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Sukulaisuus  - Hyelkkivuotâ 
 

Perhe Peerâ 

isoisä äijih 

isoäiti ákku, ááhu 

isä eeči, eeji 

kaksonen jyemehâš, jyemeháá 

lapsenlapsi, isoisälle áijuh, áijuv 

lapsenlapsi, isoäidille ákkuv 

lapsi pärni, päärni 

poika (vanhemmilleen) alge 

sisarukset viälžá 

sisko uábbi, uá´bi 

tytär nieidâ 

veli viljâ, viiljâ 

äiti enni, eeni 

 

Laajempi perhe Vijđásub peerâ 

eno (äidin veli) iänui, ennuu 

serkku, miespuolinen viljâpeeli, -pele 

serkku, naispuolinen uárbimpeeli, - pele 

setä (isän nuorempi veli) čeeci, čeesi 

setä (isän vanhempi veli) eehi, eevi 

sisarenlapsi (enolleen) neepi, neve 

sisarenlapsi (äitiä nuoremmalle siskolle) muođđâl 

sisarenlapsi (äitiä vanhemmalle siskolle) kuáskiv 

täti (isän sisko) siäsá 

täti (äidin nuorempi sisko) muáđá 

täti (äidin vanhempi sisko) kuáski 

veljenlapsi (isää vanhemmalle veljelle) eehiv 

veljenlapsi (isää nuoremmalle veljelle) čeecciv 

veljenlapsi (tädilleen) siessâl 

 

Kummivanhemmuus Ristvanhimvuotâ 

kummilapsi ristpärni, -päärni 

kummipoika ristalge 

kummisetä risteeči, -eeji 

kummityttö ristnieidâ 

kummitäti ristenni, -eeni 
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Avoliitto ~ Avioliitto Ávuslitto ~ Näimilitto 

anoppi (puolison äiti) vyene, vuánnám 

appi (puolison isä) vuoppâ, vuopâ 

appi/anoppi lapsensa apelle/anopille (miniän/vävyn äiti/isä) lággu 

aviomies käälis, kállá 

aviovaimo kálgu, káálgu 

aviopuolison veljen vaimo t. veljen vaimot toinen toisilleen káluenni 

avopuoliso ávuskyeimi 

langokset (langot keskenään) maavâš, mavvâš 

lanko (tädin tai vanh. siskon mies tai vaimon veli) maahâ, maavâ 

miniä (lapsen aviovaimo) manje 

morsian myerssee 

nuoremman sisaren mies vivvâpeeli, -pele 

nuoremman veljen vaimo manjepeeli, -pele 

puoliso pelikyeimi 

puolison siskon mies spääjeeh 

puolison nuor. sisko t. puolison veljen/siskon t. serkun lapsi immeev, imevâh 

sukulainen hiäimu, hyelkki 

sukulainen, tuleva -saasâ (esim. vivvâsaasâ) 

sulhanen irge 

täti ~ käly (sedän tai enon tai vanhemman veljen vaimo) ime 

vaimon setä tai eno vuoppeeli, -pele 

vaimon täti tai puolison vanhempi sisko vyenepeeli, pele 

vävy (lapsen aviomies) vivvâ, viivâ 
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Anarâškielâ Suomi 

áijuv lapsenlapsi, isoisän 

ákku, ááhu isoäiti 

ákkuv lapsenlapsi, isoäidin 

alge poika 

ávuskyeimi avopuoliso 

čeecciv veljenlapsi (isää nuoremmalle veljelle) 

čeeci, čeesi setä (isän nuorempi veli) 

eeči, eeji isä 

eehi, eevi setä (isän vanhempi veli) 

eehiv veljenlapsi (isää vanhemmalle veljelle) 

enni, eeni äiti 

hiäimu, hyelkki sukulainen 

ime sedän tai enon vaimo tai vanhemman veljen vaimo 

immeev puolison nuorempi sisko t. puolison veljen/siskon lapsi 

irge sulhanen 

iänui, ennuu eno (äidin veli) 

jyemehâš, jyemeháá kaksonen 

kálgu, káálgu aviovaimo 

káluenni aviopuolison veljen vaimo t. veljen vaimot toinen toisilleen 

kuáski täti (äidin vanhempi sisko) 

kuáskiv sisarenlapsi (äitiä vanhemmalle siskolle) 

käälis, kállá aviomies 

lággu appi/anoppi lapsensa apelle/anopille 

maahâ, maavâ tädin t. vanhemman sisaren mies t. aviovaimon veli 

maavâš, mavvâš langokset, langot keskenään 

manje miniä (lapsen aviovaimo) 

manjepeeli nuoremman veljen vaimo 

muáđá täti (äidin nuorempi sisko) 

muođđâl sisarenlapsi (äitiä nuoremmalle siskolle) 

myerssee morsian 

neepi, neve sisarenlapsi (enolleen) 

nieidâ tytär 

pelikyeimi puoliso 

pärni, päärni lapsi 

risteeči, -eeji kummisetä 

ristenni, -eeni kummitäti 

ristpärni, -päärni kummilapsi 

saasâ (esim. vivvâsaasâ) sukulainen, tuleva 

siessâl veljenlapsi (tädilleen) 

spääjeeh puolison siskon mies 

siäsá täti (isän sisko) 

uábbi, uá´bi sisko 

uárbimpeeli, - pele serkku, naispuolinen 

viljâ, viiljâ veli 
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viljâpeeli, -pele serkku, miespuolinen 

vivvâ, viivâ vävy (lapsen aviomies) 

vivvâpeeli nuoremman sisaren mies 

viälžá sisarukset 

vuoppâ, vuopâ appi (puolison isä) 

vuoppeeli vaimon setä tai eno 

vyene, vuánnám anoppi (puolison äiti) 

vyenepeeli vaimon täti tai aviopuolison vanhempi sisko 

äijih isoisä 

 


