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Sukulaisuus-sanasto Ruâttvuõttsannõs 

akka äʹǩǩ (ääʹǩǩ, äkka)  

akka: akanretale äʹǩǩbieʹǩˈǩ (-bieʹǩǩ, -beâkˈka)  

anoppi   vueʹn (vuânˈnam, vuânˈnma)  

anoppi: lapsen anoppi tai appi, miniän t. vävyn vanhempi   laajj (laččâm, laččma)  

appi  vuõpˈp (vuõpp, vuõʹpˈpe)  

aviomies   kuõjj (kuõj, kuõjju)  

aviomies (ei nuori)   kääʹlles (källaz, källsa)  

aviomies (nuori)  ođđkääʹlles (-källaz, -källsa)  

aviopari   kaallâž 

aviopuoliso pieʹllkueiʹmm (-kueiʹm, -kuâimma)  

aviovaimo (poikia synnyttänyt) kaav (kaappi, kaappja ~ kaappǥa)  

aviovaimo (tyttöjä synnyttänyt) äʹǩǩ (ääʹǩǩ, äkka) USL aaʹǩǩi 

avomies ääʹvkueimm 

avomies vieʹncteʹmes kuõjj (-kuõj, -kuõjju)  

avovaimo ääʹvkueimm 

avovaimo vieʹncteʹmes kaav (kaappi, kaappja ~ 

kaappǥa)  

eno  jeän ~ jään (jiânˈnu ~ jânnu, jeänˈnʹja ~ 

jännʹja)  

eno (demin.)   jeännʹjaž ~ jännʹjaž (-ja, -jiʹžže)  

eno: äidin eno  jeänäʹjj (-ääʹjj, -äjja) USL aaʹjji 

eno: äidin sisaren mies  jeänbieʹll (-beäʹl, -beälla)  

esi-isä   maaddâräʹjj (-ääʹjj, -äjja) USL aaʹjji 

esivanhemmat (mon.)   maaddârpuärraz (mon.), maaddâr-ruåđ 

(mon.) 

esiäiti maaddâräkk (-ääkk, -äkka) lok. ääkkast 

heimo (suku)  roodd (=, rooʹdde)  

isoeno (isoäidin veli)   jeänäʹjj ~ jäänäʹjj (-ääʹjj, -äjja) USL aaʹjji 

isoisoisä   maaddâräʹjj (-ääʹjj, -äjja) lok. ääʹjjest (USL 

aaʹjji) 

isoisä   äʹjj (ääʹjj, äjja) USL aaʹjji 

isoisä: isoisän tai -äidin isä   maaddâräʹjj (-ääʹjj, -äjja) USL aaʹjji 

isosetä (isoisää nuorempi)   čieʹccäʹjj (-ääʹjj, -äjja) USL aaʹjji 

isosetä (isoisää vanhempi)   jieʹǩǩäʹjj (-ääʹjj, -äjja) USL aaʹjji 

isotäti (isoisän sisko)  sieʹssäkk (-ääkk, -äkka) lok. -ääkkast 

isotäti (isoäidin nuorempi sisko)   mueʹđđäkk (-ääkk, -äkka) lok. -ääkkast 

isotäti (isoäidin vanhempi sisko)   kuäʹsǩǩäkk (-ääkk, -äkka) lok. -ääkkast 

isovanhempi (isoisä)   äʹjj (ääʹjj, äjja) USL aaʹjji 

isovanhempi (isoäiti)   äkk (ääkk, äkka)  

isovanhempi: isovanhemman isä   maaddâräʹjj (-ääʹjj, -äjja) USL aaʹjji 
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isovanhempi: isovanhemman äiti   maaddâräkk (-ääkk, -äkka) lok. -ääkkast 

isoäiti   äkk (ääkk, äkka) lok. -ääkkast 

isoäiti: isoisän tai -äidin äiti   maaddâräkk (-ääkk, -äkka) lok. -ääkkast 

isä   eʹčč (eeʹjj, ečča)  

isä: isänisä äʹjj (ääʹjj, äjja) USL aaʹjji 

isäpuoli   eʹččpieʹll (-peäʹl, -peälˈla)  

kasvattilapsi peâmmpäärnaž (-päärna, -päärnže)  

kasvattipoika   peâmmâʹlǧǧ (-ââʹlj, -âlgga) USL õõʹlji 

kasvattitytär   peâmmnijdd (-niõđ, -niʹjdde)  

kasvatusvanhemmat peâmmpuärraz  

kummi (miespuolinen)   ristteʹčč (-eeʹjj, -ečča)  

kummi (naispuolinen)   risttjeäʹnn (-jieʹnn, -jeänna)  

kummi: (rakas) kummin poika   risttviilljâž (-viillja, -viilljže)  

kummi: kummilapsen kummi   kueʹmm (kueʹm, kuâmma)  

kummi: kummin isä   risttäʹjj (-ääʹjj, -äjja) USL aaʹjji 

kummi: kummin poika   risttvillj (-viillj, -viʹllje)  

kummi: kummin tytär   risttvuäʹbb (-vueʹbb, -vuäbba) USL vuâʹbb 

vueʹbbi 

kummi: kummin äiti risttäkk (-ääkk, -äkka) lok. -ääkkast 

kummi: lapsen kummit keskenään   kueʹm (mon.)  

kummikset kuâmmaniʒʒe ~ kueʹmeš  

kummilapsen kummi kueʹmm 

kummilapsi risttpärnn 

kummilapsi risttpäärnaž (-päärna, -päärnže)  

kummin poika (rakas) risttviilljâž 

kummipoika   risttâʹlǧǧ (-ââʹlj, -âlgga) USL õõʹlji 

kummityttö   risttnijdd (-niõđ, -niʹjdde)  

kuopus  vaahkâr (vahkkâr, vahkkra)  

käly (miehen veljen vaimo)  käälʹjeäʹnn (-jieʹnn, -jeänna)  

käly (veljen, sedän tai enon vaimo)  eʹmm (eeʹm, emma)  

kälykset (veljesten vaimot keskenään) käälʹjieʹnnež  

lanko   svaaik (=, svaaiʹǩe)  

lanko (vaimon nuorempi veli)   maakkâv (maakkâv, maakkva)  

lanko (vanhemman sisaren mies)  maakk (maaǥǥ, maʹǩǩe)  

lanko (äidin sisaren mies)  maakkäʹjj (-ääʹjj, -äjja) USL aaʹjji 

lapsenlapsi  pääʹrnpäärnaž (-päärna, -päärnže)  

lapsenlapsi (isoisälle)   äʹjjev (äʹjjev, äʹjjva)  

lapsenlapsi (isoäidille)   äkkav (äkkav, äkkva)  

lapsi   päärnaž (päärna, päärnže)  
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lapsi (miehen sisaren tai veljen lapsi tädilleen, jota hän 

kutsuu nimityksellä eʹmm)  

eʹmmev (=, eʹmmva)  

lapsi (nuoremman sisaren l.)  kuäʹsǩǩev (=, kuäʹsǩǩva)  

lapsi (vauva) siõmâž  

leski   liâskk (liâsk, lieʹsǩǩe)  

lähin (esim. sukulainen)   ââldmõs ruått (ruåđ, rueʹtte)  

lähisukulainen roodnairuått (-ruåđ, -rueʹtte)   

lähisukulainen ââldasruått 

mies (vaimon sisaren mies, lanko) svaaik 

miesserkku   viʹlljpieʹll (-peäʹl, -peälˈla)  

miniä   mââʹnnj (mââʹnj, mõnnju) USL mânnja, 

neeʹvesǩ (=, neeʹvska) 

miniä (sedän, isää vanhemman, vaimo)  mâʹnnjäkk (-ääkk, -akku)  

miniä (tuleva miniä)  mâʹnnjsõs (-sõõzz, -sõʹsse)  

mummo   äkk (ääkk, äkka) lok. ääkkast USL ill. 

akku 

naisserkku   vuäʹrnnpieʹll (-peäʹl, -peälˈla)  

nuoripari nuõrrpaarr 

nuoripari   ođđpaarr (-paar, -paʹrre)  

nuoripari (vastavihitty) ođđkaallâž (-kallâž, -kallža)  

omainen (sukulainen)  ruått (ruåđ, rueʹtte)  

omainen: lähiomainen roodnairuått (-ruåđ, -rueʹtte)  

orpo   vueʹrbes (vuärbbaz, vuärbbsa) USL 

vuâʹrbes 

ottolapsi   peâmmpäärnaž (-päärna, -päärnže)  

ottopoika   peâmmpäʹrnn (-pääʹrn, -pärnna)  

ottotytär   peâmmnijdd (-niõđ, -niʹjdde)  

ottovanhemmat peâmmpuärraz  

pariskunta   kaallâž (=, kaallša)  

perhe   piâr (piârri, piârrja)  

perheenjäsen piârneǩ (-neeʹǩǩ, -nekka)  

perheetön piârteʹm (-teeʹm, -temˈma), (#piârteʹmes)  

pikkutäti (isän sisko)  seâzzaž (seâzza, seâzzže)  

pikkutäti (äidin vanhempi sisko)  kuäskaž (kuäska, kuäskže)  

poika   âʹlǧǧ (ââʹlj, âlgga) USL õõʹlji, päʹrnn 

(pääʹrn, pärnna)  

poika; pieni,poikanen ââlǥaž, päärnaž 

poikalapsi   ååumpäʹrnn (-pääʹrn, -pärnna)  

poikamies (naimaton mies) holostoipäʹrnn, vuäʹmmpäʹrnn (-pääʹrn, -

pärnna)  

poikapuoli   päʹrnnpieʹll, âʹlǧǧpieʹll (-peäl, -peälˈla)  
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poikaystävä päʹrnntaaurõš (-taaurõõžž, -taaurõʹšše) 

pojanpoika   pääʹrnpäʹrnn (-pääʹrn, -pärnna)  

pojantytär   pääʹrn-nijdd (-niõđ, -niʹjdde)  

puoliso (mies )  kääʹlles 

puoliso (mies)   kuõjj (kuõj, kuõjju)  

puoliso (vaimo, joka on synnyttänyt myös poikia) kaav (kaappi, kaappja ~ kaappǥa)  

puoliso (vaimo, joka on synnyttänyt vain tyttöjä)   äʹǩǩ (ääʹǩǩ, äkka) USL aaʹǩǩi 

serkku (miespuolinen)   viʹlljbieʹll (-beäʹl, -beälla)  

serkku (naispuolinen)   vueʹrnnbieʹll (-beäʹl, -beälla)  

serkku, naispuolinen vuäʹrnnbieʹll 

serkukset (mon. naispuoliset )   vuäʹrnnbieʹlež (mon.) 

serkukset (mon.) (kun ainakin toinen on nainen)   vueʹrbenbieʹlež (mon.)  

serkukset (mon.) (miespuoliset)   viʹlljbieʹlež (mon.)  

serkukset (mon.) (naispuoliset)   vueʹrnnbieʹlež (mon.) 

setä (isää nuorempi)   čieʹcc (čieʹʒʒ, čeäcca) ~ USL čiäʹcc 

čeäcˈca čeäʒʒad 

setä (isää vanhempi)   jieʹǩǩ (jieʹjj, jeäkka) ~ USL jiäʹǩǩ jieʹjji 

setä: isän setä (isoisää nuorempi)   čieʹccäʹjj (-ääʹjj, -äjja)  

setä: isän setä (isoisää nuorempi)   jieʹǩǩäʹjj (-ääʹjj, -äjja)  

sisar   vuäʹbb (vueʹbb, vuäbba)  

sisarenlapsi (enoineen)   jännvaž (-va, -viʹžže)  

sisarenlapsi (enolle)   jännav ~ jeännav (=, jeännva)  

sisarenlapsi (äitinsä nuoremmalle sisarelle)   mueʹđđev (=, mueʹđđva)  

sisarenlapsi (äitinsä nuoremman sisaren kanssa)   mueʹđđvaž (-va, -viʹžže)  

sisarenlapsi (äitinsä vanhemmalle sisarelle)   kuäʹsǩǩev (=, kuäʹsǩǩva)  

sisarenlapsi (äitinsä vanhemman sisaren kanssa)   kuäʹsǩǩvaž (-va, -viʹžže)  

sisarpuoli   vuäʹbb-bieʹll (-beäʹl, -beälla)  

sisarukset vueʹbbež  

sisko   vuäʹbb (vueʹbb, vuäbba) USL vuâʹbb  

vueʹbbi 

sisko (isoisän sisko)   sieʹssäkk (-ääkk, -äkka) 

sisko (isoäidin nuorempi sisko)   mueʹđđäkk (-ääkk, -äkka) 

sisko (isoäidin vanhempi sisko)   kuäʹsǩǩäkk (-ääkk, -äkka) 

sisko (isän sisko)   sieʹss (sieʹzz, seâssa)  

sisko (siskosi perheineen, seuralaisineen)   vuäbbadiʹʒʒe  

sisko (äidin nuorempi sisko)   mueʹđđ (mueʹđ, muâđđa)  

sisko (äidin vanhempi sisko)   kuäʹsǩǩ (kueʹsǩ, kuäskka)  

siskokset, sisarukset vueʹbbež  

suku (miehen) roodd (=, rooʹdde) 

suku (naisen)   sokk (sooǥǥ, soʹǩǩe)  



                                                                                                                                                        www.kuati.fi 

sukulainen   ruått (ruåđ, rueʹtte), rooddlaž (-la, -liʹžže)  

sukulainen (lähisukulainen) roodnairuått, ââldasruått (-ruåđ, -rueʹtte)  

sukulaisuus   ruåttvuõtt (-vuõđ, -vuõʹtte)  

sukunimi   sokknõmm (-nõõm, -nõʹmme) 

sukupolvi   puõlvvõk (-võõǥǥ, -võʹǩǩe), puõlvv 

(puõlv, puõʹlvve)  

tyttärenlapsi niõđpäärnaž (-päärna, -päärnže)  

tyttärenpoika   niõđpäʹrnn (-pääʹrn, -pärnna)  

tyttärentytär   niõđnijdd (-niõđ, -niʹjdde)  

tyttö   nijdd (niõđ, niʹjdde)  

tyttöihminen nijddooumaž (-oummu, -ooumže) ~ 

ååumaž 

tyttölapsi nijddpäʹrnn (-pääʹrn, -pärnna)  

tyttönen   niõđâž (nieʹđe, niõđže)  

tyttöystävä nijddtaaurõš (-taaurõõžž, taaurõʹšše) 

tytär   nijdd (niõđ, niʹjdde)  

tytärpuoli   nijddbieʹll (-beäʹl, -beälla)  

täti (aviomiehen sisaren tai veljen lapsi tädilleen, jota hän 

kutsuu nimityksellä eʹmm)  

eʹmmev (=, emmva)  

täti (eʹmm) sisarensa tai veljensä lapsen (eʹmmev) kanssa   eʹmmvaž (-va, -vže)  

täti (isän sisar)   sieʹss (sieʹzz, seâssa)  

täti (sedän tai enon vaimo)  eʹmm (eeʹm, emma)  

täti (tätisi, äitiä vanhempi, seuralaisineen)   kuäskadiʹʒʒe  

täti (äidin nuorempi sisar)   mueʹđđ (mueʹđ, muâđđa)  

täti (äidin vanhempi sisar)   kuäʹsǩǩ (kueʹsǩ, kuäskka)  

täysi, biologinen sisar/veli gråådnai vuäʹbb/villj USL vuâʹbb  vueʹbbi 

ukki   äʹjj (ääʹjj, äjja) USL aaʹjji 

ukki (lapsenlapsensa kanssa)   äʹjjvaž  

ukko källsaž (källsa, källsiʹžže), kääʹlles (källaz, 

källsa)  

vaari   äʹjj (ääʹjj, äjja) USL aaʹjji 

vaimo (poikia synnyttänyt)  kaav (kaappi, kaappja ~ kaappǥa)  

vaimo (vain tyttöjä synnyttänyt)  äʹǩǩ (ääʹǩǩ, äkka) USL aaʹǩǩi 

vaimon nuorempi veli maakkâv 

vanhemmat: miniän t. vävyn vanhemmat (mon.)   laččâm (yks. nom. laajj)  

veli   villj ~ viʹllj (viillj, viʹllje), viilljâž (viillja, 

viilljže) (demin.)  

velipuoli pieʹllvillj (-viillj, -viʹllje) 

veljekset (mon.)   viilljâž (mon.)  

veljenlapsi (nuoremman veljen lapsi)   čieʹccev (=, čieʹccva)  

veljenlapsi (tädilleen)  sieʹssev (=, sieʹssva)  
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veljenlapsi (vanhemman veljen lapsi)   jieʹǩǩev (=, jieʹǩǩva)  

vävy  vivv (viiv, viʹvve), zeeʹtt (=, zeetta)  

vävy (tuleva vävy)  vivvsõs (-sõõzz, -sõʹsse)  

vävy (veljentyttären mies)  vivvbieʹll (-beäʹl, -beälla)  

ylkä (sulhanen)   vuõddâm (=, vuõddma)  

äidinäiti   jieʹnn-jeäʹnn (-jieʹnn, -jeänna)  

äijji (isoisä)   äʹjj (ääʹjj, äjja) USL aaʹjji 

äiti   jeäʹnn (jieʹnn, jeänna)  

äiti (lasten kielellä) määma  

äiti (äidinäiti)   jieʹnnʹjeäʹnn (-jieʹnn, -jeänna)  

äiti (äitipuoli)   jeäʹnnbieʹll (-beäʹl, -beälla)  

ämmi (isoäiti)   äkk (ääkk, äkka) USL aaʹǩǩi 

  


