  suom.) 
neidinç (TP), SP ńeidińe, ńeidine, Plı ńei- 

dine. neidine., ńeidoińe, Lm ńeidinę: pl.n. 
SP ńeidižed, Ph  ńeidižed neitonen, täysi
kasvuinen ty ttö . 

neidoi (B P l Td) torstaina syntynyt lam 
mas.

ńeidoi (Pl Ph) neito.
ńei(tëud (Sn—Y), Sn ńeištëũd, B neiìšut, 

B Td nei(ťšud. Kn ńeicĩŝùţ, Td ńeųĩsùd  
p. Sn B Pl Td Kš N ńei(ĩsut. Td neųÜut. 
V ńeicĩİuttę; pl.n. Sn Pl Td Kš ńeišÜed, 
B Td neišÜed. B Y ńeitíšuded. Pl ńeųĩšu- 
ded, Kn ńeiśiśed. Td neiśïšed, N ńeiśíed, 
ńeiśíèd, ńeisted, ńeišĩęd-, pl.p. Sn P l Td 
ńeišÜid, B ńeiİİĥužid. neišű id , T d neišĩšid, 
Td N neišiid, Kš neišíǻīd, N neišíīd  neito, 
ty ttö : Sn ńeišíĥet käveldäu küläd mü°i 
da (ja) pajatettau (laulavat). Іиал ńeišišen 
kass..on tobd tuolla ty tö llä  on suuri pal
mikko. akoin da (ja) ńeiš(šĹiA..og räĩísı- 
näd (naisenpaidat). İämäń ńeišŭee İĥo- 
mad ńeišĩsid еиле ei ole m uita  niin kau

niita neitoja Juıin täm ä on. B neišŰen on 
ükš kas neitona ollessa on yksi palmikko. 
Td ńeišĩseŋ kera viändöin (leikin), vieg 
istutan beśodàè neišĩsideƞke vai ei istu- 
taanko myös illatsuissa ty ttö jen  kanssa 
paritta in  vai ei? N ńeiśťed da brihàt 
plçĮššittai ty tö t ja  nuorukaiset tanssivat. 
İüìàŕ kazvoi sūrękš ńeišîękš. edęu käveĩ 
bŕiha ühťęn ńeišiènnu(stę) ennen nuoru
kainen kävi erään ty tö n  luona. 

ńei(tèŭDAapsi (N) ty ttö lapsi. 
ńei(űukai\ń{e) (Sn Td Kš M), B Pl Td -ne, 

B neitİukaine, Kn ńei(ĩśukaine-, p. Sn B 
P l Td Kš M ńei(ÍŜukašt, Kn ńeiçUukašk, 
pl.n. Sn B P l Td Kš M ńei(üukaižed , Kn 
ńei(ĩšukaiŝed; pl.p. Sn B P l Td M ńei(ťsu- 
kaišid, Kn ńei(ïśukaišīd, Kš ńeųtšukaižīd  
pieni ty ttö , neitonen: M ń. konmandentost 
[ikävuodella]. 

ńei(ĩǻu\stada (Sn B Td); pr. -stan; impf. 
Sn -šÜin, B -sť, Td -sr* elää neitona: 
Sn hätken ń-šísid, aig om miehвAç mändä 
kauan olet n. elänyt, on aika m ennä nai
misiin.

ńei(ĩŝükkęīapsi (Lm) ty ttö lapsi. 
ńei(ĩŝ\ükkü (SP), P h  Lm  -ükkę, Kj -uk\ 

p. SP -ükkiä, P h  -ükkäd, Kj -ukad; pl.n. 
SP  P h  -ükäd, Kj -ukad pieni ty ttö , nei
tonen.

ńeĩ (Sn B Td), Sn P l—V Kj M ńeì, Td N 
ńeĩ, Td Ph  ııeĩ, N neĩ, ńeì, V SP P v  
ńeĩĩi, V neĩĩi, P h  ńeĩĩe-, p. Sn P l—V Plı 
Kj M Pv ńeĩĩäd, B N ńeĩĩad, SP ńeĩĩiä  
neljä: Sn suadī napsit колте, ńeì. B ńeĩ 
ìıebod. ńeĩĩan ЬеЬолл..а]аи. ńeĩĩas ťšuras- 
piäi neljältä taholta, ńeĩĩis  sutkis nel
jässä vuorokaudessa, šīd tuomĩŝęd ńeĩ 
pajǔd  s itten  neljä tuom ista pajua [tarvi
taan] . N ńeĩ poigăd. P h  neĩ süłttę (syltä). 
— Sn ńeĩĩän kontomen, B ńeĩĩan kombu.ı, 
Td neĩĩän kombun, T P  neĩĩän kombuizin 
nelinkontin, -ryömin: Sn napš do rüömiu, 
ńellän kontomen naïĩad m ü i  kävenöu. 

neĩdanga\ińe (B Td); p. -sí; pl.n. -ižed-, 
pl.p. -ižid  nelijalkainen.
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neīkez\aińe (B), Td -äińe; p .  B -ast, Td -äšt; 
pl.n. B -aišed, Td -ċiišed; pl.p. B -aišid, 
Td -äišid nelikesäinen (hevonen). 

ńeĩkrūgainĕ (N) nelipyöräinen, (v. кругъ.) 
ńeīküme, -nd (Sn), Td neīkümmend, N neĭ- 

küme, ńeīkümme, ńelkümmènt neljäkym 
m entä: N tüö tuogàt тпіллп neīküme hebòd\ 

neīī\andez (B), Td -ändez; g. B -andeksen, 
Td -ändeksen neljännes: B kaks aršinad 
n-ändekseŋke oün šidä [kangasta]. Td 
rugišt on m aĩĩoŋk n -1 Iän dekse ŋkerdä ru 
k iita on n. to ista  nelikkoa. 

*neĩĩaškümmeneš (B) Td ńeĩīääškümme- 
neńđš; el. B neĩĩandeskümmenendes; ali. 
N ńeĩīàndęjiêkümmenènđêAě neljäskym 
menes.

ńeīīiìc (Sn B Pl Td N Lh), B Kn Td Sg 
neĩīiìc, B ńelliĩc, Kn ńeīĩik , V neĩĩikko, 
SP Plı Lm ńeīīikkö, Kj ńeĭĭik; p. Sn Pl 
Td Ph  ńeīīikkod , Kn ńeīīįkkod. Td Sg 
neīĩikköd, N Lh ńeīīikkod, V ńeīīikkod, 
SP ńeīĩikküö, Kj rieĩĩikod; pl.n. Sn Pl 
Td SP Ph  ńeīĭikŏd, B ńeīĭiĥod, Kn 
ńeĩīįkod, neĩĩikòd. Td TP Sg neĩĩiköd, 
V neĩĩikòd, Kj Lh ńeīīikod; pl.p. Sn Pl 
Td ńeīĩiköid, Kn ńeĩĩįkoid, У neĩĩikoid, 
SP ńeīīikkölöi, Ph ńeīīikaöid, Lh ńeīīi- 
koid nelikko (Viljamitta: 1/4 tynnyriä; 
paino 1 puu ta  5 (10) naulaa rukiita): 
Sn пеПікол miäritäu (m itataan) rugišt, 
kagrad; ńeīīikkö mänöu pūD (puuta) 
kümme funttad  (naulaa) rugišt. 

ńeīĩu t (Sn B N), B Pl Td neīīu t neliä, lauk
kaa: Sn (äut ń. đuoksou. B töut (Td īăuť) 
ńeīĩutt^ajoi (ratsasti), ела ńeīĩu t aja, 
anda hebo điezdaл (ravia) mänöu. Td 
n eīīu t mänöm. N ńeīĩuD đuoksou. 

neīĩu\ta  (B Td N); pr. -dau, B ńeīĩudau, 
N ńeīïüdäu; impf. B -i, Td -š nelistää, 
laukata: B đäniš n-dau, hüpńiu  (hyppii). 
N hebo hüpńiu neĩĩum m ai dorogàd müöi 
kođī hevonen lähtee nelistäm ään tie tä  
myöten kotiin. 

ńeīī\äšpäiv (Sn Pl Kš M), B N aŝ-, B, 
n-àŠ-, Pl n-ãs-, Kn -äm-, Td n-änš—

-äňîš-, Td N -ääšpäiv, V -aśpäi, SP 
-äspäivü, Lm  n-äišpät, Kj -äńđzpäw, Pk  
n-ašpäi torstai: Sn Pl Kn Td ńeīĩäm - 
päivän oīin šigä to rstaina olin siellä. B 
P l neīīampäivän huondekse.M.,oīi to rs
taiaam una oli. 

ńeĩĩäšísi (Sn), B neīĭàšti neljästi: Sn ń. oīi 
meiī.

ńeīī\äš  (Sn Pl M), B n-äš, n-äš, Kn Td Kj 
-äńđê, Kn n-as, Kš Plı -ăiS, Kš n-äåź, 
N -aš, V -äăéi, SP Pv  -äs; p. Sn P l— Kš 
M -äí(t), Kš n-ät, N -at, -at, SP -ättü, 
P h  -ättę\ g. Sn— Kš V SP Ph M -änden, 
B n-anden, B Kš n-ănden, N -anden, 
Plı -andèn\ pl.p. Sn Pl M -ääšid, Kn 
-ä,ńđzīd, Td -äńđéid, Kš -ääšīd neljäs: 
B neĩïànden ńedäĩìl (viikolla) [ennen Pie
ta rin  päivää] suomē tu īin . neīīäš vuoz. 
đänaöi suau neīĩänded poigad rugehen 
oźmiłę (rukiinlailıolle) šügüze.ı. Td neĩ- 
īändeł päiväl tulin kođī. 

ńeĩsadad (Sn) neljäsataa. 
neĭšeinäińe (B Td) yhden huoneen sisäl

täv ä  (rakennus): n. kođi (asuinrakennus),

ferl ./,)
ńeĩtošt (Sn), B ńeī-, Td N neĩtošt neljä

toista: B kudain īšóaš? — ühttošt on net
tosi minuttad  paljonko kello on? —  n. 
m inuu ttia  yhdettäto ista . 

neĩ(Šuþu\ińe (B Td), B P k  neĩ(šupuińe; 
p. B Td -št; pl.n. -išed-, pl.p. -išid  neli- 
soppinen, -nurkkainen: B kuopp.,om„ 
móaha kaivettu, n. haud (kuoppa), niƞga 
(noin) metrin šüvă. P k  kätkud on nelťŜu- 
puińe.

neĩÜura\ińe (B Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p.
-išid  nelisivuinen. 

ńemi\į (Kš); g. -jän m ykkä. (v. нѣмой.) 
ńenà^ńoĩc  (N), Plı nenäńokkę, Lm nena- 

ńokkę N nenänpää, Plı Lm  veneenkokka, 
keula.

ńe|ńä (Sn B Td), B Pl Td -ńä, B Kıı N 
-na, B -ńa, Ph  Lm  nenä, P h  nenä; 
p. Sn B -ńäd, B Pl Td -ńä,d; pl.n. Sn B
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-ńäd, B P l Td -ńäd, N -nàd, P h  nenää; 
pl.p. Sn B Pl Td -ńid, N -noid nenä 
(ihmisen, eläimen); kirveen ulkokärki; 
veneen nokka: Sn upŕam  nuađiu aino 
оталд ńeńüAę itsepäinen aina tekee 
oman tah tonsa m ukaan. N pandat [vesi
sanko] hebŎAį ńenàn edei. 

ńeńähuogain (Sn), B ńeńiįhuogem, ńeńahuo- 
meh, Td ńeńähuogim, ńeńähuog, N ńena- 
huogu, V ńeńähuogàm, Lm  nenähuogam; 
p. Sn ńeńähuogaind, B ńeńä,huogent, P l 
ńeńähuomeged, Td ńeńähuogimd, ńeńä- 
huogud; pl.n. Sn ńeńähuogamed, B ńeńä- 
huogemed, nenahuogemèd, ńeńahuomeged, 
Pl ńeńähuomeged, Kn ńendhuogamhd, 
Td ńeńähuogimed, ńeńähuogud, N ńena- 
huogud, V ńeńăhuogamèd, TP Lm  nenä- 
huogamed, P h  nĕnahuogamèd; pl.p. Sn 
ńeńăhuogamid, B ńeńähuogemid, Td ńe- 
ńähuoguid, N ńenähuoguid sierain: Sn 
ńeńähuogamct saabaudufíī, uzohiim mi 
олпои sieraimet ovat tukkeutuneet, nuha 
vai mikä lienee. N ńenahuogùn karvan. 

ńeúämpiäīi\ńe (B); p. -ŝťǺ; pl.n. -sed; pl.p. 
-iŕd kuonohihna (hevosella): ń. remeń 
(hihna).

nenänuorę (Ph) nuora, josta nuo tta  vede
tään  vedestä. 

ńeńäpaifk (Sn); p. -kkad-, pl.n. -kad\ pl.p. 
-koid nenäliina: Sn kakš ń-kkad d läi 
piärmimätläi (pallistam atta). 

ńeńäsoŕm  (B), Kn ńenasoŕmi, V ńeńäsoÝmi, 
Plı nenäsoŕmi, Lm  nenäsormi; p., pl.n. 
B ńeńäsormed; pl.p. ńeńäsormid etusormi: 
Lm nenäsormem^müödäiİŠü keskisormi. 

neŋg\a, -oińe ks. ńiŋg\a, -oińe. 
neokuratnoi (B) epätäsm ällinen, likainen 

(ihminen), (v. неокуратный.) 
ńepń\ja tel (Pl); p., pl.n. -jaieīad, N -(àteīàd 

vihollinen: N minä suon koręndou ozŭt- 
tęumai ku i ń-(àteïàd püštädä m inä rupean 
korennolla näyttäm ään , kuinka v-ta  
pistetään, (v. непріятель.) 

nero (B Td); p. -d taito , kyky, keino: B 
тглла on ń. osaan, minä sain ń-n  (ta i

don), opastuin (opin), o iin Sinus ń-n  
opin sinulta taidon. Td oŋgi šiĩłä hakka- 
drnń .? onko hänellä tukinhakkuutaitoa. 

ńero\kaz (B P l Td); p. -kàsk pl.n. -kkahàd-, 
pl.p. -kkahìd kyvykäs, ta itava: B ń. hoi 
(vaikka) m ihi ruadoihe (töihin). йі]ал 
(hyvin) on se mieź ń., kaikenđü(İŠäŠt (kai
kenlaista) Auađiu (valmistaa). 

nerot\oińe (B Pl), Td -uine', p. B -ošt, Td 
-ušk pl.n. B -oišed, Td -uižed\ pl.p. B 
-oišid, Td -uisid  kyvytön, taidoton. 

ńetkoi (B P l Td); p., pl.n. -d to rsta ina  syn
ty n y t lehm ä t .  lammas. 

ńeto (N) muuten: mäńīšid štobį spruovizuiš 
millai śìīm , ń. m inä vouśo šīeþìštun 
menisit, jo tta  silmäni paranisi, m. minä 
tu len  aivan sokeaksi, sano bàiuškăjıĕ, 
što boĩše eugai muga käveīkai, ń. heŋgis 
ei piezu sano papille, ettei enää niin 
kävelisi, m. ei pääse hengissä. (Av нетб.) 

ńe(tǻe (Sn B P l Kš M), Kn V—Lm Pv 
nв(İŠe, Td Kj ńe(tse\ p. Sn Td Kš ńeİİŠidä, 
P l ne(İŜidä, Kn P v  neçišida, V—Ph 
ne(tëidä, Kj ńв(İŠid{a), M ńe(İŠida; g. Sn 
B Pl Kš Kj M ńe(İŠen, Kn Y—Plı nв(İŠen, 
Td ńв(tsen; pl.n. Sn B Pl Td ńeńe, Kn 
ńed, Kš M ńeńed, T P  V ned. SP Ph 
tienne-, pl.p. Sn Pl Td M ńeńid, Kn Kš 
ńeńĩd, V T P  ńīd, SP ńeńī, Plı ne ńid tuo, 
se: Sn ńe(İŠem briha(İšuŋ (pojan) kere 
oīđī. B m užık oï ńв(İŜen ŕeböin kädë mies 
o tti sen ketun käteensä. ŕebuoi ńeńe 
ĩühitÙD regès-pŉi kaAàd kai kagoi kettu  
ne reestä viskomansa kalat kaikki kokosi. 

ńe(İǻig\a (N), P h  -ä, P h  Lm n-ä tuolla: N 
ń. ku i ńägüiš suorukainę meręu t. merellä 
näkyy ikäänkuin pieni saari. Ph  mibo 
(m ikäpä) on ń-ä? 

ńe(İŠis, n-s (Td) tuossa, niin: điäi milèi 
kurńik, pīragad\ ń. m ińă piäšin ędęn.ıei 
matkadammài jäi minulle kalakukko ja  
piirakat; niin m inä [saatuani ruokaa] 
pääsin jatkam aan m atkaani, n. heti itku n  
niinpä lakkasi itkem ästä [kun lohdutte- 
lin].
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пеШ іп\e (Pl), Kn -a, N ń-a, Ls nв(Ŭine 
tuonne; N mäńłšįdbį ń-a m ušikànnu  
m enisit t . miehen luo! Ls ajoi noitoksE 
vihman nc(tšine [tuuli] ajoi sateen kauas 
tuonne. 

ńeluaga (V) tuolla.
ńevesk (Sn B P l Td N Pk), B ńèvesk, Kn 

nevèsk, V TP neveskę, Ph  Lm ńevesk\ę; 
p. Sn -äd, B P l Td -ad, N -ăd, ńevès- 
kad; pl.n. Sn ńeveskļäd, B Pl Td -ad, 
Kn nevèskàd, N ńevesk\àd: pl.p. Sn -öid, 
B Pl Td -oid miniä, pojan vaimo, V Lm 
yleensä sukulaisen vaimo: B ń. on poi- 
gan naine (vaimo), poigàrı m uU oiţvaimo). 
Td m inun iza kutsu m inun mu ((šoid 
ńevèškàkš isäni kutsuu vaimoani m-ksi. 
(v. н е в ѣ с т к а .)  

ńeveskaksèd (V) kälykset, veljesten vaimot 
keskenään, (v. н е в ѣ с т к а .)  

ńevļest (Sn Kš), B Pl Td -èst. Td -est, 
V TP n-estę Ph  ń-eslę; p. Sn Kš Plı 
-estäd, B Pl Td -èstad. Td -esiad; pl.n. 
Sn Kš Ph  -estäd, B P l Td -èstad. Td 
-esíad, T P  -estàd; pl.p. Sn Kš Ph  -estöid, 
B Pl Td -èstoid morsian, naim aikäinen 
ty ttö : Sn ńei(íšuD, kudam miehenę mä- 
nöu, ende veńűaD, se oń ń. ty ttö , joka 
naimisiin menee, ennen vihkim istä on 
m. B đo on ńeųtëud İäuž ńevèst ty ttö  on 
jo täysin  naim aikäinen. Td šīd tunòv 
Ŝeńïh oman rodńàn kera ńevesian ta.ĩŕŕ 
sitten  tulee sulhanen sukulaistensa 
kanssa morsiamensa kotiin, (v. н е в ѣ с т а .)  

ńevoĩ\ida (Sn); pr. -in; impf. -īn  pakottaa: 
m inä šindai (sinua) ń. eę voi. (v. H eвó- 
л и т ь .)

ńevvļoda (Sn B Kn Td N Plı M); pr. -on; 
impf. Sn B Kn Td N M -öin, P h  -uoin 
neuvoa, opastaa, selittää: Sn vahnem- 
ban ondes void ń. šina vanhemmaksesi 
sinä voit n. B m inä ń-on, kuiïe suadă 
kanàd m inä neuvon, kuinka [voit] saada 
kaloja, ń-ou heiłę, kuiie peźeta neuvoo 
heitä, kuinka on peseydyttävä. Kn štobį 
ku i sandàt heine ń-ois arvànduksèd jo tta

sotamies selittäisi heille arvoitukset. 
N ń-ogàt mille dorog (tie)! huomen ń-oišìt 
kazakănĕ tuoda Ýĩhĕně leibad huom enna 
käske rengin ve tää  (tuoda) riiheen ru 
kiita. šīd hännę ń-ottai: ńeŋgomăs, ńeŋ- 
gomas kohtăs on vahnı: sta tìk  sitten  hä
nelle selitetään: sellaisessa ja  sellaisessa 
paikassa on vanha ukko.

*ńevvònd (B); p. -ad neuvo: šina et кйлпи  
m inun ń-ad sinä et noudattanu t m inun 
neuvoani.

ń i (Sn—Ph Lh Pk) -kaan, -kään, -kä: Sn 
nähnü ń i ken ei kukaan ei nähnyt, ńi 
kooz koskaan, milloinkaan, suoda ń i kuga 
ei voi saada ei voi m istään, hää rodīłıe 
hiivin ťühjäkši, ei rodinnu ń i midä hän 
tu li hyvin köyhäksi, ei ollut m itään. 
т іллаі eunę ń..airıagoD kopeikkad m inulla 
ei ole yh tään  ainoata kopeekkaa, ei 
idänü ń i ainag đüvä ei itäny t yksikään 
jyvä. reges kab.ıahid еилд ń i vouše reessä 
ei ole kaplaita ollenkaan (ovat särky
neet). keväde.u„oo rosput, ei voi ajada 
гедел ń i tèlegän keväällä on kelirikko, ei 
voi a jaa  reellä eikä kärryillä. B em va- 
rainnu ń i kondijad ń i hirved en pelännyt 
karhua enkä hirveä, sanbatau urnbē, štobį 
ei mäńīz kuoppa ńi ken, ń i ѵіли, ń i vihm  
[vihanneskuopan ovi] suljetaan, jo tte i 
kuoppaan menisi kukaan, ei kylm ä eikä 
sade. vihmad konz on, šīd ei pidä ѵалеліа 
ńi üökš, ń i килл^аіда  milloin on sateita, 
silloin ei tarv itse  kastella [vedellä sipu
lin taim ia], ei yöksi eikä m ihinkään ai
kaan. ei ń i олпи  ei ollutkaan, ei sua šille 
ńi nostada et sinä jaksa edes nostaakaan. 
mōźet hän (oružd) ń i skoĩki ei kohennu 
kenties se (pyssy) ei ollenkaan ole kor
jaan tunu t. Kn ńi ńüht eunę ei ole yh tään . 
Td đeŋgad ńüht (ń i üht) rahaa [ei ole] 
yh tään , ńi kehe naskeda ei ei kenenkään 
taloon päästetä, ńü üht (ń i üht) akkăd ei 
[ole] yh tään  vaimoa. N ei voi ń i kunna  
puuluda  ei voi m ihinkään päästä , en 
oaç ńi neišten i ń i mieheu en ole [enää]
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ty ttö n ä  enkä naimisissakaan. heinàd 
haravoitai hüvìn , štobį ei đieĩž muóhe 
heinad ńüht heinät haravoidaan hyvin, 
ettei jäisi m aahan yh tään  heinää, sinus 
eUę abud ń i mida sinusta ei ole m inkään
laista apua. V kodiz ei олпи ń i midä 
kotona ei ollut m itään. TP ei олпи veraid 
ńi mītustę ei ollut m inkäänlaista veräjää. 
P k  ń i кел ei küzünü  keltään ei kysynyt. 
ewıe ń i кел ei ole kellään, (v. ни.)

-ńi (Ph) -ni: minđäh sen luađī, m inullaińi 
rugehen külmäšı miksi sen teki, m inun 
rukiini kylmäsi, minuleiń^anda anna 
minulle! ei ole süömišt m inuleińi ńi midä 
m inulla ei ole y h tään  ruokaa, moamońi 
kandajoińi äitini synnyttäjän i. 

піЬелакко (Lm) m ateen nuljaska, kina, 
näljä.

m ò|Itđa (B), Pl -īidä; pr. B -īiu, Pl -īiu , 
Td -leu nuolla, latk ia (koira kissa): 
B rebuoi ümbäri tofenkad müö кіеіел 
ńibliu  repo lau tas ta  m yöten ym päriinsä 
kielellään latkii. Pl koir ń-ĩiu. 

nido\da (Ph); pr. -tah nitoa, k iinnittää: 
stoikkç n-tah vardeh гетепіл viikate nido
taan  varteen hihnalla. 

піедл (Sn—N Lh), B Kš N піедл, V Ph ń-ę, 
SP -m, Kj -(m); p. Sn—V Ph Kj Lh -ad, 
Kš n-ad, SP -oa; pl.n. Sn—V SP Ph Kj 
Lh -ad, B n-àd, Kš N TP n-ad, N Pk  
-àd; pl.p. Sn—N Lh -oid, K š n-oid, 
V Ph -uoid, SP -oi. Pk  -uid  1) neula, 
äim ä, (vanħantyylinen, molemmista päis
tään  terävä) sukkavarras (jossa on reikä 
.keskellä): Sn ń -оіл omhe.ıdau sobid (vaat
teita). B ühtèn ń-ал піедлоп sukkad yh
dellä vartaalla  neulon sukkaa. Td sukàŋ 
kudotau ń. (vanhantyylinen)sukkavarras. 
pane ìaŋg ń-ai (neulansilmään)! Kš ükš- 
šihnäińe n., ałaiŝīd niegìotau (vanhan- 
tyylinen) sukkavarras, jolla k in taita  neu
lotaan. TP kudotah anastę йЫел п-ал neu
lo taan kinnasta yhdellä vartaalla. —
2) N P k  heinäsuovan pystypuu: N suóbr. 
eęźimai pandat ń-àd suova: ensin piste

tään  pystypuut. P k  Uego (suova): püšte- 
tau ń-àd i (ja) ń-uihe pandau korvattíùd  
(tukipuut). 

піедлатрег\а (B), Td -đ; p., pl.n. B -ad, 
Td -äd neulansilmä. 

ńicgAoļda (Sn B Kš); pr. -n; impf. -in  neu
loa (sukkaa, kinnasta): Sn sukkid ń-ítĩ. 
B ń. sukkad. a.ıàšt. Kš алаіёЫ ń-tau. 

ńie\m  (Sn B Pl Td M), B Kš n-m , V Lm 
ń-mi; p. Sn -ııd, B Pl -nť, Td -md. Kš 
ıı-md; pl.n. Sn B Pl V M -med. Td -mèd, 
KŠ n-mèd; pl.p. Sn B Pl M -mid. Td -mìd, 
Kš n-mīd  niemi: Sn veneh oń ńiemes. 
B niemen покал (nenässä) ištū miež. 

ńiemuka\ińe (Sn B Td); p. -ašt; pl.n. -išed;
pl.p. -iêid niem yt: Td pikkaraińe ń. 

ńig\a (Pl Td Lm); p., pl.ıı. -ad; pl.p. -oid 
kuivum aisillaan oleva kuusi, petäjä , jossa 
kuori on vielä päällä ja  neulaset, kuivu
neet, ovat kiinni; käy te tään  pärepuuksi, 

ılihatta (Lm); pr. -u  hirnua (hevonen). 
*ńikoitta\da (Lm); pr. -u n ikottaa. 
піла  (Pk); ad. -л  nila: pū  on ıі-л Uevädęn 

puusta  lähtee helposti kuori keväällä. 
ńinas (B) paljas: ń. kaĩ kallio, jolla ei 

kasva m itään. 
ńi.ıgo\da (B); pr. -n viiltää, viillellä (pienin 

paloin): mindäi (miksi) šinä ń-d leibäd? 
тлойе\г (B); p. -st; pl.n. -ksed puun kuori

minen nilapuhtaaksi. 
ńMOi\ttada (B Pl); pr. -tan; impf. -tin  kuo

ria  (puu) puhtaaksi kuoren ollessa läh te
mässä: ń. raidad. lehmust, tuoht. 

ńime\īlińe (B), Pl -ĩĭińe; p. -ĭïišt; pl.n. 
-ĩĩišed; pl.p. -ïĩiźid  nimellinen: B sen ń. 
Іилда İänäpăi rištikanz periíĩ sen n. ihmi
nen tulkoon tän ään  pirttiin! 

ńime\töińe (Sn Pl), B P l -toińe. B N -toine, 
Kn -tuoine, Td -tüińe, n-tüińe, V -toi, 
Plı n-tüōi. Lm -töi; p. Sn Pl -töšt. B Pl 
-tošt; pl.n. Sn P l -ttömäd. B P l -toiŝed, 
Pl n-ttomad; pl.p. Sn Pl -ttömid. B Pl 
-toiŝid nimetön: Sn minä sataüń  (louk- 
kasin) ń-ttömää sormeę. B P l ń-toińe 
soŕm. N osta koīUainę (sormus), kudam
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(joka), opi (koeta), mahtuu ńimètoizęi 
sormęi.

ńim \i (Sn—V SP Ph); p. Sn—V Ph -ed 
SP -ie; pl.n. Sn—V SP Ph  -ed, N -èd; 
pl.p. Sn B P l Td V Ph -id, Kn Kš N -īd, 
SP - î nimi: Sn ń-ed euAę vie ларБел. 
B kirgutau ignatašt ń-ел Igna ta ista  huu
detaan  nim eltä. N m uid ń-īd oìà miÜE 
tahto vai vańkàd eīa oìă m inkä m uun ni
mellisiä tahansa o ta  [rengiksi], vain 
Vaúkaa älä ota!

ńiŋga (Sn B Td), B niŋga, Pl N Lh neŋga, 
N Lh ńeŋga näin, noin: Sn ruada (tee) ń.l 
B kuopp,,om móaha kaivettu, neĩÜupuińe, 
(nelisoppinen) ń. metrin šüvä. P l eš, šina 
mieš, neŋga ruadoid voi, sinua miestä, 
näin teit! Td olimme niŋga (noin) puolèi 
päivai suai (asti). N sanuu : ńeŋga i 
ńeŋga, šina m indai m uońìıìd ŕīhei sanoo: 
näin ja  näin, sinä m inut houkuttelit rii
heen. ńeŋga ku i puoĭtošt metrid p iđut 
noin puoltato ista m etriä p itkä. Lh Ылои 
akannuste, roskašiu: ńeŋga.,i ńeŋga tulee 
vaimonsa luo ja  kertoo: näin ja  näin 
[tapahtui],

ńiŋgoińe (Sn B), Sn Lh neŋgoińe, B niŋgoiń, 
niŋgoińe, P l Lh ńeŋgoińe, Td ńiŋgòńe, 
ńeŋgomaińe, N ńeŋgoinę, N Lm  neŋgoinę, 
P h  neŋguoinę; p. Sn ńiŋgošt, neŋgošt, 
P l N ńeŋgošt, N nèŋgòšt; pl.n. Sn B 
ńiŋgomad, Sn neŋgomad, P l ńeŋgomad. 
Td ńiŋgòšèd, ńeŋgo nıaišed, N neŋgomad; 
pl.p. Sn ńiŋgomid, Sn N neŋgomid, Pl 
ńeŋgomid tällainen; sellainen: Sn ńiŋgošt 
brihaíÜud e u ę  т іллаі tä lla ista  poikaa 
ei ole minulla, tunę neŋgomā ši(ā tule sel
laiseen [ja sellaiseen] paikkaan! B niŋ- 
goińe hüvä muïŠoi m iten sievä vaimo! 
rabałį ńiŋgomałę otan vetť (loits.) orjalle 
sille ja  sille (nimi) o tan ve ttä . P l ńeŋgo- 
тал аідал tunę siihen aikaan tule! Td 
ńiŋgòŝèd hebòd sellaiset hevoset. N otai- 
šimbį neŋgomàa hüväŋ kazàìcaa ottaisin 
näin hyvän rengin, mäŋgät tüö neŋgomài 
kohtài m enkää te  sellaiseen [ja sellaiseen]

paikkaan! Ph neŋguoine dieno tällainen 
asia.

nįrk  (N); p. -ad; pl.n. -àd koskelo, (v.
ныр0къ.) 

nirksorz (B) ed.
nirz (Ph); g. -an tu rpa, kuono: varzan n-an 

verdüttäu varsan tu rv an  saa tta a  veriseksi 
[koira],

ńišk  (Sn B Pl Td Pk), B nišk, N ń-e. Ph  ń-ę, 
Lm n-ę; p„ pl.n. Sn B P l Td Ph  ń-ad; 
pl.p. Sn -oid 1) niska (ihmisen, eläimen): 
Sn anda ń-ā килаісол (nyrkillä) stuiĩc 
(isku)! läŋgideŋ katux ń-am ріал nahk- 
rahkehî suai länkien peite on [hevosen] 
niskan pää ltä  rahkeisiin asti. B ńaban ал 
ń., ń-ал karvan navan alla on [siitinten] 
niska, niskassa k a rv a t.— 2) B Pl poikki- 
piena (ovessa sekä ruuhen perässä ja  
nokassa halkeamisen estämiseksi: ukses 
(ukšis), sto,ıas (pöydässä) on ń. 

ńiškaińe (B Pl Td) pieni poikkipiena (ruu
hessa, ovessa, pöydässä j.n.e.). 

nišk\oi (TP), Lm -uoih varten: T P  lehmih 
n. azutah (tehdään) aidę, sordo. Lm  täh 
n-uoih tä tä  v. 

ńiškremeń (B Pl Td Sg); p., pl.n. -id; pl.p. 
- -īd harjustin  (hevosen längissä). 

ńiškrahkiš (Td) ed.
ńiškvi\ĩǻ (Sn B Pl); p. -((šad; pl.n. Sn -((šad, 

B Pl -((ŝàd; pl.p. Sn B Pl -((šoid ed.: 
Sn ń-((ša.ı.ı..oo šidottu läŋвpūd ülähää. 

nišńi\k  (Td); p. -kkäd eräs leikki: useat 
osanottajat panevat toisen käm m enensä 
toisen toisensa päälle; kukin m u u ttaa  
kym m enen kertaa ylimmäksi; ken jä ä  
alimmaiseksi, se tulee kaikkien antam ain  
m ääräysten suorittajaksi: kuka m äärää 
tanssim aan, kuka peiliksi j.n.e.: n-kkăi 
viättä (leikkiä), (vrt. v. нйжникъ.) 

ńišu  (Sn B Pl Td N Ph  Lm), B ńizù. Td N 
Sg AV niíu; p., pl.n. Sn B P l Td Ph 
ńišu\d; pl.p. -id nisu, vehnä (viljana): 
Sn ń-d oń đo šiemetüd (kylvetty). 

ńišui\ńe (B), B Pl n-ńe, N  -ne, Lm -nę; 
pl.n. B -źed vehnä-: B ń-šed pīragad. nīhe
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maidoihe šegoitetau tahtast ń-šes đauhos 
niihin m aitoihin sekoitetaan vehnäjau
hoja taikinaksi. Pl n-ńe đauh, leib. 

ni(İǻaŋk\ad (Td); pl.p. -oid niidet. (Av нй- 
ченка.)

*ńivahtoitta\da (B); pr. -u  hangata (kenkä 
jalan).

niug\uda  (TP); pr. -ū iukua, ään tää  iu: 
hebo n-ū  [tahtoo potkia], 

ńive\l (Sn ß  Pl Td N), H -ĩ, TP -л; p. Sn Td 
-Id, B Pl -At; pl.n. Sn B Pl Td -led, B N 
-led, TP Pk  -nèd; pl.p. Sn -Ud, B P1 Td 
-lid nivel: Sn soŕmiz ń-īid  kibištäu sormi- 
niveliäni kivistää. B kŭńazpiä(ń -ī kyy
närnivel.

niä, niäi (B Pl Td), N ńäi nähden, -sta, 
-stä: B hän šinū niä (Td niä i) ńi midä 
ei sanunu. hätlcem pagìš häneŋke oma 
podrugā niä kauan keskusteli hänen kans
saan ystävästään, häŋ kirđuttau diäda 
niäi (sedästään), ittšē niä n i mida (mi
tään) ei kirđuta. m inä pagiŝen (puhun) 
ittŝē niäi. N mies dūmai(Üòu, što »buob 
i  muįíǻoi sovetoiìai т ілле hüvai ńäi» mies 
arvelee, e ttä  »mummo ja  nuorikko neu
vovat m inua hyvää tarkoittaen». 

*ńiärita\da (Ph); pr. -n ärsy ttää . 
ńiärä\u (Sn), B Td -v, B -vo, n-vö, Kn n-v, 

Lm -il; p. Sn B Td -vöd; pl.n. Sn B Td Pk 
-vöd, Pl ńiäväröd, Kn n-vòd, P h  -vaď, Pk  
-vbd; pl.p. Sn -vöid reidenjuuri (reiden ja  
vatsan välissä), 

ńĩļń  (B); p. -ní; el. -ńès niini (tuoreena?). 
*nĩspualik (TP); pl.n. -àd niisikeppi. 
ń īs tī  (У), Lm n ĩstī raajarikko, vaivainen:

V ń. miez. (vrt. v. нйщій.)
ńīš\tädä (Sn Td Lm), B Pl -tada; pr. Sn Td 

Lm -tän, B Pl -tan; impf. Sn Lm -tin, 
B Pl -tlin  niistää (nenä): Sn ń-tä ńeńä, 
rögä ѵалйі Td ń. ńeńäd. 

ń ī í  (Sn— Kš Pk), B n īí, T P  nīzi, Lm nīSi; 
p. Sn ńīt, B Pl Td ńīt; pl.n. Sn—Td 
ńīded, B nĩžçd, Kš V Pk ńĩdèd, N ńīžèd,
V T P Lm nĩded; pl.p. Sn B Pl Td Pk  
ńīSiđ. Kn Kš ńīšīd niidet: Sn ńīded oŋ

kaŋgahas (kangaspuissa), piäĭišpũ,ıoiz 
riputau ńīded, bird i birdampiäīizeD te lt- 
tapuilla olevista v arta ista  (orsista) riip- 
puvat-niidet, p irta  ja  kaidepuut. B релла- 
hìžes kaŋgahas on kaks ńīt pellavakan
kaassa on kahdet niidet. P k  ńīžis on 
suksed (polkimet). 

nīzũaudainę  (TP), Lm nīŝilaudę niisihepo 
(kangaspuissa). 

ńī\t (Sn), B Td -ĩ, V SP -tti; p. Sn -ttid, 
B Td V -tdd, B nīttid, SP -tti; pl.n. Sn 
-tid , B Kn Td V SP -Ud, T P  nītìd; pl.p. 
Sn -tīd ompelulanka: Sn pahad (huonot) 
ńīlid, ei kestetÄ ń..ombe.tda (ommelia
kaan). ńīttid  (o-oja) pidetäu раітікол. 
Auađi (tee) ńīttī soīm  (solmu)! B пгііл  
отЬелИаи (ommellaan), pe,ıvahas kez- 
rattu (kehrätty) ńĩī, колткіегаіпе, ükš- 
kieraińe (-säikeinen), pugoittin (pujotin) 
nīttid, en vuoinu perä (neulan silmään) 
suattada (saada). Kn ńīlid  ombęntavad 
ompelulangat. 

ńī\ìand  (B Pl), Td -tänd; p. B P l -landad 
(viljan)leikkuu. 

nīteh (TP) (viikatteen) nie: n. on ümbäri 
punottu stoikas vardeh n. on punottu  
viikatteen ym päri varteen. 

ńītpaĭm i\k  (Sn); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p.
koid lankapalm ikko. 

ńî(Ûišl\uda (B); pr. -ŭ tu lla  nahkeaksi, 
sitkeäksi (esim. nauris liian vähässä läm 
pimässä).

m | ttädä  (Sn Td), B Pl AV -ttada, B Pk 
nīttada, Td ńīlàda, Kš -ttädä, TP Ph 
nīttädä, SP ńī\ttiä, Kj -tta, -ttoa; pr. Sn Td 
-tän, B Pl P k  -tan, B nītàn, B P k  nītan, 
Kš SP ńītän, T P nītàn, Ph nītän, Lm 
nīteläh; impf. Sn ń ītìn , B Pl V -tin , 
Td -Un, TP nītetüh  1) Sn B Pl Td Kš Pk  
AV leikata (viljaa sirpillä): Sn ku ńītetäu  
rugehet tŝirpi.ı, š īd  (sitten) điäu šăŋģ 
pe.ıdoA. B midäs šiemendat (kylvät), šida  
nītàD. AV suoi ńižud ńīttamah rupesi veh
nää leikkaam aan. — 2) V—Kj n iittää
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(heinää): V ńītun ń ĩîin . TP lähtedäh nī- 
tunę, zavođitàh (alkavat) nîttädä. 

ńl\ttu  (V—Ph), Lm  nīttu, Kj ńĩ\t; p. V Ph  
-ttud, SP -íťŭ; pl.n. V—Ph Kj -tud; pl.p. 
V -tuid , SP -ttunoi n iitty , nurmi: TP 
lähtedäh ńītunę. 

no (Sn B Kn—N Ph) no, m utta: B no, hüö 
muga i ru a ü ĩ no, he niin tekivätkin. Kn 
no proŝtŜai, veĭĭi no, hyvästi, veli! N noi 
vańka duumaiïŰou no, Vańka a ja tte 
leekin.

nogèstu\da (B P l N); pr, -ņ; impf. -i nokeen
tua: N nogiburàkkod m ušik tŕăśśiu , štobį 
pappi n-iš huvin  talonpoika pudistelee 
nokikoria, jo tta  [siinä oleva] pappi n-isi 
oivallisesti. 

nog\i (Sn B Pl Td N); p., pl.n. -ed. B -èd 
noki: Sn truba kübendäu, n-en panetan 
savupiippu syöksee kipinöitä (kipinöi), 

,. noet palavat. B äi (paljon) n-èd oŋ 
kaüinàs i (ja) trubàs i  pä(Üin 0(téàs 
(uuninsuussa). Td sorda n. nuohoa! ma 
do soršin n-en trubas m inä jo nuohosin 
savupiipun. N n-et pühkiu pä(ŭin„0(téàs- 
pieitę nokea pyyhkii uuninsuusta. 

noidį (Ph) (harv.) tie tä jä : ne(íše (tuo) on 
n. (ieduoiniekkę. 

nojadu\da (B Pl Td); pr. -n; impf. -in  
nojautua: B stonanç küunäspiällä n-nnu  
kyynärpäiden varaan pöytään nojautu
neena. Td pidäıu kodvaišekŝ (hetkeksi) n. 
(käydä nukkum aan), n-i măndüd vaste. 

nojeuzu\da (Sn), pr. -n; impf. -in  nojautua: 
pidiäu n. kodvaišekŝ (hetkeksi) šeińäd 
vaste.

ńo\k (Sn B Pl Td N), B N -is, -k, V T P  Ph 
Lm -kkę, SP -kku; p. Sn B P l Td N TP 
-kkad, SP -kkoa-, pl.n. Sn B Pl Td TP 
SP P h  Lm -kad, B Pl Td -kàd, Kn N У Ph 
-kàd; pl.p. Sn B P l Td -kkid, SP -kkī 
nokka (linnun); nurkka, kulm a (pöydän, 
liinan, kirveen teränsuun B N uiko-, 
Pl sisänurkka); kärki, pää (värttinän, 
aa tran , sukan, hännän, ruoskan siiman); 
kokka (veneen), sepi (reen): Sn ĭinnuń.

paikan  (pääliinan), văríinåń ń. händöideń 
ńokad vangedad. töhk om p īeü ń  ńokas 
verškat puonttošt palm ikoitu tupsu on 
ruoskan siiman päässä noin puoltato ista 
veršokkia (4,45 sm) p itkä. B kuŕg nokan 
kóńkkäidau torenkkã kurki nokallaan 
tökkii lau tasta , neĭ sto.ıan ńokkad on 
stonas pöydässä on neljä kulm aa, ohđak- 
sen nokin andoin šelga hebon ohjasperillä 
löin hevosta, bembel pandau piäĩifťŜi 
hebos aišoideń ńoĭckī luokka pannaan he
vosen ylitse aisojen päihin [valjastet
taessa], niemen, nuoran ńok. parden ńok 
pilittu  on puīŰ uk  tuk in  irti sah a ttu  pää 
on pölkky, ńog dai (sekä) perä korđàs 
(juhlareessä). Kn aigainç (varhainen) 
linduinę ńoĥàn puhtàstàŭ (puhdistaa) 
(san.). Td sukan ńokàd sukanpäät. vene- 
hen ńokàd veneen kokat. N ištuzou stonàn 
ńokkài istuu tuu  pöydän kulm aan, korvan 
üläine, anaine ńok korvan ylä-, alakärki. 
TP kütküden ńokas on petīe (silmukka). 
łähtöu lehmih, mänöu aidah, lehmäd oīdih 
toizen nokan lähtee lehmiin, menee ai
taukseen, lehm ät olivat sen toisessa 
päässä, kobrę (tuulaskoura) pandah vene- 
hen ńokkah. SP lindun ńokku. nuoran 
ńokku. P h  aėron ńokkę. vençhèn ńokàd: 
ńenä i (ja) perä.

*ńokaid (B); elät. -os pistäm inen: napsen 
piästöin madon ń-os lapsen pelastin käär
meen p-ltä. (ks. ńuok .)

ńokai\ńe (Sn Td), N -ne Sn kärki; Td kir
veen teränsuun ulkonurkka; N itu.

ńokaita (B), P l Td ńuokaitta; pr. ńuokaidau; 
impf. ńuokaiš, N ńuokaiz p istää (käärme): 
B mado (käärm e) mänöu nast ńokaimā 
kätküdē.

ńokakkã (B) pääkkäin, päät koskettavat 
toisiaan.

ńokikoin (N) idulla: đo on kai ń. jo on 
kaikki [vilja] i.

ńokkokor, ńokkokor (N) veneen polıjahirren 
(kölin) keulakaari. (Av ĸoĸópa.)
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поѣег\к  (B Pl); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p. 
-koid kärkiverkko 1. -havas, nuotan siu
lassa äärimmäinen. 

ńoAūh\tazetta (Td); pr. -tazou; impf. -íĩhe 
valahtaa: ń-İīhe sūz (suusta) veši. 

по\лд (Sn B P l Kn Kš), B -īgu, B P k  Lm 
-лди , N -ug, -ugu, V -ngę, T P  SP -лді; 
p. Sn— Kn Kš -Agud, B -ĩgud, N -ugud, 
TP -Aged, SP -лдіе kina, kuola (suusta), 
(kalan) lima: B ńongud äi (paljon) ѵалии 
[suusta], ńoïgu oo veđelembi nogàd (rä
kää). Pl ńongud vaAutad sūs-piäi. Kn 
ńoAgud vanuttai (valuvat). N :ıapś on 
ńougus. 

ńongsũ (Pk) kuolasuu. 
ńoAg\udcı (B Td); pr. -ŭ; impf. -ui vuotaa, 

valua (lima, kuola, räkä): B šüĩg ń-ū  
kuolaa vuotaa [lapsen suusta]. Td kadsu 
ńeńäs-piä ń-ū  katso, nenästäsi vuotaa 
(lapselle sanotaan). 

ńoAgu\ta (B Pl), Kn -řta; pr, B Pl Kn -dau; 
impf. B P l -i, Kn -z va lu ttaa  kuolaa 
suustaan: Kn ела ń-dal 

nomer (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
numero, (hotelli)huone: Sn šina n-ois 
īinnas magašid sinä kaupungissa [olles
sasi] hotellissa m ajailit (m akasit), (v. 
нбмеръ.)

*ńopòt\ada (Td); pr. -àŭ kyh jö ttää  (?): ištū  
ń-àŭ.

nor\a (Sn B Td); p., pl.n. -ad, Td -àd; pl.p. 
Sn Td -id luola, luolapesä, kolo, onkalo 
m aanalainen käytävä: Sn uĩi ī ö u š  kaīĩoš 
n-an ukko löysi kallion onkalon, пиогал 
hcitüiu šińńä akan n-ā nuoran avulla las
kee akan sinne onkaloon. Td ŕeboiì, 
puordimoiĩ (kärpällä), metssigal (mäy
rällä) on n-ad. mügr (m yyrä) n-id kaivan. 
(v. Hopá.)

*norišt\uda (B); p r .  -ū  s a a d a  m ä r k ä h a a v a  
n a h a n  a lle , f is te l i :  hebo n-ū. 

noritë (B) e rä s  h e v o s ta u t i :  n a h a n  a lle  tu le e  
m ä r k ä h a a v a .  (v . H o p ń ų a .) ( k s .L k ,  2 6 8 .6 .)  

norjfe (B); p . -kkad; p l.n .  -kad; p l .p .  -kkid 
p e s ä lu o la ,  -o n k a lo , k iid e s : геЪоілл„оп

norkad, пшдтлл^оп äi norkkid. iebuoi 
kanàd kai (kaikki) kogoi ühtë kogõ nořkkā. 
(v. HÓpĸa.) 

norm (Td); p., pl.n. -ad (ruoka-, vaate-) 
annos (elintarvepulan aikana), (vrt. v. 
нбрма.)

ńorþ\ę (V), SP -u; p., pl.n. V SP -ad hylje.
(v. nćpııa.) 

no su \k  (B); p. -kkad; pl.n. -kad, -kad; pl.p. 
-koid sapilas (kaksi sileäksi kuorittua 
kuusiseivästä, joilla heiniä rukoina kan
netaan suovaan t. latoon); pl. kanto- 
paarit: muad, hienod kived, ãerbeńid (tu r
peita), saved, kirpirfŠad, (tiiliä) kanttau 
(kannetaan) n-koił. händä nosinkoiłę pań- 
đī, küla kańttī (kannettiin). ѵ.(носйлки.) 

noļsía (Sn—N SP—Pk), Td N -stă, V TP 
-usta; pr. Sn—P k  -uzen; impf. Sn B Pl 
Td Kš M Lh P k  -ušin, K n Kj -uźĩn, Kš 
-ušïn, N V P h  -uźĩn, SP Lm  -uzin  nousta, 
kiivetä, kohota: Sn n. pordahid müöi. 
magados-pŉi (m akaam asta) noštšī. mu- 
šik  nouš sama.ıod mü°i s ū a v o a ş  mies kii
pesi rakennuksen ulkonurkkaa m yöten 
salvokselle. vedes-pläi tuman (sum u) nou- 
zou. šińińe nouzou, ku satatat kädeę ĩibo 
đaAgaą m ustelm a tulee, kun loukkaat 
kätesi tah i jalkasi. B nouŝ heboAę ŝelga. 
päïísiiį nostes riŋgahtan uunille noustes
sani ärjäisen, nouz đo magadosl konđī 
nouš kahtenę dangane. rugiš (ruis) nouzou, 
orahanę puhkeUou, ńok (kärki) nouzou 
огакалп. buĩĥuišed (nypyt) nouzou [ihoon 
rokossa], nouzòu kauńiš päivüińi (aurin
koinen). Td nošíŠĩ hüö ралаігіе he nou
sivat saunan lavolle. K š kivès-piäi löul 
nouzou. N huondùkseu nostai aamulla 
nousevat (m akaam asta). V taigin nouzou. 
TP đärvełę nouzou литеп piäłę vezi. 

no\stada (Sn B Kn N V T P M Lh), Kj 
-ustua; pr. Sn B N V Ph M Lh -stan, 
Kn -stàn, Td -stetàu, N Ph  -stàu, V TP 
-stetah, P h  -stętàh; impf. Sn B -šiin, 
B -šts, -š(Ŝ, Td -šíŜin, -Ŝfi, N -sĄn, 
P h  -śti, Lh -steüī nostaa, kohottaa: Sn
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abuta reged n. au ta  [kaatunutta] kuor
m aa n. ańdīruagaA nostetau snuapuid  
kegõ teräväkärkisellä seipäällä nostetaan 
lyh te itä  aum aan. Ълокал (väkipyörällä) 
nostetau ülähäkš. калап nostettau kauh 
sa tkas-p^i haavi elävien kalojen säi
liöstä nostam ista varten. B lernbed (lem
peä) n. šīd nošťŠ žeńih kńaginan korđas- 
piäi iärę sitten  sulhanen nosti m or
siamen reestä pois, Kn nostętàĥ lernbed: 
īvanàn päivad vastę otętah sernrnoińę vast 
kendhizes bobàs lempeä nostetaan: juhan
nusaattona o tetaan sellainen kim ppu kel
taisia  kukkia. Td šīd pnotńikàd nosteta“ 
kođi samrnăjıoAĕ sitten  kirvesmiehet nos
tav a t asuinrakennuksen sammalelle (sal- 
vettuaan  rakennuksen kehyksen purka
v at sen ja  ase ttavat seinät uudelleen 
m äärätylle paikalle ny t panem alla sam 
m alia hirsien väliin). N nosta kädęd ülä- 
hàkš\ nośťsabĩin  kohotti miekan (lyödäk- 
seen). T P  vedes nostadui pappi andau 
ristíšäłę üskäh .lapsen [kaste]vedestä 
nostettuaan  pappi an taa  mieskummille 
syliin lapsen. Kj opittih noustua probū 
koetettiin  nostaa malmia. P k  suon nos- 
tettavàd kuokad kuokat suon nostam ista 
varten.

nosta\in (B), B P l -to, Td -tm, TP P h  Lm 
-røus; p. Td -mid: pl.n. -imed: pl.p. -mıid  
ta lv inuotan  nostoavanto.

*nost\aAta (Sn); pr. -a.ıdan. N -àudàn; 
impf. Sn -алёіп kohauttaa, nostaa äkkiä: 
Sn o.ıgapiäid п-алЛаи.

nostand (B) nosto, nostaminen: lemben n.
nosta\ttada (Sn B TP Lh); pr. Sn B Td TP 

Lh -tan, N -tan; impf. Sn -iin, N -àhn, 
P k  -t( herättää: Sn т щ йоіп n - t  magados. 
tošđi n-ttau buĩkuņ  toisinaan nousee 
näppy [ihoon],

*nostāška\ta (N); impf. -ąš alkaa nostaa, 
kohottaa.

noste\Ada (Sn Td), B -.ıta; pr. Sn B Td -.ıęrı\ 
impf. -Iin  nostella (esim. ta d e tta  han

golla paikasta  toiseen); kohautella (olka
päitä): Sn o.ıgapiäid п-лои. 

noźńi\İŬemed (Sn B Pl), B n ošńictŜemed, 
Td nozńifŬemed, N -(ťŚàd; pl.p. Sn B 
P l -itèemid, Td -<• Ŭemid sakset: Sn леі- 
katau hiivin n. ńämä hyvin näm ä sakset 
leikkaavat. ((v. нбжницы.) 

nozr (B Td); p. -ad; pl.n. -ad; pl.p. -id 
sierain (ihmisen ja  eläimen), (v. ноздря.) 

notkaidus (B) vetelöittäm inen. 
nořfca|iía (B); pr. -idau\ impf. -i tehdä 

(sakea) veteläksi, vetelöittää: ku saged 
on, n. pidau : vet panda libo (tahi) mai- 
dod. hän maidoA n-i kuaššan (puuron). 

notke\d (У Ph), Lm  -i vetelä.
*noustaten\da (TP) herätellä: hođdo tienne 

n-nu аідаігіл huondeksuizİA (itk.) vaikka 
lienee [äiti] herätellyt varhain aamuisin. 

ńoušto (N) tokko, tokkohan, -ko, -kö, 
-kohan, -köhän: kaikid minä rikoin, ka 
ń. m inä tödä brihàŰ-kuAud en udoïi 
kaikki m inä olen surm annut, niin enkö
hän m inä tä tä  poika-pahaista surm aa. 
(Av u é y ı ĸ T O . )  

ńoužeī (Lh) ed.: ń. oń đeŋgat kaAJięhemb 
tokkohan on rahaa kalliimpi, (v. неу- 
жели.)

*nouz | ette Ada (N TP); pr. N -еЩлои, TP 
-ettełou nousta silloin tällöin: N n-ęttę- 
лои merès-pìeûę zmeja (lohikäärme). 

*noušiška\ta (B); pr. -dou; impf. -i alkaa 
nousta: do huondespäivöi (aam uaurinko) 
n-i.

nouzīkaivo (TP) lähde.
*nouzu (B); p. -d nousu (auringon): tulę 

huondeksen (aamulla) ende (ennen) päi
vän n-d т іпилли  (luokseni)! 

nouta (B) seurata, noudattaa: 011 proidinu  
(kulkenut) zvieŕ (petoeläin), en voinu 
n. dä.ıgid müöi [lunta oli satanut]. 

*novoseld (Pk); ali. -a.ıę tupaantuliaiset: 
ku(ÍŚun minä teid n-ajıç. (v. новосёлье.) 

nu  (Sn B Td Lh Pk) no; niin (osoittaa 
m yöntym istä, vahvistusta); hevosta ho
pu te taan  tä llä  sanalla: Sn mi kü ĩä  on
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tua? — sagaŕvoi. — sagaŕvoi? ■—- nu  m ikä 
kylä tuo on? —  Sagaŕvoi. —  Sagaŕvoi? 
—  niin. hebod ajades sanutau nu.

-nu  (Sn Kn Td Kš N), Td -nü, N-nustę 
luona, luokse: Sn šinunnu  luonasi, ko- 
đinnu  talon luona, hänennu. Kn kenennu 
oĩĩd? — hänennu. pitkam  pūnu  (puun 
luona), lähtee hänennu. Td šüöndan 
keskès Uävdà nwAodipoidęnnu dŭömā* 
syönnin lomassa käydään nuorenparin 
luona juomassa, eń tiedä ku i (miten) 
emändännü mändă. Kš tu ĩii šinunnu. 
N suoi duumaimai: »kui mille piezuda 
aĥannu üökš» rupesi ajattelem aan: »kuin
ka voisin päästä  vaimoni luo yöksi.» i<tše 
ĩibui hebònnustę rīhei itse kiiruhti he
vosensa luo riihelle, tūdĩ meidïnnustę 
tu liv a t luoksemme, hän mänou napsī- 
nustį.

nua (Sn), B P l Kš Ph  M m īäd, Td noa, 
tuad, SP noad\ pl.p. Sn nuaid, B P l Kš 
M nuaid, B nòaid, Td noaid, tuaid, SP 
поалоі, P h  nua.noìd nuo. (ks. tu a )  

ńua\ĥ (Sn B Kn), Td ńóaĩc, V Ph Lm 
ńua\kkę, SP -kku\ p. Sn P h  -kkad, Td 
ńòakkad, SP ńua\kkoa; pl.n. Sn V SP 
P h  Lm  -kad, B -kàd, Kn -ìtad, Td ńóa- 
kàd\ pl.p. Sn ńua\koid, Td ńòakoid, SP 
ńua\kkoi, P h  -kuoid naakka: Sn ń-kk,,on 
must ĩind. B ń-kad lende.ııtau. 

n uaî (Sn B Pl Td), B nŭăì, nôaĩ, Td nuaì, 
nuai, Lm ńoativ, p. Sn B P l Td nua ttid: 
pl.n. nuatid, B nŭătid, nuatĩd, nuatid, 
nòatid, Td nuaïìd, N nuotìd; pl.p. Sn 
B P l Td nuatid  n aa tti (nauriin): Sn 
nuatid p id ŉ u  leštidä (listiä). B końdī 
kandįĭ (kantoi) kai kogõ nuatid. 

ńuav (Sn B P l Td Pk); p. Sn Td -ad; pl.n. 
Sn Td P k  -ad, B Pl Td -àd; pl.p. Sn Td 
-oid naava: Sn pedran šüödäu ń-oit 
toŝo peurat syövät naavaa myös. B 
ń. oŋ kūzès ku i tüö n. on kuusessa kuin 
pellava, koivun ń. oŋ kovèmb, kūzèn ń. 
om pehmedemb. P k  koivus on ń-ad ku i 
ozran (ohran) düväiêed.

ńubuŕ (Td); p., pl.n. -id: pl.p. -id takkiaisen 
t .  ohdakkeen nuppu. 

ńubuŕm uard  (Td) takkiaisen t .  ohdakkeen 
(m arto paisuneena) m arja(ksi).

*ńuhai\ta (Td); pr. -dàv nuhistella, m utista, 
jupista. (Av нюгайдать.) 

ńuhateĭniį (Td Sg) nuuskattava, nuuska-: 
ń. t,abak nuuska(tupakka). (v. нюхатель-
Н Ы Й .)

*ńuĥeAz\uda (Td); impf. -ùin  to rkahtaa: 
m inä ńuìmn ega ń-ùin  m inä torkun tah i 
torkahdin.

*ńuketta\da (B); pr. -u  surunvoittoisella 
äänellä pyytää: naps ń-u. 

ńukku  (Ph Lm) penis (miehen, oriin, hä
rän).

ńukkuda  (Sn B Pl Td), N nukkuda; pr. 
Sn B Pl Td nukun, Td ńukùn, N nuìcim; 
impf. Sn B Td nukuin  torkkua: Sn ńuk- 
kudez .laŋgeń romáhtihe torkkuessaan 
langeta rom ahti. 

ńukkudi (Sn) torkkuen: hođ ń. da suaimme 
ĩistaą vaikka t. niin saimme arkin [kir
joitetuksi],

ńuk\uškata (B Pl), Td -ùškata; pr. B Pl 
-uškadou, Td -ùškadou: impf. B P l 
-uškai, Td -ùškaš alkaa torkkua, tor- 
ku ttaa .

ńu\ĥustuda (B), P l -kustuda; pr. B -kustun, 
P l -kustun: impf. B -kustuin, P l -kus- 
tuin  alkaa to rku ttaa: P l ńukustud ištu- 
des istuessa a. t. 

ńuk\uttada (B Pl), Td -utada; pr. B Pl 
-uttau , Td -ŭttau: impf. B P l Td -u i 
to rk u ttaa , nuku ttaa, raukaisee: B Ьалл§ 
ń-uttau h än tä  t. Td milei üöłLei nukuta  
yöllä en saa unta. 

ńukutaška\ta (B Pl); impf. -i alkaa to rk u t
taa: minda ń-i.

*пилЩ а  (Td); pr. -à“ liukua; m ennä 
jonossa: лapsęd ń-à“ vežirandŁıĕ. 

пили  (Sn B P l Td Pk); p., pl.n. -đ; pl.p. 
-id n. m etrin pituinen koivuinen heitto- 
leikkiväline: toinen pää on paksum pi, 
pyöreä, nuijam ainen, teräväkärkinen, toi-
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nen taas hoikka; hoikem m asta päästä  
o tetaan kiinni, kiepautetaan ilmassa kor
kealla ja  nakataan  n. kolmen m etrin 
päähän lumeen (kinokseen), josta se 
kim moaa korkealle ilmaan ja  tekee n. 
20—30 m p itkän  kaaren ilmassa, pudo
ten  sitten  lumeen, jossa ja tk aa  m at
kaansa pinnalla ta i pinnan alla; paksu 
pää usein jäädy te tään  kastam alla ve
teen: Sn AapšİAA„oAdau ń-d. 

ńuAu\ta (Sn B Td); pr. -dau; impf. -ŝin 
nakella ńuAud: Sn napsed o.ıđau ń-mmas. 

nuod\iu, -iv (B Td), B N T P  -ivo, Lm  -uoi; 
p., pl.n. B Td -ivòd; pl.p. -ivoid nuotio, 
rakovalkea: Lm  n-uoi pidäu parata
(korjata, kohentaa), (ks. SKOK I s. 34 
k. 9.)

nuođuoųüurkkę  (Lm) nuotiopuu, -pölkky. 
ńuo\ìc (Sn B P l Td N Lh), Td ńǔŏìi, ńuöìc, 

Lm ńuo\kkę; p. Sn B P l Td Lh -kkad; 
pl.n. -kad. T d ńũőkàd, N -kad; pl.p. Sn 
B Pl Td Lh -kkid. Td ńŭõĥid linnun 
nokka: Sn suoguibiťs (suokurppa) eläu 
suoa, p iik  ń. B ku'ŕg o-ppiu  (koettaa) 
ńwokàA šwödä. (ks, ńoĩc) 
ńuokaitta ks, ńokaita, 

ńuokaitta  ks, ńokaita. 
ńuo\kkida  (Sn B P l Td N); pr. -kkiu; 

impf. Sn B Pl Td -k ī nokkia (lintu), 
pistellä (käärme): Sn kana ń-kkiu kag- 
rad. tik  (tikka) pūd ń-kkiu. B tũ ĩ düvad 
s ip ĩiu  (karistaa) i  (ja) linduiŝèd ńuoki- 
tau heid (niitä). Td lüödü đoga kohtai 
k u i madoil ńuokittu  lyöty joka kohtaan 
[ruumista], [oli] kuin käärm eiden piste- 
lemä. N käŕg sanòŭ: тілле pidàŭ päi
vää läbü ń. puid  palokärki sanoo: minun 
p itää  päivät läpeensä nokkia puita. 
i ладдеппи ŝerébei što mändä zmejăuıě 
ńuoĥittavàkś ja  arpa lankesi, e ttä  [hänen] 
oli m entävä lohikäärmeen pisteltäväksi 
(syötäväksi). 

nuo\Ada (Sn B P l Td Kš Kj), Kn V SP Ph 
-Ata; pr. Sn—Kš V SP Ph Kj -Aęn; 
impf. Sn B Pl Td Kš V SP P h  -Un,

Kn Kj -Tin nuolla: Sn nuonę maidon 
stonan (pöydältä)! B koirad nuoīđ ĩ lòaza- 
ŕin pahkois märgäd koirat nuolivat Latsa- 
ruksen paiseista m ärkää, koir suai (ru
pesi) nuolema nast. 

пиолепЛ (B); p. -ad nuoleminen: butto ku i  
koir (ieŝšİA п-ал nasl ikäänkuin koira 
olisi n-llaan lohdu ttanu t lasta. 

nuo\ŕ (Sn—N Kj), N V Ph  -H, SP Ph Lm 
-ri; p. Sn P l—V -rd, B -rt, SP -rdu; 
pl.n. Sn—V SP Ph  -red, B Td -rèd, 
B N -ręd; pl.p. Sn Pl Td N V Ph -řid, 
B -ŕìd, -rid, Kn KŠ -ŕĩd. Td N -rìd, 
SP -n ; komp. Sn Lm -rembi, B N -remb, 
-rènib, N -rem  nuori: Sn Aapsed vie 
oAdau nuoren зіллаі (sinulla), p idŉ u  
armasteAzetla ezmäš päividen nuoren akaŋ 
kere p itää  rakastella ensimmäisinä päi
vinä nuoren vaimon kera. B nuoremb 
oAdes tuo vet nuoremmaksesi tuo vettä! 
duged òn nuoręAę ühtęnę enost elädä ras
kasta on nuoren yksin elää eläm äänsä. 
ei ühten iga(tèun kai o Ada, on vahnęm- 
bàd i  nuoręmbàd i  keskkiĕrdahišęn eivät 
kaikki ole sam anikäisiä, on vanhem pia 
ja  nuorem pia sekä keski-ikäisiä. n. on, 
ei veńŬaittu [liian] nuori on, ei v ih itty . 
šina diäit, rauk, пиогіл päivİA ükšin, 
miehetta sinä jä it, raukka, nuorena yksin, 
m iehettä. N minä tüöndan (lähetän) 
nuoręmbàą veīĩèn. 

nuor (Sn B 'P1  Td Kš N P h  Lh), TP 
p. Sn B P l Td Kš Plı Lh -ad, N -ăd; 
pl.n. Sn B P l Td Kš Ph  Lh -ad, B Pl 
Td N TP -àd; pl.p. Sn P l Lh -id, B Pl 
Td -id, B Td K š -id nuora, köysi: Sn 
šido п-ал veneh, štob^ei (ettei) u iđ īš  
(karkaisi). käžİA punotau ťägă n-ad käsin 
tää llä  punotaan (valm istetaan) nuorat. 
hein-, i  ohđaznuor heinäkuorm an k ö y ttä 
m istä varten  ja  ohjaksina k äy te ttäv ä  
nuora, колте šăigìšt (säiettä) on nuoràs. 
N đuoksòu küzüm ai n-ăd juoksee p y y tä 
m ään nuoraa. 

nuor\aiń (Sn), B Td -aińe, T P  Ph -aine;
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p. Sn B Td -ast; pl.n. -aiŝed, N -àišęd, 
TP -aized; pl.p. Sn B Td -aižid naru, 
nyöri, nauha, B myös kaaripyssyn jänne: 
Sn п-агёел šidotau havadod (säkinsuu) 
ĩibo (tahi) midä tahto (tahansa). N İŠa- 
baton n-àìzęn kengännauhat. 

nuora\ińe (Sn), P h  -hine; p. Sn -št, Ph 
-hištę; pl.n. Sn -išed. P h  -hišed; pl.p.
-išid , P h  -hišid nuorainen, nuorasta 
tehty: Sn verkoz on n. še.ngus (yläpaula). 
Ph  verkod azetetah (asetetaan), azettades 
pandáh sełguežed (paulat) n-hižed. 

nuor\embaü (Sn P l Td), B -embate, Ph  
-èmbaiìę nuorempana; Sn myös nuorem- 
m uuttasi, nuoremmaksesi: Sn n. mäne 
kävü šinal B nuorembate oĩin vesseī 
(iloinen). P l n-embat^ondes тілл^оН  
mušto hüvä nuorem pana m inulla oli hyvä 
muisti. P h  olin m inä endì] (ennen) 
nuoręmbaitę nuori poigç. 

nuorembūtań (B) nuorem m uuttani, nuo- 
. remmakseni.

nuoreii (Pl) nuorena (ollessa): т ілл^оіі 
mušto (muisti) hüvä n. 

nuoŕiſk  (Sn); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p. 
-koid nuori, pieniä varpuja kasvava 
kaskimaa: n. kases (kaskim aa) oŋ ku  
hienod barbad oo vai. 

nuoŕiš\ed (Sn); pl.p. -id nuoriso: iäs kü- 
lassoon äij (paljon) n-id. 

nuoŕ\ita (Sn B Td Lh), Td -itä, pr. Sn B 
Td Lh -i(ïšen; impf. -i(iŝin , Td -ĩiíī.  
N - ì í i ĩnuorittaa, köyttää: Sn n-ikkaiİeleg  
hăbuŋ kere nuorittakaa havukuorma! 
Td rubĕİİl regĩd n-iìšemmà\  N rugehèt 
tämàd regèi n -ìtíī  näm ät rukiit (ruis- 
säkit) kuorm aan n-ttiin . 

nuo\t (Sn B Pl Td), B N -í, Td P k  -U(a), 
N -t, T P  Ph  Lm -ttę; p. Sn P l Td N TP 
- ttad; pl.n. Sn B N P h  -tad, B Pl Td 
-tàd. Td P k  -ìad, N T P  -tàd; pl.p. Sn 
-ttid, P l Td -ttid nuotta: Sn hüö m äńđī 
n-taAį. n-ttad püuttäu  kalastavat nuo
talla. n~tam pohđ  (povi, perä). Td n -ìad

18

on kuivamas àrdos (ahdinpuulla). N 
püutai miehèd n-tau ka.md. suodai ka,ıad 
n-tau.

nuotàmpüud (B); ad. -ол nuotanveto. 
nuotń\iìc (Sn B P l Td), N Ph -ik; p. Sn B 

Pl Td -ikkad; pl.n. -ikad, N -iìcàd, Ph  
-ìkàd; pl.p. Sn B P l Td -ikoid, Plı -ikuoid 
nuottam ies, nuotalla kalastaja: Sn pidäs 
kerduda п-коіл nuottam iesten pitäisi 
kokoontua. 

nuoiiikanz\àd  (B); pl.p. -oid nuottue, kaksi- 
nelijäseninen nuotan isännistö. 

nuo\İİikund (Pl), Td -tkund ; p., pl.n. Pl 
-ttikundad, Td -tkundad nuottakunta, 
nuottue, sam an nuotan miehistö. 

nuotii(Savoi\m (B Pl Td); p. B -ní; pl.n.
-med tarvoin. 

nuo\İİiverk (B Pl), Td -tverk, V  -ttęverk; 
p. B P l -İíiverkkod, Td -tverkkod; pl.n. 
B P l - İİiverkod, Td -tverkod, V -ttęver- 
kod; pl.p. B -İíiverkoid nuotan havas: 
P l n. on đäred ĩīnaińe  (paksuista liina- 
langoista kudottu). 

nuottoveh (Kš); p. -t; pl.n. -ed nuottue. 
ńuþùk  ks. ńäpuk.
nu\ŕm  (Sn—N M Pk), TP -m ; p. Sn—N 

M P k  -rmed; pl.n. -rmed, N -rmèd, -rmęd; 
pl.p. Sn B P l Td N P k  M -ŕmid, Kn Kš 
-ŕmīd  n iitty , nurmi: Sn akad (naiset) 
on пигтел haravoimas. euA^ainagod suat- 
tod пигтел ei ole yh tään  ainoata rukoa 
nurmella. B lähten nurmenę haravoima. 
N ümbeŕi nurmes aid om sieìtùd (pantu). 
lehmäd oudài (ovat) nurmes (niityllä). 
T P  nurm  on peAdos ümbäri. 

nuŕmaid  (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid nurm i- 
aitaus: lehmät p iäšiī n-ā.

-nustę ks. -nu.
nuèńi\k (Sn B Pl Td), B nūšńik; p. Sn B 

P l Td nuzńi\kkad; pl.n. -kad; pl.p. -koid 
käymälä: Sn n-kkā šitanę (ulostamassa) 
kävütäu. (v. H ý jĸ H i ıĸ b . )

*nutaška\tta (Ph); pr. -nden; impf. -ndi 
alkaa haukkua (koira).
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nutreü  (B) piettiö, m unapuoli (hevonen), 
(v. нутрёцъ.) 

nutia  (Ph Lm); pr. -u haukkua (koira): 
P h  koir n-u sepuoin piäle (seppää). 

ńūh\tada (B P l Td N), Td Sg -tta; pr. B 
P l Td N -tan\ impf. -tin  haistella, hais
taa , vainuta, nuuskia, nuuskata: B 
ŕı-tan tàbakkacl nuuskaan, hebo ń ü h t 
išandad hevonen nuuski isäntäänsä. Pl 
hebo, koir ń-tau (vainuaa). Td ń-ttau 
tabak nuuska, (v. нюхать.) 

ńūhte\nta (B Pl), Td Kš -Ada; pr. B Pl 
Td Kš -лои; impf. - ī nuuskia, haistella: 
B koir, kaži (kissa), hebo ń -лои, mille 
(millainen) dūx  (haju) on. hebo ń-ī 
händă (häntä) kierad kaks (pari kertaa). 

ńūppoďukšis (B) nyrpeissään, alla päin: 
mida (miksi) šina oned ń.? 

nũ\S (Sn B); p. -šad, N -zad puute, köyhyys: 
Sn n. on tobđ (suuri). B heü on äi nūšad 
heillä on suuri köyhyys. N no häŋk^oli 
köuh, oli nũzàd i  ei voinu hän tirþada 
no, hän kun oli köyhä, oli puutteessa, ei 
hän voinut odottaa (kestää). (Av Hýjĸa.) 

nūšahi\ńe (Sn B P l Td); p. -št; pl.n. -sed; 
pl.p. -žid tarv itseva, puutteenalainen. 
(Av нуж а.) 

nūžau\duda, -zuda (Sn); pr. -dun; impf. 
-duin  jou tua  puutteeseen, köyhtyä: 
n-dunnu rištìkaaz puutteessa oleva ihmi
nen. Ph  nũžavunnuh ve lli köyhä veli. 
(Av Hýjĸa.) 

ńüb\l (Sn—N), V P h  Lm -lę, SP -lü; 
p. Sn—Y Ph -ĩäd, N -lad, SP - liă; 
pl.n. Sn—V SP Ph  -läd, N -lad; pl.p. 
Sn P l Td N Y Ph -Ud, B -üd , Kn -līd, 
SP -Il Sn—N vanhanaikainen pieni, 
pyöreä vaski- ja  tinanappi; V—Lm 
yleensä nappi: Sn pūU  (ompele) ń-läũ 
kauhtana !P1 ń-lăd pövüs (turkissa). Kš 
vaškme ń. kauhtanas. 

ńüblękeŋgad (V) nappikengät. 
nüblite\ttü (Pn) nap ite ttu : tuhan nübläl 

n-tün turkin kanduoi (kan.) tuhannella 
napilla napitetun  tu rk in  toi.

ńübläi\ne (TP); pl.n. -zèd pieni nappi. 
ńübläŋkand (Sn B), Lm  -uin; p., pl.n.

Sn B -ad; pl.p. -oid napinkanta. 
ńügü (Sn—Td P h  M Lh Pk), B Kn Lm 

nügü, Td nügơín, N ńügöi, ńügei, N TP 
nügöi, P h  ńügüöi, Kj nügüö, P k  nügüi 
nyt: Sn heińaŕg ń. on heinänteonaika 
n y t on. B P l ń. om puol ühèksat ny t on 
[kello] puoli yhdeksän, nīttada ń. sivu 
ei anda vyötäiset ny t eivät salli [minun] 
leikata [viljaa]. Kj eht om nügüö do 
n y t on jo ilta. 

ńügüde (Sn Td N M Lh), Td nügüde ny t: 
Sn ń. tu li hüvä (kaunis) päiv. 

ńügüdelin  (Sn Pl Td) nykyisin, nyt. 
ńügü\ińe (Sn Td M); p. -st; pl.n. -ized; 

pl.p. -ižid nykyinen, nykyajan: Sn ń-ižid  
ruadajid ei pidä dano nwiltida, ei ka ei 
ruata, vouśo pagetau nykyajan työm ie
hiä ei saa kovin m oittia , m uuten eivät 
tee työ tä , karkaavat kokonaan [työstä]. 
Td ń-iŝile herroiłe (viranomaisille). M 
ń -iń S n m  nykym aailm a. 

ńüh\tidä  (Sn Td), B P l -Iida, P l Td Lm 
-tidä, Td -tĩda,; p r Sn B P l Td N -tin , 
P l Td Lm -tin; impf. Sn B P l Td N -lm , 
Pl Td Lm -tīn nyhtää, repiä ruohoja, 
pellavaa m aasta: Sn penvahad do ńüh- 
tiü ĩ. mäne ńühti heińäd vazoũę  (vasi
koille)! pidįău ń. sammaAD puazuihe 
(seinähirsien väleihin). B ń-tida коЪгал 
(kourin) heińäd vazoũę libo (tahi) лат- 
báhũę. P l ń-tidä peAvast. Td kùi ралѵаг 
kazvàv pitkakš, šīd (sitten) pidàv ń-tĩdã 
iarē (pois), ń-tid ī nagrìšt, heinad. N 
vīdęu sormęu ń-tiu  kuoźalpies tüöd vii
dellä sormella n y h tää  kuontalosta pella
vaa. (ks. ottada.) 

ńüh\İäittă (Sn Kš), P l -täitä, Kš n-täitä, 
V -täittä, SP -tätä; pr. Sn Kš -ťäidän, 
P l V -tăidän, Kš n-täidän, SP -tiăn; 
impf. Sn Kš -läiŝin, P l V -täišin, Kš 
n-täižin, SP -täin kiskaista, repäistä 
irti (esim. kasvi m aasta): Kš nühtăiš 
nagrehen. SP ńühtiä hambasl
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ńüh(ăA\tä (Td); pr. -dän\ impf. -zin ed. 
nülg\eda (B Pl), B Td ń-edä, N ń-eda\ pr. 

B Pl n-en, B Td N ń-en; impf. B Pl 
n-in, B Td N ń-in. Td ńüīgìn  nylkeä: 
B lehm iškeđī (teurastettiin), do nahk 
on ńülgedü (nyljetty) kai (kokonaan). 
Td ńülg oravad, däništ. ńüīgìn nahkan 
iärè* (pois), 

ńüńü  (N) penis.
*ńürv\äittä (N Ph); pr. N -äidän. Pii 

-aidan liikahduttaa, vetäistä  hiukan: N 
kuń i ei ń-äidä, siń i elä veda niin kauan 
kuin [kala] ei näppää, älä vedä! Ph 
m inä ń-àidan đorššid händäz m inä vetäi
sen hiukan kiiskeä pyrstöstä. 

ńü\ĪŚ (B Pl Td), B -fif, V -(İśę, Lm - i %  
p. B Pl Td -İtíăd; pl.n. -(ïśäd, B -((Ŝad, 
T P  nü(tìäd\ pl.p. B P l Td -İŰid tyvi, 
juuri, ty n k ä  (esim. sarven): B snóa- 
pun  (lyhteen) ń. T P  vastan (vihdan) 
nü(tëän (tyngän) panon kätküdeh. Lm 
sarvenńüİİŠç. 

ńdbe\d (Sn B Pl Kš Pk), B P l Td n-d; 
p., pl.n. Sn Pl Kš -däd, B P l n-dad. Td 
n-däđ; pl.p. Sn P l -did , B n-dīd, n-dìd, 
P l n-doid, Td n-did, K š -dīd  terävä; 
B myös vikkelä, nopsa: Sn B Pl ń. veiĭŝ, 
vikateh, kirvez. B hebo on ń. 

ńä(đíä  (B N Lm M), T P  «-; p., p l.n . n-d 
p ihatäh tim ö (stellaria media). (Аѵняча.) 

ńä(díähein  (B P l N), V Ph  -g; p ., pl.n. B 
P l -äd-, pl.p. -id ed. 

năgeŝka\ta (B), Kn ńăgiška\tta\ pr. B -dou, 
Kn -nden\ impf. B -i, -š, K n -ńđéĩn  
alkaa nähdä.

*ńägezu\ta (Kn); pr. -tàŭ nähdä toisensa: 
maŠa da daŠi ń-ìàŭ, sêbadüta ei voida? 
(arv.) —  ладі da лаІІг Maria ja  I)aria  
näkevät toisensa, syleillä eivät voi? — 
välikatto  ja  lattia . 

ńägetseĩin (Pl) näet (adv.).
*ńägìš\tada (N); impf. İetlī huom ata, 

nähdä: suoi päidumài, ń-İeİİĩ rahvas: 
ištuu kondī īähiegès rupesi aam u saras

tam aan, rahvas huomasi: karhu istuu 
avannossa, ń-tannenou ka sinun povìau 
íu a ç u  nähnee niin po lttaa  sinut tulella. 

ńäguśka\tta (Kn); pr. -ndoıt; impf. -ńdz  
alkaa näkyä: eiki ń-nde eikö ala näkyä. 

ńäg\üdä (Sn—Td N M), Kn -uda, Td TP 
n-üdä, N -üda\ pr. Sn—Td N M -üu, 
Kn -ū, Td łi-ŭm, n-ü®; impf. Sn—Td M 
-üi, Kn -ui, Td n-üi näkyä: Sn zavođī 
(alkoi) meĭŝ ń. Aoittom/piäi (kaukaa). 
muad mü6i păivpašto.n matkadat ka kuva- 
haińe ńăgüu kun m aata  m yöten päivän- 
paisteella kuljet, niin varjo näkyy. Kn 
m i perīìs ei ńägü? (arv.) — lärn (lämpö). 
ńägu ń i mida ei ei näy m itään. Td äi 
(paljon) tìähtĩd nägü”. N hän ei ńägünu 
hătkèn aigad hän tä  ei näkynyt kauan 
aikaa. TP ülen oli pimei, ei nägünü n i 
silmäh südäiìă ylen oli pimeä, ei voinut 
nähdä edes [omaan] silmäänsä pistää. 

*nägümä\tüöi (Lm); tr. -ttömäksę näkym ä
tön.

ńägö (B); p. -d näkö. 
ńägökoxt (N) silm äterä. 
ńägövī (B), Plı nägüvìĥ näkyviin: B tul(i) 

šiïm ī (silmäin eteen) ń. 
ńähtä (Sn—У Lh), T P  SP Ph nähtä, Kn 

ńäïıtä, Kj ńähìa-, pr. Sn—V Kj Lh 
ńägen, Sn B Pl T d—V ńägöu, Kn N ńăgèn, 
Kn ńăgou, SP Ph  nägen, SP nägöü\ 
impf. Sn—V Kj Lh ńägin, Kn ńägīn, N 
ńägìn, V SP Ph  nägin nähdä: Sn desīi 
minä nähnen, što ruadoid muga pahoin . . . 
jos m inä nähnen, e ttä  te it niin huo
nosti . . . mв(Üäz ńăgimme końdiań dăī- 
geo. B mušik  (mies) ei ńähnü ŕebuoid. N 
ettag neŋgošt miest ńähtud ettekö ole 
nähneet tä lla ista  miestä? TP štobi ei 
nähtäs n i ken jo tte i kukaan näkisi. 

*năiver\ta (Kn); pr. -dau nipistää: vatiŠad 
kibištau, n-dau. 

ńäivištü\dä (Ph); pr. -u  surkastua, lakas
tua .

ńäivōi (B N TP); p., pl.n. -d uunissa kui
v a ttu  nauris: B nagriš Auaditau haudakš,
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šīd pinkotau vei((Ŝejı panwoikš, pä(tël pan
dan, se on ń. nauris keitetään  haudik- 
kaaksi, sitten  paloitellaan veitsellä, pan
naan uuniin, se on k. n. 

ńä\īg (Sn—N Kj Lh), T d N -ĭg, V dgę, 
TP -Igę, SP -лдй, Ph  Lm -ngę\ p. Sn—V 
Lh -Igăd, SP -ngiä, P h  Lm  -ngäd, Kj 
-lgad\ in. Sn—V Lh -Igăs, N -Igas, SP 
P h  Lm  -ngäs, Kj -Igas nälkä: Sn millei 
oń đano rt. m inun oıı kovin n. hebo höhöt- 
täu ńälgäs, šüödä küzľm  (pyytää). B 
m inun ruadajad (työläiseni) ńälgäss^ei 
ondu. đogo on ń. 5ілле (sinun)? rt. олпои, 
void mändä šüümā. hän on ńälgäs. Pl 
ńälk tulon. N iţtĥe i napsèd ńäĩgàs itse 
(vanhem m at) sekä lapset [ovat] nä
lässä. T P  i  meilę ńălg.on  m eidänkin on 
nälkä.

ńălвsurm  (B); p. -ad nälkäkuolema: ń-in  
kuoлettada tap p aa  nälkään. 

ńälgvuoŝ (B) nälkä-, katovuosi. 
ńä\īgähińe (Pl), N -ĩgähīnę, Kj -Ighîńfe); 

p. P l -Igăhišŧ-, pl.n. -Igähišed, N -ĩgä- 
hīžęd nälkäinen: N külläinę ńăīgähīèęnę 
ei usko kylläinen nälkäistä ei ym m ärrä 
(usko).

ńälgästü\dä (Sn); pr. -n; impf. -in tu lla  näl
käiseksi, nälkäytyä: eglăi (eilen) minä 
mв(tëäz ń-iń  đanoïi(kovin), (ks. ńäлttüdä.) 

ńä\łm į (TP), Lm  -nmę\ p. TP -Imad TP 
home vedenpinnalla; Lm jälsi. 

ńänttüdä (B Pl), Td nälstŭdä-, pr. B Pl 
ńäntün, Td nälstüm; impf. B P l ńănìüin, 
Td nälstui tu lla  nälkäiseksi, nälkäytyä: 
P l hebo om matkał ńänttünü. N tŭđ ī 
ehtaiįuu me^tĥas-piei ńältutùd  tu liva t 
illalla m etsästä nälkiintyneinä. 

nämä (Sn B Pl V), Sn Td Kj M P k  ńämäd, 
B Kj nämä, P h  nämmä; p. Sn P l Td M 
ńäid, Td ńämid, Kš näid, T P  namid, Kj 
ńämīd; g. Sn P l M näiden, Td ńämiđen, 
Kš näijen, Kj ńämīn  näm ä: Sn ńämäd 
leibäd ondau eńđišed (vanhat), ń. airod 
ondau kūšiŝed (kuusiset). B näihe pan- 
dau ráhkehen nokat (päät) kińdį. Td

kuńi т ілаі (äuđüi ńäid šüömizİD, ka 
hüväi oīi niin kauan kuin m inulle r i it ti  
n ä itä  ruokia, niin hyvä olikin. P h  nämmä  
OAdàĥ täs karnizàd näm ät tässä  ovat 
oven vuorilaudat, (ks. tämä). 

ńä\ń (Sn B Pl Td), N Lm -nni\ p. Sn T P  
-ńńid, B P l Td -ńńìd; pl.n. Sn B P k  
-ńńid, B—Td P k  -ńńìd, N -nnìd\ pl.p. 
Sn B P l Td -ńńīd  nänni, nisä (ihmisen, 
eläimen), naisen rin ta: Sn lehmän ńăńń., 
oŋ kibed. B ńäńńīs-piäi īü,psetau. ńäńńl 
tupehtuittetau .lapsen rin taan  tukeh
d u ttav a t lapsen. T P  muamah heittäh 
ponviziìę i andau ńăńńid kätküdeh лар- 
sęłę äitinsä laskeutuu polvilleen [lat
tialle] ja  an taa  rin taa  kätkyessä olevalle 
lapselle. P k  udarehis on ńäńńìd. 

ńăńńik  (B) r in taa  imevä (lapsi): naps ń. 
ńăńiĥ\idă (B P l Td); pr. -in; impf. -īn 

hyväillä lasta, arm astaa (äiti), (v. нянь- 
чить.)

ńä\p (Sn B P l Td), N Plı -ppř, p. Sn B Pl 
Td P h  -ppid; pl.n. Sn B Td N Ph  -pid, 
B P l Td -þìd; pl.p. Sn Td Ph  -pīd, B 
Pl Td -pīd näppi, hyppynen: Sn pane 
näpin suonadl B ota ńäpīlì ottau паріл  
mudad (m ultaa).

*ńăpišten\ta (B); pr. -en nipistellä: ела 
ń-e mindaü  

ńä\pištädä (Sn Td), B N -pìštada, P l näp- 
pìštada, T d näpıpìśtädä; pr. Sn Td -pis
tän, B -ištan, -ìštan, -pistän-, impf. Sn 
-pistin, B -pìstHn, -iŝŕšin, N -ìšiŜìn 
n ipistää (hyppysillään, käsiä pakka
sessa); siepata (salaa, luvatta): Sn ńäpiš- 
täm bokaš..šiņdai nipistän sinua kyljestä. 

ńäp\īń{e) (Sn), B -ŵıe; p. Sn -Ш; g. Sn B 
-īêen pieni hyppynen, hyppysellinen: 
B ń-īzen ottin suo nad. 

ńäppi\da (B); pr. -u, N ńäþittài näppiä, 
kosketella sorm enpäillä, nykiä, tä rp p iä  
(syöttiä): B kala ń-u šättäd (syöttiä). 

ńăpuk (Pl), Td ńuþ\ùk; p. -ũkkad-, pl.n. 
-ukàd-, pl.p. -ukoid käsikivissä »napa».
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ňäpuka\ińc (B Pl); p. -st; pl.n. -ized; pl.p, 
-ižid ed. 

näpükäińe (Td) pieni hyppynen.
*ńäpäită (Ph); pr. ei ńäþaidä; impf. ńäpàĩši, 

tä rp ä tä , näpä tä  (syöttiä): i(tée ainoz 
oŋgitan, ei vie ńäþàinnü  itse yhä ongin, 
ei vielä tä rp än n y t [kala]. 

ńäre (Sn Kš); p. -t; pl.n. -ged; pl.p. Sn -gid, 
Kš -gīd näre (kuusi). 

ńär\kkida  (B), Td -kkidä; pr. B -ккіи , Td 
-ккіш; impf. B -k ī näykkiä, nykiä, tärp- 
piä (Syöttiä): B кала ńärkkiu šättäd 
(syöttiä), oŋged.

*ńärkäi\ta (Pk); pr. -dau näpätä , tä rp ä tä  
(kala): кала oŋgerı ń-dau. 

ńärńe\ttädä (Sn); pr. -iän; impf. -iin  nal
ku ttaa , nurista, torua: ń-ttäu, aino (lak
kaam atta) ńewou ruadamā. 

ńär\ïe, -te (B), P l Td -te, P k  -tę; p. B -tèt, 
P l Td -tet; pl.n. B P l Td -tteged, P k  
-teged; pl.p. B Pl Td -ttegid närte; B 
myös kuhilas: B kagr-, ozrńärìe. Pk 
kagràd ńītetau, šīd vedetau ńärtegē hua- 
(đêàd vaste, šīd heid ŉua^đŝā ahtetau kau
ra t leikataan, sitten  vedetään närttee- 
seen haasian viereen, sitten  ne ahdetaan 
haasiaan.

ńärüöi (Kn) eräs lintu, närhi (?): ń. leikka-

dau viĩĭàd  hua(dšās i bapkuòin koñz 
on n. katkoo viljat haasiassa ja  kun ovat 
kuhilaissa.

ńärähä\ińe (Td); p. -st; pl.n. -ižed; l.p.p 
-ižid kuivunut näre, kuusi: ń. oŋ ku i
vana küž.

*ńä(Ŝkü\tädä (Td); pr. -läu; impf. N- tťm 
Td m aiskuttaa (suutaan), N lä ik y ttä ä  
(jalallaan esim. kurassa): Td ń-ìäu suun. 
N ń-ttìd daugau. 

nätśkä\dä (B P l Td); p r. -m, N ń-u; impf. 
B P l Td näÜk, N ńätëk lä tk y ä  (kun 
kurassa 1. loassa astuu): B matkades 
īigas п-ш  kurassa kulkiessa lätkyy. N 
đaug (jalka) ń-u. 

ńäukind  (Sn); p. -äd näykkim inen, nipis- 
teleminen.

ńäu\kkidä  (Sn), B P l -kkida, Td n-kkidä ; 
pr. Sn B Pl -kin, -kkiu, Td n-kin, n-kkiu; 
impf. Sn B P l -kīn, -kī, Td n-kī näykkiä, 
o ttaa  pieniä palasia näpillään jnk  (esim. 
piirakan) syrjästä; ııipistellä to ista  näpil
lään: Sn minä dūridez ńäukii šindai bokkã 
m inä leikkiessä ııipistelen sinua kyljestä. 
Pl кала ńäukkiu  (nykii).

*ńäukäi\tä (B); impf. -šin  koskettaa läp ä tä  
(ruoskalla): hébod pietin ń-šin iškin  he
vosta ruoskalla lyödä läppäsin.

O

óbe\dń (Sn), B -dnī, Td -dń; ad. Sn -dńian , 
B -dni(an, Td -dńan päiväjum alanpalve- 
lus: Sn İŠerkovas pap sanü propovedņ 
dälgen o-đńiad kirkossa pappi saarnaa 
p-ksen jälkeen. Td o-dńann^olimme. (v. 
обѣдня.) 

oberida ks. ubeŕida.
*obįšİŚi\da (N); pr. -ttài tarkastaa , toim it

ta a  etsintä: kamìssàŕ sanoŭ: »lähtèm 
sindài (sinua) o-mmài i (ja) sinùn kodìd. 
(v. o ð ļ u c ĸ á T b ,  -ыіцутъ.)

*objavi\da (Td) julistaa: voin (sota) on 
o-ttu germantsaŋke (saksalaisen kanssa), 
(v. объявйть.) 

oblezđan (Pl); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid apina.
(v. обезьяна.) 

óbod (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
haka, a idattu  m etsälaidun: Sn hebod on 
o-as. (Av ободъ.) 

oboz (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
kuormajono, kuormasto: Sn ku  äij (pal
jon) heboid ajau ühtess^artelis (joukossa),
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se on o. B Td o. on äi heboid dälgekkā. 
(v. оббзъ.) 

obraskod\a (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -id 
pyhim yksenkuvan alla sen kehyksessä 
oleva vetolaatikko: omine (naskali) pan
dau o-ā. (v. seur.) 

obraz (Sn B Td TP); p., pl.n. Sn B Td -ad, 
TP -àd; pl.p. Sn B Td -oid pyhimyksen- 
kuva: B molitau o-ā piäi ristivät sil
m iään (rukoilevat) p-aan päin. о-ал 
bAaŉosAovittu (siunattu). T P  o-àd (ku
pit s (nurkassa), (v. ббразъ.) 

obrazai\ńe (B); pl.n. -êed pieni pyhimyksen- 
kuva: šeńihołę andau o-zen mukaita  
(pappi] an taa  sulhasen suudella p-aa. 
(v. ббразъ.)

obru\(s (Kn); p. -((šad; pl.n. -((,íad; pl.p.
-((ŝoid vanne. (v. ббручъ.) 

obšìfk (B) laudoitus (esim. rakennuksen), 
(v. обшйвка.)

obusk (B); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid esteettö
m yystodistus: šeńiłıon iša mäneu pappi 
edejıpiäi, kirjutoittau o-ad veńUaites, i 
šīd ŝeńih kirjuttazetau o-oiłę sulhasen isä 
menee papin luo edeltäpäin, k irjo itu ttaa  
e-n vihkim istä varten, ja  sitten  sulhanen 
kirjo itetaan e-een. (v. бтпускъ.) 

ođ\đan (Sn B Td), B -ал, -е]ал, B P k  
-і]ал, Td oďĭ(à,ı. N odiaлo, odiano; 
p., pl.n. Sn B Td -danad; pl.p. -daлoid 
peite: Sn ota o. kattegikši (peitteeksi). B 
o., т іл  kattazed (peität itsesi), kezä-, 
vatnoje (Td vatnī) o. kesä-, vanulla täy 
te tty  p. (v. одѣяло.) 

oddo\x (Sn B Pl Td Lh); p. -xad, N -xàd 
lepo, päivällisuni, ettone: Sn o-xan oлdau. 
B suan (rupean) o-xanę. Td lohten, rubedan 
o-xanę. P l nıän^o-xanę viere (paneudu)! 
N p iĩiu  m ušik haugǒd i viendau o-xakš 
Ъалалаікаі mies sahaa halkoja ja  leväh
dykseksi so ittaa  balalaikkaa. Lh đuošťŝī 
virstan kümmene, iš tu šd ī o-xanę juoksi
vat noin kymmenen virstaa, istuu tu ivat 
levähtäm ään. (Av отдбхъ.)

oddoxń\ida (Sn B Pl Td Kš N Lh); pr. -in;
impf. -in  levätä, (v. отдохнуть.) 

odn\ā'ko (B), Td -ako, N onnàkko, annàìco, 
onnakko näh tävästi, m u tta , kuitenkin: 
Td odnako pidäuı nălgăi kuołda n. tä y 
ty y  nälkään kuolla. N onnɯkko hätkèm 
minä magažm  n. kauan m inä m akasin, 
(v. onHáĸo.)

*odnokouk (N); ill. -ai kaksipyöräiset kär
ry t: vaĩĩastàu heboo o-ai. (v. однокблка.) 

odorkļad (Td); pl.p. -oid jäännökset voista, 
joka on su latettu , (v rt. v. одбръ.). 

odořdtļda (Td); pr. -u  odottaa: vähä aigad 
o-u. (vrt. v. ожидать.)

*odwb|tda (N); impf. -ī puudu ttaa , tu rru t
taa: daugan o-ĩ jalkani puutui, (v. оду- 
бйть.)

odva (Sn B Td T P  Plı M) töin tuskin: Sn 
o. oo šilmäd avoin t. t . silmäni pysyvät 
auki [niin nuku ttaa], eĩi vai o. heŋgis 
püzüi eli [niin köyhänä], e t tä  t. t . hen
gissä pysyi. TP o. otettìh hänn iäreh 
t . t . saatiin  hänet pois. (Av одв4.) 

ofo|í (Sn); p. -ttad halu: millei eunę ofottad 
oltada šindai keranę m inä en halua o ttaa  
sinua m ukaani. (Arv охвбта.) 

ofotńi\k (Sn), Kj ohfotńikku; p. Sn -kkad; 
pl.n. -kad; pl.p. -koid halukas; Kj myös 
m etsästäjä: Sn (ämää ruadoo ruadajid  
eunę o-koid tä tä  ty ö tä  tekem ään ei ole 
halukkaita. (Arv охвотішкъ.) 

ofśarļfk (Pl Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p.
-koid (kauransyöjä) sorsa. (v. овсянка.) 

одал (B Lm); pl.n. Lm -àd pykälä, lovi, 
syvennys: B tSirpin vardes o. on diäteĩ 
varden ńokkā sirpin varressa on lovi, 
jä te tty  varren päähän. 

одалаі\пе (TP); pl.n. -zèd pieni pykälä, lovi 
(puussa).

og\az (Sn B Td N SP M), B Td -àz, N Lm 
-as; p. Sn M -ast, B Td -àst, SP -astu; 
pl.n. Sn B Td N SP Lm  M -ahad, N 
P k  -ahàd; pl.p. Sn B Td M -ahid, SP 
-ahī oas, oka, vihne: Sn oŋ ku i ogahat 
terävän ovat kuin okaat te räv ä t. B
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ogàz ozras i (ja) rugehes. M кадел kurkkū  
mäń. ogaz, kukundaa heitän (lakkaa kuk
kum asta).

ogord, ogmd (Td Sg) puuaita kirkkom aan 
ympärillä. (Av огорбда, v. ограда.) 

ogorod (B); p. -at kasvitarha, (v. огор0дъ.) 
oh (Lii) oh, voi: oh meU, oïīŝ äij dóbraí (äs 

voi pahus [kun ei ole kirvestä], olisipa 
tässä paljon hyvää [saatavana], 

ohđadai (N) ohjaaja: o. mieź kuski. 
oh\daz (Sn), B Td -dàz; p. B Td -dàst; 

pl.n. Sn B Kıı Td Kš V -daksed, Pl SP 
Plı Lııı -jaksed, TP -jaksèd; pl.p. Sn B 
Td V -dakšid. Kıı Kš -dakšĩd. SP -jaksi 
ohjat, ohjakset: Sn ota ohđakset kädē, 
ajaì Td ohdaksed, т іл  hebod ohdatau. 

ohdàznuor (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id 
ohjasnuora. 

ohdazraud (Ɓ Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
ohjashihnan päässä jousellinen lıaka, 
jolla ohjakset k iinnitetään kuolaimeen. 

chdàzremeń (B Td); p., pl.n. -id; pl.p. -id 
ohjashihna (hevosen suupielestä ohjas- 
nuoraan asti). 

ohda\ta (Sn B Td Kš), N -tta; pr. Sn B 
Td Kš -dan, N -dàn; impf. Sn B Td -šin, 
Kš -Iin  oh ja ta  ohjaksilla hevosta: Sn 
šillei p id iäu o. dorogas (Ŝurū sinun on 
oh ja ttava tie ltä  syrjään. B hebod ei 
pidätin (ei tarv innu t) o., hebo tieš kunnę 
pid i tunda. N mieź o-dàu hebod. 

ohk\ada (Sn B Td); pr. -an; impf. -in  voih
kia, sanoa oli, oh. 

ohkand (Td); p. -ad voihkiminen, huokaile
minen.

*ohkaška\ta (Td); pr. -den alkaa voihkia. 
oh(ika\z (Td); p. -st; pl.n. -had; pl.p -hid. 

ohdake.
oh(i\kkahaińe (B), Td -kahaińe, -kkahaińi, 

V -kkahaine; p. B -kkahaŝt, Td -kahaśt, 
-kkahaišt; pl.n. B Td -kkahaiźed, B 
-kkahaiźèd, Td -kahaišed, V -kkahaizèd; 
pl.p. B Td -kkahaiğid, Td -kahaišid 
takkiainen; ohdake; ohdakkeen sekai
nen: B o-kkahašt tôass^on heińăs. Td

o-kahaińe rugehe.ı keskes kazvau. o-ka- 
haińe ozr ohdakkeen sekainen ohra.

oht\oi (TP), Lm -uoi; pl.n. T P  -oid ohdake.
oi (Sn Td N Ph Lh), Sn ōi oi! hoi! voi! Sn 

īöuŝin, oi ak, sknuadun  hoi vaimoni, 
löysin aarteen! ōi, tuogad veneh! Td oi, 
taìà, Ыле piastamã  hoi, isä, tule v ap au tta 
maan! oi do, poigaińe voi, poikaseni! oi, 
hän om m ii sūŕ, m iíe pagiźou voi, m iten 
suuri hän on, miten häıı puhuu, o-i íüö 
tuhmad onètte m i ťíümäd voi, m iten ty h 
m ät te olette! N oi, hüvä bŕiha, naske 
mindai ieręĥ oi, hyvä nuorukainen, pääs
tä  m inut pois! Ph  pappi voŋgegaązv. ьоі, 
on kibeil» sanòŭ pappi alkoi valittaa: »Voi, 
kipeätä tekee!» sanoo.

oige\d (Sn—TP Plı Sg), B uòiged, Td òigĕd, 
SP— Kj oige|t; p. Sn— V Plı -dad, N 
-dăd, SP oigiedu, Kj oiktad; pl.n. Sn—TP 
Plı oige\dad, Td -dăd, N -dàd, SP Kj 
oigied; pl.p. Sn Pl Td N V Ph oige\did, 
B -did, Kn Kš -dīd, N -dįd, SP оідіелоі, 
Kj oigīd; komp. Sn oigedembi 1) suora: 
Sn pū, parź (tukki) on o. B o-dū (suo
rana) ištuu. Td o. mägi. òigĕd koiv. 
V o. aidę (aita). —  2) oikea, oikeanpuoli
nen (vastak. vasen ja  nurja): Sn dorog 
on o-dā kädē tie menee oikealle. B o-dã 
bokkã (kylkeen) ѵегЫел koirad püštè 
(pisti). Td o. šilm  oikeanpuolinen silmä. 
P h  oigei tëura oikea (ei nurja) puoli 
(esim. vaatteessa). —  3) syytön: Sn 
minä олеп (äz dieлoz (asiassa) o. B o. mieź. 
N mida tüö riehkit aino o-dįd zīvatoid 
miksi te p ieksätte (lyötte) aina syyttöm iä 
eläimiä? —  Sn o. suvińe lämmin (oikea) 
etelätuuli.

oigeęzoi\ttada (Sn B Td), Sn oigeęzu\ttada; 
pr. Sn B Td -tan; impf. -(in  ve tää  suo
raksi, paikoilleen, sijoilleen (esim. nyr
jäh tän y t käsi, napa, lantiot).

oigèndùs (N); p. -t suoraksi, sijoilleen vetä
minen.

oig\eta (Sn B P l Td), N -ètta, Ph -eìa; pr. 
Sn B P l Td -endan, N P h  -èndàn; impf.
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Sn N -eeêin, B -enđin, -ei, P l -ensin. Td 
-endiin, -eniin, enđSin ojentaa, suun
n ata ; vetää  suoraksi, sijoilleen; levittää: 
Sn käden oigendan. pid 'äu ńabad o. B 
miez oruźđan oigei sinne burakkõ piăi mies 
suuntasi pyssyn sinne koriin päin. rebuoi 
kuašan vedeīan torejıkałę hienoièē oigei 
k e ttu  levitti vetelän puuron lautaselle 
olıuesti. N siĩlai ńaba viêràs, pidaň 
oigetta sinun napasi on m ennyt sijoil
taan , p itää  vetää  sijoilleen, ottau sum- 
kàs skuoïerđiį i oigèndàu зіолалё o ttaa  
repusta pöytäliinan ja  lev ittää pöydälle. 
P lı tahkon đäłgį stoikas pidäu oigeta 
коѵаіітел, kovaštai tahkon jälk i vii
katteessa on hio ttava kovasimella, »ko- 
vaistava».

otteita (B P l Td N); pr. -пом; impf. B Td 
-ń, P l -i oieta, suoristua, ojentautua: Pl 
soŕm o-i. N huk vierou lihapaAod vaste i 
o-nou ku i heŋgètta susi paneutuu p it
källeen lihapalan viereen ja  oikaisee 
itsensä suoraksi (ojentautuu) kuin olisi 
kuollut.

oigina\ińe (Sn B Td), Lm -inę; p. Sn B Td 
-št; pl.n. -iSed; pl.p. -iŝid oikea (nurjan 
vastakohta): Sn B Lm o. Űura (puoli). 
B o. tëura om vauged, must, rusked, puh- 
taz Aambaznahk puh taan  piestyn lam- 
m asnahan oikea (ulko)puoli on valkea, 
m usta, ruskea.

oigustada (B) tod istaa syyttöm äksi (oikeu
dessa): вапоіл o.

oivaĩīi\ńe (Sn B); p. Sn -št, pl.n. -ŝed; pl.p. 
-źid oivallinen, oikea: Sn koššiu ka hei- 
ńäd kiändüıı, .mogod o-ŝed kun niittää , 
niin heinää [paljon] kaa tuu  (kääntyy), 
luo’ot o-set. Aambahid oĩi karđ  (lauma) 
o., tobđ (suuri). B tämä ei o. ny t eivät 
asiat ole oikealla tolalla,

oj\a (Sn B P l Td N—Lm M Pk); p. Sn B 
Pl Td N Plı M -ad, ŞP -oa; pl.n. Sn B 
P l Td N T P—Lm  M -ad, B N P k  -àd; 
pl.p. Sn Pl Td N Ph M P k  -id, B Td -id
1) puro, luonnon tekem ä oja, Td myös

kaivettu  pellon oja: Sn P l o. pagenou 
(laskee) латЫ. SİAdad ojis poikki. Td 
pienembīd mereêīd pidetäıu kevädel o ji- 
den suis pienemmillä rysillä pyydetään 
keväällä purojen suussa. — 2) (aatran) 
aisa: Sn adran ojad lämhültädä (ta iv u t
taa) p id iäu. P k  šīd  (sitten) ojıdau ojàd, 
ojis on ріелйг (aatrankurki). 

ojamereŝ (Td); pl.n. -id  purorysä: nämä 
o-id oŋ kui tobdad (isot) merešid, vai 
(vain) madaład. 

ojandeh (Sn Pl); p. -t; pl.n. -ed; pl.p. -id  
ojanne, oja: o. duoksou (virtaa). 

oja\puaīik  (Pl), Td -bałkaińe aa tran  aisojen 
välinen palikka, joka p itää  aisat m äärä
tyn  välim atkan päässä toisistaan. 

ojavits (Td) aa tran  aisojen p ä itä  hevosen 
rinnan edessä yhdistävä vitsa: ojiden 
agdoiš (päissä) pidetäıu vits. 

ojitada  (Td) o jittaa : pe.ıd p idä ıa  o. 
okī\u(ťŝin (B Pl Td), B -uUin, -uİÛim, 

N -ŭttİęm; p. B Pl Td -uctİinad; pl.n, 
-Uįťíinad, V -UįÜimèd; pl.p. B P l Td 
-U((ǻinoid (veneen) hanka; vitsavaulo, 
hankavitsa, jolla airo on kiinni hangassa. 
(Av оключина.) 

okĩutÚim \pòalik; -viïŜ (B )hankapuu, -rauta;
-vitsa, (v, ks. ed.) 

okop(Td); pl.n. -ad juoksuhauta, (v. oĸónı».) 
okrome (B) paitsi: hänen mieln vaste ei o.ıdu 

kai, o. se hänçn mieŝ hänen mielensä 
m ukainen ei ollut kukaan, paitsi se 
hänen miehensä, (v. m urt. окрбмѣ.) 

oks (Sn—N Kj M Pk), V Ph Lm -ę, SP -w; 
p. Sn—V P h —M P k  -ad, Kš -àd, SP 
-óa; pl.n. Sn—V SP—M -ad, Kš P k  -àd; 
pl.p. Sn B P l T d—V P h —M P k  -td, Kn 
Kš -id, SP -ī oksa: Sn täs pūss^on äij 
(paljon) oksid, p id ŉ u  karzida oksaũ. täs 
kũzess^on oksad äij. 

oksa\ińe (B Td Sg); p. -št; pl.n. -iied; pl.p.
-ižid pieni oksa: B o-ižen pūs katkaisin. 

okse\ęzuttada (Sn), BP1 -ęzoittada, Td -nzoit- 
tada, N -ęzoitada. Lm  -nduttada; pr. Sn 
-ęzuttau, B P l -ęzoittau. Td -nzoittau. Lm
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-nduttau ; impf. B Pl -ęzoiï oksettaa: Sn 
m indai o-ezuttau. N sīd suou m indai kai 
o-ęzoiìamài sitten  rupeaa m inua aivan 
oksettam aan. Lm m inud o-nduttau. 

oksendu\z (Sn); p. -st; pl.n. -ksed; pl.p. 
-kšid oksennus: m uźik virui o-kses mies 
m akasi o-ssa. 

okse\ta (Sn B P l Td Plı Lm), N -ntada; pr. 
-ndan; impf. Sn B Pl Plı -näin, B Td 
-n iin , Ts -ndêin , N -eŝin, Lm -ndin oksen
taa ; Td myös m ärehtiä (lehmä): Sn hu- 
maĩńikad o-İİī da.ıoĩi (kovin), duo da 
(m utta) ела oksendal 

ok\sikaz (Sn Pl), B Pl Td -šikaz, Kš -sik, 
N -śikàz, P h  -sakas, Kj -sīkas; p. Sn Pl 
-sikast, B P l -Sikasi; pl.n. Sn Pl -sikka- 
had, B P l -šikkahad, Td -ŝikahad; pl.p. 
Sn P l -sikkahid  oksikas, runsasoksainen: 
Sn tämä pū  on o. đaлoĭi (kovin). Kš 
oksik pū.

ok\siŋgahaiń (Sn), P l -šiŋgahaiń, -kikka- 
haińe; p. Sn -siŋgahašt, Pl -šiŋgahaišk, 
pl.n. Sn -siŋgàhaiêed, P l -kiŋgahaiêed; 
pl.p. Sn -siŋgahaièīd, P l -Siŋgahaižid 
ohdake (rukiissa ja  kaurassa) (cirsium 
sp.): Sn o. om p itk  heiń, sormen däred, 
kazvau rugehē i kagrā, íŝokittau o. on 
p itk ä  ruoho, sormen paksuinen, kasvaa 
rukiin ja  kauran sekaan, pistelee. 

ókurat (Lh) täsmälleen, juuri: Ылои o. 
šihe paikka, kuss^ondau ńet kummat (ih
meet). (v. a ĸ ĸ y p á T H O ,  m urt. aĸypán».) 

ол\а (Sn—Td V SP Lm); p. Sn—Td V 
-ad, SP -oa; pl.n. Sn—Td V SP -ad; 
pl.p. Sn Pl -id, B Td -id, Kıı -īd  piikivi 
(tuluksissa): B олал suad Іилеп. Pl 
iškımcA išköıı o.ıad vaste tulusraudalla 
iskee piikiveeıı. Td o. oŋ kivińe p lī- 
taińe (pieni kivilaatta).

OAa\ńđ (Sn B Td N Lh), B Td -nd; p. Sn 
B Lh -ńdad, B Td -ndad, Td -ńctàď; 
oīanđăd, N onaļńdàd; pl.n. Sn B Lh 
-ńdad, B Td -ndad; pl.p. Sıı Lh- ńdoid, 
B Td -ndoid, N oлàńjoid pannukakku, 
ohukainen: Sn гіеЫілйл paštetau o-ńđoid

da kürzid  paistinpannussa paistetaan 
ohukaisia ja  pannukakkuja. B minä  
šegoitan onanđad têaijuŋke zakuskakš 
minä valm istan (sekoitan) p-ja teen 
kanssa särpimeksi. Td pandàŭ samvar, 
Auađìtïŕ onańďad pannaan teekeitin kie
hum aan, valm istetaan p-ja. N zavediu 
onàńjoid paštamài rupeaa p-ja paista
m aan. (v. oaäflbn.) 

onda (Sn— Kš V—Pk), N ouda; pr. Sn—Ph 
M Lh onęn, Td Kš olen, Kš olen, N 
олеп, Kj olen; impf. Sn B P l T d—Ph 
M Lh P k  olin, Kn Kš N Kj oīīn, Td 
T P  P k  olin, N olin  olla: Sn aŝÜoid ondau 
bu(tsid, viedrad astioita ovat tynnyrit, 
sangot, onedgA(Ŭe paŕembi? oŋgi armas 
(rakas) se? B sondattan^ondès hän eli 
moskovàs. hän oli ši.ınoi vie študenttan 
hän oli silloin vielä ylioppilas, ei ühten 
iga(tšuD kai o.ıda eivät kaikki ole sam an
ikäisiä. Td egläi m ińä ruadănuiŝin äijän, 
ku onnuıž aigăd eilen m inä olisin tehny t 
ty ö tä  paljon, kun olisi ollut aikaa. N 
hüö ťägä.ın..üudai he ovat täällä . edev..ei 
ounu śiudad ennen ei ollut siltaa, nŭgŏi 
om v ǔ u d  iumàd  n y t on kylm ät ilm at. 
eugat ougòi pahàu mielèu älkää olko 
pahoilla mielin! ńed ei voittai tutta, ken 
òn ne eivät voi tun tea, kuka on. T P  mä
nöu aidah, kuz oĩdilı lehmàd menee 
aituukseen, jossa lehm ät olivat. SP 
ЬМаѵаллио olin. en am m ui олпи kauan 
en ole ollut [siellä]. P h  nämmä ondàĭı täs 
karnizàd näm ä tässä  ovat reunukset 
(karmisit). Kj tiähted oma taivaha.ı täh 
det ovat taivaalla, gŕiäh om syn ti on. 
śom sie se on siellä.

*oleksenden\da (B) olla silloin tällöin: olen 
o-nu olen silloin tällöin ollut [siellä]. 

OAette\nda (Sn); pr. -лои olla joskus: toźo 
о-лои i  riśtikaązan kubu on joskus ihmi- 
selläkin kupu (struum a) [ei vain kanalla]. 

olg (Sn—N M Pk), V oīgi, T P—Lm олді; 
p. Sn P l—Kš V T P Ph  M P k  onged, B 
olged, N ouged, SP олдіе; pl.n. Sn—Kš
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V—Plı Kj M oaged, ß  olged, B V TP ол- 
gèd, B ongęd, N oııgèd, ougęd, N Kj ouged; 
pl. p. Sn B P l Td N V M P k  oīgid, Kn 
Kš N oīgīd. T P  Plı OAgid. SP олді olki (lei
k a ttu  ja  puitu): Sn ăij on oAged paljon 
on olkia. papgatt^ongempehut kubū (ku- 
poon)! B ozran olged parembi šüöu 
ohran olkia mieluummin syö [lehmä], 
oAged vedetau saraiłę (navetanparveen). 
N diekäinę peiìazou ahtvkse* oīgĩhei luk
kari piiloutuu ahtuukseen olkiin. TP 
vieröu tŝuppuh олдіЦ paneutuu nurkkaan 
oljille.

олдаріа (Sn— Kš M Lh), Td Sg olkpiä, 
N ougapie, V—Lm олдиріа, Kj ougam- 
piä; p. Sn—V M Lh -d, SP -dü. Ph  -dę\ 
pl.ıı. Sn—Lm M Lh -d; pl.p. Sn—У M 
Lh -id, SP -löi. Ph  -łöid olkapää, olka: 
Sn m užikk ..о-л kandau havadon mies 
kan taa  o-llään jauhosäkin, o-id nostaAdau 
(kohauttaa). B minä oruèdan (pyssyn) 
o-s oìíin i  (ja) ambuin. Td olkpiä līkui 
(meni sijoiltaan). N kirves ougapıeu 
(olalla). P h  otettih nuottę олдиріаІоіЦ 
nuotńìkàd nuottam iehet o ttiva t nuotan 
olkapäilleen. 

олдаріапіѵеf (B) olkavarrennivel. 
олдеЫ\пе (B); p. -št olki-, oljista valmis

te ttu : Ы лла keitettud o-št huttud hänellä 
oli keite ttynä olkipuuroa.

OAgensaAb\ę (Lm); pl.n. -ad oljensolmu. 
олді(кі(йакко (TP) olkinuora ovenpielissä 

(estämässä talvella kylm ää ja  tu u lta  
pääsem ästä tupaan). 

oīgi\ńe (Sn B Td); p. -sf; pl.n. -led; pl.p. 
-Sid olkinen, olki-, oljista tehty: Sn 
o. šĩiäp  o lkihattu . B o-ŝed šiäd: sinne 
havadon šŭdämë olged pandau olkipat- 
ja t: sinne säkin sisään pannaan olkia. Td 
релѵаг pidäv ńühtïdä iarē i šidödă snŭă- 
þŭiìıe oïgĩźęA šidçgè.ı pellava p itää  nyh
tää  m aasta ja  sitoa lyhteisiin olkisiteellä. 

олдізолот (TP); p., pl.n. -ad olkikatos: 
lcego kateìah о-ал aum a peitetään  o-lla. 
(Av шолбмъ.)

оідлаікгѵо (B) lyhde: o.ıed Sinä ku i o. olet 
tyhm ähkö.

олдо\1а (Sn B Td); pr. -dan, Sn -new, 
impf. Sn B Td -Iin  siirtyä kauemm aksi, 
loitota, erkaantua, poistua: B o-kkat 
iäre m inus kaikin  s iirtykää k. m inusta 
kaikki! Td o-kat iärei m enkää pois! 

олдоіе\г (B); g. -ksen kauem m aksi siirtä
minen, poistaminen. 

oAgo\ttada (Sn B), Td -fada; pr. Sn B Td 
-fan; impf. -tin  s iirtää  kauemmaksi, 
poistaa: Sn o-tlau, Aoitombakš šierdäu 
(siirtää) iŗÜes-pT-ăi. B o-teíiĩ kodis-piäi 
(kotoa) [esim. tyrm ään]. 

oīgregi (Td) olkikuorma. 
oĩgsnuap (B);pl.ıı.-Mdolkilyhde. (v. снопъ.) 
oīgut, ougut (Kj); pl.n. oīguded olki. 
oĭkkogo (Td) olkiläjä.
oīkkubu  (Sn B Pl Td Sg); p., pl.n. -d\ pl.p. 

-id olkikupo: Sn o-ss...oŋ kümmene snuap- 
pud  (lyhdettä). B pūdahižed (puudan 
painoiset) o-d šidotau. 

oĭktadeh (Pl Td); p. -f; pl.n. -ed lan ta , jossa 
on paljon olkia joukossa. 

oAttari (Sn), B a.ưtari, N оліагі. Ph  oAtaŕi 
a ltta ri (kirkon pyhin osa): Sn Üerko- 
vass^o-s keskeAA,.o-d sto.ıa om pŕeston 
kirkossa a--sa, keskellä a ltta ria  pöy tä  on 
ehtoollispöytä. B paþ ko iIšaiźed (sorm uk
set) ottau, алііагі vie prestonalę [vihkies
sään]. (v. алтарь, олт4рь.) 

om\a (Sn—Lh); p. -ad, Kn -àd; pl.n. Sn—Lh 
-ad, Td Plı -àd; pl.p. Sn Pl Td V T P  Ph 
M Lh -id, Kıı Kš -id, N -id, SP - ī  oma; 
omainen, sukulainen; vastaa  poss.-suff: 
Sn oma (omainen) oń đogahišeAA^armaz 
(rakas), häń ńăgi omad vellen (veljensä). 
häŋ köuhlüi omad Auaskavuĩ (anteliai
suuttaan). dangas painadez mu lİkehtū, 
oma daAg herskahtũ reen jalas painet
taessa taipuu, ihmisen ja lka  nyrjäh tää . 
B іилои omā küla (kotikyläänsä), отал 
vaAdaA olen olen vapaa (saan teh d ä  m itä 
itse tahdon), lähtegē naskĕ oma häňd 
laske häntäsi avantoon, hän sanū omałç
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V SP ooźi, T P  onzi, Ph oozi; p. Sn—N M
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poigalę (pojalleen), hän on millę oma 
(omaiseni, sukulaiseni). Kn oman pihan 
kana on udăn (rohkea) (san.). N minä  
ńägìn omin silmĻı m inä näin omin silmin. 
dogahīšèně omìd enoid ëieĭ om jokainen 
säälii (ei tah to isi luovuttaa) om aisuut
taan . lähtöä kođis-pieiťę ajeumai omī 
đienoid müöHę lähtee ajaen kotoaan to i
m ittam aan asioitaan. P h  kon теіл omàs 
kodis kun on meillä kotonamme. Kj omas 
hierus omassa kylässä. M sanū оталд 
акалд sanoo vaimolleen. 

cmh\enda (Sn Td), B Pl Kn TP Plı Kj M Llı 
-entä; pr. Sn— Td Plı M Lh -елдп, Kj -лдп; 
impf. Sn B Pl Plı M Lh -elin, Kıı -eĭīn, 
Td -elin, Kj -ĩīn  ommella (vaatturi, suu
tari): Sn o-enę millei paidĩ mu(ÍŚoi (nuo
rikko) o-eĩ kouran (rekipeitteen). піедлоіл 
o-endau sobid (vaatteita), kisa o-endu | 
nahkas reppu on nahasta  ommeltu, biŕ- 
Ылл..отЪеІг о-елои pikilangalla suutari 
ompelee. B puaraƞ kindahid o-eĩin parin 
rukkasia ompelin. Kn ńītid  o-e.üavad 
om pelurihm at. Td Űahatuoid o-ęntęs sťeī- 
kàn piänę panda“ panaińę tuoht saappaita 
ommeltaessa välipohjan päälle pannaan 
palanen tuohta. Kj pohuon o-entud oma 
huonosti ommellut ovat. M Üabatoiden 
o-entau oraińe naskali saappaiden ompe
lem ista varten. 

omheĩ\î (S11), B Td -iį\ p., pl.n. Sn B Td 
-ijad; pl.p. -ijoid ompelija (suutari, v aa t
tu ri jne.): Sn meideŋ küläss.,eunę tëaba- 
tono-ijad (suutaria). 

ombenzoi\ttada (B Td); pr. -tan; impf. -(in 
om peluttaa, tee ttää  ompelemalla: B pövü 
lambaznahkaz o-tellu lam m asnahkaturkki. 
ũden troikan o-((i uuden puvun teetti. 

отЦелиг (B У), Kj -лиг\ pl.n. B -enuksèd 
sauma: Kj о-лиг r īđ tu i (ratkesi). 

ombenuzmašin (B P l Td); p., pl.n. -ad; pl.p.
-oid ompelukone, (v. машйна.) 

om\nt (B), Pl Td -u ī , N -òì; p. Pl Td -uttad; 
pl.n. -utad, N -òtàd; pl.p. P l Td -utoid 
pyörre virrassa, kosken alla. (v. омутъ.)

ont(-ì); pl.n. Sn P l—V SP Ph  Kj M 
onded, B Td ondèd, N ońđêed; pl.p. 
Sn B Pl Td N V M ońdzid, Kn Kš ońdéĩd, 
SP ogźī onsi, ontto; ontelo: Sn ońóz pū. 
B kakš ont pūd. kai pūd on ondèd. huaban 
ondē orau ńóavas näädin pezan haavan 
onteloon orava tekee naavoista pesän, 
TP nuaskavan perze on onzi (san.) an
telias ei rikastu . Kj ońdz pūs.

*onđŝe\kaz (N); pl.n. -kkahàd onteva. 
ondu\s (V), Ph -z; p. У Plı -st; pl.n. -ksed 

ontelo; luola: V kuńiìs (näätä) pageń 
o-kseh (luolaan). P h  onduz om pūs. 

one■ (Td) on (m yöntävässä vastauksessa). 
oƞg (Sn B Td N Pk), V T P  Plı -i, Lm j; 

p. Sn B Td N P k  -ed, B Td -èd; pl.n. 
Sn B Td N P k  -ed, B Td TP Ph  -èd, 
B N -çd; pl.p. Sn -id, B Td -id ongen
koukku, onki; Osat: B Td oƞg, šīm, 
upoŭn  (paino), oƞgruag (vapa), popnafk 
(koho). Sn oƞgen suađī Icanad äij (pal
jon). oƞgess..oo šīm  douhińe. oƞgeę naba 
koukun litteä  pää. pūttūgi kaAad oƞgē 
tuleeko kaloja onkeen? Td oƞgē* pandàu 
šät (syötti) i (ja) kana ottàv. N lăhtī 
oƞgęnę. Plı sełgęnaƞgah on sidottu oƞgèd 
paulaan (pitkäänsiim aan) on k iinn itetty  
koukut.

oƞgenhambas (Lm) ongenväkä. 
oƞgirihmę (Lm) ongensiima. 
oƞgitami\ńe (Td); ad. -žel onkiminen. 
oƞgitantšųa (Td); p., pl.n. -d ongintápaikka: 

o-d ołdau šüväd łuodod. 
oƞg\ittada (Sn), Td -itada, Plı -ìttài; pr. 

Sn Td -itan, Plı -itàn; impf. Sn Td -Uin, 
N M -iü in , Plı -itìn  onkia: Sn лаиіал 
nambiss„oƞgitettau калао lau ta lta  käsin 
lammilla ongitaan kaloja. P h  voimme 
oƞgìttài madęhttĘ. älä kaikkid oƞgĩìă älä 
kaikkia [kaloja] ongi! 

oƞgituskana (Td) onkimalla saa tu  kala: 
meil om posłoviü: o-z da pakųüuzleibäs 
nadošdad ei ole meillä on sananlasku:
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onkimalla saaduista kaloista ja  kerjää
m ällä saadusta leivästä ei ole turvaa. 

oŋgitŭz (Ph) onginta, onkiminen: o. lähe
ni-škääzi noppvh o, läheni loppuaan. 
т іпйл плл^аіда o. noppiheze minun 
ongintani sillä aikaa pää tty i. 

o-ƞgituzaig (Td) onkimisaika, 
oŋgituzlähtę (Lm) onginta-avanto, 
*oŋgi\ùzńevvo (Ph), p., pl.n. -d onkimis- 

väline, onki: калал süöìtài, о-л kalaa 
on [rengille] syö tettävä, onkimalla saa
tua.

oŋgivar\ž (B); el. -des ongenvapa, -pallia. 
oŋg\ruag (Sn B Td Pk), B -ròag, -iruag, 

N -*ruog, V T P  -iruagç, Lm -iroagę; 
p. Sn B Td -ruagad; pl.n. -ruagad, V 
-iruagàd; pl.p. Sn B Td -ruagoid ed.: 
Sn oŋgruagass..on oŋg šĩmaŋ kere. üöiĩī- 
xakoid (yölepakkoja) tapetau оддгиадал. 

oŋgur\tta (Sn B Pl), B Td -ta; pr. Sn B Pl 
Td -dan; impf. Sn Pl Td -iin , B -đin  
kovertaa, kaivaa ontevaksi: Sn leibäs, 
măküškäš šüdäind o-dau Aapsenę leivästä, 
m öykystä, k. [pehmeää] sisustaa lap
selle [syötäväksi], 

opaslada (Sn B), B P l Td opàslada-, pr. Sn 
B opastan, B P l Td N opastan, B opas
tan, Kn opastan-, impf. Sn opastin, B 
opastin, opaštŠin, Pl Td opaštiin  opet
taa , neuvoa: Sn m inä opastaa šindai 
veńakši m inä opetan sinulle venäjää. 
kirđā opasteltau lukem aan opetetaan. B 
šina hiivin hebon opaštsid sinä olet hyvin 
opettanu t hevosen. Kıı minä opastan 
sanumàė m inä neuvon, m iten on sanot
tava. N ozùtă, poigainę, ku i saudàttàn 
opàslęttai (opàstętťī) teid näytä, poika
seni, kuinka sotam iehenä ollessanne ope
te taan  (opetettiin) teitä! lüödùs mieìıès da 
oþàsteìùs koumę opàstamatošt laŕìttī da ei 
oìèttud ku rite tu sta  ja  opetetusta mie
hestä kolme opetŧam aton ta  tarjo ttiin , 
m u tta  ei o tettu . 

opasta\i (Sn Ph), B Td oþàsta\v, p., pl.n. 
Sn B Td Plı -jad; pl.p. Sn B Plı -jid,

Td -(id opettaja: Sn o-jid on äij, a лар- 
sed opastuda ei voida opettajia  on pal
jon, m u tta  lapset eivät voi oppia. 

*opàstamato\ine (N); p. -št opettanıaton: 
lüödus miehès da opàstetùs koumę o-št 
taŕìtíī da ei otęttud ku rite tu sta  ja  ope
te tu s ta  m iehestä kolme o-ta tarjo ttiin , 
m u tta  ei o tettu . 

opastand (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
opettam inen. 

opastaška\ta (V); pr. -nden; impf. -qźin  
ruve ta  opettam aan. 

opastuda (Sn B Td Lh), B Td oþàstudơ, N 
oþāstuda, opastuda-, pr. Sn B Td N Lh 
opastun, B Td opàstun; impf. Sn B Td 
Lh opastuin, B Td oþàstuin, Td opàs- 
tùin  oppia: Sn ei voida napsed o. veńakši 
(venäjää). B šeppuimā opàstui oppi sepän- 
am m atin. hällä kakš kūd mänöu opastu- 
des häneltä menee kaksi k uukau tta  
oppimiseen. Hebo opastui ülen terva 
(pian). N ku sille him oit opastuda Ъала- 
лаікаі koska sinä halusit oppia bala
laikkaa soittam aan. 

opashı\i (Sn), B oþàstu\i, Td opàstu\i; p„ 
pl.n. Sn B Td -jad\ pl.p. Sn -jid, B -jìd. 
Td -(id oppilas: Sn tăš škoлass..on ä ij  
o-jid tässä  koulussa on paljon oppilaita. 

* opasta ma\toine (N); p. -tošt oppim aton: 
o-ìošt da lüömäìošt igassah hüväd nıiest 
ei o:ıę ikänä ei ole ollut o-ta ja  k u ritta - 
m aton ta  hyvää miestä. 

opastund (Sn); p. -ad oppiminen. 
opastuz (B), Td opàstuz, N opàstuz opetus: 

B hebo tiedau opastuksen hevonen tun tee 
opetuksen (osaa, m itä  on opetettu). Td 
se vie oĩi opàstukseš hän oli vielä asevel
vollisuuttaan suorittam assa. N minä  
ńägìn šinùn saudatskicàn oþàstuksęn m inä 
näin sinun sotilaallisen opetuksesi. 

opetŜk (Sn Td), Td oþètŚìc, p., pl.n. Sn Td 
opetškad-, pl.p. Sn -oid uuninotsan reuna, 
n. 7—8 sm leveä: Sn toštsi spitškat pan
dau kuiva o-anę toisinaan tu litik u t pan
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naan kuivum aan u. r-lle. (v, опеч|екъ, 
-ĸa.)

*opi\tełda (B Td); pr. B -ttelen, Td -tełęn 
tunnustella, koetella, maistella: Td šinä 
npitełį (maistele)!

opitteĩdi (B) tunnustelem alla, hapuilemalla: 
pimedas minä o. ĩönãin spiÜkàd (tuli
tikut).

*opiuĥ(N); pl.n. -àd sahajauho, (v. опилки.)
*opleì\ida (N); impf. -iį petku ttaa , puijata: 

vot ku i m indai nügöi o-iį moššeńńik kas 
kuinka nyt pe tk u tti minua, veijari, 
(v. оплетать.)

oppi(àine (Td) näyte: kùĩ peAvàz vedèz 
vaĩmìStuu, ŝĩd akàd oìelàu o. kun pel
lava on vedessä tarpeeksi lionnut, sit
ten  naiset o ttav a t näytteen.

oppida (Sn B Pl Td N M Lh); pr. Sn B Td 
TP M Lh Ls opin, B opin, P l oppin, N 
opin; impf. Sn Td M Lh opin, B opi, oppi, 
opĭ, N opin, Kj opittih koettaa, y rittää; 
m aistaa, tunnustella; loitsia: Sn opin 
heiltäzeUÄ y ritän  laskeutua alas. huon- 
duksвAA^opi aigembi kuonduda aamulla 
koeta varem m in herätä, каікеллаі do 
hän oppiu küźüdä, a m ušikk^ei sognas- 
ŝize andamā kaikin tavoin hän kyllä 
y rittää  pyytää, m u tta  talonpoika ei 
suostu antam aan, muahińe spravitau 
muga što opitau m aahinen (ihottum a) 
parannetaan loitsimalla. B oppiu ńüKšät 
šüödä koettaa tyveä syödä, końdī opi 
leibàd karhu m aistoi leipää. Pl anda 
milei o.; anda m inä oppin annas kun koet- 
telen (m aistan). Td opīme kazvatada. 
паріл opid mu .idad, on hienokaińe kun 
hyppysellä tunnustelet m ultaa, on se 
hyvin hienoa. N pidau o. boŕllŠai vietta 
p itää  y rittää  painia, minä lähtìn väged 
oppimài, bohattįŕīŋke vojuimai m inä 
lähdin voimia koettelemaan, sanka
rin kanssa taistelem aan, minä do kuuś  
kierad oþīn i  enambad minä en voi 
m inä jo kuusi kertaa olen y rittän y t 
(tehnyt) enkä enem pää jaksa, oppi-

gamİE duosta yrittäkääm m e juosta! ak 
oppiu oppipi(òo, kobraa vastài, küps, kai 
vedàu iereĥ vaimo [ottaa pellavaliosta 
ja] tunnustelee näytepivon, kourallisen, 
[jos on] kypsä (tarpeeksi lionnut), niin 
nostaa [koko lion] pois.

oppipi\vo (Kn), N -(o; g. Kn -von, N -<-òn 
näytepivo (kourallinen likopellavia): Kn 
kalcs ńedaAÌd ligotàmme, otamme o-vòn, 
sen kuivadàmme kaksi viikkoa liotamme 
[pellavia], otam m e näytepivon, sen kui
vatam m e. N esim. ks. edellisen sanan 
kohdalta!

opäl (Sn B TP Lh), B opäì, öþäť, N 
opa,í, opal taas: Sn oïLopäť sanaa, o tti 
taas sanan. B ūdessai (uudelleen) kaz
vau meĭš i  (ja) rodizou (tulee) öpä-ť 
kašk. (v. опять.)

or\a (Sn B N TP); p., pl.n. Sn B -ad; pl.p. 
-id iso näveri, ora: Sn haravō šelgämē 
(lapaan) kaivetau Aoukuid огал. T P  
лоикоп kaivettau o. n. reiän kaivam ista 
varten.

orahai\ńe (B), Lm -nę; pl.n. B -zed hyvin 
nuori, punainen oras: B rugiŝ šiemettu 
do nouŝ o-šeĩę ky lvetty  ruis jo on noussut 
oraalle.

ora\ińe (Sn B Td M), B -і п ( е ), N TP SP 
P h  -ine, Lm -inę; p. Sn B Td M -St, Ph  
-štį, SP -stu; pl.n. Sn B Td Ph  Lm M 
-ižed, SP -ized; pl.p. Sn B Td Ph  M -ižid, 
SP -izī naskali: Sn o. pid 'äu o Ada íSaba- 
ton omheAdes naskali ta rv itaan  saapasta 
ommeltaessa. B špilkan ajettau oraìn(k) 
n. kenkänaulan lyöm istä (puisen naulan 
reiän kaivam ista) varten . M iSabatoiden 
ombeAtau o. n. saappaiden ompelemista 
varten.

or\az (B Td), N -àz, -as; p. B Td -ast; 
pl.n. B Td N -ahad; pl.p. -ahid hyvin 
nuori oras: B rugiŝ nouzou orahaAę, 
puhkenou. o. покалд nouzou oraan kärki 
tulee näkyviin. Td kagr on orahaJi. (ks. 
ozm.)
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ora\u (Sn —V SP—Kj); p. Sn—Y Ph Kj 
-vad, SP -voa; pl.n. S n - V  SP Ph Lm Kj 
-vad, B N Plı -vàd; pl.p. Sn B Pl Td Kš 
-void, SP -vt orava: Sn me ťšńikkanibū  
oravoid. lendeĩī o. siipiorava. B oravam 
peza on sagedas (tuuheassa) kūzes, kan- 
dos, huaban ondes (ontelossa), oravan 
haukkui koir oravakoira. oravaŋkogodai, 
ken ostan i  müöu oravannahkakauppias, 
joka ostaa ja  myö. o. puittau  (kiitää). 

orav\àąhänd (B Pl), Pl -anhändheiń, Td 
-aņhäńd; p., pl.n. B P l -àąhändad korte 
(equisetum arvense) kesäversoisena: B
o. kazvau киіѵал коЫал. 

ordim  (Td); p, -d; pl.n. -ed; pl.p. -id  rii
hessä parsien päiden kannattajaorsi, 
päistään seinään k iinnitetty . 

orđi\ńe (Sn B Pl), B -I; p. Sn B Pl -Sf, 
pl.n. -led, B -led; pl.p. Sn B Pl -šid 
riihen parsi: Sn rīhez олЛаи o-šed. B 
rīhes ozràd ahtetau üīähäkš(i) ordišũę  
kuivàttavakš.

*ordui\ne (TP); pl.g. -ziden orsi: vai pidвA- 
nou o-ziden tagan seišoteAta (itk.) vai 
pitäneekö ovensuussa (orsien takana) 
seisoskella.

oŕe\h(x) (B Td); p., pl.n. -hhad; pl.p. -hoid 
pähkinä, (v. орѣхъ.) 

oŕešk (K š N); p. -ad; pl.n. Kš -ad, N -àd; 
pl.p. Kš -oid pähkinä, orehka. (v. орѣ|- 
шекъ, -шка.) 

org (Td Kj); p. Kj -od; pl.n. Td -òd, Kj -od 
orko, noro, m etsää kasvava vesiperäi- 
nen alava kohta: Td o. on mehòv da sam- 
maliĥkàz koht, on лаЫ, šiŁ ı ла( Шіл\ orgòs 
kazvàv äi muărđăd: bııö.ĸĩd da muštëuòid
o. on kostea ja  sammaleinen paikka, on 
tasainen, tasaisella kohdalla; siinä kasvaa 
paljon m arjoja: puolukoita ja  m usti
koita.

oŕ%o\ì (SP); p. -idu; pl.n. -id; pl.p. -лоі 
mesimarja: o-id^om, т иал kazvau. 

oŕih (Sn B Kn Kš N V SP Ph Pk), B oŕ(i)h, 
oŕ(в), B V T P  Kj orih, P l Td oŕh, Td 
oŕh, or(x)h, Kš oŕèh, N oŕJhę, oŕih, orļh,

oŕxh, oŕih, Lm  orih; p. Sn B Kıı K š 
oŕiht, Pl Td oŕht, Kš oŕèht, N oŕ't, V  
Plı oŕiĩıtę, SP oŕihtu, Lm orihtę. Kj 
oriht; pl.n. Sn B Kn Kš N V SP Plı 
oŕihed, B orihèd, P l Td oŕhed, Kš ore- 
hed, N oŕehed, oŕxhed, V orehèd, TP  Kj 
orihed, Plı oŕihęd; pl.p. Sn B V Plı ori- 
hid, Pl Td oŕhid, Kıı Kš oŕihīd. Kš 
orehĩd, N oŕxhid, SP oŕihĩ, Kj orihĩd 
valakka 1. ruuna: B oŕih hebo sałvettu on 
v. on kuohittu  hevonen. 

orihsäAgü (Lm) orivarsa. 
oŕihvarz (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid ed. 
ог|л (B Td), Plı -nę; p., pl.n. B Td Plı -nad;

pl.p. B Td -ìįd kotka. (v. ор|ёлъ, -ла.) 
oroi (B P l Td); p., pl.n. -d eräs paksuvarti- 

nen, ruskeakuorinen, a lta  valkea sieni: 
B o. on kova griba (sieni), p iä lü tíi rus- 
ked, а ла ій і va.tged. (v. боровйкъ.) 

orļğ (Sn B Td Kš), T P  Plı -et; p. Sn B Td -t, 
B Kš -í; pl.n. Sn B Td Kš Ph -ded, T P  
■dèd; pl.p. Sn B Td -ltd, Kš -ltd  orsi 
(pirtissä: hirsimäinen, ylem pänä hylly- 
m äistä orsilautaa; navetan  parvessa, 
aitassa, saunan eteisessä); parsi (rii
hessä): Sn pane päreged (päreet) ordeAç 
[kuivumaan]! B вагаіл orde.ıę pandau 
hebom brujid, nuorad navetan parvessa 
orrelle pannaan hevosen valjaita, nuo
ria. aitas sobad (vaatteet) lükäitau (na
kataan) ordenę. daksetau (riisutaan), so- 
bad (vaatteet) оЫел§ pandau  [saunan 
eteisessä],

oru\M  (Sn B Kn Td N), N - Ш ,  - Ш е , 
T P Ph -I; p. Sn B Kn Td -Sdad, T P  Ph  
-ŝad; pl.n. Sn B Kn Td -èđad, N -êdŝad, 
oŕužad, T P  Plı -šad; pl.p. Sn B Kn Td N 
-šdoid, T P  -šoid pyssy, haulikko: Sn m inä  
zabivoi(tèin (latasin) o-šdan. kurĩc lekah- 
İĩhe dai o-š ĩībitíîhe  łıana liikahti ja  
pyssy laukesi. B minä o-šdan OAgapiäs 
oitin i  (ja) anibuin soikid. Kn puine o. 
jousipyssy. N lähtòu meİÛài oŕušaŋìce 
ambumài lindud. (Av оружьё.)
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08' (Sn B Pl Td), B SP oś, V Ph Lm oǻśę-, 
p. Sn B Pl Td V Ph  ośśad, SP ośśoa-, 
pl.n. Sn B Pl Td SP ośad, V ošśàd, 
pl.p. Sn B Pl Td ośśid, S Possĩ akseli, 
(v. ось.)

oškur (B); p. -ad alushousujen vyötärö, 
jonka läpi vyö kulkee. (Arv ошкуръ.) 

osobi (Sn) erikseen: lülǽiu  (viskelee) đüvät, 
šīd erodau ãüvä o., rūmened o. (v. ocóŏł.) 

ośoAkę (Lm ) puinen viikatteenteroitus- 
liippa. (v. осё|локъ, -лка.) 

ošouńi (P k) suuri ajoreki. (v. ошевни.) 
ošpi\ĨŜ (Sn), B Pl ošpiĭŚ, B Td ospiťs; 

p. Sn ošpi\t(šad-, pl.n. -<•Űad; pl.p. -(tëoid 
rokko: Sn egläi AapšİAę pańđl o. eilen 
lapset rokotettiin . B ośpųtías buťkuišed 
(n äp p y lä t)nouzou. ospi(Űandäłgedľokon- 
arvet. Td rnust ospiĩš m usta rokko, jossa 
isot, m ustapäiset rakot. 

osrog ks. azrag.
ośéeĥkaid (N) risuaita. (Av осѣкъ.) 
ostada (Sn—У M Lh), SP ostoa, Plı ostai. 

Lm  osta, Kj osta-, pr. Sn—У SP Ph  Kj 
M Lh ostan-, impf. Sn ošĩin, Sn B Pl Td 
K š M Lh ošÛin, B Td ošĨHn, Kn Kj 
osün, N osiin, V SP Plı osiin ostaa: Sn 
m inä ošiiń dauhod vĩš havadod (säkkiä). 
hän oši ūdee heboo. hän колте sanad 
oštǻ. B m ušik  (talonpoika) іилои ostama 
oлged (olkia). N bŕiha ośi valìİŠ koī- 
Üaišçç nuorukainen valitsi ja  osti sor
muksen.

osla\i (N); p. -jad, pl.n. -jàd ostaja: mäńi 
edęu o-jad vähäšt meni vähää ennen 
ostajaa.

ost\eлda (Sn Lh); pr. -елдп, N -ę.ıęn-, impf. 
Sn Lh -eĩin, N - įīin  ostaa, ostella, hie
roa kauppaa: Sn ak Ьаллаі kourad 
osteAou akka häneltä rek ipeite ttä  ostelee 
(hieroo kauppaa). N kävçAęn m inä küli- 
лoid müöiìį, ostęAęn minä êlvàltăd minä 
kuljeksin p itk in  kyliä ja  ostan elukoita. 

oz\a (Sn—V SP P h  Kj); p. Sn—V Ph Kj 
-ad, N -àd, SP -oa onni, kohtalo; osa: 
Sn osakš (onneksi) eę лащ еппи. midee

šina ozaą ī ö u š ì d  millaisen onnen sinä 
löysit? B anda, dumaA, ozad\ šeńihoo 
(sulhasen) emä viĩĩad  sip ĩiu  (ripottaa), 
rugišt, kagrad i  (ja) ozradl štobį (jo tta) 
oza paremb ĩienou (tulee), m inä оталл,. 
огалл^оііп  m inä omin onnin olin. Kn 
lindu олпои mвfİsàs kirdàu, m inun oza 
vie kirđavèm  lin tu  m etsässä on kirjava, 
minun kohtaloni on vielä kirjavam pi. Td 
koлmańđŝ (kolmas) oza. N tuli m ī tu li, 
opìm ozàd tu li m ikä tu li, koettelemme 
onneamme. Ph  kaksin ozìn kaksin ver
roin.

ozdbīuod (Sn); p., pl.n. -ad\ pl.p. -id  lah ja  
äidille lapsen syntym än johdosta: ku 
ak suau .lapsen, tuodau каллеі o.: pîra- 
gad, kurńikkad, erăz derjgad vieu hamba- 
hikš kun vaimo synny ttää  lapsen, tuo 
daan hänelle synnyttäm islahja: piira
koita, kalakukkoja, joku vie rahaa 
(lapsen) »hampaiksi», (v. людо.)

*ozai\ne (TP); pl.ıı. -zèd\ pl.p. -zid (itk.) 
onni: on o-ziden paki(iǻusaigaizèd on 
onnenaneluajat.

oz\aitta (Sn Td), B Pl Td N V Ph -aita, 
SP -ata, Kj -āta-, pr. Sn B Pl Td V Plı 
-aidan, N -àldàn, SP -oan, Kj -ādan-, 
impf. Sn Pl N Ph Td -aišin. Td -ai, 
SP -ain, Kj -āšin  osua, saada osumaan, 
sa ttu a  (maaliin): Sn šina ed voi ĩindū o. 
sinä et voi osua lintuun [ampuessa], 
P l ed voinu ozaita (osua maaliin, jo ta  
kivenheitolla tavoitit). Td kivelŁozai 
piähä kivellä sai osumaan päähän, kivi 
ozaiš piähä  kivi sa ttu i päähän. SP ozata 
poaĩih  osua m aaliin.

oza\kaz (Sn—Td N Kj), B Td -kàz. Td 
-ĥkàz. Td N -ìtàz-, p. Sn—Td N Kj 
-kast. Td -kàst, -kkàsk, pl.n. Sn—T d  N 
Kj -kkahad. Td -kahàd, -kkahàd-, pl.p. 
Sn B P l Td N -kkahid, Kn Kj -kkahld. 
Td -kahid onnellinen: B kelle pũttunou  
Ъгікалд, se o. on kenelle nuorukaiselle 
[puheena oleva neito] joutunee, se on o. 
N siu minä ozaìcàz, ku i kasi da koir
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mindai ei heitèttu se minulle oli onneksi, 
e ttä  kissa ja  koira eivät m inua jä ttänee t 
pulaan.

oza\toińe (Sn B Pl), Td Kš -tuińe, Kn N 
-toine, N -toinę, V -tuoine, SP -toi. Ph 
-tuoi; p. Sn B Pl Kn N -tošt; pl.n. Sn Pl 
Kn V SP Ph -ttomad, B Pl N -toišed, Td 
-ttumad, Td Kš -tuiźed, N -ttomad, -toi- 
źçd; pl.p. Sn Pl V Ph -ttomid, B Pl N -toi- 
źid, Kn -ttomīd. Td -tuiźid, -ttumid, Kš 
-tumīd, -tuišīd, SP -ttomī onneton: Sn 
hän on o. rišİikaaz (ihminen), šůı ozatto- 
тал ѵапкал küźüìäu  siltä onnettom alta 
V ańkalta kysytään. N lienem müö ozat- 
tomàd igakš me tulem me koko ikämme 
olemaan onnettom ia.

ozattomu\z (Sn); p. -í; g. -den onnettom uus: 
hän o o-ī moińe kŏuh hän on onnetto
m uuttaan  niin köyhä, o-dekš naŋgeńin 
(lankesin).

oza\u (V SP Ph); p., pl.n. -vad onnellinen.
oźm  (Sn), B oźm, oźm, ōźim, N ozm, ozmĸ, 

oźmə; p. Sn oźmad, B ośmad; pl.n. Sn 
oźmad, B oźmad, B N oźmàd; pl.p. Sn 
oźmid, B oémid (täysin kasvanut) oras, 
laiho: Sn rugiź oń do oźman. rugehen 
oźmad vihotettau (vihannoivat). B koĩm- 
suaraińe (kolm ihaarainen) oźm. neĩĩän- 
ded poigad đänüöi suau rugehen oźmiłį 
šügüzen neljännet pojat jänis saa rukiin 
oraille syksyllä, (ks. oraz.)

ozmheiń (Td); p., pl.n. -äd; pl.p. -id  eräs 
palpakkolaji (sparganium  sp.).

ozr (Sn—N Pk), N -e, V T P  Ph Lm -ę, 
SP Kj -u; p. Sn—V Ph P k  -ad, N -Sd, 
SP Kj -oa; pl.n. Sn—V SP—Kj P k  -ad, 
B N TP  -àd; pl.p. Sn Pl Kn Td N V Ph 
-id, Kn Kš -īd, SP -ī ohra: Sn hīŕ mäńi 
ozriden ал. rīhes hobitau (toistamiseen 
puidaan) ozrid. B ozranę pidau vierdipūd 
eńamb, mòat pidau eńamb ponttada ozranę 
ohra tarv itsee enemmän vierrinpuita, 
m aata  p itää  ohraa varten  enemmän polt
taa . hanme ozrad halmeellinen ohraa. 
rouhitau ozrad ohria rouhitaan.

ozra\ińe (Sn B Pl Td), T P  -me; p. Sn B P l Td 
-st; pl.n. -iźed, TP -ized; pl.p. Sn B Pl Td 
-ižid  ohrainen, ohra-: Sn paštagad o-št 
kürzäd paistakaa ohrakakkuja. sūrtau 
sūrind o-št кйгікгѵел ohrasuurim oita rou
hitaan  käsikivellä. B o. dauh, leib. T P  
huttu keitetäh rugehizes đauhos i ozraizes 
(ruis- sekä ohrajauhoista). 

ozràƞkogo (N) ohrakasa. 
ozrànviĩīă  (Td) olıravilja. 
ozrmòa (B) ohralla oleva kaski. 
огграло (B Pl); p., pl.n. -d; pl.p. -id palo, 

johon aio taan ohraa kylvää, o. om 
puhtàz (polton jälje ltä  siinä ei ole pa la
m attom ia puita). 

ozrpiă (B); p., pl.n. -d; pl.p. -id  ohrantähkä. 
ozrróbeh (Td) ohrarove, -tuokkonen. 
ozršäŋg (Pl), Td ozRŠäŋg, ozrànšäŋg; p., pl.n.

Pl Td -ed ohransänki. 
oz\ultada (Sn B P l Ph Lh), Td -utada, 

N -iıttada; pr. Sn B Pl Td Ph  Lh -ulan, 
N -utàn; impf. Sn Td Lh -utin, B P l Td 
-utin, N -uïin , T P  -u íti, Ph  -uttį näy ttää , 
osoittaa: Sn лаиказ (m yym älässä) sanu- 
tau: »ozuta tavaroidŉ sormen.! ozuteĩĩī 
muźikkaD (miestä), adamaa händ ozuttau, 
đog om puoĩüöd Otavan pyrstö osoittaa, 
joko on puoliyö. B uńis ozuttau milłę 
unessa ilm estyy minulle. N ozuììltę doro- 
gaą, kunna mändä näy titte  tien , minne 
mennä.

ozu\Uazetta (Sn), Kš -tasta; pr. Sn Kš 
-ttazen; impf. Sn -tĩīme, Td -tīhe, Kš 
-ttaźīn, N -d īzęi oso ittau tua , näy ttäy ty ä : 
Sn hän millei uńiss^ozuliĩhe. Td keză ozu- 
tĩhe lühüdäkš. N ozuítīzęi tämä ak oma 
koŕetàkš vaim onsa osoittautui (unessa) 
vaunuiksi.

ozutte\nda (Sn); pr. -nęn; impf. -ĩin  näytellä: 
Sn mäne o-nę pe.ıâođl N lăhtou konđi(àŋĥe 
külinoid müöi konđiad ozùttęumai lähtee 
karhu  m ukana p itk in  kyliä karhua näy t- 
telem ään.

ozutteĩiška\ta (Sn); pr. -den; impf. -źin  alkaa 
näytellä.
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ota\u (B Td Y Pk), B -v; pl.n. -vad odelma: 
Td kazvoi o. (Av отава.) 

otkaz (Td); p. -ad kieltävä vastaus (varsink.
kosijalle), (v. 0 T ĸ á 3 i> .)  

otkaž\ida (Sn B N); pr. -in; impf. -īn  an taa 
kieltävä vastaus (pyyntöön), ero ittaa 
(toimesta): N et sinä händäi otkašinnę 
ieręĥ, ka лорріи häm meid kun et sinä 
h än tä  (renkiä) eroittane toim esta, niin 
hän tuhoaa m eidät, (v, отказать.) 

otkaš\izetta (Pl Td); pr. -izou; impf. -the 
k ieltäy tyä tu lem asta mihin pyydetään; 
an taa  rukkaset kosijalle, (ѵ .отказаться.) 

oUogī (Pk) loiva: o. mägi. (v. отлбгій.) 
otpusk (B) loma: tuli sandatałę se vuoš, što 

lähtä o-ā kođī tu li sotamiehelle se vuosi, 
jolloin hän sai läh teä lomalle kotiin, 
(v. бтпускъ.) 

otŕad (B) sotaväen osasto, (v. отрядъ.) 
oU (Sn B Pl Kn Kš), Td ots, Td Kj ote, 

N otŠ, V Plı ottŠę, SP ottŚu; p. Sn—Kn 
Kš V Ph ottİad , Td Kj otsad, N ottšăd, 
SP ottšoa; pl.n. Sn—Kn Kš V SP Plı 
0(Ŭad, B N 0(Ûàd, Td Kj odsad; pl.p. 
Sn ottǻid, B Ofíšid. Td odsid , Kš ottšĩd , 
0(tǻld, SP ottšĩ otsa (ihmisen, eläimen, 
uunin); (m äen)huippu, yläosa; (talon) 
pääty : Sn hалдолл..ікк ottšā, 0(tsam 
mureęš (rikkoi), vcuıgeđ đuro (viiru) 
1ект(ілл„0(İŜas. pane pä(tëin 0(Űanę kuiva  
anaièвD (kintaat)! Td pä(tŠin ots iilemb 
pä(tšin sūd. mägen ots. N ei hänen ottšài 
tĩuıę ei hänellä ole edesvastuuta (nuo
resta  sanotaan), seiŝuu peŕïi śinna o(tiin  
seisoo p irtti, p ää ty  sinnepäin.

0(tëeređ (N) vuoro: i  naŋgeń m inun o. mändä 
ja  tu li m inun vuoroni mennä. (v. оче- 
редь.)

otŠk\ad (Sn B Pl Td), N -àd; pl.p. Sn B Pl 
Td -id silmälasit: Sn hännäi on o-at 

Silmin. N stařik  (vanhus) panòŭ o-àt 
siīm ī. (v. очкй.) 

oìǺremeń (B Pl), Td ots; p., pl.n. B Pl Td 
-id; pl.p. -īd  o tsahihna (hevosen päit- 
sissä). (v. ремень.)

19

oĩšseinę (Lm) päätyseinä. 
oĩššĩb (B) (rysän) otsaverkko: merežìs on 

šīb: o. i  kakš bokšībed rysässä on siipi- 
(verkko): otsaverkko ja  kaksi kylki- 
verkkoa. 

oíštukad (B) (hevosen) otsaharja. 
ott\ada (Sn—TP M Lh Pk), N -ăda, SP -oa, 

Ph  -ai, Kj -a; pr. Sn—Plı K j—P k otan, 
B Kn Td Ph  otàn, B Td otan; impf. 
Sn B Td Kš V SP P h  otin, B Td N ottin, 
B Kj otin, P l N M Lh ottin, Kn ottīn, 
N- oìtin, ottin, otin, oïìn, TP otti, Ph  
oïįn o ttaa; n yh tää  (pellavaa); viedä, 
vaa tia  (aikaa): Sn brakuiįtsed äijäŋ ka 
otat pahimaą valikoit kovin, niin saat 
pahim m an, kokoi (kotka) ottau латЬа- 
ham muas-p^äi. ota kätküd hīnahis (hih
noista). kodavävü (kotivävy) on otettu, 
ota ođđa,ı (peite) kattegikši. m inä otan 
da riehkii šindai vähī heŋgī m inä otan ja  
pieksän sinut melkein kuoliaaksi, kńĩgan 
ottahut ĩäkš  o te ttuaan  kirjan lähti. B 
äijäŋG tahtod hebos ottada kuinka paljon 
(hintaa) tahdo t hevosestasi? hän ot m in
dai kädès (kädestä), tämä ruad (työ) äijän  
(paljon) aigad ottau. P l pe.ıvast, līnad 
otetau [m aasta], Kn īvanàn päivàd vastę 
otętah vast ke.ıdàiêęs bobàs juhannusyönä 
poim itaan kim ppu niittyleinikkejä. Td 
elä vai ota pahàkš älä vain o ta pahaksesi! 
N ottagàt mindai koŕettài (vaunuihin)! 
edgi otaiš m indai etkö ottaisi m inua [ren
giksi]? konđifàd otèttài plieššit puręmai 
karhut ry h ty v ät kaljua (päätä) pure
m aan. ei pidanuiŝ m indai o. miehęnę 
sinun ei olisi p itän y t o. m inua vaim ok
sesi. P h  äijaŋgo sinä vuoden pankkăd otàď 
paljonko sinä haluat vuodelta palkkaa? M 
igan eläd, iga mield ota oppia ikä kaikki! 

otta\i (Sn N); p., pl.n. -jad; pl.p. -jid  o tta ja: 
Sn mäńīš lešk miehenę, д..еилд źeńixyäd,
o-jid menisi (nais)leski naimisiin, m u tta  
ei ole sulhasta, o ttajia . 

ottazetta (Td) tu lla  tiineeksi: lehm, hebotš 
(tam m a) o İtīhe.
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ottopoig (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  
ottopoika: Sn iänn„ižandann„on o. 

ottotütär (Td) o tto ty tär. 
ottoveĩ (B) kasvattiveli. 
oítǻękīru (Lm) otsa.
otŰin  (B); ill. -ā  ym päristön m etsä (kylä

kunnan perintöm aa): rnäńi hän o-ā. 
(v. бтчина.)

*otveđi\da (B); pr. -n ta lu ttaa : läkkä minä  
andan, o-n hébon povodas sinun kädē 
lähde, m inä annan, ta lu tan  hevosen su it
sista  sinun käteesi, (v. отве|стй, -дутъ.) 

*otv\et (B N); p. N -èttad vastaus: B hän 
raportalę š iłłį  otvetan andoi mugoman 
hän antoi siihen raporttiin  tällaisen vas
tauksen. N śe mies ei anda hälne ń i m ida  
olvèttad se mies ei vastaa  hänelle m itään, 
(v. отвѣтъ.) 

otvor\k (B Pl Td); p. -kkad; pl.n. -kàd; pl.p. 
-koid ruuviavain. (v. отвёртка.)

oun\asiada (Sn Ph); B P l Td -àsiada; pr. 
Sn Ph -asian; B Pl Td -àstau; impf. B 
-àsť, P l -ašfš vainu ta  (vaistomaisesti, 
esim. e ttä  pyydys on vaarallinen): Sn 
pinnamus końdī ounastau dälged, ei іиле 
m öm ă  vahinkoa teh n y t (lehm än k aa ta 
nut) karhu vainuaa [ihmisen] jä lje t, ei 
tule syöm ään [haaskaa], P l koir ounàs- 
tau. kondī ounàšíš: ei tunnu (palannut) 
padinałe  (haaskalle). 

oun\as (Sn B Kn Ph), B Lm P k  -as, N -àz; 
p. Sn B Kn -ast; pl.n. Sn B Kn Ph Lm 
-ahad; pl.p. Sn B Ph  -ahid, Kn -ahīd; 
komp. Sn Kn -ahemb; sup. Kn kaikiss„ 
ounahemb helposti vainuava; ovela, vie
kas, kavala (ihminen, eläin): Sn m äńiŋ  
końdiad varđoim ā  (odottam aan), verno 
(varm aankin) ounas końdī, ei tunnu. 
Lm o-as toišen moańittau  (pettää).

P
pad\a  (Sn—Pk); p. Sn—TP P h —P k  -ad, 

SP -oa; pl.n. Sn—V SP—P k -ad, N TP 
-àd; pl.p. Sn—N M Lh -oid, V Ph -uoid, 
SP -oi p a ta  (malmia, rau taa , savea), 
ruukku: Sn on tíugunašt, saviŝt, kino- 
varnįad padad  on malmi- ja  savipatoja, 
tum m anruskeaksi laserrettu ja  saviruuk
kuja. N aĥàu o ïđ ī maidòd padoihei nas- 
ketèttùd akka oli kaa tanu t maidon ruuk
kuihin. T P  maido nasketetah padah lüp- 
sinreŋgis-päi (lypsinkiulusta). 

padai\ne (TP); pl.n. -zed; pl.p. -zid  pieni 
p ata , ruukku: maidod pandah vardeƞ- 
keräizeh (varrelliseen) padaizeh pien i 
nusikkaine (pieni lusikallinen). 

padałaudaińe (Td Sg) m aitoruukun peit
to n a  p idettävä  ohut koivulauta, joka 
pestään hiekalla ja  varpuluudalla joka 
lauantai.

pädin  (T d);p ., pl.n. -ad  haaska, raato . (Av 
падйна.)

padon (Td); p., pl.n. -ad jy rk k ä  vesipu
tous. (Av падунъ.) 

pa(đŝa  ks. pä(dzä.
paļdv  (Sn), Td Kš -dv; p. Sn -dved. Td Kš 

-dved, Kš -dvèd patvi, (koivun) kylki- 
puu: Kš padvèd otetau pūs (puusta). 

padv\ehińe (Td), Kš -ińe patvinen, koivun- 
kyljestä teh ty  (esim. hanko). 

pagan  (B Td Sg), Lm  pogànuoi saastainen; 
syötäväksi kelpaam aton: B p . ašťŝī 
(astia) (jos siinä on pesty esim. lapsen 
riepuja ta i  siinä on ollut elukkain ruo
kaa). Td p. lind on harak, tik  (Sg sitä 
ei saa m etsästyspyssyllä am pua, siitä 
pyssy turm eltuu), (v. noráHbiíí.) 

paganaašie\ń (Pl); p. -nt; pl.n. -ńed kuu-
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kunen 1. kuukunanm una valkeana (lyco- 
perdon hovista), 

pageńiška\ta (Sn); impf. -S, P h -ndi läh
teä  pakoon. 

page\ta (Sn B Pl Td Kš V SP—Lh), Kn N 
-tta; pr. Sn—Lm M Lh -nen, N -nçn; 
impf. Sn B Pl Td N V SP P h  Lm M 
Lh -ń in , Kn -ńln, Kš -Fin paeta; v irrata , 
laskea (joki): Sn tora rodinnou, šīt
p-kkad iärē  [kun] tappelu  tullee, niin 
paetkaa pois! ńügüišìd ruadajid ei pidä  
dano m oiüida, ei ka ei ruata, vouśo 
p-tau  nykyajan työläisiä ei saa kovin 
m oittia, m uuten eivät tee työ tä , kar
kaavat kokonaan [työstä], oja (puro) 
p-nou латЪг. B konãī p - i  karhu pakeni. 
đogi p-nou lähi linnàs (kaupungin läpi). 
veri p-nou dogem m asiī (jokena) ründä- 
hispiäi (rinnasta). Td pa-jeìī miehed 
iärei (pois), N p-nou merèi dogi. 

pagin  (Sn B Kn Td N M AV); p., pl.n. 
-ad, N -àd; pl.p. Sn M AV -oid puhe, 
pakina, keskustelu: Sn emme uskonu 
šinum  p-aD. Kn tu īi tsarį hänèŋke 
păgĩnăně tsaari tu li ju tte lem aan hänen 
kanssaan. Td bes'otoidem..p. p u h etta  illat- 
suista. N praud sinun p. sinä puhut 
to tta , opq,İ zàveđittai p-àd  taas alkavat 
keskustella, voigi mille tūda hänèňnu 
радтале saanko tu lla  hänen puheil
leen?

paginai\ne  (TP); pl.n. -zed pakina, pieni 
ju ttu : veseldelemös (ilahdutan itseäni) 
teijän р-гіл  (itk.). 

pagi\šta  (Sn—V Plı Lm M Lh), SP -sta; pr. 
Sn—V Ph M Lh -šen, N -Sen, SP -zen; 
impf. Sn B P l Td—V P h  M Lh -šin, Kn 
-šīn, SP -uin puhua, jutella, keskustella: 
Sn m inä mantaa ĩŭ d ik š  p. m inä osaan 
lyydiä p. händäi voi vieŕidä, aino p r  au- 
dat p-šou  hän tä  voi uskoa, [hän] aina 
to t ta  puhuu. bnatuřiu p-šou m idä p iä  
kandau puhuu joutavia m itä  sylki suu
hun tuo. p -š íī keskenä mušikaD  miehet 
ju tte liva t keskenään, kaikiį suađī hän

däi müö p-šm ā  kaikki alkoivat kannat
ta a  (puheissaan) häntä. B keine šina  
p-šid  egläi kenen kanssa sinä keskustelit 
eilen, pahembi endišt p-šou  huonommin 
puhuu kuin ennen, müö p-šemme lüu- 
d ikš  me puhumme lyydiä. Td p-štàu 
h iïīàka išŰi, İsuhùtadi puhuvat hiljaa, 
kuiskaten. N suoŭ hiīĩq,šīši pagìšm ài 
alkaa hiljaa jutella. M eń đaлo p-šnu  
en paljon (kovin) puhunut, nareko šaŋ- 
gurdau p-šou īü d ik š  tahallaan  puhuu 
m ongertaa lyydiä. 

pagištoi\ttada (Sn); pr. -tan; impf. -iin  
puhutella.

pagišiį (B) puhuja: toden p . to tta  puhuva.
tühdän p. valehtelija. 

радл (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
paula (virsun): Sn p-at pleiitäu  (palm i
koidaan) virzuis. B p-ad virzuiss^on. 
Td p-ad rogozàs, huonos laŋgàs p-t [teh
dään] niinestä, huonoista langoista. 

*pag\o; in. Kn Ph -òs; ill. Sn B Lh -ō, 
Td -ō \  -oĩ, -oi, N -òi pako: Sn anda 
duman daлgad norā p-õ  riensi m inkä 
jaloista pääsi luolaan pakoon. B huk 
händattã pŤ-äš p-ō  susi hännättöm änä 
pääsi pakoon, läh i p-ō. N libuu (lähtee) 
me(İsìkkoi p-òi. 

pah\a (Sn—Lh); p. Sn—TP P h —Lh -ad, 
N -àd, SP -oa; pl.n. Sn—V SP—Lh -ad, 
Kn Td N TP P k  -àd; pl.p. Sn—N TP 
M Lh -oid, V P h  -uoid, SP -oi; komp. 
Sn P l -embi, B -emb, N -èmb; sup. Sn SP 
-im , Sn kaikis pahembi, sam ī p., P l kai- 
kes pahembi paha, huono; paholainen: 
Sn ела mäne p-oidem mušikoideŋ  (mies
ten) keri pahan akaŋ kere o īi elädä p., 
akattai rodlhe (tuli) vie (vielä) pahembi. 
İămă huondus (aamu) p. pahan pogodan 
ajenęD huonolla säällä olet liikkeellä 
hevosella, dereińik, tunou p . sana, ei 
hüvä. d. on huono (kiro)sana, ei hyvä. 
pahembi hum aīńikoid  (humalaisia) олео 
šina. brakui(İšed äijäŋ ka otat p-im aa  
valikoit [liian] paljon, niin saat huonoim-
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m an. B p. m ie ĩ , pogođ  (sää), šüömińe 
(ruoka), vuoi. кала« haiš (haju), гііел 
(asia), ńütš häjuę pahakš, ei magedakš 
ty v i hänestä  (karhusta) m aistuu pa
halta , ei m akealta, tämä vuoš o ĩi paha , 
a tu ĩī vuož ĩienou vie pahemb täm ä vuosi 
on ollut huono (sadon, ansion puolesta), 
m u tta  tu leva vuosi lienee vielä huo
nompi. Td ak on pahàz mielès vaimoni 
on pahoilla mielin. ed...đo v i t  pahakš 
pane ethän kait pahaksesi ota? p. oì 
häneę paholainen vei hänet. N т щ йоілд  
lień paha elànd nuorikon eläm ä tu li 
huonoksi, śüötan i  (ja) đuotag , andàn 
kagrăd, andàn leibäd i  (m utta) hüö 
(hebod) aino pahèmb i  pahèmb (yhä 
vain la ih tuvat laihtum istaan), o ĩi häl- 
lä i İiedod pahaa vägeu hänellä oli paho
laisen an tam at tiedot, om m ušik pahan  
kiskoi mies on kiroilija. SP pahim  oo 
hein pahin on heinä[ntekoasia]. P k  pahàd 
oletti koir paholaiset veivät koiran. 

ракалла  (N) pahoin, huonosti: edgi pannu  
p ., eigi kadoiš etkö pannut (taskupeiliä] 
pahoin (huonoon paikkaan), eikö ka
toa?

pahalai\ne (Ph); pl.n. -šed paholainen. 
paham ieĩ (Sn); p. pahadmieĩd; mielipaha, 

murhe, tuska: m illei .m ađīt pahani- 
m ieĩen tobdan minulle aiheutit suuren 
m ielipahan, ei p idä  pidädä pahadm ieĩd  
ei pidä m urehtia. 

pahapuoĩ (B) paholainen, piru. 
pahasnojaińe (Td) pahasyinen: p. perä- 

Ііалд (pärepuu), (v. слой.) 
pahataba\ińe (Sn B); p. -sr; pl.n. -išed; pl.p. 

-iš id  luonteeltaan paha, kiivas: Sn p. 
rištĩkaaz  (ihminen) oo hän. 

pahe\ta  (Sn); pr. -ndan; impf. -ešin pahen
taa , huonontaa, teh d ä  huonommaksi: 
m i šindai om p-ndannu m oišeksi, vai 
ed voinu  m ikä sinut on tehny t niin huo
non näköiseksi, vai oletko ollut sai
raana?

paheita (Sn); pr. -nen ; impf. -ńin  pahentua, 
huonontua, tu lla  huonommaksi. 

paheuz\uda (Sn N); pr. -un; impf. -uin  
pahentua, huonontua; pahastua: Sn m idä  
šina p - id  đaAoĩi m istä syystä  sinä olet 
tu llu t kovin huonon näköiseksi. N emand 
i  кйлои i  p-ū  em äntä kuulee [asian] ja  
pahastuu.

pa\hk (Sn B Pl T d—V Kj Pk), Kš -ĥk, 
V Plı Lm  -hkę, SP -hku; p. Sn B Pl Td 
Kš V Ph  Kj -hkad. Td -hkad. Kš -ĥkad, 
SP -hkoa; pl.n. Sn B Pl Td Kš V SP 
Ph Kj -hkad. Kš -ĥkad; pl.p. Sn B Pl 
Td Kš -hkoid. Kš -ĥkoid. V Ph -hkuoid. 
SP -hkoi paise, ajos; (koivun) pahka; 
p a tti (hevosen jalassa): Sn p. p id iäu 
puhkaitta , anda märgäd lähtöu iärë  paise 
on puhkaistava, jo tta  m ärkä lähtisi 
ulos. B p . egläi (eilen) puhkei. ajuoi pah
kan šelga paise nousi selkään. P l V 
pahkan puhkaišin. 

pahmahus (TP) suuri kauransurvontahuh- 
m ar myllyssä: puindękagràd andetah hebo- 
лоіл i  pandah pahmahakse; pahmashuavo 
viedäh m eĩĩi(tšäh. kuatah pahmahukseh. i  
survon i  rodih kagrainfE) ãauho puinti- 
kauroja annetaan hevosille sekä pan
naan survottavaksi; survekauroja sisäl
täv ä  säkki viedään m yllyyn, kaadetaan 
huhm areen ja  survotaan ja  tulee kaura- 
jauhoja.

pahmashuavo (TP) survottavaksi m äärät
ty jä  kauroja sisältävä säkki (esim. ks. 
ed. sanasta). 

pahm àspohã  (Td Sg); g. -an kauransur- 
vontahuhm aren pohja myllyssä. 

pahm\az (B Td), Td -àz. N V T P Ph  Lm 
-as; p. Td -ast, Td N -àst; pl.n. B Td V 
T P  -ahad, Td N -ahàd; pl.p. Td -ahid 
suuri kauransurvontahuhm ar myllyssä; 
huhm arellinen (säkilllinen) kauroja m yl
lyyn tuotaessa (paino 3—4 puutaa, jau 
hoina n. Va säkkiä, pölyksi menee n. 
4 naulaa): Td kagraized dauhod om p. 
üńńã, vast m eĩĩiįtŠas tuodu kaurajau-
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hoja on kokonainen huhmarellinen, äsken 
m yllystä tuo tu ja . N kakśtošküme p-àst 
m eĩīi(tëàs survòŭ kahdessatoista huhm a
ressa m yllyssä survotaan, kudam ài hava- 
doi v īž  ńeīĩikkod mahtuu, śe lienou p-as 
säkki, jơdon m ahtuu viisi nelikkoa [kau
roja], sisältää huhmarellisen. V kaksi 
petkeĭid  [on] p-ahas. TP puindękagràd 
pandah p-ahakse puin tikaurat pannaan 
survottaviksi. Plı p-as on đauho, ku- 
dain  (joka) survotetah petkelen m eĩĩi-  
tšas (myllyssä). 

pahn  (Td); g. -an karhun t. m äyrän pesä, 
pah\oin  (Sn B Kıı Kš SP), V Lııı -uoin, 

Kj pohuon pahasti, huonosti, väärin: Sn 
pahoiį ruadoid, šīt kirotau  kun pahasti olet 
tehny t, siitä  m oititaan, p. oo saavettu, 
puazuihe mändäu sormet huonosti on 
salvettu  [rakennus], hirsien väliin sor
m et m ahtuvat, šeþ pani šinat pahoiŋ 
kiekoihe seppä pani väärin vanteet [kär
ryjen] pyöriin. B šinä p. nuađīd  (teit). 
V pahnoin azuit (teit). Kj отЪлиг riťêtui, 
pohuon ombeatud oma saum a ratkesi, 
huonosti on ommeltu. 

paxovik  (Td) suolityrä, -mulkku, (v. naxo- 
вйкъ.)

pah\us (Sn SP Plı), Td -uš, Kš N -ui; p. 
Sn Kn Td Kš N -ut, N -ŭt, -ùt, SP -uttu, 
Ph -uttę; g. Sn Td Kš Plı -uden, SP -uon; 
pl.p. TP u i n  pahuus, paha, onnetto
muus: Sn m ibi o ĩi šillei m inus pahut 
m itäpä pahaa m inä olen sinulle tehnyt? 
N śīd mille tämä pahuž rođīzei siitä  
minulle tu li täm ä onnettom uus. T P  en 
đo sūvrī pahuizĩ auađinu  (itk.) enhän 
suuria pahoja ole tehny t. 

paid  (Sn B Kn Td N), V T P  P h  -ę; p. Sn 
B Td V Ph -ad; pl.n. -ad, N TP -àd; 
pl.p. Sn B Td -oid miehen paita: Sn oštii 
sītsat (karttuunia) p-akši. p-az oo har- 
đuz (vuori hartioiden ja  rinnan koh
dalla). paattinaz auaditau  (tehdään) p-ad. 
kagauksem p-az rebitin  paidan kaulurin 
revin. B išan paidas auaditau lapselę,

: rodinutelę vasta, p. isän paidasta teh 
dään vastasyntyneelle lapselle p. 

paidai\ne  (TP); pl.n. -zed lapsen paita. 
pai\k  (Sn B P l Td M Lh), B Td Kš N -k, 

Kıı Td N -k, V TP Plı Lm  -kkę, SP -kku, 
Kj -Щ и); p. Sn B P l Td Kš N V Ph M 
Lh -kkad, Td -kkăd , N -kad, SP -kkoa; 
pl.n. Sn B P l Td Kš N V SP Ph M Lh 
-kad, B V -kàd, Kn Td N -kàd; pl.p. Sn 
B Pl Td Kš N M Lh -koid, Td -kuòid, 
V Plı -kuoid, SP -kkoi (pää-, kaula) 
liina, huivi; paikka (vaatteessa); Lh 
paikka, kohta: Sn šuAkuiŝes paikass..oo  
ribud  silkkiliinassa on hapsut, кадлал 
pidettău p. kaulaliina (pääliinan m uotoi
nen). B piä-, kagapaiĥ. Td naiŝinahmoid  
pidetău piäs paikkad  naiset k äy ttäv ä t 
liinaa päässään. Kš paikoiš, V paikuois 
liina päässä [ovat naiset], Lh Шлои 
okurat šihe paikka  tulee juuri siihen 
paikkaan.

paika\ińe  (Sn P l Td Kš Kj), Kn V Ph -ine, 
N paikainę; p. Sn P l— Kš V раіка\Ы, 
P h  -štę, Kj -štu; pl.n. Sn P l— Kš V Plı Kj 
-išed; pl.p. S n P l Td V P h  Kj -iêid, Kn Kš 
-ièĩd  pieni liina: N èeńixoAç aahđottai 
paid  i  šuukuinę paikainę кадлалё sulha
selle lah jo ite taan  [häissä] p a ita  ja  silk
kinen kaulaliina, đeńgàd śidou paikaižęi, 
panon kormańĩ rah at sitoo pieneen liinaan 
(nenäliinaan ?) ja  panee taskuunsa. 

pai\kata  (Sn B Td); pr. -kkadan, N -kadàu  
impf. Sn B Td -kkazin  paikata  (esim. 
vaa te tta ): Sn paikkad...ak p ińđzak  paik
kaa, eukko, takkini! B paikkada minuŋ  
kindahad (rukkaset)! 

paim \eń  (Sn Td), Sn -em, B N TP Lh -oi, 
B -uoi, Ph Lın -uoi; p. Sn Td -end, B Lh 
-oid, B -uoid; pl.n. Sn -ened, B Lh -oid, 
B -uoid, Td -eńed; pl.p. S11 -eńid, Td -eńīd 
paimen: Sn p-en trubaa trubiu  p. to r
vella to ito ttaa . P k  p-uəĩ on truba. Lh 
pien brihatš tariİÛezou p-oikš  pieni poi
kanen ta rjou tuu  p-ksi. 

paim \eta  (B Lh), N -että; pr. B P h  Lh
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-endan, N  -èndàǔ\ im pf. B  -enđin, P h  
-eńdin  paim entaa: B  ken egläi (eilen) 
ĭehmìd p-ei? 

pain\ada (Sn B P l Td N P lı), Td -ddd; pr, 
Sn B  P l T d N  P lı -an-, im pf. Sn B  P l Td N  
-öin, B  -uoi, P h  -uoin painaa; ta ivu ttaa ;  
upottaa; painostaa: Sn vikattehid p-etau 
tahkotes. stŕe.ıa a.ıendau ainahad, ku  
р -etau šìa aİAahid u kkosenvaaja lie v it 
tä ä  p istok set, kun sillä  painellaan  p isto s
k oh tia . koirańńäńńi (naarannappi) pidiäu 
p. Шттлл ІеіЬал. p. regeń daлgakseD. 
vedehińe p-au hebon uittades. B benıbeĩ 
(luokka) p-etau; ken ei paina, ka se ostàu. 
P l ѵіктаіёел šiü.ı p-au  sad esäällä  painos
taa . N  Auođiu kesked pudrod haudaa 
i panou haudài void, śihei p-au  tek ee  
keskelle puuroa silm än  (kuopan) ja  
panee silm ään  vo ita , siihen  kastaa. 

paina.n\ta (Sn); pr. -dan; im pf. -žin painal
taa; kaataa: händäi p -īïı ла İtanę hänet 
k aad ettiin  la ttia lle . 

paińi\m  (B  Td); p . B  -nt, Td -md; pl.n . 
B  Td -med; pl.p . -mid  pain inpuu  (ja lak 
sen, luokan): Td đàigàs-, bembeĩp. 

paińim p\ū  (Sn); p ., p l.n . -ũd; pl.p . -uid  
(ja lak sen) paininpuu. 

pain in  (T P ) kastike, kastin: hutuŋkełe 
pidäu p., kaııdateksez azuttu jauhopuuron  
kera p itää  o lla  hapankerm akastin ta . 

pain\uda  (Sn B  Td N  Ph); pr. -ū; im pf. 
-u i painua, ta ip u a , kum artua: Sn regeń 
đa.ngaksed ei p-utA hüviį. B  ãa.ıgaz on 
hüvim painunu. Td buap.,p-ui kaivo1 
vett.,ammundanıà1 m um m o kum artui kai
voon  v e ttä  am m entaakseen . N  koir i kaêi 
p -ù ü ī merèi koira ja  k issa lask eu tu ivat  
m ereen, p-nuu vedęi i  suou piellah duomai 
vet painaa p äänsä veteen  ja  rupeaa ju o 
m aan v e ttä . P h  tedri ištuheze pualikałę, 
da pualikan ńokkę p-ũ a.mh tëir i istu u tu u  
p alik alle  ja  palikan pää painuu alas. 

paiŝę (Lm ); el. -ges paise. 

pai(tëe (Ls) paitsi: p. śid (sitä ).

pai(ŭe\slada (Sn B); pr. -stan; im pf. Sn  
-śiin, B  -sťin h arjata p e llava t to is ta m i
seen .

paųúestüö  (B ) to isen  harjaam isen jä lkeen  
lä h ten y t huonom pi a ines. 

pai(tŝez (Sn  B  Td), N  puO(Ü'ęs, L m  paīīsos; 
p. Sn B  T d pai((sest; pl.n . paiŗiŜeksed, 
K n pua(Ûęksęd, N  puocŰęksęd; p l.p . Sn 
pai(ŧįekśid  p ella v ista  to ise lla  harjaam i
se lla  lä h tev ä  huonom pi a ines, rohdin: 
Sn ůïnä vuodeę roãī äij paif tëest, ku  (üöd 
oīi hüväD tä n ä  vu onn a tu li p a ljon  roh- 
tim ia , kun p ellavat o liva t h y v ä t. B  minä  
лоикип tüpīn paiţŕśekse.ı m inä tuk in  
reiän  roh tim illa . 

paj\a (Sn—-Kj); p. Sn— V  P lı -ad, S P  -oa; 
p l.n . S n — V  S P  P lı -ad, Td -àd; pl.p . 
S n — N  -oid, V  P h  -uoid, S P  -oi paja; 
kalustus: B  ahđ  (P h  tulehmo), алиЖп 
(-m ), pīhted (T d pĩhtemed, P h  pīhtèd), 
paīïad  (m oukarit), hīlt (sysiä ), puītšuk  
(pölkky), paľgiž (P h  pangis). truba (savu-  
torvi): Sn p-as tagotau, païĩatau  (m ouka
roidaan) i  (ja) ĩiв(ťsotau. 

paj\attada (Sn B  P l N  P lı L m  M L h), Td  
-atada; pr. Sn B  P l Td N  Ph  Lm  M 'Lh  
-atan, K n -àttàŭ, N  -aìàn, A V  -attan; 
im pf. Sn B  T d M Lh -alin, B -atin. 
P l -aifin, N  -at laulaa, veisata: Sn ńeišťǻet 
(n e ito set) käveldäu küläd n ıiŕ i da (ja) 
pajatettau. pajatakkal pajo (laulu)! B kiu- 
roi, so.wvei (sa tak ie li) pajattau. kualikad  
stīhuid pajatetau kerjäläiset hengellisiä  
lau lu ja  lau lava t, кйлиі, papin ku i paja- 
tetíī kuului, kuinka papit veisa siv a t. 
N  pappi maīitvòn pajòì pappi veisasi v ir
ren (rukouksen), (v . пѣть, пою тъ.) 

pajatta\i (Pl); p ., p l.n . -jad laulaja: pešši 
(P ekk a) oīi p. (v . ed .)

*pajat\us (N); el. -ùksbs lau lam inen, lau 
lanta: andau deŋgàd (rahaa) p-ŭksęs 
пеіЩ лё (ty tö ille ) , (v . ed .) 

paj\o (Sn — V S P  Ph  Kj Lh); p. S n — K š V 
P h  Lii -od, B  -òd, K -ǒd, S P  -uo; pl.ıı. 
S n — V  S P  Ph Lii -od, Td pajòd; pl.p.
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Sn P l— N Lii paj\oid, V Ph -uoid, S P  
-олоі laulu: Sn pajataklcat p.l Td i  vodìtà'‘ 
hèîd pajòŋkerä kiilu ja  h eid ät (v a sta 
v ih it ty  pari) saa tetaan  lau lain  saunaan. 
Lh kazakk^išīui ťüve,ıç da vai pajod  
đerńąndau renki istu u tu i (puun) ty v e lle  ja  
va in  lau leskelee (laulua k iskaisee), (v . ed.) 

pa\ju  (Sn Td N  P lı Lm ), V  T P  -iju. Lm  
■ĩjum, p. Sn -jud. Td -ŭd\ p l.n . Sn -jud. 
Td P h  -jùd; p l.p . Sn -juid  Sn Td reen- 
paju; N  V  T P  Ph  Lm  paju (salix): Sn 
regē šidotau pajud kab,ıahī. 

pajuļmätàs (B ), Lm  -penzas pajupensas. 

pa\kaińe (Sn B  Td M), B  -hàine, -haińe, 
B  Td -kaińę, N  -hainę, N  P h  M -kaine-, 
p. Sn P h  -kašt pakkanen, kylm ä: Sn kai 
oo šilmiz ripsut külmettü ракаізел aivan  
silm äripset ova t jä ä ty n ee t pakkasella . 
B. pogòd oīi pahàine oli pakkassää, tulińe 
p. inm ^oīi äijän pahaińe ilm a oli kovin  
k ylm ä. N  pahainç külmaé lähtegen (avan 
non). M p. tobđ ankara (suuri) pakkanen. 

pa\ka(Ûim  (B  Td T P ), Td -ga(tëin, N -kaīš. 
Lm  -ka (& n ; p. B  -kaţīǻint, Td -kaţtëimd. 
Td -ga((įind, N -hū(ÍŜimd; p l.n . B  Td N  
-ka(Üimed, Td -gaţīŜimed, N  -hàİŬimèd-, 
pl.p . B  T d -ka(tǻimid (korpi)paatsam a  
(rłıam nus frangula). 

paka(tëim\muarđ  (Sn), B  -mard, P l pa- 
ga((ǻummuard. Td paka(ĪŜim\móard, S P  
-moardu paatsam anm arja. 

paka\(téimpū (Sn B  Td N ), B  V  -Uimpū 
paatsam a: Sn p.: lehteksed (leh det) oŋ 
kui raidas, muarđad oo hänes (siinä) 
ruskedat ku i pihiĩdämmuardaD  (p ih lajan
m arjat). B  p-Uimpū on ülen hrupkĩ (h au 
ras).

pakeht\uda (B  Td); pr. -ū; im pf. -u i saeta , 
h y y ty ä , p ilau tu a  (veri): B  p-unnu veri 
p ilau tu nu t veri (jo ta  iilim ato im ee). 

*paket (B  N); g . B  -an käärö, paketti: 
B  andau kanfetàd (m akeisia) p-an. N  
vaīm ìzđ deńgàd paìǽttai pani rahat v a l
m iiksi p ak ettiin , (v . пакетъ.)

pak\ita (Sn P l Td— V S P  Ph  Kj M Lh), 
B Td -ìta, K n -itta; pr. Sn P l—V  SP  
P h  Kj M Lh -i(Űen, B  Td -ųtíew, im pf. 
Sn T d — V  S P  P h  Kj M Lh -i(tèin, P l 
-itU in, K n -i(Ű ĩn  p y y tä ä , kerjätä: Sn  
häneę napšet käudäu pakųİŚemmā (ker
jääm ässä). B  pakimā lähi. hīŕèt paĥitau  
kuaŜad (puuroa) maša.ı (M arialta). K n  
paki(Üīn ралаіёеп p y y sin  alm ua. N  vieki 
lähtèd tavarod pahimmat v ieläkö läh det 
»tavaraa» p yytäm ään ?  L h hän tu īi pa- 
kimm ã  (kerjääm ään).

paki(Üend (B  Td); p . -ad kerjääm inen.

paki(ťšusaigaiļne (TP); p l.n . -zèd p y y tä m is-  
aika: on ozaiziden p-zèd (itk .) on  onnen- 
p-ajat.

paki(Űuzleib (Td); p ., p l.n . -äd kerjääm äläl 
saatu  leipä: meil om posloviÜ: oŋgitus- 
kałaz da p-äs nađoždad ei ole m eillä  on  
sananlasku: on kim alla  saad u ista  k alo ista  
ja  kerjääm ällä saad usta  le iv ä stä  ei ole 
turvaa.

pak\i(Û l (Sn), B  Td -ĩīíšī, B  -iUv, p ., p l.n . 
Sn -itīšijad, B T d -ĩİÜijad\ p l.p . Sn  
-iİŰijoid, B  Td -lüsi(Oİd kerjäläinen: 
Sn ĩinnass„on äij pakiīÜ ijoid  kaupun
g issa  on p aljon  k-siä.

pa\kkuda (Sn B  Td Lh), B  T d -kuta; pr. 
Sn B  Td N  Lh -kun, B  -kkudau, N Ph  
-kkuu ; im pf. Sn B  Td Lm  L h -kuin, N  
-hui p ud ota , lä h teä  irti, irrota: Sn ka(İŜo, 
kaššaī pakui (elegäss iärĕ k atsos, k on tti 
p u tosi rattailta! sanvetau ka nastuu pakkū  
äij kun [rakennusta] sa lvetaan , n iin  las
tu ja  tu lee  paljon , pińdzakas präšk pakui 
ta k is ta  nappi irtosi. bu(Ûiz vandehea 
pakuťíī ty n n y r istä  v a n teet ir tosivat. 
pakui human perzeges ku  vedë naŋgeń 
k y llä  hum ala h äv isi, kun [hum alainen] 
v eteen  putosi. B  sido łujembi: ei ka pakkū  
sido lujem m in: m uu ten  putoaa! nagład 
pakutau iärei vaajat s in k oavat irti [reen  
ja la sta  p a in ettaessa ], kübeń praŭkahtau  
pakkū Aaīīalę kipuna sin gota  räiskähtää
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la ttia lle . N  hebo pakui ieręĥ omàs soimès 
hevon en  pääsi irti se im estään . T P  pahàd 
pakukìcàd, kivud kirbokkad (lo its .) pahat 
(ta u d it) k a ikotkaa, k ivu t kirvotkaa! 

pakku\ĭ (B  K n Td P k), N  -l, V  P h  -li; 
p., p l.n . B  K n - īid , P k  -īìd; pl.p . K n -īīd  
koivunpahka; peh m eä sien im uodostus  
k oivun  rungossa. 

pakli (T d) rohdin, tappura, (v . пакля.) 
palc\òttada (Sg); pr. T P  S P  -ottau särkeä, 

p ak ottaa , k irveltää: T P  piäd pakottau. 
- ī  (S n — K š Kj M Lh), Td -Г, V  T P  P lı Lm  
-īlę , S P  -Пщ  p. Sn— K š V  Ph  Kj M Lh  
- Ĩĭad , S P  -īĩoa; p l.n . Sn — K š V  P h  SP  
Kj M Lh -ĩĩa d , Td P k  -īīàd; pl.p . Sn— K š  
Kj M Lh -Uoid, V  P h  -īĭuoid, S P  -Uoi 
m oukari, väkivasara: Sn sūre.ı раПал 
paĭĩatau  (tao taan ) pajas. 

рал\а  (Sn B  Tıl Lh); p . -ad. Td -ăď; pl.n . 
Sn B  Td Lh -ad, N  -àd-, p l.p . Sn B  Td  
N  L h -oid kappale, pala: Sn pū-, Іеіррала. 
B  đo tobđan p-an matkai jo kulk i s iev o i
sen  m atk an , snūêī sa,ıdat kümmene vuot 
ühtē ралй  sotam ies p a lveli k ym m enen  
v u o tta  y h teen  m enoon. Td AŬăđĭdă 
raudàižęd pajùd i  kabãăhàd uht p-ăd 
teh d ä  [rekeen] rau ta iset p ajut ja  kap- 
laat yh ten ä  kappaleena. N  īeiĥòttai 
p-oinęĥ hakataan  kappaleiksi. 

ajı\ada (Sn B  Td K š V  M Lh); pr. Sn B  
K š N  V  T P  P h  M Lh -au. Td -àu, im pf. 
Sn B  Td K š N  M Lh -oi palaa: Sn tuagan 
(tu o lla ) meĭǻ p-аи. viritÄ tuohus (k y n t
t ilä )  ралатаі truba kubendäu, noged 
p-elau savu p iip u sta  tu lee  k ipu noita , noet 
p a lavat, tu ĩi ńägüu, roikottaa p-au  tu li 
n ä k y y , lo istaen  palaa, tua ńeictëud om 
paštutettu tuaha brihā, p-au tuskiíĩŝezou 
tu o  ty t tö  on saatu  [taikakeinoin] rakas
tum aan  tuoh on  nuorukaiseen, [hän] tu n 
tee p o ltta v a a  tusk aa. B  vierđipŭd ku  
kuivetau, parembi p-etau vierrinpuut kun  
k u iv u v a t, [niin] parem m in p a lava t, kai 
(koko) külä p-oi. raud ahđòs p-àu. püh- 
kitau kai pebrud pa.ıanude.w [kaskea pol

te tta e ssa  k u lovalkean  estäm iseksi la i
dalta] lak aistaan  kaikk i purut palaneelle  
[alueelle]. K š kašk hüvim p-oi. N  mužilc 
p-oi kīśeīī m ies kuoli [liian] kuum an kiis
selin  syöm isestä . T P  kanud kerätäi kasken 
ралакиі kasken palam isen  jä lkeen  te la t  
kerätään. L h šikšhän' śep pīhĩet tagou, 
štob,.ei kädet panętaiš sik sih än  seppä p ih 
dit tak oo , jo tte iv ä t  k ädet palaisi. 

panahtu\da (Sn), B  Td paAàhtu\da-, pr. 
Sn B  Td -n; im pf. -in  ly ö tty ä , h iertyä: 
Sn hebon o.ıgapiät p -tíĩ īäŋgin län get ly ö t 
t iv ä t  h evosen  olk apäät, ku p-u, tošĩši 
(to isinaan ) nahk lähtöu, tošŬi nostattaa 
buĩkuu  (rakon). 

рал\аіпе (Sn B  Td Lh), K ıı T P  P lı -aine, 
Td -àińę, N  -ainę-, p. Sn B  K n Td Lh  
-ašt. P h  -aštę-, pl.n . Sn B  K n Td P h  Lh  
-aižed; pl.p . Sn B  Td P h  Lh -aižid, Kn  
-aižĩd palanen , p ien i kappale, sirpale: 
Sn p. leibäd, sobad (v a a te tta ), träpitíšäd 
(riepua), pendod ĩibo (tah i) midä tahto 
(m itä  tah an sa), pien p. pendod. kai sĩokn 
mureń panaiŝikši koko lasi särk y i sir
p aleik si. B  anda muinad  (saippuaa) p.l 
K n pakųtëīn pa.ıaižen p y y sin  palasen  
leipää, pidau śüödä ралаіпе p itää  h au 
k ata  (syöd ä  väh äsen ). L h kańìĩ p. kan
to iv a t väh än  m atk aa. 

рала \( - t  (B  Td), T P  -tĩr, pl.n . B  V  -(id, 
N  -ïìd-, p l.p . Td -ĩīd  saunan lavo , lau teet;  
m akuulavitsa: Td m inä vierin  (pan in  
m aata) păjıăĩīdèn an.ıę. nošĩǻī (n ou siva t)  
hüö p-tìle. (v. полати.) 

рала\и  (Sn— V ), Kj -b: p. Sn— V -vad, 
Kj -bad, -vua-, pl.n . Sn— V  -vad, Kj -bad; 
pl.p . Sn -vid; kom p. -vembi; sup . kaikis 
p-vim  kuum a, tu linen: Sn rokkoon đano p. 
liem i on k ovin  k. p-v,,oń tämä rok. hīĭed 
om p-vad. ела duo p-vaĩ ĨŚajud (teetä ), 
vinustoitA (jääh d ytä). B p-v,,veŝi. P l p. 
leib. Td p-vàs vedès m elkein  k ieh uvan  
k uum assa ved essä , pezĕzèn (p eseyd yn )  
ралаѵал veden. Kj p-vua kartofkua (peru
noita).
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pam uz\uda  (Sn B  Td); pr. -ū; im pf. -u i 
kuum eta, kuum entua: Sn rokkooni p-un- 
nu, davai šüõdä (anna syödä)! raud p-ū. 
pū p-ū  puu palaa h iileksi. 

paAauzu\ttada (Sn); pr. -tan\ im pf. -iin  
kuum entaa: roĩc (liem i) pidHiu p. 

ра\лд  (Sn B ), N  -ug\ p ., p l.n . Sn B  -agod, 
N  -ugud\ p l.p . Sn -лдоіЛ (herneen) palko: 
Sn tänä vuoden oo sūrвD hernehpa .ıgoD .  

*palgehu\t (Ph); pl. tr. -šikse (kans.) pieni 
palje.

р а \л д іі (Sn Td K š V  P lı L m ), B  Sg -īgiš, 
Td Sg -łgiŝ, Pl -ĩgiš, V -ł,iš. T P  -лдек, 
S P  -ugis. P k  -лдіі\ p. Sn Td K š V  -ugišt, 
B P l Sg -īgišt, T d Sg -łgišt, S P  -ugistu, 
Ph -Agištę; p l.n . Sn B  P l Td K š V  SP  
Plı Lm  Sg -Agehed, V  -l(išad, T P  -лде- 
hèd, P k  -Agehįd; p l.p . Sn B  P l Td V  P lı 
■Agehid, K š -Agehīd, S P  -лдеМ  palje 
(pajassa , harm onikassa): Sn P l Td K š 
ралдекел lie((šotau. 

ра\л!с (Sn— Td K j), B  Td -лк, Td -лк , 
K š -лкке, N  -uķ, -uìc, V  P lı -л ìcę, S P  
-лки\ p. Sn B  Td K š -лkkad, P l K n Td  
V P lı -лĥad, Td Plı -Akkăd, N -uĥad, 
S P  -лкоа, Kj -Alcad\ p l.n . Sn P l— K š  
S P  P lı Kj -лkad, B Td -əkàd, N -ukad, 
-ukàd, V  -AÌcad, P h  -əkàd; p l.p . Sn— K š  
-Akoid, N  -ukoid, V  -Akuoid, S P  -,tĩcoi 
palkka, palkkio: Sn äijäŋgi pa.nkkad 
suaİD paljonko sa it  palkkaa? p. p id ŉ u  
riäđizettä edeApiäi p alkasta  on so v it 
ta v a  etu k äteen . N  süöìoi, đuoìoi i pau
nan maksoi tsaŕ tsaari sy ö tti, ju o tti ja  
palkan m aksoi. 

ра\лкаІа (Sn B  Td Lh); pr. -.nkkadan, N  
- ukadau; im pf. Sn B  Td -.ıkkaèin. Lh 
-лкаііп  pa lkata , o tta a  palkkalaiseksi, 
vuokralle: Sn ралкаіаи kazak ĩibo rua- 
dai p alkataan  renki ta h i p ä ivätyö lä in en . 
B  hebo paAkatau h evonen  otetaan  vu ok 
ralle. Td beśot pałkatau tanssihu oneisto  
vu okrataan .

*paAkka(ieA\da (TP); pr. -en (itk .) palkata,

palkkaella: edgo paAkkoikazakkaiziksę p-e 
etk ö  p alkolliseksi p-ele?  

*ралккоікагаккаі\пе (T P); p l. tr . -ziksę 
(itk .)  palkollinen . 

paĩïahušťŜi (N ) alasti: đaksatę iereĥ p.
riisuudu a.! 

paīĭa \iń e  (Sn B  T d), K n -inę, Kj -ńe; 
p. Sn B  Td - š t  p l.n . -iźed, Kj -šed; p l.p . 
Sn B  T d -išid  (sepän) vasara: Sn p-iń  oo 
šepäl kädes. 

p a ĭĭ\a z  (Sn B  Td), N  -àz; p. Sn B  Td -así; 
p l.n . -àhad\ p l.p . Sn B  Td N  -ahid  pal
jas; lu m eton , kierä (jää): Sn nurmed om 
p-ahad vie, euAę heińäd. aAastoińe se 
miez on, p . koīĭaĩc rand, kudamaA eıuıę 
heińäd ń i midä, p . ĩietE  p aljas on ranta, 
m issä  e i ole ruohoa ollenkaan, on p elk kä  
h iekka. B  p . đ iä  (jää), p. p iä . p-hàt 
sorkàd k arvattom at sorkat. N  p-hin  
piein  paljain  päin . 

pa īīa ļta  (Sn — Td S P  Ph); pr. S n — Td Ph  
-dan, S P  -tah; im pf. Sn B  P l Td Ph  
-žin, K n -žīn  k ä y ttä ä  m oukaria, väk i-  
vasaraa, tak oa  sillä: Sn pajas sūreA pa ī-  
Іал p-tau, tagotau. B  p-žin  mätŜkütin 
(m ätk ytin ). 

pa \īm ik  (Sn B ), B  -īm ik , Td -łmik-, p . Sn  
B  -ĭm ikkod, Td -łmikkod\ p l.n . Sn B  
-ĩm ikod, Td -łmikod-, p l.p . Sn B  -Im i- 
koid, Td -łm ikoid  palm ikko: Sn ńīt- 
tid  pidetäu раіт ікол  lan koja  p idetään  
palm ikolla . B  paīm ik  pletitau Aaŋgas, 
kuađdlvüökš pandau  lan go ista  p alm i
koidaan palm ikko, pannaan a lushousu
jen  vyötärön auh aksi. 

рало (S n — N T P  Lm ); p ., p l.n . Sn— N -d; 
pl.p . -id  1) palo, k aski p o lton  ja  Sn B  
P l k y lvön , B  Td elonkorjuun vä lisen ä  
aikana: Sn p-.ı p idŉ u šiemelä (k y lvää )  
rugišt. kerädä р-л ka.ıuв kai kokoa p -lta  
kaikki telat! B  p. künttau adràA. hüó 
vierttī kašk, .lu ad ittì p-kše i  (ja) šiem ettī 
rugiš. P l p-d ruatau ühtes kaskea v ilje l
lään  yh d essä  (ky läk u n ta). Td p-o vier
iim m e, Auađımme (va lm istim m e). K š
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p. [on] po Alettu kašk. N lähtou m uźik  
(talonpoika) śiememmai (kylväm ään) ru- 
gišt ралоі. —  2) Td eräs vaihe kyykkä- 
pelissä: vahinko koko »puolueelle». 

panǒadr (Kn); ad. -ал palosahrat, 
ралокали  (Td) tela, puoleksi palanut puu 

äsken poltetussa kaskessa. 
panokä\rg (Sn B N), Td -rg; p., p l.n. Sn B 

Td -rged; pl.p. Sn B -ŕgid, Td -rgid palo
kärki: Sn ambuidgi šina p-rgen? (vrt. 
käŕg .),

ралоріа  (Lm) ohran nokipää. 
ралор\й  (B Pl T P  Lm); p., pl.n. B P l -ūd; 

pl.p. -uid, TP -ūAơid viertopuu kasken
poltossa, tela: B P l ралоп aid .waditau  
p-uis. T P azutáh àidę ümbäri p-ŪAOİs 
tehdään  aita  [palon] ym päri v-ista, 

рал\іе (B Td); p. -teí; p l.n. -tteged rinne. 
ралііпѵиаіік (Td); p. -kkad kangastukki 

(kangaspuissa); kaulinkapula. 
paĩťš I. ks. p u a ïís .
paĩ\(š II . (B N), Td -is; p. Td -tsad; pl.n. 

B - tsad, Td -tsad. N -(sàd; pl.p. B -üoid, 
Td -tsoid m yllynrattaan  ham m as 1. 
peukalo; veneen hanka: B ѵиалип p-tëad 
m. ham paat, (vrt. v. палецъ, пальца.) 

ралиіілаЪеЪ (Sn); p. -í; pl.n. -ed; pl.p.
-id palttinakäärö . 

pa\Attin (Sn B Td), B -лЫіп, Kn -лйп , 
Td -лЦп, -łtin, N -utin, V -Attįn, TP 
-ліііп, P h  -лłtįn; p. Sn B Td T P  -лій- 
nad, Td -Atįnad. -łtinad, N -utįnad; 
pl.n. Sn B Td TP -nttinad, Kn -AÍįnàd, 
Td -niinad, -łtinad, N utįnad, P h  -лйі- 
nàd; pl.p. Sn B Td -Attinoid, Td -ліг- 
noid, -łtinoid, N -utįnoid palttina, pellava- 
kangas: Sn panttinaz Auađitau paidad, 
kuađđad i räíŰinäd p a lttinasta  tehdään  
miesten paitoja, alushousuja ja  naisten 
paitoja. V ралйіп  on релѵакап libo 
Iinan tüös azuttu pa lttin a  on pellavista 
ta i ham puista valm istettu . 

panttinahi|ńe (Sn); p. -št; pl.n. -šed; pl.p. 
-šid palttinainen, p a lttinasta  valm is
te ttu : p. paid.

paĩ\tto  (Sn TP), Sn -t, B -to; p. Sn -ttod; 
pl.n. -tod; pl.p. -toid päällystakki: Sn 
paĩtoss..anuz (vuori) nahkaińe (turkis- 
nahkaa). otA p-t кегал (mukaasi), ei 
vihm uškašīš (kunhan ei rupeaisi sa ta 
maan)! (v. пальтб.) 

paAtušk (Kn) kotikutoisesta sarasta  teh ty  
mekko. (vrt. v. пальтйш ко.) 

ралисШп (Lm) soljen paljin: p ., štobi ѵйол 
pdku iž ei s.p., jo tte i [nahkavyö] vyö
tä isiltä  putoaisi. 

pamaht\ada  (Td); pr. -azou; impf. -īhe 
pam ahtaa.

pami\ttada (Sn); pr. -tan; impf. -(in  lyödä 
takoa (nyrkillä): p-ta händäi (häntä) 
gurbā (hartioihin). 

pamitus (Sn) lyöminen. 
pa\nda (Sn—Pk), Kn -ndă, Td -ňda; pr. 

Sn—P k  -nen, Kn P h  -nèn; impf. Sn—Lm 
M Lh -ńin, B -nin, Kn Kj -nîn, -ńįn, 
P h  -nm  panna: Sn p. puaX (ǻaiéİAç padai- 
źed p. hyllyille ruuku t, snuaput bapkoihe 
pandau  lyhteet pannaan kuhilaille, druš- 
kinę ńeišíĥet pandau bantad rindā sulhas- 
pojille ty tö t k iinn ittävä t nauhan rin 
taan . ,ıaŋg pandau verkko, kaŋgahã. 
pane läpged hǽo,ıę piähä! pane žeĩetk 
piäAę pue liivit yllesi! paƞgad bľuodā 
rokkad pankaa vatiin  lientä! pap rīzuis 
pańđī muaha pappi haudattiin  messu- 
puku yllä. naizekast ei panda dm škakš  
naimisissa olevaa m iestä ei panna sul- 
haspojaksi. idoiŝī pandau kagrad ĩibo 
rugišt kokeeksi itäm ään pannaan kauroja 
tah i ruk iita, kivif (Ŝauriŋgod pandau pošt- 
dorogouę karkeaa hiekkaa levitetään 
valtateille, kaƞgaham panin  kankaan 
asetin (kudottavaksi), lĩgan sũreę regem 
panin  liian suuren kuorm an te it. pane 
peri ликкй  lukitse tupa! pane đuškan 
umbë sulje pellit! pane päìš, külü lämmā, 
sobat kuiva  pane uuni, sauna läm piä
mään, vaa tteet kuivumaan! engad mať- 
tid paŋgoi älkää kiroilko! käske panda 
samavar käske panna teekeittiö  kiehu
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maan! strok pandau (änäpäižē indā, 
kooz košitau m ääräaika m äärätään tähän  
iltaan , kun kositaan, napsenę pandau 
ošpiīǻ lapsi rokotetaan, ainaham pani 
bokkā sain pistokset kylkeeni. B nagrìš 
kuoreŋlie pandàu kuađī nauriit kuori
m attom ina pannaan tiinuun. muaha pan
dan haudataan, kinđi-pandau krana sul
je ttav a  hana. tanvèn липі panòu talvella 
sa taa  lunta, ńügü maö ühtès panemme 
rugehen pa.ıō ny t me yhdessä kylvämme 
ruk iita  paloon, hanmehen đo panin  hal
meen jo kylvin, hanmehē ťähä emme 
paŋgo rugišt, šiemekkoi, a panemme 
nagŕišt täh än  halmeeseen emme kylvä 
rukiita, vaan panemme nauriita, điätä 
ašĩšī vet panda jä tä  astia v e ttä  panna. 
häm^pańi omani ̂ p iän^šinun ťiä (ta- 
д щ ііі, tagut) hän pani päänsä (uhrasi 
itsensä) sinun tähtesi. Kn pan^uks urnbē* 
sulje ovi! ei sua ń i teině Űoìįn panda 
e tte  tekään  voi laskea (helmitaululla). 
Td oŋgē1 pandàu šät (mato), käded on 
pannu ristãį da dūmajū šeizađi kätensä 
on pannut ristiin  ja m iettii seisoallaan. 
pańđī kakš regĕd habŭd panivat kaksi 
kuorm a havuja. pikŰìnpańĩ-muastęŕ pa- 
nòŭ pă(Üìn m uurarim estari tekee uunin. 
kastęgèn pańi kaste laskeutui. ed„đo..vi( 
pahàkš pane ethän  kait pahaksesi ota? 
Kš panemme kihnois lyömme vetoa! N 
kagrad i (ja) ozràd pandài huo(đžiį 
(haasioihiıı). panòu hebòn adrài valjas
ta a  hevosen aa tran  eteen, kihnàd pan
dat sulhanen ja  morsian an tav a t yh tei
sen tu tta v an  säily tettäviksi kihlat (ra
haa ta i tav araa  kum pikin y h tä  paljon) 
vihkimiseen asti. (ks. kihnàd.) panou 
ŕīhee lämmäi. paŋgam s ü ĩ ŭ d  paini
kaamme! V p. pinoh. TP magata pań- 
dih häntç hänet pantiin  nukkum aan. 
paŋgad löülüd lyökää löylyä! Ph ăijàŋgo 
panęd sinä vuoden pankkăd paljonko 
m aksat vuodelta palkkaa? Kj pidab 
sug đangah panda , đangaŋ külmäb

p itää  sukka panna jalkaan, ja lkaa pale
lee. M en pane đangah [kenkiä], panen 
(v iritän) tulen, lähtä p. külü lämmã 
p itääpä läh teä panem aan sauna läm 
piäm ään Lh kU(Űer davai heit koukun 
panda kuski alkoi heitä koukulla lyödä. 

*panezu\da (Pk); pr. -tau tu lla  pannuksi, 
asetetuksi: vannahī p-tau suaràd aa tran  
vantaisiin pannaan hangon haarat. 

pań\ĩ (Sn); p., pl.n. -ijad ; pl.p. -ijoid pa- 
nija, asettaja , k iinnittäjä: drušk taboit- 
tau ńeišdeę, sūd bantam p-ijanę andau 
[häissä] sulhaspoika o ttaa  kiinni neito
sen, suutelee nauhan [rintaan] kiinnit- 
tä jää .

pa\ŋg (Sn B Td Pk), Td -ng, V Lm -ƞgę; 
p. Sn B Td P k  -ngad; pl.n. -ƞgad, Td 
-nged. V -ŋgàd\ pl.p. Sn B Td -pgoid 
sanka: Sn burakoińe paŋgaŋ kere san- 
gallinen kori. B Td katíinan , viedràm 
(sangon), podoińikan (lypsinkiulım),bara- 
koižem (korin) p. 

paŋg\aińe (B Td Lh); p. B Td -àšt, Lh -así; 
pl.n. B Td Lh -aišed; pl.p. -aižid korva
rengas (kivetön). 

parjgaŋkerainę (Lm) sangallinen: p. kom- 
šainę (kopsa). 

pa\p (Sn B Td), Sn Kš -ppe. B Pl Td N 
Kj M Lh -p, Kn N TP Ph Lm -p p (  
Kn V SP Ph -p p i ; p. Sn—V Plı M Lh 
-ppid , N -ppîd , SP -ppī. Ph  -þid\ pl.n. 
Sn—Lh -pid , B Td -pìd, N Ph -pìd; 
pl.p. Sn P l— Kš P h  M Lh -pīd, B Td 
-þ iįd , V -ppīd, SP -ppinoi pappi: Sn 
papid gūĩaittau  (kävelevät huvikseen). 
šeiťťšeme pappid oĩi meiđen pappid  
muaha panemas (hautaam assa). 

papa (V) isä. (v. nána.) 
pa\pad' (Sn P l—Kš), B Td -þàđ. V -padda. 

TP -padę, SP -pađđu. Ph -badję; p. 
Sn P l—Kš V -pađdad , B Td -pàđad. 
SP -padđoa; pl.ıı. Sn P l—Kš Y SP 
-pađdad , B Td -þàđad, Plı -bàđjàd: 
pl.p. Sn P l— Kš -pađđoid , B Td -þòđoid.
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V -padduoid, SP -pađdoi papinrouva. 
(v. попадья.) 

parakille (B), Td -i parhaillaan: B püipašt p. 
šiemendab rugehen auringonpaiste p. sie- 
m ennyttää  ru ista  (kasvattaa  ja  kypsy t
tä ä  sen jyvää), kiärmehess^on rugiŝ p. 
ruis heilimöi p. p. olīš vederistan huon- 
duz p. olisi loppiaisaam u [lemmen- 
nostoon]. Td päiv paštab p. 

para\xod (Sn), P l Td Kj P k  -hod; p., pl.n. 
Sn -xodad, P l Td Kj P k  -hodad höyry
laiva: Sn lcumpassud müöi i p-xodann 
aje,ndau aino kompassin m ukaan ħ-llakin 
liikutaan aina. lie(dŝud đajıoĩi p-xodau 
h-ssa (m atkustettaessa) keinutti kovin, 
(v. парахбдъ.) 

paraīi\İŝ (Sn); p. -llŝad halvaus: р-(йалл„  
išk(i) mužikan  mies sai halvauksen, 
(v. паралйчъ.) 

paraneška\ta (Td); impf. -Uĩ ruve ta  para
nem aan (lihomaan). 

par\az (Sn B Pl Td M Lh), B Td N -az; 
p. Sn P l M Lh -ast, B Td -àst; pl.n. Sn 
Pl M Lh -ahad, B Td N -ahàd; pl.p. 
Sn Pl M Lh -a,łıid, B Td -ahıd paras: 
Sn kaikis paraz m ieŝ arleĭis tämä p ar
hain mies joukossa on täm ä. B paràz 
nuor on īīnàntüös luadìttu  paras nuotti- 
köysi on ham puista teh ty , millä parasi 
калаЛ a-in^oli m inulla aina oli parasta  
kalaa [syötävänä], paraz olīğ йЫелл^ 
аідал каікіл pidada parasta  olisi kaikkien 
v ie ttää  sam aan aikaan [pääsiäistä], N aŋ 
kat (antakaa) mille paras hebol iSa- 
andòi heboo, sııomijàn parahaą (kaikkein 
parhaan), (ks. hüvä, paŕemb.) 

paralta (Sn); pr. -nen lihoa, parantua: 
īihat šüöt kui, ka śīt p-net kun lihaa syöt, 
niin lihot.

paraļía (B Td), Lm  -ta; pr. B Td -ndan-, 
impf. B -nđin, B Td -n iin  B Td v irit
tä ä  (pyydys, esim. pyssy kontion itse 
laukaistavaksi); Lm  kohentaa, paran
taa: Td rihman (ansan), pastin  (loukun) 
p-nšin. Lm nuoduoi (nuotio) pidäu p-ìa.

*parat\nįi (N); p. -nįjad; pl.n. -ńiŧàd pää
portaa t: tu ĩ xuxarka vastài p-mfaw pal
velijatar tu li vastaan p-issa. lähi sinne 
p-nįjad müöi. (v. парадный.) 

parda\z (Kn); p.-st; pl.n. -had; pl.p. -hīd  
parras, syvennys (avannon edessä): lähte- 
gem (avannon) p. 

p ardeęvedo (B Td); p., pl.n. -d tukinveto  
(talvella).

pardenaja\i (B Td); p., pl.n. -jad; pl.p.
-jid  tukinuittom ies. 

parden(ūjo (B Td); p., pl.n. -d tuk inu itto  
(joella, keväällä). 

pardenvedä\i (B Td); p., pl.n. -jöd; pl.p.
-jöid tuk inaja ja  (talvella).

*pardi\ne (V Lm); pl.n. V -zed, Lm  -Sed 
riihen parsi. 

pa\ŕemb (Sn—Td N M Lh), Sn B SP -ŕemhi, 
B Td -rbnb, B Kš V Plı -rembi, B Lm Kj 
-remb, N Ph  -rbnb, N -ręm; p. Sn—Td 
N M Lh -ŕembad, B Td -rèmad, N -rem- 
bad, B Kš V Plı Kj -rembad, SP -rem- 
boa; pl.n. Sn— Td N SP M Lh -ŕemhad, 
B Td -rèmad, N -ęmbad, B Kš V Ph  Kj 
-rembad; pl.p. Sn P l Td N M Lh -rem- 
bid, B Td -rèmid, Kn -ŕembīd, V  Plı Lm 
-rembid, K š Kj -rembīd, SP -ŕembī 
parempi; parem m in, mieluummin: Sn 
ШШгел rodīhe p., ei pureškannu ty ttä -  
ren tu li p. olla, kivut loppuivat, кол- 
met p. šidä skuafťeŕid kisa oo kolmea ver
ta a  p. s itä  pöytäliinaa on reppu, (ämä 
pidäiź ruaüA paŕembi täm ä olisi teh 
täv ä  parem m in, m i rīdeldä paŕembi 
dagazekkat parem pi on teidän (veljes
ten) ero ta ja  jakaa keskenänne omai- 
suutenne kuin riidellä. B латЪакап liha 
om paŕemb lehmän lihad. kaihten sŭtki- 
đen dälgenį vuaš heitetau ѵілй, štob 
olīz paremb duoda, ѵілиіпе kahden vuoro
kauden jälkeen kalja viedään kylm ään 
[paikkaan], jo tta  olisi parem pi ju o ta
vaksi, kylm ähkö. [vilja] vardahàs ku i
van paremb [kuin kuhilaassa], pagiŝou 
(puhuu) hüvin i (ja) kirduttau paŕembi.
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viina parembi (mieluummin) duoiŝimw 
maidod. N Ьалле sie tíī kođi semmoinę 
što parèmbakš pvda-ei hänelle teh tiin  
talo  semmoinen, ettei parem m asta apua. 
lienèd parèmb endišt briha tu le t entistä 
kauniim m aksi (parem m aksi) nuorukai
seksi. häm muonīlt m indai vie paręm 
heid hän  p e tti m inut vielä parem m in 
kuin heidät, ku i parèmb suoda kädei 
kuinka parem m in voisin saada käsiini 
[hänet]. SP paŕembi händäh (häntä). 
Lm  parembis kohtis (paikoissa). M oo vīt 
p. on v iittä  vertaa p. Lh emme (üökkö 
šindai, müö p. i(ŭe кщ(іитте emme 
lähetä sinua, me mieluummin itse 
käymme pyytäm ässä, (ks. hüvä, paraz.) 

paŕemba\ińe (Sn); p. -sí; pl.n. -ized; pl.p.
-ižid  vähän parem pi.

*parh (B); g. -an äsken sa tanu t ohut lumi- 
kerros: Aund pańi parhan, sormen đäre- 
dan lu n ta  satoi sormen paksuisen ker
roksen. (Av nápxa.) 

pa\ŕk (Sn), B Td -ŕĩc, B -ŕìi, B TP -rkki; 
p. Sn -ŕkid, B Td -ŕkkid, B -ŕlíid; pl.n. 
Sn B Td -ŕkid  parkki, pajunkuori: Sn 
raidass^om p. paŕkid hüö kerätäu [myö- 
täväksi nahkureille], 

paro(šk\a (Pl); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
m ielitietty, kulta: р-ал§ kirduttau kir- 
đašt (kirjettä). (Av парочка.) 

parpe\tada (Td); pr. -ttau-, impf. -ť  puhua 
p ärp ä ttää  (melkein välillä henkäise
m ättä).

par\ğ (Sn B P l Td Kš M Lh), Kn Kj -é, N 
paŕé, pàŕŹE, paŕé, paŕz, N V par\z, 
SP Lm -z i ; p. Sn P l— Kš V M Lh -í, B 
Td -t, N pàrt, SP par\ttu; pl.n. Sn— V SP 
Lm —Lh -ded, Td -ded, N -dèd, -dęd, 
V pàrdèd; pl.p. Sn B Pl Td M Lh par\êid, 
Kn -źīd, Kš -Sīd, SP -zī hirsi, tukki 
(hakattuna): Sn meiden briha om pari 
vedċimäs m eidän nuorukainen on tuk in- 
ajossa. ajada paržid đoged müöi u ittaa  
tukkeja  jokea pitkin. Td кардел pari 
kiändöin (käänsin). N pàŕź ei pàŕź on

kuin hirsi, m u tta  ei ole hirsi, zmeja što 
paŕé lohikäärme kuin tukki. Lh lăhïī 
(lähtivät) m eiŭă pari леікатта  (kaa
tam aan). 

parïs (N) veneen hanka. 
parvi (Y) parvi, joukko. 
pask (B Td N), Lm  -§; p., pl.n. B Td -ad, 

N -àd vetelä ulostus: N proimī hänen 
p-àu  hän sai ripulin. Lm  éīvattę on 
р-ал eläimellä on ripuli. 

pask\ata (B Td); pr. -andan, N -àndàu; 
impf. B -andin, Td -ni, N -aaz ulostaa 
vetelää.

paskaííšim  (Kn); pl.n. -ed\ pl.p. -ĩd vihe
riä varpunen (?), närhi (?); p. om pikka- 
raine ĩind, vihandad bokat, kirjavad, 
rä(đzäidau meçtšäs n. on pieni lintu, 
kyljet vihreät, k irjavat, rääkyy  m et
sässä.

paskįńärhi (Lm) närhi. 
paskhara\ĩc (B Td), B -g, Kn -k, Td păškǺ- 

harăk, N pàskharàk, paskharàkkcr, p. 
B Kn Td paskhara\kkad\ pl.n. -kad, N 
-kÒD; pl.p. B Td -koid harakka: B Td 
p.\ šībed va.iigedad, rind vaлged. 

paskĩind  (Sn); p., pl.n. -ud; pl.p. -uid 
närhi (?): pc. p itku ĩiU  (pitkulainen) 
händ (pyrstö), harmag, eläu meįťŜäs. 

pasktaud  (Pk) ripuli.
paššakoińe (B) puupalanen, joka on kiinni

te t ty  käsikiven vanteeseen. 
paššibo ks. spasibo.
paśśiboi\ta (Ph); pr. -({sen k iittää , (v. 

спасйбо.)
*paśśiboi\takseh(eze) (Ph); impf. -Uĥiheze 

k iittää: p-Usiheze pakaizele k iitti  pak
kasta. (v. ks. ed.) 

pa\ššida (B); pr. -šin  kyntää: eńämbäd en 
pašī en enää kynnä. (v. пахать, пашутъ.) 

pa\s{ (B Td), B -śť; p., pl.n. B Td -síid; 
pl.p. -sťīd loukku (pyydys), sadin: B 
kondiam p. karhunloukku (hauta ja  
tuk it). Td pasün paranŝin (viritin). 
(Av пасть.)
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paš\tada (Sn—TP Lm M Lh Pk), Td -tădă, 
SP -toa, Ph  -tai, Kj -ia; pr. Sn—Pk 
-tan, B Td -tan, Td -àv, N -an; impf. 
Sn—Y SP—Lh -toin, B Td -ŭ in  (harv.) 
paistaa; loistaa: Sn İänäpä akat paš- 
leítī leibäd, pa(Ŭoid, kurńik  tän ään  nai
set paistoivat leipää, naurispaistikkaita, 
kalakukon, kūdoi (kuutam o) paštoi taiva- 
кал. päiv (aurinko) paštau. päİŬ^oo 
viendunu, ei pasta leibid uuni on jääh 
ty n y t, ei paista leipiä. B lind, kala, 
kartofeĩ (peruna) paštetau. nagrehem pas
toin. päi (aurinko), kūdoi (kuutam o) 
paštau. Kn гіеЫілал paštįttàŭ kürz pan
nussa paiste ttava  kakku. 

paštand (B) paistan ta , paistam inen: leibän, 
lihan, калап p. 

paštaška\ta (Lh); pr. -dou ruve ta  paista
m aan: päiv p-dou. 

pas| tikaz (Sn), B Td KŠ -ічкае; p. Sn -İikast, 
B Td KŠ -fiikasŧ-, pl.n. Sn -tikkahad, 
B -Hkkahad, Td -tHkahad; pl.p. Sn 
-tikkahid  naurispaistikas, Kš myös lant- 
tupaistikas: Sn p. nagrehes paštettu. 

pašt\uda (Sn B Td T P  Lm Pk); pr. -ũ; 
impf. -ui paistua, kypsyä; sy tty ä  lem
peen, rakastua  (taikakeinojen avulla): 
Sn briha (nuorukainen) p-ū tuaha ńeišŭē  
(ty ttöön). B leib, nagriš oo hüvim paš- 
tunu, pehmedakš. leip p ä íŭ ī  (uuniin) 
pandau p-umā. 

paštutand (B); p. -ad lemmennosto jossa
kussa to ista  henkilöä ta i asianom aista 
nostajaa itseään kohtaan. 

paštut\ez (B), Td -uz; p. Td -ust ed. 
paštu\ttada (Sn B Pk), pr. Sn -tan; impf. 

-tín  nostaa lempi, saada taikakeinoin 
joku rakastum aan m äärättyyn  henki
löön: Sn tua ńei(Ŭud (ty ttö ) om p-tettu 
tuaha brihã (nuorukaiseen), ралаи tus- 
kiťŬezou (tuntee po lttavaa  tuskaa). 

pazi\tada (Td Sg); pr, -tan; impf. -iin  suk
kelaan lyödä nyrkillään jk ta  miestä, 
hevosta piiskalla, (v. пазйть.) 

patŕe\t (Sn); p. -ttad; pl.n. -tad; pl.p. -toid

valokuva: sńimidä  p. valokuvata, (v. 
портретъ.)

pa\Ŭaz (Sn— Kn Kš N V SP Plı), Td 
-(tsaz, -(tsàz, V Lm  -<• Ŭas, Kj -tsaz; p. 
Sn— K n Kš N Y ■(isast, Td -dsast, -(tsàst, 
Kš -(Ŭàst, SP -(Ŭastu, P h  -(Ûastę, Kj 
-tsast; pl.n. Sn— Kn Kš N V SP Ph 
Lm  -íŬahad, Td -ttsahad, -ttsahàd, V 
-(Ŭahàd, Kj -tshad; pl.p. Sn B Pl N V 
Ph -İİšahid, Kn Kš -iŬahīd, Td -ttsa- 
hid, -ttsahìd, SP -İŬahī, P h  -Uahid, 
Kj -tshīd patsas, pylväs: Sn Іакпалл^от  
paiŭahid  tanhualla  on patsaita . Іеле- 
grampaíİsahaD sähkölennätinpylväät. B 
p. periis, saraİA (navetanparvessa), kai- 
ѵол, іакпал (karjapihassa), karŝinas (la t
tian  aluisessa kellarissa). N heboo sidon 
paíŬahai.

pafŭazAaud (B); p., p l.n. -ad; pl.p. -oid
patsasorsi.

pa(išazAau\íisį (TP); p. -İŬad; pl.n. -(Ŭad 
patsaspenkki, uunia tukevan  patsaan 
viereinen penkki. 

pcųŰazliecdŝu (Ph) patsaskeinu. 
paiêk (B Td); p., pl.n. -ud; pl.p. -uid  

paukku, pam ahdus. 
pa(škah\tada (B Td); pr. -tau; impf. -İ  

molskahtaa: kivi p-tau vedē kivi m. 
veteen [pudotessaan],

*paŭkaht\azeta (B Td); pr. -azou; impf. B 
-ìhe, Td -ĩhe paiskautua, m ätk äh tää  
(pudota): veden ižand  (vedenhaltia) vedē 
p-ìhe. Td íedŕ koivus-piäi muaha p-īhe, 
laŋgeŝ (putosi). 

pa(škahtoi\ttada (B Td); pr. -tan; impf. -iin  
m olskauttaa: B p-İiŋ kiveę hago.ı-piăi 
vedē pudotin  kiven lau tta lan k u lta  veteen 
e ttä  m olskahti 1. m olahti. 

paiŝkai\ta (B Td); pr. -dan; impf. -ŝin  
pam auttaa; työn tää , paiskata e ttä  mols
kah taa  (esim. kivi veteen): B ambui 
paŬkai (Td p-ŝ). 

pa\Ŭoi (Sn B Td), B -Ûuoi, Kn -SİŜoi; p., 
pl.n. Sn B Td -(tsoid, B -İsuoid, Kn -štêoid; 
pl.p. Sn -tûoAoid, B Td -(ŬoAOİd, Kn
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-šÚoAoid (m ustakuorinen) nauris-, rää- 
tikkä- 1. lanttupaistikas: Sn (änäpä akat 
(naiset) paštetau pa(Ûoid. B tuness..oŋ 
pa(Űoiŋ kuoŕ ралапи. pehmet...pa(Üuoi 
tuīi.

pa((šaha\ińe (B), Td pattsaha\ińe; p. B Td 
-št; pi.n. -išed; pl.p. -išid pieni patsas, 
pylväs, tolppa.

*pauka\duda, -zuda (N); pr. -dun, -zun 
palkkautua: vuodekš олеп p-dunnu (p- 
-zunnu),

paukļinęh, -unęh (N) paukkina: кйлои 
p-inęheę Ûuràz dorogàd kuulee p-n tie- 
puolesta.

pauń | (B); p., pl.n. -id  ra ivatulla aholla hei
nää kasvava paikka; pieni n iite ttävä ala 
m etsän sisässä. 

paust\ę (V Ph); pl.n. -àd palsta. 
pavaŕ (Sn) ilkeä, huonomaineinen nainen: 

oi šina uadun  (helvetin) p.l (v. поварь.) 
pavar\ńiĩš (Sn B Td), B -iĩš, TP Plı -iťtíę; p. 

S nB  Td -ńiītëad; pl.n. -ńicŰad, B- icİŜad, 
TP -iUad; pl.p. Sn -ńicÛoid kapusta, 
valin- kauha: Sn р-п і(йал атилйаи 
tahlast taiginas-plăi, rokkan kattİAas-ļŕäi 
k-lla am m ennetaan taik inaa kaukalosta, 
lientä kattilasta; B p -iīi pahkas .mađitau 
kauha puunpahkasta tehdään. (Av no- 
варё|нка, -шка.) 

pebr (B Td), p., pl.n. -ud; pl.p. -uid  roska, 
puru, havut, neulaset: B hīrem p. hiiren 
puru. pühkitau kai p-ud pa.mnude.ıę 
[kaskea poltettaessa kulovalkean estä
miseksi] lakaistaan kaikki roskat pala
neelle [kohdalle]. mūrazmättăhä on p-ud 
kogottu m uurahaispesään on havunneu
lasia koottu. 

pebru\tada (B); pr. -t.au; impf. - f  roskata: 
hijŕ p-tau: kuivàtJcohtàt süöü hiiri ros
kaa: kuivat kohdat syö [muu jää  syö
m ättä , tähteiksi], 

pedahai\ne (N); pl.n. -šęd pieni petäjä. 
ped\ai (B Kn N), Td V—Lm -äi, V -ai, 

Ph -ai; p. Td -äjäd, N -äjad, V -ajad, 
SP -äidü, Ph -äid; pl.n. Kn N V TP

-äjad, Td -äjäd, N -ajad, У -ajad, SP Ph 
-äid, Ph  -ajad; p l .p .. Td -äjöid petäjä, 
m änty.

pedaji\ne (V); p. -st; pl.n. -šed; pl.p. -šid 
petäjäinen, m äntyinen. 

pedr (Sn—N), B P k  pèdr, Td peďr, V Ph Lm 
pedr\į, SP -u, Kj -(ŭ); p. Sn—-V P h  Lm 
-ad, SP -oa, Kj -ua; pl.n. Sn—V SP— Kj 
-ad, P k  -àd; pl.p. Sn—N -oid, B V Ph 
-uoid, SP -oi, Kj -īd  peura: Sn іалѵел 
īăgä (täällä) p-oid ajetau (m etsästetään). 
đägälöİD šüödäup-aD, ńuavoit tošo (myös). 
B arteĩ (lauma) p-uoid.

*pedrļw(Sn T P );g . Sn -un, T P  -ùn  pietarin- 
päivä: Sn p-un aigā (p-ukš) kabud (kok- 
kelipiim äkakkaroita) .mađitau. (v. пет- 
р0въ день.) 

pedrumpühä (N TP); p. -d pietarinpaasto 
(ennen pietarinpäivää): T P  p-s vedetàh 
höštöged p-n aikana Vedetään lan ta  [pel
lolle],

pedrùnpäiv (TP); p. -äd pietarinpäivä: 
p-ässah p-ään asti. (v. петровъ день.) 

pedv\ata (Sn B Pl Td Kš V SP), Kn -atta; 
pr. Sn— Kš V -adan, SP -oan; impf. 
Sn B Pl Td Kš -ašin, Kn -ašĩn, Y -aźin, 
SP -ain raahata, riuhtoa, ravistella, 
pieksää jtk ta : Sn ла/pset kašimpoigat 
(kissanpentua) pedvatau (kiusaavat). 

peg\an (B), N -àn; p. N -anad; pl.n. -anàd 
каііаѵа, valkean-, m ustan-, ruskeankir- 
java  (hevonen), (v. пѣганый.) 

peganke (Td) kailavan, kellahtavan hevo
sen puhutŧelunim i. (v. пѣганка.) 

pehk\ (Sn); p., pl.n. -od; pl.p. -oid lahonnut 
koivu: p. oo hapannu koiv, kudam  (joka) 
om püštüz ĩibo (tahi) kuadunu. 

pehm\ed (Sn B P l Td—V Ph), B -èd, Td -ĕd, 
T P  SP -ei; p. Sn Pl Td Kš T P  P h  -edäd, 
B Kn N V -edad, SP -iedü; pl.n. Sn Pl 
Td Kš T P  Ph -edäd, B Kn N V -edad, 
B -edad, Td -ĕdad, N -edàd, SP -ied; pl.p. 
Sn P l Td N V P h  -eđid, B Td -edid, Kn 
Kš -eđīd, SP -ielöi; komp. Sn -edembi, 
B -вdemb; sup. Sn (kaikis) p -eđim  pehmeä
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Sn tämä leib oo ligam p. täm ä leipä on liian 
pehmeä; B rugehen олдел šidotau snóapùd 
[kaura- ja  ohra]lyhteet, štobį (jo tta) olìž 
pehmedèmp„šidoda. p-èd sier kovasin. 
Td p. móa, raud, pū, leib, kartofel (pe
runa).

pehm eDkieīi\ńe (Sn); p. -št; pl.n. -šed; pl.p.
-šid sammalkieli. 

pehmi\ttădä (Sn), B -ttada. Td -tädä; pr. 
Sn Td -tän, B -tan; impf. Sn B Td -tin  
pehm ittää: Sn каллаг šelg p-tettī toras 
hän sai selkäänsä tappelussa. 

pehmi\tä (SnTd), B -ta; pr. Sn -däu, B -dau. 
Td -däıu; impf. Sn Td -š, B -į, N pehm itti 
pehm etä: Sn leibän p-täu leivät pehmene
vät. Td kartofel (peruna) p-ŝ. 

peh\oi, -uoi (B), Td -m; p., pl.n. B -oid. Td 
-ud; pl.p. ‘uid  pieni, sam ankesäinen ah
ven, Td yleensä vähäarvoinen, pieni kala: 
B p. on ükšvuodi(aińe ahven, ahvemmai- 
maine, nügü spóasam..pühäs p. tuliškadou 
suakkū dai nuotan sòaškatau ny t vapah- 
ta janpaaston  (1— 16 elok.) aikana pieni 
ahven rupeaa tulem aan haaviin ja  
nuotallakin  aletaan saada. Td áhvem-, 
šäŕkp-u.

ŋąeh\okubu (B), P k  -ukubu; p., pl.n. B -oku- 
bud, P k  -ukubud pehkukupo: B pehokubū 
mändäu tähkäd, kai (kaikki) hienod (hoi
kat) onged. P k  pandau tähkäd da (ja) 
kai (kaikki) [jätteet] olgiden šŭdämē 
(sisään), se on pehukubu. 

pehu\ (Sn); p., pl.n. -d; pl.p. -id pehku, 
pahna: paŋgatt^oAgempehut kubū (ku- 
poon)! 

peibuoi (V) koskikana. 
реі\дал (Sn B P l Td Kš), Kn -guoi, N -ладо, 

V Ph Lm  -дало, TP -goi; p. Sn B P l Td Kš 
-ganod; pl.n. -ga.ıod, N -лagòd; pl.p. Sn 
B P l -gaAoid 1) ihmisen peukalo: Sn 
p. lämbüu, voi kobrištada midä tahto 
p. taipuu, [siten] voi kouristaa m itä  t a 
hansa. N реіладоп pie (pää). —  2) B ve
neen hanka (puinen): venehem p. — 
.3) B kangaspuissa loin- ja  kangaetukkia

kan n a ttav a  pystypuu: šurđam, tšurkam  
peiganod. peiganod, mis šurđ püzüu. 

peiteltä\ (Pl); pr. -u peitellä, piilotella, 
salailla.

*peiten\däkseh (TP); pot. p r. -netös piiles
kellä: kuzbo p-netös m inus (itk .) m issäpä 
piileskellet m inulta? 

peitettä\u (Sn); p., pl.n. -väd; pl.p. -vid sa la t
tava, salainen: tabak tožo p. dien^on tu 
pakanpoltto  myös on s. asia [nuorilla], 

peitokkali (B) salaa: końdī šüŏü hebuoid i 
lehm İD , m uzikan, p. karhu syö talonpojan 
hevosia ja  lehm iä s. 

pei\tos (Sn Td); ill. Sn -ttõ. Td -ttoi piiloļssa, 
-on: Sn adr om„p.; pane peitto, ota peitoss„ 
,,iärē (pois)! Td kudamad (m itkä) old ĩ 
peitos.

peito(tši (Sn B Td) salaa: Sn p. müöu ak 
(vaimo) đauhod. Td häm p. kävüi (kävi) 
kodī (kotonaan). 

pei\ttä (Sn); pr. -dän; impf. -din  pingoittaa: 
p id ŉ u  końdian nahk p. kuiva  p itää  kar
hun talja  p. kuivum aan. 

pei\ttädä (Sn Td), B -ttada, N -tada; pr. 
Sn Td -tän, B -tan, N -làn; impf. Sn B 
-tin, Kn -ì\n. Td -ttin , N - t  p iilottaa, 
kätkeä, haudata: Sn peiiiăgätt^iărē (pois) 
vīnat, uŕadńik  (poliisi) Ылоиі Kn lähtes 
peiï\n išàn da emän lähtiessäni hautasin 
isäni ja  äitin i. N tämäd daugàd peiìàm  
minä muohei näm ät ja la t m inä kätken 
m aahan.

pei\ttäzettä (Sn), B M -tlazela, Pl -ttäzetä. 
Td -ttästä; pr. Sn -ttäzen, B M -ttazen, 
P l -ttäzen. Td -ttäzöıu, N -ìazou; impf. Sn 
-İİĩme, B -tīmoi, P l -ttäšīmöis. Td -İtīhe, 
M -ttazin piiloutua: Sn bu(tšin (tynnyrin) 
tagaze mäne peittäzel N mäne šina ahtūk- 
sęi (ahtuuseen) i (ja) peitate olgīheil 

pend (Sn— Kš M Lh Pk), N peud, peudo, 
V— Kj pend\o; p. Sn— Kš V Ph Kj M Lh 
-od. Td -ǒd, N peudod, SP pend\uo; pl.n. 
Sn—K š V SP—Lh -od, B T P  -òd, N 
peudod, peudòd; pl.p. Sn— Kš M Lh 
pendoid, N peudoid, V P h  pend\uoid, SP
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-олоі, P k  -M3ťd. pelto: Sn киокал kuokitau 
p-od. rovad (ojat) олЛаи p-oidem müödã 
(peltojen pituussuuntaan). B p-ou ńīttau  
(leikkaa) neicÛud rugišt. Pl rugiš šit 
p-oss..og ruis siinä pellossa kasvaa. Td 
varàiduksèn (ie pandàŭ hei.ıç pölkùd 
р-олё peloitukseksi niille (variksille) pan
naan pelättim iä pellolle. TP turbiš(turve) 
on p -иэЧ (pelloilla). 

pвAd\ait (B), V -Oįūittę, P h  -aittę asuinraken
nuksesta erillään oleva a itta . 

pendo\ińe (B); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. -išid  
pieni pelto, 

pendomoa (Lm) m ulta, peltomaa. 
peAdomägr (B) peltom yyrä. 
рел\tpüu  (B Td), Td -tpüu, N peudopüu, 

Lm pełdopüu; p., pl.n. B Td peAtpüud, 
Td -ipüŭď; pl.p. B Td - tpüid , Td -tpüŬAÒid 
peltopyy.

pełdrugiš (Td) pellossa kasvanut ruis. 
peīh (Pk); pl.n. -ad pohje. 
pen\vahińe (B Td), B -лаЫпе, P h  -va,hine, 

Kj -vahîne\ p. B Td -vahišt, P h  -vahištę; 
pl.n. B Td P h  -vahišed; pl.p. -vahišid pel
lavainen: B p. paid, panttin, ладд. релла- 
hìšes kaŋgahas on kaks ń īt pellavakan
gasta kudottaessa on kahdet niidet. Ph 
pcAvahiŝed sóbad (vaatteet). 

релѵавкалаШи (Lm) pellavakim ppu, jossa 
on 20 pivoa pienimmässä, (v. калачъ.) 

peAvaskiärü (Lm) pellavakim ppu, jossa on 
20—40 pivoa. 

penvaskuid (B) peliävakuitu . 
peAv\àspivo (B), Lm  -aspivo; p., pl.n. B 

-àspivod; pl.p. -àspivoid pellavapio. 
penvàsšiemeęvoi (B) pellavansiemenölj y. 
peAvasnòa\p (Td); p. -ppud; pl.n. -pud; pl.p.

-puid  pellavapio (liotusaikana). 
*penvasta\da (TP); pr. -n (loits.) pelastaa: 

vedoin, ìcuAdoiń kuńńiŋgas, pesen, p-n  
oigedan heŋgen, mnadeńŰan vetonen kul
tainen kuningas, pesen, pelastan synnit
töm än sielun, lapsen [sanotaan, kun sau
nassa lapsen päälle v e ttä  kaadetaan].

peAvàstüö (B); p., pl.n. -d pellavarohtim et. 
релѵ\аг (Sn B Pl Td Kš Ph), B T d Kš -àz, 

Kn Ph  -às, N peuvaz, V T P  SP Lm 
peAv\as; p. Sn B Pl Td KŠ V -ast, B Kš 
P h  -ast, N peuvast, T P  P h  penv\astę, 
SP -astu-, pl.n. Sn B Pl Td Kš V Ph SP, 
-ahad, Kn -ăhàd, Td T P  Ph  P k  -ahàd 
Td -aksed, N peuvah\ad, -àd; pl.p. Sn B 
P l Td V Plı релѵ\ahid, Kıı -ahìd, Kš 
-ahīd, N peuvahid, SP релѵаЫ pellava: 
Sn p-aš..šiemetäu (kylvetään) muaha. 
B p-ahad rĩbitau. N muręnda peuuahaą 
siemeńĩkŝ m urenna pellavansiemenen kal
taisiksi (hyvin hienoiksi). 

релѵаглаЪек (Sn); p. -í; pl.n. -ed; p l.p. -id 
pellavakasa. 

penvazĩigo (Sn); p., pl.n. -d; pl.p. -id pel- 
1 availko.

penvàzmŭă (Kn Td) pellavamaa: Kn kät
kimme (kitkem m e) p-n ištuđi (istual- 
lamme).

penvàzroiv\az (B); p. -ast; pl.n. -ahàd; 
pl.p. -ahìd pellavapio, vespio likoon vie
täväksi teh ty . 

pendzaha\ińe (Kš); p. -št; pl.n. -išed; pl.p.
-išīd pensas. 

peŋger (B Td); p. B -í, Td -d penger, pen
germää.

*peradu\da (N); impf. -i päätyä, joutua, 
sattua(?).

perato\ińe (B); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. -išid, 
N peratòišid perätön, silm ätön (neula): 
B hebo hăndatoińe, izvoš(Šik (ajuri) ńeńa- 
toińe, kord (kirkkoreki) p. (san.). N 
īöudau koumę ńiegnad peraìòišid löytää 
kolme s-n tä  neulaa. 

pera(išu\p (B), Td perä((Ŝu\p, N pera((Šuppu; 
p. B Td -ppud; pl.n. -pud; pl.p. -puid  
(vasen) peränurkka (pirtissä). 

pere\dńİk, -tńiĩc (B), Kn peŕedńik, V pe- 
re\dnikkę, TP -ńńikkę, P h  -dńikkę; p. B 
-dńikkad, -tńikkad; pl.n. -dńikad, -tńikad, 
Kn peŕedńihàd; pl.p. B pere\dńikoid, 
-tńikoid esiliina, (v. перёдникъ.)

20
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per\eh (Sn— Kš У SP Ph Lm M Lh), Sn B Td 
-èh, N Kj -ęh-., p. Sn P l— K š V M Lh -eht, 
B Td -eht, N -eht, N Kj -ęht, SP -ehtü. 
Ph  -ehtę-, pl.n. Sn P l—V SP P h  M Lh 
-ehed, B Td -ehèd, N Kj -ęhçd\ pl.p. 
Sn Pl Td N V P h  M Lh -ehid, B Td -ehìd, 
Kn Kš -ehīd, N -ęhid, SP -ehī, Kj -ęhĩd 
perhe: Sn ёіл ти%ікалл^оо sūri pereh 
sillä miehellä on suuri perhe; B adгал 
pidau piä šüöttädă da perèh elàttädä 
aa tra lla  täy ty y  itsensä ja  perheensä elät
tää . N üht peręht sam aa perhettä  [ovat]. 

perehü\z (Td); p. -st; pl.n. -ksed; pl.p. -kšid 
perhekunta, (isohko): tobđàs p-ksès suu
ressa p-ssä. 

perem uűk  (B) m aantien rum pu: p. on kivis 
pleüttu  (kokoonpantu). (Av перемычка.) 

perešei\k (B Td); p. -kkad; pl.n. -kad-, pl.p.
-koid kannas, (v. перешёекъ, -méiłĸa.) 

perev\au (N), P k  -uanę; pl.n. N -a,ıad (heinä)- 
karhe. (Av перевалъ.) 

perevośtuli (Td) m erkkituli järven tak an a  
olijoille tu lla  hakem aan yli. (vrt. v. nepe-
В 0 3 Ъ .)

perevoz\ida (Td); pr. -in; impf. -īn  ku ljet
ta a  veneellä ta i  lau talla  yli järven, joen: 
p-i m indäi toišenę puonęnę dogèd, därvèd 
ku ljeta  m inut toiselle puolen jokea, jä r
veä. (v. перевозить.) 

pe\rgada (Sn—Td Y Lm M Pk), SP -rgoa; 
pr. Sn B P l Td V SP Lm M P k  -rgan, 
Kn N -rgàn\ impf. Sn B P l M P k  -ŕgin, 
B Td V SP -rgin perata, ra iv a ta  (palo, 
n iitty ); puhdistaa, m uokata (pellavia); 
lyödä, hakata: Sn tüöm pergades piăzöu 
päštärd pellavia m uokatessa lähtee päis- 
täriä . händäi kodv (kauan) pergeİİĩ lüöđī. 
B nurmed pergau, ūt nurmed nuadiu  
(tekee), p. penvast, līnad (ham ppuja). Kn 
penvăhàd pergàmme: enđzimaizikš лоиди- 
tàmme, sid (sitten) lipsutàmme (lihtaam - 
me), sid vidòmme, sid hardadammę, sìd on 
do pergèttü tüöd (pellavat). N muźik  
pergau hamarou i rikkou końdifàą mies 
hakkaam alla kirveen ham aralla surm aa

karhun. V ńämät turbehet pidäš p. (ha
k a ta  pieniksi). SP pergin nurmen per
kasin niityn, pergin seibähän selgäh. Lm 
Ьатагал pergetäh. 

pergate\z (M Lh); p. -st; pl.n. -ksed-, pl.p.
-kšid  pera ttu , puhd iste ttu  koh ta n iityllä. 

pe\rho't (Sn B Kn), B Td -rxoī, N -ŕhoï, 
-ŕxoİİi, V -rhoüv, p. Sn B Kn V -rhotíid, 
B Td -rxoüid  hilse, köhnä (päässä): Sn 
perhotíid ĩähtöu piäs. B per yoì  va.ıged ku i 
suomuz. (v. перхоть.) 

peri\nad (Sn), B Td -nad, T P  -läd; pl.p. 
Sn -лoid, B Td -noid, T P  -löid käsi-, 
kaidepuut: Sn pordahiss..om p. B Td 
šindass^oŋ p -ласі. (v. перйла.) 

perimä\ińe (Sn); p. -st; pl.n. -išed-, pl.p.
-ižid  takim m ainen: reges p. paju. 

pe\ŕin  (Sn B Td), B -rin; p., pl.n. Sn Td 
-Hnäd, B -finad\ pl.p. Sn Td -ŕinöid, 
B -ŕinoid  höyhenpatja: Sn hüväs ta- 
noss^oŋ kümmeńižet peHnän varakkaassa 
talossa on kym m enkunta łı-aa. B höuhe- 
niŝed magattavad on perinad. (v. перйна.) 

perńa\u (Sn B Td), P k  peŕńaw, p., pl.n. 
Sn B Td perńa\vad; pl.p. -void railo 
(jäässä): Sn đärve.% perńav^oo. ракаігел 
diä ku i Űlrodau, a Іаттал turbodau, 
mänöu piälekkäi, ïienöu p. pakkasella 
kun jää  halkeaa, m u tta  läm pim ällä tu r 
poaa, menee päällekkäin, tulee r. perńavã 
voi hebon upottada (hukuttaa). B p., 
konz diä oŋ katkennu railo [syntyy], kun 
jää  on haljennut. (Av пернява.) 

per o ks. pörä.
peŕod (B) saappaanpäällinen, etuosa, (v. 

перёдъ.)
per\ššatk (Td), V -šlšatk, P k  -štšatk-, pl.n. 

Td -š^atkàd, V -šlšatkàd hansikas, sor
mikas. (Av перщ атка.) 

perz\e (Sn B Pl Td V T P  SP Ph), B N Lm 
-f; p. Sn P l V -et, B Td N -et, SP -ettŭ; 
pl.n. Sn B Pl Td N V Lm  -eged, N -ęgèd, 
SP P h  -iet; pl.p. Sn B P l Td V -egid, SP 
-ielöi perse: Sn pakui (lähti) huma.ı 
p-eges, ku  vedē naŋgeń (putosi), tagas



pe 307

p-egin takaperin. B perzegellei perseel
lensä [lankesi]. P h  stuanun p-ieh m äńi 
m etsäsaunan taakse [sen viereen] meni, 

perzegüižī (Sn) perseisillä (olla, leikkiä): 
mušiĩc da ale kabudukšis magaİİī, p. 
kièatíī mies ja  vaimo sylikkäin m akasi
v at [ja] p. olivat. 

perzehonĥ (Td); pl.n. -ad persepuolisko, 
peréekīšk (N); p. -od peräsuoli, (v. ĸıraıĸá.) 
perzemuk\sed (B Td); pl.p. -šid persam ukset 

(housuissa). 
perzepuo\ī (Sn), Lm -łi, p. Sn -ad-, pl.n. 

S n B  -Aed, Lm -led. P k  -лęd■, pl.p. Sn -ĩid  
pylly, takapuoli, persepuoliskot: Sn iškE 
p-nd vaste .labida.ı lyö pyllyyn lapiolla! 

pe\rï (Sn Kn M Lh), B Td -r ī , B P k  - ŕ (  
Td -ŕì, N -rti, -rìi, V T P  Ph -rtíi, TP 
-rtd, Ph -ŕĩd \ Lm -rtti; p. Sn B Kıı Td 
V Plı M Lh -rídd, Td -rïíid, N -ŕìid; 
pl.n. Sn B Td Kn N M Lh -rtìd, Kn Td 
-rhd, N -ŕìid, T P  -rtdd, P h  -fŭ d , -rtdd, 
P k  -ŕtid, pl.p. Sn B Kn Td M Lh -rtìd. 
Td N -rïīd, V -ridłoid  p irtti, tupa: Sn 
iéand om períis. karžin om per d i лаііап  
ал. Kn suaïoin kuađin perds-piäi Häre 
vein tiinun p irtis tä  pois. N ižànd kävęaou 
peŕïid müöi. P k  hapannu p eri p irttiro t- 
telo.

pe\rïīńe, -riīńe (Sn); p. -rdšť, pl.n. -rhšed, 
-rİīŝed, B -rtīšed, -rìīšed. Td -rtiêęd, Pk  
-ftīžęd, -ň tìŝįd ; pl.p. Sn -riĩzid, -rìīžid 
pieni p irtti, mökki: Sn meíŝńikäd (m et
sästä jä t) da (ja) kaлampüuđäjäd maga- 
tau üöid meUperİĩžes. 

perîdgorńitŝ (Td) p irtin  viereinen kamari.
(v. г0рница.) 

per\ä (Sn B Td N T P —Lm), B -a, B  N Lh 
-a; p. Sn B Td T P  Lm -äd, B -ad, B Lh 
-ad, SP -iă, pl.n. Sn B Td TP* SP -äd, 
B -ad, -àd, N -ad, -àd. P h  -àd, Lh -ad-, 
pl.p. Sn Td -id, B Td Lh -id, SP -ī 1) perä 
(aluksen, reen y.m.s.), yleensä takaosa: 
Sn venehes peräm pidettävään om тела. 
гиіал  (peräsimellä) perät pidetäu tobdis 
(suurissa) venehıs. regėssco mp. B korãam

peràssĴMuid. künden perad ruăbęjızuttau 
kynsilihat v ikaantuvat. N buràĥòn panou 
pä(téìn perài kopan panee uunin päälle 
takaosaan. P h  pöššin (m erran) p. Lh 
kündem perä ajā kynsilihaa ajaa. —
2) (neulan)silmä: Sn ńieg.mmperä. B pu- 
goittin (pujotin) nīttid  (lankaa), en vuoinu 
perä suattada (saada). N koumę ńiegAad, 
perät katkènnudęd. —  3) nuotan potkin-
1. laskinavanto: B ku nuot Іалѵел ,tasketau 
vedē, diă purastetau: se лоик nazivai(etsa 
perä-, ãoga аЬа]алл„от perä kun nuo tta  
talvella po iketaan veteen, jäähän  tu u 
ralla tehdään aukko: se aukko on nimel
tään  pem-, joka apajaa (vetokertaa) v ar
ten  on eri avanto. — 4) puidenuitto: 
T P  SP регйл o.cdes puidenuitossa ollessa. 
Lm  peräd ajetah pu ita  u ite taan  (jokea 
pitkin). — 5) N om müödäu hebo koumęę 
virstan peràs on hevonen m yötävänä 
kolmen virstan  päässä [täältä]. T P  кол- 
men üön peräs (perästä). 

perä\düs (Ph), Lm  -vüs nuotan potkin-
1. laskuavanto. 

perähang (Sn Td), B perä-, B T P  perähang-, 
p., p l.n. Sn B Td T P  -od-, pl.p. -oid päre- 
puulohko, pärehalko: Sn p-ois päre] kiš- 
kotau.

peräha.ıgisurk (B) pärepuupölkky. 
per\äkokor, -akokor (N) veneen kölin perä- 

kaari. (v. ĸoĸópa.) 
peräłaud (Td), B N perąnaud, T P  Ph  perä- 

naud\ę-, p., pl.n. B T d  -ad\ pl.p. -oid perä- 
lau ta  (veneen, reen). 

регатела, регатела (N), Y регатела perä- 
mela. ;

peräńokkę (Ph Lm) peräkokka (veneen). 
*per\ästüdä, *-ävüdä (Ph); pot. pr. -astun- 

nöŭ, -ăvünnov peru u ttaa  (kauppa, sopi
mus): jèsli kudàĩn perastùnnòŭ (perävün- 
nơv), kaksęn ozìn vastàĥ kum pi p eru u tta 
nee kaupan, [sen on suoritettava] kaksi 
vertaa korvausta.

*peräšdm\ (B); g. -en talvella nuo ttaa  apa- 
joitaessa käytėťtävän uittosalon pää ţ
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jossa on reikä vitsarengasta varten, johon 
nuottaköysi k iinn itetään  nuotan jään  
alitse joh tam ista varten. 

per\äteĭ (Sn), B -ateī, Td -äteī, N -äteīīu ; 
p., pl.n. Sn -äleīīud, B -ateĭīod; pl.p. 
Sn -äieU uid , B -ateĩīoid peräŧuh to  1. 
-teljo: Sn män^ištuze peräťeĩīuA, pidä 
peräni

perävi\ ťs (Td), Ph Lm -İÍŜę; p. Td -tüad; 
p l.n. -(Űad perävitsa (reessä, heinä- ja  
kuorm areen koreissa). 

pesk (B Td), B Kš -u, У SP— Kj -u, Kš -e; 
p. B Td Kš V P h  Kj -ud , SP -ũ; pl.n. 
B Td Kš V SP P h  Kj -ud ; pl.p. Kš V Ph  
-uid, SP -илоі hiekka, (v. песбкъ, necĸá.) 

peskkaŋg\àz (B); p. -àsí; p l.n . -ahàd; pl.p.
-ahìd hiekkakangas, (v. ks. ed.) 

peskìuod (Td); p., pl.n. -od; pl.p. -oid 
h iekkakari. (v. ks. pesk). 

pesk\rand (Td), T P  -urandę h iek k ap o h 
jainen) ran ta . (v. ks. pesk.) 

pesrī (Pl) kirjava, (v. пёстрый.) 
pesđik (B) survin, petkel, (v. пестикъ.) 
pes\treńđad, -reńđäd (B), P l pästreńđäd, 

P k  pesŕendad teerenpisam at. (Av пест- 
рйнья.)

peistä (Sn Td TP SP Ph M), B N V -sta; 
pr. Sn B Td N V TP SP M -zen, Kn -en; 
impf. Sn B Td M -Än, N V -iin , SP Ph 
- iin  pestä: Sn рогол sobid pestäu  lipeällä 
v aa tte ita  pestään, ŝilmät peši ШШгел 
pesi ty ttä ren  kasvot t. Kn vīhťęd (lanka- 
vyyhdet) pezèmme. M i(Ŭe sobat pezöu 
itse pesee vaatteensa. 

peza\ińe, peza\ińe (B); p. -st; pl.n. -išed; 
pl.p. -išid  pieni pesä; kolo m aassa sie
m entä varten: AÓađitau pualikaiše,ı лои- 
kuišed, moišed pezaišed tehdään  kali
kalla pienet kolot [peltoon], pienet pesät 
[räätikän (lantun) istunnaisia varten], 

pezвAtä (Td) pesaista: ťeleg p. vankkurit 
[pitäisi] p. 

pezematoin (B) pesem ätön (astia). 
pezend (B Td); p. Td -äd pesu: Td toĭki p.

on riädittu heiden m u tta  pesu sopim uk
sen m ukaan kuuluu heille.

pezennkart (Sn) pesukaukalo.
pezendpualik (B); pl.n. -ad pesukarttu .
p e itse ttä  (Sn Td); B P l -zezetä, B -ieta, 

Kn -stazę, Td -zèsta, Kš -zęzęttä, N -stäze,
V -stakseh, T P  -stäkseh, Ph  -stäkseheze, 
Kj -staksįh, M Lh -zezeta; pr. Sn Pl Td 
M Lh -zezen, B -zezemoi, Kn -zęmoi, 
Td -zèzen, -zĕzèn, Kš -zęzęn, N -zemoi, 
У -zemos, T P  -zemös. P h  -zemökseh, Kj 
-zemuoše; impf. Sn Td -šīme, B -zimoi, 
P l -zezīmöis, Kn -źīmoi, Td -zèšin, Kš 
-zęžīn, N -źīm oi, У -źimos, T P  -zimös, 
P h  -źimökseh, Kj -źīmuoše, M Lh -zešin 
peseytyä: N kui hüö pezęhoizę (pezę- 
huttai) kuinka he peseytyvät. B šīt 
pezimoi т иілал (тиіларке) s itten  pesey
dyin saippualla.

peš\iį (B), Td -ī; p., pl.n. B -ijad, Td -ijäd, 
-i(<id; pl.p. B -ijoid  pesijä: Td đumaл- 
abu soban (vaatteiden) р-цалпі (terveh
dys)! — piđăv đumaлabu\ (vastaus).

pez|ä (Sn P l Td SP Ph  Lm), B Kn Kš N
V Kj -a, Kš -a; p. Sn Pl Td Ph  -äd, 
B Kn Kš N V -ad, Kš -ad, SP -iä; pl.n. 
Sn P l Td SP P h  -äd, B Kn Kš N V 
-ad, Kš -ad, N -àd; pl.p. Sn B P l Td Ph  
-id, Kn -oid, SP -ī pesä (linnun, karhun, 
ketun, m äyrän, mehiläisen): Sn ĩöušin  
mezihäišem pezän. B końđī kanduoi omā 
pezā nuaïìd  (nauriin n aa tit). N īindum  
peza. vuopsahaišem  (mehiläisen) peza. 
đogahizeu oma peza jokaisella on oma 
pesänsä.

pe\(keī (Sn B Td N Pk), Sn B V Kj -tkeī, 
B -Ікел, P l Kn Kš -tkel, V -tkel, T P  
-tkeł, SP Ph  Lm  -ікел; p. Sn—V P k  
-íkeīid, SP -tkeAdü; pl.n. Sn—N P k  
-ťkeīid, V -tkeīid, V Ph -tkeled, TP 
-tkełèd, SP -tkeAęd, Plı -tkeled, Kj -iīed; 
pl.p. Sn—N -İkeīīd, V -tkeīīd, SP -tkelī, 
huhm aren petkel: Sn humbarē survoi 
kagroid petkel Li huhm aressa survoi kau
roja petkelellä. Td ozrad rouhitau pet-
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кеііл  ohrat rouhitaan  p etk ele llä . V  
kaksi petkeĩid pahmahas kaksi p etk eltä  
pahm aassa (m ylly ssä ). P h  đauho sur- 
votetah реікеіел meĩĭi((Ŝas jauhot survo- 
teta a n  p etk ele llä  m y lly ssä . Lm  petke- 
лел humbareh survotah p etk elellä  huh
m aressa su rvotaan . Kj реііел survommo 
kofiad p etk ele llä  survom m e kahvia  (jau
hoiksi).

perfŜurfk (Sn B  Td); p. -kkad; p l.n . -kad> 
B  -kàd; pl.p . -koid uuninkom ero, kuu
tio im in e n  sy v en n y s uunin  k yljessä: Sn  
p-kois kuivatan а л а іМ  (k in ta ita ), suk- 
kid i  (ja) hattaroid. (A v п ечурка.) 

pett\ies (S P ), Ls -eges vah ingossa, erehdyk
sestä  (ei tah a llaan ). 

peudokulík (N ) kurppa, (v . кулй к ъ .)  

peu\ìš (Sn); p. -İtëad\ p l.n . -(İšad, B -tsad; 
pl.p . Sn -(Üoid kirkkolaulaja: Sn ĩin- 
nass^on aŕxeleia peu(fįar> kaupungissa  
p iisp alla  on (erikoiset) k -t. B  malitvod 
kai лидои paþ, a peutsad кплозал paja- 
tetau rukoukset kaikk i lukee pappi, 
m u tta  lau lajat k uorolavalla  lau lava t, 
(v . пѣвчій .)

pi(ūfk  (B); p ., p l.ıı. -ad\ pl.p . -oid iilim ato.
(v . п іявка.) 

pidài (N ) k ä y ttä jä , sä ily ttä jä : lienòŭgi 
hänès p. sen zerìcajıoiŝen liekö h änestä  
sen (task u)p eilin  sä ily ttä jä ä  (k ä y ttä 
jää)?

*pidàška\ta (N); pr. -ndou p itää, tä y ty y :  
sīd p-ndou händäi kiškoda sitten  se (pel
la v a ) on n y h d ettävä , ku р-ndou min- 
dai kädęi kun alat ta rv ita  m inua. 

*pida\ttuda (B); pr. -ttū, N -ìuttai; im pf. B  
-tui p ysähtyä: N  đuośiī hebòd dorogàd 
(tie tä ) müöi i  (ja) p-ìuttai. 

pidegī (Sn) k äy te ttäväk si: anda millei 
reged p. kodvaiŝekš(i) la inaa m inulle  
rekeä k. väh äk si aikaa! 

pidoaig (T d) k ä y ttö -, p yyntia ik a: merdoi- 
đen (m ertojen) p. on šügüzel. 

piįđêuSiīm  (B ) tihrusilm ä.

pidustahei (N ) p itk inpäin , p ituussuuntaan: 
oigettai p. eńđêimai ügź zerdi ensin  pan
naan p. yk si aidas. 

pi\duz (Ph); p. K n -dut, N  -dut\ pl.n . Ph  
-dumad p itu us, pituinen: K n virsi pidut, 
puoĩ virstad ïeveduì. N  pandai lühüd, 
ńeŋga ku i puoltosi metrid p idut pannaan  
ly h y t, noin p u olen to ista  m etrin  p itu in en . 
P h  m in p. i((ŝe on itsen sä  p itu in en . 
itlšeh piduman ťíurkan  itsen sä  p itu isen  
p ölk yn  [asettaa], 

pi\dädä (Sn Td), Sn B  P l Td N  Ph  M -dädä, 
B  N  A V  -dada, N  -dădă, S P  -diă\ pr. 
Sn Td -đän, -däu, Sn -dŉu, Sn B  P l 
Td N — Lm  M Lh -dän, -däu, B  K n N  
-dàn, B  N  Kj Lh -dan, -dau, B  -dau, 
-dau, N  -dàŭ, Kj -dab, -däb; im pf. Sn B  
P l Td N  M Lh -đ in  p itää , sä ily ttä ä , k ä y t
tää; k u lu ttaa , tuh lata; tarvita; v ie ttää ;  
tä y ty y : Sn İüö piđättegi lehmät küt- 
küŝis? venehes peräm pidettävään om 
тела. p id ŉ u  huóï p. đoga đieAŌ on  
h u o leh d ittava  joka  asiasta , ei pidä p. 
pahad m ieĭd  ei p idä  olla  p ahoilla  m ie
lin . tuskam p id ŉ u  tu n tee  tusk aa, minä  
varaa šinū piđää  m inä sinuun  lu otan  
(hädässän i), hän zamaxan pidi, ei iškenü 
hän k oh otti [m iekkansa] u haten , [m utta] 
ei ly ö n y t, šina pidäd іЫшІал SuалоЪаа 
sin ä  v a lita t isän nälle, ende pideítī aino 
kuađīvüöİA, a ńügü pidetäu prăšköijı 
ennen k ä y te tt iin  a ina a lu shousu issa  v y ö -  
tärönauhaa, m u tta  n y t k ä y te tä ä n  nap
peja. oma omaksi pidetäu su k u la ista  
su kulaisena p idetään kin , kanaŋkoda, (ka- 
nahäkki), kus kaman pidetäu. akat pide- 
täu ріал kurttid keźİA i taīvİA n aiset 
k ä y ttä v ä t ly h y itä  tak k eja  k esällä  sekä  
ta lv e lla , pidä kodvaińe haŋgod da tuo 
därgillē k ä y tä  väh än  aikaa hankoa ja  
tuo  [sitten] takaisin! keijäst (keihästä)  
pide Ш końđian tappades. m adehũ іал- 
ѵел pidetäu pištoid m ate ita  p y y d e t
täessä  ta lv e lla  k äy te tään  m ateen -p is- 
to ja  (m erta-aitoja). íăgä ruo((sii spitǻ-
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koid piđetäu  tä ä llä  su om ala isia  tu li
tik k u ja  k ä y te tä ä n , tögä kapustad ei 
piđetÄ tä ä llä  k aalia  ei k asva te ta , vähä 
aigā p iđ i kaikeę, đeŋgad dat kai m i oīi 
lyh yessä  ajassa  tu h la si k a ikk i, rahat 
sekä  kaiken [m uun], m itä  va in  o li. vie 
zaknadā Üuasut, ku  đeŋgat pidänöu vie  
p an tik si kello , kun rahaa tarvinnet! 
m ilh ei pidä en  tarv itse . đuma,ıabul —  ļ 
pidiäu đuma.ıabul Ju m alan  apua! —  J u 
m alan  apua tarvitaan! (terveh d ys ty ö n 
tek ijä lle  ja  vastau s), hebo đuottada pi- 
dläu h evon en  on ju o te tta v a , т іллаі eunę 
kođis ń i šüödäväd ń i đuodavad, ń i ajet- 
tavad ń i pidettäväd, ń i midä m inu lla  ei 
ole k oton ani ei sy ö tä v ä ä  (ruokaa), e i ju o 
ta v a a , ei m illä  ajaa eikä  m itään  k ulu 
te tta v a a , ei m itään  (olen  a ivan  köyhä). 
šillei p iđeī događida sinun olisi p itä n y t  
(oli m ahdollisuus) huom ata , tämä đieno 
piđeĩ ei muga ruattA, toisin täm ä asia  
olisi p itä n y t to im itta a  to isin , e i n iin . B  
m uŝik pidau adràd, końdī vedàu ta lo n 
poika ohjaa (p itää) aatraa, karhu vetää . 
pidagat hebod p itäk ää  h evosta  [kiinni]! 
midä teiĩe pidau  m itä  te  tarv itse tte?  
millę ei pidä  en  ta rv itse , m ī häjınę p iđ i 
m ink ä verran hän ta r v its i, eik pidä 
vedada iärä eikö ole v ed e ttä v ä  pois? 
iŝandałę p iđ i i(tëeĩlę mändä isännän  
itsen sä  p iti m ennä, šülüd vet pidäu anda 
sy li p itää  o lla  v e ttä  (sy v y y ttä )  [m ateen- 
p istoa  lask ettaessa ]. K n sìt pidämme 
т иал peAvahìd kaks ńeđçuìd levegyı 
s itten  p idäm m e p ella v ia  m aanp inn alla  
k aksi v iik k oa levä llään , sit pideìàǔ ve- 
(Ŭerinkàď s itten  v ie te tä ä n  m orsiusilta . 
pideĭ кйттещп katkalta  o lis i p itä n y t  
k ym m en en  [sulkaa] jok a iselta  [joutse
n elta] k atk a ista . T d druškàd pideitäv 
heiđęn pian р іал  ventsàd йЫел käden 
su lhaspojat p itä v ä t heidän  (kum m ankin  
v ih ittä v ä n ) p äänsä y läp u olella  kruunua  
y h d ellä  k ädellä , se (neųŰ ud) pidäu oige- 
da.ı риолел piđädä  [illa ŧsu issa  p aritŧa in

istu ttaessa ], tšabăt piđäŭ koheta saapas  
on k orja ttava , svuađb pidädä sobitī 
toznargen h äät so v itt iin  p id että v ik si t i is 
ta in a . N  ku hätkèstunnçn, en tūnęne 
sinùnnustę, śīt pidä, što олеп minä  
kuounu  kun v iiv ä sty n en , en  palanne  
lu oksesi, n iin  p idä  m inua kuolleena. 
kăskou hukan sadùs pidada käskee su tta  
p itää  p uu tarhassa, kus pidèttai deńgad 
m issä sä ily te tä ä n  rahoja, vai kodvai- 
ŝen pidau heboid va in  väh än  aikaa p itää  
h evosia  [luonaan], pidada ruodajid p i
tä ä  ty ö m ieh iä , m ikš sille händäi pidau 
m itä  varten  h aluat h än tä  tava ta?  pidä- 
nu iŝ halnę kazàk hän olisi tarv in n u t ren
gin . hüö suođī pĩrŭd pidamai he r y h ty i
v ä t p ito ja  p itäm ään . V  vastę pideĭ v ih ta  
olisi p itä n y t olla . T P  ѵілип veden pidettäu 
karttę kaukalo k ylm ää v e ttä  varten  (sau 
nassa). tervaksiden pidettäu on kóbrç 
tervak sien  a lu sta  on  (tu ulas)koura. vai 
pide.mou orduiziden tagan seiŝotenìa (itk .)  
v a i p itän eekö orsien tak an a  seisoskella . 
S P  eigo kiehtoa pidiä  eikö h alua p itää  
[v iik a te tta  tah k otessa ]. P h  ota m i vai 
pidănòŭ  ota  m inkä verran va in  ta rv in 
net! viego pidäǔ  vieläkö  ta rv itse t [lisää]?  
süödä pidäu hođ et tahtone sy ö tä v ä  
[sinun] on, va ik k et tah ton ek aan . Kj 
pidäb ruata heińua p itää  teh d ä  heinää. 
A V  ala ń i kenen piel pidä  älä  ketään  
arvele syy llisek si!  

pid\äzettä (Sn), P l -äzetä, Sn -iäkseh', pr, Sn  
P l -äzen, S P  -ämös, P h  -äheze (häin); im pf. 
Sn -äŝin, P l -äzīmöis. S P  -äimös p idellä , 
p y sy te llä  kiinni: Sn ли]а (lu jasti) pidäze 
šelgäsl T d pidäzekkät nujenib p u olu stau 
tu k aa  lu jem m in ! (m ääräys sotila ille). S P  
pidätte, ала sordu pitele k iinni, ä lä  putoa! 

pi\dättädä (Sn), B  -dattada, Td -đätädă, 
L h -dättădä; pr. Sn Td -đätän, B  -datan, 
N  -dàttàu, T P  -dättäs (kond.), P h  -dättäu, 
L h -dätän\ im pf. Sn Td -đäĭin, B -datin, 
N  -dàïìn, L h -däiin p id ättää , p y sä y ttä ä ,  
k esk eyttää , jä ttää , k ann attaa , p itää:
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Sn p. diвAoo voi puuhan vo i k eskeyttää. 
B  m inä en pidätä dorogad m inä en jä tä  
m atkaani. N  hän pidàttàu kofetaa  hän  
p y sä y ttä ä  vau n u t, pidà ïìn  m inä hebon 
popefok dorogài m inä p ysäy tin  hevosen  
poikki tien . Ph  pūhine p.ıavuškę pidättäu  
oŋged veden ріал  puinen koho p itää  
onget ved en  päällä.

*piehtaroi\takseh (TP); pr. -(Űeh p ieh ta 
roida: koirç p-(tǻeh. 

pieks\end  (B ), Td -änd; g. B  -endan, Td  
-ändän  p ieksäm inen, m uokkaam inen (na
han), sotkem inen  (saven): B  p-endas, 
nahkan , otetau kümme markkad. Td  
nahkan, saven p-änd. 

piekso  (Lm ) ed.
pie\ksädä  (Sn B  L m ), Kj -ksta; pr. Sn B  

-ksän, T P  -ksetäh, P h  Lm  -stäh; im pf. 
Sn B  -M in  piestä; v a tk ata , sotkea  (esim . 
savea  paljain  jaloin); m uokata (parkittua  
nahkaa): Sn košouńaz (nahkurintehtaas-  
sa) nahkat pieksetäu. pandau kagraŝl dau- 
hod da (ja) muardad da pieksetäu dai šüö- 
däu .lušika.ı. T P  kandateksèd pieksetäh 
härkkimen padah, rodih voi hapankerm at 
v atk ataan  hierim ellä ruukussa, s y n ty y  
voi. Lm  kandatestę hărkkimen piestäh. Kj 
kandalez pidah pielestä [voiksi], 

p ie \ī (Sn B Td N ), B  -I; p. Sn -īd , B  -лі, 
Td -Id-, p l.n . Sn -ĩed, B  -led, Td -led. 
P h  -ĩèđ; p l.p . Sn B  -ĭid , Td -lid  pieli 
(oven , ikkunan, haasian): Sn śeiêat..uk
seni p -īë  seisaudu oven  pieleen! Td uk
seni, veräjäni, iklcunam, hua(dêàm  (ħāa- 
sian) p.

pieli\ne  (TP); p l.n . -zed p ielinen (ikkunan). 
piellah  (N ) päällään: painuu vedęi i  suou p. 

duomai vet painaa päänsä ved en p intaan  
ja  rupeaa juom aan v e ttä  (ilm an astiaa). 

ріел\иг (Sn— V S P  K j), B  N P k  -ùz, N  V 
T P  P lı Lm  -us-, p. Sn — N  Kj -wst, V  P lı 
-ustę, S P  -uslu; pl.n . Sn— Kj -uksed, 
B  -uksęd, Td -ùksęd, Kj -used; p l.p . 
Sn B  P l Td -ukšid, Kn KŠ -ukšīd, V  T P  
-uksid, S P  -uksī, P h  -uksįd  1) p ielus,

päänalunen: B  häm painoi piän p-uksē. 
Td p. om, m iï (jolla) ńukutau. p-ùksęs on 
höuhènd. T P  vastan  (vihdan) panou 
p-uksih  (päänaluseksi). P h  §алдип (re
pun) panen p-ùksįh. —  2) aatran kurki: 
Sn adras p . mureń (särkyi), käded adram  
p-ukses kińđi. Td adràss.om  p. P k  ojis 
(aatran aisoissa) on p-ùz. 

pieAŬspiä\ĭińe (B  Td), P h  -line; p. B  Td Ph  
-lišt; p l.n . -lišed; p l.p . -lišid  p ieluksen  
päällinen .

pie\ń  (Sn— N  Lh), B  pĩĕń i, V— Plı pie\ńi; 
p. Sn— K š Lh -nd, B  -nt, V  P h  -ndę, 
S P  -ndü-, p l.n . Sn P l Kn Td N  Lh -ńed, 
B  V SP  P lı -ned, B  K š N  -nèd, Td -ńed; 
pl.p . Sn B  P l Td N  T P  P h  Lh -ńid, Kn 
K š -ńīd, Td -ńid, S P  -ńĩ; kom p. Sn  
-ńembi, N  -ńęmb, K n L h -ńenib; sup. Sn  
(kaikiz) p-ń im  pieni: B  kakš pient Aast. 
tämän pienèd näin  p ienet. P l p. paiĩc 
tava llin en  pääliina. K n p. barbahaińę 
p ikkuvarvas. K š pienen kotàd (puoli- 
kengät), sormèd, käded. N kooz minä 
oīin  pieńee .lapsen  kun m inä olin  p. 
lapsi (p ienenä lapsena). T P  pien i лигік- 
kaine teelusikka. 

piend\äŕ (Sn), B  pindaŕ, p iendaŕ, T P  Ph  
-ar, M -a ŕ ; p. Sn -ärd, B  pindart, M -ard 
pl.n . Sn -äred, B  pindared, B  M -ared\ 
pl.p . Sn -afid , B  pindaŕid, T P  -ari.ıoid, 
M -aŕid  piennar: Sn kahtem pendoŋ kes- 
kıi(tŝas (vä lissä) p. oo. T P  р-агілоіл  
(p ientareille) kivèd kerätàh. 

pieńembä\ińe (Sn); p. -št; p l.n . -išed; pl.p.
- iš id  väh än  pienem pi.

*piene\ta (N ) p ienetä , tu lla  pienem m äksi: 
suoi p-m m ai vähiį vähäišin  rupesi p-ne- 
m ään väh in  erin. 

pieńkazvo\ińe (Td); p. -št; p l.n . -išed; p l.p .
-išid  p ien ikokoinen , kasvu ltaan  pieni. 

pieńkirđa\ine  (B); p. -št; p l.n . -išed; p l.p .
-išid  p ienikirjäinen  (vaate). 

pier  (B  Td); p ., p l.n . -ud; p l.p . -u id  pieru. 
*pierah\a (N); p l.n . -àd  pääraha: sulhasen
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kosiessaan  m orsiam en isälle ja  m uulle  
su vu lle  suorittam at lunnaat. 

pie\rdä (Sn Td M), B  -ría; pr. Sn B  Td M 
-ren; im pf. Sn Td -fin ,  B  -rin  pierrä: 
Sn períiss^ei pidä  (ei saa) p. 

*pierętàšk\ata (N); im pf. -aąž ru veta  p ieret
täm ään: akaAę (akkaa) p-aąž. 

piespienai (N ) ilm an välirahoja: vajehteliai 
ĩıebòd p.

*piezùnd (N); p. -ad pääsem inen , vap au tu 
m inen: ę..\iAę sinus p-ad ei sin usta  v o i 
päästä  vapaaksi. 

piet\ĩ (Sn Td), B  K n N  petī, Td -ĩ, T P  P h  
petĭe, Lm  petīa; p. Sn piet\ĭad, B  Ph  
petĩad , Td piet\ĩäd, -läd; pl.n . Sn -ĩad, 
B  P h  Lm  petĩad. Td piet\īäd, -läd, K n N  
P h  petĭàd; pl.p . Sn pietīoid, B  petĩoid, 
Td piet\ĩöid, -Ud sarana (oven , ikkunan); 
silm ukka, vetosolm u; napinreikä: Sn  
pane pardē p. ĩibo regē pane (nuoran)- 
silm ukka tuk kiin  t . rekeen! B  pŕäškän 
petī napinreikä. Td šido ріеііаллт  sido  
vetosolm uun! Td panou кадлаі häl,nc 
petĩàa  (silm ukan). T P  kütküden ńokas 
(päässä) on petĩe. (v . петля.) 

pietn (N); p l.n . -àd hevosenkenkä: iškeda 
pietnàd beboAç k en g ittää  hevonen. 

pih\a (Sn— Lm  Lh); p. Sn— T P  P lı Lm  Lh  
-ad, N  -àd, S P  -oa; p l.n . Sn— Lm  Lh  
-ad, Kn N  -àd; p l.p . Sn— N  T P  Lh -oid, 
V  P h  -uoid, S P  -oi piha: Sn et puhtastanne 
pihad, herrat käskedäu puhtastada jos et 
p uh dista  p ihaasi, v iranom aiset k äskevät  
puhdistaa, minä tu īiń  do pihan-pŉi 
(u lkoa) регШ. теілл.,оп dogi ìäs pihan 
(pihassa), meiden pihoiĩ ĩigad eunę. N  
ajau rīhèm pihćLně (pihaan), ajau lähemp 
pihàd kńäginaą lä h esty y  m orsiam en k oti
p ihaa.

pihaińe (B ) pihan: onget lükkiu pihaižei 
Űurai o ljet nakkelee p ihan  puolelle [rii
hen ovesta  ulos]. 

pih(ai\ttę (Lm ); p l.n . -tat pihassa asu in
rakennuksesta  erillään o leva  a itta .

p ih \iīd  (Sn Td K š), Kn Td -üd, P k  -ìīđ; 
p„ p l.n . Sn Td K š -iĭdäd , K n P k  -ildàd, 
Td -ildäd, -iĩda,d, K š -iīđad, P k  -ìĩdàd; 
pl.p . Sn Td K š -iīđöid, Td -ildöid, K š  
-iĩđoid  pihlaja: Sn pihiĩđöiss^om pihiī- 
đämmuardad äij pih lajissa  on paljon  
m arjoja, (ks. p ih ī .) 

pihilđaine (N ) p ieni p ihlaja. 
pih iīdpuu  (T d) pihlajapuu. 
pihildä\ińe (Td); p. -št; pl.n . -ižed; pl.p. 

-ižid  pihlajainen: p. aiž (aisa), p-ižed pld 
(haravan piikit). 

pihiĩđäm m uard  (Sn); p ., p l.n . -ad; pl.p . -oid 
pihlajanm arja. 

pihk (Sn B  T d K š N  P k), V  P h  Lm  -ę; 
p„ p l.n . Sn B  Td K š N V P h  -ad, P k  -àd; 
pl.p . Sn B  Td K š -oid pihka (B  T d va in  
m änn yn  pihka): Sn pihkat tarttū sobī 
(vaatte isiin ). P k  kūžis (kuusissa) on pih- 
kàd. (ks. ruga). 

pįìıkada (N ) p ihistä: ku i suoŭ pivobutë pįh- 
kamai, sīd lienòu küps kun o lu ttiin u  
rupeaa p ihisem ään, niin [olut] on kypsä . 

pihkauz\uda (Sn B  Td); pr. -un; im pf. -uin  
pihkautua, tu lla  pihkaiseksi: Sn ела 
ištuze šī pardenę, pihkauzut älä  istuudu  
siihen  hirrelle, v a a ttees i p ihk autu vat! 
B  kūž (T d  mänd) om pihkauzunnu. 

pih \ī (B  K j), B  -lä, V -ĭai, S P  -īu, P h  Lm  
-īę; p. B  Kj -īad, S P  -ĩoa; pl.n . B  S P  P lı 
L m  Kj -ĩad, B  -läd, P h  -ĩad; pl.p . B  -īoid, 
S P  -ĩoi pih laja , (ks. pih iĩd .)  

pihī\aińe  (B  V ), P l -ahaińe, Kj -aine; 
p. B  V Kj -ašt, B -àšt, P l -ahašt; pl.n . 
B  V  Kj -aižed, P l -ahaižed; pl.p . B  V Kj 
-aižid, P l -ahaižid pihlajainen: B  p. pũ, 
aiš (aisa). V  pihīašt pūd  p ihlajapuuta. 

*pıhīaĥ (B); p. -od pihlajanm arja: pihĩa- 
pūn barbàs on p ih īakod pihlajan  varvu ssa  
on pihlajanm arjoja. 

pihĩapū  (B ) pihlaja.
pih\ĩa(Šmard, -īaīŬu (P l) pihlajanm arja. 
pikkara\ińe (Sn B  Td), Kn N  V  P lı -me, 

N  -inę; p. Sn B  Kıı Td N  V  -št; pl.n. 
-ižed, N -ižed; pl.p . Sn B  Td N  V  -ižid,
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Kn -iSīd pikkarainen, ylen pieni: Sn kakš 
kūzahašl (kuusta) om p-št. eunç ń i p-št 
noukušt ei ole pienoisintakaan (ollenkaan) 
reikää.

pikoi (Sn Kn Lh) aivan pieni: Sn p: pikka- 
raińe hīŕ aivan pienen pieni hiiri. Kn 
p. ралаіпе (kappale). 

рікоікеллоіпе (B Pl) lampaan-, vasikan- 
kello.

рг|л (Sn B Pl Td N), SP -лли; p. Sn B Pl Td 
N -лласі, SP -ллоа; pl.n. Sn B Pl Td SP 
-ллсиі, N -nnàd; pl.p. Sn B Td -ллоіЛ, 
vahinko: Sn huk nuadiu ріллахі äijän 
susi tekee paljon vahinkoa, hebo, kudai 
pinnanç kävüu, on aiđńik  hevonen joka 
käy [pelloissa] vahinkoa tekem ässä, on 
aituri. B še [metsäpalo] tobđam (suuren) 
ріллап tuou. P l л ambahad ondau ріллал  
lam paat ovat vahingonteossa. Td sinun  
hebo piĩłan łòadv. kai kagrat šüöi i topĩšī 
sinun hevosesi vahingon teki: kaiken 
kauran söi ja  tallasi. SP ріллап azui 
m nšikku  vahingon mies teki. 

ріл\а  (Sn B Td Lm  Lh); p., pl.n. -ad; pl.p. 
-oid saha: Sn lülükses pūs poikki p. ei 
mäne lylypuuhun saha ei pysty. (v. пила.) 

pinađauh\o (N); p., pl.n. -òd sahajauho, (v. 
ks. ed.)

pinaįruŰkę (Lm) sahan kädensija, kaari.
(v. ручка.) 

pinaštëi\m  (Sn); p. -nd; pl.n. -med; pl.p. 
-mid katkenneen puun taittum akohdassa 
tö rrö ttäv ä t sälöt, piikit: p-med, levedem- 
bäd puikot katkennudes pūs sälöt, katken
neessa puussa leveät puikot, pū oŋ kat- 
kennu, mänd, pLıaštíind oń diänŭ  puu, 
m änty, on katkennut, on jään y t sälöjä. 

pi\īidä  (Sn B Td N Lh), N -Iida, TP -lidä; 
pr. Sn B Td N Lh —Iin, N TP -Un; impf. 
Sn B Td -īīn  sahata: Sn ha.ıgod ĩibo (tahi) 
naudad p. (v. пилйть.) 

p iīind  (B) sahuu, sahaaminen. (v. ks. ed.) 
pilke\h (N); p. -t pilkku, täplä: on emändau 

ka it , kai on m ust, ei,ıę ń i kus vaugedad

pilkeht emännällä on kissa, aivan m usta, 
ei ole missään valkeata täplää. 

pin\kkoda (Sn B Td Ph); pr. -kon -kkou ; 
impf. -koi pilkkoa, paloitella (sokeria, 
halkoja, tervaksia, nauris): Sn tëipŬoin 
saxaŕid pinkotau (sokeri)saksilla sokeri 
paloitellaan. B hangod pinkotau kirvehen 
hienokši rostopkakši halot pilkotaan kir
veellä pieniksi pilkkeiksi, nagriš pinkotau 
vei( ťšen panuoikš. 

ріллат и\г (Sn B Td); p. -st; pl.n. -ksed; 
pl.p. -kšid pillomus, vahingon-, pahan
tekijä: Sn hukk^om paha p. susi on suuri 
v. B hüö (kńòakad) om pahad lindud , 
p-ksed ne (naakat) ovat pahat linnut, v-t.. 

pinnamuskońd\ī (Sn); p., pl.n. -iad; pl.p. 
-i(oid lehm än kaa tanu t karhu: p. ounas- 
tau (haistaa) [ihmisen] đälged, ei tunę 
šüöma [haaskaa], 

рі\ллоШа (Sn), B-ллойа. Td -łìuita; pr. Sn 
B -ллоцйеп. Td -ĩłuiįťšou; impf. -ллоі- 
(Üin, Td -ìłuitê tehdä vahinkoa: Sn huīc 
ріллоіШ ои äijää susi tekee paljon va
hinkoa. B vora (varas) ріллоціёои. 

ріллиіпе  (B) pieni vahinko. 
pinouhk (Sn); p. -ad sahuu, sahaaminen: 

naudam p-as ondau hüö. (Av пилбвка.) 
pilpe\üada (B); pr. -ttau; impf. -(  palaa tu i

k u ttaa  (tuli tuskin  näkyy, joskus sam
m uu, taas viriää, sammuu, viriää). 

piĩ\skada (B Td); pr. -skau; impf. -ŚU pil- 
kahdella: sy ttyy  — on sam m ua — viriää 
— on sam m ua — viriää uudelleen. 

piīts ik  (Td); pl.n. -lid sahuri, (v. пйль- 
щикъ.)

pilĩŝo\tada (Td); pr. -ttau; impf. -ťpilkoittaa: 
tóagan tu īi p-ttau: šigä oŋ külä tuo lla  tu li 
p.: siellä on kylä. 

pi\ĭv  (Sn B Td N), B Td N M -lv, Lm  -lvi; 
p. Sn B Td N -īved, B Td M -Ived; pl.n. 
Sn -īved, B Kn Td -Ivèd, B Td N -īvèd, 
N M -Ived; pl.p. Sn N -īvid, B Td -ĭvìd, 
-Ivìd, M -Ivid pilvi: Sn ńügü (nyt) taiva- 
hann^eunę pilved ń jü h t (yhtään), šelged 
oo hüviį. taivas oĩi piĩves. B piAvès päiv
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om pilvinen päivä on. ѵалдесі pien p. 
p ilvenhattara. N minä lükäidan piĩvei 
suoìÌę m inä nakkaan pilveen asti. paha 
lükäiš lähįjıĕ p iïvid  paholainen nakkasi 
lähelle pilviä. 

pilve\duda (B), Td -züdä; pr. B -duu, Td 
-züvı; impf. B -dui p ilv ittyä, mennä pil
veen: taivas p-ui. 

piĭvedäz\että (Sn), B pilvedaz\eta; pr. Sn -öu, 
B -ou; p ilv ittyä: B taivas p-ou ; om p-ennu. 

piīvekši\ńe (B), B Td pilvekŝi\ńe. T P  pił- 
veksine. Ph pŁıveksįnę. Lm pinveksinę; 
p. B Td -St; pl.n. -šed; pl.p. -šid pilvinen: 
B p. siä (sää). Td p. pogod (sää). 

pilvèst\uda (B), Td -üdä; pr. B -ū; impf. -ui 
p ilv ittyä, m ennä pilveen: B taivas p-ū. 

pi\ĩvez, -ĩvez (B Td), N -īvès, TP -nves; 
p. B Td -īvest, -Ivest varjo, varjoisa kohta, 
siimes, katvi: B pilveksë tulin päipaš- 
teges-piäi. TP hain ištū pinvekses. 

*pilve\zetä (B); impf. -šlhe p ilvittyä: päiv 
p-šīhe.

pi\īvoi (B Td N), B -Ivot, N -лѵоі; p., pl.n. 
B Td N -īvoid eräs syötävä helttusieni, 
hienokantainen, leveälakkinen (agaricus 
violaceus): B p. on hoikaińe, hien griba 
(ohut sieni). 

pim\ed (Sn—Y P h L h ), B N -èd, N -ĕd, TP 
SP -et; p. Sn Pl Td Kš TP Plı Lh -edäd, 
B -ĕdàd, K n N V -edad, SP -iedií', pl.n. 
Sn Pl Td Kš TP Ph Llı -edäd, B -ĕdàd, 
Kn N V -edad, N -edàd, SP -ied; pl.p. 
Sn Pl Td N V Ph Llı -eđid, B -ĕdìd, 
Kn Kš -eđīd, Td -edid, SP -ielöi pimeä: 
Sn ńüg eunç pimedäd üöd. B peri om 
pimèd. pimedā suai (asti) istumme. N lień 
(tuli) pimĕd đo. pimedàs mв(téàs syn
kässä korvessa. TP ülen oli pimei, ei 
nägünü n i silmäh südäítä oli ylen p., ei 
voinut nähdä edes (omaan) silmäänsä 
pistää.

*pimèezu\da (N); impf. -i pim etä, tu lla  pi
meäksi: tu ĩi ehtE  (ilta), p-i. 

*pim\iduškatta (Kn); pr. -iduškandou; impf. 
-iduškańđŝ, N -iizùškaaš alkaa pimetä,

tu lla pimeä: N pimiizùškaąz ehtad alkoi 
p. illaksi.

pim\ita  (B), Td -itä; pr. B -idau. Td -idäuı, 
TP -enöu; impf. B -ī, Td -iš, T P  -eni 
pim etä.

pind  (B Pl N Pk), Lm -ę; p., pl.n. B Pl 
-ad; pl.p. -oid p in ta  (puun, veden), iho 
(eläimen): Pl šüdäimpūs ei păret nuadita, 
p-az nuađitau  sydänpuusta ei kiskota 
päreitä, p in tapuusta  kiskotaan. 

pinda\ińe (B Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. 
-išid  pintapuu-: p. ,ıaud p .-lau ta (jossa 
ei ole terva ista  puuta). 

pi\ńđšak  (Sn Pl Kn Td N Lh), B -nđźaìc, 
Td -nd'šaìc, V -ńdšakkį, T P  -nđśakkę, Plı 
-ńđêakko, Lm -ndšakko; p. Sn Pl Kn Td 
N V Lh -ńđšakkad, Sn Plı -ńđšakkod, B 
-ndšakkod. Td -nd'śakkăd; pl.n. Sn Pl Kıı 
Td N Y Llı -ńđšakad, Sn B P k  -ńdśakod, 
B -ndšakod. Td -nd'šakàd; pl.p. Sn Pl Kıı 
Td N Lh -ńdšakoid, B -nđzakoid, Td 
-nd'ia li oid. V Plı -ńđzakuoid  miehen lyhyt 
takki: Sn pińdzakas präšk pakui tak ista  
nappi irtosi, pane po.ıad umbë pińdêakos 
pane tak in  liepeet kiinni! paikkad^aĥ p. 
paikkaa, vaimoni, takkini! B piă lųŰ fi) 
pińđzakos pidettau haĩĩak  tak in  päällä 
k äy te ttäv ä  päällystakki.

*pińi\sta (B); pr. -zou inistä: p-zou pitkńeną  
(sääski).

pin\o (Sn—Td V—Ph); p. Sn—Td V T P  Ph 
-od, SP -uo; pl.n. Sn—Td V T P  SP Plı 
-od; pl.p. Sn—Td -oid, V Plı -uoid, SP 
-олоі pino: Sn paŋgat hangot pinoihel 
Td p. hangõd p. halkoja. 

piń\oi (Kn), Td -u, pĩńìí; p., pl.n. Kn -oid. 
Td -ud; pl.p. Kn -onoid, Td -uid  p itkä- 
kärsäinen ja  -saarinen inisevä hyttynen. 

pino\ta (B); pr. -dan pinota, la toa pinoon: 
p. hangoid. 

p ip p i  (Td Plı) pieni vulva. 
piri\šta (B), Td -štä; pr. B -šou, Td -šŏuı; 

impf. B Td -š piristä, tippua (kuivaa, 
esim. jy v ät säkin reiästä) katkeam atto-
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m ana virtana: B sūrint pirišou  suuri
moita tippuu [säkin reiästä]. 

p iroi\ttada (Sn B), Td -tada-, pr. Sn B Td 
-tan, -ttaw, impf. -iin, - t  ripo ttaa, (va
hingossa) päästää j tk  kuivaa (esim. 
m uruja, suurim oita) tippum aan; Td jos
kus kuv. kylvää. Sn ei pidä p. düvİD ei 
saa rip o ttaa  jyviä! 

pirošk (N); p., pl.n. -ad litukka, lautikka, 
palko. (Av пирожкй.) 

pisař (Td) sihteeri, kirjuri, (v. писарь.) 
pišt (Sn B Pl Sg), B V T P  Lm -o, Td pusi, 

Pk  püštö-, p., pl.n. Sn B Pl V Sg piŝtod. 
Td püštöd-, pl.p. Sn B P l Sg pištoid. Td 
püštöid kalapato, -aita: 3—4 slt. pitkä,
1— 1 Va m. korkea, 3—4 sormea leveistä 
säleistä teh ty  aita (vitsoilla yhdistetään 
säleet toisiinsa), jonka kum paankin pää
hän pannaan rysä ta i m erta: Sn madehu  
tajive.ii pidetäu pištoid-, jıašdkoiš„sidotan 
ku i regeę sard  talvella m ateita pyydet
täessä käy te tään  säleaitoja; säleistä sido
taan  kuten reen liisteet. B diäA pandau 
ned pištod madellen püutès jää ltä  pan
naan ne säleaidat m ateita pyydettäessä. 
Td merdoid toše (myös) pidetäu đoges, 
püštöis, łoht suadau. püštöd luaditau ke- 
zäl, konz (kun) veši lämm^on. TP pištod 
däredis päregis, ѵцйоіл sidotah, azutah 
ku sàrde säleaidat paksuista päreistä v it
soilla sidotaan, tehdään kuin reen liisteet. 
Lm kajıampüuttäv p. seiväspato [joessa] 
kalanpyyntiä varten. 

pisto\ńik (B), Td -ńńik-, p. B -ńikkad. Td 
-ńńikkad-, pl.n. B -ńikad-, pl.p. -ńikoid 
nallipussonen. (vrt. v. пистонъ.) 

pi\ǻišaĭ ks. püššaī.
pisug  (Sn); p., pl.n. -ad-, pl.p. -oid katken

neessa puussa hoikin sälö: p. on samī 
hoilcaińe puikoińe katkennudes pūs. (vrt. 
pİAašİšim .) 

piz\ar (B Td), N -àr, p., pl.n. Td -arad, 
N -àred, pl.p. Td -aroid, N -àrīd pisara. 

*pizer\ta (N); pr. -dau sataa hienosti.

pi\İeta (B), B Td -tketä-, pr. B -ťenou, B Td 
-tkenöm-, impf. B -İeń, B Td -tkeń pit- 
ketä: B konz (kun) päiväd pitetau, ihas- 
tud Іалѵел [e ttä kevät on tulossa]. 

p i\tk  (Sn—N), Kn Td N Kj P k  AV -tk,
V -İkį, TP Ph -tkę, SP -tkü-, p. Sn Pl Td 
Kš V -íkäd, B N -(kad, Kn -(kad, N TP
Plı Kj -tkäd, SP -tk iä , pl.n. Sn Pl Td Kš
V SP -ikää, B N -İkad, Kn -tkad, Td N 
-tkad, N -tkàd, Plı Kj AV -tkäd-, pl.p. 
Sn B Pl Td Kš N V -İkid, B -ІШ , Kıı
-tkĩd. Td N Kj -tkīd, T P  Ph -tkid, SP
-İkī\ komp. Sn -İenibi, Sn—Td -İernb, Td 
-đemb, Kš -(kemb, N -temp, V -ikembi, 
Plı -dembi-, sup. Sn p iíim  p itkä: Sn (ämä 
pū om p. (ämäm pūm  pükäd  eunę tošt pūo 
täm än  puun p itu ista  ei ole to ista . i(Úem 
pitkää  itsensä pituisen (m ittaisen), hăn- 
лаі oŋ kündet p iíkä t hän on varas. Td 
leišīn (leikkasin) arššinam-pitkīd łaŋkpcı- 
łoid. N Ьгіііале oigètta p itk aig m ănbŭ  
nuorukaiselta kuluu p itkä  aika oikaise
miseen. te ǔ į  ei su leĥàhtadazį pitkän 
aigoid te e tte  saa liikahtaa p itkään  ai
kaan! kazvoi künäbraksèn pitkàkš kasvoi 
kyynärvarren pituiseksi, vähăšt piťembad 
tugèd vähän pitem m ät tuet.

pitkaheze (N), Lh piikaišē  p itkään, syvään: 
N p. heŋgiu (huokaisee). L h т щ йоі 
kaitéou pìíkaižë muŝikkã piäi nuorikko 
katsoo pitkään mieheen päin. 

pitk\ahko (B), Td -ahkö-, p., pl.n. B -ahkod-, 
pl.p. -ahkoid pitkähkö: Td nuor (nuora), 
veneh om p-ähkö. 

pitka\(ŝ, -ìš (B); p. -((šud-, pl.n. -((šud-, pl.p. 
-(Űuid käärme: ugŕ (ankerias) đärves oŋ 
ku  (kuin) p. p-ìs pertíī tu īi i  (ja) kätküden 
ли  uiv  (matelee). 

pi(katta\u (Kn); p., pl.n. -vad-, pl.p. -vīd 
pitkähkö, piŧkänlainen. 

pi\(kin  (Td Sg), P h  -tkìn  pitkin, pituussuun
taan: Td p. dorogàĩ (dorogad) (tietä) 
därvèĩ. vieŕim  p. łau(Űài paneuduin pit- 
källeni penkille.
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piĩkńena, pitknenä (B), Kn pitkńena, P k  
pìtlcńena hyttynen: B p. pińizou  (inisee). 

piīkńuok  (N) ed.
p itku īi\íš  (Sn), B Td -ïǻ; p. - tíšad; pl.n. 

-(tía,d; pl.p. -(ísoid pitkulainen: Sn kokoi 
on p. pĩrag. 

pitkmha\ińe (Td); p. -st; pl.n. -ièed; pl.p.
- ii id  pitkävihainen. 

p iĩkă ĩi  (Sn) pitkään, pitkälti: midä p. heŋ- 
g ä š İ İ D  miksi p itkään  huokaisit? 

pitékah\tada (B); pr, ei p-da vuotaa tipo it
tani.

pųĩŠum-pikharaińe (B Td) hyvin pieni 
(etenkin lasten kielessä). 

pi\ťud  (Sn), P h  -tuttę, -duttę p itu u tta ; Sn 
pitkin, pituussuuntaan: Sn ѵалкіп om 
p - D  huarput колтекйте valkki (uitto- 
salko) on noin kolmenkymmenen aske
len pituinen. P h  m uińikas on pòhdį, 
seiUent süłt pituttę »mutnikassa» on pohja, 
seitsemän sylen pituinen, p. pūhu  puun 
pituussuuntaan, p. dorogā (tien). лаиШ.. 
om p-D ŝeińã penkki on p itk in  seinää. 

pi\íust (B), T P  -vustę piusta: B laƞgan p.
langan p. (kehrätessä). 

p ı(u \ii (B M), B Td M -iin , B -ši, Kn - im  
pitkin, pitkinpäin: B dorogàd müö mänen 
p. ĩibo poiĩc tie tä  m yöten kuljen pitkin 
ta i poikin. K n p -iīn  dorogař, Td M p-iin  
dorogàd-, M p. dorogas p itkinpäin tie tä . 

piv\a (Sn B Td N Pk), Td pīva-, p. Sn B Td 
N P k  piv\ad, N -od, P k  -àd teh taan  
olut: Sn pivad ã uoin Ьиіілкап o lu tta  
join pullollisen. Td ĩăkäd đuomā pīvad 
läh tekää o lu tta  juomaan! (v. пйво.) 

piv\o (Sn B Kn Td), N pio, pijo-, p., pl.n. 
Sn B Kn Td piv\od, pl.p. -oid. Td -0ld 
pio, kouruus, kourallinen pellavia, ham p
puja, m ikä kerrallaan loukutetaan [ja] 
harja taan: Sn ku noukuttau kobraa hüvää, 
šid ĩienou kobras pivo kun loukuttaa 
runsaan kourallisen, siitä  kourallisesta 
tulee pio. Td đäĩgëAĕ lipsutęst tröban- 
кал tröbäĩdàu, šīd pandàu pivòlhë, šīd

pivois-piai hărďatà4 hărctčU [pellavat] 
liħtaam isen jälkeen vitim ellä vidotaan, 
sitten  pannaan pioihin, sitten  pioina 
harja taan  harjalla.

pivobu\ťš (N); pl.n. -(Ŭìd o luttynnyri, (v. 
пйво ja  бочка.)

pivo\ińe (B Td); p. -st; pl.n. -išed-, pl.p. 
-iiid  pieni pio, kouruus (kourallinen pel
lavia): B kuabe šidotau p-iiilę, šīd kuo- 
iaĩpiähä  rohtim et sidotaan pioihin, s it
ten  kuontaloon [pannaan].

piä  (Sn— Kš Y—Pk), B pĩã, N pie, piĕ, 
pie-, p. Sn—Kš V Ph M Lh Pk  piäd, 
N pied, pied, SP Kj piädik, pl.n. Sn— Kš 
V—P k piäd, N pied, pied ; pl.p. Su—Kš 
V Kj M Lh P k  piäid, Kš P h  piälöid, N 
pieid, pieid, SP piälöi pää (ihmisen, 
eläimen; henki: Sn p. kubiiou, kûúđ ii  
pää syyhyy, raavi kynsillä! лаакалл^оо 
vai omaD piäD kandenda kü ĩĩän  laiska 
tusk in  vain oman päänsä jaksaa kan
taa . ЪлаЫгіи pagiiou midä piä kandau 
lörpöttelee m itä  sylki suuhun tuo. pane 
läŋged hebo.ıę piähäì sūdottai p. ei hä- 
vidä sallim uksetta henki ei mene. B 
piăn tobđà.r кіѵел pään suuruisella ki
vellä. т ілла iän рготивлал p. ei elä 
täm ä am m atti ei m inua elätä. Td pani 
šuapkam  (lakin) piähä. N se pieu lekàš- 
kòiť hän p ää tä  heilautti, minä вįtšhı 
Іеіл pied  m inä etsin päätänne ( tä itä  
päästänne), oma pie piestętaŭ om oma 
henki on pelastettava, šliep (ha ttu ) oĩi 
pie s.

piädu\da (B); impf. -i päätyä , sattua: p-i 
Hand kūlemā isäntä pää ty i (sa ttu i pai
kalle) kuulemaan.

piäh\ud  (Kn), P h  -üd, pl.n. Kn -uded. Ph 
-üded pieni pää, päähyt: Kıı vanged p. 
m idas om biŕboi (pajunkissa). Plı peie 
p-üd pelvazpivoks (kan.)

piäi (Sn B Td Lh), Kıı pjäi. Td p*a', piä, 
N piei, (pjei), pī, N AV piei, TP päì 
päin; -sta, -stä, -lta, -Itä: Sn hän tu īi san-
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dattan-piäi (sotapalveluksesta), puones- 
süös adamaa händ ozuttau pohđazë-pńii 
puolenyön aikaan Otavan pyrstö osoittaa 
pohjoista kohti. B mägès-piäi (m aalta 
päin) tuu ĩ on, tämä rand on tüuń. İšuras- 
piä i syrjästä  (päin), mв(Űas-piäi huvàh- 
tihę m etsästä päin kuului äännähdys. 
pohđā-piäi [astian] pohjaan päin. Kn 
saAdàt nouŝį stūnas-pjäi sotamies nousi 
tuolilta . Td lähtofi tscrkkovā svuađbta- 
AÒs-(kođìš-)pjà1 lähdetään kirkkoon hää- 
talosta (kotoa), šid đärvès-piài on đogi 
ońegài siitä järvestä  laskee joki Äänis- 
järveen. regèn алр*а* kuorm an alta. N 
vańka ruuši paiĥàa pahàu-piei Vankka 
irroitti liinan paholaisen silmiltä, minä  
ojıçn ńeŋgomàs-piei tsarsvăs-piei m inä 
olen siitä ja  siitä valtakunnasta, mis- 
piei sinä matkadàd m istäpäin sinä tu let 
(kuljet)? mänç hoi пщ ііалё meis-piei 
mene vaikka hiiteen m eidän luotamme. 
каШ ии hänen hebòi-piei katsoo hänen 
hevostaan, kus-pī m istäpäin? tulim me- 
(tíàs-pī. TP ottau vastan, mänöu kündük- 
sełę, tüven panou peritìlę-päi o ttaa  vih
dan, menee kynnyksen luo, tyven  panee 
p irttiin  päin. Lh т щ йоі kaitëou piť- 
kaižë m ušikkã-piäi vaimo katsoo p it
kään miestä. AV kođis-piei kotoa. — N 
pieitE, pieiie, pieitė, pītę, pīte: vańìca 
tuAou me(Üàs-pieiiĘ haugòs-piei Vankka 
tulee m etsästä halkoja hakem asta, kui 
śiga-pieitę piezui ieręh kun sieltä pääsi 
pois. lähi lidnàs-píie läh ti kaupungista. 
kodis-pieiťe kotoa, lähtou ieręĥ hukàs- 
pieitę lähtee pois suden luota, nostau 
muos-pieitę seišíŝĩ nostaa m aasta sei- 
soalleen. nouzou magadòs-pīìę nousee 
m akaam asta. kummàrdçÅÇZou muŝiìcoihę- 
pieitę kum artelee miehiin päin kään ty
neenä.

-piäińe (Sn), N -pìeinę; pl.n. Sn -piäized, 
N -pieiŝęd -päinen: Sn koAmepiäižid ma- 
doid (käärm eitä) tuĩi. N rikoi (tappoi) 
koĩmpieižęę zmejaą (lohikäärmeen).

piäku ĩīušk  (B V), N piekuĩĭikko, V piäkuĩ- 
īuk  pääkallo (halv.). 

piäl (B Td Sg); p., pl.n. -ad; pl.p. -öid B 
jokin puu kuopan salvoksessa; Td Sg 
ristikkoalusta, jo ta  käytetään  heiniä ja  
rukiita vedätettäessä. 

ріал  (Sn B Td Ph), B Td ріал, Td ріал, N 
pieu, pisu, T P  piäĩ päällä, päältä , yllä, 
y ltä, yläpuolella: Sn mäne ріаллЯагё  
mene päältän i pois! алиёітет  (alaisi- 
men) piä.ı tagotau. kuđamann..0Aę ń i 
midä ei, ei šüödä, ń i đuoda ń i ріал  
panda jolla ei ole m itään, ei ruokaa, ei 
juo tavaa eikä vaatte ita . B ріал Ійлеп 
viŕitetau kašk tuulen pää ltä  v iritetään 
kaski [palamaan], huliden p. bard huu
lissa on parta . Td druškàd pidettäv hei- 
đęn pian ріал ventsàd sulhaspojat p itä 
v ät heidän (morsiusparin) päänsä ylä
puolella kruunuja [vihittäessä], hiivan 
soban hälläi p. hänellä oli hyvät vaatteet 
yllään. N eİAį pieu ń i midä ei ole m itään 
yllä (on alaston), künden pieu bapk, 
bapkàn pieu лии  kavion yläpuolella on 
nilkkaluu, nilkan yläpuolella (sääri)luu. 
vuoŕìkšęd lendeutai huĥàn pieu varikset 
lentelevät suden yläpuolella. T P  hänet 
sobad p iä l otetíih häneltä riisuttiin  v aa t
teet. —  piänę (Sn B Kn Td Lh Pk), B 
piäAę, ріале, B Td ріал^, B T P  P h  piäłę, 
Td piälè, N piejw, pieAę, V ріале  päälle, 
ylle; varten, hakemaan: B haãgod pan
dan kobranę piänę, tenàšt hangod [tuu- 
lastettaessa] halot pannaan [tuulas]- 
kouran päälle, tervaksia, ken toiŝem 
piiļ,Aę š iä n d ü u . . . kuka toiseen suut
tuu  . . . pahat sobàt piänę huonot v aa t
teet ylle! muźikan íüönđ koiran piälę 
m iehen lähetti koiraa hakem aan, tus- 
keudui тиёікат„ріале suu ttu i mieheen. 
Td diäi milèi hüvä pińđŝak piiiAç mi
nulle jäi hyvä takk i ylleni, azetettaŭ 
kandòİAÇ piäAç kuiva* asetetaan kantojen 
päälle kuivum aan, läkš külã đauhom 
piänę läh ti kylästä jauhoja hakemaan.
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piänę sadan lanoin on to ista  sa taa  taloa 
on. N łıebod hänen ріеле tūđĩ hevosilla 
tu ltiin  h än tä  hakem aan, panou pövun 
(turkin) pienę. TP литеп piäłę nouzou 
vezi. P h  nıudàd lükätäh nuotałę piäłę 
m udat heitetään  nuotan päälle. 

piänagi (Sn B Td Ph), N pie-, ріеладі; p., 
pl.n. Sn B piänaged; pl.p. Sn piänagid 
päälaki. 

ріалакк\и  (B), V -o, Lm -ç ed. 
piä\Aękkäi, -lekkäi (Sn), B piänękkā, piä- 

lekkai, Td piäłekkäi, N pienhkkaĭi pääl
lekkäin.

piä\īembäine (TP), P h  -łembäine ylempi: 
T P  pöšših piälembäizeh Űurah sidotah 
nuorę m ertaan ylem pään kylkeen sido
taan  nuora. 

piäl\idä (B); pr. -in; impf. -īn  p ingoittaa 
ompelukehykseen: do p -ī раліііпап. (v. 
пялить.)

piäïim ä\ińe  (Sn), B piälimaine; p. Sn -št; 
pl.n. -išed; pl.p. -ižid  päällimmäinen: Sn 
sobid būttŚides tuhksoba pandau bũkkā 
kaikis p-išikši v aa tte ita  pestäessä tuhka- 
pussi pannaan pesusoikkoon p-iseksi. 
B điänabeh suábran ргал káikis p iä li
maine jää ty n y t ylin heinäkerros on suo
van päällä p. 

piä\īińe  (Sn B Td), B Td -lińe, V -Ime, 
-īĩne; p. Sn B Td -īišt, B Td -lišt; pl.n. 
Sn B Td -īišed, B Td Lm -lized, B -lišèd, 
V -llšed, -īīšed, T P  -lizèd; pl,,p. Sn B Td 
-īišid, B Td -Uzid 1) luha (kangaspuissa): 
Sn birdampiäĩišed. B birdampiäĩišed karŗ 
gazbrujis. Lm  birdę kahten piälišen välih 
pandah. —  2) B Td päällinen, päällä 
oleva, ylempi: Td piälińe kivi ylempi 
käsikivistä (toinen alińe kivi). — 3) B Td 
väliraha: B em vajehta piälišettā (Td 
em vajèhta piälišettäi) en vaihda ilman 
välirahaa. — 4) B pl. kuukautiset nai
silla: piäliêèd tu ĩd ī. 

piä\ĩipaƞg  (B Pl), V -lispaŋgę, P h  Lm 
-lipaŋkę; p., pl.n. B P l -ĭipaŋgàd; pl.p.

-ĩipaŋgoid puinen, 2-korvainen kannelli
nen m aidonkantoastia; kansi, joka kiin
n itty y  korviin ja  josta kannetaan, on 
sangallinen. 

piälìškiv\i (B); p., pl.n. -ed; pl.p. -id  (m yl
lyn) yläkivi. 

piäĩišp\ū  (Sn), P l piälìšp\ū; p. pl.n. Sn Pl 
-ūd; pl.p. -uid, Sn -ūnoid 1) Sn telta- 
puilla oleva varras (kangaspuissa): p- 
ūnoiz riputau ńīded, bird i  (ja) birdam- 
piäīišet (luhat). — 2) P l heinäsuovan 
vaakasuora selkäpuu. 

piälìštada (K n),N  pielištada, TP piälistädä; 
pr. Kn piälìštamme, N pielištau, TP 
piälistetäh halkoa, halkaista: Kn kasken 
kaèàrdamme kassarļ.ı, sit (sitten) p-amme 
däredęmbàt (paksum m at) puut kirvehèn. 
T P  p-etäh đäredīd pūnoid. 

p iä \īi&  (Sn B Kn Td Kš V SP Kj M), 
B Pl Td Kš T P  Ph  -li(tíi, B -littéi, 
N pieĩiU i, p ieīiįtši, pieĩĩìŠi, pieĩĩrťšĩ, 
pieīi(tši, V piä\lk(ǻ(i), T P  -ĪÜi yli, ylitse, 
päällitse, k au tta , päältä , perästä: Sn 
p. đogez venehcAAAijoi (souti) mušiĩc 
(mies), razi (rasi) oŋ kašk, p. vuodez 
diänü. B đärvès, dorogàs (tien), kündüksès 
p. müö ajoime piäli(iši mв(íŠas (m etsän 
kautta), haĩīak on piäli(tŜ(i) pińđzakos 
pidettau verkainen kesäpäällystakki on 
tak in  päällä käy te ttävä , oroi (griba) on 
piälittŠi rusked lehmänsieni ( ta tti)  on 
p ää ltä  ruskea. Pl piäli(ćŝi kođis asuin
rakennuksen ylitse. piäli(İŠi ńedäĩis vii
kon perästä; Td vä-hass^a-igàs pıälųíši 
vähän  ajan perästä. N proid iítī perïìs 
pİEĨİUi gorńiïŠài m enivät p irtin  k au tta  
kam ariin, heis pieīięİŠi i  elädä теіле oīi 
hüvä heidän ansiostaan m eidänkin on 
ollut hyvä elää. sis m inä p ie ĩ^ ťš i boha- 
tuin  sen (peilin) avulla (ansiosta) m inä 
rikastuin. pieĩĩ(Ûĩ koumęs vuodęs surm  
lienou kolmen vuoden perästä  kuolet. 
TP końdī tunou aidas piäĩtŠi. P h  sīd on 
kümmenes oŋges p iä lų íši sidottu pūhine 
pnavuškę sitten  on aina kym m entä onkea



kohti sidottu  puinen koho [pitkässä- 
siimassa],

piälpidäm iźįd  (Lm) kuukautiset (naisilla). 
piä\īäd  (Pl); pl.p. -ĩid, B -loid ompelukehys: 

B piäloiss..ombelin. (v. пяла.) 
piänahk (B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 

päänahka.
piäńi\k  (Sn B Td); p. Sn Td -kkäd, B -kkad ; 

pl.n. Sn Td -käd, B -kad-, pl.p. Sn Td 
-köid, B -koid murhamies: Sn kazńitau 
vai p-köid m estataan vain m urham iehiä, 
(vrt, v. угол0вникъ.)

*piänpohj\ę (Ph) päänalainen: itköü mu- 
(İšuoi p-is nuorikko itkee [sairaan mie
hensä] päänalaisen vieressä. 

piäpai\k  (B); p. -kkad; pl.n. -kàd; pl.p.
-koid  pääliina. 

ріароклопаі\пе (TP); pl.n. -zèd kum arrus 
polvilleen laskeutuen otsan koskettaessa 
la ttiaan  ta i toisen jalkaan: minä andełen 
sinujıç p-zèd (itk .) m inä kum artelen si
nulle (isälle) la ttiaan  asti. (v. поклднъ.) 

piärm  (Pl) alushousujen vyötärö, jonka 
läpi vyönauha kulkee. 

piärm\e (Sn B Td), Lm -ç; p. Sn B Td -met; 
pl.n. -meged; pl.p. -megid päärm e, sauma, 
ommelreunus: Sn pińđêaĥ rïttŠauzui piär- 
megis takk i ratkesi saumoista. 

piărm\idä (Sn Td), B -idä; pr. Sn B Td -in; 
impf. -in  päärm ätä, pallistaa: Sn ńeńä- 
paık  (nenäliina) piärm iĩĩī; B piärmin  
raudan (reunan). 

piäšelg (Sn B Td); p., pl.n. -äd; pl.p. -id 
täh k ä  jyvineen, terä: Sn tänä vuoden 
hüvät p-äd o ĩđ ī rugehis. B p. [on] tähk 
đüvideŋke (rugehes, ozras, ńiŝus). 

piäsnóa\p (B Td); p. -ppud; pl.n. -pud; pl.p.
-puid  hattu lyhđe kuhilaassa. 

piä\stä (Sn B Td Kš Lm M Lh); pr. -zen; 
impf. -žin, -S, B p iäś, Td piažìn, Ph 
piäzin  päästä , irtau tua , vapautua, läh
teä: Sn lehmät p iäštī nuŕmaidã (niitty- 
aitaukseen). İüöm pergades piäzōu päš- 
tärd pellavia m uokatessa irtau tu u  päis- 
täriä . meil tum an  (sumu) oo šügüzeu

i  (ja) кеѵаЛел vähä ŭŏ piäzöu (harva se 
yö). dūmaiİŚ, mite p. akass^iärē m ietti 
m iten päästä  vaim ostaan eroon. B ha
ravan p i piäzöu, kirvèsvarž piäè. hän 
т ілла käžis piäž hän pääsi karkaam aan 
käsistäni, et piäze magata ei voi päästä  
makuulle [melulta, työltä], huk p iäś 
pagō. ,ıadvuois piäznuded đüvàt latvoista 
irtau tuneet jyvät, päštär piăzou лоиккі- 
mes, kuabe lipsus päistär irtau tu u  louku
te ttaessa  (loukusta), rohdin lihdatessa. 
piä madoA piăè vä ïīä łį pää käärm eeltä 
läh ti irti [ruumiista], M ette ń i piäznu  
kazakas e tte  päässeetkään rengistänne 
eroon. Td hebod piäštsī rugehē (ruispel
toon). piäzemme tu īijã  argë (tulevaan 
paasto ttom aan aikaan). Ph  piäzin елок 
(elämään hyvin). 

piä\städä (Sn— Kš V Tp M), B -stada, Td 
-stăda, N AV piestada, SP -stiă, Ph 
-stäi; pr. Sn—Kš V—Ph M -stän, Td 
P h  -stan, N AV piestan; impf. Sn V 
-štin, B Pl -stöin, Td Kš M -štŜin, N 
pieśün, pieśt, piestoi, TP -stin, SP Ph  
-stin  päästää, laskea, pelastaa, vapau t
taa: Sn p. lehmät tahneuı iärë (karja
p ihasta pois), p. (louhia kalliosta) кил- 
dad, hobedad. калсиі олпои, piăstäd iäre, 
verg điäu vedë jos kaloja on, päästä  ne 
pois, verkko jää  veteen, ei sua (ei voi) 
p. kaikkid pihkoid  [vaatteista], B лар- 
sen piästöin madon ńokaidos lapsen pelas
tin  käärmeen pistännästä. müö šindai 
piästämme suřmàs me pelastamm e sinut 
kuolemasta. Td piästãda (kiskoa) koivùs 
tuŏht. iŝa piäšïŚ poigàn regèn cupW  
iärë* isä v ap au tti poikansa kuorm an 
alta. piästan koivùs vastan teen koivun 
lehdeksistä vihdan. N minä p ieśün  
kümmene havadod rugišt ühtĕs rīhès m inä 
sain (päästin puim alla) kymmenen säk
kiä ruk iita  (jyviä) yhdestä riihellisestä. 
piestoi aĥan drūgùs ero itti vaimonsa 
rakastajasta , pieśt m indai heƞgī, elä
mät sai m inut henkiin, elämään. TP sū,
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kudamas kanàd piästetäh [merran] suu, 
josta  kalat o tetaan  pois. SP piästiä 
parsi, höštettü reges ly k ätä  hirsi, luoda 
lan taa  reestä. M händän lähtegei piäšÜin  
hän tän i laskin avantoon. AV piestä 
väīĭale (vapaaksi)! 

piäzu\da (Kn), N piezui da. piesu\da; pr. Kn 
N -n; impf. -in  päästä, pelastua: N ku i 
mille piesuda akannu üökš kuinka voisin 
päästä  vaimoni luo yöksi, ńügöi täs et 
piezu, ku i šiga-pieitę piezui iereĥ ny t 
tä s tä  (rengistä) ei pääse eroon, kun hän 
sieltä pelastui. 

piätkö\i (Sn B Td); p., pl.n. -id; pl.p. Sn 
-lõid 1) perjan taina syntynyt lehmä: Sn 
p. on piätńittǻää suadu lehm. —  2) Td 
valmiissa vuodassa riippuvat käpälä- 
nahkat. (vrt. v. пять, пятница, пятка.) 

piätńi\k  (B), Td pätńi\k; p. B -kkad, Td 
-kkäd; pl.n. B -kad, Td -käd; pl.p. B 
-koid, Td -köid rau ta tap p i nuottaveneeıı 
kelan akselin kum m assakin päässä, myös 
m yllyn ra tta an  kärjessä, (v. пятнйкъ.) 

piä \tń iïİ  (Sn—Td V Kj), B Pk  -tnitš, Td 
pĩãtńıtš, Kš M -tńiìš, N pieìńitš, piet- 
ńìtĥ, pietnitŠ, SP -tńittŜü, P h  -tńiťtšę, Lm 
-tnittŠę, P k  -tniĩŜ; p. Sn P l Kn Td 
-tńiiíĥăd, B -tńiííĥad, -tnitťǻad; ess. Sn Pl 
K n -IńiİŬăn, B -tnittšan, Td -tńi(tšän; 
perjantai: Td tule piätńųtóănì piätńi- 
(Üăs^suai om vihmunu  perjan taista  asti 
on v e ttä  sa tanu t, (v. пятница.) 

piătnă\ińe (Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p.
-išid  pieni täplä, pilkku, (v. пятнб.) 

piä(Úakkę (TP) nuha: p. on кеЪолоіл. 
piä(tŠura (Td) pääpuoli (sängyn): p., sanù- 

tàŭ eđińę ÍŠŭră p. sanotaan [myös] e tu 
puoli.

piä\(tšöi (Sn B P l Td Kš), B -İŠköi, Kn 
-tŜküöi, Td pid(Ŭoi, N püösköi (-oi), V 
P h  Lm piă\sküöi, TP SP -sköi, Kj -skū- 
hut; p. Sn B P l Td Kš -(tŚöid, B -tšköid, 
Kn -ÍŠkŭöid, N püösköid, V Ph  piäs\- 
küöid, SP -sköidü; pl.n. Sn B Pl Td Kš 
-(tŠöid, B -tšköid, N püösköid, V P h  piäs-

küöid, SP -sköid, Kj -skuhuded; pl.p. 
Sn Pl Td Kš -ttšölöid, B -tŝkölöid, N 
püöskönoid, V Ph  piä\skölüöid, SP -skölöi 
pääskynen: Sn piä(Űöid kezäl oлdau 
[täällä], a (m utta) tanvekš ĩeltäu (lentä
vät) iärē (pois). B ku piä(tŠüöid meres- 
-piäi (etelästä) lıuıdau. 

piä\ttidä  (Sn Td), B -ttida, -ttidä, Td -titädä; 
pr. Sn B T d -tin, Td -titän; impf. Sn B Td 
-tin, Td -tilin  peräy ttää  (hevosta, ve
nettä): Sn piä ti hebod, ĩīgakš(i) mäńil 
Td piätitä heboì (Av пятить.) 

piä\t(izettä (Sn Td), B -ttišta; pr. Sn Td 
-ttizöu, B -ttišen; impf. Sn Td -tĩhe pe
räy tyä: Sn kū(ťŚo hebo piättizöu, šido 
hebo katso, hevonen peräytyy, pane se 
kiinni [suitsista]! (v. пятиться.) 

piä\ttädä (V); pr. -tetäh k a tta a  (heinäsuova 
panem alla tuu liv itsa ŧ päälle): konmed 
tuged pandah, suobrę (heinäsuova) piäte- 
täh.

p ī  (Sn B Td N Lm); p., pl.n. -d; pl.p. Sn 
-löid, B -Aoid, Td -łöid pii, piikki (ha
ravan, atraim en): Sn haravos p īt kat
keili kai (kaikki). B azragam pīd. N hara- 
vom pīd.

plh\temed (Sn Pl Td Kš), Sn B T P  SP Plı 
Lm  -ted, B -tęd, Kn N V Kj Lh -led, Td 
-temèd, Kš -timod, N Ph  -tèd, V -led; 
pl.p. Sn P l Td Kš -temid, B -tid, Kıı Kj 
-tid, Kš -timīd, N V Ph  Lh -tid, SP -ti  
pihdit (suutarin , sepän y.m.): Kš kahtet 
pīhtimod. TP kiven naskedavàd pīhted, 
kudamin đuomistę lämmitetäu lehminę 
p. [kuumien] kivien laskem ista varten, 
joilla läm m itetään juom aa lehmille. Ph 
pajas sepäł on pīhtèd. Lh šikšhän šeþ 
pīhiet tagou, štob..ei (jo tteivät) kädet 
pa.ĸſtaiš. (san.) 

pīhtukaiš\ed  (Kn); pl.p. -id P h  pīhtüišid  
suutarin  pihdit, hohtim et. 

pīþu  (N) (tupakka)piippu. 
pīr\ag (Sn—V Kj Lh), SP Plı -ai; p. Sn—-V 

P h  Lh -agad, Td -ăgăd, SP -aidu, Ph 
-aidę, Kj -gad; pl.n. Sn—V Ph Lh -agad,
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SP -aid-, pl.p. Sn—N Lh -agoid, V- aguodi, 
SP -ū(ī, P h  -aguoid, Kj -guód piirakka, 
piiras: Sn posti đoga pühädpäiväd лиа- 
đitau pīragad melkein joka sunnuntai 
tehdään  piirakoita, pīragad paštada pii
ra ita  paistaa, keitiplragad hei íe.ıdău rieh- 
tilan vois keitinpiiraat käristetään  pan
nussa voissa. B p. vaAgedas kuores, keskē 
pandau dăųtêäd piirakassa valkea kuori, 
sisään pannaan m unaa, zavediu pīragoid 
ajęumài alkaa p iiraita  kaulita. 

pīrda\da (B); pr. -n  p iirtää: äjan kieroid 
олеп p-nu  m onta kertaa olen p iirtänyt. 

pīrde\ndä (Sn); pr. -nęn; impf. -ĩin  piir
rellä, tehdä p iirto ja (veitsellä): ei pidä 
sìoaūd p. ѵецйел  ei saap . pöytää veitsellä. 

pīrdo\s (Sn B Td); p. -sk pl.n. -ksed-, pl.p. 
-kšid piirto (esim. veitsen kärjellä puu
hun vedetty): Sn p-st müö nçikaU p idŉu. 

pīr\ttä (Sn Td), B -tta-, pr. Sn Td -dän,. 
B -dan, N -tai-, impf. Sn Td -šin, B -din  
p iirtää  viiva, tehdä piirto: Sn pīrdä 
karandašan pīrdos tee lyijykynällä piirto! 
N тіелаи зеіпйлё pīrìai liidulla seinään 
tehdään  piirto. 

pīr\u  (N); p. -ŭd; pl.n. -ŭd pidot, kestit: 
suodī pīrŭd pidamai ryh ty ivät p ito ja  pi
täm ään. Auođī pīrûn  pani toimeen pidot, 
(v. пиръ.)

pīsk  (B Td), Lm -u; p., pl.n. B Td -ud-, pl.p.
-uid  pyypilli. (v. пискъ, Av пйстега.) 

pīska\ĭńiïŜ  (Sn), B -īniĩŠ, -лп ій , V -inųüę; 
p. Sn -īńittŠad-, pl.n. -īńųtŠad, B -īni((Šad; 
pl.p. Sn -ĭńiįtŝoid  ohdake, orjantappura: 
Sn p-īńittš^on (Šökittäi hein, ei p itk , 
äńikköd euAę o. on pistävä ruoho, lyhyen- 
puoleinen, kukintoa ei ole. 

pīskuheiń  (Pl) pillike (galeopsis sp.). 
plsku\ta  (B); pr. -dau piiskuttaa, piipittää: 

puu p-dau. 
plteŕ (Sn B Td); in. -is, N p īìe fìs , pīïeris, 

pītĕris, Lh P k  pīteris P ietari(kaupunki). 
(v. Пйтеръ.) 

pĭter\İŠ (Sn B Td), Td -is; p., pl.n. Sn -űäd, 
B Td -iǻad, Td -tsad-, pl.p. Sn -tšõid,

B Td -tšoid, Td -tsoid pietarilainen, Pie
tarin  kaupungin asukas: Sn suoriduk- 
šiss..oŋ ku i p. muińeŋg on pukeutunut 
kuin p. konsanaan. 

pī\ttädä (Sn Td), B -ttada; pr. Sn -tän, 
B -tan, Td -tän; impf. Sn B -tin, Td -Uin 
ham m astaa (sirppi): B sugad (kam paa) 
pīttetau.

pī\töińe (Sn), B -toińe, Td -tüińe; p. Sn 
-töšt, B -tošt, Td -tŭšt; pl.n. Sn -ttömăd, 
B -toišed; pl.p. Sn -ttömid, B -toišid 
piitön, piikitön (harava, josta piikit ovat 
katkenneet): Sn ела tuo pītöšt haravodl 

pnakàh\tada (B); pr. -tau; impf. -f kolahtaa, 
kopahtaa.

рлакаіЦа (B); pr. -dan; impf. -šin  kopa- 
hu ttaa , ko lahduttaa. 

pnaku\ttada (Sn B), Td -tada; pr. Sn B Td 
-tan; impf. -tin  koputtaa, napu ttaa: Sn 
midä sormin p-tad miksi sormillasi k-t 
(pöytään)? B колойіи p-ttau uksen taga 
ko lkuttaa oven takana. 

płašk (Td Sg); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
pirkka, puu, johon leikattujen merkkien 
avulla osoitetaan m yllyyn jau h a te tta 
vaksi jä te ty n  viljan paino; toinen puoli 
säkkiin, toinen kotiin palaavalle viljan 
om istajalle kuitiksi. (Ks. S KO K II , 
s. 620, k. 696.) (Av плашка.) 

plaškai\ta (Td); pr. -dan an taa  luunappi 
(näppäys) päähän toiselle. 

plaŝšin (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid veis
te t ty  ka tto lau ta , hiukan kourupintainen. 

*pnatškah\tada (B); pr. -tau; impf. - t  läjäh- 
tä ä  (esim. kah ta  lau taa  lyötäessä vas
takkain).

płaİŠkahtoi\ttada (Td); pr. -tan; impf. -tin  
lä jäy ttää .

pnavuškę (Ph) koho (pitkässäsiimassa): 
sełgęAaŋgah sidottu pūhine p., kudain 
(joka) pidättäu oŋged veden ріал, štobį ei 
(jo tteivät) upotaiš pohjan, (vrt. AV 
плавъ.)

I plem\änńik (B Td), N -annik, Ph  -äńńikkę;
21
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p. B Td -änńikkad; pl.n, -änńikad ; pl.p. 
-änńikoid m iesserkku, s isaren -1. veljen
poika. (v. племянцикъ.) 

plem\änńitŝ (B Td), B -äniÜ, N -ànniìs; 
p. B -änńittsad , Td -änńittŝăd ; pl.n. 
B -änńi(Űad, Td -ănńi(tĥäd; pl.p. B 
-änńųtšoid, Td -änńictšöid naisserkku, 
sisaren- t. veljentytär, (v. племянница.) 

*plen (B); ill. -ui sotavankeus, (v. плѣнъ.) 
pie |?(Sn B Lh), B Td pĭe\ī, B T P  Ph pie\tti; 

p. Sn B Td TP Ph Lh -ttid; pl.n. -tid; 
pl.p. Sn B Td Ph  Lh -tĩd  ruoska, piiska; 
B Td myös palmikon tap aan  teh ty  
nauha: Sn anttau hebod ріеііл ga hän i  
kipsahtau kun hevosta lyödään r-lla, 
niin se vavahtaa. B hebod ріеііл koskettin 
(sivalsin), (v. плеть.) 

ple\t(idä (Sn Td), B -ttida; pr. Sn B Td TP 
P h  -iin, -(du, Td -tm: N pĩettiu; impf. 
Sn B Td pletīn , B Td p ĩe tī palmikoida 
(hiuksia, nuoraa), ku toa (virsuja): Sn 
ńeištŝenn^oŋ kas pleíittü  neitosella on 
tu k k a  palm ikoitu, pagnat pletitäu virzuis 
virsujen paulat palm ikoidaan. B sarđaińe 
päregis pīetitau  liisteet päreistä kudo
taan  [kuten kopan pohja], on pletittu  
sumbā (tiiviisti). Td ŝīm pletitäıu đouhes. 
N p ĩe ttiu  tukàd kassani] (palmikolle). 
T P  pleíiüü kassę palm ikoitu tukka. Ph  
pöšši azutah seibähis, se pletiìäh ulähä(tsi 
ѵцйал  (linnunpyynti)kaha tehdään  sei
päistä, näm ä sidotaan yläpäästä  toisiinsa 
vitsalla, (v. пле|стй, -тутъ.) 

pletvar\š (Sn), B Td pīetinvar\š; p. Sn B Td 
-t; pl.n. -ded; pl.p. -šid piiskanvarsi. (v. 
плеть.)

p īie | l  (Sn B Td N); p. -šŝid; pl.n. -šid; pl.p. 
-šīd kalju, paljas paikka päälaessa; Sn 
myös peniksen pää (esinahaton): Sn Іиал 
mušikann^om pĩieš tobó tuolla miehellä 
on suuri kalju. (v. плѣшь.) 

pĭiešpiä  (Sn B Td Pk); p. pl.n. -d; pl.p.
-id kaljupää, (v. ed.) 

plītai\ńe (B), Td pīìtai\ńe; pl.n. B Td -šed 
B pieni arina, hella: Td pieni (kivi)

levy: B ku i (kuin) küršid (kakkuja) 
paštau p-šen. Td ола (tuluksien piikivi) 
on kivińe pīltaińe. (v. плита.) 

pnoa\ttę (Lm); pl.n. -tted naisenpuku, 
leninki, (v. платье.) 

pnodokaz (B) runsaasti sikiävä: äijän (ko
vin) p. on pottŠ(i) (sika), (vrŧ. v. плодъ.) 

pnodu (Sn); p. -d siittäm iskyky; sikiö: 
eunę verno pnodud hännät, ku  ei sua 
napšid hänellä ei varm aankaan ole siit- 
täm iskykyä, kun ei saa lapsia, kašinn^oŋ 
kaheksa pnodud kissalla on kahdeksan 
sikiötä, (v. плодъ.) 

pnoskuxa (N) tä i, satikainen. (v. плоскуха.) 
pnotin (Sn B Td Plı); p., pl., -ad; pl.p. 

-oid veden salpa, sulku, toe (puista 
rakettu), (myllyn) pato: Sn veši sanba- 
tau p-an, šlob^ei u iđ īź  veši i  štobi par- 
ded matkataiš vesi salvataan tokeella, 
e ttei se virtaisi pois ja  e ttä  tu k it kulki
sivat. Td ploiinois üli(tši lohi kebd!e- 
däi (keveästi) hüpäidäuı. (v. плотйна.) 

pno\tńik (Td); pl.n. -tńikàd -tńikad salvo-, 
kirvesmies: pnotńikàd sanvetíŕ (saiva
vat kehyksen), (v. плдтникъ.) 

pnotno (B) tiukkaan , tiiviisti: išand p. ei 
sanbannu, noŋgannah điätöi uksen isäntä 
ei sulkenut tiukkaan, jä tt i  raolleen oven.
(v. П Л 0 Т Н О .)

pnūg (B); p., pl.n. -ad; pl.p. -id sahrat.
(v. плугъ.)

*pläsn (B); g. -an tanssi: końđī ihàslukšis 
plăsnaŋke karhu ihastuksissaan tanssii, 
(v. плясня.) 

pläššidä (Sn Td Plı), B N pĩäššida, Td pīäš- 
šidä, SP pläššie; pr. Sn Td SP Ph  pläšin, 
B Td pīäššin, N pĩäššm; impf. Sn Td 
SP Plı pläšīn, B Td pīäššīn  tanssia: Sn 
priśatk pläšitäu yksi »pikkuryssä» tanssi
taan . Td pläššitäıu kadreĩid (katrillia), 
(v. пляс&ть, пляш утъ.) 

plätškäh\tädä (B); pr. -täu; impf. - t  läis- 
k äh tää  (esim. veteen). 

póarospū (B) m asto. (v. парусъ.) 
poboi\ńik (B Td N Lh), B -nik, Pl Kn Kš



-ńik, Td -ńfk, bobòińik, N -mk, V -nikkę, 
pobuoińik; p. P l—N -ńikkad; pl.n. -ńikad, 
N b-ńikad; pl.p. -ńikoid nuorikon, Kn 
Td myös vanhan naidun naisen päähine: 
B p. Auaditau säťšas, guarosas, šu,ıkus 
p. tehdään karttuun ista , villakankaasta, 
silkistä. N pĩettiu  tukàd kahtęAę kassăuıę, 
panon b-ńikaą piehei palmikoi hiukset 
kahdelle palmikolle ja  panee päähineen 
päähänsä. (Av повбйликъ.) 

podaŕ\ida (Sn B Td Lh); pr. -in; impf. -īn  
lahjo ittaa, (v. подарйть.) 

podar\k (Sn B Td N); p. Sn B Td -kkad, 
Td -ĥàd; pl.n. Sn B Td -kad; pl.p. Sn 
B Td -koid, N -koid lahja: Sn Ьиглакаі 
tuođī plťeŕis-piäi äij podarkoid ansio
töissä olleet to ivat P ie tarista  paljon 
lahjoja, (v. подарокъ.) 

podborotk (Td); p., pl.n. -ad ihraleuka.
(v. подбор0докъ.) 

podbŕušńi\k (B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; 
pl.p. -koid vatsanalushihna (valjaissa, 
kulkee aisasta aisaan hevosen vatsan 
alitse), (v. подбрюшникъ.) 

poddoŋ\k (Td); p. -kkad tukkiponttuu . 
(v. подд0|нокъ-, -нка.)

podmjotk (Pl Td); p., pl.n. -ad kengän 
puolipohja. (v. подмётка.) 

podń\eé (B), Td -is, -es, N -es, -es; p., pl.n. 
B -eźid, Td -iśid, -essid, N -ezįd pään- 
koru, johon oleellisena osana kuuluu 
helmi- ja  lasikirjainen, edestä taaksepäin 
kapeneva pääripa, m istä niskaan riip
puu p itk iä sinisiä ja  punaisia nauhoja, 
joilla koru myös sidotaan päähän; kuu
luu varakkaiden naisten juhlapukuun: 
B neiŝŰed pidetäu p-eśid. N kuųdainę 
(kultainen) podńesko(ãă.s. (Av пбдцизь.) 

podno\š (Sn B Td), N -s; p. Sn B Td -ssad; 
pl.n. -sad; pl.p. -soid ta rjo tin , (v. под- 
носъ.)

podoid\ida (B N); pr. -điu; impf. -ī lähes
ty ä , m ennä luo: B rebuoi kukšinad  (ruuk
kua) lähembi p-ī. (v. подойти.)

podoi\ńiĩc (B Td), V -nik; p. B Td -ńikkad; 
pl.n. -ńikad; pl.p. -ńikoid lypsinkiulu. 
(v. подбйникъ.)

podo\końńik, -koŋk (Td), Ph -gonkę; p. 
Td -końńikkad, -koŋkkad; pl.n. -końńi- 
kad, -koŋkad, Ph  -gonkàd ikkunalauta, 
(v. подок0ц1окъ, -ĸa.)

podorožnī (Td) m atkapassi: pidäuı heile 
p. antta p itää  a jaa heidät pois. (v. подо- 
пбжный.)

podpraporŰik (Td); pl.n. -àd alivänrikki. 
(v. ıюдпрáııopіцикъ.)

podŕad (Sn B Td M); p., pl.n. -ad; pl.p. 
-oid urakka: Sn minä otin podŕadajı 
kraśśida (m aalata) kodin (asuinraken
nuksen). (v. подрядъ.)

podrugremeń\i (Pl), T P  potruk; p., pl.n. 
P l -id; pl.p. -Id satulan, setolkan vatsa- 
vyö: TP potruk sedoAkas ала^ІЁі va(üas 
pandau potruk s.v. on setolkassa [hevo
sen] vatsan alitse pantava, (v. подпруга 
ja  рембдь.)

podzor\àD  (B), Pk  -,taudàd katoksen pääty- 
laudat (usein koristellut leikkauksin): P k  
p-Aaudàd figuruedenke (koristeleikkauk- 
sineen.) (v. подзбръ.)

podušk (Pl) ikkunalauta, -pöytä. (v. no- 
душ ка.)

poduzbiÚ (Td) asuinrakennuksen alim
massa kerroksessa huone, jossa säilyte
tään  talous- y.m . tavaro ita . (Av подъ- 
йзбица.)

podvaA (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
varastohuone: Sn gorńųtéan (kamarin) 
алл.*от pc, p-as pidetäu dauhod. «v. под- 
вёлъ.)

podvod (B Td); p. -ad kyyti: B ižand 
tüöndäu kasakan libo briha^Ŭun p-ã 
(Td p-ai) isän tä  lähe ttää  rengin tah i 
pojan kyytiin. Td brihaťs om p-as poika 
on (jkta] kyyditsemässä, (v. подводъ.)

podvosk (Sn B Td Sg); p., pl.n. -ad; pl.p. 
-oid takareki: Sn parš pane р-ал§ tukki 
pane t-lle! B p., pienèmb regi parden
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vedades t .,  pienempi reki tukkeja a je t
taessa. (Av подвозокъ.) 

podvošŰi\k (N); p. -kkad; pl.n. -kàd; pl.p.
-koid kyytimies, (v. подвбзчикъ.) 

pog\od (Sn Td), B P k  -od, B -òd; p., pl.n. 
Sn Td -odad, B -ođad sää, ilma: Sn 
ļ>. алеиш  (paranee), ku (üuńištüu. hei- 
ńarges (heinäntekoaikana) p-odad hüväd 
ojıdī. pahan p-odan ajenen (olet liik
keellä). B пщдотал p-òdan, kaunehen 
näin kauniilla säällä, päivàkš hü-vä 
po-gođ tu īi. p-òd oĩi pakàine oli pakkas
sää. P k  p-od on tiun  (tyyni), (v. погода.) 

pog\ost (Sn), B Td -òst, B N pagast, Ph 
pog\ostę; p., pl.n. Sn -ostad, B Td -òstad; 
pl.p. Sn -ostoid, B Td -òstoid kirkon
kylä. (v. иогостъ.) 

pogŕeb (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
jääkellari: Sn diät pidetäu p-as jä itä  
säily tetään  j-ssa. (v. пйгребъ.) 

poh\đ (Sn—N Pk), V -de, TP Ph Lm  -ję, SP 
Kj -du, SP -ju, Plı -dę, Kj pohj; p. Sn—V 
poh\dad, SP -đoa; pl.n. Sn—SP -dad, 
B N -đàd, P h  -jàd, SP Ph  -jad; pl.p. 
Sn— V -did, Kn -dīd, SP -di, Ph  -jid 
pohja (joen, vaon, astian, kengän, jalan); 
perä, povi (nuotan); (lihdan) alusta 
(johon ja la t on kiinnitetty); pohjoinen: 
Sn đogem, (ŝabatom, đangam, nuotam p.; 
B keŋgīhe pandau pohdad. gŕädöiđem„ 
pohdanę (kasvitarhan lavoihin) pandau 
tadęht (lantaa). T d šakšàd (sakat) on poh- 
dăně diadü. tūnòu pohdàs-piäi tulee poh
joisesta. Kš korvoim„(korvon) pohdaii^om  
vet. SP Kj vagom,,pohdu. 

poh\đaińe (Sn B Pl Td Kš), B V -daine, 
N -dainę, -jaińe, -jainę; p . Sn B P l Td—V 
-daśt pohjoinen: Sn kumpass^ozuttau su- 
vee, pohđaiëeę, kai Ыілео kompassi osoittaa 
etelän, pohjoisen, kaikki ilm ansuunnat. 
B Td p. tuuī. 

pohdima\ińe (Sn B Td); p. -št; pl.n. -iëed; 
pl.p. -iŝid  pohjimm ainen: Sn oU p. 
kana, suoAašembi (suolaisempi) [se on].

B p-iŝed nagrehed šüödäu kevaden. sóamoi 
p. kaikista pohjimmaisin. 

poh\dkivi, -(kivi (Td) nurkkakivi (raken
nuksen).

pohđnaud (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
laudus, nuotan poven yläleuassa kaksi 
puoliym pyrän m uotoista laudankappa
le tta , jo tka  ovat liite ty t toisiinsa halkai
sijan kohdalta; ne estävät povea uppoa
m asta pohjaan: p. pidäu nuotan pohdan 
ülähäă (ylhäällä). 

pohđlīd\e (B N), B -ęh, N -e, P l pohđaińe 
ĩīde; p. B -et; elät. -eges, -ęges koillinen. 

pohdAUod\eh (B Td), B N -ęh, P l pohdaińe 
Auodeh; p. B Td -eht luode: B p-ehē 
naskezou päiv. 

pohdnahk (B Td); p. B -ad; pl.n. B -ad, 
Td -àd; pl.p. B -oid pohjanahka: Td 
sapòëńik panòŭ piăjıę p-àn tuöhěnë suu
ta ri panee tuohen päälle p-n. 

pohdpuoA (B) nuotan  poven osa. 
pohdusp\ū (Sn B Td), Td pohdp\ū; p., 

pl.n. Sn B Td -ūd; pl.p. -uid  köli (veneen). 
pohkied (TP) pohkeet. 
poig (Sn—V SP Kj M Pk), V T P  Plı -ę, 

SP -u; p. Sn—T P Ph Kj M -ad, Td N 
-ăd, SP -oa; pl.n. Sn—P h Kj M -ad, 
B Td N -àd; pl.p. Sn B Pl Td—V P h  M 
-id, Kn Kj -īd, N -ĩd, SP - l  poika (ihm i
sen, linnun jne.), pentu: Sn т іллаі (mi
nulla) oŋ колте poigad. kana haudu p-id. 
sorz uivau p-ideŋ kere. B oĩīz vie poigad 
abutada [minun] tulisi vielä poikaani 
au tta a  [opinnoissa], kana šībiden алле 
kogodau poigàd. P l otetuis poigiss^ei poi
gad o ttopojista ei ole pojaksi. N kazį 
(kissa) poigad suoi. V ainago (ainoa) p. 
P h  poigańi poikaseni. 

poig\aińe (B Td), N -ainę, -àinę; p. B -àšt; 
pl.n. -aišed poikaseni; porsas: B poĩíŝi 
(sika) suau kakštoŝt p-àšt. N kunna, poi- 
gainę, mänèd minne, poikaseni, olet me
nossa?

poigęnuorę (TP) ?: kaŋgahan Aoppides on p. 
kankaan kudontaa lopetettaessa on p.
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poig\ińdim  (Sn), B Td V TP Lm -indam, 
Kn -ìndam , Td -mdjm; p., pl.n. Sn 
-ińđimad, B Td -indamad, B pl.ıı. -inda- 
màd\ pl.p. Sn -ińđim oid , B Td -indamoid 
poikapuoli: Sn ïämä еил§ m inun oma 
poig, j). oo.

*poigize\ta  (B); pr, -tau  poikia, pesiä (lin
nuista): a ī ĩ i d  p-tau vm u s  allit pesivät 
kylm ässä.

poigov\ē (Sn), B Td Kš -eh\ p. Sn B Td Kš 
-ehk, pl.n. -ehed; pl.p. -ehıd poikue: Sn 
püid oĩi üńńäi p. pyitä oli kokonainen p. 
Td püum, mertsoim p-eh. 

poi\kki (Sn B P l V Llı), Sn -k, N -hi poikki, 
yli; po ikittain , poikkipäin, -puolin: Sn 
p. Aвikatau ,ıadv pūs puun la tv a  haka
taan  p. sLıdad ojis p. sillat purojen yli. 
pane pū poik regě. lcahv (kahva, kant- 
tu ri) pandau p. reges. B doges, guban 
(lahden) p. P l tagasajŕb om p. ukšë zerd 
takasalpa on poikkipäin oven yli oleva 
riuku. Y sadimme (heitämme) kiven p. 
doges. Lh lähtöu p. suoz (suon) nıänemā. 

poikkièin  (Ph) poikkipäin, -puolin, poikit
tain .

poi\kpuoĩińe (Sn Pl), B P k  -kpuolińe, B 
-ĥpuolińe, Td -kkipuolińe, N -криолтд, 
V -kkispuolīnę, Ph  Lm -kkišpuolinę; p. 
Sn P l -kpuoĩišt, B Pk  -kpuolišV, pl.n. 
Sn Pl -kpuóĭièed, B P k  -kpuoliŝed, N 
-kpuoAīžęd, V -kkispuolīŝèd, Ph  Lm 
-kkišpuoliŝęd; pl.p. Sn Pl -kpuoīižid , B 
-kpuoližid reen paju (pajua, tuon ta, 
rautaa): B poikpxwliSed on kabnahiden 
šideged (siteet). N ìıtåJM uu poikpuolī- 
ŝçu itse istuu reen pajulla. 

poim\eda (Sn B Td N); pr. -en, -ou; impf. 
-in  poimia; k irja ta  (ommella kuvia 
1. k irjo ja kankaaseen): Sn poime mań- 
dzoid (mansikoita)! B poimoú marďad, 
šient. kaŋgahis poimedau, uzoroid jiuadi- 
tau kangaspuissa k irjataan, kuvia om
mellaan [kankaaseen]. Td tôa ak poim  
skóaĩertiŋ kaŋgahas tuo akka kirjasi pöy
täliinan kangaspuissa.

poimite\z (B Td); p. -sř; pl.ıı. -ksed hapaan 
alkukudelm a. 

pojask (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid hapaan 
alkureuna. (vrt. v. nonļcóĸ, -cĸá.) 

poje\zd (Sn B Kn), N -źd\ p., pl.n. Sn B 
-zdad\ pl.p. -zdoid sulhasen saattue, 
noudeväki (häissä); Td juna: Sn ku  
žeńih mänöu ottama mu(Üoid, šīd oo 
zeńixöŋ ker gošĩŝaD pojezdas kun sulha
nen menee hakem aan m orsianta, niin 
sulhasen m ukana ovat vieraat saa t
tueena. žeńix m äńi pojezdaŋ kere stojiā 
sulhanen meni saattueinensa pöytään, 
(vrt. Av пбѣздъ, поѣждяне.) 

pojezdńi\k (B Td); p. -kkad\ pl.n. -kad\ pl.p. 
-koid sulhasen saattueeseen, noudevä- 
keen, kuuluva häävieras. (Av. поѣзд- 
никъ.)

pojezdpanttin (B) noudem iesten morsiamen 
tahp lta  lahjaksi saam a palttĩnakaistale. 

pojeédzan (B); pl.n. -ad sulhasen saa t
tueeseen, noudeväkeen, kuuluva häävie
ras. (Av поѣждяне.) 

pokoi\ńik (Sn B Td Lh), B -nik, T P  -nikkę, 
Lm -ńikkę; p. Sn B Td Lm Lh -ńikkad', 
pl.n. -ńikad, TP -nikàd; pl.p. Sn B Td 
-ńikoid  vainaja, kuollut, ruumis: Sn veĩ 
p. ruadoi seę veli vainaja teki sen. šīt 
taAoss..om p. siinä talossa on ruum is, 
(v. полбникъ.)

*poho\i (N); p. -jad\ pl.p. -joid huone, 
suoja: sie íĩī kodi, mänũĕda m ī p-joid 
rakennettiin  talo , [jossa oli] lukem aton 
m äärä huoneita, (v. покой.) 

pokrom (Sn B); p., pl.n. -ad; pl.p. Sn -id, 
B -oid 1) Sn sateenkaari: p. vetLotlau 
(imee). — 2) B hapaan kudonnan alku
kohta, hapaan alkureuna. (vrt. v. no- 
крома.)

*pokro\u (Td M); p. -vad P yhän  neitsyen 
esirukouksen juhla (1 p. lokak.): р-ѵал 
suīĩhe kodī P.n.e. juhlaksi lupasi saapua 
kotiin, (v. покровъ.) 

рол\а (Sn B P l Td K š V Ph Pk); p. -ad; 
pl.n. -ad, Td -àd; pl.p. Sn Pl Td Kš V
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-id, B Td -id takinpieli, -lieve (etupuoli): 
Sn pane ponad umbë pińđêakos pane 
kiinni takinpielet! (v. 1ıo:ıá.) 

poĭ\ànk, -aŋk (N); pl.n. -ànlcad, -aŋkàd 
pelto, pellonsarka. (v. полянка.)

poĩesńi\k (Kn N); p. -kkad-, pl.n. -kad, pl.p.
-koid  m etsästäjä. (Av полѣсникъ.) 

po\ngeda (Sn B Td Lh), N -ugeda; pr. 
Sn B Td Lh -лgen, N -ugen-, impf. Sn 
B Td -īgin  polkea, astua, ta llata: Sn 
ролде madom piänę, tapAĨ ta llaa käär
meen päälle, tapa! p. danganç ke.uç tahto 
astua jonkun varpaille, astudez [huo
neeseen] aino ролдои kündükseAę. B dan- 
gam poĩg лаііал^ jalan  polkaisi lattiaan . 
Td häm m iĭei poīg dangalę hän astui var
pailleni. Lh hän dangan ролдои havadod 
vaste hän jalallaan polkaisee säkkiä. 

*poAgenda\da (Lh); pr. -n polkaista: hava- 
dod vaste p-u  säkkiä polkaisee. 

poĭi\İš (N Lh); p. N -(íŜad, -Uad, Lh -itéad 
poliisikamari: N tuodai vora (varas) 
poīiUaı, Lh İšu İei otettu p-İİšā vähällä oli 
e tte ivät vieneet p-iin. (v. полиція.)

poĩi(tèeisk\ī (N); pl.n. -ųad, -i(àd-, pl.p.
-ĩ(öid, -%(oid poliisi, (v. полицейскій.) 

poĩiŰmešíor (N); p. -ăd poliisimestari.
(v. полиціймейстеръ.) 

рол\к (Td); p. -kkad-, pl.n. -kàd; pl.p. -kkid  
hylly. (v. nóaĸa.) 

ролк (B); in. -as rykm entti, (v. полкъ.) 
ро\лкоѵпік (B), N -ukouńik; pl.n. N -ukou- 

ńiĥàd; p l .p . -ukouńikoid eversti, (v. пол- 
кбвникъ.)

роло (B); p., pl.n. -d; pl.p. -id 3—4 tm  p itkä 
palikka, jolla rahkeen pää estetään luis
tam asta, keskelle tehdään  syvennys 1. 
uurre: ponō pandu rahkiŝ palikkaan kiin
n ite tty  rahje. 

ролоіп (TP) salpa: p., kuđama,ı sanbatah 
uksi s., jolla suljetaan ovi. 

ролоі\пе (B Pl), N -ne B turkissa ja  kauh
tanassa langalla päällystetty  puinen nap
pula, joka pannaan rihmaiseen silmuk

kaan; on napin asemesta; Pl N (ongen) 
koho.

połońi\da (Td) vangita: heid om p-ńittu  
he ovat joutuneet sotavangiksi. (Av 
полонйть.) 

рол\о8 (B Pk), N -òs, V -ossç; pl.n. B P k  
-osad,V  -ossàd pellon sarka. (v. полосй.) 

р олоШ \й  (Td); p. -İİšad; pl.n. -(tšad raitio 
(reenjalaksen tekem ä): tänäpä on hüvä 
hodu: p. nosńiu tän ään  on hyvä keli 
(meno): r. k iiltää. (Av полбзница.) 

ролоѵі\к (B Td), Ph Lm -kkę; p. B Td -kkad; 
pl.n. -kad; pl.p. -koid la tŧiam atto . (v. 
половикъ.) 

poлsapošk (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. 
-oid naisen patiini, puolikenkä. (v. полу- 
сапбжки.)

ponst (Sn B); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  reen, 
kärryn peite (huopaa, nahkaa, k a rh u n -1. 
hirventalja): Sn ostin ponstaŋ kordam 
piäAę (juhlarekeen). (Av полсть.) 

poĩź (B); p. -ad hyöty: ei tunnu ruados p-ad 
ń i mida ei tu llu t työstä  hyötyä yh tään  
m itään, (v. п0льза.) 

poĩzui\zetta (Sn), B Td -zeía; pr. Sn -tíŜezen, 
B -moi. Td -(tèezen; impf. Sn -tÜīme, 
B Td -(têīhe k äy ttää  hyödykseen, hyväk
seen: Sn šina p-((šeze meiđen hüvüden 
sinä käy tä  hyödyksesi m eidän h y vyy t
tämme! B häm p-zou šinun hebon. N 
štobį sinä et p-žïtoidbį veńàmmuou sinä 
et saa k äy ttää  hyväksesi Venäjänm aata! 
(v. пбльзоваться.) 

po\ĩti(aińe (Sn), TP -ìttelī. Ph  -nteĩainę; 
p. Sn -ľti(ašt; pl.n. Sn -ĩti(aižed. Ph 
-nteïaiŝęă; pl.p. Sn -Īİųaižid  polttiainen, 
pienen pieni hyttynen: Sn p. on samī 
hienoine tihu, tšak p. on pienin hyttynen . 

*pontįhoita (B); pr. -u rapistella vedessä 
(esim. saukko), (v. болтыхать.) 

po\nttada (Sn B Td Kš TP M Lh), N -uìada, 
SP -nttoa; pr. Sn B Td Kš SP Kj M Lh 
-лНаи, N -utau; impf. Sn M -л tin, B Td 
-nttin, N -ui, SP -nttį, Kj -л ііп  po lttaa: 
Sn rižut kerätäu verandō (rovioon) pелсіол
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ĩibo  (tahi) пигтел, pontetau. buíš (tyn 
nyri) vuodan , ponia rugaD (kuusenpilı- 
kaa) pohdāl Ű w ahaińe  (viholainen) poıtcL 
dangaą. B p. kasked, p u id , móad. tu ĩi  
p o ĩ î  tu li poltti. Kš рало on po.ntettu 
(N poutettud). Kj (ihi, hienoine, ролйаи 
i(tèen  polttiainen (hyttynen) pistää ih
m istä niin e ttä  kirvelee, vezašikon  (vesa
kon) p o n iin . 

ролиЦіелі (Sn), B -гелоі, Td -елгі; p. Sn B 
-ienoid  puolivalkea: Sn B Td p . leib (siinä 
vain osaksi on vehnäjauhoja), (v. полу- 
бѣлый.)

ponukat\aŋk (Sn), B Td -àŋĩc; p. Sn -aŋkkad, 
B Td -àŋkkad; pl.n. Sn -aŋkad, B Td 
-àŋkad; pl.p. Sn -aŋkoid, B Td -àŋkoid 
lyhytvartinen naisen huopakenkä: Sn 
akad (naiset) vai pidetäu (käy ttävät) 
p-aŋkoid. (Av полукатанки.) 

poAu\İ(ǻida (Sn B Td Kš Llı); pr. -(Üin; 
impf. -((Sm saada, nau ttia , ansaita: Sn 
kiÝdaišem  (kirjeen) p-(İŜīm poštan. Kn 
hüö ponuìsitàu suur žuanavendi he nau t
tiv a t suurta  palkkaa. Lh oīin pīíeriz 
burnakkafı, tuhad rubĩad kūkš ролщ İŜīn 
olin Pietarissa ansiotöissä, tu h a t ruplaa 
ansaitsin kuussa, (v. получить.) 

po\īv (Sn—N Pk), V Plı -īvi, T P  —Lm -лѵі, 
Kj -лѵ, -uv, p. Sn— Kš V Ph P k  -,tved, 
SP -лѵіе; pl.n. Sn— Kš V— Kj P k  -nved, 
B Kn - a v ò d , N -ŭved, Kj -uved; pl.p. 
Sn B Pl Td Kš V P k  -īvid, Kn -M d, 
N -M d, SP -Avī, Ph  -nvid polvi (ihmisen, 
eläimen); m utka (esim. viikatteen ly
hyessä varressa); viikatteen lyhyt, väärä 
varsi: Sn m ušik  (mies) kirvchcn ролѵее 
neikkaš (haavoitti), vikattehem, poīv. Pl 
ролѵеп andoin tein m utkan [kulkiessani], 
N hebo pouvei suoi (asti) liettegei (hiek
kaan) vajou. V vikattehed azettada po.weh 
viikatteet on pan tava varteen. 

ролѵепріа (V) polvenpää. 
po\ĩvmaīĩušk, -Avemmaĩĩušk, -лѵлй (B), 

N -uvèęnū, TP -Avikuīĩuškę, Ph  Lm 
-Avimaĩīuškę, P k  -Avęnkuĩĭukaiňe\ p.

B -ĩvmaĩĩuškad; pl.n. -īvmaīĩuškad, TP 
-Avikuĩīuškàd-, pl.p. B -īvmaĩīuškoid pol- 
venlumpio. 

ро\лѵи$і (Sn B Td), Td -ĩvuži, -łvušilai, 
N -uuŭšÜi, -uuūšťši, T P  -Aviziię polvil
la a n , -een: Sn küukistü p.ĩ Td hän heit- 
ühe (larjgeń) p. hän heittäysi p. oli poł- 
vuSilai. N heitazu (laskeudu) pouuùšĩǻiĩ 
hebo лардепои pouuūšíśi. TP muarnah 
heittăh poAVİziìç äitinsä laskeutuu p-een. 

*pominoi\da (B); impf. -ťťī muistella: p-íiĩ 
šidă koirad häik  (kauan), (v. поминать.) 

*pońa\tį(oi (N); pl.p. -tį(Oİd todistaja, us
ko ttu  mies. (v. noHHTÓił.) 

pońitk (B Pl Kn), Kj -u\ p., pl.n. B Pl 
Kn Kj -ad-, pl.p. -oid työkauh tana teh ty  
kotikutoisesta kankaasta, jossa loimet 
pellavaa, kuteet villaa: B p. on piäli(ĩŝi 
pövüiē іалѵел, ükškieraińe t . käy tetään  
tu rk in  päällä talvella, on yksinkertainen 
(ilman vuoria). P l p. on rädŝinäižee лар- 
gaŋ kere Auađittu kauhtan t . on osaksi 
pellavalangasta kudottu . — 2) kotikutoi
nen puolivillainen kangas: Kj p-ad kudo- 
tah, лоіт і релѵаЫпе, kudę ѵіллаіпе. (Av
ІЮ Н Й Т О К Ъ .)

pońitkahī\ne (Kj); p. -sí; pl.n. -led; pl.p. 
-źid kotikutoisesta puolivillaisesta kan
kaasta  teh ty . (vrt. Av понйтокъ.) 

ponomaŕ ÇSn B Td); p., pl.n. -td; pl.p. -td 
entisajan lukkari: Sn endevahnaz vai o ĩd ī 
p-id, diäkää šijaĩĩiŝed  ennen vanhaan 
vain oli ponomareja, lukkarin sijaiset, 
(v, noHOMápb.)

popad\ida (Td); pr. -ıu; impf, -ī joutua, 
sa ttu a , päästä: poig popadī haburegèn 
(havukuorm an) аллп. šigä popadī końdī 
pezäè siellä sa ttu i karhu olemaan pesässä. 
šīd popađīn fĕtfěbélìkš s itten  pääsin vää
peliksi. (v. попадать.] 

poperešńi\k (B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; 
pl.p. -koid poikkipuu, joka yhdistää kan
gaspuiden eri puoliskolta toisiinsa; siinä 
on reiät päissä ja  näissä tap it; poikkipuu
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kuopan salvoksen ylitse, (v. попереч- 
никъ.)

popeŕok (Kn N) poikittain , poikkipuolin, 
poikki: K n p-g dorogai poikki tien. 
N pidätin  m inä hébon p. dorogài (dorogàd) 
m inä pysäytin  hevosen poikkipuolin 
tielle, (v. поперёкъ.) 

рорла[к (B Td), V -ę; p., pl.n. B Td V -ad; 
pl.p. -oid ongenkoho: Td p. luaditau 
đäredäs mändüŋkuores o. tehdään  pak
susta m ännynkaarnasta. (v. поплавокъ.) 

popon (Kš); p., pl.n. -ad hevosloimi. (v. no- 
nópa.)

popravizu\da (N); impf. - î t ĩ  paran tua, to i
pua, virota, (v. поправиться.) 

pora (Td) aika: p. viĕrdä magatta on aika 
panna m aata. (v. nopá.) 

pora|ta (Sn); pr. pl. -tau tukea, ase ttaa  jnk  
varaan: лердоте p-tau ťšiboihe ansan 
seikoin asetetaan korvakkojen varaan, 
(vrt. Av nópa.) 

pord\az (Sn B Pl Td Pk), Ph  Lm -as; p. 
Sn B P l Td Ph  P k  -ast, Td -àst; pl.n. 
Sn B Pl Td P h  P k  -ahad, Td N T P  -ahàd, 
Kj -ahat; pl.p. Sn B P l Td N Ph  Lm P k  
-ahid, N -ahid, -ahī, Kj -hīd , -ahīd porras, 
portaat: B Td šerdīzed p-ahad tikapuu t. 
p-ahĩd müöi (myöten). Kj pane havado 
(säkki) pordhĩĩel 

pordazreiž (B) portaiden sivupuu. 
por\đimoi (Sn—Td Ph), B Ph -đim uoi, 

Td -đĩmoi, puorđimoi, N por\ńimoi, Lm 
-đim uoi; p., pl.n. Sn P l Kn -đim oid , Td 
puorđimoid, N por\ńimoid, Ph  -rđimuoid; 
p l.p . S n P l Kn -dimoAoid, Td puorđimoid 
kärppä: Sn p. eläu đūrikos, ruoppahas da 
kogz kuzgi k. elää juurakossa, k iv irau
niossa ja  milloin missäkin. 

por\e (B V TP Ph), V -i- p. в  -et; pl.n. 
B -eged, V -ied , P h  -egèd; pl.p. B -gid 
pore, sula aukko, joka keväällä ilm estyy 
jäähän, kun jää  alkaa sulaa: V đo pori 
īien i (tuli) randàh. T P  đo p. avavui 
(avautui).

por\o (Sn B Td N V Lm Pk); p„ pl.n. Su 
B Td -od, N -òd live 1. lipeä: Sn рогол 
sobid (vaatte ita ) pestäu. tuhkas keitetäu 
poroD. B sobad keitetau poros (poròs). 

porod (Lm); g. -an  suku, laji: häkki poro- 
dan panou тоалд sonni s iittää  suvun 
maalle. (Av пордда.)

porog (Kn Kš N); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
koski. (v. порбгъ.) 

poro\x (Sn), B Td -h. B -h; p. Sn -xxad , 
pl.n. -xad, B .Td -had; pl.p. Sn -xoid 
ruu ti: Sn poroxaAA^ambutau. (v. пброхъ.) 

porokatdł (Td Sg); g. -an iso pata , jossa 
keitetään tu h k asta  lipeää. 

poroke\Л (B Td Sg); p., pl.n. -ллod; pl.p. 
-ллoid poro-, aisakello: B p., bembeīis 
pidettäu p., luokassa p idettävä. 

poroŝni(tâ\ad (B Td); pl.p. -oid ruutipahka.
(v. пор0зница.)

*poro\ttada (Pk); pr. -tetau irro iŧtaa; saada 
irti, lausua: sanad p-tetau sanat lausu
taan.

portnoi (Td); p., pl.n. -d vaa ttu ri, räätäli, 
(v. портной.)

*poru((Śa-te\ĩ (B); p. -ĩĩad  todistaja: pidäu 
OAda kaks p-ĩľad. (v. поручатель.) 

poŕä\dń (B), Td -ďń; p. B -dńad , Td -đńäd 
tapa; hoito: B pidä hebod Ьйѵал p-dńa.c 
hoida hevosta hyvin! (v. порядня.) 

pos.u)vi\t's (Sn Td); p. -(Űad; pl.n. -(Ûad; 
pl.p. -(tëoid sananlasku, -parsi. (v. послб- 
вица.)

*posobđ (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid avus
tus: p-ad polu(Üimmai (saamaan), (v. 
nocoŏie.)

post (Sn B Td Sg); p. -ad posti; postim aan- 
tie, valtatie: Sn kiŕđaiźem ролщ йгт  р-ал 
kirjeen sain postista, (v. пбчта.) 

poštańikàd (Kn) miehen alushousut, (v. 
подштанники.)

poštdorog (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid posti- 
m aantie, valtatie: kivi(Űauriŋgod (kar
keata hiekkaa) pandau р-оілд. (v. поч- 
тбвая дорбга.)



po 329

pos\İeïi (N), N TP -teli, Lm  -(eli; pl.n.
N -telìd olkipatja. (v. постель.) 

pośteĩńifk, -k  (Td); p. -kkad lakana. (Av 
постельникъ.) 

poštov\ī (N); p. -ijad , -į(àd; pl.n. -ųàd  val
tatie, postim aantie: briha (nuorukainen) 
matkadau p-ijàd müöiìį. (v. почт0вый.) 

postroi\'k (B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p.
-koid rakennus, (v. постр0йка.) 

роШі ks. poűti.
posudńi\k (Td); p. -kkad astiahylly. (v.

посудник.ъ.) 
poŝɯnusta (B) ole lıyvä. (v. пожалуйста.) 
poğar (B) tulipalo, (v. пожаръ.) 
pòéŕavi\da (N); pr. -ttai onnitella, (v. no- 

здравить.)
potakoi\da{Sn);pr,-(tšen; impf. -(Űin puol

taa , rukoilla, jä t tä ä  rankaisem atta, hem- 
moitella: kaikiį suađī händäi p-mā, hän- 
däi müö pagiŝmā kaikki rupesivat hän tä  
puoltam aan, hänen mielensä m ukaan pu 
hum aan. (v. noTaĸáľb.) 

potakoi(tǻu\z (Sn), p. -st puoltam inen, ru 
koileminen, hem m oittelu. (v. ed.) 

potaÜk (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid ed.: 
andoit p-aą Ьсіллеі. hän šidäi ajau ńügüde 
kun rankaisem atta jä tit  hänet aina, hän 
sitä  (esim. varastam ista) harrastaakin  
nyt. (v. потачка.) 

potk (Pl Td); p. -ad potku: P l andaneŋ ku i 
potkan ga . . . . kun antanen potkun, 
niin . . .  Td kaèìď andàv potkan kissaa 
potkaisee.

potk\aitta (Sn Kn N), B P l Td Kš V -aita, 
SP -ata; pr. Sn—-V aidan , Td -aidan, 
SP -oan; impf. Sn B P l Td—V -aiŝin, 
B SP -ain, Kn -a išīn  potkaista: Sn p. 
koirad ĩïbo kazid ĭibo midä taht p. koi
raa, kissaa tai m itä  tahansa. B hebo on 
händä potkainnu oİŬā. 

potk\ida (N); pr. -ìu; impf. - ittĩ  potkia: hüö 
uńimielès kattęgèt potkitti he unimielis- 
sään potkivat peitteet [päältään]. 

po(k\izetta (Sn), B Td -ista; pr. Sn -izou; 
impf. -īhe potkia, potkia toisiaan: Sn

teiden hebo egläi dano potlcīhe te idän  
hevosenne eilen kovin potki. Sn B Td 
hebot potkizettī hevoset potkivat toisiaan. 

po(ki\ÌŜ (Sn B Td), B -ti; p. Sn B Td 
-ttǻud; pl.n. -(téud; pl.p. -( tǻuid potkuri, 
paha potkim aan (hevonen): Sn heiĩĭ^om  
p. hebo.

potk\ou (B Lm), Td -òu; p., Td Ph -ovad; 
pl.n. B -ovàd, Td TP Lm -ovad; pl.p. Td 
-ovoid hevosenkenkä, (v. подкбва.) 

potkovoi\ta (B Td); pr. -(tšen; impf. -(tšin 
kengittää hevosta, (v. подков&гь.) 

potoag\u (SP); p. -oa; pl.n. -ad; pl.p. -oi 
suutarin  polvihihna, (v. потягъ.) 

po\toĩc (Sn), B Td -ìoĩc, B -toĥ, Td -tofc, Lm 
-tokkę; p. Sn -tokkad, B Td - tokkad, Td 
-tokkăd; pl.n. Sn Lm  -tokad, B Td -tokad, 
Td -togàd, -tokàd; pl.p. Sn -tokoid, B Td 
-bkoid  räystäässä katon reunapuu (kou
ru), johon katto laudat p ää tty v ä t: Sn 
điäbŕüut (jääpuikko) rippũ potokas. Td 
kūŕi(tŜoinę (räystäskokille) on riputettu  
(pantu) potogàd. (Av n o T Ó ĸ ıı .)  

poto-m (Sn B) sitten, (v. потбмъ.) 
potomùšto (B) sen tähden  e ttä . (v. пото- 

мучто.)
potsolnišnoi (B Td) auringonkukka-: p. voi 

(öljy), v. подсолнечное.) 
po\U (Sn B Lh), B Pl N V TP Ph Lm Kj 

-ttŜi, Kn Td -ttśi, Td N -ttŜ(i), Td N Ph 
bottü; p. Sn B Pl N V T P P h  Lm  Lh 
-ttİid; pl.n. Sn B Pl Td N V T P  Ph Kj Lh 
-(téid, B -Uid, N -(tŝįd, - ( t š Ì D ,  Lm -ïtǻid; 
pl.p. Sn B Pl N V Ph  Lh P k  -(tǻīd sika; 
TP myös upukan kukka: Sn t ä z  meiden 
ümbäŕ ei piđetÄ po(Ŭĩd tää llä  m eidän seu
dullamme ei p idetä sikoja. po(Üin šel- 
gäss^oo sugast (harjasta) äij (paljon). 
B iźa-, emapotŜ uros-, naarassika. 

po(tëest\ida (Sn); pr. -in; impf. -īn  kestitä, 
ta rjo ta , (v. почестйть.) 

po(tiimbuo\n (B N Hj), TP -łę; pl.n. B -nad, 
TP -lad sianpuola (arctostáphylus úva- 
úrsi).
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po(ťsimmu\šİǻoi (B), T P  SP Lm -síbi; pl.n. 
SP Lm  -sĩoid variksenm arja, sianmus- 
tikka.

po((ǻ\impoig (Sn B), B -inpuòig, N -ìnpoig, 
P h  -inpoigę, Lm poïĩšimpoigę; p., pl.n. 
Sn B -impoigad, Lm  poĩđimpoigad; pl.p. 
Sn B -impoigid porsas. 

po(Úìnbuĩy,i\ne (N); pl.n. -ŝèd keltainen 
lumme.

po(tǻinpahnai\ne (TP); in. -zes m atalassa 
(uida): [m atalassa uidessa lapset sano
vat:] ongat p-zes.

*po((Ŝitoi\ta (N); pr. -(İšèn kunnioittaa: 
minä oman naisen (vaimoani) p-(téèn. 
(v. nouuTáTb.) 

pO((š\īńe (Pl); p. -išt; pl.ıı. -īžed; pl.p. -īźid 
pieni porsas; valkea lumme. 

poišk (B N Pk), Lm -ç\ pl.n. B N Lm -àd, 
P k  -ad; pl.p. Lm  -id  B sääri (hevosen, 
lehm än, lam paan, sian); P k  vuohinen 
(hevosen); N Lm munuainen, (v. nóuĸa.) 

po((sopk\e (V); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid sanka: 
p-aŋ kere burakko sangallinen kori. (Av 
почопка.)

po\Űİi, -š(i (Sn), Td -šĩši melkein: Sn pošti 
doga pühäDpäiväd nuaditau pīragaD m. 
joka sunnuntai tehdään  piirakoita, poĩŝťi 
kendaizekš rištikaąz mänöu m. keltaiseksi 
ihminen tulee [keltataudissa], (v. почтй.) 

poüaškad  (B) viilekkeet, housunkannatti- 
meŧ. (v. подтяжки.) 

po\itëivoida (Sn Td), B -((sivoita, Td -(tói- 
voida, N -(İśivoidla\ pr. Sn B Td - ťťši- 
voi(tëen, B Td -(ÜivoifíĚfín. B -ïšivoiïšou ; 
impf. Sn Td -(tšivoi((Ŝin, B Td -(tëivoi(Űin 
kestitä, ta rjo ta : Sn pottéivoi(Üe händäi 
hoť tŜajun ta rjoa  hänelle vaikka teetä! 
N po(ŭivoi'tšou omĩd suśodoid kestitsee 
naapureitaan, suou íämînę vierahĩnĕ 
po(Űivoimai (poťśivoimai) vīnăd  ryh ty y  
tarjoam aan näille vieraille viinaa, enđŝi- 
m ai po((śivoitai kńagin, sīd toiŝīd neišíīd  
[häissä] ensin ta rjo taan  morsiamelle, sit
ten toisille tytöille, (v. потчивать.) 

poud (Sn B Td Sg), Lm -ę\ p., pl.n. Sn B

Td Sg -ad; pl.p. -id  pouta, sateeton sää: 
Sn äij poudid oĩi töhă mänö paljon on 
ollut poutaa täh än  mennessä, šina arva- 
dad, huomen vihm vai p. ĩienou  voitko 
a rv a ta  [oikein], tuleeko huom enna sade 
vai p.? B poudan poutailmalla. 

poud(inm  (B) poutailm a. 
pou\đištuda (Sn Td), B -dištuda; pr. Sn 

-dištū, B -dišlū; impf. Sn -dišlui tu lla  
pouta, m u u ttu a  poutaiseksi (sää): Sn 
kūfíšo poudišlui da pogod hüvä rodīhe 
katsos, tu li pou ta ja  sää tu li hyvä. B 
taivaz vai šelgidau, šīd poudištū [kun] 
taivas vain selkiää, niin sää m uuttuu  
poutaiseksi. Td pogod om.,pouđištunnu 
sää on tu llu t poutaiseksi. 

poulnpäiv (B), Td -tpäiv, -ưpăv, p., pl.n. 
B -iypäiväd; pl.p. -npäivid poutapäivä: 
Td tänäpä pouDpäi on, heinäd uberiìau 
(korjataan) sarainoihe (latoihin). 

pouiińńik  (N); g. -àą puolenruplan raha.
(v. полтйнникъ.)

*pova\dizeta (B); pr. -dizou; impf. N -dīzei 
to ttu a  jhk . (v. повадиться.) 

pov\i (Sn B Td M Ph); p„  pl.n. -ed; pl.p. 
-id povi: Sn pane povē leibäd (leivät)! Td 
kädem..pańi povei. 

povikormań (B); p., pl.n. -id; pl.p. -ĩd 
povitasku, (v. карманъ.) 

povod (Sn B Td Kn); p., pl.n. -ad; pl.p. 
-oid riim unvarsi (hihnainen), m arha- 
m inta: B p. on p ä ų ŭ is  hebon (hevosen 
suitsissa), (v. поводъ.) 

pŕadun  (N) kirppu, (vrt. v. прыгунъ.) 
prampe\tada (Td); pr. -ltau\ impf. -(  koput

taa, n ap u ttaa  (heikosti): sormil p. toi
sen käden sormien päillä kosketella to i
sen sormien päitä, käsien ollessa vas
takkain  asetettuina; sorm enpäillä n ap u t
ta a  pöytää.

*prapor(šik (Td); tr . -àkš vänrikki, (v.
прапорщикъ.) 

praśal (B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid tuo 
reen kalan tukkuostaja . (v. прасолъ.)



pr 331

praÛ\kada  (B Td); pr. -kau\ impf. -li 
rä tistä , räiskää: tu ĩi ралаи p-kau. 

praŰkahta\da  (B); pr. -u  räiskähtää: kübeń 
p-u раккй ла tįałę kipuna r. pu toaa la t
tialle.

pra(Škahta\sta (Td); pr. -zou ed. 
pra\ud  (Sn B Td N Llı), B N -vd; p. Sn 

Td N Lh -udad, B -udàd , N -vdàd totuus, 
tosi: Sn händäi voi vieŕidä. aino prau- 
dad pagišou  hän tä  voi uskoa, [hän] aina 
puhuu to tta . meŰ īūbiu praudan  (san.) 
m etsä p itää  rehellisyydestä [jos ansoilla 
käydessäsi o ta t vieraista ansoista lin
tu ja , niin sen jälkeen et saa enää kos
kaan omiisi m itään riistaa]. B sanu 
praudal muSįk (mies) sanui pravdàn  
końđaAç. a minun praud tu ĩi  m inäpä 
olin oikeassa. Td praudal pagižou  to t ta  
puhuu. N saūíĩ mille praudau  palvele 
minua uskollisesti! (v. правда.) 

praudàkàs (N) rehellinen: pÝikàšÚik  (kaup- 
papalvelija) oli p . (v. ed.) 

praude-diedo (N) isoisän isä. (v. прадѣдъ.) 
pra\uĩeń  (Sn), N -vĭeńđ; in. Sn -uĩeńńas, 

N -vĩeńdàs hallitus (kunnan): Sn saroin 
(šaroid m iŕ i ) vuiberittau staršinat prau- 
ĩeńńas palloilla valitaan kunnanvan- 
lıim m at hallituksessa, (v. правленіе.) 

ргаѵіл  (-parź) B; p., pl.n. -ad ; pl.p. -oid 
2-3-4 katonkannatin ten  alushirttä  katon 
lappeen alla. (v. правйло.) 

pravił\ad  (Td); pl.p. -oid n. 3 korttelia 
p itk ä  puu, n iitä  3 kpl. saappaan varren 
lev ittäm istä  varten: Üabatot pidüıu panda 
p-oihe, kooz siäŕ popadiu  ombełdukš kaid  
saappaat p itää  panna levennyspuihiıı, 
kun varsi on sa ttu n u t tulem aan ahdas 
ommeltaessa, (v. правгіло.)

*praviz\ī (Sn); g. -i(an m uonavarat, (v. 
провйзія.)

ргскга-sna (N ) kaunotar: m arja pr. Maria 
k. (v. npeĸpácHan.) 

pŕestoA (Sn B Td), B presto a ; p., pl.n. 
Sn B Td -ad; pl.p. -oid ehtoollispöytä 
(keskellä kirkon alttaria): Sn Ûerko-

vass^OAttaris keskenn^OAttarid stona om pr. 
kirkossa alttarissa, keskellä a ltta ria  oleva 
pöytä on e. (v. престолъ.) 

pribor (Td); p., pl.n. -ad\ pl.p. -oid  (kalas
tu sv ä lin ee t, -neuvot, (v. приборъ.) 

prida\unī (Sn); p. -uniad\ pl.n. -uniad , B 
-unoid , -nuoid , Td -njad, Lm -nuoid; 
pl.p. Sn -uni(0İd, B -noid m yötäjäiset: 
Sn pridauniakš anttau ukš lehm. B pri-  
daunoid antau kńäginan roditeĩad  mor
siamen sukulaiset an tava t m yötäjäi
set. tüttärele jäłgē and"oi колте tuhat pri- 
danuoikš(i) đeŋgad ty ttärelleen  jälkeen
päin antoi kolme tu h a tta  rahaa m-iksi. 
tošpäivän vävü tüttäreŋke mänöu ano- 
pen da apen kođī pridanoin piäłę  to i
sena päivänä [häitten jälkeen] vävy 
menee ty ttä ren  kera anopin ja  apen 
kotiin m yötäjäisiä hakem aan, (v. при- 
даное.)

prigar  (Pk) palaneen haju. (v. пригаръ.) 
prignas\ida  (B); pr. -in  kutsua, pyytää: 

edgi minda pr-i üökš etkö kutsu minua 
yöksi [luoksesi]? (v. пригласйть.) 

pŕigovor (N) päätös: nuođìttai pr. tehdään 
päätös, (v. прйговоръ.) 

p rija ĩe ĩ  (Sn), B Td -teĩ, N pŕijà teĩ;  p., 
pl.n. Sn prija \(eĩad , B Td -teīad; pl.p. 
Sn - (eĩoid, B Td -teĩoid ystävä, (v. прія- 
тель.)

prikaš(Ŝi\k  (Sn), N pŕikàšĩŠi\k; p. Sn N 
-kkad  kauppapalvelija, työnjohtaja , to i
meenpanija: Sn zdū(ida pid'äu pardet 
p-kanę tu k it p itää  luovu ttaa työn joh ta
jalle. (v. прикащикъ.) 

prika\z  B Kn Td Lh), Td N pň k ă z , Lh pri- 
ka\žeń\ p., pl.n. B Td -zad; pl.p. -zoid 
kihlauksen vahvistajaiset: kihlauksen jä l
keen morsiamen puolelta saavutaan  sul
hasen kotiin ilm oittam aan morsiamen 
lopullinen suostumus; samalla sovitaan 
hääpäivästä, m yötäjäisistä, lahjoista y.m. 
häitä  koskevista seikoista: B tunda pri-  
kazaAę tu lla  liittoa  vahvistam aan. Td 
ku(isutàH źeńixen ридлё ńevesĩàn piiönd



332 pr

prìkăzăjıĕ  kutsu taan  sulhasen kotiin m or
siamen väkeä vahvistajaisiin N kerattai 
kńaginàą puoəks pieiìę omaa roduu, 
iêa, emä, sīd lähtàĩ prĩkăzăjıě; tuudai 
žeńixoo tajıoijıę, đuodai i  śüödäi kootaan 
morsiamen puolelta sukulaiset, isä, äiti; 
s itten  läh tevät vahvistajaisiin; tu levat 
sulhasen kotiin, juovat ja  syövät. (Av 
прикйзъ.)

prikaši\da  (B P l Kn); pr. -tau  vahvistaa 
kihlaus morsiamen puolelta [kuuluu hää- 
menoihin]: P l kńagin prikaŝittu  morsian 
on .antanut suostumuksensa, (v. прик|а- 
зать, -ажутъ.) 

prim an\ida  (Td); pr. -in; impf. -īn  houku
tella: p-īn  kałašt (pientä kalaa), (v. при- 
манйть.)

*prime\((ida  (B); pr. -(in , N pŕim ètíiu  
ta rk a ta , p itää  silmällä, tehdä joh topää
tös, päätellä: B taAved müö p-(in  talven 
m ukaan päätte lin . N hää śida pŕimèť- 
(iu  hebod hän ta rk k aa  sitä  hevosta, (v. 
примѣтить.) 

pń m \iet (B), Pl Td -ei; p. Pl Td -ettad; pl.n. 
B -ietàd, Pl Td -etad; pl.p. Pl Td -ettoid 
enne, merkki, (v. примѣта.) 

ргі\т игл  (Sn Td Kš), B Kn Pk -uz, N 
-vuz; p. Sn Td Kš -muz.ıad, B P k  -uzad ; 
pl.n. Sn Td Kš -muznad, B P k  -uzad, 
B Kn -uzàd, N -vuzàd; pl.p. Sn Td Kš 
-muzAoid, B -uzoid  (puim a)varsta, riusa- 
Sn ргіт иглал  (B ргіпгал) puidau rīhes. 
(Av прйвузъ, пригузъ, пріузъ.) 

prim uz.ıaavar\ž (Sn Td), B priuzaąvar\ž; 
p. Sn B Td -í; pl.n. -ded; pl.p. -žid  varstan 
varsi: Sn p. otetau kädē puides. (A vks. 
ed.)

ргіт игларкіе |Г (Sn Td), B prm zaŋkie |f, 
priuzam puaīik, N privuearjkieA, P k  priu- 
zankòĩĩu; p. Sn -ĩd , B -ĩt; pl.n. Sn -ĩed, 
B -led; pl.p. Sn B - ĩid  varstannuija, 
-kieli, -terä. (Av. ks. cd.)

*pripon  (N); pl. g. -oiden hursti: n. 20 m2 
laajuinen paksu palttina , jo ta  käy tetään  
reessä alustana lyh te itä  vedettäessä,

samoin aum asta alas heitettäessä, e tte i
vät ir tau tu v a t jy v ä t putoaisi m aahan. 
(Av прип0нъ.) 

prľśatk (Sn B Td); p. -ad  venäläinen kan- 
sallistanssi (kyykistym inen ja  ylöskei- 
kahtam inen), prissakka, pikkuryssä: pr-ã  
pläšitäu  (tanssitaan), (v. присядка.) 

pri\śpeht (Sn), N -spehl; p., pl.n. Sn -špehtċid, 
N -spehtad; pl.p. Sn -špehtöid, N -spehtoid  
katu: Sn prišpehtăd müöi matkadau. N 
prispehtoid müöi а]елой. (v. проспектъ.) 

pri\štań  (Sn), Kš N -stań, V -stańi; p., pl.n. 
Sn -štańid; pl.p. -štańīd  satam a, valkam a, 
laituri:. Sn prištań ī a je ü ī karabīid k ir-  
pi((İäŋ kere tiililastissa olevat laivat oh
ja ttiin  satam aan, (v. прйстаяь.) 

prizorz\uda  (Td); pr. -ū; impf. -u i pilautua, 
tu rm eltua  pahan silmäyksen va iku tuk
sesta: oruzđ p-ü  pyssy p-tuu  [hyvällä
kään pyssyllä ei osaa silloin; jokin m aa
gillinen vaikutus], (vrt. Av призбръ.) 

pri(Ŭ aś\İ  (B Td); g. Td -(šin  herranehtool- 
linen. (v. причастіе.) 

ргіЫ галпік  (Kn V) kangaspuissa reikälasta, 
joka työnnetään  syrjän  (kangastukin) 
päissä oleviin reikiin syrjän  k iinn ittä
m istä varten. (Av притуж альникъ.) 

pri\vafk  (B), Td -ла[к; p. -.lafkad  uunin 
penkki (isoissa uuneissa, puinen): p. on 
pä(Û im  bokas (kyljessä). (Av прила|в0к, 
-вĸa, привалокъ.) 

privor\ĩc (Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 
-koid  n. 1 knr. pituinen koivu (kuusio- 
keppi (n. 3—4 sm läpim itaten), jo ta  käy
te tään  uitossa, (v. привёрт|окъ, -ĸa.) 

*prīm i\da  (N); pr. -u  o ttaa  vastaan, (v.
принять, прймутъ.) 

prob\u (Kj); p. -ū  malmi: p-ũ veđi (ajoi 
hevosella).

probui\ta  (B); pr. -ïtëou, -Uou koettaa, y rit
tää , m aistaa: p-îtëou nagrišt šüÒdä. (v. 
npóŏļoвaTb, -ую тъ.)

prodo\ĩńik  (B), Td Sg -Ińik; ad. -Ińikal 
pitkäsiim a. (Av прод0лыш къ.)
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proxm eïđ  (Sn), B Td próhmeĩđ, B proh- 
m e ĩđ |; p, pl.n. Sn B Td -ad; pl.p. Sn -oid, 
pohmelo: Sn đălgenç vĭnańduondad p. oo. 
B hän magadau prohmeĭđas. (v. no- 
хмелье.)

proi\dida  (Sn B Pl Td N V Pk Lh), B Kn 
N V T P  -dtda; pr. Sn Pl Td N V Lh -đin, 
B N TP -dtn; impf. Sn B Pl Td N V Lh 
-drø, B Kn -dīn  m ennä ohitse, läpi; p ää t
ty ä , kulua: Sn (ägäĩi (täm än kau tta) 
lehmät p -đ i((ī. mäne p -d i kahten ta.ıoŋ 
kesku(Üi (välitse)! tahnan (karjatarhan) 
tagaįtëi (taitse) p -d ī muŝiĩc (mies) šińńe. 
o ĩi тгллаі sadoid da p -d iit ì  oli m inulla 
sato ja (rahaa), m u tta  kaikki m enivät. B 
ŝhonam..p-dihut koulun käytyään, vähän 
aigan p-dihut vähän ajan ku lu ttua , duond 
p-d iu  juonti pää ttyy , ülen ramkhali vih- 
m ui da ĩervā p -d ī satoi kovin rankasti, 
m u tta  pian lakkasi. P l šīrų tèi (ohitse)

'  p-đĭn . Kn m inä kaiken тиа(ілтап üm- 
bäŕi p-dĩn. Td kahteksa puſkàd lähi 
końdjass..oĩi p-dinu  kahdeksan luotia oli 
karhun läpi m ennyt. N p -d iü ī  perïis 
p ie ĩiïH  gorm Uài m enivät p irtin  k au tta  
kam ariin, hälnę p-đ iu  pä ivid  häneltä 
kuluu päiviä [siihen työhön], p-d itta i 
mänïä m ī kü īīd  käyvät tiesi kuinka 
m onta kylää, p-diu  keza menee kesä. 
V p -d ī meiđeƞ kavatt (meidän kautta). 
TP колтеп üön p-dihui kolmen yön ku
lu ttua . (v. прой|тй, -дутъ.) 

pro i\d ī (Sn Kn), B Td -d ī kulunut, viime: 
Sn p-điag  (B p-d ijan) vuoden v. vuonna. 
B p-đan kezän v. kesänä. Kn p. päiv  
k. päivä. (v. ks. ed.) 

p m m |ò đ  (TP); pl.p. -id  hameen viilek- 
keet, olkahihnat: ferezi ргоітгл on
hihattom assa naisten puvussa on olka- 
nauhat. (v. прбймы.)

*proim\ida  (N); impf. - ī  tu lla  (ripulille): 
proim ī hänen (hebòn) paskàu (paskănĕ) 
sille (hevoselle) tu li ripuli, (v. прои-
MáTb.)

*proklen\idä  (Pk); impf. -īmmä  kirota:

iŝandad proklen ĩíī koir isännät kirosivat 
koiran, (v. проклинать.) 

proīe\x  (Td); p. -xxad\ pl.n. -xad-, pl.p. 
-xxoid  revennyt kohta vaatteessa. (Av 
прол-кха.)

prolom  (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  sula auk
ko järven jäässä keväällä, (v. пролбмъ.) 

рготизл  (B); p., pl.n. -ad am m atti, elin
keino, toimi: т ілла (ал р-ал p iä  ei elä 
täm ä am m atti ei m inua elätä. (v. пр0мы|- 
селъ, -сла.) 

propađ\ida  (Sn B Td N); pr. -іщ  impf. -ī  
kuolla (eläin), kadota, jou tua hukkaan: 
Sn p-iu  lehm ĩibo  (tahi) hebo. B dorogàn 
vieròs viruu ŕeb"oĩ p-innu  tien  vieressä 
viruu kuollut repo. N ku ee voinęnę kes- 
tada, sīd p u ś  minùn p -itta i deńgàd kun 
en voine kestää, niin m inun rahani men
kööt hukkaan, o īin  m inä đo p-im m as 
m inä olin jo joutum assa tuhon  omaksi, 
(v. пропадать.) 

propađind  (B Td) kuolema, loppu (eläimen).
(v. ks. cd.) 

propađinnuinę  (N) kuollut (eläin): zmeja 
p. viruu  kuollut käärm e viruu. (v. ks. 
ed.)

propaš (Sn); p., pl.n. -(id-, pl.p. -(īd kuollut 
eläin, haaska, (v. прбпасть, пропащій.) 

propk (Sn B Td); p. -ad-, pl.n. -ad, B prokkÙD-, 
pl.p. Sn B Td propkid korkki, (pullon) 
suullinen; B myös ongen koho: B prokkÙD 
mändùiŝen kuores azutā kohot tehdään  
m ännyn kaarnasta, (v. пробка.) 

propośńi\k (B), T propožńi\k-, p. B Td -kkad-, 
pl.n. -kad; pl.p. -koid korkkiruuvi: B p. 
propkan vedettau k. korkin vetäm istä var
ten  [pullonsuusta], (v. прббочникъ.) 

propoveđ (Sn B Td); p., pl.n. -id-, pl.p. -īd 
saarna: Sn (ŝerkovas pap sanū p-ii đälgen 
obedńiad kirkossa pappi saarnaa päivä- 
jum alanpalveluksen jälkeen, (v. npóno- 
вѣдь.)

prośśida  (Sn) pyy tää, anoa (oikeutta), va
littaa : hän rubež prośśim ā kuńiŋgahanę. 
(v. просйть.)
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*prośśi\dazį (N); pr. -zou pyy tää  (päästä): 
jeêeĭ luunęnou kaŝi i  p-zennou m inùi 
(sad.) kun kissa tullee ja  pyytänee päästä  
minun luokseni, (v. проситься.) 

prost (Sn) yksinkertainen, helppo: İămän- 
İAmašt ejıost on elädä p . m aallista eläm ää 
on helppo elää. (v. просто.) 

pro\štida  (Sn B), Td -šİŜida; pr. Sn B 
-ŝtin . Td -šiŝin , N AV -stin-, impf. Sn B 
-sťm, B -ś iī, Td -śíšīn  an taa  anteeksi: 
Sn B prošügat hyvästi! B prošíi m ille , 
pahut лоаЛіп anna minulle anteeksi, 
pahaa tein! N prosti m indaiĩ m inä prosíin  
śinùn  m inä arm ahdan sinut, (v, npo- 
стйть.)

pro\šiizetta  (Sn); pr. -šiizen, B -stìzou, N 
-śíizòu; impf. Sn -šiīm e, -štiŝin , B -siĩhe, 
N -śiīzę i sanoa jäähyväiset 1. hy
västi jklle: Sn ĩäk š uk, akas proŝtĩhe. 
ĩähtE Űuasukś, a prošdze igäkš lähde tu n 
niksi, m u tta  iäksi sano hyvästi! B Ýebuoi 
hukaŋke prostìhe  kettu  sanoi sudelle hy
västi. kaikis tuttavis prosiizou  kaikille 
tu ttav illeen  sanoo jäähyväiset, (v. npo- 
стйться.)

proś(i\zuda (N); pr. -zuu; impf. -ŝui ed.: 
vävü p-zuu apes (apelleen), p-ŝui heis- 
pieiİE (heille), (v. k0. ed.) 

pros\toi (Sn), B -İiį, Td -t i į , Lm  -tuoi\ p. Sn 
-toid; pl.n. -toid, Td -ti(àd; pl.p. Sn -toAoid, 
N prośíijoid yksinkertainen, tyhm ä (ih
minen); tavallinen: Sn nagretau p-toid 
rišíikaązad nauretaan  yksinkertaiselle 
ihmiselle. B p -íiį kuoiv t . koivu (ei visa- 
koivu). Td enaêimä1 m ińä p-ti(àn scı.ıda- 
tàn opàstùin ensin m inä palvelin (opin) 
tavallisena sotam iehenä. N keraduu hos- 
podoid i  kupťšĩd i prośťijoid miehīd ko
koontuu herroja ja  kauppiaita sekä rah- 
vaanm iehiä. (v. простой.) 

prosto\kiš (Td Kš), N -maido; p. Td Kš 
-kiššad viili, viilinkuoren (hapankerm an) 
alla oleva piimä. (Av простокйша.) 

prošíǻ\ai (B Kn Td), Td -àitę hyvästi! 
(v. прощай.)

prostuđ\izetta (Sn), B -izeta; pr. Sn -izen> 
B -imoi, Td -izou; impf. Sn -īme, Td 
-iź in , -îhe vilustua, kylm ettyä, (v. npo- 
студйься.)

prostūd\u (SP) v ilu tauti: p-as virū  (m akaa).
(v. простуда.)

*prozravi\da (N); pr. -ttai onnitella: p-ttai 
händäi im eńinoiŋke , tèĩnuŋke o n n ite le 
v a t h än tä  nim ipäivän, [uuden] arvon 
johdosta, (v. поздравить.) 

provedi\da (B); pr. -u ku lje ttaa , vetää 
(veitsellä), p iirtää: ѵеіЫел p-n ürribäŕi 
колте kierad (kertaa) veti müöi. (v. 
прове|сти, -дутъ.)

ргоѵолок (B Pl) rau ta lanka, (v. проволока.) 
pruazńi\k (Sn—Td M), B Td próazdńi\k, 

N pruozdńik, pruozńikkE; p. Sn—Td M 
-kkad; pl.n. -kad; pl.p. -koid pyhä, juh la
p ä iv ä ): Sn p-kkad vastE pyhänaattona. 
p-kkoiden ei pidä meitëuida pyhinä ei saą 
m etsästää. Td vahnad ukot tıcceteīđĩ 
pròazdńikaAe ärmäköis vanhat ukot tu li
vat joskus juhlapäivänä vieraisiin pääl- 
lyskauhtana yllä. (v. праздникъ.) 

pruazńiksob\ad (Td); pl.p. -id, N pruozńik- 
sobĩd (-īd) p y h äv aattee t. (v. ks. ed.) 

pruaznoi\da (Td); pr. -(tíen; impf. -(tšin 
v ie ttää  juhlaa, juhlia jtk . (v. праздно- 
вать.)

pru\sak (Sn B), B Td -ǻak, Pl -śak, N 
-ssàkko; p. Sn -sakkad, B Td -šakkad, 
P l -śakkad; pl.n. Sn -sakad, B Td -èakad, 
P l -śakad; pl.p. Sn -sakoid, B Td -śakoid, 
P l -śakoid torakka: Pl pruéakoit kü lm äüī 
to rakoita  surm attiin  palelluttam alla 
(p irtti p idettiin  talvella kylm änä ja  asu
m attom ana). (v. прусакъ.) 

pruśka\ińe (Td); p. -!ŕ; pl.n. -ižed; pl.p. 
-izid kangaspuissa »lukipyörä», joka nii
siä kannattaa. (Av пру |ж 0къ , -жка.) 

*pŕäńik (B); pl.n. -ad, Td prănńikäd, N 
präńńikàd  piparkakku, mesileipä, pre- 
nikka. (v. пряникъ.) 

präńńikkähi\ńe (Pl); p. -St; pl.n. -šed; pl.p.

\
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-žid p iparkakku-, piparkakkutaikinasta 
teh ty : p. kodi (talo), (v. пряникъ.) 

präšk (Sn—N), B P l Td pŕäšlc, B pŕqšk, N 
pŕaškfE), V TP Ph präškę; p. Sn P l—N 
Ph präškäd, B Pl pŕäškäd; pl.n. Sn P l— 
N Ph präškäd , B Pl pŕäškäd, B präškad, 
N pŕaškàd, V präškad-, pl.p. Sn Pl Td Kš 
N präšköid, B pŕăškoid, Kn präškoid 
nappi (uudenaikainen; vanhanaikainen on 
ńübl); TP Ph solki (housujen, liivin): Sn 
pińdšakas p. pakui tak ista  nappi irtosi, 
(v. пряж ка.) 

präškä\ińe (Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p.
-ižid pieni nappi. (v. kş. ed.) 

pŕäškäŋkand  (Td) napinkanta. (v. пряж ка.) 
prätškäh\tädä (B); impf. -ť  rä iskähtää, 

läiskähtää (kun pehmeä putoaa). 
psaAomštéik (B) virrenveisaaja, -lukija, (v.

псалбмщикъ.)
*pseńt|ís(N); p. -(tsad vehnä. (v. пшенйца.) 
ptm kńi\da  (N); pr. -u  pysäy ttää  hevonen 

sanom alla p truu: ptrukńiu heboo. 
ptrüsè (Td) vasikkaa houkutellaan näin. 
puad\uda (Sn B Td); pr. -ū; impf. -u i palaa 

pohjaan: Sn Іалле киаёал (täm än puu
ron) ei p idăiš p. B Td kĩseī, kuaš p-ū. 

puadu\ttada (Sn B), Td -tada; pr. Sn B Td 
-tan; impf. -tin  po lttaa  pohjaan. 

pua\x (Sn B Td), B Td -Я; p. Sn B Td 
-xxad; pl.n. Sn B Td -xad, pl.p. Sn 
-Xoid kuve, nivus, reiden ja  vatsan  ra ja 
seutu: Sn kudaman кеЪолл^от (hevonen, 
jolla on) puax tobj (suuri), se oo šüömäŕ 
hebo. B ЪеЬол, lehmän, коігал, акал р. 
(ѵ. пахъ.)

puahktürä (В Td); р., pl.n. -d suolikohju.
(ѵ. ks. ed.) 

puahtada (Sn Td) paahtaa, polttaa: Td 
p. Ылел batogã kirđad po lttaa tule] a 
keppiin k irjat. 

puáhtand (Td) paahdanta, polttam inen. 
puaks (Sn B Td Kš), N puoks, V P h  puoksu, 

Lm  poaksu; p. Sn B Td K š poaks\ud; 
pl.n. -ud, N puoksŭd; pl.p. Sn B Td Kš 
puaks\uid; komp. Sn -urnbi tiheä, taaja :

Sn Td p. verĩc, šiegn (seula), Sn meĩŜ 
(Td mets). B p. kaŋgaz [on ase te ttu  
kudottavaksi], N puoksùs kohtàs enamb 
šerdīd p idau  tiheässä kohdassa enem
m än ta rv itaan  aidaksia [aitaan], 

puaksušŰi (Td) tiheään, tiuhaan: p. vihmū 
sa taa  hienosti ja  tiheään. 

puaks\ū (Sn B Td Pk), Td -ui, N puoksùi, 
P h  puaksuh; komp. N puoksùmb usein, 
tiheään, taajaan: Sn p. kävũ heile u. käy 
heillä. N kus kävüttài лamЪahàd, šīd 
panęd žeŕđīt puoksumb missä lam paat 
kuljeksivat, siellä pannaan aidaksia t i
heäm pään. P k  p. o ĩđ ī haллad t .  oli hal
loja.

puaĩ (Sn B Kıı Td), V Ph  Kj -i, SP pooli; 
p. Sn B Kn Y Ph  puál\id, B -id, SP 
poaīī; pl.n. Sn B Kn V P h  p uaĩ [id, 
B -id, SP poaīid; pl.p. Sn B Kn Td V 
Ph puaĩīd, SP роаіілоі am pumamaali; 
B myös »paali» (n. 1 m3): Sn p-ī ambu- 
tau. Kn ugodida (osua) p-ī. V P h  ozaita 
(osua) p-ih. Kj ozāta p-ih. 

puaīiìc (Sn B Pl Td Pk), N puolik, SP poa- 
ĭikku, Ph puaĩikkį, Lm  poalikkę; p. 
Sn B P l Td Ph puaĭikkad, SP poaīikkoa; 
pl.n. Sn B P l Td puaĩikad, SP poaĩikad, 
P h  puaĩikàd; pl.p. Sn B P l Td puaĩi- 
koid, SP poaĩikkoi, P h  puaĩikuoid  kapula, 
kepakko, palikka (m.m. napakairan poik
kipuuna ja  aa tran  aisoja yhdistäm ässä 
västäräkkinä); pesukarttu , kurikka: Sn 
риаіікал sobit (vaatteita) pestäu. B 
hăŋ jw iràšt lüöu риаіікал. kataip. kau- 
lauskapula, priuzam p., ďäredemb vart 
puintivarstan  nuija, paksum pi v artta . 
P l sobam puaĩikoittau p. pesukarttu . 
Lm  sobiden kataėttav poalikkę vaatteiden 
kaulauskapula. P k  rihmas (ansassa) on 
kakš keppid, pua ĭfk  (palikka vaakasuo
rassa), surmpetīa  (silmukka). 

puaīikoi\da  (Sn), B Pl Td -ta; pr. Sn B Pl 
Td -((sen; impf. -<ŵ'n pestä kartu lla 
vaa tte ita : Sn soban (vaatteet) kai (kaikki) 
p-đī.
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puaťtí (Sn), B Lh paīĩš, Td pualiĩŝ, N 
puoĩiíŜ, puoĩíš, T P  puaĩťŜę, Lm  poaĩŰę, 
Sg póalité; p. Sn puaĩíŰad, B paĩĩšad. 
Td pualiíűad, pualųûad-, pl.n. Sn puaĩ- 
Üad, B paĩťŝad, Td pualųŰad, N puoīUàũ, 
T P  puaĭŬ àd ; pl.p. Sn puaĩŬoid, B paĭ- 
ťŜoid, Td pualųŰoid hylly (pitkin sei
niä): Sn p u a ī ťšad олЛаи pertiz ĩibo 
(tah i) ŝieńtëis (eteisessä). N maidòd 
padoihei .nasketèttùd i pandùd puoĩi- 
Űöuıě happanęmmai maito oli patoihin 
kaadettuna ja  pan tu  hyllylle happane
maan. (Av полй|ца, -чка.) 

puaītëa\ińe  (Sn); B paīÜa\ińe\ p. Sn B 
-st; pl.n. -išed; pl.p. -iźid  pieni hylly, 
(v. ks. ed.) 

puar  (Sn B Td Lh); p., pl.n. Sn Lh -ad, 
B Td -àd; pl.p. Sn B Td Lh -oid pari; 
puku, vaa tekerta  (miehen tak k i ja  hou
sut, naisen hame ja  pusero): Sn Lh 
p. heboid parivaljakko, saraffon da koht 
om puar (акал) hame ja  pusero on vaate
kerta  (naisella). B puaraŋ kindahid ombe- 
ĩin  parin  rukkasia ompelin. stokanad 
puar an i  İŜaškpuaran teelasin ja  -vadin 
sekä kuppiparin (kupin ja  teevadin) 
[ottaa], (v. napa.) 

puarakkā, póarakkā (B), Td puarakkai pa- 
ritta in : B p. eletau kurgèd. (v. ks. ed.) 

риагалл\аі, -ęi (Sn) parittain : p. istutan  
briha da ńeišťǻüt nuorukainen ja  neitonen 
istuvat p. (jalat ristikkäin  toistensa 
kanssa), (v. nápa.) 

puarm  (Sn— K š Pk), B póarm. Td pǔărm, 
N puorm, V puarmę, SP Kj poarmu. 
P h  Lm  poarmę; p. Sn—Kš V P k  puar- 
mad, SP poarmoa. Ph  poarmad; pl.n. 
Sn—Kš Y P k  puarmad, B póarmad. Td 
pŭărmad, N puormàd, SP P h  poarmad-, 
pl.p. Sn— K š puarmoid, V puarmuoid, 
SP  poarmoi. P h  poarmuoid paarm a: 
Sn ńügü rodīhe puarmad äij ny t on ilmes
ty n y t paljon paarm oja, puarmad böriš- 
täu (pörisevät). Td puarmad lendendau. 

puar\uë (Sn B Td). Sn B P k  -os. Td -us.

P h  -ossi. Lm  poarossi, p. Sn B Td puar\us- 
sad-, pl.n. -usad; pl.p. -usoid, P k  -osuoid 
purje: Sn veneh puarusoiz ajau. Шлел 
p-osuss„ajau venehen tuulella purjehtii. 
Td ajetau puarusois pu rjeh tivat, (v. ná- 
русъ.)

puaz (Sn B Td Sg), B pòaz, N puozu. Lm  
poazu; p., pl.n. Sn B Td Sg puaz\ud, 
pl.p. -uid. Lm poazułoid liiterako (sei
nissä, lattiassa, huonekaluissa y.m.s.): Sn 
puazuihe mändäu sormet, pahoin oo san- 
vettu seinän liiterakoihin m ah tuvat sor
m et, huonosti on salvettu . pid'äu ńüh- 
tidä samma.iD puazuihe. (v. пазч.) 

puazm  (Sn B Td), У -ę. Lm  poazmę; p., 
pl.n. Sn B Td puazm\ad, pl.p. -oid 
pasm a (suuressa 60, pienessä 30 lankaa): 
Sn kūšküme naŋgad om puazmas. B Td 
naƞвp. vĩhtes lankap. on vyyhdessä. (Av 
пасма.)

*puatok (B); ad. -ал siirappi, (v. патока.) 
pu\đištada  (Sn Ph), B Td -dištada. Td 

-đįŝtadA-, pr. Sn P h  -ãištan-, impf. Sn 
-đ išû in . Td -dišfi, -dìšt pudistaa, puis
taa : Sn viđime.ı pudistetun kuabegid 
(rohtim ia). Td pudįštadA sobăd (vaa
te tta ). hän pudìšt р іал  (päätään). pudiŜŨ 
hăndäi ravisteli hän tä. 

pu\dr (Kn Td N), Td -ďr, N V P k  -dro; 
p. Kn Td N V -drod. Td -ďrőď, N -dröd. 
P k  -dròd jauhopuuro: N pudrőd keiìettai 
kagraišèz dauhòs i  rugehĩźęz dauhòs. 

pugoi\ttada (B); impf. -ttin pu jo ttaa: p-ttin 
nīttid  (rihmaa), en vuoinu perä (neulan
silmään) suattada. 

puha\nta (B Kn Td); pr. B Kn Td -ndan, 
-лЛаи, N -udau-, impf. B -ĩđin, Kn 
-nđŝīn. Td -aź, N -uź puhaltaa; puhal
lu ttaa , tu rv o ttaa , pöhöttää: B Ьаллаі 
p-īd  va(Űan hänen vatsansa tu rv o ttu i 
(pöhöttyi). Td tulen p-ldau  (puhaltaa) 
[sammuksiin], kovašíŝi p-ldau, tūnou 
kovin tuu li puhaltaa . N ńuokaiš mado 
i  hänen puhauź käärm e pisti ja  hän 
pöhöttyi.
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puhau\S, -duz (N) pölıötys.
*pühe (B); pl.n. -ged loitsu: erähän koadu- 

nan p-ged on vägevad jonkun tietäjän  
loitsut ovat voim akkaat. 

puhkai\tta  (Sn), B -ia, Pl Td V -ia; pr. Sn 
B Pl Td V -dan; impf. Sn B Pl Td -žin, 
V -éin puhkaista, perata  (kaloja): Sn 
pahk (paise) pidUiu p. anda märgäd läh- 
töu iärē (pois), p-tes suomustettau калаЛ. 
sapem p-dad, röh (liemi) ĩienou (tulee) 
karged (karvas). B minïäi šina kajıoid 
(t p-(ĩše? kajıat kai om p-ìud. 

puhke\ta (Sn—Kš SP); pr. Sn—N SP -nou, 
Kš -dau; impf. Sn Kıı Td -n, B Pl Kš -i, 
SP -ń i puhjeta: B pahk (paise) p-i. Kn 
ei ń i sappi p-nę ei säppikään puhkea. 
Kš rohèh puhkei rove puhkesi, korvot 
p-dau korvo rupeaa vuotam aan (tulee 
reikä). N p-nou tähkäjıę [ruis] puhkeaa 
tähkälle.

*puhkeden\da (N); pr. -ou puhkeilla: oràz 
idoine ńokÌA p-ou oras p istää m aasta 
esiin.

pnyov |ĩ  (Sn B Td); p., pl.n. Sn -iad, B Td 
-ijad untuvainen, untuva-: Sn p-iad 
perŉäd  un tuvapatja . B p. ріелиг, perin 
untuvapielus, -patja . (v. пухбвый.) 

puhtahaĩi (Td N), Td pŭhtăhăĩĩ puhtaasti; 
kokonaan: Td strūgata (höylätä) p. veši 
kù l ѵали pŭhtăhăĩĩ vesi kun on valunut 
kokonaan [pellavista], 

puht\astada (S11 B Td), Plı -astai; pr. Sn 
B Td Ph -astan, Kn -àstàŭ, N -àstan; 
iınpf. Sn -šiin, B Td -šŬin puhdistaa: 
Sn piha p-astetíī, tu ĩđ ī gošŰan (vieraat). 
ЬеЬол kaputoid p-aš(in hevosen kavioita 
p-tin. p-asla (ǻaińikan dudu  p-ta  tee
kannun nokka! B p. samovarad, kartofe- 
ĩad  p. teekeitin tä, perunoita, p. košk 
perata  koski, p-asĩetťī đüväd p-tettiin  
jy v ät [akanoista], 

puht\az (Sn B Pl), Kn N -àz, TP  Ph Lm 
Kj -as; p. Sn B Pl -ast\ pl.n. Sn B Pl 
Lm -ahad, B N TP  -ahàd; pl.p. Sn B Pl 
-ahid; komp. Sn -ahembi, B -ahemb puh

22

das: Sn p. perï. kojat šüöđĩ sóbat kai 
p-ahakš koit söivät vaa tteet kaikki 
aivan piloille. B p. veŝi. кала on do 
p-ahàkš (täysin) suomùstet. kai kođi kiš- 
koĩťī p-ahakš koko koti ryöstettiin  puti 
puhtaaksi, рало om p-àz  [polton jäljiltä, 
jos siihen ei ole palam attom ia puita jää
nyt]. vedès p-ahàs pestäu. ozrań diivat 
p-ahàt pandau havadoihe puh taa t ohraıı- 
jyvät (seassa ei ole tähk iä  y. m.) pannaan 
säkkeihin. Pl vale om p-ahaz ѵіллаг лиа- 
dittu  sarka on valm iste ttu  pelkästä vil
lasta. N m uońìt p-ahàkš pe tti täydelli
sesti.

puh\uda (Sn B Pl Kn Td N Ph Kj); pr. 
-un, N -ùn; impf. Sn B Pl Kn Td N -uin  
puhaltaa; lukea loitsuja (parannussanoja) 
välillä aina puhaltaen; kylvää naurista 
puhaltam alla; lietsoa; vivahtaa: Sn puhu  
suoлad, ларяелл _og häküttäi loitsi suolaa, 
lapsi tun tee  navassaan kipuja! mäne pu 
hu nagŕištì hīŕeŋkarvaĩĩińe hebo: ń i must, 
ńi rusked, ń i rïŝ, a muga káhtejıę karvanç 
puhti hiirenvärinen hevonen: ei ole
musta, ei tum m anruskea, ei vaalean
ruskea, vaan niin vain kahteen väriin 
vivahtaa. B tuu,ĩ puhuu, nagriššiemenet 
puhutàu. Kn тіеуал (palkeella) puhū šep. 
N staŕìk puhuu koľ (šaiêęi vanhus loitsii 
sormukseen, puhuu ieręĥ düvàd puhal
ta a  jyv istä  roskat pois. ahavo puhū  
kova tuu li puhaltaa. P h  pangiš puhū  
iułeh palje puhaltaa tuleen. 

puhund  (Pl) kylvö (nauriin): nagrehen p. 
puhu\ttada (Sn); pr. -tan; impf. -iin  an taa  

loitsia (esim. suolat). 
pui\da (Sn B Kn Td N V TP SP Lm Lh); 

pr., impf. -n, Td pùin  puida: Sn guo- 
m in  (luuva) oo rīhen edes, šigä (siellä) 
puidau ргіт иглал  (varstalla). B pui- 
dau düvàd iäre (pois), rugĕhed rīhĕ 
vedęitī i  (ja) puiđt. Td rīhez leibäd (vil
jaa) puidau. N đogo ŕīhee puitp? Lh 
hüö rīht puidau. 

р и іуа лп іё  (Pl) soikea, paksu piirakka,
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jossa sydäm enä näkyvissä ohra-, herne- 
t. kaurataik inaa, (Av пыхканикъ, пыл- 
кальникъ.) 

pui\k  (Sn B Td); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p. 
-koid puikko, tikku: Sn vesteUĩ puikkod. 
pärepuikod, sukpuikod. 

puiko\ińe (Sn); p.-št; pl.n. -ized; pl.p. -ižid 
pieni tikku, puikko: hoikaińe p. 

*puim\ine (Kn); p. -ìšt puiminen: kuń i vai 
tąuđüu p-ìšt niin kauan kuin riittä ä  
puim ista (puitavaa). 

puind  (Td N Sg); g. -an (viljan) puinti. 
puindękagràd (TP) puintikaurat: išlcukag- 

ràd viedäh ambarìh, kuatàh purnuh, p. 
andetah ЬеЪолоіл iskukaurat viedään 
aittaan , kaadetaan purnuun, p. syöte
tään  hevosille. 

pui\ńe (Sn B Pl Td Kš Kj M), Kn N -ne; 
p. Sn—N Kj M -št; pl.n. Sed, B -žęd; 
pl.p. Sn B P l Td Kš N -sid, Kn Kš -šīd 
puinen: Sn каллйі oo savakoińe (keppi) 
p. zanošk 00 verä(is p., käden šiertäv oo 
salpa on ulko-ovessa p. käsin työnnet
tävä. P l p. падл puukiila. (ks pūhīne.) 

*puistal\ta (Td); impf. -ê pudistaa, ravis
taa: p-z р ійл  (päätään), p-ê händäi 
ravisti häntä .

*puiìa\da (B); pr. -u  pu ittaa: orau (orava) 
p-u.

puklid  (Pk) kiharat, ku trit, (v. пукля.) 
ри\Л (Sn B Td Sg), B N V TP Ph P k  -a m , 

Kj рйло, риило; p., pl.n. Sn B Td N Y 
T P  Plı Lm P k  Sg ри\ллм1; pl.p. Sn B 
Td N Sg -AAoid nuotan-, verkonkoho, 
pullo (puinen, tuohinen), laudus: Sn 
nuotaą šenguksess..om puA,ıod. Lm  tuóhez 
azuìtud puAAod ĩibo kojas, pedäin tu o 
hesta tah i petä jän  kaarnasta  tehdy t 
pullot.

*puĩimet (Td); el. -as kuularuisku: ambuš- 
ka ttī p-as alkoivat am pua k-lla. (v. пуле- 
мётъ.)

puĩ\ĥ  (Sn—N), B Td -k. Td N Sg -k, Td 
buĩk, Y puĩkç, SP buĩkku, P h  buĩkkę, 
Kj puī\ku; p. Sn—N Sg -kkad, Td -kàd.

V -kad, SP buīkkoa, Ph  buïkkad; pl.n. 
Sn—V Kj Sg puīkad , Td buĩkàd, S F  
P h  buīkad; pl.p. Şn B Td N Sg puī\kkid , 
Pl V -kid, Kn -kkīd, Td buīkkid  luoti, 
nuoli, vasam a, (v. пулька.)

риллоі\пе (B), Lm  -nę koho (ongen, ver
kon tuohesta  teh ty  nelinurkkainen).

puīssę (TP) valtim on tykytys, (v. пульсъ .)
puītšu\ĥ  (Sn B P l Lh), B Td -k, Lm -kkę; 

p. Sn B P l Td Lh -kkad; pl.n. -kad; 
pl.p. -koid hirren päästä  erilleen sah a ttu  
pölkky (esim. hakotukki, riihessä istuin- 
pölkky: Sn [riihessä] p-kanę ištuzou, 
p-kaAA„ištudez lükkiu đüvät ріепел лаЫ- 
daižen (lapiolla) nattad m ü6i, šid (niin) 
erodau đüvă osobi (erikseen), rūmened 
osobi. B p. on pardèn ńok pilittu, (par- 
den ńokas pilittu ) p. on sah a ttu  hirren 
pää (hirren päästä  sahattu ). Lh panou 
p-kaa havvM..äänitettävän panee hako- 
tukin.

puna\nduda (B), N -ududa; pr. B -ndu, 
N -udun; impf. B -jıdui, K n -лгиі, N 
-udui, kään tyä  äkkiä, käännähtää: B 
terva hän (kū t) p-ndũ  äkkiä se (kuutti)' 
kään tyy  (ylösalaisin), końdī šelgäUę лад- 
gei, punandui bokallë karhu kaa tu i seläl
leen, käännähti kyljelleen. Kn рипалгиі 
ühtęn kandan pyörähti ym päriinsä to i
sella kengänkorolla. N hän punaudui 
me(tǻìkkòi hän poikkesi (tieltä) m etsik
köön. punaudùn hũvägz..śvieñkš (sađ.) 
m uutun (pyörähtäm ällä) oikeaksi pe
doksi.

punandus (B) äkkikäännös, käännälıdys.
pun\anta (B Kš), Td -aitta, -alta; pr. B 

K š -ajıdan, Td -aidan, N -àudàd, Lm  
-a.ntah; impf. B -aĩđin, Td -alšin, K š 
-anzin, N -auź k ään tää , pyöräy ttää  
ym päri, kiertää, kietaista: Td punanda 
rutǻk ülähäkš-piäi käännä kädensija ylös
päin! N pappi punauś pitkàd sobàd, 
rīzùd, i(tšez ümbeŕi pappi kietaisi ym pä
rilleen p itk ä t vaatteensa, pappisviitan. 
staŕìk punaudau koĩtŜaižęe koume kie-
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rad ümbeŕi pies vanhus pyöräy ttää  sor
m usta kolme kertaa päänsä ym päri. 
briha punaudau hebòn тоділаі nuorukai
nen ohjaa äkkiä (kääntää) hevosensa 
hautausm aalle. 

pun\aAtaze(ìiy, pr. -àudazòu; impf. B -aīđīhe, 
N -aĩźīzei, -auêīzęi kään tyä äkkiä, pyö
rähtää: B uksen tagaze punaĩđīhe  oven 
taakse pyörähti. Kn punàndăê( ühtè.ı 
kandcu pyörähdä ym päri toisella ken- 
gänkorollasi. N kondl punauèīzęi meiiĥai 
karhu pyörähti m etsään. 

punepū  (Sn B) kieropuu: Sn p.: s.ıojad 
(lustot) ümbäŕi punezettau (kiertävät). 

*punen\taze (B); pr. -zen, -zou kääntyillä: 
hebo Űurā toiêĕ p-zou hevonen kääntyilee 
puoleen ja  toiseen. 

puno\da (Sn B Kn Td N T P  Plı Sg); pr. -n; 
impf. -in  punoa, kiertää: Sn käêù, (käsin) 
p-tau (ägä (täällä) nuorad. šäigehiss..on 
nuor p-ttu. kivikorendos p-tau kived (käsi- 
kiveä). B đouhes p-tau p itkäd ŕihmad. 
N ńiegnàt p-u omìu tukìu  neulat käärii 
yhteen omilla hiuksillaan, vīdęu sormen 
p-u väŕìimeę viidellä sormella kiertää 
kehrävartta  [kehrätessään]. T P  tuattah 
paidáh napsii) p-ìah endę vajıaìust [kaste- 
tilaisuudessa] isänsä paitaan lapsi kääri
tä ä n  ennen valelua. 

pun\ozelta, -ezetta (Sn), B Td -ozeta\ pr. 
Sn B Td -ozou. Ph  -oheze, AV -ozeh\ 
impf. Sn B Td -oihe, B Td -ozihe pyö
riä, punoutua, kiertyä, kiertää: Sn van- 
deh lükăitī dorogad müвi, p-ozou, püöŕiu  
vanne nakattiin  tie tä  pitkin, pyörii. 
torok, kooz ійлои muga što lietE p-ozou 
vihuri [on], kun tuulee niin, e ttä  hiekka 
pyörii [ilmassa], pū  oo viänd: snojad 
ümbäŕi p-ezettau puu on kiero: lustot 
k iertävät. B pūss.,ümbäri häm  (humala- 
kasvi) p-ozou. koĩesad (pyörät) p-ozetau. 
ei hebo mäne kođī, aino p-zou šīt kohtas 
ünibäri hevonen ei mene kotiin, aina 
k iertää sen (saman) paikan ym päri. Td 
koskem burh, kus veêi p-zou kosken kuohu,

missä vesi k iertää (pyörii) ym päriinsä. 
AV p-ozeh đangois pyörii jaloissa [koira]. 

puoh\tada (Sn— Kš V Pk); pr. -tan; impf. 
Sn Pl Td Kš V ~İin, B Td -tm, Kıı -tin, 
Kš - í , -toi pohtaa: Sn ozrat (sūrimat) 
puohtau: träššiu гоЪеЬел, štob„aganad 
lähtäiê iärē ohria (suurim oita) pohtaa: 
pudistelee ropeella (tuohisella), jo tta  
akanat lähtisivät pois. B puohtetau robc- 
Ьел, sūŕint (suurim oita) puhtastetau. 

puohi\irobeh (B Td), Kš -iįrobèh; p. B Td 
-irobeht, Kš -iįrobèht\ pl.n. B Td -irobe- 
hed, Kš -iįrobèhed\ pl.p. B Td -irobehid, 
Kš -iįróbehīd pohdin; tuohinen, n. 0,6 m 
pitkä, n. 0,25—0,30 rn leveä, kahdella 
kädellä pideltävä. 

рио\леккаі (Sn), B -лекка, -łekkā, -лекісак, 
Td -lekkai, N -nękkaīi, -.tèkkaĩi kah tia 
(tasan): Sn p. jagagad dabnoh (omena) 
ларёілд, neikakkat kesken (keskeltä)! Td 
leib leikatì puolekkai. 

puonenda\zetta (Sn); pr. -zou; impf. -êīhe 
vähetä , puoleta. 

puonçndę\nda (Sn); pr. -лдп\ impf. - ĩin  vä- 
hennellä.

*puoAeŕdška\tta (Kn); impf. - tíì, Kj puoīi- 
ńiškańđê  ru v e ta  vähenem ään, puolene- 
maan.

puo\neta (Sn Pl); B Td -leta; pr. Sn P l 
-nendan, B Td -lendan, B -nęndan\ impf. 
Sn P l -лееёіп, B -īeńdin, Td -lenêin vä
hentää, puolentaa: Sn m inä eę rubennu 
muarđoid puonendammā. P l puonenda 
sobid (vaatteita)! [sanotaan vieraalle tä 
m än tu ltu a  taloon].

*puonę\ta (N); pr. ei p-nę vähentyä, vähetä: 
m î śüödài, đuodai i puonęnę ei vaikka 
m inkä verran syövät, juovat, ei vain 
vähene.

puoīfunttáhi\ńe (B Td); p. -št\ pl.n. -êed\ pl.p. 
-êid puolennaulanpainoinen: B đorššid 
suaim  p-št verkoin verkoilla saimme n. 
p-sia kiiskiä. Td p-êđ đorššid suain  p-sia 
kiiskiä sain.
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puo\ĩi (Sıı N), B Td N SP Lh -ī. Td рйол; ! 
n. Sn Td puo.rd. B -ld, -.ıt. Td pŭǒãd; 
pl.n. Sn B Td Lh puo\Aed, Sn N -./igđ, B 
-led, -lçd, B Td -лЫ. Plı -.led, -led, -led; 
pl.p. Sn Td -ĩid  puoli: Sn Ьалл§і ańïĩ 
pridauniakš p. tsarstvad hänelle annettiin  
m yötäjäisinä puoli valtakun taa , đog om 
puoĩüod? huonduksen кикоі лаилаи рио- 
Açnüön aiga. B [viljahaasialla on] tugi 
puonès, toińe toiêès, štobį ei (jottei) 
kôaduiž ń i риолё ń i toižë (puoleen eikä 
toiseen) Ійлел. puoĩ pūdad (puutaa) dau
hod anttau. лuоdès (viskatessa) đüvä 
mänou toižë šeinā suai (asti), a (m utta) 
ľūmeń diäu риолё matka лайале. akuoiden 
puoĩ naissuku. kudaman риолеп šina 
otàd näis rugehis kum m an puolen (osan) 
sinä o ta t näistä  rukiista? puolçn enđišt 
pagižou puolta huonommin puhuu kuin 
ennen. Td žeńi/en  рйдл măńòv ńevestàn 
іало* sulhanen seurueineen (sulhasen 
puoli) menee morsiamen taloon, olimme 
puolèi päiväi suai (asti). N toižĕuę puo- 
açaç đärved. Ph  otįn dorššid риолепкйтеп  
o tin  noin puolikym m entä kiiskeä,

puolipäivę (Y) etelä,
puolišk  (B) puolisko, puoli: p. tšurk pöl

kyn p,
puoīi\štada  (Sn—Kš V Plı), Td -štada, 

SP -stoa; pr, Sn—Kš V Plı -štan , Td 
-sian, SP -stan; impf, Sn P l Td KŠ Ph 
-šťǻin, B -šfiin, Kn -štšīn, V -šiin, SP 
-siin  p itää  puolta, puoltaa: Sn minä  
händäi p-š(šin, ku i ka ikii suadī lıăndäi 
Ŭakkadammā m inä pidin hänen puoltaan, 
kun kaikki rupesivat h än tä  torum aan. 
Td šidä pidäiš p. häm m indai p-š(š.

į>uo\ĩitošt (Sn), B N Plı -ľtošt; p. Sn -nttošt 
puolitoista: Sn ende oli p. rubĭad kuńitŜ  
ennen maksoi p. rup laa näädännahka.
B tämän đäred pū, p-ĩtošt verškad täm än  
paksuinen puu, p. veršokkia (4,5 cm). 
N ńeŋga ku i p-ĩtošt metrid p iđuì noin 
puo lta to ista  m etriä  p itkä, minä sinus 
(sinu lta) otan p-ĩtošt sadad [rahaa].

survòndăs suođī kiškomài puoĩìnto-š-sa- 
doiį rublin  survom isesta [myllyssä] ru 
pesivat nylkem ään p. sa taa  ru p laa  [pah- 
m aalŧa].

puoĩneĩĩikko, -hińe (M) puolen nelikon 
m itta .

puoĩpohd  (N); pl. n. -àd puolipohja (ken
gässä).

puoĩ(üö (Sn N); p. -d puoliyö: Sn đog„om p.? 
ІіиопЯикзел (aam ulla) kukoi лаилаи puo- 
.içnüön aiga. N p-d киилои m užik avaidui 
ukš  puolenyön aikaan mies kuulee oven 
avautuvan. 

pura\stada (Sn B P l Td); pr. -stan; impf. 
Sn Pl -štin, B Td -stin  h ak a ta  tu u ra lla  
jää tä , syteä: Sn p id läu p. lähte (avanto). 

purastami\ńe (Td); p. -št tuuralla hakkaa
minen, sytem inen. 

pur\az (Sn Td), B Td N -àz, N V -às, 
T P  Plı Lm Pk -as; p. Sn -ast, B Td 
-àsí; pl.n. Sn Td N V Ph Lm P k  -ahad, 
B Td -ăhàd; pl.p. Sn -ahid, B Td -ăhìd 
tuura: Sn puraha.t diäd purastettau (ha
kataan , sydetääıı). B puràz, diäm  pu 
rastettau t .,  jolla jä ä tä  sydetään. 

ригагпіедл (B) hyvin suuri neula paksun 
vaa tteen  ompelem ista varten . 

pu\rda (Sn—V SP Ph  Kj); p r. Sn—Ph Kj 
-m i, N -ręn; impf. Sn B Pl T d—V SP Ph 
-ŕin, B Td -rin, Kn Kj -ŕīn  purra; vih
loa, nipistää, koskea: Sn pure ларді 
kirput purdau daAoĩi (kovin), koir puri  
daлgaą. B т ілла vaŗtšas purou vatsaani 
nipistää. ŕehuoi rogozā puri лоикйп  kettu  
puri niinim attoon reiän. V SP Ph  Kj 
koir ei purnu, 

purend (Sn); p. -ad pureminen, purenta. 
pur\eškatta{Sn), K n-iikatta; pr. Sn -eškaden, 

Kn -iškanden; impf. Sn -eškažin, Kn 
-iškańđžīn  аікаа purra, vihloa: Sn íüİİă- 
гел rođīhe paŕemb, ei pureškannu  ty t tä -  
ren tu li parem pi olla, lakkasi vihlom asta. 

purg (Sn B Td), B V TP P k  -u; p., pl.n. 
Sn Td -ud, B Td -ùd; pl.p. Sn -uid  lum i
tuisku, -pyry: Sn Іал Іалѵелл^аі] (paljon)
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oīi p-uin . TP p-u, kouz on ülen tū íűę  ļ 
]., kun on suuri lumisade. 

pu\rgada (Sn B); pr. -rgan; impf. -ŕgin 
purkaa: Sn hän oštë vahnoid kodīd, 
puiŝid i  käšk p. hän osti vanhoja asuin- ļ 
rakennuksia, puisia, ja  käski p. B p. kođid, 
suabrad (suovaa), rugišt kegos (ruisau
maa).

purgand (B) purkam inen käsin. 
purgušl (Sn) pyry-: p. pogod (ilma) Іалѵел. 
purgu\ta (Sn B Td Lm); pr. -dau; impf- 

Sn Td -S, B -i p y ry tä , tu isku ta : B eglă1 
(eilen) p - i  йі]йл (kovin), dorogam p-i 
tien  p y ry tti umpeen. 

purgu(İšiu(Ŭu°i (Lm) keltasirkku. 
puHcŰ  (B  Td); p. -(īšad; pl.n. -<-tëad; p l.p .

-(tëoid purem aan halukas (koira). 
puŕ\ī (Sn B); p„ pl.n. -ijad kouristukset 

(vatsassa, lantion kohdalla): Sn vafīšaa 
šüdämes kibištäu (vatsassa tu n tu u  kipua), 
om p.\\p . händäim uokitÛ ou(vaivaa). тіЩ  ļ 
puŕijas on duged elädä kouristusten tak ia  , 
minun on vaikea elää. 

p u m  (Sn B Kn Td P k  Sg), B N V TP Lm, 
-u, SP Plı pūm u;  p. Sn B Kn Td pum ud, 
SP p ū m ū ; pl.n. Sn B Kn Td Lm Pk 
pum \ud , N -ŭd, SP Ph  pũrnud; pl.p. 
Sn B Kn Td purnuid , SP рйгпилоі, Ph 
pũrnuid  (vilja)purnu: Sn p. oo sūrembi 
nuaŕid ; p-us pidetäu rugišt, kagrad, ozrad, 
a (m utta) nuaŕis pidetäu đauhod B p. oŋ 
ku i đašīšik (laatikko), ,ıaudaz noudit 
(tehty), viĩĩad  ondau p-us. P k  rugehed, I 
kudamàd (jotka) šiemenekš điädau, pan
dau p-ũ.

puroiìel\takse (B) (pr.); impf. -dheze pures
kelevat toisiaan: hebod p. 

p u ś  (N) -koon, -köön: p. oppiu veĩĩeŋke 
koetelkoon veljeni kanssa [voimiaan]! 
p. tunou tulkoon! (v. пусть.) 

pu\skeda (Sn B Td N Plı); pr. -skou; impf. 
Sn -šk, B Td -šk puskea: Sn lehm pušk 
kaza(téixxad (palvelijatarta). bokk(o)(päs
si) puskou. B pušli tošt ĩehmad.

*puske\sta (Td); pr. -stav, -stàv, impf. - š ü î  
puskea toisiaan: bošakot (pässit) p-šŬī 
verei suai (asti). 

puskuižĩ (Sn) puskusilla (olla): lehmän p.
kižatau, toińe tošt puskedau. 

puz\ertta (Sn), N -erta; pr. Sn -erdan; impf. 
-eržin, Ph  -erđin pusertaa (esim. v aa t
te ista  vesi): Ph majaipaižas (ajoksesta) 
puzerđin märgäd. 

p u èif (N); p. -id; pl.n. -id pieni lääkepullo- 
nen: tuonęttę mille p-in kuolijàd vet [kun] 
tuonette  minulle pienen pullollisen kuo- 
lem anvettä. (v. пузырь.) 

ļ puzoita\da (Td); pr. -u peloittaa (kalat, lin
nut, hevoset) pois. (Av пужать.) 

ļ puzu  (Sn Lm); p., pl.n. Sn -d; pl.p. -id 
Sn kukkura; Lm  sylinterim äinen tuohi- 
astia; teerenkaha: Sn kaššaĩis kanttau  
šiend ĩibo muarđad, šīd om puzu, rippū  
kontissa [kun] kannetaan sieniä tah i 
m arjoja, niin siinä on (riippuu) kukkura 
[kontin ulkopuolella säkissä], 

puzu\ine (Y); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. -iêid 
kehä, jolle langat kerinlaudoilta kelli
tään  kankaan luontia varten. 

puīšk  (Sn B Td V TP), B pŭtšk; p., pl.n. 
Sn B Td V TP putšk\ad; pl.p. Sn B Td V 
-id kimppu, (naisten hius)nuttura: Sn 
sugast p. k. harjaksia. Td nuoram p. nuo- 
rak. T P  tukàd panen p-ałç. (v. пуч|6къ, 
-ĸá.)

pu(škah\tada (B Td); pr. -tau; iınpf. - t  
p u lah taa (veteen): kivi vedē p-(. 

puíİka\ińe  (Sn B); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. 
-ižid vähäinen kimppunen. Sn sugast 
(harjaksia) om p. (v. пуч|0къ, -ĸá.) 

ļ p u iű i  ks. buĩš. 
pū  (Sn—Pk), N puu; p. Sn—TP M Lh Pk 

pū\d, SP -du, Ph -dę; pl.n. Sn—P k  -d, 
N puud; pl.p. Sn—Y M Lh puid, V TP 
P h  Lm pũ\noid, SP -лоі puu: Sn ĩindud  
ištııtau puis. B buíš .îóađittàu kūŝišès pūs, 
vandehid nóadittau i pıhĩam ..pūs i  tuo- 
mèm.,pũs: kūzahaińe [vandeh] tunòu ли- 
jemb tynnyri tehdään  kuusipuusta, van-
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teitä, telıdään myös p ih lajasta sekä tuo 
mesta: kuusinen [vanne] on vahvempi. 
pūs pūh ĩendau. N pitemp pitkīt puid. 

pŭbljuodę (V) puulautanen. (v, блюдо.) 
pūd  (Sn B Td N Lh); p. Sn B Td -ad, N -àd 

p u u ta  (painonm itta): Sn ńeĩīikkö mänöu 
pŪD kŭmmene funttad  (naulaa) rugišt. 
otiį ѵелда đauhot pūdaą. B pūdàs mak- 
setti neĩ rubĩàd. puoĩtošt pūdad đauhod 
anttau päivăkŝ. Lh pūdaz vai puojıes 
pūdas kirves pidau Šille puudan vai puo
len puudan painoisen kirveen sinä ta r 
vitset? (v. пудъ.) 

pūdahi\ńe (B Td); p. -sf; pl.n. -zed; pl.p. 
-žid  puudan painoinen: p. gīr (punnus), 
(v. ks. ed.) 

pūhaŋgo (B); p., pl.n. -d puutadikko, 
-hanko: tadeht (lantaa) Auodau kakŝ- 
ÛorppaièeA (kaksihaaraisella) р-л. 

pūh\īne (У Pv), T P  -ińe, SP Ph -ine; 
p. V -išt, SP -istu. Ph  Pv  -ištę; pl.n. V 
-īšed, Ph  P v  -išed, SP -ized; pl.p. V -īšid. 
P h  P v  -išid, SP -izī puinen. (Ks puine.) 

pūhk (B), Td pux; p., pl.n. B pūhlcad. Td 
puxad  untuva: B i pūhkad lähtöä hänès 
{đou(tŝenes) untuviakin lähtee siitä (jout
senesta). (v. пѵхъ.) 

pūhùď (Kn) pieni puu. 
pūke\šk (B P l M Pk), N У -sk, Lın -ski; 

pl.n. V P k  -sked\ pl.p. P k  -škid seiväs- 
väli heinäsuovassa: P k  kahattŜud lükitău  
pūkeškinę piănę tuuli v itsat heitetään  sei- 
väsvälien päälle. 

pūkešlCAugū (Pk) seiväsvälittäin: p. müödäu 
heinàd.

pŪJiabid (Pl); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid puu- 
lapio.

рйща]а\і (B); p., pl.n. -jad; pl.p. -jid tukin- 
vedä ttä jä , -ajaja. 

pūst, -môa (B) v ilje lem ättä jä te tty  pelto, 
kaski. (v. пустошь.) 

pūtatez (N) ommel, saum a. 
p ū tiĭīi\ńe  (Sn B Td); p. -št; pl.ıı. -šed, pl.p. 

-žid kelvollinen, kunnollinen, kykenevä, 
(v. путный.)

pū(ito\ińe (B Td); p. -št; pl.n. -išed; p l.p . 
-išid  kelvoton, säädytön, to lku ton , (v. 
безгіутный.) 

pū\ttada (Sn); pr. -tan ommella kiinni: 
pūta ńüblăD  (napit) kauhtanāl 

pū\ttuda (Sn B Td V M Lh Pk), N -tuda, 
puutuda, SP pū\ttuo; pr. Sn Td T P  SP 
Ph M Lh -ttū, B Td -ttuu, N puutun, 
pū\ìū, -luu\ impf. Sn B Td SP Ph Lm 
M Lh AV -tui, B -ttui, Kn -tuin, N 
puutuin, puuduin, Plı pūtù i sa ttu a  (ole
m aan, tulem aan), osua, päätyä , joutua, 
saada, ta r ttu a : Sn pūtu i (sa ttu i) đäńiš  
vasta, millei đauhod pū tu i m inä sain jau 
hoja. hän pū tu i šińńä vahnan акалли  
hän  jou tu i sinne vanhan akan luo. taigin 
pūtu i šegoittada sagedakš ta ik inan  tu lin  
alustaneeksi [liian] sakeaksi, ei pūttunu  
päivăröidă en tu llu t syöneeksi päiväl
listä. pūttūgi kaлad ongē tuleeko kaloja 
onkeen? madeht pū ttū  іалѵел, lcevăden 
m ateita  saadaan sekä talvella e t tä  ke
väällä. kus pūttū  eläu asuu milloin mis
säkin (missä sattuu). B k u id  šina tänne 
pūtuid  kuinka sinä tänne olet jou tunu t? 
mieš pūttu i (sa ttu i olemaan) kođis. кала 
pūtu i ( ta rttu i)  oŋgê. štobį hälîę pūìu iš  
heŋgē, eđipuolfį jo tta  [kuula] sattu isi sen 
(karhun) hengenkohŧaan, etupuoleen. 
heiłę raukoiłę ei pūttunu ń i tŠaijud đuoda 
he rau k at eivät saaneet edes te e tä  juo
dakseen. Kn ei pūttunu mİAJię ńähtä 
tsarid en saanut nähdä tsaaria , mizbö 
tüö pūtuittę tänne ( temńittsài) ištumàe 
m istäpä syystä  te  joudu itte  tänne (van
kilaan) istum aan ? N kormańis p ū tù ttī  
sušodan đeńgad taskussani sa ttu iv a t ole
m aan naapurini rah a t, pūtùttài konđi(àd 
vastài sa ttu v a t karhu t vastaan , puułui 
mändä tu lin  menneeksi, üöstüi, ei voi ń i 
kunna puutuda  eksyi, ei voi m ihinkään 
päästä , eiki puutuda suoiš ruodòi enkö 
voisi päästä  työhön, ńügöi puutuin  ka- 
zàkkài n y tp ä  v asta  jouduin [pahan] ren 
gin kanssa tekemisiin! đaugàt p ū ìù ttĩ
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muohei tagaišęd tak a ja la t koskettivat 
(u lo ttu iva t) m aahan. V ku pūttuis śîh 
ühteh đoukkoh kun joutuisi siihen sam aan 
joukkoon. TP toiïi ei kätken ajeltu, pūttū  
.hirvi i  ambutah toisinaan ei tarv itse 
kauan ajaa, sa ttu u  hirvi ja  am m utaan. 
P h  kazàkkę pūtùi hüvä rengin sain hy
v än . Lh tsuaŕ šid i pūttū tagan tsaari 
siinä sa ttuuk in  olemaan takana . P k  
p ū tĩä ü ī ühtë peŕtīĘ  jou tu ivat erääseen 
pieneen p irttiin . AV pūtui tagaperin ištu- 
mah selgäh sa ttu i istuutum aan takaperin 
[hevosen] selkään. 

pūvoi (Sn B Td); p., pl.n. -d puuöljy: 
Sn voida р-л, šīt (niin) spravizou (para
nee)!

*pügäläi\ńe (B); pl.n. -šèd lovi, pykälä: 
лиоШтеп ал p-šèd, ei šierduiši [aatran] 
luottim en alla on lovet, ettei siirtyisi 
[paikaltaan], 

pühi\ttädä (Plı) paastota .
*pühi\ttădäkseh(ze) (Ph) ed.: kũz ńedäīid 

p-((iheze kuusi viikkoa paastosi. 
pühk\idä  (Sn Td V TP), B -idä, N -üda; pr. 

Sn B Td N Ph -tn, B Td -tn, N -iin, 
TP -iìàh; impf. Sn B Td -tn  pyyhkiä, 
lakaista: Sn pühki лаііг, pihaì pä(ťšim 
p-ittäu habu uuniluuta. p-i käšipaikkā  
'(pyyhinliinaan) šilmädì p. kuoĩijad : šil- 
mad rištiu kuoīi(jam pian, ottau paikan  
■ĩibo vastan da p-iu piăīiŠAaudan haudan 
ріал  p. vainajaa: tekee ristinm erkin (ris
t i i  silmät) vainajan haudalla, o ttaa  liinan 
tah i luudan ja  pyyhkii haudan päällä 
olevan päällyslaudan. B naitan pühUiu 
rastan (vihdalla), ІіаЪил päüšid p-itau. 
pü"hkiu iäre (pois) aganod i  (ja) rūmenèd. 
N İämàt (ruptíàd) pühkŭm  iereĥ kai 
ııäm ät ([liidulla tehdyt] m erkit) pyy
himme pois kaikki, noget p-iu päftŠin.. 
-ə(tíàs-pieiìį i panou buràkkoi nokea 
pyyhkii uuninsuun yläpuolelta ja  panee 
koriin. V pidäu лаѵа (la ttia) p. TP 
p . perİİi. ašlšivoi(ťǻou, kivèd p-iìàh, pien- 
darİMİn kivèd keräïàh äesŧää, kivet [sa-

pū-

roiltaļ korjataan, pientareille kivet kerä
tään .

piihki\n  (TP Ph), Kj -m; p. Ph  -nd, -ntç\ 
pl.n. TP -mèß, P h  -med pöytäliina: Ph 
ei pidä ń i p-ııd (ei ń i p-ntp pidä) muga 
süömme ei ta rv ita  pöytäliinaakaan,ilm an 
sitä  (niin) syömme. Kj puhtas pühkimše 
tuoda ehkä on tu o tav a  puhdas p. 

pühkizeta (B) pyyhkiä itseään. 
püh\ä (Sn— Plı); p., pl.n. Sn—Kš V -äd, 

Kn, N pl.n. -ad-, pl.p. Sn B Pl Td K š V 
-id, Kn -td paastoaika; pyhä: Sn p. i ĩ  
gromiu ukkonen (pyhä Elias) jyrisee. 
B sūŕ p. iso paasto (pääsiäisen edellä). 
N sūręs pühàs ison paaston aikana. 

pühäđürü  (Ph) ukkonen. 
pühä(iĩĩan boràn (N) taivaanvuohi, (v.

m urt. борйнъ.) 
pühă(illàä gromu (N) ukkonen, (v. громъ.) 
pühäkeski (Plı) paastojen välinen aika. 
pühäksi\ne (Kn); p. -$; pl.n. -šed-, pl.p.

-šīd paasto-: p. päiv. 
pühänask (Sn B Td), N V - m ; p., pl.n. 

Sn B Td N V -ud-, pl.p. Sn B Td -uid 
paaston edellinen päivä, laskiainen: Sn 
p-un pihad m üöi ajendau B neî p-ud om 
vuodès теіл. liha- (lihaton), maitp. (mai- 
doton). Td kezä-, taīv-, Šügüzp. 

pŭhä\päiv (Sn—N Kj M Lh), Td N -paĩv, 
V Lm P k  -päi, SP -päivü; ess. Sn Pl Td 
Lh -mpäivän, B Td pühàmpäivàn, Kn 
pühäpäivän; p. Td pühatpäivàt sunnun
tai: Sn pühämpäivän oĩin šigă (siellä). 
B tule pühàmpäivànl Td elä tule ende 
(ennen) pühatpäivàtl 

pühäŠüömi\ńe (Sıı B Td); p. -št; pl.n. -šed; 
pl.p. -šid paastoruoka: B p-šed: kanad, 
sūrirļkuaššad, tankuŋkuaššad, huttud mar- 
đaŋke, kįiseĩid  saxaŕvedeŋke; kuaš pühä- 
voipke, šiemèęvóiŋlíe p-t: kalaa, suurimo- 
puuroa, talkkunaa, jauhopuuroa m arjan 
kera, kiisseliä sokeriveden kera; puuro 
paastoöljyn, siemenöljyn kera. 

pühävoi (B Td); p., pl.n. -d ruokaöljy (paas
ton  aikana syötäväksi luvallinen); koi-
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menlaista: penvàššiemèn-, lĩnaąšiemen-, 
potsojiľiišnoi voi pellavansiemen-, ham 
punsiemen- ja  auringonkukansiem enöljy. 

püh\öi (Sn B Td), N -ot; p., pl.n. Sn B Td 
-öid sunnuntaina sy n tyny t lehmä: Sn 
pŭhämpäivăn suadu lehm om p. 

püfgi\ttädä  (Sn); pr, -iän; impf. -tin  pyytää: 
hän p - t  m indai kartĩ kižammā hän pyysi 
m inua ko rttia  pelaam aan. 

p ü šša ī(Sn), B piŜtİaī, p išša ī; p., pl.ıı. Sn B 
-id-, pl.p. -ĩd  pyssy: Sn puine p. kaari- 
pyssy. raudaińe p. haulikko, kivääri. B 
puīkas ambuüau piŝtŝaĩ luodikko. (v. 
пищаль.)

püšt (Sn); in. -üz; pl.n. -üd pysty: mägrän 
(m äyrän) karvat p-üu. hapannu hoiv, 
kudam  (joka) om p-üz, om pehk. 

püštvärttim  (Td Sg); g. -en m yllynkoneiston 
osa: teräksestä  teh ty , n. 2 m  pitkä, 
juuresta  n. 3 tm . vahva. 

püštüdi (B Td N) pystļyssä, -yyn: B 
p. panda, šeiśtä (seisoa) p. ťervaksed 
nadatau (ladotaan) kogō, p. nosta veitë p.ĩ 
N jıuođĩ händäi p. đaugoin, piein лаѵаі 
rippum ài loitsi hänet jaloin ylös, päin 
la ttiaan  riippum aan. 

püštülŋŕàin (Td), N -piein  pää edellä: 
Td hänem^mets otti p laiŋ kaivo1 hänet 
paholainen o tti p. e. kaivoon. N suoin 
minä đuomài p-þiein  m inä rupesin juo
m aan suoraan ilman astiaa [lammesta], 

püštü\ttada (B); pr. -tan; impf. -tin  p y s ty t
tää .

püš\lädä (Sn B Td N V Llı Pk), Kn -tada, 
SP -tiä, Ph -täi; pr. Sn B Td N V SP 
Plı Lh P k  -Iän, Kn N -tau, N -tan, TP 
-tetäh, P k  -tetäu, -tetau; impf. Sn -tin, 
B Td -tšin, SP P k  -téin, Kj -İln  pistää: 
Sn aidan Auadides p id iäu šeibähäũ p. 
a itaa  tehdessä tulee p. seipäät [m aahan]. 
soAdaī štīka.ı p ü š t  sotamies pistim ellä 
pisti, аілакат püštäu mužikanę bokkã 
mies saa pistoksen kylkeensä. B аггадал 
püštäu madehen ĩibo haugin; sũred đorššit 
püštetau, ei maksa pient p. atraim ella
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pistää m ateen ta h i hauen; suuria kiiskiä 
p istetään  [myös], ei kanna ta  p ien tä p. 
Kn аілаг püštau bokkai p istää  kylkeen. 
N astragau haugit püštsttäi. Kj osrogau 
haugin püštlmmo. Llı minä šinun püštän  
[kuoliaaksi], 

pü\züdä (Sn N AV) B Td -žüdä; pr. Sıı X 
AV -zün, B -šün, Td -šüuı; impf. Sn N AV 
-züin, Td -šüi pysyä: Sn odva heŋgis 
püzüi tu sk in  hengissä pysyi, m inä ku i  
hoivannen (lyönen voim akkaasti) šelgã, 
et püzü dangoiīĭai. B püšüdgi lämmis 
tarkenetko (pidätkö läm pimän)? hebon 
šelgäs ei voinu püŝüdċi. N püzü händas 
pidä hännästä  kiinni! 

pütkönnü  (B) kohm ettunut, jäh m etty n y t: 
oŋ ku i p. (hebo). 

püu  (Sıı B Td Kš N), P l—N Lııı püu, Kıı 
p lū, Kš pū, V püu, V SP Plı Kj pü; 
p. Sn B Td püud, Pl Td Kš N püud. Kn 
ftū d , Kš pūd, V Plı püd, SP pŭdü; pl.n. 
Sn B Td püud, P l Td Kš N püud, Kn 
piūd, Kš pūd, V SP Plı Kj pud; pl.p. 
Sn V P h  püid, B Td puĩd, Kš püulöid, 
SP pŭlöi pyy: Sn püid oĩi üńńäi (koko
nainen) poigovē (poikue). B išäpüunfn).on  
tämä kohtaińe, ńuokan алиіпе, must, 
emăpüun oŋ kirđau, harmag. 

püud  (Sn); p., pl.ıı. -öd; pl.p. -öid pyy ııtir 
калат рйudöss„ondau kalastam assa ovat. 

*püudaz\ęta (B); pr. -ęn tu lla , ta r t tu a  (kala): 
p -į кала tobd tu le suuri kala! 

püu\đäi (Sn), B Td -dăi, B püudai; p., pl.n. 
Sn -đäjăd, B Td -däjäd; pl.p. Sn -däjid, 
B Td -däjid pyydystäjä , pyytäjä: Sn 
ka.ııampüvđäjäd magatau üňid metšper- 
tlžes kalasta ja t nukkuvat ö itä  m etsä- 
saunassa. B ĭindum p. linnustaja. 

püudänd  (Sn); p. -äd, pyynti. 
püuhu\t (N); g. -den pieni pyy. 
püumoard  (Lm); pl.n. -ad punainen m arja, 

6— 7 m arjaa yhdessä, pienempi lilluk
kaa.

püutta  (Sn N), B Td püută, B püutä. Pl 
püutä, K n p^ūta, Td K š püuttä, Kš
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püuttä, V pŭdüdä, SP Plı Kj pŭtă\ pr. 
Sn B T d Kš N püudän, P l K š püudän, 
Kn Kš p'ũdan, Kš püıudän, N püuìai, 
V SP Plı Kj pŭdċm; impf. Sn B Td N 
püuđin, B P l püuđin, Kn phīđln, SP 
P h  Kj pũđin  p yy tää  (otusta, kalaa): Sn 
p. kanad. ĩindud. boĩšimo (enimmäkseen) 
ііыѵел püuttäu däńišt. hīŕiden püuttäu  
.ııovušk hiirenloukku, nuottad püuttäu  
n u o ttaa  vedetään. B püuđin  ma-dèht, 
haugīd. Plı lindun püdettäu pöšši liıınun- 
pyyn tikaha. 

püöh\ti(maid (B Td), B -ĩimaid, V - (i(m)- 
maido, TP -linmaido, Plı - (i(m)maido, Lm 
- timmaido; p. B Td -timaidod pyöhdin-, 
kirnum aito: B p. koAaidoittades om piăz- 
n u , kantekses điänu  p. vo ita  pyöhdet- 
täessä on päässyt, hapankerm asta jääny t 
[elukoille syötetään].

*püöhti\n (TP); in. -mes kirnu: pühä dürgi 
p-mes, łıärgän siłmę härkkimes (san.) pyhä 
Yrjö kirnussa, härän silmä härkki- 
messä.

püõhlċi\dä (Pl); pr. -u k ieputtaa: литет  
p -u  ühtē tukkū, se leivos lumen k. yhteen 
kasaan, se on kinos. 

püördük\šijı, -šijıę (Sn), B -šiłç, Kn -sm, 
-sǔ ç  nuorenparin häitten  aikana ta i jä l
keen ensimmäinen vieraskäynti nuorikon 
vanhem pien kotona; oljaimissa, -miin: 
Sn hüö ojıdau p-šin. moAodiad (nuoripari) 
tu ĩđ ī p-ŝijlę. Kn p-stÅ-pjäi tujıduhut 
svoađbo on do ло р р щ п  oljaim ista tu ltu a  
hää t ovatkin jo päättyneet. 

püöļridä (Sn), B -rüda; P l -rüdä; pr. Sıı 
-iin , B -rün, Td püörìv, N -püöļriŭ; impi. 
Sn -ŕīn, B -rüin  pyöriä: Sn vandeh püö- 
ŕiu  лаШал. B m eïĩųtëas (myllyssä) kivi 
püorüu. Td mielès püörìv on mielessä 
[m utta en ny t juuri m uista], 

püör\ittädä (Sn), B Pl -üttädä, Td -ütädä; 
pr. Sn -itän, B Pl -ütän\ N -ùttau ; impf. 
Sn -Uin, B Pl -üťin, pyörittää: Sn p-itä 
buİŬid dorogad m üŏi pyöritä tynnyriä  
tie tä  myöten!

püör\te (TP), Lm  -de; pl.n. TP -teged pyörre 
(kosken alapuolella). 

püörü (TP Lm) T P  linkku (ovessa); Lm 
pyöryläinen päässä. 

püörüła\ińe (Pl); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. 
-išid  rahapeli väline; villikelkka (jäällä 
ym pyrän m uotoista ra ta a  m yöten kii
tävä).

püörü\š (Ph Lm); pl.n. P h  -šäd pyöreä: 
Plı p-šäd Aoulwd (reiät).

*püörähtöittä\dä (B); pr. -u pyöräy ttää, 
viedä ym päri: колтапЛеп kierän ümbäri 
na,Aojas p-u [pappi vihkiessään] kolman
nen kerran ta lu tta a  [sulhasen ja  m or
siamen] lukupulpetin  ym päri. 

püörähä\iń (Sn); p. -sí; pl.n. -išed; pl.p. 
-išid  tuulikela, väkkärä: Sn .lapseđ^đuos- 
tes kandendau p-št kädes, vasttūAē đuostes 
punozou; pūz Auađittu; i huū(đzoihe pan
daa se varikšid hămăstüttämã: ku  punozou, 
daAoĩi колкеиаи lapset juostessaan p itä 
v ät väkkärää kädessään, vastatuuleen 
juostessa pyörii; on puusta  teh ty ; haa- 
sioihinkin se pannaan variksia pelästy t
täm ään: pyöriessään se kovin kolisee. 

püöräk (Pl) nelisivuinen »tarapaappa» (ra- 
haleikkiväline). 

püöräkkö (B) tuuliviiri, -kela. 
pädemätöi (Lm) kelvoton. 
päđ\ī (Sn); p., pl.n. -ijäd; pl.p. -ijöid sopiva, 

pätevä.
pä(đšä (N V), P h  Lm  pa(đša rähm ä, 

rääppä (silmässä): Lm  silmäs pa(dza 
lähtöu. (Av náżĸa.) 

pä\dödä (Sn B Td); pr. -dön, -öu, Sn -deìi; 
impf. Sn -di, B Td -döi kelvata, sopia, 
olla pätevä: Sn bruja (esine) aino pädöu. 
häAAö,i ostetun sanat pädeĩĩī hänelle osta
m ansa sanat olivat hyödyksi, ei päde 
ń i kunne ei kelpaa m ihinkään. B häm  
pädöu U((Ŝiteĩakš hän on pätevä opetta
jaksi. tämä tavar meiĩe ei pädö tä tä  
tav araa  emme tarv itse . P h  ku  pädnen 
kun kelvannen, m ih pätäh m ihin kelpaa- 
vat?



pä

piig\ed (Sıı B Kn Td V Ph  Pk), B -ed. -ĕd, 
N -èd. T P  -e, Lm  -ei; p. S11 Td -edäd, 
B -edad; pl.n. Sn Td Lm -edäd, B -edad, 
-edad; pl.p. Sn Td -edid. B -edid ja lka
pöytä.

*päiduda (N) sarastaa (päivä): suoi (rupesi) 
püidum ài.

päid\üdä (Sn B Td); pr. Sn -ün, Td -üu, 
impf. Sn N -uin, Td -u i päivettyä: Sn 
p -ü u  kevädejı. 

päidüm i\ńe  (Sn); p. -št päivettym inen. 
päidiind  (Sn); p. -äd ed. 
päi\(tíed  (Sn B Pl Td Lh), B -Ued, N 

-(tíèd; pl.p. Sn B Td Lh -(išid suitset, 
päitset, riimu: Sn păųÜiss^oo raudad 
(kuolaim et). N lcàśìċ panda päųíšèd hüvän 
[hevosen] piehei (päähän). 

păiŰraudad (B) kuolaimet. 
päiv  (Sn—N Kj M Lh), B Td Lm päi, V 

T P  Ph  Lm  päiv\ę, SP -ti; p. Sn—N TP 
M Lh -äd, B Td -àd, N Ph -ad, SP -eä; 
pl.n. Sn—N SP M Lh -äd, B Kn Td Plı 
-ad; pl.p. S n .B  Pl Td KŠ N M Lh -id, 
Kn -id, N -ĩd, -id, SP -ĩ päivä; aurinko: 
Sn vīŝ p-ċid ruadoin (tein työ tä), p. on đo 
puones. huomeńiŝem päiväm  (huomis
päivän) m inä m adan ünnä  (kokonaan) 
ükšin. ešmäš päividen ensi päivinä, p. 
paštau. p. đo mänöu (m äńi) naskemanę 
(on laskemassa). B kuoī konmànden p-ăn 
nojabfad (m arraskuuta), päi m äńi pilvē. 
pilv mäńi p-ăn edë. K n eń ń i m inä hüväd 
p-äd (ägä istu  en m inäkään ilokseni 
(hyviä päiviäni) tää llä  [vankilassa] istu. 
loš p-än  toissa päivänä. Td lcudămàn 
pàĩvàn  m inä päivänä? Kš olen tägä đo 
toiêen päivän  olen tää llä  jo toisena päi
vänä  (to ista  kertaa). Plı rođih tăks p-ĩìd 
kiillän tu li täksi päivää kylliksi. Lm 
päi naskuh mäniškändöu  aurinko rupeaa 
laskem aan. M maváhİA р -іл  vanhoilla 
päivillään.

päivitteli (Lm) kajoam atta, koskem atta:
o.ıe p. lakkaa, jä tä  rauhaan!

päivi\ttuda (B); pr. -ítŭ; impf. -tui päivet
tyä: ìıän on äij (Li (kovin) p-tunnu. 

päi\vkešk (Sn), B Td -keík; ad. Sn -vkes- 
кел, B -kesken päiväsydän, keskipäivä; 
päivällislepo: Sn vieremme päivkeskenç 
paneutukaam m e päivällislevolle! päiv- 
keskвA nošíšī päivällislevolta nousivat. 
B päikesken pidäu väìıäińe magaìa päivä- 
svdännä p itää  vähän  nukkua. 

päi\vńik  (Sn N), B -ńiìc, Td -ńiĩc; p. Sn 
-vńikkäd, B -ńikkad , Td -ńikkäd; pl.n. 
Sn -vńikäd, B -ńikad, Td -ńikäd; pl.p. 
Sn -vńiköid, B -ńikoid, Td -ńiìcöid päivä- 
työläinen.

päi\vpašt (Sn), B Td -pašt, B -pašte, N 
-pašto, T P  -vępašto, Ph  -pasto; p. Sn 
-vpaštod, B -paštòd, -paštet päivänpaiste: 
Sn päivpašton heinän kuivetau hüviį. 
B müö istumme päipaštòs. mua lämbi- 
dau päipaštòn (päipaštegè.ı). 

päivruad  (B Td); p., pl.n. -od; pl.p. -oid 
päivätyö.

päiv\äińe (Sn Td Kš Kj), B -üińi; p. Sn 
Td Kš -äšt; pl.n. -äiźed; pl.p. -äiSid 
aurinko, päivönen. 

päivännasku  (Lm) luode. 
päivännou\zu  (Sn V Lm), B Td -z; p. Sn 

B Td -zud auringonnousu; itä: B p-zü  
piăi itään  päin. 

päivär (Sn—Td), N -o, P h  päivero; p. Sn 
P l Kn Td päivär\öd, B -od; pl.n. Sn
Pl Kn Td -öd, Td -Òd, N -òd; pl.p. Sn
P l Kıı Td -ōid, päivällisen (n. klo 10)
ja  illallisen välinen ateria  n. klo 16
aikaan, iltapäivän  väliateria: Sn tănäpä 
eę šüönü p-öd. muÝginaz da (ja) p-ös^s”ai 
(asti) oo verokešk (rupeam a). B indaišen 
vuoüųaiŝekš  (illallista odotellessa) šiiö- 
dau p.: đoudondes (jouten ollessa) tëa- 
jud  (teetä) đuodau vai (vain) mados 
(työssä ollessa) šüödau. Td päiv on p-Òs. 

*păivär\päiv (Td), Plı -öpäivç Td »päivä- 
rön» aika (n. klo 16); P h  ehtoopuoli, 
suvi, etelä: Td p-päivis lähtemme. 

päiväršüönd (B) iltapäiväateria.



pä

päivär\öidä (Sn Td), B P l -öitä, Kn -oita; 
pr. Sn BP1 Td -öųtíen, Kn -oi(Uen; impf. 
Sn B P l Td -öiįtëin, Kn -oi(Űln syödä 
iltapäiväatefiaa (n. klo 16.): Sn ei p ū k  
tunu tänăpä p. en tu llu t tän ään  i. syö
neeksi.

päivă(Üéïđi (B) päiväseltään: p. olin gośds 
p. olin vieraisilla (palasin sam ana päi
vänä).

päivät | oińe pohđaińe (Sn B), Td -üińe 
pohđ; p. Sn B -öšt pohãašt koillinen; 
Td myös luode: Td p-üińe pohđ pohđan 
da lĩdegeŋ keskutë k. on pohjoisen ja  
idän väli (auringon noustessa, luode 
auringon laskiessa). 

päiv\öi (Pl N Ph), Kn -oi, V  -üöi, -üö 
aurinko: Pl p. paštau. 

pti\ĩ (B Td Plı), Td N -л, -ĩ; p. B Td Plı 
-ĩĭäd, B -ĩĩad, Td -llãd, -ллäd; pl.n. 
B Td Ph  -ĩĩäd, Td -līäd, -lläd, Td N 
-juıăd; pl.p. B Td -ľīöid, Td -jı,ŵid lohen
sukuinen kala (salmo alpinus?): Td
раллал piä oo vähăšt lühedemb ku i локелţ 
sũ oo lefkedemb (levedemb). (Av палья.) 

pälpc\tädä, -tada (Td); pr. -ttau; impf. - (p u 
hua tuhm ia. 

pä\lv (B Td), B -īv ; p„ pl.n. B Td -Ived, 
-Ivèd; pl.p. -Ivid pälvi: B лит і ku lähtö 
iärē (pois), mua nägüškadou (alkaa nä
kyä): se om p. (ned,,om pälvèd). 

pär\e (Sn—Lm  Ls), N -ę, -ĕ, P k  -s; p. Sn 
P l— Kš Ls -et, B Td Kš -ei, N -ç l V TP 
Ph -ettę, SP -että,; pl.n. Sn—TP Ph Lm 
Ls -eged, N Ph -egèd, N -çgęd, SP -ied, 
P k  -įged; pl.p. Sn B Pl Td V TP Ph 
-egid, Kn Kš -egĩd, N -įgid , SP -ielöi päre: 
Sn теіл păreì ńügü (nyt) vähä oo (käy 
te tään ). pane p. svieİŬā (pihtiin)! V 
рагедел kūñze.ı kodit lcattada kuusipä- 
reillä k a tta a  asuinrakennus. TP perä- 
hangos (pärepuulohkosta) kiškotah pä- 
reltę.

pärebura\ĭc (Td); p. -kkod; pl.n. -kod; 
pl.p. -koid päre koppa.

päre\łaš(šfk  (Pl), Lm  -našiikko, Pl piirakaıı- 
paistopäre; Lm. paksu päre, joka on 
vielä halkaistava. 

pärepuiſk (Sn); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p.
-koid päretikku. 

pärepuŰk (Td); pl.n. -àd pärekim pþu.
(v. пучбкъ.) 

päri\šta (B); pr. -šou; impf. -ŝ päristä, 
säristä (esim. kirjoituskone s itä  k äy te t
täessä, helm itaulun nappulat niillä no
peasti laskettaessa). 

părišŬi\n  (Sn); p. -nd; pl.n. -med; pl.p.
-mid  sälö. 

pärn\ę (Plı Lm); pl.n. -äd perna. 
părpe\ttada (B), Td parpe\tada; pr. B 

-ttau, Td -ttauı; impf. B Td -ť  pärpät- 
tä ä  (puhua), rä tis tä  (kuin esim. kirjoi
tuskone). 

pärpäfíŠüinę (Lm) pieni kakku. 
päštä\ŕ (Sn—Td), B T d —V SP Plı Lm -r; 

p. Sn P l— Kš -rd, B -vt, V Plı -rdę, SP 
rdu; p l.n. Sn—V  P h  -red, SP -vet; pl.p. 
Sn Pl Td V Plı -rid, B -ŕid , Kn Kš -vīd 
päistär: Sn ťüöm pevgades piäzöu p-vd, 
ńĩt pandau Itävöiden piänç i  kuoppiden 
piănę pellavia m uokatessa lähtee päisŧä- 
riä, n iitä  pannaan navetto jen  ja  peruna
kuoppien päälle [jo tta  ne pysyisivät läm- 
pim inäļ. B p-v piäzöu лоиккітез (lou
kusta).

päštäri\kaz (B); p. -kast; pl.n. -kkahad; 
pl.p. -kkahid  päistärļekäs, -inen: p-kka- 
hat„tüöd (ham put) [ovat] koivàkseđ. 

pätk (Sn Td), B pä(k; p., pl.ıı. Sn B Td -äd; 
pl.p. Sn -öid, B Td -id  Sn (rinkcli)- 
kimppu (5 nippua à 40 rinkeliä), B  
viisi kappaletta; Td kynttilänpätkä: 
Sn kriŋgeĩp-äz oo vlš vīhted (nippua). 
(V. пя |т0къ , -тка.) 

pätńi\k  (Td); p. -kkäd; pl.n. -käd; pl.p. 
-köid (akselin) tap p i junkassa l. jyrässä 
ta i muussa pyörivässä pölkyssä, esim. 
m yllyn akselin päissä. (Av пятнйкъ.) 

pä\īš (Sn B Kn Td Lh), N -İİŜi, V TP Lm 
-ttéi, Ph -M i; p. Sn B Kn Td N Lh Pk
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-İŰid; pl.n. Sn B Kıı Td N Plı Kj Lh 
P k  -(tšid, B Kıı Td N Ph -(İŜid, TP 
-Uid; pl.p. Sn B Kıı Td N Lh -(ťšīd uuni 
(pirtin, saunan, riihen), kiuâs: Sn mäne 
viere pä<tóinę magattA mene pane uunille 
m aata! päŗišin ustas (suussa) ondau 
dvirtsan (uuninsuupellit). päíťs^oo vien- 
dunu  (jääh tyny t), ei pasta leıbid. Td 
pă(tëìn pańī muaslçŕ panòŭ pă(Űin muu- 
rarim estari tekee uunin. N panou päįtëìn 
lämmai panee uunin läm piäm ään, (v. 
печь.)

pä(űiįšelg  (Sn B), B päìšinšeng, Td pä- 
(Uinŝelg; p .,p l.n . Sn -äd; pl.p. -id uunin- 
päällys: Sn p-än pidetäu päregeo uunilla 
säily tetään  päreitä. Td pätfšiņšelgäĩ ma- 
gadau uunilla m akaa, 

pä(Üiįŝĩă (Td) uuninperustus, 
pä(ťǻi\mbrujat (B), TP -nbrujàd uuninväli- 

ııeet: TP p-nbrujàd: koukku , ufatkę (pata- 
haarukka). (v. збруя.) 

pä(Üimpera (B) se osa uunia, joka on sei
nän ja  savupiipun vieressä. 

pä(Üimpohd (Td Sg); g. -an uuninarina. 
pä((ǻin(alustį (Lm) uunin etupuolella per- | 

maıınon rajassa oleva syvennys. 
pä(ťšin(edu\st (Sn B), Td -z; p. Sn B -stad, 

Td -st; pl.n. Sn -stad, Td -ksed; pl.p. 
Sn -stoid uuninedusta: Sn p-stan padad 
ondau.

pä(ťǻin(o\īŝ (Sn B), Td -ts uunin otsa, pää ty  
uunin suun yläpuolella): Sn pane p-(İŚanę 
kuiva a.taizeu (kintaat)! B p., kunne savu 
nouzou; on must, nogine. 

pä\U inpaniį (B), Td -(ťšìnpańī m uurari, 
uunintekijä. 

päUinsordajad (B) »uuninsärkijät» (vie
raat): nuorikon vanhem m at, kun he ensi 
kertaa  m enevät vierailulle uuden v ä
vynsä kotiin  varsinaisten häitten  jä l
keen: tošpäivän (toisena päivänä) tundau 
p. gośťad (vieraat). 

pä(Űins\ū  (B Td); p., pl.n. -ūd; pl.p. -uid  
uuninsuu. 

pä(đinsüdäin  (Lm) leivinuuni.

pä(Ú intéuppu  (N) uuninnurkka, nurkka, 
jossa on uuni. 

pä(Űin(USİ (Sn B Td), B päìŠinŗuŝH; p.
Sn B Td -ad uuninsuu. (v. устье.) 

pä\ïsnaud (Sn), 'ГР -Űnau,dç, Lm  -ÌÛinaud; 
p., pl.n. Sn -ïĹıaudad; pl.p. -Unaudoid 
uuninsuupelti: Sn pane p., anda išköu 
pīragad pane u., jo tta  p iiraat ruskettu i
sivat!

pölgästü\dä (Plı); pr. -täh pelästyä. 
pölgöi\tes (Sn B), B Td -tez, N -tèz; p. Sn 

B Td -test; pl.n. -teksed; pl.p. -teìcšid 
(linnun)pelätin: Sn pendon šeišou p., 
hämästüttäu (peloittaa) ĩindud  (varikśed). 
B panetteĩin p-tekšid panin (kokeeksi) 
pelättim iä [naakoille kaurapeltoon], oned 
sinä ku i p-ez.

*pölgöi\ttädä (N); impf. -iin  peloittaa. 
pöĩineh  (Sn); p. -t pölinä, pöliseminen: 

tuhkhavadoihe ambuškaüī, šīd lıbui tuh- 
kam p. tuhkasäkkeihin  kun alettiin  
am pua, s iitä  nousi tuhkan  p. 

pöli\štä (B Td); pr. -êöıu; impf. -š pölistä: 
Td rīh puidès đano (kovin) p-šöm.

*pölk (Td); pl.n. -ud linnuııpelätin: vara1- 
duksèn tie pandàŭ heinę p-ŭd pendǒnę 
niiden (lintujen) peloitukseksi pannaan 
pelättim et pellolle. 

pölkkü (D) k an ttu ri; kahva (reessä tuk in - 
vedossa).

*pöllàstu\da (N); impf. -i pelästyä. 
pölü (Sn B Td N Ph); p., pl.n. -d pöly, 

tom u: B rīhèss„oıı äi p-d. p . tomiŝou 
(lentää). 

pöřü|tä (Td); pr. -däıu pölytä.
*pöläh\tädäze (N); impf. -íīzei pöläh tää , 

pyrähtää: śe śidai ńähiī vai p-İìzei siĩ- 
m ĩs sen verran sitä  (jänistä) vain nälı- 
tiinkin, kun py räh ti silmien edestä 
[juoksemaan].

*pöĩäidöi\ttada (B); pr. -tan pölyyttää. 
pöíäŕltä (B Td); pr. B -däu, Td -däıu, N 

-dau; impf. B -, Td -ž pölytä: B [ukon- 
tuħnioļ p-däu, [kun] kädel lų iša idad



pö— ra 349

(puserrat), savu nouzou hänes (siitä). Td 
ajades p-í.

pöŋg (N), V -e pönkkä, takasalpa: V p-e 
pandan veraih (ulko-oveen.) 

pñr\h (Sn), B Td pğrk; p. Sn pör\kädć B 
Td -kkċid; pl.n. Šn -küd. B Td -kad: 
pl.p. Sn -kid, B Td -kkrd (-kid?) näverin, 
poran terä , pora: B oranpiirk. (v, nëpĸa.) 

pora (Td), Td Kš perä, V pero teräskynä, 
(v. nepó.)

*pörahta\daze (N); pv. -zou pyrähtää: lindu 
tŕepexńiu śĩbıu i p-zou ieręh lin tu  lyö 
siivillään ja  p. pois, 

pö\šši (V—Lın), V -ssü, Plı -šśį; p. V TP 
Ph -ššid, SP -šši; pl.n. V SP -šit, TP Ph

-šśid, Ph  -ššìd m erta; linnunpyyntikaha: 
Ph  linnun pũdettău p. 

pö|(Ŭöi (Sn B Td N), Plı Lm -(ťšüöı; p. 
Sn -((söid; pl.ıı. Sn N -(Üöid; pl.p, Sn 
-Ušölöid m ahalaukku (eläimen), pötsi, 

pöįiŜöinahìc (Sn B); p,, pl.n, -ad; pl.p. 
-oid (lehmän) vatsanahka: p. pid'äu 
puhtastada (teurastuksen jälkeen]. 

pöv\ü (Sn— Kn Kš N Pk), Td pöuı, pöü; 
p., pl.n. Sn— Kıı Kš N P k  pŏv\üd, Td 
-vüd, Kš -üd\ pl.p. Sn—N P k  -üid  (lam- 
m asnahka)turkki, -tu rk it: Sn pane p. 
piä.r, rođizou (tıılee) läm. B p. on lam- 
baznahkaz ombeAzoitettu. 

pövüi\ńe (B); g. -Sen lyhyt tu rkki.

raha I. (Plı); p., pl.n. -d sakka, maski. 
*raba II . (BI; ali. -łę orja, palvelija (Jum a

lan). (Av рабъ.)
*rabai\dazeta (B); pr. -dazen, -zou hoksata, 

äk ä tä  (äkkiä), m u tta  ei olekaan. 
*rabai\ta (B); pr. -dau; impf. -ž kohdata 

äkkiä (taudin  puuska, esim. alkaa pis
tää); panna (halla). 

rađei\da (Sn), B -ta; pr. Sn B -<• tĥen; impf. 
-Ü halu ta, harrastaa: Sn ei r-((se m atta  
ei halua tehdä työ tä . (v. рад-кть.) 

rađeńd (Sn); p. -ad halu, harrastus: eujıę 
r-ad ruadõ-p^äi Ьаллйл ei hänellä ole 
halua työhön, (v. рад^ніе.) 

ra(đźahtoiì\ada (Td); pr. -an rasalıduttaa: 
puun kŭădàn r-àn.

*ra(đŝai\ta (B); pr. -dau rä tis tä  (tuli). 
radug (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid sateen

kaari. (v. páflyra.) 
rag\end (Sn B Kš), B Td -ènd, N -èndo, V 

P h  Lm  -endo; p. Sn Kš -endod, B Td 
-èndod; pl.n. Sn Kš -endod, B Td -èndod, 
B -endòd, N -èndòd; pl.p. Sn Kš -endoid, 
B Td -èndoid ra in ta , kehlo, (puinen, 
korvaton, sangaton) m aitoastia (tavalli-

Г

sesti yh tä  puu taı lepästä t .  tuom esta 
koverrettu, harvoin eri laudoista kokoon
pantu; siihen m aito kaadetaan  lypsin- 
kiu lusta happanem aan viiliksi); — Plı 
Lm sangallinen puuäm päri. Sn lepäz 
Auaãitau ragendoid. B ragendoid haudo
tan kadajaA ra in to ja  katajo idaan [puh
distettaessa] . N akàu o ĩā ī maidòd ragen- 
doihei nasketèttŭd i pandùd puoĩirfŝăně 
happanęmmai akka oli kaa tanu t m ai
don raintoilıin ja  pannut hyllylle happa
nemaan.

rag\iè (Sn—N Pk), Kš -ìš, P h  Lm -iš; 
p. Sn— Kš -iŝt, Td Kš -Ш, TP -istę; 
pl.n. Sn—Kš Lm -ehed; pl.p. Sn B Pl 
Td -ehid, Kn Kš -ehīd rae: Sn ragehet 
tobjad Äaŋgetau suuria rakeita  sataa. 
B P l Td ragišt panou rake ita  sataa. 
r. naŋgenou ku sūŕint taivahas-piäi ta i
vaasta  sa taa  rak eita  kuin suurim oita.

ragi\štada (Sn B Pl Td Ph); pr. -štau; impf. 
Sn Pl -šŰ, B Td -Éfi sa taa  rakeita: B 
egläi r-šft sagedai eilen satoi rakeita 
rankasti. Td r-š(ki egläi satoiko eilen 
rakeita?
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rahk\iš (Sıı—V Plı Kj), B У Lm P k  -iš, ] 
TP SP -is; p. Sn—V Kj -išt, SP -istu, Ph  ļ 
-ištę; pl.n. Sn— Kj -elıed, B N V P k  
-ehèd, Sn B P l Td N V Ph -ehid, Kn Kš 
Kj -ehīd, SP -ehī rahje: Sn r-ehed p id ŉ u  | 
panda läŋgī. B r-ehen nokat (päät). 
r-ehèd on heboA ĩäŋgiš. r-ehed victŝas azu- 
ìud vitsoista teh d y t rahkeet (aatran  
valjaissa).

rahkišđatk (Td); p., pl.n. -od ralıkeenjatko 
(tav . nuoraa; m änttisen  rahkeen ja  
aa tran  aisan välissä). 

raìiki\ŝviĩİ (B), Kn -źviïš; p. B -šviİİsad; 
pl.n. B -žvi(Űad, Kn -źvi((Šad; pl.p. B 
-êviįtéoid ed. (vitsoista). 

rahńikoi\ttu (B D); pl.n. -tud  palm ikoittu  
kahdesta h ihnasta nelitahoiseksi: jam š (ii
koin (ajureilla) on r-tud neītahoišed ple- 
(id (ruoskat). 

rahn\oda (N V Ph); pr. -on, TP -otàh; impf.
N -öin, V Ph  -uoin  leikata (sirpillä vil
jaa).

rahnomīnę (N) (elon)leikkuu. 
rahv\az (Sn B Td N), B Td -àz, N -as, -as; 

p. Sn B Td -ast, Kn N -àsk, pl.n. Sn B Td 
-ahad, N -ahàd; pl.p. Sn B Td -ahid,
N -ahīd kansa, väki: Sn šigä (siellä) oĩi 
r-ast ä ij (paljon), šüödäu stojiass^arteïi 
r-äst pöydässä syö joukko kansaa, ed 
ń i huigedad varaida r-ahas et edes häpeä 
ihmisiä. B r-àz tundau vedęnę kansaa 
tulee v e ttä  hakem aan. N meiđèn muou 
vastàttài vierahīd r-ahīd šuopkàtta i  hüväl- 
л ф  m eidän m aassa vieras väki o tetaan 
vastaan  paljain  päin ja  säädyllisesti. TP 
sīd lähtedih r-as kai eUĥimäh sitten  läksi 
kaikki väki etsim ään. 

rahvato\ińe (Sn); p. -št ra lıvaaton, kansaa 
vailla.

raid (Sn B—Td); p. -ad; pl.n. -ad, B Kn 
P k  -àd; pl.p. B—Td -oid ra ita , pajıı: 
Sn r-ass^om paŕk  (parkki), raudoin r-ad 
kazvetau.

raid\aińe (B  Td); p. B -àšt, Td -ašt; pl.n.
B Td -aišed; pl.p. -aišid paju-, pajuinen:

B vi(ť.ŧàišis om p ĩetittu  raidàišis paju - 
vitsoista on punottu , r. nuor [nuotta- 
köytenä] käden pĩetittu  [on], 

rain  (B); p„  pl.n. -ad; pl.p. -oid purjeen 
alin poikkipuu 1. -raaka. (Av райна.) 

raipai\tta (Sn), Td -ta; pr. Sn Td -dau; 
impf. -š, B raippaiš saada lannetau ti, 
noidannuoli (selkä ristiluiden kohdalta 
tulee äkkiä kipeäksi): Sn šivud r-š 
hännÿi, ei voi nosta ń i matkatA hänen 
selkänsä ristiluiden kohdalta tu li äkkiä 
kipeäksi, ei voi nousta eikä kulkea. B 
raippaiš šivud. Td kieras raipaidau ku i 
ѵі(йал iškou  äkk iä tulee kipeäksi kuin 
v itsalla  lyöden, т ілаі šivud raipaiš. 

raippaiduz (B) äkkiä tu llu t kipu selässä 
ristiluiden kohdalla, noidannuoli (?). 

raišivo (V TP Lm) kärrynpyörän, reen- 
jalaksen jälki tiessä. 

raiipū  (Td) raitapuu. 
raittilähtę (Ph), Lm  raidilähte; pl.n. Plı 

raittilähtegèd pienet sivuavannot, joiden 
k au tta  n u o ttaa  ku ljetetaan . 

raittuhd  (Sn); p., pl.n. -od; pl.p. -oid paju- 
pensas.

m j|a  (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
ra ja  (valtakunnan, tilan, jssk pelissä): 
Sn Uüukkī kišatess,oo rajad kyykkää 
lyötäessä on ra ja t. 

rajakko (Y TP) 2—3 v u o tta  v ilje lem ättä 
ollut kaski, johon oıı alkanut p u ita  kas
vaa.

*rajakunnu (TP); pl.n. -ded kulunut, (ken- 
kä)ruoju: r-ded lceŋgät. 

ra\k (Td N); p. Td -kkod; pl.n. -kod; pl.p.
-koid rakko: N r. kazvau rakko nousee. 

ra\k (Sn B Td N Ph); p. Sn B Td -kkad; pl.n. 
-kad, N -kad, P k  ràkad; pl.p. Sn B N 
ra\ìwid, Td -kkoid rapu. (v. ракъ.) 

ràkovina (B) simpukka: r. vešinahois, kivis 
on kinđ i s. on vesihaoissa, kivissä kiinni, 
(v. раковііна.) 

ram |a (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid raam i 
(sahalaitoksessa): konmed r-ad oo zavodas 
(sahassa).
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ravű) (Sn— Kš), V Plı Lm -ę. SP - m ; p. ļ 
Sn— Kš V Ph -ad. SP -oa; pl.n. Sn—Kš
V SP Ph Lm -ad; pl.p. Sn— Kš -oid.
V Plı -uoid, SP -oi ram pa: Sn r-ad ram- 
bitau. Kn ramh koUendau (ontuu).

ramòıjía (Sn B Pl Td Kš V); pr. Sn Pl 
Td—V SP Ph -İŰou. B Td P k  -(Üou. | 
Kj -(Ŭob; impf. Sn Pl Td Kš Plı -((šin. \ 
B Td -Û ontua: Sn ãang oŋ kibed. r-tA  

pidźäu. B Td lehm. hebo r-(Űou. 
rambi\((Śī (Td), N SP -((Šī; p. Td -((ŝìjad.

N -((šicad. SP -(tëijoa; pl.n. Td -(tšijad.
N -(Űi(ūd. SP -((İijad; pl.p. Td -(ÍŚijoid.
N -(Űi(ûid. SP -Kĥijoi ram pa, ontuva. 

ram \k (Sn B Td), Td -h. Lm -kę; p. Sn B Td 
-kkad. Td -lckăd; pl.n. Sn -kad, B Td 
-kàd. B -àd. Td -kàd. V ruamad. Pk  
ram\ad; pl.p. Sn B Td -koid. B -kuoid 
pu ittee t (ikkunan, taulun), (v. рамка, 
páıwa.)

ramkkali (B) rankasti: ülen r. vihm ui da 
(ervā proidl kovin r. satoi vettä , m u tta  
pian meni ohi. 

rand (Sn—N M), V T P  Ph  Lııı -ř , SP Kj -u; 
p. Sn—V Plı M -ad. N -ăd. SP -oa; 
pl.n.. Sn—M -ad. Td N V -àd; pl.p. 
Sn— Kn K š M -oid. SP -oi. P h  -uoid 
ran ta ; reuna, syrjä, la ita , kankaan hul- 
pilo: Sn r-oİA raidad kazvetau. koĩīakan  
(ruokottom assa) г-ал kanad eunę. B sto- 
лап  (pöydän) r. maidòƞke kukšinam pani 
pendon^r-ane m aitoruukun pani pellon 
laidalle, koir nuapad (käpälät) pani kät- 
küdē randã (kätkyen reunalle). Td Jär
ven . đogen. meren r. (m u tta  stonan reun. 
bu( (iin .taid). N poštovijaa г-але ištuiźei 
istuu tu i valtatien  reunalle, kondī kan- 
(іелои r-anę meİÍŠài nagręhèd karhu kan- 
telee nauriit syrjään m etsään. V lähtegen 
г-ал avannon reunalla. SP randas (ran
nalla) seizòu. P h  abai (apaja) vedetäh 
randaìı.

randa\ińe (B Td Kš), T P  -inę; p. B Td Kš 
-št. T P  -stį; pl.n. B Td Kš -išed; pl.p. 
-išid  ed. (dem.). Kš kumbuškan r-išed

tuolıikopan laidat. TP ajetah r-stę m üöd  
hiĭīaizeh  [tuulastettaessa] soudetaan [ve
neellä] aivan läheltä ran taa  hiljakseen. 

*randa\s (B); ill. -ksē syrjään, reunaan: 
kandòt kiätlũd kandŁtę r-ksē. hanmehen 
iärä väännety t kannot kantele syrjään, 
halm eelta pois! 

randçjiau\itç (TP); pl.ıı. -ttàd ra n ta la u tta  
(tukinuitossa). 

randeh (Sn B P l Td Kš Pk); p. - t  pl.n. 
Sn B Pl Td Kš -ed. P k  -ęd; p l.p l Sn B 
Pl Td -id. Kš -īd viipale (leipä.ä): Sn 
Aeikkada leibäd r. millei (minulle)! ühten 
r-en šaöin.

*randęnuot (TP); pl.in. -is ran tan u o tta . 
randìma\ińc (B), Lh randima\ine; p . B Lh 

-št; pl.n. -išed; pl.p. -išid  reunimmainen, 
viimeinen.

ŕapišt\uda (B); pr. -ū nahistua, kuihtua;
ŕ-ü nagriš, kartofeĩ (peruna), hein.

*raport (B); g. -an raportti, ilmoitus, (v. 
рапортъ.)

rapsàh\tada (B); pr. -tau; impf. -(  kupsah
taa : kuoĩ r-(. Aaŋgei (kaatui) r-(. 

rapsàhtoi\ttada (B); pr. -tan; impf. -(in 
kupsahduttaa: pūn sorđin (kaadoin)r-dn. 

*raps (B); g. -un  rapsu: гиадал (vitsalla) 
m inä andan šeĩgã r-n. 

rapsu\ttada (B), Fd  -tada; pr. B Td -tan; 
impf. B -(in. Td -tin  rap su ttaa  (lyödä), 
hyvin kevyesti lyödä: B pietin (ruoskal
la), vi( (Іал lüöu r-ttau. 

rašk (Sn B Pk); pl.n. -ud; pl.p. Sn -uid  
Sn P k  (nauriin) kuoret, jä ttee t; B lyönti, 
isku (kovaa vastaan): Sn nagreheę r-ud. 

raškai\ta (B); pr. -dan; impf. -šin. -n lyödä, 
iskeä (ruoskalla). 

ra\stav (Sn), B Td Kš -štau. B -štav. P l -stau; 
p., pl.n. Sn Pl -stavad, B Td Kš -štavad; 
pl.p. Sn -stavoid joulu: Sn rastavad 
vast.,00 šündümpäiv (aatto), rastavad 
vaste heittäzöu šünd т иал taivahaspiäi 
jouluyönä laskeutuu Kristus m aan 
päälle ta ivaasta . Td toš päivän raštavaš 
se (końđī) tapeïī toisena joulupäivänä se
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(karhu) tap e ttiin . N rāštavàa pühă joulun 
edellinen paasto, (v. рождествб.) 

raze\d (Sn B); p., pl.ıı, -dad; pl.p, Sn -did, 
B -đīd; komp. Sn -dembi; sup. lcaikiz 
r-đim  pirakka, raikas, veres (nauris): Sıı 
šïųļüze.iA j m  naŋriž r. 

ra\ši (Sn B), N V T P -si; p. Sn B -šid; pl.n. 
Sn Ɓ -šid, V -z)d, Pk  -šid; pl.p. Sn B 
-šīd rasi, ensim m äisenä ja  toisena kesänä 
p o lttam a tta  ja  v iertäm ättä  jään y t kaa
dettu  kaski: Sn r. oŋ kašk, p iä īi((ŝi vuodes 
(vuoden yli) [polttam atta] ďiänü. B r. on 
vierdamatta diänü kašk; ko.mıànden kezàn 
r. merdam,aA pontetau. P k  kašk ajetau, da 
šīd toš vuoden ei viertä, i  šida sanutau 
rašìkš jos kaski kaadetaan, m u tta  sitten 
seuraavana vuonna ei vierreŧä, niin sitä 
(kaskea) sanotaan rasiksi. 

ra\smiU  (Sn), B Td -šmiiš, B -šmiĩš, V 
-zmiİŰç, Lm -zmui, -zmuoi; p. Sn-zmitŬad; 
pl.n. -zmi(Ŭad; pl.p. -smirŬoid taikinan- 
juuri: Sn taigin oo razmifűoideŋ kere tai- 
kinakaukalossa on taik inan juurta . B raš- 
m itŝ on vedeĩ, pidäu лигікал šärbätä 
(särpiä), rašm iŭ  ku sotkitau, šīd äski 
tahtaz Ылои kun taik inan juuri on sot
kettu , sitten  vasta  tulee tahdas, (v. 
размѣсъ.)

razn\ī (Sn N); p. Sn -įad, -ijad; pl.n. -ųad, 
-ijad, N -įjàd; pl.p. N -įjoit, -i(oid eri
lainen, monenlainen: Sn tūkkai (pöllö) 
voi vodida (huu taa)r-i(ā iäńē йол. (elegäd 
r-i(ā iäńĕ voŋguškaťiī kaikki vankkurit 
k itisivät eri ääneen, minä tuoin ńeì ka- 
rabĩid tavarod raznįad m inä toin neljä 
laivallista m onenlaista tavaraa. N panou 
raznioid vīnoid sto.m.ıįf panee pöytään 
m onenlaista viinaa, (разный.) 

razv (Sn—N Pk), V Lm -ę, SP -u; p. Sn—V 
-ad, SP -oa; pl.n. Sn—V SP Lm -ad, N Pk 
-àd; pl.p. Sn— Kš -oid, V -uoid, SP -oi 
rasva, tali, ihra: Sn r-as tuohust (kyn tti
löitä) ѵалеіаи. B r-ad oŋ kaikìs šīvatois 
(eläimissä), к а л а ^ о п  toše (myös) i  (ja) 
linduis: aĩĩīs , sotkīs.

razva\ińe (B). Plı -/ime; p. B -št; pl.n. -išed; 
pl.p. -išid tali-, rasva-: B r. tuohus ta li
k yn ttilä .

razvavu\da (Ph); pr. -n rasvautua. 
rasvtuohu\s (B Td); p. -st; pl.ıı. -ksed; pl.p.

-kšid ta likyn ttilä : r. rasvas ra.ıetau. 
ra\tas (V Ph Lm); pl.n. -ttahad; pl.p. -ttahid 

ra tas, pyörä (ajoneuvoissa). 
rataš (Kn); pl.ıı. -id eräs lintu (rastas) (?): 

r. on tobemb (šiu(tšoid, ku i harak кагѵал 
r. oıı suurem pi varpusta , väriltään  kuin 
harakka, (vrt. Av pám oü, р а т т о й .)  

vaikeita (Sn B Td); pr. -noıı; impf. Sn Td 
- m , B -i ra tketa: Sn r-nn^om pövü (turkki) 
ĩibo (tahi) paīt. B отЪелиг (sauma) r-i. 

ratki (B) aivan, lopullisesti: kaik r. sanū 
a. kaikki sanoo. 

ratńik (N); pl.n. -tńikàd; pl.p. -tńikoid  soti
las, asevelvollinen, (v. ратникъ.) 

*ratńiĥoi\da (N); impf. -Uin suo rittaa  so ta
palvelusta, palvella asevelvollisena: oĩim  
müö злйгЪав i  r-(Uim koumę vuot olimme 
sotapalveluksessa ja  palvelimme kolme 
vuo tta , (v. ратнпкъ.) 

í ra(ǻka\da (TP); pr. -u ritistä , räiskää: 
ралаи ka r-u kun palaa, niin r. 

*ra(Šk\ahtazeta (B); pr. N -àhtazou; impf. B 
-ahtīhe risahtaa: B mв((šas r-ahtīhe ken 
lienou m etsässä risahdu tti joku. N katke- 
nou saŕđ i г-àhtazou (reen) liisteet kat- 
ketessaan r. 

m(Škai\tta (Sn), B Td -ta; pr. Sn B -dan; 
impf. -šin reväistä, vetäistä, katkaista  
rasahu ttaa: Sn r-da nuoraz derńi vetäise 
nuorasta niin e ttä  rasahtaa! 

raŰkoń\ida (Sn); pr. -m ; impf. -īn  ed. 
ra(Üu°i (Lm) rastas.
ra(tëah\iz, -ī (K n N), Td ratsahis, ratsăhìs, 

TP raUahis, P k  rä(ťšìs, ratsain: Kn hän 
tu īi heboA r. nouse r-ī hebonç (hevosen sel
kään)! N lähtou hebou p iei, r-is piei las
keutuu hevosen selästä, ištuzòŭ r-ī. Pk  
ajada hebòn räıtšïs. 

raud (Sn—Td N), V Ph -ç; p. Sn—Td N V 
P h -ad; pl.n. Sn—Td N V Ph Lm -ad,
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N TP -àd; pl.p. Sn—Td N V -oid rau ta : 
pl. kuolaimet: Sn kosŉkoiss„ümbäŕ„oo r. 
pyörän kelıälohkojen ym päri on rau ta , 
pane r-ad hebonę suhu. päi((ŝiss.,oo r-ad. 
Pl r, ruostū. 

raud\aińe (Sn B), Kn -àinę, Td -àĩńę, Plı 
Lm  -aine; p. Sn B -ašt; pl.n. Sn B Plı 
-aiíed, Td N -àïžèd; pl.p. Sn B -aišid 
rautainen, rauta-: Sn vikateh 00 r .||r . 
püššaī kivääri. 

raudđiä (B Td Sg); p. -d rau ta jää . 
raudębruja (Ph); pl.n. -d rautaesine, (v. 

cŎpýn.)
raudheiń (B); p., pl.n. -äd; pl.p. -id raudan- 

lehti, siankärsäm ön (aclıillea millefo- 
lium ’in) juurilehti. 

raudnabid (Pl); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid rau ta- 
lapio.

raudleh\( (B); p., pl.n. -ted; pl.p. -tid sian- 
kärsäm ö (achillea millefolium). 

raudĩist (Sn); p., pl.n. -ad rautalevy, (v. 
листъ.)

raudmaim  (Pk); pl.n. -àd rauta-, kivi- 
kala (?)

raud\mua (Sn B Td), N -umuo; p., pl.n. Sn 
-muad rautam alm i, -m uta: Sn därvess„ 
.,oteİİĩ r-muad da vieđī zavodã (teh taa
seen).

raudoi\ta (Td); pr. -((Ŝen; impf. -((Ŝin rau 
dalla k iinn ittää  paikoilleen. 

raudoi\ttoa (SP); pr. -tan, P h  -ttau kengittää 
(hevonen), raudoittaa: P h  seppę rattahid 
r-ttau, karin dāŝšìkkad (kehiä) r-ttau. 

rau\k (Sn B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 
-koid raukka, parka, ystäväni, kultaseni 
(hyväilyä): Sn vaivašt (raajarikkoista) 
sanotau raukakš. anda, r. (kultaseni), 
m iĩĩei maidodì B mida, r., o.ıed abida- 
hińe? ken šindai, raukkad, dbidoiİŜ miksi 
sinä, r., olet surullinen? kuka sinua, rauk
kaa, loukkasi? 

rau\n I. (Sn N), B -hn, Td -naz; p. Sn -nad, 
B -hnad, Td -nast; pl.n. Sn Td -nahad, 
B -hnad, N P k  -nàd; pl.p. Sn Td -nahid

23

fyysillisestä rasittum isesta ŧ .  vaivautum i- 
sesta aiheutunut p istävä paikallinen kipu 
kyljessä kainalon alla, tu rvotus, paisunut 
rauhanen: Sn raunahī lųÜaidau, ku  rügī 
daAoĩi rauhaset paisuvat (tulevat mah- 
kuraŧ kainalon alle) kun yskii kovin. 
B rauhnam...panou bokkã, em voi ruata 
kyljessä rauhanen on paisunut, en voi 
ty ö tä  tehdä. Td kai raunahad puhan- 
d u tíĩ kaikki rauhaset ovat paisuneet. 

rau\n II . (Sn), Lm  -hnę; p., pl.n. Sn -nad, 
Lm -hnad haaska, raato  (k a rh u n i, suden 
tappam an eläimen): Sn ku końđī sordau 
(kaataa) heboo ĩibo (tahi) lehmää, se 
oo r. \\r-nadį m ãńđī vardoimā końđiad. 

rave\d (Sn B Td); p., pl.n. -dad; pl.p. Sn 
-đid, B -dīd, Td -dĩd, ripeä, rivakka ja  
voimakas, nopea: Sn. r. ruadamã (työ
hön). B r. m ušik  (mies), hebo, koir. 

rākovin (Lm) yösilmä (tum m a, karvaton, 
soikea pilkku hevosen jalan  sisäpuolella), 
(v. раковина.) 

rebìnnuinę (N) revennyt, haljennut: ЬиилЕ 
(huuli) oĩi r. 

rebi\tä (Sn Td), Ɓ -ta, N -tta; pr. Sn Td -däu, 
B -dau, Td -däuı; impf. B Td -ê revetä: 
Sn sobad (vaatteet) oo r-ttü kai īiema- 
koihe (rääsyiksi). Td bumagad (paperit) 
ei rebitä. sobad rebinnuded. N voi kormaą 
(tasku) r-tta. 

rebi\ttädä (Sn Ph), B -ttada; pr. Sn Ph  Td 
-tän, B -tan; impf. Sn P h  -(in  repiä: Sn 
kagnuksem paidaz (paidan kaulurin) r-(in. 
Td r-tüD (Ŝabatod rikkinäiset saappaat. 
Ph hųamain  (hihani) r-(in.

*rébìtteud\a (N); pr. -ai, -ai repiä: hukàd 
r-ai hebo hällai sudet repivät [kappa
leiksi] hänen hevosensa. 

reboi (Sn B Pl Td TP SP M), B Td ŕcbuòi, 
B Td Kš SP rébuoi, Kn Kš N ŕeboi, N 
rebòi, V P h  Lm  M rebuoi, P h  ŕebu°ĩ, 
Kj P v  rébuo; p. Sn B P l Td TP M ve
li oid, B ŕébuoĩd, B Td Kš rébuoid, Kn 
Kš N ŕeboid, V P h  rébuoid, SP réboidu, 
Kj P v  rebuod; pl.n. Sn B P l Td TP SP M
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reboid, B ŕebuoid, B Td Kš rebuoid, Ku 
Kš N reboid, V Ph  rebuoid, Ph ŕébu°id, 
Kj Pv  rebuod; pl.p. Sn B Pl Td T P  Kj 
M P v  reboAoid, Kn Kš N ŕebonoid, Td 
reboid, V Ph  reboAuoid, SP геЪолоі repo, 
kettu: Sn r. ŝüöu ícdren. 

rebr (B Td), V -${лй)\ p,, pl.n. B -àd, Td 
-ad, P k  rębràd; pl.p. B rebroid, Td -id 
kylkiluu, (v. peŏpó.)

*redisk (Td); p. -ad retiisi, (v. редйска.) 
red\u (B N Lm); pl.n. B Lm -ud, N -ùd 

lika; N jälkeiset (synnytyksessä). 
redułuht (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id lika- 

lätäkkö. 
redumuo (N) m utam aa. 
redusta\da (Ph); pr. -n liata, tahria . 
redust\uda (B); pr. - m m ; impf. -ui likaan

tua.
regi (Sn B Pl Td N V SP— Kj Lh), B Td 

regi, Td rĕgĩ, P k  ręgi; p. Sn B Pl V Ph 
Lh reged, B Td ŕeged, B regèd, Td N 
regëd, SP regie; pl.n. Sn B Pl Td N— Kj 
Lh reged. B Td ŕeged, B Td N regèd, 
Pk  ręgèd; pl.p. Sn Pl V Ph Lh regid,
B Td ŕegid, Td regid, N regīd, SP regī 
työreki; kuorma: Sn đaлgakšiden ал 
regess^on tormazat (raudat), līgan sūreę 
regem (kuorman) pańİD. koivud oo r. 
üńńäi koivuja on kokonainen kuormal- I 
linen. B regen da,ıgaz. P h  Ыіейелои regin 
kaksin i  колтіп [kaloja] saa tta a  tu lla  
kaksi, jopa kolmekin kuorm allista. 

regipövü (B) rekinahkaseŧ. 
reg\uU (Sn V Pk), B Td -utí, Td -uU, TP 

-ü(Űę; p. Sn Td -uífåad; pl.n. Sn Td Pk 
-m(Üad, Td -uUad, V -uİŜàd, T P  -ü(tsäd; l 
pl.p. Sn Td -U(ŭoid kelkka: Sn napsed 
лавЬ ^аи гедщйоіл mäged. T P  лapsèd 
hurguìah (laskevat mäkeä) гедщйал. 

regu(tŝa\ińe (Td), p. -št, -š(Š; pl.n. -ižed;
pl.p. -ižid hyvin pieni kelkka. 

regä ks. rögä.
rehend\uz (B), B Td -üz, N -m s , Lm -m s ; 

p. B -ust, Td -msk, pl.n. B N -uksed, B 
Td Lm -mksed uunin säkö, tulehm o,

hehkuva hiilikasa uuninsuussa. B hīlet 
on vedetud r-üksęnę (kasaan uuninsuu- 
hun). N veda r-uksçAį łıīledĩ 

reidentüv\i (B Td); p., pl.n. -ed; pl.p. -id 
reidenjuuri.

*reijāškoiìa\da (N); pr. -m  riuh ta ista , re
päistä: r-u uksen, avaidau riuhtaisee 
oven auki. (v. рѣять.) 

rei\š (Sn— Kn Kš N Pk), Kn -i, Td N 
ŕeiž, V SP -z\, Ph Lm -ži; p. Sn— Kn Kš 
У -t, Td N ŕeiī, SP -ttu; pl.n. Sn— Kn 
Kš N V SP Lm Pk -ded, B -dèd, Td N 
ŕeided, Plı -ded; pl.p. Sn Pl Kš N -žid, 
B Kn Kš -šīd, Td ŕeižid, V -źid, SP -źī 
reisi: Sn §іл ńeiš(іел (ty tö llä) reided oo 
dăredäd (paksut). Pl reided pordáhis i 
гіёікаагал r-t on portaissa ja  ihmisellä. 
N reides reidet reidestä reiteen. 

геіёл\ũ (B); p., pl.n. -ūd; pl.p. -uid  reisiluu. 
rem\eń (B Kn Td V), B -èń, T P  Plı -eni, 

Lm -eńi; p. Td -eńĩd, V -eńid; pl.n. B 
V -eńid, Td -eńĩd, -eńìd, Ph  -enid; pl.p. 
Td -eńĩd nahkahihna, -vyö: B remeńis on 
лар (solki). Kn r. ѵйііле i (ja) kirvèz 
vüöntagazeh (vyön taakse). Td napšĩd 
remeńw lüÒv. Ph stoikkę (viikate) nidotah 
vardeh гетепіл. (v. ремень.) 

remen\ihińe (B) Td -me; p. B -ihišt, Td 
-ĩšt; pl.n. B -ihižed; pl.p. -ihižid  hihnai
nen (esim. kellonkannin). (v. ed.) 

reŋgaha\ine (Kj); p. -štu; pl.n. -ižed; pl.p.
-ižid sormus. 

reŋga\s (TP), Lm -z rengas: Lm vastan 
r-z vihdan side. 

reŋgi (TP Plı Lm Kj); pl.n. -d sanko, 
rain ta .

| resk (B Td), N ŕeśk; p., pl.n. B Td reskad, 
N ŕeśkad silppu: B r-ad ołges seükatau  
(hakataan). N лuođiu m uŝik  (mies) 
ŕeśkad. (v. рѣзка.) 

rešotk\ę (Lm); pl.n. -ad sillan kaidepuut.
(v. рѣш ётка.) 

re\ššida (Sn N); pr. Sn -šin, N -ššiu; impf. 
Sn -šīn pää ttää , ra tka ista , m äärätä , (v. 
рѣшйть.)
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reun (Sn B Td Kš), Sn B Pl N ŕeun, 
Kıı re0uń, N rüuń, röuń, SP reun\u, 
Ph -ę, Kj räin; in. Sn SP reun\as, Sn Pl 
ŕ-as, B -òs, Td -as, N ŕ-às; ill. Sn KŠ -đ, 
Sn Pl ŕ-ā, B ŕ-a. Kn rвouńäi, N röuńài, 
SP Plı reunah reuna, laita, syrjä: Sn 
hän on millei r-as (vieressäni, rinnal
lani). mäne iäre (pois) r-as (vierestäni)! 
hän tu īi millei r-ā. B r-as ištuu. iša 
mäńi .lapsen ŕ-ã. Pl viere ŕ-ā paneudu 
m aata viereeni! Kn ištuze reouńäıl Td ļ 
dorogan (tien), ãärven, đogen, pe.ıdon 
r-as (vieressä, varrella). N stoAaą (pöy
dän) rüuń. SP r-as lähte iäres (pois)! 
Ph  .laskih йигкал reunah pani m aata 
pölkyn viereen. Kj stoAaą röińäle pöy
dän reunalle. 

reunakk\ai (Sn), B -ā vierekkäin, rinnak
kain: Sn akaŋ kcre vid r. magadat eukkosi 
kanssa tietenkin  v. m akaat. 

reunā(İĚi (B) vieritse, ohitse. 
reuńimä\ińe (Sn); p. -sr; pl.n. -išed; pl.p.

-išid  reunimmainen. 
revontuAèd (Plı Lm) revontulet.
*ŕibàizòit\ada (N); pr. -àu, ribęgoitau; impi. 

rïbaidoiïeitī raahata, riepottaa: panou 
кадлаі hälAÇ petīaą i  śidòu sadulī i 
ŕ-àu (ribęgoitau) peudod müöitę panee 
hänen kaulaansa silmukan ja  sitoo sa tu 
laan sekä raahaa peltoa pitkin. 

ribai\ta (B); pr. -dau; impf. -š laahata  
(m aata): dupk r-dau muad müöi hame 
laahaa 1. vetää m aata. 

rįba\k (Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. -koid 
eräs sorsalaji (?), isohko, syö kaloja, 
lokki (?). (v. рыбакъ.) 

ribi\štä (Td); pr. -šöu; impf. -š laahata, 
roikkua: Td suīc(riziƞk (sukkanauha) 
r-šöu. N kondī poikpuolīšęu ištu i, hebo 
vedi, daugad ŕibìšÜī karhu istui reen- 
pajulla, hevonen veti, [karhun] jalat 
laahasivat (pitkin m aata). 

rib(odan (TP) riepu-, räsypeite. (v. одѣ- 
яло.)

rib\u (Sn B Kn T d  N Plı); p. -ud; pl.n 
Sn B Td P h  -ud, Kıı N -ùd; pl.p. Sn 
-uid, N -ujıoid räsy, ryysy; Sn myös 
ripsu, hapsu: Sn ribus kävelet ku Ûūd 
kuljeksit ryysyt päällä kuin kum m itus. 
śuAfıüizes paikass.,00 ribud silkkiliinassa 
on ripsut. N torguųŬin гіЬилоіл harjoi
tin  räsykauppaa. 

ribusobàd (B) ryysyvaatteet. 
rida (B N Lm) sadin, loukkurita: B mänöu 

ridā (sellaiseen paikkaan, m istä ei pääse 
pois, vaan joutuu kiinni). N hīrèę r. 

ridil (Td); p., pl.n. -äd; pl.p. -oid varvuista 
teh ty  liistealusta reessä: laškajı r., rua- 
dajaл (ahkeralla) sarđ (edellinen on 
helpompi tehdä, m u tta  on huonompi), 
(vrt. Arv. рЬдель; v. редили, рѣдалй.) 

rieh\kidä (Sn Td Pk), B N -kida, B -tida; 
pr. Sn B Td N P k  -fcw, N -km; impf. 
Sn B Td N -km  lyödä raskaasti, piestä: 
Sn minä otan da (ja) r-k iį ŝindai (si
nu t) vähī heŋgī (melkein hengettöm äksi 
asti); B perzet vaste r-kida каттепел, 
hebod šeibähäA, hamaroA. r-kida kai puhta- 
hakŝ lyödä kaikki täydellisesti. Td vıdi- 
тел r-kiü. N mida tüö r-kit aino oige- 
dįd šīvatoid miksi te  lyötte aina sy y ttö 
miä eläimiä?

*riehkizeta (B) heittelehtiä (sinne tänne): 
ambuin, sotkad hüpn ittī (hypähtivät) 
eŕa,had ĩendõ, a (m utta) kolme ńeī diäi 
šìhi (siihen) riehkizemmā. 

rieht (Sn B Td), B P k  -o, T P  Ph  Lm rehto; 
p., pl.n. Sn B Td riehŧ\od; pl.p. -oid 
seiväsparien väli aidassa: Sn äijăŋgi 
(montako) r-od Auadīd aidad? B r. [on] 
šeibahideŋ keskuŰ. 

rieh\(İA (Sn B Kn V Pk), B Td TP -im, N 
-ťyı; p. S n -tì.ıäd, -íiläd, B -tÁ.ıad, Td -tiläd; 
pl.n. Sn -ã.ıäd, B -tÁ.ıad, Kn P k  -tì.ıad, 
Td -tiläd, V -İilad, TP -ІілаЛ; pl.p. Sn 
-ÜAÖid, B -tİAoid, Td -tilöid paistin
pannu, ohut, pyöreä, m atala, varreton, 
rautapeltinen: Sn г-йлал paštetau олап-
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đoid da kürzid  (kakkuja ja  ohukaisia). 
keitìpīragad keiŕeədäu r-íilăjı vois. 

riep\oi (Td), Ph  -uoi; p. Td -oid nauris- 
kalja. (v. рѣпа.) 

riesk (B Td Kš); p. -ad rieska, happam a
ton, tuore, kuorim aton (maito): B veži 
šeišuu ku i hera tüuń, ku i r. maid vesi 
on tyyn i kuin hera, kuin r. m aito, 
r. leib leipä, joka on paistettaessa osaksi 
im eltynyt, vain osaksi kypsynyt. Td 
r-az maidoz лиасИіЫи. N ottau r-ăd mai- 
dǒd stau íŭai (kulhoon). Heskài maidòi 
panou keskei (sekaan) buoAàd (puolu
koita).

riež (B) sillan jäänsärkijä, teräväkärkinen.
(v. рѣж ъ.) 

riĕŝa (B) raitio, (vrt. v. зарѣзъ.) 
ŕigaŕ\ìitëu (N); p. -iťíšud  naisen häpy kar- 

voineen.
rihm  (Sn B Td N Pk), T P  -ę\ p. Sn B Td 

N -ad; pl.n. Sn B Td N -ad, B T P  P k  
-àd; pl.p. Sn B Td N -oid 1) ansa, paula: 
Sn pidiäu käüdä r-ouę  on käy tävä 
ansat kokemassa. B r. douhìs p ĩeütau  
(punotaan), tuhkaŋke kierdatau daugad 
(reit) vaste, parata (v irittää) r. lindud  
püudìm m ę: r-oid pidimmę da (ja) am- 
buimmę. Td püu on r-as. —  2) Td TP 
ongensiima. 

ri\ĩc (Sn B Td), P l N Lm  -kki; p. -kkid; 
p l.n .' -kid  rikki, tulikivi; N (korva)- 
vaikku.

rikkahembainę (Kn) vähän  rikkaam pi. 
rikkav\uda (Sn), SP -uo; pr. Sn SP -ū;

impf. -u i tu rm eltua , pilaantua. 
rikkim aĩĭa \ińe  (Sn B P l Td), Lm  -inę; 

p. Sn -st; pl.n. -iŝed; pl.p. -iźid rikki- 
kuppi tuluksissa: Sn rikkid p idetíī r-zes; 
šinne pańđ ī іадл kübeńeŋ kere, rikid  
viritän, šīt tu ĩi suadau rikkiä säily tet
tiin  r-ssa; siihen pantiin  tau la , johon 
oli isketty  kipinä, rikki sy ttyy , sitten  
tu li o tetaan  (esim. päreeseen). 

rikkim aīĩe  (V) ed.

rikkispiŰ k  (Td); p., p l.n . -ad rikkituli- 
tikku.

rikkoda (Sn B N Plı Lh), N V ŕikkoda, 
SP Ýikkuo, Kj riktɯ, pr. Sn B N Ph Kj 
L h rikon, N rikon, N V SP Hkon; impf. 
Sn B L h rikoin, N rikoin, Hìcoin, SP 
Hkoin, V Hkuoin, P h  rikuoin, Kj 
rikuon  surm ata, tap p aa ; turm ella, tä r- 
vellä: Sn ťiedoińik rikkou mušikaą  
tie tä jä  t .  m iehen. B ombeĩiį materųan 
rikoi v aa ttu ri kankaan turm eli, koja r ik 
kou sobad koi tärvelee vaa ttee t. N hän 
on rikkonu ristituid  (ihmisiä). Hkkou 
m inùn  hän surm aa m inut, pidau kondī 
r. Lh ела m inum  puid rikol 

rikkoz\eta (B); pr. B -om, N -òm; impf. B 
rikoihe tu lla  surm atuksi; tu rm eltua: B 
ä-i hüvid miehid riĥoihe paljon kelpo mie
hiä su rm attiin  [sodassa], verno Плла 
on orušd rikkozennu varm aan sinun 
pyssysi on m ennyt rikki, ei rikoiŝi 
e tte i [liha] pilaantuisi. N hän on rikko- 
zunnu  (saanut surm ansa).

*rihòksęndę\lda (N); impf. -I oli tap an a  sur
m ata: kaikid hää riśtiìu id  r-l hänen oli 
tap an a  s. kaikki ihmiset. 

rikond (B Lh) (noidan aiheuttam a) rike, 
turm elem inen: Lh heitä pūu r. lakkaa 
p u u ta  t-m asta . 

rind  (Sn B Td), TP Lm  -ę; p. Sn B Td -ad 
1) rin ta lastan  koh ta ruum iissa. —  2) pai
dan, tak in , puseron rintam us: Sn pai- 
daa, pińdzakaa  (takin) r.\\brošk pidetäu 
r-az úeišĩŝet soikea ty tö t  k äy ttäv ä t rin 
tam uksessaan. Ьаллаі oo Űuasud (kello) 
г-ал. uzoroid azetteлdau paidaą r-ã pai
dan rin tam usta  koristellaan (ompeluk- 
sin). —  3) nuotan  rintaverkko (poven 
viereinen tiheä; n iitä  on neljä): Sn nuo- 
tass..og r-ad, puaksud  (tiheät) verkon. 

rind\akaĩi (Td), N -àkĩcaĩi rinnakkain, 
vierekkäin: Td vierdī hüö r. panivat 
m aata  v. 

rindàkaštŜi (Td) ed.
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rindakk\ai (Sn Td), B ŕ-ā ed.: Sn r. šeišo- 
tau, ištutau. 

гіп<і\ал, -алп (Sn B Kn Td V SP P h  Kj 
M), Td -ол, -ale, N -àu, -m ĕ  viereļssä, 
-stä, -en: Sn hän ištu i m inun г-ал. ištuze 
m inun г-ал$\ lähte г-алллагё  (pois)! 
B koir vieŕ (pani m aata) r-lę .mpsen. 
N äijän  (m onta) üöd magadau r-àu. 
Kj ištę г-ал istuudu viereeni! 

rindantag\uińe (Sn B), Lm  -ainę; p. Sn 
-ušt; pl.n. -uišed; pl.p. -uižid  nuotan 
rintaverkon takainen harvem pi verkko: 
Sn r-uišed, vähäšt harvembad verlcod 
nuotas ku i rindas; kūš r-ušt. 

rindazl\ū ks, ründäzAŪ. 
rindu \z(Sn) B Td), T P  Lm  -s; p, Sn Td -sí; 

pl.n. -ksed; pl.p. -kšid  rinnustin  (län- 
gissä, tav . hihnainen, pyöreä): Sn minä  
veđiń đo r-ksen umbē (kiinni). 

rinduznuora\ińe (Sn B), Kn -ine; p. Sn 
B -št; pl.n. -išed\ pl.p. -išid  ed. 

rinduzvi\ĨŜ (B Pl); p. - (ŭad; pl.n. -(ŭad; 
pl.p. -(Űoid aa tran  aisain p ä itä  hevo
sen rinnan edessä yhdistävä vitsa. 

rindvi\ĭš (B), Td -is; p. B -tíšad, Td -tsad; 
pl.n. B -(Űad, Td -(tsad, pl.p. B -(íŝoid, 
Td -tsoid ed. 

rindver|fc, -k (B) nuotan  rintaverkko. (ks. 
rind.)

ŕink  (Sn), B Td riŋk, N rįnìc, V rink, Lm 
rinkç; p., pl.n. Sn ŕin\kad; pl.p. -koid 
kauppatori: Sn ŕ. oo īinnas (kaupun
gissa). hüö m äńđī ŕìnkanę. (v. ры |нокъ, 
-нка.)

*riŋgahta\da (B Td); pr. B -n; impf. Td 
-šin huudah taa kovasti, ärjäistä. 

*riŋgaht\azeta (B); impf. -ìhe ed. 
*riŋgahtu\z (B); g. -ksen huudahdus. 
гіг}дал\Ыа (Td); pr. -dau; impf. -š huudah

taa.
riŋg\uda (Sn B Kn Td N V M); pr. -un; 

impf. -uin, Td -ù ĩ huutaa: Sn midä 
r-ud ha.ugened m itä  huudat kohti kurk
kua? r-utau kohti kidad huu tav at kohti 
kurkkua.

riŋgund (Sn Td N), У -ę; p. Sn -ad h u u ta
minen: N nuođi riŋgŭndaą rupesi huu
tam aan. V heitä r-ę lakkaa huutam asta! 

riŋguška\ta (Sn); pr. -đen; impf. -Im  ruveta  
huutam aan. 

ripa\k (Sn B TP Pk), B Td ŕ-k, N ŕ-kko; 
p. Sn -kkod, B Td ŕ-kkod; pl.n. Sn -kod, 
B Td ŕ-kod, N ŕ-kòn, T P  P k  -ĥod; pl.p. 
Sn -koid, B Td ŕ-koid (kapalo)riepu: 
Sn Aapseę r-kod. B ŕ-kod каЪалгіѣпал 
(kapalovyöllä) kiäŕitau, šidotau лар§ 
ŕ-koile šüdämē (sisään).

*rįpo\ttada (B); impf. -tettĩ ripo ttaa , siro t
taa.

ri\ppuda  (Sn B Td N P h  Lh), SP -ppuo; pr. 
Sn B Td N SP P h  Lh -pun; impf. -puin, 
B Td N -ppui riippua: Sn ïihad riputau  
räustähäs [kuivumassa], điäbrüut (jää
puikko) rippū potokas (räystäästä). B 
латр rippū ,ıages stodàm рш л  (katosta 
pöydän yläpuolella). N  neišíèt ripùttai 
kńäginàs neitoset pitelevät kiinni mor
siam esta.

rippu\i (B Td); p. -jad riippuva, etu(lukko): 
r. лик.

rip\š  (Sn B N TP), B Td N -s, P h  Lm  -ši; 
pl.n. Sn B N -šud, B Td N -sud, N -šùd, 
V răpšud, T P  -šid, P h  -šid; pl.p. Sn B 
-šuid, B Td -suid (kauran) ripsi; (silmä)- 
ripsi; Td (liinan) hetale, ripsu, hapsu: 
Sn kai oo šilm iz ripšut küīmettü ракаіёел 
aivan silm äripset ovat jäätyneet pakka
sella: B kagr on гірЫ л. kagr mänöu rip- 
šuAę jyvän sivuille tulee helpeet. Td 
osteñ paik ripsuiđeŋ kera ostettiin  hapsu- 
liina. N kàgr mänou ripšuAç. silmää rip- 
šÙD. T P kagrç kazvau ripšįlę. 

ripsui\nę (Kn); pl.n. -žęd silmäripsi. 
ripsu\ttada (B Lh), Td -tada; pr. B Td Lh 

-tan; impf. -(in  heilutella: B äangoid 
r-ttau [istuen orrella]. 

ripu\stazetta (Sn), B Td riþustazetta; pr. Sn 
-stazen; impf. -šíīhe, B -ttìhe, Td -íīhe 
h irttäy ty ä ; nostaa itsensä käsivoimin 
riipuksiin.
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ripustu\da  (Sn); pr. -n; impf. -in  ed.: hän 
oo ripustunnu. 

ripu\ttada (Sn B Pl Ph), Td -tada-, pr. Sn B 
P l Td P h  -tan, N -tan, ripùtàn; impf. 
Sn B Pl Td Ph -(in, N riputeítì ripustaa; 
h irttää : Sn rip u ï kisan  (nahkarepun) 
nagnā. B riputan sobad (vaatteet) nuo- 
rałę. P l sobad riputettau падла. Td hebon 
on do korvàď riþutįttùd  hevosen korvat 
ovat jo painuksissa (on väsynyt), kūŕi- 
(ťǻoinę (räystäskokkiin) on riputettu poto- 
gàd (räystäskourut). N hällai pie ripu- 
te-ttud bŕihau hänen, nuorukaisen, pää 
oli painuksissa, ištuu, pahàs mielès, ripu- 
tettud pie.

riško\ittada (Sn B), B -ttada, Td -tada-, pr. 
Sn B -itan, Td -tan\ impf. Sn B -oiįin, 
Td -otin purkaa kangasta, repiä hajalle 
(sukkia, kangasta) kuteet erilleen: Sn 
r. nuoran agj (pää).

*riškoudu\da (B); kond. pr. -iŝ  kulua (ve
neen pohja). 

ris\t (Sn—N), V TP Ph -tę, SP -tn, Lm 
- (ę; p. Sn—N Ph -tad, SP -toa; pl.n. 
Sn—Ph -tad, Td N Lm -tàd; pl.p. Sn—N 
Ph -toid, SP -toi risti, ristinm erkki, ris
tikko. Sn r. oŋ kagnas rišdkaązan  (kris
tity llä), r. om тоділоіл (hautuum aalla). 
paŋgađ dangad r-tāl B paþ andau heilç 
ristad mukaiìa  (suudella). vierđipūD pan
dau ristănĕ (ristikolle), šīd nuadiu Hstan 
s itten  tekee -ristinmerkin. Td kädèd on 
pannu r-tāl. N andau koumãšisi suud 
r-tai suutelee kolmesti r-iin (molemmille 
poskille), sīd pidàškandou händäi(peuvaz) 
kišköda i panda ristoinę sitten  on se (pel
lava) nyhdettävä m aasta ja  pan tava ris
tikolle. У penvas pandah r-tā (ristikolle). 

ristak (Td) ristikko: łóađi (tee) r.! 
ristakk\ai (Sn Kn Td), B -ā ristikkäin: Sn 

dangad o .ulaa r., i( (še vastakkai (vasta
tusten). B r-ā niŋga pandau r. pannaan 
näin.

ristahez (TP) ristiin, ristikkäin. 
ri\š(emă (Sn B Td), B -šdemä, -šíųemă,

Td -śUi(emä, N -š temä, V T P  -siemä, 
T P  P h  -siima, Lm  -stimä; p., pl.n. Sn 
-šíemäd, B -šdemäd; pl.p. Sn -šlemid, 
B -šdemīd  ristiäiti, naiskummi. 

ri | s (idä (Sn), B -štida, B Td -šfîida, N-sYŕda, 
-sdda, TP Lm -stidä, AV -stidä; pr. Sn B 
-štin, B Td -ś f ttt ,  N -śíiu , T P  -stiu; 
impf. Sn -š(īn, B Td -sŵ , N -Ŝtīn, AV 
-s(ī kastaa (lapsi); tehdä ristinm erkki: 
Sn pap ,ıapsee (erăväi (pian) rišüu. šilmäd 
rištiu. häm m indai vihadau, eń (iedä šil- 
m id r., oigedis (iŕin  hän m inua vihaa, 
en tiedä  sy y tä  ollenkaan, aiheettom asti. 
Td riŝíH lapšl [sanotaan papille]. N ei 
(iettai ń i šiĩm id riśíida  (san.) eivät tiedä 
m itään  asiasta, sīd (sitten) risūtta i si- 
Imad. TP naps ristitäh. 

ri\š(-, -štíkaaz (Sn Lh), B -šfiikaaz, -šti- 
kanz, P l -št-, Pl M -šfåi-, N -š(i-, N 
Kj -síikaaz, Lm -stikaązę, AV -sdkanz; 
p., pl.n. Sn -štì-, B 4 (4 - ,  Pl -št-, Pl M 
-šíšikaazad, Td -İftkanzad ; pl.p. Sn -šíi-, 
B -ŝ(4-, P l M -štkaazoid, Td -édkanzoid  
ihminen: Sn keę, rišťikaąż, олео? kai riší- 
kaazad m äńdī kaüšomāı. Td roša oŋ ku i 
rišdkanzan, i((Śe rauìc ruoíš (san.) kas
voiltaan on ihminen, m u tta  m uuten on 
ran kka suomalainen. Lh koir tunou ku  
(kuin) rišikaąz perïī. 

rišdmätöińe (Sn) kastam aton: bnadeńŬ oo 
r. napš.

ris(ind\ę (TP), p. -äd ristim inen, kastam i
nen: däłgełç (jälkeen) r-ät konmę päiväd 
ei nastę pestä. 

riģ(4ntpan\k (B); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p.
-koid ristimispalkkio. 

r\iš(iža (Sn), B -s(!iğa. Td -šİHšă, -šŰiéa, 
N -sdzä, -śtiša, V T P  P h -stizä, Lm  -stišä; 
p .,p l.n .S n  -štìžo/1, B -šdiźad, Td -ǻdišäd, 
N -sdzäd, -štiŝàd; pl.p. Sn -štizoid, B -š(H- 
šid, Td -ÈÍHžoid risti-isä, mieskummi: Sn 
pap kupeĩis-pi-äi (kasteastiasta) nostan 
napseę rišdźanę üskä  (syliin). 

ri\stittu, -štittn, -stittu (N), V P h  -stìttü; 
Lm  -stittü; p. N -sdttud, V Ph -stìttũd;
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pl.n. N -stitud, -śtitùd, V Plı -stitüd; 
p l.p . N -stituid, -śíİtu id , V Plı -stílüid 
ihminen, k ristitty : N lũd ī ristiluin gruo- 
bìndàs tu liv a t ihmisiä ryöstäm ästä, ŕeboi 
snoi ristitùn ieńeu pagižmai repo rupesi 
ihm isäänellä puhum aan. 

riš(i\ttădä (Sn), B riǻ(*i\tada,'Td riŝ(H\tädä; 
pr, Sıı Td -tän, B -ían; impf. Sn -(in 
an taa  kastaa (lapsi): Sn naps p idŉ u  r. 
B roditeīad (vanhem m at) лар§ riŝ(4te((ī. 
Td riš(4tä lapš, eigo (m uuten) se киолоѵ 
[kastam atta)! ei kergittü rišfíitädä  [en
nen kuin lapsi kuoli]. 

riš(i(äii\ed (Sn), B riš(âi(aiš\ed. Td rv š Í4 (ä:i- 
š\ed; pl.p. Sn B Td -id  ristiäiset: Sn meid 
kufÜ utíl r-iəç. B riš(*i(aižed egläi (eilen) 
oĩdī.

ristleib (Sn B) pieni pyöreä ruisleipä, jonka 
päälle on pan tu  kaksi taikinapötköä ris
tiin; se paistetaan piinaviikon torstaina 
ja  säily tetään  kevääseen, kylvöpäivään 
asti, viljapurnussa: Sn r. om pień  mäküšk 
(lim ppu) rist ріал. 

risu \ū d  (Pl); pl.p. -uid  risti-, lantioluut 
(hevosella). 

ris(\oi (V), Lm -uoi ristiäiti, naiskummi. 
ristoivedüiz\ed (TP); pl.p. -id kastevesi: on 

h ä n  т іпил vie täs r-is kuh.ıastuttelī (itk.) 
onhan m inulla vielä tässä k-issä kupla- 
hu ttelija  (naiskummi). 

ristremeń (B Td); p., pl.n. -id; pl.p. -īd 
hevosen ristilu ilta  sivuille alaspäin kul
keva mäkivöiden hihna. (v. ремень.) 

ristrihm  (Sn), Ph  -ę; p., pl.n. Sn Ph  -ad; pl.p. 
Sn -oid. Ph  -uoid kaularistin kannin- 
nauha, -ketju. 

rišïŠisizăŕ (Td) äidin sisar (?). 
riffiive ī (Td) äidin veli (?). 
т о й т а л  (Td); p., pl.n. -ud; pl.p. -uid  risti- 

aalto . (v. валъ.) 
riš  (Td) puna-: riš-bard (-parta), -tule 

(-tukka), (v. рыжій.) 
rizin  (T d);p ., pl.n. -äd; pl.p. -õid kumi: nıeil 

ka h ū -At.. (ŝu moite Hau ve-däìeldau ku r.

meillä taas huulta  suudellaan, venytel- 
lään kuin kumia. (v. ризйна.) 

riz\iŋk (Sn Td), B -ìŋk; p., pl.n. Sn Td 
-irjkäd, B -ìŋkad; pl.p. Sn Td -iŋköid, B 
-ìŋkoid kumikangas, -nauha: Sn акоілл.. 
..om poAsapoškois siäris riziŋkäd  naisten 
puolikenkien varsissa on kum ikankaat. 
šĩiäpăss..oo r. hatussa on kum inauha. 
Td sukriziŋkäd  sukkanauhat, (v. ри- 
зйнка.)

riz\iŋkăhińe (Sn), B -ìƞkahińe , Td -iŋkäińe; 
p. Sn -ipkähikt, B -ìƞkahišt. Td -iŋkä.śt; 
pl.n. Sn -iƞkähišed, B -ìŋkahižed, Td 
-iŋkäišed; pl.p. Sn -iƞkähišid, B -ìŋka- 
hišid, Td -iŋkäišid  kuminen, kumi-: Sn 
sĩiäpäss^oo r. nuoraińe kum inauha ha
tussa oıı. Td riziŋkäińe miätó kumipallo, 
(v. ризйнка.) 

riš\u  (Sn B Td Pk); p. Sn B Td -ud; pl.n. 
-ud, P k  -ùd; pl.p. Sn B Td -uid  risu, pl. 
kuivat puunoksat, lehdet, havu t m aas
sa. Sn rišvd äij (paljon) oŋ кавкел. rišut 
keräiäu verandō (rovioon), роліеіаиі 
rišukogo (Td) risuläjä. 

rižuši\k (Td); p. -kkod; pl.n. -kod risukko: 
r-kos eläu madod (käärm eitä).

*riuhlaA\ta (Td); pr. -dau; impf. -š, -ze((ī 
tem paista äkkiä.

*riuhtaz\eta (Td); pr. -ou puistella päätään: 
hebo r-ou hevonen ei seiso rauhallisesti, 
vaan puistelee pää tään  ja  kiinnipiti- 
miään.

riuhto\da (Sn B Td); pr. -n; impf. -in  riuh
toa, tem poa (puoleen ja  toiseen). 

riä\didă (SnLlı), B -dida, Td -didä; pr. 
Sn Lh -din, B Td -din, N ŕiedìttai; impf. 
Sn Lh -dīn  B Td -dĩn  sopia, tinkiä 
(hinta): B riädīn hindan. N andàn minä  
sille deńgàd, kudamad oĩdī ŕiedittud vuo- 
dękŝ, sada rubĩăd m inä annan sinulle 
rahat, jo tka  olemme sopineet vuodelta, 
sa ta  ruplaa, ŕiedìttai Aahđod, m in vastài 
Іилои sopivat lahjoista, m inkä verran 
[niitä] tulee. P h  теіл on riädìttü kaks 
sadad rubĩăd ѵиоггралккд me olemme
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sopineet kahdensadan ruplan  vuosipal
kasta. Lh paimoi r iă đ iitī paimen paikat
tiin  (sovittiin palkasta), sadaz rubĩa,z 
riäđī sataan  ruplaan sopi. (v. рядйть.) 

riäđind  (Sn); p. -äd sopiminen, tinkim inen, 
(v. ed.)

riä\dizettă (Sn B), Td -dizettä; pr. Sn 
-dizen, Td -dizen\ impf. Sn -dīme, B 
(müö) -đīmoiįťǻe, Td (müö) -dizimme sopia 
keskenään palkasta, h innasta  t. m uista 
ehdoista: Sn ралк pidäiu r. edeApläi pal
kasta  on sovittava etukäteen. Td rubedan 
riädizemmäi (tinkim ään), (v. рядиться.) 

riäđizend (Sn); p. -äd tinkim inen, sopimi
nen. (v. ed.) 

riădükka* (Td) riv ittä in : [pellavat] levi- 
te.ttaŭ пигтёлё r. (v. рядъ.)

Ýiăgüda (B), Td riägüdä; pr. B ŕiägüu, Td 
riägŭ; impf. ringüi rääkyä, huutaa: Td 
riäťśköi (rastas(?)) riägŭ. sorzad nuhtikos 
(lammikossa) riägütĩ. 

riähk ks. griähk.
*riähküdü\dä (B); impf. -in  tehdä syntiä, 

langeta syntiin, (v. грѣхъ.)
*riähkä\da (B); pr. -u rääkyä: rugišīind r-u 

rugehès.
riäpuzm aim  (B); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 

pieni, ensivuot. muikku. 
riä\püz (Sn B Pl Td Pk), B -pus, -pöi, B Kn 

-püöi, B T P  -pöi, N rüöpüs, Plı Lm rta |-  
püöi, P h  -püŏi; p. Sn P l Td -püst, B -pŭst; 
pl.n. Sn B Pl Td -püksed, B -þŭksed, N 
rüöpüksęd, TP riäpöid, P h  -püöĩd, Pk  
-püksèd; pl.p. Sn Pl -pükśid. B -'þŭkšid 
muikku: Plı riäpüöis kurńikkE m uikku- 
kukko.

riä\zme (B Pk), Kn Td -zme; p. Td -zmet; 
pl.n. B -zmeged, Td -zmĕgèd, P k  -šmegèd 
rähm ä (silmässä). 

riăťÊ\küdä. -üdä (Td); pr. -küu, -ün; impf.
-küi, -üi rä k ä ttä ä  (rastas). 

riäŰköi (Td) isohko lin tu  (varista vähän 
pienempi); siivet vaaleansiniset, vatsa 
ruskea; talvella oleskelee täällä. 

riä(tí\öi. -uöi (B) rastas.

rīb\idä (Sn B Td V T P  Lm), -idä (B N); pr. 
Sn B Td N -in, Kn -in, V -ittàh, P k  
-itau; impf. Sn B Td N -īn  riipiä (pella
via), raapia, repiä, kynsiä: Sn rībǔau-  
daл (rohalla) penvast rībitäu, ťšülküd ote- 
tau iärē. B huaban īehtid rĩbin. kaši 
rībī käden т іллаі kissa raapi käteni. Kn 
sìd (sitten) rībìmme Ûülkŭâ. N kaši 
(kissa) rībī геЪоіл silmää. V hibdan on 
rībinü kai ihon (nahan) on raap inut 
k konaan. T P  końdī rubedau rībimäh 
kagrad.

rīhi.ıaud (Sn B N), B Td ŕībuaud, V rĩbin- 
Aaudę rohka, riivinlauta: Sn r-ал рел- 
vast rībitäu. 

rībind  (B); p. -ad riipim inen (pellavan): 
đäłgelę (jälkeen) r-ad ligoteiau релѵаг. 

rībite\z (B); pl.n. -ksed naarm u (raapim i
sesta).

rīd  (Sn B Td N); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
riita.

rīde\ndä (Sn), B -nta, Td -Idä; pr. Sn -nęn, 
B Td -Ien; impf. Sn B Td -Un, riidellä: 
Sn veĩïeksed keskena r-.ıdäu. ei sobitA. 

rīdeĩiU  (Pk) riitaisa. 
rīdelüs (Sn); p.-t riiteleminen. 
rī\h (Sn B P l Td Kš Lh Pk), B Kn Td N 

-П, Kn N ñ h ,  N rī\he, V T P  SP P h  Lm 
-hi; p. Sn B P l Td Kš Lh Pk -Ы, Kn 
ñht; pl.n. Sn B Pl Td Kš Y T P  SP Lh 
rīhed, B Td N Plı -hèd. Kn ŕīhed; pl.p. 
Sn Pl Td Lh rīhid, B -hīd, Kn ŕïhīd, 
Td rīhĩd riihi: Sn vedä rugehed rīhê, ahtAl 
Pl rīhess^ondau viīĩad. Kš rīh on ahtettu. 
N huomen käskem minä tuoda rīhęnę 
rugišt i  ahtada rīh. Lh rīht puidau. 

rīĶaid  (Td) haasia-aita. 
rīhempui (B); p., pl.n. -jad; pl.p. -jid  rii- 

hentappaja, -puija. 
rīhempă\ĩs (B Td); p. -((ǻid; pl.n. -((šid;

pl.p. -((Šĩd riihenuuni. 
rīhñik  (Td); p. -kkäd; pl.n. -käd; pl.p. -köid 

riihimies, -nainen, riihelläolĳa. 
rīhpaid  (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid mie

hen riihipaita.
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rīh ră të in  (Td); p. pl.n. -äd; pl.p. -öid 
naisen riih ipaita  (teh ty  kuin miesten 
rīhsoba, m u tta  u lo ttuu  sääriin asti; sen 
alla ei pidetä m uuta v aa te tta ). Sen Illan
suut vain sitom alla nauhalla ja  kauluri 
kurenauhalla (gasńiknuoraiźeA) sidotaan 
tiiviisti kiinni. 

rīhsob\a (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  
riihivaate; riihimekko (miehillä pitkä, 
alk. valkoinen, ko tipalttinasta  teh ty , pol
ven yläpuolelle u lo ttuva paidan tap a i
nen mekko; sen alla on miehillä rîhšta- 
nad (riihihousuí): Sn pane r-ad ріал ĩi- 
gakkaìıaD pue yllesi riih ivaatteet, likai
set. Td ołed ligas ku i rĩhsobiš. 

rīhštan\ad  (B Td); pl.p. -oid  rühilıousuŧ 
(kur.m auhaiset vyötäröltä). 

r īh u \tí (Td), N ŕīhuű . V rĩha(İŚ{u\, p. Td 
rïhu\tÛad-, pl.n. -<•tšad; pl.p. -((šoid luuva- 
ton  riihi (pienissä taloissa), (v. рйгачъ.) 

rīž  (Sn B Td), V -ę; p., pl.n. Sn B Td -ad; 
pl.p. -oid punaruskea hevonen: Sn ken 
ajau г-ал hebon? (v. рыжій.) 

rīz\u (Sn B Td N TP); pl.n. Sn B Td TP 
-ıtd, Td N -ùd; pl.p. Sn B Td -u id  kr. kat. 
papin messukasukka; pl. messupuku; N 
papinviitta; TP kastevaate: Sn pap  
rīzuis pańđī muaha (haudattiin). B 
r-ıtd: papin  sobad, kogz sjíūšiu tserkko- 
vas messupuku: papin vaa tteet, kun hän 
suo rittaa  jum alanpalvelusta kirkossa. 
pap andàv oman rīzùn ponàn ğeńihöle i 
ńevesùuç kădë* pappi an taa  messukasuk- 
kansa liepeen sulhasen ja  morsiamen 
käteen, (v. рйза.) 

rīİ(Ěauz\uda (Sn); pr. -ū, K j rīfstub: impf. 
Sn -ui, Kj rīŬ tui ra tk e ta : Sn pińdšak 

(takki) r-ui piärmegis (saumoista). Kj 
отЪлиг (sauma) riŬtui. 

r ī\îtìid ä  (Sn Td Ph  Lh Pk), B -ttëida\ 
pr. Sn B Td Plı Lh P k  -(Üin\ impf. 
-(Ŭĩn ratkoa, purkaa, aukoa, päästellä, 
päästää  siteestä: Sn rīüšigät pińđzakk„  
iä rei, ūdessai отЬелеЫЕІ r. nuoran agđ  
(pää). B rīİŰ iåa nuorad, отЬеливі, soa-

med. Lh rīíŰ iu nuoran đangaz irro ittaa  
nuoran jalastaan, kas on rīU ittu  palmikko 
on riisu ttu . 

ro\beh (Sn Pl Kš N Y SP Plı), B Td -bèh, 
B N Lm -bęh Kn Td -heh, p. Sn P l Kš 
N -beht, B Td -ЪеЫ, Kn Td -ЬеЫ, SP 
-behtu, V Ph -behtę; pl.n. Sn P l—V SP 
Ph -behed, B Td -bĕhèd, B -bęhįd; pl.p. 
Sn Pl Td Kš N V Ph -behid, B -běhìd, 
Kn Kš -behīd, Td -běhĩd. SP -behī tuo 
hinen, rove: Sn pane đauhod robehēì tuoh- 
ĩebuz (tuohilevystä) voi лuađida róbeht. 
puohtada robehe.ı ozmd. N panòu íervad 
(tervaa) robęhei. 

robeh\ińe (Sn), B -me; p. Sn -İŨ\ pl.n. -ižed; 
pl.p. -iŝid pieni tuokkonen: Sn muar- 
dad oлdau r-iğes. 

robehu\t (Td); p. -í; pl.n. -ded; pl.p. -ŝid 
ed.

rodi (Kš) aivan, ikään (kuin): r. kui düväi- 
êed ondau hänes (muamūrois) i. kuin pie
net jyväset on siinä (mesimarjassa), 
(v. въ родѣ.) 

rod\ida (Sn N Lh); impf. -m, - ī  synnyttää; 
tu lla  (jk  jksk): Sn ei rođinnu ń i midä 
ei tu llu t olemaan y h tään  m itään, tora 
(tappelu) rodinnou, ŝĩt (niin) pagekkad 
iärē (pois)! (ănă vuodee rođī äij (paljon) 
pai(Úest (rohtim ia), ku íüöd (pellavat) 
oĩi hüväD. perttĩ rođī Űihv (häkää). N 
suoi (rupesi) ak nast rodimai. .Lh каллд 
rođī düged hänestä rupesi tun tum aan  
raskaalta. AV rođin sille (sinulle) kolme 
varzad (sad.). (v. родйть.) 

rodindępäivę (TP) syntym äpäivä, (v. cd.) 
rodindętukad (Lm) syntym ähiukset. (v. 

ed.)
rodìndkülä (N) syntym äkylä. (v. ed.) 
ro\đizetta (Sn Td), B -dizeta. N -dizuda\ 

pr. Sn B M -dizou, B -diźou, Kn -dįŝòu. 
Td -diźou, N -dizou, -dizuttai, T P  Ph  
-dih; impf. Sn B Kn Td Lh -đıhe, B 
■dīhe, B P h  -đī. T d  -đīme, N -đīzęi, 
-dīzę, -đizui, -đīzoi, T P  P h  -diheze. Ph 
■dĩhese, -dīh syntyä; tu lla  (jksk), tapah-
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tua , muodostua; riittää : Sn do hää I 
rođīhe hüviń (ühjäkši jo hänestä tuli 
hyvin köyhä, pogod (ilma) hüvä rođīhe. 
pane pövü (turkki) piä,ı. rođizou läm. 
калоіке rođizou (m uodostuu) roso.ıad 
(suolavettä), künttes (kyntäessä) vago 
rođizou, adrańđälg. B šīd (sitten) tu īi 
kođī, kibed rodīhe (tuli sairaaksi) i  (ja) 
kuoĩ. Aaškuz lähí iäre, rođiihe kebđemb 
velttous meni, tu li keveämpi olo [kun 
järvessä uiiı]. koppa.ıas meìíuoi rođizou 
koppelosta metso syntyy, vedē mändä 
üöji rodīhe strašno (kam m otti), toižeś 
naišeè (vaim osta) rođī toińe tüiăr. Kn 
s lu u  Auađįmàttài rođįžòu seinänrako 
tekem ättä  m uodostuu. Td vie ku hu-o- 
mèm^mođńe pä-iv rođiéìš kunpa huo
mennakin semmoinen päivä tulisi. N 
m ī sinun siĩm ĩ.ŵ  rođizęnnou, ka minä 
eę vier jos silmillesi jo tain  tapah tuu , niin 
en m inä ole syyllinen, heǔę rođīze śe 
huiged he häpesivät, bŕiźńiu heid eläuau 
uędeu i  rođizuttai Ііеіл siĩmad piehei 
ro iskauttaa heidän päälleen eläm änvettä 
ja  heille tulee silm ät päähän. Ph rođīh 
тегл kaikkĕd kaлăd omis .lambìs tulim m e 
saam aan kaikenlaisia kaloja om ista lam 
m ista. rođīgo i.cdàinę tuliko [kalaa] 
illalliseksi asti? ńügü täz rođih m inun  
gošlfaě täkš päivad кйііал n y t täm ä riit
tä ä  vierailleni täksi päivää. Ph  rodiheze 
điăn IŜīte muodostuu jääriite. rodiheze 
vie (vielä) kaunehemb (kauniimmaksi). M 
kem m iüińegi rođizou kuka m inkin!ai- 
seksi tulee. Lh rođiznu (ähä külă  [on] 
syntyisin tä s tä  kylästä. кщІІегал rođīhe 
ńälg kuskin tu li nälkä. (v. родиться.) 

roditeīad (Td) vanhem m at, (v. родйтели.) 
ro |ɗń (Sn), B Td -dń; p. Sn -đńad , B Td 

-dńad-, pl.n. Sn -đńad, B Td -dńad, Td 
V -dńàd; pl.p. Sn -đńid, B Td -dńid 
sukulainen, sukukunta: Sn r. Ылои, pane 
samavar (teekeittiö), đuota Išaju.ı (teetä), 
tuo kriŋgeĩidl Td šīd іилоѵ ïeńīh oman 
rodńàƞ kera nevestàn Іало1 sitten  tulee

sulhanen sukulaistensa kanssa morsia
mensa kotiin, (v. родня.) 

rođńa\stada (Sn); pr. -stan p itää, kohdella 
sukulaisena, (v. ed.) 

ro|ďíw|fe (Sn), B Td -dńiĩc, B -đńik, Lm 
-dńikkę; p. Sn -đńikkad , B Td -dńik- 
kad\ pl.n. Sn -đńikad , B Td -dńikad ; 
pl.p. Sn -đńikoid, B Td -dńikoid lähde: 
Sn rođńikass...on aino ѵіли veši кегал, 
a іалѵелл^оо häi ĩämb, ei külmä läh
teessä on aina kylm ä vesi kesällä, m u tta  
talvella se on lämmin, ei jäädy. (v. род- 
нйкъ.)

rod\nī (Sn B Td), Sn Td -m; p., pl.n. Sn 
-wiad. B Td -ntfad; pl.p. Sn B Td -ni(Oİd 
sukulaisena oma, oikea, täysi: Sn r. veĩ. 
(ütŕindimäA emäd rodńiad ei liene ty tä r- 
puolella ei om aa ä itiä  tu le olemaan. 
B r-ni(Oİd sizaŕīd. Td r. đ iäđ  (setä), 
(v. родн0й.) 

rodov\ii (N), Ph -eh\ pl.p. N -koid  sukulai
nen; sukukunta, sukulaiset: N keradū kai 
lämää źeńiyog r. sulhasen koko suku
kun ta  kerääntyy, (v. родовой.) 

rO(đêah\tada (B Td); pr. -tau; impi. - ( rä jä h 
tää , risah taa (esim. kun lu jaa kangasta 
repäisee): Td gromu (ukkonen) r-t. 

*ro(đéi\sta (TP); pr. -zou rä tistä : ралаи 
ka r-zou kun palaa, niin rätisee. 

rodu (Sn B Td N) ro tu , suku, sukulaiset; 
vähä: Sn et tuonu đeŋgađ ń i rodud et 
tuonu t rahaa vähääkään. B miŋgi šinä 
OAвd hei.ıe rodu m itä, oletko sinä heille 
sukua? kaikełę omałę rodułį virden ilkou  
koko omalle suvulleen (kaikille sukulai
silleen) virren itkee. Pl ed voi duosta 
ńi rodut (ollenkaan). N oŋgo sille rodu 
onko sinulle sukua? (v. родъ.) 

rođuoine (Ph) armahaiseni. (v. родъ.) 
rogoskuĩ\a (Lh); p., pl.n. -ad; pl.p. -id 

niinisäkki. (Av рогбза ja  v. куль.) 
rogoz (Sn B P l Td Ph); p. -ad; pl.n. -ad, B 

Td -àd; pl.p. Sn -oid niini valm iste ttuna 
(liottam alla ja  kuivaam alla); niinim atto: 
Sn еил§ vihkoikš (pesusudeiksi) r-ad.



r-ad ãuađitau lehmııspūs. B śīt p īeti- [ 
tau kuīad r-às s itten  palmikoidaan niini- 
säkkejä niinistä. ŕebuoin m ufıh panou 
ŕeģë r-an аллд revon mies panee rekeen 
niinim aton alle. (Av рогбза.) 

rogoz\aińe (B); p. -àšt; pl.n, -aišed, pl.p. 
-aièid niininen, niini-: r. nuor om pīedttu  
(palm ikoitu käsin), (v, ed.) 

rohīi (B) kuohkea, karkea: r. mua. литг 
on rohī(i)jakš männü  (on karkea kuin 
suurimo keväällä), (v. рдхлый.) 

roiko\ttada (Sn B Td); pr. -ttau; impf. - ( lie
huen, loistaen, kauas näkyen palaa: Sn 
tu īi ńägüu, r-ttau ралаи. 

roiv\az (Sn B N Pk); p. Sn B -ast; pl.n. Sn 
-ahad, B -ahàd, N -đhàd; pl.p. Sn B 
-ahid, B -ahid pellavapio, likoon vietä
väksi teh ty : Sn ku релѵаг oo rĩbiitü, śīt 
(sitten) pandau roivahinę. 

roivo (B N) B suuri tulirovio; N tavallinen 
tu li ulkona. 

ro|fc (Sn B Kn Td Lh Pk  N -h, V T P  Plı 
-kkę; p. Sn B Kn Td N V Ph Lh -kkad, 
T P  -kkàd. Ph -kkăď; pl.n. Sn -kad, B Td 
-kàd. Ph  -hàd keitto: Sn rokk,.oŋ kie- 
hunu, küpŝ oo. šärbä rokkad лиёікалі B 
kuivaƞ калат^таітгокка pandau dau
hod, sūŕint, kartofeīad, nagrišt i лйк- 
kad, suo.wd, pertsad, Aaurõvoiīehī kui- Į 
vankalankeittoon pannaan jauhoja, suu
rim oita, perunoita, nauriita ja  sipulia, 
suolaa, pippuria, laakerilehtiä. Td кала-, 
liha-, sūrin-, hernehrok. 

rokko (Lm) känsä.
*rokoitta\da (N); pr. -u p istää, polttaa: 

(Šīĩikko (nokkonen) r-u. 
rokonarbińe (Td) rokonarpinen. 
romałı\tada (Sn); pr. -tan; impf. -(in  rojah

ta a  (kaatua): hüö r-teüī ларде((г. 
romahla\zetla (Sn); pr, -sen; impf. -žin  ed.: 

ńukkudes лардеп romahiīhe torkkuessaan 
kaatui rojahti. 

romaidoi\ttada (B); pr. -tan; impf. -(in  ļ 
ropistella, rapistella (esim. paperia, kui- ļ

vaa tuoh ta, nahkaa t. m uuta ohutta, 
kankeahkoa ainetta). 

roma\itta (Sn), B Td -itä; pr. Sn B Td -idau; 
impf. B Td -iš  Sn rojahdella (kaatuilla); 
B Td ra tis ta  (tuohi, nahka): Sn r. л а ^  
gedeAda.

romak-, romuheiń (B) korkea heinä. 
romàšk\a (B); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid pieni 

valkoinen päivänkakkara (chrysanthe- 
m um  leucanthem um ). (v. ромашка.) 

romaskahein (Pl) valkea päivänkakkara 
(chrysanthenum  leucanthem um ); tuoksu- 
ton saunio (m atricaria inodora); siitä 
yskään keite tään  teetä . (v. ed.) 

romińeh (Sn B Td); p. -t; pl.n. -ed; pl.p. 
-id räm inä, ra tin a  (B Td m.m. kovah
kon paperin ääni, kun sitä rutistelee): 
Sn кйл§, lehmideŋ келлоіЛее r. ool 

romi\šta (Sn), Td -sla; pr. Sn Td -šou; 
impf. -š räm istä, rojahdella; Td m oottori
veneen m oottorin äänestä: Sn lehmideŋ 
keллod r-štau. ei pidüž (pitäisi) r. naŋ- 
geta (kaatua). 

romškund (B) seura, joka paloa la ittaa  
yhdessä, (vrt. Arv ромша.) 

rońdzahloitta\da (B); pr. -u liikahduttaa. 
ropa\ìc (B Td); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p. 

-koid epätasainen, ei-sileä p in ta  (esim. 
kirjan kannen, käden selän, kivikko- 
maan).

rosadńi\k (B Td); p. -kkad; pl.n. -kad, 
pl.p. -koid kasvitarha (m arjapensaat 
siinä myös). (Av росадникъ.) 

rošk (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id nokka 
(teekannun), (v. рож |окъ, -ĸá.) 

roskai\ńe (B); pl.n. -žed itu . (v. рост|0къ, 
-ĸá.)

roskaŝ\ida (Sn B Pl N Lh); pr. -in; impf. -īn 
kertoa, jutella: B ižand r-ī muUuoiłę, što 
kuiíe đieлo oli лapseŋke isäntä kertoi 
vaimolleen, m iten oli lapsen laita. (v. 
разска1зать, -жутъ.) 

roskod (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid meno, 
kulunki: millei tu īi äij r-ad ĩinnā  (kau
pungissa) lcävüdes (kċiudes). (v. раехбдъ.)
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ro\sojı (Sn), B Td -ŝo.ı, Ph  rassaïi; p. Sn 
-soAad, B Td -so.nad hera (m arjan), 
liemi, suolavesi (suolakalan, suolatun 
lihan y.m.): Sn Ьиолаа r. oo hüvä duoda. 
калогЬе rođizou (m uodostuu) roso .md. B 
on mard-, кала-, liha-, voirosoA. Td 
ŝien-, muarđroèoA. (Av росолъ.) 

rosoma\x, rozoma\x (Td); p. -xxad; pl.n. 
-xad; pl.p. -xoid ahma: r. rébittelöm 
lehm,İA šelgid. (v, pocoMáxa.) 

rosptıskàd (V) leveät vankkurit, retelit, 
leveä laitareki. (Av pócnycĸn.) 

rospu\t (Sn B Td), B -í; p. Sn B Td -tiad; 
pl.n. -tad; pl.p. -toid kelirikko: Sn kevä- 
de.M„og r., ei voi ajada гедел ń i {еіедал 
(eikä ra tta illa). (Av раепута.) 

*rospu\tizetta (Td); pr. -tizou; impf. -tīhe 
tu lla  kelirikkoiseksi: terävät dorogad r-įi- 
zou pian tie t t . k. (Av ed.) 

rospūtta(tëiu(tšu0i  (Lın) pulmunen. 
ro\stań (B N), Kn -ètań; p., pl.n. B -stańid, 

Kn -śtańid, N -stańid tienristeys, -haara: 
B rostańilę kogodutau šündüd kunde.tmā. 
N Шлои dorogau (m atkalla) kagé (kaksi) 
rostańìd. (Av рбстань.) 

rostopk (B Td T P  Lm); p., pl.n. -ad; pl.p. 
-oid pilke, sytyke, virike: B haAgod ргл- 
kotau kóašaŋ, калар keittadès r-akŝ. (v. 
pacxónĸa.)

roš(ǻ\ot (Sn), B Td -oĩ, N -òt; p. Sn B Td 
-ottad; pl.n. -otad, N -otàd; pl.p. Sn -otoid 
tili: Sn anda, pidä hällei r.l N ottada r. 
(v. росчотъ.) 

roš\a (Sn B Kn Td N У Lın); p„ pl.n. 
-ad, N -àd; pl.p. Sn -id  poski; pl. kas
vot; Sn ruusu (ihotauti): Sn haudaiŝed 
(hym ykuopat) oo roŝis. r. oń da.ıgaz ĩibo 
kädes. (v. рбжа.)

*rošai\ńe (Td); pl.n. -źed poski: r-žet-se 
ruskotettau ku i zoŕaiźed posket ne punoit
tav a t kuin (ilta-, aam u)ruskot. (v. ed.) 

гоіалй  (N) poskiluu. (v. ed.)
*rozàntó (N); p. -àd eräs laji vehnäleipää, 

(vrt. v. рбзанцы.)

rožū(Ŭ{i) (Sn) kasvoiltaan: r. o.ıette ühtem- 
moižeD häneŋ kere. (v. pó>ĸa.) 

roźbeŕi\da (N) tu tk ia , o ttaa  selvää jstk : 
i  die,ıod et iüö r-ttud e ttekä  asiaa tu tk i
neet. (v. разбирать.) 

rozb\oińik (N Lh), P k  -uoińik\ p. N Lh 
-oińikkad-, pl.n. N -oińikàd, Lh -oińikad\ 
pl.p. -oińikoid rosvo, ryöväri, (v. pas- 
бойникъ.)

rošeniĭtéę (TP) lapsensynnyttäjä, (v. роже- 
нйца.)

rozg (Sn B); p., pl.n. -ad; pl.p. -id (rangais
tus) raippa, (v. рбзга.) 

rozori\da (N); pr. -n h äv ittää , tuhota: 
tämä kođi (asuinrakennus) r-ĥkàtì (v. 
разорйть.) 

rozov\oi (Kn), N -ti ruusun-, vaaleanpunai
nen. (v. р0зовый.) 

rozved\ida (Sn); pr. -m; impi. -īn  ase ttaa  
(saha, hariŧella sahanham paita); sekoit
taa , la ittaa  (taikina), panna sekaan 
jhk: r. p ù a (sah a ). r. kürzid panna kaura- 
jauhoja veteen ja  häm m entää ta ik ina 
siitä  kakkuja varten , (v. разве|стй, 
-дутъ.

rozvod (Sn B); p. -ad Sn sahan asetus; 
B avioero: Sn pMass^oo hüvä r. (vähä 
r-ad) sahan ham paat ovat hyvin asete
tu t  riviin (eivät ole aivan hyvin asete
tu t). (v. развбдъ.) 

rozv\odizetta (B), Td -edizetta-, pr. B -odizou; 
impf. -odĩhe ero ta  to isistaan (v ih ity istä 
aviopuolisoista puhuen), (v. разво- 
диться.)

rozvotk (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
sahanham paideıı haritusrau ta : Sn ota r., 
rozveđi р іла  (aseta saha)! (v. разводка.) 

roÜkah\tada (Td); pr. -tau; impf. -t ru t- 
kahtaa , rusah taa. 

rofškai\ta (Td); pr -dau; impf. -š  ru tk au ttaa , 
rusahduttaa: rotëkaida milei šelgäd ru t- 
kau ta  [kipeätä] selkääni! 

ro\ttį (Ph Lm); pl.n. Ph -tàâ, Lm  -tad ro tta . 
roud (B Td); p. B -od, Td -ad rou ta, kirsi 

(m aassa keväällä.)
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roug (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id 
ruskea kaarna tuohen alla: Sn tuohen 
da (ja) pūŋ keskes (välissä) koivuz 00 r. 
r-ad ’ oo lepäs, tuomes. B lepää, koivun, 
tuomen, raidan r. 

rougado (B); p. -d roukaaminen. 
rouga\ta (Sn B Td), Td rouhata; pr. Sn B 

Td -dan; impf. -šin, rouvata, v ärjä tä  
verkot: Sn r. verkod. B r.: rouk k u i
vatan, survotau, pandau padā ĩibo (tahi) 
kuađī; šiga (siinä) händä (sitä) keitetau; 
Sinne pandau tuhkàd keskē (sekaan); kons 
ka kiehàštū (kiehahtaa) hüvin, buHǻiu 
(kuohuu), šīd (sitten) kastetau verkod 
šinne kuađī, kiehuva rougā. šīd nostetau 
iäre (pois), šīd tuhkan siplitau  (sirotel
laan), verk se märg; i  (ja) kuivama oigelau. 
šīd hän (se) lienou ruslied. 

rougve\ši (B Td); p. -t; pl.n. -ded roukavesi 
(lepän kuorista keitetty). 

rouh\ida (Sn B Td N); pr. -in; impf, -īn  
rouhia: Sn išülküt (pellavan nuput) sur- 
votau, šiegnotau (seulotaan), r-itau; šīt 
(sitten) piäzöu šiemend. B kodis r-itau  
ozrad humbares; petkelin nokassaan raud; 
kuorèd lăhtäu. 

rouhin (V) survin.
ro\unī (Sn B), B -m oi, Td -uniį, V -vnįi; 

p., pl.n. Sn -uniad, B Td -unijad, B -vnoid; 
pl.p. Sn B -uni(oid tasainen: Sn dorog 
(tie) oo r., haudoid (kuoppia) eunę. B 
līg heŋg pidaù o.ıda, ei rovnoid puarad 
epätasainen luku (ihmisiä) p itää olla, 
ei tasaiset parit. V ei оле rounįi mua. 
(v. ровный.) 

rounu (Lm) juuri, ikään, aivan kuin: ѵалдеі 
ku maido r. (Av рбвно.) 

rousk (Sn B), B V Lm  P k  -u, N rūsku; p., 
pl.n. Sn B -ud-, pl.p. -uid  rusto: Sn 
ńeńää r. B r. nūd om pehmedemb rusto 
on pehm eäm pi luuta, r-ud ела šüöĩ 

■rov|a  (Sn B P l Td N); p., pl.n. -ad; pl.p. -id 
oja; B Td kuurna, vako, olas (suksessa): 
Sn rovad ondau pendoidem müödä (lasku
suuntaan). läkkä rovat kaivama! (v. ровъ.)

rova\ińe (B Td); p. B -st; pl.n. -išed; pl.p. 
-išid  syvänne, notkokohta puussa; kaari- 
pyssyn ura, jo ta  m yöten nuoli lähtee 
lentoon, (v. ed.)

rovit\ez (Sn B), Td -uz; p. Sn B -esi, Td -ust 
ojittam inen, ojitus. Sn r .: rovat suonę 
kaivettu on; B suon r. (v. ed.)

rovi\ttada (Sn B), Td -tada; pr. Sn B Td 
-tan; impf. -iin  o jittaa  (suo, pelto): Sn 
p id ŉ u  suo r. B suod rovitetau, štobi (jo tta) 
veši ei seišuis suon, mănīš rovī (ojiin), 
(v. ровъ.)

ro\vńaida (Sn), B Td -uńaita, N -uńaita; 
pr. Sn -vńaųŰen, B Td N -uńaųtëen; impf. 
Sn -vńai(téin, B Td N -uńai(Ŭin  taso ittaa, 
tasata : Sn rovńai(Ŭe iüvi [puun]! B še 
mua hüvin haravoitau, rouńaitau. (v. 
ровнять.)

ruad (Sn—Kš Kj Lh), Sn V Plı ruado, N 
ruodo, SP Lm  roado; p. Sn—Kš V Ph Lh 
ruadod, N ruodod, SP roaduo, P h  ruadŏd; 
pl.n. Sn— Kš V P h  Lh ruadod, N ruodod, 
SP roadod; pl.p. Sn— Kš Lh ruadoid, 
N ruodoid, V P h  ruaduoid, SP гоаЛолоі, 
ruum iillinen työ: Sn ńügüd (nyt) oo 
ruadoid äij (paljon), häń đouš (jouti) 
šidċi ruadod ruadamā. pidiäu oppida 
(koettaa) noppida ruado. B düged (ras
kas) r. tu ĩđ ī ruadon-piäi (työstä). Pl 
ruadod müöi et šeišui leibiđ (1'ало työsi 
puolesta et m aksa oikein ruokaasikaan. 
N hüvàu ruodou ondau hyvässä työssä 
ovat. Lm  sīd on äi roado s iitä  on paljon 
työ tä.

ru.ada\i (Sn B Td), N ruoda\ı; p. Sn B Td 
-jad; pl.n. -jad, N -jàd; pl.p. Sn B Td N 
-jid  työläinen, päiväläinen, työmies; työ 
teliäs: Sn ńügüišid r-jid ei pidä ãaлo 
(kovin) m oiüida, ei ka (m uuten) ei ruata, 
vouśo (kokonaan) pagetau (karkaavat 
[työstä]). N m inä sille lienee hüvä ruodai 
m inusta tulee sinulle hyvä työmies, ńed 
on kai ruodajàd miehèd ne kaikki ovat 
työ te liä itä  miehiä.
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ruadaig (Sn B) työaika (ruumiillisessa 
työssä).

ruadi (Sn Ph), N ruodi, TP ruadi iloinen; 
halukas (jhk): Sn đälgimäi ruađ^ojıet 
hođ midägi viimein olet i. m istä vain. 
ruađl ŝidä olet siitäkin olet iloinen, minä 
en оле r. šihi ruadō tarttuda en ole halu
kas siihen työhön ryhtym ään. N a muŝik 
sidai ruodi m u tta  mies siitä  juuri oli i. 
ruodigi, gośti teuę  ovatko vieraat terve
tu lle ita  teille? TP pap oli ruadi, ku  ka- 
zakkę (renki) lähtì. Ph r. ńīlüöid  (niitä) 
ottamah olin. (v. радъ.) 

ruadmaks (Td); p., pl.n. -ud; pl.p. -uid  ty ö 
palkka (esim. vaatturille). 

ruadoine (TP) pieni työ: kävüimmö üksilę 
ruadoiziłę (itk.) kävimme samoissa töissä. 

ruag (Sn B); p., pl.n. -ad-, pl.p. -oid ongen- 
pahla, onkivapa, paksu vitsa; Sn te räv ä
kärkinen seiväs, jolla lyh te itä  nostetaan  
kekoon; B seipään paksuinen puu heinä- 
suovan päällä (n iitä  pannaan kaksi, jo t
tei tuu li heiniä nostaisi pois; Sn karva
ton, ei tuuhea: Sn andeĩī (antelija) г-ал 
andenou snuapuid  (lyhteitä) kegō. Ііикал 
händ (suden häntä) om p itk , r. 

ruagai\ńe (B), T P  -ne ongenpahla, onki
vapa, vitsa. 

ruaht (Sn B Td Kš), N ruoht, Ph  P k  ruáhto, 
Lm  roahto; p., pl.n. Sn B Td Kš ruahtod, 
N ruohtod uunissa paiste ttu  kuorittu  
hapanm aito, kokkeli: Sn ruahtoz лuaditau  
(tehdään) lcabud (kakkuja). B puizis 
aš(Ŝi(Oİs hapatetau maid, šīt іилои r. 
kovemb; enamb (suurin osa) ta.rvekš diäü. 

ruaht\maid (Sn B Td), Td -màĩd, N V 
-omaido kokkeli-, rahkam aito: Sn r. om 
pă(tëis pidettü.

*ruajonverai (B); g. -n a lttarin  pääovi kr.- 
kat. kirkossa, (v. рай ja  верея.) 

ruaju  (Sn Td Lh); p. -d paratiisi: Sn šigä 
rahvaz eletäu ku i r-s siellä ihmiset elävät 
kuin p-ssa. (v. рай.) 

ruan (B Td), N ruon, Plı rua\nę\ p. B Td

P h  -ad; pl.n. -ad, N ruonàd; pl.p. Td 
ruanoid haava. (v. рана.) 

ruand (B); p. -ad raatam inen. 
ruańi\ta  (B Td); pr. -(tǻen; impf. -({Ŝin haa

voittaa: B końdī lehmän r-tš. saлdattad 
ѵоіпал r-İİī sotam iestä sodassa haavoi
te ttiin . Td кйлиі voŋgund ruańituiden. 

ruastada (B), Lm roastada, Lh ruaštada-, pr.
B ruastan, Lm roastetdh', impf. B ruaš(š in, 
Lh ruaštettī repiä, raastaa, raapia (nah
koja), o ttaa  väkisin jk lta  jtk .: B koirad 
hamhahi.ı ruastetau, kiškotau. Lh ku(tée- 
rad šiga koirad ruaštettī kuskit siellä koi
raa  härnäsivät (repim ällä sinne tänne). 

ruatpan\k (Sn B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; 
pl.p. -koid työpalkka: Sn r-kaв kai 
(kaikki) oń iänä vuoden diešovan (halvat). 

ruatpäiv (Sn B Td); p., pl.n. -äd; pl.p. Sn 
-id, B Td -īd arkipäivä. 

rua\tta (Sn B Kn Td Kš V TP), B Ph  Lh 
-ta, P l Kj -ta, N ruotta; pŕ. Sn— Kš V Ph 
Lh rua\dan, B T P  P h  -dàn, N ruodan; 
impf. Sn— Kš Lh ruadoin, N ruodoin, 
ruoŝin V Plı ruaduoin  tehdä ruum iillista 
työ tä , tehdä, raataa; ra iv a ta  ja  viljellä 
(paloa): Sn aigahk oo ruveta ruadamā on 
vähän  aikaista ruve ta  ty ö tä  tekem ään. 
minä ruadoin (tein) egläi (eilen) sen. 
da.roīi terväi ruadau hüviį kovin nopeasti 
tekee tullakseen hyvää, mв(tŠäz ruattu 
hanmeh m etsään ra iv a ttu  halme. B mä- 
nòu końdī ЬалтеЬеллй, oman muŝį- 
kaŋke ruaìun  karhu menee halmeelleen, 
miehen kanssa raivaam alleen, tämä kedo 
oĩi т ілла йЫел zavodittu ruata, m inä  
hänez ozràn ruadoin i  otin täs panos tä tä  
paloa m inä yksin olen alkanut viljellä, 
m inä siihen ohran kylvin ja  korjasin - 
sadon tä s tä  palosta, minä toišē maštŠī 
ruadàn m inä toisella tavalla  teen. ši- 
nuŋke suamme ruadamā leibäd rupeamme 
sinun kanssasi viljelem ään viljaa. Pl 
panod ruatau ühtes. K š moišed hūhad 
ruavettī sellaiset (suuret) huhdat ra iv a t
tiin . N müö i üödi päivad ruoš\m  yö tä
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päivää teimme työ tä , käśk ku i ruotta, 
muga minä ruošin m iten käski tehdä, niin 
m inä olen tehny t, ruonnęd kakstošl kierad 
kun tehnet kaksitoista kertaa. Kj ruata 
keinua  tehdä heinää. 

ruavahuz (B M) vanhuus. 
ruavastoi\ttada (B); pr. -tan; impf. -tin van

hentaa, tekee vanhem m an näköiseksi: 
bard (parta) r-ttau miehen. 

ruavastu\da (B Kn Pk); pr. -n; impf. -in 
vanheta, vanhentua. 

ruavļaz (Sn Pl Kn M Lh), B Td -àz, Lm 
roavas; p. Sn—Td M Lh ruav\ast; pl.n. 
-ahad; pl.p. Sn Pl M Lh -ahid. B Td -ahĩd, 
Kn -ahĩd; komp. Sn -áhembi; sup. (kaikiz) 
-ahim  vanha (Sn Pl ihminen, B Kn Lm M 
Lh sekä ihminen e ttä  eläin, Td eläin): 
Sn r. oo saml vahn ak ĩibo muŝiĩc. r. on 
hyvin vanha nainen tah i mies. B r-àz 
lehm, hebo, ak, rišĩHkaąz (ihminen). M 
r-аЫл päivin  vanhoilla päivillään. 

rube\ta (Sn Td Kš TP Ph Lm); pr. -dan, 
Plı -dàn; impf. Sn Td Kš Lm -šin, TP 
-zìn  ruveta, ryh tyä, alkaa: Sn huomen 
dienō (toimeen) emme r-kkoi. rubekkad 
borÛã (painimaan)! Td minä rubedan kir- 
vezvart luadimai. 

rubeu\zuda (B), Td -duda; pr. B -zuu, Td 
-duu; impf. B -zui, Td -dui rupeutua, 
tu lla  rupeen. 

rub\i (Sn B Td Lm Pk); p., pl.n. Sn Td Pk 
-ed, B -èd; pl.p. Sn Td -id, B -id rupi: Sn 
käded oo rubes. B ku ĭähtòu nahk libo 
(tahi) p u ĩk  (näppylä) kazvau, šīt (niin) 
kazvau r. rubess„om„piä. Td piä on rubeš. 

rubl (Sn B Kn Td N Ph M), N rùbl; p. 
Sn B Td N M -ad, Kn N -àd, N Ph -ăd; 
pl.n. Sn B -ad; pl.p. -id rupla: Sn İämä 
hebo maksau r-ad vīšküme (noin viisi
kym m entä). B vīšin rubĭin  viisi ruplaa 
kerrallaan, (v. рубль.) 

rubīahińe (B Td) ruplan raha: B kümè-, Td 
kümmener. (v. ed.) 

ruda (B); p., pl.n. -d rau tam uta , malmi:

rudas tšugunad (valurautaa) nuadittau. 
(v . руда.)

ru(dšáh\tada (B Td); pr. -tau; impf. - t  
rusah taa  (kun astuu esim. kuivain ok- 
sain t.m .s. päälle): erähäšíŝi (joskus) .ıūd 
r-tetau, erähäšĩsi i sormed. 

ruga (Sn B Td V Ph Lın); p. -d kuiva kuu- 
senpihka: Sn kūzempihk oo r. buĩš (ty n 
nyri) vuodau, pontta r - D  pohdāl B kũzes 
ĭähtöu r. V hardę sugahas, piăbtëi г-л 
valettu harja  [on] harjaksista , pää ltä  kuu- 
senpihkalla valeltu. 

rugehļińe (Sn B Td), N -Inę, T P  -ine; p. 
Sn B Td -išt; pl.n, -išed, N -īšçd, TP 
-ized; pl.p. Sn B Td -išid rukiinen, ruis-: 
Sn padā pandau r-išd^đauhod. B r. leib, 
dauh.

ru-gìškego (Td); p., pl.n. -d ruisaum a, 
rugiššäŋg (Td); p,, pl.n, -ed rukiinsänki. 
rug\iš (Sn— V Ph Kj Pv), B Plı Lm -is, Td 

-ìš, N -ìŝ, TP -is, SP -iz; p. Sn—V Kj 
-iŝt, SP -istu, Ph  Pv  -ištç; pl.n. Sn—V 
SP— Kj Pv -ehed, B Kn Td N T P -ehèd; 
pl.p. Sn B Pl Td N V Ph P v -ehid, Kn Kš 
Kj -ehīd, SP -ehī ruis: Sn idoišī (itä
m ään kokeeksi) pandau rugišt. kiărmeht 
on äij rugehiś ruk iit heilimöivät hyvin. 
r. oń do meil kiärmehez (heilimöi). ku  
ńītetäu (leikataan) rugehet, šīd (niin) diäu  
šäŋg pendon. rugehen ošmad (oraat) viho- 
tettau. B mušįkàn oĩi kedo šiemèitu rugĕ- 
hen talonpoika oli paloon kylvänyt ruista. 
Pl rugiš kiärmehtiu  (heilimöi). 

rugišheiń (B) korkea kastikainen. 
rugiš\lind (B), Lm -ra(tšu°i ruisrääkkä: B 

r. riähkäu, rähkäu (rääkyy) rugehès. 
rugìšviïĩă  (Td) ruisvilja. 
rugoileib (Ph) (kan.) ruisleipä. 
ruhk\ad (Sn), B Td N M -od; pl.p. B -id, 

Td -oid tav ara t, kam psut; B teuraste tun  
eläimen pää, ja lat, keuhkot, maksa, 
sydän: Sn ajama lähtes ornad r. pidįäu 
krieppidä (sitoa) regē ĩibo (tahi) (elegã 
(vankkureihin). Td ota, kerădä r-od i  (ja)
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mäne iärei (pois)! N dietan omad r-ot 
İännę.

*rui\tto (B Td); p. -ttod; pl.n. Td -lod romu, 
tavara , roska, ru itta : B kailǽed ruittod. 
Td ruittod (roskia) oo v iīĩa s , ne puohtetau 
(puhdistetaan) robehen. 

rujo (Sn B); p., pl.n. -d; pl.p. -id  vaivainen; 
B m ikä tahansa m aassa viruva, m ädän
ny t esine: lehdet, oksat jne.: Sn rujod 
rambad, kai šinn^oŋ kerdüttü (keräänty
neet) šüömä. 

ru\k  (Td), V -k/cg; p, V -kkad raukka: 
V ukko rukkę rambiİŰou (ontuu). 

ruī\a  (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. Sn -id, 
B Td -īd  peräsin: Sn ruĩa.ı perät pidetäu 
tobjis (suurissa) venehis. (v. руль.) 

rumenĩšheiń (Pl) eräs lahnaruohon laji 
(isoëtes sp.); sen juuren tyviosalla hanga
taan  kasvoja, jo tk a  siten tu levat punai
siksi. (v. румянецъ.) 

řum\ĥ  (B), N -k; p., pl.n. B -kad, N -kàd: 
ryyppy-, viinilasi: B ŕumlcī ѵалаи vt- 
nad. (v. рюмка.) 

rundug  (Sn B Td T P  Pk); p. -ad; pl.n. 
Sn B Td -ad, TP -àd; pl.p. Sn B Td -oid 
kolpitsa (n. 0,5 m:n korkuinen, p irtin  
uunin kylkeen teh ty , n. 1 m :n levyinen 
(uunin pituinen) m akuulava, jonka kan
nen alla pidetään kenkiä y.m .s.; toisissa 
(ei kaikissa) pirteissä sen kannessa on 
luukku, jonka k au tta  pääsee la ttian  alla 
olevaan »karsinaan»). Sn pertìs pätïšid 
vast..oo r., kus mändäu karzinā. (Av 
рундукъ.) 

гиЫ идлаЫ  (B) kolpitsanlauta. (v. ed.) 
ruŋgę (Lm) vyötärö, vartalo.
*ruőbçAzu\da (B); pr. -ttau; impf. -i raapeu- 

tu a , v ikaantua: künden perad r-ttau kyn- 
silihat v-vat. 

ruobivo (Lm) puukonruopio, -ruoto. 
ruod (Sn B Td N Pk); p., pl.n. Sn B -ad, 

B Td -àd; pl.p. Sn -id, B Td -id  ruoto 
(kalan): Sn šäŕgiss (särjessä) on äij ruo- 
dad. B bokr. kylkir. šelgr. hienòd r-àd 
[lahnalla pyrstössä].

raoda\kaz (B); p. -kast; pl.n. -kkahad; pl.p. 
-kkahid  ruotoinen (kala): лакп, šäunäg, 
đorš (kiiski), šäŕg oo r. 

ruog (Sn B Kš), B P l 'Td N—SP P k  -o, Kn 
ruagoi; p. Sn B P l Td N V T P ruogod, 
Kn ruagoid, K š ruog\òd, SP -uo; pl.n. 
Sn B P l Td N—SP -od, B Kš V -òd, Kn 
ruagoid-, pl.p. Sn B P l Td Kš N ruogoid, 
Kn ruagoid, V ruog\uoid, SP -олоі ruoko 
(phragm ites communis): Sn r. vedes kaz
vau, hein, sormen däred (paksuinen). Kn 
гиадоіл keskes кала иіѵелои (uiskente- 
lee); SP ruoguo on äijü  (paljon) đärvis. 

ruogi\k (Sn), B -k, Kn Td ruagiĩc; p. Sn 
ruogi\kkod; pl.n. Sn B -kod; pl.p. Sn -koid 
ruoisto, ruoikko: Sn r-kk^oŋ koht, kus 
ruogot kazvetau. B sotk leńd r-kkō. Kn 
кала иіѵелои (uiskentelee) ruagikos. Td 
sorz lend'z ruagikkoi. 

ruoļhida (B M), P l Td N V -jida, Td ruajida ; 
pr. B M ruo\hin, P l Td V -jin, Td ruajin, 
N rm \jìn ;  impf. B M -/mi, Pl Td V -jīn, 
Td ruajīn  purkaa, hajo ittaa , viskellä 
(hajalle): B kodid, r īh i r. sammanod on 
kogo üńńä; oteü ī  sammanod, ruohittī iäre 
sam m aleita on kokonainen läjä; o te ttiin  
sam m alet viskeltiin hajalle. Td końdī 
ka-ikèŋ„ke-goñ„ruojī karhu koko aum an 
hajo itti. N ruojìttai muou (ämät tuhkàd 
h a jo ittav a t m aan p ää ltä  (näkyvistä) nä- 
m ät tu h k a t, ozràŋlcogo ruo(ìttai ŕīhèn 
лаѵалд levìtèttài hüvìn  ohrakasa (jyvät) 
hajo itetaan  riihen lattia lle , levitetään 
hyvin. У häšši Ылее ruojiu  härkä  nuotion 
hajo ittaa , ruojitíih  perüd, saraid hajo it- 
tiv a t tu v a t, navetan  parvet. (Av рыть, 
рбютъ.) — Td ruojind. 

ruohk (Sn—Td N), V P h  Lm  -ę; p. Sn— Kn
V P h  -ad, B -àd, Td -ăd; pl.n. Sn— Kn
V Ph -ad, B Td V -àd, Td -ăd; pl.p. Sn B 
Pl V P h  -id, B -id, Kn -īd, Td -id raaka, 
kypsym ätön (m arja, peruna, V P h  myös 
keitto): Sn ruohkid muardoid ei pidä 
šüödä.

ruoht\ida (Sn B Td Kš N P h  Lh); pr. -in;



im pf. -īn  u skaltaa , rohjeta, tohtia: Sn  
minä ee r-i išandattai (ilm an  isännän  
lupaa) antia. 

ruoh\ťim  (Sn N ), B  Td Lm  -iin . Td - im ;  
p. Sn -İind, B  -İint, Td -timd, N  -ümd, 
pl.n . Sn B  Td Lm  -timed. Td -timed, 
N  -iĩmèŧ-, pl.p . Sn B  Td -timid. Td -timid 
rohdin: Sn r. penváhas piäzöu (lähtee), 
ku eęz kier (kerta) harđatau, brakud (jä t
tee t) . r-İim is Auaditau (tehd ään) ,taŋgad 
merdakš. B  r-iin, penvashardā kudaiį 
(m ikä) ĭähťou. Td ensruohiin endzimaišen 
кіегал lähtou vidodes, keSkruohïin toišen 
кіегал. 

ruojida ks. ruohida. 
ruokkoh (T P ) ta lteen: sen panou r. 
ruopas(šir\k (Td); p. -kkud  pien i harm aa  

lin tu , jok a  asuu k ivikasoissa . 

ruo\paz (Sn B ), B  T d -pàz, N  -päs, V  -pas-, 
p. Sn Y  -pasl, B  Td -päsk, pl.n . Sn B  Td V  
-ppdhad, B  V -ppdhàd, N  -ppahàd; pl.p . 
Sn V  -ppahid, B  Td -ppahĩd k iv ik asa  
(pellolla): Sn kerädä kived ruoppahã! 
B  r.: kogottu kogo релЛоле kivid. 

ruost\e (T d), S P  Ph  -ę-, p. Td -et, SP -ettu. 
P h  -ettę-, in. Td -egeš, S P  -ies. P h  -eges 
ruoste: T d oružd (p yssy ) oli ruostegeš. 

ruost\uda (Sn— N  P h  K j), S P  -uo, pr. Sn 
P l— N  S P  P h  Kj -ū, B Td -uu-, im pf. 
Sn—N SP Ph  Kj -ui ruostua: Sn vikatte- 
hed oo ruostuttu kai (kaikki). P l K n raud 
ruostū. —  Sn ruostumi\ńe, p. -št. — ruos- 
tund, p. -ad. 

ruoz\me (S n—S P  K j), Td -me; p. Sn Kn Td 
K š V  -met. Td -ríıet, T P  -mettę, S P  -mettu-, 
pl.n . Sn B  P l K n Td K š V  -meged. Td 
-meged, S P  -mied, Kj -međ; p l.p . Sn Td V  
-megid, K n K š -megīd, S P  -тгелоі ruskea, 
ruosteinen  v esi, m u ta  suossa; ruoste: 
Sn r. oo rusked veèi пигтел, когЪел (kor
vessa). r. oo šüönü vikatteheŋ kaikee. 
Td ruozmeges pidi koodata (kah lata). 
vei(İŝen {eràss..oo r-met. K š ruozmegē 
üńúäı İöĭädüin ru osteveteen  kokonaan
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tahraannuin . Kj r. ištuihe raudaĭe. raud 
om ruozmes. 

ruozmemua (P k ) punainen  ruostem aa. 
ruozmeveźi (Y  S P ) ruostevesi: S P  r. ńīttu- 

логл oo.
ruo\(į (Sn B  Td), N -$ ;  p. Sn B  Td -İŬid, 

p l.n . -(iǻid-, pl.p . Sn -((šīd. B  Td -((sīd 
suom alainen, lu terila inen  m ies; Suom i, 
R uotsi: Sn tägä ruofŰiį sp i (škoİD  pidetäu 
tä ä llä  su om alaisia  tu litik k u ja  k äytetään . 
ruo(Ŭiį vier (uskonto). B  ruo((šis Suo
m essa. N  mändä (m ennä) ruoiíĥī elămai. 

ruO(Űa\k (Td); p. -kkod; pl.n . -kod; pl.p .
-koid suom alainen, lu terila inen  nainen. 

ruj?ìšl\uda  (Td); pr. -uu,-, im pf. -ui ryp istyä . 
ru\ppi (B  V  P lı Lm ), Td N  P k  -ppu-, p. B  

V  P h  Lm  -ppid-, pl.n . B  Lm  -pid. Td N  
-pùd. V -pid ryppy: Td ots on rupùs vah- 
ncuı. Lm  vahn ojıed, o((š(e) on rupis. 

ru\ppu  (B  N); p l.n . B  -pud, N  -pùd  p istävä  
se lkäevä  (kuhan, ahvenen , k iisken). 

rupŬ  (B  Td N); p ., p l.n . -ad, pl.p . -id lov i 
eli p yk ä lä , uurre, m ink ä k irveellä  ta i 
v eitse llä  tek ee puuhun; piirto (esim . lii
d u lla  teh ty ); arpi (esim . puukonhaavan): 
N  тіелаи (liidulla) on pĩrtùd seinät kaks- 
tošküme r-ad. (v . руб1ецъ, -ųá.) 

ntļsap  (Sn K n), B  Td -šap, V -sappę, p. 
Sn K n V  -sappad, B  Td -sappad; p l.n . 
Sn K n V  -sapad, B Td -šapad-, pl.p . Sn 
Kn V -sapoid, B Td -èapoid-, kom p. B  
-sapemp ru skeahtava, vaaleanruskea: 
Sn т іллаі (m inulla) oŋ kakš škuappad 
(kaappia) rusappaD. B reboi oo rušap. 

rusk\ed (Sn— V P lı Lh), N  V  -èd, T P  S P  Lm  
-ei-, p. Sn— V P h  L h -edad, S P  -iedu-, pl.n . 
-edad. K n N T P  -edäd, S P  -ied, Kj rustad; 
p l.p . Sn P l Td N  V  P h  Lh -edid, B  Td 
-edĩd, K n K š -edīd, S P  -іелоі, Kj rustid-, 
kom p. Sn -edenibi p unainen, punakka, 
ruskea: Sn kägemmuard (näsiänm arja) 
oo r. K n ihopiäd (posk ip äät) on ruskedàd. 
T P  nämäd kodid (asuinrakennukset) ол- 
dah ruskedàd. L h  üleę zdoròuvoi rusked 
rozboińik ištũ randimaińe h yvin  vah va
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punakka rosvo istuu reunimmaisena. Kj 
rustad kirjad  (kuviot), riistin kirjuoŋjìer. 

rusked\attau (B Kn Td), N -àttàu; p., pl.n.
B Td -attavad; pl.p. -attavoid punertava. 

ruskei(ŭiu(Űu°ı (Lm) leppälintu, 
ruskeita (Td); pr, -dau; impf. -I ruskettua 

(auringonpaisteessa). 
ruskiUšaine (V) ruskeahko. 
ru\ški{ǻ (SnB ), Td -skiíǻ, Lm -skiííǻu ; p. 

Sn B -škittéad; pl.n. Sn -ški(tšad; pl.p. 
-ŝki(Űoid tuhkarokko: Td naps oli rus- 
ki(Űas.

rusk\ota (Sn B Td N); pr. Sn -onou, B Td 
-odau; impf. Sn -oriin, B -oi, Td -oi, 
N -òi punastua, punertua, tu lla  punai
seksi: Sn hää r-oń vai ših, ei voinu ń i 
midä (m itään) virkkada. B r-otau pilved 
kooz (kun) päiv nouzou. Td rošad (posket) 
r-otĩ. ende gromud (ukkosta) päiv r-odau, 

rusko\ttada (Sn B Td), Td -tada; pr. Sn B Td 
-ttau; impf. -İ  punoittaa, olla punaisena: 
Sn indzoŕa (iltarusko) r-ttau. Td päivän 
zoŕa (aamurusko) r-ttau. roèaišet-se r- 
tettau ku i zoŕaıźed posket ne p -ttav a t 
kuin aamu-, (ilta)ruskot. 

ruznaz (B) suurikokoinen (hevonen, lehmä). 
ru\tǻ (Td); p. -tëud; pl.n. -( tëud paha, laiha, 

likainen, pienikokoinen: paha łambaz-r. 
miška-r. Mikko paha.

*ru(tëin (N); g. -aa: -raą paiĥkaiźen nenä
liinan. (v. ручиой.) 

ruťsk (Sn B Td), Ph Lm -ę; p., pl.n. Sn B Td 
-ad; pl.p. Sn -id, B Td -id kädensĳa (ai
ron, v iikatteen varren), ripa, sanka, varsi 
(esim. teräskynän): Sn r-aŋ kere ragend 
(kehlo) oo šaik (kiulu), (v. ручка.) 

ruÜ\kada (Td); pr. -kau; impf. -k ruskaa 
(esim. ranne, kun sitä  vääntelee, ta i 
metsä, kun siellä kävelee). 

ruÜkah\tada (B Td); pr. -tau; impf. -ť ru t- 
kahtaa, ru sah taa  (esim. rusto, kun ve
n y ttä ä  sormea, ta i esim. oksa, kun sen 
katkaisee).

ruu\ššida (N); pr. -śšiu, -šiu; impf. -šī 
päästää auki, irti, av a ta  solm usta t.

siteistä: ruuššiu snuopùs ougèd päästää 
siteistä lyhteen oljet, ruuǻiu havadoo 
avaa säkin (siteistä), ruuśi paik ieręĥ 
päästä  liina solm usta (silmiltä)! ruušī 
paihàą pahàu-piei päästi solm usta liinan 
paholaiselta (silmiltä), muéik rūèiu nuo- 
ràd, avaidau buràkòo mies päästää irti 
sidenuorat, avaa korin. (v. рушить.) 

rūhi (Lm) ruum isarkku. 
rūm\eń (Sn B Td), Td -e, SP Ph Lm  -en. 

Ph  -ę; p. Sn Td -end, B -ent, Td -et; pl.n. 
Sn -eńed, B SP Ph -ened, B -enèd, Td 
-eged; pl.p. Sn B -eńid, Td -egid ruum en, 
kauran jyvän  helve (lehmänħauteeseen 
käy tetään  talvella); Td silpukset, pelut, 
ape: Td rũmend đauhoŋke. mäne leikkada 
(hakkaa) rũmend [oljista]! 

rūmestaŋk (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
pelu-, silppupukki, jolla peluja tehdään 
silppuviikatteella oljista (nuora menee 
viikatteesta jalalla poljettavaan polku- 
simeen; vasen käsi ty ö n tää  olkitukkoa 
viikatteen alle), (v. стан|6къ -ĸá.) 

*rüböte\z (B); ali. -ksełę lin tujen rypemis- 
paikka, (tav. kaatuneen puun juurella): 
r-ksełį paratau (viritetään) rihmàd (an
sat).

rüg\idä (Sn B Td T P  Lm), B -idä; pr. Sn B 
Td Lm -in; impf. -In rykiä, yskiä. 

rügimińe (Sn) yskä, rykiminen: m inū tart
tu i (sain) r., kulm in  (vilustuin) danènóbut 
(luultavasti). 

rügind (B); p. -äd ed.: r. muokųÜou (vai
vaa). r-ăn dălgez лода rykim isen jälkeen 
[tulee] lim aa [kurkusta], 

rügi\ttädä (Sn Lm), B -ttada, Td -tädä; pr. 
Sn Td Lm  -ttäu, B -ttau; impf. Sn -Ui, 
Td -ť ry ittää , yskittää: Sn mindai rügit- 
täu đanoĩi (kovin). 

rügäh\tädä (B Td); pr. B Td -tän; impf. 
B -timoi, Td -tin  yskähtää, rykäistä: 
B rügähtäd libo (tahi) hirnud  (aivastat). 

rühjišt\uda (B); pr. -ũ; impf. -ui ryhistyä, 
painua kokoon: peŕi on r-unnu ku ruavaz 
(vanha) ah.
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rŭhä (B) huono, paha, kulu: regi m äńi r-kś. 
ründähänaAu\ińę (Kn), V -stę sydänala. 
ründ\äz (Sn B Kn Td N V), B -àz, Kn Ph 

-àz. Lm -äs; p. Sn B Kn Td V -äst; pl.n. 
Sn B Kn Td V Lm -ähäd, N -ähàd; pl.p. 
Sn B Td N V -ähid, Kn -ähĩd, N -ăhįd 
rynnäs, rin ta , rintakehä: Sn r-ähäd oŋ 
kibedäd. ei kavüškäde r-ähis heŋg, kare- 
gadou hengitys alkaa huonosti käydä rin
nassa, alkaa korista, heŋg tükkäu  ( tüket- 
tău) r-ähis sydän sykkii rinnassa. B 
r-ähän алл..от vatš. koir hüpńī ründähiłę. 

ründ\äzAŪ (Sn B Td V Lm), Kn Ph -аглии. 
Td rindaz,vū rin talasta.

*rüņdä\dä (TP); pr. -u ryöm iä (lapsi). 
rüuh  ks. grüuh.
rüyhńi\ìc (Td); p. -kkäd; pl.n. -käd; pl.p.

-köid kyykänpelaaja. (v. рюхникъ.) 
řüust\üm, -ü ŉ  (B), Kn -üińę. Td rûst. Lm 

rüstüinç; p. B ŕüustüint, Td rŭstäd; pl.n. 
B ŕüust\ümed, -ümèd, -umèd, rüustämed, 
Kn rüstämèd. Td rûstäd, V TP rüstüized. 
Lm rŭstüižęd', pl.p. B ŕüustümid, Td 
rŭstöid rysty, rystö, rystynen: B sormen, 
килакоп (nyrkin) r.

*rüögäh\täzetä (B); impi. -İĩhe ärjäistä: 
ambui paÜkai (pam autti), końdī r-İīhe, 
hüpńī kahtełę daAgatę 

řüŏkkä\dä (B); pr. -u yli voimien tehdä 
työ tä .

rüōm\idä (Sn Td), B -idä-, pr. Sn B Td -iu; 
impf. -ī ryöm iä (lapsi): Sn лар§ do r-iu, 
пеЦалкопіотел (nelinkontin) Aattad müåi 
каѵелои (liikkuu). 

rüöpsäi\tă (B); pr. -dau ryypätä . 
*rüöstäüdü\dä (B); impf. -i riistäytyä: hebo 

dogadī (huomasi) końdŉn i  (ja) r-i pagō. 
rüstjı\ū (Td); p., pl.n. -ūd; pl.p. -uid  rousku, 
räbtļń (Pl), Td N V Ý-n, T P  SP P h  -n; p. 

P l -ńăd; pl.n. -ńäd. Td Ý-nàd, N ŕ-nàd, 
SP -näd. Ph -nad; pl.p. P l -ńŏid pihlajan
m arja; N T P  pihlaja, (v. рябйна.) 

ràbi\ńämmuard (Td), N -mmuord; pl.n. N 
-mmuordàd pihlajanm arja, (v. ed.)

räbi\novoi pū  (Kn), N -mpū, ŕ-mpū, -npuu, 
V -npū  pihlaja, (v. рябйновое, рябйна.) 

räbinŬiu(iĥu°i (Lm) punatulkku, (v. ed.) 
ŕäb\ī (Td); p., pl.n. -i(äd; pl.p. -i(öid rokon

arpinen. (v. рябый.) 
rä(đêi\štä (Td); pr. -šöu; impf. -ë kiihkeästi, 

kuuluvasti itkeä (lapsi); rähistä, rääkyä: 
juxpsįd itkedàŭ r-stàŭ. midä šińă r-SęD? 

rä(dzügui\k (B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 
-kkid  heinikoissa elävä m usta kuikka: 
r. riätéküu  (rääkyy). 

rä(dzäh\tada (B), Td -tädä; pr. B -tau. Td 
-täu; impf. B Td -(  p illahtaa äänekkää- 
seen itkuun; räsäh tää  (paperi, kangas 
revetessään): B naps itkemã r-i. 

rä(dêähtü\ttädä (Sn); pr. -tän; impf. -(in 
rä sähdy ttää  (repäistä): rebit sītsad (kart- 
tuunia) r-lü .

*räđêäi\tta (Kn); pr. -dau rä ikätä, rääkyä: 
paska((Ŝim (närhi) r-dau mettéäs. 

răig (Sn); p., pl.n. -üd; pl.p. -üid  isku, räi- 
mäys: andaŋ korvaAę r-üü.

*räigäi\ta (B); impf. -žin  lyödä, iskeä, räi- 
m ätä: minä r-ëin korvałę annoin korva
puustin.

*räjahta\da (B); pr. -u  leim ahtaa, räiskäh
tää: tuAįnišku  (salama) r-u, taivaz avai- 
duu.

räkì\ttada (B); pr. -ttau; impf. - í  kuum en
taa , paahtaa: päiv r-ttau aurinko p. 

rakki (B V TP  SP Ph  Lm), Kj räh kuuma, 
helle: Y r. päivę. Kj räkk,,om. 

rämi\Stä (B); pr. -ëöu; impf. -ğ räm istä 
(esim. haljennut soitinkello). 

rămiëī (B) rämisevä: r. кеЛ. 
*rämssäht\ädäkseh (TP); pr. -etäheze ruveta 

rämisem ään, m enettää äänensä, kun
tonsa: Aoittoized (kaukaiset) ke.iAod on 
hele(äd, lähiksE tułdui (tu ltuaan) r-etä- 
heze. (san.)

rämü  (B); p., pl.n. -d; pl.p. -id päristin  (he
vosten peloittam isŧa varten).

*räm\ähtada (B); pr. -ähtau. Td -ähtäu; 
impf. B Td -äM, Ph  -akti räm ähtää: 
B rämü (päristin) rămähtäu. Ph  sīgàižşn
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lükäidàn tuazàh vai tuazę rämähti pikku 
siian viskaan peltivatiin  niin e ttä  vati 
räm ähti.

rän\d (B), V T P  -dę, Lııı -nę räntä(ilm a syk
syllä, kun m ärkää lun ta  sataa): Lm  r-nę 
on, märgäd luntę panou. 

räŋgü\dä (B); pr. -n; impf. -in  huutaa, 
ränkyä, kiljua, ärjyä. 

răŋgähtä\dä (Td); pr. -m ärjäistä, kiljaista. 
răŋgäh\täzettä (Td); pr. -täzen; im pf.-(ime ed. 
*răpetada (B) räpiköidä: ambuin, sotkad 

hüpnittī eŕahad īendō, a (m utta) kolme 
ńeī điäi šïhi räpetammā. 

ŕäpišt\uda (B); pr. -ū kuihtua, surkastua, 
heikontua (ihminen, kasvi): r-ū nagriź, 
kartofeĭ (peruna), hein. 

räpšištuda (B) kuih tua (kukka). 
räpsäi\tä (Td); pr. -däu; impf. -ž kädellä 

lyödä (lasta) takapuoleen (ei vihaisena). 
räskäi\tä (Td); pr. -dän; impf. -žin  lyödä 

raskaalla esineellä (esim. kangella, nui
jalla).

*răšńä\tä (B); pr. -dän töhertää, tuhria, 
tehdä kelvottom asti: pahoin kirjutat, 
r-däd.

*rätkähtäz\että (Td); pr. -Òv ä räh tää  (vihai
sesti): midä küzuł hälla), sanū r-Òv [kun] 
jotakin kysyt häneltä, [hän] vastaa 
vihaisesti ärähtäen. 

rä((Ŝè\ttada (B); pr. -ttau-, impf. -İ  räkättää: 
drozd (rastas) r-ttau.

*rätŜkäi\tă (Td); impf. -I jy räh tää: gromu 
(ukkonen) r-S. 

rä ttiin  (Sn—Td V TP), Lm ră(tëin; p. Sn 
Pl Td rättİin\äd, B -ad; pl.n. Sn B Pl Td 
-äd, B -ad, V T P  -ad. P k  -àd; pl.p. Sn 
P l Td -öid, B -oid naisen paita: Sn акоіл 
da пеіі({Іілл..оо r-äd. 

rċittİin\äińe (Sn Pl), B -aińe; p. Sn P l -äšt, 
B -aŝt; pl.n. S n P l -äišed, B -aiêed; pl.p. 
Sn P l -äišid, B -aišid puuvillainen, pum 
puli-: Sn r. suk. лапд. P l r-äišeę лардаг/ 
kere лиасИии (tehty), ei puhtahaz (pel
kästä) ѵіллаг.

räustä\z (Sn), Lm räüstäs; p. Sn ransíäļst; 
pl.n. -häd; pl.p. -hid räystäs (Sn vain 
lihan kuivaam isen yhteydessä): Sn īihad  
on nostettu ahvō (ahavoitum aan) r. üńńäi 
(kokonainen räystäällinen).

*řãdovi\į (Td); ess. -(àn tav . sotilas, rivi
mies: enâféimài minä opàstùin (palvelin) 
ŕ-(àn. (v. рядовой.) 

rãsniïİ (N) silmäluomi (v. рѣснйца.) 
rög\ańeńä (B), Td -änenä; pl.n. B -ańeńàd 

räkänenä(inen): B r. олеі iincţ. Td se om 
vie rögänenä brihaŰ-kuìu (poika-paha- 
nen).

rög\ä (Sn B Kn Td V), B -a, Lm  regä; p. 
Sn Td rög\äd, B -ad räkä: Sn ńīštä ńeńä, 
r. ѵалйі r. ńeńäs vuodau. B r-a ńeńas-piäi 
lähtou (ѵалй). 

röhk\ädä (Sn B Td TP); pr. -äu röhkiä: B 
poįiiìd r-ittī. Td sigad r-etäu (röhkeiĩ). 

rökölleh (Lm) kiimoillaan (sika): pottŜi r. on. 
rök\öttädä (Sn B Td), B -Òttada, Td -Òt- 

tädä; pr. Sn B Td -öttäu, B -Òttau; impf. 
Sn -ötti, B -o i röhkiä (sika kiimaisena): 
Sn poìŝ rököttäu, kooz (kun) himoittau 
šuorad (karjun suoroa). 

röŋgü\dä (Sn B Td Lm); pr. -n; impf. -in 
kiljua; ammua: Sn đaлo iăndäu, r-u, 
riŋgū. B końđī, hörg r-u. Td końđī r-u, 
härg möllüu. 

ŕöŋgünd (N) kiljunta: ak ŕ-aŋ-ke (kiljuen) 
Ылои.

röƞkämäiźis (B) kum arassa. 
rötk (B Pl), Td relk, N rēík, V Plı retkę; 

p. B P l rötkäd, Td V Plı retkad; pl.n. B Pl 
rötkäd, Td retkàd, N reikän, V Ph  relkad ; 
pl.p. B rötkid, Td re (koid, V Plı retkuoid 
re tikka (raplıanus sativus). (v. рёдка.) 

rö\U (B Pk), Td -Ű, У T P  Plı -ttİę  lumi- 
rän tä : Td egläi oĭi rötë eilen satoi 1-ää. 

rö\(Űätä (B Td); pr. B -ttŝädäu, Td -ttŝädàv; 
impf. B -ttŜäi sa taa  lum iräntää: B nunt 
vihmaŋke röttİädäu. Td röttİädav nund 
i (ja) vihmăd.
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S ,  S'ţ

sa ks. šina.
*sabi\da (B); pr. -tau keritä (lammasta).
sab\Łıaz (Sn Td), B P l Td -.ms. N V -ілав; 

p. Sn Td -İAast, B P l Td -.lasi; pl.n. Sn N 
Lm -inahad. B Pl Td -nahad, B -nahàd.
V -İAahàd-, pl.p. Sn Td -inahid. B P l Td 
-Aáhid. Kn -ĩahìd  sapila, sileä, n. kah ta 
sy ltä pitkä, kuusinen (harv. koivuinen), 
toisesta päästä  terävä seiväs: Sn sabina- 
hİA kanttau heińsuatoũ sapilailla kanne
taan  heinäruot [säilytyspaikkaan],

sabĭ (Sn B Td Lh), N -i. sàbĩi; p., pl.n. Sn B 
Td Lh sabī\id. N -id; pl.p. Sn B Td -īd 
miekka: N leĩìcàš millai pien s-ìl i  naŋ- 
geńìn (sad.) katkaisi m inulta pään mie
kalla ja  m inä kaaduin, (v. сйбля.)

šabr\ę (TP); pl.n. -àd reiällinen kauha.
sad\a (Sn— V SP Ph  Kj M Lh Pv); p. Sn— V 

Ph Kj M Lh Pv -ad. Kn N -àd. SP -oa; 
pl.n. Sn—V SP Ph Kj M Lh P v  -ad. Kn N 
-àd; pl.p. Sn—N M L lıP v  -oid. V Ph -uoid.
SP -oi sata: Sn konmetuhat sadattai kaksi
tu h a tta  yhdeksänsataa. otaą sadaą rub- 
īad kouras (rekim atosta). B kegō pandau 
sadoim bapkoin aum aan pannaan sadoin 
kaurakuhilain. kiägäd on puišęd sadan 
vīš vuot ovenrivat ovat olleet puisia sata  
viisi vuotta, т ілла iša eīi sadan vīš vuot.
N en äijad (paljoa) oid: koumęsadàd rub- 
ĭad.

sadabapkahĭnę (N) sadan kuhilaan: s. kego 
(auma).

sada\hińe (Sn Pl Kš M), Kn V -hlne. Plı 
-inc. Kj -hlńe; p. Sn Pl Kš -hišt Sn Pl Kš
V Ph Kj M sadas; Kn V sadan ruplan 
seteli, sa ta  ruplaa m aksava (hevonen 
y.m.).

sada\ńđž (K n Td), Y -aźi. P v  -s; p. Kn Td
V P v  -t; pl.n. -nded sadas.

sađ\ida (NV); pr. N -in. V -in ; impi. N -in,
V -īn  nakata, viskata, heittää: N ńügöi 
(nyt) minä sadìn koĩtšan (renkaan), ka

S

tartun piīvèi. V sađimme kiven poikki 
doges. (v. садйть.) 

sadòvńĩk (N);ali. -сіле puutarhuri, (v, садбв- 
никъ.)

šadrakàz (N) rokonarpinen. (Av шадро.) 
sad\u (Sn P l—Y SP; p. -ud; pl.n. -ud. N -ùd; 

pl.p. Sn P l—Y -uid. SP -илоі puutarha, 
puisto, (v. садъ.) 

sadu\ī (Sn B N), Td sedn. TP -īi. Lm -li; 
p. Sn B -ĩid. Td sednad; pl.n. -īid. Td 
sednad. N -īid; pl.p. Sn B -ĩīd. Td sednįd 
satula: Sn s-ĩiss..ajetau ЬеЪол šelgäs. 
s-ĩiz oń dangušñmed. B s-īī ištuihe. 

ša\ffeŕ. -f e f  (N); pl.n. -fferàd sulhaspoika.
(v. ıuá$epb.) 

sagar (B Pl); p., pl.n. -od; pl.p. -oid sakara: 
B bembeĩin s. luokan kummankinpuoli- 
sen pään ja  rahkeenkolon välinen pää. 

sag\arv (Sn B P l Td), B N V SP Ph Lm Pk 
-arvo. Kš -ar. suarau. N -arvo. Kj -arm; 
p. Sn B Pl Td Y Ph  -arvod. Kš -ard. 
suaravad. SP -arvuo. Kj -armod; pl.n. 
Sn B Pl Td V SP Ph -arvod. B -arvòd. 
Kš -ared. N -arvod. Kj -armod; pl.p. Sn B 
P l Td -arvoid. Kš -arīd. V Ph -arvuoid. 
SP -агѵолоі saukko: Sn kui eunę. ku i 
(kuinka ei olisi, kun) suadau meĩêńikät 
sagarvoid. Pl. s. vedèss..elău. 

sag\ed (Sn B Td Plı), N -èd. Lm -ei; p. Sn B 
Td -edad; pl.n. -edad. Td -edàd; pl.p. Sn 
-edoid. B -edid; komp. Sn. -edembi; sup. 
(kaikiz) s-eđim  sakea (savu, tahdas, keitto 
y.m.), tiheä; m atala  (ääni): Sn taigin 
pūtui (satuin) šegoittada sagedakš. rugiè 
oŋ kazvanu šìa коЫал iilee s. Td pe.wàz 
kazvàv pitkakš i  sagedakš. P h  sageda.ı 
iänel.

sageda\nnä (B), Td -i sakeana: B savu nou- 
zou ülähäkš s. 

šag.rı (Sn B Td N Pk), V šàgnę. P k  šàgA; 
p. Sn B Td šagA\ad; pl.n. Sn B Td Lm
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-ad, B N V TP -àd-, pl.p. Sn B Td -oid 
kalan kidus: Sn o ía  кала š-ois\ (Av 
шаглы.)

sago\da (Sn B Td); pr. -u; impf. -i saota 
(esim. taikina, keitto jne.) Sn đauhot 
pa ń đ ĩ dai taigin s-i. 

sagoi\ttada (Sn B Td); pr. -tan; impi. -(in  
saottaa (esim. taikinaa jauhoilla): Sn 
p id läu s. taigin, panda đauhod, ĩižąta. 

-sáh ks. suai.
sa\xaŕ (Sn B Pl N), B -har; p. Sn B Pl Td 

-xaŕid, N  - x a ñ į  sokeri, (v. сахаръ.) 
saharniÜ  (B) sokerimalja, -rasia. (v.cáxap- 

ница.)
saxaŕve\ši (B); p. -t; pl.n. -ded sokerivesi.

(v. сахаръ.) 
śahišta (B); pr. -u kahista: matkadau hei- 

ńikos, va i (niin että) heińäd š-u. 
said  (Kn); pl.n. -àd turskan sukuinen meri

kala. (Av сайда.) 
šai\k  (Sn B), B Td -k, Kn Lh -k, V Ph Lm 

-kkę, TP -kkę; p. Sn B Kn Td -kkad; 
pl.n. -kad, B -kàd; pl.p. Sn B Kıı Td 
-koid kiulu (varrellinen): Sn rutèkaŋ kere 
(varrellinen) ragend (kehlo) oo ŝ. ёаікал 
vett^amunttau (ammennetaan). Kn šai- 
кал атиліаі korvoihe. Td vazoid đuotet- 
tau š-k vasikanjuottokiulu. (v. шайка.) 

saiv\aŕ (Sn B Td N), B -àr, N -àŕ, Td -ăŕ; 
p. Sn Td -ard, B -art, Td -ărd; pl.n. Sn 
B Td -ared, N -aręd; pl.p. Sn Td -aŕid, 
B -aŕĩd  saivar: Sn s. eläu piäs. 

saj\annaine (Lm); pl.n. -ànnaizęd sulhasen 
läheinen naissukulainen häissä, (vrt. v. 
свояченица). 

sak (Pl Td); p. Td sakkad; pl.n. sakad; pl.p. 
sakuid  naisten lyhyt suoraselkäinen kesä- 
takki; Td samani, pusero, (v. сакъ?) 

šakš\u (V Lm); pl.n. Td -àd sakka, joka 
huonoa voita sulatettaessa kerääntyy 
pohjaan: Td š-àd on pohđăjıë diadü. (Av 
шакша.)

sa\nag (Sn B Pl Td N), B N -лад, Td Kš 
-łak, TP Ph Lm -ла((і; p. Sn B Pl Td 
-nagad, Kn -.lakàd, Td Kš -ìakkad, B -ла(-

(īd; pl.n. Sn B Pl Td -ладаЛ, B N -nagàd. 
Td Kš -lakad. Ph -лаМ ; pl.p. Sn B Pl Td 
-Aagoid, Td Kš -łakoid salakka (kala): 
Sn sajMgoid suadau oŋgë, suadau verkko. 

sanagtinkĶu) (B) pioni salakka ensim. 
vuonna.

8аладѵег\к (B Td); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p.
-koid salakkaverkko. 

scwa|£ (B Td), Lm -ššu; p., pl.n. B Td -svd; 
pl.p. -šuid  havu-, lumimaja (josta esim. 
teiriä ammutaan): B m inä nuadin литё 
moiźen š-šun i (ja) sinne š-šũ m inä mänen, 
ištuzen šinne šüdämë (sisään) [odottele
maan kettua haaskalle tulevaksi], š. mu- 
goińe (sellainen) ku peza nuađittu, ünńå  
(kokonaan) литё. (v. шалашъ.) 

scuļb (Sn), KŠ -v; p., pl.n. Sn -bad, KŠ -vad 
salpa.

sanbado (B); p., pl.n. -d; pl.p. -id  pato. 
sanba\ta (Sn B Pl Td Kš V TP SP Plı), Kn 

-tta, N saubàtta, Kj saubata; pr. Sn— Kš 
Y TP Ph sanbadan, B SP sanboan, N sau- 
badan, Kj sauptan; impf. Sn— Kš V TP 
Ph sanbaèin, N saubàŝ, SP sa.cbain, Kj 
saupśin  sulkea, panna kiinni: Sn s-da 
nkš (ovi) umbë! veri s. veŝi s-tau рлоііпал  
(padolla), štob.,ei u iđ īš  (ettei virtaisi va
paasti). ńeńää s-dau [nuhassa]. Td ела 
s-da ust\ hän s-kai ukseni N veri voi 
saubàtta. ak saubàž lehmàd tahnài (navet
taan). saubada (sulje) buràkko (kori)! 

sanba\ududa (Sn), B Td -duda; pr. Sn -udū, 
B Td -duu; impf. Sn -udui, B Td -dui 
sulkeutua, mennä kiinni: Sn ukš (ovi) 
i((šeksë ei s-udu. ńeńähuogamet s-udu((ī, 
uzohtim  m i олпои sieraimet s-ivat, nuha 
taitaa olla. 

sa.ıd\at (Sn), B Kn -àt, B Pl Kn Td K£ -at, 
N saudat, saudàt, V Ph sand\attę; p. Sn 
— Kš V Ph -attad, B -àttad, N saudaitad; 
pl.n. Sn— Kš V Plı sand\atad, B -àtad, 
Kn -àtàd, N saudatad, saudàìàd; pl.p. 
Sn— Ks sand\atoid, B -àtoid, N sauda- 
toid, saudatoid, V Ph sandatuoid sotamies: 
Sn (äs küläs s-atoid og. hän tu īi s-attam-
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p iä i (sotapalveluksesta). Td saldatoiìư 
(sotapalvelukseen) p iđ i lähtä. N saudak 
tan saūžì (palveli), (v, солдатъ.) 

šajıg (Sn B Pl Td), B V TP Ph M -u, 
N šaug; p. Sn B Pl Td II šang\ud; pl.n. 
-ud, N šaugud, šaugùd, Ph š<ug\ùd; pl.p. 
Sn B Pl Td -uid palttinasta (säkkikan- 
kaasta) tehty selkäreppu; kivespussi (mie
hen, eläimen): Sn pane leibän š-ū\ đoga 
тиёікал (miehellä) S-ud oo. B š. šelgäs 
kanttau, havados (säkistä) AÒađit; lämťšäd 
(viilekkeet) nuorahišed libo (tahi) trapi- 
(íǻahišed (rievuista tehdyt). V š-u selgàs, 
i(tǻe ńälgas (san.). M ku havadõ pandau 
midä (jotakin), se š-u. 

sango (V); p., pl.n. -d salko (heinäsuovassa). 
šali\da (Pl N); pr. -u peuhata: N suou (ru

peaa) Aapśĩŋke š-mài. (v. шалйть.) 
sa|rm (Sn B), Sn B Td Kš -лт, Lm -лті; 

p. Sn B Td Kš -Amed, pl.n. Sn B Td 
Kš Lm -Amed, B -nmęd, Pk -Amèd; pl.p. 
Sn B -īmid, Sn Td Kš -nmid salmi: Sn 
saAm oŋ kaid koht đärves. валтел ka.ıad 
eïetäu. B kahten đärveŋ keskuiĚ s. 

s<u|o (Sn B Pl Td Kš N TP SP Pk); p. Sn B 
Pl Td Kš -od, N -ǒd. SP -no; pl.n. Sn B 
Pl Td Kš SP -od, N -òd; pl.p. Sn B Pl Td 
Kš -oid, SP -олоі salo (metsä): B noit- 
toińe (kaukainen) tagameiǻ s. Pl heboo 
īŏušiį sanon Aoittoo (kaukaa). Td sūŕ 
mв(tsik s. SP s-od og лоіііоп.

* s ū a o š \ ę  (Ph) salokas, salo-: лаилоі sepuoi 
suuren s-an (kan.). 

sanv (Sn B), B Lm -o; p. Sn B -od; pl.n. 
Sn B Td V -od; pl.p. Sn B Td -oid raken
nuksen kehä, salvo, kaivonkarkku, -ke
hys. B s-oiïe sanveltu peŕï, еиле nostettu 
hän sammaAonę (sammalelle). Td s-оіле 
nostettu kehälle hakattu [huone]. 

sanvada (Sn B Kn Td), N sauvada, Kj 
sauvda, sauvoa; pr. Sn B Kn Td sanvan, 
N Kj sauvan; impf. Sn B Kn Td seu
roin, N Kj sauvoin 1) salvaa rakennusta, 
rakentaa hirsistä; 2) kuohita: Sn sanve- 
tau ka nastuD pakkū (lähtee) äij (paljon).

копаѵал (kuohari) hebog валѵоі. B рлоі- 
ńikad (kirvesmiehet) peri sa.ıveiil. kone- 
vanad saAvelau ubehid (oriita), poįišīd 
(sikoja), kazĩd (kissoja), koirid. Kj aitan 
sauvoimmo. 

saAva\ttada (Sn B), Td -tada; pr. Sn B Td 
-tan; impf. -tin  antaa kuohita, kuohit
tua: Sn İüö omad hebod s-İittE oletteko te 
omat hevosenne kuohituttaneet? B s. 
koir, ubeh (ori), 

sama (B Kn); p., pl.n. -d sama: B sen päi
vän saman tuli sinä samana päivänä tuli. 
ühtē samā hanmehe šiemelau rugišt siihen 
samaan halmeeseen kylvetään ruista. 

samàińę (N) sama: se s., kudam heinę pidàŭ  
juuri se sama, joka heille on tarvis. 

šaìnai\ta (Pl); pr. -dau hytisee, tutisee, väri
see.

saļmcu (Sn), B -лато, B Pk -лтад, N -uma- 
go, V Ph Lm -лтд; p. Sn -maAod; pl.n. 
-manod, B -namòd, -nmagod, N -umagòd, 
V Lm -nmad, Ph -,ımàd, Pk -nmagòd 
rakennuksen ulkonurkka: Sn muêik (mies) 
nouŝ samanod müõi  sūavoaç (salvokselle). 
Pk ug,iįs (nurkissa) on sanmagdd. 

sam\avar (Sn), B Td -var, N -uvar, Lh saą- 
var; p. Sn -avarad; pl.n. Sn -avarad, 
B -varad, N  -uvaràd; pl.p. Sn -avaroid 
teekeitin: Sn käslcE panda s. käske 
panna t. kiehumaan! (v, самоваръ.) 

sam\buda (Sn B Td), TP Plı -muda; pr. Sn 
-bũ, B Td -buu, TP Ph -mu; impf. Sn B 
Td -hui sammua: Sn kai nampat s-utiī, 
pimed on. B tuli s-buu. TP iċrn(i) on sam- 
munu.

sambu\ttada (Sn B N), Td -tada; pr. Sn B Td 
-tan; impf. Sn B -iin, Td -iin sammuttaa: 
Sn iüö sambutakkad nampad iärē (pois)! 

samī (Sn), B samįi, suamoi, N suomįį, 
suomi positiivin ohella osoittaa superla
tiivia; aivan, ihan, juuri: Sn kuabe on s. 
brak penvas кили roħđin on huonoin pel- 
lava-pahanen. końaparŝ (kurkihirsi) og s. 
üĩimäińe parž. s. keŝk pūs og ŝüdäimpũ 
(sydänpuu). B hoŋg samįi đăred (vahvin)
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parž liho (tahi) pū. suamoi tobđ kivińe 
kodi mejan ĭinnas suurin kivitalo m eidän 
kaupungissa. Td petroskī Un on ońegàn 
samian raudan Petroskoin kaupunki on 
aivan Äänisjarven rannalla. N andoi he- 
boo, suomijàn parahaa (parhaan), śe suo- 
m iį mieź juu ri se mies. (v. самый.) 

samm\aī (Sn B), B P l Td Y Ph  Lm P k  -ал< 
N -àī, -au\ p. Sn Td P k  -and, B Ph  -ant, 
B -aлod, Td -ăãõd; pl.n. Sn Td -cued> 
B Pl P k  -anod; pl.p. Sn -aĭid. Td -anoid 
sammal: Sn pidläu ńühtìdä sammanD 
puazuihe (seinien liiterakoihin, hirsien 
väliin). B sammaAonę koãi (asuinraken
nus) nostetau (rakennetaan), suo-, vezi-, 
kaīïīsamman. vanged so/ттал (N vauged 
sammau) jäkälä. Td lähtemme sammanoi 
(samm alia hakemaan). 

sammali\k (Td); p. -kkod sammalikko: tägä 
(täällä) on hüvä s. 

sammalikkàz (Td) sammalinen. 
samman\zuda (B Kn), Td -duda; pr. B Kn 

-zū, Td -dū; impf. B K n -zu i, Td -dui sam 
m aloitua: Kn vierii (vierivä) kivi igin 
(ikänä) ei sammànzu (san.). 

sammanzuška ļ ta (B); pr. -dau; impf. -i alkaa 
sam m aloitua. 

sammàA\ta (B); pr. -dan; impf. -žin samma- 
loida, sam m altaa: s. kodid, konz nostetau 
s. asuinrakennusta, kun sitä  rakennetaan. 

samoira-s (N) aivan, ihan: lwīŭaižęę panou 
kädęi i lień s. ku i śīd ounu  sormuksen 
panee sormeensa ja  se sopi aivan kuin 
siihen kuuluva, (v. самый ja  разъ.) 

sa-mostren (Td) v irite tty  pyssy. (v. само- 
стрѣлъ.) 

šamšę (Lm) vesilinnun räpylä. 
san\a (Sn B Td T P  N M Lh); p. Sn B Td 

T P  M Lh -ad. Td -ăd; pl.n. Sn B Td M 
Lh -ad, N -àd; pl.p. Sn B Td M Lh -oid 
sana: Sn dereíńik Іилои (on) paha (ruma) 
s., ei hüvä. B еиле sanad pūs ei ole puu
te t ta  puista. N suoin sanumài hüvàu sa- 
nàu, śto o:ıę hüvä, naske ieręh aloin pyy

tä ä  hyvin sanoin, e ttä  ole łıyvä ja  päästä. 
M se s. (m itä sanottiin) on toži. 

sanai\ne (TP SP); pl.n. TP -zed, SP -šed 
sananen.

san\ampoĭv (B Pl), Kn -ànpoĩv1 sananlasku, 
-parsi.

sandank (Td) vesiliima 1. väri, jolla verk
koja värjä tään; tekee verkon vedenväri- 
seksi; järvessä kasvava līmhein o tetaan 
kesällä ja  kuivatetaan, survotaan pulve
riksi; sitä  kun pannaan kiehuvaan ve
teen, syn tyy  s. (v. сащ ^лъ .) 

san\enda (Sn Td), B -еліа; pr. Sn -ejıęn, 
B Td -елои, N -ęnòu; impf. Sn -eĩin, B Td 
-eī kertoa, jutella: Sn Sidä dienod (asiaa) 
ei pidä s. ń i келл(д) (kenellekään)! 

sanoma\ine (Ph); pl.n. -ižed, -d sanoma, 
tieto, uutinen: olīž m inul s-ižed. олпои 
hüväd ka sanoi (kan.) 

san\ond (Sn), N -ùnd; p., pl.n. Sn -ondad; 
pl.p. -ondoid, N -ùndòid sanonta: Sn hä
nen sanondad müö* i  sūdizetíĩ šigä hänen 
sanojensa m ukaan ratkaisŧiink in  riita  
siellä. N hänen sanŭndòid müöitè. 

*sanośka\ta (N); pr. -ndęm alkaa sanoa. 
*san\ozetta (Sn); pr. -ozou. Td N -uzou sano

taan , nim itetään: Sn virunaińe (maassa 
v iruva) pū  sanozou hagokš. ihastuz veńak- 
se sanozou rãdosť. N íeravài sanuzon, 
a ei İeravài (Ііело roditę pian on sanottu , 
m u tta  asia ei ole niin nopeasti suoritettu . 

san\uda (Sn—Td N M Lh), Td Y T P  Lm M 
-oda; pr. Sn—Td N M Lh AY -un, Sn V 
-òn, B Kn Td N -uu, B Td N V TP Lm 
M Lh -on, N -ùn, Plı -<ж; impf. Sn—Td 
N M Lh -uin, Sn -öin. Td -ùi, -ŭ‘, Td V 
TP M -öin. P h  -uoin, -uòin sanoa, kertoa: 
Sn sanu íervehüt kodińikouę  (kotona ole
ville)! sanugat staŕinad, manttanettE ker
tokaa satu ja, [kun] osannette! Kn keŋki 
kuite sanū kuka m itenkin sanoo (eri t a 
valla). Td sanugat tervehüt meiđěn külàs- 
pŉ i! N  ei oĩīž..i sanuttavad, miİİE millài 
on điвAo eipä voisi sanoakaan, millainen 
asia minulle on sa ttu n u t.
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*sanùkshıdę\Ada (N); impf. -ĩ  kertoella, ju 
tella.

*saŋge\i (TP); sup. -(imàd paksu.
* šaŋgur\dada (M); pr. -dau m ongertaa, pu

hua huonosti: nareko š-dau pagišou ĩŭ đ ikš  
tahallaan  puhuu m. lyydiksi. 

sa |p  (Sn—N), У SP Plı Lm -ppi\ p. Sn—N 
-pped, V -ppid\ SP -ppie-, pl.n. Sn P l— Kš 
SP Lm -ped, V -pid] pl.p. Sn Pl Td -ppid, 
Kn Kš -ppĩd. SP -ppī sappi, sappirakko: 
Sn sapem puhkaidad, rok ĩienou karged 
jos [kalan] sappirakon puhkaiset, niin 
keitto tulee karvas. B sapp..oŋ калал: 
haugİA, лаЬпал. kondijaA (karhulla). 
sapp..oŋ..karged. Pl s, ku puŉkenou. šīt 
(niin) se naskou (antaa) kargedaa (kar
vaan maun).

*sapńi\da (N); pr. -u siepata: ŕehoi s-y, ku
koin. (v. схапнуть.) 

sapòšni\k (B P l Td), p. -kkad ; pl.n. -kad] 
pl.p, -koid suutari, (v. сап0жникъ.) 

sar\a (Sn B N); p., pl.n. -ad] pl.p. -oid sara- 
heinä: Sn s-ad kazvau đärveę randoù, 
vedes i  su°m .

&ır|a (Sn B Td), p., pl.n. -ad] pl.p. -oid 
pallokartta  (koulussa); (äänestys)pallo: 
Sn šaroİA (šaroid mü6i ) vuiberiUau starši- 
nat prauĩeńńas palloäänestyksellä vali
taan  kunnanvanhim m at kunnanhallituk
sessa. (v. шаръ.) 

sarahei\ń (Sn), B Td N P k  -n; p., p.pl.n. 
Sn B -ńad. Td -näd] pl.p. Sn B -ńid. Td 
-nid saraheinä. 

sara\ffon (Sn), B Pl Td -[fan , Kn -fan] 
p., pl.n. Sn -Įfonad , BP1 Td -ffanad , Kn 
pl.n. -fanàd] pl.p. Sn -ffonid, B Pl Td 
-ffanoid hihaton leveä naisen hame, jossa 
on viilekkeet; kuuluu kansallispukuun ja  
pidetään koreiden paidanhihain kanssa, 
(v. сарафанъ.) 

sar\ai (Sn—Pk), B -ài, Kj -ā'; p. Sn Pl Kıı 
Kš N V TP Ph M Lh -aid, B Td -ajad, 
SP -aidu] pl.n. Sn Pl Kn K š—Ph M Lh 
-aid, Sn Td -ū(id, B Td -ajad, Kj -āid] 
pl.p. Sn Pl Kn Kš TP Lh -atAoid, B Td

-ajoid, V Ph  -aũuoid, SP -аілоі navetan 
parvi, navetan päällä oleva säiliöhuone, 
jossa säily tetään heiniä, olkia, ajoneuvo
ja; siellä kesäisin m aataan, Td SP Ph  Lm 
myös lato: Sn meiđeę sara(İA oń dauhonв- 
kivi. tagasaAb oo saraan veräis. B m ušik  
(mies) reged (kuorman) ajuòi sarainę. N 
veđi ouged (oljet) ŕīhès-piei sarai.ıĕ. P k  
minä lähten saraİAę magaitta. (v. сарай). 

saraidiezd (Td); p., pl.n. -ad navetan  par
velle parru ista  teh ty  ulkoa vievä silta. 
(Av сарай ja  ѣздъ.) 

saraiporddh\ad (B); pl.p. -id ed. 
sarai(śiud (N); p. -ad ed.: nouzou s-ad 

müöite i  (ja) ka((ŝuu saraİA. 
saraju\kš (Td); p. -sí; pl.n. -ksed] pl.p. -kšid 

navetan parven ovi. 
saraiveräi (N) ed.
sarđ (Sn B Pl Td), N saŕđ, V TP Lm sardę] 

TP sàrdę, Pk  sàrđ] p. Sn B P l Td sard\ad, 
pl.n. -ad, P k  sàrđad] pl.p. Sn B P l Td 
sardoid reen liistepohja; hiilikori (m atala, 
reunoina vain yksi päre); m unasarja (ka
nalla): Sn гедел pidetäu sarđad Іалѵел. 
sarđad pidetäu hīīiden ал, ku  päre ралаи 
svie(Ŭas (pärepihdissä). kana m uńiu  däii- 
Űäd (munia) sardan, kaks sardad. B veši- 
kóadin (vesitynnyrin) ріал pidettau sarđ 
[vettä vedettäessä talvella], 

sarđa\ińe (B Td); p. -št] pl.n. -išed päre- 
liiste, joka esim. sieniä suolattaissa pan
naan sienien päälle painon k an n a tta 
jaksi, jo tta  vesi nousee sienten yli: 
B s. päregis pĩetittau  (sidotaan) [kuten 
korin pohja]. 

sarđłašİHk (Td) liistepäre. 
šar\f (Sn), TP -ƒè; p., pl.n. Sn -fad, TP -fàd 

pitkulainen kaulaliina: Sn pane кадлал 
š. ĭibo (tahi) paik  (liina)! (v. шарфъ.) 

sarg (Ɓ Td Kš); p., pl.n. Td Kš -ad B kais
tale, liuskale, suikale, nauha; Td Kš (koti
kutoinen, harm aa) sarka (kangas), josta 
tehdään arkihousut, kauhtana: B tuohine 
sarg tuohisuikale.
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sargahińe (B) villainen: haĩīak  (kesäpäällys- 
ŧakk i) on s. 

saŕv (Sn—N Kj), V -i, V T P  sarvi, SP Ph 
Lm  sarvi-, p. Sn— KŠ V P h  Kj sarved,, 

1 SP sarvie; pl.n. Sn— Kš V SP Ph Lm Kj 
sarved, B N sarvèd, V TP sàrvèd; pl.p. 
Sn P l N V Kj saŕvid, B Td P h  sarvid, 
Kn Kš saŕvīd, N saŕvid, SP sarvi sarvi; 
lapsen imetyssarvi; ruutisarvi: Sn leh- 
талл^оо sarven, a o s í  загѵеллЯтеíettäu. 
B anda ларвеле s.! T P  süötetäh лapsi 
sarven.

sarvetoińe (Sn), B saŕvitoińe, sarvituoińę, 
N sarvetoinę; p. Sn sarvetošt, B saŕvitošt; 
pl.n. Sn sarvettomad, B saŕvitoišed, N sar- 
vetoišed; pl.p. Sn sarvettomid sarveton, 
nu tipää  (lehmä). 

sa\ŕvikaz (Sn Pl), Td -rvïkaz, -ŕvĩkàz; p. Sn 
Pl -aŕvikast, Td -rvikast-, pl.n. Sn P l -ŕvik- 
lcahad, Td -rvikahad; pl.p. Sn P l -ŕvikka- 
hid, Td -rvikáhid sarvekas, sarvipää, Td 
myös suurisarvinen: Sn s. lehm. 

saŕvtruba (B) sarvesta teh ty  paimenen 
soittotorvi. (v. труба.) 

sarvu\d (Kš); p. -í; pl.n. -ded; pl.p. -šīd 
pieni sarvi. 

sata|ítađa (Sn— Kıı N Y Ph), Td -tada-, pr. 
Sn— Td N V P h  -tan, N saìàttau; impi. 
Sn B Td P h  -tin, P l N -(tin, Kn -Uin, 
V -Ui, Kj -tĩn  loukata (fyysillisesti), sa
tu tta a : Sn naps satad^dangan. B minä  
kivē s-tin dangan. 

sati\k  (Sn B); p. Sn -kkad-, pl.n. -kad-, pl.p.
-koid satiainen. 

satk (Sn B Td), Lm  -ę; p. Sn B Td Lm -ad; 
pl.n. -ad, Td -àd; pl.p. Sn B Td -oid kala- 
säiliö 1, -sumppu: Sn satkas калао pide- 
täu. Td šügŭzęn лоЫ danŏ äi pandàu 
satkà* syksyllä lohia pannaan kovin pal
jon sum ppuun, (v, сад|0къ, -ĸá.) 

śatrfE) (N); p. -ad te ltta , (v. ш ат|ёръ, -pá.) 
saŰk (Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid haavi, 

kalahaavi. (Arv сач|ёкъ, -ĸá.) 
satta\zetta (Sn B Td Kš), Pl -zeta, Kn 

-daste, N -daze, V P v  -dakseh, SP sat-

toakseh, Ph  -dakseheze; pr. Sn B P l Td 
Kš -zen , Kn N -moi, V P v  SP -mos, Ph  
-moksełı; impf. Sn Pl Td K š -šin, B Kn N 
satoimoi, B satoihe, satuoihe, Td satoimē, 
V P v  satuoimos, SP satoimos, Ph  satuoi- 
mos loukkaantua (fyysillisesti), sa tu ttaa : 
Sn m inä naŋgeńin dai sattašin. B dang 
satuoihe.

sauhtrakoi\da (Sn); pr. -((Ŝen; impf. -(tŚin 
syödä aam iaista, (v. завтракать.) 

saur (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid kimo (he
vonen): s. hebo tunou (on) kakškarvaińe 
(-värinen), ѵалар (vaalea), (v. саврасъ.) 

saum |s (Sn), B -z, Td săvărăs, N sauràske; 
p. Sn -ssud, B -sí; pl.n. Sn -sud, B -had; 
p l.p. Sn -suid, B -hid liinakko (hevonen): 
Sn s. on vie ѵаларетЫ ku i saur hebo; 
s. hebo eunę danoli saur: ń i saur, ń i 
rusked 1. on vielä vaaleam pi kuin kimo;
1. ei ole räikeästi kimo (kaksivärinen) 
eikä ruskea, (v. саврас|ъ, -ĸa.) 

sauv (N); ad. -au ŧukipuu, sauva: s. on tru- 
bàs (savupiipussa), trubam m užik  (mies) 
panòu urnbęi (sulkee), s-au tugedàŭ (tu 
kee).

sava\k (Sn B), B -k. P h  Lm -kko; p. Sn B 
-kkod; pl.n. -kod, B -kod, T P  -kòt; pl.p. 
Sn B -koid sauva, suksisauva, keppi; kan
gaspuissa se puu, jolla ku to ja  k iertää 
kangasŧukkia: Sn s-koo vuoho (avulla) 
kävenęn. B savákon ńokas on kehäišed 
(sommat).

savako\ińe (Sn B); p. -st; pl.n. -išed; pl.p.
-išid  pieni sauva, keppi. 

sav\i (Sn B Td N Lh); p. -ed savi: Sn saves 
kirpiUŝäd (tiiliä) nuaditau. B sobad (vaat
tee t) oŋ kai savë ťõlädüttü ( tah raan tu 
neet). sobad oŋ kai savès. Lh ga,ıaaskoit 
saved hollantila ista savea (kivihiiltä ?). 

savigui\k (Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 
-kkid  harm aa, savihaudoissa elävä kuik
ka.

saviheiń (Pl); p., pl.n. -äd; pl.p. -id jauho- 
savikka (chenopodium álbum). 

savikarv (B); p. -ad tum m anharm aa (väri).
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savikua\ĩc (Td); p. -kkud  savip aakk u  (k ova  
pellossa).

sav|tńe (Sn B P l Td K š), K n N  V  -m e, SP  
P h  -ine, Kj -īńe; p. Sn— K ś -išt. S P  -istu. 
P h  -istę; p l.n . Sn B  P l Td K š P h  -iíed, 
K n N  V  -īšed, S P  -ized; p l.p . Sn B  P l Td  
P h  -iŝid. Kn K š -išīd , S P  -iz ĩ  savinen , 
savi-: Sn B  Td s. pada  sa v iv a ti, -ruukku. 

savipada  (Lm ) sa v iv a ti, -ruukku. 
savipoh đ (B  Td); p ., p l.n . -ad sav ip oh ja  (jär

vessä , uunissa), 
sa v ìļtí (P l Td); p. -İŬud\ p l.n . -ctëud; p l.p . 

-(tóuid m ata likoissa  ja  hein ikoissa, savi- 
ojissa  elävä  p ien i sorsa: P l s. on harmag, 
muad müöi duoksendenou; ńuok [2— 3 
cm] pitk. 

savituk  (B ) savikokkare. 
sav\oįm, -öin, -uoim  (B ), p. -oįnt, -oj/íıt; p l.n .

oļmed; p l.p . -oįmid  sau voin , tarvoin . 
savra-sii (Td) vaaleanruskea, k im o (h evo

nen, lehm ä), (v . caвpácbrfí.) 
savu (Sn B  Pl Td N  T P), Td sau; p., p l.n . 

Sn B  P l Td savuļd, p l.p . -id  savu: B  s. 
nouzou trubàs (savu p iip u sta ) taivahā. 

savupert(ī\ńe (Td); p l.n . -šed savu saun a (ry 
sien  k u ivaam ista  ja  p aikk aam ista  varten  
vesien  rannalla). 

savu\z (Td), T P  -s; p. Td -st; p l.n . -ksed 
lehm isavu  (sääskiaikana): Td lehmäd šei- 
šutau savuksen ал. T P  s-s azutàh (teh 
dään).

se (S n — Pk), B  śe, N  śe; p. Sn P l Td K š M 
Lh šidä, B  M šida, B  S P  Ph  sidä. K n  
N  V Kj śida, Td šidä, N  šidä; gen. Sn—  
Td N — M sen, Sn sen, B  M L h Śen; in., 
e lä t. Sn B  Td K š M šīd, Kn śiś, N  śĩd, 
śīn, sįs, T P  S P  A V  sīt, Kj śīt; ill. Sn B  
Td KS M šihi, Sn śī, B  Lh šihe, B  sihi, 
sīh, N  sihe, T P  sĩhę. sih, Kj šihe, Lh  
ših  se: Sn ahtad verkon š ī  kokšā (kui- 
vaam ispuuhun). §ілл.міда kuńi. š īd  die- 
,coss^äijäd barišoid et sua s iitä  ty ö s tä  et 
suuria v o itto ja  saa. B  šida müö sen  m u
kaan, sikäli (kuin). sİa кіегал h eti. Td sen 
päivän sanutùn tundčŕ sin ä  m äärättyn ä

p äivän ä  tu le v a t, m i hüvä tu īi ših i nei(Űud 
oikein  (ku ink a) h yvän  näköinen  neitonen  
tu li siihen. N  śīn bohatui iìm oišękš igàkš 
n iin  (siinä) rikastu i iäkseen, šida minä  
sindai кщ й и іп  s itä  varten  m inä sinua  
p yysin  (tu lem aan ), hän ei mäne šida  (s įtä  
varten), sīd  lienou m ušik  s iitä  tu lee m ies. 
šiu aigau  sillä  aikaa. 

še (N ), T d se n iin  s itten , n iinpä, sitten: 
še eletíī o ĭd ī  n iin  s itten  e liv ä t, o livat. 
eęzim äi (ensin) kasken ajau, barbad se 
(s itten ) leiĥadau. mureń hällai ŕegi i  še- 
hän on goŕeuzunnu i  pahàs mielès häneltä  
särkyi reki ja  n iinpä hän on va ivau tu n u t  
ja  pahoilla  m ielin , sinä katkaišìd m illai 
sruunaą dai še en itke, a šina sormin İiehte 
sin ä  k atk aisit so ittim en i k ielen , enkä s it 
ten k ään  itke, m u tta  sin ä  sorm ien tak ia  
[itk et]. T d  dai saxaŕid se e„ulę eikä so 
keriakaan ole. 

śeb|ä (Sn B  P l Td); p ., p l.n . -äd; p l.p . -id  
reensepä (etuosa); naisen  paidassa rinnan  
y li m en evä k irjava nauha: Sn pane šebã 
havad (säkki)! P l. ś. rädêinäs  (naisen  pai
dassa). Td ište (istuu du ) šebäleì 

šebäde\Azettä (Sn), B  -Izetă; pr. Sn -лгетте;
im pf. -AŠimme sy le illä  to in en  to istaan . 

šebädelü\s (Sn); p . -st; p l.n . -ksed; p l.p . -kšid  
syleilem inen: heitä š., aino šebädeAzet jä tä  
s., a ina sy le ile t. 

sebâdütă (K n); pr. N  šebäduttai sy le illä  to i
nen to ista a n  kerran: K n s. ei voida. 

šebämp\iä  (Sn B); p ., p l.n . -iăd; p l.p . Sn  
-iäid, B  -äid  naisen p aidassa  rinnan y li 
m en evä k irjava reunanauha: Sn ś. om 
m ustiį ĩibo  (tah i) ruskeđideŋ kirdoideŋ  
ker lentoišk (nauha), akad (n a iset) ostetau 
rä iíšinã  (paitaan). 

šebapăju  (T d) reen sepipaju. 
šebä\tä (Sn -B  Td), N  sebädä, P k  śebäļíä; 

pr, Sn B  Td -dän; im pf, -šin, N  sebäšįn 
sy le illä , halata: Sn m inä šindai š-dän. 
akat š-täu ku tervehüt nuaditau toińe toi- 
šen na iset sy le ilevä t kun terv eh tiv ä t to i
nen to istaan .
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šebävi\ĨŠ (Sn B P k), Td -ts, -ts, P lı sebă- 
vittšę; p . Sn B  P k  -ttšad  reen sepävitsa: 
kaustan  etu p äästä  ja laksennokkaan  m e

n ev ä  v itsa . 
sedaŰk (Lh); p ,, p l.n . -ad; p l.p . -oid  k y y 

d ittä v ä . (v . сѣдбкъ .) 
śed\ĩ (N); p l.n . -į(àd  harm aa (tukka): staŕi- 

kainę (p ieni van h u s) vahn, tukàd śediŗàd 
i  bàrd ś. (v . сѣ дой .) 

sedl (Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -id  sa tu la .
(v . сѣ дл б.) 

sedĩai\da  (Td); pr. -( tšen; im pf. -đ ĩ  sa tu 
loida: s-(Úe hebol (v . сѣдлать.) 

sedoA|fc (B  Td), Tp Lm  -kkę seto lk k a, sila- 
p aatsa . (v . сѣ дёлка.) 

šegoi\ttada (Sn B ), Td - tada , s-tada , Kn  
ś-ttada; pr. Sn B  K n Td ŝ-tan, N  śiettai 
(pass.), У  s-ìetah, T P  s-tetalı; im pf. Sn B  
Td S-tin, K n ś-tīn , N  s - t sek oittaa , häm 
m en tää , so tk ea  (panna sekaisin), häiritä: 
đauh š-tettau vedē jauhoja häm m ennetään  
v eteen . B  uńi š-teťiī (häir ittiin ), m inä 
ŝ-tan onanđad ťšaijuŋke zakuskakš m . 
s-tan  (va lm istan ) pannukakut teen  kanssa  
särpim eksi. Td naiŝed š-tettau taiginad. 
š-tada (sotk ea) naŋgat. N  pudròŋke maido 
śiettai. V  härkimen s-ìeìah taigin. T P  
dauhòd s-tetah taiginah. P k  šeguòita taiginĩ 

Šego\ta (Sn); pr. -dau  so tkeutua, sekaantua: 
Ũälöiĩe keskē (sekaan) oo š-ttu kirpun  [sa
n otaan , kun k ovin  sy y h y y  jk  kohta]. 

šeib\äz (Sn P l Td Kš P k), B  Td -àz, Kn  
ś-äs, N  Y  ś-äz, N  s-as, V  T P  Plı Lm  s-äs; 
p. Sn P l Td Kš -äst, Kıı N  V  ś-ăst, 
N s-ast; p l.n . Sn B  P l Td K š -ähäd. Kn  
N  V ś-ähäd. Td -ahaď, Td P k  -ähàd, 
N s-ähad, V  T P  P lı Lm  s-ähäd; p l.p . Sn 
B P l Td -ähid, B  Ph  s-ähid, K n N  V  
ś-ähĩd, K š -ähīd  seiväs: Sn aidaa nuadi- 
des p id läu š-ähăd püštädä. '

*šeimi\da  (T P); pr. -u  valm istaa , hankkia: 
muamah (ä itinsä) š-u duomizèn. 

šeiú  (Sn B  Td Kš), B  Td K š P k  Sein, K n N  
sein, V  T P  P lı Lm  seinę; p. Sn B  Td K š 
šeińäd, B  šeińad, K n seinăd, KŠ šeinäd.

N  seinad, śeinăd; p l.n . Sn B  Td K š Sei
nä,d. B  šeińad, K n seinad. Td šeińàď, śèi- 
ńàd, Kš šeinäd , N  seinad. P h  seinad, Pk  
Seinad; p l.p . Sn B  Td šeińid, K š šeińīd, 
T P  seinid  seinä: Sn гігкало  (k u vas
tin ) šeińäAjı^oo. nojeuzuda šeińäd vaste, 
лаиш^от piťun šeińa. N  pannu seinad 
vaste kravatti panee seinän viereen sän 
k yyn .

Šeišadi (Sn B  Td), N  seištŠi, Lm  seišodi 
seisoaļllaan , -lleen: Sn nouze k ! B  š. pan- 
dau üheksa snòappud  ( ly h d että ) bapkā 
(kuhilaaseen), s. pagišou  (puhuu). N  nos
taa muos-pieitę seištši. nuĥùd (torku t) 
seištêi.

šeiša\ttada (B  Lh), Td -tada, N  seištada; 
pr. B  Td Lh Ŝeišatan, N  seištau; im pf. 
B Td Lh Šeišatin, B  seizĂteİİi, seistefíĩ, 
N  seišt, seištŝ, seištoi, Ŝeištoi panna, a se t
ta a  seisom aan p y sty y n , p ysäy ttää : B  
snòapud bapkoiĩe  (kuhila ille) š-tettau. Td  
š-ta hebol N  se iš t koŕetag, p y sä y tt i vau 
n ut. seištau heboo rīhen tagàs. nügöi om 
vi,tud iumad, i  külmäš, šeištoi därveň  n yt 
on k y lm ät ilm at, jä ä d y tti järven.

šeiša\ttuda  (Sn B ), Td -tuda, N  seištuda; pr. 
Sn B  Td šeišatun, N  seištuu,; im pf. Sn B  
Td šeišatuin, N  seištu ttï se isa ttu a , a se t
tu a  seisom aan, se isah tu a, pysähtyä: Sn  
š-t..uksempieĩë (ovenpieleen)! paraxot 
(höyryla iva) š-tui randã. vähäišem..mat- 
kaš, š-tui. B  Td tšóašùt š-tu ttī  kello sei
sah tu i. N  ńellau kündęu šeištuda  a settu a  
n elinkontin , seištę dorogàd vaste  asetu  se i
som aan tien  viereen! seištùttai ukśtśup- 
pù i  (ovinurkkaan). m ida  (m istä  sy y stä )  
hebod seištuttï?

seišotenta (T P ) seisoskella .
šeišuda  (Sn B  P l Td Kš), T P  Plı seišoda. 

Kn śeišoda, N  seišuda, S P  seizuo, Kj śei- 
šuda; pr. Sn B  P l Td K š šeišun, Kn śei- 
šon, N  seišun, T P  P h  seišon , S P  L m  sei- 
zon, Kj śeišun; im pf. Sn B  P l Td Kš 
šeišuin, K n śeišoin, N  seišuin, S P  seizoin 
seisoa; m aksaa, o lla  jnk  arvoinen: Sn
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тегел karabĩit (la ivat) šeišu ttī, ei piästă  
matka, йЫел kohtan (paikallaan), äijäŋgi 
(paljonko) tämä hebo šeišū  (m aksaa)?  
B  veši šeišuu kui hera tüuń , kui riesk 
m aid: heŋgähtäiš ei (ei tu u len henk äystä-  
kään ole), š. frontas (rintam assa). P l rua
dod müöi et šeišui leĩbid., đa.w  ty ö s i puo
lesta  et ole oikeastaan  ruokasikaan arvoi
nen . K n śeišonou vai śiga ĩibo ĭiennou  
p iīv , śīd īienou vihm  jos va in  sie llä  on  
(seisonee) ta i tu llee p ilv i, niin  tu lee  v esi
sade. Td ištęzękkàt (istuu tu kaa) лаи(йалё 
(penkille), eight šeišugoil İŠòasut šeišutau 
kello seisoo. N  muna (penis) seišuu. mi- 
nùrſke häĨAį ei su seišudla m inulle hän ei 
vo i v e tä ä  vertoja  [painissa], 

šeišu\i (Sn); p ., p l.n . -jad; p l.p . -jid, T P  
seiŝO(id seisoja, seisova: Sn ä ij (paljon) 
š-jid  om periiz m užikoid  (m iehiä). 

sei(tŝa-s (B  Td N ), N  śei(tša-s heti; n y t, 
parastaikaa: B  m inä s. OAandad (pannu
kakut) keittelen (paistan  vo issa). N  śīn  
bohatui i  s. eĭäu konđijàŋke niin rikastui 
ja  n ytk in  elää k ontion  kanssa yhdessä . 
en tuunuiš minä, magadaišìt sinä s. vie 
jos en olisi tu llu t, m akaisit sinä n ytk in  
vielä . (v . ce iłu ácв .)  

sei(Üeivuođine (T P ) se itsen vuotias. 
śeiïŜemevirstahĩ\nę (N); p l.n . -šęd se itsen -  

virstainen , se itsem än  virstan: pani [jal
kaansa] (Ŝabaìòd (saappaat) ś-šęd sko- 
roxodad (nopeakulkuiset). 

šeittŚeme (Sn B  P l Td K š M), K ıı śeıtíĥeme. 
Td se-iìšemän, N  V Ph P v  seiiíĥeme, N  Kj 
sei(İŜeme, S P  seitİŠei; p. Sn P l Td K š M 
šei(Űend, B  ŝeųtëent. K n śeiUemed, N  sei- 
(tǻemd, V  sei(Űendę, SP  seųŰendü, Plı 
seųÜentę, seiìŠent, Kj sei(tšemed; g. Sn B  
Pl Td K š M šeittŚemen, Kn śeiMemen. 
N  seiitŠemèn, V  SP  P h  seitëem en, Kj 
sei(tëemen seitsem än: B  Td s. hebod. Td 
eułę šeųtšend markkad. se-ıtšemäm.,păi- 
väd. P h  seiUent süłt pituttę (pitkä). 

šeittŠemeküme (Sn Td), N  seiïtšemekümme 
seitsem änkym m entä: Td š. hebod. šeittëe-

medküme hebod eunę тглла. m ila i eunę 
iei(Űentkümend {šei(tŠemetkümend) rub- 
īad.

šeitŰeme\š (Sn P l M), Kıı ś-ńdš, Td -ńdš, 
-eš, K š -iš, N  ś-š, V  s-eźi, S P  s-s, P h  s-iš, 
P v  s-ź, Kj sei(Üemeńđè\ p. Sn P l Td KŠ M 
šeittŠeme|í, Kn ś-ì, SP  s-ttü, Ph s-ttę; g . Sn  
P l Td K š M -nden, K n ś-nden, V  S P  P lı 
s-nden, Kj seǔtšemenden; p l.p . Sn P l Td M 
-ešid, K n ś-ńđzīd, T d  -ńđśid  se itsem äs.

*seittŠem\etostę (TP); p l.ill. -i(s)tostę se itse
m äntoista: kudain kazvattelìd s-i(s)tostę 
vuonahīh vuoduizissah  (itk .) joka k asvat-  
te lit  se itsem än to ista  vu olaisiin  vuosiin  
saakka.

śekīetaŕ, sekletàŕ (N); p. -id', p l.n . -id  sih 
teeri. (v . ceĸ p eïáp b .)

sekreļř (B); p. -ttad; p l.n . -tad; p l.p . -toid 
salaisuus, salainen  asia. (v . секретъ.)

šelg (Sn B  P l Td K š Lh), B  Td šeīg, 
B  šeng, K n śelg, seng, N  śeīg, seĭg, sęng.
V seĩgę, V L m  selgę, T P  P h  sełgę, S P  sęngü, 
P h  sęngę, sengę. p. Sn B  P l Td K š Lh 
šelgäd, K n śelgäd, N  śeīgăd, V seīgad, 
S P  sęngiä, P h  sengäd; p l.n . Sn B  P l Td 
K š Lh šelgäd, B  šeïgäd, šengad, K n śel
gäd. sengad, Td šeīgàd, N  seīgad, śeīgäd,
V seīgad, V  T P  selgàd, T P  selgàd, S P  
sęngäd, P h  sengäd, selgàd; p l.p . Sn B  P l 
Td K š Lh šelgid, K n śeīgld, N  śeĭgid,
V  seīgid, S P  sęngī, P h  sengid, selgid selkä  
(ruum iinosana; selänne, harju; järven  
avoin  keskipalkka; sillan  kannatinhirsi, 
kattoparru, p atsask iikun  selkäpuu): Sn 
mušikk  (m ies) aslū, kaššaī (k on tti) šel- 
gäs. hebon šelgäss^ajades (ratsastaessa) 
hüpitläu. hännäi šelg pehm iteíīī toras 
(tappelussa), suon da šelgän keskess^on 
tobd korb suon ja  se länteen  vä lissä  on  
suuri korpi, kiändü šelgännäil B  nouš 
hebonę šelgä. końđī šelgäłlë naŋgei. đărven 
šelgä lãhínuotanę. P l mäne šelgäīe muarđãì 
olin keškšelgäł (keskellä  järven  selkää). 
Td kuivandeh  (harju) matkadau mectsäs, 
se šelg. N  vieŕ seĩgalīę kravatti paneutui
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selälleen  sän k yyn , viruu seīgàl.ıęĥ. Lh pai- 
moi mänöu каипекелд šelgäjıę (harjulle). 

šelgborts (T d) selkäpain i (vyö  kum m alla
kin): to inen  to isen  selän  tak an a , vö istä  
otetaan  kiinni; to in en  k o etta a  h eittä ä  se l
känsä ta k a a  p äänsä y li eteen sä, to in en  
saada edessäolijan selälleen , (v . бор |ёц ъ , 
-ца.)

šelged (Sn B  Td), B  še,ıged. šełged, K n śeī- 
ged\ p ., p l.n . Sn Td šelgedäd, B  šelgedad, 
K n śeĩgedad; p l.p . Sn šelgeđid, B  šelge- 
did, K n śeīgeđīd  selkeä, kirkas (ilm a, 
ääni): Sn S. om pogod (ilm a), taivaz oo š. 
B š-dil §і(огл k irkkailla  säiliä. 

šelged\äĩi (Sn), B  -a li. Td -ali selvästi: Sn  
häm pagišou  (puhuu) š. B  кйлои š-a ĩi. 

seĩg\i (K n); p l.n . -Ы silli. (v . сельдь.) 

šelgi\ttädä (Sn), B  - ttada , Td -tädä: pr. Sn  
Td -tän, B  - tan ; im pf. Sn B  - t in , Td -iin  
se littää , sa a tta a  selkiäm ään (ta iv a sta , 
säätä); se lv ite llä  verkkoja (p yyd yk siä  
kokiessa); puhdistaa, eroitella  rikat t . lika  
p u h ta ista  aineksista: Sn s. verkod. Td  
rīht šelgitädä puinnin  jä lkeen  lu ud illa  ke
v y es ti lak a isten  k oettaa  ero itella  ty h jä t  
tä h k ä t, oljen ruupu y .m .s . jy vä lä jästä . 

šelg\itä (Sn Td), B  -itä; pr. Sn T d -idäu, 
B -idau; im pf. Sn Td -iš, B  - ī  selv itä; 
kirkastua: Sn ei verkot šelgütämättäi šel- 
gitÄ. B  taivas„šelgidau.

Иелдлй (B ), K n эелдлии, N  sę.ıgAŬ, V  sei- 
gçAū, P h  вдлддлии, Lm  велддлй selkä
ranka.

šelgmua (Pl); p ., p l.n . -d  selänne: s. [on] 
ülevał kohtał [sopii kaskim aaksi],

§елд\оіт (Sn), B  -uoin. Lm  велдиоіп; p. Sn  
-oind; p l.n . -oimed, T P  se.ıgoimcd; p l.p . 
Sn -oim id  (verkon, nuotan  y lä - ja  ala-) 
paula; B  ansan seikoin , orsi: Sn š. oo ver- 
koz nuoraińe ёелдив. 

šełgoi\ńe (Td), N  seugoi\nę; p l.n . T d N  -šįd  
P h  selguešed ed.: N  üläinę i  (ja) алаіщ  
seugoinę.

šeīgpar\š (Sn B); p. Sn -t, B  -í; p l.n . Sn B

-ded; p l.p . Sn -šid, B  -šĩd  laen  p äällys-  
hirsi.

šelgremeń (B  Td); p ., p l.n . -id; p l.p . -īd  
(m äkivöiden) selkähihna. (v . рем ёнь.)  

šelgruod (Sn B  Td), N  selgruod, V  selgę- 
ruodę, T P  sełgęruodę, P k  šeīgruod; p . Sn  
B  Td šelgruodad-, p l.n . šelgruodad, B  M g-  
ruodàd, T P  sełgęruodàd. L m  seAgęruodad; 
pl.p . Sn šelgruodid, B  Td šelgruodoid 
selkäranka, -ruoto; V  T P  Lm  kalan selkä- 
evä: Sn rištikaaza,ı (ihm isellä), šīvataA 
(eläim ellä), калалл^оо š. 

šeAgu\s (Sn), B  šelgu\s(z)\ p. Sn B  -st; p l.n . 
-ksed; p l.p . -kšid  (verkon) paula: Sn s. da- 
red (paksu) nuorverkos. nuotaą š-ksess..om  
риллоі) (kohot). 

šeлgad (B ), Ph sełgad, selg^aŋgę  p itk äsiim a. 
šelg\äin (Sn), B  -äim, -ahn, Td -äm , N  sel- 

gäm, T P  велдаіп; p. Sn -äind, B  -ä ivī. 
Td -ämäd; p l.n . Sn -ämed. Td -ämäd, T P  
se^päimèd; p l.p . Sn -ämid  kädenselkä; sel
k äm ys (esim . rukkasen); Sn (haravan) 
lapa; T P  la ttia n  kannatinpalkki: Sn kä- 
deę šelgămet kibedäd oo. haravõ šelgämĕ 
kaivetau Ax>ukuid (reikiä) огал (näverillä). 
B . šelgäim oŋ..kindahas (rukkasessa). 

šelkšīm  (Sg); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid p itk ä 
siim a (koukkuineen , syötte in een ). 

šelväīi (T d) se lvästi, se lvä lleen . 
śemitk (Sn), B  Td semitk\ p ., p l.n . Sn -äd, B  

Td s-ad; p l.p . Sn -öid kahden kopeekan  
raha: Sn s. kakškopeikkahińe đeŋg. vajehtA 
millei s.! (v . сем йтка.) 

semm\oińe (B  Td), B  K n -oińę, Td -òiŕıę, 
N  -òïnę, -oinę, śemo^inę; p. Td -òİt, N  
pl.n . K n N  -oišęd, N  ś-oišèd-, p l.p . Td  
-oišĩd, -oišît sem m oinen, sellainen: Td  
semmoišĩd hebòìd еи-ло eńàmbdd meiãèn 
külas. 

semmuguoine (P h ) ed. 
sen (N ), N  Lh sen niin: N  sen (eraĥàs rugiš, 

äi lähtǒd [kun on] niin teräinen  ruis, [niin] 
siitä  tu lee  h y v ä  sato . voidgo éen İeravài 
(nopeasti)? miİİE sİA,ıài ruodo on sen 
đuged m ikä n iin  raskas ty ö  sinulla  on?
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Lh ojiç кай^ела sen tuhm  ä lä vain  ole 
niin tyh m ä!  

seńíäi (Sn Lh), B  sen ija , K n sentjäi, sęnťiäi, 
Td sentăi, sentiäi, P h  sendäh sentähden . 

senäi (B ) -pa, -pä; katsos nügü калиоі<1 moi- 
šit tǽ d id  i senäi vedada eň..sua  n ytp ä  
niin suuria kaloja et vo ikaan  v etä ä  (y lös), 

šep (Sn— Td), šep (B  Td Lh), N  sep, sep,
V  T P  P h  Lm  seppę , V śeppę, P h  seppoi, 
sepuoi (kan.) p. Sn— Td Lh šeppäd, N  
seppäd , V s'eppäd; p l.n . Sn P l K n Td Lh  
šep äd, B  Td šepàd, N  sepàd. sepän,
V śepäd , Ph  sepäd; p l.p . Sn B  P l Td Lh  
šeppid. Td šepld  seppä: B  kävüdä šeppa 
käydä sepässä (teettäm ässä  jtk ). Td  
šepäle p iđäu  tagoda sepän oıı ta o tta v a .
V datkaduttada śepä.ı vadnahat an taa  se
pän ja tk aa  aatran Vantaat. Lh šilcšhän 
šep pīhtet tagou, štob.ei (e tte ivä t) kädet 
paAçtaiš (palaisi), (san.).

šepetíi (TP); p. -d vu lva . 
sełgaińe (Td); p l.n . B  seŕgaišed, Td sergài- 

šed, T P  sergaizèd, M śergäišed korvaren
gas: Td sergàiŝed oŋ kivušiđeŋke. (v . серь- 
rá .)

śerī (Sn K š V), B  P l sier; p ., p l.n . B  sieràd 
vaaleanharm aa (hevonen), (v . сѣры й.) 

ŕerk  (Sn), B  serkke. Td śerke, serĥe, N  
sierke; p . Td śerked vaaleanharm aa he
vonen. (v . cŁ pĸa.) 

sertsovin (Sn); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid  sisä- 
p elti uunissa, (v . сердцевйна.) 

sertsovinAáhk (Sn); p ., p l.n . -od; p l.p . -oid 
syd änlankku  (hirrestä), (v . ed .) 

šest, šošt, šost (Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . šestoid, 
šostid  sau voin  (4— 5 m  p itk ä , kuusipuuta, 
pyöreä, sileä; sillä  v en että  työn n ellään  
painam alla sen laajen eva  alapää pohjaa  
vasten): tüöndä (lykkää) šestaĀl tuŋge 
venéht š-алі ku каіедел kävıdäuı, sīt pidäuı 
олЯа š. (v . ш естъ.) 

ses\triäksed (Sn), B  -triaksed, P l -ŕiaksed, 
Td - tŕiäksed , V  -tri(aksèd naisserkukset: 
P l sesHaksed sizärekšiden ĭibo  (tah i) vei- 
īekŝiden Aapsed. (A v сёстрія .)

sestrĩ (Sn B  N ), B  śesrĩ, K n śestrī. Td  
seśİH; p. Sn sestriäd, B  śesriad, sestriad; 
pl.n . Sn sestriäd, B  śesri(od, Td seśtŤĩcàd, 
N  P h  sestri,äd , sestrųàd; p l.p . Sn sestri(ŏid 
naisserkku. (A v od.) 

ses|íroı (B  N  T P), B  - truoi, -ruoi, K n Plı 
-truoi, N  ś-troi, S P  -roi, P h  -ruoi, Lm  
-lruoi\ p. S P  -roidu, P h  -ruoid\ p l.n . B  
- troid, S P  -roid, P h  -ruoid; p l.p . SP  
-голоі punainen viin im arja, P h  L m  m yös  
m usta: P h  ruskedàd i  muštàã sesruoid. 
Lm  ruskei sesxruoi i  mustę sesbuoi. 

sestr\oipū  (N ), P k  -uəpū  punainen v iin i-  
m arjapensas. 

seték (Sn B  Td), Td śetëk, L m  sieíškę-, 
p., p l.n . Sn B  Td seiškad, Td śeŰkàd, Lm  
sieİŠkad-, p l.p . Sn B  Td setékoid Sn B  
varrellinen hakkuurauta, jo lla  sienet, 
kaalit ja  liha hakataan  hienoksi: Sn  
seİŠkaA šiend krušitau. s. oo vardeŋ kere. 
—  Td terävä- ja  leveäkärk inen  vasara, 
jo lla  seppä hakkaa rau tatan gon  poikki: 
ravdàn leitäv śeŰk. —  T d L m  ape, silppu  
(hevosen  ruoka), (v . с іч к а .)  

setëka\ta (B  Td); pr. -dan; im pf. -šin  h akata  
sien tä  h ienoksi hakkuuraudalla; le ik a ta  
olk ia pehuiksi, s ilp u ta  v iik a tteen  terä llä , 
joka  k äy  polkusim en avulla: B  sient 
s-dan. (v . ed .) 

seu\k (Td); p. -kkud serkku. Td Lm  seu- 
kuksed serkukset. 

ševeīi\da  (N); pr. -u  h äm m entää, pōyhiã: 
š-ttai batogàu (kepillä) śitàt (u lostu kset)  
ťámad. (v . ш евелйть.) 

sev\oittareksed, -uoittareksed (L m ) serkuk
set: toišed s. p ikkuserkukset. 

seäski (K j) h y tty n en .
shotk, sxotk (Td); pl.n . -àd; p l.p . -id  kokous.

(v . СХ0ДКЭ.) 
šidaл\ta  (S n B ); pr. -dan, N  sidaudau; im pf. 

Sn P k  -šin, B  -d in  sita ista: N  deŋgàd 
sidaudau paiĥkaišęu  rahat sita isee nenä
liinaan.

šidbörō\i (Sn B  Td V), Td šitpōrò4, N  sid- 
böröi, P h  šidbörüöi, Lm  šittębōrüöi, šittębŏ-
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bŭrähkö-, p ., p l.n . Sn B  Td У  šidböröid; 
pl.p . -löid  sittiä inen: Sn š-id  om mustan. 

šid\e (Sn B  Td), B  Td -ę, K n sidę; p. Sn B  
Td -ei; p l.n . Sn B  Td -eged, B  -ęgçd, Kn 
sidęgèd, Td šĩděgèd; p l.p . Sn B  Td -egid 
side (säkin , luudan, lyh teen , reen pajun). 

šide\Adä (Sn), B  -Ata, Td s-ldä; pr. Sn -леп, 
B  -Aou, Td s-löıu, N  s-лощ  im pf. Sn -īin , 
B  -ī, Td s -ī  sidellä: Sn snuaput p id läu  s. 
kagr aa kauralyhteet on  s id eltävä . N  kai 
ozr puidai, kubuİAę sidęy,tai kaikki ohrat 
puidaan, kupoihin  sidellään. rahnou kag- 
ràą, ś īt sidįAou snuoppuihei le ikkaa kau
ran, s itten  sitelee lyh teisiin . 

šidoda (Sn B  P l Td Lh P k), N  V  T P  Ph  
sidoda-, pr. Sn B  P l Td Lh P k  sidon, 
K n N  sidon, V  T P  P lı sidon-, im pf. Sn B  
P l Td L h P k  šidoin, B  śiduoin  sitoa: Sn 
havadoo (säkin) sū šidol hän akan nuora 
šidoi. колте kirpiíišăd  (tiiltä ) śidou  
paikka  (pääliinaan). Aašdkoiš šidotau kui 
regeę sarã  päreistä sid otaan  kuin  reen  
liistepoh ja . B  Űuruińe (tiu k u) šido meile 
кадла. K n sidomme кйЪйлё (kupoih in). 
Td šida agdad (päät) ühteil N  m inä sidon 
paiĥàa  (liinan) siĩmĬAįj. лидои deńgàd, 
śidou paikaišę, panou kormańī laskee ra
h at, sitoo  nenäliinaan, panee taskuunsa. 
sidou sobad uhtei siehei sitoo  v a a tteet  
y h teen  kasaan, heinàd ś id o tíī nuorài hei
nät sid ottiin  nuoralla. 

śido\zetta (Sn); pr. -zou-, im pf. -ihe tu lla  sido
tu k si.

śiébr (B  P l Td), S P  ś-u, Ph  ś-ę, Lm  s-ę, Kj 
śiebr, p. B  P l Td ś-ad, S P  ś-oa, P h  ś-ad; 
pl.n . B  P l Td š-ad, S P  P h  Kj ś-ad-, p l.p . 
P l T d š-oid, S P  ś-oi, P h  ś-uoid  seura, 
yh tiö: 3— 6 ta lo a  p y y tä ä  yh dessä  n u ot
ta a , k a lat jaetaan  tasan  n u ottam iesten  
kesken: P l š-ass„om теіл nuot, š-as püu- 
damme. T d  sa o ĭit šid š-as (siinä seurassa). 
ottagad i  m indai (m inutk in) š-ãĩ š-aš~ 
„źeišu it. S P  nuottuś-u. L m  nuottęs-ę. Kj 
ś-az ruadammo kaskie: (3 — 4 ta lo a  v ilje 
lee sam aa kaskea yhdessä; v ilja t p u i

tu in a  jaetaan , y h tä  paljon kullek in , ty ö 
p ä iv iä  teh d ään  y h tä  paljon). 

šiegA (Sn B  P l Td K š), K n śiegn, V  P lı ś-ę, 
S P  ś-u, T P  L m  s-ę; p. Sn B  P l Td K š  
-ad, K n V  P h  ś-ad, T P  s-ad, S P  ś-oa; 
pl.n . Sn B  P l Td K š -ad, K n V  S P  Plı 
ś-ad, Td -àd, T P  s-ad, L m  s-àd; p l.p . Sn  
B P l Td K š -oid, K n ś-oid, V  Ph  ś-uoid, 
S P  ś-oi seu la  (harva): Sn ota š., mäne 
šiegno (seu lo) dauhodl L m  s-àn randàd 
s-n  kehä

šieg.uĄda (Sn B  Td), Y  ś-da, P lı s-da; pr. 
Sn B  Td -n, V  ś-n, P h  s-n; im pf. Sn B  Td 
-in, V  ś-uoin  seuloa: Sn taÁkuńdauhod 
ĩibo  (tah i) sūrind  (suurim oita) š-İtī 
šiegAūA.

šieme\ęvoi (Sn B ), Td s-ńvoi, Lm  s-nvoi-, p ., 
pl.n . Sn B  -ęvoid liinansiem enöljy: B  рел- 
vàsš. (pellavansiem en-), līnanš. (ham 
punsiem en-), potsoAïhišnoi š. (auringon- 
kukkaöljy). 

šiem\eń (Sn B  Td K š P k), B  Lh -en, T d  -èń, 
T P  s-en; p. Sn Td K š Lh -end, B  -ent; 
pl.n . Sn Td K š -eńed, B  L h P k  -ened, 
B  -enèd, Td -èńęd, -eńèd, T P  s-enèd; pl.p . 
Sn B  Td K š L h -eńid, N  s-eńid  siem en: 
Sn kartofeiđ đ iă tin  ä ijää šiemeńekš peru
n o ita  jä tin  paljon  siem eneksi. B  [pella
van] űülküs on šĩĕmenèd.

*šiemènd\äi (Td); ali. -а]ал[[; ad. N  siĕmęn- 
dajan  k y lvä jä : Td релѵакап 8-а]алё ak 
tuove колте đäíisàd  (kananm unaa), šīd  
(n iin) релѵаг kazvàv p itkàkš i  (ja) sage- 
dàkš (tiheä). N  kebđĕd käźi sĩĕmęndajaA  
onnellinen  (k e v y t) käsi on k y lv ä jä llä . 

šiemendūz (B ) k y lvö .

šiemend\uz(aig (B ), Td -üz(aig; p. B  -uzai- 
gad kylvöaika: B  tougon š. on таЦал кйл 
(toukokuussa). 

šiem\ènrugiš (B ), T d -eńrugiš; p. B  -enrugıšt-, 
p l.n . -enrugehèd; p l.p . -enrugehìd siem en- 
ruis: B  š-ènrugehèd лоррігеШ , nügü (n yt) 
ūdišeA piđä,uı šiemendada (kylvää); кило- 
jàšt (v iim evu otista ) š-enrugìšt eunę.
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šieme\tä (Sn P l Td K š), B  -ta, K n N  ś-tta. 
Td šiĕmèìă, N  siemetta, V  Kj ś-tä. P h  
s-tä; pr. Sn P l Td KŠ -ndän, B  -ndan,
K n N  ś-ndan. Td šiemèndän, N  siemen-> 7 7
dàu, siemendan, V  ś-ndän. P h  s-ndän, 
Kj ś-tah; im pf. Sn P l K š š-ešin, B  K š  
š-ndin, B  Td š-nšin. B  š-in, Kn ś-ńdzīn, 
N  ś-ńdšin, siem eniin, siemèęzìn, Y  ś-ęźin, 
P h  s-ńdin  kylvää: Sn ku rugišt šiemetău, 
šīd  vagotau релd. kagrad теіл еилд š-ttü. 
hajımeheę š-ęĩin. B  ozr (ohra) š-tau püha- 
лаэкаіда (paastonalusviikolla). m inä š-in  
endį šinda  (sinua), ha.tmehē íăhä emme 
š-kkoi (em m e k y lvä) rugišt. Td Š-ndä 
ûdiźeAĨ N  lähtou m ušik  (talonpoika) 
š-mmai rugišt ралді. Kj nagrišt ś-tä. 
herneht ś-täh vähä. 

šień (Sn B  Td Lh), N  sień. P h  sieni. Lm  
sieni; p. Sn Td šiend, B  šient. P h  sientę, 
Kj sientä,; p l.n . Sn šiened, B  šienèd, B  Td  
šieńed, N  šienèd; p l.p . Sn B  Td šieńid 
h elttasien i: Sn tanvekš šiend p id iäu
kerätÄ, suoAaŧA. grİbad ( ta tit)  kazvetau 
ende kaikkİD šieńid. 

sieńišikko (P h ) sienipaikka. 
šieńpīrag  (B  Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid 

sienipiirakka (sisusosa on sienihakke- 
lu sta),

šie\ńtak  (B ), Td -ntak; p. B  -ńtakkad. Td  
-ntakkad; p l.n . B  -ńtakad. Td -ntakad; 
pl.p . B  -ńtakoid. Td -ntakoid sien itaak ka  
(selässä).

šieńÜ  (Sn), Sn Lh šeńŭoi, B  Td šìenú, B  
šenÜuoi, P l šinŰoi, N  seńìšoi. (šentéoi. 
T P  senđoi. P h  seńÜuoi; p . Sn šieńtèid,

' Td šienťšod; p l.n . Sn šieńtëid, B  šenİŠuoid, 
Td šienŰod, šintsàd; p l.p . Sn šieńtŝīd, 
B Td šienÛoid, T P  senUuonoid eteinen, 
porstua: Sn vešibuťtí (vesitiin u ) og šień- 
Ûis. aitt^oo šeńťšois. B  šentÈuoin verajis 
(ovessa) on zanoškàd (sa lvat), mäń šinnę 
šeńŰoihe vasta muUuoi (nuorikko). N  lähi 
śeńíǻai. heitau (Šabàìod İšenİšoihei jä ttää  
saappaat eteiseen . T P  ūdimèd on azuttu 
pcultinas, sentšu()AOİA i saraİJUĄA uuti-

25

m et on te h ty  p a lttin asta , [käytetään] 
ete isissä  ja  n avetan  parvilla , (v . сѣнцы .) 

šieńvihm  (B); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid  sienen  
k asvu a  ed istävä  sade: ńügü šient kazvaš- 
kadou dälgeAį vi-hmad; nämä Šieńvihmad 
on n y t sien tä  rupeaa kasvam aan  sateen  
jälkeen; näm ä ovat sien isa teet. 

sier (Sn B  Td), P l Td šier, K n— N sier, S P  
s-w,Ph Lm  s-ę; p. Sn B  Td P lı Lm  s-ad, Pl 
š-ad, K n— N  ś-ad, S P  ś-oa; p l.n . Sn B Td 
P h Lm  s-ad, B  s-àd, P l š-ad, K n— N S P  
s-ad, Td š-àd; p l.p . Sn B  Td s-oid, Pl 
š-oid, K n— N  ś-oid, SP  ś-oi. P h  s-uoid 
siera, kovasin: Sn veiiised hivotau sierā. 
B  Veiļűen hivottau s. on s. on veitsen  
h iom ista  varten.

*sierdęnta (N); pr. B  šierdałen, N  sierdęnou 
siirrellä: N  koťtŠaišęş vähii vähäišįn sier- 
dçnou ńokkài p ie t sorm usta  siirtelee v ä 
hän kerrallaan [sorm en]päähän päin. 

šierd\üdä  (Sn Td),, B  -uda, N  s-ud,a; pr. 
Sn Td -ün, B  -un; im pf. Sn Td -uin, 
B -uin, N  s-ui siirtyä: Sn minä š-ä,in 
toišenę šijaAç (to iseen  paikkaan). 

šier\tä  (Sn), B  -ta. Td -ttä; pr. Sn Td -dän , 
B  -dan, N  s-dàn; im pf. Sn Td -šin, B  
-din, N  s-ś  siirtää, ty ö n tä ä , ly k ä tä  
(kauem m aksi): Sn š-šiŋ kńīgan  (kirjan) 
toišenę šijaAę (kohtaan), noitombakš š-dän 
i(ťšespläi. puine, käden š-täv og zanošk 
(salpa) veräis. B  đüvat kuoškuideŋke i  aga- 
noideƞke š-ŧau ühtē úuppū  jy v ä t ruum e
n ien  ja  akanoiden kanssa työn n etään  
[riihessä puim isen jälkeen] sam aan nurk
kaan. N  koľíŝaišęę s -ś  kündèi suoitę sor
m uksen siirsi k yn teen  asti. 

sif\ke  (Td), N  -ke tum m anharm aan hevosen  
puh uttelu n im i. (v . сйвка.) 

šig\a (Sn Td K š); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid 
sika: Sn s. bobrad ei sua, a kaši kuńıiišad  
(san.) sika ei sy n n y tä  m ajavaa eikä kissa  
näätää  (om ena ei p u toa  kauas puusta). 

šigànsor\k (Td); ill. -kkài eräänlainen um pi
solm u, joka esim . hevosen  kaulaan  lieka-
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k ö y ttä  sid o ttaessa  estää  hevosen  kurista
m asta  itseään: šido š-kkài umbisołmė '1 

šign (B  Pl); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid nuotan  
siu la.

Игдлѵег\к (Pl); p. -kkod; p l.n . -kod siu la- 
łıavas: nuotan  reiden äärim m äinen 1, 
uloin  havas 1. verkko. 

šigä (Sn B  Td K š), B  Td K š M Lh šiga, 
K n N V  Kj P v  śiga , N  A V  siga, T P  Ph  
Lm  sigä, S P  śi(ä, Kj sie siellä , sieltä: 
Sn s. o ĩd ī hebod. B  аікел (ikävä) šiga oli 
elädä. mäne tuo nūt šiga (sieltä) kođīĩ Kj 
śom sie se on siellä . 

šigän (Sn P l Td K š), B  P l šigàn, Kn śigan, 
Td šigäu, N  śigau, S P  śigän, P h  sigăn, 
sigal, M Lh P k  §ідал ed.: Sn šigänn„on 
ä ij vagarmoid (vadelm ia). B  egīäi (eilen) 
o ĩi šigàn neĩ kazàkkad (renkiä). 

šigäīi (Sn B  P l Td K š), V  śigaīi, S P  śigäĭi, 
P lı Kj sigä īi sen  (paikan) k au tta , s itä  
tietä: Sn š. tulim m e kođī. 

šigäлä\ińe (Sn), B  šigana\ińe, Td šigälä\ińe; 
p. Sn B  Td -št; p l.n . -išed; p l.p . -išid  sik ä
läinen: Sn š-išid  m ušikoid  (m iehiä) on 
Іилпи ä ij (paljon) külã.

Sigä-p'äi (Sn), B  šiga-p iä i, K n siga-p'äi, 
Td šigä-, šigäu-piäi, N  śiga-piei sieltä: 
Sn hän tu ĩi š. K n eoAį siga-plă i ń i m im - 
mòšt (m inkäänlaista) viestiä  (tie toa). 

šija  (Sn), Sn B  Lh Šųa, B  šijä, B  Td šiä, 
K n śia, N  sie, V siä, SP  śi(ū, P h  Lm  
sija; p. Sn šijad, K n śiad, T d  ši(äd, N  
sied, V  śiäd, S P  śi(adu, P h  sijad; p l.n . 
Sn šijad, B  Td Šiäd, B  šiad, šijăd, Kn  
śiad, Td šĩad, N  sied, sied, V  śiäd, Ph  
L m  sijad; p l.p . Sn šijoid, B  šiäid, ši(äid, 
Td šiä id  sija, paikka, kohta; vuode, 
patja: Sn йЫел Sijan sam assa paikassa. 
hüö ondau p īĩeris  (P ietarissa) hüviš^šijoiš 
(palveluspaikoissa), perfíį š.: kodin ал 
anttau mua  p irtin  paikka: asuinrakennuk
sen alle annetaan  m aa. алаи š. og suo. 
Sijan magadat. т щ йоі (nuorikko) maga- 
dau naitan ši(an (patja lla ), strašńikad 
ondau ńügü sotskųoiden ši(as m aalais

poliisin  apulaiset ova t n y t en tisten  ta lo n 
poikien va litsem ien  ap ulaisten  asem esta . 
B  oĩgišed on šiäd  (p atja t), vieri šianę, 
magadau Sian. kegon an on šiä  aum an alla  
on a lu sta  (sija), anda ńügü hän (hebo) 
pidau išandakši šindai minun šiäs p itä 
köön n y t se (hevonen) sinua isän tänä  
m inun sijastani! duak lähi iäre, pap  tunou 
šiähä, d iakoni läh ti pois, pappi tu lee  
sijaan. Td šeišattav endĩšęnę šiänę, hä-mäs- 
tüi da ko-nme ńedäīid šı-àš v iru i sä ik ähti 
ja  kolm e v iik k oa vu oteen  om ana (vu o
teessa) m akasi, vierin  šiäle paneuduin  
vu oteeseen . N  ĩienòu emàä sies  tu lee  ole
m aan äid in  asem assa, müö ŕīhès sinùrìkc 
ühtŭm ühtei śiehei riihessä  m e sinun  kans
sasi yh dym m e sam assa paikassa, břiha 
ottàu sormen, bajaŕ panòu siehei nuoru
kainen o tta a  sorm ensa pois, herra panee 
om ansa sijaan , lähtou ajam ài đäĩgįnneh 
silnę sienę läh tee ajam aan tak a isin  siihen  
paikkaan, tunçn m inä teinę siet kaťťšumai 
m inä tu len  te ille  k atsom aan  [tyttären i 
tu lev a a  k o tip a ik k a a . P h  vangamo og ve
nehen ajandęsija. Lh veïĩeę šias püštäu  
emän veljen sä  asem esta  p istää  [kuo
liaaksi] ä itin sä . 

šija ĩīi\ń e  (Sn); p. -št; p l.n . -šed; p l.p . -šid  
sijainen: ende vahnaz vai o īd î ponoma- 
Hd, điäkää š-šed ennen vanhaan  o liv a t  
va in  «ponomarit», lukkarin  s-t. 

sikkelöindü  (S P ) sitk aim en  vetäm in en  t.
p istäm inen  k y lvettäessä .

*sikkon\uoida (Ph); pr. -uoitah, L m  -uoitah 
sitk a in ta  v etä ä  ŧ . p istää  sitk a im ia  k y l-, 
vettäessä .

sikkonuoimbarbai\nę (Lm ); p l.n . -šęd s it 
kain varvut. 

siknuoim \i (V); p l.n . -èd sitkain . 

śikš  (N ), V sikse, L h  šikš  siksi, s itä  varten , 
jonk in  verran: N  ka*, İäudũhan mein ś. 
niin, r iittääh än  m eillä  jonk in  verran  
[rahaa]. V sikse seppę pīhied tagou, štobi 
(jo tta ) kädèd ei palettaś (palaisi). Lh
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šikšhän šej) pīhiet tagou, štob^ei kädet 
panęlaiš.

šİA(diga (B ), Td šinnàĩga, N  śillaiga, T P  
sİA(ūiga, P h  sinMİga,M šİAnaiga silľaikaa: 
B  lcuńi hüö tšaijud đuodau, s. külü vai- 
mištetau  kun he tee tä  ju ova t, s, sauna  
va lm istetaan . Td šLınàĩĳa nuađìtàu keile- 
pīrăgàď  s. teh d ään  keitinpiiraat. 

sina\ĥ  (Sn); p. -kkad\ p l.n . -kad; p l.p . -koid 
suolakala: suonada kanan s-kakšì 

š ū d  (Sn B  P l Td K š Pk), K n śü d ,  N  siud, 
śiud, V śindę, T P  sildç, S P  Kj śİAdu, 
Ph Lm  sindę; p. Sn B  P l Td K š šindad, 
Kn V śindad, K š šindad, N  śiudad, N  
P h  sLıdad, S P  Kj śindoa; p l.n . Sn B  
P l Td K š šindad, K n V, SP  Kj śindad, 
N  śiudad, siudad, N  P h  L m  sindad, 
T P  sildàd, P k  šindàd; p l.p . Sn B  P l Td  
K š šinÂoid, K n śijıdoid, N  śiudoid, V 
śin,duoid, S P  śindoi, P h  sijıduoid silta: 
Sn šindad ojis (purojen) poikki. B  s. 
đoges i  ojis piäli(Ŭ i. N  nuođiŭ  (tekee) 
poiìci đogès sindaa i  (ädä sindad müö4 
ajàŭ lehmàd kođī. p ie īl(tsi đogès siud oo. 
śiudau  (sillalla) śeišũ. 

siлdanseлgäd (Lm ) sillanalusparrut. 
šindaŋkorv (Sn B  Td); in. -as sillankorva: 

Sn š-ass^om peri. 
siĭe\d, -i (K j) sileä, oksaton. 
šiīed iä  (V) rosoinen jää: š. ei [ole] hüvä. 
*sile\tä (Ph); pr. -nöü siletä , tu lla  sileäksi: 

ралЩп puaĩikàn  (pesukartulla) hierotàĥ, 
štobį (jo tta ) s-ńīš  (tu lisi s.). 

šiĭi\ttada  (B  P l), N  ś-ttada, P lı s-ttädä; 
pr. B  P l -tan, N  ś-tan, P h  s-tän; im pf. 
B  P l -iin  silittää: B  hebod kagnad müöi 
š-ì käden. N  hüö suodaiš (ryh ty is ivä t)  
ś-ttammai i  (ja) sugimai (harjaam aan) 
hebod.

šinnoi (Sn B ), Td šinoi, śilłoi, N  síaaoì s il
loin: Sn š. händäi (häntä) тегл ei олпи. 

śilm  (Sn B  Td K š), B  Lh P k  šinm, K n SP  
silm, N  siĩm , V  silmę, T P  Lm  silmę, 
P h  sįnmę, silmę; p, Sn šilmäd, B  Td K š 
šilmad, N  siīm ad, S P  silmeä; p l.n . Sn

šilmäd, B  Td K š šilmad, B  P h  P k  šijı- 
mad, K n N  silmad, N  siīm àd, T P  SP  
silmäd, P h  silmäd; p l.p . Sn B  šilmid, 
B  Td K š silm ìd, K n silm id, N  śiīm id, 
silm ìd, S P  silm ī, P h  silm id, L h  šìa- 
m id  silm ä (ihm isen, eläim en, verkon, 
kirveen): Sn odva (tu sk in) oo šilmäd  
avoin, peze šilmäd muinaŋ kere pese 
kasvot saippualla, hănnăi on oİŠkat 
(silm älasit) silmin. B  šilm an šüdain 
silm äterä. šinman iškou  iskee silm ää. 
paikàñ  (pääliinan) šilmine šidou. Kn  
m ušik sinmàd r iś iìu  m ies tek ee ristin 
m erkin (ristii silm änsä). Td šilman anus- 
tàd. N  ostajaa siĩm ĩs ruuåiu tŕäpi(İsàa 
ostajan  nähden le v ittä ä  rievun, kui 
tämä mies suoda sìlmİAį kuinka voisi 
saada täm än  m iehen n äkyviin , tuli 
papp i perii, r iś í ī  siĩm ad  (tek i ristin 
m erkkejä). kunna tahto minun silm ìs 
pagęńīšid  jonnekin  p oistu isit n äk yv is
tän i. ei-İiettai ń i ś iīm id  riśíida  eivät 
tied ä  yh tään  m itään  [asiasta], T P  ülen 
oli pim ei, ei nägünü n i silmäh südäită 
kovin  oli pim eä, ei vo in ut nähdä edes 
om aan silm äänsä pistää. 

šilmhamb\às (B  Td); p . -àst; p l.n . -ahàd; 
pl.p . -ahid silm äham m as, silm än  koh
dalla o leva  yläham m as. 

šilmit\oińe (B ), Td -üińe silm itön , silm iä  
vajaa: Td kašimpoig  (kissanpentu) om 
vie š. (ks. šilmätöińe.) 

šilm kaiv  (B  Td), N  s-o, Y  silmękaivo; 
pl.n . B  Td š-od; p l.p . š-oid läh teen silm ä  
suossa: Td lehm m äńi š-oi. 

sįnmkarvàđ  (Ph), Lm  sinmäŋkarvàd  silm ä
ripset.

šilmambuīušk  (B  Td); p ., p l.n . -ad; p l.p .
-oid  silm äm una. 

silm anripšu\d  (B ), T P  silm äripšįd; p l.p .
B  -id  silm äripset. 

šilmäniera\ińe, šilmanieraz (B ), Td šil- 
mänieräińe, L m  silmänterä; p. B  silmän- 
İera\št; p l.n . -išed, šilmanieraksed  silm ä- 
terä.
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šũm änÛuppu  (B ), Lm  siImän(suppu  silm ä-  
nurkka, -kulm a. 

šilmätö\ińe (Sn B); p. -st; pl.n . -išed; p l.p . 
-išid  Sn silm itön , sokea; B  yk sisilm äi
nen . (ks. šilm itoińe . ) , 

šïlmaänuom  (B  Td), Lm  silmännuom\i; p.
B  Td -àd\ p l.n . -àd, Lm  -ed; p l.p . B  Td  
-id  silm äluom i. 

silmaäpeza  (N ) silm änurkka (nenänpuolei- 
nen).

silputa  (N ) silputa , h ienontaa. 
srø |a  (Sn B Td V L m ), Ph  -ę; p., p l.n . Sn 

B  Td V  P h  Lm  -ad; p l.p . Sn B  Td -oid,
V P h  -uoid  pyöränvanne (rattaiden), 
rauta-antura (reen): Sn šep (seppä) pani 
šinat pahoiŋ kiekoihe (pyöriin). B  krū- 
gan (pyörän) s. (v . ш йна.)

šina  (Sn B  P l M Lh Pk), B  šina, B  Td K š  
šinä, K n N  V  P v  šina, K n N  sinä, 
Td sa, K š šińä, T P  S P  P h  L m  sinä, 
P h  sinä, Kj ši(ą; g. Sn B  P l Td K š M Lh  
sinun, B  Td šinùn, K n N  V  P h  Kj P v  
sinun, N  sinùn, T P  S P  sinun-, p. Sn  
B  P l Td K š M Lh šindai, Kn N  šindai, 
Td šind\àĩ, - à \  N  sindai, V  P lı P v  
śinud, S P  sinũ, Kj śindā-, ad., abi. 
Sn B  P l M L h ёіллаі, K n N  śinnai, Td  
Šìaūì, šinà1, K š šilei, N  зіллаі, sillai,
V P h  P v  sinun, S P  sinun, Kj šinai; 
ali. Sn šillei, B  šinnę, š iīīe , šinnei, B  Lh  
sille, P l M š iīĭe i, K n śinnę, Td šilē1, 
šiīe i, Td K š šilei, N  sille, sille, V  Ph  P v  
śinuíię, S P  sinunę, Kj ś iīie  sinä.

šiń i  (Sn), K n šiń i, N  T P  sin i n iin  kauan, 
sillä  aikaa: Sn šeišu š., kuńi (kunnes) 
minä tunęn. K n kuńi kaste om, šiń i 
kebemb kośśida  n iin  kauan kuin  kaste on, 
on k evyem p i n iittää . N  kuńi ei nürväidä, : 
sin i elä veda kunnes ei näppää [kala], 
älä  vedä! T P  táhkodame vikattehèd, siń i 
papadę  (papinrouva) keittäu koufein (kah
v in ).

šińińe  (Sn B  P l Td K š), B šinińe  (-g), ļ 
K n sińińę, K n N  V śińĩne, N  sińīnę, T P  
sinine, S P  P h  sińine, Kj sińıńe; p. Sn

B P l Td K š šińišt, K ıı N  Y  šińist, S P  
sińistü, P h  sińištę, Kj sińištii-, p l.n . Sn  
B P l Td K š šińišed, K ıı N  V śińīšed!į 
T P  sinizèd, S P  sińized, P h  Kj sińišed; 
pl.p . Sn B  P l Td K š šiń išid , S P  siń izī, 
P h  sińišid-, kom p. Sn šińišembi sin inen , 
sinelm ä: Sn š. nouzou, ku satatat (louk- 
kaat) kădeę ĩibo  (tah i) đangaa. B  kaks 
šińišt sobad (va a te tta ). •..! дц,-

šińišt\üdä  (Sn Td), B  -uda; pr. Sn -ün; 
im pf. -üin  tu lla  sin iseksi, s in istyä , sin- 
ty ä  (puu, lauta): B  š-unnuded naudad. 
Td taivaz š-üu  (k äy  p ilveen  sa teen  edellä). 

šińištünd  (Sn); p. -äd s in istym in en , s in i
seksi tu lem inen: š-ã suai (asti) ei p idä  
külmädä (v ilu stu a .)  

sińišettau  (K n), V sińittau  sin ertävä . 
šińń\e (Sn), Sn P l -e, Sn P l Td K š -ä, B  Td 

šinńe, B  L h P k  šinne, K n N  šinna, 
K n T P  sinnę, Td šinńä, šińńş, T d  M 
P k  šinna, Td L h šinnä, N  P h  sinnä, 
N  A V  sinna, Y S P  šinne, T P  P h  sinne, 
S P  P h  P v  šinne, Kj šinne, M Lh šinne 
sinne: B  šierdu šinńe-piäi siirry sin ne
päin. Td šinńä tänna (tän n e), kävŭin  
m ińä š iń ń į  (siellä). 

šińoi (K n ) sin inen , (v . сйн ій .) 
šinŰ oiper\ĩ (P l Td); g. -tin; ill. -Ш  ty ö -  

p irtti, jossa  ei a su ta  (m u uten  kuin  russa
k oita , lu te ita  paossa); sie llä  teh dään  
rekiä, lu u tia  y .m . 

šiŋgoda (B ) lev ite llä , h e ite llä  hajalle, 
sip\lida  (B  Td); pr. -Un, -ĩin , N  sįp īiu ; 

im pf. B  Td -līn, N  š įp īiť íī  siroitėlla , 
ripoitella  suolaa, jauhoja jn e ., varistella: 
B  đaulıod siplitau  [peluille] piċuıę [apetta  
teh täessä] libo (tah i) rokka (keittoon ). 
tū ĩ đüvàd sip ĩiu . N  s įp īiu  (elegàs-piei 
muod muołıei siro ittaa  ra tta ilta  m ultaa  
m aahan, (v . сы п|ать, -люѵь.) 

svpn\ida (Td); pr. -щ; im pf. - ī  pudistaa, 
rav istaa  j tk  pois astia sta , ripoitella , 
siroitėlla . (v . сы пнуть.). 

šippE  (V); p l.n . šipad  puukara (k iin n ittä 
m ässä kahta  h irttä  to isiin sa), (v . ш ипъ.)
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š ïp š  (B ), Td P k  -u; p. B  T P  -ud. Td P k  
■ùd lum isohjo: Td š-u ei kesta, paha 
asiŭda, š-ùd on diăA. P k  paha on kävвAta 
š-ил. T P  литеп š-us. 

šip iŝ  (P l), Td ÈİśipŰ; p l.n . P lT d  -ad linko, 
jonka pää on halkaistu; p ihdit: P l 
haîgaida viīš, luadi s! (v . щ ипцы.) 

*širiŋ\k  ŕB); ill. -kkā (sotam ies)rivi: š-kkā 
šeišatetiī kai hebod. (v . ш ирйнга.) 

sirosi (B  Td); p. -id  kosteus, (v . сы рость.) 
sŕroļí (Sn B ), B  -t; p. Sn B  -ttad; p l.n . -tad; 

pl.p . -toid orpo: Sn s-taAA..euAę išad  
ń..emän (eikä ä itiä ), (v . сиротй.) 

siz\ąř  (Sn B ), B  P l Td M P k  -aŕ, K n śįza f, 
Td -ăr, K š L m  -ar, N  ś-aŕ, sisar, V  -àŕ, 
T P  -ăr, -ąr; p. Sn -cird, B  -art, P l Td K š  
-ard, N  -ařd; p l.n . Sn -ared, B  -ared, 
B  Td K š -ared, P l -ared, N  ś-aręd, sįza- 
red, T P  -med; p l.p . Sn -ąŕid, B  -arīd. 
Td K š -arid, N  -arīd  sisar: Sn т іллаі oŋ 
kakš sisard.

*siz\ąres (Sn); p. N -arèst; p l.n . Sn -areksed. 
Td -areksed; p l.p . Sn -arekšid, Td -arekšid 
sisarus: N  o ĩi kakš sizaręst. 

šiŝe\īix  (K n N ), Td -Uh, Td K š -īix , N  
-lixxo, šįžęlikko. V  -Uhko, S P  P h  -ĩihkö. 
P h Lm  -lihkö, Kj šư ïik;  p. K n -ĩixxad. 
Td K š -īixxăd, N  -īixxod, V  -lihkod, SP  
-ĩihküö. Ph -Uhköd, -ĩihköd; p l.n . Kn  
-ĩixad. Td -īihed. Td K š -īixäd, N  -īixod, 
V *lihkod, S P  P h  -ĩihköd. P h  -Uhköd, 
Kj šiŝĩikod; p l.p . Kn N  -ĩıyo ıd . Td K š  
-ĩixöid, V  -Uhkuoid, SP  -ĩihkölöi. Ph  
-lihküöid sisilisko. (A v ж и ж ел ю ха. ш й- 
ж ликъ.) (ks. tëi(đzeĩiusk) 

sizirdam , siźerdam  (B), K n sizļrdam. Td  
sizardam, sizŕįnđįm ; p ., p l.n . B  sizirda- 
mad. Td sizardamad; p l.p . B  sizirdamoid. 
Td sisardamid  sisarpuoli.

& |í (Sn B  Td), N  sit. Lm  ši\ttę; p. Sn B  Td 
-ttad; p l.n . -tad, N  éiìàV, p l.p . Sn B  Td 
šitoid, N  śiloid  u lostus, paska (sakea): 
Sn nušńiklcā šitaAį kävütäu käym älässä  
käydään paskalla. N  kaikīAį s itoũ ę an-

dàd vīnăd  kaikille paskoille (k e lvottom ille  
ihm isille) annat v iin aa . 

šitanńuokkiį(üiu(Ŭu°i (Lm ) kotivarpunen. 
ši\tked  (B ), Td -íked; p ., p l.n . B  -tkedad, Td  

-(kedäd; p l.p . B  -tkedid. Td - ĩk ed id sitk eä  
(esim . sav i, le ipä, liha, rauta): B  кикиогл 
heŋg š. on. 

šitpuaĩi\k , -h (B);p. -kkad; pl.n . -kàd; p l.p . 
-koid (aatran) västäräk ki, aisoja yh d is
tä v ä  palikka. 

šittuda  (Sn B  Td Lh), N  šittuda, sittuda; pr. 
Sn B  Td Lh šitun, N  śittuu; im pf. Sn B  
T d L h  šituin, N  éiìui ulostaa: N  śittuu  
perzeges-pī. 

śiv ī (Sn B  Td), Sn śīv ī, B  sivuoi, K n śivoi, 
N  sivoi; p ., p l.n . Sn śiviäd, B  Td sivijad; 
pl.p . Sn śivi(öid tum m anharm aa, m us
tan - ja  valkeankirjava (hevonen): Sn  
s. hebo, muzedad da vaлgedat karvan.
(v . СЙВЫ Й.)

šiv\u  (Sn B  K n Td), V  sivu; p. Sn B Td -ud; 
pl.n . -ud, K n -ùd; p l.p . Sn B  Td -uid 
v yötä iset selkärangan m olem m in puolin. 

šiä  (B  Pl Td K š), N  sie, T P  siä, p ., pl.n. 
B  P l Td K š šiäd, B šiad; pl.p . B  šųoid, Pl 
Td K š šiä id  sää, ilma: B šelgedad šiad  
kirk kaat säät. P l ѵіктаіѣел šiä,ı painan  
sađesäällä  painostaa. Td paha š. || pou- 
daińe š.

*šiäji\da  (B); pr. -u lo istaa, hohtaa: ларіп  
Űura š-u  L apin  puoli (pohjoinen) 1. (v. 
сіять .)

šiändüdä  (Sn B  Td), N  šienduda; pr. Sn B  
Td šiändün, N  śiendŭttai; im pf. Sn B  Td  
šiändüin, N  šiendui su u ttu a , sydäntyä: 
Sn m inä šinum  р і іщ  (sinuun) šiändüin. 

*šiändü\z (Sn B  P l Td Lh); p l.in . -kšis su u 
tuk sissa , sydäntyneenä: B  hän on š-kšis 
m inum  piäAç. š-kšiz lükäi (viskasi). P l 
š-šiss..on.

šiändü\ttädä  (Sn B ), Td -tädä; pr. Sn B  Td  
-tän; im pf. Sn Td -iin, B -tin  su u tu ttaa , 
saada suuttum aan: B  š-tid händäi. 

šiä\Ý  (Sn B  Td Pk), V  T P  s-ri; p. Sn Td -rd, 
B  -rt; p l.n . Sn Td P k  -red, B  -rèd, V
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s-rèd. Lm  seäred; p l.p . Sn B  Td -ŕid  varsi 
(saappaan, sukan): Sn tsabatog (saap 
paan) šiäred. Td kataŋlcan (huopaken- 
gän), sukan , Ûabaton š.

šiăŕvăr\tin  (Sn), B  -ttim , - t t im , K n siär- 
värìim, T d  šiärvärttin , P h  siäŕivärttinäi- 

•nę. L m  seärivărttinäine; p. Sn šiäŕväríind, 
Td ŝiärvărttinäd; p l.n . Sn šiäŕvär\İimed, 
B  -ttïm cd, -tíim ed, šiärvärìimèD , šiär- 
vărttim ed , K n siărvărìim èd, Td šiärvärtti- 
näd; p l.p . Sn šiäŕvärtim id, T d  šiärvärtti- 
nöid  (ja lan) säärilu itten  kohta, värttinä-, 
sääriluu: Sn š-timed oŋ kibedäd. B  šiär- 
värttim en mädähnüksed pohkeet.

šiä\städä  (S 11 B  Td), B  -stada; pr. Sn B  Td 
-stän, B  -stan; im pf. Sn -štin -štin , B  Td  
-stöin säästää , koota: Sn B  s. đeŋgad 
(rahaa). B  š. vuoid  k oota  (säästäm ällä) 
voita .

śiättä  (K n), N  sietta, sietta, sieltä , sietta, 
Kj śiätă; pr. K n Kj śiädän, N  siedän, 
siedän; im pf. K n śiädoin, N  siezin. sie- 
šin, siedoin, Kj śiăđ īn  tehdä: K n ś. kir- 
vezvarź, buraĥ (kori). N  tahtän m inä ko
d in  (asuinrakennuksen) sietta. ümbeŕi 
nurmes aid.,om siettùd. m idä ńügöi (n y t)  
müö siedàm ? hüviį śiešìt ku nukkušìt 
(lu k itsit), häŋ kojo-kelnę sieš hüvut hän  
jo illek in  on teh n y t h yvää , m ida sinnę 
sietta  m itä  sinulle olisi teh tävä?  ottau 
hardaą, śetùd po(tšįį sugahìs harđ  o ttaa  
harjan, sian  h arjaksista  te h ty  harja. Kj 
pīrgan  (piirakan) śiădīn. voahtėd (saip 
pua vaah toa) śiätă.

šīb (Sn B  P l Td K š Sg), K n N  śīb, K š šiib, 
N  sīb, V  śĩbi, V  P h  Lm  sĩbi; p. Sn B  P l 
Td K š šībed , K n N  V  śībed, K š šįibed; 
pl.n . Sn B  P l Td K š Sg šībed, K n N  V  
śībed, K š šįibed, N  T P  sībèd, N  V P lı Lm  
sībed, P k  šībèd; p l.p . Sn B  P l Td K š  
šībid, K n śībīd, K š šįibīd, N  V śībid, 
V sībid  siipi; su lka (K n N); evä (kalan) 
(B  V  Lm); siip iverkko (nuotan , rysän); 
su rvon tam ylly ssä  siip i nostaa  petkelen  
(T d  Sg): Sn ĩindunn^og šībed. B  merešiss_

„oŋ колте šībed, tobdas: ükš otŬšīb, 
kakš bok-šībed suuressa rysässä  on kolm e  
siip iverkkoa: yk si p ää tysiip i, kaksi k y lk i- 
siipeä. K n tu īi колтд lebeììd (jou tsen ta), 
m inä katkaišin ŭheksìn slbìn  (yhdeksän  
su lkaa  k u ltakin). N  boksīв k y lk isu lk a , 
händsībвD p yrstösu la t. L m  калап sībed. 

šibinheiń (Pl); p ., p l.n . -ăd lieko (lycop o-  
dium  an notinu m , clavatu m , se lágo )  
[näiden läp i ennen m aito  s iiv ilö itiin ]. 

sībiver\k  (Ph); p l.n . -ĭǽod siip iverkko (p y y 
dyksessä).

šīb(ora\u (Sn B ), N  s-u, Lm  Ûųorau; p ., 
pl.n . Sn B  -vad; p l.p . Sn -void, B  -vid  
siip iorava. 

śībukainę (N ) sulka.

šību\t (Td); p l.p . -šid  sulka: š. lıändäs ükš. 

šīd  (Sn B  P l Td L h), K n śīd, K n N  V T P  
Ph A V  sīd, Kn V  sìd, K n P h  sid, Td M 
šid, N  śīd, S P  P h  siten, P h  siįd , Lm  Kj 
sit, A V  sīde s itten , niin , silloin: Sn ešmäi 
(ensin) [pellavat] noukutetau, šīd īipsu- 
tetau (lihdaŧaan). ĩihat šüöt kui, ka šīt 
paraneD (lih ot), suone nę р іал  hüpńiu, šīt 
hiveüdüu barbas kun (jalan) jänteen  
päälle hypp ää, niin varvas ven äh tää . 
kogz ѵіли üö og, šīd og ha.ñ. B  vastan 
küłbetau, Šīd dälgełę küłbendan pezętau 
vihkon v ih d a lla  k y lvetään , s itten  k y lp e
m isen jä lkeen  p eseyd ytään  n iin isudilla , 
P l ku i naŋgat kiertatau, Šīt pandau kezr 
värìină  kun lankaa kerrataan (kierre
tään), n iin  värttin ään  pannaan kehrä. 
K n śeizonou va i śiga p iīv , śīd  ĩienou 
vihm  jos va in  sie llä  on p ilv i, niin  tu lee  
sade.

šīg (Sn Td), B  siįg, B  Kn N  sīg, K n śīg, 
N śīgə, T P  P h  sīgę; p. Sn Td šīgad, B  
siįgad, sīgàd, K n śīgad, Td šlgăd, P h  
sīg\ad, -ăd; p l.n . Sn T d šīgad, B  siįgad, 
B  P lı sīgad, K n śīgad, N  śīgàd, N  T P  
sīgàd; p l.p . Sn T d šīgoid, B  siįgoid, Kıı 
śīgoid siik a  (kala).

*sīgài\nę (Ph); p l.n . -šęd p ieni siika.
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šīga\ińe (P l), p. -St; p l.n . -ižed. p l.p . -išid  
va lk ea  lum m e, 

sīgęAambi (P h ) lam pi, jossa  on runsaasti 
siikoja.

šīgver\k (Td); p. -kkod; p l.n . -kod; p l.p . 
-koid  siikaverkko (2-kert. lan gasta  ku
dottu).

Sīm (Sn B  Td P k), N  šeim , V  sīmç; p. Sn B  
Td P k  S-ad; p l.n . š-ad , V  s-àd; p l.p . Sn 
B  Td P k  š-oid  ongensiim a: Sn S. oo лиа- 
dittu  (te h ty ) đouhes. 

sir  (Td); p. -ŭd  juu sto , (v . сы ръ.)
SīrifİŜi (Sn B  P l Td K š), B  Td K š Sīŕi( tŠi, 

B V  P lı Kj sīri((Ŝi, Kn N sìriìSi, K n N  SP  
śĩri(Û i. N  sīÝ iįtŝi, ś ĩŕ iįté i  ohitse: Sn aja  
S. hänesì B  hän đuokš meis šīŕirtš i  (oh it
sem m e). N  puutuu täs kodìs s ĩr iïš i mändä 
joudun m enem ään täm än  ta lon  ohi.

Sīšm (B  Td Pk), V  T P  P h  Lm  -ę; p. Td Ph  
-ad; p l.n . B  Td V  Ph  -ad, B  T P  P k  -àd 
riehtilän  irtovarsi (puuvartinen  esine, 
jo lla  rieh tilää  k äsitellään  p aistetta issa;  
rautaosa ostetaan , varsi k o ton a  tehdään). 

śîl (K n), Td sīt, śīt. Td M sīt. V  śīttę, T P  
sīttę, P lı ŝīttę; p. Kn Td V  śīttad. Td M 
sīttad. P h  šīttad; p l.n . K n śīìad. Td sůàd. 
Td V  Sītad, Td M sītad, T P  sīttad. P h  
Sītad; p l.p . K n śītoid. Td šītoid. Td M 
sītoid, V  śītuoid. Ph  šītuoid  tih eä  seula  
(jou lıinen). (v . сйто.) 

sĩtam piäĭišed  (M) tiheään  seulaan  seu lo t
taessa  jääneet jauh ot, (v . ed.)

*sītoi\ta  (Pl); pr. -( (ǻou seu loa  tih eä llä  seu
lalla; kuv. sa taa  hienoa vesisad etta , (v. 
ed.)

s t |$  (Sn), Sn T P  -is; p. Sn -ttšad, -tsad, 
T P  -tsàd  karttuuni(kangas): Sn m inä  
va ĭi(tšin  sīttŜad  (oštiį sītsad) paidaksi. 
(v . сйт|ецъ, -ца.) 

sī(tšaine (B); p l.n . N  šiftSovijàd karttuuni-: 
N  ŝi(Ŭovijàg paikan  k .-liinan, (v . ed . ja  
сйтцевый.) 

sītSpanaińe (B ) karttuunitilkku . 
sİUpuar (B); p l.n . -àd karttuunipuku (-le

ninki).

skeuļfc (Sn); p. -kkad; p l.n . Sn B  Td -kad; 
p l.p . -koid vaakakuppi; pl. vaaka: Sn  
skaAkoũ viesatau  (punnitaan), (v . скал- 
ĸa.)

skam \ńđ  (Sn), B  P l Td N  -d, T P  -ńe. Lm  
-ńę; p. Sn -ńdad, B  P l Td N  -dad; p l.n . 
Sn -ńdad, B  P l Td N  -dad, B  -dàd, T P  
-ńàd; p l.p . Sn -ńdoid, B P l Td N  -doid 
irtonainen , liik u te ltava  rahi, lav itsa , 
penkki. Sn ištŭsekkat якагтЫале\ (v . 
скам ья.)

skamńda\ińe (Sn); p. -St: p l.n . -išed; p l.p .
-išid  p ien i rahi. (v . ed). 

skańtš (Sn B), Td skantS, N  skontš; p ., Sn  
skańtšad, N  skontŠàď; p l.n . Sn skańtŝ\ad, 
B -àd  su ltšin a , ohut rukiinen rieskakuori 
paistetaan  uunissa ja  voidellaan  to ise lta  
puolen  su la lla  voilla; syöm ään  ru vetessa  
syd äm eksi pannaan ohra-, kaura-, hirssi- 
ta i riisisuurim oista m aitoon  k eitetty ä  
norjaa puuroa; ensin  k äännetään  kaksi 
vasta k k a ista  reunaa sisäänpäin  ja  s itten  
koko le ivos k esk eltä  kaksin  kerroin ja  
syöd ään  läm pim änä; m yös keitinpii- 
raan kuorena. (A v  ск ан |ец ъ , -ца.) 

skanťSpäreg (T d) p iirakanpaistopäre. 
skateroäka  (N ) pieni p öytä liina . (А ѵ ск ате-  

рётка.)
ska\ttę (V); p l.n . -tàd  te la  (?); pyöräpari 

akseleineen  (?). (A v  скатъ.) 
škatu^k  (B ), T P  -li; p l.n . B  -īkad  lipas.

(v . ш катулка.) 
skim nļ (Sn) kokoon kään nettävä , linkku-: 

s. veitǻ l.-v e its i. (v . згибной.)
Skip\aÝ (Sn), B  Td -àŕ; p ., p l.n . Sn -ařid, 

B Td -arìd; p l.p . Sn -aŕīd, B Td -arīd 
(la ivan ) peräm ies: Sn S. om paraxodaл 
(höyryla ivassa). (A v  ш кйпарь.) 

skipitar (Sn E  Td); p ., p l.n . -ad tärpätti: 
Sn s. voide om moine t . on eräänlainen  
voide. (v . скипидаръ.) 

skAuad (Sn B  Td); p ., p l.n . -ud; p l.p . -uid  
aarre: Sn m inä s-uu löušiį. (v . складъ .) 

skob\a (B); p ., p l.n . -ad; p l.p . -id  sinkilä- 
rauta, rautakoura, rauta, joka  lyödään
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rak en n ustyössä  k iinnip itäm ään  hirren- 
p äitä . (v . cĸ oŏá .)  

skobaraudaińë (Sn) veneen  pohjassa  pyöreä  
rautarengas, johon m aston  alapää pan- 

! haan . (v . ed .)
skobeī (Td), L m  skabA; p ., p l.n . Td skobeïid 

koverrus-, kuorinrauta, vu olin  (kaareva, 
•' p uu astia in  teossa  käytetään ): T d kalcš- 

rutŜkaišвA (-vartisella) skobeīĩ.ı kuoritet- 
tau ŝerdīd  (aidaksia , riukuja), aišoid. (v. 
ск0бель.)

*$кол\а (Sn Td TP); p ., p l.n . -ad; p l.p . 
Td -id  koulu: Sn š-az лидеЯаи asoit 
(aakkosia), (v . ш к0ла.) 

sko\ppida  (B); pr. -p in  säästää , koota . (v . 
: скопйть.)
skoppizu\da  (N); im pf. - i t i  k erääntyä, sääs

ty ä . (v . ed.) 
skotńik  (T d Sg) karjakauppias. (v . c k o t -  

никъ.)
skraba (Td); p ., p l.n . -d  liiaksi k u ivattu  

o korppuleipä (esim . kalakukon kuoresta  
! tu lee h yvä).

skrebni\tŝ (T d );p . -ttšad\ p l.n . -(tšad; p l.p .
-(tsoid  hevossu ka (v . скребнйца.) 

skrepk (B); p l.n . -ad  k aavin , kaavinrauta  
(p ienen  puum aljan  k overtam ista  var
ten ). (v . ск р еб |0к ъ , -ĸá.) 

skrepka  (T d) hevossuka: s. hambałıikaz, 
raudaińe. (v . скр еб |0къ  -ĸá.) 

skreäg (Td); p ., p l.n . -äd; p l.p . -id  turhan  
tarkka, ahne. (v . ск р яга.)  

skripk  (Sn B  Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid 
viulu: Sn otaą s-aą viättÄ  (so ittaa ). B  
vä-hä oo s-aą .nòađijoid (tek ijö itä ) meil. 
(v . скрйпка.) 

skrippi\da  (B ), Td -dä; pr. B  Td -u; im pf. 
Td sk rip ī narista, narskua, n a tis ta , nau
kua, vinkua: B  лйт і regen đaAgaksen 

'■ ал s-u. Td ukš, tǻabat (saapas) s-u.
(v . скрипѣть.)

1skrouī (B  P k), P l skröuĩ, Td skrouń, 
ı skŕòń; p l.n . B  skrouĩad, P l skröųīad, 
■> Td skrouńad, skŕòńàd, P k  skrouīàd  

u lk ok atto , pärekaton  lape (to in en  v iis to

taso): Td skŕòńàn ega (e li) katoksen 
ріал on kakš trubăd (savup iip pu a), (v . 
к рбвл я.)

*skruapp\izetta  (B); im pf. -ĩm oi kavuta: 
venehē s-īmoi. (v . вскарабкаться .) 

škua\p  (Sn B  Td Lh), N  škaþ; p . Sn B  Td  
Lh N  -ppad; p l.n . Sn -pad, B  T d -pàd, 
N  čfcopàd; p l.p . Sn B  Td -poid  kaappi: 
N staŕiĥ mänòŭ škappàĩ, ottàu kńīgàn  
van hu s m enee kaapille, o tta a  kirjan, 
(v . ш капъ .) 

skua\tert, -İİeŕ. -tteŕ i  (Sn), B  -teŕ, Td -teŕt, 
-ìeft, N  skuoìeŕđ; p. Sn -tertiid , -tteŕid , 
B  - teŕid , Td -İeŕttìd\ p l.n . Sn -tertid, -İte- 
Ýid, B  -teŕid, Td -tertid , -ìeŕîid, N  skuo- 
terdid; p l.p . Sn -tertid, -tteŕīd , Td -teri
llä  p öytä liina , (v . скатерть.) 

skutŝno (B ) ikävä: ЫЩ v e i lienou s. hänen 
hän tu lee i. (v . ск учн о.)  

skū\p  (Sn N ), B  Td -p, T P  -ppę, S P  -ppw, 
p. Sn B  Td -ppad, S P  -ppoa\ p l.n . Sn  
B Td S P  -pad\ p l.p . Sn B  Td -ppid, 
S P  -pp l\ kom p. Sn -pembi; sup. kaikis 
s-pirn  sa ita  (v . ск уп ъ .) 

syıabī (B ) heikko, (v . слабы й.) 
šlej\ad  (B ), T P  -àd  m äk ivyö t. (v . ш лея .) 
*šĭepištoi\ttada  (N); pr. -\an  sok aista , tehdä  

sokeaksi, (v . сл ѣ п ой .)
*šlepìštu\da  (N); pr. -n  tu lla  sokeaksi.

soeta , (v , сл ѣ п ой .)  
šīieg  (Sn B ), Td šlieg, N  ślieg\ p. Sn B  Td  

-ad; p l.n . -ad, N  sĩ-àd; p l.p . Sn B  Td  
-oid  riuku, kalju; kattoruode; la ttian  
(alle p antu) n iskahirsi, a lushirsi (poikki 
la ttian , e tte iv ä t  lan ku t ta ivu): Sn pari 
nostetau kođim ріал šīiegoid mü6i  пиогіл  
hirsiä n ostetaan  rakennukselle kaljuja  
m yöten  nuorilla, (v . сл ега .) 

sĭiesaŕ  (Sn) lukkoseppä, viilari: s. duottau  
ііпал. (v . сл есар ь .)  

slifk  (B ), V  -e, T P  sllfkę, Ph  sliufkę, Lm  
sliuhkę, P k  s.ıtf/c; p . B  -ad kerm a. (v .
СЛЙВКИ.)

šlipe\ttädă  (Lh); pr. -ttäu  la tk ia , lip e ttä ä  
(kissa): opasta (opi) š-täm m ã maidod.
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íī iă \þ  (Sn P h), T d  šliä\p, N  šlie\þ, T P  ' 
»U:Sliă\jppę; p . Sn -ppäd , N  -ppad; p l.n . į 

Sn Td -päd, N  -pàd hattu: N  ottàu šlie- 
Ы • pää pieheı (päähän), (v . ш ляпа.) 
sıiojļa (Sn B  Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -id  ker

rostum a, lu sto  (puussa); kerros (m aassa,
K m aidossa): Td đăred (paksu) s. mustad 

muad (m u ltaa), kandatesl (hapantaker- 
m aa) maidos. (v . слой .) 

sauūv (B  P l); p. -ad m aine: P l калаккакап 
m (kalaisen) s-as on [järvi], ( v ,o a á в a .)
SAug (K n), N  snũg\ p l.n . K n SAugad, N  

SAŪg\àd; pl.p . -īd p alvelija , (y . слугй .) 
*Sĩu\kkada (B); pr. -kan nikotella . 
šĭub\oi (T P ), Lm  -uoi lakka(m arja). 
*SAuèaŝÜ\iį (N); p l.p . -(oid, -ijoid p alve

leva , v irassa  oleva. (v . сл уж ащ ій .)  
sAu(iǻai (N ) jos, siinä  tapau ksessa  että: 

s. mille m ī rođizou, ka tüö käskegàt hălnę 
īišàtta jos m inulle jotak in  tap ah tu u , niin  
te  käskekää hänen lisä tä  [lyöntejä]! 
(v . случай .)

*SAu(tǻ\idaze (N); im pf. -īzei tap ah tu a , sa t
tua: millai ńeŋgoinę điejıo s-īzei m inulle 
sa ttu i tä lla inen  seikka, (v . случйться.) 

sjıũìib (K n  N); in. -òs p alvelu s, toim i: K n  
oli s-às sandàt (sotam ies), (v . сл у ж б а .)  

SAŪzb(aig (B); p. p l.n . -ad p alvelus-, to im i
aika. (v . ed .)

SAŪŝ\ida (B  K ıı Td N  T P  Ph); pr. -in, N  
-in; im pf. B  N  -in , K n -\n palvella , 
to im ittaa: B  рар s-iu heiłę molebenan 
pappi p itää  heille rukoushetken. s - i  
sandat dragunskois poÀkàs p a lveli so ta 
m ies rakuunarykm entissä . N  pappi s-ìu 
ve(Ŭernįaa (ilta jum alanpalveluksen). hü
vä hebo: s-ìu Ьаілп i  kundçnou händäi 
h y v ä  [on] hevonen: palvelee h än tä  ja  
to tte lee  häntä , saudattan s-ī sotam ie-  
henä p alveli. T P  koirę snūžiu (seisoo  
kahdella jala lla), (v . сл уж йть.) 

SAūžind(aig (B); p. -ad palvelusaika: minun 
s-as p alvelusaikanani. (v . ed .) 

šläp\äk, -ak (B); p l.n . -akod lum peen  lehti; 
va lk ea  lum m e. (vrt. A v ш лепакъ.)

šläpäkköheiń (P l) lum peen lehti. (v . ed .) 
šlött\ädau (N ), Ph  -ödăui P k  -ädäu  sa taa  

räntää,
šlö\tüöi (V); p ., p l.n . -tüöid; p l.p . -ttölüöid 

sam m akko. 
šmaÜku\ttada  (B); pr. -fan; im pf. -tin  

m aiskuŧtaa: š. süJl (suulla). 
smeńi\da (N  V); pr. -n; im pf. -U ì m uu ttaa , 

vaihtaa: N  smeńiu sobàd (v a a ttee t), 
(v . смѣнйть.)

*8тепіл\1а (N); pr. -ou va ih te lee , m u u tte-  
lee, siirtelee: p a p p i kolŰaižęd s-ou käśìs 
kädęi pappi sorm uksia v . k äd estä  käteen  
[vihk iessään], (v . ed .) 

smielę (V) rohkea, (v . смѣлый). 
sm iern\ī (T d  Sg); p l.n . - (a d  ty y n ilu o n to i-  

nen, rauhallinen, (v . смирный). 
sm ie\ttidä  (Sn Lh), B  -ttida , Td -Uida. pr. 

Sn M Lh -tin , B  N  - (tiu , Td -tin, P h  -tiiü; 
im pf. Sn B  P h  M L h -İīn, T d  -fin , N  -ïìn  
luulla, arvella: Sn m inä s-tīn  šina oned 
hüvä mužik  (m ies). B  iŝand s-(tiu, što 
(että ) koir napsen puri. N  eę s-tťinu, što

■ häm m indai nostàu kreuĭai suoi (kattoon  
asti), (v . смѣтить.)

smorođ\ida  (Sn B  Td); pr. -in; im pf. -īn  
h aista  u lostukselle; Td h a ista  p ahalta  
yleensä: Td ku pidäy, šätän  (onkim adon) 
šestkoropkas (peltirasiassa), se rubedau 
s-im ai raudale. (A v  см ородйть). 

smorođind (B); p. -ad  u lostuk selle  haisem i
nen. (v . ed .) w:

smōļf (Sn B); p. -ttad; p l.n . -tad; p l.p .- ífid 
Sn naam ioitu  (henkilö); [jou lunpyhinä oıı 
ollu t tap an a  kulkea n aam ioitu na ta lo sta  
ta loon]; B (asiain, suhteiden) sekoittaja , 
sotkija: Sn p id iäu suorita s-tikš lähtä 
p itää  läh teä  pukeutum aan  naam iaispu
kuun. (v . см утъ.) 

šmötkü (Ph) m uhkuräköysi, rääsykim ppu: 
sīben piäs on pletìttü  bвftšàg Ui š., nuoras, 
ribus i  verkkoträpi(tǻäs i  rogozas siip iver- 
kon p äässä on p u n ottu  m .l. š., nuorasta, 

- rääsy istä  ja  verkonriekaleista  sekä  nii-
■ 1 nosta. . :ìi
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sńetka (B ) kuore (osm erus eperlanus). (v .
сн ет |0к ъ , -ĸá.) 

snim ai\ta  (Td); pr. -(Ŭen; im pf. -(Ŭin  va lo 
k u vata . (v . CHHMáľb.) 

sńim \idä  (Sn P h), E  -idä; pr. Sn B  P h  -in; 
im pf. -īn  ed.; B  m yös n ostaa  k ortti pa
kasta: Sn s. patŕet (va lok u va). B  hän 
sn im ī kariin, (v . снять, снйм утъ.) 

sńimts\acl (Sn), B  Td -àd, T P  sn-àd; pl.p . 
Sn B  -oid h iilip ihdet; B  m yös k yn ttilän  
n iistin sakset: Sn s-оіл hīld pandau sama- 
varā  (teek eittim een ). (A v  снймцы .) 

snuap  (Sn), B  snuap, snóap , Td snuăp , N  
snuoppu , V  snuappu; p. Sn snuappud, 
B  T d snóappud, N  snuoppud , P k  snuap
pud; p l.n . Sn P k  snuapud, B  snuapùd , 
B  T d snóapùd , K n snuapùd, snuapùd, 
N  snuopùd; p l.p . Sn V  P k  snuapuid, B  Td  
snóapuid, K n snuàpùid ; Td snŭăpùid, 
snuapùĩd, N  snuopuid  lyh d e, sidoin: Sn  
kümmene snuappud om bapk (kuhilas). 
snuapud bapkoihe pandau. B i n i-šu d (veh 
n ätk in ) šidotau snóapuiĭe, ükšin snòapuin. 
Td bapkoihe (ku h ila ille) pandau, kümmĕ- 
ńìn snuapùĩn. (v . снопъ .) 

šņur\k  (Td); p. -kkad; p l.n . -kad  nyöri.
(v . ш нур10къ, -ĸá.) 

snäřed\idä  (Ph); pr. -in; im pf. -īn  ladata: 
s-ī orušan  (p yssyn ), (v . снарядйть). 

sòakvandeh (Td); p. -ť; p l.n . -ed; p l.p . -id  
lipon  su uvan ne. (v . сакъ.) 

sóakverìc (T d) lip p ohavas. (v . ed .) 
šoanę (L m ) suuri nahanparkitsem isam m e.

(A rv щ анъ.) 
šob\a (Sn B  P l Td K š Ph  Lm); p. Sn B Pl 

Td K š P h  -ad, Td -ăd; p l.n . Sn B  Pl 
T d— T P  Ph  M Lh -ad, B  N  T P  -àd; p l.p . 
Sn B  P l Td K š N  P h  Lm  M Lh -id  
vaate . P l Lm  m yös m iehen paita: Sn  
sobid bũİÜides v a a tte ita  p estessä , ak 
ĭäkš s-id hūhtomã (v iru ttam aan), kebde- 
dis sobis каѵелЛаи k ev y esti p u ettu in a  
kuljek sivat. B  koja rikkou sobad koi 
turm elee v a a tte e t . P l hibđad vaste soba 
ihoa vasten  on p aita . Td đumancabu

sobanpeši(ūAę Ju m alan  apua vaatteen -  
pesijälle (terveh d ys). Ph  azutàĥ midä  
tahto sobin [pa lttinasta] teh d ään  kaiken
la is ia  v a a tte ita . Lm  sobidem pestäv karttę 
vaatte id en p esu k au k alo . M icťŜe sobat pe- 
zöu itse  [em äntä] v a a tte e t  pesee. 

sobah\išed (Sn B ), N  -īšed; p l.p . Sn -išid  
k uu kau tiset (naisilla). 

sobai\ńe (T d ); . p l.n . -šed vaate: s-šet se 
teil on hüvàd onpa te illä  h y v ä t v a a ttee t. 

sobanovibel\iį (B ), Lm  - ī  vaa ttu ri, räätäli. 

sobasundug (Td); p ., p l.n . -ad  vaatearkku.
(v. cy im ýĸ b .)  

sobatoińe (P l) a laston . 

sobauzA (N); p l.n . -àd  v a a te n y y tt i. (v .
ý3enT>, у зл а .)  

sob\ida (Sn B  Kn Td N); pr. -in; im pf. 
-īn  sopia: Sn p idŉ u s. keskenä. emme 
sobigoi đeŋgađ dagamã em m e so v i raho
jen  jakam isesta . B  šapk  (lakk i) sobiu 
piähä, avađin  (avain ) ликко. hän sobiu 
sapošnikakš (suutariksi), ed sobi ń i keine 
(kenenkään kanssa), ń i m ihi .madū  
šinuŋke ei sua s. ei m illään  ta v a lla  voi 
sinun kanssasi tu lla  to im een . Td koĩŏïidă 
падлогл kudam .mŭd kuhu sobiv lyöd ä  
kiinni n auloilla  m ikä la u ta  m ihin sopii. 
ei sobilu ń i mi-'te müönda,A e ivä t sopineet 
m itenk ään  m yöm isestä .

*soh | idakseh (AV); im pf. (hän) -īh, (hüö) 
-īhoz pukeutua.

*sobizu\da (N); im pf. - i ed.:. s-i ūšīhei 
sobīhei (vaatte isiin ).

*sob\itta (N); pr. -idau; im pf. -ìš  ed.: 
s-dau sobī (vaa tte isiin ), mušik  (m ies) 
sobìš^i lähi.

*sobi\ttada (N); pr. -tęttai pukea: s-lęllai 
(pu etaan) kńägin  (m orsian) tmvīäeŕ sobī- 
hei (vaatte isiin ). 

soboī (Sn B Td Ph); p ., p l.n . -id; p l.p . -īd  
soopeli: s-id oAdau sibeŕis  (Siperiassa), 
(v . собол ь .)  

sobor (N); p l.n . -àd tuom iok irkko, (v . co -  
боръ.)
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šobrotada (T d  Sg) m olistella  ved essä  pahlai- 
m ella (ongenvavalla). 

sóbu (B  Td N); p. -d sopu: B  sobus eletau.
keuh (T d köuh) s. paremb kui rikàz rīd. 

sog\ed (Sn— K š V  Ph), S P  Lnı -et; p. 
Sn— K š V  P h  -edad, S P  -iedu; p l.n . Sn 
— K š V  P h  -edad, S P  -ied; p l.p . Sn Pl 
Td V  Ph  -eđıd, B  Td -edid, Kn K š -edĩd, 
S P  -іелоі sokea: Sn s. ei ńäge ń i m idä  
(m itään ), kävelet kui s. кагітщеділ  
(kädellä  k oetellen). 

soge\ta (Sn B Td), N  -tta; pr. Sn B  Td -nen, 
N  -nęn, -nęn im pf. Sn B Td -ńin, soeta: 
Sn m inä s-ńin, eń ńäge ń i m idä. 

*sogAa\śśizetta (Sn); im pf. Sn -śīhe, B  -sī, 
-sīhe, -śśĩhe, z-šŭīhe  suostua: Sn kup- 
tsań İüİăr s-śīhe saAdatan tagaze măndă 
mieheAę kauppiaan ty tä r  su ostu i m ene
m ään n aim isiin  sotilaan  kanssa. B  mu- 
źik końđĩjaŋke s-śśīhe ruadamā  m ies 
su ostu i karhun kanssa tekem ään  ty ö tä , 
(v . согласйться .)  

sogAa-sno (B  Ph), N  so-g.ıàsno sovussa, 
m ukaan: B  suadī elämä s. a lk oivat elää  
sovu ssa , (v . cornácHO.) 

soik (B); p l.n . -ad  närhi. (v . cóň ĸ a .)  
soim  (B  Td K š N ), T P  Lm  -i; p. K š -d; 

pl.n . B  Td K š N  T P  -èd-, p l.p . B  Td -id, 
K š -īd  seim i, heinähäkki, r itilä  (tallissa). 

soim  (Sn P l Td Pk), P h  Lm  saimę; p., 
p l.n . Sn Td soim\ad, P l Td P k  -ed, p l.p . 
Sn P l Td -id  iso vene: Sn s. kandau ku- 
īad vīŝküme đauhod (noin v iis ik ym m en tä  
kulia jauhoja). 

soitànd (B); p. -ad ty k y ttä m in en  (v a lti
mon): suonèd s-an heitetau dai heŋg läh- 
tou kun su onet (va ltim o) lak kaavat  
ty k y ttä m ä stä , niin  henkikin  läh tee. 

soi\tto (SP); p. -ttuo-, p l.n . -íot; p l.p . -tto- 
лоі harm onikka: soittoh soittoa so ittaa  
h-kkaa.

soi\ttoa (SP), P h  -ttai; pr. SP  P lı Lm  -tan 
so ittaa; ty k y ttä ä  (valtim o): SP  s. soit
toh s. harm onikkaa. Lm  suoni soittaa  
valtim o t.

so\k (Sn B ), B  -k, N  P k  -kku. Lm  -kko; 
p. Sn N  -kkud; p l.n . Sn B  -kud (koivun) 
m ahla; (m arjan, nauriin) m ehu; (p ii
pun) hiki, öljy; sperm a (naisilla): Sn  
коіѵишокк..от maged. P k  tabakan sokku. 
Lm  truņkan (p iipun) sokko [pannaan  
ham paisiin , kun n iitä  k iv istää], (v . 
сокъ .)

ŝokk\Epielèď (P lı) leukapielet; -ęruodàd (T P) 
leukaruodot (kalan). 

śokor (N ) appi (vaim o n im ittää  m iehensä  
isää näin), (v . свёк оръ .)

*šokšunai\ne (Lm ); p l.n . -šed Ä änisen  v ep 
sä lä inen .

* šoAaizoi\tta (N); im pf. -tin  lo iskia, lo 
t is ta  (?)

*šoAai\tta (N); pr. -dau  so lista .
*šoAi\šta (N); pr. -šou ed. 
so\īm  (Sn B  N ), D -лт; p. Sn B  -.rnıed, 

B  -Imed; p l.n . Sn B  -лтМ, B  -Imed, 
N  -umèd; p l.p . Sn -īm id, B  -ĩm īd  solm u; 
D  työreen  aisan p äässä laajennus. Sn  
Auadi ń īí í ī  s. tee lankaan s.! 

soAod (Sn Td); p ., p l.n . Sn T P  -ad  m allas, 
m altaat: Sn s-as Auaditau vuaššad m al
ta is ta  va lm istetaan  kaljaa, (v . сбл одъ .)  

soloikivi (P l) alunakivi. 
ŝoAoińik (B ) lounainen. (A v  ш алойникъ, 

ш олоникъ.)
SoAom (Sn B  Td Pk); p ., p l.n . Sn B  Td 

-ad, B  -àd; p l.p . Sn -oid k atto lau tojen  
painoksi pantu  harjakouru, joka on  
k iin n itetty  harjahirteen koristeellisilla  
puuvaarnoilla  1. pulpukoilla; vilja-aum an  
olk ipeite (su ipp en eva ylöspäin): B  s. ол- 
ges pandau piäAę [kun ruis-, ohra-, kau- 
rakeko tehdään], oĩgińe š. sidotan 
katoksekš, íerad ( la tv a t) üïähakš. Td  
veŝi tulòu šolomad (kattokourua) müöi. 
P k  Uego katetau š-ал. (A v  ш олбмъ.) 

soAo\vei (Sn B  Td), N  -hei; p ., p l.n . Sn B  
Td -veid satakieli: Sn s. viheldäu. Td  
pajattau  (laulaa) ku s. (v . сол овей .) 

šomk (Sn Td); p. p l.n . Sn -ad; p l.p . -id  
Sn rakennuksen p äätyviilo ; Td k a tto 



396 so

lau tojen  painoksi pantu  harjakouru: Sn  
š. om perüm  р іал  sam i í'erendŭs (y lin  
kolm iom ainen osa). Td kođi on katettu 
naudan, šĩd on pandu š :(š -ā l on ištutettu  
harăkàièęd asu inrakennus on k a te ttu  
laudoilla , s itten  on p antu  h ., h-uun on  
p iste tty  puuvaarnat 1. pu lp uk at, (A v  
nocÓMĸa.)

šona (Sn B  Td N); p ., p l.n . -d  lĭirssiryyni: Sn 
šonakuaS (-puuro). (A v пш ена.) 

sondannā (B ) vääräksi m en n yt (ptıu). 
sońđištunnu  (B ) v ä ä r isty n y t (puu). 
soozaŕ (V); p ., p l.n . -id; p l.p . -ĩd  kirppu. 
*sopĭ (B); p l.n . -ad lahje (housun). (A v  

соп л я .)
sordand (B  Td) k asvavan  puun kaatam i

nen. /1 j
sordim  (T d );p . -d; p l.n . -ed; p l.p . -id  lasku- 

avan to  (ta lv in u otan  vedossä). 
sord|(o) (Td), T P  -o; P k  -(o); p l.n . P k  -od 

sortoaita , risuaita; P k  haka lähellä  
kotia: T P  s-o, ku lehmih niškoi azutah 
aidę s. kun lehm ien  pääsyn  estäm istä  
varten  teh dään  aita . . į , 

sord\uda (B  N  T P  Ph Lm ), S P  -ıto; pr. 
B T P  SP  P h  -un, N  -ŵn; im pf. B  Lm  P h  
-uin  sortua, k aatu a, lan geta , pudota: N  
sinä s-ùd đaugois (ja lo iltasi) i  (ja) naŋ- 
genęd muohei. T P  hirvi voi vie matkata 
ambuhui, sīd  s-ū hirvi vo i v ie lä  am m u t
tu n a  kulkea, s itten  sortuu. S P  pidätte, 
äna s-u  p idä k iinni, ä lä  putoa! P h  orav 
ei s-u  (pu toa) muah. 

sor\k (Sn B Td K š V), Kn -k, K n N  -k, 
Lm  -kkę; p. Sn B  K n Td K š -kkad; 
pl.n . Sn B  Td K š -kad, B -kàd, K n -ìcad, 
Lm  -ĥkad; p l.p . Sn B  Td -kkid, Kn K š  
-k,kĩd sorkka, sääri (polven  alapuolella  
o leva  osa ja lkaa ih m isellä  ja  eläim ellä). 

sorknũ (L m ) sääriluu (ihm isellä). 
so |ŕm  (Sn B  P l Td N  Lh), B  -rm, V  -ŕm i, 

,T P  S P  Ph  Lm  -rmi; p. Sn B  P l Td V 
L h -rmed, S P  -rmie; p l.n . Sn B  P l Td V  
S P  Lm  Lh -rmed, B  K n N  T P  -rmed; 
pl.p. Sn B P l V  Lh -hnid . Td -rmid, S P

-rm ĩ sormi: Sn hein om p iİk, sormen 
däred (paksuinen). Lh n aiīā  лоикщ  ka i
van sormem^mäńijän  la ttiaan  k aivaa  
reiän, johon sorm i m ahtuu . B  sor
men (-idęn) keskuttšàd. Ph sormen kes- 
ku(Ŭàâ sorm envälit. 

sormèędjūr (N ) sorm entyvi. 
sormènńok (N ) sorm enpää. 
sormevedo (T d) sorm ik ou ku nveto. 
sormińivel (Lm ); p l.n . -ed sorm in ivel. 
soŕmišuaràd  (V), P h  Lm  sormišoarad sor

m ien v ä lit. 
soro (B); p l.n . -d sorasin: s-d on nuotas; 

soroihe (sorasim eeıı) šidotau nuor, šĩd  (s it 
ten ) se nuor vaĩkitau  điän ałię. 

soro\k (Sn B  P l Td); p. -kkad; p l.n . -kad; 
pl.p . -koid naidun naisen päähine: Sn s. oŋ 
kui m uŝikaą  (m iehen) hai (lakk i), tagaa 
svăskät (sidenauhat). (v . cop óĸ a .)  

soroko\ufke (V ), Lh -hk; p ., p l.n . У -ufkad, 
Lh -hkad v iinapullo  (Vío äm päriä): Lh  
duou s-hkan vīnad. (v . copoĸóвĸa.) 

sorover\k (B ), Lm  -kko nuotan  ensim m äinen  
verkko, h yv in  harva. 

šor\ppE (V), P h  Lm  -ppę, P k  -p, p. Lm  
-ppàd; p l.n . V  P lı -ppàd, V  P lı L m  
-ŷpad, P k  -pad  p iikki (atraim en , hangon, 
äkeen): V  azragan šorppad. (ks. ŕİorp) 

sorz (Sn Td N ), V  Lm  -ę; p. Sn Td -ad; 
pl.n . Sn Td V  -ad, Td N  -àd; p l.p . Sn 
Td -id  sorsa: Sn s. uivau poigideŋ kere. 
kosken oŋ калап ajat s. ><

*sor|í (B  Ph); p. B  -ttad, Ph -ttăd  laji: B 
16 sorttad mrãmorad (m arm oria). P lı 
т іпііл o īi šangùz ostettu lidnas kaikkĕd 
sorìtăd kanăd vähaižèn  m inu lla  oli repussa  
väh än  kaup un gista  ostam iani k aikenläji- 
sia  kaloja, (v . сортъ.) 

sor|íta (Sn B  Pl Td), M -ta; pr., Sn Bi Pl 
Td V  M Lh -dan, Kn -dàn, N  -tai; im pf. 
Sn Td -žin, B  P l Lm  M Lh -din, N  soŕïl, 
V  Kj -éin  k aataa  (puu y .m .; ei vettä ), 
pudottaa: Sn davai horīšā, m inä šinuu  
sordaą ru vetk aam m e pain im aan , m inä  
sin ut kaadan. B  ken pūn sord? ozràd
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1 ülähăm ppiäi ordiŝiA sortaa anahakš(i) 
л а ій щ  ohrat pud otetaan  y lh ää ltä  par
s ilta  alas la ttia lle  [riihessä], тілла końđī 
,hebon sorđ  karhu kaato i hevoseni, konz 
tułettţ päìŜid sordamā m illoin  tu le tte  
uunia särkem ään (hääm eno)? Td sortła 
mectsàs pardęd  (hirret), sorda nogi nuo- 
hoa! m a đo soriin nogen trubas m inä jo 
nuohosiıı savupiipun. V  Kj hóaban (haa
van ) sorźin. L m  lehmäŋ konđl sorđi. 
Kj ла,иdat kai sorkam  pudottakaam m e  
kaikki laudat [alas orsilta]! 

sotk (Sn B  K n), V  -ę; p. Sn B  Kn V -ad\ 
pl.n. Sn B Kn V  Lm  -ad; p l.p , Sn B  
-id, K n -īd  sotka; B  L m  sorsalintujen  
yleinen  n im itys: Sn vedes u ive ĭī (uisken- 
te lev a ) s.

sotk (Sn Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -id  neljän
nes viinapullo , (v . cÓTĸa.) 

so(k\ida  (Sn B  Td V  Pk), T P  sotk\ida; pr. 
Sn B  Td V  T P  P k  -in; im pf. -m  so tkea  
(esim . ta ik inan  juurta): Sn đogo taigin og 
s-ittu?

soísfc]t (Sn); p; p l.n . -iad; p l.p . -i(oid ta lon 
poikien va litsem a  m aalaispoliisin  apu
lainen entisaikaan, (v . сбтск ій .) 

soudàndviU  (N) h ank avitsa . 
soudàntte\ī (Td), N  -ĭĭu ;  p ., p l.n . Td -ĭīod;

p l.p . -ľīoid (ven een)tu hto . 
soud\ełuznaudę (T P ), P h  -àwLumdç. sout- 

tau Jiaudg, P h  Lm  soudandçAaudaińę ed. 
soudatada (Sg) h eilu ttaa , tu u d ittaa  la sta  

(kätkyessä). 
soudin  (Td N  Sg); ill. Td Sg -ai, N  -ai p iiri

leikki, seuratanssi; Td Sg kun s. alkaa  
(laulaen): mäne veda s.! to inen  huutaa: 
s-ail s-ai\ (vrt. A v  сбвы онъ, сбльгинъ. 

soumeda (N ) solm ia.
sou\tta (Sn B  Td K š), B  Ph Lm  -la; pr. 

Sn B  Td K š T P  -dan; im pf. Sn B -đin. 
Td -iin , K š -đīn, N  -doi soutaa: Sn 
аігоіл souttau. läkkÄ m iīĩe i soudamā 
venehë lähde veneeseen  m inua sou ta
m aan! B  ńügü (n y t)  pidäu randā s. 

sova (K j); p ., p l.n . -d  kotka. (v . coв á .)

Soilet (N); p. -èttad; in. -eìàs n eu vosto .
(v . сов-ктъ.) 

sovet\oida (Sn), B  -uida, Td -uita; pr. Sn 
B -oi(Űen, Td -ui(Űen, N  -oitai; iıtìpf. 
Sn -oi((Ŝin neuvotella; neuvoa: Sn đieÀÔ 
lähìes p idŉ u s. pereheŋ kere työh ön  läh 
tiessä  p itää  n. perheensä kanssa. B  minä 
s-ui(tŚīžin šiUę paŕemb kävüdä seppä  
m inä neuvoisin  sinua m ieluum m in m ene
m ään sepän  luo. Td tahton teideŋke 
sovetoita haluan teid än  kanssanne n. N  
m inä вілле s-oi((Ŝīŝimbį ottada zerha- 
лоіпд m inä neuvoisin  sinua ottam áän  
p eilin , (v . совѣт]овать, -ую тъ.) 

spaīer  (T d  Sg); p ., p l.n . -ad seinäpaperi.
(v . n ınanépa.) 

spa\sibo, -śì-bo, -ss ib o  (B), K n -ssįbo. Td 
paššibo, N  spaśŝibo. P h  paśśibo; p l.n . B  
spa\ssibot, Kn -ssįbod, Td paŠśibod, N  
spaśśibod, P lı pasśibod; p l.p . Td pašši- 
boid, N spaśśiboid  k iitos: B  spaśvbo šiìłçi 
k. sin u llîe  spassibot anttau  (lausutaan) 
iŝandałę. spa-ssibo hü-viŋ go-śťitandao 
k iitos h yv in  k estitsem isestä . anduoi spas- 
sibon turunç Td paśšibo küzümäł (k y sy n 
nästä)! paššiboid ülen ä i (paljon). Ph  
paśśibod anduoi (k iitti), (v . сп асй бо.)  

*spa\ssida  (B); im pf. -s ī  pelastaa: koir 
napsen spasī mados (käärm eeltä), (v . 
спастй .)

*špilk  (B); p l.n . -ad kenkänaula, tellikka.
(v . ш пйлька.) 

sp i\īš  (Sn B  P l), Td -is; p. Sn B  P l -(dad . 
Td -ttsad; pl.n . Sn B  P l -((šad. Td -(tsad. 
V  spī(tëàd. Lm  spī(Ű ad  pyörän-, rattaan-  
puola, pyörän kehrävarsi: Sn kiekos 
sp i( tśat kätketä. B  (eĩegois (karreissa), 
krūgis (pyörissä), on sp i( tǻad. (v . спйца.) 

spiíšk  (Sn B  Td); p. -ad; pl.n . -ad. Td -àd; 
pl.p . -oid tu litikku: Sn (ägä ruo((ŝiį 
spi(ŝkoİD piđetäu  tä ä llä  su om alaisia  t-ja  
k äytetään , (v . спйчка.) 

spiÛkamvedo (T d) tik u n v eto  (leikki, arvan  
tap a in en ), (v . ed .)
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spiïǻkekorobkainę (L m ) tu litik k u laa tik k o .
(v. спичка ja  ĸ op óŏĸ a .)  

spiíškkoropk  (Td), -ękorobkę Lm , ed. 
spiÛkęvakkainę (Lm ) ed. 
spiíškvak  (B ), Lm  spiiškęvakkę ed. 
spokoino (Sn) rauhallisesti: üöm magaš s.

(v . спок ой н о.) 
špoŋk (Td); p. -kad\ p l.p . -kid  p o ik itta in en  

uurrepiena, -lista  (pöydässä, ovessa , h irsi- 
lau tassa). (v . ınnóH ĸa.)

*sporeudu\da (B); im pi. - t i ĩ  r iitaantua.
(v . сп бр иться .) 

sporïež (N); p. -ad turm elem inen , turm elus  
(lo itsijan  aikaansaam a): puhuu s-aą. 
oppiu  (k oettaa) s-ad Aaskeda. (A v  n op- 
тёж ъ .)

spor\tida  (Sn B ), Td -Uida, N  -ìida-, pr. 
Sn B  -(in. Td - (d u ; im pf. Sn B  -İīn, 
Td - i t i  turm ella, p ilata , n o itu m isella  
vah ingoittaa: Sn ei p idä reged s. N  ei 
pidä sporìida pivod biihau  (nuorukaisen  
o lu tta ), (v . испбртить.) 

spoèo-bī (N ) avu stu s, (v . n ocóö ie .)  
sprav\ida  (Sn); pr. -m ; im pf. -In parantaa  

(sairas): voidgi sinä s. minun İüiİăreę? 
(v . cnpáвHTb.) 

spravind  (Sn); p. -ad parantam inen (sa i
raan): vähäd ела ota s-as o ta  runsaasti 
p-sta! (v . ed .) 

spraviz\etta  (Sn); pr. -ou parantua, terveh 
tyä: voida рйѵоіл (-ö ljy llä ), šīt s-ou\ 
(v . справить.) 

spruav\ida  (B  Lh), N  spruov\ida\ pr. B  Lh  
N - in ; im pf. -In to im itta a , su orittaa , hoi
ta a  (asia): B  т ілла hebo s-ī i(İšes i  m inus 
m inun hevosen i h o iti asiat sekä  om asta  
että  m inun p uolestani. N  eŋgi voiŝ 
m inä s. sida điĕлod (asiaa)? (v . cn p á- 
вить.)

spruovizu\da (N); im pf. -i parantua, ter
veh tyä: m oĩīšītoidbį, štobį s-iz m illai ś ìīm  
rukoilisit, e ttä  silm äni paranisi, (v . 
справиться.) 

spwaļs (Sn P l— K š), B  Td -s, V  -ssę, SP  
spoassu-, p. Sn P l— KŠ V  -ssad, SP

spoassoa; g. Sn P l— KŠ V -san, SP  
spoasan  V apahtaja; Td k irkollinen ju h la 
päivä: P l s-ssad va sta ili (o te ttiin  v a s
taan ) [pääsiäisyön  jum alan p alve lu k 
sessa]. Td eńdêimäińe s. [elokuun 6 p.], 
toińe s. [elok. 16 p .]. (v . сп асъ .) 

spuasam päiv  (Sn B  P l Td) elokuun 6 p. 
kirkollisena ju h lap ä ivän ä  K ristuksen  kir
kastam isen  m uistoksi: Sn m inä īähten 
s-ал ргиагпікал  e lokuun  6 p ä ivää  läh 
den v ie ttäm ään  sitä  ju h livaan  kylään , 
(v . ed .)

spuasāmpühä  (N ) paasto  1— 16 elokuuta. 
špuog (N );p .-a đ . p istinm iekka. (v . ıu nára.) 
spuor (B  Td M); p. -ud  riita , kina: M 

s-uu .nuađīŝil rupeaisit r iitelem ään , (v . 
споръ .)

spuo\ŕida  (Sn B  Td N ), B  -rida , B  T P  
sporida-, pr. Sn B  Td spuoŕin , B  sporitau, 
N  spuo\ñn , im pf. Sn -iīn , B  Td -t o i , T P  
sporittih  riidellä , k inata: B  karu i  апЯел 
sporitau  paholainen  ja  en k eli r-vät. 
meiłę еил§ konz spuorida  m eillä  ei ole 
aikaa k. (v . сп бр и ть .)

*spuoriška\ta (B); im pf. -İİī a lkaa riidellä, 
vä ite llä , (v . ed .) 

sroH\zeta (M); pr. -zou; im pf. -zīhe tu lla  
rakennetuksi: m ellití s-zou m y lly ä  raken
n etaan . (v . C T pÓ H T b.) 

srument (P l), Td strumenV, p ., p l.n . P l Td  
-ad  am m attila isen  työk a lu , (v . стру- 
ментъ.)

srušlcę (Lm ) h öylän lastu . (v . ст р у ж к а .)  
srūgavo (L m ) lam m asnah oista  verinahan  

p oistam in en  ta lja s ta  hankausraudalla. 
(vrt. v . cTporáľb.) 

staganheinę (Lm ) sanajalka. 
sta īi (Sn), B  stòaī, Td N  stalv, p ., p l.n . Sn  

staìid , B  stóaĩid. Td N  stalid  teräs, 
(v . сталь.)

sta ĩń ī  (Sn), B  stóaĩińe  teräksinen: Sn būr 
(k ivipora) oo s. batog (keppi), (v . сталь-
Н Ы Й .)

šta\nad (Sn B  Td), B  -nàd, Kn Td N  s-nàd, 
T P  -nìd. Ph -ńid. Lm  -nid\ p l.p . Sn B  Td
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-noid, N  s-noid m iehen housut (B Ph  
lyh yem m ät kuin  bŕūkad); lahkeet p ide
tä ä n  saappaiden  varsien  sisässä: Sn 
hrıhūf йіілл„еил1  ítanoid, kuađdois käve- 
löu pojalla  ei ole päällyshousuja, alus
h o u su illa a n  kuljeksii. P h  ŝtańid ondah 
madanembad kui bŕūkad. (v. ш таны.) 

stanov | ï  (Sn), B  Td -oi; p ., p l.n . Sn -iad , 
B  Td -oid; p l.p . Sn -vijoid, B  Td -oid 
nim ism ies, kunnan y lin  p oliisiv iranom ai
nen . (v . становбй.)

*stants\ī (Lh); ill. -i(ā m ajatalo, (v . стан ц ія .)  
staŋkad  (B ) veneen  te la t, pilittavad s.

sahapukki, (v . стан |0къ , -ĸá.) 
stara(eĩnu°i (P h ) u uttera, ahkera, (v  .стара- 

тельный.)
sta\ńk  (Sn Td Lh), B  -rik, B  Td N  Sg  

-ŕiìc, N  -ŕìk , -ŕik , T P  -rikkp ; p. Sn Lh  
-rikkad , B  Td N  Sg -ŕifckodfp l.n . Sn Lh  
-rikad, B  Td N  Sg -Hkad, N  -ŕikàd; 
pl.p . Sn L h -rikoid, B  Td Sg -ŕikoid  
van hu s, ukko, äijä: Sn starig^da sta- 
rux o ĩđ i külüs ukko ja  akka (vanh uk set) 
o liv a t saunassa, (v . старикъ.) 

staŕikainę  (N ) p ieni vanhus, (v . ed .) 
staŕin  (Sn B  Td N); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid 

sa tu , tarina: Sn sanugat (kertokaa) 
s-ad, maAttanettE (osannette)! N  roskaêl 
aino s-oid  kertoili aina t-ta . (v . ста-
p u H á . )

starinoi\ta  (Td); pr. -( įŝen tarinoida. 
starover (Sn B  Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . Sn B  

-oid, Td -id  vanhauskolainen: Sn mei- 
deŋ küläss..ende o ĩi s-oid, a ńügüd(e) 
euAç. (v . старовѣръ) 

staršin  (Sn); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid kunnan- 
van hin , -esim ies: vuiberittau  (va litaan ) 
s-ak!ś. (v . старш ица.) 

staru\x (Sn), B  Td -*; p. Sn B  Td -x×ad; 
pl.n . -xad; p l.p . -xoid van ha akka. 
(v . ст а р у х а .)  

staruhai\ńe (Td); g. -Zen p ikku m um m o. (v . 
ed.)

stauha\k (B); p. -kkod; p l.n . -kod; p l.p . 
-koid  kangaspuut, (vrt. v . ставокъ.)

stauń  (B  Td); p ., p l.n . -id  (-ad?); p l.p . -id  
(ikkunan)luukku. (v . стйв|ень, -ня.) 

stau\ÏŚ (Sn B  Td), V  -( tíę, T P  -İÍŜę; p. Sn 
B  Td -M ad; p l.n . Sn P k  -( ĨŜad, B  T d V  
T P  -(ĩêàd, N  -Uad; p l.p . Sn B  Td -( tío id  
pyöreä (puu-, k iv i-, porsi iin i-)kuppi, 
kulho: Sn stauĩĩêā vei pandau, ãuodau. 
N  ottau stauìĥau (kulholla) vet kuodĩs- 
p iei (tiin u sta ). (v . cTáв|eıp>, -ц а .))  

stavin\ad  (Sn Td N); p l.p . -oid kangaspuut: 
Sn s-ois kudotau kaƞgast. (A v  ставйны.) 

stegńildäu (T d) p yöräyttää  (tekee): koìot- 
kaizen (onkim atorasian) hän s. ühtes 
ehtaiêes (illassa), (vrt. v . стегнуть (?).) 

*síeī\k  (Td), V  -kę; p l.n . Td N  -kàd, V  
-kad kengän välipohja: Td ombęnťęs 
s-kàn piänę pandàu panàiń į tuoiht, bir- 
Ъгл šihi sapòêńik tartuttàu; šĩd  panòŭ 
piänę pohdnahkàn Іиокёлё om m ellessa  
välipohjan  päälle pannaan palanen  
tu oh ta , suutari p ik ilangalla  siihen  kiin
n ittää; s itten  panee tuoh en  päälle pohja
nahan. N  hum auzutiī, kui s-kàd lie tíĩ 
h u m altu ivat, tu liv a t sikahum alaan. V  
humaAass^oŋ kui s-kę on sikahum alassa. 
(v . стелька.) 

steĩug  (Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid  sillan  
kannen kannatinpuu . (v . стелю га.) 

steraiįda (Sn), B  P l Td -ta; pr. Sn B  P l 
Td -(İšen; im pf. -((Un hangata, hieroa  
p esu vaatte ita  pesukaukalossa  saippua- 
vedessä: B  s-ta sobidem pestes (v a a tte ita  
p estessä). (A v  стереть.) 

sťer\ĭc (Td); p. -kkad  p yyk k i, pyykinpesu: 
Td zavođīn  (aloin) tänäpä s-kan. (A v  
стёркъ.)

*stīh (B); p l.p . -u id  legenda: kualikad  (ker
jä lä iset) s-uid pajatetah  (lau lavat), (v. 
стихъ.)

Štī\k (Sn B  Td), N  štįk, štįìc; p. Sn B  Td  
-kkad; p l.n . -kad, N  štikàd; p l.p . Sn B  Td 
-koid p istin , p a in etti, keihäs: Sn san- 
dat štīkan pü š( rišdkaąsad  sotam ies  
p istim ellä  p isti ihm istä , (v . штыкъ.)



što (Sn B  Td N  Lh P k ) että , kuin: Sn đuo- 
zéttau humcL.m šihi suai što ei tiettä 
ittŝed  ju ova t itsen sä  hum alaan ta ju tto 
m aksi asti. N  đuoksou što tuuīviexoŕ 
tnänou juoksee kuin  vihuri m enee, ištuu  
stom n taga, što hüva,n buffetàn istu u  p öy 
dän tak an a  kuin  h yvän  ravin to lan  tar- 
jo ilupöydän. (v . что.) 

štob\į (Sn B  K n Td N  V  T P  P h  Lh P k)  
jotta: Sn ozrat puohtau, štob...aganad 
lähtäiž iärë  (pois), колой veräp, š. avait- 
taië k o lku ta  oveen , jo tta  avatta is iin . 
Td š. nouzīš. (v . чтобы.) 

stoijìc (Sn B  Td), S P  -кки, P h  Lm  -kkę; 
p . Sn B  Td P h  -kkad , SP  -kfcoa; p l.n .

. Sn Td S P  P h  Kj -kad, B  -kàd; p l.p . Sn B  
Td -kkid, S P  -kkī p itk ävartin en  viikate; 
Td lihdan jalka; Td lapsen reikätuoli, ļ 
-rahi, usein  »suksilla» varu stettu , joten  
lapsi saa  sen ty ö n tä m ä llä  kuljetetu ksi, 
m u tta  ei pääse k iinni k äym ään  käsin  
esineihin; sen avu lla  lapsi oppii k ävele
m ään!: Sn stoikiA košitau (n iitetään ). B  
stoikaą varž on šülunı p ik  (sy ltä  p itkä). 
L m  s-kkę, kudaman seišođi (seisoallaan) 
nītetäh. (A v  стойка.)

*stoİA (B); p. -ad p ilttuu: hebo šihi s-ā 
tu ĩi, kus hän aino šeiíu i. (v . стойло.) 

stojan  (T P ) k äsienpesuastian  alla  o leva  j 
allas. (v . стоянъ.) 

sto\kan (B  Td N  K j), Kn N  -ĥan; p. B  Td 
Kj -kanad, N  -kanàd; p l.n . B  Td Kj -ka- 
nad  K n  N  -kanàd, -kanàd; p l.p . N  -ka- 
noid ju om alasit B  tuodau ükš s. tía ijud  j  

(teetä ). N  ѵалаи stokanoin vĩnăd  k aataa  ļ  

lasin  m ieheen v iin aa , (v . cToĸáıvb.) 
šfok\л, s-л (Sn B  Td), Lm  s-łį; p. Sn B  Td  

-nad; p l.n . -nad, B  ś-àd, Td N  V  s-nàd;
'■ p l.p . Sn -lid , B  Td -ãįd  lasiruutu: Sn 

ikkunaš š-nad m u rettī (särk y ivät). Td  
điä  on libet (liu kas) ku s-л. (v . стекл о.) j 

stoknahî\ne (N ); p l.n . -šęd lasinen , lasi-, 
(v. ed.)

stoknpuud  (N ) ikkunan k eh ykset, (v . cd). 
ston\a (Ŝn B K n Td N  T P  Ph  L m  Lh); I
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p. Sn  B  K n T d  Ł h -od; p l.n . Sn Kn Lh  
-ad, B  Td N  -àd; p l.p . Sn B  Td Lh -id, 
K n -id  pöytä: Sn ištuihe s-an tagüze 
istu u tu i p öytään , šüödäu s-ss„arteli rah- 
vast joukko väk eä  syö  pöydässä , tuo- 
gad haudat s-anę verest tu ok aa  tu oreita  
naurishaudikkaita  p öytään !B  kńīg (kirja) 
virū  s-ал. N  küźüu kaihen s-àn aiga tsa- 
ŕiu  k y sy y  koko p öytäk un nan  läsn ä  
ollessa tsaarilta , (v . столъ.)

stonaı\nę (N); p l.n  -šęd p ieni p öy tä . (v . cd .)
stoAokund (Sn); p ., p l.n . -ad; p l.p . -id  p ö y tä -  

kunta. (v . ed .)
sto\naŕ (Td), P h  -ĩari, Lm  -лагг; p ., pl.n . 

Td -naŕid; p l.p . -лагиі puuseppä, (v , 
столяръ .)

stonavihkfo) (B ) pöydänpesuhuosiain , -su ti 
(n iininen).

storoŝ (Sn N); p., p l.n . Sn -ad, N  -àd; p l.p . 
Sn -oid  vartia , vahtim estari: Sn üösto- 
rož konotuška.ı (ko listim ella) йдл koŉot- 
tiu  (ko listaa), štobį (e tte i) vorid  (var
kaita) ei o īīź  küläs. N  suou s. tëerhovai 
zvońim ài [k irkonjvartia rupeaa so itta 
m aan (kelloja) jum alan palvelu kseen , (v . 
стбр ож ъ .)

štotk (Sn), B  Td štëotk; p. Sn B  Td -ad; 
pl.n . Sn -ad, B  Td -àd; p l.p . Sn -īd, 
B Td -id  vaa te-, kenkäharja: Sn oU  s., 
tš īsii sobad (pu hd ista  v a a tteet)! (v . щбт- 
ĸa.)

strańńikkę (Ph) p yh iin vaelta ja , (v . стран- 
никъ.)

strašno (Sn B  Td), N  stràšno kauhea, peloit- 
tava: Sn mužikanę s. rođīh^ottada hän- 
däi m iestä  p e lo itti o tta a  h äntä. B  vedē 
mändă йол rodîhe s. (kam m otti), (v . CTpá-
Ш Н О .)

straš\noi (B ), N  -ń iį p e lo ittava , kauhea, hir
m uinen: B  s. piäŭmiĥ p itk äperjan ta i. 
s. neĩĩäspäiv  k iirastorstai. N  s-ń iį suur. 
s-ń ii bohàttiŕ (sankari), (v . страш ны й.)

slrašńi\k  (Sn B  Td), T P  sràènik; p. Sn B  
Td -kkad; p l.n . -kad; p l.p . -koid m aalais
p oliisin  apulainen, kyläpoliisi: Sn s-kad

-st
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o,ıdau ńügü sotski(Oİden ši(as m . a:t ovat 
n y t en tisten  ta lonp oik ien  valitsem ien  
ap ula isten  sijassa, (v . стр аж н як ъ .)  

stŕe\na  (Sn Td), B  N  strena; p ., p l.n . Sn 
Td -nad; p l.p . Sn Td -noid ukonnuoli, 
-vaaja , -ta ltta , Td nuoli: Sn s. om maine 
kivi (erċivifŜ, ukońdürün kirbonou taiva- 
hasp'äi; se k iv i anendau aindhad, ku 
painetau šm  ai.ıahid  u. on sellainen  terä
väkärk inen  k iv i, ukkosen  jyristessä  pu
to a a  ta ivaasta ; se k iv i väh en tää  (a len 
ta a ) p istokset kyljessä , kun sillä  painel
laan  p istospaikkoja. N  sirena ambū sa 
lam a iskee. (v . cTp-haá.)

*stŕiepń, siŕepń  (N); p ., p l.n . Td striäpńäd,
N  stŕiepńàd  p iirakkaleivosten  va lm ista 
m inen; p iirak k aleivok set. (A v  стряпня.) 

strie\tenđ, -íind  (Td); p. -tenđid, -tindäd; 
ess. -tendin  k y n ttilä n p ä iv ä  Maarian kir
konk äynn in  m u istok si (łıelm ik. 2 p .). 
(A v  стрйтенье.) 

stH ä\ppidä  (Sn P l), B  sriä\ppida. Td 
striä\ppidă, N  śíŕie\ppida, śfiepida; pr. ļ 
Sn B  P l Td -p in , N  -pm ; im pf. Sn Pl 
-p īn , B  -p p iį, Td -p p ĩ  teh d ä  piirakkalei- 
voksia; leipoa leipää, kalakukkoja: B  
sriäppida kaĩitad, konbad, kürzäd  (eri 
p iirak k aleivok sia .) (v. стряпать.) 

stro(ida  (Sn B  Td N ), N  sro(ida. P k  srojida, 
P v  sroHda; pr. Sn B  Td N  stro(in, P k  
P v  srojin, P v  sroHn; im pi. Sn B  Td N  
stroīrı, P v  sro \īn  rakentaa: Sn hän 
strofī üleę hüväŋ kodii (ta lon ), (v . стр<5- 
ить.)

stro(i\tada  (Td); pr. -tan-, im pi. -tin  raken
n u ttaa . (v . ed .) 

stroĩc (Sn B  N  Lh), B  P h  sroĭc; p. Sn strok- 
kad, B  srokkud, B  N  Lh strokkud, Ph  
srokkad; p l.n . Sn strokad; p l.p . strokkid 
m ääräaika, -kausi: B  srokku an itî. kaza- 
koİAę om pokrovan s. renkien m . (pestaus-  
aika) on lokakuun 1 p. N  tunou aigèm 
(ennen) strokkud. P h  kui keskèę srok- 
kad tüöndàď kuinka kesken p alvelus- 
k a u tta  eroitat? (A v  строкъ , v . срокъ .)

26

stros(\ida (K n); -m ; im pf. -īn  liittä ä  kaksi 
nuoraa to isiin sa  punom alla niiden päät 
yh teen , (v. стростйть.) 

strūg (Sn B  Td), B  srūg, Lm  srūgę; p ., 
pl.n . Sn B  Td strū\gad; p l.p . -id  höylä: 
Sn s-ал strūgatau. s-aa raud  (terä), 
konotk (puuosa), (v . стругъ). 

stritga\ta (Sn Td), B  srūga\ta, Td strūgata, 
N  srūgatta; pr. Sn B  Td -dan; im pf. -šin  
höylätä: Sn s-kkad naudan kaloksĕl B  
лaudàd m inä egläi (eilen) srūgašin. (v. 
стругать.)

strūn (Sn), B  Lm  srūn, Td struna, N  sruun; 
p. Sn strūnad, B  srūnad, Td strunad; 
pl.n . Sn strūnad, B  srūnad, Td strunad, 
N  sruunàd, Lm  srūnàd; p l.p . Sn strūnid, 
B  srūnid  Td strunid  so ittim en  (viulun , 
kanteleen , balala ikan) kieli. (v . струна). 

s& b\net (B ), Td -let; p. B  -nettad. Td -let- 
täd; p l.n . B  -netad, Td -letäd, T P  š tšiblie- 
täd, P k  šłšibletad; p l.p . B  -netoid patiin i, 
nauhakenkä. (v . щ иблеты .) 

ļ šÚina\p  (Sn); p. -ppad; p l.n . -pad; p l.p . 
-poid  sälö: läkš š. bembeĩis (luokasta). 

šđ iltc  (N ) halkeam a jäässä, (vrt. v . щ ель.) 
s(ši\p  (Td); p. -ppad; p l.n . -pad; p l.p . -poid 

kara 1. vaarna (esim . pyörän lohkojen  
välissä). (A v  щ ипъ.)

ŠtSipUida (B  Td), Td -idä; pr. B  Td -in; 
im pf. -īn  k yn iä  (lin tua, höyheniä); hal
koa: Td s. päret halkoa, k iskoa päreitä, 
(v . ıųnnĮáTb, -лю тъ.) 

sŰ ipŰ  (Td); p ., p l.n . -ad  to isesta  p äästään  
h alkaistu  la stu  ta i puikko, joka le ik illä  
ripu stetaan  to isen  v aa tteen  liepeeseen  
roikkum aan, (v . іципцы.) 

šŰipts\ad  (B  Td); p l.p . -oid h iili-, sokeripilı- 
dit (rautaiset), (v . щ ипцы.) 

ķšÛ irvìŝŰ  (B); g. -an haaska: końdī tu īi 
š-an lähįłį. (vrt. v . стерва.) 

š íê u  (B ), K u stīnu, Td Šísīī. šU īĭ, Td Sg 
ŝtŝīł, N  tëīnu, šŬīnu, P k  š tš īĩ; p l.n . B  
šfåīnud, Td Ŝtŝīīid, Td Sg šfåĩŧad, N  
(ǻīnùd; p l.p . Td šťšīĩīd. šU īïīd  rako, 
halkeam a (hirressä), (v . іцель.)
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štëogoī (Sn B  Td); p ., p l.n . -id-, p l.p . -īd  
keikari: Sn s. suoridвAou (pukeutuu) hüvĩ 
sobī (vaatte isiin ), (v . щ бголь.) 

š(šogoī\ida  (Sn B  Td); pr. -in; im pf. -īn  
keikaroida, (v . щ еголять.) 

sŰo\k (B  Td N ), B-fc, Kn šiǻoìc, V Ħ okkç  
Plı šokkę-, p. B  Td ǻtŜo\kkǒd, p l.n . -kàd, 
B  -kàd, Ph  sokàd, P k  sísokàd; p l.p . B  
Td M o|kk íd , Td -lǽ id  poski: Kn šŬok 
on puhcuduks\s (paisunut) [kun ham 
m asta  särkee], (v . щ ека, щ оки.) 

šťǻoĩcjıũ (N ), V  š tšokkęAū\ p l.n . N  -d leuk a
luu. (v , ed .) 

šiśotk (Td); p l.n . -ad (hevosen) vu ohin en  
joulıineen . (v . щ бтка.) 

štsotskad (T d) korttipeli riihessä (m iesten  
kesken).

stuan  (Sn Td), B  P lı - m ; p., p l.n . Sn Td Ph  
-ud-, p l.p . -u id  m etsästä jän  m aja, jonka  
edessä p idetään  tulisijaa; siinä v o i vain  
istu a  ta i m aata; rakennusainekset: sam 
m alta , kuusen k osk u tta , tuoh ia , se ipäitä , 
m yös lautoja; k atetaan  va in  tuu len  puo
le lta  k a lteva lla  katolla: Sn s. oo лашіоіг 
nuađittu  (teh ty ), katettu ükšbokaiŝekš 
(yksisivu isek si), štobi (jo tta ) vihm ei 
tu ĩīš. (v . станъ.) 

stuarost (Sn B  Td), P h  -ę-, p ., p l.n . Sn B  
Td P lı -ad; p l.p . Sn B  Td -oid. P h  -uoid 
kylänvanhin; (kirkon) isännöitsijä: B  
tserkkovan (kirkon) s. (v . CTápocTa.) 

stuaroŝŰeńđ (Sn B); p ., p l.n . -ad-, p l.p . 
-oid kylänvan him m an  alue. (v . старо- 
щ енье.)

stuav\ida  (Sn B  Td); pr. -in-, im pf. -īn: 
Sn panna, järjestää (ruoka p öytään); 
B  Td hankkia (kalaa, lih aa, h alkoja  
y .m . jklle toiselle); B  panna vetoon: 
Sn s. stoAa (p öytä ). B  m inä s-in  rubĩtın. 
(v . ставить.) 

študen\t (B); p. -ttad-, p l.n . -tad, p l.p . -toid 
yliop p ilas, (v . студентъ .) 

stuig  (B); g. -un  jym äh d ys, paukaus, isku: 
andoin s-un. (vrt. v . стукъ .)

*stuigai\tta  (B ) kolahtaa: ei s-dais koĩesad 
e ivä t p yörät k-aisi. (v . ed .) 

stuigineh  (M) jy m ä h te ly , pauke: s. vai 
mänöu, ambutau p. va in  k äy , am m u taan , 
(v . ed .)

stuigu\tada  (Td); pr. -tan-, im pf. -iin  (astu a , 
lyöd ä) jy m y y ttä ä . (v . ed .) 

stuigutus (T d) jy m y y ttä m in en . 
stukń\ida  (Sn B  Td); pr. -in-, im pf. -īn  

lyöd ä  k olahu ttaa  (esim . n yrk illä ) k u u lu 
vasti: Sn stukńii šeińã, nostatam maga- 
dos 1. k-an seinään , herätän  m ak u u lta , 
(v . стук н уть ..) 

stupeń  (Sn B); p ., p l.n . -id; p l.p . -īd  porras, 
astu in  (portaissa), (v . ступ ен ь .)  

stuplca\ińe (Pl); p. -,sŕ; p l.n . -iźed-, p l.p . 
-išid  p ien i m eta llin en  huhm ar: s-іёел 
kofiad  (k a h v ia )survofíīende. (А ѵ ступ к а .)  

stupk\ę (V  TP); p l.n . T P  -àd ed.
*síu|řtòida (AV); pr. -((êin k o lk u ttaa , (v . 

стучйть.)
stũ./ı (B  Kn); p l.n . Ɓ -ad tuoli: K n noužį 

s-as-piäi (tu o lilta ), (v . стул ъ .)  
suabr (Sn— K š Kj M Lh), B  Kj sóabr, N  

suobr, V  T P  P h  suabrę, S P  soabru. Lm  
soabrę-, p. Sn— KŠ V  P h  Kj M Lh suabrad, 
S P  soabroa-, p l.n . S n — K š V  P h  Kj M 
Lh suabrad. Td V  suabràd, N  sucbrad, 
SP soabrad-, p l.p . Sn— K š M Lh suabraid, 
N  suobroid, V  P lı suabruoid, S P  soabroi 
h einäsuova, -pieles: Sn meiđee heinäd 
oo s-as. K n s. Auodàŭ haŋgòn. P h  heinät 
s-ah panin. M s. verno (varm aankin)  
nuodav on.

suabr(aid  (Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid 
haasiatarha: a id attu  alue, jossa  h aasiat  
ovat, sinne ei pääse kukaan; (a idat m on i
vu otiset, lu jat, 15— 20 v u o tta  k estävä t). 

suabr\ši(a (P l), P l Td -ŝi(ä-, ill. K n -seähä. 
Td -šinha-, su ovan sija  (ta v a llise sti sam a  
sam alla  n iity llä ). 

suabu\ttada (Sn B); pr. -tan-, im pf. Sn -(in, 
B  -tin  y le tty ä  kädellään  jhk , y ltä ä  
ottam aan  jtk; Sn m yös saa v u tta a , 
tavo ittaa : Sn ülähămp^äi s.
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sua\da  (Sn— K š V— P h  Kj M Lh), B -dă , 
N  A V  suoda; pr. Sn— K š V  S P  P h  Kj 
M Lh suan, B  sŭăn, Td suăn, N  A V  
suon; im pf. Sn suain, B — K š V  Ph  M 
Lh suain, Td suà in, N  suoin, SP  sain, 
Lm  soain  1) saada (työ llä , va iva lla , k us
tannuksilla), ansaita: Sn suadī ä ij đeŋ
gad an sa itsiva t paljon  rahaa, merdoin 
ahvend suadau. š īd  die no s ä ijäd barišoid 
et sua  s iitä  asiasta  et saa  suuria vo itto ja . 
häm m äńi kanan suamã  (kalastam aan). 
B  đeŋgan kaikked suad. suagā m i tahto 
saakoon m inkä verran tahansa! minä  
ńevvon, kuiìe  (ku inka) suadă kanàd. 
nügü kanuoideŋke sŭăn ištuda lähteges 
kindi n y t kaloinesi saat istu a  avannossa  
kiinni, tuskad äijän suain. K n nuađitau  
taĩvnůõìàd kanan suadăvàkš (k a lastam ista  
varten). T d oma suadu kała mujuu  
(m aistuu) magedał. N  hän suoi linduid. 
edgi minnę suoiŝ miest etkö hankkisi m i
nulle (avio)m iestä? S P  ei suada ń^ainavuo 
(a inoatakaan) k anoa. A V  kuibo müö heid 
suomme kädeh (käsiim m e), suod müödä 
saat m yödä! —  2) sy n n y ttä ä , siittää: Sn 
su adī napsit konme ńeì. B  hebo soauvarzan, 
nambaz vuonad (karitsat), poìš  (sika) 
sai kakštošt poigad (poigašt). Td suăn 
šinùn kera napsęn. N  suo“ akănę napsęd 
tek ee vaim olleen  lap set, suoi hän poi- 
gaa hälnę (m iehelle). —  3) ruveta , ryh 
tyä: Sn m inä suan aidad nuadim ā  
huomeę. kaikii su ad ī händäi müö pa- 
giźmā  kaikki ru p esivat häntä  k an n atta 
m aan. B  suaga müö ruadamã  ry h ty 
kääm m e työhön! kui (kuinka) müö 
jagamā suamme? m inä napsenkaìšojakši 
(lapsen hoitajaksi) en sua. hän ku suau 
mänęmā sara in ę . . . hän kun läh tee  
m enem ään n avetan  parvelle . . . L h  suaga 
borÛā ruvetkaam m e painim aan! —  4) 
voida, o lla  m ahdollista: Sn ei sua bohat- 
tudü (rikastua). B  ei sua häneŋke elädä 
on m ahd oton ta  hänen kanssaan[yhdessä] 
elää. en sua eńämb ̂ .omane dienone en

saa enää om aa asiaani to im een . K n ei 
sua ń i teine Ŭotįn panda  e tte  tek ään  voi 
laskea (helm itau lu lla ). N  ku suoiź pie- 
zuda mille akànnu kođī kunpa voisin  
p äästä  . va im oni luo kotiin , minùŋke 
hälnę ei su seižuda  m inu lle hän ei voi 
v etä ä  verto ja  [painissa], minne ei su 
piezuda me(Üàs-pieiÏE  m inä en vo i p äästä  
m etsästä  (olen eksyk sissä). P h  suaigo 
sńim idă vai ei oliko m ah d ollista  va lo 
k u vata  va i ei? Kj ei sua kestua ei voi 
k estää. Lh ei šille ostada sua  et sinä p y sty  
ostam aan . —  6) v ir ittää  (tu li): Sn sua 
tu ĩiì N  suon tunen.

suada\u  (Sn Kš); p ., p l.n . -vad  saatava , 
velka: K š s-vad äij küläs paljon  on sa a ta 
vaa  k ylästä .

suađb  (Sn), Sn B  Td svuađb, B  svòađb, Kn  
svoađbo, Td svŭăđbfÃ), N  svuođîbo, Lh  
svuadib; p. Sn suađbod, B  Td svuadbad, 
N svuođĩbod, svuođĩbòd; pl.n.' Sn suađbod, 
Sn B  svuađbod, B  Td svuadbad, B  svóađ- 
bod, Td svuadböd, N  svuođibod; p l.p . 
Sn suadboid, Sn B  Td svuadboid  häät: Sn  
(ä,ss j:ırgess..oĩì ä ij suadboid  tä n ä  p aasto 
jen vä lisen ä  aikana on ollut paljon h äitä . 
hüö suaďв piďeïtì. svuadboiz iškedäu kăŝi 
(lyödään  k ä ttä ) [sulhasen ja  m orsiam en  
isä  t. ä iti], suadboiz nahđod anttau. B  
kudaman päivän svuadbon nuađimmę 
m inä p äivänä h äät v ietäm m e? N  hüö 
viendamài svuođĩbod he [ryh ty ivät] v ie t
täm ään  h ä itä . (v . cвáubða.)

šua\x  (B  P l Td), B  K š -h, Td šòax, N  š u o ŧ  
Šuoxxu, šuohù, šuoxù,; p. B  šua\yyŭd, 
-hud, P l T d -xxud, Td šóayyud, N  suoyud; 
pl.n . B  P l Td kuayud. Td söayud, K š  
šuahud, N  šuoyud, šuohùd; p l.p . B  P l Td  
suayuid, Td köayuid, K š šuahuid  askel: 
N  đieta ühèksa šuoxud nambī suoi jä tä  
[välim atkaa] yh deksän  askelta  lam piin  
asti. pań i šuohùu o tti askelen, harþida  
İaudeu šuohù harppia p itk in  askelin. (A v  
ш ахъ .)

suai (Sn B  P l Td P h  M Lh), Sn suai, B  s u a \
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N  A V  suoi, N  suoĩ, suei, suoitę, suoitę , ļ 
T P  sah asti, saakka, lähtien: Sn pergettĩ j 
(lyö tiin ) šihi s. händäi. što (e ttä ) veri 
lähiön šelgäs. m inä ruadoiį väzündã suai. 
m urginaz da päivärös„suai oo verokešk aa- 
m up äiväateriasta  iltapäiväaŧeriaan  asti 
on rupeam a. ajıas„sua i alas asti. т іллаі 
dienod oo šinū suai ĩibo šinū  m inu lla  on 
asiaa sinulle. B  verē s. (verille) lüöi. ajeĩ 
[takaa] šihis,,s, što (e ttä ) väzüi. P l šün- 
dümmua on rastavaz da vederistas. joulun- 
p yh ät ovat jou lu sta  loppiaiseen  asti. N  
sinä kummàrdatę hälle muohe suoĩ sinä  
kum arra hänelle m aahan asti! magadau 
риолеі pä ivä i suoitę. sügüzei suęi. T P  
numessah häin  (rugis) kazvau huobavuk- 
sennu lum een asti se (ruis) k asvaa oraana. 
P h  magadàu huondękshs^s. (aam uun asti). 
ăo pühäspäiväs^suai jo su n n u n ta ista  läh 
tien . Lh ajetau stantsi(ā  (m ajataloon) 
suai.

sua\h (Sn), B  Td -k, sòak , K n -kku, Lm  
sakkç; p. Sn B  K n Td -kkud, p l.n . -kud; 
pl.p . -kuid  lippo, liippi: Sn mäne suaku.ıe 
(lipolla  p y y tä m ä ä n ), sua kanad! B  minä  
lähten suakułę. (v . сакъ .) 

suakkala  (B ) lip o lla  saatu  kala. 
sua\kkuda  (Sn B); K n -kutta. Td Sg -kuta; 

pr. Sn B Kn Td Sg -kkudan; im pf. Sn Td  
Sg -kkužin, B  -kku i, K n -kkužīn  k alastaa  
lipolla: Sn suakun kanan suakutau. Td 
lähten suakkudammai. (v . сакъ .) 

suakkudamińe (T d) lipolla  kalastam inen . 
suakńik  (Td); p l.n . -ad lip o lla  k alastaja . 
suakui\ńe  (Td); p l.n . -žed p ien i lippo, liipp i. 
sual\š  (N ), Lm  soališ, p l.n . soa.ıehed kypsä, 

tu leen tu n u t, va lm is (vilja): N  silla t oŋ 
kàgr s. sinun  kaurasi oıı v . Lm  v iīĩa d  
on nügü (n y t)  soanehed, voiv leikata. 

suaĩišt\uda  (Sn B), B  sôaĩišt\uda, K n sua- 
lišt\uda, N  suolìšt\uda; pr. Sn B  K n N  -ū ,
B  -uu; im pf. Sn B K n N  -u i k yp syä , tu 
leen tu a, siem en tyä  (v ilja): Sn v iĩĩa d , kar- 
tofeid (perunat) s-uttau. B  herneh, kagr, 
ozr, rugiž, v i ī  s-uu. herneh ei sóaīištu

lihavas muas [kasvaa vain  vartta ]. K n īīn  
s-ū. N  rugehed suolìštuİİī. suolìštūđüvä. 

su a \īiž (B  Td), Lııı soališ; p. B  Td -īišl; p l.n . 
-lehed, B  - lęhęd, L m  soanehed; p l.p . B  Td  
-lehid saalis, saanti; Td m yös työansiot:  
B Td калап sualehes kalan  saannissa [on], 
B  T d hüvä o ĩi калап s. L m  soanehen 
soain  (sain). 

suamoi ks. sam įi.

suand  (Sn B  Td), N  suond; p ., p l.n . Sn B  
Td N  -ad; p l.p . Sn -oid  saan ti, saalis, sy n 
n yttäm in en : Sn ńügü (äh aiga eunç deŋ- 
gaą (елоо) suandad  n y t  täh än  aikaan ei 
ole rahan (varojen) saan tia  (an sio tö itä ). 
B  T d kalan s. kalansaalis. T d т щ й оі on 
s-ad vajag  nuorikko on v iim eisillään  (ras
kaana). N  lähtem m inä елоо suondài läh 
den an siotöih in , kaži käveĩ m etíšài leibää 
suondài k issa  k äv i m etsässä  ruokaa hank
kim assa.

šuapk  (Sn B  K n Td), N  A V  šuopk, T P  P lı 
šuapk\ę; p. Sn B  Td P h  A V  -ad, K n -àd; 
pl.n . Sn B  Td T P  P h  -ad, K n -àd, N  
šuopkad; p l.p . Sn B  Td šuapk\oid. Ph  
-uoid  ta lv ilak k i: Sn š-at Іалѵел pidetäu. 
(v. ıu ánĸ a.)  

suap\ug  (Kj); p ., p l.n . -kad saapas, (v . ca-
П 0 Г Ъ .)

sua\ŕ (Sn B  Td), V  -rt, T P  P h  -rt, Lm  
soari; p . Sn Td P h  sttaļrd, B  -rt; p l.n . 
Sn B  Td -red, B  V  -rèd, N  suorèd; p l.p . 
Sn sua\ŕid , B  -ŕīd . Td -rid  saari: Sn іиал 
suarenn,.oŋ külä. 

suar (T d), Lm  šoarę; p. Td sua\rad; p l.n . 
Sn P l— K š -ad, B  P k  -àd, B  sóarad, 
N  suoràd, T P  šuaràd. Lm  šoarad; p l.p . 
Sn— K š suaroid  Td haara (puussa, tien-); 
T P  L m  vä li (joen  ja  sen sivu joen , sor
m ien); pl. sahrojen, aatran hanko: P l 
adrvi( (San s-at šidotau o jī aatrassa reisi- 
v itsa lla  hanko k iin n itetään  aisoihin . 

suara\ińe  (Sn  Td); p . -šk, p l.n . -ižed; p l.p .
-ižid  haarainen: Sn kakss. pū. 

suara\u  (K š); p ., p l.n . -vad  saukko.
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sua,reļz (Sn B  Td), Lm  soave|s; p. Sn B  Td  
Lm  -st; pl.n.-kseđ, p l.p . Sn -kšid  (m etsä)- 
saareke suossa sekä n iitty jen  ja  v ilje lyk 
sien  keskellä: Sn suonn^on ä ij (paljon) 
s-kšid. B  s. om mectëàs. 

suari\ĭc (Td); p. -kkod; p l.n . -kod; p l.p . -koid 
saarikko; paikka, m issä on paljon saaria. 

suaři\kàz (B  Td); p. -kasi; p l.n . B  -kkahad, 
Td -kahad; p l.p . B  -kkahidsaarekas (esim . 
järvi).

suarn\ę (У), Lm  soarnę; p ., p l.n . V  -ad;
pl.p . -oid  satu . 

suaroikoda\ine (K n); p. -St.; p l.n . -išed: p l.p .
-išīd  pääskyn en .

*suaška\ta (B); pr. -dou, N  suoškandou alkaa  
voida, o lla  m ahdollista: do ei s-dę vedada 
en ää  on m ah d oton ta  vetää . N  mille ei 
suoškandę huomen mändä m ettšài m inä  
en vo i huom enna läh teä  m etsään. 

sua\zetta (K š); pr. -zen; im pf. -žin  päästä: 
tonkkū s. k ä sittä ä , ta ju ta . 

sua\t (Sn B  Td), Kn V -tto, N  suotto. Lm  Ls 
soatto; p. Sn B K n Td sua\ttod; p l.n . -tod. 
Td -ìòď, V -řođ;pl.p. Sn B  Td -toid  (heinä)- 
ruko: Sn heińäD suatonn..ondau. Td nŭŏgòd 
kuĩvèìàŭ, šīd pandàŭ suattòi kun heinä- 
luo’o t ova t k u ivu neet, s itten  pannaan  
rakoih in . P k  hein kuivau , šīd  pandau 
suatuвhç.

sua\ttada  (Sn B  Kıı Td K š Lh), Td sòattada, 
N  suottada; pr, Sn Td K š Lh sua|ícm, Td 
-'iän, N  -tan; im pf. Sn Td K š Lh -toin, 
B  Kn Td -toin. Td sòaün , N  sıtotèŕíı saa t
taa, v iedä, kuljettaa: Sn suattau podar- 
koikš kuńiŋgahanę v ie  lah jak si kun in
kaalle. suala rugehed m eīĩitíĥã  (m yllyyn)! 
B  pugoiitin nīttid, en vuoinu perä suattada 
p ujotin  rihm aa, [m utta] en vo in u t saada  
(neulan)silm ään. läkkä m inda hébon sua- 
tamā šepän ли. K n gos(at (v ierasta) suat- 
tamass...oĩīn. saatoin kuađin  (vesitiin u n )  
p e rü s-p iä ijiä re  (pois). Td ku külmäv 
kanàd hüvìn, šīd suatętau linna1 müöda- 
vàkš kun kalat ovat jä ä tyn eet h yv in , s it 
ten  viedään  kaupunkiin  m yötävik si.

im-Uid müöi lä-htèt..suattamai ńei((šut 
(ty ttö ä ). N  suottau kubuŋkE  m indai 
pihăně v ie o lk ikuvossa m inut ulos [rii
hestä]. suottagàt kaznaţŬeistvài (rahas
toon) kakśtošküme tuhàdì Lh ìšandanę 
käsköu s. duoda isännän  käskee v iedä  
ju otavaa.

suatbaid  (Sn B  Pl); p ,, p l.n . -ad; p l.p . -oid 
aid attu  alue, jossa  haasiat ovat: B  kegos, 
huū(đźas, suabras ünibäri, tanvekš rīU itau  
iärefh) aum an, haasian, h einäsuovan  y m 
päri [o leva a ita ], ta lv ek si puretaan pois, 

suavano (T P ) ruum iin  käärin liinat, (v. cá- 
ванъ.)

su \â  (Sn P l— N ), V  P lı -đde, S P  -ddu; p. 
Sn P l— V  P lı -dđad, S P  -dãoa; p l.n . Sn 
P l— V  P lı SP  -dđad  tuom ari, (v . су д ь я .)  

sudak (B ), Td šubăk; p. šubăkňd kuha.
(v . судак ъ .)  

sudn  (Sn B Td), P lı -ę; p ., p l.ıı. Sn B  Td Ph  
-ad; p l.p . -id  la iva, alus, proom u, (v. 
су д н о .)

sudre (B ) hukkaan: s. m äńdīväged  (vo im at). 

sug\a (Sn B  Td N  P lı Lm  Pk); p. -ad, p l.n . 
Sn B  Td N  Lm  -ad, Pk  -àd; pl.p . Sn B  
Td P h  -id  kam pa; Lm  m yös k ovasta  koi
vu sta  te h ty  lov in en  hevossuka: Sn sugan 
piäd sugitau. 

suga\z (Sn — N S P  P lı M), V  Lm  -s; p. S n — N  
M -st, S P  -stu, P lı -stį; p l.n . Sn— N  S P  
Ph L m  M -had, V -hàd; p l.p . Sn B  P l Td  
N  P h  M -hid, Kn K š -hīd, N -hìd, SP  -hī 
harjas: Sn po(İšin (sia lla ) šelgäss^og s-st 
ä ij (paljon). N  po(Ű įį sugahìs hardl Lm  
s-haz azuttu  (te h ty )  hardę. 

sug\ida (Sn B  T d N  Ph); pr. -in; im pf. -īn  
kam m ata  (päätä), sukia  (hevosta): Sn  
pian  sugides ŕ ä i t  p iäz lähtöu. N  suobr 
sugìttài h ein äsuova harjataan (haravalla  
ved ellään  sivu t sileik si, e tte i jä isi irto
n aisia  hein iä  törröttäm ään). 

sugzbatog (N ); p l.n . -àn kangaspuiden poiki
m ien k ep pi, (v . батогъ .) 

suguheimo (L m ) sukulainen .
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suxaŕ  (Sn B  Td), P h  züxaŕi; p. Sn B  Td  
-id\ p l.n . -id, N  -id-, p l.p . Sn B  T d -īd  
korppu, u un issa  k u iva ttu  leipä, (v , cy -  
хар ь),

šuhèttada (N ) kuiskailla , k u isk aten  puhua, 
kuhńida (N ) k u isk ata . 
kuhuišiu  (N )  kuiskaten: s. pagiktai (puhu

vat).
suim  (Sn B  T d N ), Td sùim; p ., p l.n . Sn B  

Td suim\ud, N  -àd; p l.p . Sn -uid  k y län-  
kokous: Sn s-ū ajetau. s-ū kerdutau rah
vas. hüö oadau s-us. hüö läh tíī s-us (ko
kouksesta). N  a je ttī s-ài. (A rv суй м а.)  

sui\ttada  (Ph); pr. -tan  säästää , koota. 
sui\(íêed (Td P h  Lm ), N  T P  -(1ŝèd; p l.p . Td 

-((šid  su itset. 
sui(Úiraud\at (SP); p l.p . -oi k uola im et. 
su\ĩc (Sn B  P l Td K š Lh), K n  N  Kj -ìc, V  

-kke, SP  -кки, P h  Lm  -kkę; p. Sn— V  
P h  Lh -kkad, S P  -kkoa; p l.n . Sn B P l Td  
N  V SP  P h  Lm  Kj Lh -kad, K n Td V  
-ĥàd, K n K š -ĥad, N  P k  -kàd; p l.p . Sn B  
P l Td N  V P h  Lh -kkid, S P  -kkī sukka: 
Sn m illa i oo sukad đa.ĸgas. sukkid ńieg- 
a o tü  (neu lottiin ) đo egläi (eilen). B  via- 
лаіпе, rä(Üinaińe (pum puli-) s. sukis 
piälųťki (sukkien  päällä) pidetău hattarod. 
Kj pidab sug^đaagah panda, đaagaŋ kül- 
mab.

suka\ńńoìi (T d), N  -nńok sukanterä. 
ш ккил\аіпе  (Sn B  T d P k), V T P  -aine, Td 

-àĩńę, N  sukaoine, Lm  sukkua\ainç; p. 
Sn B  Td -ašt; p l.n . -aišed; p l.p . Sn B  Td 
-a ižid  sukkula, syöstävä: Sn pane kiăm  
(puola) s-aišēĩ 

sukkuapui\k  (Sn), B  T d -k, V  T P  Lm  -kko; 
p. Sn B  Td -kkod; p l.n . -kod; p l.p . -koid 
(puinen) su k k u lan p itu , -kara, (jonka y m 
päri kääm i 1. puola su kkulassa  pyörii): 
Sn s. pandau kiäm iaę küdämë (sisään). 

sukniega (B  Td), Lm  sukkįńiegaę; p. B  Td  
-ad; p l.n . -àd, L m  sukkęńiegaad; p l.p . 
B  T d -oid  sukkavarras, ( ly h y t, vask inen). 

sukpui\k  (Sn), B  Td sukpuik; p .Sn  -kkod; p l.n . 
-kod; p l.p . -koid  sukkavarras, -puikko.

sukriziŋk  (Td); p ., p l.n . -äd; p l.p . -o iđ k u m i- 
n en  sukkanauha, (v . р езй н к а.)  

su\kS (Sn B  K n Td K š P k), N  -ks, V  S P  Ph  
L m  -ksi; p. Sn B  K n Td KŠ -st; p l.n . 
Sn B  K n Td K š V — Lm  -ksed, B -ksęd. 
B  N  -ksèd, N  V  T P  -ksèd; p l.p . Sn B  Td 
-kŝid, K n K š -kšīd, V  P h  -ksid, S P  -ksī 
suksi; p o ljin  (kangaspuissa): Sn sukkia 
hīhtetău. suksed oŋ kaŋgahas. B  suksed 
aõadittau  (tehd ään) koivuišed. sukkia 
ajeada, K n sukkiaa^ajada, V  ajeata suk
sia  h iih tää . Ph  suksia hīhtelemmäh. Pk  
ńĩžis on suksed. 

suksenkina (Lm ) suksen  olas. (v . ш йна.) 
suksisavakko (L m ) su k sisau va  (k äy tetään  

va in  y h tä  ilm an  som paa). 
sukkaadu (B  Td); p ., p l.n . -d; p l.p . -id  suk

sen latu .
su\aa  (Sn B  Td TP); p ., p l.n . Sn B  Td -aad; 

pl.p . Sn -aid, B  T d -lid  sula; T P  arm as, 
rakas (itk .): Sn. đäŕv, voi i  (ja) mua 
oo s. s. oń ńügü (n y t), keză oo. B  Td  
s. mòa, veêi, dogi. T P  viego voinen s. 
hüväzeŋkele tuleìeatta voinenko v ie lä  ar
m aan h yvä isen i (m ieheni) kanssa tu lla  
käym ään [äidin luona], 

suaada  (Sn B  Td N  P h), pr. -aau; im pf. 
Sn -ai, B  T d - ĩ i  sulaa: Sn aum i, đäŕv, 
đ iă  suaau. B  Td voi, razv, a u m isu ĩi. điä  
do egläi (eilen) zavođī (a lkoi) s. P h  dnad  
suaeítih.

suaai\m  (Sn B  Td N ), V  -mi, P h  -mę; p, 
Sn Td -nd, B  -nt; p l.n . Sn B  Td V  -med. 
N  -mehed; p l.p . Sn -m id  jää tym ätön  
kohta järvessä , joessa: Sn eaa mäne s-mēl 
B  hebo m äńi s-më. V  s-men randaa. 

sulandeh (T d  K š); p . -t itsestään  sy n ty n y t  
läp i ta i aukko järven  jäässä  (ojien  suissa, 
karien kohdalla y .m .s .) . 

suaakka\ta (B  Td); pr. -dou; im pf. B  -i, 
T d -š  a lkaa sulaa: B  đ iä  s-dou. 

suaa\ta (Sn B  T d T P  Lm ); pr. -dan, N  -dàu; 
im pf. Sn B  Td -šin  su lattaa: Sn mei.ı 
euaę s-ttud void. B  s-tua voia voidau. T P  
păivç  (aurinko) s-dau kirden  (roudan).
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*suÂūìe\s (V); p l.n . -ksed sakka: voin s-ksèd. 
*sunavai\ne (Pn); p l.n . -žed (kan .) m ielly t

tävä; su loinen  s-žed sukad. 

sung (Sn B  P l K š), P lı Lm  -ę; p. Sn B P l 
K š P lı -ad; p l.n . -ad, Lm  -àd; p l.p . Sn B  
P l P h  -id, K š -īd  sulka; K š m yös teräs- 
kynä: Sn s. oo ĭinduu šībes. 

suAgaińe (B ) pieni su lka, höyhen. 

sunhai\nę (P h  Lm); p l.n . -žed; p l.p . -žid  
sulhanen: P h  kunne mändä s-žikse? mä- 
nem ukon tüttäreh (kan .) m ihin  m ennä  
kosim aan? m enem m e ukon ty tä r tä  [kosi
m aan I.

sunhaš\tai (Ph); pr. -tau; im pf. -iin  kosia. 

su ĩ\ida  (B  K n N); pr. -in; im pf. -īn  luvata: 
B sulitun  (lupaam ani) tuoin siłlę  (s i
nulle). .N  ńügöi ku i su ĩīt anta  n y t kun  
lu pasit antaa, suĭìttùd, ka voi anìa  kos
ka on lu v a ttu , n iin  v o i antaa. (A v cy-  
лйть.)

sulizeta  (B ), P l M suĩizetta, K n suĩidaste; 
pr. P l M suĩizen, K n suĩim oi; im pf. P l 
suĭīm oize, K n M su ĩīm oi lupautua: B  
edgi sulizennu toižełę miehełę etkö ole lu 
pautun ut to iselle  m iehelle (vaim oksi)? P l 
hän suĩīhez„ottama. M рокгоѵал suīīhe 
kodī p yhän  n eitsyen  esirukouksen juh
lak si lu pau tu i k o tiin  [tulem aan], (v . 
ed.)

šu\Ak (Sn), B  Td -jık, N  -лки; p. Sn B  Td 
-Àk,kud; p l.n . Sn -nkud, N  -uìcud; p l.p . 
Sn -лkuid  silkki: B  pobdińik Auađitau  
šimkus nuorikon päähine teh dään  s-sŧä . 
N  vai šuuìcut f  urištai s ilk k ivaatteet vain  
kahisevat, (v . ш ёлкъ.) 

ŝuAkuįińe (Sn B  Td), N  šuukuinę, P lı 
Ылки\іпе; p. Sn -št; p l.n . -ižed, N  šuu- 
ìcuižęd; p l.p . Sn šunkuiéid  silkkinen, 
silkki-: Sn š. paik  silk k iliin a . B  Td 
š. soba silk k ip a ita . N  šuukuižęd sobàd 
silk k ivaa tteet. (v . ed .) 

sujun (Sn); p. -d naurism ehu: ku nagrehet 
pä(Úis sıuıetau haudakš, šīd ĩienou mage- 
duD s-d; šüödäu leibäŋ kere kun nauriit

u un issa  su lavat haudikkaiksi, n iin  tulee  
m akeaa m ehua; syöd ään  le ivän  kera. 
(A v  су л о й .)  

suAoikiv\i (Sn B ), P h  suAuoikivi; p ., p l.n . 
-ed; p l.p . -id  kvartsi, ukonkivi: B  s. oŋ 
ku saxaŕ (sokeri) va,ıged. 

suīom  (Sn B  Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid 
su b lim aatti (m yrkky): Sn s-ad anttau 
копаѵалоііе (kuohareille). (v . сул ем а.)  

*sulosanai\ne (Pn); p. -štu  (kan .) sulosana- 
nen.

*suliǻat\a (T P); pr. -ah hieroa, hangata  
(v a a tte ita  pestessä): ezmäi ligotetah so
bàd (vaa ttee t), sīd  (s itten ) s-ah.

*sumb (B); kom p. -embi tiiv is . 
sumbašÜi (B ) tiiv iis ti, tiu k asti. 

sumb\ã  (B ) ed.: on pleiittu  (p u n ottu ) s. 
sume, -vihm  (B ) hieno sade.
*šumegāšk\ata (N); im pf. -aaž alkaa hu 

m ista: š-aąž me(Üìkko. (v . ш увгіть)
*sumetta\da (B ); pr. -u sa taa  h ienosti. 
šum\ida  (Sn B  Td Kj); pr. -in; im p f.-m  

m elu ta , h um ista  (teek eitin ): B  елgat 
š-igoiĩ Kj anda š-iu, heittau  hum iskoon, 
lak kaa, (v . ш умйтъ.) 

šum ind  (B  T d) m eluam inen, (v . ed .) 
*šumi\sta (N); pr. -zou su h ista , (v . ed .)  

sum\k  (T d N ), P lı -kę; p. Td -kkad, N  -kad; 
pl.n . Td -kad, N  -kàd laukku, reppu: N  
staŕik mänòu sumkai, ottau sumkàs skuo- 
ïerd iį van hu s m enee reppunsa luo, o ttaa  
repu sta  p öy tä liin an , (v . сум к а.)  

*sum ĩui\ta  (B); pr. -(tšen epäillä , (vrt ,v. 
сом нѣваться).

sumu  (Sn B  P l Td); p. -d melu; hum u, 
hum ina (tuulen), kohina (kosken): Td  
porokosken š. кйлй meihe suai (asti) 
[18 v ir st.] , кегал hüviŋ кйлй. (v . ш умъ.) 

sunda\u  (B  T d Y); p ., p l.n . Td -vad; p l.p . 
-vid; kom p. B  -vernb haalea (vesi); lau h 
kea (sää).

sundug (Sn B  Td N  Lm  Lh); p ., Sn B  Td  
-ad; p l.n . -ad, N  -àd; p l.p . Sn B  Td -oid, 
B  -uoid  arkku, kirstu: Sn s-as pidetäu
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sobad, (v a a tte ita ), đeŋgad (rahoja), (v . 
су н д у к ъ .)

sunduga\ińe (B); p l.n . -išed  p ieni arkku, 
lipas, (v , ed .) 

suo (Sn — Lm  Lh P k  AV); p., p l.n . Sn— V  
Lh -d; p l.p . Sn B P l Td K š Lh AV -id. 
K n -Auoid. T P  -aoid  suo: Sn алаи šija  oo 
s. |ļ mätíähijijı^oo suon garbaaod. K š näijen  
suoijen taga (takana). P k  suon nostetta- 
vàd kuokad kuokat suon n ostam ista  
varten.

suob\at (Sn — N M), B  Td -at. Td -ăì. N  
-àt. V  P lı Lm  -attę. SP  -attu, Kj -att(u), 
P k  suovat; p. Sn— V  -attád. SP  -aitoa; 
ess, Sn — K n K š N  V  M Kj -attan. Td 
-atan; p l.n . Sn— K š -atad; p l.p . Sn P l 
K n K š -atoid  lauantai, (v , cy ó o ó ra .)  

suobatpäiv (Td); ess. -än  lau anta ip äivä . 
suobo\i (Sn B  Td), Td suõbòi; p ., p l.ıı. S 11 

B  Td -id; p l.p . -aoid  lau anta in a  sy n ty n y t  
lehm ä: Sn suobattaa suadu lehm 00 s. 

suo\guŕbitš (Sn), B  -gurboi. N  -kurmòĩ, 
Lm  -gurbu°i; p. Sn -guŕbittšad. B  -gur- 
boid; p l.n . Sn -guŕbi(ÏŜad, B  -gurboid; 
pl.p . Sn -guŕbiŧüoid. B  -gurbojıoid suo- 
kurppa, suokulainen , kuovi: Sn s. eläu 
suon. p itk  ńuok. 

suohi\ńe (B  Td); p. -sr; p l.ıı. -šed; p l.p . -šid 
soinen.

suokanabr (Sn B  P l Td); p ., p l.n . -od; p l.p . 
-oid  suopursu (ledum  palustre): B  s-ол 
ragendoid (k iu lu ja) haudotan, 

suokašĭ (Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid  osm an- 
kääm i (typ h a  sp .). 

suokoiv (T d) va iva isk o ivu  (betu la  nàna). 
swoko|ŕb‘ (B); p. -rbed; p l.n . -rbèd soinen  

korpi.
suokulik  (N ) suokurppa, kuovi. (v . к улй к ъ .)  

suokurg (K š) suokurki: o.ıet ku suokurg 
(laiha).

suoa (Sn B  Kn T d N); p ., p l.n . -ad suola: 
Sn pane ńäpia  (h yp p yse llä ) s-ad\ puhu 
(lo itsi) s-ad, aapseaa^oo häküttäi (kipuja  
navassa). B  ãäred (karkea), hien s. N

leibäu [ja] suo.ıau baahosaovittai (siu -  
naavat).

suoa\aińe (Sn B Td), N  -aine; p. Sn B  Td  
-ašt. N  -āšt; p l.1 1 . Sn B  Td -aišed; p l.p . 
-aišid; kom p. Sn -ašembi suolainen  
(esim . vesi); Td (ku v.) liian  kallis (ta 
vara, ei h a lu ta  ostaa): Sn otA pohdi- 
maine кала. s-šembiì 

suoa\ata (Sn B  Td), K n -atta; pr. Sn B  
Kn Td -adan; im pf. Sn B T d -ašin. 
K n -ašīn  suolata; (k u v .) p istää  kir- 
peäsŧi: Sn s-ada калао sŁıakakš (suola- 
kalaksi)! B  калап s-attau kart kaukalo  
kalan su olaam ista  varten . K n mägär 
(m äkäräinen) s-adau. N  liha s-àttai (suo
lataan). T P  voi s-atah. 

suoaa\toińe (Sn B); p. -tošt; p l.n . Sn -tto- 
mad. B  -toišed; p l.p . Sn -ttomid. B  -toi- 
šid  suolaton: Sn s-ttomaą rokaŋ keitit. 

suoahei\ń (Sn P l), B  Kn Td K š -n; p„  
p l.1 1 . Sn P l -ńäd. B Td -nad. Kn K š 
-näd; p l.p . Sn -ńid. B  T d -nid  n iitty -, 
ahosuolaheinä (rum ex acetosa  ja  ace- 
tosella): Sn s-ńäd šüödäu. hüvä 00 šüödă 
(h y v ä ltä  m aistuu ). B  s-nad erähäd pan- 
dau rokka, keskê (sekaan), hän (se) 
om muigedattau  (hapahko). 

suoaheińrok (P l) m aidosta  ja  su o lah ein istä  
k e ite tty  liem i. 

šuo\ĩi (SP); p. -adu; p l.n . -aed. P h  s-a è į.
s-aèă. Lm  s-aed; p l.p . S P  - ĩ ī  suoli. 

*suolimaduoi\ne (Lm ); p l.n . -šed suoli- 
m ato (pienem pi kuin  h eisim ato, v a l
kea).

s u o a p u z u  (Lm ) tuoh inen  su olatö lkk i. 

■ т о \л ѵ а \к  (Sn B ), Td - I b a k .  T P  - л а ѵ а к к Е ,  

P h  - a v a \ k k ę ;  p. Sn B  - a v a k k a d ;  p l.n . 
- a v a k a d ,  Td - ł b a k o d ,  T P  - a a v a k k à d ;  

pl.p . Sn B  - a v a k o i d  tuoh ipu llon en , jossa  
suolaa pidetään; y leen sä  p öyd ässä  k äy 
te ttä v ä  suola-astia: Sn m i s  s u o a a t  pide- 
t ä u .  s e i  (se onkin) s. š i l m ä d  o ŋ  k u i  hüväD 
(suurenlaiset) s - л ѵ а к а о .  t o b đ a t  (suuret). 

s u o m \ i d a  (B  Td Lm); pr. -in; im pf. -īn
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luoda (lunta): B  лиЫ s-itau. Lm  .cuntę 
s-itah лаЪ]ал. 

suomu\stada (Sn B  Td); pr. -stan ; im pf. 
Sn -Utin, B  Td -šfíin  suom ustaa: Sn ende 
keitändäd puhkaites (peratessa) s-stettau 
kanad.

suom\uz (Sn B ), B  T d N  -ùs, N  V  Lm  -ws> 
p. Sn -ust, B  T d -à st; p l.n . Sn T P  -uksed> 
B Td -ùksed, B  -uksęd, V  P k  -ulcsèdì 
pl.p . Sn -ukšid , B  Td -ùkšid  suom u: Sn 
muiss..oń đoga kajıas suomust, kromi 
(p a itsi) haugiz da madehez va i (va in  [ei 
ole]).

suomūroi (B  Td K š N); p l.n . B  Td K š -d 
suom uurain, lakka. 

suo\ń (Sn B Td K š), T P  Lm  -ni, Lm  -ńi; 
p. Sn K š -nd, B  -nt; p l.n . Sn B  Lm  -ned, 
B K š T P  P k  -nèd, K ıı N  P lı -nęd; pl.p. 
Sn -ńid, B  -ńìd, K š -ńīd  suoni; jänne; 
(puun) syy; K n P k  suoli: Sn suonee 
./leikkaSid, veri lähtöu danoli (kovin). 
suoned vedäu su onta vetää , suonenę (jän 
teelle) piüAç hüpńiu , šīt (n iin) hiveüdüu 
(ven ähtää) barbas. ku ha,ıgaittau p ū , šīd  
ei калдепе, suonet pidetäu, ńet suoned 
лeikkada кігѵекел p id läu kun halkaistaan  
puu, niin ei halkea, sy y t  estävä t, ne sy y t  
p itää  le ik ata  k irveellä . B  (kanťjsuoń 
nilkkajänne. Td kuiv suon jänne. Lm  
suoned soitetah suonet ty k k iv ä t. 

suońi\kaz (Sn B  Td); p. -kast; p l.n . Sn B  
-kkahad, Td -kahad; p l.p . Sn B Td -kka- 
hid suonikas, jäntein en  (liha); syinen  
(puu).

šuor (Sn B ), N  - m ; p., p l.n . Sn B  - ad , B  
-od; p l.p . Sn B  -oid suoro (härän, oriin, 
sian): Sn Ьакілл^оо š. || poĩĚ (sika) rökðt- 
täu, koóz himoittau š-ad. B  härgän š. 

suored (B ), Td suŏręd, Lm  šuorei; pl.n. 
Td suorędàd k ivetön , sileä , tasainen  (pel
tom aa, järven  pohja, tie); suora: B  s. 
mua. Td dorog (tie) on suŏręd. suŏręd 
(suora) koiv. suorędàd đangàksęd. 

suoride\nda (Sn); pr. -.ıçn; im pf. -Iin  pu

keutua: šišoĳoī (keikari) s-лои hüvī sobî 
(vaatte isiin ). 

suoridukšis (Sn) pukeutuneena: s-ss^oŋ kui 
pītertĥ  (p ietarilainen) т иіпещ  (konsa
naan).

suo\rita (Sn B  P l Td M Lh), B  Td N  -ŕita; 
pr. Sn B  P l Td M Lh -ridan, B  Td -ŕidan ; 
im pf. Sn B  P l Td M Lh -HSin , B  Td 
-H iin , N  -Hz pukeutua, la ittautua: Sn  
suorikkat tǻerkovā teŕämbi la ittau tu k aa  
kirkkoon nopeam m in! suoritan sm ūtikš 
(xuxĩakakš) (naam ioiduiksi), paik  (liina) 
ёілт іл pandau. B  huondekse:ı suoŕī terva 
aam ulla pukeutu i n opeasti, suoridau 
(la ittau tu u ) lähtęmā. P l kaikin suorikkoi 
hüvinì

suoŕi\ttada  (Sn B  N ), Td -tada; pr. Sn B  
Td N , -tan, im pf. Sn B  -tin  pukea: Sn  
s-takkat naps külal B  toińe s-ttau toiźen. 
N  sīt s-tęttai ìcńägin sobīhei s itten  puetaan  
m orsian (vaatteisiin ). 

suorukainę (N ) p ien i saari. 
suosamrna\ī (B ), Td -л suossa  k asvava  t.

kasvanut sam m al. 
suotik  (B ) pieni suo.
suotikoine (B ) p ien i suo m etsän  sisässä. 
suo\v (Sn B  P k  D ), Td -b. Lm  -vę; p„ Sn B  

-vad. T d  -bad; p l.n . Sn B  -vad, B  P k  -vàd. 
Td -bad; p l.p . Sn B  -vid. Td -bid Sn B  
T d P k  D  h ein äsuovan  p ystyp u u t; Lm  
su ovan  sija , a lu sta  (p u ita  m aassa): Sn  
s-ad šeibähät suabršijas. 

suovansija  (L m ) (heinä)su ovan  sija. 
suovępũd (L m ) heinäsuovan  salot, p y sty -  

puut.
šuþetta\da (N); pr. -u, su p attaa , kuiskata: 

š-u korvài. ak š-u malìtvòd  (rukousta). 
šupńida  (T d) kuiskata), (vrt. v . ш епнуть). 
šu rđ (Sn B  P l Td K š), N  sürđ, V  T P  P h  Lm  

sürđę, S P  sürđu; p. Sn B  P l Td K š šurđad, 
N  V  Plı sürđċid, S P  sürđiɯ, p l.n . Sn B  
P l Td K š šurđad, N  V  S P  P lı sürđäd; 
pl.p . Sn B P l Td šurđid, N  V  P h  sürđid, 
K š šurđīd, S P  sürđī kangaspuissa tuk ki, 
jonka ym päri kangas k u d otta issa  kääri
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tään: Sn panttin kiäritäu ünıbäŕi š-as. 
B pantin konz kudotau, š-anę kiäritau. 
Td š-Aę pantin kiärizöu. T P  hagonois 
(kan gaspu issa) on sürdę, kudaman pantiin  
punotah.

šurđa\k  (Sn P l N  P k), B  Td -k, B  K š -k, 
K n s-k, V  -kke. Lm  -kko; p. Sn B P l Td 
-kkad-, p l.n . -kad, B  -kàd, K n s-kàd; p l.p . 
Sn B  P l T d -koid lanko, va im on  veli: Sn  
š. on naiŝcę (vaim on) veĭ. uk  (m ies) sanou 
akaą (vaim onsa) veĭ Het š-kakš. Kn minun  
vävünę tunou niiniin poig s-k. (v . ш урь- 
як ъ .)

surematoińe (M) surua, h uolta  a ih eu ttam a
ton: ottanet ka šid ĩienou s. kun o ttan et  
[sen], niin  ei tu le  olem aan huolia.

*šurg (TP); ad. -un? : š-un kezrätähpenvastę, 
a (m u tta ) nītid  (rihm at) kieratah (kerra
taan).

šuŕin  (T d), K š šurin\ p ., p l.n . Td K š -ad;
pl.p . -oid  lanko, vaim on  v eli. (v . ınýpuHb). 

surm  (B  N); p. -ad surm a, kuolem a: B  s. on 
tunemàs. šinnę (vedë) onnııž š i ł lę s .  siellä  
(vedessä) o lisi ollut sinun  surm asi, müö 
šindai (s in u t) piästämme (pelastam m e) 
suřmàş. N  hän (hebo) tahtoi mille nuo- 
đ ida s-aa  se aikoi tu o tta a  m inu lle k-n. 

surm petĭa  (P k ) vetosilm u kk a (ansassa).
(v . п етля .)

*su-rm(u\ńi (N); ill. -nèĩ kuolonuni (ta ju tto 
m uuden tila): uinošin  (va ivu in ) s-nèĩ. 

survo\da (Sn— Td N  T P  Lm  Kj); pr. -n; 
im pf. Sn— Td -in  survoa (m y lly ssä  v il
jaa, k oton a k ahvia , sokeria, perunoita  
y .m .s . rikki): Sn s-gat kofeàn (kahvia)! 
Űülküt (pellavannuput) s-tau. B  hum- 
baris s-n. P l stupkaišen  (p ik ku  huhm a
ressa) kofiad s -İ tī ende. N  kakstošküme 
páhmàst m eīīi( tŝàs survòŭ k ak sito ist a pah- 
m asta  m y lly ssä  survoo. T P  nagristę (nau
rista) keitetäh, s-ìah. L m  s-tah humbareh. 
Kj petien  (petk ele llä ) s-mmo kofiad. 

survònd (N ), p . -ăd  survom inen: edęu (en 
nen) o tęü ī [m yllyt] kakśküme koþeiĥàd 
s-ăs.

*survo\ttada (P h ); pr. -tetah survottaa: 
dauho s-tetah petkelen m eīīi(Ű as  (m y l
lyssä).

su\śod (Sn B  Td), B  N  -śed, Kn Td N  -šod. 
Td -ìśįd; p. Sn B  Td - śodad; p l.n . -śodad. 
Kn -sodàd, Td -šedàd, N  -sodad, - śedàd; 
pl.p . Sn B  Td -śodoid, K n -śieduoıd  n aa
puri: Sn suśodaŋ kere huvin elä! K n sa- 
nuï suśieduoinę. N  on susodau svuođibo 
(h äät). (A v  су сёд ъ .)  

suzi (N ) a ivan , ihan, juuri: s. sihe suoite 
kävŬD a ivan ko siinä p aikassa  a sti kävit?  
s. oIìd ś ī ś  sies a ivanko siin ä  paikassa  olit?  

sutk\ad (Sn — V S P  M), Y  T P  -àd, V  sūtkad, 
P k  sùtkad; p l.p . Sn — Y M sutk\id, S P  -ī 
vuorokausi: Sn m inä o ĩiį šigii (siellä) 
ühtвD (kahten) s-ūd . (v. сутки .) 

suvai\la  (Ph); pr. -(tšen rakastaa. 

suvan\k (Sn B  Kn V), V  T P  -ho. Lm  -ĥko; 
p. Sn -kkod; p l.n . Sn B  V  -kod, K n -kad; 
pl.p . Sn -koid  su va lk o , lo in tu k k i, -lauta, 
jo ta  k ä y te tä ä n  loim ilankojen  loppuessa: 
Sn ku noppū kaŋgaz mänöu, š ìd  ńed no- 
puškat pandau s-kkō i  kudotau, nopitau  
s-kon kun kangas (lo im et) on loppum assa, 
sitten  ne lop ut (lo im et) pannaan loin lau- 
taan  ja  kudotaan , lop etetaan  sillä . B  
noppides kaŋgas pandau, dostaī, s-kon 
lo p etta essa  kangas (lo im et) pannaan, 
jäänn ös, s-kolle. T P  s-ko, silę kiäritäh  
laƞgàd. (A v  свблокъ .) 

suvenlambas (Lm ); p. -tę ta ivaanvu ohi: 
artťeli (parvi) s-tę. 

suv\i (Sn B  P l T d — V  P lı Lm); p. -ed etelä: 
Sn tū ĩ oo s-es-pńii. B  hangoińe (halko) 
on naŋgennıı (kaatun ut) s-ē-piäi. Td 
tūnou s-es.

suvi\līde  (B  Td N ), B  -lĩdęh P l -ĭīde, N  -līdę;
p. B  T d -lĩdet; in. ja  e lä t. -lĩdeges kaakko. 

suvilĩdetū\ĩ (B T d );  p. B  -nt, Td -nd; p l.n .
B  Td -nęd; p l.p . -lid  kaakk oistuu li. 

suvinuod\eh, -ęh (B ), N  -ęh; p. B  -eht; in. 
-ehes; ad. -ehęn louna, lou nainen  (ilm an 
suunta).
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suv\ińe  (Sn B  Td), N  -ĩńe, -īnĕ eteläinen, 
etelä-: Sn B  Td s. tūī. 

sū  (Sn— Ph K j), B Kn N  suu; p. S n — V Ph  
sūd, N  suud, S P  sūdu; p l.ıı. Sn— Ph sūd, 
N suud; p l.p . S n — N suid, V  Ph  sūnoid, 
S P  s ū a o ì  suu (ihm isen, eläim en, kuopan, 
uunin): Sn anda sūd ńeıštëenę suu tv le nei
tosta! B  sūn (Ŝup suupieli. piäli((Ši oli 
kukšinas sū kaidaińe y lh ää llä  oli ruukussa  
kapea s. K n hiamàn suu  h ihansuu. Td  
merdai habuksed ümbäri sūs m erran suun  
ym pärille (pannaan] havuja. T P  lehmäd 
seiĩotah veräjän sũs. pöšis on kieli i  sū, 
kudamas kanàd piästetäh  m errassa on  
k ieli ja  suu, jo sta  kalat o tetaan  pois, 

sūd  (Sn); p. -od sallim us: s-ottai p iä  ei 
hävidä s-k setta  henki ei m en e .(v , суд ъ .)  

sũđ\ida  (Sn Td); pr -in; im pf. -m  tuom ita , 
ratkaista; panetella; turm ella, vah in go it
ta a  n oitu m isella  (häissä): Sn sũdi, kudam  
(kum pi) oi) kannęhembi, raud va i kundi 
(v . судй ть .)  

sūdi\zelta  (Sn); pr. -zen; im pf. -šin  käydä  
oikeutta; ra tk a ista  (asia): hänen sanondad 
müöi i  s-zetiĩ hänen san ontansa m ukaan  
(asia) ratk aistiin k in . (v . судй ть .) 

šūkuhein (N ) y li veden  lev iä v ä  heinä. 
sū |ŕ  (Sn B  P l Td KŠ K j), K n N  suur, V SP  

sū\H , P h  -ri; p. Sn P l Td KŠ Y  -rd, B-rí, 
N  suuri, S P  sū\rdu, P lı -rtę, Kj -rt(u); p l.n . 
Sn PÌ Td K š V  S P  P h  Kj -red, B  -rèd, 
Td N  -red; p l.p . Sn P l Td K š V  -Hd, 
B -rīd, T d  Ph  -rid, T P  -vrī, S P  -rī; kom p. 
Sn S P  -rembi, K n -rèmb, N  suuremb. 
P h  sūręmb, Lm  -remhę, Kj -ŕemb; sup. 
Sp -n m  suuri: Sn İäz lähin (lähellä) oo 
s. đäŕv. (ämää (näin) sūrd hebod eunę. 

sūŕbarbaz (Sn B  Td); p. sūrdharbast; p l.n .
sūrèdbarbahad isovarvas. 

suurbard (N); p. smırdbàrdàd  isopartainen: 
ku(Űuttai śida staŕikkàd swurdbàrdàd k ut
su taan  (p ito ih in ) se isopartainen  vanhus. 

sūren\dada (B); pr. -dan; im pf. -dêin, N  
suurceê suurentaa, laajentaa: N  suureęå 
lăhtegèn  (avannon).

sūrende\nzetta (Sn), B  Td -лгеіа, Ph  -ntak- 
seheze; pr. Sn -лгеп, B  Td -лгои, P h  -nemos; 
im pf. Sn -nSin, B  -ĭim oi, Td -Uin  k iuku
tella; Td ylpeillä: B  napš s-лгои. 

sūrendoi\ne (T P); g. -zen ( itk .)  suuri. 
sūre\ta (Sn B  Td); pr. -nou; im pf. -ń  Sn 

suuttua; B  Td suureta. 
sū\rim  (Sn B  Td V S P  Lh), B  P l K ıı -Hm, 

N  suurim, P h  -fin ;  p. Sn T d Lh -rind, 
B  -rint, -rińt, P l -ŕind, K ıı -Hmd, N  
suurimd, -Hmì, -rimtĸ, S P  -rindu, Ph  
-fintç; p l.n . Sn B Td N  P h  Lm  Lh -rimed, 
Sn V sūrim ad, B  P l K n Plı -Hmed, SP  
-ŕìmed; p l.p . T P  -rim oid  suurim a, ryyni: 
Sn -rim at puohtau, štob^aganad lăhtäiš 
iärë. B  grв(Űun (ta ttari-), mannan s. P l 
puohtetau sū fin d  robehen. K n sūŕimes 
pīrag  ryyn ip iiras. Td kuaš (puuro) sūrı- 
mes keitettü. 

sūfim heiń  (T d) siankärsäm ö (achillea m ille- 
folium ).

sūŕiŋkua\š  (Sn B  Td); p. -ššad ryynipuııro.
(v . ĸánıa.)  

sūrirubi (Lm ) isorokko. 
sūŕisoŕm i (P h ) keskisorm i. 
sūfkirda\ińe  (B); p. -št; p l.n . -ized; pl.p .

-ižid  isokirjäinen  (vaate). 
sū fpaik  (P l)  iso liina, šaali. 
sūŕpühä  (K š N ) paasto  ennen p ääsiä istä . 
sūŕťŠup (T d Sg), sım fi(tàuppu; in. Td Sg 

sūrèsÚupùs, ill. sūrèį((Ǻuppiŕ jum alan- 
kuvanurkkaus asuinhuoneessa. 

sūr\ta  (Sn B ), Td -tta; pr. Sn B  Td -dan; 
im pf. Sn -êin  teh d ä  suurim oita, rouhia  
ryyn eik si (m y lly ssä  viljaa): Sn ozrat 
(ohrat) sūrłau sūrimekš. sūrtau sūrind  
ozrašt (ohraryyniä) käžikiven. Td елдаі 
vie ozrad sūrkkoiĩ 

šūtk (N ) leik in lasku , pila: šūtkaą vodī le ik 
kiä lask i, šūtkàkš ottau kädĕs le ik illään  
o tta a  kädestä , (v . ш утка.)  

šūtkakàz (N ) le ik illin en , (v . ed .) 
šū\(tidä  (Sn B  Td Lh A V ), N  -ïida; pr. Sn B 

T d Lh -tin , N  -tiu; im pf. Sn B  Td Lh -(tn  
laskea leikkiä, teh d ä p ilaa . (v . ш утйть.)
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sūtuskendelļda (T P ); im pf. -ittę (itk .) olla  
su u ttu n u t .

sva\h (B ), P l Td -h-, p ., p l.n . -had; p l.p . -hoid 
puhem ies (kosintam atkalla): P l mäne, 
tarifÚeze (tarjoudu) s-hakš. (ѵ. св ахъ .)  

svaj\a  (P l Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid 
1) m aahan ly ö ty  paalu, vaaja; —  2) Pl 
raja eli piiri leik in  ym pärillä  (sivu illa) 
k yyk k äleik issä  (usein vain  rivi kuoppia  
1. koloja m aassa; —  3) T d m aahan ly ö ty  
puu, »paalu», jonka päähän  asetetaan  
»kara» pallo leik issä . — 4) Td rautapuikko  
(n. 4 — 6 cm  p itk ä), jonka p äässä  on n yr
kin kokoinen rautapallo  (-pahkura) ja  
jo ta  le ik issä  h eitetään  m aassa o levaan  
rautarenkaaseen  p y sty y n : svajai viändä- 
m äi (leikkim ään) läkätl. (v . свая). 

svaj\ak  (B), Lm  -àkkę; p l.n . B  -ahàd lanko, 
vaim on  sisaren m ies. (v . свояк ъ .)  

svajàkkaksed (Lm ) lan gokset, sisarusten  
m iehet, (v . ed .) 

svajàtf&nitsa (Lm ) vaim on  sisar. (v. свояче- 
ница.)

sva(ak\sed (B ), Td sva((ak\sed; p l.p . B  Td -šid 
anopekset, avioparin ä id it. (v. сватья.) 

sveđ\ida  (N ), V  -idä; pr. N  У  -in; im pf. 
-īn  valehdella: N  i  silleen tahto s. i  sanuu  
is(a-nnį(àn praudaą  en sim allekaan halua  
v . ja  sanon  to tisen  tod en . V  sveđií„(ühjäd  
(jou tavia), (vrt. v . све|стй , -flý ïb )  

зѵегл (Sn B  P l Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid 
napakaira, pora, Td näveri: Sn s. i  
(šugunā (valurautaankin) nuadiu лоикип 
(reiän), s-ал kaivetau noukkud puhu  i (ja) 
raudā. (v . cв ep aó .)  

svet (Sn P l), B  tsvet, Td tsviet, N  T P  tsvet, ļ 
V P v  svettę; p . Sn svettad, B  tsvettad, Td  
tsviettad; p l.n . Sn svetad, B  tsvetad, Td 
tsvietad, V  svetàd, T P  tsvetàd; p l.p . Sn 
svetoid, B  tsvetoid, Td tsvietoid, N  tsve- 
tòid kukka: Sn mäne vanę.ıę (kastele) 
svetanl (v . цвѣтъ.) 

sve((i\da (V  P k  P v ), T P  tsvetti\da; pr. У  T P  
P k  P v  -u  kukkia: V  kartofeïi (peruna)

| s-u. P k  hein s-u. P v  svettę (kukka) s-u. 
(v . цвѣ |стй , -тутъ .) 

svietlii nedäĩ (T d Sg); ad. M svietnou  ńedäĪM  
p ääsiä isv iikk o (p ääsiä isp ä ivästä  eteen 
päin). (v . свѣ тлая  н едѣ л я .)  

svie\U  (Sn), B  Td -Ű; p. Sn B  Td -((ía d ; 
pl.n . -(Ŭad; p l.p . -( (ŝoid pärepihti: Sn  
pane päre s-ttŜãl T d  đangoikas s., šeinäi 
lüödü s. (v . свѣт1ецъ, -ųá; А ѵ св й т |ец ъ , 
-ųá.)

svi\ń(ś (B  K n), Td -nts , V  -nüę\ p. B  K n  
-ńŰad, V  -nÜad  ly ijy , tina: B  s. oŋgē 
pandau. (v . свин |ецъ, -ųá.) 

ŝvirgahtaz\eta (P l); pr. -ou hypäh tää: bnoxa 
(kirppu) š-ou. (vrt. v . ш вы рнуть.) 

sv isi\ida  (K n); pr. -in\ im pf .-m  v ih eltää .
(v . свйстнуть). 

sviíi.ı (V); p ., pl.n . -ad lam punsydän . (v . 
фитйль).

svī\Seńđ (Sn B  Td), P lı -žuoi\ p ., p l.n . Sn  
■êeńđäd, B  Td -Seńďad; p l.p . Sn -êeńdöid 
ristinn ostoju h la  (syysku u ssa), (v . воз- 
дв и ж ен іе .)  

svod\a (Sn B  Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -id  
uunin alusta, joka m u u rattaessa  teh dään  
sam asta  a in ek sesta  kuin  uunikin: Sn s-as 
pidetău haAgod, tośtëì (to isinaan ) kanad 
ĩibo (tah i) m idä muudu  (jotakin  m uuta), 
(v . сводъ .)  

svok.ı (Td); p l.n . -àd punajuuri, (v . свёкла.) 
svuađb  ks. suađb.
svuađbđieno (B); p ., p l.n . -d; p l.p . -id hää- 

asia. (v . свадьба ja дѣ л о .)  
svuađboveh (B ) h ääväki. (v . свадьба.) 
svuađbtaAO (T d), N  svuodibo-, souođipta.wi 

häätalo: Td lähtà“ ventsāi tserkkovā s - a ō s -  

pià1 läh detään  v ih ille  kirkkoon h-sta . 
N  tuudai (tu llaan ) svuodibotaAOİhei. svuo- 
diptaAoin iêànd kandę.ıou gośtĨAв (v ie
raille) vīnàd stoAăně (pöydälle), (v . ed .)  

*svuađbui\ta (Td); pr. -(űen v ie ttä ä  h äitä , 
(v . ed .)

svua\í (Sn B  Td); p. -((ad; p l.n . -(ad; p l.p . 
Sn -((oid, B  Td -(id  v ä v y n  t . m in iän  äiti: 
Sn akad (naiset) oo s - ( ū d ,  (v. сватья .)
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svua\t (Sn B  Td), Lm  svoattu; p. Sn B  Td  
-ttud; pl.n . - tu d ; p l.p . -tu id  vä v y n  t. 
m iniän isä: Sn m ušikad  (m hetie) oo s-tuD. 
(v , сватъ.)

*svuojòpäik  (N ); p l.n . -àd häävieras, (v.
свйдебщ икъ.) 

sväsk (Sn), B  svjask; p l.n . Sn -äd, B  -ad 
sid en auh a (esim . naidun naisen päähi
neen): Sn p i(k  soba (vaate), tagaa s-ät 
šidozettau (sidotaan), (v . cвriaĸa.) 

svätittü  (T d Sg) siunattu: s. veši. (v. свя- 
тйть.)

svätkad (K š) joulukuusi (loppiaiseen asti).
(v . святки.) 

šüđ\idä  (Sn), N  s-ida, P h  s-idä; pr. Sn -in,
N  P h  s-in; im pf. Sn -In sysiä , p istellä  
sinne tänne: Sn kui піедлоіл š-itău 
đaлgpohđã, kops (kun) dang mūrehtũ 
(puutuu), tarboda: šeibähäA vedē š-iu. 

šüdäim p\ū  (Sn B  P l K š), Td šüdamp\ü; p ., 
pl.n . Sn B  P l T d K š -ūd; p l.p . -u id  sydän- 
puu: Sn S. oo sam ī (aivan) kešk (sydän) 
pūs. P l š-ūs ei päret nuadita  (tehdä), 
pindaz nuađitau. 

šüdäin  (Sn Td V ), B  südäin, südàĩn, šüdàin,
B  Td K š šüdäm, K n N  śüdäim, Td šüdän,
N  südäm, südäim, V  śüdäin, S P  Ph  
südäin; p. Sn šüdäind, K n śüdäinưl, Td j 
K š šüdänd, N  śüdäind, V  śüdäindę, S P  ı 
südäirıdü, P h  südäindį; p l.n . Sn B  Td K š 
šüdämed, K n śüdämed, śüdamèd, Td 
ŝüdamed, N  südämèd, südäimed, N  У  
śüdämed, S P  P lı śüdämed; p l.p . Sn Td 
šüdämid, K n śüdämīd, K š šüdämīd, N  V  
śüdämid, S P  südämī, P h  südämid  sisus; 
p uh tain  p ellava , ydin; piiraan p äällys, 
täy te : Sn sam ı pnhtas (puhtain ) tüŏ (рел- 
vas) oo š. B  šilmàn šüdàin  silm äterä. K š  
pīragaą šüdämed. P h  pīrain  kartōfei- 
(peruna-), sūriįsüdäin  (suurim atäyte). 

šüdäińđäi(tí\äd  (Sn); p l.p , -öid eläim en sy 
dän. (vrt. V. ЯЙЦ0). 

südăinruodę (T P ) selkäruoto (kalan). 
südäinsilm ănišuppu  (Lm ) silm än  nenän- 

p uoleinen  nurkka.

südäintanvi (L m ) syd än ta lv i. 
südäintüö (B ) puhtain , paras p ellava, yd in . 

šüdäiŋker\a  (B ), K n südaĩnkerä, N  südäm- 
kera, südäimkera, V  südäimkeră, P lı 
südäĩŋkerä, Lm  südäiŋkerä, P k  šüdain- 
kem; p. B  Šüdäiŋkemd, N  südämkerad; 
p l.n . B  šüdäiƞker\ad, -àd, N  südämkerad 
syd än  (anat.); pl. B  N  m unuaiset, 

ļ Šüdäiŋkorma\n (Sn), B  -ń. Td šüdämkormań; 
p ., p l.n . Sn -nad, B  -ńid, Td šüdämkor- 
m ańid ; p l.p . Sn -noid, B  -ńīd, T d  šüdäm- 
kormańĩd povitasku: Sn pane bumašńik 
(lom pakko) š-nāl (v. корманъ.) 

šüdä\itä  (Sn B  Td), Td K š -ittä, T P  s-itä, 
S P  s-tä; pr. Sn B  Td K š -idän, Td šüdàĩ- 
dàn, N  s-idàn, S P  südiän; im pi. Sn B 
Td K š šüdäišin, SP  südäin  p istää , ty ö n 
tää: Sn š-idä käši kormanā (taskuun)! 
Td š-išin  килакол (nyrkillä), batogan (ke
p illä). T P  ülen oli pim ei, ei nägünü n i 
silmäh š-iìä  oli y len  p im eä, ei nähnyt 
edes (om aan) silm ään sä p istää . S P  südäi 
sormen silmäh. 

šüdäm\es (Sn B  P l), K n ś-es, Td š-ès, šüda- 
mes, N  s-ès, N  P h  s-es; Sn B  P l P k  -e, 
B  šüdamë, K n ś-ē, T P  P h  s-eh sisäļssä, 
-stä , -än: Sn va(ťšaa š. kibištäu, om p u ŕī  
(purija), ota bu(İŠiį (tyn n yrin ) š-ez veded 
iäre{{) (pois)! pane kädet hiemoinę (hiho
jen) s-e! B  rebuoi piän šinne li((šuoi (tunki) 
kukšinane (ruukun) š-ē. P l š-ē kuadinę 
(vesitiinu n). T d däi(űän  (m unan) šüda- 
mes. N  korvaa s-es karvan. T P  tahnan 
veräin on pū  südämes-päi navetan  ovella  
on (salpa)puu sisäpuolella . P k  pandau  
íähkäd oĭgidęn š-ē. 

šüdämi\ńe (Sn B); p l.n . -šed sisä-, sydän-: 
Sn š-šed gaikat tunkis sisäsilin terit pyö-  
ränkapoissa. B  kaŋgaz .nıodau š-šeš .ıaŋ- 
gas, kezratus kangas luodaan parhaista  
p ellav ista  k eh räty istä  lan goista . 

šüdäm kiv\i (Td); p ., p l.n . -ed; p l.p . -id  m aan  
sisässä , n äk ym ättöm än ä  oleva  k iv i (pel
lossa).
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šüdämme\ts (Td); p. -tsäd; p l.ıı. -(tsäd puun  
syd än .

šŭdämmunai\šed  (K š); p l.p . -šid  m un uaiset. 

sildämüks\et (SP); p l.p . - ï  s isä lm yk set (ih 
m isen , eläim en). 

šüdämüs (K š); p. -täd (piiraan) täy te :  
pīragaą ŝ.

*šügüspuo\ĩ (T d) syyspuoli: lohi oŋgitetan 
š-lei šätäl (onkim adolla). 

šügü \e (Sn B  Td K š), K n N  s-z, N  s-ź, Lm  
s-s; p. Sn B  Td K š -st; p l.n . -zed; pl.p . 
Sn B  Td -šid; ad. Sn B  Td KŠ -гел, B  
-zçn, K n s-гел, Td šügušęn, N  s-zęu, T P  
L m  s-гел syk sy: Sn š-гелл^оо ĩigad äij 
(paljon). B  тиллоіё.,$-гел v iim e syk syn ä . 
N  s-zei suęi (saakka). 

sügüzcq,ŕa (N ) sy k sy llä  p aastoton  aika (elok.
15 p :stä joulun  edelliseen  p aastoon  asti). 

šügüzmürsk (P l Td) syysm yrsk y .

Sügüznuo\ī (B  Td); p. -ttad; p l.n . -tad; p l.p . 
-ttid  sy y sn u o tŧa , syy sn u o ta n v eto , nuotan  
veto  sy k sy llä . 

sügüzpäiv  (N); p l.n . -an syy sp ä iv ä . 

šüīg  (Sn B ), K n sü īgi, T d  sülg, Lm  sülgi; 
p. Sn B  Ŝülged, T d  šülgĕd, Td L m  sülged 
sy lk i.

šülgedä (Sn T d K š), B  šülgeda, P h  sülgedä; 
pr. Sn B  Td K š šüīg en, N  śüīgen , Ph  
sülgen; im pf. Sn Td šülgin , B  šüľgin. 
K š šülgīn, N  süĩg  sy lk eä , Td sylkem ällä  
k y lv ä ä  (naurista): Sn ei p idä š. лаііал\ 
B  hän šülgöu vert. Td egläi (eilen) šüīg 
nagrehen. P h  sülgegät sūhe [ellen ole pu 
hunut to tta ]!  

šülü  (Sn B  P l Td M), N  süllü, P h  süli; 
p. Sn B  P l Td šülüd , P h  sült, sülttę; pl.n . 
Sn B  P l Td šülüd, N  sülüd, P h  süled; 
pl.p . Sn B  P l Td šülüid  sy li (m itta): Sn 
haлgod oo šülüt kümmene леікаии  halkoja  
on h ak attu  noin  kym m enen  sy ltä . B  đäŕv  
on v īš  šülüd šüvä. P l kevädel (keväällä)  
nouzou veši piäle šülün. maxovī š. sy li 
käsivarsin  m ita ttu n a , pefđatn ī (le im attu )  
š. on kolm arššinad. N  koumeu kümmenęu

sülüu sinun poutau tunęu k olm enk ym m e
nen sy len  p äässä sin ut p o lttaa  tu le lla . 

šünd (Sn B  Td K š), S P  s-ü; p. Sn B  -üd, 
K š -üt, S P  s-ü  V apah taja , K ristus: Sn  
rastavad vastE heittäzöu š. тиал taivahas- 
p lä i  jou lu aatton a V . lask eu tuu  m aan  
päälle ta ivaasta . B  rīhen uksen ĕdě măn- 
dau š-üd kundenmā riihen oven  eteen  
m ennään »syntyä» k uuntelem aan  (K s. 
L K N  s. 262). Td š. vedè* тап0ш joulu  
loppuu ved en shinaam iseen  (loppiaiseen). 
K š š. kävelöu muad müöi šündümmuan  
aiga  (jou lunpyhien  aikaan). S P  sündübn- 
moas kävütäh s-ü kùnde.ımah. 

sünd\üdä  (V  P h), S P  sündüö; pr. V  -üu, 
S P  Ph -ð; im pf. V  S P  P h  -üi m ahtua. 

*sündüi\ne (TP); p l.n . -zed; p l.p . -zid  (itk .)  
jum alankuva. nügöi bnahosnovi m inud  
sūridęn sündüiziden eduizįs n y t siunaa  
m inut suurien jum alan ku vien  edessä! 

šündümm\ua  (Sn B  P l K š), Td -óa, S P  sün- 
dülmmoa jou lukausi, aika jou lu sta  lop 
p iaiseen  asti: Sn s. on aig rastavaz da 
vedeŕistäs„suai. 

šündümpäi\v (Sn B  Td), N  s-v Sn B  jou lu - 
sekä  lop p ia isaatto , N  Td jouluaatto: 
Sn vedeŕisťäd (lopp ia ista) vast^oo š. Td  
š-väd vaste šündüd kundeAdau jou lu aaton  
vasta isen a  yön ä  »syntyä» kuunnellaan. 
(K s. L K N  s. 262.) 

sündündįpäivę (T P ) syn tym äp ä ivä . 
šündün\tiäh((i), -tiäh t (B ), Lm  s-dę(iähti 

syn tym äm erk k i.
*šüuhmi\ńe (B); in. -ies  sy y h y . 
šüve\tä (Sn Td), B  -ta; pr. Sn Td -ndän, 

B  -ndan; im pf. Sn -ešin, B  -ndin , Td  
-ndšin  syven tää: Sn kaiv om madan, 
p id läu š-Ä.

šüve\tä (Sn Td), B  -ta; pr. Sn -nöu, B  -non, 
T d -nöuı; im pf. Sn T d -ń, B  -i sy v e tä , 
syven tyä: Sn keväden doged š-täu. B  vet 
lišei (tu li lisää), đogi šüvei. 

šüv\üz (Sn B  Td), K n s-uz; p. Sn B  Td -üt, 
K n s-ùì, s-ŭt syv y y s: Sn tämä đogioo  
šülüt kakš š-üt (noin  k ahta  sy ltä  sy v ä ).
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kahtee šülüü š-üs kahta sy ltä  syvä . ťämää 
ãogeę š-ütt^eunę (sy v y istä  [toista] ei ole). 
B on raznoit š-ü ī on erila ista  sy v y y ttä .  
Td därven  s. oŋ kakš sadad, šülüd. kahten 
šülùn š-iiz on doges. 

šüv\ä  (Sn B  P l Td K š Lh), K n N  V  ś-ä, 
Kıı N  T P  Ph s-ă; p ., p l.n . Sn B  P l Td K š 
Lh -äd, K n N  V  ś-äd. N  s-àd4, p l .p .S n B  
Pl Td V  Lh -id, Kn ś-īd, N  V  ś-id, kom p. 
Sn -embi, T P  P h  s-embi. Td Lh -emb, 
syvä: Sn tämä dogi oo see (n iin) š. minä  
oĭiŋ kahtee šülüü  (sy len) š-äs. B  Td däŕv  
on v īš  šülüd š. Td pällärven däŕv on 
šüvemb kaikkid đärvid meil. N  südäidàu  
s-ài p istää  syvään . P h  voi püštăi sülen 
süvümmän vo i p istää  [atraim ella] sy ltä  
syvem m äll äkin. 

šüödä (Sn B  PI Td K š M Lh), B  šüöda, 
šüödä, Kn N V  T P  šüödä, K n N  T P  SP  
P h  Lm  süödä. Td šüodä, Kj šüöda-, pr. 
Sn B  P l Td K š M Lh šüön, B  šüu, šü°u, 
Kn N V T P  Kj Śüön, Td šüon, šüÔv, T P  
S P  P h  süön, A V  süöb, im pf. Sn šü6in, 
Sn B  P l Td K š M Lh šüŏin, B  šüoin, 
Kıı N  V  śüöin, K š š iŕ iń  V  saöi, S P  söin. 
P h  süöin, Kj śüin, P k  šüə1 syödä; purra, 
p istää  (hyttyn en ): Sn eunę ń i m idä š. ń i 
duoda ei ole m itään  sy ö tä v ä ä  eikä ju o ta 
vaa  (on aivan  köyhä), muŕginaa šüödũ 
minä ĩebäüzüin  (nukuin  väh än), ruozme 
(ruoste) 00 šüönü vikattehen. kojat šüödī 
sobat kai puhtahakši koit ovat syön eet 
kaikki va a tteet kokonaan. B  ommig mida  
šüödä onko m itään  syötävää? se koht 
on š. karged (karvas), tìhud šüödau h y t
ty se t  purevat (p istävät). 

šüödä\u  (Sn); p. -väd  sy ö tä v ä , ruoka: т іллаі 
eu,ıę kodis ń i  (ei) š-väd ń i  (eikä) duodavad. 

lüö^ltä (Td); pr. -dän syöd ä  äkkiä , nopeasti, 
vähän: pidäu  ралаіпе š. 

šüöm\ińe (Sn B  Td P k), N  ś-īne. P h  s-ine. 
Lm  s-inę-, p. Sn B  Td -išt. Td P k  -ìšt, 
N  š-išt, ś - ĩĶ  Ph  s-išt-, p l.n , Sn B  Td Pk  
-išed4, p l.p . Sn B  Td -išid , N  š-īšid  ruoka: 
Sn paŋgat š. віолалд (p öytään ) (k a tta 

kaa pöytä)! İŚirİŜ (nirso) ei doga š-išt 
šüö.

*śüöm  (N); p . -äd  ruoka: äij (paljon) oo 
é-äd.

šüömä\ŕ (Sn B ), P h  s-ri syöm äri: Sn š. hebo. 
*süömä\töine (Ph); p l.p . -ttömid syöm ätön , 

ty h jä  (vatsa): s-ttömil va(tǻaišil (kan.) 
ty h jin  vatso in . 

šüönd (B ), P h  s-į, p. B  -äd. Td šüÒndad, 
N  s-àd. P h  s-äd  syönti: B  lähtau š-äs-piäi 
iäre p o istu vat syöm ästä . Td däĩgĕəě 
šüÒndad syön nin  jälkeen , š-an keskès 
liävdav vīnaŕùm kàd dŭǒmã1 syön nin  lo 
m assa k äyd ään  v iin aryyp p yjä  juom assa. 
N  s-än taga ištuttai is tu v a t syöm ässä . P lı 
konz s-än lopīt? 

süöndkurĥu (N ) ruokatorvi. 
šüöndvero (B ) ateria. 
šüöndväli (T d), ad. -л ruokaväli. 
šüöšk\ätä (B); pr. -ädou-, im pf. -äin  a lkaa  

syödä.
šüö\zettä (Sn), B  P l -zetä-, pr. Sn B  P l -zen 

tu lla  syöd yksi; saada syöd ä  kyllikseen: 
Sn leib šüözöu ku šüödäu. P l lehmäd ei 
voida š-zetä. 

šüöttädä (Sn B  Td Lh), Td šüottädä, N  
śüöttăda, N  T P  süöttädä. P h  süöttàř, pr. 
Sn B  Td Lh šüötän. Td šüòtetàŭ, N  šüö- 
tàn, T P  Ph süötän, P k  šüötan-, im pf. Sn 
B  Td Lh šüöíin. Td šüöİİin, N  śüötöi, 
šüötói, P k  šüöti sy ö ttä ä , an taa ruokaa, 
ruokkia, elä ttää: Sn îämä skuatíeŕi šindai 
šüöttäu igän üńńäi täm ä  p öytä liin a  antaa  
sinulle ruokaa koko ikäsi, korteht (korte- 
heinää) šüötetäu lehm ũ(ę) i  (ja) hebouę. 
šigä (siellä) šüöteíŭ verest kaлad. sūŕ 
mier (m aailm a) šüöttäu (e lä ttää) (san.) 
B  adran pidäu p iä  š. da pereh elättädä 
auralla on itsen sä  r u o k itta v a n a  perhe 
e lä te ttä v ä , šiłłę eu,tę šüöíettavad ń i Ueda 
sinulla ei ole k etään  ru ok ittavaa . Td  
šüöttidgi hebon? N  śüötöi, đuoìoi kazàkaa  
sy ö tt i ja  ju o tti rengin. 

šüöttä\i (Sn B  Td), P h  s-i-, p ., p l.n . Sn B  Td  
-jäd-, p l.p . -jid  sy ö ttä jä , ruokkija, elä t-
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täjä: Sn Ы ллаі oŋ kaks š-jăd poigad. 
Td hebon s. P lı älä, s-i (ku ltasen i), riko 
(tapa)!

ŝüöttömaim  (T d ) syö ttik a la , tä k y . 
šüötänd (Sn); p. -äd  syö ttäm in en , ruokki

m inen: š-ää ši(as (asem esta) lüöđĩ händäi. 
šäg\ä (Sn B  Td), K n Lm  sägä; p ,, p l.n . 

Sn B  Td -äd; p l.p . Sn -öid  säk ä  (hevosen); 
« '  (m iehen) tak araivo , niska: Sn pane käši

š-ã hebo.ıì taboita (o ta  k iinni) ŝ-äsl 
šăgäińe (B  Td) säkäinen: kakSś. hebo. 
šäigehińe (T d) säikeinen: kaks-, koĭm-. 

neīš.
šä ig \iš  (Sn B  T d K š), P h  s-iš; p. Sn B  Td K š 

-išt, P lı s-ištę; p l.n . Sn B  Td K š -ehed, 
P h  s-ehed; p l.p . Sn B  Td -ehid, K š -ehĩd. 
P h  s-ehid säie: Sn š-ehiss„on nuor punottu. 
B  колте š-ìšt on nuoràs. 

säAg\ü (N  P h  Lm ), T P  säłgö, sàlgü; p l.n , 
N  -ŭd, P lı -ud varsa. 

šäŋģ (Sn), B  Td šäŋg. B  šäŋģ, \  SP  Lm  
säŋgi; p. ,Sn B  Td šäŋged, S P  säŋgie, 
P k  šäŋgçd; p l.n . Sn B  Td šäŋged, SP  
säŋged; p l.p . Sn B  Td šäŋgid, S P  säŋgĩ 
sän ki (le ik atu n  la ih on  jälkeen): Sn ku 
ńītetäu rugehet, šīd diäu  š. pe.ıdo.ı kun  
ruis le ikataan , n iin  jää  s. pellolle. B  
ãänŭöi konmanded poigad suau  (sy n n y t
tä ä ) šäŋgē (syysk esä llä ). T d levitä heinät 
šäŋgełçl kagňšäŋg. S P  rugehen, heinän 
säŋgi.

šäŕbin  (Sn), Sn B  K š šärbin, B  P l Td šäŕbim, 
K n N  У šärbim, Td šărbim, N  särbim, 
S P  P lı Kj šärbin; p. Sn P l Td šäŕbind, 
Sn K š šärbind, B  šäřbint, K n Kj šärbint, 
T d šärbimd, N  šärbind, У  šärbindę, SP  
šärbindü, P h  šärbintę; p l.n . Sn B  P l Td  
šäŕbimed, Sn Td K š šärbimed, K n N  V  
S P  P h  šärbimed; p l.p . Sn P l Td šäŕbim id, 
Sn Td šärbimid, K n šärbimīd, K š šärbi- 
mīd, N  V  P h  šärbimid, S P  šärbim ī sär
vin: Sn š. on m i tahto (m ikä tahansa) 
keitos, šärbind euAę ń i m idä  (m itään ) kei- 
tettü. B  anda vie šärbint\ P l šärbind eunę, 
киіѵаллаг pidäu üht leibäd šüödä e i ole

särv in tä , k u iv iltaan  on  sy ö tä v ä  pelkkää  
leipää. T d kai šärbimed Aoppiŝ(šī (лоррі- 
ze(İĨ). m aid on, hüvä šärbin. 

šärbinšüönd (B ) särvin: prostokiš on heik š.
piim ä on heikkoa särv in tä . 

šärb\ädä (Sn B  Td), P h  s-ädä; pr. S B  T d -än, 
Td -an, N  š-èttai, P k  -ätau, V s-ãn, P h  s-än; 
im pf. Sn -in, B  -öin, T d  -öl särpiä  (lu s i
kalla): Sn š-ä rokkad лѵзікалі B  šärbägäd 
rokkad, maidod, kuaššad  (puuroa)! N  
ühteu лигікаи š-èttai sam alla  lu sik alla  
särp ivät. P k  š-ätau kaAarokkad. 

šäregoi\ttada (B ); pr. -ttau; im pf. -ť v ilu ttaa , 
v ä risy ttää , 

sdrļes (K j); p. -esi; g. -esen päre. 
šäreüdü\dä (Td); pr. -u; im pf. -i ruveta  

värisem ään. 
šäŕg  (Sn B  Td K š), B  P l Td šärg, Kn 

säŕgi, N  šärgi, N  V  T P  P h  Lm  sărgi, 
P h  säŕgi, P k  šäŕgi; p. Sn B  Td šăŕgid, 
B  P l Td šärgid, Td šärgìd, šärged, K š 
šärgèd, N  šäŕgid; p l.n . Sn Td P k  šäŕgid, 
B  šäŕgid, B  Pl Td šärgid, Td šärged, 
K š šärgèd, N  šäŕgid, V  T P  Lm  särgid, 
P h  säŕgid; p l.p . Sn B  Td šäŕgid, P l Td 
šärg īd  särki (kala). 

šärgimbuĩĩc (B ) särjen ilm arakko. 
šărgimuz, -ver\ĩc (B); p. -kkod; p l.n . -kod; 

pl.p . -koid nuotan  rin taverkon  tak ain en  
tä tä  harvem pi verkko, kolm as verkko. 

šärgi\l!ǻ (Td); p. -tíšüd; p l.n . -(Üüd; p l.p .
-(Üüid  p ien i särki.

*šäŕgAU(đêu (B); p . p l.n . -d en si vuoden  
särki.

šäŕgver\ĩc (T d) särkiverkko. 
šäń\štä  (Sn B  P l Td K š), V  š-stä, S P  s-stä; 

pr. Sn B  P l Td K š š-šen, V  T P  S P  s-zen; 
im pf: Sn B  P l T d K š -šin, У š-źin, S P  
s-zin  vär istä  (esim . v ilu sta ), vap ista , 
tu t is ta  (esim . van han  am pujan käsi): 
Td iän  š-šöm. T P  hebo s-zeu. 

šä\ŕišend  (Sn B ), Td -rišend; p. Sn -ŕišen- 
däd, B  -ŕišendad, Td -rižendäd  värinä , 
värisem in en , tu tisem in en  (esim . käden  
vanhalla).
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šärišü]ttädä  (Td), S P  särizü\ttiä; pr. Td  
-Шіш, S P  -ttäu; im pf. Td -İ  värisyttää: 
SP särizüttäu vÌjIus (ky lm ästä). 

šär\k  (T d Sg), T P  s-ĥkę-, p. Td Sg -kkäd; 
pl.ıı. -kad, äyräs, jyrk kä (joen) ranta: 
Td đürĩc s, T P  s-lǽę on randas-päi kor- 
ĳei kohiĘ.

*särw|t (Lm ); p l.n . -ed reuna: vannahan 
s-ed tülÜäd, ei леікаіа ďūrtę aatran van- 
ta itte n  reunat ovat ty lsä t , e ivä t leikkaa  
juurta.

šär\ü  (Sn), B  T d -ŭ; p. Sn -üd, B  Td -üd 
värinä, väristys: Sn ѵгли š. on kťšeUei, 
kui kaši hibđad küúãiiü  k y lm än  [aiheut
tam a] väristys on hänellä, ikään kuin  
kissa ihoa k ynsii. Td ѵілип šärü kylm än  
[a iheuttam a] värinä [ihossa]. 

šärähtăze\ttä (Td); tärähtää: gromu rä tí-  
käiš , ka ikkunat (stoknad) š - íü  ukkonen  
jyrähti niin e ttä  ikkunat (lasit) täräh
t iv ä t.

šäräi\tä  (B  Td), N  s-ía; pr. B -dau, T d -däıu, 
N  s-dàa. šäŕäidan\ im pf. B  Td -š  v a 
v ista , väristä , tu tis ta  (käsi): B  minuŋ 
käši ei š-nnü  [täh dätessäni karhua], N  
hebo śäŕäidau. . 

šärääzöittä\dä, šärääzüttä\dä  (Sn), B  šäräi- 
döitta\da , K n śäraązoitta\da; Td šäräi- 
döittä\dä; pr. Sn B  K n Td -n, N  säräi-

zabivoi\da  (Sn), B  Td -ta\ pr. Sn B  Td 
-((šen; im pf. -(Üin lad ata  (pyssy): Sn 
m inä z-(tëin orušdaa. (v . забивать.) 

zabor (V T P  P h) laip io, lau taväliseinä , joka  
h uoneesta  eroittaa nukkum apaikan. (A v  
заббр ъ .)

zaborkę (V P h ) huoneesta  lau taväliseinällä  
ero itettu  nukkum apaikka. (A v заборка.) 

zagàtk (Ph); p. -ăd arvoitus: andàu колѵц 
z-ăd. (v . загадка.) 

zagŕepk (B  Td); p ., p l.n . -ad\ p l.p . -oid 
27

zoitau, S P  säräittäil; im pf. B  Td šäräi- 
döi( v ä r isy ttä ä  (esim . vilusta): Sn m indai 
š-u, kui kaši (kissa) hibdaŋ küńđziü. 

šä\t (Sn B  P l Td P k), B  Td - ì; p. Sn B  Pl 
Td -Uäd\ p l.ıı. -läd, B  -tàd, B  Td P k  -täd\ 
pl.p . Sn P l Td -töid, B  -ttöid  onkim ato, 
-liero: Sn šätt^oo rusked madoińe (m ato). 
B  puarm ad paŕembi šüöu кала kui šăttäd. 
Td oŋĳē1 pandàu šăt i  кала ottàv oŋgès 
(ongesta). oŋgitetau šätäl. 

šätkała (T d  Sg) sy ö tti-, tä k y k a la  (pieni 
ahven  t .  särki, joka  k iin n itetään  p itk än- 
siim an  koukkuun). 

šäuńăg (Sn B ), K n P h  săuńag, Td šäıu- 
ńtìg, Šfmńag, šäünäg, šäüńäg. K š šäunä, 
N  săuńag, śauńàg, V  säüńäg, T P  säünę; 
p. Sn B  šäuńägäd, B  šäuńägäd , Td šämńä- 
gäd, šäüńägäd, K š šăunäd\ p l.n . Sn B  
šäuńägäd , K n säuńagäıd. Td šämńägäd, 
šauńagàd, šäünägäd, N  šäuńägäd, šauńa- 
gad, V săüńägäd, T P  säünäd; p l.p . Sn  
šăuńägöid, B  šäuńägoid, Td šäuıńägid, 
šäüńägöid säyn ävä , säyn äs (kala). 

šämńäg(àba\i (Td); p ., p l.n . -jad] p l.p . -joid  
säynäsapaja. 

šögleta\da (B); pr. -n puhua ep äselvästi: 
pagižed š-d, ei voi toimittada ń i m ida  
puhua soperrat, ette i vo i saada yh tään  
selvää.

V

Z

kuokka (perunan m ullitusase). (A v загре- 
балка.)

*zahođi\da (N); pr. -n  tah toa , h aluta , (v .
захотѣ ть.) 

zahvaüda  (T d) siepata, (v. захватйть.) 
*zaid\ida  (N); pr. -in\ im pf. -In m ennä, 

poiketa: hää z-ī šinna buràkkoi (koriin). 
lähtòu kodī i  z-iu  (poikkeaa) šen m uši- 
ìcànnu (m iehen luo), (v . зай1тй, -дутъ .)  

*zaikoi\ta (B); pr. -ìsou n ikotella , (v  заи- 
кать.)
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*zaim i\da  (V); im pf. -ttih  va lla ta , (v . занять, 
3aŭMýn>.)

za\k (Td); ill. -kkoi eräs p iilo tu sle ik k i: 
zakkoi viättä  (leikkiä). 

zakAad (Sn B  Td); p. -ad pantti: Sn vie 
z-ā (šuasut (kello), ku đeŋgat (rahaa) 
pidänöu  (tarvinneet)! B  Td (šôassud 
panin  z-ā  (z-ai). (v . зак л 4дъ .)  

za\kon  (Sn Lh), N  -kòn; p ., p l.n . Sn Lh-fco- 
nad, N  -konàd laki: Sn veńaŋ kuńiŋgaz 
zakonaą voi Auadida ũdeę. N  hän zako- 
nàd müöítę (m ukaan) ruadau (to im ii). 
L h eläd zakonad müöi. (v , закбнъ .) 

za\kusk  (B  P l Td), N  - ìcùsk; p. B  P l Td  
-kuskad , p l.ıı. -kuskad, T d  -kuskàd; 
pl.p . B  P l Td -kuskoid , N  -ĥùskoid 
särvinpala: le ivok set ja  veh n äset kahvin  
t . teen  kera; viinaleipä: B  m inä šegoitan 
M anđad  (pannukakut) (šaijuƞke (teen  
kera) zakuskakš. Td Iйòi vīnăd i  zakuskoid 
hüvĩd. (v . зак уск а .)  

zaku\śśida  (Sn P l V), K š - śida , N  zakus- 
śida. S P  zaku\śśie; pr. Sn P l K š V SP  
-sm ; im pf. -sm , Td -šīn, N  za k u sitíī  
syöd ä  väh än , hauk ata  (särvinpalaa): 
P l z., šüödä ралаіпе  (pieni pala). Td  
m ińa d uòin vīnăd, zakuğīn hüvàs ka.zàs 
(h y v ä stä  k alasta  teh ty ä ) kurńikkad  (kala
kukkoa). (v . зак усй ть .)  

èam i\da  (Sn), B Td -ta; pr. Sn B  Td N  
-(tëen; im pf. Sn -((šin  haluta: Sn m inä  
š-(tšīšin  heid šüöttädä. N  m inä sille (s i
nulle) kaiìced hüväd š-(ťšen. (v . ж елать.)  

šaĩei\da  (Sn); pr. -((sen; im pf. -((šin  sääliä .
(v . ж ал ѣ ть.) 

zaìog (Td); g. -an; p l.p . -oid  rahapantti, 
varm u usp antti (sopim uksen, esim . k ihla- 
sop im uksen  tä y ttä m isestä ), takuuraha  
(annetaan  kolm annelle); tup akk atu nti, 
tu p ak oim ah etk i ty ö n  aikana. (A v  за- 
лбга.)

галокк (Sn B  Td Sg), V -ę, P k  ŝoAÒšk; 
p. Sn B  Td V  -ad; p l.n . -ad, B  -àd; p l.p . 
Sn B  Td -oid, V  -uoid, ty ö n n että v ä  oven  
salpa; Sg liipaisin  poikain  leikk ipyssyissä:

Sn z. oo verä(is, puine, ІсйЛел šiertäv  
(ty ö n n että v ä ) oo. B  z. on puine, raudaińe. 
šen(šuoin  (eteisen ) verajis (ov issa) on 
z-àd. (vrt. A v  зал ож й ть .)  

zanoškoi\ta (B); pr. -( íšen; im pf. -((šin  lu 
kita: z. ukš  (ov i), luĩc. (A v  зал ож й ть .)  

*zamax (Sn); g . -an  yritys: hän z-an p iđ i  
tek i yrityk sen , k oh otti u haten  (m iek an ), 
(vrt. v . 3aMaxHýTb.) 

zama\xńida  (Sn); pr. -xńin, N  -xńiu  h u i
ta ista ; teh d ä  y r ity s , uhata: Sn z-xń i da 
(m u tta ) ела iškE\ z -ý já u  i  leikadau k u u s  
piet kai ieręĥ h u ita isee  [m iekalla] ja  
lıakkaa [lohikäärm een] kaikki kuusi 
p äätä . (v . зам ахн уть.)  

zam\askę (Ph), L m  -àskç k itti. (v . saM ácĸa.) 
zan\avesk (P l Td), V  -aveskę, L m  -ovèskę; 

pl.n . P l Td -aveskad, Lm  -ovèskat k a n -  
gasverho, uudiıı (esim . ikkunassa, p ir
tissä ). (v . зан авѣ ск а .)  

zapodrutëku  (V) käsikoukkua: z. mändàh  
(ku lkevat). (A v  зап 0др уч к у .)  

zapravida  (Td); im pf. -v īn  hankkia)?): 
vai do igrakan  (m ie lit ie ty n ) suomes 
z-vīd? (v . заправить.)  

zarezad (B ) kärrynpyörän jä lje t, (v . за р ѣ зъ .)  
zarind  (Td); p ., p l.n . -ad  eräs n u otan  

h äpäistä  (kolm as harva verkko). (A v  
aápnHbe.)

*źarìd\į (N ); transl. -<• àkš  paisti: lähtòu 
m eüšài oŕuêaŋke (p yssy in een ) ambu- 
m ài lindud ž-(akš. (v . rnapĸóe.) 

zarń  (B); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid  k iv istä  
te h ty  tu lis ija  (m etsäp irteissä; leh m i
savu a  varten  p ihoissa), (vrt. v . 3ápH im ar 
A v зар ево.)  

zarub (B); g. -an  uurre, johon  ruuhen n okan  
(ja perän) poikki k u lk eva  p ien a  u p o te
taan  »ajamalla», (v . зй р убъ .)  

zasekkę (T P ) kannellinen  purnu. (A v з а -  
с ік ъ .)

гавлоп (B  Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid  u un in- 
su u lau ta  (m alm inen  t . rau tap eltin en ). 
(v . засл 0н а .)  

zastav\ida  (B  N); im pf. - ī  p ak ottaa , m ää-



za— ze 419

rätä: B  keuhuš mejan z-ī meid muga 
erota i  m iłłę diätä miehes k öyhyytem m e  
p ak otti m eidät tä llä  ta v a lla  eroam aan ja  
m inut jääm ään  m ieh että . N  z-ī gusĩīnę 
pīäššıda  m ääräsi so itta ja t tanssim aan , 
(v . заставить.) 

гаШо\к, (P l Td); p. -kkad eräs oven  sulku- 
laite: rautainen  salpa, jonka p ää lu k i
taan: P l ukš  (ov i) oli z-kas. Td ukš oli 
z-кал. (v . защ ёлка.) 

zastu\p  (Sn P l), P k  zāstup; p. Sn P l -ppad; 
pl.ıı. -pad-, p l.p . -poid  p ieneııpuoleinen  
rautalapio, (v . заступъ .) 

zastuppize\tta  (P l); pr. -n  puolu staa  jk ta , 
p itä ä  jk n  puolia: z-t hänes. (v . засту-  
питься.)

гаіілк  (V) n iska. (v . заты л[окъ, -ĸa.) 
za-ugodńik  (N ) äpärä: z. śina, eijıç sillai 

(sin ulla) iêad. (A v заугбл ы ш к ъ .) 
zau\htreńđ  (Sn), B  -htrenđ, T d  -trend; p. Sn  

-htreńđad, B  -htrendad. Td -trendad aam u- 
jum alanpwlvelus: Sn lăkkÄ zauhtreńđaAÇ 
Ûeŕkovū (kirkkoon)! B  zauhirendan olin. 
(v . 3aýTpeHH.) 

zauhtro\k (Sn B ), T d  zaftro\k, N  zaftrok, 
zāftroìc-, p. Sn B  T d -kkad-, p l.n . -kad; 
pl.p . Sn -koid aam iainen (n. klo 8— 9): 
Sn z-kkas..sua i a-seen asti. N  tu ïđ ī zaftro- 
калё kodī. (v . завтракъ.) 

zauhlrokoi\da (Sn), B  -ta. Td zaftrokoi\ta\ 
pr. Sn B  Td -(tècn; im pf. -<Ŵn, Lm  
zaflrokuoi((ŝin  syöd ä  aam iaista  (y leensä  
klo 9:n ajoissa) (v . cd .)

*zavali\n  (N); p l.n . -męd m ultap en k k i (ta 
lon  seinustalla): ŕeboi v ieri Ъокалд (k y l
jelleen) z-mçAę. (v . завалинъ.) 

zavar\ida  (B  Td); pr. -in; im pf. -In h autoa  
(tee): (Sai (tee) on z-ittu. (v . заварйть.) 

zaver\k (Sn P l Td), B  Td -k, B  -k, V -fcfc(e), 
L m  -kkę; p. Sn B  Td -kkad , P l -kkod; 
p l.n . Sn B  Td -kad, B  V  -kàd, P l -kod, 
N  zaverkàd. P h  -kàd. Lm  -kad; p l.p . Sn 
B  P l Td -koid saverikko, v itsarengas, 
joka k iin n ittää  aisan  alapään reen etu - 
kaplaisiin  (jalakseen): Sn z. og reges.

z-kass.jm  aiê. z. og jm adittu  ( te h ty )  koi- 
vuišez vi((ŝas. B  kagz z-kad  k aksi s-oa. 
(v . завёртка.)

zav\èšsi (T P ), P lı -esi u u tim et (sängyn  y m 
päri): T P  buabah (lapsen päästäjävaim o) 
panou napsen kätküdeh (k ätk yeen ), z. 
pandan ümbäŕi. (A v  sáв h cb .)

zavod (Sn P l— K š V  Sg), S P  -u; p„ Sn  
P l— K š V  -ad, S P  -oa, p l.n . Sn P l— K š
V  SP  -ad; p l.p . Sn P l— K š -oid, V -uoid, 
S P -oi teh das, höyrysaha, tehdaspaikka: 
Sn därvess^oteüī raudmuad  (rautam alm ia) 
da (ja) v ied ī z-ã. колтеЯ ramad  (raam ia) 
og z-as. Td z. metsää (puuta) p iĩiu  (sa 
haa). (v . зав0дъ .)

zav\odida  (Sn— K š  V  Lh), N \  -edida, T P  
-odida, S P  -ođie; pr. Sn Td K š У  S P  Lh  
-ođin, N  У  -edin, T P  -odin; im pf. Sn — K š
V  S P  Lh -ođīn, B  -odi, N  V  -edīn, alkaa, 
ruveta; v e tä ä  (kello): Sn īvanam päiväz 
do zavoditau koššida heińäd juhannuk
se lta  jo aletaan  n iittä ä  h einää, zavodī 
meĩê ńägüdä Aoittompiäi (kaukaa). B  z. 
Űuassud (kello), m uŝik  (m ies) z-ođī 
ägèstadA (äestää). m idä šina zavodīd  
m inda m u idda  m ik si sin ä  rupesit m in u a  
p ettäm ään? K n z-ođii ruadam ài (tek e
m ään ty ö tä ). N  opa-( zaveđittai paginàd  
taas a lk avat k esk ustelun , m ida müö hei- 
diŋke zavedìm  m iten  m e n iistä  suoriu
dum m e? ottau štįkaą i  zavediu püštăm ai 
o tta a  p istim en  ja  aikoo p istää . (A v заво- 
Д й т ь . )

zavođ\izetta  (Td); pr. -izen; im pf. -ime a lkaa, 
(v . ed .)

*zbuud\idaze (N ); im pf. -īšęi, zbūdīzei huo
m ata  olevansa , ilm etä , olla: havaitSezou 
ku nıuźik, z-īžęi omàu pä((Ŝiu kun m ies 
heräsi (herää), hän  huom asi o levansa  
k otin sa  uunin  p ää llä , drug zbūdīzei dogee 
randau  y h tä k k iä  huom asi o levan sa  joen  
rannalla, (v . с б ^ е т с я .)

zda\(ida  (Sn Td); pr. -(in; im pf. -(īn  lu o v u t
ta a  (la in aesin e, k orja ttavan a  ollut esin e, 
k u lje te tta v a  tavara  jne.): Sn z. p idŉ u



420 z d —zg

pardet (tu k it)  prilcaš(Ŝika./ıę (ty ö n jo h ta 
jalle). zdū (iü ī tuas tajıos stı.ndalakse ЬгІііа 
tu o sta  ta lo sta  lu o v u tett iin  sotam ieh ek si 
nuorukainen, (v . сдать.)  

zdoxńi\da  (N); pr. -u kuolla. (А ѵ сд о х н у ть .)  
*zdor (B); p ., p l.n . -ad  riita , tora: z-as 

oAdau. (v . р аздбр ъ .)  
zdorou (B ) terveyd ek si! prosit! (a ivasta -  

jalle): z., rištíkanz  (rištikanz)l — paš- 
šibo, paššibo  (k iitos)! (v . здор бво.)  

zdor\ovī (T d  N ), L h -òuvoi kom ea, p ıdska, 
vahva: T d semmoišed z-ovųad Uetíī ( tu li
v a t [pojat]). N  z. manax  (m unkki). Lh  
üleę z-òuvoi rusked rozboińik ištū  h yvin  
vah va , punakka rosvo istuu. (v . здорб-
ВЫ Й .)

zdràstvui (N ) terve! (v . здравствуй.)
-êe (Sn B T d N ), N  -ĩç  sam a; -ka, -kä; -s, 

-pas, -päs: Sn o p ä iвее^акалли pūtu i taas  
sen sam an akan luo joutu i, seŝe karu  se 
sam a paholainen, dai т іллаі mugoińŝ..og 
m inu llak in  on aivan  se lla inen . B  kugaže 
on m issäpäs on? hän šinneŝe dälgê sekin  
(hevonen) m enee sinne jä ljestä , sihiše 
pertīžë viei siihen  sam aan p irttiin  vei. 
T d mihiźe m ihinkä? N  kuiše meil lienou 
kuinkas m e teem m e? m,ìtíeže teiuę pidau  
m inkäslaisen  te  haluatte?  (v . ж е.)  

žeīetk  (Sn), B  K n Td N  šeletk, T P  ŝiletkę, 
Lh šiīetk; p. Sn žeĭetkäd, B  T d šeletkad; 
p l.p . Sn Seīetköid, B  Td ŝeletkoid m iehen  
liivi: Sn pane ź. piäjıę] (v . ж илетка.) 

žeAomuśtin (Td); p. -ad y le inen  kuusam a  
(lonicera xylosteu m ): è-as birdoid .m ađi- 
tau (tehd ään). (A v  ж йлом усть.) 

žeAomusíinnoi (K n) kuusam a-: š. pũ, hoi- 
kaine, birdoid лш иіійаі (teh d ään ) hänes 
(siitä), (v . ed .) 

zeīonainç  (K n), N  šeĩonainę, T P  zelenäine 
vihreä: K n z. mua  (väri). T P  zelenäine 
soba (vaate), kodi (asuinrakennus), (v . 
зелёный.)

žemŰug (B); p l.n . -ad ja lok iv i, (v . ж ем чугъ). 
že\ńix  (Sn P l T d K š N  S P  P h  Lh), B  -ńix, 

B  Td N  -ńih, K n -ń ix. Td -nix, -ńĩh.

N  -ńixo, -ń ixA, V -nihho, -ń ixxo , T P  
-nihhö; p . Sn P l Td K š Lh -ńixxöd , B  Kıı
V -ńixxod, Td -nixxöd, -ńihöd, N  -ńixod, 
P lı -ń ixxäd ; p l.n . Sn P l Td K š Lh -ńixöd, 
B  K n N  V -ńixod , B  -ńihod. T d  -nixöd, 
-ńihöd , -ńixeă , -nihod, T P  -nihhod, S P  P lı 
-ńixäd; p l.p . Sn P l Td K š Lh -ńixöid, 
B  K n -ńixoid, B  -ńihoid , Td -nixöid,
V -ńixuoid , P lı -ńixüöid  sulhanen: Sn  
kogz koźitíšou, šīd  i  š. suadbos„sua i kun  
on kosinut, [niin] s it te n  on s. häihin  asti. 
(v . ж ен й хъ .)

ŝeńi\hou(tšad (B  Lh), N  -hhoıųišàd; p l.p . N  
-hhou(űoid su llıaskansa, su lhasen  su k u 
la iset häissä . ( v . ж ен й ховъ .) 

žerļd  (Sn B Pl T d P k), N  У -d i. Lm  -db, 
p. Sn B P l V P k  -did, B  Td -d ìd \ p l.ıı. 
Sn B Pl N  V  P k  -d id , B T d -d ìd , N  šeŕ- 
dìd-, p l.p . Sn B  P l Td N V P k  -đ ĩd  aidas, 
salko, riuku; B  N  P k  m yös (riihen) parsi; 
B  on kivapa, -sa itta; B  riuku, joka  lıako- 
kuorm an y litse  a se te ttu n a  to im itta a  k öy
den virkaa: Sn źerđls jıuađitau aidad. 
B kagS.,ŝerdìd (kak si r.). P k  snuapud  ( ly h 
tee t)  ahtetau žerdlAÇ (riihen parsille), 
(v . ж ердь ,). 

žerdviänd  (Td); p. -öd eräs pallo leikk i, (v . ed .) 
žerebei (N ) arpa: лардеппи ž. (v . ж ер еб ёй .)  

гегкалоі\пд, š-nę (N); p l.n . -ŝęd p ien i peili: 
kornưıńis kandęudàŭ z. ta sk u p eili. z-Sçs 
ku ka(Űdhtŭt kun  k a tsa h d a t p eiliin , (v . 
зер к ал о .)

zerkkę (Lm ) va lk ea  h evonen , (v . сѣ р к б .)  

šeš\ i (Sn T d), N -Ŭi-, p ., p l.n . Sn -tid-, p l.p . -(īd  
pelti: Sn ooŝeš(ĭistad  ( - le v y t), (v . ж есть .) 

žešt\īńe  (Sn), B  SeŜfi\īńe. Td êeštŜīńe; p. Sn  
-išt, В -Ш ; p l.n .S n  B - išed  peltin en , (v . cd .) 

ŝešíkoropk (Td); in. -asp eltirasia : ku p idävı 
šätän  (onk im atoa) ž-as, se rubedau smo- 
rodim ai (haisem aan) raudaĩe. (v . ж есть  
ja  коробк а.)

*zevai\ta (B); pr. -ïsen  v iip yä , v iiv y te llä , 
aikailla, kuh nailla , (v . зѣ вать.)

*zgib (Pk); p l.n . -ùd  n ivel. (v . сгибъ).
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zgibnoi (B  P l Td); p. p l.ıı. -d kääntöpää, 
lin k ku (veitsi): B  z. veiíǻ. (v . сгибнбй.) 

Si\kkę (P lı);p . -kkod; p l.ıı. -kod paikka:, jossa  
on paljon m arjoja, sieniä: m inä vien 
sinun šikkoh. muarđe-, sieńižikkę. 

гілй\Е  (SP); in. -as p ilppuleikki: z-az o.ıda. 
zim ńak  (K š); e lä t. -as-piäi kaakkoinen  (?).

(A v зим някъ.) 
ziŕkan  (Sn), B  Td гіткал, N  гегкало. P h  

гігккало; p. Sn ziŕka.ıod. B  Td zirkka- 
nod; p l.n . Sn ziŕka.ıod. B  Td zirkka.ıod. 
N  êerìcaAÒd-, p l.p . Sn ziŕka.ıoid. B  Td zirk- 
ka,w id  peili, kuvastin: Sn z. šeińăjuı oo. 
(v . зёр к ал о .)

Siäī (Sn B  Td), N  ğieĩ, èieĩ, zie ĩi, L lı êiaĩ; 
p. B  Td - ïid  sääli: Sn Ы ллеі еил§ š. m in
dai hänen  ei ole s. m inua; B  m Hei lień 
(tu li) ž. händäi. N  đogahīĘ.ıĕ omìd e.ıoid 
z ie ĭ om jokainen  sää lii om aisuuttaan . 
mille heböd papin  ei èieĩ. İäLıç anta êieĩi 
täm än  on sää li (ei raski) antaa. (v . ж ал ь .) 

ziiiĩ\idaste  (K n), V  -idakseh; pr. K n -imoi,
V -im os, N  žieĩizou; im pf. K n -ĩmoi, V 
-īmos va littaa: K n m inä śinum  piäAę 
S-imoi. N  üìıtęd (eräät) žieīizuttài, što (että )  
sinun poig minùn napsęu katkàiš kädęį. 
(A v  ж ал и ться .)

êiäïivöi\dä  (Sn), B  K n ŝiäĩivoi\ta, Td šiäl- 
düvöi\tä, N  Sieïivòi\la; pr. Sn B  K ıı Td  
-(tšen, B  N  -Uen, Td ŝiälitätu ; im pf. Sn 
B  Td - ( iíin , K n -(Ŭīn sääliä; sää stä ä  (ei 
raskia k äyttää): Sn .lapšit pidäiu š. N  elä 
ŝieĩivòiU e hebòd. Td Siälitäuı merežīd\ nä- 
ged mereš rebidäuı sää livä t rysiä , rysä  
näet repiää. (v . ж алѣть.) 

žīd  (Td); p ., pl.ıı -ad; p l.p . -oid juutalainen .
(v . ж идъ). 

ž īttį  ks. šīì.
šïva\t (Sn B  Td K š L lı), B  Td P k  -í, P l K n  

Td N  -t, Y  -tt(Ĕ), SP  -tiu, P lı Lm  -llę; 
p. Sn— V P lı Lh P k  -ttad, N  -ttăd, SP  
-ttoa; p l.n . S 11— Y  SP P lı Lh P k  -tad, 
Td N  -tàd; p l.p . Sn— N  Llı -toid, N  -ìoid,
V  P h  -tuoid, S P  -ttoi elukka: Sn lehmäd, 
hebod, aambahad oo ž-tad. B  meil ž-tad

kăveltau ѵаПал (irrallaan, vapaina), (vrt. 
v . ж ивбтъ.) 

zAođe\i (Sn B  Td); p ., p l.n . -jad; p l.p . -joid  
pahantekijä , konna: B  Td z-jad, ned om 
pahad miehed. (v . зл одѣ й .)  

zmeja  (N); p ., p l.n . -d loh ikäärm e, käärm e- 
hirviö (sađ.). (v . зм ѣя.)

*zmeń\idaze (N); im pf. -īzęį, s-ĩzęį iiu n ittu a. 
(v . см ѣнйться.)

znameńītoi (SP ) kuuluisa, kuulu: z. bohattu 
(rikas), (v . знаменйтый.) 

zna((šit (Sn) niin, siis: i  hän z. ńīdeŋ ka- 
rábĩideŋ kere tu ĩi kođī ja n iin  hän n iiden  
la ivojen  kera tu li kotiin , (v . значитъ.) 

-žo (N ) -pa, -pä: no piđò,u-zo sindài kuudįda 
no p itääp ä sin ut ku llata , opi-ŝo kăvüda 
toiŝèi риолеі k oetapa k äyd ä  [katsom assa  
tuk in] to ise lla  puolella! mida-źo ku m inä  
sindai kieudoin, a sinä lähtid  m itäp ä  kun  
m inä sin ua k ielsin, m u tta  sin ä  läh d it. 
abŭtta-šo vie mille au tap a v ie lä  m inua! 
kui-šo silla i oli đie.ıo kuinkas sinun  asiasi 
oli? (v . -ж е.)  

zoga (Sg) on k im aveteen  k aad ettu  puun la t 
vus.

zoAot\ī (N ), S P  -oi ku lta inen , kulta-: N  z. 
koĩŰaine (sorm us). S P  z-oi đeŋgu k u lta- 
raha (m uuten  kuAdaine). (v . золотой .) 

ёо\л!л (Sn B ), B  -ліоі, K n -ліиоі, N  -u tu , 
-u íī, V -lìī, -.ıloi, T P  -,ıttoi; p. B  -.ılijad; 
p l.n . -.ıtijad, -Atoid; p l.p . -ntijoid  k elta i
nen: V žoĩtoi svettę vo ikukka, (v . жёлты й.) 

Ш \иЬ  (B  Td), P lı -ob; p l.ıı. B  Td -ubad, 
P lı- obàd B  (suksen) olas; T d räystäsk ou ru , 
P h  harjahirsi. (A rv m én ýðb , v . ж ол объ .)  

šoAutk (B ) keltuainen  m unassa, (v . ж ел-
Т 0 К Ъ .)

*zon\ìi\îc (K n), P lı -ťikkę; g. K n -ìiìcàn sa teen 
suoja. (v . 30Н Т И К Ъ .) 

zoŕa  (Sn B  Td); p. -d  (aam u-, ilta -) rusko: 
Sn lcagz zoŕad: huondezz. (T d huonduzz.), 
İAdz. (B  Td ehtzŕ). B  ende zoŕad nouźin. 
(v . зо р я .)

zoŕai\ńe (Td); p l.n . -zed ed.: гогаіЫ -se (pos-
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ket ne) ruskotettau  (p u n o ittava t) kui 
z-šed. (v. eđ.) 

zoŕatiäh t (Sn B  Td); p., p l.n . -ed; p l.p , -id  
k ointähti: Sn z. pastan i.ıda.ı i  (sekä) 
huonduliseA (aam ulla), (v . зор я .)  

zoŕko (B ) tarkasti: koir z. kaUou i(ja ) пепал 
ńūhtau  (nuuskii), (v . 3Ópĸo.) 

ёиалоЪ (S n — K š У ), N  гиолоЪ; p ., p l.n . Sn —  
K š V  -ad, N  šuonobàd; p l.p . Sn— K š -oid,
V  -uoid  va litu s: Sn šina piđäd  išandan  
š-aa, ku m inä (sakkašiį šindai sin ä  v a li
ta t  isän nälle s iitä , e ttä  m inä toru in  sinua.
P l š-an p id i šinum  piä.ı v a lit t i  sin u sta . 
K n hänem р іп .ц  š. om h än estä  on v a li
tu s [teh ty ], (v , ж áл oбa.) 

iu ūAOveńd (P l), K u šuanavendi, S P  іоало- 
veńńu, Kj. šoanoveńd; p ., pl. n. P l šua- 
Aoveńđad, Kj žoa.coreńđad. S P  p. іоало- 
veńńoa, p l.n . šoouıoveħńad palkka: P l š-ad 
[on] vähä. K n hüö poAutsitàu (n a u ttiv a t)  
suur šuaAavendi. (v . ж аловенье.) 

šuar (Sn— K š), B  šòar, N  šuor, V  šuar\į; 
p., p l.ıı. Sn— K š V  -ad, N  šuorad; p l.p . ļ 
S n — K š -oid, N  šuor oid, V  šuar\uoid; ļ 
kom p. Sn -embi; sup. kaikiš^š-im  k uum a ļ 
(ilm a), helle, kuum uus: Sn š-am  päiväm  
paha ajada. š-as Aošk,ištu( terämbi (p i
kem m in). B  pertiss^on z. p irtissä  on k. 
(v . ж ар ъ .)  

íuara\u  (B  Td); p ., p l.n . -vad; p l.p . B  -void,

Td -vid  kuum entava: ź. калд se Іалѵел 
lämmäd andau. (v . ed .) 

šuaŕ\ida  (Sn B  Td), P l šuar\ida, N  šuoŕ\ida; 
pr. Sn B P l Td N  -in; im pf. -īn  p a istaa  
(kalaa, lih aa y. m . s.); B  T d k a lta ta  
(sikaa); p aahtaa  (aurinko): Sn šüödgi kar- 
tofeid (perunoita) š-ittud? B  päiv š-iu  (hel- 
tee sti pa istaa , paahtaa). N  šuoŕiu kozaa 
(vuohen), (v . JĸápıiTb.) 

zvieŕ  (Sn B  N ), N  évief, P lı z-i; p. S 11 B  P lı 
-id, N  -ĭd; p l.n . Sn B  N  Ph  -id; p l.p . Sn 
N  P h  -īd  petoelä in , peto: Sn huahmoi 
(ahm a) oo z. meţíšäs, zīvataą, (elukan) 
šüöu. levzvieŕ (leijona) oŋ kaikinę z-īle z. 
(v . звѣрь.) 

zvod (B); p ., p l.n . -ad  p lu toona. (v . сводъ .) 
zvo\ńida (Sn N  P lı), B  -nida; pr. Sn N  P h  

-ńin, B  -nin; im pf. Sn N  P lı -ńīn, B  -nīn  
so itta a  (kelloa); soida: S 11 tíu m iše t kag- 
лаг zvońitau hebo,ı k u lk uset so iv a t h ev o 
sen kaulassa, zvońitau ve^iäenäan (ilta - 
jum alan palvelu kseen ). B  zvoniu korva 
korva soi. N  suou storoš (Šerkovai zvońi- 
m ài kirkon vah tim estar i alkaa so itta a  
kirkkoon. ke.iAoišei zvońī p ien tä  kelloa  
so itti, (v . звонйть). 

zäpätk  (D); pl. n. -äd  korjan (reen) kanta.
(v . запятки .) 

zavleńie (N); g . -n  julistus: tsaŕ (tsaari) 
andoi z-ń. (v . зая в л ен іе .)

t,
ab\a (B  Td K Ph); p. -ad; p l.ıı. B  Td -ad, 

N  -àd  tapa; luonne: B  Sinä omā tabā 
mūrdad  sinä om aan tap aasi tee t (v ä ä n 
n ät) (et n iinkuin käsketään ). Td o-pıťī 
händ^a-jenda đo mo-nei ta-bai k oetettiin  
s itä  (karhua) ajella  jo m onella  tava lla . 
K tabàd o ĩd ī pahàd häüai łıän oli luon
tee ltaan  p aha (kiivas), ku puutunou  
emändàn tabad müöi kun sa ttu n ee em än
nän m ielen m ukainen.

ť
*labadeĩiška\ta  (Plı); im pf. -ndi a lkaa ta v o i

te lla , o tta a  k iinni. 
taba\k (Sn B  Td P k), K -k; p. Sn B  Td Pk  

-kkad; p l.n . -kad; p l.p . -koid  tupakka: 
Sn t-kkad p id läu kũŕida  (p o lttaa), t. tošo 
peiťettäu đien on t. (tu p ak an p oltto ) m yös  
on sa la tta v a  asia. B  ńŭhtan t-kkad n uu s
kaan. ńŭhtettau t. nuuska, trkan sokku 
tu p a k a n  h iki. (v . табакъ .) 

laba\ta (V  T P  Ph); pr. -daıı; im pf. V -źin,
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P lı -šin  ta v a ta , tavo ittaa : T P  t-dau 
pezàs piäskńöin  (pääskysen). P h  maga- 
dam m as  (m akaam asta) t-šin. 

taboi\tenda  (Sn); pr. -ttejiįiı, B  tabuoitte- 
лощ  im pf. Sn - tte īin : tavo ite lla , o ttaa  
kiinni: Sn napset t-ttendau miäİİsüD  (pal
loa ). Ɓ minä suañ šindai tabuoi'(enmā 
m inä rupean sin ua t-m aan. N  bajaŕ 
läh( t-ltgum ài sida miest herra läh ti aja
m aan ta k a a  s itä  m iestä . 

taboi\ttada  (Sn B  K n N  Lh), B  tabuoi\üada. 
Td taboi\tada, N  -tada:, pr. Sn B  K n Td 
N  Lh -tan, N  -tau; im pf. Sn B  T d N  
-iin , B  T d -tin, B  -ttin, K n -(īn, N  -iin  
ta v o itta a , o tta a  k iinni, saavu ttaa , saada  
kiinni (edelläm enijä); y llä ttää: Sn ta- 
boitA händäi! egläi voran t-(im m e  eilen  
varkaan saim m e kiinni, đälgē đuostA 
pid'äu t. astušńikoİD hebon voi t. (erävăi 
jalankulkijan  h evosella  vo i pian saavu t
taa . drušk t-ttau ńeišÜeę, sūd andau 
{häissä] su lhaspoika o ttaa  neitosen  kiinni 
(ja] suutelee. kta  hebo šägäs o ta  h evo
nen k iinni säästä! B  edelmäńijän minä  
l-İin. końdī hüpńī i  händă tabuoií tagan- 
p iiii karhu h ypäh ti p y sty y n  ja  sai hä
n estä  k iinni takaapäin . Td karavuĩni(an  
t-İ uńi vartijan  y llä tt i uni. N  t-'(ii Űortàn 
i  ĩähtin ozuttęum ai sain kiinni pirun ja  
lähdin  n äytte lem ään  [sitä]. 

tabun  (N ) hevoslaum a: t. heboid. (табунъ.) 
tad\èh (Sn), B P l Td K š M P k  -eh, Td -èĥ 

p. Sn B  Pl Td KŠ M -ehk p l.n . -ehed\ 
pl.p . Sn Pl Td M -ehid, K š -ehīd lanta: 
Sn t-eht m aksada  (luoda), nuoda regв. 
dogo t-ehed veditte? B  t-eht on tahnan 
(n avetassa), liäväs, korıušnas (ta llissa). 
t-eht nuodau kakšİŜorppaišen  (-lıaarai- 
sella) pūhaŋgon. P l t-eht levittăgăt pen- 
donçĩ

tadchhaŋg (Sn), B  T d tade(h)haƞg\ p., pl.n . 
Sn B  Td -od; p l.p . -o id  tad ik ko (koivun- 
k y ljestä  te h ty  kaksihaarainen, haarat 
raudoitetu t). 

tadehhaŋgo\ińe (Sn); p. -st; p l.n . -išed;

pl.p . -išid  p ieni tadik ko, jo lla  pello lla  
lan tak asa t lev itetään : t. om pikkaraińe 
i  kakšÜorpaińe (kaksihaarainen). 

tadèhkogo (T d Sg) lan tak asa  (pello lla). 
tag\a (Sn B  K n — V  P h  M), N -d takana, 

takaa , taakse; V  tähden: Sn mäne šeinän  
t. iärë  (pois)! B  birdan t. [ovat] nīded. 
neišUed stonan (pöydän) t. lähtäu iäre, 
kńagin  (m or sian) diäu stonan t. đuokse 
perdn  t.l iš tu i (istu u tu i) kätküden t. N  

m inùn t. oli susodan deńgàd m inun lıuos- 
ŧa ssan i o livat naapurin rahat. İämă 
šerkanoińe p idä  i(Űèn tagă täm ä peili 
pidä om assa lıuostassasi! V  đienon t. 
onen, tu lin  a sia lla  olen, asia lle tu lin . 

tagađa\ng (T d), N  -ug takaja lk a . 
tag\aińe (B  P l Td), K n -aine, Td -àlńę, 

N  -ainç\ p. P l K n Td -ašt, N  -āšt\ p l.n . 
P l Kn Td N  -aišed, N  -aišed-, p l.p . P l Td  
-aišid , K n -aišīd\ kom p. V  S P  -embaine; 
sup. Sn P l Td K š -im aińe , K n suamoi 
tagaine, N  -imbaine, SP  -im aine tak a i
nen, taka-: P l t-aišed dangad hebon. 
t. (iup, ukš, puoĩ, Ŭura takanurkka, -ov i, 
-pu oli (eläim en, rakennuksen), -sivu . Td  
t-àińę (šura, kuga ondàŭ dangàd magàìes 
[sängyn] jalkopää, m issä ja la t o v a t m aa
tessa . N  t-aišed hambahàd. 

tagan (Sn B  Td T P  Lh) takana: Sn sorokk..oŋ 
kui m ušikaa hai, tagaa sväskät naidun  
naisen päähine on  kuin m ieh en  lakki, 
t . s id en au h at. B  uksen (oven ) t. Td hän 
virũ per tin t.

(aganad (V) rautainen  kolm i-, nelijalka, 
jonka päälle p ata  pannaan k eitettäessä , 
(v . T aráH b .)  

tag\anpiäi (B  P h), B  -ànpläi, N  -ànpieiìę 
takan a-, takaapäin . 

tagaperin (A V ) takaperin . 
tagapiäi (M) takaa: uksen (oven ) í. 
tagap\ū  (K n); p., p l.n . -ūd\ p l.p . -u id  ta k a 

salpa.
tagaraiv (Sn B  P l Td), Lm  -o; p ., p l.n . Sn B 

P l Td -ud, B  -od; p l.p . S 11 B  P l Td -uid  
takaraivo: Sn t-uu sataíin  (loukkasįıı),
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лащ епіп t-иллаі (t-llen i). B  taboitin šin- 
dai t-us sain  sinua k iin n i t-s ta . đäret t. 
p aksu n iska kubištoiitan  ( sy y h y tän) t-ud. 

tagasa\nb (Sn B  P l Td), P l Td K š -av, N  -ub, 
S P  -лЬм; p. Sn B  P l Td -Abad, P l Td K š  
-nvad, N  -ubad, S P  -лЪоа; p l.n . Sn B  P l 
Td S P  -nbad, P l Td K š -Avad, N -ubad; 
p l.p . Sn B  P l Td Aboid, P l T d K š -Avoid, 
N  -uboid, SP  -лЪоі p o ik itta in en  salpapuu  
n avetan  ja  sen parven ovien  takana; P l 
p yöräh tävä  salpa: Sn t. on tahnan verä(is 
i  saraan verä(is. P l t. poikki ukšë (oven) 
šerd  (riuku). Td m a panin  uksele t-лЪаа. 

tag\askät (Sn Lh), N  -àskät takakäteen: 
Sn viuxaidan šindai t. lyön  sin ua t .  Lh  
emä ,ta p šu ę  īükäidau t. kuivad leibät 
kromaišen ä iti lap sille  nakkaa t. k u ivaa  
le ipää palasen. 

tagasperzegin (Sn B ) takaperin: B  t. matka- 
dat (ku ljet). 

tag\àspiei (N ), ĩh -a k sp iä  taaksepäin . 
iag\aze (Sn B  P l Td K š M Lh), S 11 B  P l 

-ase, B  -as, -asę, N  -às, -àz, -aš, -ăzęi, 
-aŝin, -ašp, -āzĘ. P h  -aiših  takaisin; 
taakse; B  taak sep ä in , B  Td takaperin: 
Sn terävät (pian) tunęn t-ase. lähten suan 
(pelastan) akan t. (tak aisin ), ištuihe 
stonan (pöyd än) t. šüömä. buįtŚin ( ty n 
nyrin) t-ase mäne peittäze (piiloudu)! 
iüiär mäneškäš hänen t. miehe.iį ty tä r  
p ä ä tti m ennä hänen kanssaan naim isiin . 
B  hebo punandui (k ään ty i) t. edë da 
t. {p iä ï)  (edestakaisin ) каѵелои. hän 
dııokš zaboran (aidan) t. se rođīhe nedaī 
t. se ta p a h tu i v iik k o takaperin . P l 
nagat (o ttak aa) tämä t-aseĩ m inä ta -  
gaze lähte e-n en palaa t . [N eu vosto -  

. V enäjälle], Td hebo piättizöu  (p eräy tyy )  
t. (takaperin ). N  edva (tu sk in) tuAou (pää
see) pa p p i kodi t-òs. edeA,i-ajada a ĩ  t-àz 
lähtä, kienduda ajaako edelleen  va i läh 
te ä  t . ,  k ääntyä? śinna m inä hänen t-ăzęi 
suotàą (to im itan ), seištau  (se isa ttaa) he- 
boo rīhen t-às (taak se), tulim  sinun t-àz 
tu lin  sinun  vaim oksesi.

tag\a(tši (Sn B Td V ), N -ă(Ûi, -ăU i ta itse;  
B  takia; N  sijasta; V  puolesta: Sn tahnan 
t. p ro iđ ī m ušik šińńe  n a v eta n  t . m ies  
kulk i sinne. B  t. šinùs  (ta itse s i)  proiđīn . 
m is t. m in k ä  tak ia?  N  m inä lähtee sinus 
tagaťŜi (s ija stasi), hüväs miehès tagătü i 
i  naine kauńiš i  hüvä h y v ä n  m iehen  rin
n a lla  va im okin  on kaunis ja  h y v ä . V 
hänes t. kai oīđih  [tappelussa] hänen puo
le llaan  kaikki [katselijat] o livat. 

taga(u\kš (Td); p . -sí; p l.n . -ksed; p l.p . -kšid  
tak aov i.

tagaver\ail (N ), P h  -iä il tak averä jillä , p irtin  
takan a.

tag\èmba (K ıı), N  -em, -èmb taem m ak si, 
kauem m aksi: K ıı rugehèd Aaŋgetàŭ t., 
a kuoškùd edęrnba rukiit p u to a v a t ta em 
m aksi, ruum enet taas läh em m äk si. N  
bŕiha ottau koītèàšt sierdamai, tagem sor- 
mę.ıę p ie i nuorukainen r y h ty y  s iir tä 
m ään sorm u sta  kauem m aksi [sorm eıı- 
päästä] sorm een, m inä lähtèn huomen vie  
(v ielä) tagèmp (kauem m as), ajoi vähàšt 
tagèmb.

taga (S n — N ), V P lı Lm  -g; p., p l.n . S n — V 
P lı -ad\ p l.p . S n — N  -oid, V  P lı -uoid  
taula: Sn rikkid p id e ttī  rikkim aĩĩaiêes, 
šinne p a ń đ ĩ t. kübeńeŋ kere, r ik id  viritän , 
šīt (s itten ) tu li suadau. 

tag\oda (Sn — V  P h  Kj Lh Sg), S P  - m o ; pr. 
Sn — V S P — Kj L h Sg -on; iıııp í. Sn— N  
S P  Lh Sg -öin, V  Ph' -uoin  takoa: Sn šeſ> 
tagou pajaz алиёітеп ріал. 

tagoi (T d) takoja: vandehen tagoi. 
tagr (Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid  tuoreesta  

särjestä  (se lä stä  ta i p yrstöstä  ta i etenk in  
kurkusta) le ik a ttu  lih akappale, jo ta  k ä y 
tetä ä n  on gessa  syöttin ä: tobdīd  (suuria) 
ahvenīd oŋgitetau tagrał. tagrakš sanotan 
meil ku leittäuı (le ikataan) šärges pien  
palaińe da pandau oŋgei. 

tagu\ińe (Sıı B  Td), N  -ine; p. Sn B  Td -št; 
pl.n . -išed, N  - išęd; p l.p . Sıı B  Td -iš id  
Sn takainen; B  Td takapuoli; N  kyky: 
Sn därven t. külä. B  hebon t. (tak ap u oli).
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N tìedaiñd, oman l-iêęç t ie tä is it  om an k y 
k ysi (m ihin p y sty t). 

tagu\t (B ), Kn N  -t tähd en , takia; turvassa  
(holh ottava): B  hăm,.pańi omam^piäñ 
Sinun t. (Sinun (ia) hän pani p äänsä  (m e
n etti henkensä) sinun  tä h tesi. K n sīd  
t-t m inä puluin  sen  täh d en  m inä jouduin  
[vankilaan]. N  poig on vie ižàn t-t, nuor, 
ei elgenda ń i m ida  poika on v ie lä  isän  tu r
v issa  (h o lh o tta v a n a ), nuori, ei ym m ärrä  
m itään .

taguftíi (B ) tähd en , takia: ìıänı..pańi omam.. 
,,p iäŭ M n u n  t. hän  pani om an p äänsä  
(m en etti henkensä) sinun tä h tesi. 

tahgđaag (B ) tah k on ja la t. 

tahk (Sn — K š), V  SP  Ph  Lm  -o; p. S n — V 
P lı -od, S P  -uo; p l.n . Sn— V  S P  P lı -od, 
B  -òd-, p l.p . Sn — N -oid, V P lı -uoid, SP  
-олоі tahko: Sn t-oa vikattehid tahkotau. 

tahkadai (P lı) tahk oaja . 

tahkoko\ĥ (Pl); p. -kkad; p l.n . -kad-, p l.p . 
-kkid  tahkonkam pi: í., kudamas (jolla) 
kiättäu  (vään n etään ) tahlcod. 

tahk\ota (Sn B  P l Td K š V— P lı), Kıı N  
-otta, Td -ota, L ııı -oda; pr. S n — T P  Ph  
-odan, S P  -uon; im pf. Sn B P l T d K š N  
-oŝin, B  S P  -öin, K n -ošīn, V  P h  -oźin  
tahkota: Td tahkoa t-otau vikateht. N  tah
kon t-ottai.

tahkslaŋ\k (Td); p. -kkad, p l.n . -kad-, p l.p .
-koid  tah k otu o li, (v . стан |0к ъ , -ĸá.) 

tah\n (Sn— V  Llı), T P  P lı Lm  -nę, S P  -nwť, 
Lh -ńī; p. S n — T P  P lı Lh -nad, B  -àd, 
Td -ăd, S P  -nuttu-, p l.n . Sn — K š V  P lı 
Lııı L h -nad, B  Td N  T P  P k  -nàd, S P  
-nuded; p l.p . Sn— N Llı -noid. Td -nuoid, 
V  P lı -nuoid, SP  -nuzid  tanh ua, karja
piha, -tarha  (katoksellinen); p iha raken
n usten  välissä; n avetta: Sn t. om puhtas 
tadehel (lan n at) ku uberittau  (viedään  
pois), mända tahnaaę, oada tahnaa, hän 
tu ĩi p e r tíī taìınaapiăi. B  hän on tahnaa 
(u lkona). N  aaskou lehmät pihăaĕ tahnàs- 
pieiìę  (n avetasta ).

tahnīvera\i (B); p ., p l.n . -id-, p l.p . -(īd  ta n -  
huanveräjä. 

tahnuoi(tśi (B ) tanhuan  kautta . 
tahn-, tanaz(u\kŝ (Td); p. -st; p l.n . -ksed-, 

p l.p . -kSid tanhuan  veräjä. 
tahtahampohđ (T d  Sg) taikinanjuuri. 
taht\az (Sn B  Td), Kn -às, Td -àz, V  P lı Lm  

-as; p. Sn B  Td -ast; p l.n . -ahad, P k  -ahàd; 
pl.p . Sn B  Td -ahid  tahd as, ta ik in a  
(sotk ettu ): Sn t-ahad p id läu vuaľida (v a i
v a ta ) leibäkS. 

tahte\ada (Sn), B  -ata; im pf. Sn B  -ĩin  a ikoa, 
tahtoa: Sn H' fa tïida : vie dūmass^oīi, 
fa tíida  vai ei aikoi siepata , v ie lä  oli epä
tieto in en , siep ata  va i ei. B  t-ĩin  (anne 
tuoda, no rodīmoi en-terveh aioin (olisin  
ta h to n u t) tän n e tu lla , m u tta  sairastu in . 

tahto (Sn B  P l N  У  P lı), Sn B  Lh taht ta 
hansa: Sn hävitän akan kum ia taht tu 
hoan akkani jotenk in  (johonkin), ken t. 
maińiítSou, m indai haukattan  joku [poissa  
oleva] puhuu  m inusta , [koska] m inua  
nikottaa . ota m idä  í.! auađi m i t. bruja 
tee  jokin  esine! B  tuaga ken t., m inä en 
varaida  (pelkää)! m ida  !. oagũ (olkoon)! 
P l miaae t. tuaou jo llek in  haisee. N  miİİE t. 
m illainen  t . siekkàt m l t. teh k ää  jo ta in  
(m itä  t.)! P h  ota kui t. o ta  m iten  ŧ.! midä  
t. sohin azutàĥ k a ikenlaisia  v a a tte ita  v a l
m istetaan . Lh m ilusl taht đeŋgad m il
la is ta  rahaa t. 

taht\oda (Sn — V  P lı M), S P  -uo; pr. S ıı— V  
SP Ph  M -on, B  N  -òn; im pf. Sn — N S P  M 
-öin, N  -tòin, V  P lı -uoin  ta h to a , haluta: 
m inä t-oiŋ külbedä egläi, da ei pūttunu  
külbedä tah d o in  eilen  k y lp eä  [saunassa], 
m u tta  en tu llu t k y lpeneek si. B  void itheda  
m in t-od (m iten  paljon  h aluat), äijäŋo  
t-od ottada hebos paljonko tah d ot hevo- 
sesta (si) (h in taa)? šü-ö m in va i ta-hlòıA 
N  en vie t-onu ottada ńeŋgošt hüväd ka- 
zakkăd  enkä o llu t o tta a  näin  h y v ä ä  
renkiä.

laiba\leh (B  V  T P), P l Td -a; p. P l -aod, 
Td -ad, p l.n . P l -aod, Td -aed; p l.p . Td
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-Aoid ta iv a l, taipale; kahden k ylän  väli: 
T P  pitkç I. іилои nügöi (n y t)  astuda. 

taigin  (Sn H Kıı Td V  T P  Lm  M Pk); p., 
p l.n . Sn Kn Td T P  Lm  M -ad. Kn -àd; 
pl.p . Sn Kn -oid  ta ik in a-astia , -p y tty , 
-kaukalo; ta ik in a , tahdas: Sn раѵагпцйал  
amundau tahtast t-as k apu sta lla  am m en
ta a  ta ik in aa  k aukalosta , t. pū tu i šegoit- 
Inda sagedakš ta ik in an  tu lin  sek o itta 
n eek si liian  sakean, đogo t. oo sotkitta?  
K ıı tahtàs [on] í-às. Td näil posobdoil 
(avu stu k silla ) et sagedat taiginat segoita 
(san .). У  härkimen (h ierim ellä) segoiteìah t. 
P k  šeguòita t.l 

taigina\ińe  (Sn); p. -št; p l.n . -išed; p l.p . 
-išid  p ieni (ta ik in a )p y tty : t-izē voit
(v o ita ) suonatau ĩibo (tah i) m aidot pan
dau, ĩibo kūAad. 

taiginlaudę (Lm ) ta ik in a p y ty n  kansi. 
taiginve\zi (T P); p. -ttę ta ik inavesi. 
tai\m  (T d ), p. -nd; p l.n . -med ta in a  (keh- 

ruulangan m ittan a; v ä rttin ä ä n  v o i m ah
tu a  to is ta  ta inaa). 

taimen  (B); p l.n . -ed taim i: šīd ku kazvau 
t-ed, kü tkitau  релѵаг s itten  kun p ellava  
on k asvanu t ta im elle , k itk etään  se. 

tain  (Sn N  P k ), V T P  Lm  -ę; p ., p l.n . Sn -ad, 
N V  -àd; p l.p . Sn -oid  v ä rttin ä  täyn n ä  
lankaa: Sn naŋgad vărtim eŋ ker on t. 
P k  ku naŋgàd kezrälau vărtimçAÇ, se 
rođizou  (on) t. (ks. taimi) 

laina\iń  (Pl); p. -št; p l.n . -išed  osm ankääm i 
(typ h a  sp .).

*taitu\da  (Td); im pf. -t  vaipua: šihi t-i se 
końdī кили  siihen  va ip u i [kuolleena] se 
karhu poloinen. 

taivahàƞkarvaĩĩińç  (K n) vaaleansininen: t.
mua  (väri). 

taiv\az  (Sn— K š V  P lı), B  N -àz. Td S P  -as; 
p. Sn P l K n -ast; in. Sn S P  L m  P k  -ahas, 
B  -ahàs, K n -ăhàs. Td -ăhàz; ill. Sn P l 
Td K š -ahū, K n -ahai, -ahàh, -ăhài, N  
-ahài, V  Ph  -ahah ta ivas: Sn kūdoi (kuu
tam o) paštoi t-акал' t. o ĩi p iĩves. Kn  
oŋgo ä i virstad t-ahàh, t-ǎhàı? m ontako

v irstaa  on ta ivaaseen  [m atkaa]? S P  tiäh- 
ted t-ahas. Kj tiċihted oma (o v a t) -taha.ı. 

ta\ĩc (Sn B Td), B  N  -k, N  -k; p. Sn B  Td N  
-kkad; p l.ıı. S 11 T d  -kad, B  Td -kàd, N  
-kad; p l.p . Sn B  Td -lcoid taakk a, k an ta 
m us: Sn кіегал kandau ühten takaa. 
B  takad šelgäs kantlau: hein-, lint- ( lin tu -), 
кала-, šieńtak. N  heinät s ido tti nuorănĕ 
takkài h ein ät s id o ttiin  nuoralla  taak ak si. 
m ušiĥau  (m iehellä) tak seĩgàs. 

taik (P l Td); p. -kkud; p l.n . -kud; p l.p . -kuid  
tak k u  (lam paassa, h evosessa , h iuk sissa). 

tákki(ai\ńe (Sn B  P k), P l -ń; p. -št; p l.n . 
-led; p l.p . -šid  tak ia in en  (lap p a  sp . Sn  
kavenet ku i t. [sanotaan lapselle, joka  
seuraa kaikkialle m ukana], 

takuka\z (Td); p . -st; p l.n . -had takkuinen: 
t. ѵіЛ (v illa ). 

ta|ľ (B  Td), N  - Ĩ Ĩ E .  T P  - Ĩ Ĩ E ,  T P  P lı -ĩĩę; 
p., p l.n . B  P lı -ĩĩad; p l.p . B  - ĩĭo id  ta lja , 
vuota: B  kondian, rotan, hirven, reboin t. 

taljaŋ\k  (Sn B  Td); p. -kkad; p l.n . -kad; p l.p .
-koid  harm onikka, hanuri. 

ta sk u n  (Sn— K š Lh), T d V  S P  P lı -лкип, 
N -ukun. Ph -лккип; p. Sn B  KŠ Ph  
-nkkunad, B  Td Kn Lh -nkunad, P l Td  
V  P lı -nkunad, N  -ukunad, S P  -лкипоа 
talkkuna: P lı tankkunad vanmištetah kag- 
ras.

tan\kuńdaưh (Sn L h), Td -kunđauh, S P  Plı 
-ĸuńdauho, P lı -kkundauho ta lkk un a-  
jauho: Sn t-kuúđauhos nuaditau  (va l
m istetaan ) tankkunad. 
tankunu\s (Sn); p. -st; p l.n . -ksed; p l.p . 
-kšid  ta lkk un a-ainekset. 

tan\o (Sn Td K š), P l N  S P  Lh -oi, N  -òi, 
P lı -uoi; p. Sn P l Td K š -od, S P  -oidu, 
P lı -ŭoid; p l.n . Sn Td K š -od, P l N  S P  
-oid. Td -òd, N  -òid, T P  -uoid. P h  -ŭoid, 
P k  -ıo d , -uod; p l.p . Sn P l N  -onoid. Td  
K š -oid, S P  -олоі. P h  -ŭoid  talo: Sn mei- 
den kos hīrd eunę. kävendäu t-os l-ō. Td  
tunòv taAÌŕ. taAoihe koAotišin (ko lk utin )  
üön. N  käveĩïī ІалолоіЛ müöitę k äv ivä t  
ta lo issa .



ta 427

ta}.it (Sıı Td), B  -ui, P l Td K š -лі, V  -ntę, 
S P  -ліи, P lı -nìtç, Pui -uttę; p. Sn P l Td 
K š V  Plı -лttad, B  -ullad, S P  -.ıttoa\ p l.n . 
Sn P l Td K š V  P lı -Mad, B  -uìad, SP  
-лlad, P lı -ntàd, Lm  -mtad; p l.p . Sn P l 
Td K š -nloid, B  -utoid, V P h  -лtuoid, 
SP -.ıtoi ta ltta : Sn Іаліал kaivetau noukuid  
(reikiä).

*tałtata  (Td); pr. -u  ta lta lla  k a ivaa  (haa
pion keskustaa). 

ta.ıu\da  (Sn B  Td); pr. -n; iınpf. -in  an taa  
k äyd ä  jssk , k ä y ttä ä , v ied ä  ja  tu od a  
takaisin  (pian); ta lu ttaa ; koetella: Sn  
(.: viedä dai (ja) tagaze tuoda, bgad ruge- 
hed m éĩïU Ü ã  (m yllyyn )! B  í. Üabatoid, 
kalantsoid (īa.ıgū. sobīd k oetella  saap 
p aita , h uopakenkiä  ja lkaan , v a a tte ita  
(y lle ) [sopiiko). hebon іалиіп  (ta lu tin , 
vein) m eltëā. kńagin on do külü tanuttu 
m orsian oıı jo saunassa k ä y te tty . Kn 
Іалиіай hcid küìà* k äyte tään  h eitä  (vas
ta v ih itty jä )  saunassa. Td hebon Іалиіп 
pajai, .lapsen pri((saslī (eh toollisella), 

tai f  ti (S n —N K j), Td -лѵ, V  -itu', Lm  Kj 
-utu; p . S n — K š -лved■, ad. Sn— K š V  P lı ļ 
Ivj -лѵел, B  Td -лѵел, N  -uvęu , -uveu, 
Kj -uvex, p l.n . S n — K š V Ph  Kj -nved,
B Td -nvèd, N  -uvęd, V -nvçd-, p l.p . Sn B  
P l -īrid . Td -nvid, Kıı K š -īv īd  ta lv i:  
Sn boĩšimo (en im m äkseen) Іалѵел püuttäu  
đăńišt. B  proidijan  (v iim e) Uı.voen eĭin  
*helsingis». ãoga tanvвd joka ta lv i, tanved 
müö prim etin  ta lv en  m ukaan p äätte lin . 

ta īv(aŕa  p aasto ten  a ika ta lve lla . 

taīvnuo\t (B ), Td tanvnuo\ī-, p. B  Td - ttad; 
pl.n . -tad. Td taĩvnŭǒtàd', p l.p . B  T d -ttid  
ta lv in u o tta . 

taAvreg\i (Td); p ., p l.n . -ed, p l.p . -id  ta lv i-  
reki.

taĩvsob\àd, ta i sobad (N ); p l.p . -id, -īd, -ĩd 
ta lv iv a a tte e t .  

tanvŰabatod (T d) ta lv isaap p aat. 

ta īvvoi (B); p. -d ta lv iv o i (vaalea , huonom pi 
kuin  kesävoi).

1 tam m i (Lm ) tam m i (puu). 
tander (B ) k ovaksi ta lla ttu  m aa. 
tander\dau, -tau  (B ) tak eltu a , tarttua: t. suk

sen lum i ta rttu u  sukseen  (suojailm alla). 
t-tau märg лит і regë. 

tapant (T d) tappam inen: końđjan t. 
ta\ppada  (Sn B  P l Td K š M Lh Pk), Kıı 

-pppada, Kj -pta-, pr. Sn — K š P k  Kj 
-pan\ im pf. Sn P l— K š -poin, B  -þuoi, 
M P k  -puoin  tapp aa, surm ata; Kj puida: 
Sn meŬńik (m etsästä jä ) tapoi ĩindud  
äijää  (paljon), keijäst (k e ih ästä ) p iđ e itī  
końđian tappades. Td końdī tapeïī. Kj 
lapta rîht puida riih tä . P k  rnänę tapa heid 
iäreil

tappai (B ) tappaja: końđoiden t. metëńik 
(m etsäm ies).

*tappa\zeta (B); im pf. -zetlī. Td -ŝīhe kuolla, 
m en ettää  henkensä: B  vie ei tappazennu  
kieras (końdī) ei v ie lä  (ensi am m unta)ker- 
ralla kuollut (karhu), ambuin, sotkad 
tappazetlī. Td m ińä ambùĩn i  (ja) hän 
(końdī) tappašīhe. 

larantas (V) n elip yöräiset m atkavaunut: 
kori ( laatik k o) kahden p itk än  riu’un 
p äällä), (v . тарантасъ). 

lar\beverk, -vęverk (B ) tarvo in  verkko. 
іагЫел (SP ) tarp o |m assa , -m aan kaloja: 

hüö ondah t. || t. kultśuo  (kutsua). 
tarbim\pohd  (L s) tih eä  verkko, johon tar

votaan .
tarb\oda (S 11 B Td T P  P lı Lm  Lh), S P -u o;  

pr. Sn B  Td T P  SP  Lm  Lh -on; im pf. 
Sn B  Td S P  Lh -öin  tarpoa; loruta: Sn  
t-otau: kanad ajetau verkko vedes, šeıbähän 
vedē šüditäu. T P  t-otah ka.ıàd nuotlàh. 
L m  t-ottavad verkkod tarvo in verk ot. Lh 
zavodiu huigedit l. a lkaa rivouk sia  loruta . 

tarb\oim  (T d), V  -oimi, T P  -öin, Ph  -’‘otn, 
P k  -uenv, p. T d -oim d ; p l.n . -oimed, P k  
-uəmed tarvo in  (nu otturin  ase): T P  t-om , 
kudaman  (jolla) tarbotah ka.ıàd nuottah. 

tarboimker\k (P l Td); p. -kkad ed. 
ta \ŕita  (Sn B  P l Td K š V  S P ), Kn -ritta. 

Td Ph Kj P k  -rita, N  -łitta-, pr. Sn B Pl
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Td K š V  S P  P h  -ŕ i( (İen, K ıı Td Ph  Kj ' 
P k  -ri(tóen, N  -ŕiìêou; im pf. Sn B  Td  
V  S P  -ŕifťŝin, P l -ŕittİ in , K ıı -гц іііп . 
Td P lı P k  -гц й іп , K š -ŕi(Ü īn, N  - f ı t t ĩ  
tarjota: Sn mäne taŕi(İŠE p a p p i kanan 
m ene tarjoa  papille kaloja ostettavak si!  
P l häŋ kävüi taŕim m ā  łıän  k äv i tarjoa
m assa. K n mäne tari(tiem m ai m ene tar
joam aan! 

tarųtiezend  (B ) tarjoutum inen . 
taŕiUšezetta (S n B  T d), P l M Lh taritïŚezeta, 

Td taŕi(Űezetta\ pr. Sn B  Td taŕiUĥezen, 
P l M Lh tarittİezen, N  tafìttŝezou, taŕiìŚe- 
zou, taŕìttšehoizę, M Llı taritíšezen, im pf, 
Sn taŕiĩŬ īm e , B  tari(Ű im oi, B  Td taŕü- 
tiihe, P l taritĩŜešin, N  laŕiïíīm oišę, Lh  
ta ŕitíšeštšī tarjou tu a , pyrkiä: Sn t. elämä 
(asum aan), ruadō  (työh ön ), üökš (pyrk iä  
p äästä  yök si.) B  tafitÜezou u"(tiiteĩakš 
(opettajak si), hän tań ttšihe üökš. m inä  
tari(ťǻimoi mändä sinne. Td tundàu tariïie- 
zęmmàdwšļnĕ tu llaan  pyrkim ään kosi
jo iksi. N  taŕitíšehoizę emandanę üökš p y y 
tä v ä t em än n ältä  yösijaa . M ńeųtİukaińe 
üskã tarittšezou  ty ttö la p s i sy liin  pyrkii. 

tar\k (Sn B Pl Td), S P  -kku- p. Sn B  P l Td 
-kkad, S P  -ĥkoa; p l.1 1 . Sn B P l Td S P  -kad; 
p l.p . Sn B  P l Td -koid, SP  -ĩckov, kom p. 
Sn t-kembi; sup. kaikis t-kim  Sıı B  SP  

^  sa ita , itara; P l Td säästäväinen: S 11 í. oo 
skũp  (sa ita ) rišíkaąz  (ihm inen). 

tarkkaińe (B ) varovainen . 
tar\ttuda  (Sn — K š P lı M), Kıı -ìuda, N V 

-tuda, S P  -ttuo, Ph  -ituda\ pr. Sn B  P l 
T d— V  SP  P lı M -tun, Kn N  - tun ; im pf. 
Sn B  P l T d— V SP  P lı M -tuin, K n -tuin,
N  -tu i tarttu a; ry h ty ä , ruveta: Sn m ušik  
našk nuoran norā; šigä tarttui karu, saŕvi- 
kaz m ies lask i nuoran kallionkoloon; siellä  
ta r ttu i [siihenj piru, sarvipää. pihkat 
tarttū sobī (vaa tte is iin ), muahińe (ih o t
tu m a) tarttū kädē ĩibo  (tah i) dangā kūlūs 
(saun asta) ĩibo käêäšĩäs (pesuastiasta). 
hänē mectì(ăńńeńä (ta u ti)  tarttui, m inä en 
oŉę ruađi (halukas) ših i ruadō  (työh ön ) ļ

tarttuda  (ryh tym ään ). B  koirad tartutaư 
kińđi. kanat^tarlui hända äi (paljon). P l 
ãie.ıoŋ kui zavođid, dien kakšiŋ käšin  
tarttū kun asiaan (työh ön ) ry h d y t, se kak
sin  käsin  ta rttu u  [sinuun], veneh tartui 
kivełe. T d  tartui m ilei kagìai o tti m inu a  
k aulasta  [hyvä illäk seen ], N  ta rtu iii konđī 
i  paha boŕŬài ry h ty iv ä t karhu ja  piru  
painim aan, ńed o ĩd ī tarìùttud ühtei siehei 
ne o liv a t ta rttu n eet to isiin sa . S P  tarttuo 
ruadamah  r y h ty ä  ty ö tä  tek em ään . Ph  
edgo tartu minŭnĕ kazàkàksE etk ö  rupea  
m inulle rengiksi? käzin tartutah seibähih. 

tart\ùtlada (T d N); pr. Td -uttàr‘ ta r tu tta a , 
kiinnittää: T d ombènťęs sùdìcàn piänę 
panda“ panàińę tuoht birbįn ših i sapòšńik  
tartuttàŭ [kenkää] om m ellessa  sisäpohjan  
päälle pannaan p ien i p ala  tu o h ta , jonka  
su u tari siihen  p ik ilangalla  k iin n ittää . 
N  en voi ń i kui sporïežad tarìŭttada  en 
vo i m iten k ään  turm ella  [isäntää] lo its i
m alla.

ĩaž\a (SP); p. -oa; pl.n . -ad; p l.p . -oi a isa -  
nuora, -h ih n a  (vank ku reissa  aisan  p äästä  
etu akselin  päähän), (v . тяж ъ.) 

ĩašaraudad  (SP ) raudat, jo illa  (ašad  ovat 
kiinni etu ak se lin  päissä , (ks. td .)

*taza\ta (B); im pf. -šin  kostaa. 
tata (B  K n Td Lh P k ), B  tàta, P l K š tatoi. 

T d latà, N  tato, tàtò, N  V  tato, tàìo. T P  
täti isän  p uh u ttelu n im i. 

ta ĨŠk (B ), P h  luaíškę ty ö ııtö k ä r ry t (vk si-  
p yöräiset). (v . тачка.) 

taug (T d S g); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid  kaari- 
p yssy .

taugnuora\ińe (Sg); p. -st; p l.n . -išed-, p l.p . 
-išid  kaaripyssyn  jänne (p e llav ista  p u 
n ottu ).

taukšńur\k  (T d  Sg); p. -kkad', p l.ıı. -kad; p l.p .
-kkid  ed. ( v .  ш н ур |ок ъ , -ĸá). 

tavar (S n — Td N ), N  tăvărő-, p. S n — T d -od. 
N -ǒd; p l.n . Sn— Td -od, N  -òd; p l.p . 
Sn— Td -oid  tavara: Sn karabĩid t-oideŋ 
kere la iv a t tavaro in een , t-od ń eí karabĩid  
neljä la iv a llista  tavaraa . P l tarittu t.
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diešou oo ta r jo ttu  t. on huokea. K n akad 
m äńdl t-oim p гал ( t-o ita  hakem aan). 

lav \i (Sn B  N  V  Lm); p. Sn - id ; p l.n . -id, 
N -èn; p l.p . Sn -īd  ta v i (eräs sorsalaji): 
Sn V  eAät kui t. Auhtàs. 

tavisorz (B ) ed. 
tavisotk (B ); p , p l.n . -ad  ed.
İed\r (Sn K n Td K š), B  P l Td -ŕ, Kn N  V 

S P  Kj - n ,  K š t-ŕ, V  -H , P lı Lm  km; 
p. Sn P l Td K š V  -red, B  P l Td -red, 
Kn Kj -rid, K š t-rвd, S P  -n e; p l.n . 
Sn P l Td K š S P  -red, B  P l Td -red, 
Kn -rìd, Kn Kj -rid, Td ťeďred, K š P lı 
l-red, V -red, Lm  t-rèd; p l.p . Sn P l Td  
-rid, B  P l Td -ŕid , K n K š -rid, K š 
l-rīd  teeri: Sn (-red ondau ńügüde (n y t)  
кгтал. N  ižü-, emä-, m eŕiíedri. 

legind  (N ) nussim inen. 
tehmai (N ) tek em ään .
(eht (Sn), B  teìıt, Ph  kàz, L m  kas-, p. Sn  

-od, B  kod ; p l.n . Sn -od, B  -ad, kod, 
P h kăhàd; p l.p . Sn -oid, B  koid  teh das, 
kaarien vä lin en  t ila  veneessä: B  t. [on] 
kòaroiden keskuŰ venehes. kajıoid pide- 
tau (-as. P lı kuaŕidęn kesku ((šę on kàz. 

lehtä (Lm ); im pf. Td (ögìn, N  tegin nussia: 
Td m inä (ögìn akkăd (vaim oani). 

te ī (Sn B  Td K š), P l Kn Td V  S P  Ph  (eīīu, 
P l Td teĩ, N  telīy,, N  P k  teīīu-, p. Sn P l—  
K š V  (eĭĩud, P l Td te īĩu d ; p l.n . Sn P l—  
K š V  İeĩĩud, P l Td teīīud, S P  L m  íeīlad, 
P h  (eĭĩàd; p l.p . Sn P l— K š У  (eīīu id  
(ven een) te ljo , tuh to: Sn mäne ištuze 
(eĩïuAįl B  soudaníeĭ perä(eĩ. N  soudànk 
teĩīu , perateĩĩu . P l soudantteĩ, perateĭ. 

(e.t\a (B  Td V  TP); p l.n . B  -àd B  Td tela, 
p yörivä  puu ven een  t .  tu k k ien  a lla  
n iitä  siirrettäessä  to iseen  paikkaan; Td  
kaskenvierrossa yh d en su u n ta iset p yö 
reät aluspuut; V  lau ta , puu, joka on  
p antu  lätäkk öön  ta i p itk osp uu ksi suo
hon.

teĩaik, (elìc (Td Sg); p l.n . (elkàd leveästä  
hirrenpäästä v e is te tty , n . l m  p itu inen , 
pari tu u m aa paksu yk sipu inen  puu-

kelkka, johon on neljän to lpan  varaan  
pantu  lau ta , m illä  m äen lask u a  on v a t 
sa llaan . (A v  телепки.) 

teiašiłd (Td); p ., p l.n . -ad; p l.p . -oid  p itk os
puut (k ä v e ly silta n a  so illa  y .m . v e te 
lissä  paikoissa).

(eleg (Sn B  Td N  L m ), B  Td teīeg, B N  
(eĭeg; p. Sn Td (elegäd, B  Td teĩegad; 
pl.n . Sn Td (elegäd, B  Td teĩegad, B  N  
(eĩegàd; p l.p . Sn Td (elegöid, B  Td teĩegoid 
van kkurit, työ k ä rry t. (v . телѣ га.) 

(elegrampa\(iaz (Sn); p. -(tèast,; p l.n . -((ša- 
had; p l.p . -(İšahid sä lık ö len n ätin p y lväs. 
(v . телеграм м а.) 

telešk (B  Y) la sten  kärryt, (v . тел ѣ ж к а.)  
(елдаі (S P ) k angasp uissa  p yk ä lä iset te lta -  

p uut, jo tk a  k a n n a tta v a t n iisi- ja kaide- 
varta ita .

teĩĩu ińe  (T d) teljo in en , tu lıto inen: kakšt. 
veneh.

(eĩĩuAaud (V) (ven een) teljo , tu h to .
(embaita (B); pr. Td tembaitau  tem m ata . 
*(emńi\ts (K n ), N  -fif; ill. K n -īsài, N  -(íĥai 

van kila , (v . тем нйца.)
(epuoi (P h ) tep p o, ta v a llis ta  suurem pi 

lıe inäsirkkalaji.
(erakaz (B ), Td teräkäz, N  (erakàs; p. B  

(eraìcast, Td teräkäst; p l.n . B  (erakka- 
had, T d  teräkähäd runsasteräinen  1. -s ie 
m eninen (vilja): B  šīd  (s itte n ) on (. 
hüvä herneh [jos k y lv ä ä  k iv i-  ja  h iekka- 
per. m aahan]. N  šen (n iin) (erakàs 
rugiš.

(eràsnahk (B ) saappaan  varren saum aan  
om m eltu  tere (teri). 

ťera|2 (B ), L m  teräs; p l.n . B  -ksed ed. Lm  
keƞgän seären teräs.

(erazdiä (V ), T P  P h  leräzđiă  raudusjää  
(kova , läp ik uu ltava).

(erend\üs (Sn), B  -us, N  terèndus; p. Sn 
(erend\üst\ p l.n . Sn -üksed, N  terènduk- 
sed p äätysein än  kolm iom ainen  y läosa  
k aton  kohdalla, 

terelta (B ), Td ktä; pr. B  -ndan, Td kndän; 
im pf. B  -ńdin, Td k n đ zin  tero ittaa: B
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t. vardahan  (ku hilaspu u n) ńoīc. p idàv  ļ  
karandaš ( ly ijy k y n ä ) i. 

terv (Sn B  Td N ), N  terv, V  tèrvę, tervę, \ 
P k  İèrv; p. Sn B  Td N  tervad, N  tervăd; 
p l.n . Sn B  T d tervad, N  tervad, N  Y  ter- 
vàd, P k  (èrvàd; p l.p . Sn B  Td (ervoid 
terva: B  mändüs pihk mäneu (ervaks 
m än n yn  p ih k asta  v a lm iste ta a n  tervaa .

* tervaanàsk\ī (N); p l.n . -ijàd  tervan p o ltta ja . 

terva\ińe (Td), P lı -ine, P k  İ-ińe; p . Td  
-št. P h  t-Stę tervak sin en , tervainen: Td  
t-št päret viritäd  kaks kolme kieras 
(yhdessä). P lı sih  (siih en ) pandan b š tį  
hangoštę. P k  İ-ińe mändü. 

tervannaskend (B ) terv a n p o ltto . 

terv\as (Lm ); p. T P  -astę; p l.n . V  -aksèd, 
T P  -aksèd. L m  -aksed; p l.p . T P  -aksid  
tervas(puu): T P  tuodah me(tSäs bastę, 
otetah bàksèd viritetäh. baksiden p ideb  
täu on kobrę t-k sien  a lu stan a  on koura  
(tu u laste ttaessa ).

İerv\ą'štŜi, -ašİH (B ), Td terăväİ(ši, lĕră' 
vàštŝi, N  teŕava-štǻi n op easti, k iireesti, 
äkkiä: Td ubeh (ori) kiändü i terävăStSi.

İerva\ta (Sn B ), Td t-ta; pr. Sn B  -dan. 
Td t-dan; im pf. Sn B  -šin , Td t-Sin ter
vata: Sn veneh pidoin (.

İervbu\īś (Sn); p. -M id;  p l.n . -( tšid; p l.p .
-(İšīd  terva tyn n yri.

(erv\eh (Sn— V  M), Sn -ē, Sn B  Td N  S P  Ph  
t-ełı, B  N  -ęh, -ëh, N  -èĥ; p. Sn— V M 
-eht, S P  t,-ehtü, P lı t-ehtę; p l.n . Sn-—V  
M -ehed, B  -ęhęd, Td S P  P h  t-ehed, Td  
-ĕhèd, N  -ehèd; p l.p . Sn B  P l Td N  V  M 
-ehid, K n K š -ehīd, S P  t-ehī. Ph  t-ehid; 
kom p. Sn -ehenibi; sup. kaikis  ť-eäřmterve: 
Sn hän euAę İ. || non m agaži t-ehen (ter
veen ä). B t-eh pū  puu, jo ssa  on p in taa  
väh än , sy d ä n tä  p aljon , t-ehen eläd ter 
veenäk ö elät?  h yv in k ö  v o it?  K n terveh, 
veĭ terve , veli! —  (., (., t-eheŋg elad? Td 
hüvàs t-ěhès hŭăbàs (h a a v a sta ) năŭdàd.
N  kai đ ieđ ī hüvàt t-ehèd k aikk i jä iv ä t  
h y v in ä  tervein ä  [kotiin], İ-eĥ bdbonç,

m ida elad, m ida ojıèd terve, m um m o, 
k uin ka vo it?  ei t-ęh sairas. 

terveh\tädä (Sn), B  -tada. Td t-tädä; pr. 
Sn -tän, B  -tan, Td t-tän; im pf. Sn B  

-tin , Td t-tin  terveh tiä: Sn suađbois 
İ-tettäɯ. pandau deŋgat podnosaAç i  nıo- 
jiođiad otetau ńed! đeŋgaD, i  толосіцоілц 
sūd anttau  hä issä  t-d itään : [om aiset] 
p anevat rahaa tarjo ttim elle  ja  nuori
pari o tta a  ne rahat ja  ń uortaparia  su u 
dellaan. hän t- t  Sīd akan i  poigad  lıän  
terv eh ti s it te n  va im oaan  ja  p oik iaan. 

terreh\üz (Sn K š), B  M -uz, Td t-iìz, N  
tervuhuž; p . Sn K š -ül, B  M N  -ut, Td -ui, 
t-üt, N  tervuhut; g . Sn -üden, B  M -uden, 
N  İervuhudęn, (ervuhudęn; p l.p . Sn -üžid, 
Tdí -üžid. K š -üžīd  terveys; terveiset: Sn 
đuogad ńügü  (n y t) m inuń ť-üdes (ter
veydekseni)! sanu  ( tüöndän) t-üì kodińi- 
lcoŁıç sano (lähetän ) terveis iä  k otiväelle . 
akat Sebätäu ku İ-üt лuaditau toińe loi- 
гел n a iset sy le ile v ä t, kun terv eh tiv ä t  
to isiaan . B  sano ť-ut! veĭĩele tüőnđin  
ť-ut. Td sano t-üžid üi\ m inä tüöndǻin 
каллег t-üt ( t-üžid). paššibo  (k iitok sia)  
t-üêisĩ sanugat t-üt meidĕn küläs-p 'á* i  
kođìS-pla l\ i-ŭt tüö itī ä ijä ł lä h e ttiv ä t pal
jon terveisiä . N  tunou m ieź vastài, nuodiu  
iervuhudęn ü kś ііЫёлв toinę toižĕně tu lee  
m ies v astaan , terv eh tiv ä t to isiaan , opą-t 
nuođìttai tervuhuž ta a s ter v eh tiv ä t, tuoin 
m inä sille  (sin u lle) tervuhut. M t-ult^eu.ıę 
ei ole te r v e y ttä  (on sairas). 

tervheiń (P l Td); p ., p l.n . -äd; p l.p . -id  
paim enm atara (ga liu m  m ollugo); Td  
m yös käenkukka (lych n is). 

tervkäbäl (N); p l.n . -ad  tervak äp älä  (jän ik
sen  käpälä, jo ta  k ä y te tä ä n  tervaam is-  
välin eenä). 

tervróbęh (N); p l.n . -ed tervatu okk onen . 
terä (Sn P l Td K š), B  K n N  P k  terä, Td  

K š S P  P lı Lm  terä, Td tĕră, V terä, Kj 
terä; p. Sn P l Td K š teräd, B  K n terad, 
Td K š P h  teräd, S P  teriä, Kj terad; 
pl.n . Sn P l Td K š teräd, B  K n terad,
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Td K š S P  Ph  terüd, Td terad, Pl) teràd, 
Kj terad; p l.p . Sn P l Td terid , B  teŕid. 
Kn K š terīd. Td Ph  terid, K š terīd, SP  
terī terä  (kirveen, veitsen; rukiin); B  
m yös (silm ä)terä: B  šilmàs terä on. 
Td veiftŚes, kirvehes, rugehes terä. 

terä|m  (Sn); p. -št-, p l.n . -išed; p l.p . -išid  
(silm ä)terä: šilm äń t.

*teräksi\ne (Plı); p l.n . -žed teräksinen . 

ter\äu (Sn P l Td), B  -av, -àv, Kıı N  V Kj 
-au, Td t-äv, S P  P lı Lm  käu; p. Sn Pl 
Td -äväd, B  Kıı V  Kj -avad, Td P lı 
t-äväd, S P  t-äviü; p l.n . Sn P l Td -äväd, 
B  Kn V  Kj -avad, B  -avàd, Td S P  P lı 
t-äväd, P lı t-ävàd; p l.p . Sn P l Td -ävoid, 
B  V  -avid, K n -avīd, Td P lı t-ävid, SP  
kävi; kom p, Kj t-avemb terävä: Sn 
veitŰ^oń teräv, ела .teìkkada käzidĩ oŋ 
kui ogahat teräväd ovat terävä t kuin  
okaat! P l terňv^,oŋ kui піедл (neula) 

terävitŠ (Sn) teräväkärkinen: strena (ukon- 
ta ltta )  om moińe k ivi t., ukońđürün 
(ukkosen  jyristessä ) kirbonoû (putoaa) 
taivahas-pläi. 

terävät (Sn Td K š), Sn terväi, B  M terva, 
B  teŕvã, terävä, P l tervat, Td terävät, 
terävä, teravã, N  teravài, teravai, T P  
teŕvăh, P h  teräväh, terväh, A v  tervàh, 
teravah; kom p. Sn (eŕămbi, Sn Td terämbi, 
B  M terambi, B  teràmbi, K n N  teravıb, 
Td terämbi, N  teràmb, Kj teramba, Lh  
İeŕamb p ian, nopeasti: Sn t. іилеп tagase. 
pap киолои ńügü (n y t) terväi. p idŉ u  
huoĩittada ruattA terämbi p itää  kiirehtiä  
teh d ä  ty ö tä  nopeam m in , suorikkat ( la it
tau tu k aa) têerkovā (kirkkoon) teŕämbiì 
B  teŕvā ottin , ńäpištǻin  (sieppasin). Td  
tule (kävü) teräväil N  teravài keza Шлой. 
sinä mäne ńügöi (n y t) teràmb (nopeasti) 
kođī\ Kj iuĭe teramba! 

ti(àĩńę (K n), Lm  tųainę  tia in en . 

tie (Td); p. -d kerta: piđav tadįh  (lanta) 
kürtttă ükš tie, šīd e (s itten ) piđav t,uińę 
tie künĩtä.

tiedaimiež (B ) tie tä jä  (loitsija): t. svuađb- 
đienois p a tvask a  häissä.

*tied\o (N); p l.n . -od, -òd tiedot: o li hälläi 
t-od pahaa vägeu h änellä  oli p ah o la iselta  
saadut tied ot. 

tiedoińi\k  (Sn Lh), B  t-k. Td t-k, N  -k, 
V -kkę, Lm  tieduoiniekkį; p. Sn Lh  
-kkad, B  Td t-kkad; p l.n . Sn L h -kad, 
B  Td kkad; p l.p . Sn Lh -koid, B  Td kkoid  
tie tä jä  (ta ik ain  y .m ,s .) , noita: Sn (. rik
koa (turm elee) m ušikaą  (m iehen). 

tiedu\stada (Sn— K š V Lh), S P  -stoa, Ph  
-stai; pr. S 11— K š V  S P  P lı Lh -stan, 
N  tiedustan; im pf. Sn P l -štin , B  Td  
-Št4n, K ıı -stīn , Td K š Lh -štsin, N 
-št, -śt, V  SP  P lı P v  -stin  tied u ste lla , 
o ttaa  selkoa, saada tietää ; (tu lla ) k atso
m aan: Sn mäne ť-sta, đogo tu ĩi kođī] 
N  tiedùstettī kaikin, što ńeŋgoin^oli 
dieno kaikki sa iva t t ie tää , e ttä  niin  
(sellainen) oli asia. tulin teit İiedùstam- 
m ai tu lin  te itä  katsom aan.

*tiedustęł\da (T P); pr. -ęn ed.: Ыле m inùd  
İ-çmah tu le  m inua katsom aan! 

tied\äi (Sn B ), B  -ai; p ,, p l.n . Sn B  -ăjäd, 
B  -ajad ; p l.p . Sn -äjöid, B  -a jid  t ie tä jä , 
n oita.

İied\ämätöińe (Sn), B  kamatoińe, Td käm ä- 
töine; p . Sn -ämätöšt, B  í -amatošt; p l.n . 
Sn -ämättömäd, B  t-amatoižed; p l.p . Sn 
-ämättömid, B  kam atoizid  Sn tu n tem aton , 
B  Td tietäm ätön : Sn hän om meile t. 
em m e tunne häntä. 

tiehte, tiehtE (N ) täh d en , takia; ilm an: 
hebon t. elä p idä pahat mieud h evosen  
[m enettäm isen] tähd en  ä lä  ole p ah o illa  
m ielin! šina sormin t. itket sin ä  sorm iesi 
tak ia  (kun ne k a tk a istiin ) itk e t, sen 
tiehtìś müö eläm  ilm an sitäk in  m e tu 
lem m e toim een  (eläm m e). 

tiešš\ida  (B ), Td t-idä; pr. B  -in, Td t-m , 
N  -in; im pf. B  -f, Td t-ī v iih d yte llä  
(lasta); N  ty y d y ttä ä  himo: B  koir suai 
(rupesi) nuolema nast, butto kui (ikään
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kuin) koir l-ī nuolenda.ı Aasi. N  sinŭm  
mielen l-ìn  h im osi ty y d y tä n , (v . тѣ- 
шить.)

lie\suar (Sn Б  P l Td K š), B  Td t-śuar,
V -šuar, T P  t-šuarę, S P  -šoaru, P lı 
-šuarę, Kj -sar; p. Sn B  P l Td K š -sua- 
rad, B  Td t-èuarad, У  P h  -šuarad, SP  
-śoaroa, Kj -sarad; p l.n . Sn B  P l Td K š  
-suarad, B  Td bèuarad, V  P h  -šuarad, 
T P  t-šuaràd, S P  -šoarad, Kj -sarad; 
pl.p . Sn B  P l Td K š -suaroid, B  Td  
i-śuaroid, V  Ph  -šuaruoid, S P  -šoaroi 
tienhaara: Sn ežmäińe l. Іилои, šina  
mäne oigedā kädē, tiudā  kun ensim m äinen  
t .  tu lee , sinä m ene oikealle, T iudiaan. 
K š ела mänę toiêē l-suarāl

lietois (Sn), B  Td tietoil tiedossa: Sn se 
dieno eujıç vie (. s itä  asiaa ei v ie lä  t ie 
detä. B  тглла sinun varoin on tietoil 
kuńiÜ  m inu lla  on sinua varten  tied ossa  
näädännahka.

liettä  (Sn Td K š Lh), B  tiettä, tietä, P l SP  
P h  tietä, K n tietä, K n N  liettä. Td tiettä,
V Kj M Heta-, pr. Sn P l Td K š S P  Ph  
Lh tiedän, B  tiedän, B  N  tiedän, B  Kn  
N  Y Kj M tiedän, Td K š tiedän-, im pf. 
Sn P l Td K š N  M Lh tiešin, B  Td K š  
tieŝin, K n tie(đêln, V  tiesin, S P  tiedin, 
P lı tiesin, Kj tiesin  tietää: Sn đuozeU 
tau huma.ıā ših i suai, što ei tiettä ittšed  
ju o v a t itsen sä  niin päihdyksiin , e tte iv ä t  
ole ta ju issaan . B  hindad ei tiettu. P l 
hän tie S (tu nsi) m indai. Td ei hüö vie 
(v ie lä ) tiettä. N  müö tiedàm, što (e ttä ) oo 
hällài đeńgăd (rahaa), müö i  üöd i  p ä i
vää ruošįm, em tiettud hüvad päivad  
m e sekä y ö t e t tä  p ä ivä t teim m e ty ö tä , 
em m e tien n eet h y v is tä  p ä iv istä  (o lo ista) 
[m itään ], m inä hăndài tiedäm, moššeń- 
ńikkad  m inä tu n n en  (tied än ) hänet, veija 
rin. vot m inä oman naièęn tiedän  kas, 
m inä vaim on i tun nen . P h  măńe kunnę 
tieňnèd m ene m inne tiennet!4. m

tiett\avoA  (B ), Td -äväī t ie ttä v issä , tiedossa: 
Td oŋgi hebo do t-äväi?

ťihed (Td); p ., p l.n . -äd; p l.p . -id  tih eä , 
tihku: t. šieg.ı (seu la), vihm  (sade). 

ťihedäi (T d) t ih eä sti, runsaasti: pińuid, 
mägäräd (h y tty s iä )  on ť.

(ih\u (Sn B  Kn Td N  P k), P l V T P  P lı Kj ť ;  
pl.n . B  -ed, B  P k  -ud, V  -èd, Ph  -id  
pienen pieni h y tty n e n , m äkäräinen: Sn  
poïti(a ińe oo sanıī hienoine (p ienin) t. 
B  t-ud šüödau (pu revat). Kj t-i on hie
noine (h y v in  p ien i), poAttau (puree) 
i(tŝen  (ihm istä).

İi\k (Sn B  P l Td), K n N  V  Lm  -kku, Td -k; 
p. Sn K n V  Lııı -kkud, B  P l Td -kkad, 
K ıı -kkùd-, p l.n . Sn K n L m  -kud, B  P l Td 
-kad, K n V  -kùd, N  -kùd; p l.p . Sn K n  
-kuid, B P l Td -koid, Td V  -ĥùīd tikka: 
Sn t. pūd ńuokkiu. B  f. kauńiS ĭind, 
m adoižid  (tou kk ia) kaivan. Td tik kŭö- 
kìv  (hak kaa p uuta). 

tikleh (Td); p. -í; p l.n . -ed; p l.p . -id  kaksi 
p uuta, jo iden  kann atu ksella  aatra y lö s
ala isin  k ään n ettyn ä  k u ljetetaan  h ev o 
sen perässä, (ks. SK O K  I. s. 269, k. 204.) 

tįkń\ida  (N); pr. -in; im pf. -īn  p istää: 
í. pidau  Ьаіле špuogau tädä staŕikkad  
hänen  p iti p. m iek alla  tä tä  van h u sta . 
b iu  padài koręndou p istää  [m aito] ruuk
kua korennolla, (v . ты кнуть.)

Ііл\а (B  N ), B  ііл\а\ p ., p l.n . B  -ad; p l.p . 
-oid  t ila , paikka, sija , säilö; B  m inä 
ehtin óbeŕida ńü(tśät kai, t-ã tanvèkš 
kuoppa  m inä ehdin  k orjata  pois kaikki 
ty v e t  ta lv isä ilöön  kuoppaan, anda hebo 
отал t-ал šeizū  seisokoon  hevon en  om alla  
p aikallaan , mužiĥ nagrehed^óbeñ kai 
t-oihe m ies korjasi k aikk i nauriit ta l
teen .

Іілд (Sn Pk); p ., p l.n . Sn -ad; p l.p . -oid 
p u u tiiv iste , -kaista: Sn лаііа  pandau  
t-aD, kogz лаІІг kińditettău  la ttia a n  pan
n aan  p -t, k un  la t t ia  t iiv iste tä ä n .

Іглк (B ) tilk k a , pisara.
Ііл\к (Td); p . -kkud  tilk a , tilk k u  (kangasta). 
tinkaļińe (Sn); p . -ší; p l.n . -išed; p l.p t -isid  

tilkkanen: anda m aidoò í.\
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ІілЩ uda  (Sn B  Td); pr. -ū; im pf. -u i t ip 
pua, va lu a  tip o ittan i: Sn anda veded 
vanutan t-utau iärē  tip p u k oot ved et  
pois! B  hirnutoittau i  ńeńäs t-ũ rögäd 
[nuhassa] a iv a sŧu tta a  ja  n en ästä  tipp uu  
räkää, veži t-ū. 

tinku\ińe  (Td); p. -sí; p l.n . -ized; p l.p . -ižid  
t ilk u is ta  te h ty  (päällinen): t. odųan 
(peite).

tìn \a  (Sn B  K n Td N  Y  P h  L m ), TPíïAa; 
p., p l.n . Sn B  Td -ad; p l.p . -oid  tina: Sn  
t-ad ѵалеіаи ілЯал ūt vuot vaste, sĩiesaŕ  
(lukkoseppä) duottau І-ал. 

tĩna\ińe (Sn B  Td); p. -št; p l.n . -ižed; p l.p . 
-ižid  tina inen , tina-: Sn t. toŕe.ık tin a- 
lautanen . 

ti\p  (Td); p. -ppad  tip p a  (n estettä ).
*ti\p  (Sn); p l.n . -pud  täplä: merenemă(leppä- 

ter ttu ) тиал каѵелои, rusked oo, m ustat 
tiput šelgäs.

*Hpah\tazeta (B); im pf. -tīhe  tip ah taa . 

ti\pušk  (Sn B  N ), B  P l Td -pùšk, Td -þŭšk; 
p ., p l.n . Sn B  -puškad, B  P l Td -pùškad; 
pl.p . Sn -puškoid, B  P l Td -þùškoid, Td  
-þůškòĩd  kananpoikanen.

*tipp\uda  (Td); pr. -ū  tippua: veži t-ū. 
İipui\ńe (B); p l.n . -ŝed täp lä  (kankaassa). 

tirþ\ada  (K n  N  L h), N  -ăd, P h  -ai; pr. 
K n P h  L h -an  k estää, kärsiä, sietää: 
N  İ. kibęd (liian) k ipeältä  tu n tu u  k estet
tä v ä k si. тіллд pidàŭ t-ăda m inun on  
k ärsittävä , t-agàt vie kodvain aigàd kes
täk ää  v ie lä  väh än  aikaa! (v . терпѣть.) 

*titer\tä  (Td); pr. -däıu; im pf. -ŝ  vään tää , 
panna »tarapaappa» (rahaleikk iväline) 
pyörim ään. 

titer\k (Td); p ., p l.n . -lǽäd; p l.p . -kkid  raha
leikkiväline: n elisivu inen  »tarapaappa», 
joka k aatu essaan  m äärää m aksam aan  
1, 2, 3 m k ta i vo ittam aan . 

tiuht\ę (V T P  Lm ); p l.n . T P  -àd tiu h ta , 
niisien  ja  su valkon  vä lillä  lo im ien  vä litse  
k u lk eva  nuora (kan gasta  k ud ottaessa). 

t iä h \t(Sn— K š Kj P k), B  -í, K š t - (  N  ťıehŧ 
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V L m  -ti, V  S P  P h  -ti, A V  tieht; p . Sn  
P l— K š V P h  -ted, Td t-ťed, K š t-ted, 
N  tiehtid, S P  -tie; p l.n . Sn— K š V  S P  P lı 
Kj -ted, B  T P  Lm  -ted, K n t-ťęd, Td t-tèd, 
K š t-ted, N  tiehtid, A V  tiehíed; p l.p . 
Sn P l Td V  P h  P k  -tid , K n K š -tīd , Td  
-tĩd, -İìd, K š t-tīd , N  tiehtid, SP  - t l  täh ti;  
Td N  T P  m yös m erkki: K n koñz kui on 
t-thd taivăhàs m illo in  ova t tä h d et ta i
vaa lla . t. paštau  (lo istaa) do. Td pane  
t. šihi pane m erkki siihen! N  tieh t kirbo- 
dau  (len tää , p utoaa). Kj t-ted oma (o v a t)  
ІаіѵаЬал.

tiă i (Sn B ), Sn Ũäi, B  Td L m  tiä i, Td tiài, 
N  Hei; p .,p l.n .S n  B  tiäid, B  Td Lm  tiăid; 
pl.p . Sn tiäid, ŕä ilö id , B  tiäloid  tä i: Sn  
Ьдллаі p iäz oń tiäid pa īĭa iŝe ,ı tappada  
hänen  päässään on  tä itä  vasaralla  ta p 
paa (niin  paljon , e tte i k yn n ellä  jaksa  sitä  
teh dä), Häilöiĩe keskē (sekaan) oo šegottu 
kirput [sanotaan, kun jk  p aikk a sy h y y  
k ovin], B  tiä in  šit (u lostu s) on saivàr. 
ettšiu  paidas  (paid asta) tiäid.

tiä i (Sn K n V  M Lh), Sn Häi, B  tiä, Td 
tie, tiä, V  Häh, S P  P h  täh tähd en , jo h 
dosta, p uolesta , nähden, ilm an; hake
m aan: Sn vei(tŝen hivondan t. voi tunda 
kunne tahto v e itsen  h iom isen  puolesta  
(estäm ättä ) v o i tu lla  m inne tahan sa . 
B  sen tiä. šinun kartīden tiä  m inä en 
pidätä dorogad sinun  k orttiesi (povaam i- 
sesi) täh d en  m inä en jä tä  m atk aani, häm.. 
.,pańi omani,„piäñ^šinun tiä  hän antoi 
henkensä (pan i päänsä) sinun täh tesi. 
K n tüönduttīn poigan ferša.mń t. läh etin  
p oikan i vä lsk äriä  hakem aan, veden t. 
v e ttä  hakem aan. Td varà^duksèn tie pan
dan heİAį pölkud pe.ıdo.iį n iille  (variksille)  
p elotuk seksi pannaan p elä ttim et pellolle. 
tuan vähäisen tiä  elämme ilm an  tu o ta  
väh ää  tu lem m e to im een  (eläm m e). V  vah- 
nuden Häh (SP  vahnuon täh) muga azui 
van h u u ttaan  n iin  tek i. M duomme šinun  
ađvoń t. juom m e sinun vieraasi tähd en . 
L h minun t. олдаі hot tsuaŕ  m inun puo
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le stan i olkoon va ik k a  tsaari (en  v ä litä  
siitä ).

tiäibard  (B ) tä ip arta  (haukkum anim i iso- 
partaisille). 

üäidü\dä  (Sn), B  Td t-da\ pr. Sn -n, B  Td 
í-n; im pf. Sn -in, B  Td t-in  tu lla  tä ih in  
(esim . lapsen  pää). 

tiäinta\rh  (Sn Td K š), B  t-hr (lm). Td tiäi- 
tarh. Lm  -rhę-, p ., p l.n . Sn Td K š -ad, 
B  t-hrad. Td tiäitarhad-, p l.p . Sn Td K š  
-rhoid, B  t-hroid. Td tiäitarlıoid  sav ip uoli 
(ihottum a): Sn İ.\ nahk (iho) rođizou  
(tu lee) ku kũzeŋkoskut. 

tīn  (T d), N  tįin , tin. P h  tīnu  p y sty a ita  
(esim . k irkkom aan ym pärillä): N  tīn om 
püstüi (p y sty y n ). (A v  тынъ.) 

tīńeh (Sn P l Td K š), B  Td tlneh, B  İīnęh, 
B  K n V  T P  S P  P h  tíneh; p . Sn— K š -t, 
S P  -tü, V  P h  -tį-, p l.n . Sn — K š V  S P  Ph  
-ed-, p l.p . Sn B  P l Td V  P h  -id, K n K š  
-īd, S P  - ī  t iin e  (eläin): Sn İ. lehm, hebo. 
B  karkjıambahad (po ik im attom at em ä- 
lam p aat) on íīnehed, ei kanttu  (e ivät ole 
k aritsoineet) vie (v ielä). 

toagaīi (SP ) tu on  k au tta . 
toatindam  (Lm ) isäpuoli. 
tob\đ (Sn— N  Lh P k), P l -j, V  -de, S P  -jır, 

p. Sn— V  L h -dad, P l -jad, SP  -joa; p l.n . 
Sn— V  Lh -dad, B  N  -dàd, P l S P -jad; 
p l.p . Sn P l Td N  V  Lh -did, P l -jid , Kn  
K š -đīd, S P  -jĩ; kom p. B  P l Td Lh -đemh, 
P l -jernb, K n N  tobemb, N  -đèmb, -emb; 
sup. P l -d im  suuri, iso: Sn t. ahav (ahava  
tu u li), pövü  (turkki), täs küîäss..euAę 
bohattad tobđad (suu rta  rikasta), nūž 
(puute) on t. B  p ian  tobdà,t кіѵел pään  
suuruisella  k ivellä , đo tobđan ралап mat
kat jo sievoisen  m atk an  kulk i. P l Td 
t. soŕm  keskisorm i. Td to p ï tu ĩi  suuri tu li. 
N  bŕihai lähtou tobđàn e.ıòŋ ke nuorukai
n en  läh teek in  Suuri om aisuus m ukanaan. 
koumę zmejad toinę tošt tobèmbad kolm e 
loh ik äärm että  to in en  to ista a n  suurem 
m at. P k  tšihk on kažin t. tuhkuri on k is
san suuruinen.

tobdaińe (Sn) ed.: .tutoi-kaťoi on ei t. h ein ä
sirkka ei ole s. 

tobđkazvoińe (T d) isokokoinen, kookas. 
tod\es (Sn B  P l Td Lh), B  -ęs, to tta , todella , 

tä y ttä  to tta , tosissaan , to t ta  tosiaan:  
Sn B  Td todezgi sanup? —  tode-s o ik ein k o  
to tta , m itä  puhut? —  to tta  puhun, ŝīi  
końđī i(Üe suà i todęs oppim a  s itten  kontio  
itse  rupesi to d e lla  koettam aan . P l to-dess„ 
..em musta, hänen nimed  to tta  tosiaan  
en m u ista  hänen n im eään. L h išand suau  
ostenmā t. каллііі šidċi praudad  isäntä  
rupeaa tosissaan  ostelem aan  h än eltä  sitä  
totu ud en san ojaa . 

toibdu\da (Td); pr. -u ; im pf. -i  to ipu a. 
*toimištu\da  (B); im pf. -i  ym m ärtää: šīd  

vaste  i-г iŝand, što koir ,ıapsen spasī mados 
siitä  v a sta  isä n tä  ym m ärsi, e ttä  koira oli 
lap sen  p elastan u t käärm eeltä . 

toim\ittada  (Sn B ), Td -itada ; pr. Sn B  Td  
-itan, N  -ìttàu\ im pf. Sn Td -Uin, B  -itin  
ym m ärtää , k äsittää , saada selvää; N  t ie 
dustaa: B  šögletad pagized, ei voi t! ń i 
m ida  p uhua soperrat, ei v o i m itään  y .  
N  mu(Űoi küzüŭ, t-ìttàu, što kus o īìd  n uo
rikko k y sy y , t ied u staa , [m ieheltään], 
(e ttä ) m issä  o lit. 

toińarg (Sn), B  K š Kj toińaŕg, B  P l K n Td  
N  M toSńaŕg, T d  tožńarg. Td N  tozńaŕg, 
N  tožnārik, У  toinaŕgi, S P  L m  toinargi. 
P h  toineargi, P k  tošnàŕg; ess. Sn toišen- 
argen, B  P l K n Td tošnargen, B  tošnaŕg 
tiista i:

to\ińe (Sn B  P l Td K š Kj M Lh), B  tuoińę, 
N  P h  L m  -inę, K n N — P h  P v  -ine. Td  
-in-, p. Sn— V K j M L h  tošt, V P h P v  -štę, 
S P  -stu, Kj -sk, p l.n . Sn — V  P h  M Lh P v  
-išed, B  P h  -išęd. Td N  -išed, T P  S P  -ized. 
P h  -iêèd-, p l.p . Sn B  P l Td N  V  P h  M Lh  
P v  -išid , K n K š -išīd , T P  -izid , S P  -iz ī  
to in en , m uu, seuraava: Sn K š toš päivän  
seuraavana p ä ivän ä . Sn K n  Td tošđ bri- 
hatfšud  to is ta  poikaa, lehmäd t. tošt pus- 
kedau. B  toišē tšurā  to isaa lle , toš päivän. 
toš..vuodėn. T d  kai ? hebod: ükš on oŕlí
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(ruuna), í. on heboīs (tam m a). (kiriin i 
toižęn on katos kođìš  molemmin puolin 
asuinrakennuksessa on katto , końđī to-š 
pä ivänpä-štavaè ta-peìî karhu toisena 
joulupäivänä tapettiin . N лuodiu (ervu- 
hudęn ü kš  ŭhtęnĕ toinę toiêęnźf terveh tivät 
toisiaan, koumę zmejad toinę tošt tobèm- 
bad kolme lohikäärm että toinen to istaan  
suurem m at. tòš^üön, to h üön seuraavana 
yönä. toiSem päivän. Kj tosi mańerua oīī 
parahod(u) to ista  laa tua  oli höyrylaiva. 
Pk toš (seuraavana) keväden, vuoden, 

toiźin (Sn B Td N) toisin: Sn tämä dieno 
pideĭ ei muga ruattA, t. tä tä  ty ö tä  ei olisi 
p itän y t tehdä niin, [vaan] ŧ .  B häm 
pagišou muga, a ruadau t. hän puhuu 
niin, m u tta  tekee t. 

loivot\ez (B), Td -uz; p. B -est, Td -ust; pl.n. 
B -eksed, Td -uksed; p l.p . B -ekšid lupaus 
(pyhimykselle, Jum alalle). 

toivo\ttada (Sn B Pl), Td -tada; pr. Sn B 
Pl Td -tan; impf. Sn Td -(in, B Pl -tin 
luvata: Sn toivoteĭü antia midä taht (jo ta
kin).

toivottaze\ta (B); pr. -n lupautua, luvata: 
t-n tunda.

toker\ta (Td); pr. -dan sorvata (vrt. v. 
Toĸápb).

toko (Lh) vain: on, tok^ongai on, [niin] ol
koon vain. (vrt. Av toko.) 

to\nĥ (B Kš), N -uh; p. B -nkud, Kš -nkkud, 
N -uhud to lkku; tila , kunto: B nu mida 
t-nĥud tunnu ei, hüväd huttud tunnu ei 
ei m itään tolkkua tu llu t [siitä], hyvää 
jauhopuuroa ei tu llu t. Kš tonkkū suazetta, 
piästă ta ju ta , ym m ärtää, saada sel-vä. 
N i(téès touhud ń i mida e-inę itse et pysty  
m ihinkään, ŕegi brośśìttud pahai touhut 
reki oli jä te tty  huonoon kuntoon, tüŏn- 
dütettai hüvai toukui lähete tään  säädyl
lisesti, hyvin. (v. толкъ.) 

toï\hi (Sn), N -ho, Lh -ko m utta ; -pa, -pä: 
Sn īöuSii sknuadun, t. sknuad millei ei 
heittäze käŝī löysin aarteen, m u tta  aarre 
ei antaudu minun käsiini. N mille hébǒd

рафгп ei žieĩ, toĭko vai mille pidau vedada 
rugehèd meĩliíÜài m inä en sääli papin  
hevosta, m u tta  m inun on vain ruk iit vie
tä v ä  m yllyyn. Lh toĭko m inä m iituzen  
vägeväŋ kazakam panhašin onnistuinpa 
palkkaam aan aika voim akkaan rengin. 

*tonkui\ta (Td); pr. -(tëen; impf. -(isin  neu
votella, selittää: lonkuųŰin, tonkui((šin. 
šīd äskei toim ii selitin, selitin, sitten  v asta  
käsitti, (v. толк|овать, -уютъ.) 

tonhutoińe (B ) to lkuton, älytön, mieletön, 
järje tön , pystym ätön jhk. (v. толкъ.) 

tonkuttā (B ) järje ttöm ästi: äijän deŋgad 
truattid t. ka ikki tühdī paljon rahaa me
netit j. kaikkeen joutavaan, (v. ed.) 

tonn\ida (B), N touń\ida; pr. B N -iu; impf. 
B - ī  lykätä , työntää, tuupata : B koir t-ī 
pitkadŠun  (käärmeen) kätküdes iăre(pois). 
N touńiu saudatàą, saudàt mäńi heŋ- 
gèttaQı) muod vastę lykkää sotamiehen 
syrjään, sotamies tuupertu i hengettö
m änä m aahan. (Arv тблнуть.) 

toĭšoi (Sn), B toišoi tiista ina syntyneen leh
m än nimi: Sn ť. on toiêenargen suadu 
lehm.

*tomai\tta (N); pr. -dau pölistä: t-dau pölü. 
*tomęgoi\ttada (N); impf. -İeíiĩ töm ähdyt- 

tää , a jaa niin, e ttä  m aa kumisee; t-teiiĩ 
vastàkkaĩi ajada a ja a t- ttiv ä t vastakkain. 

*tomi\šta (N); pr. -zou pölistä: t,-žou pölü. 
tomo\ttada (B); pr. -tan; impf. -(in  pyytää; 

tavo ittaa : t-te((ī karttī viändämã pyydet
tiin  ko rttia  pelaam aan. 

tomu (Td); p. -d tom u, pöly. 
tomu\tada (Td); pr. -tan; impf. -(in  nostaa 

pölyä, tom ua. 
to\į> (Sn), N -þ; p. Sn -ppad, N -ppào; pl.n. 

Sn B -pad, B -pàd; pl.p. Sn B -ppid  roska, 
rikka: Sn natían on äij (paljon) toppad, 
pidiäu pühkidä  (lakaista). 

top(ǻ\ida (Sn B N); pr. -in, N -in; impf. 
Sn B N -īn  ta lla ta , polkea (esim. karja  
jalkoihinsa kasvavaa laihoa): Sn mäne 
t-i heińäd sara(īs ĩibo suabram piän  mene 
polje heinät ladossa tah i suovan päällä.
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kukuoiń t-ituid däi(Űuoid ei šüönü kukon 
polkemia m unia ei syönyt (ei syönyt 
ollenkaan munia). N sortai tämä m užik  
i  t-ittai Megan аллд k aa tav at sen miehen 
ja  ta llaav a t vankkurien alle. (v. TonTáTb, 
тбпчутъ.)

tor\a (Sn B Td); p., pl.ıı. -ad; pl.p. Sn -id 
tappelu.

toradaška\tta (Sn Kn); pr. Sn -den, Kn 
-nden,ımpî. Sn -šin, K n -ńđŝīn  ruveta  ta p 
pelemaan.

tor\agala (B Td), B -ěgata; pr. B -agatau; 
impf. B -ĕgai, Td -agatíī to rau tua , ry h ty ä  
tappelem aan: B  hebo varěgai końđŉd ,ei 
vedaškann,,ägèst, torěgai hevonen säikähti 
kontiota, ei ruvennnt vetäm ään äestä, 
to rau tu i.

íoraļta (Sn B Td Ph); pr. Sn B Td Ph  -dan, 
N -dàn; impf. Sn B Td Plı -šin  tapella: 
B OAgat t-damatta  (Td t-damattai)ì N ku 
suottę toràmmài kun ry h d y tte  tappele
m aan.

to\ŕelk, -гелк (B), B Kn -гелк, V -ггелкд, 
T P  -rielkkę, P h  -ŕe.ıkę; p. B Kn -іелкаА; 
pl.n. -ŕenkad, B -ŕelkad, T P  -rielkkàd, 
P k  -reлkàd; pl.p. B Kn -ŕeÀkoid m atala 
lautanen: B kuašan veđeĩan toreÀkałę hie- 
noiŝē oigei vetelän puuron lautaselle 
ohuesti levitti, (v. тарелка.)

torg (Sn N Lh); p. Sn -ud; pl.n. -ud, N -ùd 
kauppa, kaupanpito: Sn ťäs t-uss^ubutkan 
suaim m e tässä  kaupassa tapp io ta  saim 
me. N кйлдаігіт  ierä t-ùn jä tin  kaupan
pidon. Lh oo šīd t. siinä on kauppa, (v. 
торгъ.)

torgu\ida (Sn), B Td -itä, N -itä; pr. Sn -(in, 
B Td N -i(tíen. Lm  -itah; impf. Sn -(īn, 
B Td N -i(ÍŚin harjo ittaa , pitää, tehdä 
kauppaa: Sn калал t-(iu h. kalakauppaa. 
N minä t-(tëin гіЪилоіл (riepukauppaa). 
hüö suodī t-imai he ry h ty iv ä t hieromaan 
kauppaa (tinkim ään), (v. торг|овать, 
-уютъ.)

torg\u(ind (Sn), B -uind; p., pl.n. Sn -U(indad,

B -uindad  kaupanpito, kauppaam inen, 
(v. ed.)

torgui\zeta, -žeda (B), P h  -dakseheze; pr. B 
-zen. Ph -íšemokseheze; impf. B -zimoi. Ph  
-íšimokséheze tinkiä, (v. ed.) 

toŕihaniba\z (B), Lm  torahambas; p. B -st;
pl.n. -had; pl.p. -hid toraham m as. 

tormaskord (Td); p. -ad rauta-an ŧurarek i. 
tormaz (Sn B Kn Td V); p., pl.n. -ad; pl.p. 

-oid reen rau ta -an tu ra , jalaksen alus- 
rau ta : Sn đaлgakšiden ал regess„on t-ad. 
(v. тбрмазъ.) 

toroſk (Sn B), B -k. Td -x; p. S11 B -kkad. 
Td -xxad; pl.n. Sn B -kad. Td -xad; pl.p. 
Sn B -koid. Td -xoid vihuri, tuulispää, 
tuulenpuuska: Sn t., kooz Шлои muga 
što Het e  punozou v., kun tuulee niin, e ttä  
hiekkaa k iepu ttaa [ilmassa]. Td t-xo ũ  
Шлои puuskitta in  tuulee. (Av тброкъ, 
тброхъ.)

toroppi\zetta (Sn), B -zeta; pr. Sn B -zen; 
impf. Sn -šin, B -zimoi k iiruh taa, (v. to-  
ропйться.) 

tor\þ (B N), Td -p, -pp(Ă), TP -ppu, P k  -p; 
p. Td -pud; pl.n. B Td P k  -pad. Td -pud, 
N -pàd, TP -ppud; pl.p. Td -puid  puro- 
lohi 1. rau tu  (salmo fario): Td torpıuı 
piätnäišed sagedenibad, puaksut i ĩiha og 
rusked, magedemb p-lla täp lä t ovat tihe
äm m ät [kuin merilohella] ja  liha on rus
kea, m aukkaam pi. (Av тбрпа.) 

toska (Td N Pk) kaim a. (v. тёзка.) 
foskak\sed (Pl Td); pl.p. -šid ikäkum ppanit;

kaim akset. (v. ed.) 
íoškato\z (T d);p . -st; pl.n. -ksed; p l.p. -kšid  

palkkikatto  (palkit n. 4— 6 tm  paksut, 
y läp in ta  kouru), (v. тёсъ.) 

tošpäiv\än (Sn B P l Td T P  AV), Td -an 
seuraavana päivänä; B P l Td toissapäi
vänä.

to\ŜÜi (Sn B Kn Kš), Kn P h  -iUi, T P  -itë, 
SP -i(Űi, Lm  Kj -šü  toiste, toinen kerta; 
toisinaan, väliin: Sn t. nahk lähtöu, t. nos
tattaa buĩkuu  to isinaan nahka lähtee, 
toisinaan tulee rakko. B tmıę t.ì T P  toiíŠ
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ei hätken ajella, pūttū hirvi i  ambutah 
toisinaan ei tarv itse  kauan ajaa, [kun] 
sa ttu u  hirvi ja  am m utaan. 

to\Si (Sn M Pv); p. Sn M -t, Pv  -ttę; pl.n. 
Sn -ded tosi: Sn pagiSta (pulma) toi. M 
se sana (puhe) on toŝi, 

toSo (Sn V), B Pl Kn Td N toêe, B N tòŝe. 
Td tòŝę myöskin, samoin: Sn Aužikas t. oo 
лаЪа. pedran šüödäu ńuavoit t. B kagràd 
i  (ja) ozràd ńītetau (leikataan) to-še 
tĥrphı. (v. т0же.)

(ota (Td Pk) tä ti  (hyväilynimi). (v. тёта.) 
toťk (Sn); p. -ud; pl.n. Sn B Td N -ud, 

B Td N TP V P k  -ùd. Lm tötküd; pl.p. 
Sn B Td -uid  to tku , kalan sisälmykset, 
jä ttee t: Sn kaaas kīškad (suolet) lähtäu 
ku puhkaidad (perkaat), se on t. B калаа 
va(Űas da kurkus t-ud ĩähtäu.

(otk\a (B Pl Kn Td N V); p. -ad; pl.n. -ad. 
Td -àd; p l.p. B P l Td N V -id, Kıı -īd 
tä ti, isän ta i äidin sisar. (v. тётка.)

(o\toi (Sn B Td), N -toi; p., pl.n. Sn -toid; 
pl.p. -ttoлoid tä ti: Sn лapsed m äńđī (o- 
Іоілли. (v. тёт|а, -я.)

*to((Śida (N) tero ittaa , sorvata, tehdä 
teräväpäiseksi: tO((İittud kuudaièęd piet 
paİÜahĩs kultaiset te räv ä t (tero ite tu t) 
pää t patsaissa, (v. Іочйть.) 

toug (Sn B Td); p., pl.n. -od; pl.p. Sn -oid 
touko, suvivilja, ky lvetty  kaura ja  ohra: 
Sn t-ot šiemett,.00 (on kylvetty). B í-on 
šiemendwaig on таі]ал кйл  (touko
kuussa).

tougonoagęd (B) touonoljet, kauran- ja  
ohranoljet. 

tou\k (B Td), B -k, V -ku, SP -kku. Lm -kkç; 
p. B Td -kkad; pl.n. B Td V -kad, B -kad, 
SP -kud; pl.p. B Td -kkid  toukka (val
koinen); kovakuoriainen, (lehmän selässä 
oleva) permu: V t-ku [on] oŋgeh pandavu 
(pantava) [madon asemesta]. 

tou\kku (TP SP Lm); pl.n. -kud. Ph  -ĥŭd 
kehä, jolle loimilangat kerinlaudoilta 
keritään ennen kankaan luomista: TP 
t., kudamotAļ keritäh laŋgàd. P h  іоикйлё

keritaĥ aaŋgàď. (ks. SKOK I I  s. 101, 
k. 119.)

tou(Űo-k (N) tuuppaus, sysäys: andoi mille 
t. tuuppasi minua. (v. толчбкъ.) 

tovari\Š (Sn Pl), B -S, Td -Éfi, N P k  -štë; 
p. Sn B P l -śśad. Td -k*ad; pl.n. Sn B 
Pl -šad. Td -Ŝfiad, N -ŝtóàd; pl.p. Sn B P l 
-šoid. Td -š fo id  toveri: Sn t-šaŋ,,kere 
lähtemme nuotaAÇ. (v. товарищъ.) 

traht\eŕ (Sn B), Td -tr; p., pl.n. Sn B -eŕid. 
Td -irad; pl.p. Sn B -eŕīd ravintola: Sn 
t-eŕis Űajuđ duodau. (v. трактйръ.) 

trambofk (B )käsijun tta . (v. трамббвка.) 

tŕepaa\k (Sn), B ігерал\к. Td tröbaa|!c; p. 
Sn B -kkad; pl.n. -kad. Td -kàd; p l.p. 
Sn B -koid pellavainpuhdistusväline 
Sn B loukku, Td vidin: Td đäĩgĕaĕ lipsù- 
tęst ІгоЬалкал tröbaĩdà“ lihtaam isen jä l
keen vitim ellä vidotaan. (v. трепалка.) 

tŕepexńi\da (N); pr. -u lyödä voim akkaasti 
(siivillä): ku i лщ ет  t-u sībīl, lindui u iã iu  
(karkaakin) käŝĩs pieitę. (v rt. v. тре- 
пехнуться.)

*tŕepešŬi\da (N) räpytellä, telm iä (lintu): 
huk taboitau ìämàä vuorìkšęę i śe suoi 
t-mmai hukàu hambahǐs i käbälöis susi 
o ttaa  kiinni sen variksen ja  täm ä  rupesi 
räpyttelem ään suden ham paissa ja  käpä
lissä. (v. TpeneļTáTb, -щутъ.) 

tresk (Kn); pl.n. -àd tu rska, (v. Tpecĸá.) 
tresń\ida (M Lh); pr. -iu; impf. - ī (itkeä) 

kohottaa, ulvoa; (lyödä) paukau ttaa  
(osoittaa kovaa ään tä , voimaa): M Aaps 
i ïk  t-ī. Lh mcitíáhińe іилои paĩīaŋke; 
ku t-u p u ĩ tíukkad vaste, vai puīŰ uk  
gomahtazou paholainen tulee moukaroi
neen; kun p au k au ttaa  [moukarilla] hako- 
tukkia, niin hakotukki vain kom ahtaa. 
(v. трёснуть.) 

treŜÜotk (Pl Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid pä
ristin , jo lla hevosia säiky tetään , (v. тре- 
щ0тка.)

trevouéiìe (SP) vaivata , häiritä: t-mmah đoga 
kohtah muŝikkoal [ei ole hyvä ruveta]
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m iestä joka paikkaan vaivaam aan, (v. 
тревбжить.) 

triebu\ida (Sn), B Td -itä; pr. Sn B Td 
-i(ŭen\ im pi. -i(Ű in  vaatia , kutsua, pyy
tää: Sn her triebu(ī šindai herra kutsuu 
sinua. N tŕebuiïšou śüödä ціёеллф . (v. 
треб|овать, -уютъ.) 

tŕohŕatk (P l Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
kolmirivinen harm onikka, (vrt. v, трёхъ 
ja  ряд |0къ , -ĸá.) 

troi\k (Sn Lh), B Td -k, B -k; P- Sıı B Td Lh 
-kkad\ pl.n. Sn B Lh -kad, B Td -kàd', 
pl.p. Sn B Td -kkid  kolmivaljakko; puku 
(takki, liivit ja  housut): B svuadbois 
(häissä) t-кал ajetau. ūden t-kan отЪел- 
zo iíü  (teetti). Lh hän ottau t-kaa šen 
vaĩmištau. (v. тройка.) 

tro\p (B Pk), T P  -ppį', p. B Pk  -ppad, TP 
-ŷpad; pl.n. B P k  -þàd, T P  -pàd; pl.p. 
B -ppid  polku: P k  mūrahaišen t. || troppad 
müö m inä matkadan. (v. тропа.) 

truattę (Ph) syöŧtövahinko; viljanhaaskio.
(v. тр4та.)

*trua\ttida (B); pr. -itin ku lu ttaa, tuh lata: 
äijän đeŋgad t-itid toAkuttā ka ikki tühđī 
viruškuoihe paljon tuh laa t rahaa jä rje t
töm ästi kaikkiin joutaviin , hyödyttö
miin asioihin (esineisiin), (v. тратить.) 

lrub\a (Sn B Ťd N V TP Ph Lm Pk); p. 
Sn B Td V -ad. Td -ăd; pl.n. Sn B Td 
V P k  -ad. Td N Ph  Lm -àd; pl.p. Sn B 
Td У -id. Td -id savupiippu, -torvi; pai
m enen soitin, torvi; Td torvi, jo ta  myö
ten  valm iit jauhot m yllyssä valuvat säk
kiin; Td kangaskääry (torvimainen): Sn 
savu t-az lähtou. paimen t-ал trubiu. B 
t. on savunvedai toŕv. trubittau t. (soittot.). 
Td panttin kiäritäu t-anę. N noget pühkiu  
t-às-pieitę. pautįnaa kerìu trubanę p a ltti
nan käärii torvelle. T P  samvàran (tee- 
keittim en) t. (Av Tpyŏá.) 

trub\ida (Sn B Td); pr. -in; impf. -īn  soittaa, 
puhaltaa torvea: B t-ittau truba so itet
tav a  torvi. (v. трубйть.) 

trvbkę (Lm) pyöränkappa, - rum pu.

trupk (N), Lm  -ę; pl.n. N -ad (tupakka-) 
piippu; torvi: N panou t-aa sũhęi. ozm 
kazvaškandou t-алё oras alkaa tu lla  to r
velle. (v. трубка.)

*trūzišu\da (N); impf. -i tu lla  ystäväksi 
jkn  kanssa, (v. друж иться.) 

trăpiïš (Sn), B trapiťŠ, N träþiťŠ; p. Sn 
träpiííŠäd, N trapì((Šăd; pl.n. Sn trä- 
pi((Šäd, N tŕäpi(tŠàd; pl.p. Sn träpi- 
(Űöid, N träþiìŠoid riepu, rä tti, lum ppu, 
(v. тряпйца.) 

träšši\da (Sn), Kn N V träśśi\da; pr. Sn 
Kn N V -u, P k  tràsitau; impf. N träśī 
v ärisy ttää  (esim. tau ti), ravistella: Sn 
ozrat (sūrimat) t-u robehen (puohtau), 
štob,,aganad lähtäiš iärē ohrat (suurim at) 
ravistelee tuohisella (pohtaa), jo tta  aka
n at ero ttu isivat. N kandau nogiburàk- 
kod i(Ûe träśśiu  kan taa nokikoria ja  
sam alla ravistelee [sitä], V ѵіли träśśiu. 
P k  karbegid tràsitau iärei vidimen  kuusen- 
naavoja pudistellaan pois vitim ellä. (v. 
тряс|тй , -ýn ..) 

träśitta\da (Kn); pr. -u  v ärisy ttää  (esim.
kylm ästä): m indai t-u. (v. ed.)

*tröbaĩ\ta (Td); pr. -dàu v itoa (pellavia), 
puhdistaa vitim ellä: däĩgenë lipsutęst 
ігоЪалкал t-dàu lihtaam isen jälkeen v iti
mellä v idotaan. (v. трепать.)

(Šab\at (Sn B Td N M), B -àt, Kn Kš N -at, 
Td -ăt. Td P k  -at, N -àtto, V -atto; p. 
Sn Kn—N M -attod; pl.n. Sn B K n—N 
M P k  -atod, Kıı N V -atòd. Td -aìod, 
N -àtòd, -àtòd; pl.p. Sn B K n—N M 
-atoid. Td -atuòid, N -aloid saapas: Sn 
(šabatod oŋ kińdedäd (ah taat), ei mändä 
dangā. tämä nahk oń ťśabatoikš hüvä. P k  
pan (pani) (Šabatod da,ıgā.

(Šabato\ińe (Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p.
-išid  pieni saapas. 

tšabatompohd (N); pl.n. -òd saappaanpohja. 
(šaba\tonombeĩī (Sn), B -ionombeliį, N 

-toidenombelī, V -ìonombelī suutari. 
(Šabàtsĩĕř (N) saappaanvarsi.
(Šag\aŕ (Sn B Pl Td Kš), B Kıı -ar, Kn Plı
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-uoi, Kıı V SP -uoi. Td -ăŕi, N -aro, V 
Plı -a fi, Lm -an , Kj -o; p. Sn Td Kš V 
-aŕid , B P l Td -and , Kn -arod, -uoid, SP 
-uoidu, Ph  -uoid\ pl.n. Sn Td Kš Y -aŕid , 
B Pl Td -aŕid, B -and, Kn -arod, Kn SP 
-"oid. Ph  -uoid, Kj -od; pl.p. Sn B Pl 
Td Kš V -aŕīd, Kıı -aroid, -onoid, SP 
-олог. P h  -oAuoid pikkusormi. 

Űag\oibarbaz (B), N -àrbarbàz pikkuvarvas. 
tíaińi\ĩc (Sn Td), P h  -kkę-, p. -kkad; pl.n. 

-kad; p l.p .Sn  Td -koid teepannu, -kannu: 
Sn (Ś-kan dudu (nokka), kriśk (kansi). 
Td minä panin Ű-kan tulełę. (v. чай- 
никъ.)

íŝai(íŝua\è (B); p. -ssud teenjuontihetki ke
säisenä iltapäivänä päivällisen ja  illalli
sen välillä, (v. чай ja  часъ.)

*(Éaivoi (B Pl); g. -n isku, lyönti (puulla, 
nyrkillä, kädellä t.m .s.): minä hälle iš-n 
andoin oivalližen.

İŜaivuoi (Lm) saivar.
đa\ju  (Sn Td Ph Lh), B -i, Kj tİuaju ; p. 

Sn N Lh -jud, B -ijud, N -jùd, Kj íİuajū  
tee: Sn (š. đuodĩ. B minä šegoitan олап- 
dad (pannukakut) Ü-ijuŋke zakuskakš 
(särpimeksi). Kj Űuajũ dui. (v. чай.) 

tša\k (Sn B Pl Td Pk), B P l Kn Td N -ĥ, 
V Ph  TP Lm -Щ ,  SP -kku-, p. Sn—Td 
-kkad, SP -kkoa-, pl.n. Sn—Td P k  -kad, 
B T P  -kàd, B Td -ìcad, N V Plı -ĥàd, 
SP -kat; pl.p. Sn—Td -koid, N -ĥoid 
hyttynen; B P l Td yhteisnim i paarmoille, 
kärpäsille, hyttysille, m äkäröille y.m.s. 
hyönteisille: B ťšakad viätau (survovat). 

Ŭa ļ kansien (B), Td -kanšień, N -ìcańsień, 
-ĥàąsień, Lh -kaasień kärpässieni. 

tóa|kata (Sn B P  Plı Lm M Lh); pr. -kka- 
dan; impf. Sn M Lh -kkašin, B Pl -kkai 
torua, nuhdella: Sn ak suai (rupesi) 
ukkod (šakammā fÛakkadammā). 

(Ŝakka\doz (Pl), Ph  -ro; p. Pl -dost torum i
nen, to ra, nuhde,

İšakanheiń (Td) kiłıokki (drosera sp,), 
ísaŕ, -i (N); p, -id-, pl.n. -īd tsaari, (v. царь.)

tsaŕeuna (N); p. -d tsaa rin ty tär, tsaaritar: 
ts-au pieïiç ts-en luota. (v. царевна.) 

tsaŕeviŬ (N); p. -ad, pl.n. -àd tsaarinpoika.
(v. царёвичъ.) 

tsa\rstv, (Sn), N -rtsv, -rsv, Lh -ŕsv, p., pl.n. 
Sn -rstvad, N -rsvàd, Lh -ŕsvad va lta
kunta. (v. ıţåpcTвo.)

Űa\šk (Sn B Td), N -sk, V Plı -škę-, p., pl.n. 
Sn -skad; pl.p. -ŝkoid kuppi: Sn ѵала 
m iĭĩe i Ŭ a ju D  ťŝ. kaada minulle kuppi 
teetä! (v. чашка.)

Üaškpuar (B); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid kahvi- 
kuppipari. (v. ed. ja  nàpa.)

(ŝasouń (Kn); p. -ad rukoushuone, kappeli.
(v. часбвня.)

Úasovįli (N); g. -kan vahtisotam ies. (v. часо-
В 0 Й .)

Üa\uri (B), Td P k  -ur. Td -vr, N -uru-, p., 
pl.n. Td -urud, -vrud sora, karkea hiekka, 
(vrt. Av чеврой, чавракъ.)

Ŭauriŋg (Sn B Pl Td), P k  -o; p., pl.n. Sn 
B P l Td -od Sn sora, B P l Td P k  kivi- 
ja  hiekkaperäinen maa: Sn Ŭ-od pandau 
poštdorogouç (valtam aanteille). P k  ťŜ-o 
релЛо. (Av ed.)

& л\к  (Sn), N tsęuk-, p. Sn -kkad; pl.n. -kad; 
pl.p. -koid immenkalvo: Sn $іл пеіШ ел 
еил§ të-kkad. N tsęuk murettai (rikotaan), 
(v. іуклка.) 

íśeīnoi (B) kokonainen, (v. цѣльный.) 
(Іелоѵейкі: (V) silm äterä. 
tǻepŬ\ę (TP Plı Lm), SP -ŭ; p. SP -ш; pl.n. 

SP Ph  Lm -äd; pl.p. SP - ĩ  naidun naisen 
päähine, (v. чеп|ёцъ, -ца.) 

íǻeptŜi\k (Td); p. -kkäd, pl.n. -köd; pl.p.
-köid ed. (v. чёпчикъ.) 

t&relsedermk (B Pl Td), B -ssedeīńik, TP 
-ssedeïńikkę-, p. B P l Td -sedeĩńikkad-, 
pl.n. -sedeĩńikad, TP -ssedeĩńikàd; pl.p. 
B Pl Td -sedeĩńikoid sitolkkahihna, aiso
jen  kannatinhihna, silapaatsalıihna (val
jaissa). (v. черезсѣдельникъ.)

ÍŜeŕ\i (Pl); p., pl.n. -id-, pl.p. -īd nelikulm ai
nen piiri, josta pelikapula (Ŭirk) on lyö
tävä. (vrt. v. uepîá.)
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ťielŕkow (Sn N), Sn P l Lh -rkou, B N -rkou, 
Kn Td tserĥou; in. Sn -ŕkovas, Sn P l Lh 
-rkovas, B -rkovas, Kn tserhovàs-, ill. Td 
tserkovā\  tserĥkovã, N -rkovai, -rkovài, 
Lh -rkovā kirkko: Sn Űerkovas pandau 
veńŰat (kruunut) piähä veńÜaides (vi
hittäessä). Űerkovaz oŋ kвAAod. B veń- 
Ûaizou Űerkovas, šīd on mU(tíoi v iliity t
tä ä  itsensä kirkossa, s itten  on nuorikko, 
(v. церковь.) 

tserkovnoi (B) kirkko-: šīd tuou t. vīnad 
papiłę sitten  tuo kirkko viiniä papille, 
(v. церкбвный.)

Űeŕod (Sn B Pl Td); p. -ad vuoro: Sn keneę 
tš.oń ńügüde (nyt) đauhottada (jauha ttaa  
vilja). B m inun ťs. on. (v. черёдъ.) 

İšeŕòmkmŭărđtuom enm arja, (v. черёмуха.) 
ïšer\ĩ (Pl Td); p. -ŕïid; pl.n. -(id-, pl.p. -ïïīd  

hiilellä (kekäleellä) noettu  lanka, jolla 
suora viiva painaa rä iskäy tetään  veistet
täv ään  puuhun, jo tta  veistetty  p in ta  
t. syrjä tulisi suora: Pl is.: Іераіёел kegă- 
Іекел nogettu łaŋg. (v. чертйть.)

Űeŕv (Sn); p., pl.n. -id ; pl.p. -īd h e rtta  
(kortti), (v. черви.) 

űesotk (B) syyhy. (v. чеебтка.)
Űeśt (Kn); g. -in  kunnia: sa.ıdàt nuađī të-ìn 

jeńęrananę sotamies tek i kunniaa ken
raalille. (v. честь.)

Ŭet\verï (B Pl Td), B -veri. Td -veri, Lm 
-vertti; p. B Pl Td -veriüd, -verïïid-, pl.n. 
-veriid neljännes (m ittaa); vaaksa: B 
Ú. vīnad  neljännessanko viinaa, ïšetveríïid 
vajag vīž đo jo neljännestä vailla viisi 
[kello on], (v. четверть.) 

ťšetveŕûıeĩĩikkoińe (B) neljännesnelikon 
m itta . (v. ed.)

(êib\a (Sn); p ., pl.n. -ad; pl.p. -oid (ansan) 
korvakko (jonka varaan ansan seikoin 
asetetaan), (ks. .neŋgoińe.)

*Űibareh (Pl Td); pl.n. -ed; pl.p. -id pisara 
(sateen); sirpale: P l tobđat (suuret) Û-ed. 
Td kiven të-ed лойіоге (kauas) letíī (len
sivät).

tǻi(đS\eīiusk (Sn), Sn B Pl -iīiusk, B Pl 
-iliu sk , B ÏŜišiliusk, Td -iïux\ p. Sn -eïius- 
kud, Sn B Pl -iïiuskud , B P l -iliuskud, 
Td -iĩuxxad; pl.n. Sn -eïiuskud , Sn B Pl 
-iïiuskud, B P l -iliuskud, Td -ïïuxad\ pl.p. 
Sn -eīiuskuid, Sn P l -iĩiuskuid , B Pl 
-iliuskuid  sisilisko: Sn (š. иіѵелои (m ate- 
lee) muad m üŏi. (ks. šièe ĩix )

Űi(đ i\i (Sn— Kš У TP Lm Pk); p., pl.n. 
Sn P l—Kš -id\ pl.p. -īd vanhem m an sis
kon puhuttelunim i (hyväilynim i, lasten
kieltä).

(ǻicđiìnŬikkĩď (Kn) eräänlaiset m arja t. 
ÏŜi(đê\oi (Sn— Kš SP), B V Ph -uoi, N -o; 

p. Sn—Kš -oid, V Ph -uoid, SP -oidu\ 
pl.n. Sn— Kš SP -oid, V Ph  -uoid-, pl.p. 
Sn P l— Kš -onoid, V Ph  -oAuoid, SP -олоі 
sisko; vanhem m an siskon puhuttelunim i. 

ïšie\ý (B), Kš Lh -p, TP  Plı Lm -ppv, p. 
B Kš Lh -ppid\ pl.n. -pid, B -pid, B TP 
-ppid, N -pid; pl.p. B Kš Lh -pīd  ketju, 
v itja t; B myös kaulahelm et; Lm  puinti- 
varsta: B Űoassuiden ÏŚ. kellonperäŧ. 
kag.ıas piđettavad Űieþìd. Kš tíuasuin  
ïšiep. N sinä vedata m indai kuudaiŝęs 
Űiepĩs sinä ta lu ta  m inua kultaisesta ket
justa . (v. цѣпь.)

(šiepīnc (Ph) pieni ketju . (v. ed.) 
Űieppikorend (Td Sg); g. -on k e tju sta  riip

puvalla poikkipuulla v aru ste ttu  korento. 
tsįfęr (N) syfilis.
İsigan (Sn B); pl.n. -ad m ustalainen: Sn 

Ű-an aĩc gadaiitëou (povaa) kartì.ı. (v. 
цыганъ.)

Úigur\(i) (Td); p. -id; pl.n. -id; pl.p. -oid 
m usta variksenm arja, sianm ustikka (em- 
petrum  nigrum).

*(êihaidutta\da (Sn); pr. -u tihkua  (sataa:) 
hienoiêē vihmū ïŝ-u. 

ïšihasaŕvlehm  (B) hatasarvilehm ä. 
ǿihes\tädä (Td); pr. -täıu; impf. - i  hiljaa, 

kevyesti sa taa  (vettä , ei lunta), pienin 
pisaroin kuin sum ua tuulisi: lohi ottau 
[onkeen], konz (milloin) vet tí-täuı. 

(sihi\štä (Ph); pr. -žöu sihistä.
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tóihk (Sn— Kš Pk), V -e, SP-w; p. Sn—Kš Y 
-ad, SP -oa; pl. n. Sn—Kš V SP -ad, B -àd; 
pl.p. Sn— Kš -oid, V -uoid, SP -oi tuhkuri 
1. vesikko: Sn íš. oo vezizvieH (vesipeto); 
hän oŋ ku i kaži (kissa), must karv oo. 
Іалѵел i kezcuı suadau të-ad. B Ü. kaźin 
tobdut (on kissan kokoinen), dogis elän, 
vedes. SP Ü-u oo sagarvoo Aoaduine, hu- 
bembi t .  on saukon kaltainen, pienempi. 

tših\kada (Td); pr. -kau\ impf. -k aivastella. 
*tíihkàtta\da (Td); pr. -v a ivastu ttaa, 
Űihkònzòitta\da (Td); pr. -v ed.
*tëihm (Ph); pl.n. -ìđsep iv itsa  (?) (reessä): 

të-Ы  [ovat] vųtëad mogomàd đäredàd 
(paksut).

tëihv (Sn B Pl Td Pk), V TP Lm  -ę, p. Sn B 
Pl Td -ad häkä, kisu: Sn pertíī rođī (tuli) 
(É. B İš. đuohuttau (pyörryttää). Td külüs 
(saunassa) on İŜ.: đuŏbuttàv.

Űihveŕ (Td); p. -id ed.: İĹ om per Us.
*Űihverdä\dä (Td); pr. -ui k ä ry tä  (hiilet, 

jo tk a  ovat sam m um aisillaan, m u tta  vielä 
hehkuvat ja  sy n n y ttäv ä t häkää). 

tši\k (B Pl), Lm -kkę-, p. Pl -kkad-, pl.n. B 
-kàd, Pl -kad pärepihti: P l paŋgat íšikkã  
tuĭil

fšiketta\da (B); pr. -u  s iristä  (heinäsirkka). 
Űikettăjäine (TP) seppä (?) (seinässä). 
*{šikkai\tta (N) k ilistää laseja, juoda m al

joja: vaAçüai vīnàd ŕumkīhei, sīdzaveđittai 
të-mmaì šeńixoŋke kaadetaan viinaa lasei
hin, sitten  ruvetaan  kilistäm ään sulhasen 
kanssa, (v. чйкать.) 

tǻikkeŕ (Td); p., pl.n. -id  linkku, keskeltä 
puunaulalla k iinn ite tty  pyörähtävä 
salpa.

(İikuš (Td) iso puunuija, (v. чекуша.) 
tŝili (Td); p ., pl.n. -d t iu k u : seđołk ťİ-n kera 

sitolkka tiukuineen.
*tǻİA\\Stä (Td); pr. -įźęv helistä: điä (jää) 

tİ-įŝęv [lähtiessä keväällä], đeŋgàt tCŝ-ļštàv 
košeliìcàs ìwbeďàď hopearahat helisevät 
kukkarossa.

(ǻúketta\da (B), N ÍŠilkotta\da-, pr. B N -u 
k iiltää, kim altaa, välkkyä.

Ŭilm  (Pl Td); p., pl.n. -ud  pieni liuskanen, 
silppu (esim. paperia, tuoh ta, puuta). 

йілт и\іпе  (B Pl); p. -št, pl.n. -ižed\ pl.p. 
-išid  rippunen, rae (sokeria, paperia, 
jää tä , pärettä , kam ferttia t.m .s.): anda 
тіллд suaxxaŕid  (sokeria) (Ŝ., pień pa- 
лаіпеі

Üilu, ÚUŭ  (Td) hely, pieni tiuku, kulku
nen (hevosen kaulassa, avonainen, va
lettu).

Űiłuheiń  (Td) laukku (rhinanŧus sp.). 
Ŭiłu\ińe (Td); pl.n. -iźed  pienen pieni tiuku: 

Ű-ižed heboìe kagłai [pannaan].
(êimŬu\k (Sn B Pl); p. -kkad  sokkoleikki: Sn 

Û-kkā kiŝatau  (leikkivät) Aapsed i  (ja) 
ńeištšeD (ty tö t); kenen taboittau, šīd  (niin) 
i  san ou : ŕšeifŕšūń B İi-kkāı viätäh  (leiki
tään). (vrt. Av чумкой [играть].)

(šiŋg (B Pl Td), T P  Ph -ę-, p., pl.n. -ad, -àd-, 
pl.p. -oid puu (sylen pituinen) nuotta- 
verkon perässä, jo tta  povi pysyisi veden 
päällä; nuotan  perän laudus: TP Ü-ę on 
pŭhine, štobį ei (jo tteivät) tukkuh (ka
saan) mändäz verkkod.

Úiŋgnuorai\ńe (B P l Td); pl.n. -ŝed laudus- 
naru t (nuotan perässä), joihin laudus 
(puu) k iinnitetään: íi-žed, kuhu iŧìŋgàd  
pandau pohđàs (nuotan perässä). 

İšipe\ttädä (Sn), B P l -ttada. Td -tada-, pr. 
Sn -ttäu, B Pl Td -ttau. Td Űipetav-, 
impf. B Pl -(  pisaroida, ripsii, tu h u tta a  
(sataa): Sn Ű-ttău vihmū. 

ťǻipèìăđi (Td) tipautellen, pisaroiden (sa
taa): vihmū tš.

İšiptë (Sn B Pl), Td šŰiptš-, p., pl.n. Sn B Pl 
İÈ-ad-, pl.p. -oid puinen pihti (toisesta 
päästä  halkaistu  vitsa), näpistin; B Pl 
lipin varsi (toisesta päästä  halkaistu  sor- 
menpaksuinen puu); sokerisakset, -pih
dit: Sn haššaĩin, burakon i  robehen лиа- 
đides pandau ű -ad Űupuihe konttia , koria 
ja  tuoh ista  teh täessä pannaan pihdit 
nurkkiin [pitäm ään koossa keskente
koista osaa]. ťŜ-огл saxaŕid  (sokeria) 
рілкоіаи  (paloitellaan), (v. щипцы.)
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(Šip\uAtta (P l Td); pr. -илЛап, B -ũdan; 
impf. Pl Td -илёіп tu rhanpäiten  veistellä, 
roskata veistäm ällä: P l Td Aapsed të-илі- 
tau.

(ŝirge\tä (Td); pr. -đdm, Pl -tau; impf. Td -ŝ 
sierrettyä.

ÍŠirhak (Td); pl.n. -ad sirhakka, pystyssä, 
hajallaan, sekaisin oleva: tuĥàd 0Adàŭ 
šm à' (š-ad tukkasi on s. (kam paam aton).

(Іігка\лла  (B), TP -ĩtàh sirhallaan, siiral
laan, pystyssä oleva (karvat): T P  tukad 
ojıdah kai (s-ttah tu k k a  on vallan pys
tyssä (kam paam aton).

tsirh\ištunnu , -onnu (N); pl.n. -otùu sir- 
halleen, hajalleen, epäjärjestykseen m en
ny t (tukka).

(Šiŕikaťoi (P lT d); p., pl.n. -d heinäsirkka: 
(s. (İiriŝöu (sirisee).

Űir\ĩt (B P l Td Sg); p. B P l -kkud, Td Sg 
-kkad; pl.n. B P l -kud. Td Sg -kad; pl.p, 
B Pl -kuid. Td Sg -koid piippu (eräs lasten 
leikki): n. 16—20 cm p itkä  nelitahoinen, 
molemmista päistä kahdelta tah o lta  (eri 
tahoilta) teräväksi v eiste tty  kapula; 
m aahan pan tuna aina jom pikum pi pää 
on koholla; kun koholla olevaan päähän 
lyödään m ailalla, niin kapula hypäh tää  
ylös, sam alla annetaan sille ilmassa mai
lalla toinen lyönti, jolloin se len tää kauas; 
leikkikum ppani koettaa h e ittää  sen m aa
lian piirrettyyn  n. 70 cm2 (1 arš.2) suu
ruiseen ruu tuun , m istä se oli lyötykin; 
jos osuu, saa itse lyödä, ellei, saa uudel
leen juosta kapulan perässä; jos m äärä 
on kymmenen lyöntiä, saa häviöpuoli 
puu ttuvain  lyönŧiensä tähden  y h tä  mon
ta  kertaa yhdellä jalalla hyppien (kon- 
koten) kulkea edestakaisin m erkityn 
ruudun (tterin) ja  kapulan putoam apai- 
kan välin. (Av чирка.)

(sir\k (Pl Td), Td -k; p. P l Td -kkud; pl.n. 
-kud, Td -kùd varpunen.

(Šir\k (Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. -koid 
harm aa vesilintu, nokka pyöreä, p itkä;

elää tyynissä lammissa, tavi. (v. чир|окъ, 
-ĸá.)

(šir\kku, -ìtku (N); pl.n. -M d lasi-, rau ta- 
sirpale; heinäsirkka: raudaą (Š - Ìc ù d .

(širkpuaīi\k (B Pl); -kkad; p l.n. -kad; pl.p. 
-koid p ilppuleik inm aila(n . 70 sm :n p itu i
nen).

(ŝi\ŕp (Sn), B P l Td -rp, B P k  -rþ, N -rp,
V Ph Lm  -rppi; p. Sn -ŕppid, B Pl Td Ph 
-rppid; pl.n. Sn -ŕpid, B P l Td N -rpid, 
B TP -rpid, P k  -rþìd; pl.p. Sn -ŕpĩd. 
B Pl Td -rpīd sirppi: Sn (İiŕpŁı ńītetäu 
(leikataan) rugišt релЯол. (Šiŕpii hambas- 
tajat (tero itta ja t).

(Širþipīragàd (N) elonleikkuun lopettam i
sen johdosta p id e ttäv ä t pidot: т еіл rah- 
nomīnę Aoþittai, śĩd Auođìttài ťs.: źuorìttai 
kàrtòškàd, pašťęttai o.mńđàd; kooz oli 
vīnad, ďuođī vīnad  m eillä kun elonleik
kuu lopetetaan, p idetään pidot: paiste
taan  voissa perunoita, paistetaan  pannu
kakkuja; kun (ennen) oli viinaa, juotiin  
viinaa.

(širska\da (B P l Td); pr. -m; impf. tširśk. 
tíirsk  ŧ irsk u tta a  (västäräkki).

Ŭir\Ŭ (Sn B Pk), B P l Td -Й, B Td N -fcf,
V -tíu, T P  -tíu; p. Sn B P l Td -ťtŚad; 
pl.n. -tëad. Td -íšàd; pl.p. Sn B P l Td 
-đoid  nirsu (syömään), ruoan valikoit- 
sija: Sn (š. ei đoga šüömišt (ruokaa) (B 
kaikkid šüömišid) šüö.

(ŝirvĩšíŠ (Pk); pl.n. -ad raato , haaska: koirad 
kävütäu (käyvät) (І-ал§.

(širvoi (B) yleensä pieni vesieläin, paitsi 
m adot.

(Šišelgbatog (Td) pilppuleikin maila. (vrt. 
Av щилецъ ja  бат0гъ.)

(Ŝišel\k (Td); p. -kkad pilppuleikki: (Ŝ-kkăi 
viättä (leikkiä).

(Šist\ĩ (Pk); p. N -i(àd puhdas, aukea, la 
kea; täysi: N läh( ajamài íŠistijài peudòi 
(kedolle), ukš mieš oli (Š. roǽ noińik  to i
nen mies [heistä] oli täysi rosvo, (чй-
С Т Ы Й .)
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tèi(ťš\ettada (B Pl); pr. -ettau, N -èttau; impf. 
B Pl -e ŕtirsku ttaa , s irittää  (heinäsirkka), 
livertää: N (šiu((šalǽo (varpunen) Ŭ-èttau. 

Üiwþ\v (N); pl.n. - ù d  hieno lastu.
(ǻiur\òi (N), Lm  -uoi; pl.n. -uoid N aivan 

pieni vesieläin; Lm (sammakon) nuijapää: 
Lm lötüöin (Ŝ-uoid. (v rt. Av. чйрага.) 

Íİiuru\ińe  (Sn); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. -išid 
varpunen: Ű-išed lende.tdäu.

(šiıųtíakko  (N) varpunen.
(śiu((še\ttada (B Pl), Td -tada; pr. B Pl Td 

-ttau, Td ÚuvÛetetlaǔ, N (Ŝiy,rdzettau; 
impf. B P l -(, Td -(  visertää, tiuku ttaa : 
B Pl piäŰköi (Td piă(tóöi) (pääskynen), 
İširk (varpunen) (Š-ttau. Td lindùt (ǻuv- 
(šetettaŭ.

İŜiu(Ŭetuz (Td) sirkutus, viserrys: linduišed 
лорі(г (İ.

(Ŝiu\(íǻoi (B—Td SP), Kn -(İšüöi, V -1Í'Šuoi, 
P h ,-(Ű ui, Lm -(tǻu°i\ p. B—Td -((šoid, 
SP -(Űoidu; pl.n. B —Td SP -(Ŭoid; pl.p. 
B—Td -(tëo.mid. SP -((Іолоі B P l Kıı SP 
P h  varpunen, Td eräs pieni m etsälintu, 
pakastiaincn (?); Y kiuru; Lm yleensä 
pieni lintu.

ÍŜiägü\dä (Sn B Pl); pr. -u\ impf. -i kirkua, 
rääkyä: Sn ,ıapś itköu (š-u kätküdes. 
B (š-u kųaińe  (tiainen?).

(êiägü\ttädä (Sn); pr. -tän; impf. -(in  an taa  
kirkua, rääkyä: ei pidä  (ei saa) itkettädä 
(ŝ. nosti

(Šiär\ü (V), TP Lm -ę, V TP nuha; Lm jokin 
silm ätauti.

(Ŝībi((šiŋgas (B) ?: käšipuones (š. da tüön- 
dütin iäre käsipuolesta siipaisin ja  lähe
tin  menemään.

(ǻīdaji (B), V Lm -o rasvaa sulatettaessa 
pinnalle nousevat su lam attom at ainek
set: B (ŝ. nouzou piälç.

(Śīh\oi (Sn B Pl Td N), Kn -uoi, Td -òt, 
V TP tíihoi, SP (šìhoi. Ph Űihuov, p., 
pl.n. Sn -oid\ pl.p. -onoid viinim arja
pensas (erikoisesti m usta), Ph  sianpuola: 
Sn ojandehİA (purojen varsilla) kazvau 
(ǻ-oid. P l Td must, rusked (š.

(šīhuoimard  (B), Lm Űihoimoarđ m usta 
viinimarja.

(Śīhoipū (N Pk), Lm  ííihoipũ ; p M pl.n, P k  -d 
m ustaviinim arjapensas.

(šlho\ta (P lT d); pr. -dan; impf. -šin, N -iin  
hajo ta  (haaroista): P l iīīendiäÄ (Ŝ-dau 
liukkaalla jää llä  [kulkiessa] haarat ha
joavat 1, leviävät. N libèstuin (lipesin) 
i  (ja) (ŝ-źin. 

йг\лаЬаіпе (Sn B Pl Td), B V -лаігаіпе, Pl 
TP -лоі, Td -Aahàïńe, N -Ukko, Ph  Lm 
-Aahainę; p. Sn B P l Td -nahašt, Td -ла- 
hàŝt, N -īikkod; pl.n. Sn B P l Td -лаЬаі- 
šed, Pl TP -jioid, N -īikod; pl.p. Sn B P l 
Td -.lahaišid nokkonen: Sn Ű. po.ĩđ..đa.ı- 
gaą. N űīĩikko  rokoittau (nostaa rakkoja). 

Ш\лаЫкк(о) (B Td), N -lašikko nokkos- 
paikka.

(Ŝīm (V), P h  (İihm , Lm (šīmi; pl.n. V (ŝīmèd, 
Ph  (ŝiłımìď, Lm  (śīmid kainalovitsa (yh
distää reen etukaplaan jalaksen etukär- 
keen): Ph (šihmìã. vi(Űad mogomàd däre- 
dad (paksut), (v rt. Av чймбиця.) 

(šīm(ə)pū (N) nuotassa em älaudan takana 
oleva puu.

(ǻīnahk (Td); p., pl.n. -ad yölepakko.
(ǻīn\u (B N); pl.n. -1id  (virka)arvo, asema, 

arvonimi: N pagìštai, keu mi((e íš. kes
kustellaan, kenellä m ikä a. on. (v. чинъ.) 

*(Ŝīpuoi (Lm) sokko: (š-л o.îdah sokkosilla 
ovat.

(İīra\k (B), Kn -ìc. Td -g. N tíiurak , N Plı 
Lm (siurakko; p. Kn Ŭīra\kkad; pl.n. B 
-kod, Kn -kad; pl.p. Kn -koid lokin sukui
nen lin tu  (pienempi lokkia), tiira  (?): 
Kn (Ŝ-koid lendenou; vedē bu(Úahtau um- 
bipiăi (sukeltaa pulahtaa), калаа suau. 

(šīro\ta (Sn), B Pl (širo\ta; pr. Sn B Pl 
-dau, Sn -пом; impf. Sn -ń, B P l -i hal
keilla: Sn muaemä (m aanpinta) oo (ŝ-nnu. 
ракаігел diä  (jää) (-dau.

(šīs(\idä (Sn), B P l Kn M Lh (šis(\ida; pr. 
Sn—Kn M Lh -in; impf. -ĩn  siistiä, puh
distaa: Sn ota š(oik (harja), (ǻīsti sokan 
(vaatteet), (v. чйстить.)
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(êī\tata (Td); pr. -ttadau; impf. -ttaš sa taa 
hienoa vesisadetta.

*Úī\tlada (B); pr. - ttau, Td -tau, V -Uäu, 
T P  -däu r iittää , panna riitteeseen: B 
on Űĩttanu ão guban lah ti on jo r iit
teessä. V jeän on tóīltänu riitteen  on 
pannut veteen. TP diän Ŭĩdäu. 

tǻī\te (B Ph  Lm), P k  -tę; ad. B -ttegen riite; 
siide, olıut jääkerros lumella; Ph  diän 
(jään) ťš. P k  ťŝīttegen on pannu.

*ťšĩen\a (N); g. -an jäsen (esim. kunnanval
tuuston). (v. члецъ.)

Űmokàida (N) m oiskauttaa (suudella), (v. 
чм0кать.)

ťsodrita (B TP) näperrellä, veistellä val
miiksi. (v rt. v. uţegpâ.)

İŜo\k (Pl Td); p. -kkad4, pl.n. -kad4, pl.p. 
-kkid  sokka (esim. kärryn  akselin päässä, 
(v. ueĸá.)

ťšokai\ta (B P l Kn Td), N -íta; pr. B Pl 
Kn Td N -dan, Td N -Űoŉàldàn; impf. 
P l Kn Td N S in  p istää: B kiehavā vedë 
ťś-tau tuoh kiehuvaan veteen pistetään 
tuohi. Kn ťŜ-dau batogan (kepin) konodài 
(loim itukkiin kangaspuissa). Td sormen 
Űokàĩdàn. N ťŜokàidàu kormańī (tas
kuun). ťš-tta batogan.

*ťšokaidu\da (N); pr. -n p istäy tyä. 
ťŜokitta\da (Sn B); pr. -u pistellä: Sn oksiŋ- 

gahaińfĕ) (ohdake) ťš-u. 
ťŝokitta\i (Sn); p., pl.n. -jad ; pl.p. -joid 

pistävä: pīskaĩńiťťš oń ťš. hein ohdake 
on p. ruoho. 

ťsokke\nzetta (Sn B P l Td); pr. Sn -nzen; 
impf. -niin, -ĩĩme p istäytyä: Sn minä  
perťťī vai ťš-ĩīme (ťŜ-nšīn). B mäne kävu 
Ű-nze\

ťŝo\kkida (B P l Td); pr. B Td -kìn; impf. 
-kīn  pistellä, tökkiä: P l eła ťǻokil mida 
tǻokkid?

ťǻoīĩi (Lm); pl.n. -d lapsen imusarven 
päässä oleva lam paannahasta teh ty  peh
meä suupala.

Ûonmui\ńe (B); pl.n. -šed hitunen, pienen 
pieni kappale: lihas, kanas, marđas,

đoga bošimoiš ťi-šes anda meile doīa 
lihoista, kaloista, m arjoista, aivan jokai
sesta pienim m ästäkin anna meille osa! 

Űom\a (Sn— Td N V SP—Kj); p. Sn—Td V 
Ph Kj -ad, SP -oa; pl.n. Sn—Td N V SP 
- K j  -ad\ pl.p. Sn B P l Td V Plı -id, 
Kn -īd, SP -ī; komp. Sn -embi; sup. 
kaikis ťĥ-im kaunis, soma: Sn İămă ńeiš- 
tèild oo ťš. ïämäń ńeišťiee ťê-ad ńeiśtëid 
eunę näin kaun ista  neitoa (kuin täm ä on) 
ei ole to ista .

Üomendu\s (K n Lm); pl.n. Kn -ksed kau
nistus, koristus: Kn ušsàd (ǻ-ksękš, a 
bard nagrolcš viikset ovat kaunistukseksi, 
m u tta  p a r ta  h e rä ttää  naurua. 

ťšo\nđêoi (B Pl), B -ndêuoi, -ńdšuoi, B Td SP 
-ńdéoi, Td -ndšòĩ, \ r-ndšuoi, V P h  -ńđêuoi, 
Lm  -ndêuoi4, p. B P l -nđêoid, Td -ńdŝoid, 
SP -ńđzoidu, У P h  -ńdêuoid; pl.n. B 
Pl -ndŝoid, Td SP -ńdêoid, V P h  -ńdļuoid; 
pl.p. B Pl -ndêonoid, Td -ńđêonoid. SP 
-ńdzonoi, У P h  -ńđêonuoid kirppu; Td 
myös korppi; У syö tti (ongessa), onki- 
m ato: B ťŝonđzuoi on must, hän hüpńiu. 
Td ťŚońdêoi (korppi) šüöu propaŜťŜid 
(raatoja), kävelet ku i Ŭońdzoi (sanotaan 
h itaasti kävelijälle). 

tíoŋgor\tta (Td); pr. -dan; impf. -šin  kover
taa , kaivaa ontevaksi. 

ťŝopa,k (N) näppärä.
*Üopettel\da (Ph); impf. -i hypistellä, vali

koida tarkoin: meren tëūrud (hiekat) të-i. 
Ûoþ\òttada (N); pr. -otan hypistellä: tè.

käziu  (käsillään).
*ťŚoraidòitta\da (Td); pr. -u, N tëoraizoi- 

tan lorisuttaa, lirisy ttää: Td ďŉno (kovin) 
vihmū ťŜ-u (sanotaan, kun on suuri 
sade).

*Ûorai\tta (N); pr. -dau liristä.
Űo\rdak (Sn B Pl Td V), B -ŕdak; p. Sn 

B P l Td -rdakkad; pl.n. -rdakad, B -ŕda- 
kàd, V -rdakàd; pl.p. Sn B P l Td -rdakoid 
ullakkokam ari: Sn međđeŋ küläz oo 
ťšordakoid vīš. B Üoŕdakàn ikkùn. (v. 
черд4къ.)
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*ťáon|sta (TP); pr. -zou liristä: vesi Û-zou. 
Űor\p (Sn B Pl Td); p. -ppad-, pl.n. -pad, 

B -pàd-, pl.p. Sn B Pl Td -ppid  (risu-) 
äkeen piikki (s.o. kuusen oksa), hangon 
y.m. haara. (ks. šorppĸ)

Úorpa\ińe (Sn); p. -šk, pl.n. -išed-, pl.p. 
-ižid  haarainen: tadehhaŋgoińe (pieni 
lantahanko) om pikkaraińe i  (ja) kakšŰ. 

tóorļí (N), Lh -ť; p. N -tăd, Lh -tad-, pl.n. N 
-ìàd, Lh -tad, pl.p. Lh -tid piru. (v. чортъ.) 

*ŰorŰot\ada (Td); pr. -àv lorista, liristä 
(lakkaam atta): veši Ű-àv, se діало (run
saasti) tĩlJlÒV. 

tóo|í (Kn Lh), Ph -ttç, tili; pl. helmitaulu: 
Kn (šoÌìa {(šoĩįÁ) panda laskea (helmi
taululla). P h  ota tsottęl Lh pidau hä.uę 
tí. pidada, (üöta iäre p itää  an taa  hänelle 
tili, ero ittaa pois [palveluksesta], (v. 
счетъ.)

*(Šotai\da (TP); impf. -Ш і an taa  lopputili: 
Ű -itíi hänen iäreh. (v. ed.)

Űuapai\n (Ph); p l.n . -mèd sapa in ,naru, joka 
sulkee ja  avaa nuotanperän, rysän: Ű. 
on nuoraine, kudain avaidau Űupun 
(nuotanperän). (v. чапъ.)

Ůnapainnuoraine (Ph) sapainnuora: pöššin 
ńokas on Ű., kudamajı sanbatah perä 
m eıran päässä on s., jolla suljetaan 
perä. (v. ed.) 

tsuaŕ (Sn P l Td Kš Lh), Kn N P k  tsaŕ, 
Kn tsarį, N tsaŕi, V tsuari, SP soaŕv, 
p. Sn Pl Td Kš V Lh tsuaŕid, Kn tsarįd, 
Kn N tsaŕid, SP soaŕī-, pl.n. Sn Pl Td 
Kš V Lh tsuaŕid, Kn N P k  tsaŕid, SP 
soaŕid-, pl.p. Sn Pl Td Kš V Lh tsuaŕid, 
Kn tsaŕid, SP soaŕinoi tsaari, (v. царь.) 

Űua\S (Sn B Pl Td Kš V T P  Lh), N Űuossu-, 
p. Sn B P l Td Kš Lh -ssud. Td -ssū, V 
-ssùd-, pl.n. Sn B Pl Td Kš Lh -sud, 
N Üuossùd, T P  -ssud, pl.p. Sn B Pl 
Td Kš Lh -suid  tu n ti; plur. myös kello: 
Sn minä Іилее huomen kümmeneń (śua- 
sun aiga huondust m inä tulen huom enna 
kello kymmenen aikaan aamulla. кйллаі 
oo Űuasud rinda.ı hänellä on kello tas

kussa (v itja t näkyvät). B minä suain 
(ansaitsin) ühtes tšuasus ńed đeŋgad 
(rahat). Td kümmènd vajag ühtèksä 
Űuassū kello on kym m entä m inuuttia 
vailla yhdeksän, đumaì andau hüvän 
űuasun  (hyvän hetken, onnen). Kš 
Űuasuin Űiepp(ĕ) kellonvitjat. N kou- 
mei Űuossùi ruodo ruotta työ  on teh täv ä  
kolmessa tunnissa, lähtou hüvài Űuossùi 
ajamai lähtee Jum alan nimeen ajam aan 
(v. часъ, часы.)

Űubah\tada (Pl); pr. -tau; impf. -İ  äkkiä 
pulah taa (veteen).

*Űubàhta\daze (N); pr. y. 3 p. ei Ű-tę luis
kahtaa.

* Űubahtaķetta (Td); pr. -zou\ impf. -š 
pulahtaa: veši ű-sou  [kun äkkiä esim. 
kivi voim akkaasti heitetään  (putoaa) 
siihen pystysuoraan].

Üubahtoi\ttada (Lh); pr. -tan pu lahu ttaa  
(pudottaa äkkiä esim. kivi pystysuo
raan) veteen: Ылои đogē, šidou kiveŋ 
kisā i Ű-ttau vedē tulee joelle, sitoo kiven 
reppuun ja  pudo ttaa  [repun] veteen.

Űubbatog (Td); p. -ad rysän havaskielen 
seiväs, jossa rysä on kiinni, (v. батогъ.)

Űub-, Űuвbrujad (B Pl) nurkkakangas- 
puut: la ttiaan  ja  patsasorteen kiinnite
ty t  kangaspuut, jo ita  ei voi siirtää  pois 
ta i toiseen paikkaan, ennenkuin kuto
minen on loppunut, (v. вöpýn.)

^мЬ|г (Pl Td); p., pl.n. -id-, pl.p. -id pieksu- 
saapas, p itkävartinen, an turo ittu .

Űubihi\ŕ (Sn B Pl), Td Űubuhi\ŕ-, p. Sn Td 
-rd, B P l -rt; pl.n. Sn -ŕed, B Pl Td -red\ 
pl.p. Sn -ŕid, B Pl Td - n d päästäinen, 
nokkahiiri: Sn Ű. om pikoi pikkaraińe 
(pienen pieni) hĩŕ, іалѵел poikki dorogas 
(tien) đuoksendeAou.

*Űubi\šta (B); pr. -šou siristä (veden y. m. 
hiljalleen kiehuessa syntyvä ääni): pie- 
ńed buīĥuišed vai Ű-štau pienet kuplat 
vain sirisevät.

Űubu (Td); p., pl.n. -đ; pl.p. -id kupla, pore 
(nousee vedestä, kun kiven pudottaa).



446

ťšubu\ińe (B P l Td); p. -st; pl.n. -iğed; pl.p. 
-išid  ed,

űubuk  (B) piipun koppa. (v. чубукъ.) 
tšug\a (Sn Td); p., pl.n. -ad-, pl.p. -id  hippa, 

k iinn io ttaja  lasten leikissä: Sn minä oĩin  
is.; ku taboitaa šindai, käden kosketan, 
ńügü (ny t) šina оле ťš.

*ťŠug\aińe: (Sn P l Td); pl.p. -aizid hippa- 
leikki: Sn rubedammo íš-aižī: ükš pagenou 
eden, toiń ajau đälgē. P l Td ťš-aišU, Td 
-àžšïhe hippasilla. 

íśugu sianhoukutussana. 
ťŠugun (Sn B P l Td N); p., pl.n. -ad; pl.p. 

-oid valurau ta, malmi: Sn ťŠuguusavot 
tuass^oo rau ta tehdas tuossa on. (v. чу- 
гунъ.)

ťšugunaińe (Sn) malminen: is. pada. 
Űuhaidoi\ttada (B P l Td); pr. -tan; impf. 

-(in  suhau ttaa : të. haiŝud pierrä suhau t
taa.

tšuha\ita (B Pl Td); pr. -idau; impf. B Pl -i, 
Td -iš  B Pl h iljaa työskennellä, oleskella; 
Td sihistä, sähisŧä, kahista: Td mado 
(käärm e) ťŠ-idau. ünńäi šuikus ťŠ-iž 
proidī kokonaan silkkiin puettu n a  m ennä 
kahisi ohitse.

*ťšuhi\šta (Td); pr. -zou sihistä: mado 
(käärm e) ťš-šou da (ja) uivàv (matelee). 

Űuhmu\ŕ (Sn B Pl), Td ťŜűhmăŕi, Lm 
ťšuhmu\ri; p. Sn B P l -fid , Td ťŠŭhmă- 
ŕĩd; pl.n. Sn B P l -ŕid; pl.p. -ŕīd  iso puu- 
nuija (varsi ja  pää  eri puuta). (Av чох- 
марь).

ťšuhn\ida (Td Sg); pr. -in; impf. -īn  kuis
katen sanoa, korvaan supattaa . 

ťšuhoi (B) käärme.
ťšuhùìađi (Td) kuiskaten: pagištàu (puhu

vat) łıiĭīàkàlštǻi, ťš. 
űuhu\ttada (Sn B), Td -tada; pr. Sn B Td 

-tan; impf. -iin  ku isku ttaa  toisen kor
vaan (ettei kolmas kuulisi). 

ťŠuhut\uz (Sn), B P l Td -ez; p. Sn -ust, 
B P l Td -est kuiskutus. 

ťšuihahta\da (B); pr. -u  su jah taa, puikah- 
taa: orau ťš-u toišē puhu.

ťšuihhu\ta (P l Td); pr. -dau; impf. -z liu
kua, lu istaa alaspäin, laahautuen  liikkua 
kaltevaa p in taa  alaspäin: Pl tš-dau diän, 
mäges. Td hän libestüi (luiskahti) katok
sen dai (ja) ťŠ-š muáha. napsed Űuihutau 
(laskevat luikua) diän.

ÍŠui\k (B), TP -kkę lyhyen puoleinen (puoli
väliin sää rtä  u lo ttuva) tu rkki, jossa on 
kaulus: B ťš. on vorotńikaŋke (kauluksen 
kera) pövü (turkki), (v. чуйка.) 

ťšuilada (Ph) heilua: händäd dätä häilümăh, 
ńuokad (päät) vuoroi (vuorotellen) ťŠui- 
lamahĩ (kan.). 

ťšu\kendazetta (B), Td -kendazętta, N -keu- 
daze; impf. B -kendīhe, P h  -keldih sukel
taa: B sotk ťšukendīhe.

(Šukenduz (Pl) sukellus.
ÍŠu\kensuda (Sn), B P l Td -kenduda, B -ken- 

duta; pr. Sn -kenzun, B Pl Td -kendun; 
impf. Sn -kenzuin, B P l Td -kenduin 
sukeltaa (uidessa). 

ťŠuke\łta (Td); p r. -łdaıı; impf. -Uin, Lm 
-nđi sukeltaa. 

ťŠukke\nos (B P l Td); İJ1. B P l -nō, Td -h i, 
N -nòi, Lm  -nih sukelluks |issa, -iin: B sotk 
ťŠ-nō mäń (sukelsi). Td briha (nuorukai
nen) uivan ťš-nos. N İš-nòi kävüu  sukel- 
telee.

ťŜunan (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
tu v an  alla oleva a itta . (v. чулйнъ.). 

ťšunk\ăv (Td), P k  -av; pl.n. Td -ăvòd, Pk  
-avod kauraleipä: Td ťš. on kagràińç. 

ťšunoi (TP SP); pl.n.-đ lumme, lumpeen 
lehti.

*ťŠumboi\tta (Td); pr. -dan upottaa: merd 
(m erta) ťŠ-tau (upotetaan) pohdai. 

ťŠumoi (Td); p .,p l.n . -d suudelma, muisku: 
ťŠ-d otetau suudellaan. 

ťŠumoi\tada (Pl Td), Td -tada; pr. Pl Td 
-tan, Td -tan; impf. P l Td -fin, Td -t suu
della: P l brihad i neišťŠed ťŠ-tettau. Td 
ťŠ-ť obrazanf?) (pyhim yksenkuvaa).

*ťšumoitan\ta (Td); pr. -dat suudella kerta 
voimakkaasti. 

ťšumoitus (Td) suuteleminen.



tí 447

*(ŝum\u (Sn B P l Td); in. -us; ill. Sn B Pl 
-ū , Td -u i hyvin korkealle ilmaan: Sn 
lükäidċi (nakkaa) kivi İŠ-ũì Td lükäiš 
miä(Űün (pallon) İŜ-ui. Pl Td Ű-us len
nossa, ilmassa (pelitermi kyykänlyön- 
nissä).

tëumude\nta (B); pr, -jıęn\ impf. -īin , Ph 
(Šumutteli heitellä, viskellä ylöspäin.

йитиладіпе (B) kukkurapäinen.
İǻumu\ta (B P l Td); pr. -dan; impf. -šin  

nousta, kohota yläilmoihin (linnuista): 
hábukaz (haukka), piäİŜköi (pääskynen) 
të-dau.

tëumu(tëıu(tóuı (Ph) kiuru, leivonen.
İŜumu\ttada (Sn B Pl), Td -tada. N İšum- 

mùttada; pr. Sn B Pl Td -tan. Td Üum- 
mutàn; impf. Sn B P l Td -tin  heittää  
pystysuoraan korkealle: Sn Ü-ttau: lükăi- 
däu (viskaa) kiven, dubinan (kepin) ĭibo 
(tahi) liüukan ülähäkš. B huškaidau 
(huiskauttaa) İŚ-ttau. Td mińä išummù- 
ìàn kiven nòïìozę (kauas). N İŠummutàa 
kivey, (kivellä).

(šuna (Td, Sg) lautajalaksinen reki t. 
kelkka. (Av чунки).

İŠu\p (Sn B Pl Td), P l Td -þ, N TP Ph 
-ppu; p. Sn B Pl Td T P  -ppud; pl.n. 
-pud. Td N -þùd; pl.p. Sn B P l -puid  
soppi, nurkka; rysän suippo pää, nuotan 
peräsikko (pussi): B nuotàm pohđàs (š. 
P l ištuzenn^oń Úup (tuvan)nurkka on 
painunut.

İŠupetta\da (B); pr. -u  hiljaisesti kiehua 
(kuvaa siitä  joh tuvaa ääntä).

išupkieĭ (Pl Td) rysän suipossa kärjessä 
olevan kokemisaukon sulkeva »havas- 
kieli»: Td se on İŜ-, mis (josta) kala sua- 
dau (otetaan ulos).

İŠupkoīİš (Td); ill. -ai rysän »havaskielen» 
rengas, (v. кольц0.)

Ŭupnuoraińe (B) nuotan peräsikon nuora.
İŠuppuińe (Sn) kulmainen, nurkkainen: 

колтіІ.
İŜupu\ińe (Sn B Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. 

-ižid kehrätessä pellavain t. rohtim ien

vähäinen loppu 1. jäännös; B P l soppi: 
Sn İš-išeę лоргп. Td kuoêaīpiähá (kuon
taloon) vai ükš İĹ điäi (jäi). B periin 
(tuvan) İŠ.

(ǻur\a (Sn—Td N V T P  Ph Lh); p. Sn—Td 
V Lh -ad, N -ăd; pl.n. Sn—Td V Ph Lh 
-ad, Kn N -àd; pl.p. Sn Lh -id  puoli, 
sivu, suunta; puolue (pelissä): Sn mäne 
ïêurā dorogas mene tie ltä  sivuun, hän is
tui oigedas Üuraz m indai (oikealla puolel
lani). kuadan İŜurā (ulkopuolelle laidan). 
B lähiī, końđī İsurã i m uzik toìêë lähti- 
vät, karhu suuntaan, mies toiseen, mur- 
dinain tó. nurjapuoli. kaks pidäu onda 
porufťǻaäeĩĩad (todistajaa): zeńihon (sul
hasen) İŜuras (puolelta) kakĥ, i  (ja) 
kńaginan (morsiamen) İsuras kakš. šīd  
tŝuras-piäin pidäu vuottada hällei zeńihod 
s iltä  suunnalta hänen on odotettava sul
hasta. mäne uksen tagaze, peitlaze илдоШ  
İŜurā mene oven taakse, piiloudu ulkoi
seen nurkkaan! Kn tagàĩńę Û., kuga o.cdàŭ 
đangàd magàìes (sängyn) jalkopää, missä 
ja la t ovat m aatessa. Td pandau koht tëu- 
rad merešid pannaan molemmin puolin 
rysää. N tagainį, edīnę tè. taka-, etu
puoli. Ph pappi tuoi tüttärèn i  vedàttàŭ 
(vie) toišęh išurah (kam arin puolelle).

tǻurài\ne (N); pl.n. -fed syrjäinen: meni 
metİŠai Ŭ-žèi. lähi İš-žèı i šeizuu  siirtyi 
vähän syrjään ja  seisoo.

ІІигала\іпе (Sn B); p. Sn -št; pl.n. -išed; 
pl.p. -išid  syrjäinen, asiaankuulum aton, 
kuokkavieras, vieraspaikkakuntalainen: 
Sn İŜ-išed rahvaz riŋgutau kuokkavieraat 
[häissä] huu tavat.

(ŜuraİŠi (Sn V SP Ph) ohitse, sivuitse: Sn 
mieles panou suhu, a i(İse kuadau İŠ. on 
panevinaan suuhunsa, m u tta  kaataa- 
kin o.

*İŠurį\šta (N); pr. -šou liristä, lorista.
İŜ u r \ĥ  (Sn B P l Td), B -k, V -kę, T P  Ph  Lm 

-kkę, M P k  -ĥ; p. Sn B P l Td M -kkad, 
N -kad, TP -kkàd; pl.n. Sn B P l Td V 
-kad, T P  Lm -kkàd. Ph  -kkad, M -kad;
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pl.p. Sn -kkid, B Pl Td -kid, M -ĥid  
pölkky, h irrenpätkä (halon m ittainen  
pala h irttä); Td kangastukki (kangas
puissa): Sn pardez ńok p iīittü , sei Ű. hir
restä  sah a ttu  p ä tk ä  on pölkky. P l kaŋ- 
gas kiäritäu Űurkanę (torvelle). V Űur- 
kad haлgoda hangóksE hienoksE pölkyt 
[pitää] hakata  pieniksi haloiksi. TP 
Űurkkàd tärpitäh kirvelien, śtobį tuli tart- 
tus (nuotio)pölkkyihin kirveellä tehdään 
lovia, jo tta  tu li ta rttu is i [niihin]. Ph koi- 
vuz leikkai (hakkasi) Űurkkan. (v. чурка.) 

ísuru (Sn B P l Td Sg); p., pl.n. -d; pl.p. -id  
kulkunen, tiuku: Sn ű . oŋ келлоіпе, ei 
tobj k. on pienehkö kello. B ЬеЪолл^оп 
Üurud kagAas.

Űuru\ińe (Sn B); p. -st; pl.n. -išed', pl.p. 
-išid kulkunen: Sn ís-išet кадлаг zvońi- 
tau (helisevät) ІіеЪол. B Ű-išed on ІіеЪол 
kagnas, on istutettu remeńī (hihnaan) [10 
— 12 kpl.]. 

tІигикелло (Lm) pieni vaskikello, tiuku. 
űurukełłoi\ne (TP); pl.n. -zed ed.
Ű uí (Sn), N Űüí, Űũ'(, Lh (śut hiukan; vähäl

lä, melkein (osoittaa n. s. V:n infinitiivin 
suffiksillistapluraalinadessiivia): Sn saved 
vai űu iijüm hăŕ panda savea vain h. ym 
pärille oli pan tava, vai oń Űud^ńokaińe 
on vain hiukan kärkeä. N sihe suoĩ südiŭ  
mindai, Űüİ ei heŋg lähtę siihen m äärin 
sysii m inua, e t tä  henki on lähtem äisil
lään (olen kuolem aisillani). İİiìí ei viŕida  
sadu p uu tarha on syttym äisillään. Lh 
Ûut händ ei otettu poĩiííšā  vähällä oli, 
e ttei h än tä  o te ttu  poliisin huostaan. (v. 
чуть.)

й щ й а л  (Pk) linnunpelätin. (v. чучело.) 
Űūd (Sn Td), Sn B -o; p., pl.n. Sn B Td 

-od-, pl.p. -oid ihme; Sn hassuttelija; Td 
kum m itus: Sn Ű-o rahvastnagrattau. ribus 
kävelet ku  Ű ū d  kuljeksit ryysyisenä kuin 
kum m itus. Td semmoińe Űūd typerä, kel
voton olio. (v. uýflo.)

Űū\đida (Sn), B P l Td -dida; pr. Sn -din, 
B P l Td -din\ impf. Sn -dīn, B Pl Td

-dīn laskea leikkiä, hassutella, hullutella; 
B P l käy enteitä: Sn kudam nagrattau 
toižid, Ű-điu se joka n au ra ttaa  toisia, 
hassuttelee. (v. чудйть.)

Űūđizend (Sn) kum m ittelem inen. (v. ed.)
Űū\dizetta (Sn), B P l Td -dizetta-, pr. Sn 

-dizou. Td -dizou-, impf. Sn -dīhe. Td 
-dīhe kum m itella: Sn mв(Űäs İünäpä Űū- 
dīhe. Td pertis Űūdizou. (v. чудйться.)

Űū(dzukkai (N) sokkosilla: Ű. vienšim  
olimme s.

Űū(dzuttada (N) tu u d itta a  (lasta).
Űūr (Sn Pk), TP P h  Lm  -u-, p., pl.n. Sn Plı 

-ud-, pl.p. -uid  karkea hiekka, sora: Sn 
Ű. oŋ kaŋgahan üleń däred (karkea) liete 
(hiekka), vedetău dorogoinę (m aanteille). 
TP Ű-u on därei pesku (hiekka).

Űūr (Sn B P l Td), P l Td Űur huudahdus, 
kun esim. toinen palaa leikissä mene
m ällä ra jan  yli tah i kun löy tää jtk ; kun 
leikissä sanoo tš., niin sanojaan ei enää 
kosketa: Sn Űūr, m inä sinun taboitinl 
Ű., ühtez m inä löušin dorogan (tiellä)! [täl
löin löytö on jae ttav a  puolekkain]. Pl 
Űur, pałoidì Űur, m inun  löytö minun! 
[toisille ei tu le osuutta], (Av чуръ.)

Űūsta\k (B Pl); pl.n. B -kòd, P l -kod näp
pylä (ihossa). (Av чустякъ.)

tsvet ks. svet.
tsvetkaińe (B), Td tsvietaińe pieni kukka, 

(v. цвѣт[ъ, -0къ.).
Űü\lk (Sn B P l Td), N -iĥü, V -Ikkü, TP  Lm 

-лкЫ ; p. Sn B P l Td -Ikküd, pl.n. Sn B 
-Iküd, B P l Td -Ikûd, B -iĥūd, -nküd, 
Kn P k  -nkud, TP -,ıĥüd-, pl.p. Sn B P l Td 
-iküid  sylkky, pellavannuppu: Sn Űül- 
küt survotau, šiegnotau (seulotaan), rou
hitan, šīt (sitten) piäzou šiemend. B Űül- 
kùd puidau, survotau humbaris. Űülìcŭ 
mänou релѵаг. Kn rĩbìmme ŰiiAlcŭă.

Űülkküheiń (Td) peltohatikka (spergula ar- 
vensis).

Űül\tí (Sn B Pl Td N Pk), Td -ű ,  Plı Lm 
tülŰę-, p. Sn Pl Űül\Űäd, B T d -(űäd; pl.n. 
Sn B P l Td Lm -Űäd, B Td -Űad; pl.p.
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Sn B Td Pl -Ŭid tylsä: Sn veì((š„on üleę 
(ǻ. B Ŭ. veiŰ, vikateh, kassaŕ, kirves. 

ǽil(Śe\tä (Sn Pl Td), B -ta; pr. Sn Pl Td 
-ndän, B -ndmı; impf. Sn -ežin. B -nđin, 
P l -ńd, Td -nǻ'é ty lsy ttää , tylsentää: 
Sn ела Ü-ndä veitťšedl B елдаі vıinuŋ  
kirvehid tš-kkoil 

tåültse\tä (Sn B Pl Td); pr. Sn -nöu, B Pl 
-nou, Td -nöų; impf. Sn Td -ń, B Pl -i 
tylsyä: Sn veit (s „on tš-nnü.

*Üüňdǻ (N); pl.n. -ud oııkimato, kastem ato.
(Av чі^нжи, цюнжи.) 

tóüðļttö (SP Plı Lm); p. SP -ttüö; pl.ıı. -töd. 
Lm -itöd; pl.p. SP -ttölöi onkim ato, -liero. 

tǻähvıä\tä (Pl Td); pr. -dän; impf. Td -š 
P l hiljakseen, Td hosuen 1. kiireesti tehdä 
työ tään: P l Td tǻ-däu ruadau. 

tǻäig (B Td); g. -iin m äiskähdys, käm m e
nellä lyönti poskelle (vihassa): B oivan 
Ŭ-ün ottin  [kun liukkaalla jäällä  luiskah
din ja  kaaduin selälleni].

*Üäigäh\taseta (B); impf. -timoi m äiskähtää 
(kaatua liukkaalla jäällä).

Úäigäi\tä (Pl Td); pr. -dän; impf. -žin mäis- 
k äy ttää  (lyödä käm m enellään to ista  pos
kelle).

Ŭäirne (Pl Td) helle.
tóäkki(tǻiu(tǻoi (Ɓ), Pl tšak(Űiu(Ŭoi kivitas

ku, lıiistakka (kivikoissa ja  raunioissa 
oleskeleva lintunen): tǻäĩc tİäĩc ÍŚäk: se 
кйлл„от pajo (laulu) i (ja) pagin (puhe). 

Űänđs (Pl Td); g. -än vastaankinaaja, lör- 
pöttelijä: aik Ü. oled. (Av чанжа.) 

tǻändǻä\ta (B), Pl Td -tä; pr. Td -dän; 
impf. -š laverrella, irvistellä ja  so ittaa 
suutaan; Pl yh tä  ja  sam aa toistaen ki
n a ta  jk ta  vastaan: Pl heitä (lakkaa) tš-täl 
Td ела Ű-da älä lavertele! (Av чанжать.) 

tëä(tëüöimard (B) variksenm arja. 
tua  (Sn B Td Kš N Pk), Td tòa, Pl V T P  Ph 

M tuai, SP tai; p. Sn Pl Kš V Ph M tuada, 
B Td tuad. Td tóada, SP toada tuo: Sn 
t. briha (nuorukainen) tuada ńeištšüĩ 
īūbiu  (rakastaa). TP tuai on m inun diädö
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(setä). P k  )uas„on tobđ kivos tuossa on 
iso kinos. (ks. n u a )  

taaga (B Td M), B Td tòaga tuolla: Td 
tôaga-piä tuo lta , tuaga om m ittuińe ладеи 
koht tuollapa on suuri aukea (m etsätön) 
paikka!

tuagouı (Sn Kš Ph), Td Іоадал tuolla: Sn 
t. meïs ралаи. Td tóagan tu li piltŝottau 
(pilkottaa): šigä (siellä) oŋ külä. 

tuana (Pl Td), SP toane tuonne. 
tuan\doi (Sn B Td M), B -oi taannoin, äs

kettäin: Sn t. minä oĩiń teil. 
tuas (Sn) taas: mäńi tuas mU(tšoiĭĩu (vai

monsa luo), tuas vet Auadĭ t .  v e ttä  val
misti (loitsi), hän pūtui tuaš„ših akka 
hän joutui t, sen akan luo. 

tuaste (Td) taas: ńügü t. лорріШ г šüömižed 
ny t t .  loppuivat ruoat. 

tuas (Sn B Td), V Plı -ç; p. Sn B Td -ad; 
pl.n. -ad, Plı -àd; pl.p. Sn B Td -oid me
tallinen pesuvati, (v. тазъ.) 

taatto (Td T P  Plı), SP Lm toatto; p. SP 
toattoa. Ph  tuattod; pl.n. Td tuatòd, SP 
toatad. Ph tuatod; pl.p. SP toattoAoi, Plı 
tuattonuoid isä: Td oli tuatò.c pòig. TP 
tuattas (isäsi) kuttǻū, mäne tuattas-ли. 
tuattah paidah naps(i) punotah isänsä pai
taan  lapsi kääritään. SP olin toata.ı-.mo. 

tubaha\ińe (B); p. -št; pl.n. -ièed; pl.p. -išid 
typäs.

lubahi\k (Sn B); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p. 
-koid typpäikkö: Sn rugiš, kagr oŋ kas- 
vanu šìa  kohtaA üleę saged (tiheä), se on t. 

tubaretlię (Lm) töyrytuoli (selkänojaton).
(v. табурётка.) 

tuba\s (B); pl.n. -had; pl.p. -hid typäs, pen
sas: t-hİAAā (typpäissä) kasvetau pūd, 
ruogod, heinad, rugiš. 

tubra\ìc (Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. -koid 
ukontuhnio. 

tu fl  (Pl TdV ); p., pl.n. -id; pl.p. -īd m atala- 
kenkä. (v. туф|ель, -ля.) 

tuge\ta (Sn B Td N); pr. -dan, Kn -íàŭ; 
impf. Sn B Td -šin  tueta , varustaa tuilla: 
Sn heinät (suova) kuadutau , pidiäu t.
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B suabran (suovan) лиоіп i  (ja) t-Sin, 
tuged panin, aid t-tau. t-ttu p erii kui 
vahn ak šeizū. Kn t-tàŭ suabr. 

tug\i (Sn B P l Td Kš N V); p. -ed Td -èd; 
pl.n. Sn B P l Td Kš V -ed, B Td N -ed; 
pl.p. Sn B P l Td -id  kallellaan seisova, 
nojaava tuk ipuu  1. tukiainen (suovassa, 
aidassa), pönkkä oven takana): Sn tuged 
azetettaĩi heińsuabrā (-suovaan), tuged om 
podvanas (varastohuoneen oven takana). 
suabran (suovassa [kahden puolen]) on 
tuged, štobį ei (ettei) häilü iž  (heiluisi). Pl 
sòabran tuged: lühüdät, keškimaiźet, koł- 
mandet ĭibo  (eli) p iik a t tuged. N kahièn 
jluodai eęźim aižī tugīłıei suoi kahden luo
vat [suovaa] ensimmäisiin tukipuihin 
asti.

tugipū  (B) sillan kannen kannatinpuu. 
tuh\a (Sn—V SP Ph Kj M Pv); p. Sn—V 

Ph Kj M P v  -ad, Kš N -àd, N -àndęht, 
SP -oa; pl.n. Sn—У SP Plı Kj M P v  -ad, 
N -àd; pl.p. Sn B P l Td Plı M -id, Kn Kš 
-īd, Kš -anšīd, SP - ī  tu h a t: Sn kakštuhad. 
B tuhid miehid  tuhansia miehiä, kaks 
tuhad, kahtele tuhale. Kš šinun t-anžīd 
m ilei ei p idä  (minä en tarvitse). N otettī 
kai (kaikki) kakskümmekaks t-àndèht. 

tuha\hińe (Sn Kš), Kn У P v  -hīne, P h  -ine, 
Kj -hīńe; p. Sn K š -hišt; pl.n. -hižed; pl.p. 
-h išid  tuhannes; tuhannen ruplan seteli; 
tu h a t ruplaa m aksava: Sn t. doīa  (osa). 

tuhakund (Sn) tu h atk u n ta : đeŋgad (rahaa) 
on t. hännai. 

tuhandehīne (V) tu h a t m aksava. 
tuha\ńđê (Td); p. -í; g. -nden tuhannes. 
tuh\đ  (Sn B Td), Ph  -jo; p ., pl.ıı. Sn B Td 

-đod, Td -cīòd, Ph  -jod; pl.p. Sn B Td 
-đoid, Ph -juoid  pensas: Sn raittuhđ oo 
sūŕ.

tuhdiſk (Td); p. -kkod pensaikko, typäs. 
tubk (Sn—N), V TP Plı Lm -ę, SP -u; p. 

Sn—V Ph -ad, T P -àd, SP -oa; pl.n. 
Sn—Kš V SP Plı Lm -ad, N TP -àd; pl.p. 
Sn Pl Td V Plı -id, Kn Kš -īd, SP - ī

tuhka: Sn hangot panetan, īienou t. |Į í-as 
keitetäu poron (lipeää). 

tuhkhavad (Sn) ŧuhkasäkki. 
tuhksob\a (Sn B Td), T P  tuhkęsóba; p., pl.n. 

Sn B Td -ad; pl.p. -id  tuhkapussi, jo ta  
käy te tään  pesussa: Sn sobid bŭíŰides 
tuhkat pandau havadō, da se t. pandau  
būkkā kaikis p iä ĩim ä išik ši v aa tte ita  pes
täessä tu h k aa  pannaan pussiin, ja  se 
tułıkapussi pannaan pesusoikkoon pääl
limmäiseksi. T P  sobàd bũkkuh nađđatah, 
sīd pandah tuhkęsóba piăne v aa ttee t lado
taan  (m ätetään) pesusoikkoon, sitten  
pannaan t. päälle. 

tuhm  (B Td Lh), Lm  -ę; p., pl.n. B -àd, 
T đ L h  -ad; pl.p. B -id, Td Lh -id  tyhm ä; 
ruma: Td oi sa tu-hm^oled lıü-vä nügüde 
oi, kylläpä siııä ny t olet kovin tyhm ä! 

*tuhmeńiška\ta (Ph); pr. -ndou; impf. -g zi 
alkaa tu lla  rum aksi, huonoksi. 

tuhu (B N V T P  Lm) tuisku, pyry: V t. on 
ku литеп tūnen kandau. T P  t., ku pandud  
(sa tanu tta) nundę kandenou.

*tuhurda\da (Ph Lm); pr. -u  p yry ttää , 
pyrytä: P h  t-u, Шлои ülen äijän  (kovasti), 
kiehū num i.

*tuiga\da (N); pr. -u kolista: m ašįn  t-u juna 
tu lla  kolisee (kuuluu kaukaa).

*tuikai\Ua (N); pr. -dau  pam auttaa , pau
kauttaa : m uŝik  (mies) kdau ambmı. 

*tuimehtu\da (B); impf. -in  korvat tukkoon 
menevät: kai m inä t-in  aivan korvani me
nivät tukkoon.

*tuimutta\da (N); pr. -u kolistaa, töm istää 
(puida): hän t-u m ī va i väged lıän puida 
t .  kaikin voimin.

*tuimutàška\la  (N); impf. -ąz alkaa kolistaa: 
m ušik  (mies) t-až uksçn (oven) taga. 

*tujaht\ada (Ph); impf. -ettih  kum ahtaa, 
kolahtaa: pīhted muale t-ettih pihdit m aa
han pudota kum ahtivat.

*tujai\tta  (N); pr. -dau  kum ista: lähtäi aja- 
m ài vai muo t-dau  läh tevä t ajam aan, niin 
e ttä  m aa kum ajaa.
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tu ju ļs (Sn Pl Td); p. -ssetd; pl.n. -sad; pl.p. ] 
-soid m aitopusu, tuohinen m aitoastia. 
Sn t.: ŭmbär (kehys) tuohińe, pohđ i (ja) 
kate (kansi) puine, paŋgaŋ (rivan) kere. 
(ks. SKOK I, s. 326, k. 260.) (Av туюсъ.) 

tujusaińe (Pl Td) pieni, tuohinen voiastia 
(m atkoilla käytetään), (v. ed.) 

tu\k (Sn B Td N Lh), Plı Lm -kkę; p. Sn B 
Td N TP Plı Llı -kkad; pl.ıj. Sn B Td Plı ļ 
Lm  Llı -kad, B -kàd, Td N Plı -kàd; pl.p. 
Sn B Td T P  Lh -kkid  hius: Sn minä odn  
tukis vedin händäi m inä tuk istin  häntä.
B tukk..om..piäs. N tukkad pies ei onnu 
(ollut). Lh раріл tukad ,ıaskedu (tukka 
silmillä). Sg tukĩs vanuttada an taa  tu k k a
pöllyä.

tu\k (Sn B Pl Td), N TP SP -kku; p. S nB  
Pl Td -kkud, SP -kkū; pl.n. Sn B P l Td 
SP -kud, N -ìcùd; pl.p. Sn B Td Pl -kuid , 
SP -kkujıoi kasa, läjä: Sn pejıvast, habud 
(hakoja) t. B ükšī tukkuihe samoihin ka
soihin. Pl литет püohtäu ŭhtē tııkkū. ļ 
se leivos lumen k iepu ttaa yhteen kasaan, 
se [on] kinos. N ištuttai koumhŋkeskèn 
(kolmisin) ühtès tuĥùs. 

ťuĥ (N) pakka, m y tty  (kangasta), (v. тюкъ.) 
tukaińe (Td) tukkainen; hieno hius: valgetj. 

valkotukka, iaŋk-se on ku i t. lanka on 
[hieno] kuin hius. 

tukkunain\ę (N), Ph  -e kokonainen, koko
naisuudessaan. 

tukłaud (Td);p. -ad tııkkapää: t-an däfüäut 
an taa  tukkapöllyä, o ttaa  tu k as ta  kiinni. 
t. l ä m b i ž  (kuum eni) [tappelussa], ota t-as 
kińđi o ta tu k asta  kiinni! 

tııkuA (SP Plı) kokonaan: SP t. (juurineen) 
lähti pū.

*tukuta (Kš); pr. tukkudan koota, kerätä 
kokoon.

tuAda (Sn— Kš V—Plı Kj Lh Pk), Td tűuıdă, 
N tuuda; pr. Sn— Kš V SP Ph Lh Pk  
tuAįn, B N Ph іилеп, Td T P  tułęn, Kj 
tulen; impf. Sn B P l Td—V SP Ph Lh 
tu lin , B Td tulin, Kn Kj tu lin , Td N 
tu lin  tulla; haista, tuoksua: Sn ńīkši

aigoikši tıã đ ĩ siihen mennessä tu liva t. 
astuđi (jalan) tuĩđī, ei ЬеЪол. kakš verk- 
kod agdakkai, se Ылои đund  kaksi verk
koa päikkäin, se on ja ta . deretńik Ылои 
(on) paha sana, ei hüvä. stuan (käm ppä) 
oo naudoiz nuađittu, kateltu ükšbokaišekš 
(yksisivuiseksi), štobį (ettei) vihm  (sade) 
ei tuĩiś. međđeŋ kielë tšiuruińe Ылои 
meidän kielellämme se on varpunen. 
dūxujıę tundau haisevat. B käded гагѵал$ 
tuAdau. Pl ka.ıa.iį ĩibo тіллп tahto Ылои 
kalalle talli jollekin haisee. Kn püördük- 
siA-piäi tuaduhut svoađbo on do Aoppizęn 
[nuorenparin] oljaim ista tu ltu a  hää t ovat 
jo päättyneet. Td a ku тіЛлаі іилои 
pikkaraĩńe m u tta  jospa minulle syntyy 
pienokainen? цйеллді ńălв tu li m inun 
(itseni) tu li nälkä. N konđiau on tuunu  
karhulla (ajaen) oıı tu llu t, tuugat tănnä 
m inun nustį tu lkaa  tänne m inun luokseni! 
hüvä tu ĩi tüttärįAę, vägimuna vävü om 
(san.) hyvin kävi ty ttä ren , isokyrpäinen 
on vävy. Ph  pappi kattšòŭ đie.ıòn іил- 
nudęks pappi huom aa asian (ajan) tu l
leeksi. sīd Ылои ka.ıàd veneh s itten  tulee 
kaloja veneellinen. Lh Ылои pühäpäiv 
(sunnuntai), tu ĩi pakimm ā  (kerjääm ään). 
P k  đūri końdan keškkohtas Ылои pū, 
kuhu piđaıš ambuda juuri karhun keski- 
ruum iin kohdalla, mihin p itäisi am pua, 
sa ttu u  (olemaan) puu.

tu\lehmo (T P P lı), Lm  -лehnıo hiillos, liedos, 
uunin suun sivulla syvennys, johon 
uunista hehkuvat hiilet vedetään ja  jossa 
keitetään  hahloissa kattilalla; Ph myös 
ahjo.

tuAend (Ph Lh) tilleiltä, tuleminen: Ph toi- 
žeh lähtegeh pandah koukku, kudain  
vardjoi(tŠou va.ıkin tuAendan toiseen 
avantoon pannaan käsälä (koukku- 
niekka t. kaareva puu), joka ohjaa (tal- 
vinuotan) uittosalon kulkua [jään alla].

tuAçn(išku (B V), Lm  tulen(išku salama: 
B í. räjahtau, taivaz avaiduu.

tuAęškatta (Td); pr. tunçškaden, N V Pħ
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tuīiškanden , Kj tuīiškatah, M tuīiškaden; 
impf. Td tu .iįškašin , V Ph  tuĩiškaąźin, 
M tu īiškain  alkaa tulla: Td pAołńikàd 
kaìįlàŭ kodi, veši šīd ei iu.ıķškãdĕ kir- 
vesmielıet k a ttav a t asuinrakennuksen, 
sitten  ei vesi pääse tulem aan. T P  hċihı ei 
tuliškannu kodih , a pim eni hän ei kuu
lunut tulevaksi kotiin, m u tta  pimeni. Ph 
tu ĩiškaąźi vihme (sade). kuń(%) ei rahvas 
tu ĭiśkata  kunnes rahvas ei rupea tu le
m aan. M tuĩiškadou pruazńik  on tulossa 
juhlapäivä. 

tu\łętełda (Pl Td), T P  -lete.Ma; pr. Pl Td 
-lętelen, Plı -ІеИелощ impf. Pl Td -lęteīin  
y rittä ä  tu lla jlık, käydä, p istäy tyä jssk: 
P l m inä tułęteĩin mond kierad kävin 
monet kerrat. Td hüö đo v īš  kierad tułę- 
te ĩđ ĭ piästäm äi he jo viisi kertaa y rit
tiv ä t tu lla  pelastam aan [m utta eivät 
onnistuneet], hüö vai kävım äi tulęteĩđī 
he tu livat vain p istäytym ään. Ph  tulette- 
лои ka,ıad regin kaksin i  колтіп silloin 
tällöin tulee kaloja pari kolme kuormal- 
lista kerrallaan. 

tu \ĭi (Sn Td N P h  M Lh), Pl Td TP -li] p. 
Sn B -лd, Pl -U, Td -łd, N -ud, TP -at, 
Plı -atf; g. Sn Ɓ Td N Lh -леп, Pl -lèn, . 
V -Açn Td TP -Ien, Ph -Ien, Lm  M -Ien; 
pl.p. Sn -ĩid , TP -lid  tuli, valkea: Sn sua 
(viritä) í.! t. roikottau pa.ıau  t . loistaen 
palaa. B олал (piikivellä) suad Ылеп. 
ЫлЛ iškou  salamoi, tulen vai panen da 
keitän tulen vain laitan  [teekeittiöön] ja  
keitän. Ылепіёки salama. N suou (v irit
tää) Іилеп. ei varaida tuud ń i tervăd ei 
pelkää tu lta  eikä tervaa  (ei m itään). TP 
azuttih  (tehtiin) tuli nītulę. lähtedih rah
vas kai eíĩŠimäh tulideŋkełį läksi kaikki 
väki etsim ään tulien kanssa. Ph  pandah  
tervaštę haлgoštę, se viritetäh tułeh [tuulas- 
kouraan] pannaan pieniä tervashalkoja 
ja  ne v irite tään  palam aan. 

tu īihaud  (Sn B Td), B Td N tuliìıaud; p., 
p l.n. Sn B Td -ad] pl.p. -oid hiillos, lie- 
dos, syvennys uuninsuun sivulla, johon

uunista hehkuvat hiilet vedetään; siinä 
kattila lla  hahloissa keitetään: Sıı hīĩet 
pidetäu t-as. Td ка((ілап panin  kiehuma 
1-ал§. ota tulihaudas tuhkadl 

tuĩikobr (B); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  tuıılas- 
koura (tuu lastajan  valaistusteline). 

tu ĭikolesńitš (N) tu lira tta a t. (vrt. v. колес- 
нйца).

*tuĩiküb\èn  (N); pl.ıı. -enèd tulik ip inä. 
tu\lińe (B), N -ĩīnę  tulinen: B t. pakaińe  

(pakkanen). 
lu ĩip iza \ŕ  (B); pl.n. N -ręhèd tulikipinä. 
tuliši\a, -ä  (Td), Sg -(-a, -(ä tu lenpito- 1.

keittopaikka niityllä (p itkät a ja t sama). 
tuliverando (V) kaskessa yhdessä paikassa 

palava tuli. 
tu \ĭl  (Sn B Kıı Td); p. Sn Td N -īijad , B 

- īia d ; pl.n. Sn Td N -ĩijad , B -ĩųàd, - ĩjà d ; 
pl.p. Sn Td N -ĩijo id  tu lija ; tuleva, seu- 
raava: Sn tu ĩija a  vuoden tu levana vuon
na. B tu īian  kezàn, tu ĩi(àn  vuodęn, tu ĩĩ-  
jam  vuoden, tämä lienou tu ĩjàkš vuot 
täm ä tulee tulevaksi vuodeksi. Td tu ĩĩ  
päiv. N tu lijan  kezan. ä ij „on ťănnä tuli- 
joid, vähä on lähtijoid  (sađ.).

Інл\к (Sn B Pl Td); p. -kkad; pl.ıı. -kad, B 
-kàd; pl.p. Sn -kid, B Pl Td -kkid  kalja- 
tynnyrin  puutulppa, tappi; pyöränrum - 
pu, -kappa: B t., kuga-piäi vuaš ѵалй 
tappi, m istä kalja valuu. (v. Týnĸa.) 

Ылокаг (B) tu loa tu o tta v a  (asia). 
tuAOVišŬo (N); g. -n ruho, ruumis, (v. ту- 

ловище.)
tuï((Ŝi\k (B); p. -kkad; pl.n. -kad pärepilıti: 

đaлgoikas t. la ttia lla  seisova p. seinä iške- 
dud t-kad rako- 1. seinäpihdit. 

tu u k \sed  (Sn—Td V SP Lm); pl.p. Sn B 
Pl Td -šid, Kn -šīd, SP -st tulukset: Td í.: 
ола (piikivi), išk im  (tu lirau ta), rikki, іадл 
(taula).

Іили\р (Sn B Td), T P  Plı -ppę; p. Sn B Td 
-ppad ; pl.n. -pad; pl.p. -poid  isot m atka- 
tu rk it: Sn kp p  on tobđ (suuri) pövü  (tu rk 
ki), piĩk , vorotńikaŋ (kauluksen) kere. B 
латЪаг-, reboin-, oravan-, lumdijannahka-



tn 453

hišed t-pad. t-pas hoi kirokse,iį viered,, ed 
külmä m atkaturkeissa vaikka kinokselle 
paneudut, niin et palellu, (v. Tyným>.) 

tum\an  (Sn B Td T P  Ph), N Lm -àn\ p. Sn 
E T d Ph -anad; pl.p. Sn -anoid  sumu: Sn 
vedes-piäi t-aą nouzou. meil t. oo вйдіігел 
i  (ja) keväde.ı vähä üo piäzöu  (harva se 
yö). B (Іагѵелл..еі sa pūttuda ń i kunne 
t-anas järvellä ei voi päästä  m ihinkään 
(paksussa) sumussa, t. huondeksвA oŋ ku  
savu heittäzöu s, aam ulla on kuin savu 
laskeutuisi. Plı t. лавкі (laskeutui), (v, 
туманъ.)

tumeh (N) um m enħaju, tunkkaisuus. 
tumehtu\da (N); impf.-t um m ehtua, tunk" 

kaan tua : rugìź, kagr t-i (on tum ehtunu t) 
|k u n  ei idäj. 

tundema\toińe (Sn B Td), Td -tuińe; p. Sn 
B T d -tošt] pl.n. Sn -ttomad, B Td -ioižed, 
Td -ttum ad ; pl.p. Sn -ttomid, B Td -toi- 
ž id , T d  -Uumid tun tem aton , ei tu ttu : Sn 
t-tošt vahvasi (väkeä) o ĩi äij (paljon) ŝigä 
(siellä).

tundoz (B) tu ttavuus: ku-ŕg^i re-buoi лиа- 
đ i t t ĩ  tu-ndoz.

*tund\uda  (B); pr. -ū eroittua, näkyä: ei 
tundu ń i rožad, ń i ńeńäd, üńńäi veres ei 
saa ta  ero ittaa  kasvoja eikä nenää, [niin 
on) kokonaan veressä. 

tundu\stada  (Sn B Kıı Td Kš V M), SP -stoaı 
P h  -stav, pr. Sn B Kn Td Kš V SP Plı M 
-stan; impf. Sn -šün, Sn Td Kš SP M 
-šïǻin, B Td -ši*, - İ f i ,  Kıı -sťin. V Ph 
-siin  tu n tea  jälleen: S11 m inä hänen t-śťin, 
hoi (vaikka) hätkeń (pitkään aikaan) en 
nähnü  (011 ole nähnyt). B ken šinda endzi- 
m aišekš t-sť«? Kš ts ta n  miehen, šiăn  
(paikan).

tundu\stasta  (Pl); pr. -stazen; impf. -s ta ž in > 
B -šišimoikse tu n tea  jälleen, tu tu s tu a  
toisiinsa: Pl tuttau m ieź da (m utta) eę 
voinu t. (t.j.). 

iundust\uda (Pl Td); pr. -ũ; impf. -u i tu tu s- 
tu a :P l kuga (missä) Sinä t-uid hänei?

tuŋg\eda (Sn B Td N Ph); pr, -en, Lııı -elaìù 
impf. B Td -in  tunkea, lykätä, työntää: 
Sn m idä олпои (lienee) pandu šinne, 
t-edu? B ühtelLoŋ käđess^a-srag (atrain), 
toińe veneht t-ou зеіЪйкал (seipäällä) 
[tuulastettaessa]. 

iuŋge\zetta (Sn Td), B -zeta; pr. Sn B Td 
-zen; impf. -šin, Ph tuŋgih tunkeutua: B 
tuŋgīhe komnattā (huoneeseen). pitkaìŜ 
t-zou .ıwŋgaišes-piăi peŕİİĪ käärm e t. 
(oveıı)raosta p irttiin .

*tuŋge\nduda (B), N -zuda ; impf. B -nduin , 
N -zuin  ed.: N İämä t-zunnu snuopuihei 
cĩiekäinę täm ä, lukkari, oli tunkeu tunu t 
lyhteiden sekaan. 

tuŋgipū  (N) jyvä- 1. riihikola, varrellinen 
lau ta , jolla jy v ä t riihessä puimisen jä l
keen lykätään yhteen kasaan. 

tuoda (Sn B Pl Td Kš N T P  Kj M Pk); pr, 
tuon, Plı tŭou; impf. Sn B Pl T d Kš N Plı 
M P k  tuoin, Sn tu°in, Sn B Voin, Td 
Voin, N toi tuoda: Sn hän Voi dăredid  
(paksuja) pu id  ņihaÀç. Td ak tuove колте 
đäĭtsad  (kananm unaa). Kš tuonuišīn  
hebon mвfiŠas-piäi olisin tuonu t hevosen 
m etsästä. N kandoi (poiki) lehm, tuoi 
vazaą  (vasikan). 

tuoda\u (Sn Kš); p., pl.n. -vad tuo tava. 
tuogèmbaĩi (N) tuonnem pana. 
tuo\h (Sn—N Pk), N -H, T P —Lm -U; p. 

Sn— Kš P k  -ht, Td tuŏht, SP -htu, Plı 
-hlę; pl.ıı. Sn— Kš T P —Lm -hed; pl.p. 
Sn B P l Td Ph -hid, Kn Kš -hīd, SP 
-hī tuohi: Sn t-łíez лuadittu  bašmak (ma
ta la  kenkä) og лиароі (virsu). B í.[ katto- 
aineena] kestäu kaik iš enamban, se hap
pane ei. Td piästdda  (kiskoa) koivùs tuŏht. 

iuohburafk (Td); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p.
-koid tuohikopsa, -vasu. (v. буракъ.) 

tuoh\ińe (Sn B Pl Td Kš), B -m e, NV -me; 
p. Sn B Td -išt, B Pl Td Kš -ìšt; pl.n. 
Sn B P l Td Kš -išed, N V Išed, Plı 
-iíèd; pl.p. Sn B P l T d -ižid , Kš -ižīd  
tuohinen, tuohi-: Sn t.buraĩc tuohikopsa, 
-vasu. B t. nuor oŋ ІаМел (käsin) p ĩe-
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iittu  (punottu), t. ìcejiMŋkanduin (kel- 
lonhihna lehmällä). 

tuohivirš\i (SP); p. -г; pl.n. -id-, pl.p.- ilöi 
tuohivasu, -kopsa. 

tuohkato\z (Td); p. -st-, pl.n. -ksed-, pl.p, 
-kšid  tuohikatto : majoile AÓaditaut. m et- 
säsaunoihin tehdään  t. 

luoh\īébu (Sn), B Td -lebu-, p., pl.n. Sn 
-īébud, B Td -lebud-, pl.p. Sn -īébuid, B 
Td -lebuid tuohilevy: Sn t-īébuz voi лиа- 
dida robeht ĩibo (tahi) mun. 

tuohmä\iǻ (Td); p. -iiǻüd-, pl.n. -(iŝüd-, pl.p. 
-(İsüid tuolıipallo (sen sisään on k ä tk e tty  
m uutam ia pikku kiviä rapisŧim iksi). (v. 
мячъ.)

tuohrobeh (Td) tuokkonen, rove. 
tuoh\us (Sn Td N SP Ph Lm Lh), B Td Kš 

P k  -uz, N-ùz-, p. Sn B Td Kš Lh -ust. SP 
-ustu. Ph -ustę-, pl.n. Sn B Td Kš N SP 
Plı Lın Lh P k  -uksed-, pl.p. Sn B Td Ph Lh 
-ukšid, Kš -ukšĩd, SP -uksi kynttilä: Sn 
viritä t. ралата. razvas t-ust ѵалеіаи. B 
razvaiìed, paĭmovijat t-uksed tali-, stea- 
riinik-t. Td đиталап Hǽsee vaha jum a- 
lankııvan edessä p idettävän  kyn ttilän  
vaha. N t-uksen pidettau kynttilänjalka. 

tuohuzvaha (Kš) kynttilänvaha.
Ыоллаі (Pl) tuolloin (m ennyttä  aikaa). 
tuom  (Sn—N Pk), V T P  Ph Lm -i-, Pl Td 

Kš N -d-, pl.n. Pl Td Kš -ed, Kn N V TP 
P k  -èd. Ph  -ed-, pl.p. Pl Td -id, Kn Kš 
-id tuom i.

tuomana\ińe (B Pl); p. - |k  Pl.ıı. -išed, pl.p. 
-išid  pieni tuom i; tuom ivitsa: B t-ižes 
robeìíen nuda Auaditau t-v itsasta  tuokko- 
sen lu ta  tehdään. 

tııomemmuarđ (Pl); pl.n. N tuommuordàd, 
T P  tuomenmuarđàd, Plı tuomènmuardàd 
tuom enm arja. 

tuo»ıi\k (B Pl); pl.p. Pl -kkoid ed. 
tuomikmarđ, tuǒmikonmard (B); pl.n. -àd 

ed.
tuomikpū  (B); pl.n. -d tuomi. 
tuom\ińe (Sn B Td), B -ime, N -ine; p. Sn 

B Td -ìšt-, pl.ıı. -išed, Td -ĩžèd-, pl.p. Sn |

B Td -izid tuominen: Sn adrviU on t. 
suaroiss.,ümbăŕ aa tran  reisivitsa hangon 
haarojen ym pärillä on t. B t-ine viis. 
leikkai t-išen ruagaiSen (vitsan). Td t-ĩSèd 
pajŭd  [reessä]. 

tưompū (Td N) tuomi. 
tuomuoi (Kn) tuom enm arja, 

ļ  tuonnę (B) tuonne. 
tuor (Td Kš); p., pl.n. -od-, pl.p. -oid tu rve. 
tuor\ez (Sn—Kš V SP Plı Pk), B -ęz. Td 

-èø; p. Sn—Kš V -est, SP -estu. Ph  -estę-, 
pl.n. Sn—Kš V SP Plı -ehed, B -ęhęd-, 
pl.p. Sn B Pl Td V Plı -ehid, Kn Kš -ehīd, 
SP -ehī tuore, raaka, kypsym ätön; kos
tea  (ei kuiva): Sn t. rokk^oŋ keiíettü. B 
t. leib, кала, rok. t. (ei kuiva) v iī  (vilja), 
soba (vaate), käsi, nahk, Ъалд. kuoŕitet- 
tau t-est mändüd  kuoritaan tu o re ita  (ei 
kuivia) m äntyjä. Y i-ehes pūz on asuttu  
(tehty), ei kuivas, huon on. 

tuoška\ta (B );pr. -dou (alkaa)tuoda: vuotiin  
(odotin), vuotiin, veneht ei t-nnu. 

tupeht\uda (Sn B), B tuþeht\uda-, pr. Sn B 
-un-, impf. -u i tukehtua: Sn nast ei pidä 
kattada (peittää) umbipiähä  (um pìpää- 
łıän), t-ū. B t-ui savū, vedë. mändähäišen 
habuljüödau, śtobi tupèhtuiŝ, sambuiž 
m ännynhavulla lyödään, jo tta  [metsässä 
tuli] tukehtuisi, sammuisi. 

tupehtu\ttada, tupehtoi\ttada (Sn), B tupeh- 
toi\ttada-, pr. Sn B -tan-, impf. -iin  tukeh
duttaa: Sn ei pidä Aast t. B ńäńńĩ (rin
taan) [äiti] tuþehtoittau Aapsen. 

ļ tuppi (N) tuohesta teh ty  astia m arjojen 
keruuta varten. 

turb (Sn—N Lh), V Ph Lm -ę-, p. Sn—N V 
Plı Llı -ad-, pl.n. Sn—N V Plı Lm Lh -ad. 
B N -àd-, pl.p. Sn B Pl Td N Lh -id. Kıı 
Kš -id tu rp a  (hevosella, koiralla, sialla, 
lehm ällä y.m.): B hebon t. däniš лиарал  
(käpälällä) lüöu /-«. коігал t. veres. Pl 
anttau t-id müöi lyödään [ihmistä] kas
voihin. ižand ătkäidau t-ī isäntä lyö 
[miestä] kasvoihin.
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turbejd (B); sııp. pl.n. T P  -(imàD turpea, 
tuuhea: TP andełę minułę tuhis ozaizis 
t-(imàD ozaizèd (itk .) anna minulle tu 
hansista osista runsaim m at osat! 

turbedai\ne (Ph); pl.n. -žed tuuhea(villai- 
nen): turkin kandoi (toi) k  Sen (kan.) 

turbeêikko (B) turpeikko. 
tu\rbiž(Sn  B Td N), Sn Pl N V -ŕbiš, B Ph  

Lm Kj -rbiš. Kn Pk  -ŕbiS. Kš -rbeh, N 
-rbetı. SP -rbiź\ p. Sn Kj -rbišt, B Td 
-rbcM. Pl Kn N V -ŕbišt, Kš -rieht, SP 
-rbiśtu, Plı -rbištį-, pl.n. Sn —Td V SP—Kj 
-rbehed, B Kn -rbehèd, Kš -rbehed, N Y 
-ŕbehed. N -rbçhęd; pl.p. Sn B P l Td Ph 
-rbehid, Kıı Kj -rbehīd, Kš -rbehīd. N У 
-ŕbehid. SP -rbehī turve: Sn paŋgat turbéhit 
ltuoĩia,Aę (vainajan) piänę (haudalle)! Pl 
turbehem piăšŰin (irroitin). Kj turbišt äij 
nousi [pellosta], P k  tuŕbiž on penduəH 
(pelloilla). 

turboittada (Pl) tu rv o ttaa  (astia). 
turbolta (Sn Pl Td Kš V SP), Kıı -tta\ pr. 

Sn Kš V SP -nou, Sn Pl Kn Td -dau-, 
impf. Sn Td -ń, P l -i, Kıı Kš -S, V SP 
-ńi turvota: Sn lämnıän diä t-dau. Y 
kuađi (vesitiinu) vedes t-nou. 

tur\kki (TP SP Plı Lm); g. TP SP -ìcin 
turkki.

*turkkinahk\ę (TP); p. -àd turkisnahka. 
turutes (Sn) lapsen viihdyttäm inen sylissä 

hokem alla tu ru  - tu ru  - ru - ru. 
turu\ttada (Sn B), Td -lada; pr. Sn B Td 

-tan; impf. Sn -iin, B -tin  o ttaa  lapsi 
syliinsä ja  hokea tu ru  - tu ru  - ru  - ru: 
Sn pidiäu t. .last. 

tušİA\'kkę (TP); pl.ıı. -kàd hiilensammutin 
(varrellinen), (v. тушйла.) 

tusk (S11 B Pl Td Kš), Plı -ę; p„ pl.n. Sn 
B Pl Td Kš Plı -ad\ pl.p. -id, N -id 
ikävä, suru, tuska, kärsimys, kipu: Sn 
äij (paljon) on t-ad millei (m inulla). 
t-am p id1 au murehtii. B t. miłłę on. 
t-ad äijän suain. P l midä олпои t. miksi 
tuntenen tuskaa? Td emäjıę t. rođīhe 
äidille t .  tuli. N kondī t-ìs ei-ńäge, što

veri ѵалии kontio tuskissaan ei huomaa, 
e ttä  veri vuotaa [haavasta]. 

tuskadaška\ta (Td); pr. -dou; impf. -S tu lla 
tuskainen olo. 

tuskalta (Sn B Td Sg); pr. -dau-, impf. Sn 
Td -ž, B -i tu n tea  tuskaa, kipua, olla 
tuskassa: Sn varfian t-dau, ei voi šüödä 
ń i leibäd vatsassa tun tee tuskaa, ei 
voi syödä leipääkään. B pahk, ruan t-dau 
paise, haava on kipeä, äijän  b i kovin 
oli kipeä, jodun voidad ka bdau  jodilla 
kun voidat, niin tekee kipeätä. 

tuska\u (K n N); p., pl.n. -vad ikävä, tu s
kallinen: N lień Ьалле t. hänen tu li i.> 0

ühtęnę on t. eläda yksin on i. elää. 
tuske\ududa (Sn B M), Sn B Td N -uzuda, 

B Pl Td -Aznda, B -aduda, T P  SP -vuo-, 
pr. Sn B M -udun, Sn B Td N -uzun, 
B Pl Td -лгип, B -ndun, T P  SP -vurv, 
impf. Sn B M -uduin, Sn B Td N -uzuin, 
B Pl Td -лгиіп, B -./iduin, TP SP -vuin 
tuskastua, tu lla  tuskaiseksi; ikävystyä, 
kyllästyä; suuttua: B końdī käveĩ, käveĭ 
(kuljeksi), keittäid (keittäjää) eitëiu, ĩe0u- 
danu ei, tuskènzui. izvošŰik (ajuri) b.ıdui 
vuottades sinun  (sinua odottaessaan). 
t-udui końdī mušikam piänę karhu suu t
tu i mieheen. N t-uzuimę vuottadęs (odot
taessamme). TP pappi bvui (kyllästyi) 
kazakan ріал  (renkiin). 

tuske\udukšiz (Lii), SP -vuksiz tu skastu 
neena, suuttuneena. 

tuske\uzoittada (B), P l Td -nzoittada-, pr. 
B -uzoitan, P l Td -nzoitan-, impf. B -uzoi- 
(in, P l Td -Azoiïin saa ttaa  tuskaiseksi; 
tu n tea  olonsa tuskaiseksi: B b u zoü  m in
dai saa tto i m inut tuskaiseksi. P l m in
dai t-Azoittau tunnen  oloni tuskaiseksi. 

tuskiİÛe\zetta (Sn Td); pr. -zen, N -dow, 
impf. Sn Td -žin  tuskitella (esim. sai
ras), tuskailla: Sn tua ńei(İŜud om paštu- 
tettu tuaha brihã, ралаи, t-zou tuo ty ttö  
on taikakeinoin saatu  rakastum aan tuo 
hon nuorukaiseen, tun tee po lttavaa tu s
kaa.
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tnŝur\k (B), TP -kkę lyhyt tu rkki, (v. 
туж урка.)

ìutk\amed (B Lm), Y -amèd, Lm  -aimed; 
pl.p. B -amid tu tkaim et, loimilankojen 
loppupäät, jo ita  ei enää voida kutoa, 
vaan jo tk a  sidotaan yhteen ja  sitten  lei
kataan: V ku kaŋgas лоррй. sīd ńed agãad 
(päät) on t-amèd. 

tutka\n-, -injiaŋgę (Lm) ed. 
ĩu\tta  (Sn Kn Td Kš N M), Pl Td Kš SP 

Kj P v  -ta. N -itä; pr. Sn P l—V SP Plı 
M P v  -nden, N -ndęn, Kj -ndob; impf. 
Sn P l M -ńđin , Kn -ńđǻin , Td -ńđìn, 
-nđǻin, Td Kš N Kj -ńđǻin, Kš -uzīn,
V SP P v  -uǻin tuntea: Sn en voinu hän
däi t. minä. P l hän tuńđ  mindai. Td 
edgi tunde m indäi? N sillç händài ei 
su tutta sinä et voi tu n tea  häntä. Kj 
hüö tuühe he tunsivat.

lutta\u (Sn—V SP Ph), Kj -b; p. Sn—Kš
V Plı -vad, SP -voa; pl.n. Sn—Kš V SP 
P h  -vad, N -vàd, Kj tulpat; pl.p, Sn B Pl 
Td V Plı -vid, Kıı Kš -vīd, SP -et t u t 
tava, tu ttu : Sn т,іллаі on äij t-vid. 
B kaiìcis t-vis prostizou kaikille t-illeen 
sanoo jäähyväiset. N oudai ei-t-vàd rah
vas on outoa väkeä. t. ieńi (ääni). SP 
t-ѵал^лио olin.

tuttavu\s (Sn B Td); p. -t; g. -den tu ttavuus. 
fū|fcfcaı' (Sn—Kn Ķš N V), Td -kkaŕ, 

-ĩckài, N -kài; p. Sn B P l Kš -kkajad, 
Td -kkarid; pl.n. Sn B Pl Kš -kkajad, 
Kn -kkajàd, Td -kkarid, -kkajad, N 
-kajàd; pl.p. Sn B Pl Kš -kkajid, Td 
-kkarīd huuhkaja, pöllö: Sn t. voi vođida 
razńiįā iäńē й§л; šilmċid oo ku i ì i ü v ü d  

suoAvakaD, tobđat h. voi huudella eri
laisilla äänillä yöllä; silm ät ovat kuin 
suurenpuoleiset suola-astiat, suuret. B 
tūkkajaA piä oŋ ku i kàêiu (kissalla). 

tū \ī (Sn—N), V SP Plı Kj -li, T P  Plı -li; 
p. Sn P l—N -ud, B -At, SP -udu, Plı -udę; 
pl.n. Sn P l—V SP Plı -лed, B Td -uçd, 
Kn -uèd; pl.p. Sn B P l Td N Y Ph -Ud, 
B Td -Ud, Kn Kš -līd, SP - īī  tuuli;

ilm ansuunta: Sn fĩiger ozuttau ійлеп- 
kugapläi tu l lienou  viiri osoittaa ilman, 
suunnan, m istä rupeaa tuulem aan, tu l 
oo suves-piäi (etelästä), kum passjjzu t- 
tau kai Ылео kompassi osoittaa kaikki 
ilm ansuunnat. B müödäińe, vastaińe, vä- 
göu (voimakas) í. t. vägöuzū eńämbäu 
ŧ . k iihtyy. Kn rugehèd tūudàmme Шлел 
ruk iit puhdistam m e tuu lella . 

tũlàskòhr (N) tuulaskoura. 
tū\lastada (Sn B Td N V Pk), T P  Plı -uas- 

tada, SP -uastoa; pr. Sn B Td N Y Pk 
-lastan, T P  SP P h  -uaskm; impf. Sn 
-lastin, B Td -lasisin  tuu lastaa: Sn tũlas- 
tettau, haugid püštetäu venehes-p'äi (ven
heestä käsin).

*tũla\z (Sn B Td Pk); ad., abi. -hau; ali. 
Sń -hauę tuulaļs, -alla: Sn hän on t-hau, 
hän tu li t-hau, lähteìume t-hauę. B kha.ıu.. 
olin, tu lin  t-hau-piä. 

tūlasta\i (B Td); p., pl.n. -jad; pl.p. -(id 
tuu lastaja: t-jad miehed tuulasm iehet. 

tūlastustuli (Td) tuulasvalkea: t. ралаи  
kobraš.

tūlazbrujad (Plı Lm) tuulastusvälineet. (v. 
збруя.)

tũ\uda (Sn Pl N Ph); pr. -лои; impf. -li  
tuulla: Sn tūuou đohottau đauoli tuu lla  
joho ttaa  kovin. P l vuahtegeuç randan 
ajoi ku  ійлои. N ei hänen ollšai tū,ıę 
(san.) ei hänen ole edesvastuu. 

tū\Aeŋkobr (Sn), B -uęnkobr B P l Td -Ien- 
kobr tuulenpesä: Sn t. oŋ koivus, om 
mändüs.

tūleška\ta (Td); pr. -dou; impf. -ŝ alkaa 
tuu lla .

tūlispüöröi (TP) tuulenpyörre. 
lūlme\llitÊ  (B), Td -Iń ití; p. B -llilÜ ad, Td 

-Ińillǻäd; p l.n. B -llų lšad , Td -IńicÜäd; 
pl.p. B -llirlǻoid, Td -lńi(tŜöid tu u li
mylly. (v. мельница.) 

tũltoròk (N) tuulenpuuska. (Av тброкъ.) 
tūu\tta (B Pk), SP P h  -ta, Plı -dattai; pr. 

B t-ttau, -tau, Kn -adan, -dàmme, N
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-adau, V -ìah, T P  -datetah, SP Plı -dan. 
Ph -datan; impf. SP Ph -đin, Ph -datin 
puhdistaa tuulen avulla (viljaa): B 
šīd„oteìau rthes-piäi havadod (ozrań dii
vat) iäre' tūAÌavalcš* sitten  o tetaan rii
hestä ulos säkit (ohran jyvät) puhdistet
taviksi. N kagràt tiu,adau. Plı tū.ıda- 
tan ozrad, rugehed.

lũĭviexxuŕ (Sn B Pl Td), B tūīviehoŕ. X 
tuņĩviexoŕ; p., pl.n. Sn B Pl Td tūĩ- 
viexxuŕid, B lũĭvieĥorid; pl.p. Sn B Pl 
Td tūĩviexxuŕīd  tuulispää: Sn тиллоі 
kesiin oĩ äij t-ŕĩd , kai kuadoi katoksed 
viime kesänä oli paljon t-itä , aivan 
kato t repi. (Av вéxļapв, -орь.)

tũš (B); g. -an ruho, ruumis: unńäi lŭŝan 
osíĥ koko llelımän] ruhon osti. (v. туша.)

(B P l Td), V TP -ť(šę; pl.ıı. B Td -(Ûad 
B Pl Td ukkospilvi; V T P  lumisade, 
-pyry: B t. nouzou: vihm  (sade) Іилои.
(v. Týua.)

*tũ(ťšata (Plı); pr. tũîİadau sataa lunta. (v. 
ed.)

tverdi\da (B); pr. -u  to istaa, hokea: huk 
Ühten sen t-u susi vain sitä  sam aa lıokee. 
kuŕg hälłę aino seń t-u kurki hänelle yhä 
vain sam aa to istaa, (v. твердйть.)

(ühd (Sn Lh), Sn tühj, B Td N V Pk tühd. Kš 
tühd. V Plı tüìıje, T P  Plı tühje; p. 
Sn Td V Lh -äd, B N -ad; pl.n. Sn B Td ļ 
У Lh Pk -äd, Kš N V -ad; pl.p. Sn Td 
V Lh -id, Kš -īd, N -id tyh jä; valhe; 
joutava, tu rha, tarpeeton, m itätön: S11 

do hää rodīhe hüviń fáhđäkši jo hänestä 
tııli hyvin köyhä (tyhjä). íühjää sanan of 
jou tavan  sanan o tti. ела lühjäd vestenę 
älä jou tav ia  veistele! (ühdud pagištau va- 
lehtelevat. B se hebo tühdän, iŝandattū, 
mäńi se hevonen tyh jänä, isännättä, 
kulki. sen ašŬan tühdăn andau duako- 
nałę sen tyh jän  astian an taa  diakonille. 
tühđìxtJıauìtùl ty h jää  (vale tta) haukut 
[koira]. Td korvot on tühd. đeŋgat..tühdäi 
m änđī rah a t tu rhaan  (hukkaan) meni
vät. diäin minä tühd mieź minä jäin

tyh jäksi mieheksi (aivan rahattom aksi). 
N śe (oppida boŕ(šai) on tühd dieno 
mindai müöi se (y rittää  painia) on vähä
pätöinen asia m inusta, spuoñd tühđàd 
k iistät turhaan, bohatui tühdas aigàs 
rikastu i lyhyessä ajassa, kasvot tühđài 
aigai (lyhyessä ajassa) (ăudŕjkš miehĕkš 
(aikamieheksi). sanui tühđàd valehteli. 
tühdäd pagižèd valehtelet. kaikin lüh- 
d h ı miehin paginàŋ kundęnęd i uskòd 
kaikkien joutavien miesten sanoja kııuıı- 
telet ja  uskot. V sveđiŕ (ühjäd valehte
let. TP līg on līkkujałę, tühje on ištu- 
janę (san.) ahkera saa, laiska ei. Ph 
ťühje m eŬ ńikkį m itä tön  m etsästäjä. Llı 
toiSess..oppiu, ka tühdveži toisesta [ka tti
lasta kun] m aistaa, niin pelkkää v e ttä  
[on].

I *tühde\tä (Pl); impf. -i ty h je tä , ty h jen 
tyä: korvot t-i. 

ļ *tühđe\ta (Pl); pr. -ndan tyh jen tää: t-nda 
korvoil

tühmä\k (Td); p. -kköd; p l.n . -kod kömpelö: 
t. đangaAę kömpelö jaloistaan.

(ükett\ädä, (Sn); pr. -äu, N -au sykkiä: Sn 
heŋg (sydän) t-äu ründähis.

(ükkä\dä (Sn N); pr. -u ed.: N (-u heŋg. 
*(ükütta\da (N); pr. -u ed. 
tüpp\ida (B Td), B Lh (-idä; pr. B Td 

-iu, B Lh í-iu; impf. B Td -ī, B tüpī tu k 
kia, tunkea: B minä лоикип  (reiän) 
tüpm  paųŰeksвA (rohtimilla). İüppiu  
umbë dorogan (tien) лител. sammaлod kai 
kaivuoi końđī, a šīd hänen tüpī, katuoi 
sam m alet kaikki kaivoi karhu ja  sitten  
hänet tunki (maahan), peitti. Lh akad, 
.tapset suoko İüppiu.

(üppü (Pl) suppu: mũroin-ť. suom uura- 
men s.

(ürm (B Td), N (ùrm. Lm türmę; p., pl.n. 
B Td -äd; pl.p. -id vankila, ty rm ä. (v. 
тюрьма.)

türü (Lm) paim entorvi (lepästä ta i k a ta 
jasta  teh ty  ja  tuohella pää llystetty ).
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türä (Sn N), B türä; p. Sn türäd, B türäd; 
pl.n. Sn türäd. B Td Lm  türäd. Ph 
türad; pl.p. Sn tüŕid  sing, ty rä , kohju 
(miehillä ja  naisilla); pl. m ulkut, m unat 
(miehen): B türäd oŋ ku padad. акоіл 
(naisilla) tože (myös) on türä ku килак 
(nyrkki), keskuftİas (jalkojen välissä) 
rippū.

türäperze, türäperze (B); p. -t; pl.n. -ged 
tyrävikainen, henkilö, jossa on ty rä- 
vika: šina t.\ (haukkumanimi). 

türă\tś (B Td); p. -ttëüd ed.: t. mies, ak. 
tütŕindim  (Sn), B tütŕindam. B V tütrin- 

dam, Kn tutąndam, Td tütŕindim, tülŕün- 
d{m. T P  tütărlendäm, Lm tutärlendäm; 
P k  tütrįndam; p., pl.n. Sn tütŕindimäd, 
B tütŕindamad, Td tütŕindimäd', pl.p. Sıı 
tütŕindim id , B tütŕindamid, Td tütrin- 
dimid  ty tärpuoli: Sn t-йл emäd rodńiad ei 
ĩięne t-lella omaa äitiä  ei tule olemaan 
(äitipuoli ei korvaa omaa äitiä). 

tüttö (N) ty ttö : aigaine t. aikuinen t. 
tütär (Sn—N Lh Pk), B Td N Y tütär, B 

tüìär, N tutàŕ. tütaŕ, T P  SP Ph tütär, 
Plı tutàr, K,j tütar; p. S n —N Lh tütărd, 
B tütärt, tülărì, Td tütärd, tüïàrd, N 
tüìard, SP tütärdü, Plı tütărdę, Kj tütar t\ 
pl.n. S n —N Lh Pk  tüttäred. B tüttäred, 
Td tüttäred, tüttäred, N tüttäred, tüttärèũ,1 í ,  '

V tüttäred. SP Plı tüttäred, Plı tüttäred, 
Kj tütred'. pl.p. Sn Pl N Lh tüttärid. B 
tüttärid. Kıı Kš tüttärīd, Td tüttärid, 
tüttärid, N tüttärid. SP tüttärĩ, P h  tüttärid 
ty tä r: Sn s u  ти&ікалл^оп äij tüttärid 
sillä miehellä on paljon ty ttä riä .

tüuń  (Sn Pl Td Kš N M), Sn Kıı tüùń, 
B tüùń, tüuń, B Pl tüùń, tüùń, Td tŭń, 
tiuńe, tiuńi, tiüń, Td Sg tüuıń. Kš (lūń,
V SP tŭńi, TP tüuni, TP Plı (iiriui, Plı Lın 
tüuńi, P k  tiun; p. S11 Pl Kš tüund, Sn Kn 
taùnd, B t-ànt, BP1 tüùnt, Pl tüunt, Td 
tŭnd', pl.n. Sn P l Kš tüuńed, Sn tŭàńed, 
B t-iuıed, B Pl tüùned. Kn (aàńed. Td 
tŭned; pl.p. Sn Pl (üuńid, B t-ùńid, B Pl 
İüìıńid, Kn taiıńīd, Td tŭnid, Kš tüuńīd;

komp. Sn tüàńembi; sup. kaikis tüuń im  
tyyni: Sn minä ĩäkšin (йкпел pogodал 
( säällä) iäre (pois). B veži šeizuu ku i hera 
t-kń , ku i riesk maid. tämä rand on t-ŭ ń .  
üö oīi tüuń. Pl tüunt müöi ty y n tä  [vettäj 
pitkin. Td pogod (sää), veSi on tüń. tüuń  
on därvè.ı. tüuıń rand se järven ran ta , 
jo sta  tuuli puhaltaa järvelle päin. Kš 
tüund vet müöi. tüuńed ilmad. 

tüuńištüdä  (Sn),Pl t-ùńištııda, Td tüništüdä ; 
pr. Sn (üuńištüu, B tüŭništuu, Pl t~àńiš- 
tuu, Td tüništüuı, Kš tüuništüu; impf. 
Sn tüuńištüi, B tüuńištui, Pl ť ‘kńiš- 
tui, Td tŭništüi, Kš tüuńištüi, N tüuniš- 
tui tyyn tyä: Sn pogod (sää) алеигй  (ale- 

, m e), ku İüuńištüu. B tu u ī tüùńištuu. Td 
pogod tüništüıu.

(iiuńištüškă\tä (Pl); impf. -i alkaa ty y n ty ä . 
(üv\i (Sn Kš M Lh), B Td T P  t-i; p. Sn Kš 

M Lh -ed, B Td t-ed; pl.n. Su B Kš M Lh 
-ed. B Td T P  t-ed. B -èđ; pl.p. Sn M Lh 
-id, B Td t-id, Kš -īd  tyv i (puun, kasva
van viljan, vihdan 1. vastan , airon): Sn 
šina ota [pū\ tüvez, m inä otag .ladvas. 
B .ladvàd otàd vai tüved otàd [rugeìıis]? 

tüoi(tǻura (M); p., pl.n. -d tyvipuoli.
(üö (Sn Pl - V  Kj M Lii Pv), B Kn Td K š 

N T P  SP Plı tüö, N tiıö. tüö; p. Sn Pl —V 
Kj M Lii Pv (eid. B teid. Kıı tèid, S P  
teidü, Plı teidę; g. Sn Pl Kıı Td N V Kj 
M Lh teiden, B Td N teiden, Kn teiden, 
Kš teijen, N ieidètı, teiden, teidin, T P  
teijän, SP tв(än, Plı teiden, P v  teiden te: 
M minä tein tapan.

(üö (Sn B Kn Td Kš V), B Kıı Td N V T P  
Lm tüö; p.. pl.n. Sn B Kıı Td Kš N V T P  
-d; pellavat, ham put, rohtim et, ta p p u 
rat; N valmiit pellavat, kehrääm istä vail
la: Sn tä n ä  vuodeę r o d ī  ä i j  p a ų tš e s t ,  ku  
tüöd o ĩ i  hüvăD  tän ä  vuonna tu li paljon  
rohtim ia, kun pellavat olivat hyvät. K n 
sìd on do  pergèttü tüöd  sitten  onkin jo  
pellavat pera ttu . Kš kuabe tü ös piäzöu  
rohdiıı pellavista lähtee. N vīdeu sorm şu  
ń iih tiu  kuozaīpies tüöd  viisin sormin n y lı-
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tä ä  kuontalosta pellavia. V ралИіп on 
pe .ivahan tüos azuttu (valm istettu), kuabe- 
ge.ı (üöd m äńđī pellavista suurin osa meni 
rohtim iksi.

(üöìn (Sn) syystä: häm mindai vihadau oige- 
đis (üöin (syyttöm ästi). 

tüöAūŋg (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid pellava- 
lanka: kauhtan oo jıuađittu ѵіллаг da (ja) 
İ-as.

{йопЛел\іа (Pk); pr. -on lähe ttää  vuoron 
perään: kaikkid (-on šinna saraİAç kaikki 
1. v.p. sinne navetan parvelle.

(üönd\ŭdă (Sn); pr. Sn -ün, N -im; impf. 
Sn N -uin  läh teä (liikkeelle); ryhtyä; 
ruveta  kasvam aan, versoa: Sn karabĩid 
(suuret purjelaivat) (-ü((ī. veza 00 vaste 
(üöndünü pŭ  vesa on äsken versonut puu.
N m užik  (mies) í-üi matkài dorogàd (tietä) 
nıüöilç. śīd mugai í-ū šinna šicdamài kuŕ- 
šlbišt aidad sitten niin ryhtyykin  ja tk a 
maan edelleen vinoaidaksellisen aidan 
tekem istä.

{üönd\üttädä (Sn), B t-üttădä, Kıı -u Itađa. 
Td t-ütädä, N -uttädä; pr. Sn -ütän, B Td 
t-ütän, Kn -ulan. N -ütän. -utan; impf. 
Sn -ïdin. B Td t-ütin, B -ü((in, Kn -u iün  
lähettää , saa ttaa, to im ittaa  m atkaan; 
työntää, ly k ä tä  (esim. kelkkaa): Sn müö 
(-idämme händäi ЪиглакаЫ me lähe
täm m e hänet ansiotöihin, karabīií (-üte((ī \ 
mereəę laivat saa te ttiin  m atkaan merelle.
B kĩietńik ŝeńihon da kńaginan (üöńđüttău 
veńUałç patvaska to im ittaa  sulhasen ja  | 
morsiamen vihille. Kıı İ-uUîn poigan 
feršanań (iät lähetin pojan välskäriä ha
kemaan. N (-üttau kaiket xodùi lähtee ļ 
(ratsastam aan) tä y ttä  vauhtia, panęm  
venehei hänen i (-ŭìam därvŁıĕ panemme 
hänet veneeseen ja  työnnäm m e (veneen) 
järvelle.

tüöndütäškä\tä (Td); impf. -ŝ ruveta  lähet
täm ään: t-((ī nīd voinałę ruvettiin  lähet
täm ään  heitä sotaan. 

tüöndänd (B) lähettäm inen.

tüöHšupuińe (B Td) pellavain t. rohtim ien 
vähäinen loppu 1. jäännös.

(iiöttä (Sn B Pl N), Td tüöttä, Kj (üōtä. Lh 
íüöta; pr. Sn Ɓ Pl N Lh Pk  (üöndän. 
B (üöndan. Td tüöndän. N (üöndän, Plı 
lüöndän; impf. Sn P l (üööžin. B tüönđin, 
tüöńđin. Kn tüönđįn, Td tüöndźin, tüŏn- 
êin, tüöńđŜin. N tüöńźin, tüööśin, (üöñ- 
đêin  lähettää , työntää: Sn poig íüööž millei 
tšajud, saxarid, đeŋgau poikani lähetti 
minulle teetä , sokeria, rahaa. B minä  
(üöndän poigan munđärvë (M undjärven 
pitäjään), mušikan (üönd koiran piäłę 
talonpojan lähetti koiraa hakemaan. Td 
mińä kiŕuìàn kirđàtŝen kodī tüötăväkš 
k irjo itan  kirjeen kotiin lähetettäväksi. 
tüöńđŝ mindai käümã lähetti m inut käy
m ään. emänd rubeŝ mindai (üöndämä1 
huabaD kutsuma1 em äntä aikoi lähe ttää  
m inut kätilöä hakem aan, (ervehŭt tüöUī 
äijäł (kovasti). N baìùško tüööŽE ликйп  
pappi lähetti lukon. tüöōǻfE) kuĩàn läh- 
tęgei työnsi niinisäkin avantoon. Ph 
tüötaĥ venęh työnnetään vene [vesille]. 
po((šin poigę tüöìċih läbi pohjàs porsas 
työnnetään nuotanperän läpi. Kj kir- 
jàine (üötä läh e ttää  kirje. Lh (ilökkäd 
mindai mıųtéoid ńägemă sallikaa minun 
m ennä vaim oani katsom aan. 

lũrü (SP) eräs ruokalaji: leivänpaloja ja  suo
laa pannaan veteen. (Arv тюря.)

(äd\i (Sn Kš V T P  SP Plı Lm); p. Sn Kš Plı 
-id. SP -ī ; pl.n. Sn Kš SP Ph -id; pl.p. 
Sn Kš Ph -īd, SP -ilöi tä ti, isän t. äidin 
sisar.

(ägä (Sn—Kš M), Kj (äga, Pv  tägä täällä: 
Sn (. kapustad ei pidetÄ t . kaalia ei vil
jellä. Kš olen (. do toižem^päivän (toistaa 
päivää). N täg-ülăhan tää llä  ylhäällä, 

ļ ŕägrLı (B Td Kš M), Td Іадал ed.: M tадалл„ 
„om pokoińik (kuollut). 

ŕägäīi (Sn B Td Kš), SP tägäĩi täm än 
kau tta , tä tä  tie tä: Sn (. lehmät proidiUī 
(m enivät). Kš minä mänen (., sinä mäne 

ļ šigäĭü
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tägä\läińe (Sn), B Td kläińe, B Lh -naine; 
p. Sn -Uišt, B Td í-hzsí, Llı -našt; pl.n. 
Sn -läišed, B Td klăišed, Lh -naišed; pl.p. 
Sn -läižid. B Td kläišid, Lh -.caišid tä k ä 
läinen, täm än  paikkakunnan. 

tägäjp^äi (Sn), B -p iä i, Td -piä, N -piei 
tää ltä .

(ähk (S11 B Td N), T P  Plı Lm  t-ę; p. S11 B Td 
-äd; pl.n. -äd, N -àd. TP kad, Ph  käd; 
pl.p. Sn B Td -id täh k ä  (rukiin, ohran, 
vehnän): N o z v e  mňnou, puhkenou İ-änę. 

tähk (Sn); p., pl.n. -äd; pl.p. -öid ruoskan 
kierretyn siiman palm ikoitu pää: t. om 
pletiń  ńokas verškat puo.tttošt. İ. on ruos
kan [siiman] kärjessä noin puoltato ista 
veıšokkia (6,70 cm) [pitkä]. 

tämä (Sn—N K j—Pk), B V—Lm  P v  tämä. 
Td tama; p. Sn—N Kj M Lh tädä, V—Lm 
Pv tädä; g. Sn—N Kj M Lh tämän, V—Lm 
Pv tämän täm ä: Sn tăn„üön, Ійлл„йол 
tä n ä  yönä. tän„inda, tän„ehtä, tänA„indan 
tän ä  iltana, tähä huttŜī (tiinm m ) vie īihad  
mahtũ. Ш ïİihvā voiį đuóbuda täh än  hä- 
kään voin pyörtyä, minä олеп tăz dienoz 
oiged m inä olen tässä asiassa viaton, tänä 
vuodem merešīhe ka.ıad ei tunnu  tän ä  
vuonna ei tu llu t rysiin kaloja, se іало 
īähin on İäspiäi se talo on lähellä tää ltä . 
B tähä hannıehë v iï  (vilja) kazvau. Іалл„ 
„aiga täh än  aikaan, ny t. tämän đäred 
täm än  paksuinen, mida tahto ongã, pidäu  
ambuda täs olkoon m iten tahansa, nyt 
p itää  am pua. Іал йол oli ѵіли tän ä  yönä 
oli halla. Td tama kńīg  (vihko) on kiŕù- 
te.Uu kai (kokonaan). Plı täz rodih täks 
päivad täm ä riitti täksi päivää. Kj tänä 
vuoden tän ä  vuonna, (ks. näm ä) 

tänn\e (S11 B Td), Sn P l—N -ä, Sn Pl Kn 
Td Lh -e, Kn V T P SP t-e, Td í - ę ,  N Pk 
-į, V l-ç, V SP Plı Pv  t-e, Kj P k  t-e tänne: 
Sn šina midä tu l i t  t-ä? Td điägàt kp, 
eight lakko* (lähtekö)! 

tänäpä (Sn B M Lh), B N T P  Lm k i, B N -i, 
Kj tänämbä tänään: Sn müö paštoimme (.

kurnikaa  (kalakukon). B imeńištŜik (ni
m ipäiväsankari) hän on ki. 

tänäpä\ińe (Sn M), N -ine; pl.n. Sn M -išed. 
N -išèd täm änpäiväinen, täm än  päivän: 
Sn strok pandau t-išē i.ıdā. kooz košitau 
m ääräaika pannaan täm än  päivän iltaan, 
kun kositaan. N naŋgeń m inùn oţtšereɗ 
mändä śüödävàgz„zmejăAě t-išèn päivää 
(sad.) tu li m inun vuoroni m ennä täm än  
päivän lohikäärmeen syötäväksi. M İ-šet 
sanat, t-š üö viime yö. 

täpüöi (B), Td täpöi, täpö: B t. tăušukaińe 
t . täysi. Td täpöi täıuš peri oli гіШ ікап- 
zoid (ihmisiä). 

tärbeda\n, -s (B) täpärällä .
*tärþi\dä (TP); pr. -täh lyödä kirveellä lovia 

puuhun: tšurkkàd t-täh kirvehe.t, štóbį 
tuli tarttus (nuotio)pölkkyihin lyödään 
kirveellä lovia, jo tta  tu li ta rttu is i [pa

remm in]. B tärpiüu pū. 
täudeMi\ińe (B), Td täüdelä\ińe; p. B T d -sr; 

pl.n. -išed; pl.p. -išid  täysinäinen (astia): 
B ела pane ülen k iš id  korvonoid (korvoja)! 

*täudŭ\s (N); transl. -ksękš täydennys: 
suou ńellät puud leikammai, ŕegèi suoi 
t-ksękš ry h ty y  n e ljä ttä  puu ta  hakkaa
m aan, kuorm an t-kseksi. 

täudüdă (Sn B Td Lh), B N täududa. 
Td täüdüdä; pr. Sn B Lh täudüu, B
täudū. Kn taudüu, Td täüdüü, N täu-> 7 < 1
duu; impf. Sn Lh täudüi, B täudui, 
Td täudüi, täüdüi tä y tty ä , tu lla  tä y 
teen; riittää ; u lo ttua  jhk  (paikassa): Sn 
millei täudüi (m inä täy tin ) kakšküme- 
vīš vuot. B täudüugi ornad leibäd ũdižē  
suai riittävätkö  om at leipäviljat u u ti
seen asti? ei täudün„eńämb đeŋgad rahat 
loppuivat kesken, ei täudü käši ei ulotu 
käsi. täudüugi kuńiİŜ tämä šuapkakš 
riittääkö  täm ä näädäıınahka lakkiin? 
podoidī lähilį. što täudū ruag händä 
iškeda šelgä meni lähelle, niin e ttä  ulot
tu u  (yltää) vitsalla iskem ään hän tä  
selkään, hebon kaputad on täudutud 
hevosen kavioissa on tie ra t. Kn ku ń i
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■vai (auđüu puimìšt, muga kai puimme 
mikäli vain riittä ä  puitavaa, niin (sa
moin) kaikki puimme. N läuduu millai 
rugišt minulla on riittävästi rukiita. 
тілле ei taududa sihe suo1 minun voi
mani eivät riitä  siihen asti. лиои kuńi 
läuduu haŋgo lno [heiniä pielekseen] 
niin kauan kuin u lo ttuu  hanko. Lh ei 
šille ostada sua seńtäi, što c l, täudü sinä 
et voi ostaa sen tähden, ette ivät varasi 
riitä.

*tăudĩìšk\ata (N); impi. -aaš alkaa ulottua, 
yltää: t-aaź käźi.

länS (Sn B Td Kš M Pk Lh), Kn läué, 
İııuš, Kn N tauź, Td täuıž. N läuźi, 
SP täüs; p. Sn B Kıı Kš Lh läut, B 
täul. Td täüī, SP täüttü. Ph läut; pl.n. 
Sn B Kıı Kš N Lh läuded, B läudèd. 
Td täüded, (àŭded, tămăed, N täudęd, 
läuded, SP Ph  täüded, Ph  täudęd; pl.p. 
Sn B Lh täuźid, Kn Kš läušld, Td täü- 
šid, SP täüzĩ täysi, kokonainen: Sn 
l. om butŠ (tynnyri), oleili kuədad kakš 
karabľid läut o ttiv a t ku ltaa kaksi lai- 
vallista tä y ttä , läut ńeĭĭu t (laukkaa) 
đuoksou hebo. euAę l. mäküšk (limppu), 
vajag (aloitettu) oo. B hobedad on lelek 
(. hopeaa ovat vankkurit täynnä. 
rebuoi täut väget.,piän šinne li(lŠuoi repo 
tä y t tä  voim aa pään sinne tunki. Kn 
gorńìİŠ (auš rahvàst kam ari täynnä kan
saa. елдаі paŋgoi İäudekš kuađid  älkää 
panko täyteen vesitiinua! Td hein kaz- 
vàv làŭdekš (täyteen m ittaansa), häŋ 
kazvoi täuıdekš (aikuiseksi) miehekš. N 
колоКіи hļudèi vċigèi (puida) kolkuttaa 
kaikin voimin, täudęd havadòd on kuu- 
dàd säkit täynnä on kultaa. P h  anduoi 
šĩıäpän täüden kundad antoi hatullisen 
kultaa.

(äŭšaigàinę (N) täysi-ikäinen: l. lütăŕ. 
(äuźìhoi\nę (N); pl.n. -Sèd täysinäinen: 

havadòd t-Sèd säkit ovat aivan täysi
näiset.

(ăuttädä (Pl), Td täüttädä; pr. Pl täutän. 
Td täütän; impf. Pl läutíñ , Td täülin 
täy ttää : Td korvoi pidäü täüttädä.

(öhmäk (B); p ., pl.n. -äd kuhnus, saam aton, 
kömpelö, tylsä.

İöĩeü\düdă, -züdă (Sn); pr. -dün, -zün; 
impi. -düin, -züin likaantua, tah raan 
tua.

*töīïištelz\etä (Pl); pr. -ou töllistellä: šei- 
žuu t-ou.

*(öllö\tä (B); impf. -i, Lm t-ńi kuolla (eläi
mestä).

tölăd\üdä (Sn Kš), B Td t-ütä, pr. Sn Kš 
-ü n , B Td t-ün; impf. Sn Kš -uin, B Td 
t-üin, N -ui likaantua, tah raan tua: Sn 
l-ü ltĩ ĩigā sobaD vaa ttee t tah raan tu iv a t 
likaan. Kš ruozmegë üńńäi l-ü in  ruoste- 
veteen y ltä  pää tä  tahraannuin. 

töläk (B) likainen, siivoton, 
íoläļfö (Sn B), PI Td t-tä; pr. Sn B -dän, 

Pl Td t-dän; impf. Sn B -iin , Pl t-in. 
Td t-ŝin liata, tah ra ta : Sn m ikši t-žid 
ašlŜat (astiat), pezel Ɓ ела tölädä m inun  
sobid (vaatteitani)! 

töńlä (N) vihamielinen, pahansuopa: t. 
miez.

töppăhäińe (B) tupsu; pieni kasa, m ätäs. 
töpäz (B) ed.
törhö\tädä (Td); pr. -tän; impf. -Iin  töröt- 

tää: šeišta t.
İörk (B), Ph torkę raastin , riivinrauta, (v. 

тёрка.)
lölötta\da (N); pr. -u tö rö ttää  (pystyssä): 

viruu baŕińa seĭgalnęĥ, vai bobr t-u 
rouva m akaa selällään niin e ttä  karva- 
tupsu (m ajava) tö rö ttää .
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nad (Sn Б), N uodu; p., pl.n. Sn uad\ud, 
pl.p. -uid  helvetti: Sn gŕiähJcähišed män- 
dău u-ū  syntiset jou tuvat h-iin, oi. šina 
u-un pavaŕ voi, sinä helvetin kokki! 
(sanotaan rivosta naisesta), (v. адъ:) 

ubelı (Sn B Pl Td—Ph Lh), B Kn Td ubeh. 
N Plı Lm ubęìı, Kj ubęh; p. Sn B Pl Td 
Kš V Lh ubeht, Kıı Td ubeht, SP ubehtu, 
Plı ubehtę, Plı Lm  ubęhtę, Kj ubęht; pl.n. 
Sn B Pl Td Kš V SP Ph Lh ubehed, B 
ubehèd, Kn Td ubehed, Kj ubehed; pl.p. 
Sn B Pl Td V Plı Lii ubehid, Kn ube- 
ìıīd. Td ubehid, Kš ubehīd, SP ubehī, 
Kj ubehīd ori (leikkaam aton), orivarsa: 
Sn ubehİDhăi sanvetau oriltahan leika
taan  (kuohitaan). 

ubéhu  (Sn B), N ubįhĩu , Ph  ubęhi.ı.iįh. Lm 
ubehiz suodillansa, kiimassa: Sn he- 
botts.,on u. tam m a on s, 

ubehlähte (B Td) uveavanto, itsestään jä ä 
hän auennut avanto. 

ube\Hda (Sn N), B Kıı Td V Lh -rida, 
B o-rida, B N o-ŕida; pr. Sn N -fin , 
B Kn Td У Lh -rin, B o-rin, B N o-ŕin; 
impf. Sn N -m i, B Kn Td V Lh -rīn, 
B o-rīn, B N o-m i, korjata , koota kor
juuseen, viedä pois tie ltä , talteen; siis
tiä  (huone): Sn ubeŕiį sobad (vaatteet) 
egläi (eilen) iärë. ei voi heińid u. tahn 
(navetta) om puhtas, tadehet (lannat) 
ku ubeŕittau. oberi im e  ra ivaa pois! 
m uzik nagrehed obeŕī kai tinoihe mies 
korjasi kaikki nauriit korjuuseen. Kıı 
uberida sto.ıa korjata  pois pöydältä 
(syönnin jälkeen). N p u i ñheę , ubeñ  
rugehèd havadoihei (säkkeihin), ubeŕi 
гегісало kamodài vie peili lipastoon ta l
teen! staŕik skuotèfđin obeŕiu sumkai 
vanhus korjaa pöytäliinan [pöydältä] 
reppuunsa, hebod ubeŕittcã sarainę hevo
set viedään navetan parvelle korjuu
seen. (v. уб |рать, -ерутъ; oŏnpáTb.)

ubeŕi\dazę (N); pr. -moi m ennä, suoriu tua 
pois jhk: minä oīìn u-tınuzę snuoþŭŋ  
keskei m inä olin m ennyt lyhteen sisään, 
(v. ed.)

ubutk (Sn B), Td ubįtk; p., pl.n. Sn B Td 
-ad; pl.p. Sn -oid tappio; vahinko: Sn 
(äs torguss (kaupassa) ubutkan suaimme. 
m iïĩe i n u a đ itíī u-ad äij, kakš karabīid 
kirpiïtŜäd upoteüī minulle tu o ttiv a t p a l
jon vahinkoa, kaksi laivallista tiiliä  
upo ttivat, (v. убыт|окъ, -ĸa.) 

udaA (Sn B Kıı Td), SP -ot; p. Sn B Kn Td 
-ad, SP -oidu; pl.ıı. Sn B Kn Td -ad, 
SP -oid; pl.p. Sn B Kıı Td -oid, SP -олоі; 
komp. SP -ęmbi rohkea, uskalias, huim a- 
päinen: Sn <Іало (kovin) u. o.ıed. u. ainoz 
baxvaīiu, ku  torata o ĩīš  r, aina kerskailee, 
kunpa aina vain saisi tapella, (v. уда-
Л 0 Й .)

*uda\r; pl.n. Sn -red, B -ŕed, B Td Lm 
-rehed, P k  -rehèd; pl.p. Sn -rid, B -ŕid. 
Td P k  -rehid u tare t: Sn hebo(tŠuA (tam 
malla) on toŝo (myös) udared. B mado 
patti lehmän udaŕī ńuokai (Td mado 
ńuokaiž lehmän udarehihe) käärm e pisti 
lehm ää utariin. 

udoftš (N) leskimies. (Av удовецъ.) 
udol\ida (N); pr. -in; impf. -īn  voittaa: 

ńoušto m inä İädă brihàťš-ku.ıud en udoli 
enköhän m inä tä tä  poika-rääsyä voita, 
(v. о д ол іть .) 

udzv (Td); g. -un  isku: se oīi āiga (aikamoi
nen, kova) u. andoi, suai hüvän u-un. 

uđêve (B); ill. -gē kuura: u-gē kai iškou 
kaikki p e ittyy  kuuraan. 

ufatkę ks. uxvaĩ.
ugar\k (B Pl); p. P l -kkod; pl.n. -kod; 

pl.p. -koid B karsi; P l osaksi palanut 
päre. (v. orápļoĸb, -pĸa.) 

идл (P k );pl.p. -\d rakennuksen ulkonurkka: 
ıı-įs on sanmagòd (saum at), (v. уголъ, 
угла.)
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ugod\ida (Б Kn Td N); pv. -rø; impi. -m  
sa ttu a , osua, osata: B i nügü šina ıt-ĩd 
gośdttada m indai nyt sinäkin osasit 
kestitä  minua. Kn pidav n. p va īī  (maali
tauluun). N u-iu  soria puun kondi(àn 
pezàn pie,iį sa ttuu  kaatam aan puun 
karhun pesän päälle, (ѵ. угодйть.) 

ugođ\idazę (N); pr. Td -ižou; in ıp f. N -īzęi 
sattua: Td u-išou tulemai. N hän u-ĩzçi 
veneheu ajamài nuotan ріелд hän osui 
kulkeutum aan veneillä nuotan päälle. 
(v, ed.)

*ugo-dńiĥ (N); g. -àn pyhimys: ku i et 
kävüne піколаі u-ànnu  kun et käyne 
Nikolai pyhim yksen (kuvan) luona. (v. 
уг0дникъ.) 

vg\r (Sn B Pl Td), B Td -ŕ. N -rt; p.. pl.n. 
Sn B Pl Td -rad. B Tel -rad; pl.p. Sn B 
P l Td -rid, B Tel -ŕid  Sn B Td N ankerias; 
Sn B pcım a, nau tapaaım an  toukka (val
kean madon muotoinen); B Pl Tel iin - 
näppylä: Sn ende тиллог (toissa vuonna) 
su a d ī kakš uejrad (ankeriasta) merežī 
(rysään), v . co lchmäl šelgiis іалѵел. 
k evädвA lähiöu. nahkan ал (alta) ìähttäu 
k u i madoižed (madot). B u. лоикѵп 
(re iän) Aoadiu (tekee) nahka. (v. угорь, 
ý rp n .)

ugrampiä  (B) valkean iin näppylän, m ärkä- 
pään, kärki. (v. ed.) 

ugrika\z (Td); p. -st; pl.n. -had; pl.p. -hid 
näppyläinen (iho, kasvot), (v. ed.) 

uhgdiä  (B Td) T P  Ph uhkuđiä ; p. B Td -d 
uhku-, kohm ajää, jää ty n y t lumisohjo 
jäällä: B u.: Aumed on vedeŋke külmettü 
u.: lumi on veden kera kylm änyt. 

uhk  (Sn B Pl Td), N Y T P  Ph Lm P k  -u; 
p. Sn B P l Td -ud lumisohjo, veden- 
sekainen lumi jäällä; P l Td kohm ajää: 
S n Іалѵел da keväšiA đärvвA điüA гі. 
rođizou talvella ja  keväisin järven jäälle 
m uodostuu 1-a. B hüö uhkū upotíī. Pl 
u. ei kestä (ei kannata [ihmistä]) Lm 
u-u nouzi điän piä.eç. P k  dian ріал on 
u-ud.

uxvaĩ (Sn), B Td uhvat. B N uhvat. TP 
ufatkę, Lm ufàtkç; p. Sn uxvattad, B Td 
vhvattad; pl.n. Sn uxvatad. B Td uhva- 
tad. T P  vfatkad; pl.p. Sn uxratoid. B Tel 
uhvaloid pa tahaaıukka (jolla pa taa  nos
tetaan): Sn uxvatoİA pìdiău pada ottada 
pă(tŠis. (v. ухватъ.) 

uid\ida  (Sn B Kn Td N V Lh); pr. -tn; 
impf. -m  poistua, paeta, karata: Sn veši 
saAbatau рлоtinaa (padolla), štob^ei (ettei) 
uidīš. B m m  a u-īn küla m inä juoksin 
pois kylään. Kn ka(tŠo kaAarokk..uiđiu 
muahe katso kalakeitto kuohuu yli [kie
huessa]. oĭd ī lehmäd u iđ ìltù t pih/Lie 
lehm ät olivat karanneet pihalle [nave
tasta], (v. уй|тй, -д^тъ.) 

uidind  (Lh); p. -ad poistuminen, pakene
minen: varaidad u-an  pelkäät pakene- 
vani. (v, ed.) 

uin\ota (Sn B Pl Td Kš V SP Ph Kj Pk), 
Kn -otta. N -òtta; pr. Sn B—V Ph Kj 
P k  -odan, SP -non; impf. Sn Pl Td—V 
Plı Kj -ošin. B SP Pk -öin. Kn -ošīn. 
N -ožìn. AV -uź nukkua, vaipua uneen: 
N uinòš magatta .m jai unèi vaipui si
keään uneen. 

uino\ttada (B), Tel -tada; pr. B Td -tan;
impf. -iin  n u k u ttaa  (lasta), saada uneen. 

ui\ttada (Sn), Td -vatada. T P  ujutada; 
pr. Sn -tan, Td -valan, TP ujutan; 
impf. Sn -iin, Td -vatin, TP ujutin  u itta a  
(esim. hevosta): Sn vedeìıińe painau hebon 
uittades (uitettaessa). TP heboAoid uju- 
tetah.

uilte\Ada (Sn); pr. -лдп; impf. -ĭin  uistella, 
soutaa uistinta: uštegen u-.ıdau, haugid 
suadau. p id läu lähtä и-лпш đogē. 

uitto (Lm) kaita  ja  p itkä kostea n iitty  m ä
kien t. vuorien välissä. 

uiv\ada  (Sn—N Lh Pk), V T P  Ph  Lm Kj 
ujuda. SP ujuo; pr. Sn—N Lh P k  -an, 
V— Kj ujun; impf. Sn B P l Td Kš 
N Lh -in, Kn -In, V SP Ph  Kj uju in  
uida; B Td N madella: Sn hän u i piä- 
īi(ïŝi doges. sorz uivau poigideŋ kere. B
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koLJiad uivelau. uivetau soťkid arleľ ui 
laum a sotkia, mado uivàu  käärm e m ate- 
iee. pitkaıš peritä tu īi i  kätkũden ли  uiv 
käärm e tu li p irttiin  ja  kätkyen luo 
mateli. Td mado uivàv. TP кала ujū  
еѵіл.

uivand  (Sn); p. -ad uinti, uiminen. 
иіѵе\л(1а (Sn Td Kš), B Kn N -Ata; pr. Sn 

B Kıı Td Kš -лдп, B -īen; impf. Sn Kš 
-fin, B Td -Un, Kn -īīn  uiskennella; 
käydä uiden, uida edestakaisin; madella: 
Sn kanad v-.ıdau vedes. (ši(dzeĩiusk(sisi
lisko) и-лои muad müöi. N olìš ku  sinua  
теілс иіѵеліа jospa uiden kävisimme 
siellä.

*uivel\ī (B); pl.p. -ųoid  m atelija. 
uĩc (Sn B Td M Lh), B Kn uk, N V Ph Lh 

ukko; p. Sn B Td V M Lh ukkod. Kn 
ukkòd; pl.n. ukod, Kn ukòd; pl.p. Sn B 
Td M Lh ukoid  ukko, vanhus; (avio)- 
mies: Sn йЫелл..акалл.,оп kakš ukkod 
eräällä akalla on kaksi miestä, vahn uk  
vanhus. V ukko rukke rambiíīŚou van
hus raukka ontuu. M икол kuo.ıduhuU^on 
ükštoštküme vuot mieheni kuolem asta on 
yksito ista vuotta. 

ukaza-teĩńī (Td) etu-: u. soŕm. (v. yĸa3á- 
тельный.)

ukkobarb\az (B), Pl uвbarbaz, Kn N ukko- 
barb\àz, Lm  -as isovarvas. 

nkombembe\l (B), N ukombömböl; p. B 
-īid  sateenkaari. 

ukońdürŭ  (Sn); p., pl.n. -d; pl.p. -id  ukko
senjyrinä: stŕвAa (ukonnuoli) и-л kir- 
bonou (putoaa) taiváhas-p^äi. 

ukontuhm  (B), Lm -ę; pl.n. B -ad, -àd; 
pl.p. -id (ukon)tuhnio: B u. pöläidäu, 
ku kädel liįīšaidad; savu nouzou hänes 
t .  pölisee, kun kädellä puserrat; savu 
nousee siitä. 

ukonvandęh (B), Td uìcònvandęĥ sateen
kaari.

u kš  (Sn B Pl Td Kš N M Lh), Kn N Kj 
ukš, V SP P h  uksi, T P  Ph uksi; p, 
Sn—Kš M Lh ust, V Ph ustę, SP Kj

uslu; pl.n. Sn—Ph Lh uksed, B uksęd, 
B Td Kš uksèd. Td N Plı uksęd, Kj 
uksęd; pl.p. Sn B Pl Td M Lh ukšid, 
Kn ukśĩd, Kš ukšĩd, SP ukśĩ. P h  ukśid  
ovi; B myös vesimyllyn padon sulku- 
portti: Sn u. aveń (aukesi) iįťŚekseh. 
sanbada u. umbē sulje ovi! Td Kš u. on 
umbèś (kiinni), pane u. umbë\ Td panòv 
tserkkovā1 ra iskio iden  ukšĩdęn bokkā 
ase ttaa  kirkkoon a ltta rin  pääoven vie
reen.

uksempieĩ (Sn); p. -d; pl.n. -ed. Lm uksen- 
pieled; pl.p. Sn -id ovenpieli: Sn šeišat 
u-ël

uksènAou\kku (N); pl.n. -kùd  oviaukko. 
ukšlautí (Td) ovensuupenkki. 
uksíšup  (B), N ukśİŠuppu, Ph uksi(ĪŠuppu 

ovinurkka. 
илдо\іпе (B Td); p. -st; pl.n. -išed; pl.p, 

-išid uiko-: kodin u. Űura asuinraken
nuksen ulkopuoli. 

uAgosta\zetta (Sn B Td); pr. Sn B Td -zen; 
impf. Sn -šĩme, B илдо$(чтоі, Td илдоз- 
(šižin ulostaa: B konz ıugoŝ(4toi (Td 
konz uAgoš(šižid) milloin ulostit? B en 
vie (vielä) ungostazennu. ungostaze e-i (en 
voi ulostaa), ku zapor (um pitauti) on. 

ɯıgostoi\ttada (B Td); pr. -tan; impf. -(in 
panna ulostam aan, u lostu ttaa . 

илдоге (B Td Lh) ulos: B Td mäne u.\ 
ил\к (B), Lm -kę; pl.n. B Lm -kad m etsään 

p istävä niityn niemeke, (vrt. Av ѵлка.) 
илтак (B) pilvinen sää: u. on pilvekšińe 

Siä.
uAv\ada (Sn B Td); pr. -au, T P  -ou; impf. 

Sn B Td -in  ulvoa: Sn u-au huĩc (susi), 
koir. B hukad u-etau.

*umb; in. B Td -es, Kš -èè, Lh -ez; ill. Sn 
B Kš Lh -ē. Td -ei, Kn -ël ummessa, 
umpeen, kiinni, suljettu: Sn pane đuš- 
kad u-ĕ sulje (uunin) pellit! pane poAad 
u-ē pińdéakos nap ita  t a kkisi liepeet! 
sanbada ukš u-ē sulje ovi! B каѵелои 
šilmäd u-es. ukš on u-es. ovi on kiinni 
(suljettu), dorog (tie) on u-es [lumesta].



mu— up 465

šĭcatujık on nukuttu, u-es lipas oıı luk ittu , 
kiinni, panen šilmäd u-ē suljen silmäni. 
kinded ukš äski u-ē mäneškadou, ku  
väĭĩenou tiukka ovi vasta  sitten sul
keutuu, kun väljenee, pane ukš u-ĕl 
İüppiu u-ē dorogan лител tukkii tien 
umpeen lumella, sanbaìau rīìi u-ē, ikku- 
nàd i  uksèd riihi suljetaan täydellisesti, 
ikkunat sekä ovet. Td hänen šilmäd 
vedädütťī u-ē. 

umbaidu\z (Sn B Td); p. -st; g. Sn -ksen 
um pitauti: Sn häŋ kuoĩ u-ksē. 

vmba\itta (Sn). B -iìa. Td -itä-, pr. Sn B 
Td -idau-, impf. Sn Td -iš, B -i saada 
um pitauti, p itää ummella: Sn hänen u-iš 
da ših i kuoli hän sai u-din ja  siihen 
kuolikin. B minda umbai. u-idau, ei 
ungostoita p itää  ummella, ulostus ei tule. 
händä on umbainnu hänen vatsansa on 
kovalla.

ìımhărchęzęĥ (N) ym päriinsä: matkàš virs- 
tàd koumę ù. kulki noin kolme virstaa 
[aidan| ympäri. 

umhimaho (Sn); p., pl.n. -d, pl.p. -id tä y 
sin maho: u. lehm ei lüpsÄ. 

umbina\ińe (B Td Kš); p. -st; pl.n. -išed-, 
pl.p. -išid umpinainen, aukoton: Kš 
лиароі (tuohitallukka) on u., vire (virsu) 
ei onç.

umbipi\ähä (Sn B), Kn -äi um pipäähän, 
-peittoon, näkym ättöm äksi: Sn nast ei 
pidä (ei saa) kattada (peittää) u., tupehtū 
(tukehtuu). B u. măń. Kn ťšīraìc vedē 
bu((Šahtau u-ăi tiira  sukeltaa veteen u. 

umbisoged (B Td) umpisokea. 
umbi\štada (Td); pr. -štan\ impf. -šlšin  

um m istaa (esim. silmät). 
umbištu\da (N); impf. -i um m istua, sul

keutua: kīšk  (suoli) u-i. 
umbi(Üukkelĩ (Sg) sukkeloon, näkym ättö

mäksi (veden alle). 
umbiîťŚu (Ph) pore, keväällä jäähän  tu l

lu t avanto. 
umbi\t(šū (Pl), Td -(İŠui, Sg -(Ûũ sukke- 
30

loon, näkymättömäksi (veden alle): Pl
u. ролоіпе (ongenkoho) mänöu. 

umвkuori\ńe (B), B Td umbikuoŕi\ńe, pl.n. 
B Td -šed umpikuorinen: B u-šed tëuas- 
sud u. kello. 

umbso\ĩm  (B); p., pl.n. -.ımed; pl.p. -ĭm id  
umpisolmu. 

ume (Ph) hieno vesisade läm pim änä talv i
päivänä: vihman u. Іалѵел. 

undu\da (B Td); pr. -n ; impf. -in tu lla 
uniseksi: u-nu  unenpöpperössä oleva. 

uneks\ida (Ph); pr. -tn; impf. -īn  hourailla, 
puhua unissa. 

uń i (Sn B Td N); p. Sn und  uni: Sn u. oo, 
millei magattA himoittau. uńiz ńägin išat 
kuoīiįūD (isävainajan). hän millei uńiss.. 
ozuüīhe (ilmestyi). B uńis ozuttau miłłę 
unessa ilmestyy minulle. N uinòš ma- 
gàtta nujài unèi vaipui sikeään uneen. 

uńimielès (N) unissa(an): hüö u. kattęgèt 
potkittī he u. potkivat peitteet [pääl
tään].

uńińĩĕgn (N); pl.n. -àd unineula (sad.) 
unoh\tada (Sn—Kš V M), SP -toa, Plı -tai. 

Lm -ta’; pr. Sn— Kš V SP Ph Lm M -tan; 
impf. Sn B Pl Td Kš V SP Ph Lm M -iin, 
B Td -tin, Kn -íln. N -Vın unohtaa: Sn 
pid i İüöttÄ sizärenę gostińŰad, da u-İiń  
İüöttÄ p iti lähe ttää  sisarelleni makeisia, 
m u tta  unohdin lähettää. 

unohtu\da (Sn B Td Sg); pr. Sn B Td -n; 
impf. -in  m ennä tainnoksiin: Sn papin  
ak muga i tk  ukkoD, što u-i papin rouva 
itki niin m iestään, e ttä  meni tainnok
siin.

*unohtu\z (Td); pl. ill. -kšī tainnos, unoh
dus: hüö iikeđ î u-kšī suai (asti). 

*unohtuze\tta (B); pr. -tau mennä ta in 
noksiin.

upota (Sn B Td); pr. Sn B P h  upponen. 
Td N Lh Pk uppodau-, impf. Sn B N 
uppońin, B uppoin. Td uppošin upota, 
vajota, hukkua: Sn häŋ külbedes (uides
saan) uppoń vedē. B hebo i  m ušik  (mies) 
upod ī đärvë karun (heikolla) dian. kuk-
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šin suai upponemã pohđā ruukku alkoi 
vajo ta  pohjaan. P k  sukš uppo dan. N 
oudai m iīlai (šabàìòd, eigo upòtă eigo 
vajòtă on m inulla saappaat, [jotka] eivät 
uppoa eivätkä vajoa. 

upotin  (B), B Td upotin, Td upotim; p. B 
upotint, upotint, T d upotind; pl.n. B 
upottimed, Td upotimed ongenpa,ino (lyi
jyä): B šīmas on upotin , üīembi upo
tint on poplafk (ongen) siimassa on paino, 
ylem pänä sitä  on koho. 

upo\ttada (Sn B), Td -tada; pr. Sn B Td -tan, 
B -tan; impf. Sn -tin, B -ĩ, Td - ť upottaa, 
vajo ttaa, huku ttaa: Sn mäne buîŜ (tyn
nyri) vie vedē. upotAÌ B điä (jää) upot- 
tau. dorog upottau đangad tie va jo ttaa . N 
händăi ei veéi uþòìă hän ei huku veteen. 

upŕ\am  (Sn), Sn Td -amī, B -am, TP -àmoi; 
p., pl.n. Sn -«mad, -amiad, B -amad, Td 
-ami(ūd, N -amàd; pl.p. Sn -amoid, B 
-amoid itse-, omapäinen: Sn u. лиаЛіи 
(tekee) aino omanę ńeńäAę (oman ta h 
tonsa mukaan). B u-am hebo, m ušik  
(mies), ei kŭndeAç (totŧele) ń i midä  (yh
tään). (v. упрямый.) 

upŕamiz\etta (Sn), B Td upmmiz\etta; pr, 
Sn B Td - e n ;  impf. -om  olla itsepäinen, 
suostum aton, kieltäytyä: Sn kunnapiäi 
u-ennet, ka seę vedän отал ńeńä.ı mihin- 
päin itsepäisesti tah tonet, niin sinne 
suun taat oman mielesi m ukaan. B hebo, 
m ušik  (mies) upŕamizou  (kieltäytyy), (v. 
упрямиться.) 

ura (N) kallioiden välinen rotko. 
ura (N) łıurraa(huuto). (v. ypá.) 
u-Ýàdńik (N), T P  uŕadnik; p. N u■ŕadńiĥ- 

kad; pl. n. u-ŕadńikàd, T P  uŕadnikad  
maalaispoliisi, (v. урядникъ.). 

nrodMļda (Ph); pr. -tah tu lla  hulluksi. 
urai (TP) mieletön, hullu, mielipuoli. 
urai\ta (B Td); pr. -dau; impf. -š  m urista, 

äristä: koir u-dau. 
urb (B), У Lm -ę, SP -m; pl.n. B SP Lm -ad, 

B V -àd (koivun) urpu.

urbai\ńe (B); pl.n. -šed; pl.p. -šid pieni urpu. 
urhak (B) urhakka, rohkea.
Mn|st« (B Td); pr. -zou; impf. -š m urista, 

äristä: koir urišou. B koir suai (rupesi) 
urizmā.

urodammaŕã (Pl); p., pl.ıı. -ad; pl.p. -oid 
sianpuola (arctostáphylus ůva-ŭrsi). 

urodę (TP) raajarikko, vaivainen.(v. ур0дъ.) 
uroi (itk.) (TP); p. -d mies, uros.
*uŕok (B); ad. -ал urakka. 
ms! (Td Sg) k iihoitusin terj. koiralle: käy 

kiinni!
usad (Sn B Kn Td), B Td ušad, B uśàd, 

Kn ušsàd, N ussàn, Lm  usàd; pl.p. Sn B 
Td ussid  viikset: Sn mušikk„ussideŋ kerä 
viiksiniekka mies. K n ušsà į íšomenduk- 
sękš, a bard nagrokš (san.) viikset ovat 
kaunistukseksi, m u tta  p arta  h erä ttää  
naurua, (v. усъ.) 

userdno (У) innokkaasti, uutterasti: h ä n  u.
ruadau (työskentelee), (v. усердно.) 

ušika\z (B); p. -st; pl.n. -had; pl.p. -hid iso- 
viiksinen. (v. усъ.)

*îiska(ıdada (B); pr. -ndan; impf. N -ĭžin, 
-ušìn  luvata: N m inä u-ĭšin  höJ,ĩç tuha 
(tuhat) rubīad đeńgàd (rahaa). N u-ušìn  
häAAį anìa. oli u-utud ü k ś  oli lu v attu  
yksi.

uska.wlaķeta (Pl); pr. -zen; impf. -šin, N 
uskaušīmoin, uskaĭšimoizę lupautua, luva
ta : Pl u-zettī ottama. N minä baiùškonę 
uskaušīmoin vuodękš leibäd puida  m inä 
papille lupasin puida vuodeksi viljaa. 
hän uskaĩźīzęi m inùn tagaŝ тіеЬёлё hän 
(nainen) lupasi m ennä kanssani naimisiin. 
uskaĭšimoizę m inä ottada händäi тіеЬёлę 
lupauduin o ttam aan hänet vaimokseni. 

usko (Pl) tav a t, oikeudet: viero veńan a usko 
suomen uskonto venäläinen, m u tta  tav a t 
suomalaiset.

Msko|da (Sn B Td N); pr. -n; impf. Sn B Td 
-in  uskoa: Sn emme uskonu šinum  pagi- 
nan (sanojasi). B m inun kartīlę šüīg i  
miłłę ei uskonu m inun kortteih ini sylki 
eikä m inua uskonut, minä uskon, što
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toivon [hänen tulevan]. Kn sanuĩ vai 
ei uskottu sanoi, m u tta  ei uskottu . N 
tujıhttĘ dai ńăgètftį), ku i et uskogòǐ 
tu le tte  niin näette, kun ette usko. 

*usko\ttada (B); impf. -Uin koettaa saada 
uskom aan 1. vakuutetuksi; vakuuttaa: 
minä u-ttin händäi, ka (m utta) ei uskonu. 

uíkotta\da  (B); pr. -u  v iihdy ttää  (lasta). 
ušńi\'k (B Td); p. -kkad ; pl.n. -kad; pl.p. 

-koid silm älappu (hevosen suitsissa), (vrt. 
Av уш нйкъ.) 

ušńilcpäi\ŭad; pl.p. -itëid silmälapulliset 
suitset, päitset, ( v  ed.) 

xspenđampäiv (Td) N eitsyt Maarian ta i
vaaseenastum isen päivä (elok. 15 p.). 
(v. успеніе.) 

uśsŉttada, uśittada (B), Td uśutada, Sg 
uśuttada u su ttaa, k iihoittaa koiraa. 

ušt (Sn), Sn B Td P k  -e, B -į, B P l Td -ę; 
p. Sn B Td -ei; pl.n. Sn B Td -eged, B 
-ęged, P l -ęgęd; pl.p. Sn B Td -egid uistin: 
Sn uštegen uittendau, haugid suadau 
u istin ta  soudetaan, haukia saadaan, ušte- 
дел pidlău lähtä uittenmä đogē p itää  läh teä 
joelle uistelem aan. B uštet soudeīin. Td 
kodiš (kotona) vajıetud (valetut) ušteged, 
i(Üe ѵалоіп. läkkä uštege,tį lähde u istin ta  
soutam aan! ušteges on лаЪа (lusikka). Pk  
uštegen лигікаіпе. 

u s t  (Sn Td); p. -ad suu (uunin, joen): Sn 
pä(tëin u-az олЛаи dvirtsad (luukut), (v. 
ý c T b e . )

игл  (B Td Pk), Ph  -ç; p., pl.n. B Td -ad; 
pl.p. Td -id m ytty , nyy tti: B druškaл 
on gośíińÜad kai ńed uznas sulhaspojalla 
on kaikki tuom iset m ytyssä, (v. ý8|eaï>, 
-ná.)

иглаі\щ  (N); ill. -êęi pieni mytty, nyytti: 
hän keraŝ sóbàd u-êęi hän kokosi vaat
teensa nyyttiin, (v. ed.) 

uz\oh(im  (Sn), B -ohtin, V  -uhťim, Ph 
-ùht\n; p. Sn -ohtind, B -ohtìnt, V -uhünd; 
g. Sn -ohtimen, Ph -ùhtimen nuha: Sn 
u: piäŋ kibištäu äijän, hirnuttau, rügittäu, 
ńeńää sanbadau n.: päätä särkee kovin,

aivastu ttaa, ysk ittää , sieraimet ovat 
tukossa. B uzóhtin: hirnutoittau i  ńeńäs 
İілккй rögäd (ńeńä ѵалй) i  piät kibištau n.: 
a ivastu ttaa  ja  nenästä tippuu  räkää(nenä 
vuotaa) ja  pää tä  särkee, uzohiin on 
т іллаі.

uzor (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid (ko- 
riste)kuva kankaassa (pöytä-, pää-, pyy- 
hinliinoissa y.m.s.): Sn u-oid агеІІелЛаи 
(tehdään) paidan rindã. B u-ad kaŋgahis 
(kangaspuissa) poimedau (ommellaan), 
(v . узбръ.) 

uša (B) tarhakäärm e, (v. y 1ĸá). 
u(űask  (Td); g. -an (talon) tieosuus, (v.

участ|окъ, -ĸa.) 
u(tŝeńđ (B); p. -ad oppiminen, harjoitus: 

saÆdař u-ałę suai kävümä sotamies rupesi 
käym ään harjoituksissa, u. se kai лоріІІІ 
se harjoitus kokonaan lopetettiin, (v. 
ученіе.)

U(ïêìteī  (V) opettaja, (v. учйтель). 
uugomuo (N); p. -d ulkomaa: u-s-pieĩtę 

ulkom ailta. 
uvęKbotíĥ (Ph) urossika, karju. 
ūdeh (Ph) huurre, huude: ū-en naski me- 

(ťšänę m etsä tu li huurteeseen. 
ūdess\ai (Sn P l— Kš Lh Pk), B Td -ā, 

N Plı -a, N ūdęssah, uudęssah, V—Ph 
-ah uudestaan, taas: Sn hän ū. tu īi. B ū-ā 
лидеп.

ūdi\(aińę (B); p. -<АЙ; pl.n. (ūiĕed', pl.p. 
-(ūižid, uudis-: ũ-àšt kartofeīad uudis- 
perunoita.

ūđi\m  (Sn B P l Td V), Lm -n; p. Sn Td -nd, 
B -nt, Td -md; pl.n. Sn B Td Lm -med, 
V TP -mèd; pl.p. Sn B Td -mid uudin, 
nukkum asijaa ym päröivä kangas verho: 
Sn ńeiŝÜed (neitoset) magatau ū-mes. 
B ū. on релѵаЫпе (pellavainen), vanged, 
umhinaińe, štobi (jotta) ïŝakad (h y tty 
set) ei tuAdaiŝ. P l mäne ū-mē magatta\ 
T P  ũ-mèd on azuttu (tehty) paAttinas, 
senUuoAoiл  (eteisissä) i  (ja) sarai.ioin (na- 
vetanparvilla).
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ūdi\ńe (B Td); p. -st; pl.n. -led; pl.p. -ltd  
uudissato 1. -vilja: ū-št kartofeīad uusia 
perunoita, ū. leib uudisvilja, täudüugi 
omad īeibäd ū-šê suai riittävätkö  om at 
leipäviljat uutiseen asti? тдйгел oŋ kai 
ū-št syksyllä on kaikki uudissatoa. 

ūdiš\tada (Sn); pr. -tan; impf. -iin  uudistaa: 
minä ū-tan huomem^paidaą. 

ũdišrug\iš (B Td); p. -išt\ pl.n. -ehed; pl.p.
-ehid uudisruis. 

ūgor (Pk); pl.n. -ad nysterm ä, kyhmy: ū-ad 
zĩvatan bokis on kyhm yt ovat nautaeläi
men kyljissä. (Av угбръ.) 

ūhivuonę (Lm) em äkaritsa. 
ūhte (Pk) juohde,
ūh\ut, -ù d  (N); pl.n. -udęd poikim aton emä- 

lammas.
ūli\tš  (N); ad. -(tšàu katu. (v. улица). 
ūm\eń , -en (B), Td -e; p. B -ent, Td -eí; pl.n, 

B -ened, Td -eged; pl.p. B -eńid, Td -egid 
telkän u u ttu , pönttö , (ks. SKOK I, s. 64, 
t, I I I ,  k. 1.) 

ūmentŠ (Lm); pl.n. -ad te lkkä (?), eräs 
lintu, jonka vatsa on valkea, selkä m usta, 
munii puunkoloihin. 

ūrda\m  (Sn B), Td -im-, p. Sn Td -nd, B -ińt; 
pl.n. Sn B -med, Td -imed-, pl.p. Sn B -mid, 
Td -im id  (astian)uurre, pehmeä, ojan 
tapainen paikka: Sn bu((Šiss (tynnyrissä) 
on ū. B ūrdamnik  (uurtaja) ūrdau (uur

taa) ū-med bu(İŜīh, когѵолоіЬ. Td ū-imei 
lehm mäńi.

ūrdamnik (B) uurtaja , astian uurteiden 
tekijä.

ūr\tta (Sn B Td); pr. -dan; impf. Sn Td -Im , 
B -d in  uurtaa; Td ahertaa: Sn ūrdau  
ūrdameę šijaa. veši ūrdau kaikeв (koko) 
raudan. Td regi ūrdau [kun ajetaan  um - 
pea ja  lumi jak au tu u  kahden puolen]. 
hän ūrš. ūrŝ  (ahersi). 

ūškū  (Kš) uusikuu.
ūš (Sn B Td Kš Lh), N uus, TP  ūzi, Ph 

uusi] p. Sn B Td Kš ūt, N ūt, Ph uuttę; 
pl.n. Sn B Td N Lh ūded, Kš ūdèd\ pl.p. 
Sn B Td ūšid, K š ūšīd; komp. Sn ūdembi-, 
sup. kaikiss^ŭŝim  uusi: Sn hän ošt (osti) 
ūdee hebog. verkko pidăiš Auađida kiäbri- 
kōid (tuohikohoja) ūžiđ. B mida ūt? 
ū-den-nu tuged pandau jo uuden [aidan] 
viereen pannaan tukiaiset. Td ajan ūde- 
hese ajan um pea (tiettöm ässä lumessa). 
Kš ūt sobad uusia v aa tte ita . N  kezän aiga 
ūt kazvau. hän ištuu, uuź ń i küps hän 
istuu, pelästyneenä (ei raaka eikä kypsä). 
P h  toišęks kierad uuttę i kazvau seuraa- 
vaksi kerraksi u u tta  kasvaakin. 

ūšvuoê (Sn Kš); p. Sn ūìvuot uusivuosi: Sn 
Hnad vaAetau ūìvuot vaste (aattona). 

ūtaštì (Kj) uudestaan. 
ūìates (Lm) veden u u ttam a kohta maassa: 

veden ū.

vaąhtohu\z (Kš); p. -ì vanhuus.
*vaąhtu\da (Sn B Td), Pl vahntu\da; pr. 

Sn B Pl Td -n; impf. -in  vanheta, van
hentua: Sn OAeđ dơjıo (kovin) v-nu. Pl 
ăijäł (kovin) oled vahntunu. 

vaąhtu\tada (Td); pr. -ttau\ impf. -İ van
hentaa (ihmisen). 

vada (V) vata, sylen pituinen verkko, jolla

pyydetään lohia kahdella pienellä ve
neellä.

vađi (TP); pl.n. -d puumalja, -vati.
vadn\as ks. vannas.
va(đǻišta (Kn) vikistä (lapsen valittelu, 

kiukuttelu).
vadvo\da (Sn B Td); pr. -n; impf. -in  vatvoa, 

tempoa puoleen ja toiseen, pudistella:
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Sn m inä tukis v-in händäi. B tüöd (pella
via) vadvotau ku kuošaīimpiähä  (kuonta
loon) pandau. 

vadvond (B Td) vatvonta: taboitetau i  tëurā 
i toišë lekutetau, se v. on o tetaan [jstk] 
kiinni ja  puoleen sekä toiseen liikutetaan, 
se on v.

vagaha\ińe (Sn B Td); p. -šk pl.ıı. -išed] pl.p. 
-ižid  pienoinen lapsi (ei puhu, ei kävele 
vielä): Sn vahnad da (ja) v-iŠed ondau vai 
kođis (kotona). 

vagahīne (Y) aikuinen. 
vag\arm (Sn—Kš), V Plı Lm -uoi. Td -àrm, 

N -armo, У -uoi, TP SP -oi, Kj haharm; 
p. Sn—Kš -armod, Td -àrmod, V -uoid, 
SP -oidu, V Plı -uoid ; pl.n. Sn— Kš 
-armod, Td -àrmod, Y -uoid, V P h  -uoid, 
TP SP -oid-, pl.p. Sn—Kš -arvwid, Td 
-àrmoid, V P h  -o.ıuaid, SP -олоі vadel
ma, vaapukka, v a ttu  (rubus idaeus): Sn 
šigänn^on äij vagarmod siellä on paljon v. 

vagarmbarb (Td Sg); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
vaapukan varsi: ѵ-оіл haudutan ragendoid 
(kiuluja), v-oid đuodau prostudas (vilus- 
tuksessa) dălgene külüd (saunan jälkeen), 
nostan higen. 

vagarmhein (N) ed.
vagauz\uda (Td); pr. -ũ vakaantua: v-ũ 

đäńiksen poig (san.). 
vag\o (Sn—V SP— Kj Pk); p. Sn—V Ph Kj 

-od, SP -uo; pl.n. Sn—V SP—Kj -od, 
P k  -òd; pl.p. Sn—V -oid, SP -олоі Ph 
-uoid vako, V myös joen syvä kohta, 
josta pyydetään lohia vetäm ällä kahdella 
veneellä sylen p itu ista  verkkoa: Sn künt- 
tes v. rođizou, adrań đälg kynnettäessä 
v. syntyy, auran jälki. B vagod müöi 
mänel Td vagonęl vagonęì {kündäi hebonę). 
SP vagon pohãu. Lm vagod adra.ı ajades, 
kündädes.

vagode\lta (Pn); impf. -Un vakoella (pelto). 
vagoĩind (B); p., pl.n. -ad; pl.p. -uid  västä

räkki (?): v.: Uänd (pyrstö) om pitk, mus- 
tad su.tıgaìźed (sulat), vangedad sungaiêed

bokis (kyljissä); duoksou vagod müöi, 
tìrskau, Kändad nekuttau (heiluttaa). 

vagolinduińę (Kn) ed.
vago\ta (Sn B Td TP); pr. -dan; impf. -ŝin 

vasta, ajaa vesivakoja kylvettyyn  pel
toon: Sn ku rugišt šiemetäu, šīd v-tau 
pend kun ru ista  kylvetään, niin vaoŧaan 
pelto. T P  küłvetäh rugis, ašvšivoitah (äes- 
te tään), sīd (sitten) v-tàh. 

vaguoišema (Lm) vadelmapaikka, vatukko. 
vaha (Sn—Kš V SP Ph Lm Pk); p. Sn—Kš 

V Ph -d vaha: Sn tuohukseę (kynttilän) v. 
B ńītüd  (lankaa) vahatau ѵ-л. Lm  me- 
hųäišen (mehiläisen) v. 

vahahine (Ph) vaha-: v. tuohus (kynttilä). 
vahanaufk (Sn B Pl), Td -koi; p. Sn B Pl 

-kkud, Td -koid-, pl.n. Sn B Pl -kud. Td 
-koid\ pl.p. Sn -kuid, Td -koid vahveroi- 
nen, karvarousku, vaaleanruskea, pyö
reä helttasieni (lactarius torminosus). 

vàha\ta (B); pr. -dan vahata , sivellä va
halla: ńītüd  (lankaa) v-tau vahan. 

vahà\İtéu (N); pl.n. -(Ûùd — vahanauk. 
*vahìŋgo (N); in., elät. -s vahinko, onnet

tomuus: šīd tūđī sįs v-s blieššipied mu- 
ziĥàd sitten sen onnettom uuden johdosta 
ovat saaneet alkunsa kaljupäät m iehet. 

vahn (Sn—N Kj M Lh P k  Pv), V Ph Lm  -ę, 
SP -u; p. Sn—V P h —Lh Pv -ad, SP -oa; 
pl.n. Sn—V S P —Lh P v  -ad, Kn N -àd\ 
pl.p. Sn—V Kj M Lh Pv -oid, SP -oi, 
Ph -uoid\ komp. Sn Kš V SP Ph  P v  -embi, 
B Pl Td N M Lh P k  -emb, B -ęmв, N -ęmb, 
-ęm, P h  -embę-, sup. Sn Kš V vahńim, B 
kaikkid v-ęmв, Kn SP v-im, N vahńim  ,Ph 
vahńin, Kj kaikiž v-emb, Lh kaikiz v-emb 
vanha, entinen: Sn v-akš nugedau v-na 
pidetään, v-emban^ondes void ńevvoda 
šina vanhemmaksesi sinä voit neuvoa. 
ende v-az ennen vanhaan. B v. drūg e. 
ystävä. Td v-emb ondes vanhemmakseni, 
-si, -nsa). ѵ-ал ots on ru/þùs (rypyssä), seę 
v-oid eunę šigä, k u i . . . niin v-oja ei ole 
siellä, kuin . . .  N v-ęm veĩ. hosuda-f, sin  
onęt kaiìcee rahvahàn pieu v-emb hallit-
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sija, sinä olet kaiken kansan ylin (van
hin). M v-embat šindai (sinua). 

vahn\embi (Sn Kš Plı Pv), Td -emb. N -ęmb; 
p., pl.n. Sn Td K š Ph  Lm  P v  -ernbad; 
pl.p. Sn Td Plı Pv -ernbid, Kš -embīd 
vanhem pi (isä, äiti): Sn oŋgi v-emhao 
kođis? N oŋgo teił v-ęmb? onko teillä  isä 
t .  äiti?

vahnaińe (Td) hyvin vanha. 
vahnati (Td) vanhaan aikaan. 
vahnembaíi (Sn) vanhemmaksesi: v-(„o.ıdes 

void ńevvoda šina (sinä). 
vahnu\s (Sn Kš SP Ph), P l У -s, Kn Td -s; 

p. Sn P l Kn Td Kš V Ph -ì; g. Sn Td Kš 
У P h  -den, SP -on vanhuus: P l v-z voittau 
alan tu lla  vanhaksi. Td v-deŋ kauíi eę 
voi vanhuu ttan i en jaksa. У v-den (iäh 
(SP v-uon (ah) muga asui vanhuuttaan  
niin teki.

vahnu\z (Td); p. -st; pl.n. -ksed; pl.p. -kšid 
vanhus.

vai (Sn B Kn Td N V T P  P h  M Lh Pk) vain, 
ainoastaan; vai; m utta : Sn hää vai tuĩi. 
m i šindai om pahendannu moišekši, vai 
ed voinu m ikä sinut on tehny t niin huo
non näköiseksi, vai oletko sairastanut. 
B ĩinnā  (kaupunkiin) om vai ńeĩ virstad. 
šina mindai vai muanitàd sinä m inua 
vain narraa t, kudamàt šina otan, đūrèd 
vai AadvàD kum m at sinä o tat, juuret vai 
la tvat?  Kn oĩìn m inä sjıūšbàs, vai ei 
pūttunu тіллд ńähùì tsarįd olin m inä sota
palveluksessa, m u tta  en sa ttu n u t näke
m ään tsaaria. Td hän vai tuĩi. N i  pu- 
naīźīzei me((Šànišànd me(İŠìkkòi vai me (s 
humegāškaaš ja  m etsänhaltia pyörähti 
metsikköön niin e ttä  (vain) m etsä humisi, 
tsaŕ nagrahŭzęi: vai mieź о л к  śinal tsaari 
naurahti: kylläpä sinä olet (aito) mies! 
(širĩcku sanou: т іллаі pajattada oli aigad, 
vai ka i  hüvis pajois т іллаг pieŋ kibišfi 
heinäsirkka sanoo: m inulla oli aikaa lau
laa, m u tta  vain hyvien laulujen johdosta 
päätän i kivisti. TP pienUę ,ıapsi.ıę varai- 
šutetah: mäne vai randàh, vedehine ottau

sinun  pieniä lapsia peloitellaan: jos vain 
m enet ran taan , vedenhaltia vie sinut. Plı 
midä vai tahtonęd m itä  vain tah tonet?  
suaigo sńimidă vai ei oliko m ahdollista 
valokuvata vai ei? M (ervehuì vai еолпе . . .  
te rv ey ttä  vain ei olle, [niin] . . .  Pk  ka((Ŝo 
vai ku i minä ло(<Іёиэп miehid katsos vain, 
kuinka m inä hutk in  miehiä! 

vaigatta\da (B); pr. -u  vuotaa, tippua: v-u 
krouīaz (katon) lăbi. 

vaigedasíši (Kn) vaikerrellen. 
vaikastoi\itada (B Td); pr. -tan; impf. -(in 

vaientaa, ty y n n y ttä ä  vaikenem aan (itke
m ästä): mama (äiti) v-( napsen. 

vaikastu\da (B); pr. -n; impf. -in, Td ır i 
kastui vaieta: B kumaċti vierdau i v-tau 
paneutuvat suulleen [maahan] ja  vaike
nevat.

vaikkań\i (SnB ), Kn -ę, Td Lh -e, N val
liani vaiti, ääneti: Sn ištu v.\ B läh( iäre 
(pois) v. Td ole sa v-e\ N ол§ vaikańil 

vaikkina\ińe (B Td); p. -st; pl.n. -išed-, pl.p.
-išid vaitelias: v. om vähäm-pagišiį. 

va-ilise (Td) vain: häm [ko-ńđī] v. le-kkū 
me-Usad müöi se [karhu] vain lekkuu 
(liikuskelee) m etsää pitkin, (yhdyssana 
lyydiläisestä vai ja  Av лйше.) 

ѵаітело\іщ  (TP); p. -stę (itk.) vaivan-, 
ikävänalainen: bAahosAovi m inùd v-stę 
nastę siunaa m inua v-sta lasta! 

vain (B P l Td); g. -un vainu: B hänen 
ńeńäss^oo hüvä v. koir ottau v-un. Pl 
ѵ-илл..оШи koir koira vainuaa. 

vainu\ta (Td); pr. -dau-, impf. -š vainuta, 
melkein vaistom aisesti aavistaa (vaara). 

vaiv\ę (TP); g. -àn vaiva. 
vaŵa\ińe (Sn), T P  -ine; p. Sn -st; pl.n. 

-išed; pl.p. -išid, T P  , -izid  vaivainen; 
tuskainen, tukala: Sn v-št sanotau rau- 
kakš. sūr mier v. (v-išeę?) vara (san.) suuri 
m aailm a on huono (vaivaisen?) tuki. TP 
kandelìd üheksäd kūhudèd v-izis vaítĥaì- 
zis (itk. morsian äidilleen:) kannoit yh 
deksän ku u k au tta  tuskaisessa kohdus
sasi.
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vaja\g (Sn—V Ph Kj), SP -i; p. Sn—V Ph 
Kj -qad, SP -idu; pl.n. Sn—V Ph Kj 
-gad, SP -id; pl.p. Sn—N -goid, V Ph 
-guoid, SP -(ī; komp. Sn -gembi; sup. -gim 
vajaa, vailla, vaille: Sn v. buĩê (tynnyri), 
mäküšk (leipä) eujıę täus. B midä hän 
on v. m itä  häneltä puuttuu? miksi hän 
on tyy tym ätön? midä šinä oned v. m itäs 
vielä haluat? miksi osoitat ty y ty m ä ttö 
m y y ttä  [riidellessä sanotaan], vīt v. sada 
rubīad v iittä  vailla sa ta  ruplaa, т ілла  
koлmèd minuttad v. minun kelloni on 
kolmea m inuuttia vailla. Kn v-k knađ  
(tiinu). V v-gaŋ kuađin panin. 

vajagoi\ttada (Su), B Td vajauzoi\ttada, Td 
vajanzoi\ttada; pr. Sn B Td -tan; impf. 
Sn Td -(in, B -tin tehdä vajaaksi, kaa taa  
pois (astiasta): Sn buĭš (tynnyri) pidlău 
v., ãaəo (kovin) töuS oo. 

vajauz\uda (Sn B Td); pr. -u; impf. -ui 
tu lla  vajaaksi (esim. astia vuotamalla): 
Sn bu(tóiss jÆ į véi. buĩš (tiinu) v-ui. 

vajeh (Sn); p. -í; pl.n. -ed; pl.p. -id verk
kojen liitoskohta, vaihe, väli: ku kakš 
verkkod šidotau ühtē, šīt (niin) se kes- 
kuİİš _oŋ kaìıtee verkon v. 

vajeh\tada (Sn—V M), SP -toa. Plı -tai; pr. 
Sn—V SP Plı M Lh -tan; impf. Sn B Pl 
Td Kš N V SP Ph M Lii -Un, Kn -ťm, 
N vajèhtìn, Lh va^h iin  vaihtaa: Sn minä 
v-iiį häneŋ kere hebod. N eƞki voi v. 
šihe hébòi enkö voi v. siihen hevoseen 
[omaani], v-tettai hebòd piespienai vaih
tav a t hevoset ilman välirahoja, v. pidau 
hienombakš p itää  v. [raha] pienemmiksi. 
Lh käbrüd üleń điešovā va(ehdį kuusen
kävyt vaihdoin (möin) hyvin huokealla. 

vajehta\zetla (Sn); pr. -zen; impf. -žin  vaih
ta a  paikkaa: v-zen: minä Ылеп šinum  
bokkā (viereesi), šina Ыле m inum  bokkā. 

vajèhtus (B) vaihdos, vaihtam inen: т иллоі 
šina oiīd ńü(Ŭäl. a ńügü v. іилои viime 
vuonna sinä o tit juuret, m u tta  ny t tu 
lee v.

vajo\da (Sn N AY); pr. -n; impf. -in  vajota:

Sn suod müŏi matkadad, v-d suoho suota 
myöten kulkiessasi vajoat suohon. N v-i 
suohei. hebo pouvei suoi lietteyei v-u hevo
nen polviin asti hiekkaan v-aa. 

va\k (B); pl.n. -kàd vakka, laatikko, tölkki. 
vakai\ńe (B); pl.n. -šed (nuuska)rasia. 
vakkina\ińe (Sn B Td Pk), N -inę; p. Sn B 

Td -li; pl.n. -išed; pl.p. -išid vieras, tu n 
tem aton, outo: Sn v. m ušik ken олпои 
küläš m ikä lie outo mies on kylässä. 

vaks (Sn B Td); p. -ad kiiltovoide (kengän): 
Sn mäne osta v-ad i voida (voitele) m ustat 
ÜabatoD (saappaat)! B Ŭabatoiden tëisdt- 
tau v. saappaiden pulıdistamisvoide. 
(v. вáĸca.) 

ѵал\ada (Sn— V Lm  Kj), Sp -oa, P h  -ai; 
pr. Sn—V SP—Kj -an; impf. Sn—N SP 
-öin, V P h  -uoin , Kj -uon kaataa, valaa 
(nestettä): Sn v-a m iīīe i téajuò Üašk 
kaada minulle kuppi teetä . īiuhan v-etau 
vet venehes-p^äi äyskärillä ajetaan ve ttä  
veneestä, razvas tuohusl (kynttilöitä) 
ѵ-etau. (inad v-etau indan ūīvuot vaste. 
B pOftëin v-etau piäle |kuum aa v e ttä  kal
tattaessa], šeńih ŕum kĩ v-au vīnad sul
hanen laseihin k. viinaa, šīd boïnoid šid 
i v-au sitten  sairasta siinä valeleekin. 
Lm  pappi v-au (kastaa) napsen. Pn  lcülbe, 
poigu, külläšesti, vala vetle valdaišesti 
(kan.).

*van\adazę (N); pr. TP -ahęzę; impf. N 
-òizęi valella itseään: N pezīzęi, v-òizęi. 
TP vanahęzę пгіоіл (niillä) ѵеггл. 

val\aA -«•(■*! (N) ryh tyy , rupeaa: tūđ ī kaši 
i  koir peŕXi i v. hänes ümbeŕi verìizum- 
mài kissa ja  koira tu livat p irttiin  ja  ru 
pesivat hänen edessään liehakoimaan 
(kieriskelemään). (v. валяй.) 

na./ia|$(Sn Pl), Td ѵиала\р; p. Sn Pl Td -p- 
pad; pl.n. Sn Pl Td -pad; pl.p. Sn Pl Td 
-poid; komp. Sn -pembi vaalea: Sn saur 
hebo Ылои kakškarvaińe, v. kimo on kahta 
väriä, v. sauras on vie v-pembi ku i saur 
liinakko(hevonen) on vielä vaaleampi
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kuin kimo. Td ѵиалар kari' vaalean
ruskea (hevonen). 

vana\ttada (TP); pr. -tan valella: sīd (sitten) 
napsi v-tetah. 

vanatus (TP); p. -í valelu: tuattah paidah 
naps(i) punotah endę v-t isänsä paitaan 
lapsi kääritään  ennen v-a [ristiäisissä], 

vand (Sn— Kš Pk), N vaud, V Ph  vand\ę, 
SP -u; p, Sn— Kš Y Ph P k  -ad. N vau- 
dad, SP vandoa valta, lupa, vapaus; 
tah to , vapaa tah to ; halu: Sn v. on anttu 
s ĩī īei, et kunde.ıę ń i kedä sinulle on an
ne ttu  vapaus, et to tte le ketään. B en 
andanu v-ad (lupaa) koskeda. P l šin v. 
on anìa kui, ka . . .  sinulla kun on valta  
antaa, niin . . .  Td lienou vanu sinun  t a 
pahtukoon sinun tahtosi! se hällă oīi v. 
ende kuonęndad se oli hänen tah tonsa  
ennen kuolemaansa, łıälle on äi anttu 
v-ad hän on saanut elää oman tah tonsa 
m ukaan, vīn andau v-an šüödä viina an
ta a  ruokahalun. N vaud sinuu, ku i 
kū(Ûùd, muga i  ruoda' tapahtukoon ta h 
tosi, m iten haluat, niin teekin. ak śe itkou 
kńaginau : proidiu vaud зілла і se eukko 
itkee morsiamelle [häissä]: m enetät oman 
tahtosi. P k  тілле on v. gūlaitta m inulla 
on lupa kävellä (huvikseni). 

vandai\ne (TP); pl.p. -sid vapaus, oma 
tah to : kuń i олеЛ sinä отіл ѵалдеілоіл 
ѵ-гіл niin kauan kuin sinä olet omassa 
ihanassa vapaudessasi. 

valdaišesti (Pn) mielin määrin: vala vette v.\ 
(itk.)

vajıda\īīińe (Sn B Td), N vaudaĩĩīnę, Kj 
vanda\līńe; p. Sn B Td -īīišt; pl.n. -ĩĩišed, 
Kj. -līèed\ pl.p. Sn B Td -ĭīišid  omaval
tainen, vallaton: Sn v-ĭīiń^oned, et kun- 
denę (tottele) ńi kedä (ketään). Kj v-līšed 
napset tunoba,ku voĭan anduot lapset 
tu levat vallattom iksi, kun vallan annoit. 

vandivoi\da (Sn), B P l Kn Td -ta, AY -tta; 
pr. Sn B P l Kn Td -(tíen; impf. Sn B P l 
Td -(íŝin, Kn -((Ŝīn hallita, vallita; B 
myös anastaa, vallata: Sn ei voi v. ń i

heboid (hevosiakaan). Kn minä v-(İŜen he
bon.

vanęh (Ph); p. -tę; g. -ęn valhe: v-tę pagišed 
(puhut).

vanę\nta (Sn); pr. -nęn; impf. -īin  kastella: 
mäne v-nę svetan (kukkaset)! 

vaīeŝ\näg (Sn), B -ńag, Td valèšńao; p., pl.n. 
Sn -nägäd, B -ńagad, Td valèšńqgad m et
sässä m aassa viruva m ätä  puu: Sn v. om 
mвįíǻäs sorìu (kaadettu) pū ĭibo (tahi) 
Шлел kiändänü  (tuulen kaatam a). (Av 
валеж йна, v. валёж никъ.) 

ѵалдат (Sn B Td), Td T P  SP Plı -o; p. Sn 
B Td Ph  -od; pl.n. -od, B -òd; pl.p. Sn B 
Td -oid, Ph -uoid (vene)valkama; Td 
myös kapea paikka salmessa ta i joessa: 
Sn v. oo venehen pidänDŠija (pitopaikka). 
paŋgad veneh v-ō\ B vedimme venehen 
v-ō (Td v-oï). v., kuhu  (mihin) venehid 
vedetau. SP v-oh venehet pandah. P h  v-o 
venehen ajandę-sija. 

vang\ed (Sn—V Ph), Td -ĕd, N vauged, vau- 
gęd, vaugèũ, V vang\èd, T P  SP Lm  -ei; 
p. Sn—V Ph P k  -edad, N vaugedad, SP 
vang\iedu; pl.n. Sn—T P Ph -edad, B -edàd, 
Kn Td -ĕdàd, N vaugedad, SP vaAg\ied; 
pl.p. Sn Pl Td N V Ph -edid, Kn Kš -eđīd, 
T P  -einoid, SP -іелоі valkea, valoisa: Sn 
ńügü (nyt) üöd vangedad da (ja) lühüdäd. 
oīi kũdameę v. (kuutam o), beīm  (kaihi) 
oo šilmäs v. B v-edad līpuoid (perhoset). 
v-edàd gribän (ta tit). Kn v. mua(yäri). рел- 
vahàd tuAdàŭ v-ĕdàkš. N īäimahiīsei i  lień 
semmoinę vauged leim ahti ja  tu li niin 
valoisa, vahn staŕik istuu, vaugęd bard 
vanha ukko istuu, p a rta  v. T P  ku ń i oned 
sinä отіл ѵ-еілоіл vaAdaizin (itk .) niin 
kauan kuin olet omassa ihanassa vapau
dessasi. Kj vauktin kirjuot]„ker valkeine 
kirjoilleen [kangas], 

vangedaine (Ph) m unan valkuainen. 
vangedamb (B) kirkkaam m in, valoisammin: 

pimed on, pašta v. [kūdoi]l 
vaAgedali (Ph) valoisasti, kirkkaasti: se 

ралаи ülen v.
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WAgedatta\u (Kn V); p., pl.n. -vad vaa
leahko.

vaAgędhibdaińe (B) valkeahipiäinen. 
vaAgediŋkirđaŭ (N) valkeankirjava [lehmä], 
ѵалд\еіа (Sn), B Td -ota; pr. Sn -enou, B Td 

-odau, Kn -enòu, Td -odàv, N vaugodau, 
V T P  ѵалд\опои; impf. Sn -eń , B -oi, -oŝ, 
N vaugoń valjeta, kirkastua, vaaleta: Sn 
äńišem  (Äänisjärven) ріал taivas v-onou. 
B päiv, soba (vaate) v-odau. Td релѵаг 
v-odàv пигтелд levitetty, pellavat vaalene
vat nurmelle lev itettyä. N kai sadu vau- 
gonnu koko puu tarha oli tu llu t valoi
saksi. T P  sīd (sitten) ѵалдопои rugis 
(ruis).

ѵалдиоі (Lm) valkea lammas. 
vali\kki (N); g. -Ìcìn kaksikym m entäviisi 

ruplaa.
vaīi\ta  (Sn B Td), Td -ta; pr. -(Ŭen; impf. 

-Ŭin, N valìŬ  valita: Sn minä v-(Ŭin 
sītÜad (karttuunia) цйелле paidakš. 
N bŕiha valìŬ koīŬaišęę nuorukainen va
litsi sormuksen. 

ѵалкіп (Sn), B váïkin, valkkim , Td ѵалк- 
kim, TP P h  Lm ѵалккі; p. Sn vaÁkind, 
B valkint, Td ѵалккіпиі, Ph  vaAkkid; 
p l.n . Sn vaÀkimed, B P k  vaĩkkimed, 
B valkkimęd, Td vaÀkkimed, Ph  vajıkid, 
P k  valkimèd; pl.p. Sn vaлkimid, B valk- 
kimid, Td vaÁkkimid valkki, uittosalko 
(rahe- 1. ta lv inuo ttaa  vedettäessä): Sn 
v. om p iiu t huarput колтекйте u. on 
noin kolm eakym m entä askelta pitkä. 

ѵалккіІаЫедЫ (TP) avannot rahe- 1. talvi- 
nuotan vetoa varten. 

ѵа\лкііа (Sn Td), B -Ikita; pr. Sn Td 
-л ki(Ŭen, B -ĩki(Ŭen; impf. Sn Td 
-лкцй іп , B -īki(Ŭ in  valkita, joh taa  val- 
killa nuottaköysi jään  alitse avannosta 
toiseen ra h e -1. ta lv inuo ttaa  apajoidessa: 
Sn ѵалкітел ѵалкйаи. vaAkitess^oo haŋg 
(uittohanko). B nuotan soroihe (sorasi- 
miin) šidotau nuor, šīd se nuor vaĩkitau  
điän attę.

ѵалкіій \і (Sn); p., pl.n. -ijad\ pl.p. -ijoid 
valkitsija, uittosalon hoitaja rahe- 1. 
ta lv inuo ttaa  vedettäessä: ѵ-і]ал p id iău 
олЛа haŋg (uittohanko), puine, kakšŬor- 
paińe (kaksihaarainen). 

vallah\ad (Sn B); pl.in. -is valjaat: Sn hebo 
v-iss„on.

vallahu\z (Sn B), T P  -s; p. Sn B -sí; pl.n.
-ksed-, pl.p. -kšid valjaat: Sn heboo v-ksed. 

*vallai(Ŭeze\tta (B) viereksiä, olla huiskin 
häiskin, heite ttynä huolim attom asti: đeŋ
gad (rahat) ei v-ta рікал. (v. валяться.) 

vall\astada (Sn B Td V T P  Lh); pr. Sn B 
Td V Lh -astan, N -äslau; impf. Sn V Lh 
-ašlin, B Td -aštsin, B -àst, -ašŬ, -àšŭ, 
N -à śí valjastaa: B v-asta hebol muŝįk 
(mies) vä liä si hebon ägehē (äkeen eteen). 

valľastu\z (Td); p. -st; pl.n. -ksed valjastus. 
vaīīoi (TP); p., pl.n. -d kaurajauhoista pais

te ttu  pannurieska: rodih kagrainfį) đau- 
ho; đauhos paštetah kokkuoid i v-d syn
ty y  kaurajauho; jauhoista paistetaan 
kauraleipiä ja  p-koja. 

va\īmištada (Sn B Kn V Lh), Td Plı 
-лmištada; pr. Sn B Kn V Lh -īmištan, 
B -ĭmìštăn, V -īmistan; impf. Sn V Lh 
-ïm išdn , B -ĩmišíHn, Kn -īm išŬīn, Td 
-лmiš{ĕin, N -īm ìzd, Ph  -AmišŬin valmis
taa , tehdä valmiiksi: B šìt рало ĩienòu 
vaĩmištettu sitten  palo on valmis, šin aiga 
külü vaīmištetau sillä aikaa sauna laite
taan  kylpykuntoon. калтёк šiemeilī (kyl
vettiin), valmistelit. N valm ìzd đeńgàd 
paĥèttai pani rahat valmiiksi pakettiin. 
V ēźmai релѵаз pe.tdoh siemettãh, sìd hara- 
voittah, valmistettah, sìd küikittäh  ensin 
pellava peltoon kylvetään, sitten  hara
voidaan, valm istetaan, s itten  k itketään. 
P h  taAkkunad vaAmištetah kagras. Lh hän 
troikaa (puvun) sen valmištau. 

valmište\łda (Td); pr. -h u  valmistella. 
va^m ištuda  (B P l Td), B Td -Imištuda. Td 

-Imištuda, T P  -лтізіисіа; pr. B P l Td 
-Amištū, B Td -Imiŝtuu, T P  -лтіэШ; 
impf. Pl Td -лпызЫг valm istua, kypsyä,
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tu leen tua (vilja): B koñz kazvau, val
mistuu, šīd ńitetau kun [ohra] on kasva
nu t, kypsynyt, sitten  leikataan. Td pe:ıd 
valm istuu pehmĕdakš, šīd haravòidàŭ k i
ved iărē kun pelto on tu llu t pehm itetyksi, 
sitten  haravoidaan kivet pois. T P  kouz 
(kun) süţßze.ı kagrę va.ımistū. 

vajīm iš (Sn—V), Kn -лтгг, Td -ìmiš, -īmìš, 
N -ĭm ìŝ, SP -лтіг, P h  -лтіё; p. Sn—У 
-īm išt, Td -ìm išt, SP -Amistu, Ph  -Amištę; 
pl.n. Sn—V -ĩmehed, B Td -łmehed, Kn 
SP P h  Lh ĩm ehed , Td -Amëhèd. N -umę- 
hèd; pl.p. Sn B Pl Td N V -ĭmehid. Kn Kš 
-īmehīd , Td -łmehid, SP -лтеЫ, Ph  -,vrn,e- 
łıid valmis, kypsä: Sn minä oštìį (ostin) 
vaīmeheũ štanan (housut), šindai aino pi- 
diäu ѵалтеЬеМ daksattada sinut on aina 
toisten riisu ttava. B šīd  (sitten) рало vaľ- 
m iŝ īienòu kazvamā. varusta pišŰaī 
(pyssy) vałmehekš (kuntoon)! Kn sìt se 
Іилои do va.ımehèkš peAvàzmŭă sitten  se 
tulee jo valmiiksi, pellavamaa. Td vaĭ- 
m iž muard. N rugeiıèt tămäd rege.tę kan- 
dęuìī vaumęhèkš näm ät rukiit kantoivat 
rekeen valmiiksi (ilman om istajan apua). 
šüöìèttai, duotèttai hebo vaumęhěkš syöt
täv ä t ja  ju o ttav a t hevoseni ilman mi
nua. tuodī m indai vaumęhèkš m inut tuo 
tiin  tie täm ättän i. 

ѵалра\z (B), V -s vaalea. 
vaAjuda (Sn B Kn Td—У Plı); pr. -ū. B Td 

N -m u ; impf. Sn B Kn Td— V  Plı -ui 
valua, vuotaa (vähin erin): Sn veêi ѵалй 
märgis sobis (vaatteista), ńīštä ńeńä , rögä 
va.mĩ Uŭńäled šilm iz ѵалиіаи. B ńeńä 
ѵалии nenästä vuotaa räkää, veŝi ѵалй 
sobis-piäi. veri ѵалй rozas (poskesta). 
liüuńeĩèt ѵалиіаи. Kn полдиЛ (kuola) va- 
лиЫаі. Kš полд ѵалй. 

vaAušk (Pl Td Pk); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
pieni limppu. (Av валуш ка.). 

vanujttada (Pl N), Td -tada; pr. P l Td N 
-tan; impf. -iin  va lu ttaa , vuodattaa: Pl 
ńongud (kuolaa) v-tad sūs-piäi. 

vanja (Sn V TP); p. Sn -ad; pl.n. -ad, TP

-àd, pl.p. Sn -oid (kapea, p itkä) rako, 
vana (jäässä): Sn v. oŋ kaidaińe (kapea) 
duro (juova, viiru). T P  diäs on vie (vielä) 
vanàd. v. ųŰepiässăh (itsestään) hалде- 
nou. (ks. vanoin .) 

vandjeh (Sn B Pl T d—Lm), B N -ęh, Kj 
-eh; p. Sn Pl Kš N -eht, B Td -ehk V Ph 
-ehtę, SP -ehtu, Kj -eht; pl.n. Sn B Pl 
Td—V SP Ph Lm -ehed, B N -ęhęd,
V -ehèd, Kj. -ęhęd; pl.p. Sn B Pl Td N V 
P h  -ehid, Kš -ehīd, SP -ehī, Kj -ęhīd 
vanne; jousen, rysän kaari: Sn bıųŬiz 
vandehet p a ku ítì tynnyristä  vanteet irto 
sivat. B Ъщйіп, ragendon (kiulun) v. Td 
mereŝin (rysän), kriezlan (m atkareen) v.

vannahajińe (B Td); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. 
-išid pieni rau ŧa tupp i tadehangon haa
ran kärjessä, suojana kulum ista vastaan. 

vannjaz (Sn—N SP Pk), V -às, vadnas. Ph 
vadnàs. Ph  Kj vadnaz. Lm  vannjas; p. Sn 
—N P k  -ast, SP -astu, V Ph  vadnastę; 
pl.n. Sn—N SP Lm vannjahad, B У -ahàd,
V Ph Kj vadnahad. Ph  vadnahàà, P k  
vannjăhàd; pl.p. Sn B P l Td N Pk  -ahid, 
Kn Kš -ahīd, SP -ahī, V Ph  Kj vadnahid 
vannas, teräväkärkinen rau ta tu p p i aa t- 
ran haaran suojana; samoin tadehangon 
haaran kärjessä: Sn nämä v-ahaD p idŉ u  
azettada adrā. Kš adr v-ahījeŋ kere.

vanjoin (B), B Td -oim, P k  -uem; p. B 
-oińİ, Td -oimd; pl.n. B Td -oimed, Pk  
-uemed; pl.p. B Td -oimid, P k  -uemid 
(kapea, p itkä) rako, vana (jäässä): B diä 
vanoiml katkedeĩ kai jää  rakoili koko
naan. (ks. vana.) 

vanjuda (B Td); pr. -ū; impf. -u i vanua: 
vate (sarka) v-īL\ kaidenou i (ja) lühenou. 

vanujttada (Sn B Sg), Td -tada; pr. Sn B Td 
Sg -tan; impf. Sn B Td -ťin  vanu ttaa : Sn 
B v. vatet (sarkaa). Sg tukìs v. an taa  
tukkapöllyä. 

vaŋguda (B) vonkua.
vaŋgund (B); p. -ad vonkuminen: Aapš koi

ran v-as heraštui (heräsi).
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vara (Sn); p. -d vara, tu rva, tuki: minä  
varaa šinū piđäă  m inä tu rvaan  sinuun. 
sūr mier (maailma) oo vaivaiseę v. 

*varadu\da (Pn); pr. -tah pelästyä, kauhis
tua: nuored neidod v-tah (kan.). 

varagoi\ttada (B); pr. -tan; impf. -tin  va
ro ittaa: iša poigan v-ĩ. 

varaidaška\ta (Sn B Td); pr. Sn B Td -den;
impf. -šin  ruveta  pelkääm ään.

*varàidu\z (Td); g. -ksèn peloitus: v-ksèn 
tie pandàŭ heijıę pölkud pe.ıđŏ,tįj p e lo tu k 
seksi pannaan niille (linnuille) pelättim eŧ 
pellolle.

*varaišu\ttada (TP); pr. -tan pelo tella: 
pieninę napsi.nę v-tetah pieniä lapsia pe
lo te llaan .

varai\tta (Sn Pl), B Td -ta; pr. Sn B P l Td 
N Ph  Lh P k  -dan; impf. Sn B Pl Td -šin, 
B vargašin, T P  varaizin pelätä: Sn minä  
v-dan kuíkutest (kutittam ista), huige- 
toińe, kudam ei huigedad v-da ń i kes 
häpeäm ätön [on], joka ei häpeä ketään. 
B rămüd (pärisŧin tä) v-tau hebod. m iĩłį 
rođīhe strašno, vargašin m inua kam 
m otti, pelkäsin. P l nutik  (lude) ѵілии  
(kylm ää) v-dau. bard huigedad ei v-da, 
kazvau p a rta  ei häpeä, kasvaa. N sanu- 
gàt, eugàt varàikòi sanokaa, älkää pe
lätkö!

*varaitta\da (M); pr. -u peloittaa. 
varašeibä\z (N); pl.n. -had (aidan) tukisei- 

päät.
varda\z (B); p. -st; pl.n. -had; pl.p. -hid 

kuhilaan sisässä m aahan p iste tty  oksai
nen, pyöreä, n. 180 cm p itkä  leppä-, 
haapa- t .  koivupuu, jonka oksiin pan
naan yhdeksän lyhdettä  ja  kymmenes 
kärkeen.

vardeŋkeräi\ne (TP) varrellinen: maidod 
pandah v-zeh padaizeh pieni лигіккаіпе 
m aitoa pannaan pieneen v-seen vatiin  
pieni lusikallinen. 

varđ\oida (Sn Pl Td Kš), B Td SP M -oita, 
V Ph  -uoita; pr. Sn B Pl Td Kš SP M 
-oifíŝen, B -oiİǻen, N -oi(Ŭen, V Plı -uoi-

tíen; impf. Sn B Pl Td Kš SP M -oi(Űin, 
V Plı -uoi(Úin vartioida, varjella, suo
jella, p itää  huolta: Sn sobad (vaatteet) 
vargastetíì (varastettiin), müö emme var- 
ãoinu. rauna,ĩį (haaskalle) m äńđī v-oimã 
końđiad. B v-oi((êe hebod p idä huolta 
hevosesta! N andàdgi mille vīììn , minä 
v-oi(téîšimbi nagrìšt annat ko minulle 
osan, m inä vartioisin naurishulıtaa. 

*varđoiz\eta (B); pr. -en olla varuillaan: koń- 
đas v-e karhun suhteen ole varuillasi! 

*varĕga\ta (B); impf. -i säikähtää: hebo 
v-i końđŉd  (karhua). 

vargaskūri\ìš (Sn B); p. -tišad; pl.n. -<• Űad; 
pl.p. -(üoid  varas, voro: Sn ,ıapset kes- 
kenã šigä sanutau : šina v-tíš o.ıeđ.) 

varg\astada (Sn B Kn Td N Plı Lh AV), N 
-àstada, SP -astoa; pr. Sn B Kn Td Ph  
Lh AV -astan, N -àstan; impf. Sn Lh 
-aštin, B SP -astin, Kn -aśün, Td -ašiHn, 
-ašíšīn, -aštèin, N -àstin, -àšť, AV -asti 
varastaa: Sn hein sobad (vaatteet) v-as- 
teiti. N pienèd napsęd hernèhmuou (herne- 
m aalta) herneht v-àstettai. 

vargàstai (N) varas: śe on v. mieš. 
*vargàstę\uda (N); impf. -ĩ  varastella: 

kăvcĩ hän v-umai bohatoin kuptšīnu  
naukoihęĩ, đeńgàd v-àslęĩ hän kävi varas
telem assa rikkaitten  kauppiaitten  luona 
kaupoista, rahaa varasteli. 

varga\z (Td SP), Plı -s; p. Td -st, SP -stu, 
Plı -stę; pl.n. Td SP Ph -had; pl.p. Td 
Ph  -hid, SP -hī varas. 

va\Hš (Sn M), Sn Kn Td Kš -riš, B -rìš, 
P l -riš, Td -ŕìš, K š -ŕiš, N vuoriš, vuo- 
ñ š , vuorìš, vuoroi, V va\ruoi, -ruo, SP 
-roi, P h  -ruoi, P h  Lm  -ru°i; p. Sn K š M 
-ŕišt. Sn P l— Kš -rišt, B -rìšt, N vuorìšt, 
vuoroid, SP va\roidu, Ph  -ru°id; pl.n. 
Sn M -ŕikšed , Sn P l Kn Td Kš -rilcšed, 
B -rìksed, Td -ŕìkšęd, Td Kš -ńksed, N 
vuonkšèd, vuoŕìkshd, vuoroid, V va\ruod, 
SP -oid, Ph  -ru°id; pl.p. Sn M -ŕikšid, 
Sn P l Td Kš -rikšid, B -rìkšid, Kn Kš
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-rikšīd, N vuoroAoid, SP ѵа\голоі, Ph 
-roÅuoid varis (lintu); Sn myös p a ta  (peli
korteissa): P l voron (korppi) on tobj (iso), 
pieńemb [on] varis, 

varjoin, -uoi, -uoin (B) varten: šikš(i) v. 
s itä  v. ota toińe p iš tia ĩ (pyssy) itšęlę 
varuoi (itseäsi v.)! sobad on häĩīä kai 
asetettu dorogā varuoi vaa tteet kaikki hän 
on järjestäny t m atkaa v. 

varz (Sn B Td N), N -e , V -ę; p. Sn B Td 
-sad, Td -àd; pl.n. Sn B Td -ad, Td N 
-àd; pl.p. Sn B Td -oid varsa: Td heboĩš 
(tam m a) suài (synnytti) huvan v-àn. 

var\š (Sn B Pl Td Kš), N Kj -ś, -s, V SP 
Ph -zi, V -źŕ; p. Sn P l Td Kš N V -t, 
SP -tu, P h  -tę; Sn Pl Td Kš N У SP P h  
Kj -ded, P k  -dęd; pl.p. Sn P l Td -šid, 
Kš -šīd, N V -źid, SP -zī, Ph  -zid varsi 
(kirveen, varstan, viikatteen y.m.): Sn 
pletvarš. ruoskanvarsi. ргітиглаа  (vars
tan ) v. otetau kädē puides. B priusan v. 
pu intivarstan  v. Td stoikaą v. v iikatteen 
suoravarsi. N kirvehèn piestau vardęs- 
pieitę kirveen irro ittaa  varresta. SP kir
vesvarsi, kassariį (vesurin), stoikaą (vii
katteen) varsi. P h  stoikkah pidäu varsi, 
pūhińe. Kj kirvęzvarź. 

varzajińe (Sn B Td), B -ińę, N -inę, N V 
-ine; p. Sn B Td -št; pl.n. -išed; pl.p. 
-išid  pikku varsa: Sn v-išee suai (syn
ny tti) hebo. N eńÛkezaįvarzainę yksike- 
säinen v. 

varziloukko (Lm) kirveen silmä. 
vartëjuoi (V); p., pl.n. -uoid; pl.p. -OAuoid 

suolaheinä. 
varukš (Lh) vaarin: veīī^ottau netfŝee v.

veli o ttaa  siitä  vaarin. 
varjuoissā (B), N -oišsaĥ varuilla: Ɓ šina 

ole täs v. ole sinä tässä  v-si. N hän om 
var oišsaĥ.

varjustada (B), N -ùstada; pr. B -ustan, 
N -ùstan varustaa: B varusta p ištŝaĩ 
(pyssy) valmehekšì N kńäginau varŭstęt- 
tùd sto.ıàd morsian on varustanu t (pito)- 
pöydät.

*varùs\tadazę (N); impf. -tīzęi varustau tua , 
valm istautua: hebo kaihenai varùsiīzęi, 
m ī hällài oĩi väged hevonen täysin  varus
tau tu i [tehtävään], m ikäli sillä vain oli 
voimia.

varjutŠ (B ),Td-aís, Ph -aitíu; p l.p .T d -a<-tsmř 
pelkuri.

va\šk (Sn B Td M Lh), N -śk, V -śki, Plı 
Lm -ski; p. Sn B Td V M Lh -sked; pl.n. 
Sn Lm  M Lh -sked; p l.p. Sn M Lh -škid  
kupari, vaski, messinki; kupariraha,-hela: 
B vasked vaAamas. V asuttu (tehty) vas- 
kes. Lm vasked vei(tšempiäs helat puu- 
konpäässä. Lh otaŋ колте havadod m i- 
tušt taht đeŋgad, олдаі hobedad, kundad 
ĩibo vasked o tan  kolme säkillistä m inkä
laista tahansa rahaa, olkoon hopeaa, 
k u ltaa  tah i kuparia.

vaškijńe (Sn B Td Kš M), P h  vaskine, Lm 
vaskinę; p. Sn B Td Kš M vaškijšt; pl.n. 
-šed; p l.p. Sn B Td M -šid, Kš -šīd vaski
nen, kuparinen, vaski-: Sn v. каМіл, sa- 
mavar (teekeittiö), kofeińik (kahvipannu); 
vähăg.,00 v-št vähänkö on (on paljon) vas
kisia [esineitä], B каШл om v. ünńä  
(ünńäi), paŋg om vai raudaińe k a ttila  
on kokonaan vaskinen, sanka vain on 
rautainen.

vaški\tê (Sn P l Pk), B -tš, Td vaskiİŠ, Lm 
vaskittŝu; p. Sn P l vaškijtÛud, B -ttšad, 
Td vaskittŝad; pl.n. Sn P l vaški\(tšud, B 
-ťšad, Td vaskiįtšad; pl.p. Sn P l vaš- 
ki\(tšuid, B -(tŝoid, Td vaskųtšoid  vaski- 
käärme: B v-tś: ei tobđaińe, vãrtiimem  
pitk , kirđau, kivikois eläu i ruoppahis 
v. ei ole suuri, v ä rttin än  (kehrävarren) 
pituinen, kirjava, kivikoissa ja  kivi
kasoissa elää.

*vaskivardud (Pn); g. -en pieni vaskivarsi: 
v-en kirvoihuden (kirveen) tagoi (takoja) 
(kan.).

vast (Sn B Td N V T P  Pk), V T P  P h  -ę; 
p. Sn B Td N V Ph -ad; pl.n. Sn B Td N 
V T P  Ph P k  -ad, Td V T P  -àd; pl.p. Sn 
B Td N -oid, V P h  -uoid v ih ta, vasta,
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(lehti)luuta: Sn v-an külbedävăD kylpy- 
vihdat. ѵ-ал külbezettäu külüs (saunassa). 
B ѵ-ал küĩbetau. Td lämbitàn külùŋ  
piästan koivùs vastan läm m itän saunan, 
teen koivun lehdeksistä vihdan. N v-au 
pühküitai luudalla lakaistaan. T P  vas- 
Іал puhkin perìtin luudalla lakaisin pir
tin .

*vastade\lda (Pn); impf. -li vastailla: vas- 
táh v-li (kan.). 

vastado (B) vastaanotto: ambutau šeńihon 
da kńaginan v. am m utaan tervehdyslau- 
kauksia sulhaselle ja  morsiamelle [vi
h iltä tullessa], 

vastadut (N) vastakkain, vastatusten: ku  
suottį hänèŋhe v. i  suottę toràmmài . . . 
kun joudutte hänen kanssaan v. ja  
rupeatte  tappelem aan . . .

*vàstadu\tta (N); pr. -n; impf. -in  tulla, 
jou tua vastakkain, vastaan: do ku i 
koumę kierăd v-ttanei, aino vańĥa ńim i, 
ka šĩd otà jos kolmasti tullee vastaan 
aina Vańka-niminen mies, niin sitten  ota 
[rengiksi]! v-ttai papìŋke tu levat vastak
kain papin kanssa. 

vast\ài, -à* (N) verta: тіллаг ei doudàiš sen 
v-à{ đeńgăd m inulta ei joutaisi niin pal
jon (sen vertaa) rahaa, künden v. kyn
nen verran, kobraa v. kourallinen. 

vasta\ińe (B Td), Kıı N -me; p. B Kn Td 
N -št\ pl.n. -išed-, pl.p. -išid vastainen, 
vasta-: B v. tūĩ. paraxod mänöu v-išĕ 
höyrylaiva kulkee vastatuuleen. N v-ine 
Ійлои vastatuuli on. 

vastakk\ai (Sn Td), B -ã vastakkain, vasta
tusten: B hüö iš tu ü ĩ v-ã. hüö v-ā p ū tu d î  
dorogan he kohtasivat toisensa tiellä. 

vastàkka\li, -ĩi (N) vastakkain, vastatusten: 
müö sinuŋke ajàm v. 

vast\ata (Sn B P l Td Kš N Plı); pr. -adan, 
Ph  -ădàn; impf. Sn B Pl Td -ašin, Kš 
-ašīn, P h  -ašìn, -aŠļn o ttaa  vastaan; vas
ta ta , tehdä samoin vastaan (esim. tans
sissa sam a liike kuin vastapari): Sn goš- 
iad (vieraat) tundau, pidiäu v. gošīİD.

hän iški (löi) mindai, m inä händäi v- 
ašin (iškiį vasta). B müö đog„aigut gosŉd 
v-ašimme me otimme vieraat vastaan 
joka hetki, hüö lähüī v-adammā gośtid. 
P l spuassad v-a ïtī olivat K ristusta vas
taanottam assa [pääsiäisyön jum alanpal
veluksen menoihin kuuluu Kristuksen 
(Kr-n kuvan) vastaanotto], N hää zave- 
diu  püštämäi bŕihàíÜud ründähī; bŕi- 
hàtŬu v-adau kädęu štįkaa hän aikoo 
pistää poikaa rin taan; poika ta r ttu u  kä
dellään keihääseen. P h  pappi küzüu, 
minä v-ašin hänene. 

vastau\duda (B), Td -zuda\ pr. B -dun, Td 
-zun; impf. -duin, Td -zuin kohdata to i
sensa: B müö häneŋke v-duimme. 

vast\ā (Sn B Lh Pk), B Td -ai, N -ài, -àĩ, 
V Ph  -àh, T P  P h  -ah vastaan: Sn deńe- 
гал sanũ hċLınęi v-ā kenraali vastaa 
hänelle, gošťanę v-ā hüpniİİī kai kaikki 
juoksivat vierasta v. B hän mille v-ā 
tuli. N pūìuu  (sattuu) калле (hänelle) 
me(Űàs kođi (talo) v-àĩ. m ušik  (mies) 
andau hälle kanad keiìòn (keitollisen) 
v-ài (korvaukseksi. V dieda sano v-àh 
isoisä vastaa. Ph  tu īi suo v-ah. 

vast\e(-E) (Sn—V SP Kj Lh Pk), B -e, Kn N 
TP Lm -ę. Td N -ě, N -è 1) vastaan, vas
ten, vieressä, viereen: Sn iškeв šeińäd 
^a t(a d ) v-E lyön seinään (lattiaan). 
nojeuzuda (nojautua) šeińäd v- e . rasta- 
vad v- e  heittäzöu šünd т иал taivahas- 
p įäi jou luaattona Kristus laskeutuu m aan 
päälle ta ivaasta . B лардеппи (kaatu
nut) pū virū muad v. (maassa), aitass^on 
šeinäd v. (vieressä), kagràd vedetau ńär- 
tegē hua(đêàd v. kaurat vedetään närtee- 
seen haasian viereen. Kn īvanàn păivàd 
v-ę otętah semmoińę vast kendàizęs bobàs 
juhannusta  vastaan [yöllä] o tetaan  sel
lainen kim ppu keltaisia kukkia. Td išk 
muad v - e .  kai (kaikki) lăhiī üöd v. (yön 
selkään). N seištę dorogàd v-ę asetu 
seisomaan tien viereen! ku i sinä ruoh- 
iīd iškeda mindai pied v-ę kuinka sinä
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rohkenit lyödä m inua päähän? šerđîd v-ĕ 
riéhkĩ riukuihin pieksi (löi), mindai v-E 
ištuze istuudu viereeni! Kj алиёітаЛ v. 
panemmo stoikan alasimelle panemme 
viikatteen [kun teroitam m e s itä  vasa
ralla]. Lh m užikk,.oņäi havadod v-ei 
poAgвÄdau mies taas säkkiä polkaisee- 
kin. — 2) vasta: Sn ńügü vast^onem 
müö вAokšis n y tp ä  vasta  meillä on elämä 
(huono). B šīd v-e toimištui išand  sitten 
vasta  isän tä  ymmärsi. Td mińä rube- 
dàn cuıenzoittamā1 v-ĕ nügöĩn ,cagĕd m inä 
ryhdyn alentam aan välikattoa vasta  nyt. 
ühtěn лаѵап müö v-ç levìtim  vasta yhden 
lattiallisen me levitimme [riihessä vil
jo ja puitavaksi]. Lh ńämäd oŋ kum- 
m aL täz v-e näm äpä vasta  ihmeet tässä!
—  3) äsken, juuri: Sn veza og v-e (üōn- 
dünü  (juuri versonut) pŭ. B v.-nainu  
mušiĩc äsken v ih itty  mies, v.-suo.ıattu 
кала. v.-rođittu (äsken syn tyny t) ларё. 
išan paidas .m aditau  (tehdään) lapselę, 
rođinutelę v. (äsken syntyneelle), paid. 
Td v.-sorttu (äsken kaadettu) pū. v.-sóadu 
кала. SP v. küzüimmö, ei am mui (kauan).
— 4) verta: B Ііалла mielt on m ušikkad  
v., väged on üheksad sillä (karhulla) on 
[yhden] miehen järki, [m utta] yhdeksän 
miehen voim at. Pl m indai vasteet sua 
ruata m inun vertaa et voi tehdä työ tä.
— 5) myöten, mukainen: B hänen mieİD 
v. ei oлdu kai eivät kaikki [sulhaset] 
olleet hänen mielensä m ukaisia. N ei 
ounçnç heiden mieud v-ç kun ei liene hei
dän m ieltään myöten.

vastkavàĩšin (Ph) vastasukaisin, päinvas
toin: minä händàs rubedàn vedämah 
dorššid v. m inä alan vetää kiiskeä pyrs
tö stä  v.

vastmua\ińe (Td); p. -št vastam äki.
vastmäg\i (B Td); p., pl.n. -ed; pl.p. -id 

vastam äki 1. -maa,
*vastozu\da (N); pr. -ttai vihtoa, kylpeä 

(vihdalla).
vastrand (Td Sg); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid

se ran ta , johon tuuli puhaltaa järve ltä  
päin.

vasttū\ĩ (Sn Td); pl.n. -ned vastatuuli: Sn 
ѵ-лё đuostes püörähäiń (väkkärä) puno
zou (pyörii). 

vastuskendeAtta (TP) vastustella. 
vastu\z (Sn Td); p. -st; pl.n. -ksed; pl.p. 

-kšid  Sn kohtaam inen, vastakkain  tu le
minen; Td vastaanpanem inen, vastus
telu; rantapuom i (ettei tukk i tu le  ran 
taan); suoja (tu u lta  vastaan): Sn v-kses 
pid{äu antta dorog vastakkain  tullessa 
p itää  an taa  t ie tä  [toiselle]. Td pane 
v-ksekš huršd  pane suojaksi [tuu lta  vas
taan] hursti! 

vastùzrand (Pl Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid 
vasta ran ta  (tuulen alla oleva). 

vaz\a (Sn—'V SP—Kj); p. Sn— V Ph Kj 
-ad, SP -oa; pl.n. Sn—V SP P h  Kj -ad, 
Td N Ph -àd; pl.p. Sn—N Kj -oid, V 
P h  -uoid, SP -oi vasikka: Sn v-ad OAdau 
ĩiäväs. v. m öīīüu  (ammuu). B vazoiđen 
liäv. Td lehm sŭàį (synnytti) vazàn, kan- 
doihe (poiki), ăijässig vazaz on lèhm 
m onettako kertaa lehm ä on poikimassa? 
ńeīĩàz vazàs, ńeĩdĕd kandazęnnu nel
jä t tä  kertaa. 

vaza\ińe (Td), V Ph -ine; p. Td V -št, Ph 
-štę; pl.n. Td V Ph -išed; pl.p. -išid  pikku 
vasikka: V v-ine vastE rodittu (äskensyn- 
tynyt).

vazara\infE) (TP), SP P h  -ine, Lm  -inę; 
p. SP -stu, Plı -štç; pl.n. SP -ized, Ph 
-išed, Lm -izçd; pl.p. SP -izī, P h  -išid 
vasara: Lm  ѵ-ігдл keŋgänombelī падлаі- 
źęd išköu v-lla suutari nau lat lyö. 

va\ta (Sn), B Td -í, Ph  vuattç, Lm voattę; 
p. Sn B Td va\ttad; pl.n. Sn -tad; pl.p. 
-toid puuvillavanu: Sn paĭt ѵаІалл..оо 
Auadittu päällystakki on vanulla sisus
te ttu . (v. вáTa.) 

va\te (Sn—V SP Ph Kj), N -tę; p. Sn Pl Kn 
Td Kš Kj -tet, B -tet, N -tęt, V Ph -tettę, 
SP -lettu; g. Sn—V Ph -ttegen, Td N 
-ttęgen, SP -ttien, Kj -tken sarka: Sn
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V. oo ѵіллаіпе, knđiskudottu. vattegez 
nuađitau  (valm istetaan) štanad (housu
ja), kauhtanan. P l v. puhtahaz ѵіллаг 
nuadittu. Kj vatkes (sarasta) kauhtan. 

vatn\ī (Sn), B -oi vanulla sisustettu; pum 
puli-: Sn v. pa īt (päällystakki). B. v-oi 
đupk  pumpulihame. (v. в á T H b iü .)  

vatrassu (SP) vesivaaka, vatupassi, (v.
вaTepnácb.) 

vaļfô (Sn— Kn Kš N Pk), Td -is, N -İÉ, 
■tš, V P h - M e ,  SP - М щ  p. Sn— Kn KŠ 
V -M ad, Td -ttsad, N -M ăd, SP -M oa; 
pl.n. Sn— Kn KŠ N V SP P k  -(İsad. Td 
-(tsad, N -(Űàd\ pl.p. Sn—Kn KŠ—TP 
-(téoid vatsa, maha: Sn m iį ŝüöt ka (niin) 
vaM ā mänöu. ale va(tšaŋ„kere raskaana 
oleva nainen, maks (maksa) oo vacisas. 
B ŕündähän (rinnan) ал v. v. kuraidau 
suolisto kurisee, т ілла v. oŋ lcibed. 
т ілла vū(Üas purou. Ішллді puhand  
va(tŝan hänen vatsansa pöhöttyi, kir- 
vezvarden v. kirvesvarren keskiosassa 
alaspäin kaareva kohta, koir vieŕ лаі- 
(ałę, napat (käpälät) pani va(İsan ałłę. 
Td vadsaŋ kibištäu. naine oo vadsaŋ 
kere (raskaana). N vaiš oŋ kai hapannu 
[kun jk  on kovin mielen pahoittanut]. 
haugaidad nahkaa kesked vaM ăd müö* 
halkaiset nahan [lehmää teurastettaessa] 
keskeltä m ahaa pitkin. P k  heŋg on 
va(íǻas.

ѵа(йап(алиіпе (B), Td vadsanŗaAuińe vat- 
sanalainen, vatsa-; vatsanalus: B Td 
v. remeń sitolkan vatsahihna. Td doro- 
дал ligad oli hebone vadsananuišei suai 
(asti).

va(tšato\ińe (Sn); p. -št vatsaton: v-št rišt- 
kaązad (ihmistä) eunę. 

vatteg\ińe (Td), Ph  -ehine, vattahine, Kj 
vatkehīne sarkainen, sarka-: Ph  v-ehiŝed 
štańİD sarkahousut. Kj vatkehīne kauhtan 
sarkakauhtana. 

va\(tsaińe (Td), TP -Maine; pl.n. Td -(tsai- 
šed, TP -Maized; pl.p. Td -dsaizid, TP 
-M aizid  pieni vatsa; kohtu: Td v. kibiš-

täm. TP kandelìd üheksàd kūhudèd vai
van kandomittamis vaivaizis vaMaizis 
(itk.) kannoit yhdeksän ku u k au tta  vaivaa 
tuntem attom assa tukalassa kohdussasi. 

vaugoz\uda (N); pr. -uu  vaaleta: pauìįnaą 
(palttinan) panou mägĕ.tĕ v-ummài. 

ved (Sn Td), B vei, Td vıi, ved, Lh vid, 
vei -hän, -hän. Sn deńeranan ved deŋ- 
gad on kenraalillahan on rahaa. B häłłę 
vei lienou skuíšno hänenhän tulee ikävä. 
Td ed v ii  liäväi tunnu  etkö ym m ärrä 
ihmistapoja! (ethän navettaan  tullut!) 
[sanotaan, kun ei tervehdi dumanabu]. 
Lh k^oĩĩž ka vid minä tuoišin  kun olisi, 
niin toisinhan m inä. veü^oŋ kazakad 
rengithän ovat. (v. вѣдь.)

*vedaška\ta (B); pr. -dou ruve ta  vetäm ään: 
hebo varĕgai końdŉd, ei v-nnjigèst, torě- 
gai hevonen säikähti karhua, lakkasi 
vetäm ästä äestä, torau tu i.

*vedaze\ta (B); pr. -n; impf. N vedīmoizę 
vetäytyä, hiipiä: B końdī (karhu) lähi 
v-mmā pagõ. N vedīmoizę lähèmb lin- 
dŭd.

vedazu\da (N); pr. -n; impf. -in  ed.: suou 
hiīīašiši v-mmai lähemb lindud alkaa hii
piä h itaasti lähem m äksi lintua. 

ved\attada (B N У M), Kš -ätädä, SP -attoa; 
pr. B N V SP M -atan, Td -ättäv, Kš V 
-ătăn, P h  -attàií; impf. Kš -äün, N -ăi, 
P h  -ăiii ku ljettaa, viedä, ta lu ttaa : B 
ottau šeńih (sulhanen) kńaginan (morsia
men) kädes i  (ja) vedattau pihalę hebuöi
den ли . Td pap vedättäv hèid колте tiěd 
ümbäri nanįjàs pappi ta lu tta a  [kädestä] 
heitä (vihittäviä) kolme kertaa luku- 
pulpetin ym päri. Kš vedätäŋ kädes. N 
ehtaižįu (illalla) vedattau m indai kom- 
nàttài (huoneeseensa). У vedätäd ku i kärgi 
pitkäd kevättfę) (?). P h  pappi vedàttäŭ 
tüttärèıı toiźęh išurah (huoneeseen). 

vedau (B) vetinen: v. nuŕm  (niitty). 
vedeęhüĩg (Sn) veden hylkääm ä, itsestään 

kuollut (kala).
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ved\ehińe (Sn Td Kš Lh), B Td -ehĩńe, Kn 
-ehīne. Td vĕdĕhĭńě, N -ęhīnę, TP -ehine; 
p. Sn Kn Td Kš Lh -ehišt, B Td -ehĩšt, 
N -ęhišt; pl.n. Sn Td Kš Lh -ehišed, B Td 
-ehĩšed, N -ęhīzęd, -ęhīšęd, TP -ehized\ 
pl.p. Sn Td Kš Lh -ehišid, vetehinen, 
vedenhaltia: Sn v. painau hébon uitta- 
des. Td елп heitä ristad kag,ıas-piä, eiga 
v-ehĩńe ottau älä jätä pois ristiä kaulas
tasi, muuten v. vie [sinut] [varoitus 
uimaan menevälle], 

vede\l (Sn), B Td -ľ; p., pl.n. Sn -läd, B Td 
-īäd  (-īa d ), B -īad\ pl.p. Sn -lõid  ,Td -īid; 
komp. Sn B -lembi-, sup. Sn (kaikiz) v-Um 
vetelä, pehmeä: Sn taigin rođīhe с[ало 
v. taikina tuli kovin v. B v -ī rand. kua- 
ŝan  (puuron) v-ĭan  keití. 

vede\īzoittada (B), Pl -Izöittädä vetelöittää, 
tehdä vetelämmäksi jtk sakeata. 

ved\enta (B Lh), Td -eлdä, N -ŞAta; pr. B 
Lh -eлęn, Td -елеп, N -длощ impf. B Lh 
-elin. Td -elin vedellä (esim. jäljessään), 
talutella, kuljetella: N heid vedęnou üm- 
beŕi nanojàs koumę kiĕrăd heitä (vihittä
viä) taluttaa [pappi] lukupulpetin ym
päri kolme kertaa. Lh hän izvošlŜiktuę 
sanu\ ä ijăŋg„ otad gosťinnois i  gos linnoille 
v. hän sanoo ajurille: paljonko otat ravin
tolasta ravintolaan kuljettelemisesta? 

vedenišand (Sn) vedenhaltia, vetehinen. 
vedennaŋgemus (Ph) vesiputous. 
vedeÝist (Sn B Td Kš), B vedeŕist, Pl Td 

vederisľ, p., pl.n. Sn -äd, B Td -ad-, pl.p. 
Sn -öid loppiainen: Sn v-äd vast^oo šün- 
düm päiv loppiaisen edellä on aatto
päivä. B v-ā suai (asti), ende (ennen) 
v-ad.

vederistanđarmaƞk (Pl Td); elät. -as-piă  
loppiaismarkkinat. (v. ярмарка.) 

vedeou (Td) vetelä, vetinen: đano (hyvin) 
v. nodm (notko) on suo. 

vedo (Sn B Td Kš); p., pl.n. -d; pl.p. -id  
vero; veto, vedätys: Sn v. pid'äu mak- 
sada vero pitää maksaa, v-d ajetau veroja

peritään. B Td parden (hirren), raud- 
muan  (malmin), (šugunan (malmi rau
dan) v.

vedoin (TP) vetoseni (itk.).
ve\dädă (Sn Td Kš), B Kn N V M Lh Pk 

-dada. Td -dädă, SP -diä. Ph -dai-, pr. 
Sn Td Kš TP SP Ph -dän, B Kn N У 
M Lh Pk -dan, N -dăn-, impf. Sn Td Kš 
M Lh -din, B -din, Kn -dm , N -d ìn  
vetää, viedä; hoitaa (asiat): Sn Іалѵел 
vedetäu heinän, Ьалдоо, habun. m inä vedin  
do rinduksen (länkien rinnustimen) umbë 
(kiinni), m inä tukis vedin händäi. B 
propkan vedettau korkkiruuvi, huk suai 
vedamā ĩıändäd lähteges-p^ai susi rupesi 
vetämään häntäänsä avannosta, m ušik  
pidau adràd, końdī vedàu mies ohjaa 
(pitää) auraa, karhu vetää, rugĕhed rīhē 
vedetlī. nuoras suadā vedamā nuorasta

4,

ruvetaan vetämään, suoned vedău suonta 
vetää. šemÚugad vedau (elegan üńńå 
jalokiviä kuljettaa vankkurien täyden. 
Kn vedada hamhas sūs. Td vedäda кеЪол 
par ded (hirret), ei tämä hüväi vedä tästä 
ei seuraa hyvää. N maksàŭ se mies äijän, 
kudam dienòd hüviñ vedàŭ sillä miehellä 
on suuri arvo, joka asiat hoitaa hyvin 
kautoi vedanu on лащ іёаа kalttoon on 
vetänyt penkin (laudan), hebŏnĕ panòŭ 
vedetavakš hevosen vedettäväksi panee. 
koumęu hebou vedau bajaŕid kennoišìs 
kolmivaljakolla tiu’ut valjaissa kyyditsee 
herraa, m ušik lähtou hebod vedamài 
kodī mies lähtee hevosta viemään kotiin. 
kädęs vedau. V hebo vedau reged. SP hie- 
m aiz veda hihasta vetää. Ph лaskedah 
abai i  vedetäh randah lasketaan apaja 
ja vedetään rantaan; Pk ükš abai vede- 
tau.

ved\ăAtă (Sn), B -aлdada, -аліа. Td -ä.cttä-, 
pr. Sn Td -ăndän, B -алАап, N -àudan-, 
impf. Sn Td -ăAŠin, B -aлdin, -a ĩd in  
vetäistä: Sn vedäлš ĩīpallŠim es (liipaisi
mesta) i  (ja) ambui. N paulinaą vedès- 
pieilę vedauda(U„ieręh (pois).



ve 481

*vedätelda (Td); pr. -u vedätellä, venytellä: 
hū,Ad vai v-u  huulta vain v-ään (suudel
lessa).

vehk (Pl); p., pl.n. -ad-, pl.p. -oid  apilamai- 
nen raate (menyantłıes trifoliata). 

vei]ka (V), Pk -ka vanhemman veljen pu- 
huttelunimi: Pk veika, tujıę tännęl 

vei\kki (Sn B Kn Td TP Lm), Td V -ĭcki. 
Td Sg -veĩk; p. Sn -kkid. Td -kkid, -kkid; 
pl.n. Sn -läd. Td -ìád. -kid; pl.p. Sn -kīd, 

T d -k id  ed.
vei\koi (Sn Pl), B -koi, -kkuoi, N -ko, -ko; 

p. Sn Pl -koid, B -koid\ pl.n. Sn Pl -koid, 
N -kod; pl.p. Sn Pl -kkonoid ed.; Sn B 
Td myös veikko, veli (yleensä): B vah- 
nernb nuorembad ei sanu veikoikĶi), 
vahnemb sanū m i n im i vanhempi [veli] 
ei kutsu nuorempaa veikoksi, vanhempi 
kutsuu nimeltä. 

vei\tt (Sn— Kš Kj Lh Pk), Td -U, -īs, 
Td N -tš, -tt(s), V SP Ph -tŰi, TP -Ы і, 
Lm -İĜİ; p. Sn Pl—Kš V Ph Lh -ttsed, 
SP -ttëie; pl.n. Sn—V SP Ph Kj Lh 
-(Űed, B TP -ìšed; pl.p. Sn Pl Td Kš 
V Ph Lh -((sīd, Kn -ttŜīd, SP -ttš ī veitsi, 
puukko: Sn veittëed hivotau sierā (kovasi
meen). pane v. huodrāl Td īeibän, nah
kan leitàv v. leipä-, nahkaveitsi. 

veiįtéempiä (Lm) veitsenpää. 
ve\ĩ (Sn—Kn Pk), Sn—Kn N Kj Lh -ì, B 

Td N -ĭ, Kn Td V TP Ph Lm -Ui, 
Td N -I, N -ĩ; p. Sn—Kn N V Kj Ph Lh 
-īīed, Td -lied, -ĩĭĕď; pl.n. Sn—Kn V 
Kj Ph Lh -īīed, B N -īĭèd, Td N -lied, 
N -ĩlèd; pl.p. Sn B Pl V Ph -īīid , Kn 
-ĩīīd , Td -llid, -ĩĩĩď  veli: Sn veĩĩ„andau. 
B kakš vuottaen оле omid veĩīid nähnü. 

ѵе\лд (Sn—Kš Lh), Kš -łg, N -ug, V Ph Lm 
-Agę, SP Kj -лди; p. Sn— Kš V Ph Kj Lh 
-Agad, Kš -łgàd, N -ugad, SP -лдоа; pl.n. 
Sn—K š У SP Ph Kj Lh -Agad, Kš -łgàd, 
N -ugad; pl.p. Sn—Kš V Ph Lh -Agoid, 
Kš -łgoid, N -ugoid, SP -лдоі velka: Sn 
otiį ѵелда đauhot pūdaą otin velaksi jau-
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hoja puudan. maksada vengad. B Ішлла-і 
om vengad hänellä on velkoja, m inä en 
ota ń i midä, (mitään) ѵелда. Kn m inä 
tu īiį  ѵелдоілд minä tulin velkaani peri
mään. Td hän om ѵелдаё ku ku tíi hän on 
velkainen kuin koira, andoi ѵелдаі m ilei 
antoi velaksi minulle. Kš m ińä tu īiį ѵел- 
доіллаі šinunnu  minä tulin sinun luoksesi 
velkaani perimään. N veugai anda mille, 
vieri anna minulle velaksi, luota! otťin 
veugai. (ks. Aaihina.) 

vвAgadu\da (V); pr. -n; impf. -in  velkaantua: 
v-nnu ăijăAA„on. 

ѵелдаЫ\пе (Sn B Pl Td), N veugahlne, У ve.ı- 
gahīńe; p. Sn B Pl Td -št; pl.n. -šed; pl.p. 
-sid  velallinen, velkainen: Sn išandaAç og 
v-sid ä ij (paljon). B minä, олеп hăAAę 
v. v īz  markkad olen hänelle velkaa viisi 
markkaa. Pl v. hän om m illei hän on mi
nulle velassa. Td v. іало. 

ѵелдпі\к (B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p.
-koid velallinen, velaksisaanut.

*ve\īīes; p. Sn Plı Lh -ĩīėst, N -ĩĩèst; pl.n. 
Sn Pl—V SP Ph Lh -ĩīeksed, Td -llelcsed, 
N -īīèksèd, Kj -īīesed; pl.p. Sn Pl Td Lh 
-īĩekšid , Kn Kš -ĩīekšīd , Td -llekšid, SP 
-īĭeksĩ, Ph -ĩĩeksid  veljes, veljekset: Sn 
bratanaksed (serkukset) ondau veĩĩekši- 
dem poigad. Kš veīĩekšīn napseo. N edç(U„ 
e le ttī kaks veĩĩèst eli ennen kaksi veljestä. 
SP veĩĩeksien poigad ondah bratanaksed 
veljeksien pójat ovat serkukset. Lh o īi 
ende kakš veľĩest. 

ve īĩ\iń đ im  (Sn), B -indam, Kn -ìndam, Td 
-indim , -ìnđjįm; p., pl.n. Sn -ińđim äd, 
B -indamad, Td -indimăd; pl.p. Sn -ińđi-  
m id, B -indam id, Td -indim id  velipuoli: 
B veĩĩindam  ei rodnoi veī ole v. ei ole 
täysi veli.

*veń\a (Sn B Pl Td M); tr. -akš, B Pl -akš, 
Td -akš, -äkš  Venäjä; venäjän kieli: Sn 
veńakš pagištau veńalcoiŋ kere venäjää 
puhutaan venäläisen kanssa. B veńakš 
itketau boīše enemmän itketään venäjän 
[kuin lyydin] kielellä [vainajille], ѵепал
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Venäjällä, veńan tsuaŕ Venäjän tsaari. 
Td M m  pagiźou veńäkš hän puhuu ve
n a tta .

veńahtusheiń (Td) pohjolan vanamo (lin- 
naea borealis); [kun käsi venähtää, kier
re tään  se ranteeseen], 

venakot (Sn B Td); p., pl.n., pl.p. -d venä
läinen; Td venäläissyntyinen, lyydin 
kieltä ta itam aton  nainen: Sn külä tu ĩi 
äij (paljon) v-đ. B v-d papid. 

veń\алаіпе (Sn), Td -алаіпе, -älaińe, N 
-алаіпе; p. Sn -a,ıašt, Td -a,.mšk, pl.n. 
Sn -a.taized, Td -M aiźed ; pl.p. Sn -aAaiêid, 
Td -алаіШ , N -алаігЫ  venäläinen: Sn 
ѵеімлаігел ѵоіпал kai karabĩid m ăńđī 
venäläisiltä (Japanin) sodassa kaikki lai
v a t tuhoutu ivat. 

veńammòa (B Td), N veńàmmuo Venäjän 
m aa.

ѵепащаІа\іпе (TP); p. -stę venäläinen k in 
nas.

ven\eh (Sn B Pl T d—Ph M Pk), B -e, Kn 
Ph  Kj -ęh, Td Kš veneh, N venęh, Ph 
ven(ęh, Lm -<*; p. Sn B P l Td Kš N M 
-eht, Kn -ęht, N -èht, V Ph  -ehtę, SP -ehtü , 
Ph  -ęhtę, Kj -eht\ pl.n. Sn B P l T d—Lm 
M -ehed, Kn Ph -ęhęd, V -ehèd. P h  -ęhèd, 
Kj -вhęd; pl.p. Sn P l Td N V M -ehid, 
Kn Kš -ęhīd, SP -ehî, Ph  -ęhid, Kj -ęhid 
vene: Sn ajenda ѵепекел soudella. 

ve\ńÜ (Sn TđLlı), Ph  -niÛe\ p. Sn -ńİŬad, 
Td -ntsăd; pl.n. Sn B Td Lh -ńtŜad, Td 
-ntsàd, N -nİÜàd\ pl.p. Sn B Lh -ńŬoid 
vihkim äkruunu; vihkiminen, vihki; hirsi- 
kerros (rakennuksessa): Sn Űerkovas pan- 
dau veńÜat piähä veńŰaides kirkossa 
pannaan kruunut päähän vihittäessä. 
eĩetäu ku i mieĕ da naine veńİŜattā elävät 
(yhdessä) kuin mies ja  vaimo v ihkim ättä . 
B pidäu suorittada kńagin veńĩŜałę m or
sian on puettava  vihille. М лтаМ елд  
ѵепйалд pandau лаШ  kolmannelle hirsi- 
kerrokselle (m aasta laskien) pannaan la t
tia . Kn lähtàŭ venĩ(śàé lähdetään  vihille. 
Td meiđen kođiss,,oŋ kakškümmend veń-

Űad meidän asuinrakennuksessam m e on 
kaksikym m entä hirsikerrosta. lähtàŭ ven- 
h ā 1 tserkovāi läh tevät vihille kirkkoon. 
Lh veńíĥā kävüĩĩī vihillä kävivät, (v. 
вѣн[ёцъ, -ıţá.) 

veńĩša\ida (Sn), B Td -ita\ pr. Sn B Td 
-i(İÈen, Sn -(ìu, Kn venİİśaiUśòŭ, Td 
venìšaĩjuu; impf. Sn B Td -і(Ш п , Sn -(ī 
vihkiä avioliittoon: Sn pap v-(ìu. N nuor 
on, ei v-ittu. (v. вѣнчать.) 

veńŰaine (Td) hirsikerroksinen: kakšküm- 
mend-v. іало talo , jossa on kaksikym 
m entä hirsikerrosta. 

veńÛai\zetta (Sn), P h  venĩÛaidakseh', pr. Sn 
veńüai\zen, B -zou, Kn venĩĩśaizutàŭ; 
impf. Sn veńŰaime v ih ity ttää  itsensä: 
B v-zou, šīd on mu(tǻoi kun on v ih ity t- 
tä n y t itsensä, sitten  on vaimo. (v. вѣн- 
чаться.)

*vent(ŝaĩń\ī (N); pl.p. -i(Otd vihki-: kńägin  
sobitęttai v-i(Oİh§ sóbīhę m orsian puetaan 
vihkivaatteisiin. (v. вѣнчальный.) 

veńuihein (Pl) palpakko (sparganium  sp.) 
verand (Sn B Td), N P k  -o; p., pl.n. Sn B Td 

-od; pl.p. -oid (kaskenvierto)rovio, nuo
tio: Sn riíu t (risut) kerätäu v-ō pe.cdoA 
ĩibo (tahi) пигтел, po.ıtetau. N Auođiu 
Ылдд, tobđaą veràndòo tekee tulen, suuren 
nuotion. P k  kaske.ı v-o ралаи. 

veranũp\ū (Td); p., pl.n. -ūd; pl.p. -uid  
hiula, tela, aluspuut (2 kpl.), joiden 
päällä v ierre ttävät puu t v ierivät kaskea 
vierrettäessä. 

verbĩud (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. Sn -id, 
B Td -oid Sn huonomaineisen naisen pu 
huttelunani; B Td kameeli: Sn v.: Ы т ал- 
ń ik  ak ku.ıu hum alainen akka rääsy . 
käveAet ku i v-d.

*verd\uda (N); pr. -ū, impf. -u i suu ttua: 
tū đ ī kakśtošküme mĩêst ńälìuìùd i  v-udùd  
tu li kaksitoista m iestä nälk iin tyneinä ja  
vihaisina. 

verdùksĩs (N) suutuksissa, vihaisena. 
ѵегеісвелліа (B), Td -ai tuoree |na, -Itaan: 

B meŬńik (m etsästäjä) liM d šüöu v.
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vere\z (Sıı B Pl Td Kš N SP Plı); p. Sn B Pl 
Td Kš N -st, B -št, SP -stü, Ph -stę; pl.n. 
Sn B Pl Td KŠ N SP -ksed; pl.p. Sn B ' 
Pl Td -kšid, KŠ -kšīd, SP -ksī; komp. Sn 
-ksembi; sup. (haikiz) verekšim veres, 
tuore, uusi: Sn šigä (siellä) šüötetíī v-st 
kajıaD. P l v-s kiabr oŋ kanaine uusi (kuu
sen) käpy on »kananen». Td kurńikaińe 
v-kses kalàš pieni kalakukko tuoreista 
kaloista. N v. ristìtlu  uusi, vasta  taloon 
tu llu t ihminen. 

vereväi\ne (Pn); pl.n. -šed verevä, punakka. 
verg (Sn B Td), Ph  -ę; p., pl.n. -ad; pl.p. 

-oid kiila, lisätilkku vaatteessa: Sn pövü, 
kauhtana pandau bokkā levendüspana, 
v., колт йирриіпе  tu rkk iin , kauhtanaan 
pannaan kylkeen levennyskappale, kiila, 
kolmikulmainen. 

ve|H  (Sn B Td N), B Td N Ph  Lm  -ri; p. 
Sn Td -rd, B N -rt; pl.n. Sn B Td -red, 
N Plı -rèd; pl.p. Sn -ŕid, Plı -rid veri: Sn 
kădeę jıeikkağiį, verd lähtöu kädes. B verē 
suai lüöi verille löi. N äi (paljon) òo 
vert. Td veri đuoksou, ѵалй, vuodau, 
йлккй  (tippuu). 

veri\ńe (Td); pl.n. -ŝed verinen: šilmäd v-šekš 
tuīđī.

veŕirätÛin (N) kuukautisliina (?) (naisilla). 
verisuon (N) verisuoni. 
ver\k (Sn B Pl Td), B Td -k, Kn -ko, N У SP 

-ko, Plı Lm -kko, P k  vèrk; p. Sn B Pl Td 
N V ver\kkod, Kn -kod, Td -kköd, SP 
-kkuo; pl.n. Sn—Td N SP P h  -kod, B 
-kòd, Td veìrkòd, V ver\kod, T P P h  -ĥkod; 
pl.p. Sn—Td N -koid, Td -k^oid, -koid, 
P k  -ĥuoid, -kkued verkko; havas: Sn 
лaskeda verkod. ota kaлuđim  (kalvoin, 
lasta) da (ja) kudo verkkodl kakš verkkod 
ühtē đamotau (liitetään), hämähäkki verk- 
od lcudou. sanagoid (salakoita) suadau 
verkko. B hienòs (tiheässä) verkòs käbr 
on tuohìńe. harv verk. Td hămărikòn (hä
mähäkin) verk. N ѵегкоіл suodai kanad. 
SP Aaskie verkod. đamuo (liittää) verkod

ühteh. Ph  kudotäh verkkod. verkod azetetäh 
la ite taan  valmiiksi • (pannaan paulat, 
kivekset, pullot). 

verkkauh (B); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid kala- 
haavi.

verkkotrăpi\İ(êę (Ph); pl.n. -(tsäd verkko- 
riekale.

verno (B N M), B N verno luu ltavasti, näh
tävästi, todennäköisesti, varm aankin; 
to tta : Sn m äńiŋ końđiad varđoimã, v. 
ounas (ovela) końdī, ei Ылпи. B v. m ušik  
sanui, ei m uańitannu  toden mies sanoi, 
ei narrannut, ńămă on v. лadvàd pahàd 
näm ä la tv a t luu ltavasti ovat pahat (pa
hanm akuiset). M suabr v. Auodav^oŋ, 
g a . . .  heinäsuova on todennäköisesti luo
tava, m u tta  . .  . (v. в-ірно.) 

vero (Sn B Td); p., pl.n. -d; pl.p. -id ruoka- 
ateria; kerrallinen ruokam äärä: Sn šüödä 
v. B šìaaū om pien v. sinä olet vähäruo- 
kainen.

veŕofka\ińe (Td); p. -št naru. (v. вepëвĸa.) 
veroke\šk (Sn B); p., pl.n. -sked; pl.p. -škid  

rupeam a: Sn muŕginaz da päiväröš..suai 
oo v. aam upäiväateriasta (n. klo 11) 
iltapäiväateriaan  (n. klo 16) asti on r. 

verš (N); p. -ad; pl.n. -ad, -àd; pl.p. -oid 
m erta. (Av вëpına.) 

veršk (Sn B); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid ver- 
sokka (4,45 cm), (v. верш |0къ, -ĸá.) 

ver\š (Sn B P l Lh); p. -dad verta: Sn m i og
Ьаллаі sei т іллаі, ühtee v. m inulla on 

>  >  ~

y h tä  paljon kuin hänellä, sam an verran. 
B ühten veŕzin yhtäläisesti. P l ńecİŚee v. 
on tanod tuon  v . on ta lo ja . Lh tuaą 
v. rahvast tuon v. väkeä, ńe^íĥen (sen) 
verdan otan. 

verïizu\da (N); pr. -n kieriä, kieritellä 
(liehakoimisen tarkoituksessa, esim. kisıa 
ja  koira): kaši i  koir vaĩà-i hänes ümheŕi 
v-mmài kissa ja  koira rupesivat hänen 
ym pärillään kierittelem ään. (v. вертѣть-
СЯ.)

ver(\ida (Kn); pr. -in; impf. -īn  kääriä:



484 ve

koAodass^ümbäri (loim itukin ym pärille) 
,taŋgad v-ittai. (v. вертѣть.) 

ver\äi (Sn Td T P  P h  Lm), B P l N V -ai, 
B-àı; p. Sn TP -äid, B P l -ajad, Td -äjäd; 
pl.n. Sn -ä(id, B -àid, B P l -ajad, Td 
T P  -äjäd, N -aid, T P  -ċiid-, pl.p. Sn -äjīd, 
B P l -aid, Td -äjid  veräjä; ulko-ovi: 
Sn колоіі verä(ī, štobį avaittaiž kolkuta 
oveen, e ttä  avattaisiin . P l N sarai-, 
pihaverai navetanparven v., piłıav. N 
mille pidau śietta hüvä kođi, s (окла- 
hĩšęd veraid minulle p itää  raken taa hyvä 
asuinrakennus, lasiovet. Y pöƞgę (salpa) 
pandah veraih (eteisen oveen). T P  tah
nan veräijı on pü südämes-päi navetan 
oven päällä on sisäpuolella puu. senŰois 
(eteisessä) on verăi. lehmäd seiŝotah verä
jän  (aidan veräjän) sūs.

*veseldel\däkseh (TP); pr, -emäs ilahdutan 
itseäni: v-emös teijăn радіпаігіл (itk.) 
i, i, teidän  pakinoillanne, (v. вece литься.) 

*veśeĩ\idazç (N); impf. -īhoizę (pl. 3. p.) hu
vitella, iloita, (v. ed.) 

veśelzü\dă (Sn), B veśśc.ıdu\da, vesseĩdu\ta, 
Td vesselzu\da, Lh ves'eAzu\da; pr. Sn B 
T dL lı -n; impf. -in  tu lla  iloiselle tuulelle, 
päihtyä: Sn đoi vähäišeŋ ka (niin) v-i. 
midä hüväd mield oŋ, ku v - ì d ?  B vesseī- 
dutau tsvetad i  kai kaikki kukkasetkin 
ilah tuvat [sateen jälkeen päivän pais
taessa]. (v. ed.) 

vešńagšeŕđ (Td); p., pl.n. -id  kanki, jolla 
m yllyn sulkulaite nostetaan ja  lasketaan, 
(v. seur. ja  жердь.) 

vešńa\ĥ (Td Sg); p. -kkad  m yllyn ruuhen 
avaus- ja  sulkulaite, (v. веш някъ.) 

vesnu\x (Sn); p. -y ja d  v ilu tauŧi: v-xas virū 
(makaa), poīŚíi (melkein) kendaišekšrišīi- 
kaąz (ihminen) mänöu. (v. веснуха.) 

veśśe\ī (Sn B), Td -ĩ; p., pl.n. Sn -īäd, 
B -ĩad, Td -läd; pl.p. Sn -ĩīd, B -ĩoid, 
Td -lid; komp. Sn -ïembi, Td -lemb; 
sup. Sn (kaikiz) v-ĩim , Td kaikis v-lemh 
iloinen, hauska: Sn hän oo rišíikaąz

(ihminen) v. B v. briha (nuorukainen.), 
(v. весёлый, вёселъ.)

•vesseī (N) iloinen, hilpeä- mieliala: muźį- 
kàd v-às, ìıuma.rıàs ajèttài, pajatęttai mie
het iloisella tuulella, hum alassa a java t, 
laulavat, (v. веселье.) 

vesselzoittada, veśśeĩzöitädă (Td); pr. veśśeī- 
zöitetäuı lohduttaa, saa tta a  iloiseksi, (v. 
веселйть.)

veśśeläŝiH (Td) iloisesti: đo linduišed v.
tíiu((seteíiī (visersivät). (v. весело.) 

veste\Adä (Sn), B -.ıta, Td -łdċi; pr. Sn 
-Л1 п, B -лои, Td -Ien; impf. Sn -īin, 
B Td -ī, Td -Un veistellä: Sn ела tüh- 
jäd v-nęì

vešīs (B), N viešīš; pl.n. B vešišid, N viešišid 
esine, tavara: B kogotau v-id : vikatte- 
hen, ťǻirþin, kartan, İíaškpuaran, лат- 
bahan kootaan tav a ra t [myötäjäisiksi]: 
viikate, sirppi, kaukalo, kahvikuppipari, 
lammas, (v. вещь.) 

ve\städă (Sn P l Td Kš), B Kn N -slada, 
Td -sīädä, V -stada, SP -stiă, P h  -stäi, 
Kj -sta; pr. Sn Pl Td Kš SP Plı Lm  
-stän, B Kn N Kj -stan, V -stą,n; impf. 
Sn Pl -šün, B Td -šŰin, Kn K š -šťšīn. 
Td -štëin, V -s(in, SP Ph  -stin, Kj -s(īn 
veistää: Sn vesteüī puikkod ĩibo värdnd  
ĩibo midä taht veistettiin  tik k u a  tah i 
v ä rttin ää  tah i m itä  tahansa. B kirve- 
hen vestetau. Td huabĩŕžęs pũz vestèttü 
kartan huăbùz haapapuusta  veistetty  
kaukalon luonnos. 

vez\a (Sn B Td N P h  Pk); p., pl.n. -ad; pl.p. 
Sn B Td -oid, P h  -uoid vesa: Sn v. oo 
vaste (üöndünü pū, barb v. on äsken 
versonut puu, varpu, huabaišē kandō 
koivuine v. ń i kooz ei (ei koskaan) kazva 
(san.) omena ei pu toa kauas puusta. 
minä kassaŕİA леікоіі v-oid. 

vezand\uda (Td); pr. -ü; impf. -ui vesoittua: 
kand, n u fm  v-ui kanto , n iitty  rupesi 
kasvam aan vesoja. 

vezašik (K j) vesakko: v-on ролііп.
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ve\êi (Sn P l Td Kš M Llı), Kıı N Y SP Ph 
Kj -21, V T P  Ph Lm -ei; p. Sn—N M 
Llı -t, B -ï, N -t, -í, Y TP Plı -ttę, SP 
-tíü; pl.n. Sn— Kj M Lh -ded, B Td Ph 
-dèd, B -ded, Kn -dįd, Td N -dęd; pl.p. 
Sn B Pl Td M Lh -éid, Kn N -sīd, Kš 
-Sīd, N V Plı -źid, T P  V -zid , SP -zĩ 
vesi: Sn minä lähtem pohdā mereę kă- 
vümã vedē m inä lähden käyn meren poh
jassa vedessä, ota korvoi, mäne vedenįl 
kumaida  (kaada) veded ЪщІЁіг (tiinusta) 
iärë (pois)! Kn akad m äńãĩ vedęnţ nai
set m enivät v e ttä  hakem aan. Td hüö 
ondau veden (ve ttä  hakemassa). N veêi 
doges, veden au muo v. on joessa, veden 
alla on m aa. 

veêibubuĩ\ĥ (Kš); p. -kkad; pl.n. -kad-, pl.p- 
-koid lumme, 

veSibu\īǻ (Sn); p. -((šid; pl.n. -((šid: pl.p. 
-((šīd vesitiinu: v-((Ŝ„oo ŝieńtóis (etei
sessä).

veziböbärähkö (Lm) jokin vesikuoriainen. 
veêiđuuŕ (Td) jokin vedessä kasvava pohja- 

kasvi.
vežihago (Pl Td), T P  vezihago vedessä m a

kaava, kaa tunu t puu. 
veêih\ĩÝ (B), P h  - iįŕ i  tuhkuri 1. vesikko. 
vezikk\o (V), SP -ö ed.: SP v-ö oo sagarvoo 

noaduine, hubembi v. on saukon k a lta i
nen, pienempi. 

vežikoïeìś (Td Sg); g. -ŝsun vesiratas m yl
lyssä. (v. колесб.) 

vešikorend (Sn B P l Td), Kn vezikoręndo, V 
veéikorendo-, p., pl.n. Sn B P l Td -od; 
p l.p. -oid Sn Pl Td Kn sudenkorento; 
B P l Td V vedenkantokorento. 

veèikorvo\i (Sn); p., pl.n. -id; pl.p. -.loid 
vesikorvo., 

vezikvo\t (B); pl.n. -tad vesim yyrä (?)
(v. кротъ.) 

veSiĥürz (Td) lumpeen sikiäin (?): eroga- 
ïiźęs (erillisessä) dūręsJcazvàů v. 

*vežinaho (B); pl.p. -id lahopuu vedessä (?): 
ràìċovina (sim pukka) on v-is kindi.

vežiīind  (Sıı B Td); p., pl.n. -ud; pl.p. -uid 
vesilintu; Td myös tav . västäräkki 
(ennustaa jllak  tavalla  sadetta): Sn 
sorzad, guikad ojıdau v-ud. 

veêiłogo (Td) vesiperäinen alanko. 
veêiliäđz (Sn); p., pl.n. -äd; pl.p. -öid vesi

lätäkkö: v-äz notoid (samm akoita) oo. 
vežinuht (B), Lm  veziłuhtę; p., pl.n. B -ad;

pl.p. -id vesilammikko, -lätäkkö. 
vezijıũž (N) vesilätäkkö, (v. л-ýjĸa.) 
vešiĩätak (B); pl.n. -od ed. 
vešimado (Td), Lm vezimado; pl.n. Td Lm 

-d m usŧapäinen, valkeavartaloinen puun- 
kuoritoukka, jo ta  käy te tään  kalansyöt- 
tinä; Lm paksu m usta iilimato: Td v-d 
kiviđen an.ı^eĭetäu, kuoŕ oo heis piäĩi((ši 
p -t elävät kivien alla, niillä on kuori. 

veêimadoińe (B Td) ed. 
veŝi\ńe (Sn); p. -št; p l.n. -ŝcd; pl.p. -Sid 

vetinen: v. suo og .lodm.
*veźińik (B); pl.n. -àd vedenlıakija. 
vežinu\fm  (Pl Td); p., pl.n. -rmed kevät- 

tulvaveden peittäm ä ran tan iitty . 
vezipahn (N) iso lätäkkö. 
vezipuz\ur (B), Td -17; p., pl.n. B -uŕid, 

Td -irid; pl.p. B -uŕĩd, Td -irìd B vesi- 
kupla, -kello; Td palorakko. (vrt. v. 
пузырь.)

veŝišiīm  (B); pl.n. -ad lumpeen hedelmä) (?) 
(tulee nuottaan, ovat pyöreitä kuin ka
nanm unat, sileä kuori, ei ole kova, 
sisällä on vettä , valkeata, sakeam paa 
keskessä): B v-ad kazvetau (kasvavat) 
Іетікол (liejuisella) pohđa.ı. 

vešizvieŕ (Sn); p., pl.n. -id; pl.p. -īd  vesi- 
peto: tëihk (tuhkuri) oo v. (v. звѣрь.) 

vezišĩgàińį (Td) valkea lumme. 
veSiviedr (B); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid vesi

sanko. (v. ведрб.) 
vezn\ata (B); pr. -adan; impf. -ažįn  veistellä, 

veistää.
vв(íše\rink (Kn), N -riŋk  m orsiusilta (hää- 

menoissa): Kn sit pidetàŭ verfšerinkàă. 
N ŝeńixo tujıou ve((ǻeŕiŋìcoijıę sulhanen 
tulee morsiusiltaan. (v. вечерйнка.)
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ve(fåer\ńī (Sn), B -nī, Td -ń; p. Sn -ńxad, 
B -ni(ad, Td -ńad, N -ni(ad ilŧajum alan- 
palvelus: Sn zvońitau v-ńŉ.ı, Td zvoni- 
tau v-ńa.iį so itetaan iltajum alanpalve- 
lukseen. (v. вечёрня.) 

vertëor (P l Td SP); p. P l Td -ad, SP -oa 
illatsu (yksityisen pojan toim eenpane
ma), johon koko kylän nuoret kutsutaan: 
Td riŋgu (kutsu) v-ałęl (v. вечеръ.) 

ve\ttuda (Sn B Td); pr. Sn -ttū, B Td -ttuu,; 
impf. Sn -tui, B Td -ttui vettyä, kastua, 
o ttaa  v e ttä  itseensä: Sn pūd vedez oo 
kai (kaikki) vetutud (vettyneet). B Űa- 
batod (saappaat) vetuttī. 

viđi (B P l Td N); p, -d vitijlum i], vasta
sa tan u t lumi: N v. лардеп (satoi). 

vi\đim  (Sn B Td V Pk), Td -doim, Lm  -din-, 
p. Sn Td V -dind, B -đint, Td -domd; 
p l.n . Sn B Td У P k  -dimed, Td -domed; 
pl.p. Sn B Td У -đimid, Td -domid 
vidin: Sn ѵійітел pudištetau kuabegid 
v itim ellä puhdistetaan rohtim ia. Td vidi- 
тел ŕiehkiü, kuabegen ajau v itim ellä 
hakkaa, rohtim eŧ poistaa. P k  karbegįd 
tràsitau iärei vidimen naavoja pudistel
laan pois vitim ellä. 

vid\oda (Sn B Kn Td N V P h  Lm Pk); pr, 
Sn B Td N V -on, Kn -òn; impf. Sn B 
Td -öin v itoa (pellavia): Sn ežmäi 
(ensin) noukutettau, šīd (sitten) ĩipsutet- 
tau  (lihdataan), šīd vidotau, šīd harda- 
tau.

vidoi\nç (N); pl.n. -žçd pieni vidin: v-šęy, 
vidou.

vįdr (Td); pl.n. -àd saukko, (v. выдра.) 
vi(đzai\ta (B); pr. -dau; impf. -z vikistä, 

k itistä: hīŕ, pien лар§, tele g (vankkurit) 
v-dau. ku(ãzud  (koiranpenikat), kazim- 
poigad (kissanpennut) v-tau. 

vi(đêi\štä (Sn Td), B -šta; pr. Sn B Td -šen; 
impf. -šin  ed.: Sn hīređ v-štäu. Td pakai- 
ёел (pakkasella) лит і v-šöu (narskuu). 

vie (Sn—Lm  M Lh), Kj ie  vielä: Sn тил- 
лог (viime vuonna) oĩi v. aigembi (aikai
sempi) kevăd. eunę v. nahnaŋ kudun aig.

viegi vieläkö? B pehmed om v. diivä. Td 
lišädă v. veti v. armdhembi v. rakkaam pi. 
T P  viego varaizid tokko pelkäsit? 

viedr (Sn B Kn Td N), V -ę; p. Sn B Kıı 
Td -ad; pl.n. -ad, N V -àd; pl.p. Sn B 
K n Td -oid sanko (viinan m ittan a  
12,29 litraa): Sn lehmid đuotetau ѵ-ал. 
ѵ-ал raudaizen vett^amu.ıttau rau tasan- 
golla v e ttä  am m ennetaan, kakš v-ad 
vīnad. Kn ѵ-ал amuntai korvoihe (kor
voon). (v. ведрб.) 

viedra\ińe (Sn); p. -st; pl.n. -ižcd; pl.p. -išid  
(lypsin)kiulu. 

vie\dä (Sn B P l Td K š V—P h M Lh), B 
N P k  -da\ pr. Sn—P h L h -n; impf. Sn 
B P l Td Kš V Lh -in, N viedĩ, SP vein 
viedä: Sn m inä lähtee vieŋ kodī sahaŕid 
(sokerit), kakš kogod (kasaa) vieimme 
tadeht (lantaa) peлdoлę. TP viedih viesti. 
Kš viegad hebo mettšäĩ SP veim brujaą 
vierahan iäres vein vieraan työkalun 
pois.

vie\x (Sn B Td), B Td -h; p. Sn B Td -xxad\ 
p l.n . ~xad, B -ĥad, -ĥhad; pl.p. Sn B Td 
-Xoid, Td -hoid v iitta  (talv itiellä) (pieni 
kuusi t .  m änty); B myös sitkainvarpu : 
Sn ta.ıven doroganę (tielle) pandau vie- 
Xad. (v. вhxá.) 

vie\xata (Sn), T d -xotada-, pr. Sn -%%adan, 
Td -xatan; impf. Sn -x jazin , Td -xotin 
v iito ittaa  (talvitie), (v. вѣховать.) 

viexkuri (Ph) vihuri, tuulispää, (v. вйхорь.) 
vien (Sn); p., pl.n. -od; pl.p. -oid; komp. 

-ombi; sup. kaikiz v-ombi: haalea (uuni): 
viem„pătÛ„ei paštA pīragoid haalea uuni 
ei paista  piirakoita. 

viendo ks. viănd  I.
viend\uda (Sn); p r -ŭ; impf. -u i jääh ty ä  

(leivinuuni): pättš w00 v-unu, ei pašta 
leibid uuni on j-ny t, ei pa is ta  leipiä. 

viend\üdä (Td); pr. -ü; impf. -ü i h iljetä 
(tuuli).

vienoštši (Td) hiljaisesti: v. Шлои (tuulee). 
iäń v. кйлй.
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vier I. (Sn B Td), Pl -o; p., pl.n. Sn B Pl 
Td -od; pl.p. -oid uskonto: Sn pravos- 
лаѵпг (kreikkalaiskatolinen), ruo(tšiį (lu
terilainen) V. B on raznoid (erilaisia) 
v-oid. Td ra  o is on tošt vierod suomalai
sella on toinen u. [kuin meillä], (v. вѣра.) 

vier II (B Td Pk), B vieru; p., pl.n. B Td 
P k  -od; pl.p. Td -oid jy rä  (savikkomai- 
den muokkauksessa). 

vier III. (Sn B M); p. -od vieri (aidan, 
tien): Sn koir aidaą v-oz magaš. mäne 
aidaa v-od müöi kulje aidan viertä . B 
dorogàn (tien) v-òs viruu febvoĩ. 

vierahai\ne (TP); pl.p. -zid vieras, outo. 
vierahammuaīīi\ńe (B), Td ѵіегагтиалаіпе; 

p. B -št; pl.n. -šed; pl.p. -šid ra jan takai
nen, ulkomaalainen. 

viera\stada (Td); pr. -stau; impi. -št* vie
ra staa  (ennen tu tustum ista , esim. lapsi). 

vier\az (Sn B Kn Td Kš У SP Kj Lh), Kš 
N -hz, Pl Plı -as; p. Sn—V Kj Lh -ast, 
Kš -àst, T P  Plı -astę, SP -astu; pl.n. 
Sn—Ph Kj Lh -ahad, N -ahàd; pl.p. 
Sn B Pl Td V Ph Lh -ahid, Kn Kš N Kj 
-ahĩd, SP -àhī vieras (toisen oma); outo, 
tun tem aton: Sn tämä adr (aatra) oo v., ei 
oma. N ei tiedä, ken іилои, oma m ušik 
aĭ v-àz mieź ei tiedä, kuka tulee, oma 
miehensäkö vai vieras mies. sille oĩi 
šieĩ v-àst vīnăd sinä et raskinut an taa  
vierasta viinaa, meiđèn muou tuudai 
v-ahad rahvas i  vastàttài v-ahīd rahvàhīd 
šuopkàtta kun m eidän m aahan tulee 
vierasta väkeä, niin vieras väki o tetaan 
vastaan paljain  päin. išànd .cuođī v-a- 
hiŋke tervuhudęn isäntä tervehti vieraita 
[ihmisiä], 

vierauttada ks. vieroittada. 
vierđikaƞg (N); pl.n. -ed vierinkanki (kas

kea vierrettäessä). 
vierđimetĥ (Td) v ierrettävä metsä, kaski- 

metsä.
vierđipóalik (B) kasken v iertäjän  kädessä 

oleva puu.

vierđi\pū  (Sn B N), Kn N -puu. Td -mpū; 
p., pl.n. Sn B Td -pūd, Kn N -puud; 
pl.p. Sn -puid  (kasken)viertopuu, seuna, 
palava puu, jo ta  kaskea vierrettäessä 
lykätään  paikasta toiseen: Sn pūd
vedetäu kasken viertäväkši, ńed ondau 
v-pūd pu ita  vedetään kaskimaalle vier- 
täm istä  varten, ne ovat v-t. 

vierdoisobad (TP) (kasken)viertovaatteet. 
vierd\üdä (Pl); pr. -ŭm; impf. -ü i vaaleta, 

v irtty ä , m enettää  värinsä (kangas): 
koksiin (pumpulikangas) ei v-ü. 

vie\rdii (Sn Td Kš), B N -rta, N -rta; pr. 
Sn—N TP Lh -ren. Ph -rèn; impf. Sn ' 
Pl Td—Lh -fin , B Td T P  Ph -rin, Kn 
-fin . Td N - fin  paneutua pitkäkseen, 
panna (m aata); vieriä, pyöriä; tehdä 
(mieli): Sn mäne viere pă(tëinç magattal 
B šīd olan magaìa vierdes sitten  otan 
m aatapannessani [esim. aspiriinia]. ku- 
rušk vieron kiekko pyörii, m ieĩ vie f  mieli 
teki. P l viere feunā magata pane vie
reeni m aata! Td m ińä viefìn  pănătīdęn  
аллп m inä panin m aata  saunan lavon 
alle. N vier bfiha šeĩgäljlįĥ kravatti nuo
rukainen paneutui selälleen sänkyyn. Ph 
rubedàmme vieremah magăttă alamme pa
neutua makuulle. 

vierdä\i (Td); p., pl.n. -jäd; pl.p. -(id (kas- 
ken)viertäjä. 

vieretentakseh (V) kieriskellä. 
v ie re n i  (Kš) vieritse. 
viere\tädä (Td); pr. -tän; impf. -iin  jy rä tä  

(peltoa).
vie\fidä  (Sn), B -fida. Td -ridă; pr. Sn B 

-fin . Td -rin; impf. Sn B -fin . Td -rīn 
uskoa, luo ttaa  (jkh): Sn händäi voi v., 
aino praudat pagišou h än tä  voi uskoa, 
hän aina to t ta  puhuu, каллеі voi v. 
avadimen, ei vargastA hänelle voi uskoa 
avaim et, hän ei varasta. B minä viefin  
šinun sananę m inä luotan sanaasi, minä  
omİAę šilmi.riį en v ie finu  en uskonut omia 
silmiäni, hän (końđī) mušika.ıę ei v iĕ fi 
se (karhu) ei luo ta  mieheen, ei vierinu
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ń i mida sa.ıdat gadaiïsija.ıę sotamies ei 
uskonut vähääkään povaria. (v. вѣрить.) 

vierii (Kn) vierivä: v. kivi igin  (ikänään) 
ei sammcuzu (san.) kulkuri ei rikastu . 

vierkirves (N) vääräkirves (tuvan  nurkkien 
veistäm istä varten). 

vierno (B) uskollisesti: nu, heboińe, s.ıū- 
Sīd šina m iłlęi v. no, hevoseni, sinä olet 
palvellut m inua uskollisesti, (v. вѣрно.) 

vieroi\ttada (Pl), Td vierau\ttada; pr. Pl 
Td -tan; impf. -tin  v iero ittaa (lapsi 
äidinmaidosta). 

vierrand (Td) vesiranta: đogeę v.
' vıer|tä (Sn SP Lm), B N P k  -ta, Td -ttä, 

N -ìada-, pr. Sn Td SP -dän, B N -dan, 
Kn -dàn. Td -tad, impf. B -đin. Td -šin, 
-Sīn v ierŧää (kaskea): Sn kaĭšud pidetäu 
akad viertes sääryksiä naiset k äy ttäv ä t 
kaskea viertäessään. pūd vedetäu käskeл  
viertäväkši pu ita  vedetään kaskeen vier- 
täm istä  varten . B kašk pidau viertä. 
vierđipuuD kuiveìau, šīt viertau, nīt ku i
vit puin  ролШаи v iertopuut kuivuvat, 
sitten  vierretään, n iitä  kuivia pu ita  
poltetaan, mändī kasked vierdamā. Kn 
kevădęjı vierdàmme vierãįpuu.ı kasken 
keväällä vierrämme viertopuilla kas
ken. Td ралоо vieršīmme. 

viesat (Ph) vaaka. (v. вѣсы.) 
vieļsaía (Sn), B Td; -ssata-, pr. Sn -sadan, 

B Td -ssadan; impf. -ssašin punnita  
(vaa’alla): Sn .чкалкоіл (vaa’alla) viesa- 
tau. (v. вѣсить.) 

vŵ |řŕ(Sn), Kn N -sti, Kıı T P  -sti. Td vieštš, 
p. Sn -štŜid, K n -štiď, -stid, N -štĩd  viesti, 
sanoma, tieto: Sn ei tüöndänü ń i midä 
vieštĥid ei läh e ttän y t m inkäänlaista vies
t iä  itsestään, kuoīiaą vieštj,uaou  kuolin
sanom a tulee. Kn e ол$ sigapŉi ń i mim- 
mòšt (m itùšt) viestiä  ei ole sieltä m inkään
la ista  viestiä. N eŋgo kuuŭnu  kođis-pieiìę 
vieśtĩd  enkä ole kuullut kotoa viestiä. 
tuodai viesti śihe ta.ıaihei. viedai viesti 
žeńixoAę viedään v. (sana) sulhaselle, (v. 
вѣсть.)

viezo (Kj); komp. -mbi loiva: v. măgi. 
vve-vàstę, vvě-vàstě (N) äskettäin : v. o li 

bŕilıa ä. oli nuorukainen [täällä], 
vigĩ\i ks. vikĭi.
vih\a (Sn— Kš Y SP Ph); p. Sn— Kš V P lı) 

-ad, SP -oa; pl.n. Sn— Kš V SP -ad; pl.p. 
Sn P l Kn Td K š -oid, B -uoid, SP -oi 
viha: Sn т ілла і еил$ vihad ń,,üht šinum  
piäAę m inä en ole vihoissani sinulle. 
madog vihan käärm een m yrkky. B šiăn- 
düi, ei лайШи, pidäu vihan  suu ttu i, ei 
lepy, vihainen on. iêand vihas koiran 
ріалд isän tä  [hyökkäsi] vihoissaan koiran 
kim ppuun, nīs тиНкале vihuois końdī 
maksan vengoin niistä vihoista karhu mie
helle m aksaa velkoja. SP vihoa pidäu  
on vihainen. 

vih\àińe (B Td), Td Kš -aińe. P h  -aine; 
p. B Td Kš -àšf, pl.n. B Td -àiêed, Td Kš 
-aišed-, pl.p. B T d -àiêid, Kš -aišid  v ihai
nen, suu ttunu t. 

viha\ĩc, -k  (B); p. -kkad-, pl.n. -kad-, p l.p. 
-koid vihava, vinha, läpitunkeva (tuuli): 
ѵіли (kylm ä) i  (ja) ülen vihak tūī. 

viha\kaz (Sn—Td V SP); p. Sn— Td Y -kast, 
SP -kastu-, pl.n. Sn—Td V SP -kkahad; 
pl.p. Sn B Pl Td V -kkahid, Kıı -kkahīd, 
SP -kkahī pitkävillainen (ihminen); vi
hava (tuuli); äkäinen (eläin): Sn hän 
00 v. đa.ıoĩi (kovin). P l v. vihoittŜou vīkoơ 
p. on kauan vihainen. Td hebo om v . 
v. tūī. 

vihaĩľińę  (B) vihainen. 
vihaAzoi\ttada (Td); pr. -tan v ih astu ttaa : 

еліі v-ta madod (käärm että), se ńuokaidau  
(pistää).

vihampidai (B V) pitkävillainen. 
vih\and  (Sn B Kn Td N), N -and, T P  P lı 

-andį-, p., pl.n. Sn B Kn Td -andad, B 
-àndàd-, pl.p. Sn B Kn Td -andoid vi
han ta , vihreä (ruoho, ruis y.m.): Sn heiń 
oo v. B ń i raidad vihàndàd, ń i kustikàd  
vihandad ei kazveta minulläè ei ra itaa  
vihreää, ei pensasta v ihan taa  kasva mi
nun lähelläni. N kàgr, rugìš on vihànd.
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viha S (Lm); komp. -embę vihainen, 
viha\ta  (Sn B Td Ph); pr, -dan; impf, -iin  

vihata: Sn M m  m indai v-dau, eń tiedä 
Silmid rištidä, oigedis fiŕ in  hän vihaa 
minua, enkä tiedä asiaa ollenkaan, syy t
töm ästi. B v-dan minä, hănem pią,Aę 
(häntä).

vihauzu\da (B), Td vihaAzu\da; pv. B Td -n; 
impf. -in  vihastua, tu lla  vihaiseksi: 
B końđi m ušikam  рійле igakš v-u i karhu 
vihastui mieheen iäksi. 

vihe\lttä  (Sn Td Kš), B Kıı SP -Ata, Pl Td 
-Itä, N vühōuìa, Ph -.itä; pr. S11 Pl Td Kš 
-Idän, B Kn -Adan, N vühöudan, SP -ndan 
Plı -ndän; impf. Sn Pl Td Kš -Шп, B 
-īđ in , Kn -Aíīiīn, Kš -Ižīn, N vühöuSin 
viheltää: Sn ei p idä  (ei saa) pertiz v. 
кагалл^оп üleę hüvä v. putkesta tehdyllä 
pillillä on ylen hyvä v. Aapšed v-lttäu  
лиллиіёел (savikukolla). B tū ĩ v-Adau. 
N a jèĭ peudod müöi kai ku i tu u ĩ vühöuź 
kun ajeli peltoa pitkin, niin ikäänkuin 
tuuli olisi v iheltänyt. 

vihk  (Sn B); p. Sn -od; pl.n. -od, B -òd; pl.p. 
Sn B -oid niinivihko, -huosiain: Sn еилд 
v-o ikš rogozad (niintä). B vastaA küĩbetau, 
Sīd dälgelę küłbendan pezįtau ѵ-ол vih
dalla kylvetään, sitten  kylpemisen jä l
keen peseydytään ıı-lla. sto.ıa (pöytä)-, 
aSÍŜī (astia)-, külü (sauna)-, Aatíĩviħk. 

vihk\i (Lm); pl.n. -ed vihi (liıınunrihman). 
vihliŋgö (TP) ankara, vihlova, pureva tuuli. 
vihm  (Sn—Td N), V T P  Plı Lm -ę; p„ pl.n. 

Sn—Td N У Plı -ad; pl.p. S11 Kıı Td -oid, 
B Y Plı -uoid vesisade: Sn heiitäu v-an 
lakkaa satam asta. B v-u o ía  pezou hänen 
(релѵаМ п) vesisateet pesevät sen (pella
van). Lm  V-ę tUAOU. 

vihmai\ńe (Pl) sateinen: v-že.ı šìüa painan  
s-lla säällä painostaa. 

vihm\uda (Sn B Pl Td Kš N V Lm Kj); pr. 
Sn B Pl Td Kš N Y Kj -ū, B Lm  -uu; 
impf. Sn B Pl Td Kš V Kj -u i sataa 
(vettä): Sn vet v-ū. hienoišē v-ū (šihaiđut- 
tau sataa  tih u ttaa . B tänäpä ei v-u,

pogod (ilma) hüvä rodīhe (tuli), v-umū 
suau rupeaa satam aan, ülen ramkkali 
(rankasti) v-ui. Lm  hienoieh (hienosti) 
v-uu.

vihmuSka\ta (Sn P l Td V); pr. Sn P l -zou, 
Td Y -ndou; impf. Sn Pl -I, Td -n ê ,V -ą ś i  
alkaa sataa (vettä): Sn otA p a īī  (päällys
takki) кегал, ei v - i ìš  (voi ruveta  sa ta 
maan). Pl rôada boi(Üemh\ kū(İŝo: v-zou 
tee ty ö tä  vikkelämmin; katso: alkaa sataa! 

*vihuoi\ta (B); pr. -((Sen olla vihainen: 
v-(Ŭen Sinun, heiden piälç.

*viho\tta (Kn); pr. -dan ed.: m inä v-dan  
hänem ріал. 

vihotaSka\ta (Sn); pr. -dou; impf. -ź  alkaa 
vihannoida: nuŕm  v-ž. 

viho\ttada (Sn B), Td -tada; pr. Sn B Td 
-ttau, P h  -ittau; impf. Sn -(ti, B -(, Td -(  
v ihoittaa, vihannoida: Sn nuŕm  v-ttau. 
rugehen ozmad v-tettau rukiin  laihot vi
hannoivat. Td peAdod ѵ-tettau. oraz 
v-ttau. küläm  pendoil vihoí rugiš. 

vihte\s (Sn); p. -st; pl.n. -ksed; pl.p. -kSid 
(ansan) vihi: ŕihm  Sidotan Aeŋgoišë, pora
tan händäi (Śihoihe, bokkī pandau v-ksed 
ansa sidotaan selkoimeen, täm ä pannaan 
(tuetaan) korvakkojen varaan, molem
min puolin [ansaa] tehdään  vihit [risuista 
t. kuusenoksista]. 

vįiku \ppida  (N); pr. -p in  lunastaa: tUAç 
v-p i ieręĥ (pois) kńäginàd (morsian)! (v. 
выкупить.) 

viiruíSk (N); pl.p. -oid rnyym äpöytä, tiski.
(v. выручка.) 

vi\kateh (Sn B Pl Td SP Plı Pk), B N -kaitęh, 
Td -kaťęh, N -ìcàttęx, V -katteh, Lm  -katę; 
p. Sn B Pl Td -kateht, SP -katehtu, Plı 
-katehtę; pl.n. Sn B Pl SP Plı Lm -katte- 
ìıed, B V TP  -kattehèd, B -kattęhęd, Td 
-katehed. N -kàttehèd; pl.p. Sn B Pl Ph 
-kattehid, Td -katehid, SP -hattehī lvhyt- 
varsiviikat,e: Td heinän koSítàv viìiàìeh 
v. heinän n iittäm istä  varten. B vikattehen 
(vikattęhęm) poĩv  viikatteen lyhy t, väärä  
varsi.
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v i\k īi (Sn N), B -gĩi, Kn vìgli, Td -kĭu , -glu, 
Lm -gli] p., pl.n. Sn -kĩid, B -gĩid, Td 
-k īu d ; pl.p. Sn -kĭĭd, B -gīīd, Td -kīùid  
vikla (suolintu): Sn ѵікііл  sorkad om 
pitkäd i  riŋgū (huutaa): vik ĩi, v ik īi. B 
vigĩi kevădвA Ылои, sügüze.ı lähtöu lämma 
merĕ. Td vigĩud tu ĩđ ī , terävä (pian) kesä 
tunòv.

vi\Л (Sn B Td Kš N Pk), N Ph -ллд] p., pl.n. 
Sn Td Kš N Ph Pk -ллаЛ, B Td N V 
-л/ıàd; pl.p. Sn Td Kš TP -,ı.ıoid villa 
(lampaan); kuv. tukka: Sn kauhtan oo 
nuadittu ѵіллаг da (ja) tüö.ıaŋgas (pel
lavalangoista). Td vi.ı.ıàs kudotàŭ ѵіл- 
ла іщ  rubašk (villapaita). TP mäne vai 
randah, vedehine ottau sinun pitkiden  
vinnoideŋ kełę mene vain rantaan, niin 
pitkätukkainen vetehinen vie sinut. 

viľ| (Sn B Pl Td V), N -ī, p., pl.n. Sn B Pl 
Td N -ĩĭad, V -ītàd] pl.p. Sn Pl Td -Uoid 
vilja: Sn viĩĩad  suaĩištuttau  (tuleentu
vat). B tähä hanmehě v. kazvàu tuĩian  
kesän ńītèttavakš (leikattavaksi). N  viī- 
ïa đ  do muom pieu  vilja on jo maan 
päällä (jo orastaa). 

viĭai\ta  (B); pr. -İšou heilutella (häntää): 
koir händän v-ıŝou. (v. вилять.) 

ѵі\лк (Sn B Td), N -uĥ(ŗ), TP -лккд] p. 
Sn B Td -лkkad\ pl.ıı. -nkad, TP -nĥàd; 
pl.p. Sn B Td -.ıkoid haarukka; Sn myös 
nelihaarainen rautahanko. (v. вйлка). 

ѵілла\іпе (Sn B Pl Td Kš), Kn N V SP Ph 
Kj -me, Td -ińę, ѵіллате] p. Sn—Kš V 
-št, N viĴínāšt, SP -stu. Ph -stį\ pl.n. 
Sn— Kš Plı -išed. Td vin.ıàifęd, N ѵілаі- 
Sęd, SP -izeđ\ pl.p. Sn B Pl Td Ph -išid, 
Kn Kš -išīd, SP -izĩ villainen: Td ѵіллаг- 
šęs vallęges nuadiìàŭ vì.ı.ıàišęd štanàd i 
ѵіллаіщ  kaftan  villakankaasta (sarasta) 
tehdään sarkahousut ja sarkakauhtana. 

ѵіллалаЪо (У) villakuontalo. 
vİAAūAaƞgę (Lm) villalanka. 
vilsked (B), Td viłsked\ p., pl.n. B -ad. Td 

-äd-, pl.p. B Td -id-, komp. -emb viileä, 
vilvakka (ei lämmin eikä kylmä), haalea.

ѵіли (Sn—Td N TP Ph Lm); p., pl.n. -dl 
pl.p. Sn Pl Kıı -id-, komp. Sn -mbi] sup. 
kaikis v-mbi kylmä: Sn tänäpă [on] v. 
pogoū (ilma), rođńikas (lähteessä) og v-d 
vet. koos v. üö oo, šīd (niin) oo haĴi (hallaa). 
B mille (Td milei) om v. minun on kylmä. 
veši om v. kauhed Ылои v-s väristys tulee 
kylmästä. Kn v. tienne (tuli). N nügöi 
om v-d ium äd  nyt on kylmät ilmat. Lm 
v. ń i lämmę haalea. 

vúugoi\ttada  (B); pr. -ttau-, impf. - t  vilut
taa: minda v-ttau. 

vũ u h e in  (Pl); p., pl.n. -äd; pl.p. -id käen
rieska (gagea sp.). 

ѵілипЬаиги (Lm) pakkasen huurre, sume 
ilmassa.

vİAumvaradai (B Td) viluinen, kylmän-arka 
häm v. mieš on.

*vũusta\daksehese (Ph); pr. -heze viiletä: 
ku v-heze ilmę kun ilma v-nee. 

vuust\oittada  (Sn B Td); Sn Ph -uttada; pr. 
Sn B Td -oitan, Sn Plı -utan\ impf. Sn B 
Td -oitin, Sn -u tin  jäähdyttää; Td myös 
viluttaa: Sn ела duo panavat (kuumaa) 
İŠajud (teetä), v-oita\ Td v-oittau mindai. 

vũust\uda  (Sn B Td Kš); pr. Sn -ū, B Td Kš 
-uu] impf. Sn B Td Kš -ui jäähtyä: Sn 
leib v-ũ anda anna leivän jäähtyä! B Td 
veši v-uu vähäišin (vähitellen). Kš İšai 
(tee) v-ui.

vİAustuška\ta (Sn); pr. -dou-, impf. -š ruveta 
jäähtymään: leib v-š. 

vińdzište.ız\etta (Sn B Td), Td virdêìstįAz\etta 
pr. Sn B Td -en, Td -en Sn Td tehdä pilk
kaa jksta; B Td vetelehtiä, laiskoitella: Sn 
midä v-ed minuss„ümbäŕi (Td m idä šińä 
virđêìštęAzęt m inŭs ümbari) miksi teet 
pilkkaa minusta? Sn v-ettaɯ. nagretau 
prostoid (yksinkertaista) rištikaązad  (ih
mistä).

vińđêo\ttada (Sn); pr. -tan] impf. -tin  tehdä 
pilkkaa jksta: v.prostoid rištikaązad  (yk
sinkertaisesta ihmisestä). 

vin\tofku  (Td); g. N -tòfkaą kivääri, (v. вии- 
Tóвĸa.)
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*viŋge\gädä (SP); pr. Lh -d,üdöu; impf. SP 
-gättih ruveta  vinkum aan: SP po(tŝid 
(siat) v-gättih. Lh v-dädöu poĩŝ. 

viŋgu\da (B Td); pr, -ą; impf. -i vinkua 
(sika, tuuli, koiranpenikka). 

vird  (Td); ad. -ai v irta. 
virda\toińe (Sn); p. -tošt\ pl.n. -ttomad; pl.p. 

-ttomid tyyn i (kohta joessa): v. koht, 
kuss„euAę kosked đoges, om mand (tyyni) 
koht.

virg (Sn B Td), Lm -g; p. Sn B Td -ad\ 
pl.n. -ad. Lm -àd Sn piirto (puuhun teh ty  
veistäm ällä puu ta  m yöten kuori pois); 
viiru (eläimen otsassa); B Td virka; paha 
tapa; Lm  rasti, (tien)m erkki puussa: Sn 
v. Auađitau žerdv. šerd леікаіаи dürgi- 
näińe, ei hajıgaittA\ šīd ajetau kakš v-ad, 
ükš Űurā, toińe toižê, štobį šerd kuivaiê 
riuku aisataan: hakataan pyöreä riuku, 
ei halkaista; sitten  veistetään kahdelta 
sivulta kuori puu ta  m yöten pois, jo tta  
riuku kuivuisi. Td vīš v-ad, kūz nälgäd. 

*virga\ta (B); pr. -tau aisata , veistää, kuori 
puu ta  m yöten pois parilta  kolm elta 
sivu lta  kuivum isen edistämiseksi, (ks. 
virg.)

virgo\ta (Sn B); pr. -dau; impf. Sn -š, B -i 
v iro ta  (esim, sairas): Sn ei киолпи, v-š. 

virgoİŬę (Lm) viiruotsainen: v. hebo. 
viŕite\z (Sn B Td); p. -st; pl.n. -ksed\ pl.p, 

-kšid sytyke: Sn katko päret ĩibo nastut 
pane šińńe v-kselcš pătŬ ī katko päreitä 
tah i pane lastu ja  sytykkeeksi sinne 
uuniin!

vi\řittädä (Sn), B M -ŕittada, Td -ritădä, 
Lh -rittädä-, pr, Sn -ŕitän, B M -ŕitan, 
Td Lh -ritän, N -riìettài, T P  -ritetah, Plı 
-ritetăh, Lm  -rittäh\ impf. Sn B M -Hiin, 
Td Lh -ritin, N - ŕ ì t  v irittä ä  (tuleen), 
sy ty ttä ä ; Td myös v irittä ä  ansa; Lh 
iskeä: Sn v. tuohuz, латр, ha.ıgod s, 
kyn ttilä , lam ppu, halot. B pätŜ viritä  
pane tu li uuniin! tu li pidau viŕittada do 
kädes. Td anz (ansa) viritädä. Lh kazak- 
k..opäd i  virittän kandō hamaro.c renki

taaskin  iskee kantoa [kirveen] ham a
ralla.

vi\ŕitä  (Sn), B -ŕita, B P l -rita, Pl Td -ritä\ 
pr. Sn -ŕidäu , B P l N -ridau, B N -ŕidau, 
P l Td -ridău, Lm -rinöu\ impf. Sn -HS, B 
-ŕiį, B Pl -Ýī, Td N -riš v iritä , sy tty ä  
tuleen: Sn me(İÈ„oo viHnnü, ралаи. 
kodi (asuinrakennus) viŕiš. B pätš terva 
v iŕ iį  tu li pian sy tty i uunissa. P l hăneƞ 
kodi viri.

vir\kkada (Sn), Ph -kada\ pr. Sn B P h  -kan 
v irkkaa, sanoa: Sn hää ruskon vai ših, 
ei voinu ń i midä v. hän  vain punastui 
siinä, ei voinut m itään v. B ole vaikkańi, 
ела virka ń i mida ole vaiti, älä puhu 
mitään! P h  heŋget virkada vannoa. 

virst (Sn B Kn Td N Lh); p. Sn B Kn Lh 
-ad, N -ăd; pl.n. Sn B Kn Td Lh -ad, 
N -àd; pl.p. Sn B Kn Td Lh -oid, Kn 
-uoid v irsta: Kn oŋgo äi v-uoid ümbäri 
muan m ontako virstaa on maapallo 
ympäriinsä? N matkaš v-ăd v iįš  kulki 
noin viisi virstaa, (v. верста.) 

virstpa\(İšaz (B), Td -dsaz; p. B -(Űast, Td 
-(tsasť, pl.n. B -ttšahad Td -ttsahad; pl.p. 
B -ttšahid, Td -ttsahid v irstantolppa. 

vir\šši (TP Lm), SP -ši pärekori, -koppa. 
virz (Sn— Kš Pk), N SP -u; p. Sn— Kš -ud, 

SP -ũ; pl.n. B— Kš TP SP -ud, B Td 
V T P  P k  -ùd; pl.p. Sn P l— Kš -uid, 
SP -илоі tuohivirsu: Sn paĳ.ıat pieti- 
täu v-uis virsujen paulat palmikoidaan. 
Td piästadă (kiskoa) koivùs tuŏht, лиа- 
dĩdă  (tehdä) virzùd. K š levediš tuohis 
лисиііии v. leveistä tuohisuikaleista teh ty  
v. T P  kevädeł lähtedàh kasked ролйатаЬ, 
v-ùd pandah da.ıgàh. 

virš (Sn B Td), Lm -zi\ p. Sn B Td Lm -t; 
pl.n. Sn B Td -ded; pl.p. -šid  itkuvirsi: 
Sn itkuid  viršikš sanòtau. pìdiäu lăhttä 
viršİD kunde.ımō.. B virtt„itkin, kńagin ote- 
tau stoAan taga iärę prostitammā da 
viršid itkem ā  morsian o tetaan pöydän 
ta k a a  pois hyvästelem ään ja  virsiä itke-
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m ään [häissä], muahapanendvirded itkc- 
. dau hau taja isv irret itketään . 
virzai\nę (N), У T P  Lm -n, У -mi; pl.n. N 

-šed, V -mèd, T P  Lm  -med pajun- ŧ .  tuo- 
m enoksan halkaistu  puolikas (käy te tään  
viikatteen, vihdan y.m . siteenä): TP 
kazakkę otti vikattehen i  keritti v-men 
iäreh renki o tti v iikatteen ja  irroitti 
siteen pois. Lm  vikattehen (viikatteen) 
nidottau (n itom ista varten) v-n. 

virîtuoi\n  (Lm); pl.n. -med kääm ikodan 
pyörivä akseli, v-men ńokkę kääm ikodan 
kääm ipitu.

vir\ııda (Sn—Td V T P  Ph  M Lh); pr. 
Sn—Td N V T P Plı Lm M Lh -un; impf. 
Sn—T d V T P  P h  M Lh -uin, N -ùin  
virua, loikoa, m aata, olla pitkällään: 
Sn vesnuxas viru  v ilutaudissa m akaa. 
v. Ъокаллаі (kyljellään), v-ū ku heŋge- 
töińe (kuollut). B dorogàn vieròs v-uu 
ŕebuoĩ propađinnu  tien  vieressä m akaa 
kuollut repo. hädad v-u i sairaana m a
kasi. Kn лако (m ädännyt) pū muaš v-ū. 
Td hän hädäs (sairaana) v-ū. N v-ū ku  
hago v iruu kuin v e tty n y t ja  lahonnut 
puu. P h  voimattomannu (sairaana) v-ū. 

viru\gã (Sn), Td -đ ipitkällļään, -een, m akuu
asennossa: Sn kuŕgšībiń^aid: šerđıd koso 
pandau, v. viistoaita: aidakset pannaan 
viistoon, pitkälleen. Td .raŋgetī v-đi am- 
bŭmā1 końđĩàd berdanĥàs-piǻ* paneutui
vat pitkälleen am pum aan karhua kivää
rillä.

viru iju  (Lm) m akuulla oleva sairas. 
viruna\ińe (Sn B P l Td); p. -sí; pl.n. -išed; 

pl.p. -išid  m akuulla oleva sairas; m aassa 
m akaava (puu): Sn v-išid ei pidä īīku t-  
tada, anda hüö virutan  m akuulla olevia 
saira ita  ei saa liiku ttaa , an taa  heidän 
m aata. v. pū  sanozou (sanotaan) hagòkš. 

*virušk (B); pl. ill. -uoihe joutava, tarpee
ton esine: äijän đeƞgad truaìtid to.ıkutlā 
kaikki tiihđĩ v-uoihe paljon tu h lasit rahaa 
järje ttöm ästi kaikkiin tarpeettom iin  esi
neisiin.

*vįru\(tŝida (Td); pr. -(tšiuı saada takaisin, 
korvatuksi: teräväi v-(Űiu kai, m idä  
šihi m äni pian saa takaisin  kaiken, m itä 
siihen on m ennyt, (v. выручить.) 

viškaido(Aabidoi\ne (V); pl.n. -zed viskin, 
lapio, jolla riihessä puimisen jälkeen hei- 
tellään kasasta jyv iä vastapäiseen nurk
kaan t. seinään, jo tta  jy v ät eroaisivat 
ruum enista ja  pölystä. 

ѵіЩ аіт  (B), TP  -öin; pl.n. -oimed äyskäri 
(veneessä).

viškai\tta (Sn), B Kn N -ta; pr. Sn B N V 
-dan, Kn -dàn, Lm  -tah, P k  -tau; impf. 
Sn -žin v iskata (viljaa riihessä): B 
đüvät kuoškuideŋke i aganoiderjke šier- 
tau ühtē tšuppū, šīd ottau Aabidoišen i  
suau viškaimmã jy v ä t ruum enien ja  
akanoiden kanssa työnnetään  sam aan 
nurkkaan, sitten  o ttaa  viskimen ja  ru 
peaa viskaam aan. Kn ŕĩhĕs kai ku  
puimme, sìd rugehęd v-dàmme; [on] sem- 
moińe nabiduöine, sĹı lükìmme, v-dàmme 
seinä, sid rugehèd лардеіай tagemba a 
kuoskùd edęrnba riihessä kun olemme 
kaikki puineet, s itten  ruk iit viskaamme; 
on semmoinen pieni lapio (viskin), sillä 
heittelem m e, viskaamme seinään, niin 
rukiit (jyvät) pu toavat kauemm as, ru u 
m enet taas lähem m ä. 

viško\da (B Ph); pr. -n  viskoa, heitellä, 
am m entaa: B v-n vet. Plı vezidlenv - ttau 
liuhę vesiäyskäri.

*vižàh\tadazę (N); impf. -İīzęi v ilah taa: 
kattšuu kai dieìcàinę śinna v- iīzęi r t  het 
katsoo, niin lukkarikin v ilahti [saiaa] 
sinne riiheen. 

višakoiv (Pl Td); p., pl.n. -ud visakoivu. 
viéïtk (Td) eräänlainen miehen takk i. (v.

вивйтка.) 
vizitkaine (Kn) ed.
vi\t (B), Td pittu, N Plı Lm vittu; p. Td pü- 

tŭd, N vi\ttŭd, -ttùd; pl.n. -tùă; pl.p. -ìuid 
vulva: Td piuŭd  ottada coire. N ottau 
vittŭd. andoi vittÙD. viìuŋ karvan häpy
karvat. vitun  randàn häpyhuulet.
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vitkištoittada  (B Td) v ilk astu ttaa  j tk  (esim.
»maanittelemalla). 

vi(kiǻt\uda  (B Td); pr. -u; impf. -u i vii
västyä: murgin, ruad (työ) v-ui. 

vi(ki\ttada (B), Td -tada; pr. B Td -tan; 
impf. B -(in. Td -tin  ve tku ttaa , lu tk u t
ta a  (asiaa). 

vi\(š  (Sn B Kš), B -ti, Td -is, V Ph -tÜę, 
TP -ĭ(Šę; p. Sn B Kš Ph -((Śad, Td -ttsad; 
pl.n. Sn B KŠ Plı -f(Šad, Td -(tsad, 
-ſtsàd, N V -((ǻàd-, pl.p. Sn B KŠ -((Šoid, 
Td -(tsoid -tsoid v itsa (yleensä, aatrassa, 
aidassa, veneessä): Sn koivuized vųíšad  
oo reges. zaverkk^oo nuadittu koivuišez 
>ň(tŜas saverikko on teh ty  koivuvitsasta. 
N kaks seihàst viįtšàttai kūźīšįu  vi(Űau 
kaksi seivästä v itsastetaan kuusisella v it
salla.

*vi\(tŜatta (N); pr. -((Sadan, -((Šàttai v it
sastaa: śĩd vi((šadau varas'eibăhad s it
ten  v. tukiseipäät. 

vi(tii\k  (B); p. -kkod-, pl.n. -kod; pl.p. -koid 
lehtim etsän alku, jossa puunrunko on 
vitsan vahvuinen. 

ri,Űurińe  (B) visainen: v. pŭ  visakoivu. 
vitŰeniŬ  (Lm) pajum erta. 
vüu išįu  (N) (harjo ittaa) sukupuoliyhteyttä: 

ìıäm mänöu viandamài (leikkimään) v. 
viu%ai\tta (Sn), B Td -ta; pr. Sn B Td -dan; 

impf. Sn Td -šin  he ilau ttaa  kädellä, 
lyödä: Sn v-daą šindai tagaskät lyön 
sinua takakäteen.

*r>u\xxada (Sn); pr. -xetäu heilahdella: astū 
ka vai ĩiemakod viuxetău astuu niin e ttä  
ryysyt vain heilahtelevat. 

viuhku\ttada (TP); pr. -ttau viuhtoa: hebo 
händăn v-ttau. kazakkę rubezi ühtęn рол- 
ѵел (Ŝurah da toizeh v-tammah renki rupesi 
pelkällä (viikatteen) varrella puoleen ja  
toiseen v-maan. 

viänd I. (Sn), N viendo; p., pl.n. Sn -öđ; 
pl.p. -öid kiero: Sn pũ 00 v.: sлojad (lustot) 
ümbäŕi punezettau (kiertävät). N viendo 
pū  ci haugeně (halkea).

viänd I I . (B P l Td V); p.. pl.n. B Pl Td V 
-od; pl.p. B Td -öid leikki, tanssi; tanssi
paikka: B v-ö.t o.ıtau ovat leikkimässä. 
P l vahnoid v-öid vanhanaikaisia leikkejä. 
Td olimme ѵ-оЛ olimme tanssipaikassa.
V v-ön aige juhannuksen ja  pietarinpäi- 
vän välinen aika.

*viändäl\tä (Td); impf. -z so italtaa, so ittaa  
vähän ja  hyvin: ga-rmońjai (harm oni
kalla) v-z.

viär (Sn B Td), N vier, T P  Ph viär\ę; p. 
Sn B Td Plı -äd; pl.n. -äd, N vieràd; 
pl.p. Sn viär\öid, B Td -id; komp. Sn 
-embi väärä, kiero, vino; syyllinen (hen
kilö): Sn šina o.ıeđ v. šīđ^ãienos sinä
olet syyllinen siihen asiaan. B v. pū, 
käši, (Іалд, šelg, dorog (tie), Л ел  (asia). 
šilmäd on v-äd (kierot). N em minä vier 
оле siu  en m inä ole syyllinen siihen. 

viäršihn (Sn B Td); p., pl.11. -äd; pl.p. -id 
kierosilmä. 

viär\ŭš (B), P h  -üs syy: B sei m inun v. 
tunnu, a se on šinun v. se ei tu llu t minun 
syykseni, vaan se on sinun syysi. 

viärähi\ńe (Sn B Td), N vierahīne; p. Sn B 
Td -št; pl.n. -šed; pl.p. -šid, N vierahīšįd 
syyllinen: Sn v-št ei sua ĩöuttä (äs syyl
listä ei voida löytää tää ltä . N poīi((ǻeiš- 
kiàd ń i keda vierahīšįd ei Ĩöuĩùd poliisit 
eivät löytäneet ketään syyllistä. 

viärä\ĭs (Sn B Td Pk); p. Sn -t(Śüd; pl.n. 
S11 B Td -((Ŝüd; pl.p. -((Šüid; komp. Sn 
-((šümbi väärä, kiero (esim. puu). 

viä\ttä (Sn—Kš Lh), B -tä, PI V -tä, Td 
viettä, N vietta, Kj viä\ta; pr. Sn— Kš Y Lh 
-ndän, B Kj -ndan, N viendan; impf. 
Sn Kn Td Lh viä\ndöin, B Td -ndin, Td 
-ndzin, Kš -ńdin, N vieńđin, vieęšin,
V viä\ăźin, Kj -ńdzīn  soittaa, leikkiä, 
tanssia; Td vään tää  (vitsaa, tahkoa): Sn 
ńeištĥed viättäu kadreĩī neitoset tanssivat 
katrillia, otaą skripkaa (viulun) v. B 
tŜimíŜukkā viätäh piilosilla ovat. küukã  
viătau pelaavat kyykkää, tomotetíī karttī 
viändämä kehoitettiin korttia  lyöm ään.
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tǻakàd viätau hy ttyset survovat. P l viäk- 
kät skripkai so ittakaa viulua! Td viänđin  
taljaŋkkai soitin harm onikkaa. Aapsęd 
viättàŭ guīupeitòizlhe, tèugàižīhe lapset 
ovat piilosilla, hippasilla. ńeiśtšeŋ kera 
viändöin neitosen kanssa seurustelin. 
улоріа viättäu т іщ ік іл  pelaavaŧ lyönti- 
palloa. ŕüuxī viättäu kyykkää pelaavaŧ. 
vihmal lohi viändàıu da (ja) hüppìuı. 
viăndiin  vittsad väänsin vitsaa. N vieęŝin 
minä .lapśīdęŋke pihau  m inä leikin lasten 
kanssa pihalla, boŕtŝai vietta painia. 
ńei(Űud viendoi bńhàŋke koumę vuot 
ühtèi pa.ǽi neito seurusteli nuorukaisen 
kanssa kolme vuo tta  yhteen menoon. 
vietti svuođibo v ietettiin  häät. häm mä- 
nòu viendamài viìu izįu  hän menee har
jo ittam aan  sukupuoliyhteyttä. V viäăźin 
garmońųah soitin harm onikkaa, Lh viättl 
svuađib v ietettiin  häät. 

vīd (B) hienoa kuusta kasvava tiheä  metsä. 
vĩdahaińe (B) hieno kuusi. 
vīdă\k (Td); p. -kkod; pl.n. -kod; pl.p. -koid 

nuori, m atala  havum etsä (n äre ttä  ja  
nuorta  kuusta sekaisin), (ks. vīdHĩc.) 

vĩdèstoŝt (B), Td vĩdestošk, p. vīdetto,ũ; ess. 
vīdendentošt viidestoista: B v. päi, vīdēè- 
tošt päiv. Td ende (ennen) vīdettošt päiväd. 

vīd\eš (Sn P l N M), B Td -es, K n -ès, -ès, 
Kn Td Kj -eńđê, Kš -eez, Kš Ph  -eiš, *N 
-èeš, -ees, V -eęźi, SP -es. P v  -es; p. Sn Kš 
-et, B Td -et, P l—Kš V M -et, SP -ettü. 
P h  -ettø Pİ-n. S n -  Kš У SP P h  M -ended. 
P h  -ēnded; pl.p. Sn -eęžid viides: B vīdes 
päiv, vĩdez muěiĩc (mies). Td vīdendei 
päivät sóai (asti). 

vīđi\k, -k (B), B Pl -ĥ, TP -kkö; p. B -kkod, 
P l -kköd; pl.n. B -kod, Pl -köd, T P  -köd; 
pl.p. B -koid miehen korkuinen k u u s i-1. 
sekam etsän alku. (ks. vĩdăk.) 

wfc|ŕ(Sn B Kn Td Kš N Kj), B P l -ť, V -ti, 
V SP P h  Lm  -ti\ p. Kš -í; pl.n. Sn B Td 
Kš Kj -ted, B P l V T P  -ted, Kn -tèd; 
pl.p. Sn B -tid, Kš -tīd  (lanka)vyyhti; 
rinkelinippu (40 kpl. naruun pantuna):

B ладвриагm  vīhtes. ѵіЫел vīhtetau vyyh- 
delle vyyhdetään. Td 12 póazmad vīhtes, 
póazmas 60 лaƞgad. 

vīh\tädä (Sn Pl Td V Plı Lm), B Kn -tada. 
Td -tädä\ pr. Sn P l Td V Ph -tän, B Kn 
-tan, V Plı Lm  -tetäh-, impf. Sn P l Td V 
P h  -tin, B Td -tin, Kn -iīn  vyyhdetä, 
vyyhtiä: B ѵіЫел (vyyhdelle) vīhtetau. P l 
v īkšip u ǔ ę  (viipsinpuille) л aŋgad vīhtetäu. 
V j,aŋgad vīhtetäh ѵШ ітрйлоіл. 

vīkon (B P l Lh) kauan: B ei Ы лпи v. k. oli 
poissa. P l vīkom minä p idin  k. pidin 
[esinettä]. Lh elău ei v. aigad elää jonkin 
aikaa.

vī\kšipũ  (Sn—Td), B Lm -kšim pũ , Td Kš 
-kšpū, V -ššimpū; pl.n. Sn— Td V -Mipūd, 
Td Kš -kšpūd, N -ššipūd, V -ššimpūd, 
T P  -kšinpūd, SP -kśipūd. P h  -ksimpūd, 
Kj -kšiįpūd-, pl.p. Sn—Td V -kšipuid, Kš 
-kšpuid, V -ššimpŪAoi, SP -kśipūnoi 
viipsinpuu: P  vīkšipuũę  .taŋgad vīhte- 
täu. V ла/ŋgad vīhtetäh vlššimpūAOİA. 

vī\ĩdä  (Sn), B -Ida, Td -Idä-, pr. Sn B Td -Ien, 
B -lèn, N -лои ; impf. Sn -īin , B -Iin, B Td 
-Un leikata (puku, p a ita  om m eltavaksi; 
pala jstk); viiltää: Sn hän v īĩ  paidaą. 
B vīlda рала sobas (vaatteesta), vattegès 
(sarasta), nahkàs. N  ak pautįnas ѵыои 
i(ťsįAAę emùstaą, miehвAę kuodàd vaimo 
leikkaa p a lttin asta  itselleen paidan ala
osan, miehelleen alushousut. 

vīlehte\s (V TP): pl.n. -ksèd (kontin)viileke. 
vīĩend  (Lh); p. -äd (ommeltavaksi) leikkaa

minen.
vīl\ttä (Td); pr. -dăn-, impf. -šin  purjehtia 

toisen ohitse (sanıaan suuntaan). 
vīn  (Sn B Kn Td N Lh), Plı -ę-, p. Sn B Kn 

Td N P h  Lh -ad. Td N -ăd, -àd-, pl.n. 
Sn B Td Ph  Lh -ad, Kn Td N -àd; pl.p. 
Sn B Td N Lh -oid. P h  -uoid viina: Sn 
vīnad đ uoi dai іт талгиі (ja hum altui- 
kin). đälge.ıç vīnańđuondad proxmeĩd oo 
viinanjuonnin jälkeen on krapula. B v. 
andau vaAdan šüödä v. an taa  ruokaha
lun. v-ad tuoi butŁıkan (pullon). Kn tsarį
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ѵалиоі hiĹı.ıę stoĥanàn v-ad tsaari kaatoi 
hänelle juomalasin viinaa. N ăuoi v-àd i 
(ja) humauzui.

*vīnafùmìt (Td); p. -àd v iinaksi, -ryyppy: 
Td kävđàv v-àd đŭömāŕ käyvät viina- 
ryyppyä juomassa, (v. рюмка.) 

vīškez\aińe (B), Td -äińe; p. B -ašt, Td -äšt\ 
pl.n. B -aišed, Td -äišed viisikesäinen, 

vīšküme (Sn—Kn), B vîskümend, Td vīš- 
kümmend. Td Kš vîskümend, N viįš- 
kümme, viįšküme, V vīšküme, SP vīsküm- 
men, P h  vīškümen, Kj vīšküment, Pv 
vīškümen; p. P l Td vītkümend, Kn Kš 
vītkümend, Td vītkümmend, SP vīttüküm- 
men, P h  vīttękümentę, Kj vītküment viisi
kym m entä. 

vīssadad (Sn B), B vīśsadad viisisataa: 
B vīdessadas rubĩas andoin (möin). 

rīštošt (B Td N Ph) viisitoista: B šeþ oīi 
vīdentošt virstan peras toizes küläs. Td müö 
vīdestošt rubīasl 

vīŠtoštkopeiĥahį\nę (N); g. -Sęę viidentoista 
kopeekan raha. 

vīštëorpaińe (Pl) viisihaarainen: azrag v.
hambahideŋ kere atra in  on v. väkäsineen. 

vīštuhad (Sn B Td) viisituhatta: B vīde.v- 
tuhajı гиЫал. 

vīš (Sn—'V Ph  Kj M), N viįš, viįź, V Pv 
vīźi, SP vīzi, P h  vīêi; p. Sn Ķn M vīt, 
B Td vīt, P l Td Kš Kj vīì, V Ph  P v  vīttę, 
SP vīttü\ g. Sn — V SP Plı Kj M P v  vīden, 
N vīdèn viisi: Sn minä ošün dauhod v. 
havadòd (säkkiä). B (ägä (täällä) еилд 
vīt miest. 

vīšahembašťŝi (Kn) viisaammin. 
vīza\z (B), V -s; pl.n. B V -had viekas. 
vīza\ta (Pl); pr. -dan v ihjata: vai kunna  

v-tau, ga hän og vaĩm iž mihin vain vihja
taan, niin hän on valmis. 

v īì ks. vuiī.
vòagerd\ada (B); pr. -au  vonkua, voivottaa: 

koir dai rišİŠikam v-au koira sekä ihmi
nen v. [vatsankivistyksessä], 

vòagerdenz\etta (B); pr. -ou ed.

voaks (B), N vuoks, Lm  voaks\§; p. B -ad 
vaaksa.

voarupai\kku (SP); p. -kkoa-, pl.n. -kad-, pl.p.
-kkoi pikilappu (suutarin). 

voattę ks. vata.
vođi\da (Sn Td N); pr. -u, Td vodìv ta lu te lla , 

kuljetella, saattaa; äännellä: Sn tūkkai 
voi v. razńi(ā iäńē ііол pöllö voi äännellä 
eri ääneen yöllä. Td lemboi šindàį vođìv 
(ĩemboi šindai vođiu, N meŰ sinùn vođiu) 
pirıı sinua riivaa (taluttelee). Td vodìW 1 
hèĩd (monodiad) pajòŋ kerä külŭ  saate
taan  heidät (vastav ih ity t) lauluin kera 
saunaan, (v. водйть.) 

vodiz\etta (B); pr. -ou kujeilla, pelehtiä: 
ĩieboŋke v-ou. (v. водйться.) 

voil (Td) voi!: a voi voi\ voi, voi! 
voi (Sn B Td N T P  P h  Lm  P k), Sn P h  vuoi, 

p. Sn B Td N T P  P h  P k  void, Sn P h  
vuoid voi, öljy: Sn koлaiduttada kandatek- 
sed voikš pyöhtää hapankerm a voiksi. 
keitípīragaD keitendäu rieh (іШл vois kei- 
tinp iiraat paistetaan  pannussa voissa. B 
aŕg-, pū-, šiememvoi voi, puu-, liinan- 
siemenöljy. 

voi\da (Sn B Kn Td); pr. Sn B K n T d N T P 
P h  Kj M -n; impi. Sn Kn -n  voida, ja k 
saa: Sn voin ruattA voin teh d ä  työ tä . 
m inä eę voi, virun  m inä olen sairas, m a
kaan. händäi voi vieŕiăä  hän tä  voi uskoa. 
voidgi kantta kainaAos havadon (säkin)? 
B voigi händäi nähta saako hän tä  nähdä. 
İirppada m in  em voi händä m inä en voi 
hän tä  sietää, ei voinu abuttada hän Sille 
hän ei voinut au tta a  sinua, ei voittu 
löuta ń i kus ei voitu löytää m istään. Td 
voiv^oida voi olla. šīd vòiv šüoda sitten  voi 
syödä. P h  voiv.,azuda (tehdä). P k  ükš  
mieš ei vuə yksi mies on sairaana, oti m in  
hän vai voi kania o tti niin paljon kuin  
suinkin jaksoi kantaa. 

voidand (Sn) voiteleminen, öljyäminen.- 
voida\zetta (Td); pr. -zen\ impf. -žin  tah ra ta  

itseään rasvalla: elä, v-ze älärasvaaitseäsil
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voide (Sn B Td); p. Sn -t, B Td -í; pl.n, 
Sn B Td -ged voide, rasva: Sn mũdu  
v-й^еилд, т іл voidat, sei v. m uu ta  voi
d e tta  ei ole, m illä voidat, se onkin voide. 

voidu\da (B); pr. -n; impf. -in  rasvautua. 
voigrūz (N) keltarousku (helttasieni), (v.

груздь.) 
voiheinę (Lm) m usta apila. 
voųkaz (Sn B); p. Sn -kask, pl.n. -kkahad; 

pl.p. -kkahid  voinen: Sn tämä pīrag on 
v., maged oo täm ä p iirakka on runsaasti 
voilla voideltu, m akea on. 

ѵоіли\к (Sn B Td); p. -kkad-, pl.ıı. -kad; 
pl.p. -koid länkien huopa, paatsa: Sn 
ІгеЪол läŋgiss...oo v. hibjad vast hevosen 
längissä oıı h. ihoa vasten. (Av вóň- 
локъ.)

voim  (Sn); p. -ad voima, väki: tobj v. om 
тиНкал suuret voim at on miehellä. 

voima\tuoi (Ph); p., pl.n. -ttomad; pl.p. 
-ttomid sairas: v-ttomannu virū  sairaana 
m akaa. ѵ-11отал...ло oĩin sairaan luona 
"Iin.

voinMtus (Ph) tau ti.
voin (Sn Kn Td N), V P lı -ę; p. Sn Td -ad, 

N -ăd; pl.n. Sn Td -ad, Kn N -àd sota: 
Sn sandat.,tuĩi ѵ-ал-piäi sotamies tuli 
sodasta. Td oli voinał. N oìęttī m inum  
miest v-ă.ıě i v-au ŕiko tiī m inun mieheni 
o tettiin  sotaan ja  sodassa surm attiin, 
(v. вoüHá.) 

voiška\ta (Sn); pr. -den, N -ndęn , Lh -dou; 
impf. Sn -êin ruve ta  voimaan, jaksam aan: 
Sn ei v-de đeńera.mn ïütär kenraalin ty 
tä r  sairastuu. B hän ei v-nnu hän sairas
tui. N briha enambad ei v-nnu  nuorukai
nen ei enempää jaksanu t, otâ tämä sàbīi, 
ka ei voiškàndę hän sindai pouìada ota 
täm ä m iekka, niin hän ei voi po lttaa 
sinua.

voi\tta (Sn B N Ph); pr. -dan; impf. Sn B 
-din, N -šin  voidella, sivellä: Sn voik- 
kaLÍŠabatoD, (eleg voidelkaa saappaat, 
vankkurit, vo ida  рйѵоіл, š īt spravizou

voitele puuöljyllä niin paranee! B voida 
Іегѵал\

voi(vaka\ińe (Pl Td); p. -st; pl.n. -ižed: pl.p. 
-ižid  voirasia (tuohinen t. leppäinen, soi
kea, taskuun  m ahtuva). 

voivakkę (Plı) ed.
voivot\ada (Td); pr. -an; impf. -tin voivot- 

taa.
vojui\ta (N); pr. -(Üèn, P lı -((Šen; impf. 

N -f(İìn taistella, sotia. (v .вoļeвáTb, 
-юютъ.)

voīa (Kj); g. -n valta. (v. в0ля.)
*voĭai\ne (TP); pl.p. -zid valta , vapaus: 

hot m inä voin отіл ѵоіполоіл ѵ-гіл käve- 
leskendeAttä (itk .) voinpalıan edes kävellä 
omassa täydessä vapaudessani, (v. воля.) 

*voĩno\i (TP); pl.p. -.toid vapaa, itsenäinen, 
riippum aton, (v. вбльный.) 

ѵоло\к (Sn B Td); p. -kkad; pl.ıı. -kad; pl.p. 
-koid purilaat (kaksi riukua, joiden väliin 
hevonen valjastetaan  ja  joiden toiset, 
maassa laahaavat pää t oıı yhd iste tty  toi
siinsa poikkipuulla; näitä käy te tään  teit- 
töm illä m etsäseuduilla); B Td myös 
p itk ä  taival (ky lästä  toiseen, usein 5—10 
virstaa): Sn kahtē žerđī on išlcedü колте 
naudašt падлоіл poikki žerđī, ńed i  og 
v-kad kahteen riukuun on lyöty  kolme 
pientä lau taa  nauloilla poik ittain , ne 
ovatkin  purilaat. (Av вблокъ.) 

voaòśí (N); p. -id; pl.n. -id  voolosti, p itäjä: 
i küéüu bajaŕiu, m ittušt v id  i  midä külīd  
śe om mieé ja  kysyy herralta, m istä p itä 
jäs tä  ja  m istä ky lästä  kotoisin on se mies.
(y. В0ЛОСТБ.)

vo.ıo\{(êida (Sn B N); pr. -({Šin; impf. -(të īn  
Sn h eittää  paikasta  toiseen; B vetää , 
laahata; N vaivata: Sn v.: lükitäu šijas 
šijā. vojW(ÍŠiUĩ sobad (vaatteita), nuo- 
rad, zastuppad (pientä rautalapiota). N 
mida žo. koumę päiväd köuhàd akkàd  
vono((Šīd, ed лшхііпи bumagoid m iksikäs 
sinä olet kolmena päivänä köyhää akkaa  
vaivannut tu rh aan  [kutsum alla luok-
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sesi], e t ole tehny t valmiiksi asiakirjoja? 
(v. волочйть.) 

ѵолоШі\геНа (Sn B Td); pr. -zou; impf. B 
Td -He v iettää kuljeksijan elämää ulko
puolella kotinsa: Sn lähtöu v-zemmã 
riŝtìkaąz (ihminen), (v. волочйться.) 

voŋg (N), V -ę, Plı b-į; pl.n. N -ad. V -àd, 
P h  Ь-àd N pyörre; V P h  syvä, tyyn i 
kohta joessa: Ph tëukendih (sukelsi) 
veden b-ah. (Av ббнга.) 

voŋgah\tada (Sn); pr. -tan; impf. -iin  von- 
galıtaa.

vor]gahta\zetta (Sn); pr. -zen; impi. -źīn, 
P lı voŋgahdh ed. 

voŋgahtu\z (Sn); p. -sí; pl.n. -ksed; pl.p. -kMd 
vongahtaminen.

*voŋgeg\āškata (N); pr. Ph -andou; impf. 
N -āškaąž, P lı -aaźi a lkaa vonkua, huutaa 
valittaen.

voŋgineh (Sn); p. -í; pl.n. -ed vonkum inen, 
äänekäs valittam inen: etiÊiu v-eŋ kere 
meid hakee vonkuen meitä. 

voƞgu\da (Sn B Td M Lh); pr. -n; impf. -in  
vonkua, voivotella, äänekkäästi valit
taa , ähkiä (sairas): B Td tū ĩ v-u, ѵгКел- 
dau. koir v-u, ku išketäu (lyödään). 

voŋg\und (Sn Td), N -ùnd; p. Sn -undad 
vonkum inen, voivotteleminen: Td Ы ли і  
v. ruańituiden  (haavoittuneiden). N karu  
lähtou v-ùndaŋĥe meİÜai paholainen läh
tee voivotellen metsään. 

voŋguška\ta (Sn); pr. -ttau; impf. -İİī ruveta  
vonkum aan, voivottelemaan. 

vor\a (Sn B Kn Td Kš Ph), N vor; p. Sn 
B Kn Td Kš N Plı -ad, N -ăd; pl.n. Sn 
B Kn Td Kš Ph  -ad, N -àd; pl.p. Sn B 
Td P h  -id. Kn Kš -īd varas, voro: Sn 
meiđen külăss.,eunę vorİD: B Td vorad 
oīđī, kävüttī voruimas v-ita kävi, kävi
v ä t varastam assa. Td vor a vargašŬ. 
(v. воръ.)

voro\tiđ (B); p. -bđad; pl.n. -bđad, V -bàd; 
pl.p. -bđoid loinpuut: B v-bđad [on] 
kaŋĳàst лuodès, .modavat pūd. (Av вo- 
ррбы. ı

32

*vorobđ (B); pl.n. -àd varpunen, (v. вopo- 
бей.)

voron (Sn B Pl V SP Ph Lm); p. Sn B Pl V 
-ad, SP -oa; pl.n. Sn P1V S P  -ad; pl.n. 
Sn B P l V -oid, SP -oi korppi: Sn v. on 
must īind. P l v. on tobj (suuri), pieńemb 
on variš. (v. вópojľb.) 

voroni (Kš) m usta (hevonen): v. hebo.
(v. ворбній.) 

voron |í& (Sn B); p. Sn -İİÉad; pl.n. -İÊad; 
pl.p. -tëoid m usta hevonen: Sn v-téoid 
heboid. (v rt Av ворон|ёцъ, -ųá.) 

voro\ntë (B Kn Td Sg), B N Lh -ńtë; p. 
B Td -nitëad, Lh -ńitëad; pl.n. B Td Sg 
-nİŜad, B -ńtëàd , Kn -ntëàd, Lh -ńtëad; 
pl.p. B Td -nïŜoid, L h -ńtëoid lautaorsi 
(-hylly), joka kulkee seiniviertä pirtin  
seinästä toiseen; sen päällä pidetään 
k in ta ita  y.m. (kuivum assa), tuohiasti- 
oita: B Td pertiss^on neĩ v-n(İŜad. (Av 
ворон|бцъ, -ца.) 

voroƞlk (Sn B Td); p. -kkad; pl.n. -kad; pl.p. 
-koid suppilo: Sn v-kaz läbi p id įäu naskcda 
butİAkkā void s-n läpi on laskettava öljyä 
pulloon. B v. maidom .pandes bulúkkcĩ. 
(v. ворбнка.) 

voro\ŋke (Pl Td), Td -nke, N -rfke m usta 
hevonen, (v. воронкб). 

voro\t (Td Pk), N -t; pl.n. Td -tad, P k  -tad; 
pl.p. N -ìoid po rtti, veräjä: N pandai 
tämä bumag v-toin ріе.ц  kiinnitetään 
täm ä paperi porttiin, (v. ворбта.) 

voro\t (Td), TP Plı -ttę; p. Td -ttad; pl.n. 
-tad, T P  -tàd; pl.p. Td -toid kela, vintturi: 
P h  naskedah abai i vedetäh randah; nuo- 
rad vedetäh ѵогоіал, a verkkod käzŁı las
ketaan (nuotta) apaja  ja  vedetään ra n 
taan; nuorat vedetään kelalla, m u tta  ver
kot käsin. (v. вбротъ, Av вópoTÓĸb.) 

voro\tńik (Sn—Kš V), B -tńiìc, P l Td -tńiĩc; 
p. Sn P l—Kš V -tńikkad, B -İńikkàd; 
pl.n. Sn P l—Kš Y -tńikad; pl. p. Sn Pl 
— Kš -tńikoid, V -tńikuoid  kaulus (ta
kin, paidan j.n.e.): Sn Іилѵерр^оп tóbđ 
pövü, p ü k , v-tńikaŋ kere m atk a tu rk it on
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suuri tu rkk i, p itkä , kauluksen kera. B 
täs ŕébuoin nahkàs ĩienō m inun naižęjıe 
paĩìõ hüvä v-tń ik  tä s tä  ketunnahasta 
tulee vaimoni päällystakkiin  hyvä kau
lus. Kš pövün V.  tu rkinkaulus. (v. ворот- 
нйкъ.)

voròtnitsa (Lm) ovi (portissa t. portin  vie
ressä). (Av воротішца.) 

voroluoì\ta (B Td); pr. -(İŜen; impf. -(ťŜin 
kelata (nuottaa), (v. воротйть). 

vorui\da (Sn), B Plı -ta, N -ia; pr. Sn B 
-(Űen\ impf. -(íĥin varastaa; P h  telmiä, 
olla vallaton, (v. вор|овать, -уютъ), 

vorui(tëu\z (Sn); p. -st varastam inen, (v. ed). 
voskovoi (Pl); p., pl.n. -d, vahainen, vaha-, 

vahasta  tehty . (v. вocĸoвóŭ.) 
vosku (SP) vaha. (v. воскъ.) 
vozAa\ta (Pl Td); pr. -dau; impf. -ž tiputella 

syödessään lientä lusikasta pöydälle, 
rinnoilleen jne.: oīi đano (kovin) huma- 
.ıa s : šüödes v-ž. naps, hum aĩńik v-dau. 

vozneseńđ(Td); ali. -tx.nç helatorstai, (v. воз- 
несеніе.)

vot (B Kn Td N L h P k ) , B vuot, k a s ,-pa: 
B v. ku i r iŋ k u it . . . kas kun  h m ıs it . . . 
vot İäs deŋgad kas tässä rahat! Td v. on 
kumman, kui hätkenę ei nägü onpa ihme, 
kun viipyy kauan. (v. вотъ.) 

vuoìa (B) odotas: v. ńügü opin nadvàd o., 
n y t m aistan latvaa. 

votvotada (Td) ko tk o ttaa  (koppelo). 
votvotuz (Td) kotkotus: корралап v. 
vou\śo (Sn N), Sn P k  -śe, B -ŚÉo, P l Td 

vōvśe. aivan, kokonaan; lopullisesti; ol
lenkaan, ensinkään: Sn v. šińńă akan  
norā ãiätöi 1. sinne kallionkoloon jä tti  
vaimonsa. сііелоиаі tuĩid  v-śe tu lit aivan 
asiatta, v-śe kuivakś еил-ę kuivanu. eīäš- 
kädöu v-śe huonettai alkaa elää aivan 
ilman huolia. B văzüi vouŜŜo. P l dorogàd 
е(і)оле n i vōvśe tie tä  ei ole ollenkaan. 
N minä v. śĩepìštun i  en-ņägìškandę ń i 
mida  m inä tulen täysin sokeaksi enkä 
tule m itään näkem ään. P k  ei händäi pidä

vouśe ci h än tä  ta rv ita  ollenkaan, (v. 
вóвce.)

vśākoi (K j) kaikenlainen: om v. kaskie on 
k-ia kaskia, (v. всякій.) 

vśa-ko (Lh) monella tavalla: v. sanutau  
(sanotaan), (v. всяко.) 

vuahta\ta (Sn B Td); pr. -dan; impf. Sn 
-žin, B Td -ź v a lu ttaa  vaahto ista  sylkeä 
suupielistä, myös (hevonen) vaah toa rei
sien välistä: B hebo v-dau. 

vuah\te (Sn—N Ph), B Kš -(, Td -le, V T P  
P h  -ti, V -ti, Lm  voahti, Kj voahti; p. 
Sn P l—Kš -teì, B Td -tet, Td -tįt, P h  
-tettę, Kj voahiėd; in. Sn—Kš P h  -teges, 
Td -tęgès, Kš -tès, N -tĸgęs, У -İeš, T P  
-tes, Lm  voahtes vaahto  (hevosen lıiki- 
ja  sylkivaahto; vedessä (koskessa), mai
dossa; saippuan): B hebo om v-teges. P l 
kai (aivan) v-tegē suai (asti; hebon ajoi. 
v-tegenę randan ajoi ku  Ійлои rannan  on 
tehny t vaahtoiseksi kun tuulee. Kıı лит і 
kevädeA v-tegeks [menee, kun  ajetaan  pal
jon], Td hebon ajoid vangedā v-tegē. K š 
hebod oĩđĩ v-tèè (v-teges), tu ĩđ ï v-tē. N 
v-tegele suei ajoid, što ĩēttī läškan v-tegęu 
vaahtoon asti ajoid [hevosen], ııiin e ttä  
reisiin tu li vaahtoa. V тиілиѵ-ti  saip- 
puavaalıto. TP hebo on v-tes. P h  т иілап  
(saippuan), kosken v-tç. Kj voahiėd śiätä 
(saippua)vaahtoa tehdä. 

vuahtesū (Kš) vaahtosuu. 
ѵиал (B —Kš Sg); p., pl.n. -ud, Td Kš -ùd; 

pl.p. B —Kš Sg -uid  aalto, laine (iso); 
akseli (vesimyllyn koneistossa, keinussa); 
B jy rä  (puinen, jolla tie tä  tasoitetaan), 
(v. валъ).

vuaĩida  (Sn B Td), N vuoīida; pr. S11 B Td 
vuaĩin , N vuolin, V vualitah, T P  vualitah, 
Lm  voalitah, P k  vualitau; impf. Sn B Td 
vualĩn  vaivata  (pöydällä) taik inaa; Td N 
myös v ierittää; h eittää  kokoon, kasata: 
Sn tahtahad pidläu v. leibäkš. B viegàt (vie
kää) tahtàz vuaĩittavakšì Td vuaĩi regei 
parŝ; vuaĩi iärei v ieritä tu k k i rekeen; 
vieritä [reestä] pois! vua ĩi tëurai siirry
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syrjään (tieltä pois)! V tahtaz leibäksi 
vualitah. N oo vuoĩìttud pordahLıç hüvīt 
sobīd portaille on kasattu  hyviä v aa t
teita. T P  tuodah ãauhòd kođih , segoitetah 
taiginah, sotkitah (alustetaan), vualitah , 
pandah päìših  (uuniin), on häln т іпил  
vie üksis vaftëois vualittu vualijaizeni 
sizƞr (itk .) onhan m inulla vielä samassa 
kohdussa m uovattu  sisar. Lm leibid libo 
kokuoid voalitah ruis- tah i kauraleipiä 

' vaivataan. Pk  huondeksen soikitau taigin 
i se nouzou i  se vualitau vajiuškuəkš aa
mulla ta ik ina alustetaan ja  se nousee ja  
se vaivataan pieniksi limpuiksi. 

vuaīika\ińe (B Td); p. -st; pl.n. -išed; pl.p. 
-išid  piirakkakaaveli (n. 40 cm pitkä, 
3 cm keskeltä läpim italtaan molempiin 
päihin suippeneva pyöreä kapula, jolla 
piirakankuoľi kaaveloidaan ohueksi): 
B v-iźe.c ajentau (kaaveloidaan) skantëad 
(sultsinoita), kaĭitaŋ  (piiraan) kuoŕid , 
pîragoid. (Av валёкъ.) 

гиалщ іа  (Td); pr. -dau aaltoilla: đäŕv v-dau 
ãano (kovin), (vrt. v. валъ.) 

mapsahaińe (Sn— Kš Pk), K n Kj vuaksa- 
haine. Td vŭăpsăxaińę, N vuopsahaine, 
vuoksahainį; p. Sn B P l Td Kš vuapsa- 
hakt, Kn vuaksahašt; pl.ıı. Sn B P l Td Kš 
vuapsahaišed, Kn Kj vuaksahaišed, N 
vuopsahaišed; pl.p. Sn B P l Td KŠ vuap- 
sahaišid, Kn Kj vuaksahaišīd vapsahai- 
nen, ampiainen; Kj kim alainen (?): Sn 
vuapsahain..ambū. N vuopsahaišem^peza. 
vuoksahainç perzegeu püštäu a. perseel
lään pistää. Kj vuaksahaine [on] sũfemb 
amburiaist. 

vuapsahaišenheiń (Td) kellııkka (geum sp.). 
vuar (Sn B Td); p. -ad piki: Sn (İabaton om- 

heĩija.ıç pidxäu keittädä v-ad biŕbid vua- 
rutA suutarille p itää k e ittää  pikeä piki- 
langan pikeäm istä varten, (v. варъ.) 

vuarn (B), SP voarnu, P h  Lm  voarnę; p. 
SP voarnoa, P h  voarnad; pl.n. B T P  vuar- 
nàd, SP Ph  Lm voamad; pl.p. B vuarnoid,

SP voarnoi, P h  voarnuoid vaarna, puinen 
vaatenaula seinässä. 

vuar\uta (Sn), B Td -ata; pr. Sn -udan, B Td 
-adan; impf. Sn -ušin, B -am , Td -ašin 
pietä (pikilanka): Td vuarada biŕb (piki- 
lanka)! (vrt. v. варъ.) 

vua |s (Sn—Td); p. -ssađ; pl.n. Sn P l Kn Td 
-sad kalja: Sn soAodas (m altaista) Auadi
tau v-ssad. aŋkkat m iïĭei v-ssađ ãuodal 
(v. квасъ.) 

vuazbu\të (Td Sg); p. -İtŜid; pl.n. -((šid;
pl.p. -((šīd kaljatynnyri.

*vu(đzai\tta (N); pr. -dau  v inkua, vitistä: 
pū v-dau. (vrt. v. BH31ĸáTb.) 

vu(đzi\šta (Pl Td); pr. -êou; impf. -z  ynistä, 
vikistä, k itistä, p itää  ääntä: Td лар§ 
v-žou nälgăd lapsi vnisee nälässä, hīŕ 
v-žou. teīegäs krŭgad v-štau vankkurien  
pyörät kitisevät (voiteen puutteessa), 
(vrt. v. в1i31ĸáTb.) 

vuiber\ida (Sn); pr. -in; impf. -tn  valita: 
v-ittau staršinakš valitaan  kunnanvan- 
himmaksi (-esimieheksi), (v. выб|рать, 
-ерутъ.)

vuišk (Sn B), Td vįšk, vįišk, N vįişk, 
Lm  vuišk\ę; p. Sn B -ad. Td vįškad ; 
pl.n. Sn B vuiškad, Td vįškad, vįiškad, 
N vįįskàd; pl.p. Sn vuiškid  ullakko: Sn 
sobad og v-ūaç pandu kuiva  vaa tteet 
on pan tu  ullakolle kuivum aan. (Av 
выш ка.)

v u i\( (S n B T d ), N vīì; p. Sn B Td vui\((id, 
TP -ttid; pl.n. Sn -(id, N vītìd; pl.p. Sn 
vuitìd  osa, osuus: Sn m inä omaa v-tin  
otaa. (Av выть.) 

vunuīc ks. bunuk. 
vuodand (Sn); p. -ad vuotaminen. 
vuodi\ńe (Sn); p. -st; pl.n. -šed; pl.p. -šid 

vuotinen: (ämää v. кала. 
vuodui\ne (TP); pl.p. -zid (itk.) vuosi. 
vuogr (Sn B Td); p., pl.n. -ad; pl.p. -id  

vuokra; Td paimenen palkka: Sn nuŕm  
on anttu ѵ-ал koššida (niittää). B nurmen 
otin ѵ-ал. Td paimen kerädäu v-an (palk
kaansa). andoi nurmen v-ałę.
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vuogra\ta (Sn B Td M Pk); pr. -dan ; impf. 
-šin  vuokrata , an taa  t. o ttaa  vuokralle: 
B nwrm, peŕí, veneh v-tau, hebo pankatau. 
P k  v-dan m inä nurmen. 

vuohi\nę (Lm  Pn); pl.n. Lm  -šed vuohinen: 
P n  eigo kabje hebon kastu, eigo v. ligone 
(kan.) ei kastu  hevosen kavio, eikä vuo
hinen likoa. 

vuoho (Sn) nojassa, nojaten: savakoo v.
kăvençn sauvaan n. kävelen. 

vuojaińe (Pl), M vuođaińe vuotias: P l kakš- 
toštküme-v. M кйтее-v. kym m envuotias. 

*vuona\s (TP); pl. tr. -hiksę; pl.ill. -hīh 
vuolas (itk.)

*vuo\nta (N); pr. - ĩìn  v iiltää, kaapia: vuoĩìd  
pö(tŠöin südämès-pieĩ ierę' viillät m aha
laukun pois sisästä [lehmää teu raste t
taessa]. sīd oìàd pö(tëŏiį vuoĩìd, höštöped 
iere' s itten  o ta t ja  puhdistat m ahalau
kun  (veitsellä kaapim alla), lannat pois. 

vuon (Sn P l Td Kš Lh Pk), V Plı Lm  -ę; 
p. Sn P l Td Y Lh -ad, Td -ăd, Kš -àd; 
pl.n. Sn P l Td V Lm  Lh -ad, B Kš Y P k  
-àd, P h  -àď; pl.p. Sn P l Td V Lh -id, Td 
-ĩď, Kš -īd  vuona, karitsa: Sn латЪа- 
Ьалл^оо kakš v-ad. Td ăijàŋgi nambàs 
sŭài vuŏmď  m ontako karitsaa lammas 
synnytti?

vuon\aine (B Kn N V TP), B Lh -aine, 
N P h  -àĩnę, p. Kn N V L h -ašt; pl.n. 
B Kn N V Lh -aišed, P h  -àĩšęd; pl.p. 
N V L h  -aišid, K n -aišīd  karkkonen, 
pieni karitsa. 

vuor (Td Sg); g. -on vuoro (leħm äluvun m u
kaan  on paim enen »vuorot» eri taloissa; 
yksi vuorokausi lehm ää ja  taloa kohti). 

vuoroi (Pn) vuorotellen. 
vuorokkai (Pl Td) vuorotellen: Td kahten 

v. ajetau hirved kahden v. a java t hirveä 
(nim. kaksi ajajaa, kolm antena on eväi
den ku lje tta ja). 

vuo\š (Sn B P l Td Kš M L h P k), Kn N -é 
V SP P h  -ši; p. Sn— Kš M Lh -ī, B N -t, 
Kn N -t, V P h  -ttę, SP -ttu; pl.n. Sn—V 
SP M Lh P k  -ded, B -dęd, Kn N Ph

-ded; Td -ded; pl.p. Sn B P l Td M Lii
-šid, Kıı -šīd, Kš -šīd, N -šĩd, N V P h  -šid, 
SP -šī vuosi, ikävuosi: Sn se rođīhe seę 
vuodee se tap ah tu i sinä vuonna, tänä 
vuoden oo sūren hernehpangoD. (ал vuoden 
tän ä  vuonna, tuĩiaa, proiđiaa vuodee tu le
vana, viime vuonna. B m iną oĩin šigä 
(siellä) kümmene vuot. hän on vuot vah- 
nemb minda. hännä kümmeneš vuoš on 
hän on kym m enennellä ikävuodella, pie- 
ned kuolđī hüö, mille vuoded đäteül eletta- 
vakš pieninä he (veljeni) kuolivat, m inun 
elettäväkseni jä t t iv ä t  vuodet, tuliàn vuo
den tu levana vuonna, tuĩjàks vuot tu le
vaksi vuo tta . N tänä vuodę, sanuu, vaud 
sinun oo tän ä  vuonna, sanoo, on sinulla 
v a lta  [valita], P k  toš vuoden toissa 

'vuonna.
*vuošĩai\ne (N); pl.n. -šed vuoden, vuodeksi 

riittävä: v-šed leibàd vuoden viljat.
vuozipankkę (Ph) vuosipalkka. •
vuo\tta (Sn B Td N); pr. -dau; impf. Sn 

-di, B Td -ď vuotaa: Sn buM  ...oŋ kuivanu, 
v-dau tynnyri on kuivunu t, v. Td veneh, 
tŜaińik (teekannu) v-dau. veri vu-odau 
bokīs hăn.m  veri vuo taa  sen (karhun) 
kyljistä.

vuo\ttada (B P l Kn Td N T P  P h  Lh), pr. 
B P l Td -tàn, B K n N T P P h  P n  -tan, 
N P h  -tan; impf. B P l Td N -iin  odottaa: 
B šīd (Šuras p iä i pidäu v. hällei šeńihod 
sieltäpäin hänen on odo te ttava sulhasta. 
Td iša vŭŏttàv koñz pòig riŋguu  isä odot
taa , milloin poika huutaa, dūmaictĥin: 
vuota, lähten kođī käucmäi suomes-piä 
ajattelin : odota, lähden käym ään kotona 
Suomesta. N vuot, vuot kaikèn^üön  odotti, 
odotti koko yön. Lh d ū m a ittī: vuota tobđ 
m ušik ga, lehmid vähä, paimendau huvin 
arvelivat: kas, kun on iso mies ja  lehmiä 
vähän , niin paim entaa hyvin.

*vuotte\łda (Td); impf. -Un odotella: aino 
(yhä) v-lin.

vüö (Sn—Lm); p. Sn—V -d, SP -dü, Plı 
-dę; pl.ıı. Sn—Lm  -d; pl.p. Sn—V -id-
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SP -loi, P h  -löid vyö (kankainen, nuorai, 
nen); vyötärö: Sn pane šunkuińe v. vüö.tį 
pane silkkivyö vyöllesi! hän oĩi vedez 
vüöhö suai (vyötäisiä myöten), huodr 
(ŧnppi) 00 vüös. P l Kn v. oo vüön. Kn 
remeń vüö.tį i kirvèz vūöntagazęh hihna- 
vyö vyölle ja  kirves vyön alle. N istuu  
vahn staŕìk, bàrd vüöhèšsuoi istuu vanha 
ukko, p arta  vyötäisiin asti [ulottuva]. 

vüödalus (V) vyötärö. 
vüöntaga\ne (Kn); ill. -zeh vyönalainen: 

remeń vüönę i kirvèz v-zęh hihnavyö 
vyölle ja  kirves vyön alle. 

vüöpirdę (Lm) vyöpirta.
*vüöst\ădăkseheze (Pn); impf. -iheze vyö ttää  

itsensä: vüöl häin v-iheze (kan.) 
vüö\(ïêin, - İİŜim (B Lm), Td -<•İŜim; p. B 

-(Üint, Td -((Ŝimd; pl.n. B Td -İtëimed 
alushousujen vyötärö (kangasta kään
ne tty  alaspäin ja  reuna ommeltu kiinni, 
jo ten  vyötärö tulee kahdenkertainen ja  
siis lujempi; vyötärön lävitse pujote
taan  kıırenuora); nivuset, nivusseutu: Td 
vüöüšimeŋ ka u iü  (vüöüšimei sóai) oĩi 
vei vyötäröön asti oli vettä. 

vũöctëinnuoraińe (Td) palm ikoitu suolivyö, 
paidan päällä p idettävä  (vain vanhoilla 
miehillä). 

vüödŜimnū (B) lonkkaluu. 
vä(đêišta (Kn) vikistä, valittaa, k iukutella 

(lapsi).
vä(đê\äiìa (N); pr. -iŝou v ikistä, itkeä (lapsi 

sekä täysikasvuinen). 
väg\eu (Sn), B -ev, B Td Y M -öu, P l -òuı, 

PĨ Td M -eou, Td Kš P h  Lh -ett, SP -öü; 
p. Sn B Kš Plı Lh -eväd, B Td V M -öväd, 
P l M -e0väd, SP -öviä; p l.n. Sn B Kš Plı Lii 
-eväd, B Td V SP M -öväd, P l M -e0väd\ 
pl.p. Sn B Ph  Lh -evid, B Td Y M -övid, 
P l M -e0vid, Kš -evīd, SP -övī\ komp. N 
-evèmb väkevä, voimakas: Sn đa.ıo v. mu- 
ŝik  (mies). B vägev hebo, m uŝik  (mies), 
tūĩ. vägöu mua. Kš vägev...oo se mieŝ; N 
kem meis on vägevèmb kum pi m eistä on 
väkevämpi? lień vägevemb enđišt tu li en

tis tä  voim akkaamm aksi, vägвvem^min- 
dai. M hän sanuoil vägöv^oĩi. 

vägeväli (Pl Td) väkevästi, lu jasti, kovasti: 
P l tänäpä tūlou ülen äijän v. tänään  tu u 
lee kovin lujasti. 

väg\eüzüdä (Sn), B -öuzuda, -ouzuda, Td 
-ełzuda', pr. Sn -eüzüu, B -öuzū (-ouzū), Td 
-eŧzū] impf. Sn -eüzüi, B -öuzui, Td -ełzüi 
(-eĩzüi) voim istua, tu lla  voim akkaam 
maksi; kiihtyä: B tū ĩ vägouzū eńämbăn 
tuu li kiihtyy. 

văg\i (Sn B Td N Lm M Lh); p. -ed väki, 
voima; m äärä; melko, aika: Sn Ьаллаі 
on äij väged hänelļä on paljon voimaa. 
лиіоі-каіоіл đangad v. p ü kä d  heinäsir
kalla on m. p itk ä t ja lat. B rebuoi täuì 
väget^piån sinne li(İŜuoi repo tä y ttä  voi
m aa tu n k i päänsä sinne, N oĩi hälläi iie- 
dod pahaa vägeu hänellä oli paholaisen 
an tam at tiedot. колоШи íaudęi vägèi pui 
täysin voimin, lähtīn väged oppimài läh
din voimia m itŧelem ään. kui ńeŋgomaą 
vägèn p ie s irugĩšt ühtes ŕīhës kun  tällaisen 
(suuren) m äärän jyv iä sai yhdestä riihel- 
liSestä ruk iita. Lh tu īi muŝik vägi tobđ 
tu li mies, a ika suuri. 

vägimuna (N) suurikyrpäinen: hüvä tu īi 
iüUärçäç, v. vävü om (san.). 

vägövăsti (Pn) voim akkaasti: iski varzan v.
pleiil (kan.) löi varsaa v. ruoskalla. 

vähä (Sn B P l Td N P h  Kj Lh); p. -d vähä: 
Sn köuh v-d ihasiū. vähä aigā p iđ i kaikee, 
đeŋgad dai ka i m i oĩi vähässä ajassa tu h 
lasi kaikki, rah a t sekä m uun kaiken, m itä 
vain oli. vähäd ела otA o ta paljon! meil 
tuman (sumu) og šügüzen i (ja) keväden 
v. üö piäzöu (harva se yö), m inä riehkiį 
šindai vähī heŋgī m inä pieksän sinut mel
kein hengettöm äksi. B v-s aigas i m uŝik 
tu īi vähän ajan  perästä mieskin tuli. tu īi 
v-n aigan proidihut taĩv vähän ajan  ku 
lu ttu a  tu li talvi, m iniä šina v-n suad 
m inkätähden sinä vähän saat [riistaa]? 
P l ŝuanoveńđad v. palkkaa on vähän. Td 
vă-hass^a-igàś piälųťši vähän a jan  pe-
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ľästä. N suoi pienemmät vähìįvähäiSįn 
rupesi pienenem ään vähin erin. smieïìn  
što suou v-u puim ai arvelin, e ttä  ra - ļ 
peaa kevyesti puimaan. 

väh\äińe (Sn B Td), B N P łi -aine. P h  -aine; 
p. S11 Td N -ăšt, N -àšt, P h  -äštę-, g. Sn B 
Td P lı -ăizen N -äižęn , P h  -aiSęn vähäi
nen, vähä: Sn vei nuadī stauťđā vähäisen 
v e ttä  pani m aljaan vähän ja  loitsi, mh- 
vast ĩišeńi (lisääntyi) v. vähăšt harvembad 
verkod nuotas. đoi vähäiŝeŋ ka veśelzüi joi 
[viinaa] vähän, niin tu li iloiselle päälle. 
vähäiŝen groSida p id läu  vähän pitää 
uhata. B anda тілл$ vähäine ka.ıàd 
ѵелда anna minulle vähän kalaa velaksi. 
pidau vähäisen lüödä p itää  vähän lyödä. 
T d m ińa đ uòin vīnàd, rähalSį.ı human- 
z ŭ ŉ  m inä join viinaa ja  tu lin  vähän 
päihdyksiin. vähäšt lühüdemb vähän ly
hyempi. nɯoràs vähăžeL le• kàhtoit rün- 
dähän nuoraa vähän  lekahu tti ry n tä il
lään. N proidī vähäin aigăd kului vähän 
aikaa, rnäńi edèu^ostajad vähäšt meni 
vähän ennen ostajaa, tsaŕ šindai trăśī 
vähàiŝęu tsaari sinua hiukan ravisteli 
(torui). P h  vahaisen mendŭ toisen lükài- 
dan hetkisen k u lu ttu a  n ak k aan  toisen. 

vähäisin (B Td) vähitellen: veŝi vinustū  
(jääh tyy) v. 

vähämieīi\ńe (B Td); p. -st; pl.n. -šed\ pl.p.
-Sid vähä-äly inen. 

văhämpagiS\ī (B Td); p ., pl.n. -i(ad vaite
lias, vähäpuheinen. 

vähävägi\ńe (Sn B Td); p. -šk pl.n. -Sed\ 
pl.p .-Sid  vähä voimainen, -väkinen. 

rø|ľ (Sn—Kš), Td -Г, V Plı -īīe , SP -īīü \ 
p. Sn P l—Kš V P h  -ĩĩäd, B -īīàd, SP 
-ĩĩiä; pl.n. S11 P l—Kš V SP Plı -īīäd,
B -īīà d , -ïïäd-, pl.p. Sn -īīö id , B Pl Td 
V P h  -ĩĩid , Kıı Kš -ĭĩĩd , SP -īĭī; komp. 
Sn T P  -ĩīembi; sup. Sn (ìcaikiz) vä ĭĩim  
väljä; Sn pińdêakk^oo v. ta k k i on v. Kn 
v. soba (vaate). 

väli (N V Lm); p. -d väli: Y kaks nedälìd 
välid, sīd tuli toine boju kaksi v iikkoa oli

väliä, sitten  tu li toinen taistelu. N panòŭ 
sormen välī (rakoon). Lm  birde kahten 
piäliŝen välih pandah kaide pannaan  kah
den luhan väliin (kangaspuissa).

*välik (B); pl.n. -od puolikuiva m änty. 
väĭillē (B) vapaana, valloillaan. 
välillińe (P l Td) irtonainen: v. • kivi [pel

lossa] .
välīh (Ph) väliin, joskus: oŋġih pūttū  (tulee) 

haugi, ahven i  (ja) v. madeh. 
ѵаЩал, -anę, -ałę, -äle (B), Kn -cuiį, Td 

-ал , -İLıe, N -au, AY -ал, -ale irrallļaan , 
-een, valloillļaan, -een, vapaa |na , -ksi: 
B meil Slvatad käveldau v. meillä lehm ät 
ku ljeksivat irrallaan (eivät ole a itau k 
sessa). hebo ѵ-алл^оп. häm piäS ѵ-алд (va
paaksi). koir naskedĩ v-ale. piä madon 
piäž v-älę käärm een pää irtaan tu i [ruu
miista], K n naski tsaŕ jeńçranàd v-ănę 
tsaari v apau tti kenraalit [vankilasta]. 
N pitkät tukàd nasketettud v-ău p itk ä t 
hiukset laskettu ina silmille valloilleen. 

*väĩĩe\ttă (N); impf. -es höllentää (ote): 
końdī v-ęz käbäläd [painiessa].

*väĩĩe\ta (B); pr. -nou väljetä: u kš oŋ kin- 
ded, pidau randoid vestada; äski umbë 
mäniškadou , ku  v-nou ovi on liian tiu k k a , 
p itää  reunoja veistää; vasta  sitten  [se] 
rupeaa sulkeutum aan, kun  väljenee. 

väīïäli (B) väljästi: ííabat (saapas) v. mänöu 
dangā.

väĭĩä  (Śn) hölläsŧi: v. sidoin. 
väńdzištenz\etta (B Td); pr. -en B laiskoi- 

tella, vetelehtiä; Td jo ııŧavasti so ittaa  
suutaan.

vändzäkkü  (B), N väńdzano kömpelö. 
värsö\i (SP); p. -idü] pl.n. -id; pl.p. -löi suo

laheinä.
vä\r(in (Sn Pk), P l Td -rìin, K n -rïin. Td 

-rtíim , N -ŕìim , -rtim , V -rttim , T P  -r ttin , 
Lm  -rtíin; p. Sn -rüm d. Td -r((imd\ pl.n, 
Sn -rİİimed, -riinăd , P l Td -rìinäd, Kn 
-rìümed, Td -rítimed, -rttinäd, N -m -  
med, -riimed , T P  -rtíimèd; pl.p. Sn -rUimid,
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Kn -rïim ĩd, Td -riíim id  värttinä , keh
rävarsi; Td myös m yllyssä n. 2 m p itkä , 
ju u resta  n. 3 tm  vahva terästanko, joka 
kannat ta a  yläkiven painon: Sn kezr 
(kehrä) pandau vărdim ē kezrätes. väríi- 
näń  ńofe(kärki). Kn pane kezr värïimēl 
Td värtdnäs on jıaŋgad. 

m rtùnäi\ne  (TP); pl.n. -zed pieni värttinä. 
víi\züdä (Sn B), Lh -züda; pr. Sn B L h -zün, 

N -źiın, Kj viäzun ; impf. Sn B Lh väzüin, 
' Kj viäzuin  väsyä: Sn tänăpä koššidez 

(niittäessä) väzüiń đajıoľi (kovin). N he
bod văéiįttài. 

väzünd (Sn); p. -äd väsyminen: minä ruadoiį 
v-ã suai tein  ty ö tä  väsyksiin asti.

väzünuinę (N) väsynyt. 
väzü\ttädä (Sn B), Td -tädä; pr. Sn B Td 

-ttäu; impf. - ĩ  väsy ttää : Sn m indai v-ò„ 
„đanoĩi m inua v äsy tti kovin. 

vă(škä\dä (Ph); pr. -n  kursailla, oikutella 
(esim. hum alainen). (Av вячкать.) 

vă(tëükä\ińe (B); p. -št; pl.n. -išed; pl.p.
-išid  hyvin vähän. 

räršÒ1 (Td) vävy: mu(Ûòin emä kutsu m inda1 
v. vaimoni äiti kutsuu m inua vävyksi. 

väv\ü (Sn—V P h  Lm Pk); p. S n—V P h  -üd; 
pl.n. Sn—Kš V P h  -üd. Td N -ud; pl.p. 
Sn—Kš У P h  -üid  vävy: Td ap (appi) 
kutsu m indà1 vävŭkš. 

vävüińe (B) vävyscni: šüö v. syö arm as v.!

ügšđaAğaińe (Td) yksijalkainen. 
ühèksapieinį (N); p. üheksapiehišt vhdek- 

sänpäinen (lohikäärme). 
üheksàškümmenèš (B), Td ühteksănDŠküm- 

meneis yhdeksäskymmenes. 
üh\eksä (Sn P l Kıı N T P  SP Ph), B P l Kıı N 

P k  P v  -eksa, Kıı -èksa, -èksàn, Kn N 
-èksa. T d -teksän,-tèksä. Td Kš -teksä, Kš 
-tekšä, V -eksa, Kj -eša; p. Sn P lP h  -elcsäd, 
Kıı -eksad. Td Kš -teksäd, Y -eksad, SP 
-eksiä, Kj -eèad yhdeksän: B teid oli 
üheksa. üheksasadad päivad. Td ühteksän 
hebod. N tŧuoss.,on ühèksàn^aigA huon- 
dùst kello oıı yhdeksän aamulla, üheksä- 
sadàd.

üheksÄküme (Sıı), B P l ühèksaküme. Td üh- 
teksăkümmend yhdeksänkym m entä. 

üh\eksäz (Sn), B Pl -eksàš, P l N -eksäš, Kıı 
-eksańđś, -eksàs. Td -teksänoz, -teksäńđz, 
Kš -teksăiš, Y -eksaaźi, SP -eksäs, Plı Lııı 
-eksäiš, Kj -esańdš, M -eksaš. P v  -eksaź; 
p. Sn Pl N -eksät. B P l -eksàt, Kıı -eksaì. 
Td Kš -teksäl, SP -eksättü. P h  -eksättę; 
g. Sn P l N SP Plı -eksänden, B P l -eksàn- 
den, Kıı V M -eksanden. Td Kš -teksänden.

Kj -esanden; pl.p. Sn -eksääšid yhdek
säs.

ühtehi\ńe (Sıı B P l Td), Ph  -ne; p. Sn B Pl 
Td -št; pl.ıı. -šed; pl.p. -šid  yhteinen: Sn 
іьеілл^on ü. nuŕm . теіл me((Ŝäd on ü-šed. 

ühtemmo\ińe (Sn B Pl Td); p. -št; pl.n. -išed 
pl.p. -išid  yhtäläinen: Sn kakš on ü-šl. 
rošatĶi) (kasvoiltanne) onette ü-išвD hä- 
neŋ kere. TP ak ühtenmoine kirgui ak k a  
yhtäläisesti huusi. 

ühten (Sn B P l Td) yh tä , saman: Sn m i og 
Ьаллаі, sei т іллаі. ühteę verš m inkä ver
ran  on hänellä, se oıı m inullakin, yh tä  
paljon; B ühtem pitk on dai leved yh tä  
p itk ä  kuin leveä. P l ühteŋ kaunehed, üh
ten tobđad, ühteŋ kui šišareksed y h tä  kau
niit, y h tä  suuret, y h tä  kuin sisarukset. 

ühtęnaiga (N) yh ta ikaa , yhdessä: suoni müö 
śüömài ü. rupeam m e syöm ään y. 

ühtenđü\İle (B); p. -(Uäšt; pl.n. -((šed; pl.p.
-((šid samanlainen. 

ühtendütlömäd (B Td) yhdeııarvoiset (yh tä 
kalliit, yh tä  hyvät): hüö ondau ü. 

ühteńđütü  (Sıı) samoin, yhtäläisesti: müö
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.mađīme ü. толетЫг me teimme kum 
pikin s.

ühtenig\äîê (Sn); p. -ăİÜüd, B -ū(Űud\ pl.n. 
Sn Td -ä(Üüd, B -ū({Ŝud\ pl.p. Sn -äfišüid 
yhden-, sam anikäinen: Sn iäs külăss.,on 
äij brıha(tëuid ü-ă(Űüid tässä kylässä on 
paljon sam anikäisiä poikia. 

ühtenitü\ińe (Td); p. -sf y h tä  p itkä , sam an
värinen: kakš ü-St nuorad, nambast, var- 
zad.

üh\tes (Sn B N TP), B T d -tès, B -ies, N -tĕs 
yhdessä: Sn müö ü. lähtemme. B müö tu
lim m e ü. m inä ü. meišńikaŋke toišen lin- 
dud püudìmmę  m inä yhdessä toisen 
m etsäm iehen kanssa lin tu ja  pyydystin . 

üht\ë (B), Td N -ei, V T P  P h  -eh, P k  -ē 
yhteen, toisiinsa: B šidoda ü. T P  otetah 
muamah piäs tukkad i  penvahàd ühteh 
kieratdh otetaan hänen (vastasyntyneen 
lapsen) äitinsä päästä  tu k k aa  ja  pella
vien kanssa y. k ierretään, sīd damotàh 
(liitetään) ühteh verkkod. P k  kòndun (noi
ta) kakš pihilđàd šidaãž (sitaisi) ühtē. 

üht\eštošt (Sn P l M), Kn -eńdztošt, -èstošt, 
Td ükštoštkümmeneň1 š T d K š ükštoštküm- 
meneiž, N üht\estoštkümeńđê, V  -eeźtoštę, 
SP -estostu, P h  -eištoštę, Kj -eńdztošt, Pv  
-estosi; p. Sn P l -ettošt, SP -ettütostu-, g. 
Sn P l Kn -endentošt, SP -endentostu, Ph 
-endentoštę-, pl.p. Sn -eęšittošt yhdestoista. 

*ühüšt\ädä (Sn); pr. -ettäu, T P  ühtisteläh 
yhdistetään rypy ttäm ällä  kalakukon 
kuoren reunat toisiinsa; ry p y ttä ä  soikean 
piirakan kuori reunoiltaan (ei yhteen). 

ülıt\üdä (Sn B P l Td N); pr. -im; impf. -üin  
y h tyä , tu lla  yhteen: Sn m üö_ ü-üimme 
häneŋ kere ühtē elämä, faierā ühtē me yh 
dyimme hänen kanssaan yhdessä elä
m ään, sam aan asuntoon. B läkkät üh- 
tümme suomë lähtekääm m e, liitymme 
Suomen valtakuntaan! 

ü kš  (Sn B P l Td Kš M Lii Pk), Kn Td N Ph 
üks, Kn N Kj ükš, V SP P v  ükši, TP 
üksi, P h  üksę\ p. Sn—N Kj M Lh üht, 
V P h  P v  ühtę, SP ühtü; g. Sn—V SP Plı

Kj M L h P v  ühten, Kıı ühlen\ pl.11. Sn 
ühted, B N ühtèd, N ühtęd yksi, eräs, sama. 
pelkkä: Sn üht anašt (kinnasta) еилпи. 
ükš hind каікілд tavaroũę sam a h in ta  
kaikille tavaroille. йЫ елл^акалл^ор kakš 
ukkoD eräällä akalla on kaksi miestä. 
ühtem boAozńin (rakon) ajoi kädē. m in u ŋ  
ker ükšİA іділ оо m inun ikäiseni on. har- 
daudutt^on ühtē elämä ovat to ttu n e e t yh 
dessä elämään. ühten šija.ı sam assa pai
kassa. B vai Aūd on ühtèd vain p e lk ä t luu t 
on. Td raudàĩšèd pajùd i kab.ıăhàd üht 
panăd [reen] rau ta ise t p a ju t ja  k ap laa t 
yh tenä kappaleena. ü-htèm„vu-odèƞ ku  
lähti pardèm^vedoi eräänä vuonna kun 
lähdettiin  tukinvetoon. N .modiu İervu- 
hudęn ü kś  йЫёле toinę toižěně te rveh tivä t 
toisiansa, paþiu ühtèt hambahàd nosńlttài 
papilla pelkät ham paat k iiltävät, ühtęd 
zieĩizuttai . . ., toized šieĩizuttai to iset va-

' 4.

littav a ŧ [niin] . . .  to iset v a littav a t [näin]. 
ištuzuttai йЫёлё ІісЬолё is tu u tu v a t sam an 
hevosen selkään, ühtum ühtei śiehei tu 
lemme sam aan paikkaan. T P  rubezi ühtęn 
ролѵел (êurah da toizeh viuhkutamm ah  ru 
pesi pelkällä v iikatteen  varrella puoleen 
ja  toiseen viuhtom aan. 

üksagjainę (Lm) yksiharjaksinen (pikilanka, 
jonka toisessa päässä vain on harjas): 
ü. ЪігЫ.

ükšboka\ińe (Sn); p. -st; pl.n. -išed-, pl.p. 
-išid  yksisivuinen, -kylkinen: stuan  (met- 
säkäm ppä) oŋ katettu ü-išekš. 

üksikieline (TP) yksinieluinen (merta). 
ük\šin  (Sn B P l Td M Lh), P h  -sm , -sìn  

yksin, yksinään: Sn hän ištū šigă (siellä) 
ükšiį. huomeúišem  (huomisen) päivăm  
minä ruadan (työskentelen) üńńä  (koko
naan) ü. B mutšoi (vaimo) Ылои ü. 
hebon kodī. P l häŋ kodis ü-kšin on. em
m ińa ükšii lähte Sinne.> ~

ükšin\äińe  (Sn Td), B -aińe, N ükšinaine\ 
p. Sn Td -äšt, B -ašt\ pl.n. Sn Td -äiëed, 
B -aišed; pl.p. Sn Td -ăiŝid, B -aišid  y k s i
näinen; ainoa: Sn ŭ. poig 00 luin ainoa
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poika hän on. B ü-aine emänd m iniätön 
emäntä.

ükškai (Sn B Td M Lh), P h  ükskai yh tä  
kaikki, joka tapauksessa; yhdentekevää, 
olkoon menneeksi: Sn ü. tapeìau, Iıot eę 
lähtene, i  lähtenee joka tapauksessa sur
m ataan , lähden ta i en. B minä ü. lähten. 
końđī sogAaśéīhe: paŋgam nagrišt, ŭ. 
karhu suostui: pankaam m e (kylväkääm 
me) naurista, olkoon menneeksi! Ph 
pappi sanòŭ: ükskai (olkoon menneek
si), minä maksan tăudçn ралкап. Lh ü. 
hođ ed anda, m inä šinun tapan yhden
tekevää, vaikket anna, m inä sinut tapan. 

ükškez\äińe (Sn Td), B -aine, N ükśkezaine; 
p. Sn -äšt yksikesäinen: Sn ü. varz maito- 
varsa. N ükskezaine vaza m aitovasikka. 

ükškieraińe (Sn B) yksinkertainen (lanka, 
tak k i ilman vuoria): Sn лард on ü , ń īt 
(rihma) kakškieraińe. 

ükškä\dehińe (B), Td -šińe, N ükskäźĩńe; 
p. B -dehišt; pl.n. -dehišed; pl.p. -dehišid 
toiskätinen: Td ü-šińe strūg yhden höy
lä ttäv ä  höylä. 

ükšpiä\ińe (Sn); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. -iŝid  
yksipäinen (jolla on yksi pää): šigä sua- 
res-piäi īäkš lendämã madoid, ü-iŝid, 
koAmepiäišid i kūšpiäišid  (sad.) sieltä 
saaresta läh ti lentoon käärm eitä, yksi-, 
kolme- ja  kuusipäisiä. 

ükšpuoĩińe (D) yksipuolinen (ovi). 
ükssa\rvińe (Sn), B Td -ŕvińe, N -ŕvmç yksi-, 

toissarvinėn (lehmä). 
ükššilmä\ińe (Sn B Td), N P h  ükssilmäine;

p. Sn -št; pl.n. -iŝed; pl.p. -iŝid silmäpuoli. 
ükssvoAaińe (Sn B), P l ükssvołahińe, Td 

ükstvonaińe yksipiippuinen (pyssy): Sn 
ü. püššaĩ (B oruê). (vrt. v. стволъ.) 

ükštošt (Sn B P l Td Kš M), P l Td M ükštošb 
künıe, Kn ükśtošküme, Kš ükštoškümmene, 
N Kj ükstošt, V ükśtoš, SP ükstostu, Plı 
ükstoštç. Pv  ükštošt', p. Sn B Kš Kj M 
ühttošt, Kn ühttoš, SP ühtütostu, P h  ühtç- 
tostį. Pv ühtçtošt; g. Sn Kn Kš P h  Kj M 
ühtentošt, V P v  ühtentoš, SP ühtentostu

yksitoista: Kn ühttoè brihaitëud y h tä 
to ista poikaa. M икол kuo.ıduhutt^on ükš- 
toštküme vuot mieheni kuolem asta on y. 
vuotta. Pv ühtentoš briha(tëun yhden
to ista  pojan. 

ükŝjataša\ińe (Sn), B ügšjataša\ińe; p. Sn B 
-st; pl.n. -išed; pl.p. -išid yksikerroksinen: 
Sn ü. peri (pirtti). B ŭ. koãi (talo), (vrt, 
v. этажъ.)

*üAdü\dä (B); pr. -n; impf. -in  innostua: 
ü-id ruadamā (työ tä  tekem ään). 

üīen (Sn B Td N V TP Ph Lh), B N ülèn, Kj 
ülem  hyvin, ylen, sangen, liian: Sn fämä 
on üìee tëoma (kaunis) ńeųtóuD. B ü. äi 
liian paljon, ü. vahnakš oled männü  (tu l
lut). ü. männü leib liiaksi kohonnut leipä. 
N neišíèd (ty tö t) [ovat] ülèŋ kaunįhèd. 
Kj ülem hüvä. Lh ü. aigoi (aikaisin) tuīi. 

üle\tä (SP); pr. -ndän ; impf. -ńđin  kohot
ta a  ylemmäksi: ŭ. pidäü, anahan on. 

üĩimă\ińe  (Sn); p. -št; pl.n. -išed; pl.p. -išid 
ylimmäinen: końaparš (kurkihirsi) oń 
đoga tanos, sam ī (kaikkein) ü. parš. 

üli(ĪŠi (Td) yli: plotinois (padoista) ü. lohi 
hüpăidăuı.

üliviftëad (D) tuu liv itsaŧ (suovan päällä). 
ülähän (Sn B Td Kn N SP Ph); komp. B 

ülembi, N Lh ülemb, ylhäällä: Sn sen 
(hänen) ü. ei elä ń i ken niin y. (kuin hän) 
ei kukaan  asu. pohđnaud pidiäu pohdan 
ü-ä povilauta p itää  [nuotan] poven (pe
rän) ylhäällä (vedenpinnalla). B ülembi 
upoiint on šĩmas poplafk ylem pänä lyijy- 
painoa siimassa on koho. N ülemb polvîd 
a ū d  sääriluut. 

üläh\äkš (Sn B Td N), Sn B Td Kš -äkš(i), 
N -akš, Y üläh, V SP P h  -äkse; komp. 
N ülemb ylhäälle, ylös: Sn Ьлокал (väki
pyörällä) nostetau ü. B händäd ed..sua 
vedada ü. lähteges-p^ài häntääsi e t voi 
vetää ylös avannosta. N ülemb ründähid 
héboİAį ei su m axńida  ylemmä rinnan kor
k eu tta  hevonen ei voi hypätä, huk hüpuš- 
kaąš ülemp p itkīt puid  (sad.) susi alkoi 
loikkia ylem m ä pitk iä  puita, nosta kädèd
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ülähäkšĩ suoi nouzęmai üleıııp alkoi nousta 
ylemmäksi. Lh iŝtuze ülemb muid  istuudu 
ylem m ä m uita  (pöydän päähän)!

ülähăml-ļŕäi (Sn), B -piăi, T d -piä y lhäältä: 
Sn ü. ла/ŋgeńit (pırtosit). B ozràd ü-piäi 
orđĩži.ı (jŕäi) sorìau a.nahalcš(i) jiaï(ă./ıę 
ohrat pudotetaan ylhäältä  parsilta  alas 
lattia lle  [riihessä].

ülähä(İŜi (SP Plı) yläitse, ylhäältä: SP ŭ. 
īindud letäh linnut len tävä t y. T P  linnun  
pŭdettäu pöšši pletiìäh ü. viçtëaA. a.iſi( (ši 
on kaidę lim nınpyyntikaha punotaan 
y lhäältä  (yläosa) vitsalla, a lhaalta  on 
kaita.

ülä\ińe, (B Td), B -in, N -inę, ülàine, Ph  
-häinę; p. B Td -št; pl.n. -ižed, N -išèd. 
Plı -häižed; pl.p. B Td -išid; komp. Ph  
ülembäinę ylä-: B Td ü. hũī yläłmuli. 
üläin igeń ylä-ien; ü. verg nuotan  pohjan 
yläverkko. N ü-išèd pordahàd. korvan 
ülàine ńok korvan yläpää, ü-inę scugoinę 
nuotan yläpaula. Plı ülembäinę igerı ylä- 
ien.

ülaž-, ülèzcīuugoin (N), P h  ülähjalguoin 
ja la t ylöspäin.

ümb\äŕ(ĩ) (S11 Lh AV), B P lT d  T P  Plı, -äŕi, 
B Kn T d T P  -äri, B Td -iiri, N -eri. -eri 
ym päri: Sn naidoid müöi ü. la ito ja  p itk in  
y. [laivan], ŭ. kives, külăs k iven, ky län  y. 
kataiçlšuzbankaz (kaulaustelan) ü. sobad 
(vaatteet) kiäŕitäu. läz meiđen ü. ei pi- 
đetÄ po((šĩd m eidän paikkakunnalla  ei pi
detä sikoja. midä nagroittejızed minuss^ü. 
m iksi lasket leikkiä kustannuksellani? 
B ü-äŕi kodis lcazvetau pūd  talon ym pä
rillä kasvaa puita. Td napsed duoksen- 
de.ıdau ümbäŕi Aaİlas (lattiaa), tu lin  ü vi
imei därven (Pl tulin ãărves ümbäŕi) tulin 
kiertäen [veneen puutteessa] järven  to i
sen pään. B aid .m ädittau ümbäŕi pa.tod 
a ita  pannaan palon y. lienou šūldda šǔı- 
леі minuss^ümbäľi tarpeeksi olet teh n y t 
pilaa m inusta. Kn oŋgo äi virstuoid üm- 
bäri muan m ontako virstaa oıı maapallo 
ympäriinsä? /,: o.ıo d as s ümh äri .mƞgad ver-

littài loiınitukin ym pärille langat kierre
tään. N ümberi nurmes aid..om síd tù d  
n iityn ym pärille oıı a ita  pantu . T P  nurm  
on pejidos ümbäŕi. Plı muťńikas on kerus, 
kahtkümmendneīīät sült ümbäŕi »mutni- 
kassa» on nielu, kaksikym m entäneljä 
syltä ym päri. 

ümbär\tta (B), Td -ttä; pr. B -dan, Td -dän; 
impf. B Td -šin  k iertää; Td myös a jaa  
sivuitse, ohitse (edellä-ajajan): B ü-dan  
sunan kohtan (ãiăs) (Td ü-dän su.ıaimen) 
k-n sulan kohdan (jäässä). 

ünđürgina\ińe (B); p. -št ym pyriäinen, lie
reä: ottau колте hangošt (halkoa) ü-št. 

üńńăi (Sn B Kn Td Kš N), B P l üńńã, ünńä. 
B ünnäUā, B Td ünńäi, B Td L h ünnäi, 
У üńńäh, üñä  koko, kokonaan, yh tenään: 
Sn mušik bohatui igäkš ü. mies rik astu i 
koko iäkseen, minä otan seŋ kaiken ü ., 
ei pidä muretA m inä otan sen kokonaan, 
ei tarv itse  rikkoa, koivud oo regi ü. koi
vu ja  on kokonainen kuormallinen. püid  
oli ü. poigovē (poikue), on ü. higes on y lt- 
vleensä hiessä. B üōn ünńä horíšuųtëin  
koko yön valvoin (painin unen kanssa). 
sutkad ünńã  koko vuorokauden, yö tä  päi
vää. kai üńńã ründàz kaikk i yhdessä [on] 
rin ta, virū ü. veres viruu k au ttaa ltaan  
veressä, konmetuhat hebod on ünńäi рол- 
kas ko lm etuhatta hevosta on kaik 
kiaan rykm entissä, sanımanod on kogo 
üńńã  sam m aleita on kokonainen läjä. 
ünnäl.ıñ oi kokonaisena otti. źemÜugad 
vedau lelegan üńńã  jalokiviä k u lje ttaa  
vankkurien  täyden. P l diäd oŋ kezäd ünńã  
jä ä tä  oıı kaiket kesät [jos on jääkellari], 
каШл om vaškińe ünńã, paŋg om vai 
raudaińe ka ttila  on kokonaan vaskinen, 
sanka vain on rautainen. Td tuoimme 
ünńäi korvoin muarđad  toimme täysinäi
sen korvon m arjoja, stoła ünnäi bułkad 
pöy tä täy n n ä  vehnäleipää. Kš ruozmegë 
üńńäi tölädüin  rııostevetoen likaannuin  
ylŧyleensä. hebo üńńäi oo vangedas vuah- 
teges hevonen oıı ylŧyleensä valkoisessa



ü n — üŏ 507

vaahdossa. Lh e^Ŭitíī ünnäi ńedäĩ etsi
vät kokonaisen viikon. 

ünńäĩĭi\ńe  (B P l Td), B ünnäīīine, P l üń- 
ńäĩīińe; p. B P l Td -Ŝfi; pl.n. -led; pl.p. 
-žid, kokonainen; eheä, halkeam aton (esim. 
hevosen kavio): P l üńńäĭĩińe leib mäne 
tuo, ела tuo kromad k. leipä mene tuo , älä 
tuo  kannikkaa! 

üsk  (Sn B P l N T P  M Lii Pk); p „  pl.n. Sn 
-äd\ pl.p. -id  syli; sylys, sylellinen jŧk . 
Sn ìm.tgod otA pinos-pHìi ü. perttī o ta sy
lellinen halkoja tupaan, ota .ıapš. ńeųtëud 
üskãì B šeńih kńaginan korđã nostau 
üskä.ı sulhanen nostaa morsiamen sylis
sään rekeen. Td еталл^оп .ıapš üskäs 
äidillä oıı lapsi sylissä, tuoin üskän ha.ıgod 
to in  sylellisen halkoja. N kaži hüpńī 
Ыілл§ üskài kissa hyppäsi hänen syliinsä. 
Lh akkA šiū  (кйдилл..üskäs vaimo istuu 
rakasta jansa  sylissä. P k  on üskän ke- 
rannu m ütän tobđan ku inka suuren sy- 
lyksen on kerännyt! 

ümbü-\städä (Td); pr. -stäm; impf. -št* ki- 
ııostaa.

üuıbüs, ubüz, üubŭs, üubüs (Td), Kš üubüs; 
p. Td üıubüst, Kš üubüs t; pl.n. Td üıu- 
bilksed, Kš üuhüksed; pl.p. Td ümbükšid, 
Kš üııbükšid kinos: Td äi ,ıund on kuhu 
ku  ajanu, se kudsutàv šidä šiäd üubŭs 
kun m ihin oıı paljon lun ta  ajanu t, niin 
sitä kohtaa nim itetään k-ksi. 

üö (Sn -L h ), Td ŭo; p. S11—TP M Lii üö\d, 
SP -dü, Plı -dę; pl.n. Sn —Lh -d; pl.p. Sn 
üвid, Td üŏid. öid, SP üölöi; ad. Sn P l—V 
üöл, P l ũöji. Td йол, üö.ı. Td M йол. Kš 
ŭdī, N üöu yö: Sn ńügü üöd ra.ıgedad da 
lühüdäd n y t yöt ovat valoisat ja  lyhyet. 
taritíŜezetta üökš pyy tää  yösijaa. metŜńi- 
käd (m etsästäjät) magatau üŏid meĩŜper- 
tīĩes (metsäkämpässä). B йол pimeda.ı

pim eänä yönä. Td kudamàn üön m inä 
yönä. üɯss^em magannu koko yönä en 
nukkunut. N müö i ü ö ā j, päiväd ruo i \m  
me yö tä  päivää teimme työtä, tuudai 
śīhe tanoihei, kudamàs hüö oudai üöd tu 
levat siihen taloon, jossa ovat yötä. m inä  
lähten täv.,üöu karavuīim ai m inä lähden 
tän ä  yönä vartioim aan. P h  üön^aiga 
edgo voi suada kaAad etkö yön kuluessa 
voi saada kaloja? 

ŭödttļdd (Kš); pr. -n; impf. -üin  yöpyä: 
ełgäd me,il üödügöi älkää meille yöpykö! 

üökunđêii (N) yökaudeksi: điei hää sinna ü.
hän jä i sinne yökaudeksi. 

ші\1ыак (Sn), B -Іыоі, -Ііе,лио1, -Ііелоі, P l 
- leloi, -Тіелоі, N -īu a kko , У -īüöi, SP 
-леѵоі, Lm  -леѵиоі, P k  -Ііелие, Sg -lielaìc; 
p. Sn -ĭw akkod, B -iLıoid. P l -ĩieлoid, 
V -īüöid, SP -Aevoidu\ pl.n. Sn -ĬĪAakod, 
B -līAoid, P l -ĩie.ıoid. N - ĩmuìcod, У -īüöid, 
SP -леѵоі^, pl.p. Sn -ĪMakoid, SP -леѵолоі 
völepakko: Sn üɓĩuako id  tapetau oŋgrua- 
дал (ongenvavalla). 

üölĩpuoi (B); pl.n. -d yöperhonen. 
üöńik (N) yövieras.
üöpū (P l—P h  Lh) yöpuu: T P  ü. koŝinos 

(kanahäkissä). 
üöstoroš (Sn); p., pl.n. -ad; pl.p. -oid yö- 

vahti. (v. cTÓpojĸı»). 
üöst\üdä (Sn B P l Td Kš N); pr. -ün; impf. 

-üin, N -ùin  eksyä: akk..egläi (eilen) 
mettêa ü-üi. P l üöstŭ bokkã eksyy syrjään. 

üöšilm  (Td); p., pl.n. -äd; pl.p. -id  hevosen 
etujalassa »yösilmä». 

üöstükšis (Td) eksyksissä: kävelin ü. ku l
jeksin e.

üöļíLm (N), P h  -si(ūyösija, yöpym ispaikka: 
N huoĩittau (kiirehtii) ajada külai йоіелаі. 
P h  tulda üösi(àh.
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äbr\äz (Sn— Kš SP Ph), B Td Lm  -äs, P l Td 

-as; p. Sn P l—Kš -äst, P l Td -ast, SP 
■ästü, P h  -ästę; pl.n. Sn—Kš SP Plı Lm 
-ähäd, P l Td -ähad; pl.p. Sn P l Td Plı 
-ahid, Kn Kš -ähīd, SP -ähī äyräs, ran ta  
(joen); Td pehmeä m atalikko, usein ve
denpinnan tasalla, joessa, järvessä: Sn 
đogen ä-ähäd. Kš ä. [on] därves, doges. 
Lm  dogiäbrähäd. 

äbäreh (Pl Y); p. P l -t; pl.n. -ed; pl.p. -id 
P l lapsi; Y odelma. 

ägest\ädä (Sn Td Sg), B N V P k  -ada. B N 
ägèstada, Kn ägestada, Td ãgèstadă, ägès- 
tädä; pr. Sn Td Sg ägest\än, Kn -an, N V 
P k  -an; impf. Sn V ägeštin, B ägèšt äes- 
tää; kuv. panna vastaan: B läłií ägès- 
tamma i ägèĶt) kaihen hanmehen noppū 
suai (asti). Td ägestäv„ägestäuı (kuv.) on 
y h täm itta is ta  vastoinkäym istä. N äges- 
tettai ägeheu. 

äg\ez (Sn B P l—V M P k), Kn N -es, N -èz, 
Kj -ęz; p. Sn—V M -est, B -esi, Kj -įst; 
pl.n. Sn—V M P k  -ehed, Kj -ęhęd; pl.p. 
Sn P l Td N V M -ehid, Kn KŠ -ehīd, Kj 
-ęhīd äes, hara, karhi: B va ïĭà st hebon 
ägehē. Td olen ägehel olen aivan ty h jä  ra 
hasta (pelissä hävinneenä), läkŝ ägehelę 
(ei m uuhun kyy tiin  päässyt). Kj ägęhęn 
siäđīmmo (teimme). 

ăgeznahk (N); pl.n. -od risııäkeen puu t piik- 
keineen.

ăgeznauda\ińe (Kš); p. -st; pl.n. -išed; pl.p. 
-iŝid  ed.

ägläznagŕiš (Td) kaksi syrjittä in  yhteenkas- 
v an u tta  naurista  (se pannaan viimeiseksi 
kuoppaan). 

ähkăidu\z (B); pl.n. -ksed työnnällys: veneh 
ä-kses mäni noittoze (kauas). 

ähk\äitä (B), SP -äíä; pr. -iän; impf. B -äišin, 
SP -äin työn tää , ty rk ä tä , tuupata : B äh- 
käiŝin venehen därvełę. SP ähkiä kormańih 
(taskuun)! ähkiä veneh randas (rannasta)!

äij (Sn P l Kıı Td Kš V Kj Ph  M Lh), B P l 
Kn Td N V Plı äi, T P  P h  äijç, SP äijü; 
p. Sn—Kš P h  M Lh äijäd, N äijad, SP 
äijiä; g. B Kn N V P h  Lh äijän, B äjjän, 
P h  äijän  paljo: Sn äig .o ĩi rahvast pal
jonko oli kansaa? äijäŋgi tämä hebo 
šeiŝũ (maksaa)? äigi (m ontako) nast oŋ 
kođis? B hü-vă on, a ä-ijäd händä ei pidä 
duoda [aspirin] hyvä on, m u tta  paljoa 
sitä ei pidä juoda, äig on sille vwot 
ku inka vanha olet? tuskad äijän suain. 
P l äigi igad , vuott„on šille (sinulla)? Td 
tämä veneh ei äijäd maksa, äijässig vazàz 
on lehm m onettako kertaa  lehm ä on tii
neenä?

äijän (Sn B TP SP Plı M Lh), B äijän, 
äjjän, Kn äijän , Td T P  äijäł, N V äijau, 
N äijäu, äijäu, äijau  kovin, hyvin, ko
vasti: Sn äijänn^ajaü. B huk hămästüi 
(pelästyi) äijän, engat äijän šumigoi ä lkää  
kovin melutko! hän äijän humanzui häıı 
kovin hum altui, inm ^o ĩi äjjän pahaińe 
ilma oli kovin kylm ä. N äijau pimèn 
kovin pimeä, mida sinä riehkìd äijau  
m iksi pieksät (lyöt) kovin, uinoŝìn äijäu  
nukahdin  sikeästi. T P  muama ülen äijän 
rubezi vuottamah ä iti rupesi hyvin har
taasti odottam aan. SP muštan äijän 
m uistan hyvin. P h  tūnou ülen äijän. Lh 
äijän ka ĩïiŝ  on kovin kallis on.

äipäiv (Sn B Td N); p. Sn äijädpäiväd, 
N äijg,dpäiväd pääsiäinen: Sn äijänpäivän  
(-pan) oĩiŋ goštis p-nä olin vieraisilla. 
äijänpäivän suobat pääsiäislauantai. N 
edev„äijädpäiväd pääsiäisen edellä.

äĭpü  (V); p ., pl.n. -d; pl.p. -id  patv i koi
vussa.

ämäl (Td); p. -äd suuren m allasjauhoista 
paistetun  leivän pehmeä, imelä sisusta, 
josta  k a lja  tehdään  panem alla se ty n n y 
riin veteen.
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ămälkuoŕ (Td) mallasj au lioista paistetun ļ 
leivän kuori (m akeata herkkua). 

ämälvua\è (Td); p. -ssad m allasjauhokalja 
(hyvin makea). 

äńikkö (Sn), B P l ańik, B anik, P l Td äńik, 
Td äńik. P v  ańikko; p. Sn P l Td äńikköd,
B Pl ańikkod, B anikkod, P l äńikkod; 
pl.n. Sn P l Td äńiköd, B P l äńikod , B 
anikod, Pl N äńikod; pl.p. Sn P l Td äńi- 
köid, B P l ańikoid , P l äńikoid k u k k a  
(kasvin, erik. m arjakasvin osana): Sn 
muarđan ä. B konz penvaz ańikos proiđiu  
kun pellava on kukkinut, äi (paljon) on 
marđan anikkod. Td suon on suomūroin 
äńiköid. P l marđ äńiköss,,on. P v  m uarđ  
on ańikos.

äńiköidä (Sn Td), B P l ańikoita , P l Td 
äńikoita , Td äniköitä; pr. Sn Td äńi- 
köittšöu , B P l ańikoi(Üou, B anikoiïšou, 
anikoitíšou, P l äńikoiįťŜơıu, äńiköütëou, 
Kn äńikuoi(Üòu, N äńikoiìšòu , äńiìcoítšou, 
änikoi(İŜou, P k  ańikuəHau; impf. Sn 
äńiköiïš, B Pl ańikoitë k u k k ia  (kaSvi): 
Sn muarđan pidaiš đo ä. m arjojen olisi 
jo aika k. B hemeh, релѵаг, rugiš ańi- 
коцйои. P l móarđ äńikoi(Ŭöm. Kn pen- 
vàs äńikuoi(İÉòu. Td mańđzoinę pidäiš 
đo ä. mansikan olisi jo aika k. N rugiš, 
kartošk (peruna), peuvàz äńikoiìšòu. 

äŋg\ida (B), Td -idä; pr. B Td -iu ; impf. -ī 
puskea (sarvilla): B īehmad sarvin toińe 
tošt ä-itau.

ärdü\dä (B Td); pr. -n; impf. -in  ärtyä: B 
koir ä-u haukkuma da lcäšī tunemã, šinda 
purema koira ä rty y  haukkum aan ja  kim p
puusi (käsiksi)käym ään,sinua puremaan. 

ärdü\ttädä (B Pl), T d -tädä; pr. B P l Td -tän; 
impf. -tin  ä rsy ttää  1. ä rry ttää : B P l ела 
ä-tä koiradl Td enä ä-tä händäi (miestä)! 

*ärt|síä (TP); pr. -zeu äristä, m urista: koirę 
ä-zeu.

ärmäfk (Pl Td), T P  -kkö; p. P l Td -kköd 
m atkapäällysv iitta , p itkä , valkea, koti- 
villoista teh ty , jo ta  m iehet k äy ttäv ä t 
tu rk in  t. päällystakin päällä, ettei täm ä

kastuisi: P l ä. Іалѵел pandau ülųìše pövüs 
(tu rk in  päälle). Td vahnad ukot tuneteīđï 
proaznikane ä-köis vanhat m iehet tu liva t 
joskus juhlapäivänä vieraisille m. yllä. 
(Av ярм якъ .)

*ärägä\tä (Sn); pr. -döu ruve ta  ärisemään, 
murisemaan: koir ä-döu, purema mänöu. 

*äräh\tädä (B); impf. -ť m ennä tupsah taa  
(äkkiarvaam atta), joutua: haug merešĩ 
(rysään) ă-t. 

äsk\ö (Sn Pl), Sn Pl Td Llı -öi, B -i , Td -ei, 
N -ŭ, P k  -en, P n  -üi sitten  vasta, sillä 
edellytyksellä; vasta, äsken: Sn ä-öi 
Іилег] ku i andanet s. v. tulen, kun antanet. 
ä-öi ostama suaŋ, kui ottaned m indai müði 
s.v. rupean ostam aan, kun an tane t ilmoit
tam astan i hinnasta. B šīd äski s itten  vasta, 
vasta niillä edellytyksillä. Td ä-ei kăškin, 
a ed Auadinu äsken käskin, m u tta  et teh 
nyt. to.rkuųÜin, іолкицШ п, šīd ä-ei toi
m ii  selitin, selitin, s.v. käsitti. P l ä. lähten 
tuoma sillä edellytyksellä lähden tuo
m aan. N aŋkàt huràs kädes, äskü minä  
otaą an tak aa  vasemmalla kädellä s.v. 
otan! śinna pidau tuha rubĩăd đeńgăd, 
äskü lähtèn sinne ta rv itaan  tu h a t ruplaa 
rahaa, s.v. lähden. L h äsköi лазкее, k^ett^ 
,,eńambad igassai tunne sillä edellytyk
sellä päästän , kun  ette enää ikänänne 
tulle takaisin. P k  ōźim kiărmehiiu, šìd 
äsken đüvă kazvau  laiho heilimöi, s.v. 
jy v ä  kasvaa. 

ätk (Td); p., pl.n. -üd työntäm ällä annettu  
isku 1. lyönti. 

ätkü\tädä (Td); pr. -tän; impf. -tin  ja tk u 
vasti iskeä työntäm ällä: hän ä-t, ä-İ pu
rohan (tuuralla) higei suai eig [reikää] 
tunnu.

ätkäi\ta (B), Td Lh -tä; pr. B -dan. Td Lh 
-dän; impf. B Td Lh -šin  työntäm ällä 
an taa  isku (esim. kädellä, kangella): hän 
ä-dämänn.,išk (löi). Lh tuskeudukšis k„ä- 
dau tu rb ī. . . tuskastuneena kun  an taa  
iskun työntäm ällä [vesiastianļnaam aan.



510 ög— o s

ögĩäste\jızetiä (Sn), B -Azeta. Td öglästedzettä; 
pr. Sn öĳīäste\Azöu, B -лгои. Td öglästed- 
zöu; impf. Sn ögĩäste\ĩīhe, B -lihe, Td 
ögläste-lšihe yökðtellä, koettaa  oksentaa 
(esim. kala onkea, liiaksi syönyt lapsi): 
Sn leibät ku  panou suhu äijää , nainata ei 
voi, šīd i ö-лгои. đūttū  kun panee suu-

• •
O

huıısa leipää paljon, ııiin ei voi niellä, 
yökötteleekin ja  läkähtyy . 

ögl\ästüdä (B), N -àstuda; pr. B -ästün , N 
-astun; impf. B -ästüin , N -astuin  yö
kätä.

öšłši (TP) näin k u tsu taan  lam m asta leivällä 
houkutellen.

t



Suom alainen hakem isto.

aakkonen 11 b. 
aalto 8 a, 191 a, 498 b. 
aaltoilla 499 a. 
aamiainen 419 a. 
aamu 80 a. 
aamuaurinko 79 b. 
aamujumalanpalvelus 

419 a. 
aamurusko 80 a. 
aarre 10 b, 391 b. 
aataminomena 174 a. 
aatra 2 b.
aatran kurki 311 b. 
aatran poikkipuu 61 a, 

97 b. 
aava 189 b. 
ah 3 a, 50 b. 
ahaa 3 a. 
ahava 3 a. 
ahdas 3 b, 131 b. 
ahdinlauta 3 b. 
ahdistaja 6 b. 
ahdos 4 a.
ahertaa 245 a, 468 b. 
ahjo 3 b, 55 b. 
ahkera 399 a. 
ahma 3 b, 77 a, 364 a. 
ahmia 212 a. 
ahne 3 b, 392 a. 
ahrain 12 b. 
ahtaa 3 b, 257 a. 
ahven 4 a, 304 a. 
ai 4 a, 95 a. 
aidas 420 b. 
aika 4 a, 4 b, 143 a, 

328 a, 501 b. 
aikailla 420 b. 
aikoa 425 b. 
aikuinen 5 a, 469 a. 
aina 5 a, 5 b. 
ainoa 5 a, 504 b.

A ainoastaan 470 a. 
airo 5 b.
aisa 2 b, 5 b, 280 b. 
aisakello 328 b. 
aisanuora 428 b. 
aisata 491 a. 
aita 4 a, 38 a, 119 a, 

126 a, 173 b, 279 a, 
287 a, 396 a, 468 a, 

aitta 5 b, 9 a, 305 a, 
312 a, 446 b. 

aituri 4 a.
aivan 5 b, 40 b, 100 a, 

101 a, 352 b, 361 b, 
375 b, 376 a, 410 b, 
498 a. 

aivan kuin 23 a, 365 a. 
aivastaa 72 a. 
aivastella 441 a. 
aivot 243 a. 
ajaa 5 b, 6 a, 31 a, 

72 b, 218 a, 230 a. 
ajaa partaa 21 a, 21 b. 
ajaa sivuitse 506 b. 
ajaja 175 b. 
ajatella 40 a. 
ajella 6 b, 106 b. 
ajo 6 b. 
ajoittain 5 a. 
ajoreki 287 a. 
ajos 229 a, 292 b. 
ajuri 93 a. 
ajurinrattaat 36 a. 
akana 2 b. 
akka 7 a, 399 a. 
akseli 287 a, 492 a, 

498 b. 
ala- 7 b, 8 a. 
alaikäinen 54 b. 
alainen 8 b. 
alanko 485 b. 
alanne 209 b. 
alas 7 a.

alasin 9 a, 259 b. 
alaspäin 7 b. 
alassuin 168 b. 
alasti 7 b, 297 b. 
alaston 7 b, 394 b. 
alava 8 a. 
alempi 8 a. 
aleta 8 a. 
alhaalla 7 a. 
alho 209 b. 
alitse 7 b. 
alivänrikki 323 b. 
alkaa 8 b, 201 b, 367 a, 

419 b. 
alkureuna 325 b. 
alla 7 a.
allas 177 b, 400 a. 
alle 8 b. 
alli 8 a, 8 b. 
almanakka 104 a. 
almu 241 a. 
alttari 282 b. 
alue 9 a, 150 a. 
aluna 178 b. 
alunakivi 395 b 
alus 15 a, 405 b. 
alushirsi 331 a, 392 1». 
alushousut 160 a, 328b. 
aluspuu 429 a. 
alusrauta 436 b. 
alusta 9 a, 324 a, 412 1). 
aluton ja loputon 3 a. 
ammatti 333 b. 
amm attimies 244 b. 
amme 394 a. 
ammentaa 9 b, 492 b. 
ammoinen 9 b. 
ammollaan 99 a. 
ammua 256 b, 372 b. 
ampiainen 9 a, 499 a. 
ampua 9 a. 
ampumamaali 335 b. 
anastaa 135 a, 472 a.

ankerias 463 a. 
ankkuri 26 b. 
annella 9 b. 
annos 269 b. 
anoa 333 b. 
anopekset 412 a. 
anoppi 10 a, 245 a. 
ansa 214 a, 356 a. 
ansaita 327 a, 403 a. 
ansiotöissä oleva 24 b. 
antaa 10 a. 
antaa anteeksi 334 a. 
antaa lupa 193 b. 
antaa luunappi 321 b. 
antelias 215 b. 
antautua 9 b, 67 b. 
antura 388 a. 
apaja 1 a.
ape 10 a, 370 b, 383 b. 
apea 1 a.
apilamainen raate 481a 
apina 277 b. 
appi 10 b, 15 b, 395 b. 
apu 1 b. 
apulainen 2 a. 
arina 322 a, 348 a. 
arka 10 b. 
arkipäivä 366 b. 
arkivaatteet 261 a. 
arkki 206 a. 
arkku 17 a, 28 b, 394 b, 

407 b. 
arkkunen 205 b. 
armahainen 215 b. 
armahaiseni 362 b. 
armahdus 11 a. 
armas 406 b. 
armas taa 276 b. 
arpa 420 b. 
arpeutunut 114 b. 
arssina 11 a. 
arvata 11 b. 
arvella 40 a, 393 b.
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arvo 11 b, 443 b. 
arvoitus 11 b, 417 a. 
arvonimi 443 b. 
arvostella 241 a. 
ase 11 b. 
asema 443 b. 
asettaa 12 a, 92 a, 

364 b, 380 b. 
asettua 12 b. 
asevelvollinen 352 b. 
asia 12 b, 30 b. 
asiaankuulumaton 

447 b. 
asiakirja 23 b. 
askel 59 a, 77 a, 403 b. 
asti 118 a, 404 a. 
astia 1 1 b , 12 a. 
astiahyliy 329 a. 
astianpesuviħko 12 a. 
astua 12 a, 38 b, 76 a, 

326 a. 
astuin 402 b. 
asua 47 a, 52 a. 
asuinpaikka 47 a. 
asuinrakennus 80 a, 

142 b. 
asuinsija 47 b. 
asukas 47 a. 
asunto 52 a. 
asuskella 47 b. 
ateria 415 b, 483 b. 
»ativo» 2 b. 
aueta 13 a, 13 b. 
aukea 189 b, 442 b. 
auki 13 b. 
aukoa 361 a. 
aukoton 465 a. 
aum a 13 a, 119 a, 

186 a. 
aunukselainen 10 a. 
auringonkukka 329 b. 
auringonnousu 346 b. 
aurinko 346 a, 347 a. 
auskari 207 b. 
auttaa 2 a, 252 a. 
avaella 13 a. 
avain 13 a.
avanto 34a, 194a, 222b, 

230 a, 270 a, 307 b, 
350 b, 462 a, 465 a. 

avata 13 b, 370 a, 256b. 
avautua 13 a. 
avioero 364 b. 
aviom ies 92 b, 238 b.

aviovaim o 7 a. 
avoinna 13 b. 
avustus 328 b, 398 a.

B

balalaikka 14 a. 
berdaani-kivääri 16 a. 
bolsevikki 20 a.

D

diakoni 30 a.

E

edelleen 45 a. 
edellä 44 a. 
edes 75 b. 
edessä 45 a. 
edestakaisin 45 a. 
edusta 45 b. 
eŉeä 216 b, 507 a. 
ehkä 22 b, 243 a. 
ehtiä 46 a, 122 b. 
ehtoo 46 a. 
ehtoollispöytä 331 a. 
ehtoopuoli 346 b. 
eilen 45 b. 
eksyä 507 b. 
eli 88 b, 201 b.
Elias 89 a. 
elinaika 46 b, 
elinkeino 333 b. 
elohopea 11 b. 
elukka 421 a. 
elää 46 b, 47 a, 47 b, 

415 b. 
emintimä 48 a. 
emo 48 a. 
emäkaritsa 468 a. 
emälammas 110 a, 

468 a. 
emälohi 231 b. 
emäntä 48 a, 48 b. 
emäpuu 48 a, 48 b. 
emävuona 110 a. 
en 48 b, 87 b. 
enempi 49 b. 
enetä 206 b. 
enimmäkseen 20 a,

49 b, 50 a. 
enin 49 b. 
enkeli 10 a. 
ennalleen 49 a.

enne 332 a. 
ennen 44 a, 49 a. 
ennustaa 53 a. 
eno 32 a, 41 b. 
ensi 45 b.
ensimmäinen 45 b, 51a. 
ensin 50 b. 
ensinkään 498 a. 
entinen 49 a, 469 b. 
entiselleen 49 b. 
enää 20 a, 49 b. 
epäillä 407 b. 
epätäsmällinen 263 a. 
erehdyksestä 309 a. 
erehtyä 59 a, 247 a. 
eri 50 a.
erikseen 50 a, 287 a. 
erilainen 352 a. 
erillinen 50 a. 
erillään 50 a. 
erkaantua 282 b. 
eroittaa 50 a, 289 a. 
eroittua 50 a, 453 a. 
eräs 50 b, 504 b. 
esa 150 a. 
esiliina 305 b. 
esine 22 a, 484 b. 
esitellä 116 b. 
esteettöm yystodistus 

278 a. 
estää 50 b, 126 a. 
etana 45 a, 86 b. 
eteen 45 a. 
eteenpäin 45 a. 
eteinen 385 a. 
etelä 233 b, 340 a, 

346 b, 410 b. 
etsijä 57 b. 
etsiä 51 b. 
ettone 278 a. 
että 400 a. 
etu- 464 a. 
etukäteen 45 a. 
etulapa 50 b. 
etumainen 45 a. 
etuosa 197 a. 
etupuoli 45 b. 
etusormi 263 a. 
etäinen 210 b. 
etäällä 211 a. 
eversti 326 a. 
evä 51 b, 369 b, 382 b, 

390 a. 
eväs 51 b.

G

guslinsoittaja 58 a.

H

haahka 54 a. 
haalea 407 b, 486 b, 

490 a. 
haapa 76 a. 
haapana 76 b. 
haapio 75 a. 
haara 34 b, 404 b, 

432 a, 445 a. 
haarukka 61 a, 61 b, 

490 a. 
ŉaasia 76 b. 
haasia-aita 360 b, 405b. 
haasiatarha 402 b. 
haaska 290 b, 333 b, 

353 b, 401 b, 442 b, 
haaskio 438 a. 
haava 198 a, 366 b. 
haavi 117 b, 209 a.

378 a, 483 b. 
haavoittaa 197 b. 
hahlat 77 a. 
hahm ottaa 76 b. 
haista 59 b, 393 b, 

451 a. 
haistaa 274 a. 
haiven 58 a. 
hajaantua 50 a. 
hajallatan 442 a. 
hajoittaa 368 b. 
hajota 247 b, 443 b, 
haju 40 a, 59 a. 
haka 159 a, 171 a, 

277 b, 396 a. 
hakanen 156 a. 
hakata 44 a, 110 a, 

149 a, 158 b, 197 b. 
306 a, 340 b. 

hakea 51 b. 
hakemaan 433 b. 
hakku 134 a. 
hakkuu 173 a. 
hakkuurauta 383 b. 
lıakotukki 58 b. 
halata 379 b. 
haljeta 60 a, 211 b. 
halkeama 60 a, 96 a, 

115 b, 401 b. 
halkeilla 68 a, 443 b. 
halko 59 b.
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halkoa 60 a, 318 b, 
401 b. 

halkokuorma 60 a. 
halkonuija 173 b. 
halko-orret 60 a. 
halla 59 b. 
hallita 472 a. 
hallitsija 55 b. 
hallitus 331 a. 
halme 60 b. 
haltia 60 a, 92 b. 
haltiatar 48 b. 
halu 71 a, 278 b, 472 a. 
halukas 71 b, 366 a. 
haluta 349 a, 417 b, 

418 a, 425 b. 
haluttaa 71 b. 
halvata 78 b. 
halvaus 300 a. 
hamara 60 b. 
hame 39 b, 377 a. 
hammas 19 b, 61 a, 

147 a, 228 b, 298 a, 
436 b. 

ham m astaa 321 b. 
hampaaton 60 b. 
hamppu 208 b. 
hamppuinen 209 a. 
hamppuroivas 208 b. 
hampu nsiemenöljy 

209 a. 
hamput 458 b.
-hän, -hän 83 a, 479 b. 
hangata 70 b, 80 a, 

162 a, 267 a, 399 b, 
407 b. 

hanhi 61 b. 
hanka 61 b, 280 b, 

298 a, 301 b, 304 a, 
hankausrauta 398 b. 
hankavitsa 5 b, 62 a, 

397 a. 
hanki 61 b, 62 a. 
hankkia 380 a, 402 a, 

418 b. 
hanko 2 b, 61 b, 66 b, 

404 b. 
hansikas 306 b. 
hanuri 54 a. 
hapaan alkukuđelma 

325 b. 
hapan 106 b, 246 a. 
hapata 62 a, 246 a. 
happamaton 356 a.

hapsenkakkiainen 
155 a. 

hapsu 355 b, 357 b. 
hara 508 a.
harakka 62 b, 235 a, 

301 b. 
harava 62 b. 
haravan lapa 149 a. 
havitella 364 b. 
harja 63 a, 289 b, 400b. 
harjaantua 63 a. 
harjahirsi 150 a, 421 b. 
harjakaiset 63 a, 207 a. 
harjakouru 395 b. 
harjanne 166 a. 
harjas 405 b. 
harjata 294 b. 
harjoittaa haureutta 

17 b, 18 a. 
harju 157 a, 381 b. 
ħarjustin 266 b. 
harmaa 63 b, 77 a, 

380 a. 
harm ahtava 73 a. 
harmonikka 54 a, 395a, 

426 b. 
harppailla 63 b. 
harrastaa 349 a. 
harreilla 74 b. 
hartiat 57 b, 63 a. 
harva 63 b. 
hassutella 448 b. 
hassuttelija 448 a. 
ŉatasarvilehmä 440 b. 
hatikka 85 a. 
hattu 393 a. 
hattulyhde 319 a. 
haudata 64 b, 304 b. 
haude 64 b. 
haukahdella 65 a. 
haukata 65 a, 418 a. 
hauki 64 b. 
haukka 58 b, 73 a. 
haukkapala 60 b. 
haukkoa 65 a. 
haukkua 12 a, 65 a, 

133 b, 134 a, 145 b, 
274 a. 

haukotella 59 a. 
hauli 35 b.
haulikko 35 b, 286 b. 
haulipussonen 35 b, 

36 a.
hauras 58 a, 76 a, 77 b.

hauska 169 b, 484 a. 
hauta 64 a, 104 b, 280b. 
hautajaispäivä 243 b. 
hautausmaa 105 a, 

171 b, 241 a. 
hautoa 64 b, 419 a. 
havahtua 65 a. 
havaita 33 a. 
havas 27 b, 273 b, 

394 a, 483 a. 
havaskieli 447 a. 
havu 58 a. 
havukuorma 58 b. 
havumaja 374 b. 
havum etsä 65 a, 494 a. 
havupuu 58 a. 
havut 303 a. 
he 83 á. 
hehkuva 72 b. 
hei 66 a.
heikko 70 a, 74 b, 392b. 
heilauttaa 21 b, 228 a, 

493 a. 
heilimöidä 138 b. 
heilua 21 b, 83 b, 120 a, 

198 b, 446 b. 
heilutella 21 b, 357 b, 

490 a. 
heiluttaa 397 a. 
heinikko 66 b. 
heinä 66 a, 173 b, 363 b, 

411 a. 
heinäaika 66 a. 
heinähanko 66 b. 
heinähäkki 395 a. 
heinäkarhe 191 a. 
heinäkerros 32 a. 
heinälato 66 b. 
heinäsirkka 82 a, 117 a, 

219 a, 231 b, 244 b, 
429 b, 442 a, 442 b. 

heinätaakka 66 b. 
heinätön 147 b. 
heinää kasvava paikka 

303 a. 
heisimato 66 b. 
heisipuu 86 b. 
heitellä 220 a, 388 b, 

447 a. 
heittelehtiä 355 b. 
heittiö 21 b. 
heittoleikkiväline 

271 b. 
h eittäytyä  192 a.

heittää 22 a, 53 a, 67 b, 
220 b, 373 a, 447 a, 
496 b. . 

hela 476 b. 
helatorstai 498 a. 
heleä 67 b.
helistä 67 b, 68 a, 441a. 
hella 322 a. 
helle 371b, 422 a, 449 a. 
helm a 67 b, 202 a. 
helm i 24 b, 86 a. 
helmitaulu 445 a. 
helppo 118 b, 334 a. 
helskyä 23 b. 
helttasieni 228 b. 
ŉeltut 242 b. 
heltyä 67 b. 
helve 67 b, 370 b. 
helvetti 462 a. 
hely  441 b.
hem m otella 207b, 329a 
hengittää 68 b. 
hengästyä 202 b. 
henki 68 a, 316 b. 
henki torvi 68 b. 
hepo 155 a. 
hera 364 a. 
heristää 152 b. 
herkkä 69 a. 
herne 69 a. 
hernekeitto 69 b. 
herra 14 a, 68 b, 75 b. 
herranehtoollinen 

332 b. 
hertta 440 a. 
herättää 48 a, 270 a. 
herätä 65 a, 69 a, 172a. 
herätä henkiin 47 b. 
hetale 357 b. 
heteikkö 199 a. 
heti 381 a. 
hetki 143 a. 
hevonen 65 b, 303 b, 

420 b. 
hevosenkenkä 312 a, 

329 b. 
hevoskaakki 141 a. 
hevoskauppias 65 b. 
hevoslaum a 423 a. 
hevosloim i 328 a. 
hevosm ies 6 a. 
hevossuka 392 a. 
hevostauti 269 a. 
hidas 71 a, 72 a.
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hieho 224 a. 
hiekka 137 a, 202 b.

308 a, 439 b, 448 b. 
hiekkaharju 203 a. 
hieno 69 b. 
hienontaa 388 a. 
hierakka 243 a. 
hierin 85 a. 
hieroa 70 b, 80 a, 399 b.

407 b. 
hiertyä 296 b. 
hiestyä 70 b. 
hiha 69 b.
hihna 58 a, 187 a, 263a,

289 a, 323 a, 329 b,
359 a, 439 b. 

hihnainen 354 b. 
hiihtää 6 a, 72 b. 
hiilensammutin 455 a, 
hiili 72 b. 
ħiilikasa 354 b. 
hiilikori 377 b. 
hiilikoukku 156 a. 
hiillos 451 b, 452 a. 
hiiltyä 73 a. 
hiipiä 73 b, 479 b. 
hiirakko 55 a. 
hiirenherne 73 a. 
hiirenkarvainen 55 a. 
hiirenkorvalehti 146 a. 
hiiren virna 73 a. 
hiirenvärinen 73 a. 
hiiri 73 a, 244 a. 
hiisi 234 b. 
hiistakka 449 a. 
hiiva 36 a. 
hiki 70 b, 395 b. 
hiljainen 71 a, 230 a. 
hiljaisesti 486 b. 
hiljetä 71 a, 486 b. 
hilloa 253 a. 
hilpeä 484 h. 
hilse 128 a, 306 b. 
him o 71 a. 
him ottaa 71 b. 
hinkalo 29 a, 215 a. 
hinta 11 b, 71 b. 
hioa 72 a, 156 a. 
hiota 70 b. 
hipiä 69 b. 
hippa 446 a. 
hirmuinen 400 b. 
hirnua 53 b, 72 a, 265b. 
hirrenpätkä 448 a.

hirsi 150 a, 301 a, 331a.
392 b. 

hirsikerros 482 a. 
hirsimetsä 75 a. 
hirssi 22 a. 
hirssiryyni 396 a. 
hirttäytyä 357 b. 
hirttää 358 a. 
hirvi 72 a. 
hitto 199 a. 
hitunen 444 a. 
hiukan 448 a. 
hiula 482 b. 
hius 72 a, 451 a. 
hiveltyä 72 a. 
hohottaa 75 a. 
hohtaa 389 b. 
hoi 66 a, 74 b, 279 b. 
hoikka 69 b, 74 b. 
hoitaa 117 a, 398 a, 

480 b. 
hoito 328 b. 
hokea 216 a, 457 a. 
hoksata 33 a, 52 a, 

349 a. 
holmogorilainen 148b . 
home 75 a, 276 a. 
honka 64 a, 75 a. 
hopea 73 b. 
hopeainen 74 a. 
hoputtaa 202 a. 
horjua 83 b. 
houkka 76 a. 
houkutella 244a, 332a. 
hourailla 465 b. 
housut 22 a, 399 a. 
hovi 41 a.
huhmar 78 b, 292 b.

402 b. 
huhta 81 a. 
huilu 113 a. 
ħuimapäinen 462 b. 
huippu 289 a. 
huiskauttaa 80 b, 228a. 
huiskuttaa 228 b. 
huitaista 418 b. 
huivi 293b. 
hukkaan 405 b. 
hukkua 465 b. 
hukuttaa 466 a. 
hullu 76 a, 80 b, 208 a, 

238 a, 466 a. 
hullutella 448 b. 
hulpilo 80 b, 351 a.

humala 73 b, 78 b. 
humina 407 b. 
hum ista 81 a, 407 b. 
hunaja 234 a. 
huoata 68 b. 
huohottaa 77 a. 
huoistaa 67 a. 
huojua 83 b. 
huojuttaa 66 a. 
huokailla 68 b. 
huokea 31 a, 79 a. 
huoli 79 a.
huom ata 33 a, 275 a, 

419 b. 
huomenna 79 b. 
huone 150 a, 269 a, 

325 b. 
huono 80 a, 111 a, 

168 b, 218 b, 291 b, 
371 a. 

huonontaa 292 a. 
huonontua 292 b. 
huonosti 90 a, 111b , 

292 a, 293 a. 
huonota 111b . 
huopa 496 a. 
huopajalkine 115 a, 

161 b, 327 a. 
huora 18 a. 
huosiain 79 a, 489 a. 
huotra 79 a. 
huovata 50 b, 253 a. 
huppu m yssy 15 b. 
hurahduttaa 52 b. 
hurauttaa 80 b. 
hurista 173 b. 
huristaa 52 b, 80 b. 
hurraa-huuto 466 a. 
hursti 332 a. 
hutkia 209 b. 
huttu 81 a. 
huudahtaa 357 a. 
huuhkaja 82 a, 456 a. 
huuhtoa 81 a. 
huuli 81 a. 
huum ata 38 a. 
huurre 65 a, 81 a, 85 a, 

467 b, 490 b. 
huutaa 81 a, 82 a, 128b, 

133 a, 158 a, 357 a, 
360 a, 372 a. 

huvitella 58 b, 484 a. 
huvittava 169 b. 
hylje 269 b.

hylkiä 21 a. 
hylky tavara 20 b,

211 b. 
hylly  326 a, 336 a. 
h yllyvä  199 b. 
hylätä 22 a, 67 a, 81 b. 
hypistellä 444 b. 
hyppynen 276 b. 
hypätä 81 b, 82 a, 

228 a, 412 b. 
h ytistä  36 b, 375 b. 
hyttynen 314 b, 316 a, 

326 b, 383 b, 432 b, 
439 a. 

hyvin 28 a, 82 a, 83 a, 
505 b, 508 b. 

hyvinpäin 83 a. 
lıyvä 33 a, 54 b, 82 b. 
hyväillä 1 1 a , 36 a,

276 b. 
hyväilynim i 36 a. 
hyvänlainen 83 a. 
hyvänmakuinen 227 b. 
hyvästi 83 a, 334 a. 
hyypiä 82 a. 
hyytyn yt 82 a. 
hyytyä 295 a. 
hyödytön 206 b. 
hyönteinen 22 b, 209 a, 

439 a. 
h yöty  82 b, 326 h. 
häilyä 116 a. 
häilyttää 66 a. 
häiritä 83 b, 126 a, 

380 a, 437 b. 
häkki 105 b, 140 a, 

142 a, 155 a, 175 b, 
395 a.

häkä 83 a, 136 a, 441 a. 
hälyttää 6 a. 
hämm entää 147 a, 

380 a, 383 b. 
hämähäkki 84 a. 
hämärä 84 a. 
hän 83 a, 84 b. 
häntä 84 b. 
häpeä 77 b. 
ħärkin 85 a. 
härkä 83 b, 84 b, 85 a. 
härmä 58 b, 85 a. 
härän jyvä 83 b. 
hätä 83 a. 
hävetä 78 a.
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hävittää 72 b, 85 b, 
212 a, 255 b, 364 b. 

hävitä 72 a. 
hävytön 78 a. 
häväistä 77 b. 
häämöttää 161 b. 
häät 403 b, 412 b. 
häätää 72 b. 
häävieras 325 b, 413 a. 
lıääväki 412 b. 
hölkyttää 82 a, 86 a. 
höllentää 502 b. 
hölmö 39 b, 86 a. 
ħörhöttää 85 b. 
höröstellä 86 a. 
höyhen 86 b, 407 a. 
höyhenpatja 306 b. 
höyhentää 86 b. 
höylä 52 b, 401 b. 
höylänlastu 398 b. 
höyläntukki 149 a. 
höyrylaiva 300 a. 
höyrysaha 419 b.

I

iankaikkinen 87 b. 
ide 87 a. 
idulla 268 b. 
idättää 87 a, 87 b. 
ien 87 b. 
ihailla 215 b. 
ihan 375 b, 376 a, 410b. 
ihastua 88 a. 
ihme 168 b, 448 a. 
ihmeissään 84 a. 
ihm etellä 32 b, 169 b. 
ihminen 90 a, 93 b, 

358 b. 
iho 69 b, 259 a, 314 b. 
ihonäppylä 463 a. 
ihottuma 243 b. 
ihra 352 a. 
ihraleuka 323 a. 
ihvi 128 a. 
iilimato 309 a. 
ikkuna 88 a. 
ikkunalauta 88 b,

323 b. 
ikkunaluukku 88 b. 
ikkunanpieli 88 a. 
ikuinen 87 b. 
ikä 87 b.
ikäkumppanit 436 b.

ikävystyä 455 b. 
ikävä 13 a, 88 a, 392 b, 

455 a. 
ikävänalainen 470 b. 
ikävöidä 87 b. 
ikään 361 b, 365 a. 
ikään kuin 23 a. 
ilahduttaa 484 a. 
ilahtua 89 b. 
iljanko 89 a, 128 b. 
illallinen 88 b. 
illatsu 16 a, 486 a. 
ilma 89 a, 324 a, 389 b. 
ilmaiseksi 28 b, 245 a. 
ilmaista 32 b. 
ilman 89 a, 245 a, 431b, 

433 b. 
ilmansuunta 456 b. 
ilmassa 447 a. 
ilm estyä 32 b. 
ilmetä 419 b. 
ilmoinen 89 a. 
ilm oittaa 32 b, 34 a, 

89 b. 
ilmoitus 351 b. 
ilo 89 b.
iloinen 366 a. 484 a. 
iloisesti 484 b. 
ilta 46 a, 88 b. 
ilta jumalanpalvelus 

486 a. 
iltatanssit 16 a. 
ilves 89 b. 
im eltää 90 a. 
imelä 508 b. 
im ettää 90 a. 
imeä 89 b. 
imisä 48 b. 
immenkalvo 439 b. 
imuke 249 a. 
imusarven suupala 

444 a. 
inistä 314 b. 
innokas 71 b. 
innokkaasti 466 b. 
innostua 505 b. 
iris 116 b. 
irrallaan 502 b. 
irroittaa 123 b, 328 b. 
irtaantua 211 b, 223 a, 

295 b, 319 a. 
irtonainen 502 b. 
irvistellä 449 a. 
irvistää 90 a.

-isi- 16 b.
iskeä 9 a, 67 b, 73 b, 

74 b, 90 b, 156 b, 
491 a, 509 b. 

isku 91 a, 256 b, 351 b, 
371 b, 402 a, 439 a, 
462 b, 509 b. 

iso 434 a. 
isoisä 30 a. 
isokasvuinen 114 b. 
isorysä 234 a. 
isovarvas 411 a, 464 a. 
isoviiksinen 466 b. 
isoäiti 13 a, 22 b. 
istahtaa 146 b. 
istua 91 a. 
istuallaan 91 b. 
istuinlauta 16 a, 188 a. 
istuttaa 92 a. 
istuutua 91 b. 
isä 92 a, 299 b, 413 a, 

428 b, 449 b. 
isännöitsijä 402 a. 
isäntä 92 b, 95 a. 
isäpuoli 93a, 434 a. 
itara 428 a. 
itkettää 93 b. 
itkeä 93 a, 371 b. 
itkuri 256 b. 
itkuvirsi 93 a, 93 b, 

491 b. 
itse 93 b, 94 a. 
itsepäinen 466 a. 
itu 40 b, 87 a, 363 b. 
itä 208 a. 
itää 87 a. 
iukua 267 a.

J

ja 26 a, 26 b, 87 a, 95 a. 
jakaa 26 a, 26 b. 
jakaus 26 b, 39 b. 
jaksaa 495 b. 
jalan 12 a. 
jalas 27 b. 
jalaton 28 a. 
jalava 27 a, 95 a. 
jalka 27 a, 151 b, 185 a.

400 a, 423 b. 
jalkamies 12 a. 
jalkam ylly 85 a. 
jalkapohja 28 a. 
jalkapuoli 27 b.

alkapöytä 346 a. 
alkariepu 64 a. 
alkarinta 132 a. 
alkavaimo 36 a. 
alkine 27 b. 
alkineen kanta 96 b. 
aikojen väliin 29 a. 
alokivi 21 b, 420 a. 
alustin 28 a. 
anottaa 39 a. 
ata 37 b. 
atk aa 28 b. 
atkuvasti 5 a. 
auhaa 233 a. 
auhinkivet 136 a. 
auho 29 a. 
auhomatto 167 a. 
auhopuuro 81 a, 336b. 
auhosavikka 378 b. 
o 32 b.
oenranta 33 b. 
ohde 38 a, 468 a. 
ohdosta 118 b, 433 b. 
oħon 164 b. 
ohtaa 38 a, 38 b, 249a. 
ohtopäätös 332 a. 
oka 33 a, 163 a. 
okainen 33 b. 
oki 33 b. 
okin 203 b. 
oku 50 b, 203 b. 
onkinlainen 240 a. 
onkin verran 386 b. 
ono 37 b, 277 b. 
opa 29 b.
os 22 b, 30 a, 95 b, 

393 a. 
oskus 50 b, 502 b. 
otakin 237 a. 
otenkuten 146 a. 
otta 400 a. 
ouhi 35 a.
oukko 11 a, 35 a, 

105 b, 301 b. 
oukossa 125 a. 
oulu 351 b. 
ouluaatto 414 b. 
oulukausi 413 a, 414b. 
outaa 35 a, 35 b. 
outava 457 a, 492 a. 
outen 35 b. 
outilas 35 a. 
outo 35 a. 
outsen 35 b, 196 a.
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joutua 305 b, 327 b,
342 b, 509 b. 

juhannus 95 a. 
juhla 14 b, 334 b. 
juhlapäiväpiirakka

250 a.
juhla- 1. kirkkoreki

152 a. 
juhlia 334 b. 
julistaa 277 b. 
julistus 422 b.
Jumala 37 a. 
jum alankuva 414 b. 
juna 231 b, 325 b. 
juntta  437 b. 
juoda 38 a, 39 a, 441 a. 
juohde 38 a, 468 a. 
juoksennella 38 b. 
juoksija 38 b. 
juoksuhauta 280 b. 
juoksuttaa 38 b. 
juolukka 38 b, 65 b. 
juom a 38 b. 
juom alasi 400 a. 
juomaraha 260 b. 
juom uselkä 38 b. 
juonti 38 b. 
juontiallas 177 b. 
juoruta 129 b. 
juosta 39 a. 
juosten 38 b, 39 a. 
juottaa 39 b. 
juova 39 b. 
jupista 24 b, 26 a, 271b 
jutella 291 a, 363 b,

376 b. 
juttu 291 a. 
juuri 40 b, 275 a, 281 a,

365 a, 375 b, 410 b,
478 a. 

juurikasvisäiliö 110 b. 
juusto 391 a. 
juutalainen 95 b, 421 a. 
juuttua 41 a. 
jym ähdys 402 a. 
jym ähtää 37 a. 
jyristä 39 b, 56 b. 
jyrkkä 41 a, 158 b,

251 a. 
jyrsiä 135 b. 
jyrä 487 a, 498 b. 
jyrähtää 372 a. 
jyrätä 487 b. 
jyskyttää 210 b.

jyvä 41 b, 83 b, 85 a, 
119 b. 

jyväsato 222 b. 
jähm ettynyt 344 b. 
jäkälä 41 b, 137 a, 

139 a, 178 b, 226 b, 
376 a. 

jäljekkäin 42 b. 
jäljet 418 b. 
jäljitellä 43 a. 
jälkeen oleva 252 b. 
jälkeenpäin 27 b. 
jälkeiset 354 a. 
jälki 42 a, 350 b. 
jälkimmäinen 43 a. 
jälleen 253 a. 
jälsi 276 a. 
jänis 43 a. 
jänne 273 a, 409 a. 
järeä 43 b, 158 a. 
järjestää 402 a. 
järjettöm ästi 435 b. 
järjetön 78 a, 238 a. 
järki 237 b. 
järvi 44 b, 233 b. 
järvisammal 139 a. 
jäsen 444 a. 
jä tteet 351 b, 437 a. 
jättää 32 b, 66 b, 81 b, 

310 b. 
jäykistyä 43 a. 
jää 31 a. 
jäädyttää 180 b. 
jäädä 31 b, 85 b. 
jäähdyttää 180 b, 490 b . 
jäähtyä 486 b. 
jääkelkka 32 b. 
jääkellari 196 b, 324 a. 
jääkerros 444 a. 
jäännös 28 b, 278 b. 
jäänpinta 215 b. 
jäänsärkıjä 356 a. 
jääpuikko 31 b. 
jäätym ätön kohta 

190 b, 406 b. 
jäätyä 31 b, 180 a. 
jäätää 3 1 a .

K

ka 53 a, 95 a.
-ka 420 a.
kaakko 208 a, 410 b. 
kaakkoinen 421 a.

kaakottaa 102 a. 
kaali 108 b.
-kaan 264 b. 
kaapia 160 a, 500 a. 
kaappi 392 b. 
kaari 16 b, 36 b, 161 a, 

221 a, 307 b, 313 a, 
474 b. 

kaaripyssy 428 b. 
kaarna 365 a. 
kaataa 6 a, 161 b, 169a. 

194 a, 294 a, 396 b, 
471 b. 

kaatua 131 b, 138 a, 
192 a, 160 b, 396 a. 

kaatuilla 191 b. 
kaave 159 b. 
kaaviloida 6 b. 
kaavin 392 a. 
kadoksissa 97 b. 
kadota 72 a, 97 b, 101a, 

333 b. 
kadottaa 59 b, 97 b, 

101 a.
kaha 28 b, 98 b, 341 b, 

349 b. 
kahahtaa 86 a. 
kahdeksan 98 b. 
kahdeksansataa 99 a. 
kahdeksantoista 99 a. 
kahden 99 a, 103 a. 
kahdenkymmenen ko

peekan raha 41 a. 
kahdeskym menes 99 a. 
kahdesti 99 b. 
kahdestoista 99 h. 
kahista 53 a, 96 b,

374 a, 446 a. 
kahlata 22 a, 22 b,

161 a. 
kahleet 106 a. 
kahmalo 105 a. 
kahtia 339 b. 
kahva 99 b, 348 b. 
kahvi 143 b. 
kahvim ylly 233 a. 
kahvinporo 10 b. 
kahvipannu 143 a. 
kaide 17 a.
kaidepuut 306 b, 354 b. 
kaihi 15 b, 97 b. 
kaikenlainen 100b , 

498 b.

kaikin puolin 101 a. 
kaikin tavoin 100 b. 
kaikki 99 b, 100 b. 
kaiku 101 a. 
kaim a 436 b. 
kainalo 101 a. 
kainalovitsa 443 b. 
kaislikko 114 a. 
kaistale 196 a, 377 b. 
kaita 100 b, 117 a. 
kaivaa 101 b, 284 a. 
kaivo 101 a. 
kaivon kehys 375 a. 
kaivon v in tti 16 b. 
kajahdella 101 a. 
kajahtaa 101 b, 146 a. 
kajastaa 101 b. 
kajauttaa 101 b. 
kajava 53 b. 
kajoam atta 346 a. 
kajota 154 a. 
kakkara 97 a. 
kakku 347 b. 
kaksi 102 a. 
kaksihaarainen 103 a. 
kaksikesäinen 102 b. 
kaksikeulainen 98 b. 
kaksikorvainen 150 a. 
kaksikym m entä 102 b. 
kaksikym m entäviisi 

ruplaa 473 a. 
kaksinkertainen 102 b. 
kaksinokkainen 98 b. 
kaksipiippuinen 103 a. 
kaksisataa 103 a. 
kaksisäinen 102 b. 
kaksisäkäinen 103 a. 
kaksitoista 103 a. 
kaksivärinen 102 b. 
kaksoset 41 a, 102 b. 
kala 103 b, 216 a, 242b, 

249 b. 
kalahaavi 117 b, 209 a, 

483 b. 
kalakauppias 104 a, 

231 b. 
kalakeitto 104 a. 
kalakukko 174 b. 
kalakuorma 104 a. 
kalankutu 104 a. 
kalanm äti 103 b. 
kalanpoika 229 a. 
kalanpyydys 22 a. 
kalanpyynti 103 b.
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kalan tukkuostaja 
330 b. 

kalaparvi 104 a. 
kalapato 315 a. 
kalastaja 103 a, 103 b, 

104 a. 
k alasäiliö 378 a. 
kalataakka 104 a. 
kalaton 104 a. 
kalikka 105 a. 
kalista 131 b. 
kalja 129 a, 499 b. 
kalju 18 a, 322 a, 

392 b. 
kallio 137 a. 
kalliosammal 104 b. 
kallis 104 b. 
kallistaita 169 b. 
kallistua 104 a. 
kalmisto 105 a. 
kalossi 149 a. 
kalpea 18 a. 
kaltainen 245 b, 259 a. 
kaltata 422 b. 
kalttoon 118 a. 
kalu 22 a. 
kalvo 177 b, 259 a. 
kalvoin 105 a. 
kamana 105 a. 
kamari 55 b, 150 a, 

307 a, 444 b. 
kameeli 482 b. 
kampa 405 b. 
kam peet 140 b. 
kampsut 367 b. 
kana 105 b. 
kanahäkki 105 b, 155a, 

175 b. 
kananpoikanen 433 a. 
kanava 106 a. 
kanerva 105 b. 
kangas 107 b. 
kangasajuruoho 19 a. 
kangaskanerva 107 b. 
kangaskorte 79 a, 108a. 
kangaskääry 438 a. 
kangasmaa 20 b, 108 a. 
kangaspuiden keppi 

405 b. 
kangaspuut 59 a, 107b, 

108 a, 399 a, 399 b, 
445 b. 

kangastukki 298 a, 
448 a.

kangasverho 418 b, 
467 b. 

kaniini 158 a. 
kankaan reuna 80 b. 
kanki 107 a, b, 484 a, 

487 a. 
kannalla 129 b. 
kannantakainen 106b . 
kannas 306 a. 
kannatin 162 b. 
kannatinhihna 73 a. 
kannatinpalkki 14 b, 

382 b. 
kannatinpuu 399 b, 

450 a.
kannattaa 229 b, 310b. 
kanna tushirsi 14 b. 
kanneksia 106 b. 
kannellinen 115 a. 
kannike 225 a. 
kannikka 158 a. 
kannokko 107 a. 
kansa 260 a, 350 a. 
kansi 101 b, 115 a, 

116 a, 129 b, 157 b, 
201 a. 

kanssa 120 a, 122 a. 
kanta 96 b, 106 a, 

107 a, 422 b. 
kantaa 106 b, 107 a. 
kantamus 106 a, 426 b. 
kantapää 106 a. 
kantapäänluu 107 a. 
kantele 106 a. 
kantelu 129 b. 
kanto 106 a. 
kantturi 149 a, 348 b. 
kapalo 96 a. 
kapea 100 b. 
kaplas 96 b. 
kappa 108 a. 
kappale 296 a, 296 b. 
kappeli 439 b. 
kapteeni 108 a. 
kapula 335 b. 
kapusta 117 b, 303 a. 
kara 401 b. 
karahduttaa 108 b, 

109 a. 
karahvi 56 a. 
karamies 109 a. 
karapoika 108 b. 
karata 463 b. 
kare 109 b.

karehtia 224 a. 
karhe 306 a. 
karhi 1 1 b , 508 a. 
karhu 98 b, 150 b. 
karhunpentu 150 b. 
karhunsammal 152 a. 
kari 109 b.
karitsa 109 b, 468 a, 

500 a. 
karitsalauta 110 a. 
karja 109 a. 
karjakauppias 392 a. 
Karjala 109 b. 
karjapiha 425 a. 
karju 467 b. 
karkaista 104 a. 
karkea 158 a, 363 a. 
karkkonen 110 a. 
karkoittaa 6 a, 110 a. 
karniisi 110 a. 
karpalo 54 a. 
karsi 462 b. 
karsia 110 a. 
karsina 110 b. 
karsinta 173 a. 
karsta 72 b. 
kartata 111 a. 
karttuuni 391 a. 
karva 111 b. 
karvas 55 b, 109 b, 

116 b. 
karvaton 112 a, 366 a. 
karvatupsu 74 b. 
kas 498 a.
kasa 141 a, 143 b, 188a. 

305 b, 354 b, 451 a, 
461 b. 

kasarmi 113 a. 
kasata 6 a, 498 b. 
kas tässä! 257 a. 
kasken keskikohta 

125 b. 
kaskenviljelijä 119 a. 
kaski 112 a, 297 b, 

342 a, 350 b. 
kaskimaa 112 a, 273 a. 
kaskimetsä 487 a. 
kaskiruis 119 a. 
kassara 112 b. 
kassaroita 112 a. 
kastaa 112 b, 358 b. 
kaste 112 b. 
kasteastia 173 a. 
kastella 472 b.

kastemato 449 a. 
kastevesi 359 a. 
kastikainen 367 b. 
kastike 294 a. 
kastua 113 a, 256 a, 

486 a. 
kasvaa 114 a. 
kasvantaväärä 114 b. 
kasvattaa 114 b. 
kasvattiveli 290 a. 
kasvilava 56 b. 
kasvin umppu 106 a. 
kasvitarha 279 a, 363b. 
kasvojen etupuoli 89 b. 
kasvot 88 a, 364 a. 
kasvu 114 a. 
kasvuinen 114 b. 
kataja 97 a. 
katajainen 97 b. 
katajapensas 97 b. 
katajikko 97 b. 
katkaista 115 a, 197 b, 

352 b. 
katkeama 115 b. 
katkeileva 77 b. 
katketa 115 b. 
katkoa 198 a. 
katollinen 115 a. 
katovuosi 276 a. 
katrilli 97 b. 
katsahtaa 116 a. 
katsoa 117 a.
»katsoa» (lääke) 214 b. 
katsos 383 a. 
kattaa 116 b, 320 b. 
kattila 117 a. 
katto 116 a, 117 a,

158 a, 189 b, 191 a, 
201 a, 392 a. 

kattolauta 116 a, 321b. 
kattoparru 381 b. 
kattoruode 392 b. 
katu 332 b, 468 a. 
katua 160 b. 
katve 314 a. 
kauan 85 a, 170b ,

388 a, 494 b. 
kauan sitten 9 b. 
kauas 44 a. 
kauha 117 b, 303 a,

373 a. 
kauhea 400 b. 
kaunistua 475 a. 
kauhtana 117 b.
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kaukainen 210 b. 
kaukalo 110 b, 210 a. 
kaukana 44 a, 211 a. 
kaula 98 a. 
kaulaŉelmet 440 b. 
kaulain 96 b. 
kaulakkain 97 a, 98 a. 
kaulaliina 377 b. 
kaulanauha 98 a. 
kaulata 114 b. 
kaulauskapula 114 b. 
kaulaustela 115 a. 
kaulinkapula 298 a. 
kaulita 6 b. 
kauluri 98 a. 
kaulus 98 a, 497 b. 
kaunis 118 a, 444 b. 
kaunotar 331 a. 
kauppa 228 a, 436 a. 
kauppapalvelija 331 b. 
kauppatori 357 a. 
kauppavoitto 15 a. 
kauppias 173 a. 
kaupunki 205 a. 
kaura 98 a, 
kauraleipä 446 b. 
kauranoras 98 b. 
kausta 118 a. 
kautta 118 a, 318 b. 
kavahtaa 81 b, 96 a. 
kavala 290 b. 
kavio 96 b, 108 b. 
kavuta 392 b. 
kehittyä 202 b. 
kehiä 123 a. 
kehlo 349 a. 
kehnosti 90 a. 
kehrä 127 a, 127 b. 
kehräpuu 173 a, 186 a. 
kehrätä 127 a. 
kehrävarsi 397 b. 
kehto 187 a. 
kehua 140 a, 225 b. 
kehykset 400 a. 
kehä 28 b, 119 b, 218 b.

341 b, 375 a, 437 a. 
kehäpuu 153 b. 
keihäs 120 a, 399 b. 
keikari 52 b, 402 a. 
keino 263 a. 
keinu 202 a, 302 b. 
keinua 120 a, 202 a. 
keinuttaa 116 a, 208 b. 
keisari 170b .

keitinpiirakka 120 a. 
keittiö 164 b. 
keitto 120 a, 120 b, 

202 b, 363 a. 
keittopaikka 452 b. 
keittää 25 b, 120 b. 
keko 13 a, 119 a. 
keksi 13 a, 156 a. 
kekäle 119 b. 
kela 147 a, 497 b. 
kelata 123 a, 498 a. 
keli 121 a. 
kelirikko 364 a. 
kelkka 32 b, 345 b, 

354 a, 429 b, 447 a. 
kelles 55 b. 
kello 121 a, b, 328 b, 

445 a. 
kellotorni 149 a. 
kellua 162 b. 
kellukka 499 a. 
kelo 121 a. 
kelpo 242 b. 
keltainen 121 a, 421 b. 
keltalieko 121 a, 246 b. 
keltarousku 496 a. 
keltasirkku 341 a. 
keltuainen 421 b. 
kelvata 345 b. 
kelvollinen 54 b, 342 a. 
kelvoton l i l a ,  206b , 

218 b, 342 b, 345 b. 
ken 121 b 
kengittää 353 a. 
kenkiä 122 a. 
kenkä 15 b, 20 b, 149 a, 

155 b, 215 a, 326 b, 
327 a, 401 b, 449 b. 

kenkänaula 397 b. 
kenraali 29 b. 
kenties 243 a. 
kepakko 335 b. 
kepeä 118 b. 
keppi 15 b, 36 b, 122 a, 

332 b, 378 b. 
kera 122 a. 
kerinlaudat 123 a. 
kerinlautain jalka 

123 a. 
keritsim et 123 b. 
keritä 46 a, 122 b, 

123 b, 373 a. 
keriä 123 a. 
kerjäläinen 161 a, 295 b.

kerjätä 295 b. 
kerkeä 122 b. 
kerma 106 b, 392 b. 
kermakerros 106 b. 
kerrata 131 a. 
-kerroksinen 28 b. 
kerros 95 b, 393 a. 
kerskua 13 b, 81b , 

225 b. 
kerta 130 a, 130 b, 

431 a. 
kertoa 363 b, 376 b. 
kertomus 25 a. 
kerä 124 a. 
kerätä 124 a, 451 a. 
keräytyä 122 b, 124 a, 

124 b. 
kerääjä 122 b. 
kerääntyä 392 a. 
kesanto 127 a. 
keskellä 124 b. 
kesken 125 a. 
keskeneräinen 20 a. 
keskenkasvuinen 125b. 
keskenään 125 a. 
keskessä 125 a. 
keskeyttää 126 a, 260a, 

310 b. 
keski-ikäinen 125 b. 
keskikohta 126 a. 
keskimmäinen 125b . 
keskinkertainen 125 b. 
keskiosa 125 b. 
keskipäivä 126 a, 346b. 
keskirohdin 126 a. 
keskiviikko 147 b. 
keskiyö 126 b. 
keskonen 247 b. 
keskus 124 b, 126 a. 
keskustella 291 a. 
kestikievarin isäntä 

95 a. 
kestit 321 a. 
kestitä  56 a, 329 b, 

330 a. 
kestää 34 b, 93 a, 126b, 

433 a. 
kesy 142 b. 
kesä 127 a, 200 a. 
kesänuotta 22 a. 
kesäpeite 127 a. 
kesätakki 374 a. 
ketara 96 b. 
ketju 440 b.

ketterä 19 a. 
kettu 354 a. 
keuhko 155 b, 211 a. 
keuhko jäkälä 178b . 
keula 262 b. 
keulakaari 268 b. 
kevyt 118 b. 
kevät 127 b. 
kidus 374 a. 
kiduttaa 247 a. 
kiehkura 129 a. 
kiehua 129 a, 447 a. 
kiehuva vesi 132 b. 
kiekko 166 b, 175 a. 
kieli 129 b, 401 b. 
kieltävä vastaus 289 a. 
kieltäytyä 289 a, 466 a. 
kieltää 129 b, 130 a. 
kieputtaa 345 a. 
kieriellä 174 b. 
kieriskellä 487 b. 
kierittää 117 a. 
kieriä 175 a, 483 b. 
kiero 493 a, 493 b. 
kieropuu 339 a. 
kierrenuotta 130 b. 
kiertyä 202 b. 
kiertää 131 a, 338 b, 

339 a, 506 b. 
kierä 130 b, 297 b. 
kietaista 338 b. 
kihara 129 a, 135 b, 

163 b, 170 a, 174 b. 
kiharat 338 a. 
kihlat 131 a, 331 b, 

332 a. 
kihnutella 164 a. 
kihokki 439a. 
kiides 269 a. 
kiihdyttää 202 a. 
kiihoittaa 467 a. 
kiihtyä 201 b. 
kiikku 202 a. 
kiila 257 b, 483 a. 
kiiltovoide 471 b. 
kiiltää 212 b, 441 a. 
kiima 38 b, 139 a, 185a, 

372 b, 462 a. 
kiinni 131 b, 464 b. 
kiinnittää 132 a, 265 a, 

428 b. 
kiire 139 b. 
kiirehtiä 79 b. 
kiireinen 122 b.
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kiiruhtaa 436 b. 
kiiski 34 b, 135 a. 
kiisseli 139 b. 
kiista 139 b. 
kiistää 140 a. 
kiitos 140 a, 397 b. 
kiittää 140 a, 301 b. 
kiitää 117 a. 
kiivas 292 a. 
kiivetä 269 b. 
kikka 135 b. 
kilistä 131 b. 
kilistää 441 a. 
kiljua 255 b, 372 a, 

372 b. 
kilpa 139 b. 
kimalainen 234 b, 

499 a. 
kimaltaa 441 a. 
kimmota 211 b. 
kimo 378 b, 379 a. 
kimppu 138 b, 140 a, 

305 a, 341 b, 347 b. 
-kin 32 b, 54 a, 87 a, 

128 a. 
kina 139 b, 265 a, 269a, 

398 b. 
kinata 140 a, 449 a. 
kinnas 7 b. 
kinnerkoukku 131 b. 
kinos 137 a, 507 a. 
kinttupuu 61 a. 
kipenöidä 72 b. 
kipeä 128 a. 
kipinä 179 a. 
kipu 5 a, 128 b, 353 b, 

455 a. 
kireä 135 b. 
kiristä 157 a. 
kirja 132 b, 141 a. 
kirjain 132 b. 
kirjata 325 a. 
kirjava 133 a, 308 a, 

389 b. 
kirje 133 a. 
kirjoittaa 133 b. 
kirjuri 315 a. 
kirkas 101 b, 102 a, 

382 a.
kirkastua 101 b, 382 a, 

473 a. 
kirkkaanvihreä 8 b. 
kirkkaasti 472 b. 
kirkko 134 a, 440 a.

kirkkolauluja 309 a. 
kirkonkylä 324 a. 
kirkua 133 a, 158 a, 

443 a. 
kirmata 109 b. 
kirnumaito 345 a. 
kirosana 232 b. 
kirota 333 a. 
kirppu 18 a, 20 b, 134a, 

330 b, 396 a, 444 b. 
kirsi 134 b, 364 b. 
kirstu 407 b. 
kirveen silmä 476 a. 
kirveliä 67 b, 75 a,

296 a. 
kirves 134 b. 
kirvesmies 322 b. 
kisata 135 b. 
kiskaista 30 a, 135 a,

274 b. 
kiskoa 30 a, 135 a,

401 b. 
kiskotella 135 b. 
kissa 113 b, 155 b. 
kisu 441 a. 
kita 128 b. 
kitalaki 189 b. 
kitistä 486 a, 499 b. 
kitkerä 55 b, 109 b.

111 b. 
kitkeä 183 a. 
k itti 418 b. 
kitua 129 a. 
kiuas 136 a, 348 a. 
kiukutella 17.3 b. 411 b, 

501 a. 
kiulu 374 a, 486 b. 
kiuru 18 b, 136 a, 184a, 

443 a, 447 a. 
kiusata 247 a. 
kiveksenkannin 136 a. 
kivennuoliainen 136 a, 

136 b, 219 a. 
kives 136 a. 
kivespussi 375 a. 
kivestuohi 136 a. 
kivetön 409 a. 
kivi 136 a, 413 b. 
kivikala 136 b, 219 a. 
kivikasa 103 b, 137 a, 

369 a. 
kivikko 136 b. 
kivikkoranta 104 b. 
kivikontti 136 b.

kiviluoto 136 b. 
kivinen 137 a. 
kivipato 136 b. 
kiviperustus 53 a. 
kiviraunio 136 b. 
kiviriippa 32 a. 
kivistys 128b . 
kivistää 44 b, 128 b. 
kivitasku 136 b, 449 a. 
kivulloinen 128b . 
kivuton 177 a. 
kivääri 16 a, 490 b. 
klupu 129 b, 147b . 
-ko 54 a, 128 a. 
koetella 285 a, 427 a. 
koettaa 285 a, 332 b. 
kohauttaa 270 a. 
kohdata 349 a, 477 b. 
kohdella 1 b. 
kohentaa 300 a. 
kohina 407 b. 
kohista 33 b, 76 a, 

144 a. 
kohju 139 a, 458 a. 
kohmajää 463 a. 
kohm ettua 43 a, 144 a, 

344 b. 
koho 48 a, 137 b, 162 b. 

184 a, 321 b, 326 b, 
328 a, 333 b, 338 a, 
338 b. 

kohota 269 b, 447 a. 
kohottaa 269 b, 505 b. 
kohta 70 a, 130 b.

144 b, 293 b, 386 a, 
kohtaaminen 478 b. 
kohtalo 287 a. 
kohti 144 b. 
kohtu 479 a. 
kohva 145 a. 
koi 146 a.
koillinen 208 a, 324 b, 

347 a. 
koinata 145 a. 
kointähti 422 a. 
koipinahka 145 a. 
koira 145 a. 
koiranheisipuu 104 a. 
koiranpentu 164 a. 
koiranputki 145 a. 
koirashamppu 145 b. 
koittaa 145 b. 
koivu 78 a, 145 b, 

303 b, 408 a.

koivupalikka 141 a. 
koivupensas 146 a. . 
kokea 117 a, 143 a. 
kokka 177 b, 262 b, 

268 a, 307 b. 
kokkare 161 a. 
kokkeli 366 a 
koko 100 a, 506 b. 
kokonaan 100 b, 337 a, 

451 a, 498 a, 506 b. 
kokonainen 100 a, 

439 b, 451 a, 461 a, 
507 a. 

kokoontua 122 b, 124a, 
124 b, 143 b. 

kokottaa 146 b. 
kokous 124 a, 383 b. 
kolahduttaa 147 a, 

402 b. 
kolahtaa 213 b, 321 b.

450 b. 
kolata 147 b. 
kolina 147 b. 
kolista 2 11a , 213 b. 
kolistaa 147 b, 450 b. 
kolistin 149 b. 
kolke 147 b. 
kolkuttaa 149 a, 402 b. 
kollottaa 437 b. 
kolmas 148 a. 
kolmaskymmenes 

147 b. 
kolm esti 148 a. 
kolm astoista 148 a. 
kolme 148 a. 
kolmekaplainen 148b . 
kolmekymmentä 148 b. 
kolmen 148 b. 
kolmesataa 148b . 
kolminkertainen 148 b. 
kolmirivinen 438 a. 
kolmisäikeinen 148 b. 
kolmivaljakko 438 a. 
kolm ivuotias 148b , 

149 a. 
kolo 269 a, 308 a. 
kolottaa 37 b. 
kolpakko 14 a, 158 b. 
kolpitsa 368 a. 
komahtaa 55 a. 
komea 420 a. 
komentaa 105 b. 
komisariaatti 150 a. 
komisaari 105 b.
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kompassi 169 b. 
kompastua 86 b. 
kone 231 b. 
koni 141 a. 
konjakki 106 a. 
konkota 140 b. 
konna 421 b. 
konsa 151 a.
-kontin 150 a, 151 a. 
kontti 112 b, 153 b. 
kontu 150 b
konveħti 96 a.
kookas 434 b.
-koon, -köön 10 a,

341 a.
koota 124 a, 143 b,

390 a, 392 a, 406 a,
451 a, 462 a.

kopaħtaa 321 b. 
kopauttaa 147 a. 
kopeekka 151 b. 
kopina 96 b. 
kopista 96 a. 
koppelo 151 b. 
kops! 73 b.
koputtaa 321 b, 330 b. 
korento 136 b, 152 b, 
ko 153 a.

ri 28 b, 155 a, 157 a, 
377 b. 

korista 109 a, b. 
koriste 132 b. 
koristenauha 14 b. 
koristus 444 b. 
korja 152 a. 
korjata 144 a, 462 a. 
korjata talteen 96 b. 
korjauttaa 144 a. 
korĵu 152 a. 
korkea 152 b. 
korkki 333 b. 
korko 106 a. 
korpi 151 b. 
korpiainen 152 a. 
korppi 158 a, 159 a, 

444 b, 497 b. 
korppuleipä 392 a. 
korsi 153 a. 
korte 77 a, 153 a, 286a. 
korttipakka 149 a. 
korttipeli 402 a. 
korva 153 a. 
korvakko 20 a, 440 a. 
korvarengas 383 a.

korvaton 153 b. 
korvavaikku 153 b. 
korventua 152 a. 
korvo 153 b. 
kosia 155 a, 407 a. 
koska 159 a, 164 b, 

239 a. 
koskaan 87 b. 
koskea 154 a, b, 340 b. 
koskelo 154 a, 266 b. 
koskem atta 346 a. 
koskenniska 154 a. 
kosketella 276 b. 
koskettaa 154 a, 154 b. 
koski 145 a, 154 a, 

328 b. 
koskikana 304 a. 
koskikara 154b . 
koskut 154 b. 
kostaa 229 b, 428 b. 
kostea 232 b, 254 a, 

454 b. 
kosteus 232 b, 389 a. 
koti 142 b. 
kotim ies 142 b. 
kotiseutu 142 b. 
kotitalo 142 b. 
kotivarpunen 389 b. 
kotivävy 142 a. 
kotka 146 b, 155 b, 

286 b, 397 a. 
kotkottaa 14 a, 146 b, 

155 b, 498 a. 
kotola 142 b. 
kotva 143 a. 
koukero 157 b. 
koukistua 248 a. 
koukku 140 b, 146 a, 

155 b, 156 a, 158 a, 
159 a, 283 b. 

koukku jalka 156 a. 
koukku sauva 140 b. 
koulu 392 a. 
koura 141 b. 
kourallinen 141a, 316 a. 
kouristaa 141 b. 
kouristukset 3141 a. 
kouru 110 b, 421 b. 
kouruus 316 a. 
kova 32 a, 113 b, 156 a, 

221 a. 
kovaa 217 a. 
kovakuoriainen, 26 b, 

184 b, 209 a, 437 a.

kovasin 156 a, 385 b. 
kovastaa 156 a. 
kovertaa 284 a, 444 b. 
kovertua 185 a. 
koveta 156 b. 
kovettua 96 a, 113 b, 

250 b. 
kovin 28 a, 508 b. 
kristitty  359 a.
Kristus 76 a, 414 b. 
kruunu 114 a. 
kude 163 a. 
kuha 164 b, 405 b. 
kuhertaa 166 b, 167 a, 

173 b. 
kuhilas 14 b, 20 a, 

179 a, 277 a. 
kuhista 164 a. 
kuhmu 164 b. 
kuhnailla 420 b. 
kuhnus 461 b. 
kuihtua 351 b, 372 a. 
kuikka 53 a, 57 b, 

102 a, 159 a, 371 b, 
378 b. 

kuin 103 a, 159 a, 164b. 
400 a.

kuinka 164 b, 165 a,
165 b, 236 a, 240 a. 

kuiskata 406 a, 409 b,
446 a. 

kuitenkin 52 b, 278 b. 
kuitu 165 a, 305 a. 
kuiva 165 b. 
kuivata 166 a. 
kuiviltaan 166 a. 
kuivua 113 b, 165 b,

166 a. 
kuja 166 a. 
kujeilla 495 b. 
kuka 121 b. 
kukapas 122 a. 
kukertaa 167 a. 
kukinto 18 b.
kukka 18 b, 412 a, 

509 a. . 
kukkaro 135 a, 166 b. 
kukkia 138 b, 412 a, 

509 a. 
kukko 166 b, 167 a. 
kukkua 166 b. 
kukkura 341 b. 
kukkurapäinen 447 a. 
kukunta 167 a.

kulho 399 b. 
kuli 167 a.
kuljeksia 187 a, 198 b. 
kuljetella 480 a, 495 b. 
kuljettaa 106 b, 306 a, 

334 b, 405 a, 479 b, 
480 b. 

kulkea 6 b, 12 a, 168 a, 
232 a. 

kulkunen 22 b, 441 b, 
448 a. 

kullata 167 b. 
kulma 268 a. 
kulmahammas 147 a. 
kulmainen 168 a. 
kulmakarvat 168 a. 
kulmu 169 b. 
kuloheinä 168 a, b. 
kulta 167 b, 301 a. 
kultaaminen 176 b. 
kultainen 421 b. 
kultamuru 167 b. 
kultaraha 167 b. 
kultaseni 353 a. 
kulu 371 a. 
kulua 168 b, 333 a,

358 a. 
kulunki 363 b. 
kulunut 168 b, 333 a,

350 b. 
kuluttaa 255 b, 309 b, 

438 a. 
kumahtaa 450 b. 
kumajaa 57 b. 
kumarassa 372 b. 
kumarrella 169 b. 
kumarrus 319 a. 
kumartaa 169 a, 169 b. 
kumartua 156 b, 294 a. 
kumi 359 a. 
kumista 450 b. 
kumma 168 b. 
kum m astelee 169b . 
kummi 172 a, 358 b,

359 a. 
kummitus 448 a. 
kumoon 168 b. 
kumpi 163 a. 
kumpikin 242 a.
kun 95 b, 151 a, 159 a, 

164 b, 170 b. 
kuningas 153 a, 170 b. 
kunnanvanhin 399 a. 
kunnas 253 b.
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kunnes 170 b. 
kunnia 440 a. 
kunnioittaa 330 a. 
kunnollinen 54 b, 342a. 
kunnollisesti 176 a. 
kunnostaa 12 a. 
kunto 435 a. 
kuohari 150 b. 
kuohita 375 a. 
kuohkea 363 a. 
kuohkeellaan 155 b. 
kuohu 24 b. 
kuokka 171 a, 417 b. 
kuokkavieras 447 b. 
kuokkia 171 a. 
kuola 269 a. 
kuolaim et 346 a, 406 a. 
kuolema 171b , 410 a. 
kuoleutua 251 a. 
kuolla 25 b, 171b , 

333 b, 420 a, 427 b, 
461 b. 

kuollut 172 a, 325 b. 
kuoma 172 a. 
kuomu 132 a. 
kuono 266 b. 
kuonohihna 263 a. 
kuontalo 211 b, 490 a. 
kuopata 64 b. 
kuopia 160 a. 
kuoppa l i l a ,  172a , 

209 b, 258 b. 
kuoppanen 64 b. 
kuoputtaa 151 b. 
kuore 172 b, 394 a. 
kuori 146 a, 172 b, 

173 a, 351 b. 
kuoria 172 b, 265 b. 
kuorimaton 356 a. 
kuorinrauta 392 a. 
kuorma 104 a, 354 a. 
kuormajono 277 b. 
kuormakorit 157 a. 
kuormasto 277 b. 
kuorolava 157 b. 
kuorsaaminen 75 b. 
kuorsata 62 a, 76 a, 

109 a, 173 a. 
kuorsua 173 a. 
kuoseli 173 a. 
kuotto 173 a. 
kuovi 168 a, 408 a. 
kupari 476 b. 
kuperkeikka 246 b.

kupla 445 b. 
kuplahuttelija 162 b. 
kupo 162 b, 282 b. 
kuppi 399 b, 439 b. 
kupsahtaa 351 b. 
kupu 149 b, 162 b. 
kurenauŉa 54 a, 160 b. 
kurikka 335 b. 
kurikoida 173 b. 
kurista 173 a, 173 b. 
kuristaa 36 b. 
kurja 55 a, 55 b, 173 b. 
kurki 2 b, 173 b. 
kurkihirsi 150 a. 
kurkku 174 a. 
kurkunalusta 174 a. 
kurnuttaa 175 b. 
kurppa 309 a. 
kursailla 503 b. 
kurtistua 174 b. 
kusi 175 b. 
kuski 175 b. 
kuskinistuin 155 a. 
kusta 175 b. 
kutea 163 b. 
kutista 162 a. 
kutistua 176 a. 
kutittaa 175 b, 176 a. 
kutkuta 162 a. 
kutkuttaa 175 b. 
kutoa 163 b, 322 a. 
kutom a 107 b. 
kutrit 338 a. 
kutsua 133 b, 176 a, 

331 b, 438 a. 
kutu 163 b, 164 a. 
kuu 176 b, 177 a. 
kuudes 176 b. 
kuudestoista 176 b. 
kuukausi 176b . 
kuukausipalkkalainen 

177 b. 
kuukautinen 176 b. 
kuukautiset 177a, 261a 

318 a, 319 a, 394 b. 
kuukautisliina 483 a. 
kuukunen 290 b. 
kuulakka 101 b, 102 a. 
kuularuisku 338 a. 
kuuliainen 170 a. 
kuulla 177 a. 
kuulo 177 a. 
kuulu 421 b. 
kuulua 177 a.

kuuluisa 177 b, 229 a, 
421 b. 

kuuma 47 b, 72 b, 
296 b, 371 b, 422 a. 

kuumentaa 72 b, 371b. 
kuumeta 73 a, 297 a. 
kuumuus 422 a. 
kuunnella 170 a. 
kuura 462 b. 
kuurna 365 a. 
kuuro 54 b, 178 a. 
kuusain 176 b, 178 a, 

420 a. 
kuusenpihka 178 b, 

367 b. 
kuusenvitsasilmukka 

75 a. 
kuusi 178 a. 
kuusi(puu) 109 a, 178a, 

196 a, 265 b, 277 b, 
494 a. 

kuusikko 178b . 
kuusimetsä 178 b. 
kuusinen 178b . 
kuutamo 176b . 
kuutam oilta 167 b. 
kuutti 75 a, 178 b. 
kuva 176 a, 467 b. 
kuvas 162 a. 
kuvastin 421 a. 
kuve 335 a. 
kuvernööri 77 b. 
kvartsi 407 b. 
kyhjöttää 269 a. 
kyhm y 468 a. 
kyhätä 153 a. 
kykenevä 342 a. 
kyky 263 a, 424 b. 
kylki 19 b, 179 b. 
kylkiliha 19 b. 
kylkiluu 19 b, 179 b, 

354 a. 
kylkipuu 290 b. 
kylkiäispuu (ruuhen) 

20 a.
kylliksi 179 b, 180 a. 
kyllä 32 b. 
kylläinen 179 b. 
kyllälti 179 b, 180 a. 
kyllästyä 455 b. 
kylm ettyä 180 a, 334b. 
kylm ittää 180b . 
kylm ä 180 a, 295 a. 

490 a.

kylmää 31 a. 
kylpeä 179 a, 179 b, 

253 a, 478 a. 
kylvää 180 b, 315 a., 

337 b, 385 a. 
kylä 70 a, 181 a, 324 a. 
kylänkokous 406 a. 
kylänvanhin 402 a. 
kyläpoliisi 400 b. 
kymmenen 181 b. 
kymmenkopeekkaınen 

56 b.
kymmenmies 30 a. 
kymm envuotias 181 a. 
kyniä 401 b. 
kynnys 182 a. 
kynsi 181 b. 
kynsiä 181 b, 360 b. 
kynttilä 454 a. 
kynttiläkruunu 218 b. 
kynttilänpäivä 401 a. 
kynttilänpätkä 347 b. 
kyntää 130 b, 182 a, 

301 b. 
kynä 182 a, 349 a, 

407 a. 
kypsym ätön 454 b. 
kypsyä 182 b, 302 a,

473 b.
kypsä 182 a, 404 a,

474 a.
kysellä 182b , 183 a. 
kysyä 182 b. 
kyteä 179 a. 
kytkyt 183 a. 
kyttyrä 57 b. 
k yty  179 a. 
kyvykäs 263 b. 
kyvytön 263 b. 
kyydittävä 380 a. 
kyyhkynen 55 a, 183a, 

236 a. 
kyykistyä 179 a, 183 b. 
kyykkä 57 a, 183 b. 
kyykänpelaaja 371 a. 
kyynel 183 b. 
kyynärkoukku 131 b. 
kyynärpää 183 b. 
kyynärvarsi 183 b. 
kyynärä 183 b 
kyyristyä 156 b. 
kyyröttää 184 a. 
kyyti 323 b. 
kyytim ies 324 a.
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-kä 1 a, 53 a, 54 b, 
264 b, 420 a. 

kädellä koetellen 186b. 
kädenselkä 184b, 382b. 
kädensija 137 b, 184 b, 

186 b, 313 a, 370 a. 
kädestä-ennustaja 

184 b. 
kädetön 186 b. 
käenkaali 43 b. 
käenrieska 490 b. 
käbeä 99 a, 185 b. 
kähistä 185 b. 
kähärä 170 a. 
käki 184 b. 
käly 184 b. 
kälykset 264 a. 
kämmen 184 b, 185 a. 
kämmenen viiva  132 b. 
känsä 20 a, 363 a. 
käpristyä 184 a, 185a. 
käpry 137 b. 
käpy 105 b, 166 b, 

167 a, 184 a. 
käpylintu 175 b. 
käpälys 140 b. 
käpälä 184 a, 185 a, 

192 a, 215 a. 
käpälänahka 320 a. 
käreä 185 b. 
käristä 185 b. 
kärki 268 a. 
kärkiverkko 269 a. 
kärppä 328 a. 
kärpänen 138 b. 
kärpäslätkä 141 a. 
kärpässieni 184a, 439 a. 
kärryt 96 b, 185 a, 

278 b, 428 b, 429 b. 
kärsimys 455 a. 
kärsiä 55 b, 93 a, 115 a, 

126 b, 433 a. 
kärsä 185 b. 
kärytä 441 a. 
käsi 185 b. 
käsikivenpuu 136b . 
käsikivi 29 a, 136 a, 

186 a. 
käsikoukkua 418 b. 
käsipuoli 184 b. 
käsirystö 186b . 
käsittää 230 b, 405 a, 

434 b.

käsivarsi 186b . 
käsiverkko 27 b. 
käskeä 6 a, 185 b. 259b. 
käsälä 156 a. 
kätkeä 304 b. 
kätilö 7 a, 22 b. 
kätkyt 187 a, 221 b. 
kätönen 184 b. 
kävellä 58 b, 187 a. 
kävelyttää 187 b. 
käyden 12 a. 
käydä 187 b. 
käymälä 273 b. 
käytettäväksi 309 a. 
käyttäjä 309 a. 
käyttää 309 b, 427 a. 
käyttää hyödykseen  

326 b. 
käyttö 309 a. 
käämi 137 b. 
käämikota 492 a. 
-kään 264 b. 
käännellä 138 a. 
käännähtää 338 b. 
kääntyä 138 a, 338 b. 
kääntää 138 a, 139 a, 

338 b. 
kääntää kumolleen 

169 a.
kääpä 58 a, 146 a, 

186 b. 
käärinliinat 405 b. 
kääriä 123 a, 138 b, 

483 b. 
käärme 227 a, 315 b, 

446 a. 
käärmehirviö 421 b. 
käärö 140 a, 295 a. 
kääsit 104 a.
-kö 54 a, 128 a. 
köhnä 306 b. 
kököttää 188 a. 
köli 48 a, 48 b, 324 b. 
kömpelö 185 a, 457 b, 

461 b, 502 b. 
köyhtyä 55 b, 188 b, 

274 a.
köyhyys 127 b, 274 a. 
köyhä 55 a, 55 b, 188 b. 
köysi 105 b, 272 b. 
köyttää 273 a.

L

laadullisesti 215 a. 
laahata 355 a. 496 b. 
laajeta 140 a. 
laantua 68 a. 
laari 215 a. 
laatia 214 b. 
laatikko 28 b, 37 b, 

99 a, 153 a, 278 a, 
471 b. 

laatta 18 a. 
laatu 214 a, 231 b. 
laatuinen 215 a. 
ladata 394 a, 417 a. 
lahdelma 190 a. 
lahja 189 b, 287 b, 

323 a. 
lahje 396 a. 
lahjoittaa 189 b, 190 a, 

323 a. 
lahna 190 a, 195 a. 
lahnaruoho 41 b, 368 a. 
laho 58 b, 190 a, 485 a. 
lahti 57 b, 190 a. 
lahto 190 a. 
laidat 28 b. 
laiha 190 b, 370 a. 
laihduttaa 190b. 
laiho 288 a. 
laihtua 190 b. 
lailla 41 a. 
laina 190 b. 
laine 191 a, 498 b. 
-lainen 215 a. 
laipio 417 a. 
laiska 31 a, 40 a, 193 a. 
laiskoitella 194a, 490 b, 

502 b. 
laiskuus 194 b. 
laita 190 a, 351 a, 355a. 
laitapuu 157 a. 
laitatuuli 20 a. 
laittaa 364 b. 
laituri 332 b. 
laiva 108 b, 300 a, 

405 b. 
laji 328 b, 396 b. 
lakaista 343 a. 
lakana 260 b, 329 a. 
lakastua 275 b. 
lakata 67 a. 
lakea 189 b, 442 b. 
laki 189 b, 418 a.

lakka 71 a, 191 a, 393a, 
409 a. 

lakki 166 b, 404 b. 
lako 189 b. 
lam a-aita 189 b. 
lammas 110 a, 191b , 

261 a, 468 a. 
lammikko 190 b, 191 b.

207 b, 225 b. 
lampaankello 313 a. 
lampaanpapana 102 a. 
lampi 191 a. 
lamppu 191 b. 
lam punsydän 412 b. 
langanpätkä 192 a. 
langeta 192 a, 396 a. 
lanka 57 a, 191 b, 

440 a, 490 a. 
lankakerä 192 a. 
lankapalmikko 267 b. 
lankavyyhti 192 a. 
lankku 190 a. 
lanko 410 a, 412 a. 
lanne 191 b. 
lanta 86 a, 282 b, 423 a. 
lanteva 191 b. 
lantio 191 b. 
lantioluu 75 a, 359 a. 
lanttu 22 a. 
lapa 188 a, 192 b, 382b. 
lapam ato 86 b. 206 a. 
lapautua 188 a. 
lape 188 a. 
lapeaita 189 b. 
lapio 188 b, 211b , 

419 a, 492 b. 
lapo 188 a.
Lappi 192 b. 
lapsenhoitaja 193 a. 
lapsenlapsi 24 a. 
lapsenpäästäjävaimo  

22 b.
lapsensynnyttäjä 364b. 
lapsi 17 b, 31 a, 193 a, 

241 a, 508 a. 
lasi 368 a. 
lasinen 400 a. 
lasipurnukka 14 b. 
lasiruutu 400 a. 
laskea 143 a, 192 a, 

193 b, 194 a, 216 a, 
291 a, 319 b. 

laskea alas 66 b. 
laskea leikkiä 257 b.



523

laskeutua 66 b, 194 a. 
laskiainen 229 a, 343 b. 
laskiaisviikko 228 b. 
laskinavanto 307 b, 

396 a. 
lasku 193 a, 194 a. 
lasta 105 a, 194b, 222a, 

332 b. 
lasti 57 a.
lastu 194 b, 398 b,

401 b, 443 a. 
latkia 191 a, 265 a,

392 b. 
lato 377 b. 
latoa 189 a, 314 b. 
lattia 195 a, 196 a. 
lattiam atto 326 b. 
latu 189 a. 
latva 189 a. 
latvata 189 a.
latvus 189 a, 247 b,

421 b. 
lauantai 408 a. 
laudanpätkä 195 b. 
laudoitus 278 a. 
lauduĸ 48 a, 324 b,

338 a, 441 b. 
lauhkea 407 b. 
lauhtua 195 b. 
laukaista 207 b. 
laukata 81 b, 82 a, 

262 a. 
laukka 219 b. 
laukkaa 262 a. 
laukkaruoho 220 a. 
laukki 209 a. 
laukku 68 a, 135 a, 

407 b, 441 b. 
laulaa 14 a, 34 a, 34 b, 

136 a, 195 b, 294 b. 
laulu 295 a. 
lauma 11 a, 109 a. 
lausua 328 b. 
lauta 195 a, 307 b. 
lautanen 18 a, 38 a, 

436 a. 
lautaorsi 497 b. 
lautasellinen 38 a. 
lautaväliseinä 417 a. 
lauteet 195 b, 296 b. 
lautikka 315 a. 
lautta 153 b, 195 b. 
lautti 28 b, 215 a. 
lava 150 b, 196 a, 258b.

laverrella 449 a. 
lavitsa 195 b, 296 b. 
lavo 195 b, 296 b. 
legenda 399 b. 
lehdes 197 a. 
lehmisavu 379 a. 
lehmus 196 b. 
lehmä 35 b, 49 b, 196 b. 
lehm änjuottoastia 

210 a.
lehti 197 a, 199 b, 206a, 

225 a, 393 a. 
lehtijäkälä 226 b. 
leijona 201 a. 
leikata 123 b 197b, 

267 b, 350 a, 494 b. 
leikellä 198 a. 
leikillä 260 a. 
leikinlasku 411 b. 
leikki 198 b, 266 b, 

493 b. 
leikkikalu 18 b. 
leikkipyörä 175 a. 
leikkisä 53 b. 
leikkiä 14 b, 18 b, 47 a, 

135 b. 
leikkuu 267 b. 
leimahdella 198 a. 
leimahtaa 224 a, 371 b. 
leipoa 401 a. 
leipä 197 a, 146 b, 

446 b. 
leipäviipale 197a, 211b. 
leivinuuni 348 a. 
leivo 136 a. 
leivonen 184 a, 447 a. 
lekahtaa 198 a. 
lemmekäs 198 b. 
lempeä 215 b. 
lempi 198 b. 
lempo 199 a. 
leninki 322 b. 
lennellä 199 a. 
lennossa 447 a. 
lennättää 53 a, 107 a. 
lentelee 178 b. 
lentää 199 a, 200 a. 
lepattaa 225 a. 
lepikko 199 b. 
lepo 278 a. 
leppyä 195 b. 
leppä 199 b. 
leppälintu 370 a. 
leppäterttu 37 b, 233 b.

leski 200 a. 
leskimies 462 1). 
lesti 176 a. 
lettosuo 199 a. 
leuka 225 b. 
leukahihna 174 a. 
leukaluu 402 a. 
leukapielet 395 b. 
leukaruodot 395 b. 
levennys 201 a. 
levetä 201 a. 
leveä 200 b. 
leveähkö 196 b. 
levitellä 388 b. 
levittää 201 a. 
levitä 140 a. 
levy 18 a, 188 a, 196 a, 

206 a, 322 b. 
levähdyttää 68 b. 
levällään 200 b. 
levätä 79 a, 196b, 278b. 
liata 231 a. 
liedos 451 b, 452 a. 
liehuttaa 228 b. 
lieju 199 a, 245 a. 
liekehtiä 224 a, 224 b. 
liekki 202 b. 
lieko 390 b. 
liemen 202 b. 
liemi 202 b, 364 a. 
liemimalja 240 a. 
liestyä 202 b. 
lietsoa 203 a, 337 b. 
lieve 202 a. 
lieventyä 195 b. 
lievittää 8 a. 
liha 204 b. 
lihapuoli 256 a. 
lihava 179 b, 205 a. 
lihdata 206 a. 
lihoa 205 a, 300 a. 
lihottaa 180 a. 
lihta 206 a. 
liian 28 a, 208 a, 505 b. 
liika 208 a. 
liikahdella 198 b. 
liikahduttaa 275 a, 

363 b. 
liikahtaa 164 a, 198 a. 
liikavarvas 20 a. 
liikehtiä 164 a. 
liikekannallepano 

241 a. 
liikkeellä 198 b.

iikkua 190 b, 208 a. 
ilkkuva 74 b. 
iikuttaa 208 b. 
iima 140 a
iina 154 a, 293 b, 377b, 

411 b. 
iinaharja 15 b. 
iinakko 378 b. 
iipaisin 209 a, 418 a. 
iipaista 207 b. 
iippi 209 a, 404 a. 
iiste 194 b, 209 a. 
iistealusta 355 b. 
iistepohja 377 b. 
iiterako 336 b. 
iitoskohta 126 b, 471a. 
iittää 28 a, 209b, 401 b. 
iitu 238 a. 
iitää 207 a. 
iivi 204 a, 420 a. 
ikä 204 a, 354 a. 
ikaantua 461 b. 
ikäinen 263 a, 370 a, 

461 b. 
iko 204 a, 305 b. 
ikopuu 59 a. 
illukka 205 b. 
ima 209 b, 269 a. 
imppu 118 a, 254 a, 

474 a. 
inko 389 a. 
inkku 345 b, 441 a. 
inkku- 391 b. 
inkkuveitsi 421 a. 
inna 41 a. 
innoitus 157 a. 
innunpelätin 348 b, 

448 a. 
innunpyyntikaħa 

349 b. 
intu 442 a, 205 a. 
intutaakka 205 b. 
iota 204 b. 
ipas 391 b. 
ipasto 105 b. 
ipettää 392 b. 
ipeä 328 b. 
ipoa 206 a. 
ippa 155 b. 
ippalakki 53 a, 122 a. 
ippi 206 a. 
ippo 404 a. 
ippohavas 394 a. 
ippu 52 b.
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lipsahtaa 260 a. 
lipsu 206 a. 
lipsunta-alusta 140 b. 
liristä 444 b, 445 a, 

447 b. 
listiä 200 a. 
lisä 206 b. 
lisätilkku 483 a. 
litistää 207 a. 
litteä  188 a, 194 b. 
litukka 315 a. 
liukas 89 a, 201 b. 
liukua 271 b, 446 b. 
liuskale 377 b. 
liuskanen 441 b. 
live 328 b. 
livertää 443 a. 
lohduttaa 484 b. 
lohensukuinen kala 

347 a. 
lohi 210 a, 231 b ,4 3 6 b .  
lohikäärme 421 b. 
loŉjeta 210 a. 
lohkaista 210 a. 
loikoa 492 a. 
loimi 210 b. 
loimitukki 149 a, 174b.

410 b. 
loinen 18 b. 
loinpuut 107 b, 147 a, 

158 b, 497 a. 
loiskahtaa 228 a. 
loiskia 395 b. 
loistaa 212 b, 302 a, 

389 b. 
loitota 282 b. 
loitsia 147 a, 285 a. 
loitsu 337 a. 
loiva 191 a, 289 a, 

488 b. 
lokki 355 a, 443 b. 
lom a 289 a. 
lomalippu 15 b. 
lom assa 125 a. 
lompakko 24 a. 
lonkat 225 b. 
lonkkaluu 501 a. 
lopettaa 9 a, 212 a. 
lopinpuu 210 b. 
loppiainen 580 a. 
loppu 3 a, 100 b, 101 a, 

211 b. 
loppua 212 a. 
loppukappale 212 b.

lopullisesti 352 b, 498a. 
loput 34 b. 
lorista 445 a, 447 b. 
lorisuttaa 444 b. 
lorottaa 33 b. 
loruta 427 b. 
lotista 395 b. 
lotja 15 a. 
lotm a 209 b. 
louhikko 136 b 213 a. 
loukata 1 b, 378 a. 
loukkaantua 1 b, 378b. 
loukkaus 1 a. 
loukko 213 a. 
loukku 213 b, 301b , 

355 b, 437 b. 
loukuttaa 213 b. 
louna 218 a, 410 b. 
lounainen 205 b, 395 b. 
lounas (ilmansuunta) 

213 b. 
lovi 278 b, 369 b. 
lude 216 a, 219 a, 219b. 
luha 17 b, 318 a. 
luhta 216 b. 
luihkata 216 b. 
luim istaa 216 b. 
luim istella 86 a. 
luinen 216 b. 
luiskahtaa 201 b. 
luistaa 201 b, 446 b. 
luistin 150b . 
luja 216 b. 
lujasti 217 a. 
lujeta 217 a. 
lukea 216 a. 
lukipyörä 334 b. 
lukita 217 a, 418 b. 
lukkari 30a, 32a, 327b. 
lukko 217 a. 
lukkoseppä 392 b. 
lukupulpetti 259 b. 
luku- ja kirjoitustai

toinen 134 a. 
lu lluttaa 217 a. 
lum eton 297 b. 
lumi 217 b, 486 a. 
lumikerros 301 a. 
lumimaja 374 b. 
lum imyrsky 175 b, 

177 b. 
lum ipyry 151 b, 340 b. 
lumiräntä 372 b. 
lumisade 457 a.

lumisohjo 215 b, 389 a, 
463 a. 

lumme 22 b, 23 b, 35 b, 
44 b, 225 a, 330 a, 
391 a, 393 a, 446 b, 
485 a, 485 b. 

lumpeen kukka 20 a. 
lumpeen lehti 182 b. 
lumppu 438 b. 
lunastaa 489 b. 
luo 214 a.
luoda 211 b, 217 b,

218 a, 230 a, 409 a. 
luode 152 b, 218 a,

324 b, 346 b. 
luokka 16 a. 
luoko 218 a. 
luokse 271 a. 
luola 269 a, 283 b. 
luona 214 a, 271 a. 
luonne 422 a. 
luostari 231 a. 
luoti 338 b. 
luotin 2 a, 194 b, 218 b,

219 a. 
luotinpalikka 218 b. 
luotinvitsa 218 b. 
luoto 217 b. 
luottaa 487 b. 
luovuttaa 419 b. 
lupa 193 b, 472 a. 
lupaus 435 a. 
lurjus 21 b. 
lusikka 188 a, 219 a. 
lusto 393 a.
luta 215 b. 
luterilainen 369 b. 
lutikka 219 a, 219 b. 
luu 219 b. 
luudan tynkä 54 b. 
luukku 399 b. 
luulla 393 b. 
luultavasti 28 a, 483 b. 
luunappi 156 b, 321 b. 
luuta 58 a, 219 b, 234b, 

'477 a. 
luuva 57 b. 
luvata 407 a, 435 a, 

466 b. 
lyhde 207 b, 282 b, 

394 a. 
lyhykäinen 221 b. 
lyh yt 220 a. 
ly ijy  412 b.

lyijykynä 109 a. 
lykkiä 220 a. 
lykätä 220 b, 385 b, 

435 b, 453 b, 459 a. 
lylyinen 221 a. 
lypsinkiulu 221 a, 

323 b. 
lypsää 221 a. 
lyydiläinen 221 b. 
lyydin kieli 221 b. 
lyyhistyä 82 a. 
lyyhistäytyä  219 b. 
lyödä 6 a, 36 b, 74 b, 

90 b, 149 a, 209 b, 
221 b, 298 b, 302 a, 
306 a, 355 b, 372 a, 
437 b, 460 b, 493 a. 

lyödä jym yyttää 37 a. 
lyödä kiinni 257 b. 
lyönti 91 a, 351 b, 

439 a, 509 b. 
lyöntiase 186 b. 
lyö ttyä  296 b. 
lähde 222 b, 270 b, 

362 b. 
lähellä 222 a, b, 225 a. 
lähemmäksi 45 a. 
lähestyä 222 a, 323 a. 
lähettää 459 a, 459 b. 
lähetä 222 a. 
lähteensilmä 387 b. 
lähteä 201 b,223 a, 

319a, 459 a. 
lähtien 404 a. 
lähtö 222 b. 
läikkyä 116 a, 224 a. 
läiskähtää 322 b, 335 a. 
läjä 143 b, 451 a. 
läjähtää 21? b, 321 b. 
läjäyttää 321 b. 
läkähtyä 41 a. 
lämmin 224 a. 
läm m ittää 224 b. 
läm mitä 224 b. 
länget 225 a. 
länsi 218 a. 
läpi 222 a.
läpilautanen 31a, 222a, 

332 b. 
lätkyttää 277 b. 
lätkyä 277 b. 
lättänenä 188 a. 
lätäkkö 190 b, 207 b, 

216 b, 225 b, 485 b.
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lävitse 118 a, 222 a. 
läähättää 202 b, 203 a. 
lääke 198 b. 
lääkepullonen 341 b. 
lääpästyä 202 b. 
läävä 207 b, 224 a. 
lörpötellä 103 b. 
lörpöttelijä 244a, 449a. 
löyhyttää 226 a. 
löyly  226 a, 
löytyä 225 b. 
löytää 226 b.

M

maa 48 b, 231 a, 243 a, 
243 b, 427 b. 

maaharju 241 a. 
maahinen 243 b. 
maailma 89 a, 238 b,

243 a, 244 a. 
maakuokka 141 b. 
maalaispoliisi 466 a. 
maalai poliisin apulai

nen 397 a.
maalari 230 a. 
maalata 156 b. 
maali 156 b, 335 b, 
maaliskuu 231 b. 
maamuurain 65 b, 66a,

244 a. 
maanantai 51 b. 
maanhaltia 243 b. 
maantie 329 a. 
maantien rumpu 306 a. 
maapallo 243 a. 
maapesä 244 b, 
Maarian ilm estyspäivä

17 b.
maata 227 b, 258 a, 

492 a. 
maatila 150b . 
maaton 18 b, 244 b. 
made 226 b. 
madella 463 b. 
maha 228 a, 479 a. 
mahalaukku 349 b. 
mahla 146 a, 395 b. 
maho 228 b, 465 a. 
mahtua 228 b, 254 b, 

414 b. 
maidonkantoastia 

318 b. 
maila 442 b.

maima 229 a. 
maine 393 a. 
mainita 229 a. 
maiskuttaa 235b, 243a, 

277 b, 393 b. 
maistaa 246 a, 285 a, 

332 b. 
m aistella 285 a. 
maistua 246 a. 
maiti 103 b, 229 a. 
maito 228 b, 345 a. 
maitohammas 228 b. 
maitohorsma 75 b. 
maitopusu 25 a, 451 a. 
maitopuuro 228 b. 
maitovarsa 228 b. 
maja 63 b, 402 a. 
majakka 229 a, 229 b. 
majapaikka 52 a. 
majatalo 399 a. 
majava 18 b. 
makasiini 227 b, 228 a. 
makea 227 b. 
makeahko 228 a. 
maksa 229 b. 
maksaa 229 b, 380 b. 
maksuton 28 b. 
maku 228 a. 
makuu 227 a. 
makuukämppä 23 a. 
makuulava 145 a. 
maleksia 21 a. 
malja 14 a, 18 a. 
mallas 395 b. 
mallasjauho 87 a. 
malmi 332 b, 367 a, 

446 a. 
manifesti 231 a. 
mansikka 231 a. 
marhaminta 330 b. 
marja 244 b, 312 b. 
marjamehu 231 b. 
marjaslohi 231 b. 
marjaterttu 185 a. 
marjavasu 24 a, 231 b. 
marjikko 244 b. 
markka 231 b. 
markkinat 28 b. 
marmori 243 a. 
marraskesi 231 b. 
masto 231 b, 322 b. 
matala 226 a, 373 b. 
matalikko 508 a. 
mataloittaa 8 a.

m ataloitua 8 b, 226 b. 
matka 34a, 187b, 232a. 
matkapassi 323 b. 
matkaturkit 452 b. 
matkia 43 a. 
matkustajakoti 63 b. 
mato 55 a, 59 a, 227 a. 
m atto 80 b. 
maukas 227 b, 228 a. 
maukku 229 a. 
me 251 b. 
mehevä 232 b. 
mehiläinen 234 b. 
mehu 395 b. 
mehuton 84 b. 
mekko 14 a, 298 b. 
mela 233 a, 307 b. 
melkein 330 a, 448 a. 
melko 4 a, 501 b. 
melto 230 a. 
meluta 407 b. 
menettää 85 b, 255 b. 
mennä 223 a, 254 b, 

271 b, 417 b, 462 b. 
mennä naimisiin 259 a. 
mennä ohitse 333 a. 
mennä tainnoksiin 

465 b. 
meno 255 b, 363 b. 
meri 233 b. 
merimetso 234 a. 
merkki 332 a, 433 b. 
merkkituli 306 a. 
merran kehä 98 b. 
merranpitoaitaus 58 b. 
merta 233 a, 349 b, 

483 b, 493 a. 
mesi 234 a. 
mesiangervo 21 a 
mesikenno 234 b. 
mesileipä 334 b. 
mesimarja 65 b, 66 a, 

93 a. 244 a, 286 a. 
messinki 476 b 
messukasukka 361 a. 
mestari 244 b. 
mestata 114 a. 
metri 234 b 
metsikkö 235 a, 
metso 151 b, 235 b. 
metsä 35 b, 234b, 290a. 
metsäkana 235 a. 
metsälaidun 277 b. 
metsämaja 229 a.

metsänhaltija 235 b, 
236 a. 

metsänpeto 232 b. 
metsäpolku 235 a. 
metsäsauna 92 b, 235b, 

247 a. 
metsäsika 235 b. 
metsästäjä 235 b, 326a. 
m etsästää 236 a. 
m etsätön 189 b, 236a. 
miehelä 237 a. 
miekka 237 a, 373a. 
mieleinen 11 a, 215.

238 a. 
mielestä 251 b. 
mieletön 78 a, 80 b,

238 a, 435 b, 466 a. 
mielevä 238 a.
mieli 237 b. 
mielin määrin 472 a. 
mielipaha 292 a. 
mielipuoli 466 a. 
m ielitietty 87 b, 301 a. 
m iellyttävä 407 a. 
m ieltyä 238 a. 
mieluinen 238 a. 
mieluummin 219 a, 

300 b. 
miero 238 b. 
mies 237 a, 238 b, 

249 b, 464 a. 466 b. 
m iettiä 40 a. 
mihin 164 b, 171a. 
miksi 237 a, 239 a. 
mikä 46 b, 163 a, 236 a, 

240 a. 
m iliisisotilas 239 a. 
miljaardin suuruinen

239 a. 
miljonääri 239 a. 
miljoona 239 a. 
millainen 240 a, 240 b,

251 b. 
milloin 151 a, 239 a. 
miniä 264 a. 
minkälainen 239 b,

240 a. 
minkätähden 239 a, b. 
minne 171 a. 
minuutti 239 b. 
minä 239 b.
missä 164 a, 175 a, 

240 a. 
m itata 241a.



miten 165 a, 240 a. 
m itta 240 b. 
mitäkin 237 a. 
m itätön 457 a. 
mitä varten 237 a. 
moinen 241 b. 
moiskauttaa 444 a. 
moittia 134 a, 241 b. 
mokoma 241 b. 
molemmat 242 a. 
m olistella 395 a. 
monenlainen 352 a. 
mongertaa 377 a. 
moni 242 b. 
morsian 10 a, 141 a, 

186 b, 264 a. 
morsiusateria 141 a. 
morsiusilta 485 b. 
morsiusneito 22 b. 
mubkuraköysi 16 b, 

393 b. 
muikea 246 a. 
muikku 86 b, 360 a. 
muisku 446 b. 
muistaa 248 b. 
muistella 249 a, 327 b. 
muisti 248 b. 
muistoksi 249 a. 
m uistuttaa 38 a. 
muka 22 b. 
mukaan 122 b, 251 b,
' 395 a.

mukainen 478 a. 
mukana 122 b. 
mulkku 104 b. 
mulkut 458 a. 
mullata 244 b. 
multa 243 a, 245 a, 

246 b, 305 a. 
multakokkare 245 a. 
multapenkki 419 a. 
mummo 13 a, 22 b. 
muna 41 b, 104 b. 
munanvalkuainen 16a. 
munapaistos 41 b, 95 a. 
munapuoli 274 a. 
munasarja 377 b. 
munia 247 a. 
rmınkki 231 a. 
munuainen 73 b, 330 a. 
munuaiset 156 a, 413 b, 

414 a. 
muodostua 362 a. 
muokata 306 a, 311 a.

muona 63 b. 
muonavarat 331 a. 
murea 247 b. 
murehtia 55 b. 
murentaa 247 b, 248 a. 
mureta 247 b. 
murhamies 319 a. 
murhe 1 a, 292 a. 
murheellinen 1 b. 
murista 466 a, 466 b, 

509 a. 
murtaa 210 a, 250 a. 
murtua 210 a. 
muru 248 b. 
musta 248 b, 497 b. 
musta apila 496 a. 
mustanko 249 b. 
mustalainen 440 b. 
mustankirjava 249 a. 
mustata 249 a. 
mustikka 249 a. 
mustua 249 a. 
muta 199 a, 245 a, 

367 a, 369 a. 
mutamaa 354 a. 
mutista 24 b, 26 a, 

271 b. 
mutka 147 b, 327 a. 
mutkikas 147 b. 
mutkistaa 249 b. 
mutta 1 a, 12 b, 26 a, 

29 b, 95 a, 268 a, 
278 b, 435 a, 470 a. 

mutteri 53 a. 
muu 34 b, 250 b, 434 b. 
muudan 50 b. 
muukalainen 250 b. 
muuli 246 b. 
muurahainen 65 b, 

164 a, 175 b, 232 b. 
250 b. 

muurahaispesä, -keko 
164 a, 175 b, 250 b. 

muurain 409 à. 
muurari 348 a. 
muurilaasti 196 a. 
muuten 246 a, 263 b 
muutoin 90 a, 246 a. 
muutoinkin 89 a. 
m uuttaa 393 b. 
muuttua 12 b, 421 b. 
myhähtää 245 b. 
mykkä 129 b, 262 b. 
m ylly 233 a, 456 b.

myllynkaha 215 a. 
myllynkivi 136 a, 318b. 
m yllynrattaan ham 

mas 298 a. 
myllyn ruuhi 110 b, 

174 a. 
mylläri 81 a. 
mylviä 256 b. 
myrsky 251 a. 
m ytty  451 a, 467 a. 
myydä 252 a. 
myymälä 195 b, 228 a. 
myym äpöytä 23 a, 

489 b. 
m yynti 253 a. 
myyrä 241 a, 251 a, 

305 a. 
myöhäinen 252 b. 
m yöhästyä 253 a. 
myöhään 252 b. 
myös 26 b. 
myöskin 437 a. 
myöten 251 b, 478 a. 
myötäinen 252 b. 
myötäjäiset 331 b. 
myötäkarvaan 252 a. 
myötämäki 252 a. 
myötäsukaisin 252 a. 
m yötätuuli 253 a. 
mädätä 62 a. 
mäenrinne 253 b. 
mäihä 256 a. 
mäiskähdys 449 a. 
maitse 253 b. 
mäki 157 a, 253 b. 
mäkinen 253 b. 
m äkivyöt 392 b. 
mäkäräinen 254 a, 

256 b, 432 b. 
mämmi 89 b. 
männikkö 254 b. 
m änty 254 b, 303 b, 

502 b. 
märehtiä 255 b. 
märkä 35 b, 232 b, 

255 b. 
märkähaava 269 a. 
märkäpää 256 a. 
märätä 256 a. 
maski 349 a. 
mäti 163 b, 253 b. 
mätipussi 256 b. 
mätkiä 256 a. 
mätkähtää 256a, 256b.

m ättäikkö 256 a. 
mättää 189 a. 
mätäs 140 b, 256 a, 

461 b. 
mäyrä 104 b, 235 b, 

254 a. 
m äystin 27 b, 73 a. 
määkiä 25 b. 
määrä 216 a, 501 b. 
määräaika 209 b, 401 a, 
määrätä 241 a 260 b, 

354 b. 418 b. 
mökistä 256 b. 
mökki 64 a, 73 b, 307a. 
mökä 256 b. 
m ökötys 256 b. 
möristä 254 a, 256 b. 
m öykky 118 a, 254 a. 
m öykyttää 256 b.

N

naakka 141 a, 271 a. 
naamioitu 77 b, 393 b. 
naapuri 410 b. 
naarannappi 145 a. 
naaras 48 a, 48 b. 
naarasmetso 151 b. 
naarmu 360 b. 
naatti 271 a. 
naava 109 a, 141a , 

271 a. 
nahistua 84 b, 85 b, 

351 b. 
nahka 127 b, 259 a. 
nahkahihna 354 b. 
nahkakauppias 259 a. 
nahkapeite 117 b. 
nahkea 267 b. 
nahkuri 259 a. 
nahkurintehdas 155 b. 
naida 259 a. 
naimaonni 198 b. 
naimaton 21 a, 75 a. 
nainen 7 a, 90 a, 259 a, 

259 b, 260 b, 303 a. 
naisen paidan alaosa 

48 a.
naisen paita 372 a. 
naisenpuku 52 a, 108 a.

322 b. 
naispalvelija 113 b . 
naispuolinen 7 a. 
naissukulainen 374 a.
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naisväki 259 b. 
naittaa 259 b. 
nakata 220 b, 373 a. 
nakella 220 a. 
nakertaa 135 b, 157 b. 
nalkuttaa 277 a. 
nallipussonen 315 a. 
napa 257 a, 276 b. 
napakaira 412 a. 
napaside 257 a. 
napinreikä 312 a. 
nappi 274 a, 335 a. 
nappula 326 a. 
napsahtaa 260 a. 
naputtaa 321 b, 330 b. 
narista 157 a, 392 a. 
narskua 392 a, 486 a. 
naru 152 a, 273 a, 483b. 
naskali 285 b.
natista 392 a.
nato 257 a.
nauha 199 b, 273 a,

322 a, 359 a, 377 b, 
379 b. 

nauhakenkä 401 b. 
naukua 260 b, 392 a. 
naula 53 a, 257 b, 397b. 
nauraa 257 b. 
naurahtaa 258 a. 
naureskella 258 b. 
naurettava 169 b. 
nauris 258 a, 275 b,

508 a. 
naurishaudikas 64 a. 
naurishauta 64b, 129 a. 
naurisjauho 96 b. 
nauriskalja 258b, 356a. 
nuuriskaski 258 b. 
nauriskeitto 210 a, b. 
naurismehu 407 a. 
nauru 257 b. 
nauttia 327 a. 
navetan parvi 377 b. 
navetta 207 b, 425 a. 
ne 83 a, 260 b. 
neiti 15 a, 261 a. 
neitonen 261 a, 261 b. 
N eitsyt Maaria 48 a. 
nelijalka 423 b. 
nelijalkainen 261 b. 
nelikko 230 b, 262 a. 
nelinkontin 55 a. 
nelipyöräinen 262 a. 
nelisivuinen 262 b.

nelistää 262 a. 
neljä 261 b, 262 a. 
neljäkymmentä 262 a. 
neljännes 262 a, 440 a. 
neljäs 262 b. 
neljäsataa 262 b. 
neljästi 262 b. 
nenä 263 a. 
nenäliina 263 a, 370 a. 
nenänpää 262 b. 
neula 265 a, 340 b. 
neulansilmä 265 b. 
neulapaperi 24 a. 
neulaset 303 a. 
neuloa 163 b, 265 b. 
neuvo 264 b. 
neuvoa 264 a, 284 a, 

397 b. 
neuvosto 397 b. 
neuvot 331 b. 
neuvotella 397 b, 435b. 
-ni 265 a. 
nie 215 b , 267 b. 
niellä 191 a. 
nielu 124 a, 129 b. 
niemeke 464 b. 
niemi 265 b. 
nihkeä 232 b. 
niidet 267 a. 
niin 26 a, 53 a, 95 a, 

170 b, 245 a, 245 b, 
263 b, 270 b, 382 b, 
390 b, 421 b. 

niin että  100 a. 
niini 267 a, 362 b. 
niinikoppa 217 a. 
niinimatto 362 b. 
niinipuu 196 b. 
niinisäkki 167 a. 
niiniviħko 79 a, 489 a. 
niin kauan 388 a. 
niin kauan kuin 170 b. 
niinkuin 159 a. 
niinpä 379 b. 
niisihepo 267 b. 
niisikeppi 267 a. 
niisipyörä 18 b. 
niistää 267 a. 
niitty 268 a, 273 b, 

463 b. 
niittyleinikki 94 b. 
niittyvilla 43 a, 150b. 
niittää 154 b, 267 b. 
niitäntä 154 a.

nikotella 393 a, 417 b. 
nikottaa 140 b, 265 b. 
nila 265 b. 
nilakerros 256 a. 
niljakas 201 b. 
nilkkajänne 107 a. 
nilkkaluu 14 b. 
nimellinen 265 b. 
nimeltään 260 b. 
nimetön 265 b. 
nimi 266 a. 
nimikirjoitus 185 b. 
nimimerkki 260 b. 
nimipäivä 90 a. 
nimismies 399 a. 
nim itellä 133 b. 
nim ittää 133 b, 176 a. 
nipistellä 277 b. 
nipistää 275 b, 276 b, 

340 b. 
nippu 494 a. 
nirkko 113 a. 
nirsu 442 b. 
niska 266 b, 416 a, 

419 a. 
niskahirsí 392 b. 
nisu 266 b. 
nisä 276 b. 
nitoa 265 a. 
nivel 267 a, 420 b. 
niverä 163 b. 
nivus 335 a. 
no 1 a, 53 a, 95 a, 268a, 

270 b. 
noidannuoli 350 b. 
noin 266 a. 
noita 147 a, 431 b. 
noita-akka 41 b. 
noitua 147 a. 
nojassa 500 a. 
nojautua 268 a. 
noki 268 a. 
nokipää 298 a. 
nokka 263 a, 268 a, 

272 a, 363 b. 
nokkahiiri 445 b. 
nokkia 272 a. 
nokkonen 443 b. 
nopea 353 b. 
nopeasti 17 b, 431 a. 
nopo 183 b. 
noppakivi 137 a. 
nopsa 38 b, 275 a. 
noro 286 a.

norssi 172 b. 
nostaa 6 a, 9 b, 218 a, 

269 b, 302 a. 
nostelija 10 a. 
nostella 270 a. 
nostoavanto 270 a. 
notkea 74 b, 225 a. 
noìkelm a 209 b. 
notko 209 b. 
notkokohta 365 b. 
noudattaa 6 a, 270 b. 
noudeväki 325 b. 
nousta 201 b, 269 b, 

447 a. 
nousu 270 b. 
nuha 260 a, 320 a, 

443 a, 467 a. 
nuhdella 439 a. 
nuhistella 271 b. 
nuijapää 173 b, 232 b.

443 a. 
nuija 1 71a , 173 b. 
nukke 249 b. 
nukkua 196 b, 227 b.

463 b. 
nukkumapaikka 417 a. 
nukkumisaika 227 a. 
nukuttaa 463 b. 
numero 269 a. 
nuo 271 a. 
nuoli 338 b, 401 a. 
nuolla 206 b, 265 a, 

272 b. 
nuora 66 b, 263 a,

272 b, 428 b. 
nuorainen 273 a. 
nuorena 273 a. 
nuori 272 b. 
nuorikko 242 b, 250 a. 
nuoripari 242 b. 
nuoriso 273 a. 
nuorittaa 273 a. 
nuorukainen 21 a. 
nuotanveto 273 b. 
nuotio 272 a, 482 b. 
nuotta 22 a, 130 b,

273 a. 
nuotta-avanto 230 a. 
nuottakunta 273 b. 
nuottamies 273 b. 
nuottapyydys 249 b. 
nupopää 246 b, 247 a. 
nuppineula 23 b. 
nuppu 106 a, 271 b.
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nurin 247 b. 
nurinniskoin 247 b. 
nurista 277 a. 
nurja 247 b. 
nurkka 268 a, 375 b, 

447 a, 462 b. 
nurkkakivi 324 b. 
nurkkaus 411 b. 
nurmi 268 a, 273 b. 
nurmikenttä 36 b. 
nutipää 168 a. 
nuttura 341 b. 
nuuskata 274 a. 
nuuskattava 271 b. 
nuuskia 274 a. 
nyhtää 135 a, 274 b, 

289 b. 
nykiä 277 a. 
nykyinen 274 b. 
nykyä 276 b. 
nyljin 115 a. 
nylkeä 275 a.
nyPPy 256 a -
nyrjähtää 69 b, 91 a, 

208 a. 
nyrkki 167 b. 
nyrpeissään 274 a. 
nysterm ä 468 a. 
n yt 274 b, 381 a. 
nyyhkyttää 81 b. 
n yytti 467 a. 
nyöri 273 a, 394 a. 
näet 275 a. 
nähden 267 a, 433 b. 
nähdä 275 a, b. 
nähtävästi 278 b, 483b. 
näin 266 a. 
näkinkenkä 64 b. 
näkym ättöm äksi 465a. 
näkyä 275 b, 453 a. 
näkö 275 b. 
näköinen 91 a. 
näljä 265 a. 
nälkä 276 a. 
nämä 276 a. 
nänni 276 b. 
näperrellä 444 a. 
näpistin 441 b. 
näppi 276 b. 
näppiä 276 b. 
näppylä 23 b, 448 b. 
näppärä 444 b. 
näpätä 277 a. 
näre 178 a, 277 a.

närhi 277 a, 301 b,
395 a. 

närte 277 a. 
näsiä 184 b. 
näveri 24 a, 260 a,

285 b, 412 a. 
näykkiä 260 b, 277 a, b. 
näyte 285 a. 
näytepivo 285 b. 
näyttää 32 b, 288 b. 
näätä 170 b.

O

oas 278 b.
odelm a 289 a, 508 a. 
odottaa 260 a, 278 b, 

500 b. 
oh 279 a.
ohdake 150 a, 279 a, 

279 b, 281 a, 321 a. 
ohimo 154 a. 
ohitse 118 a, 355 a, 

391 a, 447 b. 
ohjata 279 a. 
ohjemies 140 a. 
oħoh 3 a. 
ohra 288 a. 
ohukainen 281 a. 
ohut 69 b, 70 a. 
ohutpintainen 150 a. 
obutsyinen 70 a. 
oi 1 a. 
oieta 280 a. 
oikea 279 b, 280 a. 
oikeudet 466 b. 
oivallinen 280 a. 
oja 105 b, 280 a, 280 b, 

365 a. 
ojentautua 280 a. 
ojittaa 280 b. 
oka 278 b. 
oksa 280 b. 
oksentaa 281 a, 510 a. 
oksikas 86 a, 281 a. 
olas 34 a, 365 a, 406 b, 

421 b. 
oljaim issa 345 a. 
oljensolmu 282 a. 
olka 282 a. 
olkahihnat 333 a. 
olkapää 282 a. 
olki 282 a, 282 b. 
olkikatos 282 a.

olkilyhde 229 b. 
olkinuora 136 a, 282 a. 
olkípatja 329 a. 
olla 87 b, 281 b, 283 b, 

419 b, 451 b. 
olla vallaton  40 b. 
olla varuillaan 475 b. 
ollenkaan 498 a. 
olut 316 a. 
oluttynnyri 316 b. 
oma 282 b. 
omaikäisensä 94 a. 
omainen 1 1 a , 282 b. 
omaisuus 46 b, 47 a, 

90 a. 
omapäinen 466 a. 
omavaltainen 472 a. 
omena 26 a. 
omenapuu 95 a. 
om etta  207 b. 
om istaja 92 b. 
ommel 342 a. 
ommella 283 a, 342 b. 
ommelreunus 319 a. 
ompelukehys 319 a. 
ompelulanka 267 b. 
ongenkoho 328 a. 
ongenkoukku 283 b. 
ongen perustin 69 a. 
ongensiima 356a, 391a. 
onkalo 269 a. 
onki 283 b, 284 a. 
onkia 283 b. 
onkimato 417 b, 444 b, 

449 a. 
onkimatoastia 149 a. 
onkivapa 284 a, 420 b. 
onnellinen 287 b. 
onneton 288 a. 
onnettomuudeksi 87 b. 
onnettomuus 16 b, 293 

a ,  469 b. 
onni 287 a.
onnitella 329 a, 334 b. 
ontelo 283 b. 
ontto 283 b. 
ontua 146 b, 351 a. 
opastaa 264 a. 
opettaa 284 a. 
opettaja 467 a. 
opettajatar 260 a. 
opetus 284 b. 
oppia 284 b. 
ora 285 b.

oras 78 b, 285 b, 288 a. 
orava 199 b, 286 a. 
ori 462 a. 
orja 349 a.
orjanruusu 166 b, 167a. 
orjantappura 167 a, 

321 a. 
orko 286 a. 
orpo 1 1 a , 389 a. 
orsi 10 b, 60 a, 199 b, 

286 a, b, 302 b, 382a. 
osa 33 b, 287 a, 499 b. 
osasto 289 a. 
osata 230 b, 463 a. 
osmankäämi 408 a.

426 a. 
osoittaa 288 b. 
ostaa 287 a. 
osua 287 b, 342 b, 

463 a. 
osuus 499 b, 
otava 2 a. 
otsa  289 a, 290 a. 
otsahihna 289 a. 
otsapiirto 209 a. 
ottaa 28 a, 52 a, 289 b, 

332 b, 364 b, 477 a. 
ottopoika 290 ə. 
ottotytär 290 a. 
outo 471 b, 487 a, 487a. 
ovela 290 b. 
ovelasti 209 b. 
ovenripa 137 b. 
oventäyte 136 a. 
ovi 464 b, 484 a.

P

-pa, -pä 16 b, 18 b, 
100 a, 421 b; 435 a. 

paahtaa 335 a, 371 b.
422 b. 

paali 335 b. 
paalu 412 a. 
paarma 218 b, 336 a. 
paasto 411 b. 
paastoaika 343 b. 
paastona k ielletty  10b. 
paastoruoka 343 b. 
paastota 343 a. 
paastoton aika 10 b, 

128 a. 
paatsa 496 a. 
paatsam a 295 a.
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paatsaman marj a 171 b . 
paeta 291 a, 463 b. 
paha 111 a, 291 b, 

292 a, 370 a, 371 a. 
pahainen 168 b. 
pahansuopa 461 b. 
pahantekijä 313 b,

421 b. 
pahasti 293 a. 
pahentaa 292 a. 
pahentua 292 b. 
paheta 62 a. 
pahka 221 a, 292 b, 

296 a. 
pahla 366 a. 
pahna 304 a. 
pahnat 201 a. 
pahoin 292 a. 
paholainen 111 a, 119 b, 

234 b, 236 a, 291 b, 
292 a. 

pahuus 293 a. 
paikata 144 a, 293 b. 
paikka 70 a, 144 b, 

209 a, 293 b, 386 a,
421 a, 432 b. 

paikoillaan 7 b. 
paimen 293 b. 
paimenmatara 430 b. 
paim entaa 294 a. 
paim entorvi 457 b. 
painaa 294 a. 
painava 36 b. 
painetti 399 b. 
painia 20 b. 
paininpuu 27 b. 
painipuu 294 a. 
paino 57 a, 466 a. 
painostaa 294 a. 
painua 294 a. 
painua kokoon 370 b. 
paise 14 a, 23 b, 292 b,

294 a. 
paiskata 302 b. 
paistaa 120 a, 302 a,

422 b. 
paisti 418 b. 
paistikas 302 a, 303 a. 
paistinpannu 355 b. 
paistinpelti 206 a- 
paistua 302 a.
paita 225 a, 293a, 394a. 
paitsi 158a, 280b, 294a. 
paja 294 b.

paju 197 a, 295 a, 325a, 
350 a. 

pajunkissa 191 b. 
pajunkuori 301 a. 
pajunnorkko 17 a. 
pajunoksa 17 a. 
pajunvarpu 17 a. 
pajupensas 350 b. 
paketti 295 a. 
pakina 291 a. 
pakka 451 a. 
pakkanen 295 a. 
pako 291 b. 
pakottaa 264 a, 296 a, 

418 b. 
paksu 40 b, 43 a, 43 b, 

377 a. 
paksuhko 44 a. 
paksuta 43 b. 
pala 158 a, 296 a. 
palaa 296 a, 363 a. 
palaa pohjaan 335 a. 
palaneen haju 331 b. 
palanen 296 b. 
palatsi 41 a. 
palella 180 a. 
palikka 326 a, 335 b. 
paljas 265 b, 297 b. 
palje 237 a, 297 a. 
paljin 298 b. 
paljo 508 b. 
paljonko 236 a. 
palkinto 257 b. 
palkita 258 a. 
palkka 71 b, 297 a, 

366 a, 422 a, 499 b. 
palkkautua 303 a. 
palkki 190 a. 
palkkikatto 436 b. 
palkkio 257 b, 297 a. 
palko 297 a, 315 a. 
palkollinen 297 b. 
palle 101 a. 
pallo 108 b, 241 a,

377 a. 
pallokartta 377 a. 
palloleikki 420 b. 
pallonvartija 109 a. 
pallopeli 73 b. 
palmikko 112 a, 297 b. 
palmikkonauha 112 b, 

154 b. 
palmikoida 322 a. 
palm ikoitu 350 a.

palmusunnuntai 17 a. 
palo 119 a, 168 b, 297b. 
paloitella 158 b, 198 a, 

313 b. 
palokärki 185 a, 235 b, 

298 a. 
palorakko 485 b. 
palosahrat 298 a. 
palpakko 482 b. 
palpakkolaji 288 a. 
palsta 303 a. 
palttina 298 a. 
palttinakäärö 298 a. 
palvelija 29 b, 349 a, 

393 a.
palvelijatar 77 b, 185 b. 
palvella 393 a. 
pamahdus 302 b. 
pam ahtaa 298 b. 
pam auttaa 450 b. 
pamppu 258 b. 
panetella 411 a. 
paneutua 487 b. 
pankki 14 b. 
pankko 200 a. 
panna 12 a, 92 a, 193 b, 

260 b, 298 b, 349 a, 
364 b, 380 b, 402 a, 
487 b, 508 a. 

pannukakku 182 b, 
281 a. 

pannurieska 473 b. 
pantti 418 a. 
paperi 23 b. 
papero 13 a. 
papinrouva 232b, 300a. 
pappi 15 b, 299 b. 
parantaa 144 a, 300 a, 

398 a.
parantua 300 a, 328 a, 

398 a. 
paras 300 a. 
parastaikaa 381 a. 
paratiisi 366 a. 
parempi 300 b. 
parhaillaan 300 a. 
pari 336 a. 
pariton 208 a. 
parittain 336 a. 
parka 353 a. 
parkki 301 a. 
parras 300 b. 
parraton 147 b. 
parru 14 b.

parsi 286 a, 286 b, 
300 b, 420 b. 

parta 14 a, 15 a, 23 a. 
partakarva 58 a. 
partaveitsi 21 b. 
parveke 14 a, 53 b. 
parvessa 109 b. 
parvi 11 a, 35 a, 301 b. 
-pas, -päs 420 a. 
paslikka 15 b. 
pasma 336 b. 
pata 117 a, 290 a,

328 b, 476 a. 
patahaarukka 463 b. 
patiini 20 b, 326 b, 

401 b. 
patja 386 a. 
pato 322 b, 374 b. 
patsas 150 b, 302 b. 
patti 24 b, 292 b. 
patvaska 140 a. 
patvi 179 b, 290 b,

508 b. 
paukahtaa 212 b. 
paukaus 402 a. 
paukauttaa 437 b,

450 b. 
paukkina 303 a. 
paukku 302 b. 
paukuttaa 210 b. 
paula 291 b, 356 a,

382 a, 382 b. 
pehku 304 a. 
pehkut 201 a. 
pehm entyä 84 b. 
pehm etä 304 a. 
pehmeä 230 a, 303 b, 

480 a. 
pehm itteet 61 a. 
pehm ittää 304 a. 
peili 421 a.
peite 115 a, 278 a,

326 b. 
peitota 156 a. 
peittää 91 a, 116 b, 

205 b. 
pelastaa 305 a, 319 b, 

397 b. 
pelastua 320 a. 
pelehtiä 495 b. 
pelikortti 110 b. 
pelivuoro 150 a. 
pelkkä 504 b. 
pelkuri 476 b.
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pellava 305 b, 458 b. 
pellavakangas 298 a. 
pellavalanka 459 a. 
pellavalikopuu 230 a. 
pellavaloukku 213 b. 
pellavannuppu 448 b. 
pellavapio 305 a, b,

363 a. 
pellonsarka 326 a, b. 
peloitella 57 a, 475 a. 
peloittaa 84 a, 135b ,

341 b, 348 b. 
peloittava 400 b. 
pelokas 84 a. 
p e lt i 420 b.
pelto 305 a, 326 a,

342 a. 
peltohatikka 448 b. 
peltohiiri 244 a. 
pelut 370 b. 
pelästyä 84 a, 348 b,

475 a. 
pelätä 475 a. 
penger 305 b. 
penkki 19 b, 195 b,

332 b, 391 b. 
pensas 175 b, 256 a,

305 b, 449 b, 450 a. 
pentu 324 b. 
perata 306 a, 337 a. 
perhe 306 a. 
perhonen 13 a, 209 a,

507 b. 
perhostoukka 66 b. 
perintö 260 a. 
perjantai 320 a. 
perma 463 a. 
permanto 196 a. 
permu 437 a. 
perna 208 a, 347 b. 
persam ukset 307 a. 
perse 306 b. 
perseen puolikas 74 b. 
peruna 111 a. 
perunajauho 96 b. 
perunanmummu 113 b. 
peruuttaa 307 b. 
perä 307 a, b, 324 a. 
perämies 391 b. 
peränurkka 37 b, 305b. 
peräsikko 447 a. 
peräsin 368 a. 
perästä 318 b.

peräsuoli 307 a. 
perätuhto 308 a. 
perätysten 42 b. 
perätön 305 b. 
perävitsa 308 a. 
peräyttää 253 a, 320 b. 
peräytyä 253 a. 
peseytyä 308 b. 
pesijä 308 b. 
pesiä 325 a. 
pestä 308 a. 
pesuastia 186 b. 
pesukarttu 308 b,335 b. 
pesukaukalo 110 b. 
pesutiinu 25 b. 
pesuvati 449 b. 
pesä 293 a, 308 a, b. 
pesäleikki 142 a. 
pesäluola 269 a. 
petkel 308 a, 308 b. 
petkuttaa 285 a. 
petoeläin 422 b. 
petos 93 a. 
petroli 109 a. 
pettym ys 93 a. 
pettyä 247 a. 
pettää 244 a, 250 a,

259 b. 
petäjä 254 b, 265 b,

303 b. 
peuhata 375 a. 
peukalo 304 a. 
peura 303 b. 
pian 431 a. 
pidentää 28 b. 
pidot 14 b, 22 b, 321 a, 

442 b. 
pidättää 10 b, 310 b. 
piehtaroida 311 a. 
pieksusaapas 445 b. 
pieksää 36 b, 303 b. 
pieles 402 b. 
pieli 311 a. 
pielus 311 a. 
pienetä 77 b. 
pieni 69 b, 70 a, 77 a, 

311 b, 313 a. 
pienikokoinen 370 a. 
piennar 234 a, 311 b. 
pienoinen 469 a. 
pientare 234 a. 
pierrä 312 a. 
pieru 311 b. 
piestä 311 a, 355 b.

Pietari (kaupunki) 
321 a. 

pietarilainen 321 b. 
pietarinpaasto 303 b. 
pietarinpäivä 303 h. 
piettiö 274 a. 
pietä 499 b. 
piha 312 a, 425 a. 
piharatamo 34 b. 
pihatähtim ö 113 a, 

275 a. 
pihdit 320 b, 389 a,

394 a, 401 b. 
pihistä 312 b. 
pihka 178 b, 214 a,

312 b, 367 b. 
pihlaja 312 b, 371 a. 
pihti 441 b. 
pii 320 b. 
piika 77 b, 113 b. 
piikitön 321 b. 
piikivi 281 a. 
piikki 313 a, 320 b,

396 b, 445 a. 
piilossa 304 b. 
piilottaa 304 b. 
piilotusleikki 418 a, 
piipittää 321 a. 
piippu 320 b, 438 b. 
piipun koppa 446 a. 
piirakantäyte 260 b. 
piirakka 104 a, 104 b, 

120 a, 146 b, 154 a, 
321 a, 337 b. 

piirakkakaaveli 499 a. 
piirakkaleivokset 401a. 
piiras 259 b. 
piiri 9 a, 158 b, 412 a, 

439 b. 
piirileikki 397 a. 
piirto 321 a, 491 a. 
piirtää 158 b, 321 a, 

334 b. 
piiska 171 a, 322 a. 
piiskuttaa 321 a. 
piispa 11 a. 
piitön 321 b. 
pikari 14 a. 
piki 499 a.
pikilanka 17 a, 102 a. 
pikilappu 495 b. 
pikkarainen 313 a. 
pikkuryssä 332 b. 
pila 411 b.

pilaantua 356 a. 
pilata 398 a. 
pilautua 295 a, 332 b. 
pilautunut 110 a. 
pilkalıdella 313 b. 
pilkata 490 b. 
pilke 364 a. 
pilkkoa 198 a, 313 b. 
pilkku 313 a. 
pilkoittaa 313 b. 
pillahtaa itkuun 371 b. 
pillike 321 a. 
pillomus 313 b. 
piloillaan 260 a. 
piippu 442 a. 
pilppuleikki 421 a. 
pilttuu 400 a. 
pilvi 313 b. 
pilvinen 314 a. 
pilvipou täinen 101 b. 
pilv ittyä  314 a. 
pimeä 314 a. 
pingoittaa 304 b, 318a. 
pino 314 b. 
pinta 314 b, 363 b. 
pintakoriste 52 a. 
pintalauta 19 b, 55 b. 
pio 316 a. 
piparkakku 334 b. 
pirakka 352 a. 
piristä 314 b. 
pirkka 321 b. 
pirskauttaa 21 b. 
pirta 17 a. 
pirtti 307 a, 388 b. 
piru 16 b, 199 a, 

292 a, 445 a. 
pisara 108 a, 315 a, 

432 b, 440 a. 
pisaroida 441 b. 
pistellä  272 a, 413 a. 
pistin 399 b. 
pistinm iekka 398 b. 
pistos 5 a. 
pistäytyä  444 a. 
pistää 6 a, 44 b, 268 b, 

344 a, 363 a, 413 b, 
415 a, 432 b, 444 a. 

pitketä 315 b. 
pitkin 251 b, 252 b, 

315 b, 316 a. 
pitkinpäin 309 b. 
pitkospuu 243 a, 429 a, 

429 b.
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pitkulainen 316 a. 
pitkä 315 h. 
pitkä aika 85 a. 
pitkähkö 315 b. 
pitkälti 316 a. 
pitkäsiima 232 1), 332b, 

382 b. 
pitkävillainen 316 a, 

488 b. 
pitkään 315 b, 316 a. 
pituinen 309 b. 
pituus 309 b. 
pituussuuntaan 309 1). 
pituutta 316 a. 
pitäjä 496 b. 
pitää 216 a, 219 b, 

309 b, 310 b. 
piusta 316 a. 
plutoona 422 b. 
pohja 324 a. 
pohjaliippi 184 a. 
polıjanahka 324 h. 
pohje 253 b, 305 a. 
pohjimmainen 324 a. 
pohjoinen 324 a. 
pohjolan vanamo 482a. 
pohkeet 324 b. 
pohmolo 333 a. 
pohtaa 339 b. 
poika 21 b, 324 b. 
poikamies 75 a. 
poikanen 230 b. 
poikapuoli 325 a. 
poiketa 417 b. 
poikia 106 b, 107 b, 

325 a . 
poik itta in  325a, 328 a. 
poikki 325 a, 328 a. 
poikkipiena 266 b. 
poikkipuu 61 a, 327 b. 
poikue 325 a. 
poim ia 124 a, 325 a. 
pois 94 b.
poistua 282 b, 463 h. 
poliisi 326 a. 
poliisikonstaapeli 55 b. 
poljin 406 b. 
polkea 326 a, 435 b. 
polku 438 a. 
poloinen 173 b. 
polskahdella 23 b. 
polskahtaa 25 a. 
polttaa 152 a, 326 b, 

335 a, 363 a.

polttaa tupakkaa 177b. 
polttiainen 326 b. 
polvenlumpio 230 b, 

327 b. 
polvenpää 327 a. 
polventaive 131 b, 

132 a. 
polvi 147 b, 327 a. 
polvihihtıa 329 b. 
ponnautella 80 b. 
ponnistella 371 a. 
pora 24 a, 25 b, 349 a, 

412 a.
pore 328 a, 445b, 465 a. 
porista 24 b. 
porkan abpää 123 b. 
porkkana 242 b. 
poronjäkälä 139 a. 
porras 328 a, 402 b. 
porsas 20b, 324b, 330a. 
porstua 385 a. 
portaat 31 a. 
portti 497 b. 
poski 364 a, 402 a. 
poskilla m m as 19 b. 
poskiparta 14 a, 23 a. 
poskipäät 88 a. 
posti 328 b. 
potkaista 329 a. 
potkia 329 a. 
potkiminen 21 b. 
potkinavanto 307 b. 
potk,intapallo 140 b. 
potku 329 a. 
potkuri 329 b. 
pouta 330 b. 
povari 53 a. 
povi 324 a, 330 b. 
prenikka 334 b. 
prissakka 332 b. 
proomu 405 b. 
pudistaa 336 b, 338 a, 

388 h. 
pudistella 468 b. 
pudota 132 b, 192 a, 

295 b. 396 a. 
pudottaa 66 b, 67 b, 

396 b. 
puhaltaa 336 b, 337 b, 

438 a. 
puhdas 337 a, b, 442 b. 
puhdistaa 306 a, 337 a, 

382 a, 443 b, 457 a. 
puhe 291 a.

puhemies 183 a, 412 a, 
puhjeta 337 a. 
puhkaista 337 a. 
puhtaasti 337 a. 
puhua 14 a, 17 b, 94 a, 

229 a, 291 a, 347 a, 
417 b. 

puhua unissa 465 b. 
puida 74 a, 149 a, 337b, 

427 b. 
puidenuitto 307 b. 
puijata 244 a, 285 a. 
puikahtaa 446 a. 
puikko 29 b, 338 a,

401 b. 
puinen 338 a, 342 a. 
puintihuone 57 b. 
puistaa 336 b.
puittaa 338 a.
puitteet 351 a. 
pujottaa 336 b. 
pukea 158 b, 394 b,

409 b. 
pukeutua 394 b. 
pukki 155 a. 
puku 336 a, 438 a. 
pula 118 a.
pulahtaa 341 b, 445 b. 
pullo 24 b, 52 b, 162 b, 

338 a, 396 b, 397 a. 
pulmunen 364 a. 
pulska 420 a. 
pumpuli 479 a. 
pumpulinen 24 a. 
puna- 359 a. 
punainen 369 b. 
punainen pumpulikan- 

gas 169 a. 
punajuurikas 52 b, 

412 b. 
punakka 483 a. 
punaruskea 361 a. 
punastua 370 a. 
punatulkku 371 b. 
punertua 370 a. 
punnita 488 a. 
punnus 54 b. 
punoa 339 a. 
punoittaa 370 a. 
puntari 16 a. 
puola 137 b, 397 b. 
puolanterttu 24 a. 
puolennaulanpainoi- 

nen 339 b.

puolenruplan raha 
330 b.

■ puolentaa 339 b. 
puolesta 424 b, 433 b. 
puoleta 339 b. 
puoli 340 a, 447 b. 
puolikenkä 326 b. 
puolikopeekkainen 

56 b.
puolipolıja 323 a, 340b. 
puolipäivä 248 a. 
puolipäivä-ateria 248a. 
puolisko 340 a. 
puoliso 238 b. 
puolitoista 340 a. 
puolivalkea 327 a. 
puoliyö 340 b. 
puoltaa 329 a, 34ơa. 
puolue 447 b. 
puolukka 24 a. 
puolustaa 419 a. 
puoti 195 b. 
purilaat 496 b. 
puristaa 132 a, 207 a. 
purje 336 b. 
purjehtia 6 a, 494 b. 
purkaa 341 a, 358 a, 

361 a, 368 b. 
purnu 29 a, 215 a, 

341 a, 418 b. 
puro 280 a. 
purolohi 436 b. 
purra 340 b, 415 a. 
purskahtaa 82 a. 
purtilo 110 b. 
puru 303 a. 
pusero 113 b, 144 b, 

145 a, 374 a. 
pusertaa 141 b, 207 a, 

250 a, 253 a, 341 b. 
puskea 24 b, 341 a, 

509 a. 
puskevainen 90 a. 
puskusilla 341 b. 
putki 113 a. 
putkikasvi 25 a. 
puu 341 b, 432 b, 

472 b. 
puuduttaa 278 b. 
puukanki 107 a. 
puukara 388 b. 
puukko 481 a. 
puumerkki 185b .



632

puunuija 171 a, 441 a, 
446 a. 

puuro 81 a, 112 b, 
161 b, 336 b. 

puuseppä 400 b. 
puuta 342 a. 
puutadikko 342 a. 
puutarha 373 b. 
puute 83 a 274 a. 
puutiainen 184b . 
puutua 251 a. 
puutulppa 452 b. 
puuvillainen 372 a. 
puuvillakangas 75 a. * 
puuämpäri 349 b 
puuöljy 343 a. 
pyhiinvaeltaja 400 b. 
pyhım yksenkuva 37 a 

88 b, 278 a. 
pyhim ys 463 a. 
pyhä 334 b, 343 b. 
pykim ä 115 b. 
pykälä 278 b, 343 a, 

369 b. 
pyllistää 251 a. 
pylly  307 a. 
pylväs 302 b. 
pyrkiä 428 a. 
pyrstö 84 b. 
pyry 450 b. 
pyrytä 151 b, 341 a, 
pyrähtää 348 b, 349 a. 
pyssy 286 b, 344 a, 

376 a, 428 b. 
pyssynperä 213 a. 
pysty  344 a. 
pystyaita  434 a. 
pystynenä 178 a. 
pystypatsas 146 b. 
pystypuu 265 a. 
pystyssä 27 b 442 a. 
pystyttää 344 a. 
pysyä 344 b. 
pysähtyä 309 a, 380 b. 
pysäyttää 310 b. 
p ytty  25 a. 
pyy 305 a, 344 b. 
pyydys 22 a, 214 a, 

233 b. 
pyydystäjä 344 b. 
pyyhe 186 b. 
pyyhkiä 70 b, 343 a. 
pyyhkäistä 70 a. 
pyykki 25 b, 399 b.

pyyn ti 103 b, 344 b. 
pyyntiaıka 38 a, 309 a. 
pyypilli 321 a. 
pyytäjä 344 b. 
pyytää 176 a, 182 b, 

271 b, 295 b, 331 b, 
333 b, 344 a, 345 a, 
435 b, 438 a. 

pyytää armoa 242 a. 
pyöhtää 147 a. 
pyöreä 41 a, 158 a,

345 b. 
pyörittää 345 a, 433 a. 
pyöriä 339 a, 345 a, 

487 b. 
pyörre 283 a, 345 b,

497 a. 
pyörryttää 38 a. 
pyörtyä 37 b. 
pyöryläinen 345 b. 
pyörä 129 b, 147 b,

158 b, 352 b. 
pyörähtää 339 a. 
pyöränkappa, -rumpu 

438 a, 452 b. 
pyöräpari 391 b. 
pyöräyttää 338b, 345b, 

399 b. 
pähkinä 286 a. 
päihtyä 484 a. 
päin 316 b.
-päinen 317 a. 
päistär 347 b, 155 a. 
päitset 346 a. 
päivettyä 346 a, 346 b. 
päivä 346 a, 366 b. 
päiväjumalanpalvelus 

277 a. 
päivällinen 248 a. 
päivällislepo 346 b. 
päivällisuni 278 a. 
päiväläinen 365 b. 
päivänkakkara 25 b, 

363 b. 
päivänpaiste 346 b. 
päiväseltään 347 a. 
päiväsydän 346 b. 
päivätyö 346 b. 
pälvi 347 a. 
päre 194 b, 195 a, 

347 a, 416 b. 
pärehalko 307 b. 
pärekori 24 a, 194 b, 

491 b.

pärepihti 412 b, 441 a, 
452 b. 

pärepuulohko 307 b. 
päristin 371 b, 437 b. 
päristä 347 b. 
pärpättää 301 a, 347 b. 
pärskyä 21 b, 53 b. 
pässi 19 b, 20 a, b. 
pätevä 345 b. 
pää 3 a, 147 b, 268 a, 

316 b, 460 a. 
päähine 64 a, 146 b, 

149 b, 241 a, 323 a, 
396 b, 439 b. 

pääkallo 317 b. 
pääkampa 56 a. 
pääkkäin 268 b. 
päälaki 318 a. 
pääliina 319 a. 
päällekkäin 318 a. 
päällikkö 105 b. 
päällim mäinen 318 a. 
päällinen 306 b, 318 a. 
päällitse 318 b. 
päällys 149 b, 348 a, 

413 a. 
päällyskenkä 149 a. 
päällystakki 298 b. 
päällysvaate 59 b,

117 b. 
päällä 317 b. 
päällään 311 a. 
päältä 318 b. 
päänahka 319 a. 
päänalainen 311 b,

319 a. 
päänkoru 323 a. 
pääovi 366 a. 
pääportaat 300 b. 
pääpuoli 320 a. 
pääraha 311 b. 
päärme 101 a, 319 a. 
pääseminen 312 a. 
pääsiäinen 508 b. 
pääsiäissuudelma 76 a. 
pääsiäisviikko 412 b. 
pääskynen 320 b, 405a. 
päästellä 361 a. 
päästä 319 a, 201 b,

320 a, 327 b, 405 a. 
päästäinen 445 b. 
päästää 193 b, 319 b,

370 a. 
päästää irti 123 b.

päätellä  332 a. 
päättyä  212 a, 333 a. 
päättää 212 a, 354 b. 
pääty 289 a. 
päätylaudat 323 b. 
päätyseinä 289 b. 
päätyviilo  150 b, 395 b, 

429 b. 
päätyä 305 b, 316 b, 

342 b. 
päätös 331 b. 
pöhöttää 336 b. 
pöhötys 337 a. 
pölistä 348 b, 435 b. 
pölkky 338 b, 448 a. 
pöllö 39 b, 58 b, 456 a. 
pöly 348 b, 435 b. 
pönkkä 349 a, 450 a. 
pönttö 468 a. 
pöristä 24 b, 26 a, 26 b. 
pöyħeellään 155 b. 
pöyhiä 383 b. 
pöytä 23 a,400 b, 489 b. 
pöytäliina 73 b, 343 b, 

391 b, 392 b.

R

raahata 303 b, 355 a. 
raajarikko 267 a, 466b. 
raaka 368 b, 454 b. 
raakapuu 350 b. 
raakkua 57 a. 
raami 350 b. 
raapeutua 368 a. 
raapia 360 b, 366 b. 
raasi 110 b. 
raastaa 366 b. 
raastin 461 b. 
raataa 366 b. 
raato 290 b, 353 b, 

442 b. 
rae 349 b, 441 b. 
raha 29 b, 382 b. 
raha-asia 52 a. 
rahakukkaro 153 b. 
rahaleikkiväline 433 a. 
rahapantti 418 a. 
rahapeliväline 345 b. 
rahi 391 b. 
rahje 350 a. 
rahka 366 a. 
raikas 352 a. 
railo 44 b, 60 a, 306 b.
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rainta 349 a, 354 b. 
raippa 364 b. 
raiskata 258 a. 
raita 350 a. 
raitainen 39 b. 
raitio 326 b, 356 a. 
raivata 306 a, 366 b. 
raivata pois 96 b. 
raja 350 b, 412 a. 
rakas 1 1 a , 104 b, 215b, 

406 b. 
rakastaa 11 a, 219 b, 

410 b. 
rakastua 238 a, 302 a. 
rakennus 80 a, 329 a. 
rakentaa 401 a. 
rakkaus 198 b. 
rakko 20 a, 350 b. 
rako 211 b, 401 b, 

474 b. 
rakovalkea 272 a. 
rakuuna 35 b. 
rampa 351 a. 
rangaista 259 b. 
rangaistus 31 a. 
rankasti 351 a. 
ranne 135 b. 
rannerengas 22 b. 
ranta 244 b, 351 a, 

417 a, 508 a. 
rantaheinä 209 b. 
rantapuomi 478 b. 
raollaan 211 b. 
rapakko 216 b. 
rapistella 363 a. 
raportti 351 b. 
rapsu 351 b. 
rapu 350 b. 
rasahduttaa 349 a. 
rasi 119 a, 352 a. 
rasia 153 a, 471 b. 
raskaasti 37 a, 41 a. 
raskas 31 a, 36 b, 145 a. 
rastas 36 a, 352 b,

360 a. 
rasti 491 a.
rasva 232 a, 352 a,

443 a, 496 a. 
ratas 147 b, 158 b,

352 b. 
ratisee 156 b. 
ratkaista 354 b, 411 a. 
ratketa 352 b, 361 a. 
ratkoa 361 a.

ratsain 352 b. 
raudanlehti 353 a. 
raudusjää 429 b. 
rauduskoivu 119 a. 
rauhallinen 393 b. 
rauhallisesti 398 a. 
rauhanen 353 b. 
raukaisee 225 b. 
raukka 353 a, 368 a. 
rauta 353 a. 
rauta-antura 436 b. 
rautahanko 490 a. 
rautakala 150 a. 
rautakanki 211 b. 
rautakoura 391 b. 
rautalanka 334 b. 
rautalapio 419 a. 
rautamuta 367 a. 
rautapuikko 412 a. 
rautarengas 392 a. 
rautasilinteri 53 a. 
rautatappi 320 a. 
rautatuppi 474 b. 
rautu 436 b. 
ravia 31 a.
ravintola 55 b, 63 b, 

437 b. 
ravistaa 338 a, 388 b. 
ravistella 303 b, 438 b. 
reenkorit 155 a. 
reennokkasuojustin 

155 b. 
rehellinen 331 a. 
reidenjuuri 267 a, 354b. 
reikä 213 a, b. 
reikälasta 222 a, 332 b. 
reikätuoli 400 a. 
reipas 18 b, 242 b. 
reisi 225 b, 354 b. 
reisivitsa 2 b. 
reki 126 b, 152 a, 354 a, 

364 a, 447 a. 
rekiryijy 156 a. 
rengas 149 b, 354 b. 
renki 113 a. 
repale 202 b. 
repiä 274 b, 353 b,

360 b, 366 b. 
repo 354 a.
reppu 135 a, 155 b, 

407 b. 
repäistä 354 b. 
retelit 364 a. 
retiisi 354 a.

retikka 372 b. 
reuna 284 b, 351 a, 

355 a, 417 a. 
reunapuu 329 b. 
reunimmainen 351 b, 

355 a. 
reunus 101 a, 110 a. 
revennyt kohta 333 b. 
revetä 353 b. 
revolveri 201 a. 
revontulet 355 a. 
reväistä 352 b. 
riekale 202 b. 
riemu 89 b. 
rientää 201 b. 
riepottaa 355 a. 
riepu 357 b, 438 b. 
rieska 147 a, 356 a. 
riihi 360 b. 
riihikola 453 b. 
riimu 346 a. 
riimunvarsi 330 b. 
riipiä 360 b. 
riippua 357 b. 
riistäytyä 371 a. 
riistää 135 a. 
riisua 27 a, 67 a, 194 a. 
riita 75 a, 360 b, 398 b, 

420 a. 
riitaantua 398 a. 
riite 444 a.
riittää 34 b, 35 b, 203a, 

362 a, 460 b. 
riivatun 30 a. 
riivinrauta 461 b. 
rikas 19 a. 
rike 356 b. 
rikka 248 b, 435 b. 
rikkaruoho 66 a, 155 a. 
rikki 356 a. 
rikkikuppi 356 a. 
rinkilä 157 b. 
rinnakkain 355 a, 356 b. 
rinne 298 a. 
rinnustin 357 a. 
rinta 276 b, 371 a. 
rintakappale 57 a. 
rintakehä 371 a. 
rintalasta 68 b, 371 a. 
rintama 52 b. 
rintamus 356 b. 
rintasolki 22 a. 
rintaverkko 356 b. 
ripa 370 a.

ripeä 353 b. 
ripotella 388 b. 
ripottaa 315 a, 357 b. 
rippunen 441 b. 
ripsi 357 b. 
ripsu 242 b, 355 b, 

357 b. 
ripuli 301 b, 333 a. 
ripustaa 358 a. 
risa 202 b.
risahtaa 352 b, 362 b. 
risteys 126 b, 364 a. 
risti 358 a. 
ristikkoalusta 317 b. 
ristinmerkki 358 a, b. 
ristinnostojuhla 412 b. 
ristivanhempi 172 a. 
ristiäiset 359 a. 
risu 359 b. 
risuaita 287 a, 396 a. 
ritilä 395 a. 
ritistä 156 b, 352 b. 
riuhtaista 354 b. 
riuhtoa 303 b, 359 b. 
riuku 10 b, 392 b, 420b. 
riusa 332 a. 
rivakka 353 b. 
rivi 389 a. 
rivimies 372 b. 
rivittäin 360 a. 
rohdin 159 b, 294 b, 

296 a, 369 a, 458 b. 
rohka 360 b. 
rohkea 393 b, 462 b, 

466 b.
Tohtiminen 161 a. 
rohtuma 243 b. 
roikkua 355 a. 
roiskahtaa 24 b. 
roiskua 21 b. 
rojahtaa 363 a, b. 
rokko 287 a, 411 b. 
rokonarpinen 363 a, 

371 b, 373 b. 
romu 368 a. 
ropistella 363 a. 
roska 303 a, 368 a,

435 b. 
roskata 442 a. 
rosoinen 387 a. 
rosvo 232 a, 364 b. 
rotko 466 a. 
rotta 158 a, 251a ,

364 b.
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rotu 362 b. 
rouhia 365 a, 411 b. 
rousku 371 a, 
routa 364 b. 
rouva 15 a. 
rove 361 b. 
rovio 363 a, 482 b. 
ruhjoa 250 a. 
ruho 452 b, 457 a. 
ruis 367 b. 
ruiskuttaa 53 b. 
ruisrinkeli 147 a. 
ruisrääkkä 367 b. 
rukkanen 131 b. 
»rukkaset» 10 b. 
ruko 66 b, 405 a. 
rukoilla 242 a, 329 a. 
rukous 230 b. 
rukoushetki 241 b. 
rukoushuone 439 b. 
ruma 450 b. 
runnella 76 a. 
runsaasti 432 b. 
runsas juurinen 40 b. 
runsasteräinen 429 b. 
ruohoton 147 b, 190 b. 
ruoju 350 b. 
ruoka 415 a, 415 b. 
ruokala 63 b. 
ruokalaji 459 b. 
ruokatavara 63 b. 
ruokatorvi 123 b, 415 b. 
ruokaväli 415 b. 
ruokkia 415 b. 
ruoko 368 b. 
ruopio 368 a. 
ruoska 171 a, 322 a. 
ruoste 369 a. 
ruostua 369 a. 
ruoto 219 b, 368a, 395b. 
R uotsi 369 b. 
rupeama 483 b. 
rupi 367 a. 
rupla 367 a. 
rusahdutella 209 b. 
rusahtaa 364 b, 367 b, 

370 a. 
rusentaa 247 b, 253 a. 
ruskaa 370 a. 
ruskea 25 b, 110 a, 

161 a, 369 b. 
ruskettua 370 a. 
rusko 24 b, 421 b. 
rusto 365 a.

rutistaa 253 a. 
rutkalıtaa 364 b, 370 a. 
ruttotauti 243 a. 
ruukku 167 a, 290 a. 
ruumen 173 a, 254 a, 

370 b. 
ruumis 172 a, 325 b, 

452 b, 457 a. 
ruumisarkku 56 b, 

370 b. 
ruuna 286 b. 
ruununvouti 91 a. 
ruusu 166 b, 364 a. 
ruutana 109 a. 
ruuti 328 b. 
ruutipahka 328 b. 
ruutu 22 b. 
ruuviavain 290 a. 
ruveta 201 b, 367 a, 

403 a, 419 b, 428 a, 
459 a, 471 b. 

ryhistyä 370 b. 
ryhtyä 29 a, 367 a, 

403 a, 428 a, 459 a, 
471 b. 

ryijy 156 a. 
rykiä 63 b, 370 b. 
rykm entti 326 a. 
rynnäs 371 a. 
rypemispaikka 370 b. 
ryppy 369 b. 
rypyttää 504 a. 
rysilläpyyntipaikka  

233 b. 
rystynen 186 b, 371 a. 
rysä 233 b. 
rysänaitajono 37 b. 
rytö 151 a. 
ryyni 411 b.
ГУУРРУ 368 a. 
ryypätä 371 a. 
ryysy 355 b.
-ryömin 150 a, 151 a. 
ryömiä 371 a. 
ryöstää 57 a, 135 a, 

366 b. 
ryöväri 364 b. 
rähistä 371 b. 
rähjä 168 b. 
rähmä 345 b, 360 a. 
räimäys 371 b. 
räiskyä 21 b. 
räiskähtää 335 a, 371b. 
räiskää 331 a, 352 b.

räjähtää 362 b. 
räkä 209 b, 372 b. 
räkättää 64 a, 360 a, 

372 a. 
rämistä 363 b, 371 b. 
ränkyä 372 a. 
räntä 372 a. 
räpiköidä 372 a. 
räpistellä 326 b. 
räpylä 185 a, 376 a. 
räpytellä 437 b. 
räpyttää 206 a, 239 a. 
räpäyttää 205 b. 
räsy 355 b. 
räsähtää 371 b. 
rätistä 331 a, 347 b, 

349 a, 362 b. 
rätti 438 b. 
räystäs 260 b, 372 b. 
räystäskokka 177 b. 
räystäskouru 421 b. 
rääkyä 157 b, 360 a, 

371 b, 443 a. 
rääppä 345 b. 
rääsykimppu 393 b. 
räätäli 328 b, 394 b. 
röhkiä 372 b.

S

-s 420 a.
saada 327 a, 342 b, 

403 a, 492 b. 
saakka 118 a, 404 a. 
saalis 404 b. 
saam aton 461 b. 
saanti 404 b. 
saapas 121 b, 404 b, 

438 b. 
saappaanpäällinen 

306 b. 
saappaanvarsi 438 b. 
saapua 203 a. 
saareke 405 a. 
saari 404 b, 409 b. 
saarikko 405 a. 
saarna 333 b. ļ 
saastainen 290 b. 
saattaa 101 a, 252 a, 

405 a, 459 a, 495 b. 
saattoväki 252 a, 252b. 
saattue 325 b. 
saavi 153 b. 
saavuttaa 402 b, 423 a.

sadas 373 a. 
sade 407 b, 465 b, 489a. 
sadin 301 b, 355 b. 
saeta 295 a. 
saha 313 a, 419 b. 
sahajauho 285 a, 313 a. 
sahapukki 155 a. 
sahrat 2 b ,298 a, 322b. 
sahuri 313 b. 
saippua 246 a. 
sairaala 20 a. 
sairas 20 a, 44 a, 111 a, 

128 b, 496 a. 
sairastaa 129 a. 
sairaus 83 a. 
saita 392 b, 428 a. 
saivar 374 a, 439 a. 
sakara 373 b. 
sakea 373 b. 
sakka 10 b, 349 a, 374a, 

407 a. 
saksalainen 54 a. 
sakset 270 b , 394 a. 
salaa 304 b. 
salainen 304 b. 
salaisuus 381 b. 
salakka 374 b. 
salama 451 b. 
salko 375 a, 420 b. 
sallimus 411 a. 
salmi 44 b, 375 a. 
salo 375 a.
sa lp a326a, 374b,418a, 

419 a, 423 b, 424 a, 
441 a. ļ 

salvaa 375 a. 
salvo 375 a. 
salvuri 150 b. 
sama 375 b, 420 a, 

503 b, 504 b. 
samea 249 b. 
sam etti 15 a. 
sam makko 23 a, 225b, 

393 b. 
sammal 109 a, 139 a, 

376 a, 409 b. 
sammalikko 199 a. 
sammalkıeli 304 a. 
sammio 25 a, 160 a. 
sammua 375 b. 
samoin 245 b, 437 a, 

503 b. 
sana 376 a.
sanajalka 213 a, 398 b.
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sananlasku 328b, 376b. 
sangen 505 b. 
saniaiskasvi 62 b. 
sanka 299 b, 330 a, 

370 a. 
sankari 19 a. 
sanko 354 b, 486 b. 
sanoa 376 b, 491 b. 
sanoma 376 b. 
sanomalehti 54 a. 
saota 374 a. 
sapain 445 a. 
sapilas 269 b, 373 a. 
sappi 377 a. 
saraheinä 377 a. 
sarana 312 a. 
saranakoukku 140 b, 

158 a. 
sarastaa 346 a. 
sarka 377 b, 478 b. 
sarkainen 479 a. 
sarveton 168a , 246 b, 

247 a. 
sarvi 378 a. 
sarvijaakko 236 a. 
sata 373 a.
sataa 192a, 393b, 407b, 

440 b, 444 a, 457 a, 
489 a. 

satakieli 395 b. 
satama 332 b. 
sateenkaari 16 a, 37 a, 

167 a, 325 b, 349 a, 
464 a. 

sateensuoja 421 b. 
satiainen 322 b, 378 a. 
sattua 4 b, 305 b, 316b, 

327 b, 342 b, 393 a, 
463 a. 

satu 399 a, 405 a. 
satula 373 b, 380 a. 
satuttaa 378 a, 378 b. 
saukko 373 b, 404 b, 

486 a. 
sauma 283 a, 319 a, 

342 a. 
sauman reuna 80 b. 
sauna 180 b. 
sauva 15 b, 155 a, 

378 b. 
sauvoa 41 b. 
sauvoin 379 a, 383 a. 
saverikko 419 a. 
savi 378 b.

savikukko 217 a. 
savinen 379 a. 
savipaakku 379 a. 
savipuoli 434 a. 
savu 379 a. 
savupiippu 438 a. 
savusauna 379 a. 
se 84 b, 175 b, 263 b,

379 a. 
seassa 125 a. 
seimi 30 b, 395 a. 
seinä 380 b. 
seinäpaperi 397 b. 
seipi 152 a. 
seisahtua 86 a. 
seisattua 380 b. 
seisoa 380 b. 
seisoallaan 27 b, 380 b. 
seitsemän 381 a. 
seiväs 366 a, 380 a,

445 b. 
seiväsväli 153 b, 342 a. 
se joka 121 b. 
sekainen 249 b. 
sekaisin 124 b, 442 a. 
sekoittaa 208 b, 364 b,

380 a. 
sekoittaja 393 b. 
sekä 26 b.
selittää 264 a, 382 a,

435 b. 
selkeä 382 a. 
seikoin 199 b, 382 a. 
selkä 381 b. 
selkäevä 369 b, 382 b. 
selkämys 382 b. 
selkäpuu 318 b. 
selkäranka 382 a, 382b,

413 a. 
selkäreppu 155 b, 375a. 
sellainen 241 b, 245 b,

266 a, 382 b. 
selvitellä 382 a. 
selvästi 382 b. 
selänne 166 a, 381 b. 
semmoinen 46 b, 382 b. 
sentähđen 383 a. 
sen tähden että 329 b. 
seppä 383 a. 
sepä 197 a, 268 a, 379b,

443 b. 
serkku 21a, 322a, 383b. 
serkukset 383 a, 383 b. 
setolkka 380 a.

setolkkahihna 439 b. 
setä 32 a, 41 b. 
seula 384 b, 391 a. 
seuna 487 b. 
seura 363 b, 384 a. 
seuraava 434 b, 452 b. 
seurata 101 a, 270 b. 
seuratanssi 397 a. 
seurustelu 16 a. 
siankärsämö 353 a, 

411 b. 
sianmustikka 94 a, 

330 a, 440 b. 
sianpuola 20 b, 145 a, 

329 b, 443 a, 466 b. 
side 215 b, 384 a, 492 a. 
sidenauha 413 a. 
sidoin 207 b, 394 a. 
siellä 386 a. 
sielu 68 a. 
sielunmessulauantai 

249 a. 
siemen 384 b. 
siemenkota 169 b. 
siem entyä 404 a. 
sieni 20 b, 56 b, 145 b, 

187 a, 231 b, 228 b, 
286 b, 314 a, 385 a. 

sienimuodostus 296 a. 
siepata 30,a, 52a, 141b, 

276 b, 377 a, 417 b. 
siera 156 a, 385 b. 
sierain 79 a, 263 a, 

270 b. 
sierrettyä 442 a. 
sietää 93 a, 126 b, 433a. 
sihistä 440 b, 446 a. 
sihteeri 315 a, 381 b. 1 
siide 444 a. 
siika 390 b. 
siimes 314 a. 
siinä tapauksessa että 
'“ ЗЭЗ a. 
siipi 390 a. 
siipiorava 199 b. 
siipiverkko 20 a, 390 a. 
siirallaan 442 a. 
siirappi 336 b. 
siirrettävä 74 b. 
siirtyä 282 b. 
siirtää 385 b. 
siis 421 b. 
siistiä 443 b, 462 a. 
siittäm iskyky 322 b.

siittää 403 a. 
siivoton 461 b. 
sija 386 a, 432 b. 
sijainen 386 b. 
sijasta 424 b. 
sijoittaa 12 a, 92 a. 
sika 329 b, 385 b, 467b. 
sikeä 216 b. 
sikiö 322 b. 
siksi 386 b. 
sikäläinen 386 a. 
silľaikaa 387 a, 388 a. 
silapaatsa 380 a. 
sĩlapaatsahihna 439 b. 
sileä 54 b, 387 a, 409 a. 
silittää 387 a. 
silkki 407 a. 
sillanarkku 17 a. 
silleen 245 a. 
silli 382 a. 
silloin 387 a, 390 b. 
silmukka 107 a, 312 a. 
silmä 307 b, 387 b. 
silmäkulma 168 a. 
silmälappu 467 a. 
silmälasit 289 a. 
silmäluomi 218 b, 372 b 
silmänpielus 15 a. 
silmäripsi 357 b. 
silmätauti 443 a. 
silmäterä 275 b, 439 b. 
silmätön 305 b. 
silppu 10 b, 44 a, 354b, 

383 b, 441 b. 
silpukset 370 b. 
silputa 388 a. 
silta 59 a, 387 a. 
sima 234 a. 
simpukka 64 b, 350 b. 
sinelmä 388 b. 
sininen 388 b. 
sinivatukka 65 b. 
sinkauttaa 21 b. 
sinkilärauta 391 b. 
sinne 388 b. 
sintyä 388 b. 
sinä 388 a. 
sipuli 195 b, 219 b. 
sipuliruoho 220 a. 
sirhakka 442 a. 
siristä 441 a, 445 b. 
sirittää 443 a. 
sirotella 388 b. 
sirottaa 357 b.



636

sirpale 296 b, 440 a,
442 b. 

sirppi 442 b. 
sisar 389 a. 
sisilisko 389 a, 440 b. 
sisko 440 b. 
sisus 413 a. 
sisälm ykset 58 a, 139b,

414 a, 437 a. 
sisäpelti 383 a. 
sisässä 413 b. 
sisäänkäyntíaukko

255 a. 
sitaista 383 b. 
sitkain 386 b. 
sitkainvarpu 486 b. 
sitkeä 84 b, 389 b. 
sitoa 29 a, 157 a, 192 b,

384 a.
sitten 329 b, 379 b,

390 b. 
siula 386 a. 
siulahavas 27 b. 
siunata 9 a, 17 b. 
siunattu 413 a. 
sivu 19 b, 447 b. 
sivuavanto 350 b. 
sivupuu 328 a. 
sivuseinänpenkki 19 b. 
sivutuuli 20 a. 
sivuvaimo 36 a. 
soeta 392 b. 
soida 81 a, 422 b. 
soidin 139 a. 
soikko 209 b. 
soittaa 395 a, 422 b,

438 a, 449 a, 493 b. 
soittaja 249 b. 
sokaista 392 b. 
sokea 395 a. 
sokeri 374 a. 
sokka 444 a. 
sokko 443 b. 
sokkoleikki 43 a, 441 b. 
sokkosilla 448 b. 
solista 395 b. 
solki 192 b, 335 a. 
solmia 397 a. 
solmu 13 b, 24 b, 312 a,

385 b, 395 b, 465 b. 
solvata 12 a. 
solvaus 1 a.
som a 444 b. 
som pa 175 a.

sonni 84 b.
sonnivasikka 83 b, 85a. 
soopeli 394 b. 
sopia 215 a, 345 b,

359 b, 394 b. 
soppi 447 b. 
sopu 395 a. 
sora 448 b. 
sorasin 396 b. 
sorkka 108 b, 396 a. 
sormi 396 b, 411 b

439 a. 
sormikas 306 b. 
sormikoimätä 187 b. 
sormus 150 a, 354 b. 
sorsa 278 b, 379a, 396b. 
sortoaita 396 a. 
sortua 396 a. 
sorva 193 a. 
sorvata 435 a , 437 a. 
sota 496 a. 
sotam ies 374 b. 
sotavankeus 322 a. 
sotilas 352 b, 372 b. 
sotilaskarkuri 16 b. 
sotilaspalvelija 29 b. 
sotka 159 a, 180 a, 

397 a.
sotkea 311 a,. 380 a, 

397 a. 
sotkija 207 a, 393 b. 
soudattaa 208 b, 222 a. 
soudella 6 b. 
soutaa 6 a, 397 a. 
sovussa 395 a. 
sperma 395 b. 
struuma 162 b. 
sublim aatti 407 b. 
sudenkorento 123 a, 

152 b, 485 a. 
suđenmarja 150b,171b. 
suhauttaa 446 a. 
suhista 33 b, 407 b. 
suikale 377 b. 
suitset 346 a, 406 a. 
suitsuttaa 160 b. 
suitsutusastia 160b . 
suitsutuspihka 214 a. 
sujahtaa 446 a. 
suka 405 b. 
sukanterä 406 a. 
sukeltaa 246 b, 446 b. 
sukia 405 b . 
sukka 406 a.

sukkavarras 265 a, 
406 a. 

sukkela 19 a. 
sukkeloon 465 a. 
sukkula 406 a. 
sukkulanpitu 406 a. 
suksi 34 b, 406 b. 
suksisauva 406 b. 
suku 66 a, 328 b, 362 b. 
sukukunta 362 a, 362b. 
sukulainen 282 b, 362a, 

362 b, 405 b. 
sula 406 b. 
sula aukko 328 a. 
sulhanen 407 a, 420 b. 
sulhaskansa 420 b. 
sulhaspoika 36 a. 
suljettu 464 b. 
sulka 182 a, 390a, 407a. 
sulkea 374 b. 
sulkeutua 465 a. 
sulku 322 b. 
sulkulaite 484 a. 
sulkuportti 464 b. 
sulloa 257 a. 
suloinen 407 a. 
sulosananen 407 b. 
sultšina 391 b. 
sume 65 a. 
sumu 453 a. 
sunnuntai 343 b. 
suo 408 a. 
suođillansa 462 a. 
suoja 325 b, 478 b. 
suojella 475 b. 
suokurppa 168 a, 408a. 
suola 408 a. 
suolaheinä 25 a, 40 b, 

476 a, 502 b. 
suolakala 387 a. 
suolatölkki 408 b. 
suolavesi 364 a. 
suoli 139b, 408 b, 409a. 
suolikohju 335 a. 
suolityrä 293 a. 
suomalainen 369 b. 
Suomi 369 b. 
suomu 409 a. 
suomuurain 71 a, 251a. 
suoni 409 a. 
suopursu 105 b. 
suora 279 b, 409 a. 
suoraan 144 b. 
suoristua 280 a.

suorittaa 398 a. 
suoriutua 462 b. 
suoro 409 a. 
suostua 395 a. 
suova 402 b, 409 b. 
supattaa 409 b, 446 a. 
suppilo 497 b. 
suppu 457 b. 
surkastua 275 b, 372 a. 
surma 243 a, 410 a. 
surmata 1 7 1 b , 356 b, 

427 b. 
surra 55 b, 87 b. 
suru 13 a, 88 a, 158 b, 

455 a. 
surumielinen 1 b. 
survin 308 a, 365 a. 
survoa 410 a. 
susi 78 a.
suu 128 b, 411 a, 467 a. 
suude 257 b. 
suudella 246 b, 411 a, 

446 b. 
suunnata 260 a. 
suunta 447 b. 
suuntaan 252 b. 
suurenpuoleinen 83 a. 
suuri 411 a, 411b, 434a. 
suurikokoinen 370 a. 
suurima 411 b. 
suutari 1 22 a, 377 a, 

438 b.
suuttua 389 b, 4 1 1 b , 

412 a, 455 b, 482b. 
suvalko 410 b. 
suvi 346 b. 
suvivilja 437 a. 
sydän 68 a, 413 b, 414a. 
sydänala 371 a. 
sydänlankku 383 a. 
sydänosa 124 b. 
sydänpuu 413 a. 
sydäntyä 389 b. 
syfilis 440 b. 
sykkiä 457 b. 
syksy 414 a. 
syleillä 97 a, 379 b. 
syli 228 b, 414 a, 507 a. 
sylki 414 a. 
sylkky 448 b. 
sylys 507 a. 
synnytinreikä 48 b. 
synnyttäjäiseni 106 a. 
synnyttäm inen 404 b.
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synnyttää 361 b, 403 a. 
synti 56 b.
syntymämerkki 414 b. 
syntym äpäivä 414 b. 
syntyä 361 b, 451 b. 
syrjä 193 a, 351a, 355a. 
syrjäinen 447 b. 
syrjäpala 158 a. 
sysi 72 b. 
sysimiilu 178 b. 
sysiä 220 a, 413 a. 
sysäys 437 b. 
syteä 340 b. 
syttyä  302 a. 
sytyke 364 a, 491 a. 
sytyttää  491 a. 
syvennys 64 b, 278 b, 

300 b. 
syvetä 414 b. 
syvyys 414 b. 
syvä 415 a. 
syvänne 365 b. 
syvään 315 b. 
syy 409 a, 493 b. 
syyhy 414 b, 440 a. 
syÿhyttää 162 a. 
syyhyä 162 a. 
syyllinen 493 b. 
syylä 20 b, 114 b. 
syystä 251 b, 459 a. 
syytön 279 b. 
syödä 248 a, 378 b, 

415 a, 418 a. 
syöjätär 41 b. 
syöstävä 406 a. 
syötti 229 a, 416 a, 

417 b, 424 b, 444 b. 
syöttää 415 b. 
sähistä 446 a. 
sähkölennätinpylväs 

302 b, 429 b. 
säie 416 a.
säikähtää 84 a, 475 b. 
säilyttäjä 309 a. 
säilyttää 309 b. 
säilö 432 b. 
säkki 65 a. 
säkä 416 a. 
säkö 354 a. 
säle 194 b.
sälö 313 a, 315 a, 347b, 

401 b. 
sänki 416 a. 
sänky 156 b.

säristä 347 b. 
särkeä 37 b, 60 a, 247b, 

296 a. 
särki 416 b. 
särky 128 b. 
särkyä 248 a. 
särmä 56 a. 
särmätön 54 b. 
särpiä 416 b. 
särvin 416 a. 
särvinpala 418 a. 
särväs 110 a. 
sättiä 134 a. 
säylä 215 b. 
säynävä 417 b. 
sää 89 a, 324 a, 389 b, 

464 b. 
säädytön 342 b. 
säädytön juttu 78 a. 
sääli 11 a, 421 a. 
sääliä 418 a, 421 a. 
sääri 330 a, 396 a. 
sääriluu 390 a. 
säärykset 105 a. 
sääskipäähine 64 a. 
säästäväinen 428 a. 
säästää 390 a, 392 a, 

406 a, 421 a.

T

taaja 335 a. 
taakka 426 b. 
taakseen 44 a. 
taaksepäin 424 a. 
taannoin 449 b. 
taas 1 a, 42 b, 253 a, 

285 b, 449 b, 467 b. 
tadikko 342 a, 423 a. 
tahansa 75 b, 425 b. 
tahdas 425 b, 426 a. 
tahi 8 b, 45 b, 88 b, 

201 b. 
tahko 425 a. 
tahraantua 461 b. 
tahria 204 a, 354 a. 
tahto 472 a. 
tahtoa 417 b , 425 b. 
taidoton 263 b. 
taikina 425 b, 426 a. 
taikinanjuuri 352 a, 

425 b. 
taikoa 147 a. 
taimi 426 a.

taina 426 a. 
tainnuksissa 37 b. 
tainnuttaa 38 a. 
taipua 224 b, 294 a. 
taipuva 225 a. 
taistella 496 b. 
taistelu 15 b, 19 b. 
taitava 19 a, 242 b, 

263 b. 
taitavasti 209 b. 
taito 263 a. 
taitse 424 b. 
taittaa 210 a. 
taivaanvuohi 37 a, 

343 b, 410 b. 
taival 496 b. 
taivas 426 a. 
taivuttaa 225 a, 251 a, 

294 a. 
tajuta 405 a. 
takaa 423 b. 
takainen 423 b, 424 b., 
takaisin 42 b, 44 a, 

424 a. 
takajalka 423 b. 
takakäteen 424 a. 
takana 423 b. 
takaosa 307 a. 
takaperin 423 b, 424 a. 
takapuoli 307 a, 424 b. 
takaraivo 416 a, 423 b. 
takareki 323 b. 
takasalpa 349 a. 
takaveräjällä 424 b. 
takeltua 427 b. 
takertua 86 b. 
takia 424 b, 431 b. 
takiainen 426 b. 
takimmainen 306 b. 
takinlieve 326 a. 
takki 174 b, 298 b, 

314 b, 374 a, 492 b. 
takkiainen 279 a. 
takku 426 b. 
takoa 253 a, 297 b, 

298 b, 424 b. 
takuuraha 418 a. 
tali 352 a. 
talja 259 a, 426b. 
talkkuna 426 b. 
talkoo 2 a.
talla 27 b, 106 b, 107 a. 
tallata 161 a, 326 a, 

435 b.

talli 151 a. 
tallirenki 151 a. 
tallukka 215 a. 
tallukkajalka 192 b. 
talo 426 b. 
talonmies 41 a. 
talonpoika 157 a, 249b. 
talteen 369 a. 
ta ltta  29 a, 427 a. 
talutella 480 a, 495 b. 
taluttaa 290 a, 427 a, 

479 b. 
talvi 427 a. 
talvilakki 404 b. 
tamma 66 a. 
tammavarsa 65 b. 
tam mi 40 a, 427 b. 
tamminen 36 b. 
tanhua 425 a. , 
tanssi 16 a, 17 b, 322 b, 

397 a, 493 b. 
tapa 231 a, 231 b, 328 b, 

422 a, 466 b, 491 a. 
tapaan 251 b. 
tapahtua 203 a, 361 b, 

393 a. 
tapaus 12 b. 
tappaa 72 b, 171b , 

356 b, 427 b. 
tappelu 436 a. 
tappi 257 b, 347 b, 

452 b. 
tappio 462 b. 
tappura 296 a, 458 b. 
tarhakäärme 467 b. 
tarina 399 a. 
tarjota 329 b, 330 a, 

428 a. 
tarjotin 323 a. 
tarkastaa 277 a. 
tarkasti 239 a, 422 a. 
tarkata 332 a. 
tarkka 392 a. 
tarpeeksi 35 b. 
tarpeeton 208 a, 457 a, 

492 a. 
tarpoa 427 b. 
tarttua 52 a, 192 b, 

342 b, 427 b, 428 a. 
tarve 83 a. 
tarvita 309 b. 
tarvoin 273 b, 379 a, 

427 b.
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tasainen 195 a, 365 a, 
409 a. 

tasata 365 b. 
tasku 152 b. 
taskupeili 420 b. 
tasoittaa 365 b. 
tattari 56 a. 
tatti 20 b, 56 b. 
taula 424 b. 
tauti 83 a, 236 a, 443 a, 

496 a. 
tavalla 41 a. 
tavallinen 334 a. 
tavara 46 b, 140 b,

307 b, 368 a, 428 b, 
484 b.

tavat 466 b. 
tavata 423 a. 
tavi 429 a, 442 b. 
tavoittaa 402 b, 423 a, 

435 b. 
te 458 b. 
tee 439 a. 
teekannu 439 a. 
teekannun nokka 36 b. 
teekeitin 375 b. 
teelm äs 76 b. 
teelusikka 219 a. 
teerenkaba 341 b. 
teerenpisama 174 a,

308 a.
teeri 153 b, 429 a. 
teeskennellä 67 a. 
teevati 18 a. 
tehdas 419 b, 429 a. 
tehdä 12 b, 66 b, 214 b, 

218 a, 257 b, 366 b, 
390 a, 429 a, 449 a, 
487 b. 

tekele 76 b. 
teko 30 b.
tela 115 b, 298 a, 399 a, 

429 a, 482 b. 
teljo 91 b, 429 a, 429 b. 
telkkä 39 b, 468 a. 
tellikka 397 b. 
telmiä 14 b, 40 b, 437b, 

498 a. 
teltapuu 121a , 429 b. 
te ltta  378 a. 
tem m aista 30 a, 359 b. 
tem m ata 52 a, 429 b. 
tem poa 359 b, 468 b. 
teppo 429 b.

tere 429 b. 
terhakka 19 a. 
teroittaa 61 a, 429 b,

437 a. 
teroitusliippa 287 a. 
terva 430 a. 
tervakäpälä 430 b. 
tervapääskynen 235 b. 
terve 420 a, 430 a. 
tervehtiä 430 b. 
tervehtyä 398 a. 
terveiset 430 b- 
terveydeksi! 420 a. 
terveys 430 b. 
terä 129 b, 319 a, 431a. 
teräksetön 230 a. 
teräksinen 431 a. 
teräs 398 b, 429 b. 
teräskynä 349 a, 407 a. 
terävä 275 a, 431 a. 
teurastaa 90 b. 
teurastaja 256 a. 
tiainen 128 a, 431 a. 
tie 34 a. 
tiedossa 432 a. 
tiedustaa 434 b. 
tiedustella 182 b, 431b. 
tienhaara 34 b, 432 a. 
tienristeys 364 a. 
tieosuus 467 b. 
tiesuksi 34 b. 
tieto 376 b, 431b, 488a, 
tietäjä 147 a, 268 a.

431 b. 
tietää 432 a. 
tiheä 335 a, 373b, 432b. 
tihku 432 b. 
tihkua 440 b. 
tihkusade 32 a. 
tihrusilmä 309 a. 
tiili 134 b. 
tiine 289 b, 434 a. 
tiinu 25 a, b, 160 a. 
tiira 443 b. 
tiistai 434 b. 
tiiv iisti 322 b. 
tiiv is 407 b. 
tiiv iste 432 b. 
tiivistää 132 a. 
tikankontti 184 b. 
tikapuut 202 b. 
tikka 185 a, 432 b. 
tikku 338 a. 
tila 432 b, 435 a.

tili 216 a, 364 a, 445 a. 
tilkka 108 a, 432 b. 
tilkku 432 b, 483 a. 
tina 412 b, 433 a. 
tinaaminen 219 b. 
tinkiä 359 b, 436 b. 
tipahtaa 433 a. 
tippa 108 a, 433 a. 
tippari 52 b. 
tippua 314 b, 433 a,

470 b. 
tiputella 498 a. 
lirskuttaa 442 b, 443 a. 
tiuhta 433 a. 
tiukka 131 b. 
tiukkaan 322 b. 
tiuku 441 a, b, 448 a. 
tiukuttaa 443 a. 
todella 434 b. 
todennäköisesti 483 b. 
todistaa syyttöm äksi

280 a. 
todistaja 327 b, 328 b. 
toe 322 b.
toimeenpanija 331 b. 
toimi 35 a, 333 b, 393a. 
toim ittaa 393 a, 398 a,

459 a. 
toinen 50 b, 250 b,

434 b.
toinen pääsiäispäivä

37 b.
toipua 328 a, 434 b. 
toisin 246 a, 435 a. 
toisinaan 50 b, 436 b. 
toiskätinen 505 a. 
toissapäivänä 436 b. 
toistaa 457 a. 
to iste 436 b. 
tokko 270 b. 
tolkku 435 a. 
tolkuton 78 a, 342 b.

435 b. 
tolppa 303 a. 
tomu 348 b, 435 b. 
tora 420 a. 
torahammas 436 b. 
torailla 158 a. 
torajyvä 83 b, 85 a,

119b . 
torakka 22 b, 334 b. 
torkkua 271 b. 
toro 28 b, 215 a. 
torstai 262 b.

torua 21 a, 134 a, 277a, 
439 a. 

torvi 438 a, 438 b. 
tosi 331 a, 437 a. 
totella 170 a, 177 a. 
totinen 91 a. 
totku 437 a. 
totta  434 b, 483 b. 
tottelevainen 170 a. 
tottua 63 a, 330 b. 
totuus 331 a. 
toukka 227 a, 437 a. 
touko 437 a. 
touvi 105 b. 
toveri 437 b. 
tsaari 170 b, 445 a. 
tsaarinpoika 439 b. 
tsaarintytär 439 b. 
tsaaritar 439 b. 
tueta 449 b. 
tuhat 450 a. 
tuhka 450 b. 
tuhkarokko 370 a. 
tuhkuri 69 b, 441 a, 

485 a. 
tuhlata 309 b, 438 a. 
tuhnio 464 a. 
tuhota 85 b, 212 a,

247 b, 364 b. 
tuhria 231 a, 372 a. 
tuhto 91 b, 195 b, 308a, 

397 a, 429 a, 429 b. 
tuhuttaa 441 b. 
tuikuttaa 313 b. 
tuisku 52 a, 340 b,

450 b. 
tuiskuta 341 a. 
tukala 470 b. 
tukea 328 a. 
tukehtua 454 b. 
tuki 257 a, 475 a. 
tukiainen 153 a, 153 b. 
tukinuitto mies 300 b. 
tukinvedättäĵä 342 a. 
tukinveto 300 b. 
tukipuu 156 b, 378 b.

450 a. 
tukistaa 451 a. 
tukka 490 a. 
tukkapölly 451 a. 
tukki 58 b, 149 a, 301a, 

409 b. 
tukkia 457 b. 
tukkiponttuu 323 a.
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tukkipuut 234 b. 
tukko 140 a. 
tuleentua 404 a, 474 a. 
tulee olla 405 a. 
tulehmo 354 a. 
tuli 46 a, 363 a, 452 a. 
tuliaiset 56 a. 
tulikivi 356 a. 
tulinen 296 b. 
tulipalo 329 a. 
tulirattaat 452 b. 
tulisija 418 b. 
tulitikku 397 b. 
tulla 91 a, 203 a, 208a, 

361 b, 451 a. 
tuloa tuottava 452 b. 
tulukset 452 b. 
tulusrauta 91 a. 
tumma 249 a, 249 b. 
tummanharmaa 378 b, 

389 b. 
tummanruskea 25 b, 

249 a. 
tunkea 207 a, 453 b, 

457 b. 
tunkkaisuus 453 a. 
tunnustaa 160 b. 
tunnustella 285 a. 
tuntea 177 a, 432 a, 

453 a, 455 b, 456 a. 
tuntem aton 431 b,

453 a, 471 b, 487 a. 
tunti 445 a. 
tuntum aton 177 a. 
tuo 263 b, 449 a. 
tuoda 453 b, 454 b. 
tuohenterva 35 a. 
tuohi 453 b. 
tuohiastia 24 a, 341 b,

454 b. 
tuohikoho 137 b. 
tuohikontti 112 b. 
tuoħikoppa 24 a, 169b. 
tuohikopsa 150 a. 
tuohiluta 115 a. 
tuohinen 361 b. 
tuohivakka 150 a. 
tuoksua 451 a.
tuoli 400 a, 402 b. 
tuolla 263 b, 264 a, 

449 b. 
tuolloin 454 a. 
tuomari 405 b. 
tuomenmarja 440 a.

tuomi 454 a. 
tuomiokirkko 394 b. 
tuom ita 411 a. 
tuonne 264 a, 449 b, 

454 b. 
tuonnempana 453 b. 
tuoppi 158 b. 
tuore 356 a, 454 b, 

482 b, 483 a. 
tupa 307 a. 
tupaantuliaiset 270 b. 
tupakka 422 þ. 
tupakkakukkaro 135 a. 
tupakkatunti 418 a. 
tuppi 79 a. 
tupsahtaa 509 b. 
tupsu 242 b, 461 b. 
turha 457 a. 
turhaan 260 a. 
turkikset 237 a, 259 a, 
turkki 349 b, 446 b, 

452 b, 455 a, 456 a. 
turmella 356 b, 398 a. 

411 a.
turmeltua 332 b, 356 a. 
turpa 266 b, 454 b. 
turpea 455 a. 
turruttaa 278 b. 
turska 374 a, 437 b. 
turtua 251 a. 
turva 257 a, 475 a. 
turvassa 425 a. 
turve 29 b , 454 b, 455a. 
turvota 336 b, 455 a. 
turvotus 353 b. 
tuska 1 a, 128 b, 247 a, 

292 a, 455 a. 
tuskainen 470 b. 
tuskastua 55 b, 455 b. 
tuskin 22 b, 95 b. 
tu tista  36 b, 205 a, 

220 a, 375 b, 416 b, 
417 a. 

tutkaim et 456 a. 
tutkia 364 b. 
tu ttava 456 a. 
tuttavuus 453 a. 
tu tti 36 b. 
tutustua 453 a. 
tuudittaa 397 a, 448 b. 
tuuhea 455 a. 
tuulaskoura 141 b,

452 b, 456 b.

tuulastaa 456 b. 
tuulenpesä 456 b. 
tuulenpuuska 436 b. 
tuulenpyörre 456 b. 
tuuli 20 a, 456 a, 478 b, 

489 a. 
tuulikela 345 b. 
tuulim ylly 456 b. 
tuulispää 436 b, 457 a, 

486 b. 
tuuliviiri 52 b. 
tuulivitsa 98 b, 505 b. 
tuulla 58 b, 456 b. 
tuuma 40 a. 
tuupata 435 b, 508 a. 
tuuppaus 437 b. 
tuuppia 41 b. 
tuura 340 b. 
tyhjentää 457 b. 
tyhjä 415 ł), 457 a. 
tyhm ä 54 b, 334 a, 

450 b. 
tykyttää 395 a. 
ty lsyä  449 a. 
tylsä 461 b. 
tynkä 275 a. 
tynnyri 25 a. 
typäs 449 b. 
tyrkätä 508 a. 
tyrm ä 457 b. 
tyrä 139 a, 458 a. 
ty ttö  264 a, 458 a. 
tyttölapsi 261 b. 
tytär 458 a. 
tytärpuoli 458 a. 
tyv i 275 a, 458 b. 
tyvipuoli 40 b. 
tyydyttää 431 b. 
tyy li 231 a. 
tyyni 71 a, 190 b, 230a, 

458 b, 491 a.
• yyniluontoinen 393 b. 
tyyntyä 8 a, 8 b, 12 b, 

68 a, 86 a, 230 a, 
458 b. 

työ 30 b, 365 b. 
työansiot 404 b. 
työkalu 22 a, 398 b. 
työkauhtana 327 b. 
työkärryt 429 b. 
työm ies 365 b. 
työnjohtaja 331 b. 
työntyä 201 b.

työntää 6 a, 220 a, b,
302 b, 385 b, 413 b,
435 b, 453 b, 459 a,
459 b, 508 a. 

työntökärryt 428 b. 
työpalkka 366 a. 
työpirtti 388 b. 
työpäivä 11 a. 
työreki 354 a. 
työteliäs 365 b. 
tähden 118 b, 425 a,

431 b, 433 b. 
tähdätä 239 a. 
tähkä 119b, 319 a,

460 a. 
tähti 433 b.
täi 322 b, 433 b. 
täky 416 a. 
täkykala 417 b. 
täkäläinen 460 a. 
tällainen 266 a. 
täm ä 460 b. 
tämänpäiväinen 460 b. 
tänne 460 a. 
tänään 460 a. 
täplä313 a, 320 a, 433 a. 
täpärällä 460 b. 
täpö 460 b. 
tärpätti 391 b. 
tärpätä 276 b, 277 a. 
tärvellä 356 b. 
tärähtää 417 a. 
täsmälleen 281 a. 
täti 31 b, 437 a, 459 b. 
täydennys 460 b. 
täysi 101 a, 442 b,

461 a. 
täysin 100 b. 
täysinäinen 460 b,

461 b. 
täyte 413 a, 414 a. 
täyttyä  460 b. 
täyttä  144 b. 
täyttää 461 b. 
täytyy 309 b. 
täällä 459 b. 
täältä 460 a. 
töhertää 372 a. 
töin tuskin 278 b. 
tökkiä 151 a, 444 a. 
tökötti 35 a. 
tölkki 471 b. 
tölli 64 a.
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töllistellä 461 b. 
töm istää 450 b. 
töm ähdyttää 435 b. 
töröttää 461 b. 
töyry tuoli 449 b. 
töyräs 157 a.

U

uhata 57 a, 418 b. 
uida 179 a, 463 b. 
uimarakko 23 b, 162 b. 
uinti 127 a. 
uistella 463 b. 
uistin 467 a. 
uittaa 6 a, 179 b, 463 b. 
uittosalko 473 a. 
uittosalon pää 307 b. 
ukko 399 a, 464 a. 
ukkonen 56 b, 343 b. 
ukkosenjyrinä 464 a. 
ukkospilvi 457 a. 
ukonkivi 407 b. 
ukonnuoli 401 a. 
ukonparta 78 a. 
ukontuhnio 62 b, 449b. 
ukonvaaja 41 a. 
uljas 242 b. 
uiko- 464 b. 
ulkokatto 116 a, 117 a, 

158 a, 392 a. 
ulkomaa 467 b. 
ulkomaalainen 487 a. 
ulkona 90 a. 
uiko nurkka 375 b,

462 b. 
ulko-ovi 484 a. 
ulkopuolinen 90 a. 
ullakko 244 b, 499 b. 
ullakkokamari 444 b. 
ulos 90 a, 464 b. 
ulostaa 389 b, 464 b. 
ulostus 301 b, 389 a. 
ulottua 460 b. 
ulpukka 23 b. 
ulvoa 437 b, 464 b. 
umm ehtua 453 a. 
ummenhaju 453 a. 
umm essa 464 b. 
umm istaa 465 a. 
umpimähkään 238 a. 
umpinainen 465 a.

umpisolmu 465 b. 
um pitauti 465 a. 
uni 465 b. 
unohtaa 465 b. 
untuva 342 a. 
untuvainen 337 a. 
uoma 13 b. 
upota 465 b. 
upottaa 294 a, 446 b,

466 a. 
upseeri 2 b. 
upukan kukka 329 b. 
upukka 225 a.
ura 365 b.
urakka 323 b, 466 b. 
urhakka 466 b. 
uros 466 b. 
urosa 92 b. 
urossika 467 b. 
urosteeri 153 b. 
urpu 185 a, 466 a. 
usein 335 b. 
uskalias 462 b. 
uskoa 466 b, 487 b. 
uskollisesti 488 a. 
uskonto 487 a. 
uskottu mies 327 b. 
usuttaa 467 a. 
utaret 462 b. 
uudestaan 467 b, 468b. 
uudin 418 b, 419 b,

467 b. 
uudis- 467 b. 
uuni 248 a. 
uuniluuta 58 a. 
uuninkomero 309 a. 
uuninotsan reuna 284b. 
uuninpelti 39 b. 
uuninpenkki 332 b. 
uuninperustus 155 b. 
uuninpäällys 348 a. 
uuninsuulauta 418 b. 
uuninsuupellit 41 a. 
uuninsärkijät 348 a. 
uurre 369 b, 418 b,

468 a. 
uurrepiena 398 a. 
uurtaa 468 b. 
uusi 468 b, 483 a. 
uutinen 376 b. 
uuttera 399 a. 
uutterasti 466 b. 
uuttu 468 a. 
uveavanto 462 a.

V

vaahto 141 b, 142 a, 
145 a, 498 b. 

vaaja 162 a, 257 b, 
412 a. 

vaaka 391 b, 488 a. 
vaaksa 440 a, 495 b. 
vaalea 471 b, 474 a. 
vaaleanharmaa 383 a. 
vaaleanpunainen 364b. 
vaaleanruskea 369 b. 
vaaleansininen 55 a, 

426 a. 
vaaleta 16 b, 473 a, 

479 b, 487 b. 
vaan 95 a. 
vaarin 476 a. 
vaarna 401 b, 499 b. 
vaate 394 a. 
vaatearkku 394 b. 
vaatekerta 336 a. 
vaatenaula 257b, 499b. 
vaatettaa 158 b. 
vaatia 176 a, 182 b, 

289 b, 438 a. 
vaatteet 158 b, 261 a. 
vaatturi 328 b, 394 b. 
vadelm a 469 a. 
vadelmanpunainen  

230 a.
vadelm apaikka 469 b. 
vaellus 187 b. 
vaha 469 b, 498 a. 
vahingoittaa 398 a, 

411 a. 
vahingossa 309 a. 
vahinko 15 b, 16 b, 

313 a, 438 a, 462 b,
469 b. 

vahti 109 a. 
vahtim estari 400 b. 
vahtisotam ies 439 b. 
vahva 216 b, 420 a. 
vahveroinen 469 b. 
vahveta  43 b. 
vahvistaa 217 a, 332 a. 
vai 8 b, 88 b, 201 b,

470 a. 
va ieta  470 b. 
vaihe 471 a. 
vaihtaa 70 a, 393 b,

471 a. 
vaikea 36 b.

vaikerrellen 470 b. 
vaikka 75 b. 
vailla 471 a. 
vaim o 242 b, 259 a. 
vaim on sisar 412 a. 
vain 435 a, 470 a, 470b. 
vainaja 172 a, 325 b. 
vainu 470 b. 
vainuta 274 a, 290 b. 
vaipua 426 a, 463 b. 
vaitelias 470 b. 
va iti 470 b. 
vaiva 247 a, 470 b. 
vaivainen 55 a, 55 b, 

267 a, 368 a, 466 b, 
470 b. 

vaivaiskoivu 78a, 408a. 
vaivata 247 a, 437 b, 

496 b, 498 b. 
vajaa 471 a. 
vajota 465 b, 471 a. 
vajottaa 86 a, 466 a. 
vajottava paikka 22 a. 
vakaantua 469 a. 
vakka 471 b. 
vako 106 a, 365 a, 

469 a. 
valaa 471 b. 
valahtaa 269 a. 
valakka 286 b. 
valehdella 129 b, 244 a, 

250 a, 412 a. 
valella 472 a. 
valhe 457 a, 472 b. 
valita 21 a, 444 b, 

473 a, 499 b. 
valittaa 129 b, 333 b, 

421 a, 497 a, 501 a. 
valitus 129 b, 422 a. 
valjaat 473 b. 
valjeta 473 a. 
valkaista 16 b. 
valkam a 6 b, 332 b, 

472 b. 
valkea 452 a, 472 b. 
valkki 473 a. 
valko 17 a. 
valkoinen 16 b. 
valkorousku 57 a. 
valkuainen 472 b. 
vallata 418 a, 472 a. 
vallaton 472 a. 
vallita  472 a. 
valloillaan 502 b.
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valm is 404 a, 474 a. 
valm istaa 12 b, 214 b,

380 a, 473 b. 
valoisa 472 b. 
valokuva 111 a, 302 b. 
valokuvata 394 a. 
valta 472 a, 496 b. 
valtakunta 439 b. 
valtatie 36 b, 328 b,

329 a.
valtim on tyk ytys 338b.
valtio 114 a.
valua 269 a, 433 a,

474 a. 
valurauta 446 a. 
vana 474 b. 
vangita 326 b. 
vanha 9 b, 49 a, 367 a,

469 b. 
vanhauskolainen 399a. 
vanhemm aksesi 470 a. 
vanhem m at 362 a,

470 a. 
vanheta 468 a. 
vanhus 399 a, 464 a,

470 a.
vanhuus 468 a, 470 a, 
vankila 10 b, 429 b.

457 b. 
vankka 43 b. 
vankkurit 364 a, 429 b. 
vanko 85 a. 
vannas 474 b. 
vanne 278 a, 388 a,

474 b.
vannoa 20 b, 160b .
vanu 478 b.
vanua 474 b.
vaota 469 b.
vapa 59 a, 284 a, 366 a,

420 b. 
vapaa 28 b, 35 a, 496 b. 
vapaana 502 b. 
Vapahtaja 398 b, 414b. 
vapaus 472 a. 
vapauttaa 319 b. 
vapautua 319 a. 
vapautum inen 312 a. 
vapista 416 b. 
vapsahainen 499 a. 
vara 474 b, 475 a. 
varas 232 a, 243 a,

475 b, 497 a, 
varastaa 141 b, 475 b,

varastohuone 227 b, 
228 a, 323 b. 

varhain 4 b, 5 a. 
variksenmarja 65 b, 

94 a, 330 a, 440 b, 
449 a. 

varis 235 a, 476 a. 
varistella 388 b. 
varjella 475 b. 
varjo 176 a, 314 a. 
varmaankin 28 a, 260b, 

483 b. 
varmasti 216 b. 
varm uuspantti 418 a. 
varoittaa 475 a. 
varovainen 428 a. 
varpa 194 b. 
varpelauta 257 a. 
varpu 14 b. 
varpunen 301 b, 389 b, 

442 a, 443 a, 497 b. 
varras 265 a, 318 b, 

406 a. 
varrellinen 475 a. 
varsa 65 b, 416 a, 476a- 
varsi 111 a, 327a, 370a, 

390 a, 3 9 1 a , 476 a. 
varsta 332 a, 440 b. 
vartalo 368 a. 
varten 251 b, 266 b, 

476 a. 
vartia 400 b. 
vartioida 109 a, 475 b. 
varuilla 476 a. 
varustaa 192 b, 476 a. 
varvas 15 a, 439 a. 
varvikko 15 a. 
vasam a 338 b. 
vasara 297 b, 383 b, 

478 b. 
vasen 80 a. 
vasenkätinen 80 b. 
vasikankello 313 a. 
vasikka 478 b. 
vaski 476 b. 
vaskikäärme 476 b. 
vasta 476 b, 478 a, 

509 b. 
vastaan 477 b. 
vastaankinaaja 449 a. 
vastaanotto 477 a. 
vastaanpaneminen  

478 b. 
vastainen 477 a.

vastakkain 477 a. 
vastam äki 478 a. 
Vastanaineet 242 b. 
vastaranta 478 b. 
vastasukaisin 478 a. 
vastata  477 a. 
vastatuuli 478 b. 
vastaus 289 a, 290 a. 
vastustella 478 b. 
vata  22 a, 468 a. 
vati 18 a, 468 b. 
vatkata 311 a. 
vatsa 22 b, 228 a, 479a. 
vatsakipu 83 b. 
vatsanahka 349 b. 
vatsanalus 479 a. 
vatsanalushihna 323 a. 
vatsavyö 323 b. 
vatupassi 479 a. 
vatvoa 468 b. 
vauhko 84 a. 
vauhti 74 a. 
vauhtipyörä 127 a, b. 
vaunut 104 a, 152 b, 

427 b. 
vavahtaa 82 a, 86 a, 

132 a, 198 b. 
vavista  417 a. 
vedellä 480 a. 
veden hylkääm ä 479 b. 
vedenpohjakasvi 208b. 
vedätys 480 a. 
vehnä 266 b, 335 a. 
vehnäleipä 25 a, 364 a. 
veijari 18 a, 243 a. 
veikko 481 a. 
veisata 294 b. 
veistellä 444 a. 
veistää 484 b, 485 b. 
veitsi 481 a. 
veli 481 a. 
velipuoli 481 b. 
velka 481 a. 
veltto  40 a. 
vemm el 16 a. 
vene 75 a, 395 a, 482 a. 
veneenkokka 262 b. 
venytellä  481 a. 
venähtää 72 a.
Venäjä 481 b. 
venäläinen 482 a. 
veres 352 a, 483 a. 
veri 483 a.
verinahka 88 a, 256 a.

verka 60 b. 
verkko 20 a, 27b, 186b, 

194 b, 269 a, 289 b, 
356 b, 390 a, 396 b, 
418 b, 427 b, 468 a, 
483 a. 

verkkojono 37 b. 
verkonkuivauspuu 

146 b. 
vero 259 b, 480 a. 
versoa 459 a. 
versokka 483 b. 
verta 477 a, 478 a, 

483 b. 
veräjä 16 b, 484 a. 
vesa 484 b. 
vesi 485 a.
vesieläin 442 b, 443 a. 
vesiheinä 209 b. 
vesihyönteinen 209 a. 
vesihöyry 86 b. 
vesikko 69 b, 441 a,

485 a. 
vesilamm ikko 190b . 
vesiliim a 376 b. 
vesilintu 442 a. 
vesiputous 154 a, 290b,

480 a. 
vesiranta 488 a. 
vesisade 465 b, 489 a. 
vesivaaka 479 a. 
vesiväylä 106 a. 
vespio 208 b. 
vesuri 112 b. 
vetehinen 480 a. 
vetelehtiä 490 b, 502 b. 
vetelä 270 b, 480 a. 
vetelöittää 270 b. 
vetinen 480 a. 
vetkuttaa 493 a. 
veto 131 a, 480 a. 
vetosilm ukka 410 a. 
vetosolm u 13 b, 312 a. 
vettyä  486 a. 
vetäistä  30 a, 275 a, 

352 b, 480 b. 
vetäjä 6 a. 
vetäytyä  479 b. 
vetää 334 b, 419 b, 

480 b, 496 b. 
vidin 437 b, 486 a. 
viedä 46 a, 106 b, 405a, 

462 a, 479 b, 480 b,
486 b.
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viekas 73 b, 290 b,
495 a. 

vielä 486 a. 
vieläpä 29 b, 100 a. 
viem iset 56 a. 
vienankarjalainen  

192 b. 
vieraanvarainen 73 b. 
vierailla 55 b. 
vieras 56 a, 471 b,

487 a. 
vierashuone 55 b. 
vieraspaikkakuntalai

nen 447 b. 
vierastaa 487 a. 
vierekkäin 355 a, 356b. 
viereksiä 473 b. 
vieressä 252 b, 477 b. 
vieri 487 a. 
vieriellä 174 b. 
vieritse 355 a, 487 b. 
vierittää 117 a, 498 b. 
vieriä 175 a, 487 b. 
vieroittaa 488 a. 
viertopuu 487 b. 
viertää 488 a. 
vieru 154 b. 
viesti 488 a. 
viettää 309 b. 
viha 488 b. 
vihamielinen 461 b. 
vihannoida 489 b. 
vihanta 488 b. 
vihata 489 a. 
viheltää 412 b, 489 a. 
vihi 489 a, 489 b. 
vihjata 495 a. 
vihkiminen 482 a. 
vihkimäkruunu 482 a. 
vihkiä 482 b. 
vihloa 340 b. 
vihm a 32 a. 
vihne 278 b. 
vihollinen 263 a. 
vihreä 420 a. 
vihta 476 b. 
vihtoa 179 a, 478 a. 
vihuri 436 ł>, 486 b. 
vihvilä 35 a. 
viihdy teliä 431 b. 
viihdyttää 455 a, 467 a. 
viikate 207 a, 400 a, 

489 b. 
viikko 261 a.

viikset 466 b. 
viila 260 a. 
viilari 392 b. 
viileke 212 b, 225 a, 

330 a, 333 a, 494 b. 
viiletä 490 b. 
viileä 490 a. 
viilipiim ä 62 a, 334 a. 
viilo 97 b.
viiltää 265 b, 494 b, 

500 a. 
viim e 333 a. 
viim ein 42 b. 
viim einen 34 b, 36 b, 

43 a, 212 b, 351 b. 
viim evuotinen 168 a, 

246 b. 
viina 494 b. 
viinaleipä 418 a. 
viinam yym älä 96 a, 

114 a.
viinapullo 396 b, 397 a. 
viinim arja 383 b, 443b. 
viinimarjapensas 443a. 
viipale 17 b, 351 b. 
viipsinpuu 494 b. 
viipyä 85 b, 420 b. 
viiru 39 b, 491 a. 
viisas 238 a. 
viisi 495 a. 
viisto 173 b. 
viita 15 a, 494 a. 
viitsiä  129 a. 
viitta  14 a, 486 b, 509a. 
viivästyä 85 b, 493 a. 
vikaantua 368 a. 
vik istä 468 b, 486 a, 

499 b, 501 a. 
vikkelä 275 a. 
vikla 490 a. 
vilahtaa 492 b. 
vilja 197 a, b, 437 a, 

490 a. 
vilja-aitta 9 a. 
viljakeko 119 a. 
viljellä 366 b. 
vilkuttaa 239 a. 
villa 490 a. 
villainen 378 a. 
villakartta 110 a, b. 
villalanka 57 a. 
villaleve 196 a. 
villapaita 225 a. 
villat 202 b.

villikelkka 345 b. 
vilpitön 91 a. 
viluinen 490 b. 
vilustua 180 a, 334 b. 
vilutauti 334 b, 484 a. 
viluttaa 416 b, 490 b. 
vinha 488 b. 
vinkua 392 a, 491 a, 

499 b. 
vino 493 b. 
vinoaidaksellinen 173b. 
vinoon 118 a. 
vintturi 497 b. 
vipu 16 b, 187 a. 
viranomainen 68 b. 
virike 364 a. 
virittää 300 a, 403 b, 

491 a. 
virka 35 a, 491 a. 
virkeä 18 b. 
virkkaa 491 b. 
virkku 38 b. 
virota 172 a, 328 a, 

491 a. 
virpa 17 a. 
virrata 291 a. 
virrenlukija 30 a, 32 a. 
virrenveisaaja 335 a. 
virsta 491 b. 
virsu 225 b, 491 b. 
virta 491 a. 
virtsarakko 175 b. 
virttyä 487 b. 
virua 492 a. 
viruttaa 81 a. 
virvoitella 48 a. 
visa 163 b, 492 b, 494a. 
visertää 443 a. 
viskata 21 b, 22a, 220b, 

373 a, 447 a, 492 b. 
viskin 188 b, 492 b. 
vitilum i 486 a. 
vitjat 440 b. 
vitkastuttaa 493 a. 
vitoa 438 b, 486 a. 
vitsa 2 b, 308 a, 366 a, 

443 b, 493 a. 
vitsastaa 493 a. 
vitsavaulo 280 b. 
viuhtoa 493 a. 
viulu 392 a. 
vivahtaa 337 b. 
voi 10 b, 50 b, 279 a, 

279 b, 495 b.

voida 403a, 405a, 495b. 
voide 232 a, 496 a. 
voidella 496 a. 
voihkia 279 a. 
voikukka 23 b. 
voim a 496 a, 501 b. 
voim akas 501 a. 
voittaa  462 b. 
voivotella  497 a. 
voivottaa 495 a, 496 b. 
vonkua 474 b, 495 a, 

497 a. 
vuode 227 a, 386 a. 
vuodevällyt 115 a. 
vuohi 155 a. 
vuohinen 330 a, 402 a, 

500 a. 
vuokra 499 b. 
vuolaasti 17 b. 
vuolas 500 a. 
vuolin 392 a. 
vuona 110 a, 500 a. 
vuori 9 a, 157 a. 
vuorikangas 9 a. 
vuorikangaskappale 

63 a.
vuorilauta 110 a, 259b. 
vuoro 289 a, 440 a.

500 a. 
vuorokausi 410 b. 
vuosi 499 b, 500 b. 
vuota 259 a, 462 b. 
vuotaa 269 a, 316 a,

470 b, 474 a, 500 b. 
vuoteenom ana 7 b. 
vuotias 500 a. 
vyyhti 494 a. 
vyö 58 a, 175 a, 323 a,

501 a. 
vyöpirta 175 b. 
vyötäiset 389 b. 
vyötärö 287 a, 319 a,

368 a, 501 a. 
vähetä 77 b, 192 a, 

339 b. 
vähitellen 502 a. 
vähä 362 b, 501 b. 
vähällä 448 a. 
vähän 503 b. 
vähäruokainen 483 b. 
väkevä 501 a. 
väki 260 a, 350 a, 501b. 
väkikapula 23 a. 
väkikapulanveto 15 b.
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väkipyörä 18 a. 
väkkärä 209 a, 845 b. 
väkä 157 b. 
väli 126 b, 355 b, 404 b.

471 a, 502 a. 
väliaika 46 a. 
väliaita 126 a. 
väliateria 346 b. 
väliin 436 b, 502 b. 
välikatto 189 b. 
väline 22 a, 331 b. 
välipohja 399 b. 
väliraha 318 a. 
välissä 125 a. 
välitse 126 b. 
väljetä 502 b. 
väljä 502 a. 
välkkyä 441 a. 
välskäri 52 a. 
välähtää 224 a. 
vänrikki 330 b. 
väre 109 b.
väri 111 b, 156 b, 246a. 
väristys 117 b, 417 a. 
väristä 36 b, 205 a, 

220 a, 375 b, 416 b, 
417 a. 

värisyttää 416 b, 438b. 
värjätä 246 b, 365 a. 
värjäysaine 246 a. 
värttinä 503 a. 
värttinäluu 390 a. 
värttinän paksumpi 

(ala)pää 106 a. 
västäräkki 194 b, 389b.

469 a, 485 b. 
väsyttää 225 b.

väsyä 14 a, 503 a. 
vävy 503 b. 
väännellä 250 a. 
vääntyä 248 a. 
vääntää 74 b, 139 a, 

249 b, 251 a, 433 a, 
493 b. 

vääpeli 52 a. 
väärentelijä 207 a. 
väärin 293 a. 
vääristynyt 396 a. 
väärä 493 b, 
vääräkirves 488 a. 
vääräkynsi 71 b.

Y

ydin 413 a. 
yhdeksän 503 a. 
yhdentekevää 505 a. 
yhteinen 503 b. 
yhtenään 506 b. 
yhtiö 384 a 
yhtyä 504 a. 
yhtä 503 b. 
yhtäkkiä 36 a. 
yhtäläinen 503 b. 
yhtä m ittaa 5 a. 
yhä 5 a. 
yksi 504 b. 
yksinkertainen 334 a. 
ylempi 318 a. 
ylen 505 b. 
ylenkatsoa 21 a. 
ylettyä 402 b. 
ylhäällä 505 b.

yli 306 a, 318 b, 325 a, 
505 b. 

ylimmäinen 505 b. 
ylimääräinen 208 a. 
ylioppilas 402 a. 
ylistää 140 a. 
yllä 317 b. 
yllättää 49 b, 423 a. 
ylpeillä 411 b. 
ylpeä 55 b. 
yltyä  201 b. 
yltää 402 b. 
yläitse 506 a. 
yläkivi 318 b. 
yläosa 289 a. 
yläpuolella 317 b. 
ylös 505 b.
ymm ärtää 46 b, 230 b, 

434 b. 
ympyriäinen 506 b. 
ympyrä 158 b. 
ympäri 506 a. 
ympäriinsä 465 a. 
yrittää 285 a, 332 b. 
yritys 418 b. 
yskiä 370 b. 
ystävä 36 b, 331b , 

438 b. 
ystävällinen 215 b. 
ystävällisesti 83 a. 
ystäväni 353 a. 
yö 507 a. 
yökötellä 510 a. 
yölepakko 259 a, 443 b, 

507 b. 
yöperhonen 507 b. 
yösilmä 353 b.

äes 11 b, 508 a. 
äestää 12 a. 
äijä 399 a. 
äimä 265 a. 
äiti 48 a, 244 a, 412 b. 
äitipuoli 48 a, 244 a. 
äkkimutkainen 129 a. 
äkätä 52 a, 349 a. 
äly 237 b. 
älytön 435 b. 
äpärä 419 a. 
äristä 466 a, 466 b, 

509 a. 
ärjyä 372 a. 
ärjäistä 357 a, 371 a 
ärsyttää 36 a, 267 a. 
ärtyä 509 a. 
ärähtää 372 a. 
äsken 9 b, 478 a, 449 b 

488 b, 509 b. 
äyräs 417 a, 508 a. 
äyskäri 207 b, 492 b. 
ääneen 29 a. 
äänestyspallo 377 a. 
ääneti 470 b. 
ääni 94 b.
äännellä 190 b, 495 b. 
äännäŉtää 81 a, 86 b. 
ääntää 94 a.

Ä

Ö

öŉähtää 86 b. 
öljy 305 a, 384 b, 395b, 

495 b.





Lyydiläisten asuma-alue. Kartan laatinut A im o T u r u n e n  v .  1944. Lyydi läisalueen 
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