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Sukulaisuus  -   Ruâttvuõtt 

Perhe Piâr 

isoisä: ukin tai mummon isä maaddâräʹjj 

isoäiti: ukin tai mummon äiti maaddaräkk 

isä eʹčč 

kaksonen juuʹmiǩ leʹbe juuʹmeǩ 

lapsenlapsi, isoisälle äʹjjev (äʹjjev, äʹjjva)  

lapsenlapsi, isoäidille äkkav (äkkav, äkkva)  

lapsi päärnaž (päärna, päärnže)  

poika  âʹlǧǧ (ââʹlj, âlgga), päʹrnn (pääʹrn, päʹrnna) 

sisarukset vueʹbbež 

tytär nijdd (niõđ, niʹjdde)  

ukki äʹjj (ääʹjj, äjja)  

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

(demin.)  

äiti jeäʹnn (jieʹnn, jeänna)  

 

Laajempi suku Veeidsab sookk 

eno (äidin veli) jeän ~ jään (jiânˈnu ~ jânnu, jeänˈnʹja ~ jännʹja)  

serkku, miespuolinen viʹlljbieʹll (-beäʹl, -beälla)  

serkku, naispuolinen vuäʹrnnbieʹll  

setä(isän nuorempi veli) čieʹcc (čieʹʒʒ, čeäcca)  

setä (isän vanhempi veli) jieʹǩǩ (jieʹjj, jeäkka)  

sirsarenlapsi (enolleen) jännav ~ jeännav (=, jeännva)  

sisarenlapsi (äitiä nuoremmalle siskolle) mueʹđđev (=, mueʹđđva)  

sisarenlapsi (äitiä vanhemmalle siskolle) kuäʹsǩǩev (=, kuäʹsǩǩva)  

täti (isän sisko) sieʹss (sieʹzz, seâssa)  

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

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

veljenlapsi (isää nuoremmalle veljelle) čieʹccev (=, čieʹccva) jieʹǩǩev (=, jieʹǩǩva) 

veljenlapsi (isää vanhemmalle veljelle) jieʹǩǩev (=, jieʹǩǩva)  

veljenlapsi (tädilleen) sieʹssev (=, sieʹssva)  

 

Kummivanhemmuus Risttpuärraz 

kummilapsi risttpärnn, risttpäärnaž (-päärna, -päärnže) 

kummipoika risttâʹlǧǧ (-ââʹlj,-âlgga  

kummisetä ristteʹčč (-eeʹjj, -ečča) 

kummityttö risttnijdd (-niõđ, -niʹjdde)  

kummitäti risttjeäʹnn (-jieʹnn, -jeänna)  

kummin äiti, (kummimummo) risttäkk 

kummin isä, (kummiukki) risttäʹjj 
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Avioliitto ~ Avoliitto Veäʹncc ~ Vieʹnctemes lett 

anoppi (puolison äiti) vueʹn (vuânnam,vuânnma) 

appi (puolison isä)  vuõpp (vuõpp, vuõʹppe)  

aviomies kääʹlles (källaz, källsa)  

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

aviovaimo ( tyttöjä synnyttänyt) äʹǩǩ (ääʹǩǩ, äkka)  

aviopuoliso pieʹllkueiʹmm 

aviopuolison veljien vaimot. veljesten vaimot 

toinen toisilleen, kälykset 

kääʹljieʹnnež 

avopuoliso äävkueiʹmm 

enon vaimo eʹmmäkk 

isän siskon mies maakk 

isän nuoremman veljen vaimo eʹmm 

isän vanhemman veljen vaimo eʹmmäkk 

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

langokset keskenään svaaik 

miniä (lapsen aviovaimo) mââʹnnj 

morsian kaavsõs 

sulhanen vuõddâm 

sukulainen ruâtt (ruâđ, rueʹtte) leʹbe ruått (ruåđ, rueʹtte) 

sukulainen (lähisukulainen) roodnairuâtt, ââldasruâtt 

tuleva miniä mâʹnnjsõs (-sõõzz, sõʹsse) 

tuleva vävy vivvsõs (-sõõzz, sõʹsse) 

täti: äidin vanhemman siskon mies (kuäʹsǩǩ) maakkäʹjj 

täti: äidin nuoremman siskon mies (mueʹđđ) maakk 

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

vävy (lapsen aviomies) vivv (viiv, viʹvve) 

 


