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Poronhoito  - Puásuituálu 
Poron nimitykset Poccuu nomâttâsah 

ajokas vuájáán 

hirvas (yli 3-vuotias urosporo) sarves, sarva 

härkä (kuohittu urosporo) ergi, eergi 

ikimaho/ikiruno vaadin staainâh 

kermikkä (vuoden vanha vasa) čiermih 

kosatus (urosporo 5. talvenaan) koistâs 

kunteus (urosporo 4.  talvenaan) kodos, koddoos 

maakkana (urosporo 6. talvenaan) maakkan 

mutsikki (kok. tummanrukea poro) muuzzig 

nimiloppu (urosporo 7. talvenaan) nommâloppâ 

nulppo nolppo, nolpo 

pailakka (kuohittu, opettamaton urosporo) spääilih 

poro puásui, poccuu 

poro, hihnaa pelkäävä läbžipallee 

runo, vasaton/kantamaton vaadin ronno, rono 

urakka (urosporo 2. talvenaan) vaareeh 

vaadin áldu, ááldu 

valkko (albiinoporo) kobbâ, koobâ 

vasa vyesi 

vuongeli (naarasporo 2. vuodellaan) vuonjâl 

vuorso (urosporo 3. talvenaan) vyeveers 

  

Verbit Veerbah 

ajattaa vyejettiđ, vyejeet 

erotella poroja poroerotuksessa pygálystiđ, pygálystâm 

erottaa poroja rätkiđ, rááđhám, rátká 

haukuttaa (koiralla poroja) višâttiđ, viišât 

heittää suopungilla njuárustiđ, njuárustâm 

jutaa jotteeđ, jođám 

katsella (poroja katseluaidassa) kejâdiđ, keejâd 

kollostaa (sitoa poroja peräkkäin jonoon) kuálustiđ, kuálust 

koota (poroja) čokkiđ, čokkiim, čuákkee 

kuohita kaldiđ, kaldiim 

laitistaa, taluttaa poroa laiđiđ, laiđiim, läiđee 

lukea (laskea poromäärä) luuhâđ, luuvâm, lohá 

merkitä (poroja) miärkkuđ, miärhum 

muuttaa paikasta toiseen (vuotuismuutto) varriistâllâđ, varriistâl 

nylkeä njuovvâđ, njuává 

paimentaa (poroja) kuáđuttiđ, kuáđut 

taamoa (opettaa/kesyttää poroa) taammâđ, táámá 

vyyhdetä, suopunki njaammâđ, njaamâm 
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Poroverbit Poccuu veerbah 

alkaa vasoa kyedistuđ, kyedistuvá 

kaivaa lunta kuopille (porosta) čievârdiđ, čievvârd 

laiduntaa kuáttuđ, kuáttu 

laukkoa ruottâđ, ruáttá 

nulkata (poro juoksee hiljalleen) njolgestiđ, njolgeest 

palkia (laiduntaa) palgâđ, pálgá 

rykiä (olla kiimassa) roohâđ, raha 

tolvata (poro juoksee nopeasti) tuálvistiđ, tuálvist 

vasoa vuossiđ, vyessee 

  

Sanasto Sánádâh 

ahkio kerris 

aita äiđi, ääiđi 

etto (porojen kokoaminen erostusta varten) puásuiuuccâm 

kiekerö (porojen kaivuualue) čievâr 

kilkura (numerotunniste peurakorvalla) kilgoor ~ kilgool 

kirnu (erotteluaita, pieni pyöreä) kirno 

kollos (jono peräkkäin sidottuja poroja) kuálus, kuállus 

konttori (erotusaidan sivukarsina) konttur, konttor 

laidun kuáttumeennâm ~ kuáttum 

luppo (puun naava) jievjâm 

luukku luŋkká 

palkinen, paliskunta paalgâs, palgâs 

parttio (pieni porolauma, kymmeniä) čuurâ, čurruu 

peurakorva (merkitsemätön poro) kiäjuspelji 

porokarja  iälu 

siula (johdinaita) sivlá 

suopunki suoppâin, suoppânj 

tokka (suuri porolauma, satoja) čagge, čage 

veräjä verájâš, verájáá 

vieroporo (vieraan paliskunnan poro) viäruipuásui, -poccuu 

 

Teot (korvamerkissä) Säänih 

allapäällä oovdeldmaajeeld 

altahanka skivŋe 

haara  kyever 

halki luoddistah 

lovi cekki 

pistel särgi 

poikki rasta 

pykälä pittá 

päältahanka njavkke 

reikä räigi 

teroitettu čuvâstâh 

tolppa stuálppu 

vita vine 

tiili tijlâ 

 


