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Luâđ hääʹm – Luonnon muodot 

Suomi Sääʹmas 

harju viõrr  (viõr, viõʹrre) 

kangasmaa kuõlbân  (kuõlbbân, kuõlbbna)  

kumpare, kumpu, kukkula  škâuʹŋŋ  (âǩââuʹŋ, šǩââuŋŋa) 

kumpare, kumpu, kukkula, nulkki čuʹlpp  (čuuʹlp, čolppa) 

metsä (tunturimaan vastakohta) vueʹmm  (vueʹm, vuâmma)  

mäennyppylä, tieva, harjanne pååʹrr  (pååʹr, pårra) 

mäki teäʹrmm  (tieʹrm, teärmma) 

puujara, metsäraja vueʹmmraajj (-raaj, -raʹjje) 

suo, jänkä  jeäʹǧǧ  (jieʹǧǧ, jeägga)  

suo, jänkä (pieni)  jeäggaž  (jeägga, jeäggže)  

suonreuna jeäʹǥǥredd,  (-reeʹdd,-riddu) 

 

Suomi Sääʹmas 

jokilaakso (metsäinen) jokkvueʹmm 

laakso lieʹǩǩ  (lieʹjj, leäkkä) 

tunturilaakso tuõddârnueʹǩǩ (-nueʹǩǩ, -niâckka) 

tunturipaljakka tuõddârjõõlǥâš  (-jõlggâž, -jõlggsa) 

putous (vesiputous) ǩeeuʹŋes  (ǩeâuŋŋas, keâuŋŋsa) 

rotko (kuru) kuʹrčč  (kuuʹrc, korčča) 

haarake (vaaran, tunturin) njoonaš  (njonnaž, njonnsa) 

halkeama (rotko, syvänne) råʹǧǧ  (rååʹǧǧ, rågga) 

hiekkatörmä miell  (mieʹll, mieʹlle) 

marasto, morosto (tasainen koivulakinen selkämaa) mõõrâst (=, mõrsta) 

tiheikkö (lehtomainen) ruto (tiheä lehtipuuryteikkö) råått  (rååđ, rottu) 

tunturi tuõddâr  (tuõddâr, tuõddra) 

vaara vääʹrr (vääʹr, värra) 

kaisa, vuori, lumihuippuinen, korkea rannikkotunturi kaiss  (kaiss, kaissa) 

pahta, kallioseinä päʹhtt  (pääuʹt, pähtta) 

rova  (vanha palanut alue) ruäʹvv, ruäʹv, ruävva) 

ylänkö õllâs  (õõlâs, õllsa), pâʹjj-jânnam 

   

Suomi Sääʹmas 

joki jokk  (jooǥǥ, joʹǩǩe) 

jokisuu jokknjäʹmm, vuâllõk 

jokihaara jokksueʹrr  (-sueʹr, suârra) 

joenniska jokknjeʹšǩǩ 

joki: tyven, syvä joki kahden järven välissä veâlmm  (veâlm, vieʹlmme) 
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järvenselkä, ulappa jõrŋŋ  (jõõrŋ, jõʹrŋŋe) 

järvi jäuʹrr  (jääuʹr, jäurra) 

kapeikko pååʹǩǩ  (pååʹjj, påkka)  

kapeikko (pieni) pååǥǥâž  (pååǥǥa, påǥǥže) 

kari kuârgg  (kuârǥ, kuõrggu) 

koski kuõškk  (kuõšk, kuõʹšǩǩe) 

koskenniska (kuõšk)njeʹšǩǩ 

lahti luhtt  (luut, luʹhtte) 

lampi  lädd leʹbe jääuraž 

lompolo (lampi jonka läpi virtaa puro/ joki)  luubbâl  (lubbâl, lubbla) 

lompolo, pieni lubblaž  (lubbla, lubbliʹžže) 

luoto  (saari, pieni, kivinen, matala) laass   (laazz, laaʹsse) 

matalikko (veden alla) hiekkapankko kuʹvvi  (=, kuvvja) 

meri miârr  (miâr, mieʹrre) 

niemi njargg   (njaarǥ, njaʹrǧǧe) 

niva njââʹvv  (njââʹv, njâvva) 

pohja  (vesistössä) påʹnn  (pååʹnn, pånna) 

puro, oja vuäjj  (vuäj, vuåjju) 

ranta redd  (reedd, riddu) 

rantatörmä nirrâm   (=, nirrma) 

saari suâl  (suõllu, suâllǥa ~ suâllja) 

salmi čuäʹlmm  (čueʹlm, čuälmma) 

suvanto (leveä, hitaasti virtaava kohta joessa) sââvv  (sâvvan, sâvvna) 

vesistö čäʹccõs  (čäʹccõõzz, čäʹccõsse) 

vuono vuõnn  (vuõn, vuõʹnne) 

vuopaja vuõʹppi  (=, vuõppja) 

 


