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Mu gaskavuohta vuovdái

Vástidanrávvagat

Čále vástádussii nama dahje nammamearkka,
oktavuođadieđuid, riegádanáiggi ja -báikki.
Váldit vuostá maiddái čuovgagovaid,
báddemiid, ovddit muittašanteavsttaid ja
jearahallamiid. Sáddemiin materiálaid attát
miehtamat daid arkiveremii SKS:a arkiivii
ja daid dutkamii arkiivva njuolggadusaid
čuovvumiin. Eará materiálaluobahemiid
bokte váldde oktavuođa arkisto@finlit.fi. 

Oahpásmuva SKS:a arkiivva
čoagginrávvagiidda 
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet. 

Sádde čállosat 15.10.2020 rádjai
 − neahttaskoviin ujuhusas  

www.finlit.fi/metsa dahje 
 − poastta bokte čujuhusain Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 
259, 00171 Helsinki, merke reivii 
dovddaldaga ”Metsä” dahje

 − šleađgapoastta mielddusfiillain 
čujuhussii keruu@finlit.fi, merke 
fáddágieddái dovddaldaga ”Metsä”.

Muitodieđu čoaggin suopmelaččaid vuovdegaskavuođas
15.1.–15.10.2020  

Vuovdi lea oassi suopmelaččaid eallima. Dat boktá dovdduid ja
jurdagiid, máŋggat min vásáhusain ja muittuin laktásit vuovdái.
Muital iežat, bearrašat dahje servošat vuovdegaskavuođas. Váldit
vuostá maiddái čuovgagovaid dieđuiguin (fáddá, áigi ja govvejeaddji).
Čállimis sáhtát ávkkástallat čuovvovaš jearaldagaid:

Vuovdi mu eallinmuttuin
 − Makkár vásáhusat dus leat vuovddis?
 − Mo vuovdi lea leamašan ja lea oassin du ássanbirrasa, barggu, 

áigeájiid ja soga historjjás, otná beaivvis ja boahttevuođas? 
Maid vuovddis leat dahkan?

 − Oamastatgo dahje oamastago du lagaš olmmoš vuovddi? Leatgo 
bargan dahje barggatgo vuovdái gullevaš suorggis? Mo dat 
vuhttojit du vuovdegaskavuođas?

Vásáhusat ja oaivilat vuovddis
 − Mii mearkkašupmi vuovddis lea dutnje? Mii vuovddis lea 

árvvolaš?
 − Makkár lea du eallimat vuovdevásáhus? Makkár vásáhusaid leat 

gullan iežat lagaš olbmuin?
 − Makkár lea du jiellatvuovdi? Mii das dahká dan? Maid dagat 

doppe? Gulletgo du jiellatvuovdái muittut, dovddut dahje 
jurdagat?

 − Makkár lea du lagašvuovdi? Maid dagat doppe?
 − Leago muhtun ovttaskas muoras earenoamáš rolla du eallimii? 

Muital das. Manin dat lea dutnje dehálaš?
 − Mii lea du mielas vuovdi ja makkár vuovdi galggašii leat? 

Maid jurddašat sierralágan vuvddiin? Luonddudili boares, 
ekonomiija- dahje gávpotvuvddiin, eará vuvddiin?

 − Makkár vuovddis it liiko? Man dihtii?

Vuovdi servodagas
 − Maid jurddašat dán áigge vuovdeságastallamis? Leago dat 

rievdan? Mo?
 − Maid jurddašat otná beaivve vuovdegieđahallamis ja 

-ávkkástallamis?
 − Mii dutnje boktá fuola, mas illudat vuovddi ektui?
 − Makkár lea olbmo sajádat/báiki luonddus?
 − Makkár lea vuovddi ja olbmo gaskavuohta otná beaivve? Mo 

dat lea nuppástuvvan?
 − Makkár lea buorre dahje heajos vuovdegaskavuohta?

Boahttevuohta
 − Leatgo vuvddiid mearkkašumit ja ávkkástallan nuppástusa 

vuolde? Mo?
 − Maid smiehtat vuvddiid boahttevuođas?
 − Makkár vuovdegaskavuođa dahje vuovdái laktásan ášši háliidat 

sirdit ovddasguvlui?

Govva: Timo Kilpeläinen,  
LUSTO – Suomen Metsämuseo


