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Puäʒʒtueʹjjsään Poronhoitosanasto 

Puõccu nõõmtõõzz Poron nimitykset 

čiõrmâǩ kermikkä, noin vuoden vanha vasa 

kooiskõs kosatus, porohirvas 5. ikävuotenaan  

kådsnjeräldd kunteusvaadin 

kååddas kunteus, urosporo 4. ikävuotenaan 

njolpp nulppo, sarvensa pudottanut poro 

puäʒʒ poro 

råånn, råånäldd runo, runovaadin, vasaton  

sââʹrves hirvas 

staainâǩ leʹbe staainiǩ vaadin, ikimaho 

ååʹreǩ         urakka, urosporo 2.ikävuodellaan  

vueiʹres vuorso, urosporo 3. ikävuodellaan 

vueʹsstiiudâs kosatusvaadin 

vuõnjâl vuongeli, naarasporo 2.ikävuodellaan 

ååʹreǩ urakka 

äldd vaami 

vueʹssäldd vasavaadin, vaami jolla on vasa 

Puõccu nõõmtõõzz Poron nimitykset 

ajohärkä vuejjamjeäʹrǧǧ 

härkä jeäʹrǧǧ 

kelosarvi čõõlčuäʹrvv,  kaalvčuäʹrvv 

kesy hihnaan tottunut poro läʹbǯǯpuäʒʒ 

kirjakkovaadin ǩeʹrjjäldd 

komeasarvinen poro säʹrǧǧemčuäʹrvv 

kälpinokka kä´lbbnju´nn 

mutsikki saʹmjaʹd 

opettamaton poro udam 

peurakorva ǩejspeʹllj 

pihaporo, pihalla viihtyvä šelljpuäʒʒ 

puikkosarvi čokkčuäʹrvv 

purkakarvainen (uusi karva syksyllä) påʹrǧǧpuäʒʒ, påʹrǧǧsõõus 

ryssänvalkko (kellertävän rusehtava) ruõššjuʹvjj 

suivakko čuõivâk 

valkko juʹvjj 
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valkko; harmaa valkko rääʹnesjuʹvjj 

valkko; (täysin valkoinen, albiino) kõbbju´vjj 

valkkovaami juʹvjjäldd 

sukkajalka sokkjueʹlǧǧ 

Poronhoitotyöt Puäʒʒhåiddtueeʹj 

ajattaa vueʹjted 

erotella poroja rätkkõõttâd 

haukuttaa koiralla uuǥǥted 

heittää suopungilla njuärsted 

jutaa jååʹtted 

kaivattaa tokkaa čiõkkâr kuäivted 

katsella poroja ǩiiččeed puõccid 

kirnuta ǩeârnnad 

koota noorrâd 

kuohita käʹcǩǩed 

kuohita hirvaita käʹčǩǩed saʹrvvaid 

laitistaa, taluttaa laiʹddjed 

merkitä meärkkad 

nylkeä äʹhtted 

paimentaa poroja peâmmad, puõččid ǩiõččâd 

ventää poroja  (pitää hihnassa) veäʹdded 

  

Poron toimintoja Puõccu tuåim 

kaivaa lumen alta kuäivvad, kuäivvam 

keloa sarvia čõõllâd,    

laukkoa tiârrâd 

maata, makoilla livveed 

nulkata vuäkkad 

palkia palggâd 

rykiä röökkâd 

vasoa kueʹdded 

märehtiä šmeeʹrted 

Paikat, esineet ja nimitykset Pääiǩ, kääuʹn da nõõmtõõzz 

ahkio ǩeʹrres 

aita, aitaus čuâll, äidd 
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kiekerö čiõǥrdõk 

kilkura ǩeâlǥal 

kirnu  ǩeârnn 

laidunnuspaikka čiõǥǥârsaajj, kuäiʹvtemsaajj 

paliskunta paalǥâskåʹdd 

palkinen paalǥas 

papana, poron kakka kääeʹr  (käkkar) 

porokoira puäʒʒpiânnai 

poromies puäʒʒooumaž 

porosaamelainen puäʒʒsäʹmmlaž 

reki ǩeâlkk, vueʹjjâmǩeʹrres 

reki (sanit) saan 

sarvikiela suopungissa värvv 

suopunki čâustõk 

parttio čoor, (čorri),    tukk (tuukk) 

tokka čiõǥǥâr (čiõkkar),       

elo (porotokka) jiâll ~ jiäjj       jiâll (jiâllu, jiâʹllja) 

tokka (iso)  årdd 

 

Poron korvamerkkien leikot Puõccu peʹljjmiârk 

altahanka vueʹllhangg, vueʹlnn hangg 

altahanka ja hangannokka poikki vueʹllhangg da rââst 

altavita vueʹlln veʹnn 

haara kueʹpper, sueʹrr 

halki, halkein luõʹddstõk 

hanka hangg 

hanka päällä ja poikki âʹlnn hangg da rââst 

pistel čälstõk 

poikki rââst 

pykälä cieʹǩǩes 

päältähanka âʹlnnhangg 

päältävita âʹlnnveʹnn 

tiilipykälä ǩiirbâč 

 


