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SameKU LT U R C E N T R U M

I Enare kyrkby vid stranden av floden Juutuanjoki kommer
ett Samekulturcentrum att byggas. Det kommer att bli
ett center för de finländska samernas förvaltning och kultur.

SameKULTURCENTRUM

SAMETINGET
• förvaltningsfunktioner

UTBILDNINSCENTRUM
FÖR SAMEOMRÅDET

• kulturverksamhet

• undervisnings- och

• utveckling av näringsliv

forskningsverksamhet

ÖVRIGA AKTÖRER
• Sámi Duodji ry
• SámiSoster ry

SAMEBIBLIOTEK

GEMENSAMMA
UTRYMMEN
• auditorium
• allaktivitetslokal och
serviceutrymmen

• Lapplands länsstyrelse

VERKSAMHETEN

VERKSAMHETSIDÉ
Avsikten med samekulturcentret är att skapa

• förvaltningsfunktioner

bättre förutsättningar för samer att själv-

• kulturverksamhet

ständigt upprätthålla och utveckla sitt språk,

• undervisning och forskning

sin kultur och sin näringsverksamhet samt

• utvecklingen av näringsverksamhet

sköta och utveckla sin kulturautonomi och

• välfärdstjänster för samer

stöda utvecklingen av de allmänna levnads-

• stödtjänster

villkoren för samerna i Finland.

INNEHÅLL

Kulturcentret förbättrar också märkbart möj-

• en koncentration för samisk förvaltning,

ligheterna att sprida information om samerna

kultur, utbildning och kompetens

som ursprungsbefolkning. Samekulturcentret

• evenemangshus (film, musik,

kommer att bli intressant både nationellt och
internationellt som en mångkulturell mötes-

• samernas parlamentshus i Finland

plats med dragningskraft.

• olika delfunktioner som tillsammans
bildar en fungerande och komplett helhet

Sametinget

TEKNISK INFORMATION
Projektets yta
Eftersträvat pris 2007
(MOMS 0%)

3 070 nyttom

PRELIMINÄR TIDTABELL
2

11 600 000 €

2008

arkitekttävling

2009–2010

egentlig planering

2010–2011

bygget genomförs

2012

kulturcentret i funktion

Pekka Antikainen

möten och konferenser)

ERUF - Europeiska
regionala utvecklingsfonden

Lapplands länsstyrelse

Utsjoki

SAMETINGET

Enontekis

Enare

Sametinget Sámediggi är organet för samernas
kulturautonomi. Dess viktigaste uppgift är att

Samernas hembygdsområde
i Finland

Sodankylä

planera och förverkliga den kulturautonomi
som tillskrivits samerna i Finlands grundlag som
ursprungsbefolkning. Sametinget är det högsta
politiska organet för samerna i Finland och det
representerar samerna i nationella och internationella sammanhang samt sköter ärenden som
berör samernas språk och kultur samt samernas
ställning som ursprungsbefolkning.

SOG/SAKK

SAMETINGET
Saarikoskentie 4
FI-99870 Enare
tfn +358 (0)16 665 011
fax +358 (0)16 671 323
info@samediggi.fi
www.samediggi.fi
www.samediggi.fi/saamelaiskulttuurikeskus
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