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Tiivistelmä

Bargu juohkäsa guovtti oassäi. Vuohccan cilget Jävrresduoddara
boazodoalu hapmahuvvama etnoekologalas birasvuogadahkan marjrjel go
Suoma ja Norgga gaskasas rädjegidden loahpahii johtima mearragäddäi.
Barggu väldodeaddu lea cilget Jävrresduoddara boazosämiid bealljemearkavuogadaga. Bealljemearkavuogadaga ii sähte giedahallat sierra boazodoalus.
Dat lea säpmelas boazodoalu guovddäs oassi, mii njaddäsa hui lävga
boazodollui ja danin dan ferte geahccat boazodoalu oassin.
Barggus adnojit kvalitatiiva dutkanvuogit ja väldomateriäla lea
coggojuvvon gieddebargguin jearahallamiin Jävrresduoddara boazosämiid.
Maiddäi ärkiiva- ja girjjalasvuohtaävdnasat leat adnon ävkin. Dutkama
geahccanguovlun ja lahkonanvuohkin leaba etnodieda ja etnometodologiija.
Etnodiehtaga vuoddocuoccuhusat leat ee., ahte giella ja kultuvra rähkadeaba
doahpagiid, symbolaid ja ärvvuid kognitiiva systema ja danin iesgudet
kultuvrra sähttä dutkat dusse dan iezas verbäla klassifiseremiid vuodul.
Etnometodologiija dutkä olbmuid iesvuodaid vejolasvuodaid ordnet beaivvälas
eallima mähtu vugiid jotkkolas lohppiiollasuhttima. Etnometodologiija lea
ärgabeaivvi metodologalas njuolggadusat, maid olmmos atnä go geahccala
ärgajirpmiin coavdit beaivvälas doaimmaidis. Nä son rähkada njuolggadusaid,
navdduid ja oaiviliid, mat leat ärgarutiinnaid vuoddun.
Jävrresduoddara boazosämit leat rähkadan iezaset etnoekologalas
leadmmaid, mas boazodoallu doaibmä bures birrasii vuogäiduvvan doaibman.
Dan lea dahkan vejolazzan, go Jävrresduoddarii lea bähcän ealähuslas
guorosadji rädjegiddema dihte ja nuppe däfus jävrresduottarlaccaid mähttui
joatkit ealähusa odda gärzzes luondduresurssain.
Boazoopmodaga pastoräla oassi lea sierranas ortnegii laktäseaddji ida,
daningo dat vuodduduvvä dällodoaluid sosiäla gaskavuodaide. Dän
gaskavuoda sähttä cäjehit formälalaccat go merke bohccuid sosiälalaccat
dohkkehuvvon mearkkaid vuogädagain. Vuogädat cäjeha mii bearrasiid
eaiggädussä iesgudet bohcco.
Vuogädat sisdoallä bealljemearkasäniid, maidda leat iezaset tearpmat,
bealljemearkasäniid ovttastahttima mearkan ja mearkka bagadallama.
Boazosäpmelas servodagas väikkuhit mearkka välljahuvvamii dihto ässit,
maid servodat leat ies rähkadan. Däid dagaldagaid vuodul boazoeaiggät
diehtä maid nuppi siidda vuogädaga.
Bealljemearkavuogädahkii gullet sierra bealljemearkasänit ja daidda sierra
namahusat. Sänit juohkäsit väldosäniide ja unnasänäziidda. Dät lea värra
boahtän dan räjes go baozodoallu ovdänii stuorit ealloboazodoallun ja
ealähusa siste ledje dan meare olbmot, ahte mearkavuogädaga därbbahe _
doalahit sosiäla gaskavuodaid servodaga siste. Bealljemearkatearpmat leat
buorre muddui oktasaccat lullisämegielas anärasgiela rädjäi.
Bealljemearkasänit juohkäsit unnasänäziidda ja väldosäniide ja däid

kombineremiin saddä mearka. Muhtin sänit leat goit eksklusiivvalaccat ja dalle
dat eai sähte leat seamma bealjis earä säniiguin. Mearkka välljemii adnojuvvo
maid bilateräla servodaga organisasuvnna mälle, mas goabbänai sohkabealli lea
lihkka dehälas. Däinna lagiin maid välljejuvvo mearka, nappo sihke ähci ja eatni
mearkka mielde. Vähnemiid ja mänäid mearkkaid seammasullasasvuoda
gohcodit mearkaoallin ja dat lea dehäleamos mearkka välljemii väikkuheaddji
ässi. Vähnemiid ja mänäid mearkkat suddjejit nubbi nuppi ja mearkka lea vättis
rievdadit earä merkii. Mearkka välljemii väikkuhit maid mearkka iesvuodat, main
mävssoleamos lea mearkka searusvuohta. Dasa laktäsit olbmuid estehtalas
ärvvut. Earä iesvuohtan sähttä mäinnasit mearkka nanusvuoda, nappo olbmot
geahccalit ohcat alcceseaset buoremus vejolas mearkka, man lea vättis
rievdadit iezä merkii.
Dutkama bohtosiid sähttä atnit buorrin däinna lagiin, ahte dat lasiha diedu
boazosäpmelas servodagas. Mearkamearrädusaid olis, omd. ozadettiin
mearkka, dän bargui sähttä cujuhit däinna lagiin mot sämit ieza oidnet ässiid
kultuvrraideaset konteavsttas.
Boazosäpmelacca
identitehttii
lea
mävssolas
doalahit
iezas
sohkamearkka. Mearkaoalli orruge institusuvdnaluvvan jävrresduottarlas
säpmelas boazodollui ja maiddäi oba sämiid boazodollui, man dän dutkamusa
guorahallamat orrot duohtan cäjeheame.

