
Guollebivdosánit 

 

guolit kaloja 

čuovža, čuovžžat siika 

dápmot, dápmohat tammukka, taimen 

finddar, findarat kampela  

geađgenoarsa, -noarssat mutu 

hárri, hárrit harjus 

hávga, hávggat hauki 

luossa, luosat lohi 

máivi, máivvit ~ roabát, roabáhat muikku 

njágá ~ njáhká, njágát made 

soavvil, soavvilat harjus 

veajet, veajehat kalanpoikanen 

vuskkon, vuskkonat ahven 

 

guoli oasit kalan osia 

ákkil, ákkilat  rintakaarit, rintaevien kiinnityskohdat 

beahcet, beahcehat pyrstö 

cuohppa, cuohpat kalanliha 

čalbmi, čalmmit silmä 

čoalus, čollosat suolisto, suolet 

čuomas, čuopmasat suomu 

čuopma, čuomat kalannahka 

guoksa, guovssat maiti 

meađđemat mäti 

njálbmi, njálmmit suu 

oaivi, oaivvit pää 

oalul, ollolat leuka 

skuvrin, skuvrimat lohenpää ilman alaleukaa 

suovdi, suovddit kidukset 

veaksi, veavssit evä 

 

doaibma toiminta 

botket katkottaa kala 

čiktit fierpmi, čiktin paikata verkkoa 

čollet, čollen perata 

dohppet vuggii ottaa onkeen 

goargŋut, goargŋun sauvoa  

goddit guoli, guollebivdu saada kalaa 

gođđit, gođđu kutea 

golgadit, golgadeapmi kulkuttaa 

moardit, moardin pauloittaa verkkoa, “kutoa” verkkoa 

nuohttut, nuohttun nuotata 

oaggut, oaggun onkia 

oahppat fierpmi kokea verkko 

roahkastit, roahkasteapmi koukata lohi ongittaessa  

suovastit guoli, suovasteapmi savustaa kalaa 

suhppet, suhppen, suohpput, suohppun laskea verkko veteen 



uštit, uštin uistattaa 

fárpi apajapaikka, apaja nuottauksessa 

 

luossasánit lohisanastoa 

čuožžuluossa, -luosat kutemaan valmistautuva lohi 

diddi, dittit pikkulohi 1 - 3 kg 

duovvi, duovvit naaraslohi 

goadjin, goadjimat uroslohi, kojamo 

johtuguolli, johtuguolit jokeen nouseva lohi 

luosjuolgi, luosjuolggit lohijalka 3 – 5 kg 

luossa, luosat lohi 

luossaveajet, veajet, -veajehat lohenpoikanen, kalanpoikanen 

ruoššaluossa, ruoššaluosat ns. ryssänlohi, kyttyrälohi 

šoaran, šoaranat, giđđačuonzá, -čuonzzát kevättalvikko 

vuorru, vuorru talvikko 

 

bivdosat ja rusttegat pyydyksiä ja välineitä 

áiru, áirrut airot 

ákŋu, ákŋut airon kiinnityshanka, valaan selkäevä 

ávskár, ávskárat äyskäri 

badjereašmi yläpaula 

badjereašmi, -reašmmit yläpaula, verkon yläosa  

buddu, buttut paino verkon päässä 

buođđu, buođut pato 

čuoibmi, čuoimmit sauvoin 

čuoibmut sauvoa 

dealli, deallit puu, teline johon vene laitetaan 

dilljá, dilját telju 

dolgevuogga, -vuokkat perho 

duorgu, durgot siima 

fanas, fatnasat vene 

fierbmi, fierpmit verkko 

gárbbis, gárbásat pikkuvene 

gikta, givtta verkon paino 

heŋgenmohtor, johkamohtor perämoottori 

hoavva, hoavat haavi 

holga, holggat orsi 

liehkku, liehkut perälauta, johon moottori kiinnitetään 

lieksá, lievssát  patoverkon paino 

maŋŋedilljá, -dilját  perätelju 

mealli, mealit mela 

meardi, mearddit  merta, rysä 

muorravuogga, -vuokkat puukala 

nuohtti, nuohtit nuotta 

oarjuolgi, oarjuolggit, buođđoreŋko, -reŋkkot patopukki 

reašmi verkon paula 

roahkan, roahkanat lohikoukku 

rulla, rullat rulla 



sáibma, sáimmat verkko 

sátku, sátkkut valkama 

stággu, stákkut onkivapa 

vuogga, vuokkat viehe 

vuollereašmi alapaulu 

vuoksa, vuoksás fierbmi, fierpmi čikŋodat verkon liinavuus, verkon syvyys 

 

 

Kalastussanastoa 

 

kaloja guolit 

ahven vuskkon, vuskkonat 

harjus soavvil, soavvilat, hárri, hárrit 

hauki hávga, hávggat 

kampela  finddar, findarat 

lohi luossa, luosat 

made njágá ~ njáhká, njágát 

mutu geađgenoarsa, -noarssat 

siika čuovža, čuovžžat 

tammukka, taimen dápmot, dápmohat 

 

kalan osia guoli oasit 

evä veaksi, veavssit 

kalanliha cuohppa, cuohpat 

kalannahka čuopma, čuomat 

kidukset suovdi, suovddit 

leuka oalul, ollolat 

lohenpää ilman alaleukaa skuvrin, skuvrimat 

maiti guoksa, guovssat 

mäti meađđemat 

pyrstö beahcet, beahcehat 

pää oaivi, oaivvit 

rintakaarit, rintaevien kiinnityskohdat ákkil, ákkilat  

silmä čalbmi, čalmmit 

suolisto, suolet čoalus, čollosat 

suomu čuomas, čuopmasat 

suu njálbmi, njálmmit 

 

toiminta doaibma 

katkottaa kala botket 

kokea verkko oahppat fierpmi 

koukata lohi ongittaessa  roahkastit 

kulkuttaa golgadit, golgadeapmi 

kutea gođđit, gođđu 

nuotata nuohttut, nuohttun 

onkia oaggut, oaggun 

ottaa onkeen dohppet vuggii 

paikata verkkoa čiktit fierpmi, čiktin 

pauloittaa verkkoa, “kutoa” verkkoa moardit, moardin 



perata čollet, čollen 

saada kalaa goddit guoli, guollebivdu 

sauvoa  goargŋut, goargŋun 

savustaa kalaa suovastit guoli, suovasteapmi 

uistattaa uštit, uštin 

 

lohisanastoa luossasánit 

jokeen nouseva lohi johtuguolli 

kevättalvikko šoaran, giđđačuonzá 

kutemaan valmistautuva lohi čuožžuluossa, -luosat 

lohenpoikanen, kalanpoikanen luossaveajet, veajet 

lohi luossa, luosat 

lohijalka 3 – 5 kg luosjuolgi, luosjuolggit 

naaraslohi duovvi, duovvit 

pikkulohi 1 - 3 kg diddi, dittit 

ryssänlohi, kyttyrälohi ruoššaluossa, ruoššaluosat 

talvikko vuorru, vuorrut 

uroslohi, kojamo goadjin, guodjimat 

 

pyydyksiä ja välineitä bivdosat ja rusttegat 

airon kiinnityshanka ákŋu, ágŋut 

airot áiru, áirrut 

haavi hoavva, hoavat 

lohikoukku roahkan, roahkanat 

mela mealli, mealit 

merta, rysä meardi, mearddit 

nuotta nuohtti, nuohtit 

onkivapa stággu, stákkut 

orsi holga, holggat 

paino verkon päässä buddu, buttut 

pato buođđu, buođut 

patopukki oarjuolgi, buođđoreŋko 

patoverkon paino lieksá, lievssát 

perho dolgevuogga, -vuokkat 

perälauta, johon moottori kiinnitetään liehkku, liehkut 

perämoottori heŋgenmohtor, johkamohtor 

perätelju maŋŋedilljá, -dilját 

pikkuvene gárbbis, gárbásat 

puu, teline johon vene laitetaan dealli, dealit 

puukala muorravuogga, -vuokkat 

rulla rulla, rullat 

sauvoin čuoibmi, čuoimmit 

siima duorgu, duorggut 

telju dilljá, dilját 

valkama sátku, sátkkut 

vene fanas, fatnasat 

verkko fierbmi, fierpmit 

verkko sáibma, sáimmat 

verkon liinavuus, verkon syvyys vuoksa, vuoksás fierbmi, fierpmi čikŋodat 

verkon paino gikta, givttat 



viehe vuogga, vuokkat 

yläpaula, verkon yläosa  badjereašmi, -reašmmit 

äyskäri ávskár, ávskárat 

 

 

Gáldut / Lähteet:  

 

Porsanger, Sverre 2011: Deanusilba. Deanu giellagáddi. 

Sammallahti, Pekka 1989: Sámi-suoma sátnegirji.  Jorgaleaddji Oy. 

Sammallahti, Pekka 1993: Sámi-suoma-sámi sátnegirji. Girjegiisá Oy. 

Gaup Káren Elle 2001: Girjjo-Gárjjo. Muitalusat, máidnasat, sátnevádjasat, árvádusat ja diidda. Davvi Girji 

Os.  


