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áddjá, ádját isoisä 

áddjut, ádjubat lapsenlapsi, isoisän 

áhčči, áhčit isä 

áhkku, áhkut isoäiti 

áhkut, áhkubat lapsenlapsi, isoäidin 

áidna, áinnuhaš ainokainen 

bárragoddi, bárragotti pariskunta 

bearaš, bearrašat perhe 

boadnjá, boatnjá, isit, isida  aviomies 

čeahci, čeazit setä (isän nuorempi veli) 

čeahcit, čeahcibat  veljenlapsi (vanhemman veljen lapsi sedälleen) 

eadni, eatnit äiti 

eahki, eagit, egá, egát  setä (isän vanhempi veli) 

eahkit, eahkibat 

veljenlapsi (nuoremman veljen lapsi sedälleen, 
nuoremman miespuolisen serkun lapsi 
sedälleen) 

eanu, ednot eno (äidin veli) 

fuolki, fuolkkit sukulaiset 

gálgu, gálgut aviovaimo, eukko 

gálojeatni, gálojeanit käly (miehen veljen vaimo) 

gánda, gánddat, bárdni, bártnit poika 

goaski, goaskkit täti (äidin vanhempi sisko) 

goaskit, goaskibat 
nuoremman sisaren lapsi, nuoremman serkun 
lapsi tädilleen) 

guoibmi, guoimmit puoliso 

ipmi, imit täti (sedän tai enon vaimo) 

irgi, irggit sulhanen, poikaystävä 

jumešbealli, jumešbealit kaksospuoli 

jumeš, jumežat kaksonen 

láhčamaččat aviopuolisoiden vanhemmat keskenään 

láhčamastalit kutsua toisiaan lážak:si 

láža anoppi suhteessa lapsensa vanhempiin 

leaska, leaskkat leski 

mannji, manjit miniä (lapsen aviovaimo) 

maŋisboahtti, maŋisboahttit jälkeläinen 

máddu, máddarat kantaisä, kantaäiti,suvun vanhin, kantamuoto 

máhka, mágat lanko (puolison veli/sisaren mies, tädin mies) 

mánná, mánát lapsi 

máttaráhkku, -áddjá isoisoäiti, -isä 

moarsi, moarsit morsian 

muoŧŧá, muoŧát täti (äidin nuorempi sisko) 

muoŧŧal, muoŧŧalat sisarenlapsi (äitiä nuoremmalle siskolle) 

neahpi, neabit sisarenlapsi (enolleen) 

nieida, nieiddat tytär 

oabbá, oappát sisko 

oabbábealli, oabbábealit siskopuoli 

oapmahaš, oapmahaččat omainen 

oappážat, oappážagat sisarukset 

oarbbis, oarbásat orpo 
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oarpmealli, oarpmealit, oambealli, oambealit serkku, naispuolinen 

orrunguoibmi, orrunguoimmit avopuoliso 

ristáhčči, ristáhčit kummisetä 

risbárdni, risnieida, risbárdni kummilapsi 

risteadni, risteatnit kummitäti 

sássa, sásat (omd. vivvasássa, vuohppasássa) sukulainen, tuleva 

siessá, siesát täti (isän sisko) 

siessal, siessalat veljenlapsi (tädilleen) 

sivjjot, sivjjogat 
käly tai lanko, isida viellja, eamida oabbá, 
nieidda oappá isit, dievdoolbmo vielja eamit 

sohka, sogat suku 

spile, spilet 
käly tai lanko, isida oappá isit, eamida oappá 
isit, eamida vielja eamit,  

váhkar, váhkarat kuopus 

viellja, vieljat veli 

vielljabealli, vielljabealit velipuoli 

vilbealli, vilbealit serkku, miespuolinen 

vivva, vivat vävy (lapsen aviomies) 

vuohppa, vuohpat appi (puolison isä) 

vuoni, vuotnámat anoppi (puolison äiti) 
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ainokainen 
áidnamánná, áidnanieida, áidnabárdni, 
áinnuhaš 

anoppi (puolison äiti) vuoni 

anoppi suhteessa lapsensa vanhempiin láža 

appi (puolison isä) vuohppa 

aviomies boadnjá, boadnji, isit 

aviopuolisoiden vanhemmat keskenään láhčamaččat 

aviovaimo gálgu 

avopuoliso orrunguoibmi 

eno (äidin veli) eanu 

isoisoäiti, -isä máttaráhkku, -áddjá 

isoisä áddjá 

isoäiti áhkku 

isä áhčči 

jälkeläinen maŋisboahtti 

kaksonen jumežat 

kaksospuoli jumešbealli 

kantaisä, kantaäiti,suvun vanhin, kantamuoto máddu 

kummilapsi risbárdni, risnieida, risbárdni 

kummisetä ristáhčči 

kummitäti risteadni 

kuopus váhkar 

kutsua toisiaan lážak:si láhčamastalit 

käly spile 

käly (miehen veljen vaimo) gálojeatni 

lanko (puolison veli/sisaren mies, tädin mies) máhka 

lapsenlapsi, isoisän áddjut 
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lapsenlapsi, isoäidin áhkut 

lapsi mánná 

leski leaska 

miniä (lapsen aviovaimo) mannji 

morsian moarsi 

nuoremman sisaren lapsi, nuoremman serkun lapsi 
tädilleen) goaskit 

omainen oapmahaš 

orpo oarbbis 

pariskunta bárragoddi 

perhe bearaš 

poika gánda, bárdni 

poikaystävä irgi 

puoliso guoibmi 

serkku, miespuolinen vilbealli 

serkku, naispuolinen oarpmealli, oambealli 

setä (isän nuorempi veli) čeahci 

setä (isän vanhempi veli) eahki, egá 

sisarenlapsi (enolleen) neahpi 

sisarenlapsi (äitiä nuoremmalle siskolle) muoŧŧal 

sisarukset viellja 

sisko oabbá 

siskopuoli oabbábealli 

suku sohka 

sukulainen fuolki 

sukulainen, tuleva sássa (omd.  

sukulaiset fuolki 

sulhanen irgi 

tytär nieida 

täti (isän sisko) siessá 

täti (sedän tai enon vaimo) ipmi 

täti (äidin nuorempi sisko) muottá 

täti (äidin vanhempi sisko) goaski 

vastakkaista sukupuolta oleva sukulainen avioliiton 
kautta, esim. siskon mies sivjjot 

veli viellja 

velipuoli vielljabealli 

veljenlapsi (nuoremman veljen lapsi sedälleen, 
nuoremman miespuolisen serkun lapsi sedälleen)  eahkit 

veljenlapsi (tädilleen) siessal 

veljenlapsi (vanhemman veljen lapsi sedälleen) čeahcit  

vävy (lapsen aviomies) vivva 

äiti eadni 

 


