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EeskÖne.

Kui Seltsimine Soome ja Eesti suguwennaste wahel läheb päiw
päiwalt wirgemaks, on kaa tarwis keeleöpetuse raamatuid muretseda.
Esimeseks hakatuseks wötsin ma nöuuks toimetada ainult selle söna-
raamatukese, sest ei aega ega joudu weel olnud suurema kallale käia.
Selle kirjutamise ajal on tuhandad ktisimused minule wastanud herrad
Toomas ja Paul Undritz, ning herra J. Ituws, kellest järgmine önneks
on Yiljandi ja Tallinna murde rajalt, esimesed Tartu murde piiriltpä-
riti. Minule henesele jälle oli Hiiu- ja Saaremaa keele sönawarandus
köige tutawam. Uuemaid sönu olen palju saanud Pastor Hurfi käest
igapäiwase seltsimise lähi terwe suwe ajal. „Suuren pinon vieressä on
hyvä lastuja poimia". Sönaraamat muidu stindis nenda, et iilemal
nimetatud Eestlastega iimberpandi siiiisönalt, terwe Lukemisto, kelle
lehekiilgedelt pärast poole ma hoolsaste kirjutatud tähendused kokku
korjasin. Wiimaks wötis herra iiliöplane J. Bergman waewaks köik
minu töö läbiwaadata. Ma pruugin siin asu tänada neid köiki minu
aitajaid.

Mitmes kohas juhtub sönaraamatu pruukijale asju, millega ta ei
wöi rahul olla, seda ma tean. Aga ma olen pidanud ikka midagi tä-
hendust sisse panema, sest seda nöuah iga iiks köige esite. Kirjuta-
mise wiisis olen käinud uuemaid jälgi, jätes wana kirikuraamatutes
höitsewa korrapäratuma wiisi körwale. Sönatiiwedest ei ma kirjuta-
mise wiisis ole woinud nenda palju kinni pidada kui wahest teadus
seda soowiks. Olen siiski möistlikuks pidanud Doktor Weske järele
kirjutada luen (tiiwest luge), sile, siä, ega loe, söe, sea. Tiiwe pääle
waadates olen ma kaa kirjutanud päiw w. päilce; töine w. too; seal
seal tiiw. se; nenda w. need; wäike, wäikene t. wäha e. wähe; haaste
t. hää; jatkama, wanast juurest jada (jata); kand sest samast tiiwest
kui kannus, kanne; (poig ja pois); ialgi t. iga; pää, hää, jään w.
päid, paha, häid, jäin; tunnistada t. tunde; vallitseda t. wald; and-
nud t. anda, aga pannud t. pane.

Niitidses Eesti keeles on h läinud pia-aegu tiihjaks täheks, kelle
pruukimine ei näida kirjutajatel olewat täieste kindel. Ma olen sa-
mase tähe pruukimises wötnud juhiks keeleteaduse, sugukeeled ja mur-



ded ning ka jault köige wanemate Eesti raamatute keele. Aga juha
StahFi ajal näidah h Tallinna murdes nenda samuti suremas olnud kui
ta ntltid on Yöni ja Hiiumaa murretes.

Kolme järgu tähendamist ma veel takan körwalt waadata, nenda
samuti allatiwi löpugi pmukimist.

Löpetuseks soovin, et tööga ega ainult ilusate sonadega mois-
taksime läheneda seda ligedal olevat aega, millal Soome ja Eesti rah-
vas on uhtena kirjandusepiirina. Ma tähendan seda, et iga iiks hari-
tud Soomlane voiks tähtsamaid Eestikeelelisi, iga iiks haritud Eest-
lane tähtsamaid Soomekeelelisi raamatuid lugeda. Se ei ole vöimatu
kui meie tahame, sest meie keeled on kaks vösakest iihest kannust,
ainult kaks murret.

Helsingis, talvekuul 1880.

Toimetaja.
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A.
Aaken-poika, -pojan s. Aakepoeg,

Aagepoeg.
aallokas, -kkaan adj. lainekas, lai-

neline.
aalto, -Ilon s. laine.
aamiainen, -sen s. eine, prnukost,

suurus.
aamn s. hommik; aamulla bommikul,

hommiku, homme.
aamu-kaste, -een s. hommikukaste.
aamn-koi s. hommikukoit, koit.
aamu-laulu s. hommikulaul.
aamunen, -usen s. hommik; aamu-

sella hommikul, hommiku.
aamu-pnhde, -hteen s. hommikupuhe,

puhe, hommikuhämarik.
aamu-puoli, -len s. hommikupool.
aamu-rukous, -uksen s. hommiku-

palwe.
aamu-rusko s. hommikupuna, koit.
aamn-tähti, -hden s. hommikutäht,

koidutäht.
aapis-kirja s. aabitsaraamat.
aarre, -rteen s. raha-auk, rahapa da,

warandus.
Aasia s. Aasia.
aatelis-mies, -miehen s. aadlismees,

möisnikusu’uline, e. -suguline.
aatelis-palvelija s. aadlismehe e.

möisnikusubilise teener, aadlis-
teener.

aatelis-sukn, -suvun s. aadlisugu,
möisnikusugu.

aatelisto s. aadliseisus, möisnikusei-
sus, aadlisugu, möisnikusugu.

aatelis-valta, -lian s. aadliwöimus,
möisnikusu’uwoimus.

aava adj. lage, awa.
aave, -een s. wiirastus, kaapjalg,

öökäija, haimamine.
aavistan, -aa, v. haimama, ettehai-

mama, ettetundma, arwama.
aavistus, -uksen s. haimamine, ette-

haimamine.
abbedissa s. abbedissa (juhataja

naisterahwas kloostris).
adventti, -tin s. Kvistuse tulemise-

piilia.
ab int. ah!
ahaa int. ahaa! paras! ähää!
ahdan, ahtaa v. ahtma.
ahdas, ahtaan adj. ahas. kitsas, ah-

takene; joutua ahtaalle kimbatu-
sesse sattuma, kimpu saama,

ahde, ahteen s. mäerind, mägi.
ahdistan, -aa v. pääle tungima, taga-

ajama, kitsikut tegema, taga kiu-
sana, ahastama.

ahdistelen, -11 a v. kitsandelema, taga
kiuslema.

ahdistus, -uksen s. taga-ajamine, kit-
sandus, tagakiusamine.

ahkera adj. töökas, agar, ahastus;
ahkeraan agaraste, wirguste, usi-
naste.

ahkerasti adv. agaraste, wirguste,
usinaste.

ahkeroin, -idä agar, usiu olema,
ahkeroitsen, -itä v. agar, wirk ole-

ma, piiildma, hoolsaste piiiidma.
ahkeruus, -uuden s. agarus, wirkus,

usinus.
ahkio s. (kunasarnane) pödraregi.
ahnas, -aan adj. ahne.
ahnaus, -uden s. ahnus.
ahne, -een adj. ahne, wirk.
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aho s. pöletamise lähi pölluks tehtud, | aikominen, -isen ja
pärast heinamaaks jäänutl kannis-
tik, kiitismaa, palu.

Ahtola s. Ahi, weehaldja kodu.
ahuni s. iilem Tatarlaste papp.
Ahvenan-maa s. Ahwenamaa, Aalan-

disaared (Soome ja Rootsimaa
wahel).

Ahvenan-meri Alrwenameri,Aalandi-
meri.

ahvetun, -ttua v. (silmnäust, ihuna-
hast) löhnema, karedaks saama
kewadise tuule lähi; ahvettnnut,
silmnäust karedaks saanud tuule
lähi, koometanud, näustketutanud
e. kätutanud.

aidan-pano s. aiategemine.
aika, ajan s. (aig), aeg; jo aikaa

ammu; aikaa sitten ammu siis,
ammu aja eest, ammugi ju; aikaa
voittaen aegamööda, aja pääle;
hyvän aikaa häätliki aega; ison
aikaa pitkä aja; jonkun aikaa
tilki aega, mone aja: kauan aikaa
kana aega; par’-aikaa par’aegu,
praegu; sillä aikaa sell ajal; sillä
aikaa, knin sell ajal, kui; vähän
aikaa vähe aega; yhf-aikaa iihte
aega, iihel ajal; tähän aikaan sell
ajal, seda aega; tulla aikaan toime
saama; aikanansa öiget aega, öi-
gel ajal; aikoihin toime, aegu;
yksin ajoin iihel ajal.

aika adj. ei dekl. täiskaswanud,
wäga, kaunis; aika härkä täis-
kaswanud härg e. ssnn; aika
paatonen iisna tubli kivi; tuota
on aika narri too e. se on päris
halp.

aika-ajoin adv. ajuti.
aikaan-saaminen, -isen s. toimesaa-'

mine.
aikaan-tnlo s. toimesaamine.
aika-ihminen, -isen adj. täiskaswa-

nud inimene.
aikainen, -isen adj. aegne, warane;

aikaisin adv. wara, aegsaste; ai-
kaisemmin waremine, aegsamine.

aika-kirja s. ajaraamat, kroonika.
aikalainen, -isen adj. aegne.

aikomus, -uksen s. nsu, nöuuwöt-
mine.

aina adv. ikka, alati; kiinni; aina
keväimeen asti kuuni kewadeni.
ei ainakaan ei wist; ainakin kuli
ikka; vaan metsänkäynti on ai-
nakin W:u tärkein toimitus kiit-
timine on siiski ikka W. köige
armsam tallitus.

ainainen, -isen adv. igawene, alatine.
aine, -een s. aine, teuolu, materia,

olit, asi; kesknstelemnksen ainee-
na läbirääkimise, jutuajamise as-
jana.

ainiaan 1. ainian adv. ikka, alati,
ainoa adj. ainus; ainoastansa 1. ai-

noastaan iiksi, uksina, iiksnes, ai-
nult.

ainoasti adv. ainsaste, ainult, tiksi.
ainokainen, -isen adj. = ainukene;

jok’ainokainen iga iiks.
ai’on 1. aivon, aikoa v. nsim e.

nöuuks wötma, mötlema, tahtma;
niinkuin nivotaan minkinpitävän
tehdä nagu tahetakse e. soowi-
takse et igaliks piab tegema.

airo s. air, aer, söudmisemöla.
aisa s. ais.
aita, aidan s. aid.
aivan adv. aiwa, iisna.
aivon to. ai’on.
ajaja s. söitja, ajaja,
ajallinen, -isen adj. ajalik, ajaline.
ajan, -aa v. söitma, ajama, tuurima;

ajaa partaa parda, habet ajama;
a. perästä taga ajama; a. pois ära
ajama; ajaminen, -isen söitraine,
ajamin e.

ajast-aika, -ajan s. aasta, ajastaeg.
ajattelen, -atella v. mötlema; aja-

tellen möteldes.
ajattelevainen, -isen adj. mötlew,

mötleja.
ajatus, -uksen s. möte.
ajelen, -11 a v. söitlema, ajelema;

ajelevat merellä ujuwat, köiknwat
merel.

ajelu s. söitlemine, ajelemme; olla
ajelulla olla ajelemas, hulkumas;



3

olla ajeluna olla ajelewaks, aje- alapuoli, -len s. alumanepool; ala-
lewana, weeretuseks.

ajo s. ajamme, soitanne, söit.
ajo-ase, -een s. ajamiseriist.
ajo-elävä s. söidulojus.
ajo-hihna s. söidurihm (nahkne).
ajoittain adv. ajuti.
ajo-kalu s. söiduriist.
ajutantti s. adjutaut.
akana, akanainen, -isen s. agan,

kölu.
akatemia, s. akademia, universiteet.
akka, akan s. wana naisterahwas,

naine.
akka-rukka, -ukan s. wa’a naiste-

rahwas, waene naine,
akkuna s. aken.
akkunan-klasi ,s. aknaklaas.
ala s. ala, piir;

alatse alt mööda, alt poolt mööda;
alempana alamal, madalamal.

ala-amiraali s. alam-admiral.
alainen, -isen adj. alune, alemal

olew; moitteen alainen laimamise-
alune, laimataw; viljelyksen alai-
nen harimise-alime, harimise ali
olew.

alaisuus, -uuden s. alasus; saatetaan
luulon alaisuuteen pannakse kaht-
lemise alla; epäluulon alaisuus,
arwamise all-olemine, arwamise-
alasus.

ala-kerta, -rran s. alumine kord,
alakord.

alallinen, -isen adj. paigalino, ali
olew.

ala-luutnantti, -tin s. alaleitnant.
alamainen, -isen adj. alandlik; s.

aiam.
alammainen, -isen = alamainen,
alamaisuus, -uuden s. alandus.
alammaisuus, -uuden adj. = alamai-

suus.
alan, alkaa v. algama, hakkama; ala

1. alappas haka, kohe hakkah,
kohe hakas, ei muud kui haka;
alkaen saadik; yön alkaessa öö
algusel, hakatusel.

alanko, -ngon s. org.
alanta, -nnan s. hakkamine, hakatus.

puolella ali poolel, ali pool; ala-
puolelle alla poole, alla poolele.

alas adv. alla, maha.
alas-päin adv. alaspidi, allapidi.
alas-rippuva adj: allarippuw.
alaston, -oman adj. alasti,
alati adv. alati.
alatse adv. postp. v. ala.
ala-npsieri s. alaohvitser, underwits.
alenen, aleta v. alanema, madala-

maks saama.
alennan, -ntaa v. alandama;

alentaminen, -isen s. alandamine.
alhaa- s. ala i

alhaalla ali, allpool.
alhainen, -isen adj. madal, alune,

alaline.
alho s. org, nögu.
ali, alen s. ala; alta alt; alla ali;

alle alla; alla päin pää nörgus.
alimmainen, -isen adj. alumine.
alin-omaa adv. alati,
alin-omainen, -isen adj. alatine.
alju adj. kodune, taltsas.
alju-poro s. kodupöder, taltsas pö-

der.
alkamaton, -ttoman adj. algaraata,

hakkamata.
alkavainen, -isenadj. hakkaw, algaw,

algaja.
alkorani s. koraan (Muhametlaste

pliha kiri),
aika- w. alan.
alku, alun .s. algus, hakatus; alusta

alkaen hakatusest saadik; aluksi
hakatuseks.

alku-isä s. esiwanem.
alku-kieli, -len s. algukeel.
alku-perä s. algus, pöhjus.
alku-peräinen, -isen adj. algupärane.
alkuperäisyys, -yyden s. algupära-

sus; algupära.
alku-puoli, -len s. algusepool, haka-

tusepool.
alku-sointu, -nnun s. hakuköla, alli-

teratioon.
alku-viikko, -viikon s. algunädal,

nädala algus.
alku-vuosi, -vuoden s. aasta-algus.
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alla, alle postp. w. ali. ankerias, -aan s. angerjas.
allekirjoitan, -ttaa v. allakirjutama. annan, antaa v. andma; antama s.
alle-kirjottaja s. allakirjutaja.
almanakka, -akan s. tähtraamat, ka-

lender, almanak.
alotan, -ttaa v. algama, kakkaraa,

pääle kakkaraa.
Alppi, alpin s. Alp, Alpimägi.
alta postp. w. ali.
altari s = alttari.
altis, -Ittiin adj. kukugi walmis, pal-

jas; alttiiksi antaa alla andma,
okwriks andma.

alttari s. altar.
alttari- kaappi, -kaapin s. altari-

kapp.
aine, -een s. tallituskond, töökond,

piir, wallitsuskond.
alas, -uksen s. alapool, ala, pöki;

laew.
alusta s. ala, pöki, wallitsuskond, a-

luskond.
alustalainen, -aisen s. wallitsusealu-

ne, alam.
alus-vaate, -tteen s. alumme riie;

alus-vaatteet alumised riided.
amiraali admiraal.
ammatti, -atin s. käsitöö, ammet.
amme, -een s. wann, törs.
ammennan, -ntaa v. ammutama.
ammo s. ammuli olemine; ammol-

lansa ammuli.
ammon, -oa v. ammuma,
ammun, ampua v. pussi laskma;

ampuminen, -isen s. pussi lask-
unne.

ampuja s. pilssilaskja, ktitt.
ampu-määrä s. laskmisemäär, sikt,

märk.
ampu-väli s. laskmisewake.
ampu-värkki, -rkin s. laskmiseriist,

laskmisewara.
anastan, -aa v. kenesele wötma, sisse

e. wägise wötma.
anie, -een s. andeksandmine, andeks-

saamine.
anie-kirje, -een s. lunastustäht, pat-

tude andekssaamisekiri.
ankara adj. wali, tuline, wägew.
ankarasti adj. waljuste.

annetus, kingitus.
Annanen, -asen s. Annakene.
anne, anteen s. anne; antaa 1. snoda

anteeksi andeks andma; anteeksi-
antamus andeksandmine.

Anni s. Anni.
annin, antimen s. anne, and.
anon, -oa v. palama,
ansa s. aas, silmus.
ansaitsen, -itä v. teenima, ära tee-

nima; ansainnut ärateeninud.
ansio s. teenistus, ärateenimine.
ansiollinen, -isen adj. tubli, tööde

laki tubli.
ansio-teko, -teon s. tubli töö, kää töö.
antamus, -uksen s. andmine,
antaudun, -utua ja
antaun, -nta v. kennast andma, keit-

ma; antauta jonkun alle kennast
andma e. keitma kellegi alla.

anteeksi-anto-kirja andeksandmise-
kiri.

anteeksi w. anne.
autelen, annella v. andlema.
antelias, -aan adj. andja, kelde e.

lakke andma, rokkekäeline, kelle,
anteliaisuus, -uuden s. heldus, lak-

kus, rokke käsi.
Anterus, -uksen s. Andres, Andrus.
anti, annin s. and, anne.
anti-luoja s. andelooja, andja looja.
anti-muori s. andemoor, andja moor.
Antin-päivä s. Andrese päew.
anti-paita, -paidan s. andesärk.
antoisa adj. andja, kelle, kelde,

lakke andma, rokkekäeline.
Antrei s. Andres, Andrus; Antrein

pitäjä Andrei kihelkond (Wiiburi
linna juures).

Antti, Antin s. Andres.
Apolloni s. Apollon,
apostoli ja
apostoli s. apostel.
aprikoin, -idä ja
aprikoitsen, -itä v. arwama, mötlema,

järele mötlema.
apteekki, -eekin s. apteek.
apu, avun s. abi; apuhun e. avuksi
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appi; olla apuna abiks olema arvelen, -11 a v. arwama, anvelema.
(wördle avu),

apulainen, -isen s. abiline, abiopetaja.
apu-väki, -väen s. abiwägi.
Arapia s. Arabia,
arka, aran adj. arg, kartlik.
arka-lnontoinen, -isen adj. araloo-

rauline, ara loomuga, arglik.
arki-elämä s. argipäewaelu, argi-

päewaolek.
arkio-tila s. argipäewa-asu.
arkio-paita, -paidan v. argipäewa-

särk.
arki-päivä s. argipäew.
arki-rnoka, -ruo’an 1. -ruuan argi-

päewasöök, argipäewaroog.
arkki, arkin s. poogen.
arkki-diakoni s. päädiakou.
arkki-piispa ja
arkki-pispa s. pääpiiskop.
arkku, arkun s. kirst, kast.
armahdan, -htaa v. armu andma.
armainen, -isen s. armukene.
armas, -aan adj. armas, belde.
armaus, -nden s. arm, heldus.
armias, -aan adj. armulik, belde.
armo s. arm; teidän armonne teie

korge arm, körgeste auustatud.
armo-istuin, -imen s.■ armuiste.
armo-lahja s. armuanne.
armo-lapsi, -seen armulaps.
armollinen, -isen adj. armuline.
armollisesti adv. armuliselt, armuli-

kult.
armon-osoite, -tteen s. armunäide,

armutöö.
armo-pöytä, -pöydän s. armulaud.
armo-työ s. armutöö.
Arnolamen, -isen s. Arnolane.
arpa-kapula loosipulk, sönumesauw,

sömum.
Årtemi s. Artemis.
arvaan, -vata v. ära-arwama, möist-

ma, arwama; arvaten arwates, mui-
dugi; arvattava adj. ära-arwataw,
arwataw; arvattavammalle näyt-
tää arwamise järge öigem uäikse
olewat.

arvattavasti adv. wissiste, on ar-
wata et, arwamist mööda.

arvio s. arw; arviolta arwates, ar-
wamise järge.

arvo s. arw; au, auustus; arka ar-
vostansa arg oma auu poolest;
pitää arvossa lugu pidama, auus-
tama.

arvoitus, -uksen s. möistatus.
arvollinen, -isen adj. aruliue, auus,

kallis.
arvostan, -aa v. arwustama, kaa-

luma, auus (auu sees) pidama,
korgeks arwama, hinda arwama,
otsust andma.

arvoton, -ttoman adj. halb, arwuta,
Munata.

Åschanti, -ntin s. Aschanti.
ase_, -een s. riist, söariist;

täysissä aseissa täies mundris.
asema s. ase, asu, koht; seisukombe,

olukombe, seis; Suomen erillinen
asema Soome äraline, labutatud
seis.

asen, -emen s. ase, koht;
asemessa asemel; asemesta eest,
asemel, asemelt.

asento, -nnon s. asu, seisukombe,
olu.

asetan, -ttaa v. asutama, panema,
säädma, pöhjandama, asutama;
asetettuansa kui ta oli säädnud.

asettaudun, -utua v. bennast säädma,
asutama.

asetun, -ttua v. asuma, asu wötma,
aset wötma, bennast säädma; aset-
tunut adj. asuhud, päris-.

asetus, -uksen s. eeskiri, säädus.
asia s. asi; olla asiaanpäin asja

poole olema,
asian-ajaja s. asja-ajaja.
asian-haara s. asjaharu.
asian-omainen, -isen adj. asjaosa-

line, asjamees.
askare, -een s. tallitus.
askel, -len ja
askele, -een s. samm,
astelen, -11 a v. sammuma, käimä.
asti postp. saadik, ni; Urbanuk-

seen asti Urbanuse päewani; Mar-
raskuuhun asti Novembrini.
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astia s. astja, asti. ansioni s. oksjon, hiiuukaup.
astun, -ua ®. astuma, köndima, sam- autan, -ttaa ». aitama.

nunna, kairaa,
asuin-paikka, -paikan s. elukoht,

(asupaik).
asuin-sija s. elukoht, (asukoht).
asuja
asujain, -aimen s. elanik, elulane

(asuja).
asukas, -kkaan s. elauik, elulane.
asumapaikka s. elamisekoht, asumi-

sepaik.
asumaton, -ttoman adj. elanikkudeta,

asumata.
asumus, -uksen s. elamine, asnmine.
asun, -na v. elämä, olema; tyhjänä

asuminen tulijana olemine.
asunto, -nnon s. maja, elumaja, elu-

koht, asu; pitää asuntonsa aset
pidama.

asunto-huone, -een s. elumaja, elu-
hoone.

asunto-paikka, -paikan s. elukoht,
asupaik.

asunto-sija s. = asuin-sija.
asuskelen, -11 a v. elämä, oleskelema,

elelema.
asuvainen, -isen adj. elaw. olew.
Ateena s. Ateene.
ateria s. sööma-aeg; istua aterialle

lauda istuma
aterian-aika sööma-aeg, söömise-

aeg.
atria s. = ateria.
aukaisen 1. aukasen, aukaista 1.

an’aista v. awama.
ankea adj. awalik, lage, awar.
ankean, aueta ja
aukenen, aueta v. lahti minema, hen-

nast awama, awanema; vetten
auettua kui weed on lahti läinud.

auki adj. ja adv. lahti, awatud.
ankian v. = aukean.
aukko, aukon, s. auk, suur auk.
auksoni s. = ausioni.
aura s. acler.
Auran-ranta, -nnan s. Aurajöerand.
aurinko, -gon s. päike.
aurinkoinen, -isen s. päikene.
aurinko-kello s. päewakell.

autio adj. päratu, tilhi,
autio-maa s. päratu maa.
auttaja s. aitaja.
auttamattomnus, -uuden s. aitamata-

olemine, aitamatus.
auttelen, autella v. aitioina, aitama.
autuaallinen, -isen adj. önnelik, on-

nelille, önnis.
autuas, -aan adj. önnis, piika;

superl. autuain 1. autuin köige
önsam.

autnuden-oppi, -opin s. önsuseöpetus.
autuus, -uuden s. önsus.
autuutan, -ttaa v. önsaks tegema;

autuuttaminen, -isen s. önsakste-
gemine.

avaan, avata v. awama.
avaannun, -utua ®. lahti minema,

awanema, hennast awama.
avain, -imen s wöti.
avara adj. lai, lausa, laus, awar;

avaralta laialt, lausa;
avarammalle laiemale, lansamale;
avarammin laiemini.

avaruus, -uuden s. laius, awarus,
lautns, taewa lautus.

ave-maria s. Aawe Maaria,
aviisi s. sönumeleht, ajaleht.
avio-elo s. abieln.
avio-liitto, -liiton s. abielu.
avio-sääty, -säädyv s. abieluseisus.
avio-väki, -väen s. abielurahwas.
avoin, avoimen adj. awalik, lahtine,

laus.
avo-kurkku, -kurkun s. laiaköriline,

awakurk.
avonainen, -isen adj. awalik, lahti-

ne, laus.
avu s. hää omadus; hyvä avu woo-

rus, hää omadus, tublidus; kau-
niinten avujen köige kaunimate
kombete.

B.
Brigitan-luostari s. Brigita klooster.
Böömin-maa s. Böömimaa.

6
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D.
Deelo s. Deeluse saar.
Diakoni s. Diakon.
drotninki, -ngin s. kuuinga proua,

kuningana.

E,
edelleen, edellensä adv. w. esi.
edellinen, -isen adj. eespoolne, esi-

mene, iilemane, enne nimetatud,
endine; edelliset elämänvaiheet
endine elulugu, elujuhtnmised.

edellä adv. ja postp. 10. esi.
edellä-mainittn, -itun adj. iilewal ni-

metatud.
edeltä adv. ja postp. w. esi.
edemmäksi, edemmäks kaugemale,

eemale.
edempänä adv. kaugemal.
edes adv. edasi, ette; gi, waewalt,

ainult; ei edes nlkonäöltäkään
köyhiä ei näugi poolest kehwu
e. kehwad; edes siihen määrään
että ainult selleni määräni et.

edes-asetan, -ttaa v. ette panema,
edessä adv, ja postp, tv. esi.
edes-takaisin adv. edasitagasi, iim-

herpöördud.
edestä adv. japostp. w. esi.
edes-vastans, -uksen s. wastutamine,
edistän, -ää v. edendama, edasi ai-

tama.
edusta s. esipool, esine
edellehen = edelleen.
Eerikki, -ikin s. Eerik,
ees = edes.
Eeva s. Eewa.
ehdin, ehtiä v. ette jöudma, enne e.

öigel ajal saama, jöudma.
ehdollinen, -isen adj. tingimisega;

tahtmisega; meelega tehtud; eh-
dollinen pahanteko meelega teh-
tud kuri töö.

ehdoton, -ttoman adj. tingimiseta,
järsk.

ehdotus, -uksen s. nöuu ettepanek;
toi toisen ehdotuksen töi töise
nöuu e. ettepaneku.

eheä adj. terwe (asjadest).
ehkä adv. wahest, ehk; leonj. olgu et,

kui ka, ehk.
ehto, ehdon s. tingimme; panna eh-

dolle nouuks panema, ette pa-
nema.

ehtoisa adj. armuline, lahke andja,
rohkekäeline.

ehtoo s. ohtu; syödä ehtoota öhtu-
sööki e. öhtut sööma.

ehtoollinen, -isen adj. öhtune s. ar-
mulaud.

ehätän, -ttää v. rattaina, töttama.
eihän ei ju; w. -hän, -hän.
eikö mitä toda e. seda ep ole, tiihi

köik.
eileinen, -isen adj. eilne.
ei-talonpoika, -pojan s. mitte-talu-

poeg, kes talopoeg ep ole.
ei-Venäläinen, -isen s. mitte Wene-

lane, kes Wenelane ep ole.
eivät ei nemad, ei.
eksyn, -yä v. eksima.
eksys, -yksen s. eksimus, eksi; ek-

syksissä 1. eksyksissään eksis.
eksyttelen, -ytellä v. eksitelema.
eksyväinen, -isen adj. eksiw, eksija.
elanto, -nnon s elu, elamine.
elatus, -uksen s. toit, toidus.
elatus-keino s. toitmisenöu, toidunöu,

iilespidamisenöu, elamisenöu.
elefantti, -ntin s. elewant.
elelen, -llä v. elelema, elämä,
eli Tionj. ehk.
elikkä leonj. ehk, ja ehk.
elin-aika, -ajan s. eluaeg.
elin-aikainen, -isen adj. eluaegne.
elin-kausi, -uden s. eluaeg, iga.
ellä konj. kui, ell’en kui ma ei_,

ell’et kui sa ei, ell’ei kui ta ei
j. n. e.

elo s. elu, vvili; elot wiljad, eled,
peksmata wili.

elo-kuu s. August, leikusekuu.
elo-pelto, -Ilon s. wiljapöld.
elähytän, -ttää v. elustama, härga-

tama.
eläin, -imen s. elajas, loom.
elämä-kerta, -rraii ja
elämä-kertomus, -uksen s. elulugu.
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elämän-laatn, -laadun s. eluwiis.
elämän-vaihe, -een s. elujuhtumine,

elulugu.
elän, -ää v. elämä; eläissäni minu

elades,minu terwe e. kogu elu ajal.
elämä s. elu.
elätän, -ttää v. toitma.
elävä adj elaw; s. elajas.
eläväinen, -isen adj. elaw.
elävä-laji s. elajasugu, loomaselts,

töug.
emintimä s. woöras emä.
emo s. emakene, emä.
emoton, -ttoman adj. emata, ematu.
emä s. emä, emaloom.
emä-kirkko, -rkon s. pääkirik, pää-

kihelkohd.
emäntä, -nnän s. perenaine, emand.
emä-senrakunta, -nnan s. pääkihel-

kond.
en ei ma, et ei sa, ei ei, ep, ei ta, em-

me ei me, ette ei te, eivät ei nemad.
enem ...to. enä.
enenen, enetä v. enanema, kasuma,

enamaks saama,
enennän, -ntää v. enendama, enan-

dama, lisama, kaswatama, rohken-
dama.

Englanti, -unin s. Inglismaa.
Englantilainen, -isen s. Inglismees,

Inglane.
eni.. w. enä.
enimmiten adv. enamiste.
enimmästi adv. köige-cnamiste.
enkeli s. ingel.
enkelinen, -isen s. inglikene.
ennalta adv. enne.
enne ... «o. ensi.
ennustaja s. ettekuulutaja.
ennustan, -aa v. ette kuulutama.
ennustus, -uksen s. ettekuulutus.
ennän, entää v. ruttama, jöudma.
ennätän, -ttää v. enne e. ette jöudma,

ruttama, töttama, kinni saama, aega
olema, saama, läbema; ei ennättä-
nyt vielä täyteen ikään ei saanud
weel täisialiseks; ei kauaksi en-
nättänyt kuin ei kaugele saanud
kui; mitä mieli ennättää haluta
mis meel wöib igatseda.

ensi (tiiwi ente) adj. ja indecl. esi,
esimene, ligimene, tulew; ennes-
tään wauast, endsast; ennen adv.
japostp. enne; ennen aikaan en-
disel ajal; ennenkuin ennekui; en-
sistä esite; ensiksi esiteks; ensin
adv. esite, enne; ensinkään adv.
sugugi; komp. ennemmin ennemi-
ne; superl. ensimmältä, ensinnä
adv. esite, hakatuses.

ensi-kerta, -rran s. esimene kord.
ensimmäinen, -isen adj. esimene;

ensimmäiseksi esimeseks, esiteks.
ensimäinen, -isen adj. esimene.
ensin-mainittn, -itnn adj. esite-tä-

hendatud, esite-nimetatud.
ensittäin adv. esite, hakatuses.
entinen, -isen adj. endine; entis-

tänsä endist, endisest, kui enne;
entiseltä endisest.

enä adj. ei pruugitaw posit.; komp.
enämpi 1. enempi enam; adv. enää
enam; enempää, enemmän enam;
enemmältä rohkein, enam; enem-
min 1. enämmin enam, rohkein,
rohkemini; superl. enin köige e-
nam; enimmät rohkem, suurem e.
enam jagu; enimmät muutkin ksige
rohkem jagu muist kaa; enimmät
runonsa köige rohkem e. suurem
hulk tema luuletustest, lauludest;
adv. enimmältään 1. enimmästään
köige enamiste, rohkemine; enim-
min köige enam, köige rohkem.

eperöin, -idä v. kahewahel olema,
ebelema.

epäelen, -llä v. = epäilen,
epäilemätön, -ttömän adj. kahtle-

mata, kaksipidimötlemata.
epäilen, -llä v. kahewahel olema,

kahklema, kahtlema; epäilemättä
kahtlemata, kahtluseta, kaksipidi-
mötlemata, wissiste.

epäilys, -yksen s. kahe-wahel-ole-
mine, kahtlus, kahklus.

epä-jumala s. ebajumal.
epä-luulo s. ebausaldus, taga-arwa-

miue, kahklus.
epä-lunloinen, -isen adj. kahtlane,

kaksipidi-mötleja.
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epä-tasainen, -isen adj. milte iihe- eroan, -ota v. lahkuma, (äranema),
tasane, muutlik,kare, konarik, mii-
gerik.

epä-tasaisesti adv. mitte uhetasa-
seste, karedaste.

epä-nsko s. usutus, wäär usk (ebausk).
epä-vakainen, -isen adj. mitte kin-

del, heljuw, ebakindel.
erehdyn, -htyä v. eksima.
erehdys 1. erhehdys ja
erhetys, -yksen s. eksimine, eksitus,

rike.
eri adj. indecl. äraline, äralik, ära-,

erä-, ise, töine ; eri vuosina toistel
aastadel; erillänsä 1. erillään la-
hus; erillensä 1. erilleen lahusse,
lahti, ärale, erale, laiali; päästä
e. lahti pääsema, saama; pääset
erillesi sa pääsed e. saad lahti,

eri-laatuinen, -isen ja
eri-lainen, -isen adj. töise-sugune,

erasugune.
erillinen, -isen adj. äraline, eraline.
erin-omaan adv. iseäranis, ise-eranis.
erin-omaincn, -isen adj. iseäraline,

kentsakas, imelik; erin-omaisen
adv. iseäranis, koguni.

erin-omattain adv. iseäranis.
erinäinen, -isen adj. äraline, era-

line, isesugune; erinäinen erinäi-
sissä maissa isesugune ise maa-
des.

eri-pnraisuus. -uuden s. kokkusiind-
mata olemine, riid.

eri-seura s. äraselts, eraselts, era-
kond.

eris-kummainen, -isen adj. imelik,
woikas.

eri-tie s. eratee, ise tee.
erittäin ja
erittäisin adv. iseäranis.
erityinen, -isen adj. äraline, era-

line.
eriän, -itä v. lahkuma, äranema, era-

nema.
erkanen, erata lahkuma.
erkaun, -uta v. lahkuma, hennast

lahutama.
Erkki, Erkin s. = Eerikki Eerik,
ero s. lahkumine.

eranema; eroava adj. lahkuw, era-
line, töisesugune.

eroitan, -ttaa v. lahutama, ära nä-
gema, wahet tegema, aru saama,

eroittelen, -itella v. lahutelema.
eroitns, -uksen s. wahe; lahkumine.
erä s. teekond, osa; erällä haawalt,

iihte puhku, iihel korral; vähin
erin natuke haawalt.

eräkäs, -kkään s. iiksiklane.
erä-maa s. siigaw laas, körbe.
eräs, -ään adj. iiks, tiks teataw.
esi, eden s. esi; edessä ees; edestä

eest; eteen ette; eteen antaa ette
andma, panema, pakkuma: eteen
päin edasi, edaspidi; edellä eel,
ees; edellä päin eespool; edeltä,
edeltä Käsin 1. edeltä päin enne;
edellensä edasi; edes edasi; -gi;
edespäin edespidi, edaspidi, edasi;
esiin ette, nähtawale; tuoda esiin
nähtawale, ette tooma; honip. e-
dempänä eemal; edemmäksi ee-
maks, eemale, eemamaks; edem-
mäs eemaks; superl. esinnä köige
esimeseks, esite,

esi-isä s. esiwanem, esiisa.
esi-joukko, -kon s. esihulk.
esi-kaupunki. -ngin s. halew, esiliun.
esi-kuva s. eeskuju.
esi-merkki, -rkin s. eesmärk, näitus;

esimerkiksi näituseks.
esi-mies, -miehen s. esimees, eesist-

nik, president; esimies ja talon-
poika ulem ja talupoeg.

esittelen, -itellä v. nöuu andma, ette
panema.

esitys, -yksen s. nöuuandmine, ette-
panek.

esi-valta, -lian s. walitsus, wallitsus.
esi-vanhemmat s. plur. esiwanemad.
este, -een s. takistus; olla esteenä

takistuseks olema, ees olema,
ostelen, -llä v. takistelema.
estyn, -yä v. takistatama, takistatud

saama.
estän, -ää v. takistama.
et ei sinä w. en.
eteen w. esi.
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etelä s. (edel) löuna; etelämpi löu-
nalisem, enam lounas olew; ete-
lämmästä enam lounaat; eteläm-
pänä enam lounas, kaugemal lou-
nas, kaugemal löuna poole.

eteläinen, -iseu adj. löimane.
eteläis-Suomi, -men s. löuna-Soome-

maa.
etelä-puoli, -len s. löunapool.
etelä-ranta, -nnan s. löunarand.
etelä-rinne, -nteen löunarind (mäest).
etelä-Suomi, -men s. löuua-Soom.
etelä-tuuli, -len s. löunatuul.
etempänä = edempänä 10. esi.
etonen, edetä v. kangomale saama,

(edenema).
etenkin adv. iseäranis, ise-eranis.
etevä adj. tähtjas, tähtsas, osaw,

osawuse lähi kuulus; jouukas,
näukas; etevin köige tähtjam,
osawam.

etsin, -iä v. otsima.
ettenpä aga teie ei (öieti ettepä).
että konj. et; ettäs et siua.
etu, edun s. tuin, edu.
etu-hammas, -mpaan s. esihammas,

esimene hammas.
etu-huone, -een s. eestuba, eesmaja.
etuisa adj. kasuline.
etu-jalka, -lan s. esimene jalg, esi-

jalg.
etu-joukko, -joukon s. eeshulk, ees-

parw, esimene hulk, esihulk.
etu-käpälä s. esimene käpp, esikäpp,
etumainen, -isen adj. esimene, esi-,
etu-mies, -miehen s. esimees.
etu-nappi, -napin s. eesuööp, rind-

nööp.
etu-nenä s. esimene ots, ees-ots; etu-

nenässä ees-otsas; istnksen etune-
nään istub eesotsa, istus ette otsa.

etu-parvi, -ven s. eesparw.
etu-vartia s. esiwaht, esimene waht,

eeswaht.
etuviikko, -viikon s. eesnädal, ees

olew nädal.
etähä- e.
etää- s. kauge; adv. etäällä kaugel;

etäältä kaugelt; etäämpänä kau-
gemal.

eukko, eukon s. eit, (keskialine, wa-
nem) naisterahwas.

eukkonen, -osen s. eidekene, moori-
kene.

Eura-joki, -joen s. Eurajögi (Turust
pohja poole).

Buropalainen, isen s. Europlane,
evankelinen, -isen adj. ewangeline,

ewangeli-.
evankeliumi s. evangelium.
eversti s. oberst, wäeiilem, tilempää-

lik.
everst-lnutnautti, -tin s. oberstleit-

nant.
eväs, evään s. teemoou, teeroog.
eväs-kontti, -ntin s. tohine moona-

kott, rooakott, roakott.

F.
Faiakilainen, -isen s. Fäaklane.
Plemingiläinen, -isen s. Flemmingi

seltsiliue.
Franciskolais-luostari s. Frautsisk-

laste-klooster.

H.
haalin, -ia, v. koguma; haalin ko-

koon kokku haruma, haarama,
koguma.

haamu s. kuju, waim, warjukuju.
haapa, haavan s. haab.
haara s. haru; joka haaralla igal

poolel, pool, tuuleh. joka haaralta
igalt poolt, tuulelt; joka haaralle
igale poolele, poole, harule; asian
haara asjaharu.

haara-sarvinen, -isen adj. harusar-
wine.

haaskaan, -kata v. pillama, ära pil-
lama.

haastan, -aa ja
haastelen, -11 a v. könelema, rääkima.
haava s. haaw.
haavoitan, -ttaa v. haawama.
ha’en, hakea v. otsima.
ha’enta, -nnan s. otsimine.
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ha’etan, -ttaa v. otsitama, otsida
laskma.

haihdnn, -htna v. ära kaduma.
haikea adj. (haige) hale, kurb.
haikeroitsen, -itä v. kaebama, oi-

gama.
haikeus, -nden s. (meele) haigus,

kurbus, haledus.
haisen, -sta v. haisema,
häiskin adv. korratumaste; huiskin

häiskin läbisegamine, ristirästi.
haisu s. hais, haisemme,
haitan, -ttaa ja
haittaan, haitata v. takistama, wähe

takistama, takistuseks olema,
haja s. lausa olemine; hajallansa

adv. laiali, lausa.
hajaannun, -utua v. lagunema, laiale

saama.
hajallinen, -isen adj. laialik, laialine,

katkine.
hajoan, -ota v. lagunema, katkeraa,
hajoitan, -ttaa v. lautama, laiale

ajama.
hajoittelen, -telia v. lautelema, laiale

ajelema,
haju s. hais, 15hn.
haka, ha’an s. kop el.
kakkaan, hakata v. raiuma.
hakkaus, -uksen s. raiumine.
hakkautan, -ttaa v. raiutama, raiuda

laskma.
hako, ha’on s. hagu.
halaan, -lata v. ihkama, ihaldama,

igatsema.
halaatti, -aatin s. öökuub, tubakuub.
halajan, -laita = halaan,
haljakka, -akan s. kalew; kalewi-

kuub, kalewine kuub.
halki adv. I. post. lokki, lähi.
halko, -lon s. halg.
halko-orsi, -orren s. haluörs.
halla s. hali, öökiilm;

hallan panema halla e. öökiilma-
wötetud.

halla-vuosi, -vuoden s. halla-aasta,
öökiilmaline aasia,

halli s. hali, kollasehall; koeranimi.
halli-parta, -rran s. ja adj. halli-

habemeline, hallihabemega.

hallitsen, -ta v. wallitsema, walitse-
ma; Waasan hallitessa Waasa wal-
litsuse ajal; hallitseminen s. wal-
litsemine.

hallitsija s. wallitseja, walitseja.
hallitnksellinen, -isen adj. wallitsu-

se-, wallitsuseline.
hallitus, -uksen s. wallitsus.
hallitns-aika, -ajan s. wallitsemise-

aeg, wallitsuseaeg.
hallitus-kunta, -nnan s. wallitsus-

kond, riik.
hallitus-mies, -miehen s. wallitsuse-

mees.
hallitus-muoto,-muodon s. wallitsuse-

wiis.
hallitns-nenvo s. wallitsusenöu, -toi-

metus.
hallitus-seikka, -seikan s. wallitsuse-

asi.
halme, -een s. sösrd, söörupöld, pö-

letispöld, kiltisepöld, kiitis.
halpa, -Ivan adj. halb.
halpainen, -isen adj. halb.
halpanen, -asen = halpainen.
halpenen, -Iveta v. halbanema, halb-

nema, alanema, halwemaks, hoda-
wamaks saama.

haltia s. haldja, haldjas, omanik,
warjaja.

haltn, -llnn s. hool, hoid; hallussa
hoole ali.

halu s. ihkamine, tahtmine, hirnu,
haluan, -nta v. liimustama, tahtma;

haluttava ad?.loodetaw, soowitaw.
halnllisesti adv. himuga, himuliseste,

himulikult.
halveksun, -ua v. halwaks pidama,

pölgama, halbama.
halvennan, -ntaa v. halwemaks te-

gema, halweudama, alandama.
kama (puwd. adj.) hamasta (elativu-

sega) saadik.
hame, -een s. kört, körtsik, seelik,

undruk.
hammas, -mpaan s. hammas,
hammas-luske, -een s. hambamatsu-

tamine.
hammas-tauti, -ndin s. hambawalu.
hamppu, -mpun s. kauep.
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-hän, -hän adv. löpupart. eks, aga;
mitähän sanoisivat nuo kes teab
mis utleksiwad naad; annahan anna
aga, las aga; olisihan se oleks se ju.

hanhi, -hen s. liani,
hanke, -kkeen s. non, tallitus, toi-

mitus, salanöu; ruvennut hauk-
koisin hakanud muretsema.

hanki, -ngen s. hang, lumikoor.
hankin, -kkia v. muretsema, toime-

tama; wiibima.
hankittelen, -itella v. muretsema;

wiibima.
happanen, hapata v. hapuema.
hara s. äes, konks, kook.
harava s. reha.
haravoitsen, -ta v. rehitsema.
harha-tie s. eksitee.
harja s. hari.
harjanne, -nteen s. mäehari, maa-

hari.
harjas, -ksen s. harjas,
harjas-tupsu s. harjasetutt, harjas-

tops.
harjaun, -nta ja
harjaannun, -utua v. harjuina, wilu-

ma; sotaleikkiin harjannut söa-
mänguga harjunud.

harjoitan, -ttaa v. harjutama, pruu-
kima, tegema; hyvyyttä harjoit-
taa liääd tegema.

harjoittaja s. harjutaja, toimetaja,
(iihe asja) ajaja,

harjoittavainen, -isen adj. (uhe asja)
ajaw, toimetaw, tallitaw.

harjoittelen, -itella v. harjutelema.
harjoitus, -uksen s. harjutus.
harjotan, -ttaa v. harjoitan,
harju s. maahan, mäehari, milliähän,
harmaa adj. harmjas, hali.
harmaa-kivi, -ven s. raudkivi.
harmaa-pää adj. hallpää.
harmi s. härm, harm, mure.
harniska s. raudriie.
harras, -rtaan adj. agar, ärras, ar-

mastaja, waga, hoolas, palwemee-
leline; hartaimmin adv. koige aga-
ramini.

harrastan, -aa v. hoolega ajama, ar-
jnastama, putidma.

hartaasti adv. agaraste, piiudmisega,
wagaste.

hartaus, -uden s. palwemeel, waga-
wus, wagasus; toimittaa hartautta
toimetab palwet, piab usuteenis-
tust; katolilainen hartaus katoo-
liku jumala teenistus.

hartea 1. hartia 1. hartio s. piht;
vierottaa pois hartioilta seljast
ära weeretama.

hartea-voima s. piharamm.
harva adj. harw, harwuldane; plur.

moni, uksi möned; kuluu harva
päivä, ett’ei harwu läheb päew
mööda, et ei; harva työhuone löy-
tynee, jossa harwas on töömaja
leida, kus; harvassa harwas, har-
waste; repo myös harvassa rebane
(on) ka harwaste leida;
harvoin adv. harwaste, harwa;
harvemmin adv. harwomine.

hattara s. pilwesagar.
hattu, hatun s. miits.
haude, -nteen s. haue.
haudon, -utoa v. hauduma.
hanki, han’in s. haug.
haukkaan, -nkata v. haukama, ruttu

sööma, hammustama,
haukkuma-nimi, -men s. söimunimi.
haukun, -kkna v. haukuma.
hauli s. haawel.
haupitsi s. wäike tiikk, haupits.
hauska adj. löbus.
hauskutan, -ttaa v. löbustama, r55-

mustaraa.
hauskuus, -uuden s. löbusus, 15bu,

löbudus.
hausta s. majajarahk, kobrarahk.
hauta, -udan s. hand.
hautaan, -udata v. matma.
hauta-sija s. hauakoht.
hautaus-maa s. matuseaed, sur-

nuaed.
havaitsen, -ta v. märkama, tähele

panema, nägema;
havaittava adj. nähtaw.

havainto 1. havanto, -nnon s. mär-
kamine.

havu s. hagu.
havu-hattu, -hatun s. hagumuts.
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havnkka, -nkan s. kuli.
havu-linna s. hagulinn, hagukindlus.
hedelmä s. aiapuuwili.
hedelmä-pnu s. aiapuu, wiljapuu.
Heefaisto s. Hefästus.
hehkuilen, -11 a v. wähe ja pitkamini

höhkuma, pölema.
heikko, -ikon adj. nöder, jouutu,köhn.
heikkous, -uden s. nödrus.
heikko-voimainen, -isen adj. nödra-

rammuline, jouutu.
heikennän, -ntaa v. nödrendama,

nödremaks tegema.
heikäläinen, -isen s. nende wääriline,

nende seisusestjheikäläisensä nen-
de seltsilised.

heilntan, -ttaa v. köigutama, rapu-
tama.

heimo s. hoim, sugukond, suguwösa.
heimo-kunta, -nnan s. höimkond.
heimolainen, -isen adj. höimlane, su-

gulane.
heimolaisuns, -nuden s. höimlasus,

sugulus.
heinä s. hein.
heinä-aika, -ajan s. heina-aeg.
heinä-knorma s. heinakoorm.
heinä-knu s. heinäkuu.
heinän-aika, -ajan s. = heinä-aika.
Heinänen, -äsen s. heinakene.
heinän-teko, -te’on s. heinategu, hei-

nategeminen.
heinä-snova s. heinäkuhi.
heinävä adj. heinane.
heittiö 1. heittiö s. lurjus, hulgus;

tuhannen heittiöt paganabulgused.
heitto-keihäs, -ään s. wiskoda.
heittäyn, -ytä v. liennast heitma.
heitän, -ttåä v. heitma, wiskama,

jätma, maha jätma; heitti puolus-
tuksen jätis wastupanemise maha;
heitäksen 3pers. sing. refl. heidab
hennast.

hekkuma 1. hekuma s. lihahimu.
heleä adj. hele, hiilgaw.
helinä .s. helin.
helistin, -imen s. helistamiseriist,

kuljus, helisti.
helle,-Iteens. kumu,palawuSjkuumus.
hellä adj. Hell, helde, liellik.

hellästi adv. hellaste, lieldeste.
helma s. Holm, siil.
helmallinen, -isen s. holmatäis.
helma-rakki, hölmarakk, siilekoer.
helmi, -men s. helmes.
helmi-knu s. kiiilnlakuu, Weehruar.
helmi-nanha s. helmepael.
helo s. paiste, hiilgus, heledus, heli.
helpoitas, -uksen s. kergitus, hol-

bustus.
helpommasti adv. kergemaste, hölp-

samaste.
helposti adv. kergeste, hölpsaste.
helppo,-Ipon adj.kerge (telia), hölbus.
Helsinki, -ngin s. Ilelsing, Helsingi-

linn.
helvetti, -etin s. pörgu, pörguhaud.
hempeys, -yden s. hornus, heldus.
hempeä adj. Horn, armastataw.
hengellinen, -isen adj. waimulik,

waimuline.
hengeHisyys, -yyden s. waimulisus,

waimulik olemine.
hengetön, -ttömän adj. hingetu.
hengittelen, -itellä ja
hengitän, -ttää v. hingama.
hengästys, -yksen s. löötsutus, hin-

getus; hengästyksissään löötsuta-
des, hingetumaks (jooksmisest).

henki, -ngen s. waim, hing; kolmen
hengen kolmekeste, kolme hinge;
hengissä (olla) hinges (olema);
pois hengiltä (liiugest ära) surnud.

henkiän, -ngitä v. hingama.
henkäisen, -ngäistä v. tiks koni

hinge tömbama; henkäsihen impf.
refl. tömbas hinge iiks kord.

henkäys, -yksen s. iiks hingetömbus.
hento, -nnon adj. Horn, nöder.
hentoinen, -isen adj. hörnakene, nöd-

rakene.
hepo, hevon s. hobu, hobune.
hereän, -rätä w. herään,
herjaus, -uksen s. soimamme, saja-

telemine, sa’atlemine,
herkeän, -rjetä v. maha, järele jätma;

herkeämättä wahetpidamata, jä-
relejätmata, ilhte puhku,

herkku, -rkun s. maius, mainseroog,
maiuseasi.
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herkkä-luontoinen, -ism adj. karmea,
härgaloomuline, wirgelooiimline.

herkuittelen, -telia v. maiastama;
maiustama.

herkullinen, -isen adj. maias.
herkun-valmistus, -uksen s. maiuse-

rooawalmistamine.
hermoton, -ttoman adj. minestusesse

langenud, minestanud, 15dew,nörk,
närb, närbinud, närwanud.

herne, -een s, hernes.
herne-maa s. hernemaa.
herra s. herra, isand, Issand; elää

herroiksi herrade e. sakste viisi
elämä.

herrainpäivät s. pl. maapäevad.
herras-huone, -een s. herramaja,

herran maja, sakste maja.
herras-mies, -miehen s. herra, saks,

herrade kombeline mees.
herras-nimi, -men s. herranimi, sak-

sanimi.
herras-sääty, -säädyn s. sakste e.

herraseisus.
herras-väki, -väen s. herrawägi, sak-

sad, herrad.
herttua s. hertsok.
herttukainen, -isen siidamekene, knl-

lakene.
heräelen, -llä v. aegamisi e. wahest

härkama.
herätän, -ttää v. häratama, hera-

tama.
herään, -rätä v. härkama, herkama.
heti adv. sedamaid, warsti, kohe.
hetki, -ken s. Itihikene aeg, tund;

muutamissahetkissä möne tunniga.
hetkitellen adv. natuke aega haa-

walt.
lievoinen, lievoisen s. = hevonen, he-

vosen.
hevois-kauppias, -aan s. hobuse-

kaupleja, hobuseparisnik.
hevois-mies, -miehen ä. hobusemees.
hevois-väki. -väen s hobuse\yägi.
hevonen, -osen s. hobune.
hevosen-isäntä, -nnän s. hobusepe-

remees.
hevosen-kenkä, -ngän s. kabjaraud,

hobuseraud.

hevosen-kuorma s. hobusekoorm.
Mdas, hitaan adj. aeglane.
hiekka, hiekan s. liiw.
hieno adj. peen, peenikene, ölmkene.
hienommasti adv. peenemaste.
hienoinen, -isen adj. peenikene.
hieron, -oa v. hööruma.
hieta-äyräikkö, -ikön s. liiwakallas-

tik.
hietikko, -ikön s. liiwastik.
hiha s. käis, warrukas.
hihittelen, -itellä v. hikitama, kihi-

sema, hikitelema; hapata hihitte-
lee hapneb kihistes, sihistes.

hihna s. rihm.
hiihdän, -htää v. liuguma sukstega e.

huisudega, huiskama lund mööda.
hiihdätän, -ttää v. (töise) liuguda

laskma, liugnma ajama,
hiili, -len s. pölew e. tuline susi.
hiippa, hiipan s. piiskopikubar e.

muts.
hiippa-kunta, -nnan s. piiskopkond.
Siis 1. Hiisi, Hiiden s. Hiis, kuri

waim, tiihi.
Hilja s. liili, tasa; hiljaa adv. tasa,

tasaseste; hiljalleen, hiljakseen
adv. tasakeste,- hiljan adv. hil-
juti; hiljemmin adv. tasamine, hil-
jemine.

hiljainen, -isen adj. hiljane, hiline.
hiljaisesti adv. tasakeste.
hiljaisuus, -uuden s. tasadus, tasa-

keste olemino.
hiljennän, -ntää v. tasandama.
hilla-vuosi, -vuoden s. muraka-aasta.
Hillervo s. metsaneid, Tapio ttitar.
hiUitsen, -tä v. vallitsema, valitsema

taldutama, takistama.
Hilturi s. Hildur.
himahdelen, -hdella v. lipsatelema,

lipsatama, libisema.
himmennän, -ntää v. tumendama.
himmeä adj. tume, tilhm, segane.
himo s. hirnu, kirg.
himoan, -ota v. himustama.
hinta, -nnan s. hind.
hinta-määrä s. hinnamäär, hinna-

arw.
hion, -oa v. hihkuma, luiskania.
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hioja s. hihknja.
hippa, hipan s. = hiippa,
hippa-kunta, -nnan s. ~ hiippakunta,
hirmuinen, -isen adj. tunnus,
hirmuisesti adv. hirmsaste.
hirmuisnns, -uuden s. hirmsus, hirm.
hirmnttavainen, -isen adj. hirmutaw,

hirmus.
hirnun, -na v. hirnuma.
hirsi, -rren s. palk, hirs, wöllas.
hirtehinen, -isen s. wöllaroog.
hirtän, -ttää v. pooma.
hirvas, -aan s. isane hirw, pöder.
hirveä adj. hirmus, kole, arinutu, ! jäle.
hirvi, -ven s. hirw.
hirvitän, -ttää v. hirmuma, jälestama;

hirvittävä adj. hirmutaw, jäles-
taw, hirmus, kole.

Hispania s. Hispania.
historia s. historia, ajalugu.
historioitsija s. historia-kirjutaja,—•

uurija, a.jalu’u-uurija, ajalu’ukirju-
taja.

hitaan-lainen, -isen adj. aeglane,
aeglasepäraline.

hitto, -ton s. Hiis, paha rett, tuhi;
missä hitolla kus porgus.

hiukka, -nkan s. hiusekarwawörs,
raasukene, natukene.

hius, -uksen s. hius, juus.
hius-sorea adj. ilusate hiustega, ilu-

sahiukseline.
hivnttelen, -ntella v. silitama, wöid-

ma.
ho’en, hokeav. sageclaste (sönu e. se-

da sama asja) kordama.
hohdan, -Maa v. höhkama, hiilgama,

särama; hohtava nauha tore lirit,
hohtimet s. plur. tangid, piliid.
hoi int. hoi, hohoi, hohop, kuule!
hoidan, -itaa v. hoidma.
hoikka, -ikan adj. sale, kehwak,

peen (ihust e. kehast), kölin,
hoikka-säärinen, -isen adj. sirge-

säärine, peenesäärine.
hoikkenen, -iketa v. peeneks e. keh-

wakaks saama, peenemaks saama,
poenenema.

hoitaja s. hoidja.
hoitelen, -idella v. hoidlema.

hoito, -idon s. hoid.
hoiva s. kergitus, jalmtus.
hoksaan, -sata v. märkama, nägema.
kolhoja s. hoidja.
holhon, -oa 1.holhoan, -ota v. hoidma.
holhous, -uksen s. hoidmine, hoid.
Hollanti, -nnin s. Holland.
Hollantilainen, -isen .s. Hollandlane.
holvaan, -vata v. wölwima.
Hongatar, -ttaren s. honga e. wana,

suure manna haldjaneid.
hongikko, -ikon s. wana männik,

hongastik.
honka, -ngan s. suur, wana mänd,

hong.
hopea s.höbe; elävä hopea elaw höbe.
hopeainen, -isen adj. = hopeinen;

meelitades: hopeaisein (minu hö-
bedakene) kullakene.

hopea-kuusi, -sen s. höbekuusk.
hopea-markka, -rkan s. höbemark

(Soome raha),
hopea-raha s. höberaha.
hopea-riksi s. höberiks (wana Rootsi

raha).
hopea-rupla s. höberubla.
hopea-talari s. höbetaaler.
hopea-vyö s. höbewöö.
hopeinen, -isen adj. höbedane, hö-

bene.
horjun, -ua v. waaruma, wankuma.
horvi s. natukene, raasukene;

horvi aikaa wähe, natuke aega.
hospitali s. hospidal, haigemaja.
houkka, -nkan adj. halp, edew.
houknttelen, -ntella v. haugutama,

haugutelema.
houraan, -ata v. jampsima.
housut s. plur. pUksid.
hovi s. hoow, palee.
hovi-saarnaaja .s. hoowijutlusepidaja.
huhtikuu s. aprilikuu.
huhu s. rahwaraamat. ilmajutt, töus-

nud e. töstetud hääl, jutt.
hui int. hui; hnihai hui, kuule,
huikentelevainen, -isen adj. kerge-

meeleline.
huilu s. pill.
huimaus, -uksen s. huimastus, hui-

mus, huimandus.
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huiskin, häiskin adv. hui hai, sega-
mine, huisa päisa.

Huittinen s. pl. pruwgitaw kohanimi.
huivi s. päärätt.
hukka, hukan s. hukk.
hukkaan, hukata hukkama, pillama.
hukkaannun, -ntua v. hukka minema.
hukun, -kkua v. uppuma.
hullu adj. hui).
humala-säkki, -säkin s. humalakott,

humalasekk.
humina s. wuhin, sohin, kohin.
huntu, -nnun s. suur päärätt, linik.
huojennan, -ntaa v. kergitama.
huojennus, -uksen s. kergitus.
huokaan, huo’ata v. hohkama.
huokailen, -11 a v. hohklema.
huokaus, -uksen s. hohkamine.
huokea adj. kerge, hodaw, hoodaw.
huokeasti adv. kergeste.
huolen, -11 a (1. -Itä) v. kurwastama,

leinama, hoolima.
huoleti adv. hooleta, mureta,
huoleton, -ttoman adj. liooletu.
huolettomuus, -uuden s. hooletus.
huoli, -len s. mure, hool;

pitää huolta hoolt kandma, hoo-
lima, hoolestama.

huolin, -ia v. hoolima, lugu pidama.
hnolittelen, -itella v. hoolitsema,

hoolega tegema.
huomaan, -mata v. märkama, tähele

panema; ottaa hnomataksensa tä-
hele panema, hakkama tähele pa-
nema.

huomaitsen, -ta märkama, tähele pa-
nema.

huomeinen, -isen adj. hommikune;
huomeiseksi hommikuks.

huomeis-aamu s. hommik, homme,
huomen, -nen s. hommik, homme;

huomenna adv. homme,
huomen-lahja s. hommikukink, pruu-

dikink, pulmakink, kaasakink.
huomio s. tähelepanemine, marka-

mme, walwus.
huone, -een s. maja, hoone, tuba.
huoneen-salvaja s. majasepp, maja-

puusepp.
huone-kalu v. majariist.

huone-kunta, -nnau s. majakond, pe-
rekond.

huono adj. sant, nöder.
huonosti adv. sandiste, nodraste.
hno’nn, hnokna v. hingama.
huovi s. miltei, hoowimees.
hupainen, -ison adj. lust, mönus, 15-

bus, magus, huba.
huppuroin, -idä v. rubjama, kiper-

dama, kompama, kompima.
hupsennan, -ntaa v. halbiks tegema.
hurja adj. iileannetu, pöörane.
hurraa int. hurraa.
hurskas, -aan adj. waga, oiglane.
hursti.?.kanepiriie,purjuriie,palakas.
huudan, huutaa v. hiludma;

huutama s. huudmine.
huude, hauteen s. härm, härmatus,

huude; hnutehesen käydä härma
lööma.

huuhta-maa s. soördpöld, klltismaa,
polesmaa. kätispöld.

huuli, -len s. huul.
hnuti int. tohuju, tohoh, hurjah, hur-

joo.
huuto, -don s. hiiild, huudmine.
huuto-kauppa, -upan s. oksjoon, huii-

ukaup.
huvi s. meelejahutus, löbu; huvik-

sensa omaks röomuks, meeleja-
hutuseks.

huvitan, -ttaa v. löbustama, röömus-
tama, jahutama; huvittaa aikaansa
oma aega wiitma, kulutama; hu-
vittava adj. röomustaw, meeleja-
huttaw.

huvitus, -uksen s. rssmustus, meele-
jahutus.

hyasintti, -ntin s. hiiatsint, huasint.
hylje, -Ikeen s. hiilge.
hyljeksin, -iä v. pärale jätlema, pöl-

gama; muassa hyljeksivä söögi-,
rooa-pölgaja, -walija.

hyijään, -jätä 1.
hylkäjän 1. hylkään (hyläitä) hylätä

v. pärale jätma, iile jätma, maha
jätma.

hylly s. riiul, seinalaudi, laudi.
hymy-huulin adv. naeruhuulil, nae-

ruliste huultega.
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hymy-huuli s. ja adj. naerulumline,
naeruhuul; hymy-huulin adv. nae-
ruhuulil. naeruliste huultega.

hypin, -ppiä v. hiippima, hiippama
(mitu korda).

hyppynen, -ysen s. näpuots, sörmeots.
hyppy-sali s. tansisaal, tautsisaal.
hyppään, hypätä v. hiippailla,
hypähdän, -Mää v. illes hiippailla

(iiks kord).
hyrsky s. mässulaine, möllulaine.
hytyrä s. mtits.
hyvin adv. häste, hääste; wäga.
hyvistyn, -yä v. häämeeleliseks saa-

ma, hääks wötma.
hyvitän, -ttää v. hääks tegema, taso-

ina; mieli on hyvitettävä piab hääl
meelel e. häämeelelisena pidama.

hyvyys, -yyden s. häädus.
hyvä adj. hää: hyvässä lihassa

hääs rammus; ken 1 mikä hyvänsä
kes e. mis tahes; ei päästetty ketä
hyvänsä ei päästetud keda e. kes
tahes; pitää hyvänä häåna pi-
dama, hääks wötma; olla hyvil-
länsä hääl meelel olema.

hyvä-avuinen, -isen adj. hääwoom-
seline, hääkombeline.

hyväilen, -llä v. meelitelema.
hyvän-hajuUinen, -isen adj. häähai-

sune.
hyvän-luontoinen, -isen adj. hääloo-

muline.
hyvän-sopuisa adv. silndlik, leplik.
hyvän-suomuns, -uuden ja
hyväu-suonto, -nnon s. hääsoowimi-

ne, lahkus.
hyvä-suopuinen, -isen adj. hääsoo-

wija, lahke.
hyvan-tahtoinen, -isen adj. hääsii-

dameline, wastupanemata, siindlik.
hyvän- tahtoisuus, -uuden s. hääsuda,

hääsiidamelisus, söbralisus, lahkus.
hyvän-tekijä s. häätegija.
hyvästi adv. häste, hääste; saisi

hyvästikin saaks ilma kahtlemata,
wissiste, töeste; jättää hyvästi Ju-
malaga jätma.

hyvä-sydäminen, -isen adj. hääsiida-
meline.

hyödyllinen, -isen adj. kasuline.
hyödytys, -yksen s. kasuksole-

mine.
hyödytän, -ttää v. kasuks olema;

hyödytti nuorta Klansta oli noo-
rele Klausele kasuks.

hyödytön, -ttömän adj. kasuta, ka-
sutu.

hyökkäys, -yksen s. torniamme,
pääle hakkaminc.

hyökkäys-tuuma s. torraamise nöu.
hyökkään 1. Hyökään,-kätä tormama;

hyökätä päälle pääle tormama.
hyöty, hyödyn s. kasu.
häijy adj. tige, höel, öel (?)
häilyn, -yä v. köikuma, wankuma,

heljuma, särama.
häiriö s. segadus, eksitus.
häjy adj. = häijy,
häkilä s. linahari, kanepihari (nae-

lane).
häkki, häkin s. pnur, woru, waru.
Häme, -een s. maakond kesk-Soo-

mes.
Hämeeu-kyrö s. kihelkond Tampere

limiast looja poole.
Hämeen-linna s. linn Häme maakon-

nas.
Hämeen-maa s. maakond Soomes.
hämmennys, -yksen s. segadus, kor-

vatus.
hämmennän, -ntää v. segama.
hämmästyn, -yä v. imeks panema,

imestama.
hämmästys, -yksen s. imekspanemi-

ne, imestamine.
hämmästytän, -ttää v. imestama,

imeks panema, imestama panema,
hämähäkki, -äkin s. hämblik.
hämähäkin-verkko, -rkon s. hämbli-

kuwörk.
Hämäläinen, -isen s. Hämalane, Hä-

memaakonna elanik.
hämärä adj. hämar.
hän (j. hänen pr. tema; mikä perä

hänessä sitten lienee ei tea kui
palju siin tött piaks olema; opet-
tamisella hänensä elättää öpeta-
misega hennast töitä.

-hän part. tv. -hän.
2
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hännänpää s. hännaots.
häntä, -nuän s. händ, saha.
häpeä s. häbi.
häpeällinen, -isen adj. häbiline, hä-

biwääriline, häbi.
häpeän, hävetä v. häbenema.
häpy, hävyn s. häbi.
häpäisen, häväistä v. häbistama, hä-

bendama.
häpäs, -ppään pl. häppäät turi.
härjänsilmä s. „härjasilm“, weepööre

möla ees ehk kose woolamistes,
weewirweldus.

härkä, -rjän s. härg.
härkäpari s. härjapaar.
härkäporo s. pödrahärg, isapöder.
härnään, -nätä v. nokitsema.
hätyytän, -ttää v. häda e. kitsikut

tegema, taga ajama, ahastama.
hätä, hädän s. häda; mikä on hä-

tänä mis wiga, mi's häda: hädis-
sänsä hädas.

hätäilen, -llä hädelema,hädatsema,
ahastuses olema.

hätäys, -yksen s. häda, ahastus;hämäyksissään hädas, oma hädas.
hävittelen, -itellä v. häwitelema, pil-

lalema, hukkalema.
hävittömästi adv. häbemata.
hävitän, -ttää v. häwitama, pillama,

hukkama, laastama.
hävitön, -ttömän adj. = hävytön,
häviän, -itä v. häwima, hukkuma,

hukka miuema, hukkanema.
häviö s. häwitus, hukkaminek, kau-

lus.
häviöhetki, -tken s. häwitusetund,

häwituseaeg, häwitustund.
hävytön, -ttömän adj. häwitu, hä-

bitu, häbemata.
häväisen, -stä v. = häpäisen,
häät s. pl. pulmad.
hölmö s. halp, tölp, rumal.
Hölmölä s. rumalate ja halpide pä-

riskööt, Xölpla.
Hölmöläinen, -isen (w. Hölmölä),

Tölplane.
höyhen, -enen s. hehmes, hehe, sulg.
höylä s. hööwel.
höyry s. aur.

I.
i’an-kaikkinen, -isen «c/j.

kinen.
idän, itää v. idama, idanema.
idän-pnoleinen, -isen adj. idapoolne,

hommikuponlne.
ihaelen 1. ihailen, -11 a v. tauniks pi-

dama, kauniks e. kaunidust imes-
telema.

ihailtava adj. kauniks pidamise e.
imestelemise wäärt.

ihan adv. iisna.
ihana adj. kaunis, raeelitaw.
ihanainen, -isen adj. kaunis, kauni-

kene.
ihanasti adv. kauniste.
ihantelen, -nnella v. röömustama,

maitsema.
ihannns, -uuden s. kaunidus, kaunis,
ihastun, -na v. röömsaks saama, hää-

meeleliseks saama.
ihka adv. = ihan.
ihme, -meen s. ime; adj. imelik.
ihmeellinen, -isen adj. imelik, ime-

line.
ihmeellisesti adv. imeliste, imelikult,

imeliseste.
ihmettelen, -eteliä v. imestama, imet-

sema, imestelema.
ihmeteltävä adj. imestamisewäärt.
ihme-työ s. imetöö, imetegu.
ihminen, -isen s. inimene.
ihmis-arvo s. inimesearw.
ihmisellinen, -isen adj. inimlik, ini-

meseliue.
ihmisen-lapsi, -sen s. inimeselaps.
ihmis-knnta, -nnan s. inimeskond.
ihmis-parka, -ran s. waene inimene,

kahetsetaw.
iho s. ihupind, ihunahk, ihu.
ihon-karva s. ihukarw.
iho-piirros, -oksen s. ihujoonitus.
liläinen, -isen s. likihelkonna elanik.
livari s. Jiwar (mehe nimi),
ijan-kaikkinen, -isen adj. igawene;

ijankaikkisesta igadusest.
ijan-kaikkisnns, -uuden s. igawesus,

jgawene aeg, igadus.
ijäinen, -isen adj. igawene.
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ijäisyys, -yyden s. igawesus, igadus,
ijällinen, -isen adj. ialine.
ijäti adv. igaweste.
ikinä 10. ikä.
iki-vanha adj. päriswana.
ikkuna s. aken.
ikuinen, -isen adj. igawene, päris

wana, päris-, iganes oma.
ikä, i’än, ijän s. iga, eluaeg; adv.

ikään iisna; niin-ikään iisna nen-
da; ikään kuin nagu, iisna kui,
nii samuti kui; mitä ikään mida
e. mis tahes; ikänä, ikänänsä ja
ikinä ialgi, iialgi, millalgi, kunagi;
ikänänsä kuin = ikään "kuin; mitä
ikänänsä = mitä ikään; Täksi päi-
väksi eluajaks, terweks iaks, iga-
weseks, iganes.

ikänsä-elänyt, -neen adj. oma ia ela-
nud, elatanud.

ikäs kuin conj.— ikään kuin (mj. ikä),
ikävä adj. igaw.
ikävöin, -idä 1. ikävöitsen, -itä v.

igatsema.
ikään-kuin conj. ikään kuin (tv.

ikä).
ilahutan, -ttaa v. röömustama(trans.),

röömsaks tegema.
iljänne, -nteen s. raudjää.
ilkeys, -yden s. ilgus, kurjameelsus,

kuri meel, höelus.
ilkeä adj. ilge, höel, kurjameeleline,

kölwatu, wastu meelt olew.
ilkun, -kkua v. kahjuröömulik olema,
illallinen, -isen s. öhturoog.
ilma s. ilm, höhk; ilmoissa iilewel

ilmas, höhus.
ilmaannun, -ntna v. ilmuma.
Ilma-joki, -joen s. Ilmajögi (Waasa

juures).
ilma-klasi s. höhuklaas, ilmaklaas.
ilman part. ilma, muidu.
ilman-ennustaja s. ilmaettearwaja,

ilmaettekuulutaja.
ilman-laatn, -laadun s. ilmasugu, il-

maloomus, ilmawiis, ilmaolek.
ilman-muutos, -oksen s. ilmamuutu-

mine, ilmamuutus.
ilma-puntari s. ilmamöötja, baro-

meeter.

ilmandnn, -ntna e.
ilmann, -nta v. ilmuma.
ilmestyn, -yä v. ilmuma, ilma saama,
ilmi adv. ilmsiks, wälja, nähta-

wale, kuuldawale; ilmi-antaa il-
mutama; ilmi saada 1. ilmi saattaa
iimsiks saama e. toimetama.

ilmi-tnli, -tulen s. lausatuli, wälituli;
ilmi-tnlessa lausatules.

ilmeinen, -isen adj. ilmaline; ei il-
moisna ikänä ei ialgi, ei kunagi.

ilmoitan, -ttaa v. ilmutama, kuulu-
tama.

ilmoitus, -uksen s. ilmutus, kuulutus,
teada-audmine.

ilo s. rööm; olla iloissaan röömus-
tama.

iloinen, -isen adj. röömus.
iloitsen, -itä v. röömustama.
iloittelen, -itella v. röömsaste aega

wiitma, hennast röömustama.
ilo-mieli s. röömumeel; ilo-mielin

adv. röömsa meelega.
ilo-senra s. röömus selts.
Ilpo adv. tisna; kuin ilpo ihminen

iisna kui päris inimene.
ilta, illan s. öhtu, ild; illalla, il-

lasta öhtul, öhtust; tänä iltana
tänä ilda, tänä öhtu; illan tullen
öhtu ees.

iltainen, -isen ja
iltanen, -asen s. öhturoog, illane;

iltasella öhtul.
ilta-puoli, -len s. öhtupool.
ilta-torvi, -ven s. öhtutoru, öhtu-

sarw.
ilveilyä, -yksen s. kelmistiikk, lust-
, mäng.
imarrus-sana s. meelitussöna.
imartelen, -rrella v. meelitama, mee-

litelema.
imehtelen, -hdellä v. = ihmettelen,
imeksin, -iä v. imelema.
imen, -eä v. imema.
imettäjä s. imetaja.
imetän, -ttää v. imetama;

imettävä elävä imetaja loom.
impi, immen s. neid, neitsi.
India s. ja Indian maa s. India.
inhoittava adj. ilge, wastumeeleline.
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Inkeri s. Ingria, Peeterburi kuher-
ra ang.

inkivääri s. ingwer.
Inko, Ingon s. Ingo (kihelkond Uusi-

maa!).
into, innon s. öhin, suur waimustus,

tuliagarus.
irstaisnns, -nnden s. kergemeelsus,

kerge meel, iileannetus, ebakasi-
nus, kiimalus, pillajawiis.

irta, irran s. lahtisus, lahti-olemine,
wallalus; irrallensa adv. lahti,
wallali.

irtaallensa odu.=irrallensa tie.irta).
irtain, -imen adj. lahtine, wallaline.
irtandnn, -ntna v. lahkuma, hennast

lahutama.
irtantan, -ttaa v. lahutama.
irti adv. lahti, wallali.
irtonainen, -isen adj. lahtine, walla-

line.
irvistelen, -llä v. irwitelema, irwima.
irvistän, -ää v. irwima, irwitama.
isken, -eä v. lööma, rabama.
iso adji. suur.
ison-lainen adj. wäga suur, suure-

päraline, suurepoolne.
iso-pappila s. praustimaja.
istuin, -imen s. iste.
istun, -na v. istuma; ruveta istu-

maan maha istuma, istet wötma;
reflex. istnksen istub maha, istnk-
set istuwad maha.

istutan, -ttaa v. istutama.
istutus, -uksen s. istutus.
istn’ndnn, -utua v. maha istuma,
isä s. isä.
Isä-meitä, -idän s. Isa meie, meie isä

palwe.
isän-isä s. isaisa.
isän-maa s. isamaa.
isänmaan-tnnto, -nnon s. isamaatund-

mine.
isännyys, -yyden s. isandus,

mehus, peremehe woli.
isäntä, -nnän s. isand, peremees.
isäntä-väki, -väen s. isandawägi,pe-

remehed.
isän-nkko, -nkon s. isataat.
Italialainen, -isen Italilane.

itikka, -ikan s. putukas, sääsk.
itken, -e'å v. ikma, nutma.
itku s. ikk, nutt.
itkn-silmä adj. nutusilm: itku-silmin

nutusilmil, nutwate silmadega.
itse pron. rejl. ise; itsekseen 1. it-

seksensä isekeste, isehenesel, ise-
heneses; iloinen itsestään röömus
isehenesest e. -heneses; itsekses-
tään (halb murreworm, oigemini)
= itsestään e. itsekseen w. iilemal;
itsestä Oraalista päris Uraalist.

itse-kukin, -kunkin pron. indef.
igauks.

itsekäs, -kkään adj. isekas.
itsenäisyys, -yyden s. iselisus, wa-

badus, iselus.
itse-päällänsä adv. isepääl, iseära-

nis, ise-eranis.
itsestänsä-lankeaja s. 1. adj. isehe-

nesest laskja.
itse-valtainen, -isen adj. isewallitseja,

isewaldne, isewoliline, isewägine.
itse-valtaisnns, -nnden s. isewallitsus,

wägiwald.
itu, idun s. idu.
itä, idän s. idä; idän puoli idapool.
itä-etelä s. idalöun, keskhommik,

kakk.
Itä-India s. Ida-India.
itäinen, -isen adj. idane, hommiku-

poolne, idamaine, idä-,
itä-kulma s. idanurk.
Itä-maa s. Idamaa, Hommikumaa.
Itä-maalainen, -isen s. Idalane, Ida-

maine, Hommikumaalane.
Itä-meri, -ren s. Läänemeri.
itä-pnoli, -len s. idapool, hommiku-

pool.
itä-pnolinen, -isen adj. idapoolne.
itä-pää s. idaots, idane ots.
Täinen, -isen adj. = ijäinen.
Täisyys, -yyden s. = ijäisyys.

J.
Ja conj. ja.
jaa int. jah, nii, nenda, kiill, öigus!
Jaakkiman-poika, -pojan s. Joakima-

poeg.
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Jaakko, Jaakon s. Jaakob, Jaagub,
Jaak,

ja’an, jakaa v. jagama.
jaarittelen, -itella v. pitkamini tfihja

könelema, lobisema, jahwatama.
jahka conj. kohe kui, kui aga.
jakaelen 1. jakailen, -11 a v. = jakelen.
jakaudun, -utua ja
jakaun, -uta v. jagunema, hennast

jautama.
jakelen, ja’ella v. jagelema, jagama.
jako, ja’on s. jagu, jagamine.
jako-hirsi, -rren s. pääörs, jaguörs,

jauörs.
jaksan, -aa v. jaksama,
jakso s. rida, rong.
jalan adv. jala.
jalas, -aksen s. jalas,
jalas-puu s. jalasepuu, jalaspuu.
jalka, -lan s. jalg,
jalkaisin adv. jala, jalgsi.
jalka-pohja s. jalapöhi.
jalka-terä s. jalapöid, labajalg.
jalka-vaimo s. sohinaine, körwaline

naine.
jalka-väki. -väen s. jalawägi.
jalkine, -een s. kingine, jalane, pl.

jalatsed jalanöuud (king e. sukk),
pl. jalatsimed.

jalko-pää s. jalgots, jalapool; plur.
jalutsed, jalapooled.

jalo adj. tubli, wapper, puhasmeelne,
auus.

jalo-mieli, -len adj. puhasmeelne,
tubli.

jano s. janu, jänu.
janoan e. janoon, -ota v. januma,

janutama.
jasakka, -akan s. nahkmaks, kasu-

kanahamaks.
jatkan, -aa v. jatkama,
jauhan, -aa v. jahwatama, jahwama.
jauhatan, -ttaa v. jahwatama.
jauho s. japlur. jauhot jalm.
Jesus =

Jeesus, -ksen s. Jeesus,
jo adv. ju, juba.
joen-ranta, -nnan jöerand.
joen-suu s. jöesuu.
Joensuu s. kohanimi.

joensuu-paikka, -ikan s. jöesuukobt.
johdan, -htaa v. jnbatama, juhtima.
johdatan, -ttaa v. juhatama.
johdattaja s. juhataja, juhtija.
johdattelen, -atella s. juhatelema.
johdatus, -uksen s. juhatus.
johdun, -htua v. juhtuma, tulema,

saama; minulle johtuu mieleeni
minule tuleb meele.

johtaja s. juhataja, juhlija,
johto, -hdon s. juht, juhatus; joh-

dolla juhatusel.
joiun, -ikua s. joiguma, leelutama;

jontset joiknvat wiud winguwad.
joka, jonka pron. rel. kes, mis, plur.

jotka kes, mis; jota keda, mida;
jota vastaan kelle wastu, ja selle
wastu; jonkas = jonka sinä kes e.
mis sa: adv. jota ( sitä) mida
(seda); jonka ( sen) mida (seda);
jona millal; jossa kuss; josta kust;
tapahtui kummia, josta imesid
juhtus, kelle pärast; josta syystä
kelle pärast; johon 1. johonka hu-
hu; jolla conj. kui, joll’en kui ma
ei, joll’et kui sa ei, joll’ei kui ta
ei j. n. e.

joka pron. indef. indecl. iga.
jokainen, -isen pron. indef. iga (iks.
jokanen, -asen pron. indef. = jokai-

nen.
joka-päiväinen, -isen adj. igapäe-

wane.
joki, jo’en jögi; jokiloissa jögedes.
jokin, jonkin pron. indef. keegi,

miski ■. jotain, jossain, jostain, jol-
lain = jotakin midagi, kedagi, jos-
sakin kelleski, milleski, jollakin
millgi, kellelgi. Adv. jossakin
kuski; johonkin kuhugi: jostakin
kustki; joksikin ja jokseenkin
kaunis palju, käuniste, ligel,
piaaegu: voimme jokseenkin ar-
vata siitä wöime käuniste e. kau-
nis haaste aru saada sellest.

joki-ranta, -nnan jöerand.
joki-varsi, -rren jöeäär, jöerand, jöe-

kallas.
joko conj. kas juba; joko tahi

1. taikka kas wöi; joko ryy-
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syissä tahi räpäleissä narucles
ehk räbalates.

jokseenkin w. jokin,
joku, jonkun pron. indef. keegi,

miski, moni; joku vähänen natuke;
tuo jonkun vähän toob natuke;
jonkun aikaa möue aja; jollakulla
ajalla millgi ajal.

j0i... w. joka.
joll’ w. joka.
jollain w. jokin,
jolloin adv. reiät, millal, kuna.
jolloin-kulloin adv. wahest, millalgi.
jommoinenkin, -isenkin udj. kaunis

(suur),
jona w. joka.
jonka-moinen, isen adj. rel. kelle-

sarnane.
jonka-tähden adv. rel. kellepärast,

mikspärast.
jonkin-lainen, -isen adj. mingisar-

nane e. sugune; jos jonkinlainen
kellesarnane tahes, köigesarnane.

jonkun-lainen, -isen adj. kellegisar-
nane.

jonknn-moinen, -isen adj. mingisar-
nane, kellegisarnane.

jonne adv. rel. kuhu (tv. joka),
jono s. rida, rong.
jopa adv. juba; jopa kin jah gi;

ulottui muuallekin, jopa Hämee-
sen asti ulatas mujalegi, weel kaa
e. usna Hämemaani: pyydetään
saada kierretyksi, jopa useasti
kierretäänkin puiitakse keertud
saada, ning kaa mitu korda kee-
retakse.

jos conj. condit. kui; jos kohta conj.
concess. kui kaa, ehk; onkos ihme
jospa maatuu kas on ime kui
kaa maaks läheb.

joska adv. kui aga, aih et.
josko conj. kui, kuidas; ehk; vihol-

lisen vastarinta josko jäykkääkin
waenlase wastupanemine,kui kaa
kange e. ehk kaa kanget.

joskus adv. wahest.
jospa conj. kui aga, kui kaa, kui

siiski; ah jospa, oi jospa, voi
jospa ah, oi, woi, kui aga.

jossa w. joka.
jossain, jostain, jotain w. jokin,
josta w. joka.
jota w. joka.
joten adv. rel. kudas, kuidas, kelle

wiisil, mill wiisil, sell wiisil kui,
nagu. nenda.

jotenkin adv. wäga, kaunis (suur),
joten kuten adv. (ihel e. töisel wiisil,

millgi wiisil.
jotensakin adv. = jotenkin,
jotta conj. et, nenda.
joudan, -ntaa läbema, aega olema

kuhugi, jöudma; joutessansa 1.
joutaessansa läbedes, kui on aega,
ilma ametita; jouten 1. joutaen
läbedes, jöude: joutava adj. tii-
bine, asjatu.

joudun, -utua v. jöuduma, jöudma,
pärale saama, kupsema, walmima;
läbema; saama läbema; mitä enem-
män matka joutui mida enam tee
edenes; joutuen e. joutuun jöud-
salt, ruttu; vankeuteen joutunut
wangitorni e. wangiks saauud;
joutuna=joutunut jöudunud, saa-
nud, juhtunud.

joudutan, -ttaa v. jöuutama, kiires-
tama; pois joudutti ära kiirestas,
ära ajas.

jouhi, -hen s. jöhw.
joukahdan, -htaa v. kogemata ette

tulema, ette juhtuma, ette jöudma;
mieleen joukahtaa meele sattuma,
juhtuma, äkiste tulema,

joukko, -ukon s. hulk, jöuk; jou-
kossa, joukosta, joukkoon postp.
kaa = seas, seast, sekka.

joukko-vaellus, -uksen s. hulgarän-
damine.

joukoittain adv. hulgakaupa.
joulu s. jöul.
joulu-kuu joulukuu,
jouluyö s. jöuluöö.
jousi, -sen s. wibu, wibupiiss, amb.
joutava adj. tilhine, asjatu.
jouten adv. w. joudan,
jouten-010 s. jöude-olemine, tööta-

olemine.
joutessansa w. joudan.
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jontilas, -aan adj. tööta-olew, jöude-
olew, asjatu, tiihine.

jouto-aika, -ajan s. jöudeaeg, wahe-
aeg, läbemiseaeg.

joutsen, -nen s. luik.
Joutsi, -sen s. = jousi,
joutu, -udun s. kiire; tehdä joutua

kiirestama; joutuun = joutuen rut-
tu, jöudsalt; iv. jondnn.

joutuisa adj. jöudus, nobe.
joutuisasti adv. jöudsaste, nobe-

daste.
Juhana s. Juhan, Jaan.
Jnhannus, -uksen s. Jaani päewa

aeg.
Juhannuspäivä s. Jaanipäew.
juhdan-ajo s. weduloomagasöitmine,

weulooma-ajamine.
juhla s. pliha, pidu, (tähtsam ja suu-

rem kui pidot),
juhlallinen, -isen adj. piduline, pll-

hane.
juhlallisesti adv. pidulikult.
juhla-päivä s. pidupäew, piihapäew.
juhla-vaatteet s. plur. piduriided.
juhta, -hdan s. weuloom, weduloom.
juhta-työ s. weduloomaga töö, we-

duloomatöö.
juhti, -hdin s. juhtnabk.
julistan, -aa v. kuulutama, awal-

dama.
julistus, -uksen s. kuulutus, awaldus.
julkinen, -isen adj. awalik.
julkisesti adv. awalikult.
julma adj. hirmus, jöle.
julmistun, -na v. hinnsaks saama.
Jumala s. Jumal; Jumala nähköön

Jumal näbku, paraku; Jumalan
kiitos Jumalale tänu, aitiimal.

Jumalainen, -isen ja
jumalallinen, -isen adj. jumalakart-

lik, jumalaline.
jumalan-mies s. jumalamees, waga

mees.
jnmalan-palveleminen, -isen s.
jumalan-palvelus, -uksen s. jumala-

teenistus.
jumalaton, -ttoman adj. jumalakart-

mata, jöle, hirmus.
jumalinen adj. jumalakartlik.

jumalisuus, -uuden. s. jumalakartus.
juna s. rida, rong.
junan-kuljettaja s. rongijuhataja,

rongimees.
juohdun, -htua v. = johdun,
juoksen, jnosta v. jooksma.
jnoksentelen, -nnella v. jookseske-

lema.
juoksu s. jooks.
juoma s. joom, jook.
juoma-raha s. jooduraha, jootraha.»
juominki, -ngin s. joodud.
juon, juoda v. jooma; juoda vat-

saansa kohtu jooma, ära jooma.
jnoni, -nen s. temp, joon, öelus, ka-

wal nöu.
juonikas, -kkaan adj. tembuline,

öel, paha, kawal.
juonmahan = jaonhan minä näete ma

joon, eks ma joo.
juotan, -ttaa v. jootma.
juova s. joon.
juovun, juopua v. joobuma; juopu-

minen s. joobumine; juopunut adj.
joobnud, joobund.

juovus, -uksen s. purjus e. joobnuks
olemine, joowastus; olla juovuk-
sissa purjus olema,

jurtta, -rtan s. hurtsik, onn, koda.
Jussi s. Jaan.
Jussinen, -isen s. Jaanikene.
jnttelen, jutella v. jutustama, juttu

ajama.
juttu, jutun s. jutt, jutustus.
jutun-johdattaja s. esimees, köne-

juhataja, kohtuasja uurimise ju-
hataja.

jutun-kävijä s. kohtukäija.
Juudan-kansa s. Juuda rahwas, Juu-

did.
Juugri s. Juugrin-maa Juugrimaa.
juur adv. juuri,
juuri, -ren s. juur.
juuri adv. iisna.
juuri-kuin adv. usnakui.
jnur’-ikään adv. iisna niiud, usna

nenda, parajaste.
juurrun, -rtua v. juurduma.
juusto s. juust.
Juutin-raumas. Ööresund, Öörewäin.
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Juntti, Juntin s. Juudimaa elanik
(Daani maakond).

jylhä adj. kole, koledailus, tore.
jyrinä s. naurin, kumin,
jyrisen, -stä v. raiirama.
jyrkkä, -rkän adj. järsk, äkiline.
jyrkästi adv. järsku, äkiliseste, äki-

liste, äkiste.
jyrsin, -iä v. jiirama, närima.
jyvä s. iva; pl. jyvät wili, iwad.
jyvä-maa s. iwamaa, wäli, teramaa,

viljamaa,
jähti, -hdin s. laewakene, uisk.
jäinen, -isen adj. jäine, jääne,
jäkälä s. pödrasammal, ("mis ei ole

liht samblanäulinegi) jägal.
jäkälä-maa s. jägalamaa (pödra-

samblamaa).
jäljentö, -nnön s. järelekirjutus, ära-

kiri, kopia.
jälkeen-tnlevainen, -isen adj. järel-

tulew, järgmine.
jälkeinen, -isen s. järgmine, laps,

järeltulew.
jälki, -Ijen s. jälg; adv. ja postp.

jäljessä, jäljestä järele, järelt,
pärast; jäljestäpäin järeltpidi, pä-
rast; jälkeen pärast, järele; sen
jälkeen kuin pärast seda kui; jäl-
keenpäin pärast; jäljellä järel;
pärast poole.

jälkimmäinen, -isen adj. järgmine.
jälki-mnisto s. mälestus.
jälkimäinen, -isen adj. jälkimmäi-

nen.
jälleen 1. jällensä adv. (enne: jäl-

jelleen) jälle.
jänis, -iksen s. jänes.
jännittäjä s. wiu pääle widaja, win-

aaja, wibutaja, wiutaja.
järisytän, -ttää v. pörutama.
järjellinen, -isen adj. moistlik, aru-

kas.
järjestelen, -llä v. korda säädlema.
järjestys, -yksen s. kord, järg.
järjestän, -ää v. korda säädma.
järjetön, -ttömän adj. arutu, möis-

tuseta, möistmata.
järki, -rjen s. ani.
järkähdän, -htää v. liikuma.

järkähtymätön, -ttömän adj. liiku-
mata.

järkähtämätön, -ttömän adj. liiku-
mata, muutmata.

järvi, -rven s. järw.
jäsen, -nen s. liige.
jättiläisjoki, -jo’en s. määratu suur

jögi, hiisijögi, hiiujögi, kangelaste
jögi.

jätän, -ttaä v. jätma, heitma: jätök-
sen jätab hennast; jätäksen nai-
matta jätäb hennast e. jääb paari
e. abielusse minemata.

jäykkä, -ykän adj. kange.
jäykästi adv. kangeste.
jää s. jää.
jäädyn, jäätyä v. jäätama, jäädima,

jääks kulmama.
jäähdyn, -htyä v. jahtnma.
jäähdytän, -tiää v. jahutama.
jää-kuori, -ren s. jääkoor, jääding,.

jääkoorik.
jääkäri s. kiitt, jääger (söas).
jääkäri-jono s. kiitirong, kiitirida.
Jää-meri, ren s. Jäämeri.
jään, jäädä s. jäämä,
jään-hile, -een s. jääkirme, öhukene

jää, jääkoorukene.
jäännös, -öksen s. jätis.
Jääski, -ken s. Jääskekihelkond

(Wiiburi juures).

K,
ka interj. noh, no, vaati
kaadan, kaataa v. langetama (puud),

maha laskma e. raiuma; kallama,
itmber laskma.

kaadun, kaatua v. laugema, kaldu-
ma.

kaakkoinen, -isen adj. keskhommik,
kaku-.

kaalamo s. weeläbikäimisekoht, tile-
käigikoht, neel.

kaali s. kapsas.
kaalikset s. keeduwili.
kaali-maa s. kapsamaa.
kaalinkauppias-vaimo s. kapsakaup-

leja naine.
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kaalin-lehti, -hden s. kapsaleht.
kaamea adj. kole.
-kaan, -kään adv. Tceehcates lausetes

sama hui -gi, kaa eesm. ei sauna-
kaan auttanut ei saunagi aitanud:
eikö mifäkään kas ei midagi; ei
viitsinytkään ei viitsinudki.

kaappaan, kaapata v. kinni haarama.
kaappi, kaapin s. kapp.
kaapu, kaavun s. mustkuub, munga

kuub.
kaari, -ren s. kaar; kaarepuu, paadi

e. wenekaar.
Kaarle s. Kaarel, Karl.
kaarran, -rtaa v. kaaritama, kaari,

kääre e. köwerusi tegema; kaar-
taen kaaritades.

kaatelen, kaadella v. langetelema,
kaldlema.

kade, kateen s. kadu, kaus; olla ka-
teissa kaukses, hukas, kadunud
olema.

kadehtin, -htia v. kaetsema.
kadehtelija s. kaetseja.
kadotan, -ttaa v. kantama, liukka-

ina ; kadottaminen s. kantamme,
hukkamme; kadotettu adj. kauta-
tud, hukatud.

kadotus, -uksen s. hukatus, kautus.
kadun, katua v. kahetsema.
kahara adj. kähar, kahar.
kahden-lainen, -isen adj. kahesu-

gune.
kahden-maattava adj. kahemagataw,

kahele magajale (säng).
kahden-pnolen adv. kahel poolel.
kahden-vnotinen, -isen adj. kahe-

aastane.
kahdesti adv. kaks korda.
kahlaan, -lata v. wee läbi kaima,

weest läbi minema.
kahlaus-paikka, -ikan s. weeläbi-

käimisekoht.
kahle, -een v. hahelas.
kahlitsen, -ta v. haheldama, hahe-

Lasse panema,
kahta-lainen, -isen adj. = kahden-

lainen.
kahtia adj. pooleks; panna kahtia

pooleks panema.

kahveli s. kahwel.
kahvi, -vea 1. -via s. kohw.
kai adv. wissiste, kuli.
kaikellainen, -isen ja
kaiken-lainen,-isenadj.köigesugune.
kaiken-muotoinen, -isen adj. köige-

moocline, kolke moodi, köigesu-
gune.

kaiketi adv. kahtlemata, wissiste,
arwates.

kaikki, -iken adj. köik; kaiken päi-
vää terwe päewa, päewa otsani;
kaiken maan terwe maa; kaikeksi
onneksi öuneks; kaikkein ( gen.
plur.) köige näit: kaikkein suurin
köige suurem,

kaikkialla adv. igal pool e. poolel;
kaikkialle adv. igale poolele, igale
poole.

kaikkinainen, -isen adj. köigesu-
gune.

kaikkivalta, -lian s. köigewägewus.
kaikki-valtias, -aan adj. koigewä-

gewam.
kaikkoan, -ikota v. eemale minema,

pögenema.
kaiku, kaiun s. kola, kaja, wastu-

kölamine.
kaikntan, -ttaa v. kolatama, kolis-

tama.
kaima s. kaim.
kainneen part. w. kaitsen,
kaino adj. häbelik, wagune, kaine.
kainonen, -ota v. häbelikumaks saa-

ma.
Kainu adj. häbelik.
kaipaaja s. (kaebaja) igatseja, tar-

witaja.
kaipaan, -vata v. kaebama, igatse-

ma, leinama, tarwitama, nöudma,
wajasust e. puudust tundraa,

kaipaus, -uksen s. kaebus, kaebtus,
igatsus, kaebamine, igatsemine.

kaipo, -von ja
kaipuu s. kaipaus,
kaira s. uherd, purask.
kaisla s. kaisel, wee soonerohi, kör-

ge, körkjas (Scirpus lacustris).
kaita, -idän ja
kaitainen, -isen adj. kitsas.
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kaitsen, kaita v. kaitsma; kainnnt
kaitsenud; gen. ja akh. kainneen.

kaitsijaton, -ttoman adj. kaitsijata,
kaitsijatu.

kai’nn, -ikna v. kölama, kajama,
kaikuina.

kaivan, -aa v. kaewama.
kaivo s. kaew.
Kajaani s. linn Pohjamaa!,
kajahdan, -litaa v. kölatama, kö-

lama.
kakkn, kaknn s. kook.
kaksi, kahden s. kaks; kaksin kym-

menin hopearuplin ikka kakski
kiimmend höberubla.

kaksi-kätinen, -isen adj. kahekäsi-
line.

kaksin-kertainen, -Isen adj. kahe-
kordne.

kaksi-päinen, -isen adj. kahepääline,
kahepäine, kahepääga.

kaksi-öinen, -isen adj. kaheöine.
kala s. kala.
kala-astia s. kala-astja.
kala-mies, -miehen s. kalamees,

kalur.
kalan-nahka, -hän 1.-hkan s. kala-

nahk.
kalan-pyyntö, -nnön s. kalapuild-

mine.
kalanpyyntö-ala s. kalapiiiidmise-

piirkond.
kalanpyytäjä-kylä s. kalapuiidjate

kiila.
kalan-saalis, -iin s. kalasaak.
kala-ranta, -nnan s. kalarand.
kalastan, -aa v. kalu puiidma; ka-

lastaminen, -isen s. kalapiiild-
mine.

kalastus, -uksen s. kalaptiiik, kala-
piiudmine.

kalastus-paikka, -ikan s. piiiigipaik,
kalapiiiidmisekoht.

kalastus-retki, -ken s. kalateekond,
kalapiiiidmisereis, kalareis.

kala-vesi, -veden s. kalawesi.
Kalevalainen, -isen s. Kalewalane,

Kalewala elanik, Kalewala mees.
kalja s. kali.
kalkan, -kkaa v. kölksuma.

kalkki, -Ikin s. lubi, kalk.
kallio s. kalju,
kallio-seinä s. kaljusein.
kallis, -iin adv. kallis,
kalma s. Kalm, haud, surm, surnu-

möru (keda ebausklikud karda-
wad).

kalmisto s. kalmud, matuseaid, kal-
muaid, kalmustik.

kalpa, -Ivan s. möök.
kaltainen, -isen adj. sugune, sar-

nane.
käin s. riist, asi, nöu; irtaimet ka-

lat lahtised asjad.
kalvo s. nahakene, kett, kalu.
kamala adj. kole, jäle, hirmus.
kamalasti adv. koledaste.
kamari s. kammer.
kamari-kaln s. majariist, mööbel, tua-

asi.
kamiini s. kamin, ahjukene.
kammari s. = kamari,
kammio s. kärg, kammer, sulg.
kammoelen, -11 a v. ja
kammon, -oa v. jälestama, hirmu e.

kartust tundma, hennast eemal
hoidma, kartma.

kamoitns, -nksen s. jälestus, hirm.
kana s. kana.
kanava s. kaewand, kanal.
kangas, -nkaan 1. -nkahan s. 1)

nömm; 2) kangas; 3) jämedam
kalew.

kangas-aseet, -aseiden ja
kangas-tuolit s. pl. kangastellid,

kangasteljed.
Kaukas, -nkkaan öigemine:
Kankaiset, -sten s. kohanimi.
kanki, -ngen 1. -ngin s. kang.
kannan, -ntaa v. kandma.
kannas, -aksen s. maakitsus, kanne,

neemetiivi, maabari.
kannatan, -ttaa v. (kannatama), ule-

wel pidama.
kannattaja s. ulewelpidaja.
kannel, -ntelen s. kannel,
kannellinen, -isen adj. kaauine, kaa-

ncline.
kannu s. kann (kaks toopi).
kannus, -nksen s. kannus.
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kannustan, -aa v. kannustama,
kanooni s. = kannuna,
kansa s. rahwas.
kansainen, -isen adj. rahwakas.
kansa-kunta, -nnan s. rahwaskond.
kansa-käyminen, -isen s. w. kanssa-

käyminen,
kansalainen, -isen s. rahwaliige,

rahwaline.
kansallisuus, -uuden s. rahwus.
kansan-aine, -een s. rahwa-aine,

rahwaosa.
kansan-luokka, -luokan s. rahwa-

seisus.
kansan-runo s. rahwalaul, regelaul,

regewärs.
kansi, -unen s. kaas; maan kansi

(maa kaas) maa pind; ilman 1.
taivaan kansi ilma e. taewa wölw:
taivaan kannen alla taewa wölwi
ali.

kansleri s. kantsler, kansler.
kanssa adv. japostp.kaasa, kaa, -ga.
kanssa-elo s. iiheselamine.
kanssa-ihminen, -isen s. kaasinimene,

ligimane.
kanssakäyminen, -isen s. seltsimine,

timberkäimine.
kanta, -nnan s. kand, tiiwi, sugu-

karu; miehinen kanta mehine su-
guharu.

kantaja s. kandja.
kanta-pää s. kand, jalakand.
kantele, -een s. = kannel,
kantelo s. kandlikene.
kanto, -nnon s. kand.
kannuna s. suurtukk.
kapakka, -akan s. körts, kabak.
kapakka-paikka, -ikan s. körtsikoht.
kapalo s. mähe, mähkmewöö.
kapea adj kitsas,
kapina s. massamme,
kapinallinen, -isen adj, mässaja-,

mässaline, mässuliue, massu-,
kapine, -een s. riist, nöu, asi.
kaplas, -aan s. kodar.
kappalainen, -isen s. kaplaan, alam

kirikuöpetaja.
kappale, -een s. tiikk, asi.
kappeli s. kabel.

kapsahdan, -litaa v. kopsatama.
kapsan, -aa v. kopsima.
kapteini s. kapten.
kapnan, kavuta v. ronima.
kapula s. kaigas, pulk, pilbas.
karhi s. äes; puuäes.
karhu s. karu.
kari s. salalood, laid, lood, kiwistik.
karin-kankalo s. konnakarp.
karja s. kari.
karja-askare, een s. karjatallitus.
karjais-mulli s. mullikas, wärs.
Karjala s. maakond Ida-Soomes.
Karjalainen, -isen s. Karjalane.
Karjalan-jääkäri s. Karjala jääger.
karjan-hoito, -idon s. karjahoid.
karjan-korjnu s. karjahoidmine.
karjan-ruoka, -ruo’an s. karjaroog.
karjun, -ua v. karjuma.
karjunta, -nnan s. karjumme,
karkaan, -rata s. ära kargama.
karkea adj. kare. karge.
karkeammasti adv. karedamaste.
karkoitan, -ttaa v. ära ajama,
karpeeton, -ttoman adj. kiwi-sam-

bletu; karpeettomalla kalliolla
sambleta kaljul.

karsin, -ia v. puid kastama, oksi
ära raiuma, kärpima.

karsina s. tallesulg, aed, kaue; tua
tagumine pool, pärapool.

karsinoin, -idä v. jooksjaks minema,
harwenema, harunema.

kartan, -ttaa v. (kartma), hoidma,
hennast körwale hoidma.

kartano s. ou, talu.
karttaminen, -isen s. (kartmine),

körwale hoidmine; takistamme;
tappelujen karttamiseksi tapluste
takistamiseks,et eitaplusi siinniks.

kartun, -rttua v. kaswr ama (waran-
dusest).

kartutan, -ttaa v. kaswatama, ko-
sutama (warandusestj.

karva s. karw.
karvainen, -isen adj. karwane.
karva-puoli, -len s. karwapool, kar-

wane pool, pahem pool.
karvas, -aan adj. möru, kibe, wiha-

kas.
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karvaus, -näen s. mörudus, kibedus.
kas inter,j. vaata, tohoo, ah; kas

niin usna nenda.
kasa s. hunnik, kogu, vana vara.
kaski, -ken s. söörd, loomismaa, pö-

lesmaa, kiidsmaa.
kaski-virsu s. wiisk, sööruwiisk, mis

söördu pöletades jalas peetakse.
kastaja s. kastja; ristja.
kastan, -aa v. kastma, ristma.
kastatan, -ttaa v. kasta lasktna, kas-

tatama; ristitama.
kaste, -een s. kaste; ristiminä,
kastelen, -11 a v. kastlema.
kastori-liattu, -hatun s. kobrasku-

bar, kobrasenabkne kiibar.
kastnn, -ua v. märjaks saama, kas-

tuma.
kasvan, -aa v. kaswama; kasvami-

nen s. kaswamine.
kasvatan, -ttaa v. kaswatama.
kasvatti, -tin s. kasvandik.
kasvatus, -uksen s. kasvatus.
kasvi s. taim.
kasvi-aine, -een s. kaswuolu, kaswu-

aine, taime-aine.
kasvo s. pale; pl. kasvot silmnägu,

silmauägn, pale.
kasvo-pää s. palgesasu, sasu, sarn.
kataja s. kadakas.
kasvn s. kasw, taim.
Katajatar, -ttaren s. kadaka neid

e. haldjas.
katan, -ttaa v. katma; kattaa pelto

sonnikuga pöldu katma.
kate, -tteen s. kate, tekk.
kateus, -uden s. kadedus.
kateuton, -ttoman adj. kadeduseta,

kaetsemata.
katkaisen 1. katkasen, -aista v. kat-

kestama, katkendama, kätki te-
gema.

katkean, -eta v. katkenema, kat-
koma.

katkera, adj. kibe, möru, wihakas.
katkismus, -uksen s. katekismus,
katkon, -oa v. katkuina, mitu korda

katkestama, murdma.
katoamaton, -ttoman adj. kadu-

mata.

katoan 1. katoon, kadota v. kaduma;
katoava adj. kaduw, hukuw.

katoavainen, -isen adj. kaduw.
katoavaisuus, -uuden s. kaduwus.
katoli .... tv. kato 01i....
katooli s.- katoolin usko katoliku

usk.
katoolilainen, -isen s. & adj. kato-

line.
katolilaisuus, -uuden s. katolisus,

katoliku asjad.
katoolinen, -isen adj. katoline, ka-

tolik.
katoolin-nskoinen, -isen adj. & s.

katoliku-usuline.
katoon w. katoan.
Katri s. Kadri.
katsanto, -nnon s. vaatus; nägu.
katsastan, -staa v. silmama.
katselen, -11 a waatlema, silmlema.
katsoja s. waataja, päältwaataja,

kaitseja, boidja.
katson, -oa v. waatama; katsoo hä-

väisemiseksi piab häbistamiseks,
häbendamiseks; ei katsottukaan
sopivaksi ei peetudki sundsaks;
katsovat lapsia hoidwad lapsi;
katsokoon paremmin kalujansa
wahtigu paremini omi asju.

kattila s. katel.
katto, katon s. katus.
katu, kadun s. uulits.
katumus-päivä s. kaetsemisepäev.
kau’a .... tv. kauka.
kau’em .... w. kauka.
kauha s. kulp, suur lusikas.
kauhea adj. hirmua,
kauheasti adv. hirmsaste.
kauhistus, -uksen s. birm.
kauhtana s. pääliskuub.
kauka s. kauge,- adv. kaukaa kau-

gelt; kaukana kaugel; kau’aksi 1.
kau’as kaugele, kaugeks; kau’an
kana; kau’an aikaa kaua aega;
niin k. kuin nii kaua kui, kunni;
leomp. kauemmaksi kauemaks,
kaugemaks, kaugemale; kauem-
man aikaa, kauemmin kauemine.

kaukainen, -isen adj. kaugune, kau-
gene, pitkaline; oli kaukaista su-
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kna oli kaugelt e. wäga ivälie su-
gulane.

kaukaisuus, -uuden s. kaugus.
kaula s. kael.
kaulus, -uksen s. kaelus.
kauneus, -uden s. iki, iludus, ilusus.
kaunihisti ja
kauniisti adv. kaualste, ilusaste,

iluste.
kaunis, -iin adj. kaunis, ilus.
kaunis-muotoinen, -isen adj. kauni-

näuline, ilusa näuga, ilunäuline.
kaunistan, -aa v. ilustama, kaunis-

tama.
kauniste, -een s. ilustuseasi, ehe,

kaunistuseasi.
kaunistelematon, -ttoman adj. ilus-

telemata, kaunistelemata.
kaunistun, -ua v. ilusaks saama,

kauniks saama.
kaunistus, -uksen s. ilustus, kaunis-

tus, ehe.
kaunoinen, -isen ja
kaunokainen, -isen adj. kaunikene,

liukene, ilusikene, kaunis.
kaupan-käynti, -nnin s. kauba-aja-

mine.
kaupan-liiknnto, -nnon s. kauba-aja-

mine.
kaupitsen, -ta v. kaubitsema, kaup-

lema.
kauppa, -upan s. kauplemine, kaup;

käydä e. pitää kauppaa, käydä
kaupalla kaupa ajama, kauplema,
kaupa pidama; kaupan-teko kau-
bategemine.

kauppa-kalu s. kauba-asi, kauba-
kraam.

kauppala s. alew.
kauppa-mies, -miehen s. kaupmees.
kauppa-puoti, -puodin s. kaubapood,

kauplus.
kauppa-tori s. kaubaturu.
kauppias, -aan s. kaupmees.
kaupunki, -ngin s. liuu.
kaupunkilainen, -isen s. linnalane,

linnaline.
kaura s. kaer.
kautta postp. kaudu, mööda, läbi,

waral; elot ahdetaan kautta rii-

ken wiljacl ahetakse iile terwe
reie e. rihe; vannoa jonkunkautta
kellegi nimel wanduma.

kavahdan, -htaa v. ruttu pixsti töus-
ma, hennasi hoidma, kawatama.

kavala adj. kawal.
kavaluus, -uuden s. kawalus.
kavio s. kabi.
kehno adj. kölin, sant; kehno ilma

sant ilm.
kehnonen, -ota v. köhnemaks e. san-

dimaks saama, köhnenema.
kehnonnan, -ntaa v. köhnendama,

köhnemaks tegema.
kehoitan, -ttaa v. soowima, kihuta-

ma, häratama.
kehoittaja s. soowija, härataja.
kehoitus, -uksen s. soow, häratus.
kehrään, -rätä v. kedrama.
kehtaan, -hdata v. wiitsima.
kehto, -hdon s. kätki, hali.
kehto-runo s. kätkilaul, hällilaul.
kehun, -ua v. kiitma.
kehä s. piir, kehä.
keihäs, -ään s. oda.
keihäs-ruske, -een s. odapragin.
keino s. tee, nöu, wiis, kombe; sillä

keinoin sell wiisil, kombel; jolla
keinoin mill kombel; omin keinoin
oma kombetega.

keisari s. keiser.
keisarillinen adj. keiserlik, keisrilik.
keisarinna s. keisriprouw, keiserina.
keitto, -iton s. keet, keedus.
keitto-ase, -aseen s. keeduriist.
keitto-ruoka, -ruo’an s. keeduroog,

keedus.
keitän, -ttää v. keetma.
Kekri s. ivana rahwa piilia 20 Ok-

tobril (1 Novembril), millal teen-
drite aasta löpeb.

keksin, -iä v. uut leidma, ära möt-
lema.

keksintö, -nnön s. uus leidraine, lei-
dus.

keli s. söidutee, söiduaeg.
kellahtava adj. kollakas.
kellari s. Keller, koobas.
kellastun, -ua v. kollaseks e. kold-

seks saama, kollatama, kollutama.
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kellerrän, -rtää v. kollasebs, kold-
seks saama; kollaselt, koldselt
paistma.

kelles, -eksen s. sorwlaud, ridwa-
laud.

kello s. keli.
kellokas, -kkaan s. kellaline, kella-

kandja (lehm).
kellos-tapuli s. kellatorn, kellahoone.
kello-torni s. kellatorn.
kelläs w. kenkäs.
kelmi s. kelm, lurjus,
kelpaan, -Ivata v. kölbama; kel-

paava adj. kölbaw, kölblik.
kelpo adj. indecl. kölblik.
kelsi-turkki, -rkin s. liihikene kasu-

kas (ilma pääliseta).
keltainen, -isen adj. kollane, koldne,

wahane.
keltaisen-karvainen, -isen adj. kold-

sekarwaline.
kelta-tnkkainen, -isen adj. koldsate

hiustega, koldsehiukseline.
kelvollinen, -isen adj. kölblik, köl-

huline.
kelvoton, -ttoman adj. kölwatu, kol-

wutu.
kelvottomuus, -uuden s. kölwatus.
Kemiläinen, -isen s. Kemilane.
Kempiläinen, -isen s Kempenist pä-

rit; Tuomas Kempiläinen Toomas
Kempenist, Toomas a Kempis.

ken 1. kenkä, kenen 1. kenenkä pron.
interr. & indef. kes.

kenkäs, kenenkäs pron. interr. kes
aga; adess. kelläs keli aga.

kenkä, -ngän s. King, keng.
kenkään, kenenkään pron. indef.

keegi.
kenraali s. kindral.
kenraali-ajutantti, -ntin s. kindral-

adjudant.
ken-tiesi adv. kes teab, wahest,

ehk.
kenttä, -ntän s. muru, taller, tanner,
kera postp. kaasas, kaa, -ga; ke-

rällä postp. & adv. kaasas.
kerin-puut s. pl. keripuu, kerilauad.
keri-pukki, -pukin s. kerhuk, kör-

buk, krossibaigus (skorhuut).

keritsen, -tä v. (lammast) niitma,
piigama.

keritseminen, -isen s. niitmine, pu-
gamine.

kerjäläinen, -isen s. sant, kerjaja,
kerjamees.

kerjäläis-elämä s. sandi-elu, kerja-
elu.

kerjään, -rjätä v. kerjama. santima,
kerkeän, -rjetä v. öigel ajal saama,

jöudma; ennenkuin joki kerkesi
puhdistua enne kui jsgi oli puh-
taks saanud; kerkeävät kypsyä
saawad kiipseks; laaditaan laivaa,
min kerjetään tehakse laewa uen-
da palju kui suudetakse, laewa
tehakse ja tehakse; tieto kerkesi
Turkuun jouluyönä sönum sai Tur-
gu jöuluöösel; ennenkuin olivat
kerinneet suurta vahinkoa tehdä
enne kui oliwad weel suurt kahju
telaa saanud.

kerkiän, -ritä v. = kerkeän; ker-
kiämiseen rutulikult, alati,

kernaasti adv. hää meelega.
kernas, -aan adj. himuline, usin,

kärmas; kernaammin adv. kärme-
mini, armsamiui; kernaimmin adv.
köige armsamini, wäga hää mee-
lega.

kerroittain adv. kordade kaupa, ki-
hikaupa, korra pärast, korra jä-
rele.

kerron, -rtoa v. kordama, jutustama.
kerros, -oksen s. kord, kordus, kiht.
kersantti, -ntin s. seersant.
kerskaan, -kata v. kiitma.
kerta, -rran s. kord, kord: kaksin

kerroin kahekordseste; monin ker-
roin mitmekordseste, mitu korda;
kutoivat verkkojansa monin ker-
roin kudusiwad wörgud mitme
kordseks,mitmekorraliseks;kerran
kord, uks kord; toisen kerran
töine kord; kerrankin uks kord,
wiimati, korragi; kerrassaan uhel
korral, korral, hoopkaupa; ker-
rallansa korraga, iga kord.

kerto, -rron s. kordus, kordamine,
lausekordamine; pöim.
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kertoelen 1. kertoilen, -11 a v. kord-
lema, jutustelema.

kertoma s. jutt.
kertomus, -uksen s. jutt.
keräilen, -llä v. korjalema.
keräjä s. plur. keräjät kreiskobus,

kreiskohtukoosolek.
keräydyn, -ytyä s. kokku tulema,

hennast koguraa.
kerään, -rätä v. korjama, koguma.
keski, -ken s. kesk; postp. ja praep.

keskellä keskel, kesket; keskeltä
keskelt; keskelle keskele; keske-
nänsä isekeski, isebenesekeskes;
kesken keste, keskel, wahel, poo-
lel, enne aegu; kesken työtä, k.
työnsä töö poolel, kui nende töö
(on) poolel; kahden kesken kahe-
keste.

keski-eräinen, -isen adj. enneaegne.
keski-ikä, -ijän s. pooliga, keskiga.
keskimmäinen, -isen adj. keskmine.
keskin-kertainen, -isen adj. kesk-

mine, kesklaue; wahemine.
keskinäinen, -isen adj. keskene, kes-

kine.
keski-paikka, -ikan s. keskpaik.
keski-viikko, -viikon s. kesknädal.
keskustelemaa, -uksen s. läbirääki-

mine, nöuupidamine.
keskustelen, -11 a v. läbi rääkima,

nöuu pidama.
keskustelu ja
keskustelus, -uksen s. nöuupidami-

ne, läbirääkimine, jutustus.
keskuns, -uuden s. wabe, wahemine

wahe.
kestailen, -11 a v. turgutama, kiila-

telema, ktilaliseks pidama.
kesti s. joodud, pidud; käydä kes-

tiä kiilatama.
kesti-kievari s. postjaamaisand e,

peremees.
kestikievari-talo s. postjaam.
kestkievari ja
kestkieveri = kestikievari.
kestän, -ää v. kestma, jäämä; kes-

tävä adj. kestaw, kindel.
kesu ja
kesy adj. taltsas, waga, kodune.

kesytön, -ttömän adj. metsane, arg.
kesä s. suwi.
kesä-aika, -ajan s. suweaeg; kesä-

ajoin adv. suweaegu.
kesä-ilta, -illan s. suwiöhtu.
kesäinen, -isen adj. suwine.
kesä-jurtta, -rtan s. suwikoda, suwi-

hurtsik, suwionn.
kesä-kuu s. juunikuu.
kesä-tuuli, -len s. suwituul, suwine

tuul.
kesä-yö s. suwiöö.
keto, kedon s. heinamaa (pölluks oi-

nud), pöldheinamaa.
ketri-puu s. seedripuu.
kettu, ketun s. rebane.
ketun-pyytäjä s. rebaseptitidja.
ketun-sangat s. pl. rebaserauad.
keula s. laewa- e. paadipää e. eest-

nokk, käilas (keilas).
kevenen, -vetä v. kergenema.
kevennän, -ntää v. kergendama, ker-

gitama.
keveä adj. kerge.
kevyinen, -isen adj. kergune.
kevyt, -yen adj. kerge, kergekene.
keväin, -imen s. kewade.
keväinen, -isen adj. kewadene,
kevät, -ään 1. -äin s. kewade; ke-

väällä kewade.
kevät-puoli, -len s. kewadepool.
-ki adv. liidetaw. -gi, -ki, ka, kaa.
kidutan, -ttaa v. kiusama, piinama.
kiedon, kietoa v. mässima, kimbu-

tama.
kiekko, kiekon s. pöör.
kiekura s. keere, keerlew jooneke-

ne, keerutus, keerlikas.
kieleinen, -isen adj. keelne; alumine

köhnem wili rehes, alune.
kieli, -len s. keel.
kielin, -iä v. wahekeelt pidama, lai-

mama, keelt peksma.
kiellän, -Itää v. keelma; ystävälli-

sesti kielsi söbralikult wastu pani,
keelas.

kielto, -Ilon s. keeld.
kiepun, -ppua v. kölkuma, ripenda-

ma.
kieriän, -itä v. keerma, weerlema.
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kierrän, -rtää v. keerma, iimber
kaima.

kihisen, -stä v. kihisema.
kihla s. kihl; pl. kihlat pruudikihlad,

kihlused.
kihla-knnta, -nnan s. kreisikohtu-

kond.
kiidän, kiitää v. ruttama, lendama.
kiidätän, -ttää v. rutustama, lenna-

tama.
kiihdyn, -htyä v. kiiremaks, tulise

maks saama.
kiihkeä adj. kiir, kähku, tuline.
kiihoitan, -ttaa v. kihutama.
kiihoitns, -uksen s. kidutus.
kiikahtelen, -hdella v. köigatelema,

köigatama, kiigatania.
kiillän, -Itää v. hiilgama.
kiinni adv. kiuni.
kiinnitän, -ttää v. kinnitama, pingu-

tama.
kiinteä adj. liikumata, kindel, kin-

dine, Munine, kestaw; kiinteään
adv. kestawaste, Mndlaste.

kiipeän 1. kiipeen, kiivetä v. ronima.
kiire, -een s. kiire, rutt; kiireissään

iisna rutus, kiires.
kiireesti adv. kiireste, ruttu.
kiireimmiten adv. kiiremini, rute-

mini.
kiireinen, -isen adj. rutuline, kiir.
kiiruhdan, -htaa v. kiirestama, kii-

rustama, ruttama.
kiirusti adv. kiiruste, ruttu, ru-

tuste.
kiiski, -ken s. kiisk, kiis.
kiista s. waidlemiue, wöidu-pärast-

tegemine.
kiistelen, -llä ja
kiistän, -ää v. waidlema, woidu pä-

rast tegema, jonni ajama, kä-
rama.

kiitollinen, -isen adj. tänulik, tänu-
line.

kiitollisuus, -uuden s. tänulisus, tä-
nulik meel.

kiitos, -oksen s. tänu; kiitos Juma-
lan Jumalale tänu.

kiitos-virsi, -rren s. tänusalm, tänu-
laul.

kiittelen, kiitellä v. kordawalt tä-
nama, kiitlema.

kiitän, -ttää v. tänama, kiitma.
kiivaasti adv. karedaste.
kiivaammasti adv. karedamaste.
kiivas, -aan adj. kare, kange, tu-

line, wali.
kiivaus, -nden s. käredus.
kiljaisen, -sta v. kiljatama.
kiljun, -na v. kiljuina, kisendama,

kiiluma.
Mikan, -kkaa v. kilkama.
kilpa, -Ivan s. wöidu-pärast-tege-

mine; kilvan adv. woidu pärast,
kihla pärast.

kilvoittelen, -itella v. woidu pärast
tegema, piuldma; on hyvän kil-
voituksen kilvoitellut hää puiid-
mise puiiduud.

kilvoitus, -uksen s. woidu pärast te-
gemine,, pulidmine.

kimalainen, -isen s. kimalane, mesi-
lane.

kimartelen, -rrella v. hennast tsmb-
lema.

kimnasi s. gumnasium.
kimppu, -mpun s. kimp; kimpussa

kimbus; kimppuun kimpu, kallale;
töiden kimppuun tööde kallale.

-kin adv. gi.
kipu, kivun s. walu.
kirja s. raamat, kiri.
kirjain, -imen s. täht (raamatus).
kirja-kauppa, -upan s. raamatupood,

raamatakaup, raamatukauplus.
kirja-kieli, -len s. raamatukeel, kir-

jakeel.
kirjallinen, -isen adj. kirjalik, kir-

jaltae.
kirjallisuus, -uuden s. kirjandus.
kirjan-lukn, -luvun s. raamatuluge-

mine.
kirjan-pränttääminen, -isen s. raa-

matutrukkimine.
kirja-ompele, -een s. kirjaömblus,

pilutus, ömblusekirjad, äärisaje,
kirju ömblus.

kirja-paino s. triikikoda, triikk.
kirjasto s. raamatukogu, kirjastik.
kirjava adj. kirju.
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kirje, -een s. kiri, kirje,
kirjoitan, -ttaa v. kirjutama, kirja

panema,
kirjoittaja s. kirjutaja.
kirjoitus, -uksen s. kirjutus.
kirjoitus-kynä s. kirjutusesulg.
kirjoitus-pöytä, -ydän s. kirjutuse-

laud.
kirjoitutan, -ttaa«. kirjutada laskma.
kirkas, -kkaan adj. kirgaw, hiilgaw,

here, hele, haljas.
kirkastan, -aa w. hiilgustama, wal-

gustania, hiilgawaks tegema, he-
rendama, helendama.

kirkastan, -ua v. kirgama, hiilgus-
tama, heredaks, heledaks, hiilga-
waks saama,

kirkkaasti 1. kirkkahasti adv. kir-
gawaste, hiilgawaste, heredaste,
heledaste.

kirkkaus, -uden s. hiilgus, kirgus,
heledus.

kirkko, -rkon s. kirik.
kirkko-herra s. kirikuöpetaja.
kirkkoherran-tutkinto, -nnon s. kiri

kuöpetajaeksaamen.
kirkko-isä s. kirikisa.
kirkko-raati, -raadin s. kirikukohus.
kirkko-reki, re’en s. kirikuregi, saan.
kirkko-tarha s. kirikuaed, .matuse-

aed, surnuaed.
kirkko-tie s. kirikutee.
kirkko-vaatteet s. pl. kirikuriided.
kirkko-veisuu s. kirikulaul.
kirkko-ylimys, -yksen s. kinkuilleni,
kirkollinen, -isen adj. kiriklik, ki-

rikline.
kirkon-kello s. kirikukell.
kirkon-koristus, -uksen s. kirikuehe,
kirkon-paimen, -nen s. kirikukar-

jane.
kirkon-palvelija s. kirikuteener.
kiroan 1. kiroon, -ota v. wanduma,

kiruma.
kiroilen, -11 a v. kiruma, wandlema.
kirous, -uksen s. wanne, kirumine,

needmine.
kirpoon, -rvota v. lahti hiippama,

löhkema, ära kargama.
kirppu, -rpun s. kirp.

Kirsti s. Kristiina.
kirves, -een s. kirwes.
kirves-kakki, -häkin s. kirwewarn.
kirves-työ s. kirwetöö.
kirvo ... w. kirpo ...
kisa-tarha s. mängitara, mängiaed.
kiskon, -oa v. kiskuma, katkuina,
kissa s. kass.
kissan-nahka, -hän 1. -hkan s. kas-

sinahk.
kistn s. kirst.
kistullinen, -isen s. kirstutäis.
kita, kidan s. kida, neel.
kiu’as, -ukaan s. keres-ahi, sauna-ahi.
kiukku, -ukun s. äkiwiha, kius, wiha,

tigedus.
kiusaan, -sata v. piinama.
kiusaus, -uksen s. kiusatus, kius.
kiven-heitto, -iton s. kiwewiskamine.
kivi, -ven s kiwi.
kivi-kirkko, -rkon s. kiwikirik.
kivi-linna s. kiwiloss, kiwilinn.
kivinen, -isen adj. kiwine.
kivi-rakennus, -uksen s. kiwimaja,

kiwist maja.
kivi-vati, vadin s. kiwiwaat, kiwist

waat.
kivulloinen, -isen adj. haiglane, pö-

dur.
kivulloisuus, -uuden s. ja
kivuloisuus, -uuden s. haiglus, pödu-

rus.
kivääri s. söjapiiss, piiss.
klasi k. klaas.
klasinen, -isen adj. klaasine.
Klann-poika, -pojan s. Klause poeg.
Klaus, -un s. mehenimi.
klihtaan, -hdata v. löugutama, kol-

kima.
klupn, -uvun s. nupp, nui; varstan

kl. koot, wartakoot.
Knuntti, -uutin s. mehenimi.
-ko, -kö Iciisiw. part. kas; tuletko

kas sa tuledj -ko tahi kas
ehk; eikö mitä toda ep’ ole!

kodikas, -kkaan adj. kodune, kodu-
kas.

ko’e, kokeen s. katse.
ko’en, kokea v. katsuma; kokenut

katsunud, tundja.
3
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ko’etan, -ttaa v. katsuma.
koettelemus. -uksen s. katse, katsm

mine.
ko’ettelen, -eteliä v. katsuma.
kokalle = kohdalle w. kohta.
kohden postp. kohe, wasta, poole;

tässä k. siin paigas.
kohdin postp. w. kohta,
kohentaja s. kohendaja, korjaja.
kohina s. koliin.
kohoan 1. kohoon, -hota v. löusma,

kohuina.
kohotan, -ttaa v. töstma, upitama.
kohondnn, -ntna v. töusma.
kohta, -hdan s. koht. pool, wahe:

kahdelta kohdin kahest kohast;
monin kohdin mitmest kohast;
postp. kohtaan wastu, poole, koh-
ta; kohdalla kohal. paigu; koh-
dalta kohalt; kohdalle kohale;
kohdallensa kohe, sedamaid, öi-
geste, karwa pääle; postp. kohdin
wastu, pidi, poole.

kohta adv. warsti, kohe, kohas, se-
damaid; jos k., josko k. olgu et,
kui ka.

kohtaan, -hdata v. kokku saama,
juhtuma; kohtaa kuolemaa sur-
maga iihte saab; vastustus koh-
tasi häntä wastupanemine juhtus
temale ette.

kohtalo s. teadmata önn, osa, jagu,
juhtumine, juhtuwus.

kohtaus, -uksen s. juhtumine, äpar-
dus.

kohtelen, -hdella v. lahke kellegi
wasta olema: kohtelee häntä lep-
peästi on lahke tema wastu; heitä
kohdeltiin kunnialla nendele näi-
deti auu; kohteli äitiänsä rakkau-
della oli lahke emale.

kohteliaasti adv. lahkeste, söbrali-
kult.

kohtelias, -aan adj. lahke, rohke-
käeline, helle,

kohtelu s. wastu olemine, iimher-
käimine, pidamine; työväen koh-
telu teuwäega umberkäimine.

kohti postp. wastu, poole, pidi, otse
kuhugi.

kohtn-arvo s. keskhind, öige e. kesk-
mine arw, hind.

kohtnnllinen, -isen adj. keskmise
öiguse järeline, öige, kohtuline.

kohtnnllisesti adv. öigeste, keskmise-
öiguse järele.

kohtuus s. keskmine öigus, kohus.
kohtnnton, -ttoman adj. öiguseta,

kohtuta, tllekohtune.
koi s. koi.
koikin, -kkia v. hiipparna, säärekate

jalgadega kaima,
koipi, -iven s. koib, koiw, koiwe-

nahk.
koira s. koer.
koiras, -aksen s. isane, koeras.
koiras-poro s. isane pöder, isapö-

der, härjikpöder, pödrahärg, -sönn.
koirnns, -nnden s. koerus.
koitan, -ttaa v. koitma; katsuma

(= ko’etan).
koite, -tteen s. katse; koit.
koittavainen, -isen adj. katsuw.
koittelen, -itella v. = ko’ettelen.
koitto, -iton s. koit, koidik.
koivu s. kask, köiw.
koivuinen, -isen adj. kaskine.
koivu-vitsa s. kasewits.
Koke-mäki, -mäen s. kihelkond Pori-

linna juures,
kokka-puu s. pääwannas, laewawan-

naspuu, käilapuu.
kokki, kokin s. kokk.
kokko, kokon s. kotkas.
koko, ko’on s. kogu, hunnik, suurus;

kokonansa adv. koguni.
koko adj. indelcl. terwe, kogu.
kokoan, ko’ota v. koguma, korjama.
kokoinen, -isen adj. kogune.
kokonainen, -isen adj. terwe, kogu,

kogune.
kokoonnun, -ntua v. kogunema, kok-

ku tulema,
kokoon-panen, -nna v. kokku pa-

nema.
koko-raamattu, -atun s. täispiibel,

terwe piibel.
kokoudun, -utua
kokoan, -uta v. kogunema, kokku

tulema.
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kokous, -uksen s. kogudus, koosolek,
selts.

kokous-aika, -ajan s. koguduseaeg,
koosolekuaeg, kokkutulemiseaeg.

kola s. kiina, laegas.
kolahtelen, -hdella v. kölisema, kö-

matelema.
kolhinta, -nnan s. löömine, kölista-

mine, kölgutus.
kolkka, -Ikan s. nukk, nurk, kolk.
kolkko, -Ikon adj. kole.
kolkutan, -ttaa v. kölgutama, kol-

gustama.
kolkutus, -uksen s. kölgutus.
kolme kolin; kolmen kolmekeste.
kolmen-vuotinen, -isen adj. kolme-

aastane.
kolmesti adv. kolm korda.
kolmen-kertainen, -isen adj. kolme-

kordne.
kolmi-vuotinen, -isen adj. kolme-

aastane.
kolo s. koin, urgas, auk.
komea adj. tore.
kompia v. kompima, komistades kai-

ma.
Kenialainen, -isen s. Kondlane e.

Kondalane.
konna s. konn: kelm, lurjus,
konnan-koukkn, -ukun s. kelmitemp,

kelmistilkk.
konnan-koukkuinen, -isen adj. kel-

mitembuline, köwer, kelmiline.
konnin, -ntia v. (köndima) kömpima.
konnuus, -uuden s. kelmis, heristiikk,

kelmistiikk, koerajoon.
konsa adv. millal; konsa konsa

wahest wahest.
konsanansakin adv. millalgi, kunagi,

iganes.
konsti s. kunst, temp.
konstikkaasti adv. kunstlikult.
kontio s. karu.
kontrahti-rovasti s. illem praust.
kontti, -ntin s. tohukott, tolmmärs,

kong.
kopea adj. uhkepäraline, körk.
kopeekka, -eekan ja
kopeikka, -ikan s. kopikas.
kopeus, -uden s. uhkus.

koppelo s. emane metsis, emametsis
korea adj. kaunis, ilus.
koreus, -uden s. kaunidus, iludus.
kori s. korw, wakk.
koristan, -aa v. kaunistama, ilusta-

ma, koristama,
koristelen, -11 a v. kaunistelema,
koristus, -uksen s. kaunistus,
korjaan, -jata v. korjama, paranda-

ma, koristama, tallele wötma.
korjaelen, -11 a v. parandelema, kor-

jalema.
korjaus, -uksen s. = korjuu,
korjautan, -ttaa'». parandada e. kor-

jata läskinä,
korjuu s. parandamine, koristamme,

koijamme; korjuusen tallele, hoo-
lele; hyvässä korjuussa hääs kor-
ras; pellavain korjuu linade kat-
kumine.

korkea adj. körge; korkealle kör-
gesse.

korkea-virkainen, -isen adj. körge-
ammetine.

korkeus, -uden s. körgus.,
korkia adj. = korkea,
korkki, -rkin s. kork.
korko, -ron s. körgus, apsat, lainu-

kasu.
korko-raha s. ootuseraha, lainukasu-

raha, kasuraha.
korkuinen, -isen adj. körgune.
korotan, -ttaa v. körgutama.
korotus, -uksen s. körgutus, töst-

miue.
korpi, -rven s. kuuselaas (körb).
korpi-suo s. (körbesoo) laanesoo.
korsi, -rren s. körs.
korte, -rtteen s.kuuskjalg,hosi(Equi-

setum).
kortteli s. korter.
kortti, -rtin s. kaart.
kortti-peli s. kaardimäng.
korva s. könv.
korvan-lehti, -hden s. körwaleht.
korva-pnusti s. körwalops.
korva-rengas, -nkaan s. körwarön-

gas.
-kos, -kös = -ko, -kö.
kosi s. kosi; kesikin kosja.
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koska adv. interr, millal.
koskaan adv. kunagi: ei k. ei ku-

nagi, ei ialgi; eikä k. ega kunagi.
kosken, -ea v. kiilge puutuma, puu-

dutama, sörmima, walu tundraa;
koskeva adj. siindis, wiisakas,
puutuw; taloutta koskeva maja-
pidamisesse puutuw.

kosken-laskija s. kosetuurija.
koski, -ken s. kosk.
koski-paikka, -ikan s. kosekoht, ko-

sepaik.
kosotus, -uksen s. wiieaastane ehk

wanem pöder.
kostan, -aa v. kättemaksma, tasuma.
kosto s. kättemaksmine.
koston-liimoinen, -isen adj. kätte-

maksmisehinnine.
koston-kuuto, -huudon s. kättemaks-

mise hiiiid.
kostutan, -ttaa v. niisutama, kostu-

tama.
kota, kodan s. koda, hurtsik.
koti, kodin s. kodu, päriskodu; ko-

tia, kotiin, kotiinsa koju, kodusse.
koti-eläin, -imen s. kodulojus, kodu-

elajas.
koti-maa, s. kodumaa.
koti-paikka, -Ikan s. kodupaik.
koti-talo s. kodutalu.
koti-tarve, -rpeen s. kodutarwe.
koti-väki, -väen s. koduwägi.
koti-vävy s. koduwäi.
koto, kodon s. kodu; kotoa kodunt;

kotona kodu; kotonaan omas ko-
jas.

koto-askare, -een s. kodutallitus.
koto-eläin, -imen s. kodulojus, kodu-

elajas.
koto-elämä s. koduelu,
kotoisin adv. parit,
koto-kansa s. = kotiväki.
koto-maa s. kodumaa.
koto-maalainen, -isen s. ja adj. ko-

dumaamees, kodumaalne, kodu-
maaline, kodumaine.

koto-paikka, -ikan s. = koti-paikka,
kotvanen, -asen s. tukk aega, kot-

vasen tuki aega, natuke.
koukku, -ukun s. kook, haak.

koukkuinen, -isen adj. kooguline,
haagiline, kswer, kiiuras.

koukkn-päinen, -isen adj. haagiot-
sane.

konin s. kool; käydä konina koolis
kaima.

konln-lapsi, -sen s. koolilaps.
koulu-rehtori s. koolijuhataja, -di-

rektor.
kouluttaja s. koolmeister, koolija,

öpetaja.
koura s. pihu (piu, peo) pl. kuiiued,

wald.
kourallinen,®-isen s. pihutäis.
kouristun, -ua v. henuast kokku e.

köweraks tömbama, kahanema.
kova adj. kowa, wali; kovan, kovin

adv. köwaste, wäga, liig; ne ase-
tetaan ei kovan kauas need ei
panda wäga kaugele; kovimmal-
laan köige köwemana, köige kö-
wemal alul.

kova-onninen, -isen adj. waljuönne-
line, önnetu.

kovasin, -imen s. köwasi.
kovasti adv. köwaste, waljuste.
kovennan, -ntaa v. köwendama, kö-

wandama.
kovera adj. köwer.
kovi ... w. kova.
kovon, -oa v. köwenema, köwuma;

tämä kovoi kieleen se köwenes,
kiwestas keele.

kovuus, -uuden s. köwadus, waljus.
kraatali ja
kraatari s. rättsepp.
krapu, -avun s. wähk.
Kreikka, -ikan 1. Kreikan maa s.

Kreeka maa.
kreivi s. kraliw.
kreivillinen, -isen adj. krahwlik,

krahwiline.
kristi s. risti-; kuistin oppi ristiusu-

öpetus; kuistin usko ristiusk, krist-
liusk.

kristi-kunta s. ristikogudus.
kristillinen, -isen adj. kristlik.
kristillisyys, -yyden s. ristiusk.
kristin-oppi, -opin s. = kristin oppi

w. kristi.
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kristitty, -ityn adj. ristitud, risti-
nimene, knstlane.

Kristus, -uksen s. Kristus,
krouvari s. körtsnik.
krouvi s. körts.
kruunaan, -nata v. kroonima.
kruunaus, -uksen v. kroonimine.
kruunu s. kroon.
krnnunn-mies, -miehen s. kroonu-

mees.
kruunuu-tila s. kroonutalu.
kudon, kutoa v. knduma, kudama.
kuhisen, -sta s. kihisema, kuhisema,

kuhisema,
kuhjus, -uksen s. lohakas, tohlus.
kuihdun, -htua s. närtsima.
kuin pari. (w. kuha) kui. kuda, mis;

niiden valitusten suhteen kuin
nende kaibamiste kohta mis.

kuinen, -isen adj. kuine.
kuinka adv. to. kuka.
knippana s. pitkakaelne; Tapio liig-

nimi.
kuiskutan, -ttaa v. sosistama.
kuitenkaan (keelawates ja kabtle-

wates lausetes), ei kuitenkaan ei
siiski.

kuitenkin adv. siiski, ommeti.
Kurtia s. kohanimi.
kuitti, -itin s. kwiitung.
kuitu, -idun s. kiud.
kuiva adj. kuiw.
kuivaan, -vata v. kuiwatama.
kuivan, -aa v. kuiwama.
kuivetun, -ttua v. kuiwenema, kui-

waks saama.
kuja s. tauuw, tanaw.
kuje, -een s. temp, koerajoon, koe-

rustukk, köwerus.
kuka, knnka pron. interr. ja rel.

kes, mis; kuta ( sitä) adv. mida
(seda); jos ne kuinka pienenä saa-
taisiin kui wäikselt tahes naad
kinni saadaks; kuhunka adv. ku-
ku; kui rel.pron. kes, mis; kuinka,
kuin adv. kuidas

; kui; jos kuin
kui tahes; ei kuin ei enam kui,
uksi, ainult; Teonj. kuin syönet
kui sa wakest sööd; sen sijaan
kuin selle asemel, et; siitä kuin

siit, sellepärast, sellestkui; annan
knin annankin ma annan wissiste,
ilma muud midagi.

kuka-ties adv. kes teab, wakest.
kukerran, -rtaa v. kudrutama, uker-

dama.
kukin pron. indef. iga, iga uks;

kussakin jalassa igal jalal, igas
jalas.

knkistamatou, -ttoman adj. allarö-
humata, alandamata.

kukistan, -aa v. alla röhuma, alan-
dama.

kukistun, -ua v. alla heitma, ala-
nema.

kukka, kukan .s. lill,
knkkahainen, -ison s. lillekene.
kukkainen, -isen s. = kukkanen,
knkkais-sanka, -ngan s. wanik, lille-

pärg.
kukkanen, -asen s. lillekene.
kukkaro s. kukur.
kukko, kukon s. kuke.
kukkula s. mäeots, mäehari.
kukkuran-muotoinen, -isen adj. kei-

lisarnane, kuhjasarnare.
kukoistan, -aa v. höitsema.
kukoistan, -na v. puhkema, paka-

tama, Iloitsema kakkaraa.
kukoistus, -uksen s. Iloitsemme.
kukun, -kkua v. kukkuma,
kuletan, -ttaa v. = kuljetan,
kulje, -een s. kuri salanöu, lii-

kuma.
kuljen, -Ikea v. kaima, reisima, soit-

taa, on pruugitawaks; jäitä kul-
kea jäädel e. jäid söitlema, liikku-
ma: pitkin seiniä kulkee pitki
seini käib; kuljettava adj. käidaw.

kuljeskelen, -11 a v. kulkuina; söitle-
ma (kobusega).

kuljetan, -ttaa v. wiima, wedama,
tooma.

kuljettaja s. wiija, wedaja, juht.
kuljettelen, -eteliä v. wedelema.
kulkens, -uksen s. hulkumine.
kulkija s. käija, reisija, söitja, kul-

kuja.
kulkijain, -imen s. kulkuja, köndija,

kerjaja.
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kulku, -luu s. käik, söit, köndimine,
reis, edenemme; kululle teki es-
tettä edenemist e. edasi saamist
takistas.

kulku-tauti, -udin s. laustöbi, rän-
daw töbi (epidemie), taud.

kullan-tekijä s. kullategija.
kullantekijän-liittolainen, -isen s.

kullategija-seltsiline.
kullitsen, -itä v. kuldama, kulla-

tama.
kulma s. nukk, nurk.
kulmanne, -nteen s. sörw, kiilg.
kulta, -lian s. kuld; kaima kulta

kullakaimuke.
kultaan, -liata v. kuldama.
kulta-avain, -imen s. kuldwöti.
kultainen, -isen adj. kuldne, kullane,
kulta-kalkkara s. kuldripe, kuldkul-

june, kuldnarmas.
kulta-kukkanen, -asen s. kuldlille.
kulta-kylä s. kullakiilä.
kulta-kääre, -eeu s. kuldpael, kuld-

lint, pl. kuldkeermed.
Kultalainen, -isen s.Kuldalaue, Kuld-

lane.
kulta-pilvi, -ven s. kuldpilw, kulla-

pilw.
kulta - pätine, -een s. kuldpääehe,

kuldpåäehted.
knlta-raka s. kuldraha.
kulta-rengas, -nkaan s. kuldröngas.
kulta-sormus, -uksen s. kuldsörmus.
kulu s. kulu, kulutus; illan kuluksi

öhtu kulutuseks, wiitmiseks.
kulun, -na v. kuluma; viikon kuluessa

nädala Jooksul; kuluessa kuludes,
kului, ajal.

kulutan, -ttaa v. kulutama, wiitma,
mööda saatma; kulutti sen ajan
kärsivällisyydellä elas selle aja
kannatust mööda.

kulutus, -uksen s. kulutus, wiitmine.
kumarran, -rtaa v. kummardama.
kumarrun, -rtna v. kummardama,

hennast kummardama.
kumisen, -sta v. kumisema,
kumma s. ime; adj. imelik; olla

kummissaan imestama, imeks pa-
nema.

kummallinen, -isen adj. imelik.
kummastus, -uksen s. imestus.
kumminkaan (keelawates ja kahtle-

wates lausetes) ja
kumminkin adv. siiski, kummatagi.
kummittelen, -itella v. kodn käima.
kummitus, -uksen s. kodukäimine,

wiirastuskuju, kodukäija, kummi-
tus.

kumo s. kumma-: kumossa, kumoon
kummuli, kiiliti; kaataa kumoon
kummutama.

kumoan, -ota v. kummutama, iimber
muutma.

kumppani s. seltsiline, kaaswend,
kooliwend.

kumpu, -mmnn s. kungas, mäekiin-
gas, kink.

kumpuinen, -isen adj. kiinkane, kilnk-
line, kinkline.

kuni adv. (= kuin) kui.
kuningas, -nkaan s. kuningas,
kuningatar, -ttaren s. naiskuningas,

kuningaemand, kuningina.
kuninkaallinen, -isen s. kuninglik.
kuninkainen, -isen s. kuningakene.
kunnas, -aan s. kungas, kink.
kunne ja kunneka adv. kuhu; conj.

kiinni; mikä minne, kuka kunne
iiks senua, töine tenna.

kunnes conj. kuuni,
kunnia s. au.
kunniallinen, -isen adj. auuline.
knnnian-Mmoinen, -isen adj. auuhi-

mnline.
knnnia-sija s. auuase.
kunnioitan, -ttaa v. auustama; kun-

nioittaminen s. auustus; kunnioi-
tettava adj auustataw.

kunnioitus, -uksen s. auustus.
kunnon w. kunto.
kunnoton, -ttoman adj. kölwatu,

kölin.
kunto, -nnon s. tublidus; hyvä kunto

hää jöud; kunnon ihminen tubli
iniraene.

kuntus-härkä, -rjän s. nelja-aastane
pödrasönn e. härg.

kuntus-vaadin, -vaatimen s. nelja-
aastane pödralehm.
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kuohu s. koliin, wahumöll, mäss,
waht.

kuohun, -ua v. möllama, kohisema.
kuojus, -uksen s. kehw, tohwakas,

tohlus.
kuokka, kuokan s. kook, konks,

maakirwes.
kuolema s. surm.
kuolen, -11 a v. surema, koolema;

kuoleva adj. surew; kuolluista =

kuolleista surnuist e. surnust.
kuoletan, -ttaa v. kooletama, sure-

tama, surmama.
kuolevainen, -isen adj. surew.
kuolevaisuus, -uuden s. surewus.
kuolija s. surija, surew; surnud.
knolin-puhe, -een s. surnuköne, mat-

misekone. mälestuseköne.
kuolin-vuode, -vuoteen s. suremise-

woodi.
kuolo s. surm.
kuono s. koon.
kuori, -ren s. koor.
kuori s. koor, laulu e. mängikoor.
kuorma s. koorm.
kuorman-kantaja s. koormakandja.
kuorma-reki, -re’en s. koormaregi.
kuormasto s. koormarong, koormas-

tik.
Kupittaa s. hallika nimi.
kuppi, kupin s. kopp, kaus, tass.
kuri s. karistamine, nuhtlus; kurissa

pitää korras, nuhtluse ali pidama.
kuristan, -aa v. kägistama, kokku e.

kinni tömbama.
kuritan, -ttaa v. karistama, nuht-

lema.
kuritus, -uksen s. karistus, nuhtlus.
kurja adj. waene, kehw.
kurkistan, -aa v. warjult, raust e.

warbil wahtima, hennast sirutama
midagi wötma e. waatama.

knrkistelen, -11 a v. warbil e. praust
wahtima.

kurkku, -rkun s. kurk.
kurkoitan, -ttaa s. =? kurkistan,
kurssi s. kurs, joon.
kurtun, -ttua v. kurdu minema, kur-

duma, kuurdu minema, kortsuma.
kusiais-pesä s. sipelgapesa.

Kustaa s. Kusta, Kustas.
kustannan, -ntaa v. töise eest maks-

ma, rohke ehk rahalise käega
olema.

kuten adv. nenda e. nii kui, nagu.
kutistun, -ua v. hennasi kokku töm-

bama, kahanema.
kutjastelen, -11 a v. wedelema, lur-

justelema, lohastelema.
kutsuja s. kutsuja,
kutsun, -ua v. kutsuma, nimetama;

Uvalleiksi kutsuttujen Uwallideks
nimetatute; niin kutsuttu nenda
utelda, nenda nimetatud, nimelt.

kutsutan, -ttaa v. kutsutama, kut-
suda laskma.

kun s. kuu.
kuudes-osa, kuudennen-osan s. kuu-

endik.
kuukausi 1. kuukaus, -uden s. kuu,

kuuaeg.
kuulen, -11 a v. kuulma; kuulet sen

sa kuuled seda e. selle, sa kuuled
kuli; kuules kuule,

kunletsen tv. iilem.
kuuliainen, -isen adj. sönakuulelik,

sönakuuleline.
kuuliaisuus, -uuden s. sönakuulmine,
kuulija s. kuulija.
knultelen, -Hella v. kuulama, päält

kuulma.
kuulu s. kuulsus.
kuuluisa s. kuulus.
kuulun, -ua v. kuuluma, päralt ole-

ma, uhendatud olema, luetakse,
arwatakse; kuuluvat kahteen lää-
niin on kahe kubermangu päralt;
ystävyyteen kuuluu sobrusesse
luetakse; toimeen kuuluvissa asi-
oissa töime puutuwates asjades;
peura kuuluu imettäväin luok-
kakuntaan pöder arwatakse ime-
tajate klasskonda; Kemiläiset
kuuluvat kokoavan Kemilased kor-
jata e. koguda; niitä kuuluvat
mieluisesti syövän neid siiua naad
hää meelega; hänen sanansa kuu-
luivat kovalta tema sönad oliwad
waljud kuulda; tähän uskoon kuu-
luvat asujamet selle usu elanikud.
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kuulustelen, -11 a v. kuulama.
kuulutan, -ttaa ja
kuuluutan, -ttaa kuulutama.
kuuma adj. kuum.
kuumennan, -ntaa v. kuumendama,

kuumama.
kuumoitan, -ttaa v. paistina, kuu-

mama.
kuumuus, -uuden s. kuumus, pala-

wus.
kuuntelen, -nnella v. = knultelen.
kuura s. härm, hali.
kuusi, -sen s. ktiiisk.
knnsi-jaikainen, -isen adj. kuueja-

laline, kuuejalgne.
kuusikko, -ikon s. kuusik.
kuusi-kulmainen, -isen adj. kuue-

sörwaline, kuuekiiljeline.
kuusisto s. kuusik, kuusist.

ja
kuutamo s. kuuwalgus, kuuwalge.
kuva s. kuju, piit.
kuvaan, -vata v. kujutama, kujus-

tama, joonitama, maalima; kuvaa
hautaa tähendab hauda.

kuvaelma s. kujutus, joonitus piit.
kuvaelen, -11 a v. kujutelema, maali-

ma, ette maalima,
kuvastan, -aa v. kujutama, wette

paistma.
kuvaudun, -ntua ja
kuvaun, -uta v. hennast kujutama,

hennast wette kujutama.
kuve, kupeen s. kube, kiilg.
kuvernööri s. kuberneer.
kyhään, -hätä v. tuhnima, saudista

ehitama e. luuletama.
kykenen, ky’etä v. jöudma; joka

vain kykenee kellel ikka joudu on.
kylki, -Ijen s. kulg.
kylliksi ja kyllin adv. kullalt, kiill.
kyllä adv. kuli.
kylläksi, kyllältehen 1. kylläksi adv.

kullalt.
kylläinen, -isen adj. kiillane, kiilla-

line, killlaldane.
kyllästyn, -yä v. tiidima.
kylmenen, -metä v. kiilmenema.
kylmennän, -ntää v. kiilmendama.
kylmä adj. kiliin.

kylmän-löyhyttäjä s. kiilmalehwita-
ja, kiiluiapuhuj a.

kylven, -Ipeä v. wihtlema, saunama,
suplema; sinun saunasi kylvimme
simi sauna ära wihtlesime.

kylvän, -ää v. kiilwama.
kylä s. kiila.
kylä-kunta, -nnan s. kiilakond.
kyläkunnittain v. kulakondade kau-

pa.
kyläläinen, -isen s. kiilamees, kiila-

lane.
kylän-asetns, -uksen s. kiilasäädus.
kylän-takainen, -isen adj. kiilata-

gune.
kylän-vanhin, -imman s. killawa-

nem.
kyläryhmä s. sage kiila, kiila salk

e. kobar.
kylä-tie s. kiilatee.
Kymi ja
Kymin-joki, -joen Kiimijögi (Päijän-

dest Soomelahte).
kymmen, -nen s. kiimme.
kymmenittäin adv. kiimne e. kiim-

nede kaupa.
kymmen-kunta, -nnan kiimmekond.
kymmenys, -yksen s. kummendik.
kynnys, -yksen s. läwi.
kynnys-ala adv. läwealune; ali. kyn-

nysalle = läwealla.
kynnän, -ntää v. kiindma.
kynsi, -nnen s. kilils.
kynsitön, -ttömän adj. kiiiinetu, kiiil-

situ.
kynttilä s. kiiunal.
kynttilä-kruunu s. kiiiinlakroon.
kyntäjä s. kundja.
kyntö, -nnön s. kund.
kynä s. kiina; sulg.
kypsi, -sen adj. kups.
kypsyn, -yä v. kupsma.
kypärä, s, kiibar; raudkubar.
kyselen, -llä v. kiiselema,
kyselijä s. kuseleja.
kysyn, -yä kiisima.
kytken, -eä v. kiltkendama.
kyttä, kytän s. kiitt.
kyynel, -len ja
kyynele, -een s. silmapisar.
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kyynärä s. kuilnar.
kyyti, kyydin s. kuut.
kyyti-mies, -miehen s. kuiidimees,

postimees.
kyyti-poika, -pojan s. kiiudipoeg,

postimees.
kyökki, kyökin s. köök.
kyökki-kaln s. köögiriist.
-kä liidetawpart. ja, -ga; enkä, etkä,

eikä, emmekä, ettekä, eivätkä ega
ma, ega sa, ega ta j. n. e.

käki, kä’en s. kägu.
käkö, kä’ön s. käukene.
kämmen, -nen s. kämmal.
käpy, kävyn s. käbi.
käpälä s. käbal, käpp.
käpälä-mäki, -mä’en s. käbalamägi;

kiitää käpälämäkeen ära kargaraa,
pögenema, pakku panema,

käpäisen, käväistä v. kuski kaima,
käiki tegema.

Käreitär, -ttären s. rebaste warjaja
haldjas.

kärppä, -rpän s. nirk, kärp.
kärpänen, -äsen s. kärbane.
kärsimys, -yksen s. kannatus,
kärsimätön, -ttömän adj. kärsitu,

kärsik.
kärsin, -iä v. kannatama; kärsei

kannatis; kärsittävä adj. kanna-
tataw; voipi tulla muilta kärsittä-
väksi wöib muie poolest kanna-
tatud saada.

kärsiväinen, -isen adj. kannatlik.
kärsiväisesti adv. kannatlikult.
kärsiväisyys, -yyden s. kannatus,

kannatlik meel.
kärsä s. kärs.
kärtän, -ttää v. kihutama.
käräjä s. ja pl. kreisi e. kihelkon-

nakohus.
käräjä-matka s. kobtureis.
käräjän-käynti, -unin s. kohtukäi-

mine.
käräjä-ravinto, -nnon s. kohtutoit,

kohtuiilespidamine.
käräjä-tnpa, -tuvan s. kohtutuba.
käsi, käden s. käsi; käsissä käes;

käsillä käes, käe pärast, wöteta-
waks; käsille kätte, wötetawaks;

käsin käega, kätega, käpuga; ko-
dista käsin kodunt käies.

käsi-kirja s. käsikiri, käsiraamat.
käsittelen, -itellä v. käe e. töö ali

pidama.
käsitys, -yksen s. möistus, aru, aru

saamine, arwamisejöud.
käsi-työ s. käsitöö.
käsityöläinen, -isen s. käsitööline.
käsitän, -ttää v. wötma; ulatama;

töö ali pidama; möistma, aru
saama.

käsken, -eä v. käskima.
käskijä s. käskijä,
käsky ■?. käsk.
käskyläinen, -isen s. käsuline.
käskyn-haltia s. käsuandja.
käskyn-kanlija s. käsukuulja, teener,

käsuline, käsualune.
käsäte, -tteen s. pödrarangid.
käteinen, -isen adj. käsine, käeline,

kätte antud, ostes kätte makstud.
kätken, -eä v. peitma.
kätkyt, -yen s. kätki,
kävelen, -llä v. kaima, köndima, ja-

lutama.
käyn, -ydä v. kaima, minema, tu-

lema, saama, sundima, läbi käima,
toonia, (kaupa) ajama; käydä ehk
k. käsin johonkin kallale minema,
kiilge puutuma; k. jossakin, jolla-
kulla 1. jonkun luona kuski, kel-
legi juures käima; k. koulua koo-
lis käima; kävisi köyhäksi ran-
kaksi oleks kehwa ja waisepära-
line; k. huuteesen härmanema,
härmatama, härmaseks saama; ei
käy soutaminen ei siinni souda, ei
ole wöimalik souda; k. samasta
samast kölbama, sama maksma,
sama-arune olema; laidat käyvät
mataloiksi ääred bakkawad liig
madalad olema: vastustus alkoi
ankarammaksi käydä wastupane-
mine hakkas waljumaks saama;
rummut käymään trummid pöri-
sema.

käynti, -nnin s. käik; kaupan k.
kauba-ajamine.

käytteleminen, -isen s. = käytös.
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käyttäjä s. käitaja, jalat, juhataja.
käytän, -ttää v. käitama, juhatama,

pruukima, tarwitama; pitää käy-
tettämän itsensä piab hennast illes
pidama, pidama, piab olema nenda;
käyttää itseänsä eluwiisi pidama:
hän käyttää itseänsä hyvästi ta
piab hääd eluwiisi.

käytös, -öksen s. eluwiis, elamise-
wiis, elu- ja oluwiis; 010 ja käy-
tös elamine ja olemine.

-kään adv. enclit. w. -kaan.
käännyn, -ntyä v. käändima, pöör-

ma; kääntyy tyhjäksi läheb tuh-
jaks.

käännytän, -ttää v. käänutama, kää-
nama, ristimä, pöörma.

käännän, -ntää v. käänama, iimber
panema, iimber ehk kellegi poo-
le pöörma; kääntäminen käänd,
kään, kääne, pöörmine, iimber
pöörmine.

käännös, -öksen s. käänd, kääne,
kään.

kääntelen, -nnellä v. käänelema,
käändlema, iimber pöördlema.

kääntymätön, -ttömän
mata, kange.

kääre, -een s. kääre, side, köide.
käärin, -iä v. käärima.
käärme, -een s. mada.
-kö, -kös enclitiline e. löpelik kiisi-

misesöna w. -ko, -kos.
köhötän, -ttää v. piisti istuma, ko-

hewel olema.
köyhyys, -yyden s. kehwus.
köyhä adj. kehw.
Köyliö s. Köiiliö kihelkond Turu

kubermangus.
Köyliö-järvi, -ven s. järw Turu ku-

bermangus.
Köyri s. = Kekri.
köysi, -yden s. köis.

L.
laadin, laatia v. tegema, walmistama,

säädma.

laadinta, -nnan s. tegu, tegemine,
walmistus, säädmine.

laakaan, -hata v. wedama, järelwe-
dama, wedelema, järel rippuw;
jooksew; (pussi) laadima.

laaja adj. lai.
laajennan, -ntaa v. laiendama.
laajuus, -uuden s. laius; laajuudelta

iaiusest, laiuse poolest.
laakea adj. = lakea; mada!,
laakso s. org, nögu; laaksoloissa

(murde worm) = laaksoissa,
laamanni s. iilem kohtumöistja, koh-

tumees.
Laatokka, -okan s. Laadogajärw.
laattia s. pörmand, pörand.
laattiallinen, -isen s. pörmanda täis.
laattia-ryysäke, -kkeen s. matt.
laatu, laadun s. laad, töug, sort, sar-

nasus, selts, wiis, loomus; laa-
tunsa puolesta loomu poolest;
toista laatua töise sugune.

ladon, latoa v. laduma.
lahdelma s. lahekene, laht.
lahja s. kink, kingitus, anne.
lahjoitan, -ttaa v. kinkima; ollaan

lahjoittavinansa kingitakse silma-
kirjuks; oli lahjoittavinansa kin-
kis silmakirjuks.

lahjoittelen, -itella v. kinkima, kin-
giskelema.

lahko-kunta, -nnan s. erakond, ära-
kond, lahuskond.

lahti, -hden s. laht, lahe.
lai s. sugu.
laidun, -itumen s. harjas- e. karja-

maa, wainu.
laiha adj. lahja,
laiho s. oras.
laiho-vainio s. oraspold, oraswäli.
laimin-lyön, -lyödä v. tegemata jät-

ma, wiiwitama.
laina s. laen.
lainaaja s. laenaja.
lainaan, -nata v. laenama.
lainan-antaja s. laenuandja.
laine, -een s. laine, laene.
lainehdin, -htia v. lainetama.
laisinkaan adv. (ei) sugugi.
laiska adj. laisk.
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laistoittelen, -itella v. laisklema.
laiskuns, -nnden s. laiskus.
laita, -idän s. äär, kulg, sörw.
laitan, -ttaa v. säädma, walmistama,

saatma, laitma; laittaoten = lait-
takaatte saatke, säädke; laitaksen
3 p. sing. praes. refl. hennast,
sääb, ivalmistab.

Laitiala öigemini Laitila, kohanimi.
la’iton, -ttoman adj. sääduse wastu,

tilekohtuline, sääduseta.
laitos, -oksen s. säädis, säädmine,

triikk, asutus,
laittelen, -itella v. säädlema, saat-

lema.
laiva s. laew.
laivasto s. laewastik, laewahulk.
laji s. sugn.
lakaisen, la’aista v. piihkima.
lakana s. lagan.
lakasen s. = lakaisen.
lakastun, -ua v. närtsima.
lakea adj. lage, sile, waga.
lakeri-palli s. lagritsipall.
lakeus, -uden s. lagedus, lagedik.
laki, la’en s. lagi.
laki, la’in säädus, käsk.
lakkaan, lakata v. maha jätma, poo-

lele jätma, löpetama, löppema;
lakkaamatta wahetpidamata, iibte
puhku.

lakki, lakin s. miits, kiibar, lakk.
lakki-vaate, -tteen v. mutsiriie.
lakso s. = laakso,
laksntan, -ttaa v. laksutama.
lammas, -mpaan s. lammas; olla

lampaissa lambis e. lambus olema,
lammas-navetta, -etan s. lambalaut,

lammaslaut.
lampaan-nahka, -hän e. -likan lam-

bauahk
lampaan-pää s. lambapää.
lamppu, -mpun s. lamp.
langetan, -ttaa v. langetama.
lanka, -ngan s. long, niit; willane

long.
lanka-kerä s. löngakera.
laukean 1. lankeen, -ngeta v. lan-

gema, komistama.
lanko, -ngon s. lang.

lanne, -nteen s. puusk, laudjas,
laudja.

Lapin-maa -s. w. Lappi,
lapio s. labidas.
lapioitsen, -ta v. labidaga loopima.
Lappalainen, -isen s. Laplane.
Lappi, Lapin ja Lapin maa Lapu-

maa. Lapimaa.
lapsellinen, -isen adj. lapselik, lap-

seline.
lapsi, -sen s. laps; läsnä = lapsena

lapsena, lapselt.
I lapsimainen, -isen adj. lapselik, lap-

seline.
lapsi-rakka, -rakan s. waene laps.
lapsukainen, -isen s. lapsckene.
lapsnns, -uuden s. lapse iga, lapse-

pölw.
Lapua s. kihelkond Pöhjamaal.
Lapuan-joki, -jo’en s. jögi Pöhja-

maal.
lasken, -ea v. laskma, päästma, tuli-

rima, söitma; panema, relikenda-
ma, aru e. arwu tegema; laskuma,
looja minema; reflex. laskeksen
praes. laskub. läheb alla, alaneb;
lasketessa = laskentessa alla min-
nes.

lasketan, -ttaa v. lasetama, päästä
laskma.

laskeudun, -utua ja
laskeun, -uta v. laskuma, maha ehk

alla minema. looja minema, ala-
uema; laskeutui levolle heitis puli-
kama.

lasku s. lask, lugu, kokknlugemine,
laskumine, jöetuurimine.

lasku-mies, -mielien s. tuiirija, juht,
köskjuht, paadijuht.

läsnä w. lapsi.
lasten-lapset s. pl. lastelapsed.
lastu s. laast.
latina, latinan kieli s. ladiuakeel,

ladin.
latinainen, -isen adj. ladinane, ladi-

nakeelne.
lato, ladon s. kuun, ladu.
lattia s. pörand, pörmand.
lattiaton, -ttoman adj. pörandata.
latu, ladun s. suse jälg, jalase jälg.
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latnskainen, -isen adj. latakas, la-
tergune, lapp.

latva s. ladw; joen latvalla jöe ot-
saa.

lanka adj. leige, sula (talw), pehmo,
lanhdnn, -htna v. leigenema, sulama,

soojenema.
lanhkea adj. pehme, lahke.
laukaisen, lan’aista v. lahti laskma.
lankaisntan, -ttaa v. lahti lasetama;

oli nkolla lankaisnttannt oli wana
mehe lähi lahti lasetanud, käskis
wana mehe lahti lasta.

laukaus, -uksen s. laskmine, pauk.
laukean, lan’eta v. lahti minema

(pussist).
laukka, -nkan s. neljajooksmine.
lankku, -uknn s. nahakott, nahk-

kott.
laulaja s. laulja.
laulan, -aa v. laulma; laulaminen s.

laulunne.
laulelen, -11 a ja
lauleskelen, -11 a v. laulelema.
laulu s. laul.
laulu-kahle, -een s. lauluhahelas,

laulmisetakistus.
lauma s. kari, hulk, parw; poroja

on L;lla suurissa laumoissa pödru
on L:1 suurde karjade kaupa.

laupeas, -aan adj. helde, armuline.
laupenden-työ s. armntöö, helduse-

töö.
laupeus, -uden s. heldus, armulisus,

arm.
Lauri s. Laarits, Laarts (mehe ni-

mi).
Laurin-poika, -pojan s. Laaritse

poeg.
lause, -een s. lause, utelus,iitlemine,

kone, möttelltlemine, mötteawalda-
mine.

lausun, -ua v. lausuma, utlema.
lauta, -udan s. laud,
lauta-kunta, -nnan s. (laudkond),

kohtumoistja abilised.
lauta-mies, -miehen s. tallitaja, koh-

tumöistja abil istuja,
lautanen, -asen s. kauss, taldrik; pl.

lautaset laudjas, laudja.

lanta-vene, -een s. lauawene, laud-
wene; wene, kus on laudu sees.

lauvantai s. laupäew.
lavan-ali s. lawa-alus; lavan-alla,

-alle lawa-all, -alla.
lavan-alnsta s. lawa-alus.
lavea adv. lai, awar; laveammalta

adv. laiemalt.
lavea-kämmen, -enen adj. laiakämb-

line, laiakämblaga.
lavens, -nden s. laius.
lavitsa s. pink (lawats).
legenda s. legenda, wana puhapä-

rane jutt.
lehahdan, -htaa v. wuhinal ules len-

dama e. huppama.
lehden-taitto, -taiton s. lehemurd-

mine, lehesemurdmine.
lehdikko, -ikon s. lenistik, lehemet-

sakene.
lehmä s. lehm.
lehteri s. körge porand, koor.
lehtevä adj. lehtne, lehekas, lehtew,

lehis.
lehti, -hden s. leht.
lehti-kuusi, -sen s. saksamaakusk,

lehtkuusk, lehekuusk.
lehti-metsä s. lehtmets.
lehtinen s. lehekene.
lehti-pun s. lehtpuu, lehepuu.
lehto, -hdon s. lehtmets.
leijona s. löwi.
leikin, -kkiä ja
leikittelen, -itellä v. mängima.
loikkaan, -ikata v. leikama, löikama,

pöimama.
leikkelen, -ikellä v. löikelema.
leikki, -ikin s. mäng, naii.
leikki-sana s. naljasöna.
leikkuu s. 15ikus, pöim.
leikkuu-mies, -miehen s. pöimaja,

pöimumees.
leili s. lähkri sugune astja, moona-

piima-astja, piimalähker.
leimahdan, -htaa v. iiles leekima.
leimahus, -uksen s. ulesleekimine,

lökendus.
leimuan, -uta v. loitlema, leeklema.
leimnn-näköinen, -isen adj. leegi-

näuline, leegisarnane.
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leipominen, -isen s. leiwategemiue,
leiwakiipsetamine.

leipä, -ivän s. leib.
leiri s. leer, laager.
leiviskä s. leisikas, leivvisk.
leivo s. lönkene.
leivon, -ipoa v. leibu kiipsetama.
lekkeri s. lähker.
Lemmes, -eksen s. lepahoidja neid.
lempeys, -yden s. hellus, lahkus.
lempeä adj. Hell, lahke.
lempi, -mmen s. arm, armastus, hel-

lus.
lempi-hame, -een s. armu-undruk.
Lemn s. koht Turu linna juures,
lennän, -ntää v. lendama.
lennätän, -ttää v. lennatama.
lentelen, -nnellä v. lendlema.
lentäväinen, -isen adj. lendaw.
leopardi s. leopart.
lepo, levon s. puhkamine, hingamine,

rahu, löbu.
lepo-kammio s. puhkamise- ehk puh-

kekamber, hingamisemajake.
lepo-päivä s. puhkamisepäew, puh-

kepäew.
leppeä adj. lahke, hei),
leppeästi adv. lahkeste, hellaste.
leppyinen, -isen adj. leplik.
leppyisyys, -yyden s. kokkuleppi-

mine, leplik meel.
leppymätön, -ttömän adj. leppimata.
leppä, lepän s. lepp.
lepyn, -ppyä v. leppima.
lepytän, -ttää v. lepitama.
lepäelen, -llä v. puhkama, hingama.
lepään, levätä v. puhkama, lebama.
lernttelen, -ntella v. liuguma, libi-

sema; mulisema.
leski, -ken s. lesk.
leski-rouva s. leskproua.
letitän, -ttää v. palmitama, letitama,

lettima.
letti, letin s. palmik, lett.
lenhahdan, -htaa v. ruttu, wuhinal

iiles lendama, iiles lehwatama.
lenka, len’an s. long.
lento, -udon adj. leige, leeb, sula

(talw); leudolla omalla tunnolla
rahuliku siidametundmusega.

levenen, -vetä v. laienema, lagune-
ma, laiaks ehk laiale saama,

leveys-pykälä s. laiusepiigal.
leveä adj. lai, laialine.
levittelen, -itellä v. sagedaste ehk

pitkamisi laiendama, laiendelema,
lautelema.

levitän, -ttää v. laiendama, lahnta-
ma; sivulle levitettävä sänky
wäljatöwmataw säng, woodi.

leviän, -vitä v. laienema, lagunema,
laiaks ehk laiale saama.

levollinen, -isen adj. rahuline, wa-
gane.

levoton, -ttoman adj. lähemata, ra-
hutu.

levottomuus, -uuden s. rahutus, lä-
bemata olemine.

levyinen, -isen adj. lainne,
levähdän, -htää v. puhkama.
lie w. lienen.
liehakoitsen, -itä v. libitsema, mee-

litama.
liehun, -na v. liperdama, lippuma,

lehwitama, lipendama, lehwerda-
ma.

lie-kin w. lienen.
liekki, liekin s. leek, loit.
lieknttelen, -ntella (kätkit) kiigute-

lema, kiigutama.
liemi, -men part. lientä s. leem.
liemi-ruoka, -rno’an 1. rnu’an s. Lee-

meroog, supiroog.
lienen 3 p sing. lienee 1. lie v. (lee-

ma) leen, leed, leeb j. n. e. (pruu-
gitaw Saaremaal); = wahest e.
kesteab olen, oled, on j. n. e.
mikä liekin.... kes teab mis
on , mikähän se lienee syynä
tähän mis piaks selle pöhjus ole-
ma.

lientä w. liemi.
liestyn, -yä v. lauguma, laugunema,

loidenema.
Lieto, Liedon s. kohanimi.
lieve, liepeen s. hölm, hölmaääris.
lievennän, -ntää v. jahutama, kergi-

tama; lieventääksensä asian pa-
huutta peenendada e. wähendada
asja kurjust.
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lievitän, -ttää v. jahutama, lahti
päästma.

liha s. liha; hyvässä lihassa täies
lihas, töörammus.

liha-aitta, -aitan s. liha-ait.
lihainen, -isen adj. lihane.
lihallinen, -isen adj. lihalik, liha-

line.
lihallisesti adv. lihalikult.
lihallisnns, -nnden s. lihalisus, liha-

sus.
lihan-syöjä s. lihasööja
liha-tukki, -tukin s. Mhapakk.
lihava adj. lihaw.
lihoitan, -ttaa v. lihutama.
liika, liian adj. liig, waheaegne,

waheline; liikakäräjät wäheaigne
kohtukoosolek; tehdä liikaa liiga
e. nlekohnt tegema; adv. liioin
liiaks, liialt, liig, Mia, iseäranis.

liikahdan, -htaa v. liigatuma.
liika-nimi, -men s. liignimi, söimu-

nimi.
liikanainen, -isen adj. liialine, lii-

gane.
liike, -kkeen s. liik, liikumme,
liikun, -kkua v. liikuma.
liikunto, -nnon s. liik, liikumme,
liikutan, -ttaa v. liigutama: liikut-

tavalta liigutawaste, möjuwaste,
_ möjuwalt.

liiknttelen, -utella v. liigutelema.
liina s. lina, linariie, linane riie.
liinainen, -isen adj. linane.
liina-rätti, -rätin s. linarätt.
lii’öin iv. liika.
Liisa s. Liisa.
Liisanen, -asen s. Liisake, Liisuke.
liitto, -liiton s. liit, leping.
liitän, -ttää v. liitma, iiheudama.
liivi-kangas, -nkaan s. westiriie.
lika, li’an s. roe (rooi), roojus, kai,

liga, roppus, tigu, muda.
likainen, -isen adj. roojane, käiane,

_

ropp, ligane.
lika-nimi, -men s. söimunimi, ropp-

nimi.
likeinen, -isen adj. ligine, lähene,
liki (like-) adj. ligi; praep. likellä

ligidal, juures; likeltä ligidalt,

juuresi; likelle ligidale, juuren
komp. likemmältä ligemalt; superl.
likin köige ligi; likinnä köige li-
gemal.

liki-sentu, -udun ja
liki-tieno, -oon s. ligi-koht, paik;

liki-tienoilla ligikohtadel, iimber-
kaudu.

liko-märkä, -rjän adj. lige, lige märg,
läbimärg.

linkkn, -nknn s. uksehaak, haak, link.
linko, -ngon s. ling.
linna s. loss, linnakindlus, wangi-

koda, linn.
linnan-haltia s. lossihaldja, linna

haldja. linnapäälik.
linnan-väki, vä’en s. lossirahwas,

lossiwägi.
linnoitus, -uksen s. kindlus, söja-

linn, söjaldndlus.
linnustus, -uksen s. linnujaht, linnu-

piiiik, linnukiittimine.
lintu, -nnun s. lind.
lintunen, -usen s. linnukene; lin-

nuistani öiete: lintnstani minu
linnnkest.

lipas, -ppaan s. karp, kirstukene,
kast.

lipeä s. liho; lehelis.
lippu, lipun s. lipp.
lipun-kantaja s. lipnkandja, lipnik.
lisä s. Lisa; tulee lisää lisaks e. juure

tulema: lisään, lisäksi adv. ja
postp. lisaks, juure.

lisäilen, -llä v. sagedaste lisama.
lisäys, -yksen s. lisadus.
lisään, -sätä v. lisama.
lisäännyn, -ntyä v. lisanema, sigi-

nema,_ juure kaswama; lisäänty-
mistään lisääntyi lisanes ja lisa-
nes, kaswas ja kaswas.

litteä adj. latakas, latergune, lapp.
Liuhtarilainen, -isen s. Liuhtari ela-

nik.
liukahtelen, -hdella v. sagedaste li-

bisema, libiskelema, lipsatelema.
liukas, -kkaan adj. libe.
liverrän, -rtää v. ISöritama.
lohdutan, -ttaa v. trööstima, jahuta-

ma, waigistama, lohutama (murd.).
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lohduttavainen, -isen adj. trööstiw,
jahutaw, waigistaw.

lohduttelen, -utella v. sagedaste e.
pitkamisi trööstima.

lohdutus, -uksen s. trööst, tröösti-
mus, troost, waigistus.

lohi, -hen s. lohi, löhekala.
Lohja s. kohanimi.
lohkare, -een s. kaljurahn, löhe, ki-

vi-, e. kaljulöhe.
lohkean, -hjeta löhkema.
loihtu-lanlu ja
loihtu-runo s. wana nöialaul, mana-

lani, manasönad.
loilotns, -uksen s. leelutus, loilutus.
loiskin, -ia v. lobisema, loksuma.
loistan, -aa v. paistma, särama, hiil-

gama.
loiste, -een ja
loisto s. paiste, säramine, toredus.
loistoinen, -isen adj. säraw, hiilgaw,

tore.
loitto, -iton s. kauge; loittoa adv.

kaugelt; loittona adv. kaugel;
komp. loitommaksi adv. kauge-
male, eemale.

loittonen, -itota v. kaugemale saa-
ma, kaugenema.

loiva adj. laug; loivaa ahdetta alas
pitkalist mäekiilge alla.

lokakuu s. oktobris, wiinakuu.
loma s. wahe; lomitse wahelt lähi.
loma-aika, -ajan s. waheaeg.
lopen adv. puhtaks, puhas, iisna.
lopetan, -ttaa v. löpetama.
loppu, lopun s. lopp; olla lopussa

löpul, löpus, löppemas: lopulta,
lopuksi adv. lopuit, löpnks, wii-
maks.

loppu-elämä s. löpuelu, löpupool
elust.

loppu-matka s. löpureis, löpupool
reisist.

loppumaton, -ttoman adj. löppemata.
loppu-puoli, -len s. lopupool; loppu-

puolella löpupoolel, löpupooles.
loppu-päivä s. löpupäew.
loppu-toivotus, -uksen s. lopusoowi-

mine, wiimane soow.
loppu-viikko, -viikon s. löpunädal.

loppu-värsy s. löpnwärs
lopullinen, -isen adj. löpelik, lope-

line, wiimane, otsusetegew.
lopun, -ppua v. löppema; loppumatta

löppemata; loppuminen s. löppe-
mine.

louhi, -hen s. kiwistik, kalju,
louhikko, -ikon s. kiwistik, kaljus-

tik. rahnustik.
Louhi-saari, -ren s. saarenimi.
loukahdan, -htaa v. wastu töugatama,

töukama.
loukkaan, -ukata v. töukama, pa-

handama; loukkaama s. töukamus,
muhk.

loukkaus,-uksen s. tonkamme, muhk,
hoop, pahandus.

loukko, -ukon s. nurk, urgas, löugas,
laugas.

loukku, -ukun s. 15uguti
; löks: lin-

tuja pyydetään loukuilla (löksu-
dega).

loukutan, -ttaa v. löugutama,
lounainen, -isen .adj. edelane.
lounas, -aan s. e del.
loutu, -udun s. plaat, wana Rootsi

raha.
lu’en, lukea v. lugema, studeerima,

oppima.
lu’etan, -ttaa v. luetama.
ln’ettelen, -eteliä v. luetelema, lu-

gema, tiles lugema, iiles arwama,
ette lugema.

luhta, -hdan s. luht.
luikahdan, -htaa v. libistama, luis-

kania, libema, lipsatama.
luikkaan, -ikata v, (luikama), hui-

kama.
luinen, -isen adj. kondikas, kondi-

tine, luine.
luisutun, -ttaa v. liugutama, Huuta-

ma. libistama, laugundama.
luja adj. kindel.
lujasti adv. kindlaste.
lujuus, -uuden s. kindlus.
lukematon, -ttoman adj. lugemata.
lukija s. lugija.
lukkari s. köster.
lukko, lukon s. lukk.
luku, luvun s. lugu.
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lukuisa adj. suurelu’uliue.
luku-sijat s. pl. hulgaliue luetus,

luendus.
lumi, -xnen s. lumi.
lumi-hanki, -ngen s. lumehang, lu-

mekoorik.
lumikko, -ikon s. nirk (ksige wäik-

sem).
lumi-linna s. lumiloss, lumilitm.
lumi-mäki, -mäen s. lumimägi.
luminen, -isen adj. lumine.
lumi-vuori, -ren s lumimägi.
lumoan, -ota v. nöidma, nöiduma.
lumous-usko s. nöiausk.
lunastaja s. lunastaja,
lunastan, -aa v, lunastama,
lunastus, -uksen s. lunastus,
luo s. ligidus; sellest postp. luota

juurest: luotaan henese juuresi,
käest; luona juures; luoksejaluo
juure.

luode, luoteen s. loe, loode.
Luoja s. Looja.
luokka, luokan ja
luokka-kunta, -nnan s. klass, klass-

kond, jauskond.
luola s. urgas, mäe- e. kaljuauk.
luomus, -uksen s. loom, loomus.
luon, luoda v. looma, ules wiskama,

loopima; luominen s. loomine;
luokaamme sinne tarkempi sil-
mäys waatkem sinna hoolsamaste.

luonne, -nteen s. loondus, kindel
loom, loomuse kindlus.

luonnistun, -ua v. korda minema.
luonnollinen, -isen adj. loomulik.
luonnollisesti adv. loomulikult, mui-

dugi.
luonnon-esine, -een s. loomuseasi.
luonnou-lahja s. loomuseanne.
luonnon-lapsi, -sen s. loomuselaps.
luonnon-tutkija s. loorauseuurija.
luonto, -nnon s. loomus, loodus.
luonto-kappale, -een s. loom, ela-

jas.
luostari s. klooster.
luostari-koulu s. kloostrikool.
luota ja luotaan w. luo.
luotan, -ttaa v. usaldama, lootma,

uskuma.

luoteinen, -isen adj. loodene, loode-
pooleline.

luoti, luodin s. kuul.
luoto, luodon s. lood (kaljune madal

saarekene), kari.
luottamus, -uksen s. uskumine.
luovun, luopua v. lahkuma.
luovutan, -ttaa v. lahutama.
lupa, luvan s. luba.
lupaan, luvata v. lubama.
luppo s. habesammal, puusammal,

puuhebemed, hebemed.
lurjus, -uksen s. lurjus,
lusikka, -ikan s. lusikas.
lusikka-häkki, -häkin s. lusikawarn.
lusti adj. lust, löbus.
luu s. luu, kont.
luulen, -11 a v. arwama; luultava adj.

arwataw.
luuletan, -ttaa v. arwamisesse saat-

ma, arwama sundima.
luulija s. arwaja.
luulo s. arwamine.
luulon-alainen, -isen adj. arwamise-

alune, kellest taga arwatakse.
luultavasti adv. umbes arwata.
luun-purija s. luu- e. kondihammus-

taja, luupureja.
luuta, luudan s. luud.
luutnantti, -ntin s. leitnant.
luva s. peksmiserehi, rehealune.
luvun-halu s. lugemisehimu.
luvun-taito, -idon s. lugemiseosa-

wus.
lyhde, -hteen s. wihk.
lyhempi w. lyhyt,
lyhenen, -hetä v. luhenema.
lyhyesti adv. luhidalt, liihidaste.
lyhykäinen, -isen adj. luhikene.
lyhykäisesti adv. iiihikselt, luhidalt.
lyhyt, -yen adj. luhi; leomp. lyhy-

empi ja lyhempi liihem.
lyhyt-ikäinen, -isen adj. luhida- e.

luhi-ialine, liihikse iaga.
lyhyt-karvainen, -isen adj. liihida-

e. liihikarwaline.
lyhyt-kasvuinen, -isen adj. liihida-

e. luhikaswune.
lyhyt-läntäinen, -isen adj. liihida-

poolne.
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lyhyt-mielinen, -isen adj. liihida-
meeline, liihikesearuline.

lykkään, lykätä v. lökkama.
lypsän, -ää v. lilpsma.
lysti adj. lust.
lyömätön, -ttömän adj. löömata.
lyön, lyödä v. lööma; lyöminen s.

löömine.
lähde, -hteen s. hallikas, (läte).
lähden, -hteä v. minema; lähden

katsastamaan ma hakkan waata-
ma, seletama; tästä lähtien siit
saadik, siit ajast saadik; lähtään
minnakse.

lähde-neito, -idon s. hallikaneid.
lähdentö-päivä s. äramineraisepäew.
läheinen, -isen adj. lähedane, lähene,
lähenen, -hetä v. lähenema; lähene-

mistään läheni lähenes ja lähenes.
lähes adv. Pia, pia-aegu; ei lähes-

kään ei ligigi.
lähestyn, -yä v. lähenema.
lähettelen, -eteliä v. saatlema, lä-

hetelema.
lähettiläinen, -isen ja
lähettiläs, -ään s. saadik.
lähetän, -ttää v. saatma, läkitama,

lähetama.
lähi, -hen s.part. lähellä lähedal; lä-

helle lähedale; superl. lähin köige
lähedam; lähinnä köige lähemal;
lähimmäksi köige lähemaks.

lähimmäinen, -isen adj. lähemane,
ligimane.

lähistö s. ligidus, ligistik, lähistik,
lähemane maa umbrus.

lähtään = lähdetään w. lähden.
lähtö, -hdön s. lähk, minek, minu,

minemine, saamine, tulemin?,
läikkyväinen, -isen adj. läikiw.
läikyn, -kkyä v. läikima, laksuma,

särama.
läjä s. hunnik.
lämmin, -mpimän adj. soe, lärami.
lämmitys, -yksen s. soojendus, soen-

dus, kutmine.
lämmitän, -ttää v. soojendama, soen-

dama, kutma.
lämpymä = lämmin adj. soe; olla

lärapymilläkutetndjsoojaks olema.

lämpöinen, -isen adj. soe, lammi,
lämsä s. rihm, kellurihm, kelluköis.
länsi, -nnen s. lääs; lännempänä

kaugemal läänes e. lääne pooles;
lännemmäksi kaugemale lääne
poole.

länsi-mainen, -isen adj. lääsmaine,
läänemaane.

länsi-pohjainen, -isen s. loodene.
läntinen, -isen adj. läänine, lääne-

line.
läpi, läven s. auk, reig,
läpi ja läpitse adv. ja postp. lähi.
läpi-jnoksen, -juosta v. lähi jooks-

ma; näiden jokien läpi juoksema
maa nende jögede läbijookstud
maa, nende jögede (imbrusmaa.

läpi-tunltn adj. läbituuldud, lähi luu-
lutatud.

läski s. sialiha, sink.
läsnä adv. lähedal, ligidal.
läykyn, -kkyä v. = läikyn,
lääkitys, -yksen s. roht, arstirohi.
lääkäri s. tohter, arst.
lääkäri-kirja s. tohtriraamat.
lääni s. kubermang.
lääniläinen, -isen s. kubermangu-

mees; kubermangulane.
läänin-provasti s.kubermangupraust.
läävä s. laut.
lörpöttelen, -ötellä v. lorisema, lo-

ri m a.
löydyn, -ytyä v. leidima, löidima,

leida olema, olema, leitakse.
löydän, -ytää v. leidma; löyttiin

leiti; ovat olleet löytävinänsä
arwawad leidnud olewat.

löyhkä s. hais. lähk, lehk.
löyly s leil, löil.
löyttiin = löydettiin w. löydän.

M.
Ma 1. mä, mna, mun, mulla, multa,

mnlle ma, mind. minu, minul, mi-
nult, minule; luhendat. s. minä.

maa s. maa; maata myöten maad
mööda; päivä kulkee mailleen
päikene läheb looja.

maa-ala s. maapinnalaius.
4
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maadun, maatua v. maaduma, maaks
saama.

maa-elävä v. maaloom, maaelajas.
maa-herra s kuherneer.
maa-ilma s. maailm; ennen maa-il-

massa enne wanal ajal, muiste.
maailman-valta, -lian s. maailmariik.
maa-kauppias, -aan s. maakaupmees.
mankkana s. kosotns.
maakunta, -nnan s. raaakond.
maa-käräjät s. pl. maakohus.
maalaan, -lata s. maalima,
maalari s. maaler.
maalinki, -ngin s. maalipilt, maal.
Maalis-kuu s. märts, märtsikuu.
maallikko-veli, -veljen s.ilmlik wend.
maallinen, -isen adj. maaline, mai-

ne; maalliset ajalikud e. ajalised
asjad.

maan-alainen, -isen adj. maalane,
maa-alune.

maanantai s. esmaspäew.
maan-kulkeus, -uden s. maahulku-

mine, maastpögenemine.
maan-laki, la’in s. maasäädus.
maan-mies, -miehen s. pöllumees,

maamees.
maan-petos, -oksen s. maapetmine.
maan-päivät s. pt. maapäewad.
maan-seljänne, -nteen s. maahan,
maan-tavara s. maawarandus, maa-

kaup.
maan-tie s. maantee.
maan-viljelijä s. pöllumees, maaha-

nja.
maan-viljely ja
maan-viljelys, -yksen s. pöllutöö,

maaharimine.
Maaria Maarja; Maarian päivä

Maarja päew.
maa-seurakunta, -nnan s. maakihel-

kond, maakogudus.
maa-tila s. talukoht.
maa-vesi, -veden s. maawesi.
madan, mataa v. roomama.
Magno s. mehenimi, Magnus,
maha s koht, wats; mahallaan kö-

huli, köhukil.
maha-vyö s. köhuwöö.
mahdan, -htaa v. jöudma, wöima:

mitä mahtaa kuoleman lähenemi-
nen matkaansaattaa sydämessä
mis piab surma lähenemine sun-
nitama siidames; mahtoi wöis, pi-
di; mahtava wägevv, jöuukas:
mahtavampi tarkoitus suurem tä-
hendus.

mahdollinen, -isen adj. wöimalik.
mahdoton, -ttoman adj. wöimatu;

mahdoton herran alttarin vieras
Isanda altari wooraks kölwatu;
mahdottoman adv. (wöimatuma),
määratu.

mahdottomasti adv. wöimatumaste,
hirmsaste.

mahdun, -htua v. mahtuma,
mahlaja s. mahl.
Mahometiläinen, -isen s. Muhametla-

ne, islamiusuline.
mahometiläisyys, -yyden s. Muha-

metiusk, islam,
maho-vaadin, -vaatimen s. aher pö-

der (wagaj.
mahtava adj ««. mahdan,
mahtavuus, -uuden s. maht, wöi-

mus.
mahti, -hdin s. maht, wägi, wöimus,

jöud.
maidon-juoja s. piimajooja.
maila s. kepp, samv, kaigas
maine,-een s. kuulsus, kone; kertoo

maine räägib jutt, jutustatakse.
mainen, -isen adj. maine,
mainin, -ia v. = mainitsen,
mainio adj. kuulus, tubli; maailman-

mainio ilmakuulus.
mainitsen, -ta v. lausuma, tttlema,

mainima; mainittava adj. lausu-
taw, iitlemisewäärt, uteldaw.

maisin adv. maise.
maistan, -aa v. maitsma.
maisteri s. magister, kirikuöpetaja-

abiliue.
maisterin-arvo s. magistri-arw.
maistun, -ua v. intr. maitsema; m.

kalalta raaitseb nagu kala, kala-
sarnaselt.

maito, -idon s. piim.
maito-astia s. piima-astja.
maito-lampi, -mmin s. piimalomp.
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maito-pöperö s. piimapudi, piimä
mull, piimapudipadi.

maja s. onn, hurtsik, maja.
majan-muntto, -muuton s. ärakoli

mine.
majava s. kobras, majaja.
majavan-huone, -een s. kobramaja,

majaja-maja.
majesteetti, -eetin s. majesteet,
majuri s. majur.
makaan, ma’ata v. magama.
makaavainen, adj. magaja, magaw.
makaelen, -11 a v. magama,
makaus-paikka, -ikan s. magamise-

koht.
makea adj. mage, magus.
Makkabealainen, -isen s. Makabea-

lane
makoinen, -isen adj. magus.
maksan, -aa v. maksma.
maksan-karvainen, -isen adj. mak-

sakanvane.
makso ja maksu s. maks, maksmine.
maku, ma’un s. magu (maistanne),
makuu-nuttu, -nutun s. magamise-

kuub.
malka, -lan s. katuselatt, malk.
maltan, -ttaa v. maldama, voima,

kannatama, suutma, läbema.
maltti, -Itin s. mald, henesewallitse-

mine, kiilm e. wagunearw; mie-
len m. meelewald, meelewalit-
semine.

mandel-puu s. mandlipuu.
manner, -nteren, manner-maa ja
mantere, een s. manner.
Mari s. Mari.
Marinen, -isen s. Marikene.
marja s. mari.
markka, -rkan s. Mark (soome ra-

ha, 25 kop.)
markkina s. pl. markkinat laat.
markkina-paikka, -ikan s.laadakoht.
marras-kuu s. november, talwekuu.
marssin, -ia v. marssima.
Martti, -rtin s. Mart.
martyyri s. martir, märter.
martyyri-kuolema s. märtrisurm.
masennan, -ntaa v. summa, taldu-

tama, rammastama, muljuma.

masto s. mast.
mastoniekka, -niekan s. mastiline,

mastidega.
matala adj. madal.
matelen, madella v. roomima, roo-

miskelema.
Matin-päivä s. Matsipäew.
matka s. teekond, reis, köndimine,

käimine; maa; matkan päässä
ttikimaa taga, tiiki maad edasi;
minne matka kuhn käite, könnite;
peittyy vähällä matkaa on peitus
tilki maad; vähä matkaa wäha
maad, tiikk maad; tehdä matkaa
reisima; matkaan reisile, teele;
m. saattaa aega saama, toime
saama, tegema, siinnitama; mat-
kaansa oma reisile, oma teed,
ära, metsä: matkalle reisile, teele.

matkaaja s. matkustaja,
matkaan, -kata s. = matkustan,
matkaan-saatan, -ttaa v. = w. matka,
matkalainen, -isen s. reisija, wöoras.
matka-mies, -miehen s. reisija, reisi-

mees.
matkustaja s. reisija.
matkustan, -aa v. reisima.
matkustavainen, -isen adj. ja s. rei-

sija.
matkustelen, -11 a v. reisima, reisis-

kelema.
mato, madon s. madu.
Matti, Matin s. Mats.
matto, maton s. matt.
Maunu s. Magnus.
maustan, -aa v. magu panna, mait-

sema.
me meie; meidän meie; meidät meid.
mee ... = mene . . .

mehuisa adj. mahlane, mahlakas,
mesine.

mehu-mieli, -len s. mesiraeel, mahla-
meel; mehu-miellä mesimeelega,
mesimeelel.

meidät (dkkusat. sön. me) = meid.
mela s. msla.
melkeen 1. melkein adv. pia-aegu;

kaunis: m. suuri kaunis suur.
melkoinen, -isen <tdj. kaunis (suur

j. n. e.).
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meloin 1. melon, -oa v. möluma.
melskaan, -kata v. möllama.
melske, -een s. möll, mäss.
menehdyn, -htyä v. minestama.
menen, -nnä minema, lähtma. saama,

hakkama; kuin menee sitä perin-
nöksihankkimaan kui hakkab seda

messu s. mess.
messuan, -uta v. messuina, messu

laulma.
messu-kirja s. messukin,
messun-laatuiuen, -isen adj. messu-

sarnane.
mestaan, -tata v. mestama; mestat-

tavaksi timuka kätte.päranduseks mnretsema, toimeta-
ma; mennessään ära minnes, kui metalli s. metall.
ta ära läheb, läks; menemällänsä metalli-kappale, -een s. metallitiikk.
minemas; mennyt adj. läinud.

menestyn, -yä v. rahul elämä, höit-
sema, toime saama,kauniste elämä,
kaswama, korda minema; hän me-
nestyy hyvästi tema käsi käib
hääste.

metalli-raha s. metalliraha.
meteli s. mäss, kara, möll, jahti-

mine.
metinen, -isen adj. mesine.
metschedi s. Tatarlaste mosbee.
metsikkö, -ikön s. metsake, metsik,

metsasalk.menestys, -yksen s. höitsemiue, käe
hääste käimine, edenemme, toime-
saamine.

metso s. metsis.
Metsola s. Metsula, metsahaldja

kodu.menettelen, -eteliä v. pidama, pide-
lema, hukkama; menetteleminen
s. pidämme, pidelemine.

menetys, -yksen s. pidämme, talil-
tamme.

metsä s. mets; pyydän metsää kiit-
tima.

metsä-elefantti, -fantin s. mets-ele-
want.

menetän, -ttää pillama, minna läsk-
inä, hukkama, kaatama; menettä-
minen s. pillamine.

meneväisyys, -yyden s. minewus,
hirnu.

metsäinen, -isen adj. metsane, met-
saline, metsakas.

metsä-kulku, -lun s. metsasköndimi-
ne, metsashulkumine.

metsä-lintu, -nnun s. metslind.
metsä-maa s. metsmaa e. metsamaa.meno s. minemine, minek, käik, läbt-

mine; maailman meno maailmakäik,
-lugu.

Meren-kurkku, -rkun s. Merekurk
(Pöhjalahes köige kitsem koht),

meri, -ren s. meri.
meri-retki, -ken s. meriteekond, me-

metsä-matka s. metsatee, metsareis.
metsä-mies, -miehen s. metsamees,

kiitt, jahimees.
metsän-eläjä s. metsinimene, metsa-

line.
metsän-käynti, -nnin s. ktittimme,

kiitis käimine.rireis.
meri-sota, -sodan s. meresöda.
merkillinen, -isen adj. tähtjas, ise-

äraline.

metsän-nahka, -hän 1. -hkan s. mets-
loomanahk, metsnabk, metsalise
nahk.

merkillisyys, -yyden s. tähtjus.
merkitsen, -tä v. tähendama, mär-

kima; merkittävä adj. täbenda-
taw, tähtjas, tähele pandaw.

merkki, -rkin v. märk, talit.
merta, -rran s. mörd.
mesi, meden s. mesi.
mesi kämmen, -enen s. mesikämmal.
mesi-mieluhinen,-isenadj. (mesimee-

leline); mesimagus, mesilöbus.

metsän-neito, -idon s. metsaneid.
metsän-otns, -uksen s. metsaloom.
metsän-pyyntö, -nnön s. metsapuiid,

me tsastp tukimme,
metsän-saalis, -iin s. metsasaak.
metsän-vilja s. metsa-anne, jahi-

loom.
metsä-poro s. metspöder (Lapumaal).
metsästys, -yksen *. kiittirnine, met-

saskäik.



53

metsästys-ala s. jahipiir, kiittimise-
piir.

metsästys-matka s. jahireis, kiiti-
reis.

metsästys-oikeus, -uden s. jahiöigus,
jahiluba.

metsästys-onni, -nen s. jahiönn.
metsästäjä v. metsamees, jahimees,

kiltt.
metsästäjä-kansa v. jahirahwas, met-

saline. metsaskäija rahwas.
metsästän, -ää v. jahil kaima; met-

sästäminen s. jahilkäimine.
metsä-taipale, -een s. metsatee, met-

saline maawahemets.
metsä-tavara s. metsa-anne.
metsä-valkea s. metsatuli.
mettiäis-pesä s. mesilasepesa.
mi ia. mikä.
mie pron. = minä.
miehen-ikä, i"ån 1. ijän s. meheiga,

inimesepölw. mehepöhv.
miehen-pnoli, -len s. = mies-pnoli.
miehen-tappaja s. mehetapja.
miehinen, -isen adj. mehine; miehi-

set työt meeste tööd.
miehistyn, -yä v. mehenema, mehis-

tuma, mehiseks saama.
miehistö s. raehestik, meestehulk.
miehuullinen, -isen adj. mehekas,

mehine.
miehuullisesti adv. mehelikult, me-

hekaste, mehiseste.
miehuus, -uuden s. mehis, mehine

meel, waprus.
miekka, -miekan s. möök.
mielen-laatu, -laadun s. meeleloomus,

meelewiis, meele olu, meelesugu-
sus.

mielen-peräinen, -isen adj. meele-
päraline.

mielen-tila s. meeleasu, meeleolu.
mielettömyys, -yyden s. meeletus,

meelenödrus, meelepuudus, lapse-
rumalus.

mieli, -len s. meel, ani; paha m.
Hale, paha, kurb meel; mieleni
on minul on nöu, ma wötan nöu-
uks; mieleni tekee e. laatii minul
on hirnu, tahtmine; mieltä myöten

meele pärast; (jonkun) mielestä
kellegi meele järge, meele pärast;
on mieleen on meele pärast; mie-
lelläni, mielellänsä adv. hää mee-
lega; hyvällä mielellä hääl mee-
lel, tujul; mieliänsä myöten oma
meele pärast; olla mielissänsä hääl
meelel olema, röömustama; mie-
liksi hääks meeleks, silmakirjuks;
pahoilla mielin kurwal, haledal
meelel.

mieli-hyvä s. meelehäädus, hää meel.
mieli-kauppa, -npan s. meeleline

kaiip: mieli-kaupassa wahatahtli-
kult.

Mielikki, -ikin s. Tapio naine,
mielin, -iä v. tahtma, mötlema, nöu-

nks pidama.
mieli-neiti, -iden s. meelepäraline

neid, armas neid.
mieli-paha s. meele paha, meelepa-

handus.
mieli-snosio s. arm, söbralik meel,

söbrus.
miellyn, -Ityä meeldima.
mieluinen, -isen adj. meeleline, mee-

lepäraline, armas,
mieluisa adj. meelepäraline, mönus,

armas.
mieluisasti adv. hää meelega, hi-

rnuva.
mieluisemmasti adv. pigemini, arm-

samini.
mielnisesti = mieluisasi!
mieluisimmasti adv. köige pigemini

e. esite, köige armsamini.
mies, miehen s. mees; miessä =

miesnä, miehenä meheks, mehena;
kahden, viiden miehen kahe, wiie
mehega; miehissä meestekeskes,
meestehulgas, meestega, iga mees.

mies-hukka, -hnkan s. meestehuka-
tus, meestehukk.

mies-häviö ja
mies-kato, -kadon s. meestehukatus.
mies-luku, -uvun s. meestelugu.
mies-puoli, -len s. meesterahwas.
miessä essiv. sing. luh. miesnä to.

mees.
mies-tappio s. meestehukatus.
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mies-väki, -väen s. meesterahwas,
meestewägi, meeswägi.

miete, -tteen s. möte.
mietin, -ttiä v. mötiema, meeles

juurdlema.
mihinkä tv. mikä.
Mikkeli s. Mikkeli linn.
Mikko, Mikon s. Mihkel; Mikon päivä

Mihkli päew.
mikä 1. mi, gen. minkä 1. min pron.

inter. 1. reiät, mis, kes: kuin ih-
mistä minkä vian tähden hyljä-
tään kui inimest millegi wia pä-
rast pölatakse; mikä mikä iiks

töine, töine töine; mitkä te-
loitti, mitkä otti vangiksi osa
raius surnuks, osa wöttis wangi;
eivät ole mitkään vaikeat ei ole
sugugi rasked; vaikka mikä kes,
mis tahes: mitä superlativiga
köige; mihin e. mihinkä kuhu;
ei ollut millänsä ei pidanud lugu •
milfei pia-aegu; miksi mille pa-
rasi.

mikäs, minkäs pron. interr. Aga e.
kuulge mis, kes.

mikään, minkään pron. indef. keela-
wates lausetes näit. ei mikään ei
miski, ei keegi; ei mitään ei mi-
dagi: ei missään adv. ei kuski; ei
mistään adv. ei kustki.

miljoonittain adv. miljonite kaupa.
millainen, -isen adj. missuguue, mil-

lesugune ; millainenkin millesugu-
ne tahes; jos millaiseenkin val-
taan iga sugusesse wallitsusesse.

milloin, milloinka adv. millal; mitä
syytä milloinkin on mis pöhjus
iga kord olnes e. leeb; iiks kord
iiks pöhjus, töine kord töine pöh-
jus ; mitä milloinki (mida millalgi ),
iiks kord tilit töine kord töist; mil-
loin milloin wahest wahest;
milloin mikin iiks kord iiks töine
kord töine; milloin mistäkin iiks
kord uhest töine kord töisest;
mutta milloin pähkinävuosi sat-
tuu aga kui pähkla-aasta juhtub.

milloinkaan adv. keelawates lause-
les näit. ei milloinkaan ei mil-

lalgi; useammin knin milloinkaan
muulloin sagedamine kui iganes
muidu e. muul ajal.

milfei w. mikä.
Mimerkki, -rkin s. = Mielikki,
mimmoinen, -isen adj. missuguue,

mihukene.
min, minkä tv. mikä.
minkä-lainen, -isen adj. kellesugune,

missuguue, millesugune.
minkä-tähden adv. mikspärast, miks.
minkään-lainen, -isen adj. millegi

samane.
minne, minnes adv. kului; mikä min-

ne kuka kunne iiks senna töine
tenua.

minuutti, -nutin s. minut,
mistä-kusta adv. kustki.
miten 1. mitenkä adv. kui, kuidas;

mitenkäs kuidas muidu, mis muud.
mitenkäs adv. kuidas.
mitta, mitan s. mööt; yhtä mittaa

iihte puhku,
mittaan, mitata v. mootma.
mitätön, -ttömän adj. halb, tähtju»

setä, tuhine; saattaa 1. tehdä mi-
tättömäksi tiihjaks tegema.

moisio-maa s. uudismaa, (moisamaa).
moite, -tteen s. lait.
moitin, -ttia v. laitma.
monasti adv = monesti.
monellainen, -isen
monenlainen, -isen ja
monenmoinen, -isen adj. mitmesu-

gune.
monen-muotoinen, -isen adj. mitme-

wormiliue, mitmesarnane.
monesti adv. mitu korda.
Mongolilainen, -isen adj. Mongolinne.
Mongolilais-Tatarilainen, -isen adj.

Mongoli-Tatarlane.
moni, -nen adj. mitu, moni.
moni-haarainen, -isen adj. mitme-

harune, -haruline.
monikko (pluralis,) paljuselugu, pal-

jus.
moni-mutkainen, -isen adj. mitme-

käänulme, mitme kÖwerusega.
moninainen, -isen adj. mitmekordne,

mitmesugune.
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monin-kertaisesti adv. mitmekord-
seste. mitu korda.

monin-vertaisesti adv. mitu korda,
mitukordseste, mituwördseste; mo-
ninvertaisesti enemmän mitu wor-
da e. korda enam.

moni-siimainen, -isen adj. mitme-
löngaline.

monituinen, -isen adj. mitmekordne.
moni-värinen, -isen adj. mitmewär-

wiline, mitmekarwane.
mori s.; morin marja mori e. moorb

mad.
morsian, -amen s. mörsja, pruut.
mna iv. ma.
mn’assa w. muka.
mnffi s. muhw.
mnkkea adj. tubli, tore.
muinainen, -isen adj. muistne, enne-

muistne.
muinaisuus, -uuden s. muistne aeg,

wana aeg.
muinen ja
muinoin adv. muiste; ennen m. en-

nemuiste.
muinoinen, -isen adj. = muinainen,

muinoisin adv. muistsel ajal, en-
nemuistsil aegadel.

muisku s. „muisu“, musu, sulianne,
muistan, -aa v. mäletama,mälestama,
muistelen, -11 a v. mäletelema, haima-

ma, me ele tuletama.
muisti s. mälestus, mäletus.
muisti-kirja s. mälestusekiri, mä-

lestuseraamat.
muisto s. mälestus, mälestusetäht.
muisto-puhe, -een s. mälestuse-

kone.
muistun, -ua u.; muistuu mieleeni

tuleb minu meele.
muistutan, -ttaa v. (kellegi) meele

tuletama; märkima.
muistuttelen, -utella v. meele tulete-

lema; märkima.
muistutus, -uksen s. meeletuletus;

märkimine, märkus.
muka, mn’an s. pari. muassa kaa-

sus, ligi, tihtena; mukaan kaasa,
järge; sen mukaan selle järge, siis;
mukana kaasas.

muka adv. oratio ohligva tnärk ay a
haltvendawa,pilkawa, laitaiva tä-
hendusega = nende arwates, möne
arwates; muidugi, eks, iitlemise
järele, pauge tähele; arwates;
ovat muka" olleet löytävinänsä
olla lienese arwamise järge leid-
nud; liput olivat muka heilu-
neet lipud olla lehwitanud; tätä
kattilaa oli muka kau’an pi-
detty tallella seda katelt olla
kaua tallel peetud, hoitud; joka
muka olisi myöntynyt jos millai-
seenkin valtaan kes möne arwa-
tes oleks rahul olnud iga suguse
wallitsusega; perhelityi niin Ju-
malan lakiin, että muka rupesi
sai nenda tutawaks Jumalasäädu-
sega e. käsuga, et hakata; Suo-
messa arveltiin muka olevan kär-
simätöntä rahvasta arwati et Soo-
mes olla kärsitumat rahwast.

mukaelma s. järeletegemine, järel
tehtud töö.

mukainen, -isen adj. järgne, järge
tehtud, samasarnane; tarkoituk-
sen m. tähenduse järel olew, tä-
henduse järgne.

mukaisemmasti adv. hölpsamaste,
kergemaste enam käe e. loomuse
pärast.

mulkkaus, -uksen s. suur muutmine,
iimberpöörmine.

mulla s. mulla, Tatarlaste papp.
mulla iv. ma.
mulle, mullen ällät, sönast ma.
mulli s. wasikas, mullikas.
mullistun, • -ua v. umber wisatud

saama.
multa, -lian s. muld.
multa ablat. ie. ma.
mun genet. w. ma.
muna s. muna.
munan-muotoinen, -isen adj. muna-

sugune, munawormiline.
muna-röykkö, -ykön s. munahunnik,

(röuk).
munkki, -nkin s. munk, mungas.
munkki-huone, -een s. mungamaja.
muona s. moon.
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muoto, muodon s. mood, worm, nägu;
silmnägu, wiis; niin muodoin taal e.
tool wiisil, nenda, siis; näin muo-
doin sell wiisil,kombel, nenda,siis.

muro, -een s. = murhe,
mureellinen, -isen adj. == murheelli-

nen.
murehdin, -htia s. leinama, muret-

sema.
murenen, -reta v. pudenema, mure-

nema.
murennan, -utaa s. pudendama, mu-

rendama, pudima, raasutama.
murha s. tapmine, surmamme,
murhaan, -hata v. tapma, surmama.
murha-työ s. surmamisetöö.
murhe, -een s. lein, kurbdus, mure.
murheellinen, -isen adj. kurb, lei-

naw, leinaline.
murhe-päivä s. leinapäew.
murikka, -ikan s. murik, suur raa-

sukene, pala.
murisen, -sta v. murisema, nurisema,

möirama, mitte rahul olema,
murkina s. suurus, pruukost.
murkina-uni, -unen s. suuruseuni,

keskhommiku-uui.
murran, -rtaa v. murdma.
murre, -rteen s. murre, keelemurre.
murros, -oksen s. murrus, murd,

westmine, sörd.
murrun, -rtua v. murduma.
murska s.; murskaksi puruks.
muru s. raasukene, palakcne.
muserran, -rtaa v. puruks pigistama,

muljuma; mieltä musertava meelt
röhuw, siidant rikuw.

muserrun, -rtua v. puruks minema
(pigistamise läbi).

musta adj. must.
mustan-kirjava adj. mustakirju.
mustan-rnskea adj. mustatommu,

mustjastömmu.
mustan-tumma adj. tume, mustjas-

tume.
musta-veli, -Ijen s. must wend.
mut luhend. mutta,
muta, mudan s. Pori, muda.
mutka s. köwerus, köwerik, käänap;

kawalus.

mutkaelen, -11 a v. köwerdama, pöör-
ma, köweraste kaima,

mutta conj. aga.
muu adj. muu.
muu’al ... iv. muuka.
muu'an, muutamen e. -man, part.

muu’atta = muutama,
muuka, mun’an s.; muu’alla, muu’alle

adv. mujal, mujale; muu’alta adv.
mujalt.

muukalainen, -isen s. muulane, w35-
ras.

muukalaisuus, -uuden s. muulasus.
muunkin-lainen, -isen adj. mtiugi-

sarnane.
muuraan, -rata v. muurima.
muurahainen, -isen s. sipelgas.
muurahais-keko, -ke’on s. sipelga-

pesä.
munrainen. -isen s. = mnaraliainen.
munri s. miiilr.
muutama adj. iiks, moni.
muutamasti adv. iiks kord, moni

kord.
muutan, -ttaa v. muutma, ära koli-

ma; ära wiima; muuttaa vuo-
teensa ulkohuoneisin wiib oma
woodi körwalistesse e. wälimis-
tesse majadesse; muutti rahvas-
ta asukkaiksi toi rahwast elani-
kuteks.

muute, -tteen s. muude, muutus,
muut, wahetus.

muuten ja
muutoin adv. muidu, töisel wiisil,

muul kombel.
muutos, -oksen s. muutus, muundus,

wahetus.
muutteen-alainen, -isen adj. muutlik,

muundlik, muute-, muunduse-a-
-lane.

muuttelen, muutella v. muutlema,
muundlema;muutteleva adj. muut-
lik, s. muundlik.

muuttumaton, -ttoman adj. muut-
mata, muutmatu.

muutun, -ttua v. muutuma.
mylly s. weski.
mylläri s. mölder.
myntti, -ntiu s. miint.
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myntti-huone, -een s. rahamaja, miin-
dimaja.

mynttään, -ntätä v. muntima; myn-
tättävä adj. mlindataw.

Mynä-mäki, -mä’en kohanimi.
myrkky, -rkyn s. miirk, kiliwt,
myrkyllinen, -isen adj. mllrgiliiie,

kihwtine.
myrsky s. mani.
myrskyinen, -isen adj. marune.
myssy s. miits.
myyn, -yydä v. = myön.
myödytän, -ttää v. järele andma,

lubama.
myöhä adj. hiline,biljaue, kili; myö-

hään adv. Hilja; myöhemmin adv.
hiljeni ine.

myöjä s. miiiija.
myön, myödä v. miiiima; myöminen

s. muiimme.
myönnyn, -ntyä v. järele andma,

hääks kiitma.
myönnytän -ttää ja
myönnän, -ntää v. järele andma,

hääks kiitma.
myönti, -nnin s. miiumine, miium,

muille.
myöntäväinen, -isen adj. järoleand-

lik.
myös, myöskin adv. kaa, -ki, -gi;

myöskään Tceelaivates lausetes =

myös.
myöten adv. mööda, järge; aikaa■ myöten aega mööda; sitä m. kuin

seda mööda kui.
myöten-annan, -antaa v. järeleand-

ma.
myötä part. kaasas; sotajoukko oli

myötänsä söawägi oli tema kaasas.
myötään, myötäänsä adv. alati,
mä pron. iv. ma.
mäki, mä’en s. mägi.
märehdin, -htiä v. mäletsema.
märkä, -rjän adj. märg.
mässään, -sätä v. märatsema, ma-

mma, wallatumaste mängima.
mätäs, -ttään v. mätäs,
määrittelen, -itellä v. määrustama,

määrustelema, määrama.
määrä s. määr, ani, arw; siihen mää-

rään sell wiisil, sellesse määrasse,
pia-aegu see maar; täysin määrin
täiel möödul, täie määraga, täieste,
kullalle.

määrä-aika, -ajan s. määra-aeg.
määrä-palkka, -ikan s. määrapalk.
määrään, -rätä v. määrama.
möykky, -ykyn s. jäme leib.

N.
naali s. pöhjarebane (Canis lagopus),
naama s. silmnägu, pale.
Naantali s. linn Turu pooles.
naapuri s. naaber.
naapnrinen, -isen s. uaabrikene,

kullanaaber.
naaras, -aan s. emane.
naaras-poro s. emaue pöder, pöder-

lehm.
naava s. puubabe, habesammal, puu-

hebemed.
naava-turkki, -rkin s. habesamblane

kasukas, puusammalkasukas.
naavikko, -ikon s. samblakoht, ha-

besammalrikas mets.
nahka, -hau 1. -hkan s. nahk.
nahka-hihna s. nahkrihm.
nahkanen, -asen s. nahakeue.
nahka-otus, -uksen s. nahaloom,

kalli nahaga metsloom.
naima-raha s. naisewötmiseraha e.

-maks, naisemaks.
naimaton, -ttoman adj. wallaline,

naesetu, abielust waba.
naimis-kauppa, -upan s. naimise-

wötmine, naisekaup, abikaasakaup.
nain, -idä v. naist rvötma, abikaasa

wötma; naitaessa mehele minnes;
naidessansa naist wötes; naiminen,
-isen ja pl. naimiset naisewöt-
mine; mennä naimiseen mehele e.
abielusse minema; tulla naimiseen
mehele, abielusse e. abikaasaks
saama.

nainen, -isen s. naisterahwas; naine,
nais-luostari s. naisterahwaklooster,

nunnaklooster.
näis-puoli, -len s. naisterahwas.
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nakkaan, nakata v. wiskama, heitma.
nakkaun, -nta s. hennasi wiskama,

heitma.
nappi, napin s. nööp.
napsan, -aa v. napsatama, napsima,
narraan, -rrata v. narrima; narraa-

minen s. narrimine.
narri s. narr.
nasta s. uaast, nast, nupp, ladw, ots.
nauha s. lint, pael.
naula s. nael.
naulaan, -lata v. naelama, uaelu-

tama.
naulainen, -isen adj. naelane; 2-nan-

lainen kahenaelaline.
naurahtelen, -hdella v. naeratama,

naeratelema.
nauran, -aa v. naerma; jollekulle,

jostakusta n. kellegi mingi tlle e.
pärast naerma.

nanrelen, -11 a ja
naureskelen, -11 a v. naeratelema.
nauris, -iin v. naeris, nairis.
nauris-maa s. naerismaa.
nauskntan, -ttaa v. maigutama, uak-

sutama; haukkua nanskuttaa hau-
gub maigutab, loksutab.

nautin, -ttia v. i-55mu, magu maits-
ma e. tundraa; armatsema; suhu
wotma; niitä hän nautitsee ilman
valmistuksetta neid ta sööb ilma
walmistamata.

nautinto, -nnon s. röörau, raati tund-
mine, maitsmine.

nautitsen, -ta v. = nautin.
nau’un, naukua v. näugnma, nau-

gunia,
navetta, -etan ja
navetto, -eton s. laut, weistelaut.
neiti, -iden preili, neid, neiu.
neito, -idon s. neid, neiu.
neitsy ja neitsyt, -yen s. neitsi,

neitsit.
neli-korvainen, -isen adj. neljakor-

waline.
neli-silminen, -isen adj. neljasilma-

line.
nelis-kulmainen, -isen ja
nelis-nurkkainen, -isen adj. nelja-

nurgaline, neljauukaline.

neljännes, -eksen s. neljandik.
neljänvuotinen, -isen adj. nelja-

aastane.
nenä s. uina.
nerokas, -kkaan adj. waimukas, kör-

gewaimuline,hakkuja, tark, möist-
lik, nöttukas.

neste, -een s. mahl, taimewesi.
neula s. nöol.
nenien, -oa v. nööluma.
neuvo s. nsu.
neuvo-kunta, -nnan s. nöukond.
neuvon, -oa v. nöuu andma, juhata-

ma, näitma, öpetama.
neuvos,' -oksen s. nöuttmees, nöu-

mees, nöunik.
neuvos-kunta, -nnan s. = neuvo-

kunta.
nidon, nitoa v. siduma, köitma.
nielen, -llä v. neelama.
Niemenin-joki, jo’en s. Niemenijögi.
niemi, -men s. noem, maanina.
niemi-kaistale, -een s. kitsas neem,

neemejuga.
Niilo s. mehe nimi.
Niilon-poika, -pojan s. Niilit poeg.
niin adv. nii, nenda, nönda; siis

(kui päälause on järgmiseks); niin
myös niigi. nenda ka, ka; niinpä
ja niinpä kyllä nendap kuli; ei
niin sielua ei iiht aiuust hinge;
en niin sanaakaan ei uht ai-
nust sönagi; ei niin kopeekkaa
ei iiht ainust kopikastki; ei niin
paikkaa ei iiht ainust paikka,
kohta.

niin ikään adv. tisna nenda.
niin kuin conj. nii e. nenda kui,
niin kutsuttu, -utun adj. nii nime-

tatud.
niin-muodoin adv. sell wiisil, nenda,

nimelt.
niin myös adv. ja ka, ning.
niinkään nendagi; ei niinkään vä-

hän ei wäga wäha, kaunis palju,
niittu, niitun ja
niitty, niityn s. heinamaa, niit.
niitty-maa s. niidumaa, maa kelle st

saab heinamaad.
niittäjä s. niitja.
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niitnn-perkaus, -uksen s. heinamaa-
laastamine.

niitän, -ttää v. niitma.
nimen-omaan .adv. nimelt, nimeta-

des, iseäranis.
nimetön, -ttömän adj. nimetu.
nimi, -men s. nimi; nimeltä nimel-

tänsä nimega, nime poolest.
nimi-kristitty, -ityn adj. ja s. nimi-

kristlane, silmakirjuks kristlane.
nimi-loppu, -lopun s. = kosotus.
niminen, -isen adj. nimine, nimeline,

Jokmok-nimine, Kasanka-nimine,
Musti-nimine nimega J., K., M.

nimis-mies, -mielien s. politseiammet-
nik, nimisraees, maapolitsei.

nimittäin adv. nimelt.
nimitys, -yksen s. nimetus, nimeta-

mine, nimi.
nimitän, -ttää s. nimetama; nimi-

täksen 3 p. sing. refl. nimetab
hennast.

niska s. kukal. turi. pl. niskat abud,
pihad, turjad; kosken-niska kose-
turi, kose iilem pool.

nisu s. nisu.
nisä s. nisä.
nivelen, -llä v. siduma, niduma, köit-

lema.
no, noh int. no.
noidun, -itua v. wauduma, nöiduma,

nöidama.
noin adv. nenda.
noita, -idän s. nöid, wölu.
noja s. noja, tugi, (naja ja noja),
nojaan, -jata v. tuetama, na’aldama

e. nojaldama.
noja-lauta, -udan s. tugilaud, selja-

laud.
nojaudun, -utua v. hennast tuetama.
noki-nenä s. nögiuina, tabmanina-

line.
nopeasti adv. nobedaste.
nopeus, -uden s. nobedus.
nopsa adj. nobe, nops.
norea adj. paenduw, paenuw, nötkc.
Norja s. Norramaa.
noro-maa s. nögumaa, soo.
nostan, -aa v. töstma; nostivat ka-

pinan liakkasiwad mässama.

nostatan, -ttaa v. tösta laskma.
nosto-väki, vä’en s. kokku ajetud

wägi, milits, maawägi.
notkea adj. paenus, paenduw, nötke.
noudan, -utaa v. ära tooma, järele

kaima
noudatan, -ttaa ja
noudattelen, -atella v. järele elämä,

järele kaima, kuulina, järel tegema;
ylellisiä noudattaa toredust taga
ajab.

noukin, -kkia v. noppima,
nousen, -sta v. töusma; nousee nou-

semistansa ikka töuseb ja töuseb,
töuseb oma töusu.

nousenta, -nnan s. töus, tousmine.
Nousiainen, -isen s. pl. Nousiaiset,

kihelkond, Turnlinna pooles.
nuhde, -bteen s. noomitus.
nnbtelen, -Mella v. noomima; nub-

teleminen s, noomimine.
nukkeroinen, -isen s. nukukene;

nukkeroisein = nukkeroiseni minu
nukukene.

nukun, -kkua v. magama.
numero s. nummer.
Nummi, -men s. ja Nummen pitäjä,

Nummekihelkond Helsingi pooles.
nunna s. nunna.
nunna-luostari s. nunnaklooster.
nunnasto s. nunnaordu, nunnastik.
nuolen, -11 a e. -Itä v. noolima.
nuoli, -len s. nool.
nuora s. köis.
nuori, -ren adj. noor.
nuorukainen, -isen adj. noorukene;

s. noor rnees, pl. nuorukaiset noo-
red, noor rahwas.

nuornuden-ikä, -i’än e. ijän s. noo-
rug e-iga e. pölw.

nuori ns, -uuden s. noorus.
nuotio ja
nuotio-tuli, -len s. öötuli, öötsituli,

öits etuli, magamisetuliwäljas (teh-
tud nenda, et kaks jämedat palki
töin e töise pääle kinnitatud).

nuotta , nuotan s. noot.
nuotti, nuotin s. noot.
nurin adv. pahupidi, nurjaste.
nurkkji, -rkan s. nurk, nukk.
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nurmi, -men s. pöld-heinaman, aru.
nnurus, -uksen s. norkus; nuuruk-

sissa pää norgus, norgus pääl.
nuuskaan, -kata v. nuuskama.
nuuskija s. nuuskija,
nyhdän, -litää v. katkuma, kiskuma.
nyky s. tätä nykyä, nykyänsä niittd,

nliiidsel ajal.
nyky-aika, -ajan s. niiudne aeg;

nyky-aikoina niiiidsel ajal, niiixd-
sil aegadel.

nykyinen, -isen adj. niiudne.
nykäisen, -stä v. tömmatama, töm-

bama.
nyrkin-kokoinen, -isen adj. rusika-

suurune.
nyt adv. ntiiid.
nyykistän, -ää v. nikutama, niksa-

ma; polviansa nyykistää pölwi
nikutama.

Nyyrikki, -ikin .s. iiks metsajumal,
Tapio poeg.

nä’en, nähdä v. nägema; hämmäs-
tyksellä olet näkevä imestamisega
saad sa näha; nä’et, nä’et sen
sa uäed seda; muidugi, tooda mui-
dugi; nä’etten teie näete seda,
muidugi, m. teada; Jumala näh-
köön Jumala paraku; nähden (il-
lativiga) kohta, poolest; nähnyn-
nä murdes. = nähnyt näinud.

nähtävä adj. uähtaw, nägine.
nä’et-sen = nä’et sen, w. iilemalt

nä’en.
nähn ... w. nä’en.
nähtävästi adv. nähtawaste, töenäit-

likult.
näin adv. nenda, sell wiisil.
näkin-kenkä, -ngän s. konnakarp.
näky, nä’yn s. = näkö.
näky-harhaus, -uksen s. silmapetus,

silmaeksitus; silmawiirastus.
näkymätön, -ttömän adj. nägemata;

näkymättömiin neuda kaugele, et
ei näha wöi, nägemataks.

näkyväinen, -isen adj. nägiw, nägus,
nähtaw.

näkö, nä’ön s. nägu, nägemiue; ensi
näöltä esite näha, päält näha.

näkö-ala s. silmariug.

näköinen, -isen adj. (genetiviga) nä-
gune, näuline; suuremman n. suu-
rem näha; paremman n. parem
näha, parema näuline.

näkönen, -ösen udj. = näköinen,
näljästyn, -yä v. nälgima, näljat-

sema.
nälkä, -Ijän s. nälg.
nälkä-vuosi, -vuoden nälja-aasta,

häda-aasta.
näppärä adj. wirwe, wirw, nobe,

wirk.
närkästys, -yksen s. paliandus.
närkästän, -ää v. pahaudama.
nävertäväinen, -isen adj. näriw, nä-

rija.
nä’yn, näkyä v. nägima, nälia olema,

paistma: näkyvä adj. nägiw, näh-
taw; näkyviin nähtawale; näky-
viimme meie nähtawale, näha: nä.
kyvistä nähtawalt, silmade eest.

näyttelen, -ytellä v. näitlema,
näyttäyn, -ytä v. hennast näitma.
näytän, -ttää v. näitama, paistma;

näytetään syylliseksi tunnistatak-
se siliidlaseks; näyttivät järjelli-
seltä paistsid möistnse pärast ole-
wat.

näytös, -öksen s. näide; waatus.
näännyn, -ntyä v. minestama, närt-

sima.
näätä, näädän s. nugis.
nöyrimmästi adv. köige alandliku-

malt.
nöyrryn, -rtyä v. alanema, alandli-

kuks saama.
nöyryys, -yyden s. alandus, alla-

heitmine.
nöyrä adj. alaudlik.
nöyrästi adv. alandlikult.

0.
0 int. o, oh.
odotan, -ttaa v. ootama; murd. vuo-

tellen oodates.
odottamaton, -ttoman adj. ootamata,
odottamattomasti adv. ootamata.
odottelen, -otella v. ootlema.
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odotus, -uksen. s. ootus.
Odysseia s. Odysseia,
ohdake, -kkeeu s. ohakas.
ohi, -ohen s. kiilg, lähi, ligi: ohessa

postp. kiiljes, körwal, juures: ohit-
se adv. & postp. juurest mööcla.

ohja s. ohi.
ohjaan, -jata v. ohjaina,
ohra s. oder.
ohra-vuosi, -vuoden s. odra-aasta.
oi int. oi, oh.
oikaisen, ofaista e. oijasta v. öien-

dama; uskoon oikaisee ususse ju-
hatah.

oikea adj. öige; oikeastansa adv.
öiete, öigeste; oikein adv. öigeste,
haaste, öiete.

oikeammiten adv. öigemaste, pare-
maste.

oikean-kätinen, -isen adj. parema-
käeline.

oikeuden-käyminen, -isen adj. kohtu-
käimine.

oikeus, -uden s. kohus; käydä oi-
keutta kohut kaima; oikeuteen
kohtusse, kohtu ette.

oikoinen, -isen adj. öige; oikoiseen
adv. otse.

oiko-kirjoitus, -uksen s. öige-kirju-
tus.

oikokirjoitus-sääntö, -nnön s. öige-
kirjutuse-säädus.

ois = olisi verh. olen.
oiva adj. kaa indecl. tuhli, wäga hää.
oja s. oja, kraaw.
ojan-luominen, -isen s. kraawikae-

wamine.
ojennan, -ntaa v. öiendama, siru-

tama, ulatama.
ojennus, -uksen s. öiendus, sirutus.
oksa s. oks.
oksennan, -ntaa v. oksendaraa.
oksin, -ia v. puu laastama. oksi ära

raiuma.
Olao s. Oolaw.
Olavin-poika, -pojan s. Oolawipoeg.
olen, olla v. olema; ovat on, omad;

ompi = on; 00, oon, oot, olen =

ole, olen, olet; öisin, oisit, ois j.n. e.
liihend. olisin, olisit, olisi j. n. e.

elativiga, näituseJcs: olla isäänsä
isä nägu, isä järele; ei ole ollak-
sensa ei pia lugu; ovat Olovinansa
arwamad hennasi midagi olewat;
ovat rehelliset olevinansa arwa-
wat öiglased olewat, on silmakir-
jaks öiglased; tietää oltavan teab
oldawat, teah, et ollakse.

olenta, -nnan s. olek, olcniine.
olento, -nnon s. olemine, olijas, olija,
oleskelen, -11 a v. oleskelema, olema,

olelema.
olija s. olija,
olka, olan s. ölg, öla.
olki, oljen s. ölg.
olki-katto, -katon s. ölekatus.
olki-vuode, -vuoteen s. ölewoodi.
olki-vuosi, -vuoden ölgaasta.
ollenkaan adv. sugugi,
olletikin adv. ise-äranis.
010 s. ohi, olek; hyvä 010 hää nie-

mine, olu.
Olovi s. Oolaw.
oluen-juoja s. öllejooja.
olut, -uen s. olut.
Olympo s. Oliimpus.
oma adj. oma, omane.
omainen, -isen adj. omas, omane;

pl. omaiset omased, omaksed.
omaisuus, -uuden s. omaudus, oma-

dus.
oma-kielinen, -isen adj. omakeelne,

omakeeleline.
oma-tekemä adj. oma tehtud.
oma-tunto, oman-I”nnon s. sudame-

tunnistus.
oma-valtainen, -isen adj. wägiwald-

ne, omawaldne.
omena s. öun, uhin.
ominainen, -isen adj. omaseline,

omajalaline, omapöbjaline, oma-
meeleliue, iseseislik, iseline.

omistaja s omanik, omandaja.
omistan, -aa v. omastama, oman-

dama, millegi peremeheks olema,
omituinen, -isen adj. isewaldne, ime-

likupäraline, iseäraline.
ompelen, ommella v. ömblema.
ompelija s. ömbleja.
ompelus, -uksen s. ömblus.
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ompi = on verh. olen.
onnellinen, -isen adj. önnelik, önne-

line.
onnellisesti adv. önneliseste, önneli-

kult.
onnennan, -ntaa v. 55nestama,
onnetar, -ttaren s. önne naisjnmal,

önnejumal.
onneton, -ttoman önnetu.
onnettomuus, -uuden s. önnetus.
onni, onnen s. önn, olek. olemine;

mieltyi onneensa meeldis oma ole-
kusse; kova o. Önnetus, äpardus.

onni-hame, -een s. önneundruk.
onnistun, -na s. korda minema, on-

nistuma (intrans.).
onsi, onnen ja
onteva adj. öönes.
ontto-päinen, -isen adj. öönepääga,

öönepääline.
00, oon, oot j. n, e. = ole, olen, olet.
Oolanti, -nnin s. Ooland, Ahwena-

maa.
opetan, -ttaa v. öpetama; opettami-

nen. -isen öpetamine, opetus; opet-
tava adj. öpetaw, öpetlik.

opettaja s. kooliöpetaja, koolraeister.
opetus, -uksen s. öpetus.
opetus-istuin, -imen s. öpetusiste.
opillinen, -isen adj. öpiline, öpilik,

teadlik, öpetatud; opillinen kas-
vatus teadlik kaswatus.

opin, oppia v. oppima; on oppiminen
väylän mutkiin piab soiduwee kö-
werustega tutawaks saama; oppi-
minen s. öppimine; oppinut adj.
öppinud e. öpetatud.

opin-pnhdistns, -uksen s. usupuhas-
tus.

oppi, opin s. öpp, Öpetus.
oppi-aine, -een s. öpetuseasi, -aine;

öpiaine, teaduse-haru.
oppilas, -aan s. oppija, öpilane.
oppimaton, -ttoman adj. öpetamata.
oppivainen, -isen adj. & s. oppija,

öppiw.
oras, -aan s. oras.
orava s. oraw.
ori 1. orit, -iin s. täkk.
orja s. ori.

orjallinen, -isen adj. orjaline, orja-
lik.

orjan-tappura s. orjawits.
orjuus, -uuden s. orjus.
orpana s. onupoeg, oniitiltar, nöbu,

lellepoeg, lelletiitar.
orpo, orvon adj. waene, wanemita.
orpo-lapsi, -sen s. waene laps, wa-

nemita laps.
orsi, orren s. 6rs.
osa s. osa: osaksi osaks, osalt, osast.
osaan, osata v. oskama.
osa-kunta, -nnan s. osakond (korpo-

ration).
osallinen, -isen adj. osaline.
osandun, -ntna v. juhtuma, saama

(kuhugi), juhtuda oskama.
osittain adv. osalt, osast.
osoitan, -ttaa v. näitama, ette e. sör-

mega näitama, juliatama, osatama.
osoitus, -uksen s. uäitus, juhatus.
osotan, -ttaa v. = osoitan,
ostaja s. ostja.
ostan, -aa v. ostma.
ostelen, -11 a v. ostlema.
Ostjakki, -akin s. Ostjak, Ostjaklane.
osuus, -uuden s. osa, jagu.
ota, odan s. (looma) oda e. ora, piik.
otan, ottaa v. wotma; ei ottanut

hnomataksensa (ei wötuud), ei
tahtnud tähele panna; ei ota täy-
tyäksensä ei talia täieks saada,
ei bakka täieks saama.

Otava s. Odamus, suur Odamus.
otin, ottimeu «..wötmisenöu e. riist,

kahwel.
otollinen, -isen adj. wötetaw, wastu-

wötetaw, meelepäraline, stindis.
otsa s. otsaesine.
otso s. (laia otsaesisega), karu liig-

nimi, karu (seesamasöna nimes
Otepää = kampaa,

ottelen, otella v. wötlema, waidlema,
taplema.

ottelu s. wötlemine, waidlemine, tap-
lemine,

otto, oton s. wotmine, wöte.
otus, -uksen s. metsaloom, metsawili,

metsalind.
oudoksun, -ua v. wööraks, tundraa-
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taks, imeks pidama, panema; wot-
ma, imestama, wöörastama.

oudostutan, -ttaau. wööraks e. imeks
panema, imestama.

Oulu s. liuu Pohjamaa-maakonnas.
Oulu-joki, -jo’en s. Oulujogi.
Oulnjokelainen, -isen s. Oulujöe-kal-

dal-elaja, Oulujögelane.
Onlu-järvi, -ven s. Oulujärw.
outo, oudon adj. wööras, tundmata.
ovat w. olen.
oven-ripa, -rivan s. uksewang, käe-

Wang.
oven-vierus-uurkka, -rkan s. ukse-

juurne nurk.
ovi, oven s. uks.
ovi-pieli, -len s. uksepiit, uksepeel,

uksesammas.
ovi-seinä s. uksesein.

P.
-pa, -pä löpuks uksi pruugitaw: -p,

ja aga, nimelt; otapa vvöta aga;
olipa olgu, las olla; eipä ei aga, ep,
minnepä kuku aga; sepä se aga,
seep.

paadun, paatua v. kallestatud saa-
ma, kiwistama, kiwenema, köwaks
saama, paakuma; paatunut adj.
ära-kallestanud,ärakiwistatud,ära
panetanud.

paarma s. parm.
paasi, paaden s. paas.
paasto s. paast.
paastoan e. paastoon, -tota v. paas-

tuma.
paastotun, -ttoman adj. paastutu,

paastust waba.
paato, paaden ja
paatonen, -osen s. paasikene, pae-

kene.
paatti, paatin s. paat, wene.
Paavali s. Paul,
paavi s. paapst (paawst).
paavi-kuuta, -nnan s. paapstkond.
paavin-aika, -ajan s. paapstiaeg.
paavin-usko s. paapstiusk,
Paavo s. Paul.
paha adj. paha, kuri, sant; pakalta

(kuuluu, näyttää) pakaste (kuu-
lut, näitab, näikse, näit; pahoin
pakaste.

paha-ilkinen, -ilkisen adj. sel, kuri,
kurjakombeliue.

-pakan, -päkän lopupartik. Aga, -gi,
wististe, eks.

pakan-elkinen, -isen ja
pakan-ilkinen, -isen adj. = paka-ilki-

nen.
pakan-kurinen, -isen adj. kurjakom-

beline, oelate kombetega, paha-
kombeline.

pakan-päiväinen, -isen adj. päris
sant, kalb, kehw, uöder.

pakan-tekijä s. kurjategija.
pakan-teko, te’on s. paha töö, kuri

töö, kurjategemine.
pahasti adv. pakaste, kurjaste.
pahastun, -ua v. pahaseks saama,
paha-teko, -te’on s. pakan-teko.
pahe, -een s. pahe, kalb kombe.
pahenen, -ketä v. pahenema, paka-

nema.
pakennos, -oksen ja
pahennus, -uksen s. pahendus, paha-

nemine, pakandus; 6el e. kuri ini-
mine.

pahoitan, -ttaa v. pahandama.
pahoitns, -uksen s. pakandus.
pahuus, -uuden s. pahadus, kurjus.
paikka, -ikan s. paik, koht; joka

paikassa igas paigas; paikalla
kohe, kohas; paikalle kokale, pai-
gale, pohjale: paikoilla paikudel,
paiku, umberkaudu, iimber; pai-
koille paikudele, paiku, iimber;
900 hengen paikoille umbes 900
hinge; paikoin ja paikka p. siiu
ja sääl, paiguti.

paikkaan, -ikata v. paikama.
paikka-kunta, -nnan s. koht.
paimen, -nen s. karjune, paime; pai-

menessa, paimeneen harjas, karja
e. karjaseks.

paimennan, -ntaa ja
paimentelen, -nnella v. paimendama,

karja hoidma.
paimen-torvi, -ven s. karjasepill,

karjasepasun.
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Paimio kilielkonna «imi.
painan, -aa v. röhiima, paenama, mul-

juma, raske olema, kaaluraa.
painava adj. kaaluw, raske, tähtjas,

raskune.
paine, -een s. wärwiaine, wärw.
paini s. maadlemine; lyödä painia

maadlema, rammu katsoma,
paininen s. pl. painiset maadlemine;

lähteäpainisille waidlema e. maad»
lema e. rammu katsuma minema.

paino s. rohk, rohu, raskus, paen.
painoinen, -isen adj. raskune.
painos, -oksen s. triikk.
painun, -na v. paenuma, paenduma.
paistan, -aa v. paistma, kupsetama.
paiste, -een s. paiste,
paistelen, -11 a v. paistlema.
paisnn, -na v. paisuma,
pait liihendatud sönast paitse.
paita, -idän s. särk.
paitse 1. paitsi postp. ja praep.

pääle (seda), selle wahega, et.
paju s. paju.
pajunetti, -netin ja
pajnnettinen, -isen s. pajunet, piis-

sioda.
paju-puu s. pajupuu,
pakana s. pagan.
pakanainen, -isen ja
pakanallinen, -isen adj. paganaline.
pakanuus, -uuden s. paganus, paga-

nausk.
pakenen, -pa’eta v. pögenema.
pakina s. jutt, könelemine, pajata-

mine.
pakkais-talvi, -ven s. pakane, kulm

talw.
pakkanen, -asen ,s. pakane, kiilm.
pakko, pakon s. Sund; sundmus,

pakk; minun on pakko ma pian,
olen suunnitud.

pako, pa’on s. pagu, pageuemine,
pögenemine; karg. löhk; pakoon
pakku, löhku; pakonne ottaisitte
pögeneksite.

pakoitan, -ttaa v. sundima.
pakosalle adv. pakku, löhku, kar-

gusse.
paksu adj. paks, jäme.

paksuinen, -isen adj. paksune, jäme-
dune.

pala s. pala, ttikk.
palaan e. palajan, -lata v. tagasi

tulema, tagasi pöörma.
palan, -aa v. pölema.
palanen, -asen s. palakene, ttikikene.
palandnn, -utua ja
palann, -uta v. = palaan,
palantan, -ttaa v. tagasi pöörma e.

ajama e. käänama.
paljas, -aan adj. paljas, pnhas; pal-

jastaan adv. paljalt, ainult.
paljastan, -aa v. paljastama,
paljastaan, -nta v. hennasi paljas-

tama.
paljin, -Ikia v. karjasmaal e. karjas

kaima, metsas kaima.
paljin, -Ikimen s. karjasmaa.
paljo adj. palju; paljoko, paljonko

kui palju,
paljons, -uden s. paljas, hulk.
palki ...tv. paljin.
palkinto, -nnon s. arupalk, tasumino.
palkitsen, -ta s. tasuma.
palkka, -Ikan s. palk.
palkkaan, -Ikata v. palkama.
palkkalainen, -isen s. = palkoillinen.
palkka-piika, -pii’an s. palgatudruk,

tudruk, tuatudruk.
palkoillinen. -isen s. palgaline, tild-

ruk e. sulane; teener.
palli s. pali.
pallistan, -aa v. palistama.
pallistns, -uksen v. palistus.
pallo s. maakerakuju, gloobus.
palmikoin, -idä ja
palmikoitsen, -ta v. palmitama, let-

tima.
palmu s. palm.
palo s. pöletus, pöletis, pölendik,

polemine.
palo-ruisku s. tuleprits.
palo-viina s. wiin.
palttina s. löuend, linariie.
paluu s. tagasi-tulemine, tagasipöör-

mine.
palvelen, -11 a v. teenima.
palvelevainen adj. teeniw.
palvelija s. teener.
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palvelija-munkki, -nkin s. teendri-
mungas, teenija mungas.

palvelus, -uksen s. teenimine, tee-
nistus.

palvelus väki, -vä’en s. teendrid,
teenijawägi, teenistuswägi.

pamalitelen, -hdella v. paukuma.
pamaus, -uksen s. pauk.
panen, -nna v. panema, säädma’, oli-

vat panneet lähettiläänsä valitta-
maan oliwad saatnud saadikud
kaebama; passiv. infin. pantaa,

panetan, -ttaa v. panetama, panna
laskma.

panettelen, -eteliä v. sajatelema, lai-
mama.

panetns, -uksen s. sajatus.
paneun, -uta v. hennasi heitma, heit-

ma, panema,
pankki, -nkin s. pank, rahapank.
pankko, -nkon s. abjupink.
pankrntti, -utin s. pankrott.
pannu s. pann.
pantteri s. panter.
pantti, -ntin s. pant, kihl; panttina

pandiks e. paudi ali.
Papeli s. Baabel,
paperi s. paber.
papin-koulu, s. kiriköpetajakool.
papisto s. kiriköpetajaseisus, kirik-

öpetajad.
pappi, -papin s. kiriköpetaja.
pappila s. kirikumöisa, kirikuöpeta-

jakodu.
pappis-mies, -miehen s. kiriknöpe-

taja.
pappis-munkki, -nkin s. kirikuöpe-

tajamungas.
papu, pavun s. üba.
paradiisi, s. paradiis.
parahin = parain.
par’-aikaa adv. (waata aika) praegu.
parain, -imman adj. superl. köige

parem = paras.
Parainen s. lenamiste plur.) Par-

gaste e. Paraste kibelkond.
paraiten adv. köige paremini.
paranen, -ata v. paranema,
parannan, -ntaa v. paraudama.
parannun, -utua v. = paranen.

parannus, -uksen s. parandus.
parantelen, -unella v. parandlema.
paras, -rahan, -raan, -rhaan adj.

köige parem* karjankorjnu pa-
raana elinkeinona karjahoidmine
köige puremana, tähtsamana ela-
misenöuuna e. toitmise nöuuna;
mitä parasta köige paremat; pa-
raasta päästä enamiste, köige
enam, rohkem; paraillaan par’ai-
gu; parahiksi parajalt.

parempi, -mman adj. comp. parein;
paremmin adv. paremini.

parempi-päinen, -isen adj. parema-
päine, paremapääga.

parh .. . w. paras,
pari s. paar; pari kolme kaks kolm;

pari-kymmentä paarkiimmend.
pari-hevonen, -osen s. paarihobune.
Pariisi s. Pariis.
pari-kunta, -nnan s. paar, abielu-

paar, paarkond.
parittain adv. paarikaupa.
parka, -ran s. waene, rauk.
parkaisen, -sta v. kiljatama.
parku, -run ja
parkuna s. waluhuud, kisendamine.
parras, -rtaan s. parras, äär.
parsi, -rren s. pars, örs, palk.
parta, -rran s. babe, pard.
parta-suu adj. habesuu.
parvi, -ven s. parw; laudi, pööning,

körge pörand, koord.
-pas, -päs löpeline pari. = -pa,

-pä.
Pasina s. haukimp, haukookene.
pasuna s. pasun.
pata, padan s. pada, katel.
pataljoona s. pataljon.
pato, padon s. sulg, sulgmus, wee-

sulgmus.
patsas, -aan s. sammas,
patsas-rivi s. sambarida.
pauhaan, -hata v. kobisema, muri-

sema, miirama, paukuma, kärat-
sema.

pauhina s. köhin, muramiae, pauka-
mille.'

paukun, -kkua v. paukuma.
paula s. pael, niit; aas, silmus.

5
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pavun-kokoinen, -isen adj. uasuu-
rune.

pehmeä adj. pehme.
peijaiset, -isten .s. pl. matused, peied.
peili s. peegel, peel.*
peite, -tteen s. kate, warjutus, tekk,

peit.
peitto, -iton s. kate, tekk; peitus.
peityn, -ttyä v. katetud saama, war-

jusse saama, peitma, peitu saama:
peittyy silmistämme läheb silmade
eest ära.

peitän, -ttää v. katma, warjutama;
peitma.

pelaan, -lata v. mängima e. män-
gama.

pelastaja s. päästja.
pelastan, -aa v. päästma.
pelastann, -nta v. hennast päästma,

pääsema.
pelastun, -ua v. päästetud saama,

pääsema, pelastua ja päästä wa-
baks pääsema.

pelastus, -uksen s. päästmine.
peli s. mäng.
peljästys, -yksen s. ehmatus, koh-

kumino, ärakohkumine.
peljätys, -yksen s. kohutus, peletus.
peljätän, -ttää v. kohutama, pele-

tama, hirmutama.
pelkeäväinen = pelkääväinen,
pelko, -lon 1. -Ivon s. kartus, pelg.
pelkuri s. kartja.
pelkuruus, -uuden s. kartus, kartlus.
pelkään, -Ijätä v, kartma; peljättä-

vä adj. kardetaw.
pelkääväinen, -isen adj. kartlik.
pellava s. lina,
peloitan, -ttaa v. peletama, ehma-

tarna; impers.: minua peloittaa
v. ma kartan, ma tunnen kartust;
kenraaleja rupesi peloittamaan
kendraalid hakkasiwad kartust
tundraa, kartma.

peloton, -ttoman adj. kartuseta, kart-
mata. julge.

pelto, -Ilon s. pöld.
pelto-ase, -een s. pöldriist, pölluriist.
pelvo ... ?o. pelko,
peninkulma s. penikoorm.

penkki, -nkin s. pink.
pensaUsto s. pöösastik.
pensas, -aan s. pöösas.
Pentin-poika, -pojan s. Pendipoeg.
perän, -rkaa v. = perkaan,
pere, -een s. = perhe,
perehdyn, -htyä v. pärale saama,

tiitwaks, koduseks saama, olus-
tuma.

perhe, -een s. pere.
perheen-isäntä, -nnän s. peremees.
perhehdyn, -htyä = perehdyn,
perhe-kunta, -nnan v. perekond, pere.
perhonen, -osen s. liblikas.
peri adv. w. perä.
peri jnurellisesti adv. juuri ääri,

boolsaste, pohjani, juureni,
perillinen, -isen s. pärija.
peri-mies, -miehen s. päramees, tiiu-

nja.
perimmäinen, -isen adj. päramine.
perin adv., w. perä.
perin, -iä v. pärima; perittävä s.

päritaw, pärandus.
perin-pohjin adv. pohjast pohjani,
perintö, -nnön s. pärandus, päridus;

perinnöksi päranduseks.
perintö-asia s. päranduseasi.
perintö-talo s. päranduse-talu.
perin-vastoin adv. & postp. iisna

töisepidi, töisepidi, usna wastu-
pidi.

perjantai s. reede.
perkaan, -rata v. laastama, puhas-

tama.
perkaelen, -11 a v. laastlema, puhas-

telema.
perkele, -een s. kurat, pergel, pär-

gel.
penkkaan, -rkata v. perkaan.
Perniö s. kohanimi.
Pernoo s. kohanimi.
Persia s. Persia.
perso adj. maias, ahne, able.
Perttuli s. Pärtel, Pärtli päew; Pert-

tulista Pärtlipäewast.
perukka, -ukan s. päranurk, taga-

nukk.
perus-karva s. pöhikarw, pöhja-

karw.
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perustan, -aa v. asutama, pöhjan-
dama, pärandama; auttoi perus-
tamaansa luostaria aitis oma asu-
tatud kloostrid, aitis kloostrit, mis
ta ise oli asutanud.

petkele, -een s. surwumiseraud,surwi-
tera, käsiraud, huhmerdamiseraud.

peto, pedon s. kiskja, kiskja loom.
petollinen, -isen adj. petine, peti-

kas, petlik.
perustun, -ua v. hennast pöhjanda- petollisesti adv. petlikult.

ma, (oma) pöhjaks arwama. petos, -oksen s. pettus, pett, petis.
perustus, -uksen e. pöki, asutus,
perustus-kirja s. pöhikiri, pöhjus-

kili.
peruutan, -ttaa v. tagandama, tagasi

wötma.
perä s. pära, pöhi; pekstud wilja-

pääd; nuotan perä noodapära;
pohjan perät pöhjapärad, taguma-
ue pöhjanurk; pitää perää tiiii-
rima, juhatama ; perässänsä he-
nese järel ; perästä pärast, päralt,
tagant, järele; perään pärasse, pä-
rale, järge, järele, tagasse; perille
pärale ; perin parani, koguni, ösna.

perä-lieve, -liepeen s. pärahölm, pä-
raäär, pärasiil.

perä-penkki, -nkin s. pärapink.
perä-puoli, -len s. pärapool.
perä-seinä s. pärasein.
peräti adv. päratu, pärati, koguni,

parani, wäga.
perätysten adv. pärastikku, järes-

tikku.
perätön, -ttömän adj. päratu, poh-

jata, wöimatu.
perä-vaulu s. pärawitsa-aas, tuiiri-

wits, mölawits (wenes).
peräydyn, -ytyä v. taganema.
perään-ajattelen, -ajatella v. järge

e. järele mötlema.
perään-katson, -oa v. järele waa-

tama.
pesemätön, -ttömän adj. pesemata,

pesematu.
pesen, -stä v. pesema reflex. pesek-

sen peseb hennast; peseitä hen-
nast pestä; pesemäänsä hennast
pesema.

pesin, -iä v. pesema.
pesä s. pesä; lees; kauhan p. kulbi

pesä, e. öönestus.
pesän-jako, ja’on s. pärandusejaga-

mine.

petos-juoni, -nen s. petisterop, petis-
töö.

petos-lahja s. petukingitus, petuse-
kink.

Petra s. = peura,
petturi ja
pettäjä s. petja, petis.
petäjä s. pedakas, mänd.
petän, -ttää v. petma; pettävä adj.

pettaw.
peukalo s peial. poial,
peura s. pöder, metspöder.
peuran-jäkälä s. pödrasammal.
pi’an adv. w. pika.
pidän, pitää v. pidaina; piti kunin-

kaan puolta hoidis kuninga poole;
pidettyänsä kui ta oli pidanud ; pi-
täen pidades; josta p. kust wälja
minnes, kust k aies: impers. minun
pitää ma pian.

pidäntä, -nnän s. pidamine.
pidätän, -ttää v. piatama.
pieksen, piestä v. pieksän,
pieksu s. ummisking, wesiking.
pieksän, -ää v. peksma.
pieles, -eksen s. pitklik kuhi.
pieli, -len s. peel, pihtpuu, piit, uk-

sesammas.
pienennän, -ntää v. wähendama, pee-

nendama.
pieni, -nenadj, wäikone, tilluke,peen;

piennä = pienenäwäikeselt, wäike-
sena.

pienoinen, -isen adj. wäikene, tillu-
kene.

pienenen, -osen adj. = pienoinen.
Pietari s. Peeterburi.
Pietarbnri s. = ed.
piha s. öu; pihalle öuesse. wälja.
pihan-nostamus, -uksen s. sönniku-

töstmine.
pihan-puoleinen, -isen adj. öuepoolne.
pihka, -hän 1. -hkan s. waik.
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Pihkova s. Pihkwa linn, Pihkwa.
pihlaja s. pihlakas.
pihlajatar, -ttaren s. pihlakawaim,

-haldjas.
pihti, -hdin s. pihi; pl pihdit pihid.
piika, pii’an s. tudruk, tuatiidruk,

iinimardaja, umardaja, piiga.
Piikkiö s. uks kihelkond.
piikko, piikon s. kotiriie, jäme riie.
piilen, -llä v. hennasi peitma, pei-

dus olema.
piilo s. peit; mennä piiloon peitu

minema.
piimä s. hapu piim.
piimä-astia s. (hapu) piima-astja.
piina s. piin, kannatamine.
piina-viikko, -viikon s. kannatami-

senädal.
piipahntan, -ttaa v.piuksatama, tiik-

satama, tiugatama.
piippu, piipun v. piip.
piiri s. piir, piirandik.
piiri-kunta, -nnan s. piirkond.
piirittäjä s. piiruja, iimberpiiraja.
piiritys, -yksen s. piiramus, piira-

mine.
piiritys-ase, -een s. piiramise-nsu,

-riist.
piiritys-työ s. piiramisetöö.
piiritän, -ttää v. piirama.
piironki, -ngin s. kumut, kummut,
piirrän, -rtää v. joonitama, kriipsi-

ma, iiles kirjutama.
piirto, -rron s. joonikene,joon,kriips,

täht.
piisaan, -sata v. kestma, kullalt o-

lema; piisaava adj. kestaw, ktil-
laldane.

piiskutan, -ttaa v. tiuksuma, piuk-
suma.

piispa s. piiskopp.
piispan-istuin, -imen s. piiskopiase

e. iste.
piispan-keräjät s. pl. piiskopikohus.
piispan-toimi, -men s. piiskopitoime-

tus, -ammet.
piispan-tulo s. piiskopisissetulek.
piispan-valta, -lian s. piiskopiwald.
piispan-virka, -ran s. piiskopiam-

met.

pika s. rutt, piga, äki-; pi’an ruttu,
pia; pikemmin rutto miui, pige-
mini.

pikainen, -isen adj.ruttuline, äkiline.
pikaisesti adv. ruttu, äkiliseste, äki-

likult, äkiliste.
pika-pikaan adv. äkiruttu, wäga

ruttu.
pikemmin adv. iv. pika.
piki-musta adj. pigimust, susimust,

siitikmust.
pikkarainen, -isen adj. wäikene, til-

lukene, pudu-.
pikkuinen, -isen adj. wäikene, til-

lukene.
pikkunen, -nsen adj. = pikkuinen,
pila s. naii, pila.
pilaan, -lata v. raiskama.
pilaannun, -ntua v. pahenema, rais-

kuma, mädanema.
pilaudun, -utua v. = pilaannun,
pilkistän, -ää v. pilustama.
pilkka, -Ikan s. pilk, naii, pilge.

| pilkkaaja s. pilkaja.
pilkkaan, -Ikata v. pilkama.
pilkkaelen, -11 a v. pilklema.
pilli s. pill.
pilkku, -ikun s. märk, täht, pilk.
pilvi, -ven s. pilw.
pilvinen, -isen adj. pilwine.
pimenen, -metä v. pimenema, pime-

daks saama.
pimennän, -ntää v. pimendama.
pimeys, -yden s. pimedus, pimedik.
pimeä adj. pime.
pimitän, -ttää v. pimendama, pimes-

tama.
pinne, -nteen s. pinu, kimbatus, kimp.
pino s. riit, halgriit, pinu.
pinta, -nnan s. pind.
pipliä s. piibel.
pipliä-seura s. piibliselts.
Pirkkala s., kihelkond Tampere li-

gidal.
pirskahdan, -htaa v. kätki tiratama.
pirtti s. tulia,
pisara s. pisar, piisk.
pispa w. piispa.
pistelen, -llä v. pistma, pistlema.
pistos, -oksen s. pistus.
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pistän, -ää v. pistma; pistäksen 3
ps. sing. refl. hennast pistab.

pistäyn, -ytä v. beunast pistma
pitelen, pidellä v. pidama, pide-

lema.
pitkin part. w. pitkä,
pitkin-pnolin adv. pitkitä, pitki.

pitkitama, jatkama, edasi ajama,
edasi tegema.

pitkitän, -ttää v. pitkitama, jatka-
ma, edasi ajama, edasi tegema.

pitkä adj. pitk; kesti pitkään yö-
hön kestas hilja e. sudaööni; en-
nen pitkää mono aja päräst ; pit-
kään pitkä, pitkä pääle; ei pit-
kään ei pitkalajal; kesän p. ter-
we sinve ajal; pitkällään pitkali;
pitkältä adv. pitkalt, palju maad;
pitkin adv. & postp. pitki, pitkitä,
kaudu, mööda; mäkeäpitkin möö-
da mäge.

pitkä-ijällinen, -isenadj.pitka-ialine.
pitkällinen, -isen adj. pitkaline.
pitkä-läntä, -nnän adj. pitkapärali-

ne. pitklik.
pitkän-jnoksija s. pitkajooksja.
ditkä-parta, -rran adj. pitkahabe-

meline.
pitkä-vartinen, -ison adj. pitkawar-

reline.
pito, pidon s. pidamine, toimetami-

ne; hyvällä pidolla hää pidamise
e. hoidmisega.

pito-paikka, -ihan plur. pidot pidu;
s. pidupaik.

pituinen, -isen adj. pitkune.
pitnlainen, -isen adj. pitkergune,

pitklik.
pituus, -uuden s. pitkus.
pitäjä s. pidaja; kihelkond.
pitäjäläinen, -isen s. kikelkonna ini-

mene, kihelkondlane.
plekku s, plekiastja.
pohatta, -atan adj. rikas; s. rikas

mehikene.
pohdan, -htaa v. sarjama (umbsöö-

laga) puhetama.
pohja s. pöhi, pöhjapool; pohjan pe-

rät tagumine pöhi, pöhjapära, poh-
janurk; pohjan-valkea pöhjatuli,

wirmalised; leomp. pohjempana
eemal pöhjapooles.

Pohja s. iiks Soomelahelaht, kihel-
kond.

pohjainen, -isen adj. pöhjanc s. pöh-
jatuul, -pool, pöhi.

Pohjais-Aasia s. Pohja-Aasia.
Pohjais-Amerika s. Pöbja-Amerika.
pohjais-puoli, -len s. pöhjapool.
Pohjais-Ruotsi s. Pöhja-Rootsimaa,

Pöhja-Roots.
pohjais-sentn, -ndnn s. pöhjapool,

pohjana koht.
Pohjais-Snomi, -men s. Pöhja-Soome.

Pöhja-Soomemaa.
Pohjan-lahti, -hden s. Pöhjalaht.
Pohjan-maa s. Pohjamaa.
Pohjan-meri, -ren s. Pöhjameri.
pohjan-perät w. pohja,
pohjaton, -ttoman adj. pöhjatu.
pohja-tuuli, -len s. pöhjatuul.
pohjitan, -ttaa v. pöhjama.
Pohjola s. Pohjilla, Pohjamaa.
Pohjonen adj. & s. = pohjainen,
pohjnke, -kkeen s. pöhjakene, pära-

kene, labeots.
poies adv. = pois.
pofin 1. poijin, poikia v. poegima.
poika, poi’an, poijan e. pojan s.

poig, poeg, pois.
poika-lapsi, -sen s. poeglaps.
poikanen,-asens.pojakene,poisikene.
poikessa adv. poissa,
poikkean, -iketa v. könvale mine-

ma, lahkuma, taganema.
poikki adv. & postp. pöigeti, pöi-

giti, poiki; pooleks, kätki,
poikki-pnolin adv. pöigiti.
poikki-sahattu adj. pooleks saetad.
poimin, -ia v. noppima.
pois adj. ära; pois tieltä eest ära.
pois-eroittaminen, -isen s. äralahu-

tamine.
pois-myyminen, -isen s. äramuilmine.
pois-010 s. ära-olek, äraolemine.
pois-otan, -ttaa v. ära wötma.
poissa adv. ära.
poistan, -aa v. ära toimetama, ära

wiima, ära ajama, kaatama,
poletti, -etin s. kontramark.
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poletti-raha s. margiraha, kontra-
niark.

poljen, -Ikea v. tallama.
polku, -lun s. teerada, tee.
polku-tie s. teerada, radatee.
poloinen, -isen adj. waene.
polonen, -sen adj. = poloinen,
polstari s. padi, pääpadi.
poltan, -ttaa v. pöletama; polttaa

tupakkaa tubakat suitsetama.
poltin puut s. pl. pöletuspuud, tule-

puud, ahjupuud.
polvi, -ven s. polw.
polvittelen, -iteila v. wingerdama,

keerama, keerlema.
Pommerilainen, -isen s. Pommerlane,

Pommeri mees; Eerikki P. Eerik
Pommerist.

ponneton, -ttoman adj. otsatu.
ponnistan, -aa v. hennasi waewama,

tö.kuma.
ponnistelen, -11 a v. pnnnima, hen-

nasi waewama, maadlema.
ponnistus, -uksen s. punnimine, he-

nese-waewamine, maadlemine.
Pori s. Porilinn.
Porilainen, -isen s. Porilane, Pori-

elanik.
pormestari s. purjermeister, linna-

wanem.
poro s. pöder (waga e. taltsas).
poro-lauma s. pödrakari.
porolla-ajaminen, -isen s. pödraga-

söitmine.
poron-korjun s. pödrahoidmine.
poron nahka, -hän I. -hkan s. pödra-

nahk.
poron-nahkainen, -isen adj. pödra-

uahkne.
poron-pelto, -Ilon s. pödrapöld, pöd-

ra-aid.
porras, -rtaan s. purre {gen. purde),

trepp.
porsas, -aan s. porsas,
porstua s. s. eeskoda.
porstua-kamaria, tuaesine, tuaedine

kamber, (eeskoda kamber), kam-
ber eeskoja körwas.

portin-vartia s. wärawawaht, ukse-
waht, uksewardja.

portti, -rtin s. wäraw.
Porvoo s. Porwu, Porwulinn (Hel-

singi kuberm.).
poski, -ken s. posk, pale.
poski-pää s. pösesasu, pösesarn.
posliininen, -isen adj. portsellaani-

ne, peenesawine.
posteljooni s. postiljon, postimees.
potaatti, -aatin s. kartuhwel.
potaatti-maa s. kartuhwlimaa.
potken, -ea = potkin,
potkin, -ia v. jalaga andma, pötku-

ma, jalaga töukama e. lööma.
pottu, potun s. pott, pudel
pottunen, -usen s. potikene, pudeli-

kene.
pottu-maa s. = potaattimaa.
povi, -ven s. pöu.
preilaan, -lata v. (raha) lööma, ta-

gnma.
preili s. muut, löödud märk, raha-

tähed.
pritskoitan, -ttaa v. siputama.
propheta s. prohwet.
provasti s. pranst.
psalmi s. psalrn.
psaltari s. psalter.
pudistelen, -11 a v. puistlema, rapu-

tama, pudistama.
pudotan, -ttaa v. kukutama.
pudottelen, -otella v. kukutelema.
pu’en, pukea v. riide e. selga pane-

ma, hennasi riide panema; puet-
tuna ryysyissä ehitatud narudega.

puetan, -ttaa v. riide panna laskma.
puhallan, -Itaa v. puhuma,
puhallelen, -Hella v. puhelema, pu-

huma.
puhdas, -htaan jxdj. puhas, kasin;

puhtaan p. wäga e. iisna puhas.
puhde-työ s. puhtetöö, hämäratöö,

öhtu- ja hommikutöö.
puhdistan, -aa v. puhastama.
puhdistumaton, -ttoman adj. puh-

taks saarnata, mida ei puhtaks saa.
puhdistun, -na v. puhtaks saama,
puhdistus-mies, -miehen s. usu-pu-

hastaja
puhe, -een s. kone, räägitus; käydä

jonkun puheilla kellegi jutulkaima.
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puheen-alainen, -isen adj. konealu-
ne, köneldaw.

puhccn-parsi, -rreu s. utlemise e.
rääkimise wiis, sönakäänd.

pnhelen, -elia v. könelema, puhu-
ma. juttu puhuma,

puhe-mies, -miehen s. mokamees,
könemees.

puhkean, -hjeta s. puhkema.
puhki adv. puhki, lähi.
puhtaasti adv. puhtaste, kasinaste.
puhtaus, -uden s. puhtus, kasinus.
puhuja s. puhuja, köneleja, rääkija.
puhun, -ua v. puhuma, kouelema,

rääkima.
pnhuttelen, -utella v. töisega rää-

kima e. juttu ajama,
puikko, -ikon s. pulk, pöör.
puima-kone, -een s. rehepeksmise-

masin.
puin, puida v. (reht) peksma.
puin. pukimen s. riie, kate.
puinen, -isen adj. puine.
puistan, -aa v. puistama, raputama.
puisto s. puiestik.
pukeudun, -utua ja
pukeun, -uta v. hennast riide pa-

nema.
puku, puvun s. iilikond, riided.
pula s. Idmbatus.
pulkka, -Ikan v. pödraregi.
pullistun, -ua v. pullistatud saama,

paisuma; ulos pullistunut wälja
paisunud, töusnud.

pulska adj. Tore, ilus.
pulskasti adv. toredaste.
pumpuli s. puuwill.
punainen, -isen adj. punane.
puna-sukka, -sukan s. punasukk,

punasukaline.
puna-tauti, -udin s. punatöbi, puna-

setöbi, werine köhutöbi.
punertava ja
punerva adj. punakas.
punnitsen, -ta v. kaaluma, waagima.
punon, -oa v. punuma.
puntari s. pesmer, margapuu.
Puola s. Poolamaa.
Puolalainen, -isen s. Poolakas, Poo-

lalane.

Pnolan-maa s. Puola.
puolenpäivän-edellys, -yksen s. päe-

vahommikupool, enne löunat.
puoli, -len s. pool, pooliskond (par-

tei); pl. puolet pool, pool osa,
pool jagu: pitää puolta hoiab poo-
le, astui) eest; p. puoltansa waa-
tab ette; yö on puolessa öö on poo-
lilde mööda; puolesta eest; päi-
vän pyrkiessä puoleen kui päike-
ne keskpäewale piliiab; tuolla puo-
lella tool e. töisel poolel; kah-
den puolen, molemmin puolin mö-
lemal, poolel mölemalt poolelt;
kaikin puolin köikidelt pooltelt,
igalt poolt.

puoli-kuu s. poolkuu.
puoli-laattia s. pool pöraudat e. por-

aandat.
puoli-päivä, puolen päivän s. pool-

päew.
puoliso s. abikaasa.
puoli-yö, puolen-yön s. poolöö.
puolla = puolella pool.
puolta-pitäjä ja
puolustaja s. eestkostja, eestseisja.
puolustan, -aa v. eest kostma, eest

seisma.
puolustus -uksen s. eestkostmine,

eesträäkimine, eestseismine. poo-
lehoidmine; heitti puolustuksen
jätis wastupanemise maha.

puoskari s. nurga-arst, puskar.
puoti, -puodin s. pood.
puoti-mies, -miehen s. pooemees.
purahdan, -htaa v. j)urtsatama: pa-

rahti itkuun purtsatas, hakkas
nutma.

Puras, -aan s. wikelpuur, pura, puur,
uherd.

puraisen, -aista v. hammustama (iiks
kord), haukama.

puren, -rra v. purema, hammustama.
purje, -een s. puri.
purjehdin, -htia v. purjutama.
purje-laiva s. purjelaew.
purppura s. purpur.
pursi, -rren s. laew, wene, alus.
purskaisen, -sta v. purtsatama.
pusken, -ea v. puskama, puskima.
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pussi s, kotikene.
puteli ja pntelli s. pudel.
putoan, pudota v. kukkuma,
putous, -uksen s. kukkumme, lange-

mine, langus; järsku kosk.
puu s. puu.
puuha s. tallifcus.
puu-jalka, -lan s. puujalg.
puukko, puukon s. nuga.
puu-laji s. puuselts, puusugu.
puu-lusikka, -ikan s. puulusikas.
puumerkki, -rkin s. nimemärk.
puun-laatu, laadun s. puuselts, puu-

laad, puutöug.
puuska s. tuulepuhandus, hoog.
puuta, pandan s. puud.
puu-tarha s. aid, aed puuwilja-

aid.
puute, -tteen s. puudus.
puu-torni s. puutorn.
puutos, -oksen s. = puute,
puutteen-alainen, -isen adj. puudu-

se-alune.
puuttumaton, -ttoman adj. alatine.
puutun, -ttua v. puutuma, hennast

segama;puuduma; raugema; puut-
tumatta ilhte puhku, alati, wäsi-
mata; puuttuminen s. puutumme,
heneso-segamine; puuttuva adj.
puuduline.

puu-vati, -vadin s. puukauss, puu-
waagen, puuliud.

pyhittelen, -itellä ja
pyhitän, -ttää v. piihitsema.
pyhyys, -yyden s. piihadus.
pyhä adj. piika; p. mies ja pyhä

s. piika mees.
pyhä-ilta, -illan s. piihaöhtu.
pyhäin-miesten-päivä ja
pyhäin-päivä s. piihadepäew.
pyhäinpäivä-sunnuntai s. piihade-

puha.
pyhän-kuva s. pilhapilt.
pyhä-puku, -puvun s. piihariided.
pyhä-päivä s. piihapäew.
pyhä-risti s.; pyhäu-ristin päivä

ptiharistipäew.
pyhä-vaatteet s. pl. = pyhä-puku.
pyhä-vaeltaja s. piiharändaja.
pykälä s. piigal, joonikene, kraad.

pyllyilen, -llä v. piiherdama (las
test), kukerpalli lööma.

pylväs, -ään s. sammas.
Pyrenean-vuoret s. pl. Pyrenäimäed.
pyrin l. pyrjin, -rkiä v. edasi piiiid-

ma, rtihkima, tulla tahtma, am-
metit otsima.

pyrkijä s. piiiidja, riihkija, otsija.
pyry s. tuisk.
pyryän, -ytä v. tuiskama.
pyssy s. piiss.
pystyn, -yä v. löikama. möjuma, mö-

duma, puuduma, kölbama: pystyy
muihinkin kölbab kaa muid tege-
ma, järkeen pystyvä moistuse jä-
rele olew, möistetaw loomulik;:
halla ei pysty näihin hali ei hak-
kauendesse.

pysty s piisti; pystyssä, pystyyn
piisti, piistiks.

pystö ... = pysty...
pysyn, -yä v. ptisima, kestma, jää-

mä. seisma.
pysytän, -ttää v. piatama, pusida

e. jäädä laskma.
pysyväinen, -isen adj. piisiw, kes-

taw, seisaw, alal olew, jäädaw.
pysyväisyys, -yyden s. pusiwus, kes-

tus, alal olewus.
pysähdyn, -htyä v. (hennasi) seisa-

tama. seisma jäämä,
pysähytän, -ttää v. seisatama, kin-

ni pidama.
pytty, pytyn s. ptttt.
pyy s. pliii, laanepiiii.
pyydys, -ykseu s. piiiidis, piiiis, piiii-

dus.
pyydän, pyytää v. piiiidma, paluma,

tahtma, kutsuma; pyytää metsää
metsaloomi piiiidma.

pyyhin, -hkiä v. piihkima, kuiwaks
piihkima.

pyyhkäisen, -äistä v. (ruttu e. iiks
kord) piihatama, piihkima.

pyyntö, -nnön s. piiiidis, piiiidmine,
palwe.

pyytäjä s. piiiidja.
pyytö, pyydön s. puiidmiue, piiii-

dus.
pyöreä adj. iimmargune.
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pyörin, -iä v. keerlema, pöörlema,
iimber kaima.

pyörryn, -rtyä v. minestama, ära m.
pyörrys, -yksen s. minestus; mennä

pyörryksiin ära minestama.
pyörtyväinen, -isen adj. roinestaw.
pyörtänö s. peenar.
pähkinä s. pähkel.
Pähkinä-saari, -ren s. Pähklasaar.
pähkinä-vuosi, -vnoden s. pähkla-

aasta.
päilyn, -yä v. särama, peegeldama.
päin adv. w, pää.
päin-vastoin adv. selle wastu; töi-

sepidi.
päitset s. pl. päitsed.
päivin-pnhtein (instr. sönadest päi-

vä, puhde) päewa ja kutinla wal-
gusel, päewa ja puhteajal.

päivitellen adv, päew päewalt.
päivä s. päew, päike: tänä-päivänä

ehh luhend. tänä-pänä tänä; mie-
hinensä päivinensä, päivinensä,
väkinensä oma meeste, vfäehulga
ja köikidega.

päivä-kirja s. päewaraamat.
päivällinen, -isen s. löunasööma-aeg

löunis; olla päivällisellä löima-
sööma-ajal olema,

päiväläinen, -isen ja
päivä-mies, -miehen s. päewaline,

päiline.
päivän-koitto, -iton s. päewakoit.
päivännousu-rukous, -uksen s. päe-

watöusupalwe.
päivän-paiste, -een ja
päivä-paiste, -een s. päewmpaiste.
päivä-työ s. päewatöd.
päre, -een peerg, piirg.
päre-orsi, -orren s. peeruörs, piirg-

örs.
päre-puikko, -ikon 5. peerukild, pee-

rupilbas.
päre-vakka, -vakan s. korw, piiru-

wakk.
pätsi s. ahi.
pää pää, ots, löpp;

päästä päähän otsast otsani; pa-
raasta päästä köige päält, ena-
miste; omin päin oma luaga, oma

pääga adv. japostp.: päässä, pää-
hän (otsas, otsa) virstan päässä
wersta taga, wersta maad; päästä
otsalt, kaugelt, pärast, tagant: päi-
vän päästä päiwa pärast; uskolli-
nen vähän päällä ustaw wähaga;
kuulla päältä päält kuulema; tu-
lee sen päälle tuleb waadata seda;
uskomme Jumalanpäälle j:la sisse;
päin pieli, poole; päin-vastoin toi-
sepidi, selle wastu.

pää-asia s. pääasi.
pääasiallinen, -isen adj. pääasjaline.
pää-asiallisesti adv. pääasjaliseste,

pääasjalikult, köige päält.
pää-joukko, -ukon s. päähulk.
pää-laki, -laen s. päälagi;

päälaellaan päälael, pää pääl.
päälle-kantaja s. kaebaja, päälekae-

baja.
päälle-karkans, -uksen s. päälekar-

gamine, päälehakkamine, kimpu
käimine.

päälletysten adv. päälestikku, iiles-
tikku.

päällikkö, -ikön s. päälik.
päällimmäinen, -isen adj. päälmine.
päällinen, -isen s. päälis-, päälus;

päälliseksi pääle kauba.
päällitysten adv. = päälletysten,
päällys-hame, -een s. päälisundruk.
päällys-kenkä, -ngän s. päälisking.
päällys-vaate, -tteen s. päälisriie,

pääliskuub.
pää-mies, -miehen s. päämees.
pää-nahka, -hän e. -hkans. päänahk.
pää-rynnäkkö, -äkön s. päätorma-

mine.
pääsemätön, -ttömän adj. pääsemata.
pääsen, -stä v. pääsema.
pääsiäinen, -isen s. lihawöttepiiba,

lihwötte.
pääsiäis-jnhla s. lihawöttepiiha.
pääsiäis-lauantai s. lihawöttelau-

päew.
pääsiäis-viikko, -viikon s. lihawöt-

tenädal.
pääsky s. pääsukene.
päästelen, -llä v. päästlema, laskma.
päästä postp. w. pää.
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päästän, -ää v. päästma, laskma,
ä a lasktna.

päästö-keino s. päästmisewiis, pääst-
misei on.

pää-suku, -suvun s. pääsugu, pää-
selts.

pääsö s. pääsemme,
pääsö-raha s. (pääsemiseraha) uk-

seraha, sisselaskmiseraha, pileti-
hind.

pää-tarkoitus, -uksen s. päätähen-
dus.

pääte, -tteen s. 15pp, arwamine: pääl-
le päätteeksi, pääle kauha,

päättelen, päätellä s. otsusi tegema
arwama.

päätyn, -ttyä v. löppema, otsa saama,
päätän, -ttää v. löpetama, valmis-

tama, otsust tegema, nöuuks wöt-
ma. arwama.

päätön, -ttömän adj. päätu, otsatu.
päätönen. -ösen s. pääkene.
päätös, -öksen s. ntsus.
pää-vaatteus, -uksen s. pääehitus,

pääkate.
pölhö s. pitk öönes kand.
pölkky, -Ikyn s. palgiots, pakk. palk.
pörrö-pää s. kahurpää, sagripää,

sagi ispää.
pötkin, -iä v. sörkima, jooksma; pöt-

kiä pakoon pakka sörkima, kar
gama, i ögenema, putkama.

pöty, pödyn s. puduasjad, pudupa-
dukraam pudu.

pöyhin, -iä v. kohendama, kergita-
ma.

pöytä, -ydän s. söögilaud, laud.
pöytä-liina s. laudlina.
pöytä-veitsi, -sen s. lauanuga.

R.
Raadan, raataa v. laastama, puhas-

tama; raskeste e. rasket tööd te-
gema, ränsima, rängeldama, ruh-
mama.

raaja-rikko, -rikon s. jalust e. kä-
test wigane.

raaka, raa’an 1. raan adj. toores,
harimata.

raakamainen, -isen adj. tooresega-
ne, harimata.

raakea-mielinen, -isen adj. julge-
meelue, t 5 kuja.

raakuus, -uuden s. toorus, harima-
tus.

naalia = raa’alla, w. raaka,
raamattu, -atun s. piibel.
raamatullinen, -isen adj. raamatu

täis.
raastelen, -11 a v. kisklema, tomblema.
raastupa, -uvan s. raatus. raekoda,

raadimaja, linna nöuumaja.
raataja s. töötegija, maaharija.
raatelen, raadella «. kisklema, kat-

kik
raatelevainen, -isen adj. kiskuw; r.

peto kiskja metsloom.
raatelija s. kiskja, kiskja loom.
raato, raadon s. raibe.
raavas, -aan s. weis.
raavas-luku, -luvun s. weiste lugu.
raha s. raha.
raha-asia s raha-asi.
rahan arvo s. raha-arw.
rahan puutos, -oksen s. rahapuudus.
rahi s. piuk.
rahka-suo s. rahasoo, mädasoo.
rahti-mies, -miehen s. woorimees.
rahtööri s. trahter.
rahvas, -aan s. rahvas, alam r.
raikas, -kkaan adj. wärske, selge,

kaitse.
Raisio s. kohanimi.
raiskaan, -kata v. raiskama.
raita, -idän s. raiapaju, raiarämmel-

gas
raitis, -ttiin adj. priske, wärske,

terve, kartse, rait.
raivo s. jampsimine, mässamine,

möll.
raivoan, -vota v. jampsima, mässa-

ma, möllama.
raja s. raja, rada.
raja-asukas, -kkaan s. rajaelanik.
Raja-joki, -jo’en s. Rajajögi (Soome

ja Ingria wahel).
raja-seutu, -udun s. rajakoht.
rajoitan, -ttaa v. rajama.
rajoitus, -uksen s. rajatus.
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rajn adj. marnkas. äkiline, rank,
ränk, rajune.

raju-tuuli. -len s. marutuul, rajutuul.
rakas, -kkaan adj. armas,
rakastaja s. armastaja.
rakastan, -aa v. armastani a.
rakastelen, -11 a v. arraastelema.
rakastun, -ua v. armastama hakka-

ma.
rakennan, -ntaa v. chitama;

rakentaa rauha rahu tegema.
rakennus, -uksen s. ehitus.
rakennus-paikka, -ikan s. ehituse-

koht.
rakennutan, -ttaa v. ehitada laskma.
rakentelen, -nnella v. ehitelema.
raket...=rakennet... to. rakennan,
rakkaus, -uden s. armastus, armsus,

arm.
rako, ra’on s. pragu, pagu, pilu.
raksuttelen, -utella v. raksama, rak-

satelema, napsatelema; syödä r.
sööb raksutades.

rampa, -mman adj. ramb, halwatud,
jalust ramb.

rangaistus, -uksen s. karistus.
rankaisen, -ngaista v. karistama,
rankasti adv. rängaste, rangaste,

waljuste.
ranne, -nteen s. Rand, äär.
rannikko, -ikon s. rannamaa, ran-

nastik.
Sanskalainen s. Prantslane.
Eanskan-maa s. Prantsuse maa.
ranta, -nnan s. rand.
ranta-solukka, -ukan s. rannakit-

sastik.
ranta-syrjä s. rannaäär.
ranta-talo s. rannatalu.
ranta-törmä ja
ranta-töyrä s. rannamägi.
rappaan, rapata v. rööwima, ruus-

tama.
rappio s. raam, sant kord.
rasahtelen, -hdella v. raksatclema,

pragisema, praksatelema.
rasitan, -ttaa v. rängastama, rän-

gendama, rasendama, raskendama.
rasitun, -ttna v. rängastatud, rasen-

datud olema.

rasitus, -uksen s. rängastus, rasen-
dus

raskas, -aan adj. raske, ränk, rank.
rastas, -aan s. rastas, räästas.
rasti s. teemärk, käimisemärk.
rasva s. rasw.
rasvainen, -isen adj. raswane.
ratkaisen, -sta v. arutama, lahti a.,

otsust tegema.
ratkaisija s. arutaja, otsusetegija,

lahntaja.
ratkasen, sta v. = ratkaisen,
ratkon, -oa v. arutama, lahti a., loh-

koma; aitain ratkominen aidude
löhkumine.

ratsain adv. ratsu.
ratsas-mies, -miehen ja
ratsastaja s. ratsamees, ratsaline.
ratsastan, -aa v. ratsuina, ratsu-

tama.
ratsu s. ratsahobune.
ratsn-mies s. ratsas-mies.
raudoitan, -ttaa v. (rauutama), rau-

dama.
rauha s. rahu.
rauhaisa adj. rahuline.
ranhaisuus, -uuden ja
rauhallisuus, -uuden s. rahulisus, ra

hulus, rahu.
rauhan-teko, -te’on s. rahutegemine.
rauhoitan, -ttaa v. rahutama, rahule

tegema.
raukean 1. raukenen rau’eta v. närt-

sima, raugema; raukeamallansa
raugemas.

raukka, -ukan s. rauk, waene, nöder.
Rauma 1. Raumaa s. Raumalinn.
Rauman-meri, -ren s. Eaumameri

(Rauma ees),
rauta, -udan s. raud.
rauta-häkki, -häkin s. raudpuur,

raudwöre.
rautainen, -isen adj. raudne.
rauta-kanki, -ngen 1. -ngin s. raud-

kang.
rauta-keppi, -kepin s. raudkepp.
rauta-koura s. raudkäsi, raudrusikas.
rauta-lakki, -lakin s. raudkubar.
ranta-ruukki, -ruukin s. rauawaab-

rik.
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ranta-tie s. raudtee.
ravinto, -nnon s. toit, toidus, pää-

toidus.
ravintola s. trahter, toidumaja.
ravitsen, -ta v. rawitsema, rawita-

ma, toitma, stiiia andma; ravita
itseänsä hennast toitma.

rehellinen, -isen ustaw, auus, truu.
rehellisesti adv. öiglaselt, ustawaste,

aunsaste, truuiste.
rehellisyys, -yyden s. öiglasus, us-

tawus, auusus, truudus, truu-
wus.

rehotan, -ttaa v. Iloitsema, paistma.
rehtori s. direktor, koolijuhataja.
rehu s. ja pl. rehut elajatoit, karja-

toit, pöhk.
reikä, rei’än e. reijän s. auk, reig.
Reini-joki, -jo’eu s. Reiuijögi.
reipastelen, -11 a v. uhkeste kaima,

uhkestama, hooplema.
reisi, -iden s. reis (jalareis).
reistaan, -tata v. kiusama, katsuma.
reistaus, -uksen s. kiusamine, kat-

sumine.
reki, re’en s. regi.
rengas, -nkaan s. röngas.
renikka, -ikan s. pränik, piparkaak.
renki, -ngin s. sulane,
repale, -een s. räbal.
repaleinen, -isen adj. räbalane.
repo, revon s. rebane.
repäisen, reväistä v. rebima, räbi-

ma, räbistama, (uks kord e. iibe
korraga).

retki, -ken s. teekond.
reuna, s. äär, parras; reunalla postp.

äärel.
reunus, -uksen s. ääris.
revin, repiä v. rebima, räbima; repi-

mä s. rebimus. rebitud baaw, riim,
kriim.

revon-tnli, -len s. wirmalised, pöh-
jatuli.

riemastelen, -11 a v. höiskama.
riemu s. suur rööm, höiskamine.
riemuelen, -11 a v. höiskama.
riemuinen, -isen adj. höiskaw.
riemullinen, isen adj. höiskaw, röö-

mus.

riemu-päivä s. höiskapiiha, höiska-
misepnha.

riennän, -ntää v. rnttama.
riepn, rievun s. naru, rähal, narts.
rihkama-kauppa, -npan v. kraami-

kaup.
rihma s. rihm.
riihellinen, -isen s. rehe täis.
riihi, -hen s. rehi.
riihi-rakennus, -uksen s. rehehoone.
riihitys, -yksen s. rebekutmine, re-

hepeksmine.
riihitys-mnoto, -muodon s. wiljapeks-

misewiis.
riihi-työ s. rehetöö.
riihi-väki, -väen s. rehelised.
riiho s. pöhked, tissed, pöpe, iisane.
riimi-kronika s. riimkroonik.
riipun, -ppua v. tippuma,
riisi-puuro s. riisipuder.
riista s. saak, jahisaak, iwad, wili.
riistän, -ää v. riisuma, ära wötma.
riisun, -ua v. seljast wötma, lahti

wötma.
riita, riidan s. riid.
riitainen, -isen adj. riidlik.
riitelen, riidellä v. riidlema.
riittelen, riitellä v. jäädingut, noort-

jääd sunnitama; kanavoita riit-
telee kaewandused lähewad jää-
dingusse.

riitän, -ttää v. kiillalt olema, kestma.
riivaan, -vata ära nöiduma, ära ka-

hetatud saama: riivattu adj. ära
nöiutud, jampsiw, riiwatud, päris-
pagan.

rikas, -kkaan adj. rikas,
rikastan, -na v. rikkaks saama.
Rikiina s. Regina (naise nimi),
rikka, rikan s. puru, puhendus.
rikka-ruoho s. umbrobi.
rikkaus, -uden s. rikkus.
rikki adv. kätki, rikki,
rikkinäinen, -isen adj. katkine.
rikkinäisyys, -yyden s. katkisus,

katkiolemine, katkine koht, puu-
dus.

rikko, rikon s. murd, pragu, rike,
auk, rebimus; aukesi rikko löh-
kes pragu, siindis auk.
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rikkoja s. rikkuja, kurjategija.
rikon, -kkoa v. rikkoma, kurja te-

gema, sääduse wastu eksima.
rikos, -oksen s. kuri töö.
rinnakkain ja
rinnatusten adv. rinnastikku, rinnu,

ridastikku, körwastikku.
rinne, -nteen s. mäerind.
rinta, -nnan s. rind: rinnalla postp.

kiiljes. rinnu, körwas.
ripeä adj. = rivakka,
ripillä-käyminen, -isen s. laualkäi-

mine, Jumala armul kaiunne,
ripitän, -ttää v. Jumala armu ja-

gama, pihtima: ripittäminen s. Ju-
mala armu jagamine.

rippi-koulu s. pääkool, leerikool.
ripun, -ppna v. rippuma.
ripustan, -aa v. iiles riputama.
ripnstelen, -11 a v. iiles riputelema.
ristaisen, -aista v. ruttu ristimä, risti

wiskama.
risti s. rist; ristiin rastiin risti rästi,
ristiin-naulitsen, -ta v. risti lööma,

risti pooma, risti naelama.
ristin, -iä v. ristimä,
ristiäiset s.pl. lapseristmine, ristsed.
Risto s. Krister (mehe nimi),
risu s. risu, hagu.
risu-vihko, -hon, -hkon s. risuwihk,

haukutm.
ritari s. ruutel.
riukeammasti adv. jöudsamaste, kär-

mamaste.
riukeasti adv. kärmaste, kergeste.
riuna s. kilmnekopikuue raha, kräw-

nik.
rivakka, -akan adj. kannas, jouu-

kas, waper.
rivi s. rida.
rohkaisen, -sta v. julgustama, jul-

gendama; rohkaista mieltänsä
oma meelt julgustama.

rohkea adj. julge, waper; rohkeam-
min adv. julgemaste, julgemini.

rohkeasti adv. julgeste.
rohkenen, -hjeta v. julgema.
rohkeus, -uden s. julgus.
rohvaisen, -sta v. = rohkaisen,
rohvessori s. professor.

roiskahtelen, -hdella v. loputelema,
loksutna.

rokka, rokan s. herneleem, rokk,
hernerokk.

Rooma ja Boomi s. Room, Rooma
linn.

ropo, rovon s. teng, kopik, robu.
roskainen, -ison adj. purune, roo-

jane.
rosvoan, -ota v. rööwima, warasta-

ma; rosvoaminen s. rööwimine,
warastamine.

roteva adj. tugew, wahw, hakkaja,
jöuukas.

routa, -ndan s. kirs, jääkirs.
routa-vuosi, -vuoden s. kirsaasta,

kirreaasta.
rouva s. proua.
rna ... ie. ruoka.
rukka-läjä, s. piihkmeliunmk, puru-

hunnik, waremed.
rnktina 1. ruhtinas, -aan s. wiirst.
ruhtina-sukuinen, -isen adj. wiirsti-

höimune, wiirstisuguline.
ruhtinatar, -ttaren s. wurstitutar,

abikaasa, wurstina.
Ruija s. Pohja Norramaa, Ruijamaa,
ru’is, rukiin s. japl rukiit ruis, rukis.
rukka, rukan s. = raukka,
rukki, rukin s. wokk.
ruko, ru’on s. labu, ruga.
rukoelen 1. rukoilen, -11 a v. paluma.
rukous, -uksen s. palwe.
rukous-kirja s. palweraamat.
rukous-päivä s. palwepäew.
rukous-uhri s. palweohwer.
ruma adj. inetu.
rumahtelen, -hdella v. matsatama,

matsatelema, ruramatama, hukku-
ma.

rumpu, -mmun s. trumm, rumm.
runnokas, -kaan adj. kehakas, tu-

gew.
runo s. wana laul, wana rahwalaul,

runon-teko luuletus.
runoelma s. luuletus, luule,
runoilija s. luuletaja, laulik.
runo-mahti, -hdin s. luuletuskunst.
rnno-niekka, -niekan s. luuletaja.
runon-teko, -teon s., w. runo.
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runous, -näen s. laalustik, laulu-
vara.

rnnsaammasti adv. rohkemaste
runsaasti adv. rohkeste.
runsas, -aan adj. rohke; runsaam-

min adv. rohkemaste, rohkemine;
rnnsaimmalta adv. köige rohke-
mine.

rnntelen, -unella v. murdlema, kätki
e. puruks muljuma, piirustama;
runneltu osakunta kahanenud osa-
kond.

ruohisto s. rohupind, rohistik, ro-
hustik.

ruoho s röhi, roht.
ruohoinen, -isen adj. rohine, rohi-

kas. rohukas.
ruoho-vuode, vuoteen s. rohiwoodi.
ruo’isto s. rooustik.
moka, rno’an, runan 1. raan s. roog;

olla ruualla roal e. söömas ole-
ma; ruualle roale, sööma.

moka-halu s. isu, rnahimu.
moka-kaappi, -kaapin s. roakapp.
mokin, -kkia v. söötma, ravitse-

ma, tallitama; karjan ruokkimi-
nen karja tallitamine.

rnokkous, -uksen s. puhastus, roo-
kimine, hoid, valmistus-

ruoska s. roosk, piits.
ruoste, -een s. rooste.
ruota, ruodan s. kalarood, rood.
Ruotsalainen, -isen s. & adj. Roots-

lane, Rootsimees.
Ruotsalaisuus, -uuden s. Rootslasus,

Kootsimeel.
Ruotsi s. Roots, Rootsimaa; ruotsi

s. rootsikeel; ruotsiksi rootsi
keeli.

motsin-kieli, -len s. rootsi keel.
motsin-kielinen, -isen adj. rootsi-

keelne.
Rnotsin-maa s. Rootsi maa.
Ruotsin-puolinen, -isen adj. Root-

sipoolne.
Ruotsin-valta, -lian s. Rootsi riik.
rupatan, -ttaa v. lorisema, lori aja-

ma.
rupeaja s. hakkaja, algaja.
rupean 1. rupeen, ruveta v. hakka-

ma, algama; nuoruudesta raveten
nooruselt, noorelt pölvelt saadik ;

ruveta maata magama minema;
rupesivat kortteihin wötsiwad
kaardid kätte.

rupi, ruven s. kärn, rubi, röuge;
olla ruvessa kärnas olema.

rupla s. ruubel, rubla.
ruskea adj. tömmu, pruun, ruske.
rnskean-keltainen. isen adj. ruske.
rusko s. ruskamine, ruskus, koit.
Rusko s. nimi.
ruskoitan, -ttaa v. ruskama.
rustaan, -tata v. valmistama, wa-

ruma, rustama.
rustholli s. ratsumehe-andjatalu;

sellesugune tain, kes sojaajaks
pidi kroonule ratsumehe oma talu
poolest säädma.

rustholli-pataljona s, ratsuandjate-
padaljun.

rutto, ruton adj. katk.
rnual ..ruuan w. ruoka.
rnnan-laitos, -oksen s. ja
rnuan-laittaminen, -isen ja
rnnan-laitto, -iton s. roawalmista-

mine.
rnnas ... m. moka.
muhi, -hen s. ruhi.
ruumen, -enen s. agan.
ruumen-komi s. aganik.
mumiin-rakennus, -uksen s. kehae-

hitus.
ruumis, -iin s. kehä, surnud.
ruumis-paarit s. pl. surnuraam, sur-

nuraamid.
runno s. = maho-vaadin,
ruusu .9. roos.
ruusu-panta, -nnan s. roosiside, roo-

sivaunik.
rnusuton, -ttoman adj. roositu.
muti, -mudin s. pussirohi.
ruutu, ruudun s. mut.
mv ...«e. rnp...
ryhdyn, -htyä v. kakkaraa; vasta-

rintaan ryhtymättä wastu pane-
mata, wastupanema hakkamata.

ryhmä s. parw, kobar.
rykmentti, -ntin s. regiment, riige-

ment.
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Rymättylä s. kohanimi,
rynnistys, -yksen s. pääle tornia-

mme, kimpu-käimine.
rynnistän, -ää v. pääle tormama,

kimpn kaima, pääle tungima.
rynnäkkö, -äkön s. pääle torniamme,
rynnättäjä s. pääle tormaja.
rynnätän, -ttää v. pääle tormama,

tungima.
ryntään, -nnätä v. pääle tormama,

tungima, iii gama; ryntääminen s.
pääle tormamine, jnoksmine.

rypeen, ryvetä v. ryven; ryven-
neissä ryysyissä ruvetud e. mää-
ritud nartsudes.

ryske, -een s. kolistua,
ryskyttelen, -ytellä v. kölistelema.
ryven, -rypeä v. riibelema, iöbe-

lema.
ryyppy, ryypyn v. suutäis wiina e.

m., naps, liiiibe.
ryyppäjän 1. ryyppään, ryypätä v.

jooma, napsi wö,ma, löiipama.
ryysy s. naru, narts, kaita; pl. ryy-

syt nartsud, kaltsud.
ryönä s meremuda.
ryöstän, -ää v. rööwima, riisuma,

wölga oksjoniga wälja nöudma.
ryöstö s. rönwimine, riisumme, wö-

lawäljanöudmine.
räkkään, räkätä v. kiillalt olema,

kestin a.
räknään, -nätä v. rehkendama, lu-

gema.
räme, -een s. soo.
rämähtelen, -hdellä v. rägisema, rä-

matelema, pragisema.
ränstyn, -yä v. niiskuma, mädanema.
Räntä-mäki, -mäen s. kihelkoud Tu-

ru pooles.
räpäle, -een s. = repale,
rästi s. maksujätis, päärahawölg.
rästi-kirja .s wölajätisekiri.
räyhään, -hätä v. kärama, jahtima,

mörama.
räve, räpeen s. liigäärelaud, taga-

waraäar (paadis).
räystäs, -ään s. rastas, räästas.
rääkkäys, -yksen s. elajatepiinami-

ne, loomapiiuamine.

rääkkään, rääkätä v. piinama.
räätäli s. rättsepp.
Rääveli s. Tallinn.
röhjyn, -hkyä ja
röhjän, -hkää v. röhkima.
röhötän, -ttää v. pitkali raastama,

uhkestama; nnkknn röhöttää ma-
prab uhkeste, lamab laiali.

röyhkeä adj. = röykkeä.
röykeys, -yden ja
röykkeys, -yden s. julgns, iilbus.
röykkeä adj. jultund, julge, rumal-

julge.

S.
Sa 1. sä, sna, snn, sulia, snlta, snlle,

liihend sinä, sinua, sinun, sinulla,
sinulta, sinulle,

saaja s. saaja, wastuwötja.
saakka postp. saadik, kurnii, (term.

löpuga) ni; näihin päiviin saak-
ka nende päiwini.

saalis, -iin s. saak.
saamattomuus, -uuden s. saamatus,

saamata-olemiue; lodewus, toime-
saamatus.

saan, saada v. saama; akt. II adj.
translativnga läbema, jöudma: oli
saava pidi saama; saatava saa-
daw, sissetulek; olla saatavana 1.
saatavissa saada e. wötetawaks
olema, käe pärast olema,

saapas, -ppaan s. saabas.
saapu ...ta. saavun,
saari, -ren s. saar,

saari-maa s. saaremaa pl. saarestik.
saarna s. Jutlus.
saarnaaja s. jutlusepidaja.
saarnaan, -nata v. jutlust pidama.
saarnan-sana s. jutluse söua.
saarnas-tnoli s. jutlusekantsel, rääs-

tool.
saarran, -rtaa v. iimber piirama,

piirama.
saarros, -oksen s. iimber piiramine;

olla saarroksissa iimber piiratud
olema.

saasta s. roe, roist.
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saastaisuus, -uuden s. roojus.
saastutan, -ttaa v. roojastama.
saatan, -ttaa v. saatana, wöima, saa-

ma, toimetama.
saati post. = saakka; ei kanna mies-

tä saati hevosta ei kanna meest
weel wähem hobust.

saattelen, saatella v. saatlema.
saavun, saapua v. tulema, saama;

saapuvilla, saadawaks, ligedal,
käsil, käe pärast (olema), juu-
res, koos; saapuvilla olevat
neuvokset koos olewad nöuume-
hed.

saavutan, -ttaa v. järele saama,
kinni, kätte saama,

sadatns, -uksen s. sajatus, kirumine.
sade; sateen s. sadu, wihm.
sade-aika, -ajan s. saduaeg, wihma-

aeg
sade-päivä s. sadupäew, wihmapäew.
sadoittain adv. sadadekaupa.
saha s. saag.
sahaan, -hata v. saagima.
Sahra s. sahk, ader.
sahviani s. sahwian.
Saimaa s. Saimajärw, Saima e. Saim.
Saippua s. seep.
sairas, -aan, adj. haige, pödur,' pö-

dew.
sairastan, -aa v. pödema.
sairaus, -uden s. haigus.
saita, -idän adj. ihnus.
sakaristo s. käärkamber.
sakko, sakon s. trahw, trahwiraha.
Saksa s. Saksamaa; pudukaupleja.
Saksalainen, -isens. ja adj. Sakslane.
Saksan-kuusi, -sen s. saksamaa-

kuusk, saksakuusk.
Saksan-maa s. Saksamaa.
sala s. sala, saladus; salaa adv. sa-

loja; salassa salajas, salatud; pi-
tää salassa salajas pidama,hoidma.

salaan, -lata v. salgama.
sala-hanke, -kkeen s. salanöu.
salainen, -isen adj. salalik, sala.
salaisesti adv. salalikult, saloja,
salaisuus, -uuden s. saladus.
sala-patteri s. salapatarei e. pa-

terei.

sala-tie s. salatec.
sala-virta, -rran s. salajögi.
sallin, -ia v. sallima,
salmen-suu s. wäinasuu, salmesuu.
salmi, -men s. salm, wäin.
sälöinen, -ison s. enam. plur. Sa-

lostekihelkoad.
salpaan, -Ivata v. riiwima, kinni rii-

wima, luku taa panema,
sama pron. see sama: adv. samassa

kohe, warsti; käypi samasta käib,
läbeb sellesama binna eest; sa-
malla sellsamal korral, siinsamas,
sellsamal ajal: samalla aikaa sell-
samal ajal; samoin niisamu, nii-
samuti, niisamati.

samallainen, -isen adj. = saman-lai-
nen = niisamasugune.

samankaltainen, -isen adj. niisama-
sugune. niisamasarnaue.

saman-lainen, -isen adj. niisamasu-
gune.

samaskainen, -isen adj. sogane, se-
gane.

samate 1. samaten adv. niisamati,
uiisamuti: s. kuin niisamati kui.

sametti, -etin s. sammet.
sammakko, -akon s. konn.
sammal, -len s. sammal,
sammallan, -Itaa v. sammaldama,

sammeldama.
sammun, -ua v. kustuma, ära k.
sammuunnun,-ntua v. kustuma, ära k.
samoan, -ota v. köndima, rändama,

sammuma.
samoelen, -11 a v. köndima, rändle-

ma, kulkuina.
samoiten adv. = samaten.
Samojeedi s. Samojeedlane.
sampani-lasi v. sampaniklaas, sham-

panjiwiinaklaas.
Sampo, -mmon s. Sampo, Sambo,

ennerauistne ouuetooja riist Ka-
levalaste ajal.

sana s. söna.
sanan-kuulija s. sönakuulja, päält-

kuulja.
sanan-lasku s. wana-söna.
sanan-sija s, könekoht, sönakord.
sanelen, -11 a v. sönatama, könelema.
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sangen adv. wäga.
sankari s. kangelane.
sanoma s. ssnum; pl. sanomat sö-

numed, sönumelehed, ajalehed.
sanomaton, -ttoman adj. (sönumata),

utlemata; sanomattoman adv. iit-
lemata, määratuma.

sanon, -oa v. sönuma, sonama, tule-
ma; sanottava adj. uteldaw, oel-
daw.

santa, -nnan s. liiw.
santti, -ntin s. piihadepäew,
sappi, sapen s. sapp.
sarana s. sagar, uksesagar.
sarja s. rida, reht; liaru, suguham.
sarka, -ran s. jäme kalew, willane

riie.
sarka-housu s. kalewipuks, kalewi-

puksiline.
sarkainen, -isen adj. kalewine (jä-

mek.).
sarka-kauhtana s. kalewine pitk

kuub.
sarven-laatninen, -isen adj. sarwe-

sarnane, sarwesugune.
sarvi, -ven s. sarw.
Sarvi-linna s. Sarwiloss, sarwilinn =

Tapiola.
sarvi-pää adj. sarwpää, sarwik.
sataa v. sadama.
sata-jaikainen, -isen adj. sadajalgne.
sata-lukn, -luvun s. saja-arw, saja-

lugu.
sata-määrin adv. sadadekaupa.
sateinen, -isen adj. sadune, wih-

mane.
satoisa adj, löikusrikas, wiljakas.
sattuma s. jnhtumine, sattumine.
sattumus, -uksen s. juhtumine juh-

tumus, sattumus,
satu, sadun s. jutt, ennemuistne jutt.
satula s. sadul.
satun, -ttua v. juhtuma, sattuma,
saukko, -ukon s. saareni, saarmas.
sauna s. saun.
sautan, -ttaa v. = saavutan,
Sauvo s. (kohanimi).
sauvoin, -imen s. sauakas, pitk kepp,

paadisauakas.
savean, -eta v. sauema, sauetama.

savi, -ven s. sawi, sau.
Savo s. Sawomaakond.
Savolainen, -isen s. Savolana.
Savon-jalkaväki, -väen s. Sawojala-

wägi.
Savon-jääkäri s. Sawojääger (osa

söjawäest).
Savon-linna s. Sawolinn.
Savon-maa s. Sawomaa (maakond

Soomes).
Savotar, -ttaren s. Sawo tiitar.
savn s. suits.
savustan, -taa s. suitsutama.
schamanismis. nöiausk,shamanismus.
se, sen pron. se, se seal ta (saks. je-

ner); adv. jota t. mitä, sitä mida
seda; jonka t. kuta sen mi-

da seda; siinä seal, siin; siitä
sealt, siit, selle pärast, sellest,
selle järge; siihen siia, seile, sel-
lesse, sinna, selle, pääle; sillä sel-
lega, selle pärast; sillä, että ja
sillä (ali moteldaw söna että) selle
pärast: ei se siltä näyttänyt ei se
nendanäitanud, näginud, paistanud;
siltaan sellesuguselt, sellesuguse-
na, ilma midagi; pnhni vain sil-
tään köneles waid nenda lihtla-
baselt; sillensä maha, sellesugu-
seks, nenda kui oli; siksi selleks
ajaks, sellepärast, kuuni; s. että
senna kuuni, sellepärast et,

sea ... «e. seka.
seikka, -ikan s. iugu, asi, juhtumine.
seinä s. sein.
seinäinen, -isen s. seinane, seina-

line; puhas wili, tuulepäälne.
seinä-kello s. seinakell.
seinän-rako, -raon s. seinä ragu.
seinän-rannio s. seinawaremed.
seisahalle adv. ptisti.
seisahdan, -htaa ja
seisahdun, -htua v. seisatama, seis-

ma jäämä,
seisahutan, -ttaa v. seisatama.
seisatun, -ttua v. seisma jäämä, sei-

satama.
seison, -oa v. seisma; seisova adj.

seisaw, alatine, kestaw.
seisovaisuus, -uuden s. seisawus,

6
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piistijäämine, piistikestmine, kind-
lus.

seissut = seisonut verb. seison,
seista, seisten, seistessään = seisoa,

seisoen, seisoessaan,
seitsen-selkäinen, -isen adj. seits-

meselgne.
seiväs, -ipään s. teiwas, seiwas.
seka s.; sega; se’assa, sekaanpostp.

seas, sekka.
sekoitan, -ttaa v. segama.
sekoittelen, -itella v. segama (sage-

daste).
sekoitus, -uksen s. segadus, sega-

mine.
sekä conj. ning, ja; sekä että nii

haaste kui; sekä vanhat että
nuoret nenda haaste wanad kui
noored, wanad ning noored.

selitys, -yksen s. selitus, seletus.
selitän, -ttää v. selitama.
selkeä adj. selge.
selkeästi adv. selgeste.
selkiän, -litä v. selgima, selgenema.
selkä, -Ijän s. selg, lagedus; selväl-

lään seljali, seljakil; yön selkään
öö koledusesse.

selkä-ranka, -ngan s. selgroog.
sellainen, -isen adj. see- e. se-su-

gune, sellesugune.
selvemmästi adv. selgemaste.
selvimmästi adv. köige selgemaste,

k. selgemini.
selvä adj. selge; menepä, niistä pi-

dä selvä mine, wöta nendest sel-
gust; selvemmin adv. selgemini.

selvästi adv. selgeste.
semminkin adv. iseäranis, eranis.
semmoinen, -isen adj. sesugune, see-

sugune, sellesarnane.
sen-aikuinen, -isen adj. selleaegue.
sen-jälkeen adv. selle järele, pääle

selle, pärast seda.
sen-kaltainen, -isen adj. sellesugu-

ne, sellesarnane.
senkki, -nkin s. kapp, söögikapp.
sen-laiuen, -isen adj. = sellainen,
sensori s. tsensor, sensor.
sentähen adv. sellepärast.
sen-tähden adv. sentähden.

sen-tään adv, liihend = sen-tähden;
siiski.

sepalus, -uksen s. ääris, palistus,
kaelus; turkin sepalus kasuka
kaelus, kaelatagune.

sepitän, -ttää v. sepitsema, sepita-
ma, luuletama.

seppelöitsen, -tä v. wannikuga ehti-
ma, ehitama. (kroonima), pilhit-
sema.

seppä, sepän s, sepp.
seura s. selts.
seuraaja s. järeltulew, järgmine.
seuraan, -rata v. järel tulema, järge

kaima, järel tegema, kaasas ole-
ma, seltsima, nöudma, taganoudma;
seurata hyvyyttä häädust e. hääd
taga nöudma; seurata tahtoa tah-
tu nöudma, söna kuulma; tästä
ei seuraisi mitään siit ei läheks
midagi; näistä se kaikki tulee ja
seuraa nendest saab ja tuleb e.
läheb köik.

seuraaminen s. järel tulemme, kaa-
sas-olemine, taganöudmine; rehel-
lisyyden s. öiglasuse taganöudmine.

seuraava adj. järel-tulew, järgmine,
järelseisaw, tulew; luontoa seu-
raava loomusega iihendatud,

seura-elämä s. seltsielu.
seura-kumppani s. seltsiline.
seurakunta, -nnan s. kihelkond, ko-

gudus.
seuranto, -nnon s. järgus, järg, ots,

jälg; pahuuden seurannetkurjuse
jäljed.

seuraus, -uksen s. järg, ots, jälg.
seutu, -udun s. koht, maakoht.
si’an-liha s. sialiha.
si’au-liikkiö s. siasaps, siakints.
si’an-porsas, -aan s. siapörsas.
side, siteen s. side.
sidon, sitoa v. siduma.
sie pron. murdel. liihend. sinä.
siedän, sietää v. kestma, kannatama.
siellä adv. seal.
siellä-010 s. seal-olemine.
sieltä adv. sealt.
sielu s. hing.
sielun-paimen, -nen s. hingekarjane.
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siemen, -nen s. seeme.
sieni, -nen s. seen.
sieppaan, siepata v. tömbama, haa-

roina, rabama.
siera s. luisk, kowasi.
sierain, -aimen 1. -amen s. söore,

ninasööre.
sievä adj. kena, kasin, usin, nobe;

sievään adv. usinaste, nobedaste.
sievästi adv. kenaste.
Sigismnndo s. Sigismund.
sihteeri s. kirjutaja, sikertäär.
siihen w. se.
siimes, -eksen t. -een s. warjukoht.
siinnän, -ntää v. natuke paistoa,

sinama.
siipi, siiven s. tiib, siib.
siirappi, -apin s. siirup.
siirryn, -rtyä v. kohta muutoa, wa-

hetama, kuhugi kolima.
siirrän, -rtää v. körwale lukkama;

siirtihevät refl. hendi körwale wi-
__dasiwad, körwale läksiwad.

siirtelen, -rrellä v. kobast töise pane-
ma, lukkama, nihutama, muutma.

siirtäyn, -ytä v. töise aseme wöt-
ma, ärakolima; siirtäykää loitom-
maksi minge kaugemale.

siis adv. siis, umbes nenda.
siisti adj. kasin.
siistimmän-näköinen, -isen adj. ka-

smanägune.
siitä adv. ( w. se) siit, sealt, kohe.
siitän, -ttää v. sigitama.
siivo adj. kasin, roogitud, wagune,

auus.
siivoamaton, -ttoman adj. rookima-

ta, kasimata.
siivoan, -ota v. rookima, kasima, pu-

hastama.
siivoilen, -11 a v. rookima, kasima.
siivosti adv. kasinaste, auusaste.
siivottomnns, -uuden s. roojus, rop-

pus.
sija s. ase, koht, woodi; sijassa ase-

mel; sijaan asemele; sen sijaan,
siihen sijaan selle asemele, selle
eest.

sijainen, -isen adj. & s. asemeline,
asemik.

sijoitan, -ttaa v. asendama, asutama.
sika, si’an s. siga.
sikeä adj. raske, silgaw (uni),
sikiän, si’itä v. sigima, siginema.
sikiö s. sigidus, laps.
sikiöin, -idä v. sigima.
sikiöinen, -isen s. sigidus, lapsukene.
siksi että (iv. se) ja
siksi-knin conj. kunni.
sikäli adv. nenda palju, selle järge

(kui).
silailen, -11 a v. kardama, pääle piih-

kima.
sileä adj. sile,
silitän, -ttää v. silitama.
silkki, -Ikin s. siid.
silkki-hnivi s. siidirätik.
silkki-siipi, -siiven s. siiditiib.
sillensä w. se.
silloin adv. sell ajal, siis; mutta

silloinkin aga nuiidki; silloin täl-löin wahest.
silloinen, -isen adj. selleaegne.
silmin-nähtävä adj. sihnanähtaw, sii-

ma nähes.
silmin-nähtävästi adv. silmanähta-

waste, silmanähtawalt.
silmitön, -ttömän adj. silmitu, sil-

matu.
silmus, -uksen s. silmus.
silmä s. silm; pl. silmät silmnägu,

palged; pitää silmällä silmas pi-
dama, wahtima.

silmäelen 1. silmäilen, -llä v. silma-
ma, silmitsema.

silmän-kaihdin, -htimen s. silmawari.
silmän-kääntäjä-s. silmakäändja, sil-

mamuundja.
silmän-palvelijas. silmakirja-teenija.
silmän-räpäys, -yksen s. silmapilk,

. P*).®6
:silmä-ripset s. pl. silmaripsmed, sil-

makarwad.
silmäys, -yksen s. waade, silmitus.
silmään, -mätä v. silmama, silmit-

sema.
silppu, -Ipun s. ‘ja pl. silput ekslid,

sulp, pilpad.
silppu-mylly s. (eksliweski) eksli-

mäsin.
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silta, -lian s. sild.
siltään w. se.
sima v. mesi, mödu.
simanter s. = Mielikki,
sima-pilli s. mesipill.
sima-sun s. mesisuu, mödusuu.
sinertävä adj. sinikas.
sinetti, -etin s. pitser.
sini, -nen s. sini, sine.
sininen, -isen adj. sinine.
sini-piika, -pii’an s. sinineid, sini-

tiidruk (iiks waim juttudes).
sini-silmä s. & adj. sinisilm, sinisil-

mane.
sini-viitta, -viitan s. sinikuub, sini-

vaip.
sinne adv. sinna, senna; sinnepäin

sinnapoole; sinne tänne sinna
tenna.

Sioni s. Siion, Sion.
Siperia s. Siber, Siberimaa.
Siperialainen, -isen s. Siberlane,

Siberimaalane.
Sipin-poika, -pojan s. Sigfridi-poeg.
sisar, -ren s. sösar, öde.
sisaren-tytär, -ttären s. sösaretiitar,

öetiitar.
sisarus, -uksen s. sösarus.
sisar-vainaja s. önnis sösar e. öde.
sisko s. sose, sösar.
sisä s. sisä, sisi: adv. ja postp. si-

sässä ja sisällä sees; sisään, si-
sälle sisse; sisältä seest; sisäl-
tään henese seest; sisältäpäin
seest-pidi; superl. sisin adj. köige
sisemine.

sisällinen, -isen adj. siselik, siseli-
ne, sisemine.

sisällisesti adv. siselikult, seespidi.
sisällys, -yksen s. sisu, tuum.
sisällän, -Itää v. sees pidama.
sisältä-lnku, -luvun v. raamatust e.

kirjasi lugemine.
sisä-puoli, -len s. seespool, sisipool;

sisäpuolelle sisse poole.
sisään-menijä s. sisseminija.
sitelen, sidellä v. siduma.
siten adv. sell wiisil e. kombel.
sitkeä adj. sitke.
sitoma s. wihk, kimp.

sitte 1. sitten adv. siis; ei sitten-
kään ei siiski.

sittemmin adv. pärast, pärast seda.
sinnaan, -nata v. onnistuma,
siunans, -uksen s. önnistus.
Sinnta, -nnan s. kohanimi.
sivallan, -Itaa v. rabama, lööma.
siveellinen, -isen adj. kasin,
siveetön, -ttömän adj. kasimata, eba-

kasin.
sivelen, -llä v. silitama.
siveys, -yden s. kasinus.
siveyttömyys, -yyden s. ebakasinus,

ropukombelisus.
siveä adj. kasin, kasinakombeline,

siiwas.
siveästi adv. kasinaste.
sivistymätön, -ttömän adj. harmaata,
sivistyn, -yä v. haritud saama; si-

vistynyt adj. haritud.
sivistys, -yksen s. haridus, harimine.
sivon, -oa v. hööruma, kuurima, kul-

ge puutuma,
sivu s. kiilg; sivntseia sivuitse adv.

& postp. mööda, juurest e. kul-
jest mööda.

sivu-seinä s. kulgsein, kiiljesein.
Smolanti, -unin s. Smooland (maa-

kond Rootsimaal).
sodin, sotia v. södima, södama.
sohva s. sohw, sohwa.
soidin, -itimen s. linnumäng.
soikea adj. pitkergune.
soimaan, -mata v. söimama.
soimaus, -uksen s. söim, söimamine,

söimus.
soin, -idä v. kölama.
soinen, -isen adj. soine,
soinne, -nteen s. kola; hyväntahtoi-

nen s. lahkuse kola.
soinnutan, -ttaa v. häälile säädma.
soitan, -ttaa v. mängama, mängima.
soitattelen, -atella v. = soittelen.
soittaja s. mängaja, mängija.
soittelen, -itella v. mänglema.
soitto, -iton s. mängamine, mäng,

mängimine.
sokea adj. söge, pime.
sokeus, -nden s. sögedus, pimedus
sokuri s. sukur.
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solakka, -akan adj. peenike ihust
e. kehast, sale.

solki, -Ijen s. sölg.
solmian, -itä v. solmima,
solmitsen, -ta v. solmima,
solmu s. sölm.
solotan, -ttaa v. lohinal libisema,

lohisema.
solun, -nai). libisema, lohisema, allal.
Sörnäinen, -isen adj. imelik, weider.
somistelen, -11 a v. kenastama, weid-

raks tegema.
sonetti, -etin s. sonet.
sonnan-veto, -vedon s. sönnikuwe-

du, sönnikuwedamine.
sonnitun, -ttaa v. rammustama, ram-

nratama.
sonta, -nnan s. sönnik; sonnan luo-

minen sönniku töstmine, loopimine.
sonta-läjä s. sönnikuhunnik.
sonti-työ s. sönnikutöö.
Soomen-maa s. (Agricolal) Soome-

maa.
sopi... w. sovi...
sopimaton, -ttoman adj. siindmata,

sobimata.
sopivainen, -isen adj. slindis, lep-

lik, sobiw.
sopivasti adv. sundsaste, sobiwalt.
sopotan, -ttaa v. sosima, sosistama,
sopu, sovun s. rahu, kokkulepimine.
sopuli s. Lapumaarott, mäerott, so-

bulihiir.
sorea adj. kaunis, kena,
sorkka, -rkan s. sörg.
sorkkainen, -isen adj. sörgne; kak-

si-sorkkainen kahesörgne.
sormi, -men s. sörm.
sormus, -uksen s. sormus,
sorran, -rtaai>. röhuma, mahalööma.
sorrun, -rtua v. röhutud e. maha

löödud saama, häälest ära mine-
ma.

sorsa s. part.
sorto, -rron s. röhumine, mahalöö-

mine.
sorvaan, -vata v. treiima.
sorvari s. treier, treial.
Sosvalainen, -isen s. Soswalane, Sos-

wa elanik.

sota, sodan s. söda; käydä sotaa 1.
sotia soda e. södasid kaima.

sota-aika, -ajan s. söda-aeg, söja-
aeg.

sota-ase, -een s. södariist, söjariist.
sota-elefantti, -ntin s. södaelewant,

söjaelewant.
sota-herra s. södaherra, ohwitser,

päälik.
sota-intoisa adj. sojahimuline.
sota-joukko, -nkon s. södawägi, sö-

jawägi.
sota-kalu s. södariist, söjariist.
sota-kenttä, -ntän s. södamuru, sö-

japaik, söjawäli.
sota-kumppali s. södawend, söjaselt-

siline.
sota-kunnia s. söja-au.
sota-leikki, -ikin s. söjamäng, nal-

jasöda.
sota-lippu, -lipun ä. söjalipp.
sota-meteli s. söjamöla, söjakära.
sota-mies, -miehen s. söjamees, sö-

damees.
sota-pappi, -papins. söjakiriköpetaja.
sota-päällikkö, -ikön s. södapäälik,

söjapäälik.
sota-retki, -ken s. söjateekond, sö-

jakäik.
sota-rinta, -nnan s. söjarind, söjari-

da; sotarintaan asetettuna söa-
ridadesse säätud.

sota-sankari s. söjakangelane.
sota-taito, -idon s. söjakunst, söja-

osawus.
sota-tanner, -nteren ja
sota-tantere, -een s. söjatanner.
sota-voima s. söjawöimus, söjajöud.
sota-väki, -väen s. söjawägi.
sotken, -ea v. sötkuma.
soudan, -ntaa v. söudma.
sovelias 1. soveljas, -aan adj. sun-

dis. siindlik.
sovellun, -Itua v. siindima; soveltu-

va adj. silndis.
savin, sopia v. kokku siindima, lep-

pima, sobima; impers. sopii siin-
nib; minun sopii minul sttanib,
minul on wöimalik; sopiva adj.
slindis, siindlik.
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sovinto, -nnon s. leping.
sovitan, -ttaa v. lepitama, siinnita-

ma, säädma.
sovittelen, -itella v. lepitelema, sun-

nitelema, säädlema.
sovitus, -uksen s. lepitus, sunnitus.
sovu... iv. sopu.
spitali-tauti, -udin s. pidalitöbi.
stainakka, -akan s. pödrahöhw.
Stäkin-linna s. Stäkilinn, Stäkeborg.
sua ...w. sa.
suhde, -hteen s. wahe; pää sen suh-

teen on pieni pää selle wastu on
wäike; siitä suhteesta sellest wa-
hest, selle poolest;; suhteen postp.
kohta, poolest; osittain sen suh-
teen, että osalt selle pärast, et
(siv. 71).

suihkan, -aa v. kiirgama, särama.
suihke, -een s. kiirgamine, kiirg,

saramme.
suikale, -een s. wiilakas, pilbas.
su’in, sukia v. sugema.
suinkaan adv.; ei s. ei wist, ei mitte,

ei sugugi; ole mieleeni etfet suin-
kaan ole minu meele pärast, et
sa aga ei.

suinkin adv. millgi wiisil, (kui) wöi-
malik.

suistan, -aa v. suustama, waljad
suhu panema e. suustama.

Suitia s. kohamini.
suitset s. pl. suitsed.
sujakka, -akan adj. painus, nötke;

kerge, nobe (paadist).
sujnilen, -11 a v. libisema, notkuma,

painuma,
sujun, -ua v. libisema, huljuma.
sujutan, -ttaa v. libistama, alla li-

bistama, huljutama, edasi ajama;
virran sujahtaminen woolamise
ajamme, jöehoog, woolmehoog.

sujuttelen, -utella v. libistelema, eda-
si ajelema,

sukka, sukan s. sukk.
sukka-puikko, -ikon ja
sukka-varras, -rtaan s. sukawarras.
sukkela adj. usin, kerge, nobe, kär=

me, weider; sukkelaan adv. no-
bedaste.

sukkelasti adv. nobedaste.
suksi, -sen s. suks.
suksi-mies, -miehen s. suksemees,

suksmees.
suku, suvun s. sugu olla sukua su-

gulane olema; tuskin sukuakaan
waewalt sugugi.

suku-kunta, -nnan s. sugukond, höim,
suguwosa.

sukulainen, -isen s. sugulane.
sukulaisuus, -uuden s. sugulasus,

sugulus.
suku-peräisin adv. su’u poolest, parit,
sula adj. sula.
sulan, -aa v. sulama,
sula-vuosi, -vuoden s. sula-aasta.
sulka s. peigmees.
sulhanen, -asen ja
sulho s. peig, peigmees.
suljen, -Ikea v. sulguma, sulgima.
sulku, -lun s. sulg, sulgmus.
sulia, sulle w. sa.
sullon, -oa v. toppima, sisse-toppi-

ma, tungima, tallama; sukusi sul-
lotaan maahan sinu sugu maha
matetakse, peidetakse; sulloo sur-
mahan tungib surma,

sulo s. löbu.
suloinen, -isen adj. löbus, armas,
suloisemmasti adv. löbusaste.
suloisuus, -uuden s. löbudus, löbu.
Sulonen, adj. = suloinen,
sulo-silmin adv. löbusilmi, löbusate

silmadega.
sulo-suin adv. löbusuuga.
sulous, -nden s. löbudus, löbu.
suita w. sa.
summa s. summ.
summaton, -ttoman adj. summatu,

(ilearwune, määratu.
sumu s. udu, sume, summe.
sunnuntai s. piihapäew, pliha.
sunnuntai-aamu s. piihapäewahom-

mik.
snnnuntai-päivä s. piihapäew.
suo s. soo.
suoja s. wari, tugi, kaitsus; katus,

maja, kamber.
suojainen, -isen adv. warjukas; s.

ilma sula ilmi.



87

suoja-päivä s. sula päew (ilma poo-
lest).

snojelen, -11 a v. warjama, tuetama.
suojelija s. warjaja, tuetaja.
suojelus, -uksen s. warjamine.
suola s. ja pl. suolat sool.
suolaan, -lata v. soolama.
suolainen, -isen adj. soolane.
suoli, -len s. sool, soolikas.
Suomalainen, -isen s. Soomlane.
suo-maa s. soomaa.
Suomen-lahti, -hden s. Soomelaht.
Suomen-maa s. Soomemaa.
suomennan, -ntaa v. soomendama,

soomekeelesse tolkima.
Suomen-niemi, -men s. Soomeneem.
suomennos, -oksen s. soomendus.
Suomen-valta, -lian s. soomeriik;

soomekeele piir.
Suomenveden-pohja s. Soomewee-

pöhi.
Suomi, -men s. Soome, Soomemaa.
suomi, -men s. soomekeel; suomeksi

soomekeeli.
suomu s. soomus.
suon, suoda v. soowima; jotka her-

ra oli hänelle suopa mis Isand
pidi temale soowima; suokoon Ju-
mala soovigu Jumal, andku Ju-
mal; suotu adj. soowitud.

suoni, -nen s. soon.
suopa = suova veri. suon.
suora adj. sirge, öige, öiglane, otse-

kohene; suorahan, suoraan, suo-
rastaan otse, otse edasi.

suora-nenäinen, -isen adj. öigenina-
ne, sirgeninane.

suora-sukainen, -isen adj. awalik,
öiglane, otsekohene.

suorian, -itä v. waruma, ehtima.
suoritan, -ttaa v. maksma, ära te-

gema; kaikkein oli suorittaminen,
köik pidiwad maksma.

suo-saari, -ren s. soosaar.
suosija s. körge, armuline söber,

edendaja, soowitaja.
suosio s. (körgema inimese) söbrus,

arm, kokkuleppimine.
suosio-lahja s. walgustusekingitus.
suositan, -ttaa v. meelitama.

suosittelen, -itella v. meelitelema.
suostumus, -uksen s. hääks wötmi-

ne, hääkskiitmine, leppimine, le-
ping.

suostun, -ua v. hääks wötma, hääks
kiitma, luba e. kinnitust andma,
leppima; ei liika käräjihin olisi
suostumista ei liiga kohtukooso-
leku minema piaks leppima.

suostutan, -ttaa v. meelitama, lepi-
tama.

suotta adv. asjata; suotta aikojaan
ilma asjata.

suotuisa adj. meelepäraline, soowi-
tud, armas,

suova adj. heinäkuin,
suren, -rra v. leinama, muretsema.
suretan, -ttaa v. leinama panema e.

saatma, muret e. leinamist saatma.
surkea adj. kurb, wilets, hale.
surkeasti adv. kurwaste.
surma s. surm.
surmaaja s. surmaja, tapja.
surmaan, -mata v. surmama.
surmelen, -lia v. surmlema, tapma.
suru s. lein.
surullinen, -isen adj. kurb, leinali-

ne, suruw.
snrnllisen-kaltainen, -isen adj. kur-

■vvasarnane, kurwapäraline, hale-
dapäraline.

suru-päivä s. leinapäew.
suru-sanoma s. leinasönum.
suruton, -ttoman adj. rnuretu, hoo-

letu.
sorvaan, -vata v. tönkama.
survaisen, -sta v. töugatama, töu-

kama.
surviaiset s. pl. huhmerdamise e.

surwamisetalgnd.
survoja s. surwuja, tampija.
survon, -oa v. surwama, huhmer-

dama.
susi, suden s. susi, hunt.
sutevasti adv. sundsaste, nobedaste.
suu s. suu; syödä suuhunsa oma su-

hu sööma, ära sööma.
suullisesti adv. suusönaga, snuliselt.
suun-antaminen, -isen s. suuand-

mine.
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suunnaton, -ttoman adj. iilekohuli-
ne, määratu, iilearwune, iilearwu-
line.

suunnattomasti adv. ulearwu e. (ilo-
ani, iilemäära.

suun-pieli, -len s. suuäär, suusopp,
suulöpe.

suunta, -nnan s. tuulepool.
snurempi-arvoinen, isen adj. suure-

ma-arwune.
suurennan, -ntaa v. suurendama.
suurentelen,-unella n. suurendelema.
suuresti adv. suuresta, wäga.
suuri, -ren adj. suur.
suuri-ruhtinas, -aan s. suurwilrst.
sunri-sukuinen, -isen adj. suuresu-

guline.
Suur’-Sayo s. Suursawo (maakond).
suuruinen, -isen adj. suurune.
suurus, -uksen s. eine, suurus, pruu-

kost.
suurus-pala s. eine.
suurustelen, -11 a v. einestama, pruu-

kosti e. eiuet sööma, pruukosti
wötma.

suuruus, -uuden s. suurus,
suu-sana s. suusöna; suu-sanalla 1.

sanoilla suusönaga.
suutari s. kingsepp.
suuta-suuksin adv. suust suhu, was-

tastikku.
saatelen, suudella v. suud andma.
suutun, -ttua v. wihaseks saama,

wihastama, tiidima.
suututan, -ttaa v. wihastama, pahau-

dama, ärritama.
suvaitsen, -ta v. sallima, soowima.
suvanto, -nnon s. koskedewahe, tasa

wesi koskede wahel.
suvatsen, -ta v. = suvaitsen.
suvi, -ven s. suwi.
suvi-aika, -ajan s. suwiaeg, suwe-

aeg.
suvi-laiho s. = suvi-vilja,
suvi-päivä s. suwipäew, suwepäew.
suvis-aika, -ajan s. suwiaeg, suwe-

aeg.
suvi-työ s. suwitöö, suwetöö.
suvi-vilja s. ja pl. suviviljat suwi-

wili, töug, töuud.

sydämmellisesti adv. siidamelikult.
sydän, -ämen, -ämmen 1. (syön, syö-

men) s. siida.
sydän-kesäinen, -ison adj. sildasu-

wine.
sykin, -kkiä v. tuksuma; hiljaisuut-

ta ihailin sydämin sykkivin waik-
sustmaitsesm tuksuwa siidamega.

syksy s. siigise; syksyllä silgise, su-
giseti; syksyn puolella siigisepoo-
lel; homp. syksympänä siigisemal,
hiljemine siigise, siigise poolt.

syksyinen, -isen adj. siigisene.
syksy-sää s. siigiseilm.
syli, -len s. silli,
synkeys, -yden s. koledus.
synkeä adj. kole.
synnyin-maa s. siinnimaa, isamaa.
synnyn, -ntyä v. siindima; impers.

syntyy siinnib, läheb korda.
synnyttelen, -ytellä v. silnnitelema,

sigitelema, synnytteleksen 3 pers.
sing. praes. refl. hennast siinnite-
leh, ilmale ajab.

synnytän, -ttää v. siinnitama.
synti, -nnin s. patt.
syntinen, -isen adj. patune, patlik.
syntis-raukka, -ukan s. waene pa-

tune.
syntyisin adv. sundmise e. sunni

poolest, päriti.
syntymä s. siind, siindimine.
syntymä-maa s. siinnimaa, silndimi-

semaa.
syntymä-paikka, -ikan s. stinnipaik,

siindimisepaik,
syntymä-talo s. siinnitalu, sundimi-

setalu.
syntymä-vuosi, -vuoden s. silomaas-

ta, siindimiseaaste.
syrjä s. sörw, kiilg; syrjään kör-

wale.
syrjä-elatuskeino s. körwaline toi-

dunöu.
syrjäinen, -isen adj. körwaline.
syrjä-joki, -joen s. jöeharu harujo-

gi, körwaline jögi.
syrjäjrn, -ytä v. körwale minema.
Syrjääni s. Syrjään,
sysin, -iä v. liikkama.
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sysään, -ätä v. liikkama, töukama.
sytyn, -ttyä v. siittima; syttyä tu-

leen v. pölema siittima.
sytys, -yksen s. sutitus, säde; siiil-

dis; sytyksiin saada pölema saa-
ma.

sytyttelen, -ytellä v. siititelema.
sytytys-aine, -een s. siititis-asi, siiti-

sisaine, siititisnöu.
sytytän, -ttää v. sutitama; sytyttää

tuleen pölema siititama.
syvyys, -yyden s. stigawus.
syvä adj. stigaw; adv. syvään sii-

gawasse; syvässä siigawal.
syvästi adv. siigawaste, siigawalt.
syy s. siili, pölijus, asi.
syyllinen, -isen adj. siiiidlane, siiiid-

lik.
syy-pää s. siliipää.
syys luhend. syksy,
syys-kesä s. siigisesuwi, stigisepool-

ne suwi.
syys-knn s. september.
syys-laakso s. siigiseorg.
syys-pnoli, -len s. siigisepool; syys-

puolella, syyspuoleen stigisepoo-
lei, siigisepoole.

syys-yö s. siigiseöö.
syyttelen, syytellär. stiiltlema,kaeb-

lema.
syytän, -ttää v. siiiitma, siiiiks pa-

nema, kaebama.
syytön, -ttömän adj. siiiitu, siiiita.
syöksen, syöstä v. hennasi siistma.

siistma.
syöme ... w. sydän,
syömäri s. söödik, able.
syön, syödä v. sööma; syöminen s,

söömine, sööm.
syönti, -nnin s. söömine.
syöstyn, -yä v. hennast siistma,

heitma.
syöttö-jänis, -iksen v. nuumjänes,

söötjäues.
syötän, -ttää v. söötma.
sä pron. w. sa.
säde, säteen s. kiire, joon, terä.
suhisen, -stä w. sähisema.
säikytän, -ttää, v, ehmatelema, ko-

hutelema.

säikähdyn, -Myaja säikähdän, -Mää
v. kohkuma, ehmatama.

säikähyttelen, -ytellä v. kohutelema,
ehmatelema.

säilyn, -yä v tallele e. alale jäämä,
alale hoitud saama, jäämä; säi-
lyvä sielu kadumata hing.

säilytän, -ttää v. alale hoidma, tal-
lel pidama.

säilyväinen, -isen adj. hoietaw, hoi-
tud.

sänky, -ngyn s. woodi, säng.
särjen, -rkeä v. kätki lööma e. pa-

nema, katkendama, katkestama;
unta taittuu sarjettaa (passivi
inf.) neid oli wöimalik löhkuda.

särjyn, -rkyä v. kätki e. löhki mi-
nema, kätkeneinä, rikkuma.

särki, -rjen s. särg.
särvin-leili s. joomalähker, joogiläh-

ker.
sävy s. meele loomus.
sää s. ilm.
säädän, säätää v. säädma; kuo-

levat säätivät surijad määrasi-
wad.

säälimätön, -ttömän adj. kahetse-
mata.

säälittää v. kahetsema; minua sää-
littää ma kahetsen.

Sääminki, -ngin s. kibelkonna nimi.
säännyn,-ntyä-r. paenduma,säädima.
säännöllinen, -isen adj. reeglijärgne,

säädusejärgne.
säännös, -öksen s. säädus, käsk,

eeskiri.
sääntö, -nnön s. eeskiri, säädus,

reegel.
sääriliha s. sääreliha.
sääski, -ken s. sääsk.
säästän, -ää v. alale e. kokku hoid-

ma, hoidma, alale jätma; säästet-
tiin matkat talveksi jäteti reisid
e. teekonnad talweks.

säästäväinen, -isen adj. kokkuhoid-
lik.

säätty, luh. säädetty w. säädän.
i sääty, säädyn s. seisus.
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T.
taa lilhend. taakse, w. taka.
taaja adj. tihe, paks; taajaan tihe-

daste, paksuste, sagedaste; taa-
jissaryhmissä sagedates salkudes.

taam ... w. taka.
taasen adv. jälle.
taatse postp. w. taka.
taha s. tahto; ken tahansa ke s

tahes.
tahdon, -htoa v. tahtma.
tahi konj. = taikka,
tahko, -hon s. tahk, sörw; joka ta-

holla igal pool.
tahraannun, -ntua v. tiguma, tah-

menema, määrima, määritud saa-
ma.

tahto, -hdon s. taht; mihinkä tah-
tonsa kuku tahes.

tai konj. = taikka,
taidan, -itään. oskama, möistma, wöi-

ma; taitaa olla wöib olla; niitä
taittiin särjettää neid oli ivöima-
lik löhkuda.

taika, taian 1. Taijan s. nöidus, eba-
asi, askus, liigkunst.

taikatemppu, -mpun s. nöiatemp,
nöiakunst.

taikausko s. nöiausk.
taikina s. tainas, taigen.
taikka konj. ehk; taikka kantaa

tahi lykkää kas kannab ehk liikab
tainnus, -uksen s. buiraus, huim, tal-

weuui; tainnnksissa lmimuses,hui-
mus, jönnis, minestanud, talwiunes.

tainnut = taitanut verbist taidan.
taipale, -een s. = taival,
taipumus, -uksen s. joon, tuju, kiud,

anne, hirnu,
taipuvaisuus, -uuden s. järelandmi-

ne, pära e. pärra andmine, anne.
taistelen, -elia v. waidlema, södima.
taistelu s. waidlemine, waidlus, so-

dimme.
taistelu-kenttä, -ntän s. lahingikoht,

lahingitaller.
taitan, -ttaa v. murdma,
taitava adj. osaw.
taitavasti adv. osawaste.

taito, -idon s. osawus, möistus.
taittiin = taidettiin verbist taidan,
taivaallinen, -isen ja
taivainen, -isen adj. taewaue, tae-

waline.
taival, -ipalen s. neemekand; wa-

hemaa, jaamawahe; tehdä taiwal-
ta reisima; taipalen päähän tee-
tiiki otsa.

taivas, -aan s. taewas.
Taivassalo s. kokardini.
taivun, -ipua v. paenduma, taibuma,

järele-andma, haijuma, kiudu e.
hirnu saama, alanema; ei taivu
pirttiin makaamaan ei alane tup-
pa magama; taipuva adj. paea-
duw, taibuw, harjuw, himukas.

taivutan, -ttaa v. paenama.
taivuttelen, -ntella v. paenlema,

paendlema.
taju s. möistus, aru.
taka s. taga; postp. ja adv. takaa

tagant, takka; takanapäin selja
taga, taga selga: takana taga, ta-
gana; ta’akse, taakse, taa ta’a,
taha; taatse tagant mööda. komp.
taampana olijat tagumised.

takaa-ajan, -aa v. taga-ajama.
takainen, -isen adj. tagane, tagumi-

ne; takaisin adv. tagasi.
taka-jalka, -lan s. tagumine jalg.
takalo ja
takamaa s. tagamaa.
taka-perin adv. tagasipidi.
taka-puoli, -len s. tagapool.
takaus, -uksen s. tagamine.
taka-vara s. tagavara.
takerrun, -rtua v. takistusessesaama,

hennast sisse sampshna, segama.
takia postp. pärast.
takin-hia s. kuuekäis.
taiani s. taaler.
tali s. rasw, kuiinlarasw.
talkoo s. talgu.
tallaan, -liata v. tallama.
talle ... w. talsi.
talo s. tain.
talon-isäntä, -nnän s. taluperemees,

taluisand.
talon-poika, -pojan s. talupoeg.



91

talon-poikainen, -isen adj. talupoeg-
ne, talulik.

talonpoika-nahjus, -uksen s. talu-
poja lontrus, londus.

talonpoika-rahjns, -uksen s. talu-
poja lurjus,

talonväki, -väen s. taluwägi.
taloton, -ttoman adj. talutu.
talous, -uden s. majapidamine, ma-

jawarandus, maja-asjad.
talsi, -llen s. (ala, paik); tallella,

tallel, alal, paigal; tallelle tallele,
alale, paigale.

talutan, -ttaa v. talutama.
talven-moinen, -isen adj. talwesar-

nane.
talven-tulo s. talwetulemine.
talvi, -ven s. talw.
talvi-jurtta, -rtan s. talwejurt, tal-

wekoda.
talvi-keli s. talwetee, talwesöit.
talvi-laiho s. talworas, talweoras.
talvinen, -isen adj. talwine.
talvi-pieksu s. talwking.
talvis-aamu s. talwehommik.
talvis-aika, -ajan s. talweaeg.
talvi-tarve, -rpeen s. talwe tarwis.
talvi-työ s. talwetöö.
talvi-vara s. talwewara.
tamma s. mära.
tammikuu s. näärikuu.
tanhua s. karjaöu, karja-aid, karja-

tara.
tanner, -nteren s. tallennan, wäli.
Tanska s. Taanimaa.
Tanskalainen, -isen s. ja adj. Taan-

lane.
tanssaan, -ssata v. tantsima.
tanssi s. tants.
tantere, -een s. = tanner.
ta’on, takoa v. taguma.
ta’otan, -ttaa v. tautama, taguda

laskma.
tapa, tavan s. pruuk, kombe, taba

wiis; tavan mukaan pruugi järge;
minulla e. minun on tapa 1.tapana
ma pruugin minul on wiis, mood;
tavoin wiisil, moodil: veneen ta-
voin paadi moodi, wiisi.

tapaan, tavata v. haarama, tabama,

(kollegi kaasa) iihte saama e. juh-
tuma, kokkujuhtuma, löidma.

tapahdun, -htua v. juhtuma, siindima,
kalastaminen tapahtuu talvella
kalapuudmine siinnib talwel.

tapan, -ppaa v. tapma.
tapani», -nuon s. peksmisepärand.
tapaus, -uksen s. juhtumine,
Tapio s. metsajumal (lue: Tabio).
Tapiola s. Tapio e. Tabio kodu.
Tapiolainen, -isen s. Tapio kodu ela-

nik.
Tapio-vaara s. Tapiomägi.
tappaja s. tapja.
tappara s. sbjakirwes, taper.
tappelen, tapella v. taplema.
tappelu s. taplus, söjataplus, lahing.
tappelus, -uksen s. taplus.
tappelu-tanner, -nteren ja
tappelu-tantere, -een s. lahingikoht,

taplusekoht, taplusetaller.
tappi, tapin s. kork, puukork, puust

puun.
tappio s. kahju, äpardus, hukkami-

nemine.
tappurat s. takud.
taputan, -ttaa ja
taputtelen, -utella v. käsi plaksu-

tama.
tarina s. muistne jutt.
tarina-runo s.jutulaul, jutustaw laul,

lugulaul.
tarinoin, -idä v. juttu ajama,
tarjo s. pakknmine; olla tarjona

pakutud, wötta e. wötetawaks ole-
ma; kaksi tietä oli tarjona kaks
teed oli ees walitseda.

tarjoan, -ota v. pakkuma.
tarjous, -uksen s. pakkumus, pak-

kumine.
tarkastan, -aa v. läbi waatama, hool-

saste waatama, arutama.
tarkasti adv. boolsaste, hoolelikult,

pöhjastpöhjani, karwapääle, tar-
gaste.

tarkka, -rkan adj. pöhjaline, täie-
line, sudametunnistusejärgne,hoo-
las, hoolelik, wiss, teraw, peen
tark; tarkka tunto peenikene
tuudmine; tarkkaan, tarkoin adv.
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boolsaste, terawaste; tarkallensa
adv. karwa pääle; tarkemmin adv.
hoolsamini, pöhjalisemini.

tarkkaan, -rkata v. tähele panema,
tarkknns, -nnden s. pöhjalisus, hool-

sus, peenus, terawus, tarkus.
tarkoitan, -ttaa v. tähendama, taht-

ma.
tarkoitus, -uksen s. tähendus.
tarpeellinen, -isen adj. tarwiline.
tartun, -ttua v. kinni jäämä, kiilge

jäämä, kiilge puutuma, kätte wöt-
ma; tarttuu sota-aseihin wötab
södariistad kätte.

taru s. jutt (enam. wanadest juma-
latest, kangelatest, kohtadest).

tarve, -rpeeu s. tarwis.
tarvis, -rpeen s. = tarve; on t. on

tarwis, läheb tarwis.
tarvitsen, -ta v. tarwitama, tarwit-

sema; ei tarvinne ta ei wahest
tarwita; minun tarvitsee minul on
tarwis, minä tarwitan.

tasa s. korgus; tasalla, tasalle, ko-
hal, körgusel; pysyi tasalla pii-
sis, kestas (toiste) kohal.

tasainen, -isen adj. tasane.
tasku s. task.
Tatari s. Tatar; Tatarin kieli Ta-

tari keel.
Tatarilainen, -isen s. jaadj. Tatar-

lane.
Tataritar, -ttaren s. Tatarinaine.
Tattari s. tatar.
taukoan, tan’ota v. maha e. järele

jätma, löpetama, löppema.
tauti, -udin s. töbi, haigus.
tantta postp. pärast.
tavallinen, -isen adj. lihtkordne, iga-

päine, paras, keskmine, tuttaw,
pruugitaw; tavalliset metsälinnat
tuttawad metsalinnudjt. hämähäk-
ki liht hämblik.

tavallisesti adv. enamaste, alati.
tavallisuus, -uuden s. lihtsus, uleiild-

ne pruuk.
tavara s. warandus; irtain t. lah-

tine warandus.
tavaraton, -ttoman adj. warandu-

seta, omanduseta, wööVas.

tavaton, -ttoman adj. harwuldane,
haruldane, harwuline, olemata.

tavaus, -uksen s. silbi, weerimine.
tavoitan, -ttaa ja
tavoittelen, -itella v. tabama, kinni

t, saada katsoma.
tavollisnns, -uuden s. kasinus.
tavoton, -ttoman adj. ebakasinus.
tavottelen, -otella v. tavoittelen.
te pron. pers. teie; eikö hän tei-

dän sitä tee kas ta teile seda eitee.
teeri, -rin 1. ren s. teder.
teen, tehdä v. tegema, walmistama,

toimetama; tehtävä s. tehtaw töö,
nöu.

te’eskelemätön, -ttömän adj. loomu-
lik (kombede poolest).

te’eskelen, -llä v. tegema, teeskele-
ma; näitama hennasi tegewad; mi-
nun mieleni teeskelee minul on
himukene, tahtmine: tosiko vai
teeskelty kas tosi ehk tehtud e.
walelik.

te’etän, -ttääv. teetama, teha laskma.
tehdastyö s. wabrikutöö.
teho s. möjudus, wöimus, möjumine,

möödumine.
teidän tv. te.
teilaan, -lata v. wölla tostma (tape-

tud surnukeha).
teiri = teeri.
teirin-liha s. tedreliha.
teitön, -ttömän adj. teetu, teetä, tee-

deta.
tekemätön, -ttömän adj. tegemata,

tegematu.
teko, te’on s. tegu, töö, tegemine.
teko-kade, -kateen s. walekaus, ar-

watud kaus, walehukkumine.
teko-syy s. teupöhjus, walepöhjus.
teksti s. tekst, kirjatiikk, kirjatun-

nistus.
Tellervo s. = Hillervo.
teloitan, -ttaa v. ära hukkama, möö-

gaga ära h., surma, panema, pu-
ruks raiuma.

tempaan, -mmata v. tömbama, ra-
hani a.

tempaisen, -mmaista v. tömmatama.
temppeli s. tempel.
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temppu, -mpun s. temp; siinä se t.
onkin siin se sölm aga ongi.

tenka, -ngan s. teng.
te’os -oksen s. tegu, töö, toimetus,

naamat.
teroitan, -ttaa v. teritama.
terva s. törv.
terva-harja s. törwahari.
terva-mies, -miehen s. törwamees,

törwasöudja, törwakaupleja.
terva-vene, -een s. törwawene, tör-

wapaat.
terva-tynnyri s. törwattinder.
terve, -een adj. terwe.
terveellinen, -isen adj. tenveline.
tervehdin, -htiä ja
tervehdän, -htää v. terwitama, tere-

tama.
terve-tullut, -lleen adj. terwe-tulnud,

terwe tulemasi.
terveys, -yden s. terwis.
terä s. terä.
terävä adj. teraw, nohe.
Teräväinen, -isen adj. = terävä,
testamentti, -ntin s. testament.
teuras,’ -aan s. tapuelajas.
teurastan, -aa v. tapma (looma).
tie s. tee; tiehensä ära, oma teed;

tiellä teel, ees, takistuseks; yksin
tein seda sama teed, sell samal
teel, siin samas, sell samal korral.

tiedustan, -aa s. kuulama, uurima,
kiisitelema.

tiedustelen, -11 a v. kuulelema, järel
kuulama, uurima.

tiedän, tietää v. teadma; tietääk-
semme meie teaduse järele; tie-
tääkseni minu teaduse järge; tiet-
ty teatud, teataw, wiss.

tien-haara s. teeharu.
tiennyt=tietänyt part. verb. tiedän,
tienoo, -oon s. koht, pool, iimbrus;

Pelymin tienoossa Peliimi iimber-
kaudu.

tieto, tiedon s, teadus, tundmine,
teadmine.

tiettiin = tiedettiin veri. tiedän.
tietty w. tiedän.
tiettävästi adv. muidugi, teaduse

pärast, wissiste.

tietymätön, -ttömän adj. teadmata;
tietymättömiin teadmata kului,

tietysti adv. muidugi.
tietä (liihend.) = tietää waata tie-

dän.
tietäjä s. teadmamees, manatark.
tietämätön, -ttömän adj. teadmata,

tundmata.
tiheä 1. tihiä adj. tihe, paks, sage.
tiikeri s. tiiger.
tiili s. teiliskiwi.
tiili-katto, -katon s. teiliskiwikatus,

teiliskatus.
tiima-kausi, -nden s. tund, tunniaeg.
tiistai s. töisipäew.
tika-puut s. plur. redel.
tikkaelen, -11 a v. tikkima, tikiske-

lema.
tila s. ase, koht, asu, olu, oluwiis,

kohalisus, talukoht, talu; hänen
tilassansa tema kohal.

tilaisuus, -uuden s. asu, koht, asi,
maht, olu; uskonopista ei ole
tässä tilaisuutta puhua usust ei
ole siin asu e. wöimalik könelda.

tilallinen, -isen adj. taluline, koha-
line, talumees.

tilaton, -ttoman adj. talutu, kohatu.
tilin-teko, -te’on s. arutegu, arute-

gemiue, aruaime.
tilkku, -kun s. lapp, paigakene.
tilus, -uksen s. talukoht; plur. piir-

kond, maapiir, wald.
tingin, -nkiä v. tingima.
tipun, -ppua v. tilkuma.
tirkistän, -ää v. sirutades waatama.
tirskahdan, -htaa v. tiratama, por-

kama.
tiski s. poodilaud, muiimiselaud.
toden-mukainen, -isen adj. töelik.
toden-näköinen, -isen adj. töenägu-

ne, töenäuline.
todistan, -aa v. tunnistama,
todistus, -uksen s. tunnistus,
todistus-kirje, -een s. tunnistusekiri.
to’e, tokeen s. töke, sulg.
tohdin, -htia v. tohtima.
toimekas, -kkaan ja
toimellinen, -isen adj. hakkaja, toi-

meline, agar.
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toimellisuns, -uuden s. toimelisus,
agarus, sildisus, tallitamisejöud.

toimi, -men s. tallitus, agarus, toim,
nöu, hooi: tyhjin toimin tuhjal
toimel, tiihjalt, tulija käega, tiihja-
de kätega.

toimi-kunta, -nnan s. toimekond, ko-
mitee.

toimitan, -ttaa v. toimetama; toi-
mittamalla toimetusega, toimeta-
des.

toimittelen, -itella v. toimetelema,
tallitelema.

toimitus, -uksen s. toimetus, redakt-
sia, tallitus.

toinen, -isen lurjus, ja pron. indef.
töine; toinen toistansa töine töist,
iihtetöist; toisinansa,toisinaan adv.
wahest, wahelt; toisin adv. töisel
wiisil, muni wiisil, töisitau, töisiti.

toinnun, -ntua v. toibuma.
toisellainen, -isen adj. toisesugune.
toistan, -aa kordama; toistamiseen

adv. töist korda.
toiste ja toisti adv. töine kord, töi-

sel korral.
toivo s. lootus, soowimus.
toivon, -oa v. lootma, soowima.
toivoton, -ttoman adj. lootuseta.
toivotus, -uksen s. soowitus.
toki adv. siiski, ommeti, wast, önneks.
tollotan, -ttaa v. suuga ammuli seis-

ma, suuga waatama.
tomu s. tolm, pörm.
tora s. toru, tiili,
torahammas, -mpaan s. kihw.
tori s. toru.
torjun, -ua v. torjuma,
torkahtelen, -hdella v. tukkuina, kuk-

kuma, langema.
torkku, -rkun s. tukkumine, tukku-

mus.
torni s. toru.
torpan-tapainen, -sen adj. rentniku-

majasarnane, popsimajasarnane.
torppa, -rpan s. rentnikutalu, pop-

simaja, wäike talu.
torppari s. popsi, rentnik (kes töise

maal elab ja maksab renti maa
omanikule).

torun, -na v. torima, toruina; toru-
malla torudes.

torvi, -von s. pill, toru, sarw.
tosi, toden s. tosi; täyteen toteen

usna töeste, täieste ja töeste;
totta adv. töeste, arwates, arvva-
mise järge; totta kaiketi wissiste;
todella adv. töeste; todellakin
töeste, iisna töeste; tosin wissiste,
kuli, töeste.

tosine, -eens. (murd) ajalugu, historia,
toteudun, -utua v. tödenema, töeks

saama.
totinen, -isen adj. tosine, töeline.
totisesti adv. töeliseste.
totta w. tosi.
tottelen, totella v. (söna) kuulma.
tottumus, -uksen s. harjutus, harju-

mus, harinemine.
totun, tottua v. harineina, harjuma;

tottua pois ära harinema, wöör-
duma; siihen pitää olla tottumus
sellega piab harjunud olema.

totutan, -ttaa v. harjutama.
totuus, -uuden s. tösidus, tosi, töde.
touko, tou’on s. töug.
toukokuu s. meiukuu, maikuu.
touko-pelto. -Ilon s. töugpöld, töuu-

pöld, suwewiljapöld.
toveri s. seltsiline, kooliwend.
tröijy s. wammus, jakk, kamsul.
Tsoneremissi s. Tsheremiss.
Tschuvaschi s. Tshuwash.
Tseys, -yn s. Tseiis, Zeus.
tuhansi-määrin ja
tuhansittain adv. tuhandete kaupa,

tuhande wörra.
tuhat-järvinen, -isen adj. tuhande-

järwine, tuhandejärweline.
tuhka, -hau 1. -hkan s. tuhk.
tuhlaan, -lata v. ära pillama.
tuhma adj. rumal, juhm.
tuho s. hukk, hukatus, laastamine.
tuhoan, -ota v. liukkaina, laastama.
tuijotan, -ttaa v. uksi silmi e. pun-

gis wahtima.
tuikan, -kkaa v. wilkuma, wilgutama.
tuiki adv. töeste, wäga, liig.
tuikin, -kkia v. wilkuma, wilgute-

lema.
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tuima adj. tuim, wali, wihaw, hir-
mus, soolatu, mage.

tuisku s. tuisk.
tuiskuan, -uta v. tuiskuina,
tukala adj. rasklik, wastumeelne.
tukeva adj. tugew.
tukevaisuus, -uuden s. tugewus.
Tukholma s. Tukholm, Stokholm.
tuki, tu’en s. tugi.
tukin, tukkia v. toppima.
tukka, tukan s. hiuksed, tukk.
tnkkean, tuketa v. toppima, kinni t.

tungima.
tukkeun, -uta v. hennast toppima,

tikkuma.
tukki, tukin s. palk, weskipalk.
tuleennun, -utua v. kiipsma (wiljast).
tulen, -11 a v. tulema, saama, puu-

duma; tuli täyteen sai täieks e.
täis; siitä mitä oli tullut oppi-
maan sellest, mis ta oli öppeda
saanud e. oli oppenud; intpers. ge-
netiwiga: minun tulee miuule tu-
leb, minäpian; tuleva tulew, järg-
mine.

tulevaisuus, -uuden s. tulewus, tu-
lewik.

tuli, -len s. tuli.
tulija s. tulija.
tulikipuna s. tulekibe, tulesäde.
tuli-meri, -ren s. tulemeri.
tulinen, -isen adj. tuline.
tuli-sija s. tulease.
tuli-tikku, -tikun s. tuletikk.
tulkki, -Ikin s. tulk, tölk, tölk, wa-

herääkija, keelemees.
tulo s. tulek, tulemine; sissetu-

lek.
tulukset s. plur. tulused.
tulva s. tousnwesi, körge e. suur

wesi; olla tulvillansa körgel weel,
töusuweel olema; suurella tulval-
la suure weega.

tulva-vesi, -veden s. tousnwesi, kör-
ge wesi.

tulva-vuosi, -vuoden s. töusuwee-
aasta, körge-wee-aasta; jäät liik-
kuvat suurina tulvavuosina suu-
re-wee-aastadel.

tumma adj. tume.

tumman-kalvea adj. tume kahwatu,
jumetu.

tungen, -nkea v. tungima, tikkuma,
tukkima; tunkihen 3 p. sing. ref-
lex. tungis hennast, tikkus hen-
nast.

tungos, -oksen s. tung, murd, kit-
sus.

tunkeudun, -utua ja
tunkeun, -uta v. hennast tungima,

tikkuma.
tunkio s. sönnikuhunnik.
tunne, -nteen s. tundmus.
tunnen, -ntea v. tundma, ära tund-

raa; tunteminen tundmine; itsen-
sä t. henesetundmine.

tunnoton, -ttoman adj. tundmuseta.
tunnun, -utua v. tunduma.
tunnus-merkki, -rkin s. tunnismärk,

täht.
tunnustan, -aa v. iiles e. ette tun-

nistama.
tuntematon e. tuntematoin, -ttoman

adj. tundmata, wööras; tuntema-
toin omaa hyväänsä tundmata
oma hääd, kes ei tunne oma
hääd.

tunti, tunnin s. tund.
tunto, -nnon s. tundmus, teadus, sii-

dametunnistus.
tunto-merkki, -rkin s. tunnismärk,

täht.
tunturi s. lumimägi, tundur.
tunturi-poro s. mägipöder.
tuntuvaisemmasti adv. tunduwamas-

te, mojuwamaste.
tuo pron. dem. too, se seal; tuossa,

tuolla seal, siin; tuosta sealt, siit;
tuolta sealt; tuo tuostakin wa-
hest, wahelt; tuota on aika narri
too e. se on päris halp.

tuohi, -hen s. tohi, toht.
tuohi-kalu s. tohuriist, tohiriist.
tuohi-kontti, -ntin s. tohikong, tor-

bik.
tuohus, -uksen s. tohus, wahakiiu-

nal.
tuohustan, -aa v. tohusel e. ael kai-

ma, ahinga e. wästraga kalu pist-
ma e. piiudma.
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tuokio s. tunnikene, tiikk aega; kun
sitä ei tuokioon kuulunut kui se-
da wäha aja pärast ei kuulu-
nud.

tuoli s. iste, tool, järg.
tuollainen, -isen adj. toosugune, sel-

lesugune.
tuomari s. kohtumöistja.
Tuomas, -aan s Tooraas.
Tuometar, -ttarens.toomewaim,Too-

metar.
tuomi, -men s. toom; toompää.
tuomio s. sundimus, kohtusäädus,

kohtumoistmiseotsus.
tuomio-kapituli s. piiskopikohus.
tuomio-kirkko, -rkon s. toomkirik.
tuomio-kunta, -nnan s. kohtupiir,

kohuskond.
tuomio-päivä s. wiimne päew.
tuomisto s. toomistik.
tuomitsen, -ta v. kohut möistma,

sundima.
Tuomi-vaara s. Toomeraägi.
tuommoinen, -isen adj. toosugune,

sellesugune.
tuon, tuoda v. tooma; tuominen too-

mine, plur. tuomiset.
Tuoni, -nen s. Toon, surmawaim,

Toonela peremees. surm.
tuore 1. tuores, -een s. toores, wärske.
tuorstai s. neljaspäew.
tuotan, -ttaa v. tuua laskma, too-

tama.
tupa, tuvan s. tuba.
tupakka, -akan s. tubakas.
tupakka-piippu, -piipun s. tubaka-

piip.
tupakoin, -idä v. suitsutama, tuba-

kat tömbama.
tupruan, -uta v. keerduma, tuisku-

ina, tuhisema, keerlema, tursuma.
turhani s. turhan.
turha adj. asjatu, tiihine, tilhi; tur-

haan adv. asjata.
turhuus, -uuden s. asjatus, tiihjus,

edewus.
turkki, -rkin s. kasukas.
Turkkilainen, -isen s. Tilrklane.
Turku, Turun s. Turg, Turulinn.
turmelen, -11 a v. raiskama, rikku-

ma; (kuin että koko perhe) tur-
mellaan raiska läheb.

turmellun, -Itua v. raiskuma, rikku-
ma, rikkuneina, raisku minema.

turmelus, -uksen ja
turmio s. rikutus, raisk, kautus, hä-

witus.
turpa, -rvan s. koon.
turpa-jonhi, -hen s. koonujöhw.
tnrpa-suitset s. phir. koonuohjad,

koonusuitsed.
Tnrun-kaupunki, -ngin s. Turulinn.
Tnrun-linna s. Turuloss.
turva s. turb, kaitsus, turwe, tugi,

usaldus, julgus; omiin turviinsa
oma tue nojale; täysin turvin täie
usaldusega, kartuseta.

turvaan, -vata v. kaitsema, tugema,
warjuma; usaldama. warju otsima;
turvataarmoon armus warju otsima.

turvaisuus, -uuden s. warjulisus, jul-
gus, kindlus.

turvallinen, -isen adj. julge, usal-
dataw, warjatud, warjuline.

turve, -rpeen s. turblas, turbas.
tuska s. tusk, walu; tuskin adv. wae-

walt.
tuskastun, -ua v. tuskuma, tiidima.
tuskin adv. w. tuska.
tutaan = tunnetaan w. tunnen.
tutkija s. uurija.
tutkin, -ia v. uurima.
tutkinto, -nnon s. eksam, uurimine.
tuttava (liih. tunnettava) adj. tut-

taw.
tuttavuus, -uuden s. tuttwus.
tuttu, tutun (liih. tunnettu) adj. tot-

taw.
tutusti adv. tuttawaste, tutwaste.
tuudittaja s. häilutaja, kiigutaja,

höötsutaja.
tnudittelen, -itella v. häilutelema,

kiigutelema.
tuuhea, adj. ahukas, haukas, sager.
tunkki, tuukin s. laudlina.
tnulen-viima s. tuulehoog, aha tuul.
tuuli, -len s. tuul.
Tuulikki, -ikin s. metsaneid, Tabio

tiitar.
tunlinen, -isen adj. tuulne.
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tuulispää s. tuulispask.
tuuma s. toll.
tuumaan, -mata v. = tuumia,
tuumainen, -isen adj. tolline; kah-

den t. kahetolline.
tuumin, -ia v. mötlema, henesekeste

m., läbi mötlema 1. rääkima.
tuutilainen, -isen s. ja
tuntulainen, -isen s. kätkilaps, häl-

liline.
tydyn, tytyä v. = tyydyn,
tyhjennän, -ntää v. tiihjendama, tii-

hendama.
tyhjyys, -yyden s. tiihjus, tiihiclus.
tyhjä adj. tilhi; toimittaa tyhjää

tiihja toimetama, laisklema: käy-
dä tyhjäksi ttihjaks saama,

tyhjä-sydäminen, -isen adj. tiihja-
siidamine, tiihjasiidameline.

tyhmä adj. rumal.
tykillä-ampuminen, -isen s. suure-

tiikiga-laskmine.
tykin, -kkiä v. tuksuma.
tykin-luoti, -luodin s. suurtiikikuul.
tykistö s. tiikistik, artillerii.
tykki, tykin s. suurtiikk.
tykki-kivi, -ven s. suurtukikiwi.
tykki-tuli, -len s. tiikituli, suurtilk-

kidetuli.
tykki-väestö s. tiikiwägi, suurtiiki-

wägi.
tykkönänsä adv. koguni.
tykö s. postp.: tykö juure; tyköä

juurest; tykönä juures,
tylleröinen, -isen adj. miitsakukene,

miitakas.
tylsä adj. niiri.
tyly adj. lahkuseta, lahkusetu, ktll-

masiidameline.
tylyys, -yyden s. lahkusetus, kare-

dus.
tynnyri s. tiinder.
typerä adj. rumalasegane, rumala-

päraline, rumalukene, 1011.
typi adv. iisna; typi tyhjä,
tyrmiä adj. kange, isemeelne.
Tyrvää s. kihelkond Sadakonnas.
tyttö, tytön s. tiidruk, tiitar.
tyty .. . = tyyty . . .
tytär, -ttären s. tiitar.

tytär-lapsi, -sen s. tiitarlaps.
tyven, -nen adj. ja s. = tyyni,
tyvi, -ven s. tiiwi; (pussi) pära.
tyydyn, tyytyä v. rahul olema, tai-

buma; tyytyisinköliän ei tea kas
ma rahul oleksin, kas ma wahest
oleksin rahul.

tyydytän, -ttää v. rahuseks tegema
ralmle saatma, waigistama.

tyyni, -nen adj. waga, tasakene: s.
waga ilra.

tyynni adv.koguni; kaikki tyyni iis-
na köik, köik puhas.

tyyris, -iin adj. kallis,
tyyristyn, -yä v. kallimaks saama,
tyytymättömyys, -yyden s. rahntus,

ratmta-olemine.
tyytyväinen, -isen adj. rahuline, ra-

hul-olew.
tyytyväisyys, -yyden s. rahulisus,

rabul-olemine.
työ s. töö.
työ-huone, -een s. töömaja.
työläs, -ään adj. suure-töine, palju-

tftine, töökas, raske, wastumeelne.
työläästi adv. raskeste, wastumeel-

seste.
työ-mies, -miehen s. töömees.
työnnän, -ntää v. liikkuma.
työn-te’ettäjä s. tööteetaja, tööand-

ja, tööisand.
työn-tekijä s. töötegija.
työn-teko, -te’on s. töötegu, tööte-

gemine.
työ-reki, -re’en s. tööregi, regi.
työ-vaatteet s. plur. tööriided.
työ-väki, -vä’en s. töörahwas.
tähdellinen, -isen adj. tähtjas.
tähden postp. pärast.
tähkä, -hän 1. -hkän s. wiljapåä.
tähti, -hden s. täht.
täkä-; täällä, -Itä adv. teal, -lt,

siin, siit.
täkäläinen, -isen adj. siiupoolne,

siitpoolne.
tällainen, 1. tällainen, -isen adj. tä-

mänlainen = sellesugune.
tällöin adv. sell ajai; silloin tällöin

mönikord.
tämä pron. dem. se, se siin; adv.

1
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tässäsiin; tästä siit; tähän siia; tä-
nänsä selles olemissa: selles olus.

tämmöinen, -isen adj. = tämänlainen,
tänne adv. siia, tenna; tänne asti

siiamaale.
tänä-päivänä, tänäpänä, w. päivä,
tärkeä adj. tähtjas.
tärväilen, -llä v, raiskama, rikkuma,
täst’-edes adv. sellest ajast.
täten adv. sell wiisil.
täydellinen, -isen adj. täieline.
täydellisemmästi adv. täielisemini,

täielikumalt.
täydellisesti adv. täieliseste, täieli-

kult.
täydellisyys, -yyden s. täielisus,

täius.
täynnä tv. järgm.
täysi, täyden adj. täis, täielik; tulla

täyteen täieks saama; täydelleen
täieste; adv. essiv. luhend. täyn-
nä, täynnänsä täieks, täis.

täysi-aikainen, -isen adj. täie-iali-
ne, täie-aegne.

täysi-kasvuinen, -isen adj. täiskas-
wanud.

täysi-painoinen, -isen adj. täieras-
kune, täieraskuseline.

täysi-voimainen, -isen adj. täieram-
mune.

täydyn, -tyä v. täidima, täidenema,
täieks saama; impers. pidama,
sund olema; minun täytyy ma
pian; jokaisen täytyy tunnustaa
igaiiks piab tunnistama,

täyte, -tteen s. taide,
täyteläinen adj. täidlane, täis.
tää = tämä.
tääl .. . to. täkä.
töin-tuskin adv. waiwalt (instrukt

sönadest työ ja tuska),
törkeä adj. kare, jäme, ropp, ine-

tu, roojane.
törmä s. randmägi.
törmäpääsky s. liiwapääsukene.
törötän, -ttää v. uähtawale pistma,

seisma.
töytäisen, -stä v. töukama, torma-

ma; töytäisivät yli kivien susta-
siwad hennast uli kiwide.

U.
ndar, ntaren s. udar.
nhittelen, -itella v. ähwardama.
nhka, uhan s. ähwardus.
uhkaan, uhata v. ähwardama; uh-

kaavinna koige ähwardawamana.
nhkaelen, -11 a v, ähwardelema.
uhkaus, -uksen s. ähwardus.
uhraan, -rata v. ohwerdama.
uhraus, -uksen s. ohwerdus.
uhraus-paikka, -ikan s. ohwerdami-

sekoht, ohwerduskoht.
uhri s. ohwer.
uhri-paikka s. ohwerduskoht, oh-

werdarnisepaik.
uija s. ujuja.
uima-laulu s. ujumiselaul, suplemi-

selaul.
uima-mies, -miehen s. ujuja, supleja.
uima-nahka, -hau, 1. -hkan s. war-

wasnahk, ujumisenahk, lest.
uin, uida v. ujuma, suplema.
ukko, ukon s. wana mees; Ukko

Ukk, Uku; pitkse ja taewa jumal,
ukkonen, -osen s. pitkne.
ukon-tnlen-johdattaja s. pitksejuha-

taja, pitksewarras.
ulappa, -apan s. mere-, järwelage-

dus, lai lage, awar järw, meri.
uljas, -aan adj. julge, waper, tore,

uhke, ksrk.
uiko s. wäli; adv. ulkoa wäljast-

pääst wäljalt poolt; ulkona wäl-
jas; u. jostaki mingi, millegi wäl-
jal poolel; ulkona talosta eemal
talust; ulos wälja. Komp. ulom-
pana eemal, kaugemal; ulommaksi
eemale, kaugemale, enam wälja.

ulkoa-oppiminen, -isen s. pähaöppi-
mine.

ulko-huone, -een s. wälimaja, wäl-
jane maja.

ulko-ilma s. wäli-ilm, wäljane ilm.
ulko-kultaisuus, -uuden s. silmatee-

nistus, salajus.
ulko-käytös, -öksen s. wäline pruuk,

wälispidine kombe.
ulko-maa s. ja plur. wäljamaa; ul-

komailla wäljamaal, wäljamaadel.



99

Blko-maailma s. wäljamailm, wäline
maailm.

nlko-maalainen, -isen s. wäljatnaa-
lane.

ulko-muoto, -muodon s. nägu, wäli-
ne nägu.

ulkonainen, -isen adj. wäline, wäl-
jane, wälimine, päältkaudune, pin-
napoolne.

ulkonaisesti adv. wälimeselt -poolt,
wäljapoolseste, wäljapidi, poolt,
wäljalt.

nlko-näkö, -n'å’ön s. wäljapool, wä-
limine pool; nlko-nä’ölt'å, -näyl-
tänsä wälimiselt poolt, päältkau-
du, pääliskaudu.

nlko-pilia, s. wälimine öu.
nlko-pitäjä s. wälikihelkond, wäli-

mine, kaugem kihelkond.
nlko-portti s. wälimine wäraw, wä-

liwäraw.
ulko-pnoli, -len s. wälimine pool,

wälipool, wäljapool, wälimine pool;
nlko-pnolella, -puolelle wäljas-
pool.

nlko-syrjä s. wälimine sörw, wäli-
sörw, wäline äär e. kiilg.

ulko-työ s. wälitöö, wäline töö.
nlom ... w. uiko.
ulos adv. w. uiko.
ulos-huokaan, -huo’ata e. wälja-oh-

kama, wälja hingama.
ulos-levitetty, -etyn adj. wälja lau-

tatud.
nlos-otto, -oton s. wäljawötmine.
nlos-päin adv. wäljaspidi.
ulos-seisova adj. wäljapistaw.
nlos-teko, te’on s. tegu, talurahwa-

tegu.
ulos-viskattu adj. wäljawisatud.
ulottuvaisesti adv. kullalt, möjusaste.
ulotun, -ttua v. ulatama; soisin ulot-

tuvani ma soowiksin, et ulataksin
e. ulatawat.

ulpukkainen, -isen s. lommuleht, ku-
pu- e. järwe-leht.

Ulvila s. tPorilinnajuures).
ulvon, -oa v. ulguma.
umpi s. umb; umpeen adv. umbesse,

umbe; sitoa umpeen umbe siduma.

nmpi-jää s. umbjää, raadjää; nmpi-
jäässä umbjääs, raadjääs.

nmpi-putki, -ken s. umbputk.
nnebntan, -ttaa v. unohdan,
nnen-näkö, -nä’ön s. unenägu.
unhot ...w. unohd ...

uni, unen s. uni; unissaan unes.
unohdan, -htaa v. omistama,
unohdus, -uksen s. unustus, unusta-

mine; jäädä unohduksiin unus-
tusesse jäämä,

nnto, uunon s. unekas, unipää.
Uplanti, -nnin s. Upland.
upo adv. usna; upo uupunut tisna

wäsinud.
upotan, -ttaa v. wajutama, uputama;

lumi upottaa lumi wötab sisse,
jalgah, lumi ei kanna,

nppi-niskaisesti adv. kangekaelne.
nppoan, upota v. wajuma, uppuma.
uppoudun, -utua v. wajuma.
upsieri s. ohwitser.
ura s. wagu, uru, teerada.
Uraali s. Uraal.
urakka, -akan s. kaheaastane pöd-

rahärg e. sönn.
urhea adj. waper.
urho s. kangelane, waper mees.
urhoollinen, -isen adj. waper.
urhoollisesti adv. wapraste.
urhoollisuus, uuden s. wäprus.
urkkija s. nuuskija, salakuulaja, ön-

gitseja.
uros, uroon 1. urhoon s. isane, kan-

gelane, waper mees.
uros-poro s. isane pöder, isapöder.
urous, -uden s. waprus.
urpa, urvau s. urb.
usea adj. moni, mitu, möned, mit-

med; useamman kerran rohkem
kord; useana vuonna mitmel aas-
tai; useammissa huoneissa suure-
ina hulga e. enamistes majades;
en useinkaan ole ei ma mönigi
kord ole. adv. usein sagedaste, tih-
ti; useampia päiviä mitu päiwa;
useammin sageclamini; useimmin
köige sagedamini.

nseammasti adv. sagedamini, sage-
damaste, wäga sagedaste.



100

useasti adv. sagedaste, mitu korda.
useimmasti adv. enamiste, köige sa-

gedamini.
useimmiten adv. enamiste.
uskallan, -Itaa v. julgema, usaldama.
uskallus, -uksen s. julgus, usaldus.
usko s. usk.
uskolainen, -isen s. usklik, usuline.
uskollinen, -isen adj. usuline, ustaw.
uskollisesti adv. ustawaste.
uskollisuus, -uuden s. ustawus.
uskon, -oa v. uskuma.
uskon-harjoitus, -uksen s. jumala-

teenistus, usubarjutus.
uskon-oppi, -opin s. usutunnistus.
nskon-puhdistus, -uksen s. usupuhas-

tus.
uskonto, -nnon s. usk.
uskoton, -ttoman adj. usutu, eba-

usulik.
uskovainen, -isen adj. usuline, us-

kuja, jumalakartlik.
utelen, udella v. kiisitelema, kuula-

ina, uudlema.
uteliaisuus, -uuden s. khsitelemine,

uudlemine, uudishimu; uteliaisuu-
den vietävänä uudishimu haugu-
teltawana.

utu-paita, -idän s. udusärk.
uuden-aikainen, -isen adj. uueaegne.
uuden-aikaisesti adv. uueaegseste.
uudis-asukas, -kkaan s. uus asuja,

uusasunik, uus elanik.
uudis-asunto, -nnon s. asutus, uus-

asutus.
uudis-talo s. uus asutus, asutud talu.
uudistun, -ua v. uudenema, uueks

saama.
uuhi, -hen s. emane lammas, uhe,

utt.
uuni s. ahi.
uunin-tekijäs. ahjutegija,miiiirissepp.
Uuraa s. Wiiburi lahesuu.
uuri s. uur, taskukell.
uus, uuden adj. uus; uudesta, uu-

destansa uueste, uus kord.
Uusi-maa, Uuden-maan s. Uusmaa

(Helsingi kubermang).
uusi-vuosi, uuden-vuoden s.uus aasta.
Uus-maa s. = Uusi-maa.

Uus-maalainen, -isen s. Uusmaalane.
uutinen, -isen adj. uudne; s. uudne

asi.
uuttera adj. töökas, agar.
uutterasti adv. töökaste, agaraste,

usinaste.
uuvun, uupua v. waibuma, wäsima;

nupua uneen unesse uinuma, wai-
buma.

uuvns, -uksen s. waibumine, wäsi-
mus; olla uuvuksissa waibunud,
wäsinud olema.

Y.
vaadin, vaatia v. nöudma, sundima;

vaatima s. nöudmus, nöudmine;
vasta voudin vaatimalla alles mak-
suwötja nöudes.

vaadin, vaatimen s. emapöder, pod-
ralelim.

vaaktinen, -isen adj. wahune, wa-
huline.

vaahtoilen, -11 a v. wahtuma.
vaaja s. = vaadin,
vaaka, vaa’an s. kaal, waag.
vaalea adj. walkjas, walwakas, kah-

iratanud.
vaalenen, -leta v. walkjaks saama,

walgunema, kahwatama.
vaali s. walitsemine.
vaan adv. iäksi, ainult, honj. Aga,

waid.
vaara s. mägi; kahju, kabjukoht.
vaarallinen, -isen adj. kabjuline,

kardetaw.
vaaraton, -ttoman adj. kahjutu, kah-

juta.
vaari s. hoid, lugupidamine; pitää

vaaria hoolt kandma, lugu pida-
ma, tähele panema; piti tarkan
vaarin kindlat hoolt pidas; ottaa
vaarin 1. vaariin tähele panema,
kuulema.

vaarin-otan v. tähele panema.
Vaasa s. lian; Vaasa sugu.
vaate, -tteen s. riie; pl. vaatteet

riided, tilikond.
vaatetan, -ttaa v. ehtima, riidesse

panema.
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vaatimus, -uksen s. nöudmus, nöucl-
mine.

vaatteus, -uksen s. iilikond, riided.
vaellan, -Itaa v. köndima, kaikuma,

reisima.
vaellus, -uksen s. köndimine, kul-

kumme, reisimine.
vahingoitsen, -ta v. kahjo tegema.
vahingollinen, -isen adj. kahjuline.
vahinko, -ugon s. kahjo, äpärdus.
vahti, -hdin s. waht.
vahva adj. tugew, kindel, wahw.
vahvasti adv. tugewaste, kindlaste,

rohkeste.
vahvistan, -aa v. wahwastama, kind-

lustama, kinnitama.
vahvistus, -uksen s. kindlustus, kin-

nitus.
vahvistus-keino s. wahwastamise-

wiis, kindlustamisewiis, kindlusta-
misenöu, kinnitamisewiis.

vahvuus, -uuden s. tugewus, kind-
lus, wahwus.

vai leonj. wöi; vai niin wöi nenda,
wöi nii.

vaihdan, -htaa v. wahetama.
vaihettelen, -eteliä ja
vaihtelen, -hdella v. wahetelema.
vaihtokauppa, -upan s. wahetuse e.

wahetuskaup.
vaikea adj. raske, waewaline.
vaikenen, vai’eta 1. vaiketa v. waik-

nema, waikema.
vaikeroitsen, -ta v. kaebama, oigama.
vaikka konj. ehk kiill, ehk, olgu

et, kui ka; vaikka kuinka kui
tahes; vaikka kuinka suuri kui
suuri tahes, olgu kui suuri tahes.

vaiko = vai.
vaikutan, -ttaa v. möjuma, suunita-

ma, tunduma, toime saama, puut-
tuma, liigutama, puudutama; vai-
kuttivat surua häratasiwad kur-
kusi; ei näytä metsästykseen mi-
tään vaikuttavan ei näitä kiitti-
misesse sugugi puutuwad.

vaikutus, -uksen s. möjumine, luu-
dumme, puuttomine, liigutamine,
jälg; katolisuuden vaikutukset
katooliusujäljed.

vailla adv. waja; olla vailla waja
olema,puuduma; väkää vailla sy-
len korkuiset siilest natuke waja.

vaillinainen, -isen adj. puuduline,
wajalik.

vaillinaisuus, -uuden s. puudnlisus,
puudus.

vainio s. naine, waim.
vaimo-iliminen, -isen s. naisterahwas.
vaimon-puoli, -len s. naisterahwas.
vaimo-väki, -vä’en s. naistesugu,

naisterahwad.
vain pari. = vaan.
vainaja adj. ja s. önnis, surnud ini-

mene.
vainen adv. töeste, wissiste.
vainio s. sulad maad, pollud ja kiil-

wiheinamaad, waiuu.
vaino s. söda, waen, wiha, taga-

ajamine.
vainoan, -otar. waenama, tagaajama.
vainu s. ninaterawos, ninahaisutus.
vaippa, -ipan s. waip, kate, mantel.
vaippakorva, s. ja adj. waibakörw,

waibakörwane, waibakörwaline,
lontkörw.

vaitelen, vaidella v. puuduma, igat-
sema.

vaiva s. waew; vaivoin waewalt.
vaivaan, -vata v. waewama.
vaivainen, -isen adj. waene, wigane.
vaivais-koivu s. sookask.
vaivaisten-huone, -een s. waeste-

maja,
vaivais-tukki, -tukin s. waestelaegas.
vaivalloisuus, -uuden s. waewalisus,

waewasus, raskus.
vaivaloinen, -isen adj. waewaline,

raske.
vaivaloisuns, -uuden s. waewalisus,

raskus.
vaiveroinen, -isen adj. waewaline,

kehwakene.
vaivun, -ipua v. wajuma, wäsima,

waibuma.
vaivus, -uksen s. wajumus, wäsimus;

olla vaivuksissa wäsinud e. wai-
bunud.

vajaalle adv. waja; 4 kuukautta va-
jaalle neli kuud waja.
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vakaa adj. tösine, wagune, vagus,
waga, kindel.

vakainen, -isen adj. kindel, wagune,
tösine.

vakaisesti adv. kindlaste, wagusas-
te, wagusi, tösiseste.

vakavuus, -uuden s. kindlus, wagu-
sus, wagadus.

vakinainen, -isen adj. päris-, kindel,
wagune, jäädav.

vakka, vakan s. wakk, korw.
vako, va’on s. wagu.
vakn, va’un s. kätki, hali.
vakuutan, -ttaa v. kindlustama, kin-

nitama, märku andma, töntama.
vakuutus, -uksen s. kindlustus, kin-

del arwamine.
vala s. vanne.
valaisen, -sta v. valgustama.
vale, -een s. vale.
valeellinen, -isen adj. valelik, wa-

leline.
valektelen, -hdella v. valetama.
valhe, -een s. vale; panna valhetta

valetama, valet ajama,
valistan, -aa v. valgustama.
valistun, -ua v. valgustatud saama,

haritud saama.
valitan, -ttaa v. kaebama, oigama;

valitettava adj. kaebatav.
vatitettavasti adv. kaebatawaste,

seda piame kaebama.
valitsen, -itä v. valitsema,
valittelen, -itella v. kaeblema.
valitus, -uksen s. kaebtus, kaebus.
valitus-kirja s. kaebtusekiri.
valjaat s. pl. hobuseriistad; panna

valjaisin ette panema, rakenda-
ma.

valkea .adj. walge.
valkeainen, -isen adj. vägawalge,

walgekene.
valkea-verinen, -isen adj. walgewe-

rine.
vaikenen, -Ijeta v. walgenema, wal-

geks saama, koitma.
valkoinen, -isen adj. walge, hele.
vallan adv. körgeste, wäga; w. valta,
vallan-himo s. wallahimu, vallitsu-

se hirnu.

vallan-himoinen, -isen adj. vallitsu-
sehimune, -himuline.

vallas-sääty, -säädyn s. herradesci-
sus, saksaseisus, haritud inimised,
saksad.

vallaton, -ttoman adj. wallatu, ille-
annetu.

vallattomuus, -uuden s. wallatus,
iileannetus.

vallitsen, -ta v. vallitsema,
valloitan, -ttaa v. ära wöitma, vä-

giwaldselt wötma.
valloitus, -uksen s. ära-wöitmine,

wötmine.
valloitns-retki, -ken s. vöidutee-

kond, wöidukäik.
valmis, -iin adj. valmis; siitä syn-

tyy 1. tulee valmista sellest saab
päris valmis,

valmistan, -aa v. valmistama,
valmistelen, -11 a v. valmistelema,
valmistun, -ua v. valmiina, val-

mistuma, walmiks saama, kiip-
sema.

valmistus, -uksen s. valmistus,
valo s. walgus.
valo-aine s. valguseaine, walguse-

olu, valgusenöu.
valos-olka, -olan adj. walgeölaline.
valos-olkainen, -isen adj. valgeöla-

line.
valpas, -ppaan adj. valvas, valva-

kasusin.
valppans, -udon s. walwus, usinus.
valta, vallan s. vald, meelewald, wöi-

mus, woli, wägivald, riik; vallat
herravägi, saksad; vallan adv. vä-
ga, suureste; päästä valloilleen
wallali, lahti pääsma; Ostjakkein
vallassa Ostjakide käes; saattaa
vihollisen valtaan annab, muretseb
wainlase kätte; sivistöksen val-
taan hariduse alla.

valtaan, vallata v. vägise vötma,
wöitma.

valtaknnnallinen, -isen adj. riigiline,
poliitikaliue.

valta-kunta, -nnan s. riik.
valta-mies, -miehen s. riigimees, rii-

giammetnik.
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valta-neuvos, -oksen s. riiginöunik,
riiginöuuandja.

valtaneuvos-virka, -ran s. riiginöu-
nikuammet.

valtava adj. wägew, wöimakas.
valtias, -aan s. walitseja, wallitseja.
valtikas, -kkaan s. wägew mees.
valtio s. riik, kroon.
valtio-amiraali s. riigiaclmiraal.
valtiollinen, -isen adj. riigiline, rii-

gi-, kroonu-, wallitsuse-, poliitika-
liae.

valtio-marski s. riigikantsler, riigi-
marshall.

valtio-petturi s. riigipetja.
valtio-päivät s.pl. riigipäewad, maa-

päewad.
valun, -ua v. nörisema, walguma,

waluma.
valve, -een s. walwe.
valvon, -oa v. walwama.
vanha adj. wana; vanhastaan wa-

nast; ennen vanhaan enne wanal
ajal, muiste; vanhoillaan wanul
päiwil, wanal pöhjal.

vanhan-aikainen, -isen ja
vanhan-aikuinen, -isen adj. wana-

aegne, ennemuistne, wana.
vanhemmat, -mpien 1. -mpain s. wa-

nemad (Tcomp. pl. sön. vanha),
vanhenen, -heta v. wananema, wa-

nenema.
vanhennun, -ntna v. wananema, wa-

naks saama.
van-hurskas, -aan adj. waga, juma-

lakartlik, öiglane.
vanhurskaus, -uden s. wagadus, ju-

malakartus, öigus.
vanhus, -uksen s. wana mees.
vanhuus, -uuden s. wanadus; van-

huudesta wanadusest, wanaduse
pärast.

vankeus, -uden s. Wang, wangisole-
mine.

vanki, -ngin s. wang.
vanki-kuljettaja s. wangiwiija.
vankka, -nkan adj. tugew.
vannon, -oa v. wanduma.
vannotan, -ttaa v. wannutama; van-

notettu adj. wannutatud.

vantut, -nttnun s. kinnas (willane).
vapa adj. = vapaa,
vapaa adj j. waba, prii, wallaline.
vapa-ehtoisesti adv. wabatahtlikult,

priitahtlikult.
vapa-herra s. wabaherra.
vapa-herrainen, -isen adj. wabaher-

ralik, wabaherraline.
vapahtaja s. wabandaja, önnistegija,

lunastaja,
vapa-snkuinen, -isen adj. wabasu-

gune, wabasiindinud.
vapa-suknisnns, -uuden s. wabasu-

gusus.
vapa-tahtoineu. -isen adj. wabataht-

lik, priitahtlik.
vapa-tahtoisestiadv. wabatahtlikult,

priitahtlikult.
vapaus, -uden s. wabadus, priius.
vapautan, -ttaa v. wabandama.
vapa-viikko s. wabanädal, priinädal.
vapisen, -sta v. wabisema.
Vappu, Vapun s. Valborg, esimene

Maikuu päew.
vara s. wara, tagawara, warandus,

ettewaatmine, hoidmine;|)Z. varat
wara, warandus; varalla taga-
waral, tagawaraks; pitää vara-
nansa piab omana tagawarana,
hoiab henesele; varaksi tagawa-
raks, tarwis; varoilla tagawaraks;
ettewaatlikult.

vara-huone, -een s. tagawaramaja,
ait.

vara-joukko, -ukon s. tagawarahulk.
varakas, -kkaan adj. warakas.
vara-laita, -idän s. lisaäärelaud, liig-

äärlaud.
varallisuus, -uuden s. jöud, rik-

kus.
varas, -rkaan s. waras.
varastan, -aa v. warastama.
vara-väestö s. tagawarawägi.
varemmin, adv. wareraini.
varhain adv. wara, aegsalt, ajalt.
väri adj. kuuni, palaw.
varis, -iksen s. waris.
varjelen, -11 a v. warjama.
varjelus, -uksen s. warjamine.
varjo s. wari.
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Tarjoan, -ota v. warjustama, war-
jama.

varjostan, -aa v. warjustama.
varkaus, -nden s. wargus.
varma adj. kindel, töeline, julge;

varmaan adv. kindlaste, wissiste,
töeste.

varoitan, -ttaa v. märku and-
ma, maenitsema, (kustki, kellegi
eest).

valkeus, -uden s. walgus.
varoittavainen, -isen adj. maenitsew,

märku andaw.
varoitus, -uksen s. maenitsus, mär-

guandmiue.
varon, -oa v. hoidma, wahtima, eest

hoidma; varova adj. ettewaatlik,
hoidlik.

varovaisuus, -uuden s. ettewaatmi-
ne, hoidlikus, hoidmine.

varpe, -ppeen s. lisaäär.
varpu, -rvun s. warb, witsakene,

oksakene.
varras, -rtaan s. warras, örrekene.
varsi, -rren s. wars, kehä, kuju,

jöeharu; Losvan varsilla Loswa
kallastel; joen varrella joe kal-
dal, ääres; tien varrella v. tee
ääres; käydä varteen löeks saama,

varsin adv.koguni, töeste, suureste,
liig; varsinkin adv. iseäranis.

varsinainen, -isen adj. päris, öige.
Varsinais-Suomalainen, -isen s. Pä-

ris-Soomlane.
Varsinais-Suomi, -men s. Päris-Soo-

me (maakond Turu iimberkau-
du).

varsta s. koot, wart.
varten postp. pärast, tarwis, eest;

mitä v. miks pärast, mille tar-
wis; sitä v. selle tarwis; selle
pärast.

Vartia s. waht, wahimees.
vartia-väki, -väen s. wahiwägi.
vartioin, -oida v. wahtima, walwa-

ma, hoidma.
vartoelen, -11 a v. ootama.
varustan, -aa v. waruma, säädma,

ehitama, enne e. tagawaraks sääd-
ma, enne ehitama.

varnstandnn, -ntna v. liennast ehi-
tama, waruma, ette säädma, ehi-
tama.

varustus, -uksen s. warumus, ehitus;
linnus.

varustus-valli s. kindlusemiiur, kind-
lus.

värvään, -vata v. treiima.
varvas, -rpaan s. warwas.
varvikko, -ikon s. wösastik, war-

wik, warik.
vasa s. wasikas, pödrawasikas.
vasara s. wasar.
vasemman-kätinen, -isen adj. pahe-

makäeline, wasak, wasakukäsine.
vasemman-pnoleinen, -isen adj. pa-

hemapoolne.
vasen 1. Vasempi, -mman adj. pa-

heni, wasak, wasam.
vasikan-nahka, -hän 1. -hkan s. wa-

sikanahk.
vasikka, -ikan s. wasikas.
vaski, -ken s. wask.
vaskinen, -isen adj. waskne.
vaski-pilli. s. waskpill.
vaski-poletti, -etin s. waskmargira-

ha. waskne kontramark.
vaski-raha s. waskraha.
vaski-sauna s. wasksaun.
vaski-sormus s. -wasksörmus.
vaski-äyri s. waskäir (Rootsiraha).
vasta adv. wast, alles, hiljuti; vasta

annan .. . kui siis alles annan ...

kui. ei vastapäinkään ei edaspi-
digi, tulewikus.

vastaan postp. ja adv. wastu, wasta;
sitä vastaan selle wastu.

vastaan, -tata v. vastama, kostima,
tasuma, mingi kohaline e. sarnane
olema; vastata yhteen iihte e.
kokku puuttuma, kokku saama,

vastaava adj. kohaline, kostiw, was-
taw; häntä vastaavilta ukoilta
tema sarnastelt e. kohalistelt wa-
nadelt meestelt.

vastaan-otan, -ottaa v. wastuwötma.
vasta-hakoinen, -isen adj. wastu-

meelne, wastaline, torges, törk-
lik.

vasta-hakoisnus, -uuden s. torku-
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mine, wastaline meel, wastumeel-
sus.

vedän, vetää v. wedama, tömbama.
veen, veet = veden, vedet sonast

vesi.vasta-hanka, -ngan s. wastuta-
mine, törkumine.

vastainen, -isen adj. wastalik, tule-
wane, tulew, wastaline, wasta-
mine.

Vehmaa s. kohanimi
vehnä s. nisu.
vehnäinen, -isen adj. nisune, nisu.
veiari s. kelm, koer.
veikka, -ikan s. kihel, kihl, kihla-

wedu; panna v. kihla lööma e.
wedama.

veikko, -ikon wend, söber, weli.
veikkonen, -isen s. wennikene.
veisaan, -sata v. laulma.

vastakkain adv. wastakute, wastas-
tikku.

vasta-paino, s. wastaröhk, wastaras-
kus.

vasta-päin adv. wastastikku; edes-
pidi, tulewuses.

vasta-päätä adv. wastastikku.
vasta-rinta, -nnan s. wastutamine.

törkumine.

veisaelen, -11 a s. laulelema.
veistämätön, -ttömän adj. westma-

ta, westmatu, tahumata, raiumata.
veistän, -ää v. westma, raiuma, woo-

lima.
vastassa postp. ja adv. wastas, ko-

hai, ees.
vasta-snin adv. wastatikku, wastupi-

di, suu suud wastu.
veisu s. wiis, lanl.
veitsi, -sen s. nnga, wäits.

vasta-snkaan adv. toisipidi, wastu veitsi-työ s. nuatöö, wäitstöö.
wett; selle wastu.

vastaus, -uksen s. wastus, kosimi-
ne, kostus.

vasta-virta, -rran s. wastawoole;
vastavirtaan wastuwett.

veli, -Ijen s. wend, weli.
veljellinen, -isen adj. wennaline,

weljeline, wennalik.
veljellisyys, -yyden s. wennalisus,

weljelisus, wennastus.
veljes, -eksen s. weljes, wennas pl.

wennaksed, weljeksed.
velka, -lan s. wölg; velan otto wo-

lawötmine.

vasten post. ja praep. wastu.
vastoin = vasten.
vastoin-päin adv. wastupidi, töisi-

pidi; selle wastu.
vastustaja s. wastaline, wastutaja,

törkuja.
vastustan, -aa v. wastutama, törkuma
vastustelen, -11 a v. wastutelema, tör-

velkaannun, -utua v. velkaan,
velka-kauppa, -npan s. wölgkaup.
velka-mies, -miehen s. wölgmees,

wölawötja.
velkandnn, -utua ja
velkaan, -nta s. wölaliseks saama;

velkantnansa kui ta on wölaliseks

kuma.
vastnstns, -uksen s. wastutamine,

törkumine.
vati, vadin s. waagen, waat.
vatsa s. koht, wats.
vauhti, -hdin s. hoog, nöbedus;

täyttä vauhtia täies hoous.
vaala s. mölawits; wanik, pärg.
vannat, vaunujen 1.vaunuin s. wan-

ker, töllad.
vaurastun, -na v. kosuma, jöuuka-

maks saama, edenema.

saanud.
velkoja s. wölgaja.
Vellamo s. weenaisjumal.
Vellamon-neito, -idon s. Wellamo-

neid (wee tiitar).
veltto, -Iton adj. lödew, lodew.
velttomainen, -isen adj. lödewa-

poolne.
velvollinen, -isen ajd. kohtuseline,

wolgne; jokainen on velvollinen
iga iihe kohus on.

vavahdutan, -ttaa v. wabistama, sti-
dant tuksatama.

veden-alainen, -isen adj. weealune. velvollisuus, -uuden s. kohus, koh-
veden-paisumus,-uksens.weeuputus. tus, tehtaw, wölg.
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vene, -een s. wene, paat, lootsik;
venekin paatidega.

veneen-mnotoinen, -isen adj. wene-
sarnane, paadisarnane.

venhe, -een s. wene, paat.
vennon adv. wönnu, wöhi, wösi. wör-

si, tisna; v. vieras wönnu wöeras,
umbwöeras.

venyn, -yä v. wenima;pitkali olema.
Venäjä s. Wenemaa, Wene.
Venäjän-maa s. Wenemaa.
Venäläinen, -isen s. Wenelane.
venäläis-jonkko, -nkon s. Wenelaste

hulk.
venäläis-parvi, -ven s. Wenelaste

parw.
venäläis-sota, -sodan s. Wenesöda.
venäläistyn, -yä v. Wenelaseks

saama.
veren-vnodatns, -uksen s. werewa-

lamine.
veres, -eksen adj. wärske, toores.
verhakko, -akon s. peit, peidu-

koht.
verho s. kate.
veri, -ren s. weri.
verinen, -isen adj. werine.
veri-ruskea adj. weretömmu,

ruske.
veri-vainolainen, -isen adj. weri-

waenlane.
verka, -ran s. kalew.
verkko, -rkon s. work.
vero s. maks, pääraha, kroonumaks.
vero-herra s. maksuwötja, kroonu-

maksu e. pääraha-wötja, maksu-
dewötja.

veron-alainen, -isen adj. kroonu-
maksudemaksja, maksude- e. pää-
raha-alune, päärahamaksja.

veron-kantaja s. maksude wötja,
kroonumaksude wötja, pääraha-
wötja.

veron-maksava adj.pääraha-maksja,
veron-makso s. kroonumaksude e.

päärahamaksmine, maksudemaks-
mine.

veroton, -ttoman adj. kroonumak-
sutu, päärahatu; maksuwaba.
maksmata.

verrallisesti adv. wördlemise järge,
wördlikult, töistega wörreldes.

verraton, -ttoman adj. ulearune,
wördlemata, sarnaseta, otsatu.

verta, -rran s. wörs, wörd; joku
verta, minkä verran mingi wörra,
midagi, nenda palju kui; sen v.
selle wöma, se wörs, nenda palju;
monin verroin mitu korda, mitme-
kordseste; vetää vertoja sellesa-
ma-arune e. wäärt olema.

vertaan, -rrata v. wördama, wördle-
ma, körwastikku e. körwu säädma;
verraten wörreldes, körwu pan-
nes; verrattava adj. wörrataw,
körwupandaw; näihin verrattava
nendega wörreldaw,

vertaelen, -11 a v. wördlema.
vertainen, -isen adj. wördne, wää-

riline, armuliue, wörs.
vesa s. wösa.
vesi, veden s. wesi; pl. vedet sil-

mawesi, pisarad.
vesi-elävä s. wee-elajas.
vesi-lintn, -nnnn s. wesilind.
vesi-vara s. wesiwara, tagawara-

wesi.
vesoan, -ota v. wösuma.
vetelen, vedellä v. wedelema.
vetelyys, -yyden s. wedelus, lödewus,

hooletus.
vetelä adj. wedel
veto, vedon s. wedu.
vetäydyn, -ytyä v. hennasi weda-

ma, taganema.
vetäyn, -ytä v. hennasi wedama.
viaton, -ttoman adj. suutu, ilma-

suuta, wiatu.
viehätän, -ttää v. meelitama, hau-

gutama.
viekas, -kkaan adj. kawal, köwer,

woigas.
viekas-mielisyys. -yyden s. kawala-

meelsus, kawal meel.
viekastelija s. kawaldaja.
viekkaus, -nden s. kawalus.
viekoittelen, -itella v. haugutelema.
vielä adv. weel; vieläkin weelgi;

vieläpä weel kaa, pääle seda kaa,
ning kaa.
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vien, viedä v. wiima, weema.
Vienan-snu s. Wienasuu, Wienajöe-

_suu (Arkangeli juures),
vieno adj. lahke, koru, pehme; ta-

sa, waga.
vienoinen, -isen adj. hörn, peen.
vieras, -aan adj. wööras.
vieras-hnone, -een s. wööramaja,

wöörasmaja.
vieras-peräinen, -isen adj. ja s. wöö-

rapäraline, wöörapöhjaline.
vierastan, -aa v. wöörduma.
vierekkäin adv. weerestikku, kör-

wastikku.
vieri, -ren s. weer, äär; vieressä

weeres, juures, körwal, körwas.
vierittelen, -itellä v. weeretelema,

weeritelelema.
vieritän, -ttää v. weeritama, weere-

tama.
vieriän, -itä weerema, weerima.
vieroitan, -ttaa v. wöörutama.
viera s. weer,weerumaa,kallas,mäe-

kulg.
viettelen, vietellä v. haugutelema,

kiusama.
vietteleväinen, -isenad?'. haugutelew,

kiusaja.
vietän, -ttää v. wiitma, piihitsema,

pidama: viettää juhlaa piiha e.
pidu pidama, piihitsema; viimeiset
vuodet vietetään kissa -ndimased
aastad mööda lähwad k;s; hänen
kanssa olen viettänyt monta ilois-
ta hetkeä temaga olen wiitnud mi-
tu röömsad tundi.

viha s. wiha; olla vihoissaan wiha-
ne olema.

vihaan, -hata v. wihkama.
vihainen, -isen adj. wihane.
viha-mies, -miehen s. wihamees.
vihanta, -nnan adj. roheline, paljas,

haljendaw.
vihastun, -na v. wihaseks saama,

wihastama.
vihdoin adv. wiimati, löpeks, köige

wiimaks.
viheliäinen, -isen adj. wilets.
viheliäisyys, -yyden s. wiletsus.
vihellän, -Itää v. wilistama.

vilieriä ja viheliäinen, -isen adj.
roheline, haljas.

viheriöitsen, -tä v. haljendama.
vihin, -hkiä v. laulatama.
vihitän, -ttää v. laulatada laskma;

vihittää itsensä papilla laseb ki-
riku öpetaja lähi laulatada.

vihkiäis-raha s. laulatamiseraha.
vihne, -een s. okas, agan.
viho adv. ; viho viimeinen köige wii-

mane.
vihoillinen, -isen adj. waenlane, wi-

halane.
vihoillis-jonkko, -ukon s. waenlas-

tehulk.
vihoillis-parvi, -ven s. waenlaste-

parw.
viholainen, -isen s. nögene.
vihollinen w. vihoillinen.
vihriäinen, -isen adj. = vihreä,
viiden-vnotinen, -isen adj. wiieaas-

tane.
Viikki, -kin s. Läänemaa (?), Lää-

nemaa jagu.
viikko, viikon s. nädal.
viikko-kansi, -nden s. nädala-aeg,

terwe nädal.
viikoittain adv. nädalatekaupa.
viiksi, -sen s. mokahahe.
viime adj. indecl. wiimne adv. vii-

meksi wiimaseks, wiimata; vii-
mein, viimen wiimati; viimeinkin
wiimatigi, wiimati.

viimein-mainittn, -itun adj. ja
viime-mainittn -itnn adj. wiimaseks,

wiimaks nimetatud.
viimen adv. w. viime.
viina s. wiin; viina päässä wiina-

päisena, joohnud.
viinaan-meneväisyys, -yyden s. wii-

najoon, wiina-anne, wiina-woom,
viinahimu.

viina-klasi s. wiinaklaas.
viina-kortteli s. wiinakorter, wiina-

kortel.
viina-kota, -kodan s. wiinapöleta-

misemaja, wiinaköök.
viina-kulta, -lian s. kullawiin, kal-

lis wiin.
viinan-juoja s. wiinajooja.
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viinan-kauppias, -aan s. wiinakaup-
leja, wiinamiiuja.

viinan-keitto, -iton s. wiinakeet-
mine.

viina-pullo s. wiinapudel.
viina-pntelli s. wiinapudel.
viina-ryyppy, -ryypyn s. wiinanaps,

suutäis wiina.
Viipuri s. Wiiburi.
viisari s. kellaora, -seiger, -näitja,

kellanäpp.
viisas, -aan adj. tark, wiisas, wii-

sakas.
viisastun, -ua v. tarkenema, targe-

maks, wiisamaks saama,
viisaus, -uden s. tarkus.
viita, viidan s. tihistik, psösastik;

metsasalk.
viiton, -ttoa v. = viittaan,
viitsin, -iä v. wiitsima.
viittaan, viitata v. näitama, käega

näitama, juhatama, tähendama.
viiva s. joon, joonitus, kriips.
viivyn, viipyä s. -wiibima.
viivyttelen,. -ytellä s. wiiwitelema.
viivytän, -ttää wiiwitama.
vika, vi’an s. wiga.
vikahde; -hteen s. wikat.
Vilhelmi ja Vilho s. Willem.
vilisen, -stä v. wilkuma, kuhisema,

kihisema.
vilja s. ja pl. viljat wili, metsän

vilja metsalised, metsasaak, loom;
viljoin adv. rohkeste, wiljand.

viljava adj. wiljaline, wiljakas.
vilje, -een s. harimine.
viljelemätön, -ttömän adj. harimata.
viljelen, -llä v. harima, pruukima;

viljelivät puutarhoja hoidsiwad
wiijapuuaedu; saa viljellä autuut-
ta saab önsust maitseda; viljeli
vanhaa ystävyyttänsä pruukis e.
iilespidas wana söbrust.

viljelys, -yksen s. harimine.
viljelys-maa s. haritaw maa.
vilkas, -kkaan adj. kärmes, wirk.
villa s. will.
villainen, -isen adj. willane.
villa-röijy s. willawammus, willa-

jakk.

villa-vaippa, -ipan s. willawaip.
villi adj. metsaline, mets-; tulla

villiin liuimaseks e. hulluks saa-
ma.

vilpas, -ppaan adj. jahe, vilu, wirk.
vilpittömästi adv. awalikult, pet-

mata.
vilpitön, -ttöman adj. awalik, petu-

seta, kawaluseta, tubli.
vilpoinen, -isen adj. jahe, wilu.
vilppi, -Ipin s. kawalus, pettus.
vilu adj. kulm, wilu.
vimma s. jampsimine, hullusetuju;

vimmoissaan jampsides, hulluse-
tujus.

vino s. wiltusus, vinossa, vinoon
wiltu.

virallinen, -isen adj. ammetlik.
viran-toimitus, -uksen s. ammeti-

toimitus, -tallitus.
vireys, -yden s. agarus, usinus.
vireä adj. agar, nsin, wirk.
vireästi adv. agaraste.
virhe, -een s. wiga, eksitus.
virheetön, -ttöman adj. wiatu, ek-

situseta.
virhi, -hen s. wiga, eksitus.
virittelen, -itellä v. Avibutelema; sii-

titelema.
viritän, -ttää v. wibutama, v/inna-

ma, elustama, wirutama, wirguta-
ma, siititama, suiitama; viritte-
leepi verkkojansa sääab e. sääb
wörkusid.

viriän, -itä v. siittima, wirguma.
virka, -ran s. ammet.
virka-heitto, -iton s. lahti tehtud

ammetmees,
virka-kunta, -nnan s. ammetkond.
virka-mies, -miehen s. ammetimees.
virkan, -kkaa v. lausuma, iitlema.
virka-nappi, -napin s. ammetnöpp,

ammetinöpp.
virka-takki, -takin s. ammetikuub.
virka-toimi, -men s. ammetitoimetus.
virka-työ s. ammetitöö.
virka-veli, -Ijen s. ammetiwend.
virkenen, -rjetä v. kosuma.
virkeä adj. wirk, agar.
virkku, -rknn adj. wirk.
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virkoan, -rota v. toibuma, kosuma.
Viro s. Eestimaa (Eestlaste maa e.

piir).
Viron-maa s. Eestimaa (Eestlaste

maa e. piir).
virsi, -rren s. salm, vaimulik, laul.
virsi-kirja s. kirikulauluraamat.
virsta s. verst.
virsu s. viisk.
virta, -rran s. jögi, woole, virretus;

virtaa vasten vett, voolust vastu.
virtaan, -rrata v. wirretama, voo-

lama.
virtaelen, -11 a v. voolelema.
virutan, -ttaa v. virutama, kuktnma.
virvoitan, -ttaa v. kosutama.
virvoittavainen, -isen adj. kosutav.
virvoitus, -uksen s. kosutus.
viserrän, -rtää v. lidisema, laulma,

visistama.
viskaaja s. viskaja.
viskaan, -kata v. viskama,
viskin, -imen s. viske, wiskel, wee-

viske, kiikvel.
viskon, -oa v. visklema, viskama.
viskuri s. viskaja, viske, tuulami-

semasin.
vissi adj. viss, teatav; vissiin adv.

vissiste.
vissisti adv. vissiste.
visu adj. tihke, tihe; visuun adv.

tikkeste, tihku, tihedaste.
visusti adv. tihkeste, tihedaste.
vitsa iäixvits.
vitsanen, -asen s. vitsakene.
vitsaus, -uksen s. karistus, nuhtlus.
viulu s. wiiul, viiol.
Voguuli «. Woguul, Woguulimees;

voguuliksi woguulikeeli.
Voguulilainen, -isen s. Woguulilane,

Woguulimees.
Vognnlitar, -ttaren s. Woguulinais-

terahvas, -naine.
voi s. voi.
voi int. voi, vai!
voide, -iteen s. vöie, vöidus.
voik int. voih.
voi-hulikka, -ikan s. vöiputt.
voima s. vöim, jöud, ramm; voi-

massa jöuus, käimas, hääl korral;

kirjapaino ei taida olla voimassa
trttkkikoda seisab minu arwates;
voimissa wäes, vöimuses, jöuus.

voimaisnns, -uuden s. vöimus.
voimakas, -kkaan adj. jöuukas, voi-

makas, vägev.
voimakkaasti adv. jouukaste, joud-

saste.
voimallinen, -isen adj. = voimakas,
voimaton, -ttoman adj. jöuutu, ram-

mutu, voimetu.
voimistun, -ua v. toibuma, kosuma.
voin, -idä v. voima, jöudma; kän

joka niistä voipi hyvin, tema kes
nende varal on hääs korras e.
rammus; voi kyvin tervis on kää,
käsi käib kääste.

voitan, -ttaa v. vöitma.
voitelen, -idella v. wöidama, vöid-

lema.
voiton -pyyntö, -nnön s. (vöidu-

piiudmme),kasu- e. tulu-puiidmine.
voitto, -iton s. voit.
voitto-ilo s. vöidurööm.
voivottelen, -otella v. hoiglema, oig-

lema, voikama, woi-vöi hiiudma.
voivotus, -uksen s. hoiglemine, voi-

kamine, vöi-wöi-Mudmine.
Volga-joki, -jo’en s. Wolgajögi.
volosti s. piirkond, kihelkond.
vormu-ranta, -udan s. wormiraud.
vouti, -udin s. kubjas, maksude e.

päärahavötja ammetmees, „voud“.
voudin-lukn, -luvun s. voudireh-

kendus.
vuodan, vuotaa v. valuma, nörgu-

ma, voolama.
vuodatan, -ttaa v. valutama, valu-

ma, nörguda laskma.
vuode, vuoteen s. voodi, voode.
vuoden-aika, -ajan s. aasta-aeg.
vuoden-palkka, -Ikan s. aastapalk.
vnoden-tulo s. aastalöikus, aasta-

saak.
vuokraan, -rata v. räntima liiiiirima.
Vuoksen-virta, -rran s. Wooksejögi.
vuoksi, -sen s. voole, vool, jögi;

luode ja vuoksi möön ja töus.
vuoksi postp. pärast.
vuolen, -11 a 1. -Itä v. voolima.
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vnonilo s. kaheaastane pödralehm,
lehmikpöder.

vuonna = vuotena essiv. sön. ...
vuosi.

vuonaan, -rata v. wooderdama, lauu-
tama.

vnori, -ren s. körge mägi.
vuoro s. kord; äänen v. iitlemise»

kord, utlemiseöigus.
vuoro-kausi, -uden s. päiw ja öö,

24 tundi.
vuorottaisin adv. korra pärast.
vuosi, vuoden s. aasta; vuonna aastal.
vuosi-kausi, -uden s. terwe aasta.
vuosi-kymmeninen, -isen s. aasta-

kiimme.
vuosi-luku, -luvun s. aastalugu;

aastate arw.
vuosi-palkka, -Ikan s. aastapalk.
vuosi-sata, -sadan s. aastasada.
vuositellen adv. aastate-kaupa, iga

aasta.
vuosittain adv. iga aasta, aastate

kaupa.
vuosi-tuhat, -annen s. aastatuhat.
vuossa s. kolmeaastane isä- e. här-

jikpöder.
vuota, vuodan s. nahk.
vuotellen w. odotan.
vuotinen, -isen adj. aastane.
vuotraippa, -ipan s. weuköis.
vuottelen, vuotella v. = odottelen.
vyö s. wöö.
vyötin, -iä v. weerima, weerema.
vyörytän, -ttää v. weeritama, wee-

retama.
vyötty = vyötetty,
vyötän, -ttää v. wöötama, wööga

keeritama e. siduma.
vä’ellinen, -isen adj. jöuukas, wöi-

makas, wägine, wägew.
vä’en-paljous, -uden s. wäepaljus.
vä’en-vähyys, -yyden s. wäepuudus,

-piskus.
vä’etön, -ttömän adj. wäetu, jöuutu,

rammutu.
vähempi-arvoinen, -isen adj. wähe-

mawääriline.
vähenen, -hetä v. wähenema.
vähennys, -yksen s. wähendus.

vähennän, -ntää v. wähendama.
vähitellen adv. natuke, pisut, wäha

haawalt.
vähittäin adv. wäha, weidi, natuke

haawalt.
Vähyys, -yyden s. wähedus, piskus,

puudus.
vähä adj. wähä, wähe, wäikene;

ei niin vähää väetöintä ei nen-
da wäikest, jöuutumat; vähän adv.
wähe, natuke, pisut: vähänkin
adv. wähegi, natukegi; vähintään-
kin adv. köige wähemalt.

vähäinen, -isen adj. wähene, tillu-
kene, pisut; vähäisen, vähäistä
adv. pisut, natuke : vähäistä en-
nen natuke enne.

vähä-lukuinen, -isen adj. wähelugu-
ne, wähearwuline.

vähänen adj. et s. = vähäinen,
vähä-onninen, -isen adj. wäheönni-

ne, -önneline.
vähä-pätöinen, -isen adj. pisut, halb.
vähä-nskoinen, -isen adj. wäheu-

sune, -usuline.
väijyn, -yä v. liiwendelema, warit-

sema, wahtima, wartima.
väilyn, -yä v. köikuma, häilima.
väitän, -ttää v. arwama, waidlema.
väkevä adj. wägew, tugew, jöuu-

kas.
väki, väen s. wägi, jöud, ramm.
väki-luku, -luvun s. wägilugu, wäe-

lugu.
väkinäinen, -isen adj. wägiwaldne,

ulekohtune; tehdä väkinäistä iile-
kohut, liiga tegema.

väki-puolus, -uksen s. poolejöuuline,
poolerammuline.

väkisin adv. wägisi.
väki-valta, -lian s. wägiwald, mee-

lewald.
väkivaltainen, -isen adj. wägiwald-

ne, meelewaldne.
väkivaltaisuus, -uuden s. wägiwald-

sus, wägiwald.
väkä-rauta, -udan s. wägiraud, ki-

daraud, kiskraud, ktiiisraud.
väleen 1. välehen adv. ruttu, wäle-

daste, wiledaste.
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vaiennuin adv. rutemine, wäleda-
mine.

väli s. wahe, waheaeg; postp. vä-
lissä wahel; välistä wahelt; v.
aina ikka wahest; välillä wahel;
väliltä wahelt; välin, sillä välin
selle aja sees, sellel wahel.

välillisesti adv. waheliseste, wahe-
likult.

väli-pnlie, -een s. wahekone.
väli-ranha s. waherahu.
välisti adv. wahest.
välittäin adv. wahest.
välittömästi adv. waheta, otse.
väliydyn, -ytyä v. wahele tulema e.

kaima, tungima.
välkyn, -kkyä v. wilkuma, wälku-

ma, särama.
välkyttelen, -ytellä v. wilgutelema,

wälkuma, wälgutelema; välkytel-
len (päiväpaisteessa) hiilgades.

välttämättömästi adv. sundmise pä-
rast, tarwise pärast.

välttämätön, -ttömän adj. tarwiline,
puudumata, keelamata, aitamata.

vältän, -ttää v. körwale minema,
körwale hoidma, pögenema, hart-
iaa, wihkama, möödaminema; help-
po välttää helvettiä kerge por-
gust mööda minna; v. pois kör-
wale pöörma; välttämättä adv.
tarwitawaste.

välähdän, -htää v. wilgutama, wäl-
gatama.

vänrikki, -ikin s. wändrik.
värisen, -stä v. wärisema.
väristys, -yksen s. wäristus.
värkki, -rkin s. wärk, riist, nöu.
värsy s. wärs, salm.
väsymys, -yksen s. wäsimus.
väsymättömyys, -yyden s. wäsima-

tus.
väsymätön, -ttömän adj. wäsimatu,

wäsimata.
väsyn, -yä v. wäsima; väsyminen

s. wäsimine.
väsys, -yksen s. wäsimus; olla vä-

syksissä wäsinud olema,
väsyttäväinen, -isen adj. wäsitaw.
väylä s. koos, söiduwesi.

väännyn, -ntyä v. wäändima.
väännän, -ntää v. wäänama.
väärin-käytän, -ttää v. wääraste,

wööriti, tilekohtuselt pruukima.
vääristelen, -llä v. wääratelema,wää-

rastama.
väärti adj. indecl. wääriline, wäärt.
vääryys, -yyden s. wäärus, köwe-

rus, iilekohus.
väärä adj. wäär, kower, wals; vää-

rälle adv. wäära, körwale; vää-
rin adv. wääraste, wäärati, walssi,
köweraste.

Y.
ydin, ytimen s. iidi.
yhdenlainen, -isen adj. uhesugune,

uheline.
yhden-vertainen, -isen adj. iihe-

wördne, iihewääriline, ilheseisu-
seline, uhesugune.

yhden-vnotinen, -isen adj. iiheaas-
tane.

yhdistyn, -yä v. hennast lihendama,
hennast uhistama, uhenema, iihen-
dama; yhdistyneesen jokeen iihe-
nenud jökke.

yhdistys, -yksen s. lihendus, iihis-
kond, selts.

yhdistän, -ää v. uhistama; yhdis-
täksen 3 p. sing. praes. reflex.
hennast uhista!).

yhdyn, yhtyä v. iihte e. kokku saa-
ma, hennast lihendama.

yhdys-knnta, -nnan s. selts, iihis-
kond.

yhf-aikaa adv. llhel ajal.
yhteen-lasken, -ea v. kokku-lugema,

kokku-rehkendama; yhteen-las-
kien kokku rehkendades.

yhteinen, -isen adj. iihine, iihis-,
uleiildine; yhteinen kansa talu-
rahwas, talupojad; yhteiseen adv.
iihte kokku, iihes, iihte.

yhteisesti adv. iihte, iihes, tilitiäsi,
yhteys, -yden s. iihisus, iihis, iihis-.
yhtä adv. (w. yksi) nenda samuti,

nii samuti; yhtä hyvästi nenda
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samuti, nii samuti; yhtä hyvä
kuin sama, nii sama kui.

yhtä-hyvin adv. nii hääste siis, na-
gukaa.

yhtäkkiä adv. äkiste, järsku.
yhtä-läinen, -isen adj. iihtlane, uhe-

line, Uhtlik.
yhä adv. alati, weel.
yksi, yhden lucjusöna ja pron. in-

def. iiks, saraa; tuskin yksikään
waiwalt iikski; adv. yhdessä iihes,
samalkorral; yhteen iihte, kokka;
yhtenään alati, iihte puhku; yk-
sissä iihes, koos; yksistään tiksi-
päinis, iiksi, ainult, ainu iiksi;
yksinäni, yksinäsi, yksinänsä j.
n. e. iiksi, iiksint; yksin iiksi;
yksin —kin pääte seda - - -ka.

yksi-mielisesti adv. tihemeelseste,
iihel meelel.

yksi-mielisyys, -yyden s. iihemeel-
sus, iiks meel.

yksin adv. yksin sienet seened kaa,
kes usuks et seenedgi.

yksin-kertainen, -isen adj. nhekord-
ne, lihtsas, liht, iihtlane.

yksinäinen, -isen adj. iiksik, iikslane.
yksinäisyys, -yyden s. iiksikus.
yksistään w. yksi.
yksityinen, -isen adj. iiksildane, ei

kroonu oma, eraline, äraline; yk-
sityiset rukoukset ärapalwed.

yksi-valta adj. iikswald, iihewald,
iihewöimus.

yksi-vnotinen, -isen adj. tiheaas-
tane.

yks’mielisyys, -yyden s. = yksimie-
lisyys,

yleensä adv. w. yli.
yleinen, -isen adj. iileilldiue; ylei-

seen adv. iileiildse.
yleisesti adv. iileiildse.
ylellinen, -isen adj. iilearune, Alitu,

liig, määratu, liig tore, liig rohke,
pillaja.

ylellisesti adv. Aleani, liiaste, liig,
määratumaste, toredaste, pilla-
waste.

ylellisyys, -yyden s. liig toredus,
määratus, pillawus, liig rohkus.

yleni...«». yli-
ylen adv. w. yli.
ylenen, yletä v. Alenema,
ylen-katse, -een s. pölgdus.
ylen-katson, -oa v. pölgama, ylen-

katsottava adj. pölgataw, pölglik,
pölgdusewäärt.

ylen-määrinsä adv. iilearu.
ylen-määräisesti adv. iilearu, liiaste.
ylennän, -ntää v. illendama.
yletyn, -ttyä v, ulatama.
ylhäinen, -isen adj. körge, iiline,

Alew.
ylhää- s. körge koht, tilewe-, ylhääl-

lä adv. tilewel, körgel, körges;
ylhäältä Alewelt, körgelt, körgest.

yli, ylen s. iili (päälmine); postp.
ja adv. yli iile; yltä iile, iilewelt,
iile ääre; yltänsä koguni; yleensä
iileiildse; yllä illewel, pääl, Ale-
mal, seljas; ylle iilewele, pääle,
iilemale, selga; ylleen henese
pääle, selga; ylen liig, wäga, kö-
waste, suureste; ylitse iili, Ale-
welt e. päält mööda; ylemmäksi
körgemale.

yli-amiraali s. illemlaewapäälik, iili-
admiraal.

yli-hnomenna adv. iilehomme, tuna-
e. toonahomme.

yli-hnnli, -len s. päälmine huul, iili-
huul.

yli-kerta, -rran s. illemine kord, iili-
kord, pääliskord.

yli-käsi s. iilikäsi; otti yli-käden
wottis iile käe e. kätte, läks tili
käe.

yli-laita, -idän s. iilemine äär, iili-
äär.

yli-malkaan adv. iileiildse, köigest,
enamiste, umbes.

yli-mielinen, -isen adj. uhke, iile-
annetu.

ylimmäinen, -isen adj. iilemine, köi-
ge Alem.

ylimäinen = ylimmäinen,
yli-määrin ylen-määrin.
ylin, -immän, (to. yli) köige Alem.
ylinen, -isen adj. iiline, Alewal olew,

iilemine, päälmine.
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yli-oppilas s. iiliöpilane, student.
yli-opisto s. iiliöpistik, universiteet,

suurkool.
yli-paimen, -nen s. iilikarjane, iilem

karjatie,
yli-puoli, -len s, = ylä-puoli.
yli-päällikkö,-ikön s. iilipäälik,iilem

päälik.
yli-pä'än adv. itlepää, iileiildse, ena-

miste.
yli-pääsö s. iili-pääsmine.
yli-ripittäjä s. (iilipihtija), iilem ju-

mala-armujagaja.
ylistys, -yksen s. kiitus.
ylistän, -ää v. kiitma, tilendama.
yli-valta, -lian s. illiwald, tili-wöi-

mus, wägiwald.
yli-voimainen, -isen adj. iiliwoima-

line, iiliwaldne; vallitsee ylivoi-
maista Inontoa wallitseb wägewa-
mat loomust.

ylle, ylleen w. yli.
yllyttelen, -ytelläw. kihutelema, bau-

gutelema.
yllytän, -ttää v. kihutama.
yllä iv. yli.
yllä-mainittu, -itun adj. iilewel-ni-

metatud, ennenimetatud.
yllä-pidän, -pitää v. iiles pidama.
yllä pitäjä s. tilespidaja.
ylpeesti adv. w. ylpeästi,
ylpeilen, -llä v. übkestada.
ylpeys, -llä v. übkestada.
ylpeä adj. übke, iilbe.
ylpeästi adv. übkeste, tilbeste.
yltä, yltänsä iv. yli.
yltä-kylläisyys, -yyden s. liig, tore-

dus, liig rohkus.
yläbä ...tv. ylbää...
ylä-ilma s. yli-ilm, iilem ilm pl. iile-

mad ilmad, pilweilmad.
yläinen, -isen adj. körge, iilew, illi-

ue, iilemine.
ylä-laita, -idän s. iili-äär, tilein äär.
ylä-kerta, -rran s. iilem kord, iili-

bord.
ylä-pnoli, -len s. iilem pool, iili-

pool; ylä-pnolella tilemal poolel.
y1ö1... iv. y1e1...
ylön w. ylen.

ylös adv. itlesse, iiles.
ylös-alaisin adv. iilesi-alasi,
ylös-luettn, -etnn adj. iilesluetud.
ylös-nonsnut, -neen adj. iilestöusnud.
ylös-päin adv. iilespidi.
ymmyrkäinen, -isen adj. iimmargune.
ymmärrys, -yksen s. möistus.
ymmärrän, -rtää v. möistma, aru

saama; ymmärtävä adj. möistlik,
ymmärrettävä möistetaw; on ym-
märrettävä on moista, on möis-
tetaw.

ymmärtäväinen, -isen adj. möistlik.
ympyrä s. iimbrus, piir, rengas,
ympäri s. iimber, siit adv. postp.

ja praep. iimber, ympärinsä tlm-
berrinki; yli-ympäri iisna iimber,
iimberrinki; ympärillä timbrel, iim-
berkaudu, iimber, ympärille tim-
brole, iimber.

ympäristö s. iimbrusmaa, iimbrus,
ilmbrel olew maa, ligikobad. iim-
berkandne maa, iimberkandus.

ympärys, -ksen s. iimbruspiir.
ympäröin, -idä v. piirama.
ynnä adv. iihes, kaas, kaasa, honj.

rang.
ynseästi adv. übkeste, iilemeeliseste

toredaste.
yrittäjä s. katsuja, hakkaja.
yritys, -yksen s. katsumine, kakka-

mme.
yritän, -ttää v. katsuma, hakkama,

piiudma, tirgama; yrittämäisil-
lään pia hakkamas; yrittäminen s.
katsumine, hakkamine, ptliidmine;
korpea ja suota joissa ihminen
ei ole yrittänytkään laant ja sood,
kului inimene ei ole hakkanudki
tuugima.

yrtti, yrtin s. taim, roht, rohu.
yrtti-tarha s. robuaed.
ystävyys, -yyden s. söbrus.
ystävä s. söber.
ystävällinen, -isen adj. söbralik.
ystävällisesti adv. sobralikult.
ystävällisyys, yyden s. söbrus.
yö s. öö; olla yötä ööd olema, yön

selkään ööd wastu, pitkään yö-
hön hilja öösse, yöllä ööajal, öös-



114

se, öösel, öillä ööde ajal, öödes-
se, öin päivin ööd päewad, öödel
ja päwadel.

yö-lepo, -levon s. öörabu.
yö-matka s. ööreis,. öine reis.
yö-sija s. ööase, öökorter.
yö-vaippa, -ipan s. ööwaip, öömantel.
yö-vartia s. ööwaht.
yövuode, -vuoteen s. ööwoodi.

A.
ähäh int. ahab, ähä, äh häh, paras,
äijä s. wana mees.
äijä 1. äiä adj. ja s. palju,
äiti, äidin 1. äitin s. emä, eit.
äitin-kieli, -len s. emakeel.
äitin-maito, -idon s. emapiim.
äitin-äiti, -äidin 1. äitin s. emaema,

suureit, wanaeit.
ajos, äkeen s. äes, äke.
äkillinen, -isen adj. äkiline.
äkkinen, -isen adj. äkiline, äki-.
äkkinäinen, -isen adj. äkiline; har-

jumata, oppimata, öpetamata.
äkki-outo päris wööras.
äkkiä adv. äkiste, äkki.
äksy adj. peru, temhukas.
äly s. aru, körgem aru, peenikesem

aru, möistus, suur aru.
älykäs, -kkään adj. suurearuline,

kaugearuline, möistlik.

älyän, -ytä v. möistma, lähi m. ära
m., tähele panema,

ämmä s. moor, wana naine, ämm.
ämpäri s. pang, äraber.
ärsytän, -ttää v. äritama, äristama,

ärritama.
äsken adv. hiljuti, siis alles, wast

siis.
äyhkyn, -yä v. karjuma, kärgatama,

kärgastama, röögatama.
äyri s. air, öör, (iibe Rootsi raha

nimi).
ääneti adv. haaleta, wait.
ääni, -nen s. hääl, äänettä 1. äänetä

hääleta, wait; yhteen ääneen iihe
häälega.

Äänisjärvi, -ven s. Äänisjärw (One-
gajärw).

äännän, -ntää v. hääletama, häälit-
sema.

ääntelen, -nnellä v. hääletelema.
ääretön, -ttömän adj. ääret», otsa-

tu, määrätu.
ääri, -ren s. äär; maan ääri maa-

nurk, ääres, juures,
ääreen ääre, juure.

ö.
öinen, öisen adj. öine.
ölju s. oli, eli.

I





Myytävänä kaikissa maamme kirjakaupoissa;
Y. Koskinen. Suomen kansan liisteriä. G m.
Erkon Runoelmia. 7: 50.
Samuli S. Novelleja. 2 m.
Suomen kansan satuja ja tarinoita I—IV. 7: 50.
A. Kiven teokset I—II. 8 m.
J. Ji. Aspelin. Suomalais-Ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita. 8 m.

— Muinaisjäännöksiä Suonion suvun asumusaloilta I—IV. 57 m.
E. Lönnrot. Snomalais-Ruotsalainen sanakirja. 70 m.
P. Päivärinta. Elämäni. 75 p.

Elämän havainneita I—II. 2 m.
T. Hahmon. Muistoja Naantalista. 80 p.

Savon jääkäri. 50 p.
A. Ahlqvist. Lukemisto. 3: 50.

Valittnja S. k. sananlaskuja. 2 m.
Viron nykyis. kirjallisuudesta Suomi 1855. 1: 40,
Säkeniä. Runoelmia. 3: 50.
Suomen kielen rakennus I. 3; 75.
Suomal. Murteiskirja, Lukemisia Viron,Karjalan y. m. kielillä. 5 m,
Muistelmia matkoilta Venäjällä 1854—58. 4 m.

K. E. F. Ignatius. Tilastollinen käsikirja Suomenmaalle. 4 m.
A. Jalava. Unkarin maa ja kansa. 5 m.
V. Vasenius. Suoma!, kirjallisuus I. 3: 50, Il 75 p.
J Mustakallio. Virolaisia satuja. 50 p.
Kalevala. 2 m. 5 m.
Kanteletar. 5 m.
Suomen kansan arvoituksia. 1: 80.
Inberg. Suomen kartta. 50 p. 1 m. 25 m
A. Genetz. Suomen kielioppi. 1: 00.
E. N. Setälä. Suomen kielen lauseoppi. 1; 25.
JS.F. Godenhjelm. Saksal.-Suomal. Sanakirja. 12 m.
K. G. Suomalainen. Kurzc Finnischo Grammatik. 2 m.
J. Krohn. Viron kielioppi. 3 m.

Kalewi poeg. 1 rupla 20 k.
Eesti rahwa ennemuistesed jutud. 1 r. 40 k.
P\ J. Wiedemann. Ehstnisch-Deutsches Wörtorhuch, 7 r. 55 k

Aus dem Lohen der Ehst.en. 1 r. 00 k.
Grammatik der Ehstnischen sprache. 2 r. GO k,

T. Aminoff. Virolais-Suomalainen Sanakirja. 2 m.
F. Hunfalvy. Reise in den ostseeprovinzon. G m. 75 p.
Eesti Luuletused. 1 r., sid. 2 r, 50 I;. (3 m. 7: 5(0-
J. W. Jannseni kirjad I. 25 k.
J. Hart. Wana kannel I—II. 1 r.

pildid isamaa siindinud asjust. G 0 k. (I ra. 80 p.).
Kirjamceste seltsi aastaraamat 1873—81,
Piirikiwi luuletused 12 k.
1. Koiduta. Emajöe Ööpik 1G k.

Särane Mulk. 40 k.
C. 11. (Jacobson ) Linnutaja laulud. 20 k

Kolin isamaa könet.










