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Dictionary Kotava - Finnish 
 

Types of Kotava words 
AI Indefinite adjective IJ Interjection SU Noun 

AN Number PA Participle VE State verb 

AQ Qualifying adjective PN Pronoun VI Intransitive verb 

AT Article PP Preposition VT Transitive verb 

AV Adverb PT Particle VZ Impersonal verb 

CJ Conjunction     

 

 
a ilman PP 
aabre keitto SU A 
aal puu SU 

 aaltuk silli SU 
 aalxo metsänhoito SU 
 abava aakkoset SU 
 abdif nuutunut AQ 
 abdigadik isoisä SU 
 abdiplekú luvata VT 
 abditcaf aikainen AQ 
 abdumimá suunnitella VT 
 abdumimá heittää VT 
 abdurená pitää parempana VT 
 abduá edistyä VI 
 aboz puku SU 
 abrotcaf pitkä AQ 
 adlutaxo seurakunta SU 
 adraf välttämätön AQ 
 aeja mustikka SU 
 afaná olla välittämättä VT 
 afeda porkkana SU 
 afi valo SU 
 afigasuteks valokuva SU 
 afolt liitu SU 
 aftaf vaalea AQ 
 aftaf selvä AQ 
 ageltucaf tosi AQ 
 ageltá tarkastaa VT 
 aguntanikye sulhanen SU 
 ake ettika SU 
 akida happo SU 
 akoydaf tyhmä AQ 
 akoyé yllättää VT 
 akrey meloni SU 
 aksat kuukausi SU 
 aksá särkeä VT 
 aladay kattohaikara SU 
 alamá kutittaa VT 
 aldoá painaa VT 
 alferk jogurtti SU 
 alma iho SU 
 altelopa fysiikka SU 
 alto ruumis SU 
 alub-sanoy viisikymmentä AN 
 alubeaksat toukokuu SU 
 alubeaviel torstai SU 
 aluboy viisi AN 
 aludevaf syvä AQ 
 alzerk hevonen SU 
 amidaca erotus SU 
 anamkaf pyöreä AQ 
 anamkobá kasvaa VI 
 anamlaní sorvata VT 
 anamplekusiki kirjekuori SU 
 anaxa sekki SU 
 anelik asiakas AQ 
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 anhust-sanoy kahdeksankymmentä AN 
 anhusteaksat elokuu SU 
 anhustoy kahdeksan AN 
 ankit lautta SU 
 antaf yksin AQ 
 anteyawé hehkua VI 
 anteyá palaa VT 
 anulaf kummallinen AQ 
 aora pommi SU 
 aprulav hummeri SU 
 aptaca lokero SU 
 apteem valtakunta SU 
 apulvaf mykkä AQ 
 ar toinen AI 
 arajda alushousut SU 
 arapení vaihdella VT 
 arayá viljellä VT 
 argawé ikävöidä VI 
 argá ikävystyyää VT 
 arientik liikemies SU 
 arinton eilen AV 
 arjoyá poiketa VT 
 arkta peukalo SU 
 armor rytmi SU 
 arpumá vaarantaa VT 
 artlá teurastaja VT 
 artlá teurastaja VT 
 artpí saapua VI 
 arubá valitella VT 
 askipé neuvotella VT 
 askisik agentti SU 
 atatcé pohtia VT 
 atcera taipumus SU 
 atela liha SU 
 ato muna SU 
 atoé esittää VT 
 atrí kasvaa VI 
 aulaf tyyni AQ 
 ault häntä SU 
 aultoves runsas PA 
 av keskus SU 
 ava kieli SU 
 ava kieli SU 
 avinkaf tylppä AQ 
 avlak porras SU 
 avlá marssia VI 
 awalkoda ruumis SU 
 awalké kuolla VE 
 awalt aurinko SU 
 awem pusero SU 
 ayaf inhimillinen AQ 
 ayezvá survoa VT 
 ayik ihminen SU 
 ayikye mies SU 
 ayká tehdä VT 
 ayká panna VT 
 azaka teräs SU 
 azavzawé pysähtyä VI 
 azdá viheltää VI 
 azeb taulu SU 
 azeba lattia SU 
 azega pöytä SU 
 azekaf laakea AQ 
 azekol vati SU 
 azil rauta SU 
 azon sitten AV 
 azudaf tasainen AQ 
    
    

bade polvi SU 
badié taivuttaa VI B 

bagaliaf kokenut AQ 
 balem-sanoy neljäkymmentä AN 
 balemeaca neljännestunti SU 
 balemeaf neljäs AQ 
 balemeaksat huhtikuu SU 
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 balemeaviel keskiviikko SU 
 balemoy neljä AN 
 balgé etsiä VT 
 balié teurastaa VT 
 balié voittaa VT 
 balte mielellään AV 
 banhusta side SU 
 banse tässä AV 
 bar-sanoy kolmekymmentä AN 
 bareaksat maaliskuu SU 
 bareaviel tiistai SU 
 barlent kolmio SU 
 barn luja SU 
 baroy kolme AN 
 bartiv tunti SU 
 bask tapa SU 
 bat se AI 
 batakaf valkea AQ 
 batcé valittaa VT 
 batlize siellä AV 
 battan tämä PN 
 batvielon tänään AV 
 bayna villa SU 
 bazé viitata VT 
 beba hiili SU 
 beg leipä SU 
 begama pesä SU 
 beka vaikka CJ 
 belctaks varasto SU 
 belkú tukehduttaa VI 
 belí lukea VT 
 bema koulu SU 
 berdava jäkälä SU 
 berga kaula SU 
 berikye veli SU 
 bertraf ruskea AQ 
 besugdá tulkita VT 
 bet tahansa AI 
 bet jonkinlainen AI 
 bet kaikenlainen AI 
 bewa jäsen SU 
 beza hyönteinen SU 
 bibé kysyä VT 
 bifotaf mahdollinen AQ 
 bil asteikko SU 
 bilaga kuppi SU 
 biloxa matkalaukku SU 
 bira meri SU 
 bitavuca into SU 
 bitej tähti SU 
 biza sulku SU 
 blafotaf keltainen AQ 
 blagá kallistaa VT 
 blat mehiläinen SU 
 blatiá nurista VI 
 blayak lause SU 
 bliké pyytää VT 
 bliké rukoilla VT 
 bluda juusto SU 
 blí elää VI 
 bo rahasto SU 
 boká yrittää VT 
 bolk järjestelmä SU 
 bond nauta SU 
 bonol eläin SU 
 bonta huone SU 
 bora askel SU 
 bord perhonen SU 
 bore kyynel SU 
 boreon kohta AV 
 boré itkeä VI 
 bostart suu SU 
 bota sokeri SU 
 botakiraf makea AQ 
 botcé pudistaa VT 
 boxo kerho SU 
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 boy neuvoa SU 
 bralá tutkia VT 
 bravaf varma AQ 
 bravá suojella VT 
 bregay näyte SU 
 brid vaunuosasto SU 
 bristú kiihdyttää VT 
 broca teltta SU 
 bromta lippu SU 
 bromta kuponki SU 
 brost juliste SU 
 broé ärsyttää VT 
 brutaf suhteellinen AQ 
 bré huokailla VI 
 bu sivu SU 
 budé sulkea VT 
 bugdá purra VT 
 buivé suostuttaa VT 
 bukelta vesisäiliö SU 
 bulol sika SU 
 bulá röhkiä VI 
 bupilká pilata VT 
 bupkú imeä VT 
 burey albumi SU 
 burmotá keittää VT 
 bursiaf lempeä AQ 
 buré kantaa VT 
 butc liikenne SU 
    

cadeburmé leipoa VT 
cadeka uuni SU C 

cadim vuodenaika SU 
 cave muoti SU 
 centa rypäle SU 
 cenu tauko SU 
 cepta naula SU 
 cirdataal koivu SU 
 coluba lehtisalaatti SU 
 conha viiva SU 
 conheta piirre SU 
 conhuta jälki SU 
 copuca kurjuus SU 
 cora näky SU 
 cot liha SU 
 coé pettää VT 
 cpogol hirvi SU 
 craké pelätä VT 
 cuisaf loistava AQ 
 culo pippuri SU 
 cultim akademia SU 
 cwa sävelmä SU 
    

da että CJ 
da kuin CJ D 

daavaf iloinen AQ 
 daktera ilmoitus SU 
 daljek taimen SU 
 danda syy SU 
 danda vaikutin SU 
 daneks aiheutua SU 
 daney jarru SU 
 danká laulaa VT 
 davon juuri AV 
 dayká tallettaa VT 
 de koje SU 
 deasé häiritä VT 
 deba tuoli SU 
 debala tilanne SU 
 debalé aiheuttaa VT 
 debanhé istua VI 
 decemoy sata AN 
 deciteametrolk millimetri SU 
 decitgramolk kilogramma SU 
 decitoy tuhat AN 
 deksaf taitava AQ 
 dem -ta PP 
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 demi haka SU 
 denaf ilmeinen AQ 
 denon tietysti AV 
 dere myös AV 
 detcé soutaa VI 
 deweldé muuttaa VT 
 dezú kiihottaa VT 
 dientaf inhottava AQ 
 diepilé aavistaa VT 
 dig lyijy SU 
 digí omistaa VT 
 dikdatol hyeena SU 
 dili rauha SU 
 dilk ikkuna SU 
 dimbulú maksaa VT 
 dimburé selostaa VT 
 dimstá jatkaa VT 
 dingelt viulu SU 
 dingeltok sello SU 
 diné vaatia VT 
 dioté menetellä VT 
 dirbko kyyhkynen SU 
 direm auto SU 
 diremuk bussi SU 
 dirnú luottaa VT 
 dirnú luottaa VT 
 disuké katsella VT 
 div ulkopuolella PP 
 div ulos PP 
 divatcé ojentaa VT 
 divatcé levittää VT 
 divatcé voidella VT 
 divef vieras AQ 
 divmodá herättää VT 
 divroidá räjähtää VT 
 divulaf kummallinen AQ 
 divvawá päästä karkuun VT 
 diweda osa SU 
 diweda laji SU 
 djastaf viekas AQ 
 djiga luoto SU 
 djumá kadehtia VT 
 do kanssa PP 
 dodé maksaa VT 
 dof yhteinen AQ 
 dogolé vaihtaa kirjeitä VT 
 dogolé suhtautua VT 
 dojeniá sopia VT 
 dokotaf täydellinen AQ 
 dolekik liikemies AQ 
 dolexo markkinat SU 
 dolpa konsertti SU 
 dolta myymälä SU 
 dolunhé verrata VT 
 dolé myydä VT 
 dom reuna SU 
 done hyvästi SU 
 dorga jyvä SU 
 dota kunta SU 
 dotegalá sattua yhteen VT 
 dotrakú suostua VT 
 dragé ehdottaa VT 
 drajeba ruoste SU 
 drasú kadottaa VT 
 dratcé uhata VT 
 drem astia SU 
 drikaf helppo AQ 
 driz kanto SU 
 dro hinta SU 
 dubié varastaa VT 
 duela kissa SU 
 duga laatu SU 
 dulapá kiinnostaa VT 
 dulkaf nöyrä AQ 
 dulzé vastata VT 
 dum koska CJ 
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 dum siten CJ 
 dume siksi AV 
 dusiva perustelu SU 
 dwé narista VT 
 dí omistaa VT 
    

eaftuca kauhu SU 
eba ammatti SU E 

ebeltaf musta AQ 
 ecey luostari SU 
 ede kyllä CJ 
 ede itsensä CJ 
 edi ukkonen SU 
 edji hattu SU 
 efta päärynä SU 
 eip suola SU 
 eka aste SU 
 ekamaf tiheä AQ 
 ekasta ankkuri SU 
 ekemaf vakava AQ 
 ekoltaf siro AQ 
 ekot olut SU 
 eldeon huomenna AV 
 elimaf tarkka AQ 
 eliwa sivu SU 
 elogá varoittaa VT 
 eluxa paperi SU 
 elza peili SU 
 emudé saada VT 
 emudé tervehtiä VT 
 eninté hallita VT 
 epita hartia SU 
 erava maali SU 
 erba hopea SU 
 erilt tunneli SU 
 erolta noki SU 
 ervolia armeija SU 
 esba kasa SU 
 espá suodattaa VT 
 esté rangaista VT 
 estú syödä VT 
 etol laituri SU 
 evié ammua VI 
 evla päivämäärä SU 
 evodá juonitella VI 
 ewala saari SU 
 ewava kuva SU 
 ex no IJ 
 ez ulkomailla PP 
 ezlolk säe SU 
    

fad kahvi SU 
F fala mahdollisuus SU 
 faldol mäti SU 
 faltaf sininen AQ 
 fasiá raapia VT 
 favlaf hyödyllinen AQ 
 favé käyttää VT 
 fawokaf juhlallinen AQ 
 faytawé kylvää VT 
 fe reikä SU 
 fedaf tuore AQ 
 fela sanomalehti SU 
 felbé hurmata VT 
 feliik mestari AQ 
 fem lanka SU 
 femaf terävä AQ 
 fenkunaca alkusoitto SU 
 fentugal talvi SU 
 fereon usein AV 
 fest voi SU 
 fiku parsa SU 
 fixu kimpale SU 
 flava massa SU 
 flegá imarrella VT 
 fleoca persilja SU 
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 flibik virkailija AQ 
 flí toimia VI 
 foalk kone SU 
 folí uskoa VT 
 fonta laajuus SU 
 foria lusikka SU 
 form lopuke SU 
 fortey veri SU 
 frank onnettomuus SU 
 fremiké surista VI 
 froná herkutella VT 
 fuk kellari SU 
 funhé vaivata VT 
 furutsa ruukku SU 
 fuzol norsu SU 
    

gaapaf tylppä AQ 
gabeyá leikata VT G 

gablesiki palkinto SU 
 gadiaf valmis AQ 
 gadikye isä SU 
 gadé suunnata VT 
 galaf terve AQ 
 galpé toivoa VT 
 gama oksa SU 
 gamda risti SU 
 gamdá risteillä VT 
 gamtá kytkeä VT 
 ganesik vieras SU 
 ganta höyry SU 
 gané kutsua VT 
 gazdestura aamiainen SU 
 gaá kasvattaa VT 
 ge selkä SU 
 gedraf erilainen AQ 
 geeka etelä SU 
 geja sota SU 
 gelavá pyrkiä VT 
 gelinasiki poiju SU 
 gelt sormi SU 
 geltraf todellinen AQ 
 gem puku SU 
 gemelt hetki SU 
 gena kuorma-auto SU 
 gepoyté tulla näkyviin VI 
 gerd puisto SU 
 gestá olla kävelyllä VT 
 gevawé ihmetellä VI 
 gexata kasvot SU 
 gida hotelli SU 
 gijaf iso AQ 
 gijarotif voimakas AQ 
 gijotaf tärkeä AQ 
 gildura sopimus SU 
 gildá ymmärtää VT 
 giltaca tapa SU 
 gimá kaataa VT 
 giugaf järjetön AQ 
 giwá pelastaa VT 
 giyá leikata VT 
 glastik porvari AQ 
 gleida pensasaita SU 
 gloga sielu SU 
 glorda persikka SU 
 glotcá takoa VT 
 glupaf avara AQ 
 gluyista liitto SU 
 glá iskeä VT 
 golda rautatieasema SU 
 goma toukka SU 
 goni olla velkaa SU 
 goní täytyä VT 
 gopa pöly SU 
 gort verkko SU 
 gorá päättää VT 
 goyol hanhi SU 
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 grablé hypätä VT 
 grabá kilpailla VT 
 gracaca poissaolo SU 
 gracaf poissaoleva AQ 
 gracaf poissaoleva AQ 
 gracá puuttua VT 
 gradilik sankari SU 
 granja kaura SU 
 gratca hame SU 
 grebé hutiloida VT 
 grelé auttaa VT 
 grenca munakoiso SU 
 grewá kiittää VT 
 griaelayan kylläinen PA 
 grilivá korjata VT 
 griva maku SU 
 gruf älykäs AQ 
 grupay naskali SU 
 grupenaf tuttu AQ 
 grupes kykenevä PA 
 grupé tuntea VT 
 grupé tietää VT 
 gruyé vahvistaa VT 
 guazaf raihnas AQ 
 guboy tuhka SU 
 gum lamppu SU 
 gunaf syyllinen AQ 
 gunsté arvioida VT 
 guraf jyrkkä AQ 
 guto huonekalu SU 
 guvaxa harakka SU 
 gí pitää VT 
    

iaxe tehdas SU 
icle ainakin AV I 

idatcol susi SU 
 idulaf lämmin AQ 
 idulugal kesä SU 
 ifapol kalkkuna SU 
 ikatcú valita VT 
 ikra sukupuoli SU 
 ikrarenaf aistillinen AQ 
 iksé väijyä VT 
 ilaf yksityinen AQ 
 ilanacek vuosi SU 
 ilava vuode SU 
 ilbodé hakata VT 
 ilpega hytti SU 
 ilput käymälä SU 
 ilt hedelmä SU 
 iltrakú epäillä VT 
 im talja SU 
 im hius SU 
 imiz terä SU 
 impadimak juna SU 
 impadimá laahata VT 
 impavantá hyötyä VT 
 impá vetää VT 
 imwa kukka SU 
 in hän PN 
 in se PN 
 in hän PN 
 inoc litra SU 
 installa torvi SU 
 inta puu SU 
 irglié katua VT 
 iriba nojatuoli SU 
 irigot haarukka SU 
 irka maissi SU 
 ironokaf viimeinen AQ 
 is ja CJ 
 iské jättää VT 
 ita silmä SU 
 ital purje SU 
 itaya summa SU 
 ivamu ympyrä SU 
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 ixam jo AV 
 ixatcá lukita VT 
 ixé antaa anteeksi VT 
 iyela vaara SU 
 iyeptá meluta VI 
 izga varjo SU 
 izkaf juopunut AQ 
 izva historia SU 
 ié huutaa VI 
    

jaday reisi SU 
jadif yleinen AQ J 

jaftol härkä SU 
 jaftoloc vasikanpaisti SU 
 jaftoloc vasikka SU 
 jara kalenteri SU 
 jaxadá kostaa VT 
 jaxipa mehu SU 
 jebé loistaa VI 
 jebé valaista VI 
 jekú houkutella VT 
 jidol apina SU 
 jijá kestää VI 
 jiluca omatunto SU 
 jin minä PN 
 jivot vatsa SU 
 jontik moni AI 
 jotaf nuori AQ 
 joya tie SU 
 jugemé haluta VT 
 juiké suositella VT 
 juma säiliö SU 
 jwa aarre SU 
 jé sulattaa VT 
    

kaatoé leikkiä VT 
kabay kala SU K 

kabduon edessä AV 
 kadim jälkeen PP 
 kafka lonkka SU 
 kagaelá hengittää VT 
 kagluyá sitoa VT 
 kagrupera partiolainen SU 
 kagrupé erottaa VT 
 kagí säilyttää VT 
 kagí tilata VT 
 kaik ohi PP 
 kakevé tavata VT 
 kalaf onnellinen AQ 
 kalalié puida VT 
 kaliaf nopea AQ 
 kalizí liikuttaa VT 
 kalubé riippua VI 
 kalí sanoa VT 
 kamodivatcé peittää VT 
 kapa juhla SU 
 kapray niska SU 
 kapá juhlia VT 
 karaf ainoa AQ 
 karaf puhdas AQ 
 kareizú kertoa VT 
 karku pinaatti SU 
 karvolié naukua VI 
 karzá käskeä VT 
 kastá supistaa VT 
 katanara kokous SU 
 katcalá huomata VT 
 kategira vastavaikutus SU 
 kaydé säästää VT 
 kayestá kerätä VT 
 kazaxo markkinat SU 
 ke -lta PP 
 ke kottan jokaisen  
 ke metan ei kenenkään  
 keldama polku SU 
 keldaskin tyytyväinen PA 
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 keldelá kyllästää VT 
 kelká murskata VT 
 kelli hana SU 
 kelot rautatie SU 
 kelt taivas SU 
 kenibé nukkua VI 
 kepaita katto SU 
 keraf punainen AQ 
 keraya aivot SU 
 kerelé varata VT 
 kev -lla PP 
 kevolaf vastakkainen AQ 
 kiavara tervehdys SU 
 kielcek iltapäivä SU 
 kiewaf hyvä AQ 
 kigdé ryöstää VT 
 kiiz kotka SU 
 kildé liukua VI 
 kilta puuvilla SU 
 kima raja SU 
 kinga luuttu SU 
 kipé nauraa VI 
 kirka mökki SU 
 klaa ikä SU 
 klaim paita SU 
 klantá lyödä VT 
 klawa piano SU 
 kle siis CJ 
 klicaf hullu AQ 
 klita kaivo SU 
 kloya muovi SU 
 ko -ssa PP 
 koafima salama SU 
 koblí syntyä VI 
 koboda ristiriita SU 
 kobá työskennellä VI 
 kodayá imeä VT 
 kodisuké tarkastaa VT 
 kodiwá taikoa VT 
 koef sisäinen AQ 
 koelt pohje SU 
 kogrupara kysely SU 
 kogrupedá opettaa VT 
 kokobá palkata VT 
 kolavá kylvettää VT 
 koldam rasia SU 
 kolliava rinne SU 
 kolná rakentaa VT 
 kolpa repale SU 
 kolt hunaja SU 
 konak useahkot AI 
 koncoba jokin PN 
 konlize jossakin AV 
 konolé periä VT 
 konota vadelma SU 
 kontan joku PN 
 konté liikuttaa VT 
 konviele jolloinkin AV 
 korfi sateenkaari SU 
 koridá syyttää VT 
 korik henkilö SU 
 kosmá tutkia VT 
 koswá viitata VT 
 kotaf koko AQ 
 kotcoba aivan PN 
 kotcoba kaikki PN 
 kotcá kynsiä VT 
 kotinde mistä tahansa syystä AV 
 kotliz kaikkialla AV 
 kottan jokainen PN 
 kotviele aina AV 
 kovdá tuutia VT 
 koverté kirjata VT 
 kovogá vannoa VT 
 koyara matka SU 
 koyá matkustaa VI 
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 krafol pyörä SU 
 kramta appelsiini SU 
 krapol leijona SU 
 kreda ehto SU 
 krede da jos CJ 
 krent teksti SU 
 krepka sähköpari SU 
 krets tahra SU 
 krezé pyörtyä VI 
 krido hauki SU 
 krimt ranta SU 
 kristevik kristitty SU 
 krod karppi SU 
 krodoé huolehtia VI 
 kru liima SU 
 kruba oliivi SU 
 kruldé olla olemassa VI 
 krú liimata VT 
 ksudá jäljentää VT 
 kucilá tarvita VT 
 kudja patsas SU 
 kuja proomu SU 
 kuksa joki SU 
 kuksama joki SU 
 kulaf rikas AQ 
 kumzilí siunata VT 
 kuncá koettaa VI 
 kunta kaali SU 
 kuntot kukkakaali SU 
 kuraní tahtoa VT 
 kurenikye puoliso AQ 
 kuritca savi SU 
 kuriudanaf pätevä AQ 
 kusaf vihreä AQ 
 kutc huuli SU 
 kutcedá suudella VT 
 ké odottaa VT 
    

laba hiekkadyyni SU 
lamá vaeltaa VI L 

lanhey suoli SU 
 lanon ehdottomasti AV 
 lanon luultavasti AV 
 laní mennä VI 
 lapí ajaa VI 
 laspedaf uljas AQ 
 laspedaf rohkea AQ 
 latista sudenkorento SU 
 latkaf vaalea AQ 
 lazava asia SU 
 lazava syy SU 
 lebaf alaston AQ 
 legaf väsynyt AQ 
 lejá pumpata VT 
 lelt nahka SU 
 lembié kiehua VT 
 lent vastaan SU 
 lenteka pohjoinen SU 
 lerd-sanoy yhdeksänkymmentä AN 
 lerdeaksat syyskuu SU 
 lerdoy yhdeksän AN 
 lesja ruskolevä SU 
 lesko mato SU 
 letaxo autiomaa SU 
 lev alla PP 
 levanteyá kuluttaa VT 
 levayká olettaa VT 
 levcenhé vakuuttaa VT 
 levconhá korostaa VT 
 levgaf äkillinen AQ 
 levgá kärsiä VT 
 lewa etana SU 
 lexa musiikki SU 
 lhumá painia VT 
 libakol jänis SU 
 libol kani SU 
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 libú äänestää VT 
 licá puristaa VT 
 lidaf oikeudenmukainen AQ 
 lidawicka ilmasto SU 
 lidopa siveellisyys SU 
 lima kärryt SU 
 limega kiekko SU 
 lingé maalata VT 
 linté pysyä VI 
 lioza takki SU 
 lird kaivo SU 
 lirdé ammentaa VT 
 listaf kaunis AQ 
 lit teho SU 
 lit vaikutus SU 
 livaf käyrä AQ 
 liwa kortti SU 
 lizimeltasiko veturi SU 
 lizukedú vuokrata maata VT 
 lizuxo ala SU 
 lo(d)- enemmän PT 
 loba suo SU 
 lofta lokki SU 
 loité kammata VT 
 loon edelleen AV 
 lorbaf hurskas AQ 
 loror joutsen SU 
 lospa ryhmä SU 
 lubek sormi SU 
 lubek varvas SU 
 lubé pudota VI 
 ludev pohja SU 
 ludot lukko SU 
 luez tomaatti SU 
 lugavaf äärimmäinen AQ 
 lujor neliö SU 
 lukast parta SU 
 lukoptaf harmaa AQ 
 lukraf aikuinen AQ 
 lum ulottuvuus SU 
 lundek raitiovaunu SU 
 luntuca myötätunto SU 
 lupa kakku SU 
 lupaxa parveke SU 
 luridaf taipuvainen AQ 
 lurská uhmata VT 
 lut kupari SU 
 luwí improvisoida VT 
 lwí koettaa VT 
    

ma olkavarsi SU 
madá nostaa VT M 

malgildé kuulla VT 
 malhaf oikea AQ 
 malhé tuomita VT 
 mali lähtien PP 
 malti sora SU 
 mamtaf äänekäs AQ 
 mamá soida VI 
 mane osoite SU 
 mantaf leveä AQ 
 mard helmi SU 
 marná lukita VT 
 martig tyyli SU 
 marwida verho SU 
 matela puutarha SU 
 me ei AV 
 mecoba ei mikään PN 
 mecoba ei lainkaan PN 
 meenide turhanpäiten AV 
 megol valas SU 
 meinde ei kuinkaan AV 
 mejé ottaa vastaan VI 
 meliz ei missään AV 
 melmakol mammutti SU 
 melt moottori SU 
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 menpes suloinen PA 
 merikol saukko SU 
 metan ei kukaan PN 
 meviele ei koskaan AV 
 mevtava vuori SU 
 mhot turkis SU 
 mhoté työntää VT 
 miala puolikas SU 
 mialuk keskiarvo SU 
 miazilí lainata VT 
 miel yö SU 
 mil vieläpä AI 
 mil itse AI 
 mil samanlainen AI 
 milaskí jäljitellä VT 
 mildaf pehmeä AQ 
 milgik aikuinen SU 
 milmura mainos SU 
 miltaf yhtäläinen AQ 
 milunt tynnyri SU 
 mimadjo kuula SU 
 min me PN 
 minsa orvokki SU 
 miwá mainita VT 
 mo yläpuolella PP 
 mo luona PP 
 modovaks uni SU 
 modovawé uneksia VI 
 modová miettiä VT 
 moekote etenkin AV 
 mola ruokahalu SU 
 molt satama SU 
 mona talo SU 
 monif läheinen AQ 
 moraf vaatimaton AQ 
 morbé lyödä vetoa VT 
 mou rinta PP 
 mouk nisä SU 
 mu vuoksi PP 
 muge adverbi SU 
 muka esine SU 
 muktu ämpäri SU 
 muva sade SU 
 muvar sataa VZ 
 muvugal syksy SU 
 mwa laki SU 
    

naavdá saavuttaa VT 
naavdá menestyä VT N 

naavá kytkeä VT 
 naboxa hauta SU 
 nak heinät SU 
 nakila kohtaus SU 
 namulol lammas SU 
 namulol pässi SU 
 nanda kompassi SU 
 narilt kanava SU 
 narí ottaa VT 
 nasbeikye poika SU 
 nasbá siittää VT 
 nasbá synnyttää VT 
 nedí näyttää VT 
 nefta kärpänen SU 
 nekev huolimatta PP 
 nemon tuskin AV 
 nendá vartioida VT 
 nesida vaihe SU 
 neva kirja SU 
 nevaxe kirjakaappi SU 
 nevonha kirjakauppa SU 
 nhaté ärsyttää VT 
 nhobrik leski AQ 
 nhobrikya leskirouva SU 
 nhorku sipuli SU 
 nik ystävä SU 
 nimat sääri SU 
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 nimatek kinkku SU 
 niranaf kohtelias AQ 
 niska luu SU 
 niusté laskea leikkiä VI 
 noaf voimakas AQ 
 noelkeon nyt AV 
 nokot nauha SU 
 nolda lumi SU 
 nolié soida VI 
 nom hämärä SU 
 norluca nerous SU 
 nouli neula SU 
 nové sallia VT 
 nuba käsi SU 
 nubelt hiha SU 
 nudol sorsa SU 
 nuga jalka SU 
 nugapé tallata VT 
 nugetc poljin SU 
 nujna harja SU 
 nuka vihko SU 
 nustaf ankara AQ 
 nuva menetelmä SU 
 nuvelá näyttää VE 
 nuxaf yhtäläinen AQ 
 nuyaf vapaa AQ 
    

oblaka korva SU 
oga asuinpaikkakunta SU O 

oga koti SU 
 oga asuinpaikkakunta SU 
 ogalt lyijykynä SU 
 ogluk ydin SU 
 ok tai CJ 
 okilik päällikkö SU 
 okollakí ratsastaa VI 
 olaxa tupakka SU 
 olha säde SU 
 olhak radio SU 
 olhasté kiduttaa VT 
 olkik olio SU 
 olkotca pala SU 
 olvezá haravoida VT 
 omark fagotti SU 
 omaze vaunu SU 
 onotca raesade SU 
 ontinaf korkea AQ 
 ontinaf jalo AQ 
 ontinaxaf ylpeä AQ 
 ontine kärki SU 
 ontinuca korkeus SU 
 opa tiede SU 
 opelaf yksinkertainen AQ 
 opelkaf lapsellinen AQ 
 opra jää SU 
 oral nokka SU 
 ord tyyppi SU 
 ormus henkevä PA 
 orpa tapa SU 
 otuk numero SU 
 ova järki SU 
 oxam ainoastaan AV 
 oxila sukupolvi SU 
 ozwá siteerata VT 
 ozé taata VT 
 ozé suojata VT 
    

paelpá hikoilla VI 
pailtegaal mänty SU P 

pakt osa SU 
 pakudara jäsenmaksu SU 
 pand kyynärvarsi SU 
 pata tili SU 
 patcta maa SU 
 patctoy maisema SU 
 patá laskea VT 
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 pawé närkästyä VI 
 pegaf ahne AQ 
 per-sanoy seitsemänkymmentä AN 
 pereaksat heinäkuu SU 
 perfejul kenkä SU 
 permú taputtaa käsiään VT 
 peroy seitsemän AN 
 persaal tammi SU 
 peyak vuokrasopimus SU 
 pez nenä SU 
 peztalé tuntea VT 
 peztoraf viisas AQ 
 pij laipio SU 
 pikay kynnys SU 
 pilkaf oma AQ 
 pilkot maatila SU 
 pilkovaf eri AQ 
 pintik vauva AQ 
 pirdá neuvoa VT 
 piute posti SU 
 plataé yllyttää VT 
 platí karkottaa VT 
 platí työntää VT 
 plinaf miellyttävä AQ 
 plo piippu SU 
 ploté heiluttaa VT 
 poegol siili SU 
 pojá nauttia VT 
 pola tuska SU 
 poná säveltää VT 
 poná latoa VT 
 porá kunnioittaa VT 
 poz pallo SU 
 prejá kohista VT 
 preksaf säännönmukainen AQ 
 preyutá piilottaa VT 
 prostewa perinne SU 
 pruva omena SU 
 pu varten PP 
 puda ääni SU 
 puilé pistää VT 
 pujé uida VI 
 pulví puhua VI 
 pumkik enkeli SU 
 punta öljy SU 
 puve huvi SU 
 puvé miellyttää VT 
 puzitá aivastaa VI 
 pí tulla VI 
    

ra alkuaine SU 
rabaté todeta VT R 

radeká synnyttää VT 
 ralk kyttyrä SU 
 ralpa lasi SU 
 ralta ruusu SU 
 raneta kirsikka SU 
 ranhé seisoa VI 
 rapor kivi SU 
 raporka kallio SU 
 rasek torni SU 
 rastoka kaappi SU 
 rav keskipiste SU 
 ravaldunaf varma AQ 
 ravlem sana SU 
 ravlemolkaf jyrkkä AQ 
 ravé oppia VT 
 rayoligá tuhoutua VI 
 razeka lautanen SU 
 rebava muuri SU 
 recela asema SU 
 redakik kapteeni SU 
 redú luoda VT 
 regelta jauhot SU 
 relandera ajanviete SU 
 relandé huvittaa VT 
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 relmé pettää VT 
 relt lihas SU 
 rem läpi PP 
 remayé kutoa VT 
 remeluxaxa passi SU 
 remlaní mennä ohi VT 
 remlaní viettää VT 
 remrú porata VT 
 remsuté kääntää VT 
 rená rakastaa VT 
 repalé kaivata VI 
 rezold retiisi SU 
 ricol hai SU 
 rictela arvovalta SU 
 rielcek aamu SU 
 rieta aate SU 
 rigavá perustaa VT 
 rija housut SU 
 rin sinä PN 
 rin sinä PN 
 rindé tutkia VT 
 rinta oikku SU 
 riva sirkus SU 
 riwe melkein AV 
 riwé ansaita VT 
 rixeda mandariini SU 
 riz keuhko SU 
 rob keino SU 
 roda ketju SU 
 rodaf kuiva AQ 
 roga jalokivi SU 
 rokla virhe SU 
 roklá erehtyä VT 
 ronef oikeus AQ 
 roneka itä SU 
 ronkaf uskollinen AQ 
 rontaf oikeanpuolinen AQ 
 rontaf suora AQ 
 ropé hoitaa VT 
 rostela vihannes SU 
 roti voida SU 
 rotis mahdollinen PA 
 rotuxá valehdella VI 
 royné rimpuilla VI 
 royné ponnistella VI 
 rozá kutsua VT 
 rozú olla nimeltään VT 
 rubiá painaa VT 
 rubá hoitaa VT 
 rucá viilata VT 
 rude ruokalista SU 
 ruft maanjäristys SU 
 rujod pilvi SU 
 rukom vesi SU 
 rukuzaf hienon hieno AQ 
 rumgaca herkistymä SU 
 runda paikka SU 
 runta aalto SU 
 runza keppi SU 
 ruseta savuke SU 
 ruyé myöntää VT 
 ruzadé hyökätä VT 
    

saba suklaa SU 
sabé mitata VT S 

safta viikko SU 
 sagaf uskollinen AQ 
 saipuca ilo SU 
 salma sammakko SU 
 san-aluboy viisitoista AN 
 san-anhustoy kahdeksantoista AN 
 san-balemoy neljätoista AN 
 san-baroy kolmastoista AN 
 san-lerdoy yhdeksäntoista AN 
 san-peroy seitsemäntoista AN 
 san-tanoy yksitoista AN 
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 san-tevoy kuusitoista AN 
 san-toloy kaksitoista AN 
 sane kansa SU 
 saneaksat lokakuu SU 
 saneg yleisö SU 
 sanoy kymmenen AN 
 santaneaksat marraskuu SU 
 santoleaksat joulukuu SU 
 santá hyväillä VT 
 sare ajanjakso SU 
 saya untuva SU 
 sayakaxe kasarmi SU 
 sayakaxe kasarmi SU 
 sedme pitkin PP 
 sel sumu SU 
 selaropik lääkäri SU 
 selá parantaa VT 
 semá haljeta VT 
 sendá onnitella VT 
 senhé maata VI 
 seramuca innostus SU 
 serpega ankerias SU 
 sespá keinuttaa VT 
 setiké muistaa VT 
 severoxo lentokenttä SU 
 siakraf havaittava AQ 
 sida muste SU 
 sielcek ilta SU 
 sin he PN 
 sinká ravita VT 
 sintaf -nsa AQ 
 sirta tanssiaiset SU 
 siské vuokrata VT 
 skael vaahto SU 
 skalté hämmentää VT 
 skera intohimo SU 
 skotcá vavista VI 
 slakol hiiri SU 
 slik liiaksi AI 
 sok tila SU 
 soka valtio SU 
 sokuda riimi SU 
 solgabeyá sahata VT 
 sollipá repiä VT 
 soloksaf abstraktinen AQ 
 soluma etäisyys SU 
 solzarté jakaa VT 
 solzá paistaa VT 
 sopú toimia VT 
 sorela adjektiivi SU 
 sotcé jännittää VT 
 soyor manteli SU 
 soyor karvasmanteli SU 
 soyor kuorimanteli SU 
 soyutaf ankara AQ 
 soá taivuttaa VT 
 sprela turve SU 
 spunté kaapia VT 
 staksa sanoma SU 
 staksé lähettää VT 
 stapé riittää VT 
 starka pulpetti SU 
 stasik ajaja SU 
 staz saapas SU 
 stekef tuleva AQ 
 stern voileipä SU 
 stivawé vaieta VI 
 straga muistiinpano SU 
 sugdala merkitys SU 
 sugdalá ilmaista VT 
 sugdalá merkitä VT 
 sugá pyrkiä VT 
 suka tuuli SU 
 sukera luomisvire SU 
 suké puhaltaa VT 
 sulá hävittää VT 
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 sum rasva SU 
 sume pois PP 
 sumepulvisiki puhelin SU 
 sumesutesiki lennätin SU 
 suola ruuvi SU 
 sutelá toimittaa VT 
 suteptik sihteeri AQ 
 suteroteem kaunokirjallisuus SU 
 suté kirjoittaa VT 
 suté laatia VT 
 suxaca kolo AQ 
 suxá kaivaa VT 
 sveri lintu SU 
 swalot pylväs SU 
 swava mieli SU 
 swava henki SU 
    

tabexaf etevä AQ 
tacé kääntää VT T 

tadava maanosa SU 
 tael kuu SU 
 tajdaal pyökki SU 
 taka pää SU 
 takelaf itsepäinen AQ 
 tal raha SU 
 talga hammas SU 
 talgiwola hammasharja SU 
 talteka länsi SU 
 talá lentää VI 
 tamava maailma SU 
 tanaf ainutlaatuinen AQ 
 tanameyá kääriä VT 
 taneaksat tammikuu SU 
 taneastera alku SU 
 taneatisik puhemies SU 
 taneaviel sunnuntai SU 
 taneon han AV 
 taneon heti AV 
 tanoy yksi AN 
 tapar pakastaa VZ 
 tapleku kasvi SU 
 tarká kunnioittaa VT 
 taruté välttää VT 
 tasila kitara SU 
 tawa maa SU 
 tawavopa maantiede SU 
 tawova maa SU 
 taya pelto SU 
 tayi kangas SU 
 tazuk muoto SU 
 tcabanhé metsästää VT 
 tcaté pestä VT 
 tcazaf kallis AQ 
 tcilaxe museo SU 
 tciumba hiekka SU 
 tcor poski SU 
 tegi teko SU 
 tegira osake SU 
 tegulá kiihottaa VT 
 tel lo eniten AI 
 telaf rehellinen AQ 
 tema valitus SU 
 tena loppu SU 
 tenanteyá sammuttaa VT 
 teneká opastaa VT 
 tenukenaf täydellinen AQ 
 tenú lopetta VT 
 terktá kuunnella VT 
 termil lohi SU 
 tev-sanoy kuusikymmentä AN 
 teveaksat kesäkuu SU 
 teveaviel perjantai SU 
 tevoy kuusi AN 
 tey tuli SU 
 teyka liekki SU 
 teza malli SU 
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 tiannaf kankea AQ 
 tie kaasu SU 
 tildewé levätä VI 
 tilik isäntä SU 
 tinida tarjoiluhuone SU 
 tinté kuiskata VT 
 tirac pullo SU 
 tird saippua SU 
 tirka paikka SU 
 titická määritellä VT 
 tiv pursi SU 
 tiv soutuvene SU 
 tixolaf tahdikas AQ 
 tixulé hakkailla VI 
 toa lehti SU 
 toba hansikas SU 
 tod sija SU 
 tok millainen AI 
 toka toukka SU 
 tokdume miksi AV 
 toklize missä AV 
 tokoda määrä SU 
 tokote paljonko AV 
 tokte pula SU 
 tol-sanoy kaksikymmentä AN 
 toleaf toinen AQ 
 toleaksat helmikuu SU 
 toleaviel maanantai SU 
 tolkalí toistaa VT 
 tolke sangen AV 
 tolkrafol polkupyörä SU 
 tologay kiikari SU 
 tologe pari SU 
 toloy kaksi AN 
 toma kerta SU 
 tori -lle PP 
 tori -lla PP 
 torigí harkita VT 
 torsta piikki SU 
 tota laiva SU 
 totcidaf saita AQ 
 tovol rotta SU 
 towá kehittyä VI 
 tra kaari SU 
 trak ajattelutapa SU 
 trakú arvella VT 
 trakú ajatella VT 
 tral sähkö SU 
 trapamaal maapähkinä SU 
 trapova lippu SU 
 traspú virrata VI 
 trasí löytää VT 
 tride juova SU 
 trink hirsi SU 
 triva juomalasi SU 
 troba synti SU 
 trobindá alistua VT 
 tropa potkuri SU 
 trovgá kumota VT 
 truga rumpu SU 
 trumaf tarkkaavainen AQ 
 tsunesikeem vastustus SU 
 tuabtijusas turha PA 
 tualiá kunnioittaa VT 
 tuca mielikuvitus SU 
 tuesá mutkistaa VT 
 tufa onnetar SU 
 tugoá jauhaa VT 
 tula esimerkki SU 
 tuliá tehdä yhteenveto VT 
 tunuyalara postimaksu SU 
 turolá väärentää VT 
 turontá murhata VT 
 tutageltá puolustaa VT 
 tutená lakata VT 
 tuvel ovi SU 
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 twa kirje SU 
 twa kirjain SU 
 tí olla VE 
 tí sijaita VE 
 tí amidaf erota AQ 
 tí driaf armahtaa AQ 
 tí duuleyen tilata PA 
 tí keskotaf vaikuttaa AQ 
 tí vlardaf olla avoinna AQ 
 tí walnaf sopia AQ 
 tí zanugalaf päivystää AQ 
    

u piste SU 
ucom tasku SU U 

uculé epäillä VT 
 udega hahtuva SU 
 ugal aika SU 
 ugal sää SU 
 ugaloraf tilapäinen AQ 
 ugda kuri SU 
 uja kirkko SU 
 uksabol ilves SU 
 uksala sinappi SU 
 uldiné kunnioittaa VT 
 uldiné arvostaa VT 
 ulijdá tähystää VT 
 ulí juoda VT 
 umon kylliksi AV 
 umta ihra SU 
 unaykaf tavallinen AQ 
 urlijké ostaa VT 
 utcoraf älykäs AQ 
 ute sijaan PP 
 uxa korkki SU 
 uzda järvi SU 
 uzdaka laguuni SU 
 uzerara kosketus SU 
 uzá koskettaa VT 
    

va int kevmadá kapinoida VT 
va int vantolongá liittyä VT V 

vadjes yhteneväinen PA 
 vaf paksu AQ 
 vaida siideri SU 
 vakol koira SU 
 vakolié haukkua VI 
 val huilu SU 
 valev poikki PP 
 valt kastike SU 
 vamo yli PP 
 van vieressä PP 
 vanama ilmapiiri SU 
 vanawalt aamurusko SU 
 vanawalt aamurusko SU 
 vanbadesiko akku SU 
 vandelvejá järjestää VT 
 vandositá saattaa VT 
 vanhé käyttäytyä VE 
 vanikatcura hyväksyminen SU 
 vaniksantú kiinnittää VT 
 vankabú laskea vesille VT 
 vanmia kesken PP 
 vannarí pyydystää VT 
 vanová hyväksyä VT 
 vanpí tulla joksikin VE 
 vanteyasiki tulitikku SU 
 vantrakú otaksua VT 
 vanzokevé lisätä VT 
 varaf täysi AQ 
 varla kello SU 
 vartuca maine SU 
 vawa valtakatu SU 
 vawila katu SU 
 vaxe paitsi PP 
 vayá opiskella VT 
 vebra ampiainen SU 
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 vebá tyrkyttää VT 
 vedey kansakunta SU 
 vegeduropik arkkitehti SU 
 vegem kerros SU 
 vegemoy hylly SU 
 vegungik naapuri AQ 
 velik lapsi AQ 
 velik poika SU 
 verast sekunti SU 
 verdavá laskea yhteen VT 
 vexaf täsmällinen AQ 
 vexala lista SU 
 vexe mutta CJ 
 veygadikye isoisä SU 
 viaguca mahtipontisuus SU 
 viel päivä SU 
 vielfela aikakausjulkaisu SU 
 vielgay tori SU 
 vierd kaava SU 
 vikizá savuta VI 
 viklú koulia VT 
 vim malja SU 
 vingo airo SU 
 vinú lohduttaa VT 
 virda aikakauslehti SU 
 virnaf julma AQ 
 vistalé asua VT 
 vitoda kynsi SU 
 vlardaf tyhjä AQ 
 vlasté ulostaa VT 
 vlevef ali AQ 
 voba sitruuna SU 
 vobiga arpi SU 
 voda arvo SU 
 vodaf pätevä AQ 
 vodiskaf huono AQ 
 vogadá herjata VI 
 voidá pilkata VT 
 volkalon surukseni AV 
 voltaxe ravintola SU 
 vor viini SU 
 voza kuume SU 
 vraz peruna SU 
 vrod maito AI 
 vrodmimá lypsää VT 
 vruni kerros SU 
 vrutara merkki SU 
 vrutá todistaa VT 
 vukula sukka SU 
 vulkú unohtaa VT 
 vultexo sydän SU 
 vultexo piha SU 
 vulté juosta VI 
 vunuca järjestys SU 
 vuwik sukulainen SU 
 vwa taso SU 
 ví voida VE 
    

wafra taulukko SU 
waldaf vastavuoroinen AQ W 

walpí tapahtua VT 
 wanibaal haapa SU 
 ware vielä AV 
 ware jälleen AV 
 warolá korjata VT 
 warulla lätäkkö SU 
 warzaf uusi AQ 
 warzeks tavara SU 
 warzé tuottaa VT 
 wats aihe SU 
 wattolk watti SU 
 waveon aikaisin AV 
 wavidaf mielivaltainen AQ 
 wawaf kurja AQ 
 wayeda vaisto SU 
 wayok mäntä SU 
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 wayot lääke SU 
 wazdel köysi SU 
 wazdé näyttää toteen VT 
 wazil palkka SU 
 weboka solmu SU 
 webé maksaa osansa VT 
 weepta sieni SU 
 wegidol kameli SU 
 wela maksa SU 
 welfa valtameri SU 
 welima arvoitus SU 
 welk itu SU 
 weltikye herra SU 
 werd ruoho SU 
 werpol orava SU 
 wexa minuutti SU 
 weza kiikari SU 
 wica ilmiö SU 
 wida kylä SU 
 widava kaupunki SU 
 wiiskaf sokea AQ 
 wikanda saksanpähkinä SU 
 wikanda pähkinä SU 
 wikandaal hukkua SU 
 wilya kukko SU 
 wirgá leimata VT 
 wirká antaa VI 
 wirká haukotella VI 
 wivga saalis SU 
 wiyaf tyyni AQ 
 wocol hirvi SU 
 woda numero SU 
 wofta ydin SU 
 wori kuitenkin CJ 
 worá käydä vieraissa VT 
 woyail vati SU 
 woyek käki SU 
 wá hankkia VT 
 wá voittaa VT 
 wí nähdä VT 
    

xadaf kuuro AQ 
xatcasiki naamari SU X 

xefto ukonilma SU 
 xeka koje SU 
 xeyna rommi SU 
 xialara aikomus SU 
 xiz rengas SU 
 xo huone SU 
 xomé väistyä VT 
 xuta kehys SU 
 xuvá vaatimalla vaatia VT 
 xuyava sattuma SU 
    

yalom harmonikka SU 
yanba taide SU Y 

yarté värähdellä VI 
 yasa perhe SU 
 yatkaf raivoisa AQ 
 yaxay putki SU 
 yel tee SU 
 yeld hiili SU 
 yoká hourailla VI 
 yolt nimi SU 
 yom alusta SU 
 yotaf ilkeä AQ 
 yotenik jäsen SU 
 yoté liittyä VT 
 yult kassa SU 
 yunké kuvittaa VT 
    

za laivan kansi SU 
za silta SU Z 

zaava rotu SU 
 zaday riisi SU 
 zanela virka SU 
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 zaní palvella VT 
 zatca ele SU 
 zavzas muu PA 
 zavzá jäädä VE 
 zaxá mädätä VT 
 zdanka vesimeloni SU 
 zeitaf suopea AQ 
 zertek papukaija SU 
 ziavikye setä SU 
 zida horisontti SU 
 zidé suuttua VI 
 zielt pelti SU 
 zil lahja SU 
 ziliduks korko SU 
 zilikevé vaihtaa VT 
 zirsesik näyttelijä SU 
 ziwidé ällistyttää VT 
 ziá kyntää VT 
 zolté tehdä johtopäätös VT 
 zona solu SU 
 zopoka urut SU 
 zovdom kartta SU 
 zovdá piirtää VT 
 zurté antaa ilmi VT 
 zwaf kalpea AQ 

 


