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Metsässä – Mieʹccest 

Suomi Saame 

harjanne  pååʹrr  (pååʹr, pårra)  

harju viõrr  (viõr, viõʹrre) 

harju, kivikkoinen ǩeäʹdǩǩviõrr 

kallio kaʹlli  (=, kallʼja) 

kallio, jyrkkäseinäinen pähtt  (pääuʹt, pähtta) 

kangas  (kostea, koivua ja sammalta kasvava) soukkjânnam 

kangasmaa kuõlbân  (kuõlbbân, kuõlbbna) 

kangasmaa kuålvas  (kuålvvâž) 

kangasmaa, sileä, jäkäläinen ǩeâlǥ  (ǩiâlggi, ǩiâlggna) 

kannas mueʹtǩǩ  (mueʹtǩ, muâtkka) 

kanto čuõldd  (čuõld, čuõʹldde) 

juurakko suõʹbddi  (=, suõbddja) 

kivikko, rakka juõvv  (juõv, juõʹvve) 

kumpu, kukkula, kumpare čuʹlpp, škâuŋŋ 

kuru, rotko kuʹrčč  (kuuʹrč, korčča) 

laki (korkein kohta) čåʹǩǩ 

maa mädd  (määdd, maddu) 

metsä meäʹcc  (mieʹcc, meäcca) 

metsä (mäntymetsä) pieʹccmeäʹcc 

metsä (tunturimaan vastakohta) vueʹmm  (vueʹm, vuâmma) 

suo, jänkä jeäʹǧǧ  (jieʹǧǧ, jeägga) 

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

törmä teäʹrmm  (tieʹrm, teärmma) 

vaara vääʹrr  (vääʹr, värra) 

vaara (korkea, jyrkkä) čuʹlpp  (čuuʹlp, čolppa) 

vaara (sakeasti männikköä kasvava) kueʹʒʒ  (kuäccam, kuäccma) 

 

jäkälä  jeeʹel  (jeäkkal, jeäkkla)  

kivi ǩeäʹdǧǧ (kieʹđj, ǩeädgga) 

marja mueʹrjj (mueʹrj, mueʹrjja) 

naava, luppo    (Usnea barbata) lâpp  (lââpp, lõppu) 

puu muõrr  (muõr, muõʹrre) 

rahkasammal      (Sphagnum) seeuʹter  (seähttar, seähttra) 

karhunsammal    (Polytrichum) sââuʹŋel  (sâuŋŋal, sâuŋŋla) 

juuri (maassa oleva) vueʹddes  (vuäddaz, vuäddsa) 

sieni kuõbbâr  (kuõbbâr, kuõbbrâ) 

varpu tõõŋâs  (tõŋŋâz, tõŋŋsa) 

pååʹrr (pååʹr, pårra) harjanne 
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Sääʹmas Lääddas 

viõrr (viõr, viõʹrre) harju 

ǩeäʹdǩǩviõrr harju, kivikkoinen 

kaʹlli  (=, kallʼja) kallio 

pähtt  (pääuʹt, pähtta) kallio, jyrkkäseinäinen 

soukkjânnam kangas (kostea, koivua ja sammalta kasvava) 

kuõlbân  (kuõlbbân, kuõlbbna) kangasmaa 

kuålvas  (kuålvvâž) kangasmaa 

ǩeâlǥ  (ǩiâlggi, ǩiâlggna) kangasmaa, sileä, jäkäläinen 

mueʹtǩǩ  (mueʹtǩ, muâtkka) kannas 

čuõldd  (čuõld, čuõʹldde) kanto 

suõʹbddi  (=, suõbddja) juurakko 

juõvv  (juõv, juõʹvve) kivikko, rakka 

čuʹlpp, škâuŋŋ kumpu, kukkula, kumpare 

kuʹrčč  (kuuʹrč, korčča) kuru, rotko 

čåʹǩǩ laki (korkein kohta) 

mädd  (määdd, maddu) maa 

meäʹcc  (mieʹcc, meäcca) metsä 

pieʹccmeäʹcc metsä (mäntymetsä) 

vueʹmm  (vueʹm, vuâmma) metsä (tunturimaan vastakohta) 

jeäʹǧǧ  (jieʹǧǧ, jeägga) suo, jänkä 

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

teäʹrmm  (tieʹrm, teärmma) törmä 

vääʹrr  (vääʹr, värra) vaara 

čuʹlpp  (čuuʹlp, čolppa) vaara (korkea, jyrkkä) 

kueʹʒʒ  (kuäccam, kuäccma) vaara (sakeasti männikköä kasvava) 

  

jeeʹel   (jeŋkkal, jeäkkla) jäkälä 

ǩeäʹdǧǧ   (kieʹđj, ǩeädgga) kivi 

mueʹrjj   (mueʹrj, mueʹrjja) marja 

lâpp   (lââpp, lõppu) naava, luppo    (Usnea barbata) 

muõrr   (muõr, muõʹrre) puu 

muõrrmaadd puuntyvi 

seeuʹter   (seähttar, seähttra) rahkasammal      (Sphagnum) 

sââuʹŋel   (sâuŋŋal, sâuŋŋla) karhunsammal    (Polytrichum) 

vueʹddes   (vuäddaz, vuäddsa) juuri (maassa oleva) 

kuõbbâr   (kuõbbâr, kuõbbrâ) sieni 

tõõŋâs   (tõŋŋâz, tõŋŋsa) varpu 

harjanne pååʹrr  (pååʹr, pårra) 

 


