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Boazodoallosánit Poronhoitosanastoa 

Bohcconamahusat  Poron nimitykset  

áldu vaadin 

boazu poro 

čearpmat noin vuoden vanha vasa  

goasohas kosatus, porohirvas viidentenä talvenaan 

gottodas kunteus, porohirvas neljäntenä talvenaan 

gottodasáldu kunteusvaadin 

heargi härkä, ajokas 

miessi pieni vasa  

nulpu nulppo, sarveton poro 

rotnu runo, vasaton vaadin 

sarvvis hirvas 

stáinnat ikimaho 

uđámat opettamaton poro 

varit urakka 

vuobirs vuorso, urosporo kolmantena talvenaan 

vuoján ajokas 

 

boazobarggut poronhoitotyöt 

cielahit haukuttaa 

čohkket koota 

gáldet kuohita 

gáskit sarváid kuohita hirvaita 

geahčadit kattella poroja 

girdnet kirnuta 

guođohit paimentaa 

huhccalit laittaa koira ajamaan poroja kokoon 

johttin jutaaminen 

láidet laitistaa, taluttaa 

mastadit päästää porot vieraiden kanssa yhteen 

merket merkitä 

njoarostit heittää suopungilla 

njuovvat nylkeä 

rátkkašit erotella 

višahit haukuttaa koiralla 

vuojehit ajattaa 

 

Bohcco doaimmat Poron toimintoja 

bálgat, bálggat palkia 

guoddit, guottet vasoa 

guohtut, guohtun laiduntaa 

goaivut, goaivun kaivaa lumen alta 

rahkat, ragat rykiä 

ruohttat laukkoa 

 

Báikkit, dávvirat ja orohagat Paikat, esineet ja laitumet 

badjebeana porokoira 

badjeolmmoš poronhoitaja 

bálggus paliskunta 
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boazobeana porokoira 

boazosápmelaš porosaamelainen 

čakčaorohat, dálveorohat, giđđaorohat syys-, talvi- ja kesälaidun 

čiehkarat, čiegardit kiekerö 

čoarvegiella sarvikiela suopungissa 

gárdi aita 

gieres ahkio 

gilkor kilkura 

girdnu kirnu 

guođohanbáiki laidunnuspaikka 

orohat paliskunta norjassa, asentopaikka 

siida siida 

suohpan suopunki 

 

Bohccomearkkat Poromerkit 

bihttá pykälä 

ceahkká lovi, porrastus 

čohkkon Teroitettu, korvanpää leikattu teräväksi 

geaigut kärjeltään leikkaamaton 

gieška Hanka päällä 

gieškalahkki hanka ja hanganpää poikki 

guobir haara 

hoaŋka altahanka 

hoaŋkalahkki altahanka ja hanganpää poikki 

luddestat halki 

njavki päältä vitä 

rastá, gaskat poikki 

ráigi reikä 

sárggis pistel 

skivdnji alta vita 

vatnja, vitnji päältä vita 

 

Válddahallan Ulkonäkö 

jievja vaalea poro 

gabba vitivalkoinen, valkko 

muzet mustakarvainen 

čuoivvat vaaleakarvainen 

biddojuolgi sukkajalka 

girjebađatčuoivvat kirjavakarvainen 

gáhttosealgi poro, jolla on laikku selän yäosassa 

muzetgirjjat tummakirjavakarvainen 

lámškogirjját suuritäpläinen poro 

njáide poro, jolla sarvet on taaksepäin 

ceakkooaivi pystysarvinen 

suhkkesoaivi tuuheasarvinen 

njárbesoaivi harvasarvinen 

goallá sarveton naarasporo 

nulpu nulppo, sarveton poro 

čoarvebealli sarvipuoli 
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Poronhoitosanastoa Boazodoallosánit 

Poron nimitykset  Bohcconamahusat  

ajokas vuoján 

hirvas sarvvis 

härkä, ajokas heargi 

ikimaho stáinnat 

kosatus, porohirvas viidentenä talvenaan goasohas 

kunteus, porohirvas neljäntenä talvenaan gottodas 

kunteusvaadin gottodasáldu 

noin vuoden vanha vasa  čearpmat 

nulppo, sarveton poro nulpu 

opettamaton poro uđámat 

pieni vasa  miessi 

poro boazu 

runo, vasaton vaadin rotnu 

urakka varit 

vaadin áldu 

vuorso, urosporo kolmantena talvenaan vuobirs 

 

poronhoitotyöt boazobarggut 

ajattaa vuojehit 

erotella rátkkašit 

haukuttaa cielahit 

haukuttaa koiralla višahit 

heittää suopungilla njoarostit 

jutaaminen johttin 

kattella poroja geahčadit 

kirnuta girdnet 

koota čohkket 

kuohita gáldet 

kuohita hirvaita gáskit sarváid 

laitistaa, taluttaa láidet 

laittaa koira ajamaan poroja kokoon huhccalit 

merkitä merket 

nylkeä njuovvat 

paimentaa guođohit 

päästää porot vieraiden kanssa yhteen mastadit 

 

Poron toimintoja Bohcco doaimmat 

kaivaa lumen alta goaivut, goaivun 

laiduntaa guohtut, guohtun 

laukkoa ruohttat 

palkia bálgat, bálggat 

rykiä rahkat, ragat 

vasoa guoddit, guottet 

 

Paikat, esineet ja laitumet Báikkit, dávvirat ja orohagat 

ahkio gieres 
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aita gárdi 

kiekerö čiehkarat, čiegardit 

kilkura gilkor 

kirnu girdnu 

laidunnuspaikka guođohanbáiki 

paliskunta bálggus 

paliskunta norjassa, asentopaikka orohat 

porokoira badjebeana 

porokoira boazobeana 

poronhoitaja badjeolmmoš 

porosaamelainen boazosápmelaš 

sarvikiela suopungissa čoarvegiella 

siida siida 

suopunki suohpan 

syys-, talvi- ja kesälaidun čakčaorohat, dálveorohat, giđđaorohat 

 

Poromerkit Bohccomearkkat 

altahanka hoaŋka 

altahanka ja hanganpää poikki hoaŋkalahkki 

altavita skivdnji 

haara guobir 

halki luddestat 

hanka ja hanganpää poikki gieškalahkki 

hankapäällä gieška 

kärjeltään leikkaamaton geaigut 

lovi, porrastus ceahkká 

pistel sárggis 

poikki rastá, gaskat 

pykälä bihttá 

päältävita vatnja, vitnji 

reikä ráigi 

 

 

 

  


