Kåčč
ǩeʹrjjpõʹrtte!
Ǩeʹrjjpõrttkortt lij juõʹǩǩʼkõʹžže
»

Pukin Lääʹddjânnam kooʹddin lij ǩeʹrjjpõrtt leʹbe
ǩeʹrjjpõrttkääzzkõs

»

Ǩeʹrjjpõrttkoort vuäǯǯ juõʹǩǩʼkaž, ǩeäʹst lij
Lääʹddjânnmest addrõs.

»

Päärnai ǩeʹrjjpõrttkortt ij määus ni- mõõn.

Tiuddâkksaž še vuäǯǯ vuõssmõs ǩeʹrjjpõrttkoort
määustaa. Vuäitak haʹŋǩǩeed ǩeʹrjjpõrttkoort še
siõmže.

Sääʹmmǩiõllsaž ǩeʹrjjpõrtt
Sääʹmmǩiõllsaž ǩeʹrjjpõrtt ( Lääʹddjânnam
säʹmmlallsaž spesiaalǩeʹrjjpõrtt) Ruäʹvnjaarǥâst
lij pukid äävai. Norldõk lij õhtt Tâʹvvjânnmi
veiddsumuš. Tõt siiʹsǩad ǩeʹrjjlažvuõđ, musiikk,
jieʹllikaartid de äiʹǩǩpââʹjjgaʹzaatid. Väʹlddvueʹzz
aunstõõzzin lij lääʹddjânnam sääʹmmǩiõlin.
Norldõʹǩǩe kollʼje lââʹssen gaʹzaatčuõppõs-,
kartt-, plakaatt- da hääʹrvesǩeʹrjjnorldõõǥǥ.
Säʹmmlallšažnorldõõǥǥ liâ še sääʹmmvuuʹd
ǩeʹrjjpõõrtin. Aunstõs lij viǯǯâmnalla Tâʹvvjânnam
ǩeʹrjjpõõrti Finnast (lapinkirjasto.finna.fi) da
laiʹnntem aunstõs tåimte Lääʹddjânnam jeeʹres
ǩeʹrjjpõõrtid.

Koltansaame

Ǩeʹrjjpõrtt veäʹǩǩat!
Ǩeʹrjjpõõrt ämmatneeʹǩǩ veäʹǩǩte
miõllsânji kaunnat šiõttlõs lookkmõõžž.
Seeʹst vuäitak kõõččâd jeeʹresâkksaid
päärnaid šiõttlõõzz ǩeʹrjjsiâzztõõzzid
leʹbe tiõttum äšša kollʼjeei lookkmõõžž.

Ǩeeʹrj siõʹmest äjja
Ǩeʹrjjpõõrtest käunnje ǩeeʹrj juõʹǩǩâkksaid.
Siõʹmeid da siõmmpäärnaid liâ
ǩiččâmǩeeʹrj, koin liâ âssas seeid da
čiõlǥâs kaart. Liâ siõmâžlokkõõzz da
lokkõsǩeeʹrj, laaulǩeeʹrj, karttǩeeʹrj da
maainâsǩeeʹrj. Ǩeeʹrj käunnje še määŋgin aarǥ
aaʹššin, mâʹt- a vuäđđmõõžžâst, peiʹvvpaaiʹǩin,
dåhttra mõõnnmest, jeeʹresnallšem tobddmõõžžin da
piârrjid kollʼjeei muttõõzzin. Teâttǩiiʹrjin puärraz vueiʹtte
laiʹnnʼjed päärna šõddmõʹšše kollʼjeei ǩiiʹrjid da vuäʹpstõõzzid.
Ǩeʹrjjpõõrtin liâ še gaʹzaat, musiikk, jiõnnǩeeʹrj, jieʹllikaart da siõr
nuʹtt päärnaid ǥu sij puärrsid.

Siõmâžlokkõõzz da
maainâspoodd
Âʹlddǩeʹrjjpõrtstad säʹtte leeʹd jeeʹrab
čuäitõõzz siõʹmeid da siõmmpäärnaid.
Kõõjj ǩeʹrjjpõrtstad, reäʹšše- a sij
siõmâžlokkõs,maainâspooddid, teeʹmessiõri iinnid leʹbe jeeʹres päärnai čuäitõõzzid.
Ǩeʹrjjpõõrt čuäitõõzz liâ määusteʹmes da
pukid äävai. Ǩeʹrjjpõõrtâst ij taarbaš leeʹd jiântta!

Tâʹl ǥu lookkmõš lij vaiggâd
Ǩeʹrjjpõõrtâst vuäitt laiʹnnʼjed še čiõlggǩiiʹrjid, kooi ǩiõll ja
raajõs liâ takaiǩiõll čiõlggsab. Čiõlggǩiiʹrjin vuäitt leeʹd äuʹǩǩ
še tuʹnne, ǩeäzz lääʹddǩiõll iʹlla jieʹnnǩiõll. Tâʹl ǥu takainallšen
ǩiiʹrji lookkmõš lij vaiggâd ouddmiârkkân lookkâmvââʹjj
leʹbe mättjemvaiggâdvuõđ diõtt, kõõjj ǩeʹrjjpõõrtâst
tobdldõõǥǥid Celia määusteʹmes jiõnnǩeʹrjjkääzzkõʹsse. Celia
jiõnnǩeʹrjjnorldõõǥǥâst käunnje lookkmõõžž juõʹǩǩâkksaid.
Muuʹšt, što jiõnnǩeeʹrj vuäitt še kuvddled õõutsââʹjest
päärnain.
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