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Rannalla ja vesillä – Gáttis ja čázi alde 
 

 

suomi davvisámegiella 

aalto, laine bárru, bárut 

joki johka, joga 

järvenselkä, ulappa fávli, fávlli 

järvi jávri, jávrri 

kari gárggu, gárgo 

koski guoika, guoikka 

lahti luokta, luovtta 

lampi láttu, láddo 

lompolo (lampi, jonka läpi virtaa puro/joki) luoppal, luobbala 

luode, laskuvesi fiervá, fiervvá 

luoto (saari, pieni, kivinen, matala) lásis, lássá 

meri mearra, meara 

niemi njárga, njárgga 

puro ája, ádjaga 

ranta gáddi, gátti 

saari suolu, sullo 

satama hámman, hámmana 

suvanto (leveä ja hitaasti virtaava kohta joessa) savu, savvona 

syvänne (kosken alla) jorbmi, jorpmi 

syvänne (vedessä) čiekŋalas 

vedennousu (tulva tai vuorovesi) ahci 

venevalkama sátku, sátkku 

vesistö čázádat, čázádaga 

vuoksi, nousuvesi ulli, ullečáhci 

vuono vuotna, vuona 

 

verbit vearbbat 

aallota bárustit, bárusteapmi 

lyödä rantaan (aallot) gearrat, gearran 

lähestyä rantaa lahkonit gátti 

lähteä uimaan vuodjalit, vuodjaleapmi 

nousta (tulvavesi tai vuorovesi) ahcit, ahcin 

purjehtia borjjastit, borjjasteapmi 

rantautua mannat gáddái 

työntää vene rannasta vesille hoigadit fatnasa fávlái 

uida vuodjat, vuojan, vuojadit, vuojadeapmi 

veneillä johtit fatnasiin 

vetää vene puoliksi maalle cehkket, cehkken 
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davvisámegiella suomi 

ahci vedennousu (tulva tai vuorovesi) 

ája, ádjaga puro 

bárru, bárut aalto, laine 

čázádat, čázádaga vesistö 

čiekŋalas syvänne (vedessä) 

fávli, fávlli järvenselkä, ulappa 

fiervá, fiervvá luode, laskuvesi 

gáddi, gátti ranta 

gárggu, gárgo kari 

guoika, guoikka koski 

hámman, hámmana satama 

jávri, jávrri järvi 

johka, joga joki 

jorbmi, jorpmi syvänne (kosken alla) 

lásis, lássá luoto (saari, pieni, kivinen, matala) 

láttu, láddo lampi 

luokta, luovtta lahti 

luoppal, luobbala lompolo (lampi, jonka läpi virtaa puro/joki) 

mearra, meara meri 

njárga, njárgga niemi 

savu, savvona suvanto (leveä ja hitaasti virtaava kohta joessa) 

sátku, sátkku venevalkama 

suolu, sullo saari 

ulli, ullečáhci vuoksi, nousuvesi 

vuotna, vuona vuono 

 

vearbbat verbit 

ahcit, ahcin nousta (tulvavesi tai vuorovesi) 

bárustit, bárusteapmi aallota 

borjjastit, borjjasteapmi purjehtia 

cehkket, cehkken vetää vene puoliksi maalle 

gearrat, gearran lyödä rantaan (aallot) 

hoigadit fatnasa fávlái työntää vene rannasta vesille 

johtit fatnasiin veneillä 

lahkonit gátti lähestyä rantaa 

mannat gáddái rantautua 

vuodjalit, vuodjaleapmi lähteä uimaan 

vuodjat, vuojan, vuojadit, vuojadeapmi uida 

 


