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Kueʹllšeeʹllem -  Kalastus 

Kueeʹl Kalat 

jäuʹrrkuʹvǯǯ järvitaimen 

kåuǯaž tammukka 

luõss lohi 

nuʹǩǩes hauki 

reddruvddsaž, ruʹvddsaaujâž mutu 

riâvâs reeska 

räudd rautu eli nieriä 

sâʹvvel ~ sueʹvvel harjus eli harri 

särgg särki 

šapšš siika 

vuâsk ahven 

vueʹšnn made 

  

Kueʹl vueʹzz Kalan osat 

cuõpp kalanliha 

čuõmm suomu 

kueʹlltähtt kalanluu 

kuõpss maiti 

kuõpsskueʹll maitikala 

meeiʹn mäti, mädit 

meiʹnnkueʹll mätikala 

njäʹlmm suu 

pieʹcciǩ pyrstö 

pieʹcciǩveäʹpss pyrstöevä 

seäʹlǧǧveäʹpss selkäevä 

suʹvdd kidukset 

veäʹpss evä 

vueiʹvv pää 

äʹǧǧel rintaevien seudun luu,”kalan solisluu” 

äʹǧǧelveäʹpss rintaevä 

čueʹll  suolisto 

čââʹđ  sydän 

čâʹlmm  silmä 

 

Tuåim Toiminnat 

uʹštted uistattaa 

nueʹtted nuotata 

čääʹlled perata kalaa 

vuäggad onkia 

tuârbbad tarpoa 

koolǥted kulkuttaa 

koolǥtummuš kulkuttaminen 

čuõmsted suomustaa kalaa 

čueimmad sauvoa 

päʹlvveed savustaa(palvata) kalaa 

kueʹllčaaʹlli kalan perkaaja 
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põrggmõš kalan pyristeleminen verkossa 

sääiʹmid ǩiõččâd kokea verkko, verkkoja 

šeeʹlled kueʹl kalastaa 

puåtkkâd sääiʹm laskea verkko 

čiõhttâd paikata verkkoa 

muäʹrdded pauloittaa verkkoa 

kalggâd selvittää verkkoa 

ǩiâppeed kääriä lankaa verkkokäpyyn 

kuee´l kodded saada kalaa saaliiksi 

ruåksted, kuåksted rokastaa kala(koukata) 

koođđâd kutea 

košǩǩeed kuivattaa 

Luõss-sään Lohisanat 

luõss lohi 

äiddluõss kassilohi 

ǩeʹrjjluõss kirjolohi 

kuõpssluõss, koojjam kojamo (sukukypsä uroslohi) 

kreeil,( punainen mato jota lohi syö meressä) krilli 

vilcc järvilohi 

luõsskååđđ lohenkutu 

čuõʹvves luõss kirkaslohi (vasta merestä jokeen noussut) 

kuäräǩ talvikkolohi 

naaraslohi (sukukypsä) mei´nnluõss 

titti, tintti (pikkulohi) 1-3kg teʹdd, teeʹddaž 

  

Šiil da šeeʹllemneävʼv Pyydykset ja välineet 

äirr, ääir airot 

ääŋŋ hankain, airon kiinnityshanka 

austõk äyskäri 

võõnâs vene 

suukkâmvõõnâs soutuvene 

teʹljj veneen teljo 

mâŋŋteʹljj peräteljo 

kuåccamäirr ohjausairo, mela 

vuâppäirr huopausairo 

leâkk perälauta, johon moottori kiinnitetään 

verkon yläpaula pâʹjjreimm 

verkon alapaula vueʹllbieʹll 

verkko säiʹmm 

lohiverkko luõss-säiʹmm 

puätkk verkkojata 

jaakkârǩeäʹdǧǧ, čeullǩeäʹdǩǩ riippakivi, ankkurikivi, tupulikivi 

čeull tupuli 

čeull-lipp tupulilippu 

čueiʹmm sauvoin 

poʒʒvuõgg perho (viehe) 

sijmm, vääđđ siima 

mââimotor perämoottori 
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sakk haavi 

zääbbar lohipato 

luõsspueʹrdes lohiporras 

miõršš rysä 

jõnnmiõršš isorysä 

vuõgg onki, viehe 

vuäggam-määtt onkiliero, onkimato 

kärpäsen toukka, onkimiseen čuõrrusuõhss 

muõrrvuõgg onki (puukala) 

tä´lvv-vuäggmõš talvionginta, pilkkiminen 

liuvljemnueʹtt heittonuotta 

nueʹtt nuotta 

nueʹttolgg nuottaulku 

säiʹmmolgg verkkoulku 

kooʹli patopukki 

zääbbarmuõrr patopuu 

looun launi (mateenkoukku) 

ruäʹǩǩ lohikoukku, kalakoukku 

vuäggam-muõrr onkivapa 

vuõggǩeäʹlaž kela (ongen) 

vuõpss verkon liina 

vuõpssi säiʹmm liinava verkko 

vuõʹpssesvuõtt liinavuus (verkon) 

võõnâs-sätkk venevalkama 

pååddal pilkin koukku 

pååddalsijmm, pååddalvuõgg pitkäsiima 

 


