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SAAMELAISKÄRÄJÄT

SaamelaisKU LT T U U R I K E S KU S

Inarin kirkonkylään Juutuanjoen rannalle rakennettava
Saamelaiskulttuurikeskus tulee olemaan
Suomen saamelaisten hallinnon ja kulttuurin keskus.

SaamelaisKULTTUURIKESKUS

SaamelaiskäräjÄT
• hallinnolliset toiminnot

SAAMELAISALUEEN
KOULUTUSKESKUS

• kulttuuritoiminnot

• opetus- ja tutkimustoiminta

• elinkeinojen kehittäminen

Yhteistilat
• auditorio
• monitoimi- ja palvelutilat

Saamelaiskirjasto

Muut toimijat
• Sámi Duodji ry
• SámiSoster ry
• Lapin lääninhallitus

ToimiNNoT

ToimiNTa-ajaTUS
Saamelaiskulttuurikeskuksen tarkoituksena

• hallinnolliset toiminnot

on luoda saamelaisille paremmat edellytykset

• kulttuuritoiminnot

omaehtoisesti ylläpitää ja kehittää kieltään,

• opetus- ja tutkimustoiminta

kulttuuriaan ja elinkeinotoimintaansa sekä

• elinkeinojen kehittämistoiminnot

hoitaa ja kehittää kulttuuri-itsehallintoaan

• saamelaiset hyvinvointipalvelut

ja tukea saamelaisten yleisten elinolojen

• tukipalvelut

kehitystä.

SiSälTÖ

Kulttuurikeskus parantaa myös olennaisesti

• saamelainen hallinto-, kulttuuri,

mahdollisuuksia levittää tietoa saamelaisista

koulutus- ja osaamiskeskittymä

alkuperäiskansana. Saamelaiskulttuurikeskus

• tapahtumatalo (elokuva, musiikki,

tulee olemaan kansallisesti ja kansainvälisestikin kiinnostava ja vetovoimainen monikult-

• saamelaisten parlamenttitalo Suomessa

tuurisuuden kohtaamispaikka.

• eri osatoiminnot yhdessä muodostavat
toimivan ja ehjän kokonaisuuden

Saamelaiskäräjät

TekNiSeT TieDoT

TaVoiTeaikaTaUlU

Hankkeen laajuus

3 070 ohm

Tavoitehinta 2007

11 600 000 € (ALV 0%)

2

2008

arkkitehtikilpailu

2009–2010

varsinainen suunnittelu

2010–2011

rakentaminen

2012

kulttuurikeskus toiminnassa

Pekka Antikainen

kokoukset ja konferenssit)

eakr - euroopan
aluekehitysrahasto

lapin lääninhallitus

Utsjoki

SaamelaiSkäräjäT

Enontekiö

Inari

Saamelaiskäräjät Sámediggi on saamelaisten
kulttuuri-itsehallintoelin. Sen tärkein tehtävä

Saamelaisten
kotiseutualue
Suomessa

Sodankylä

on suunnitella ja toteuttaa Suomen perustuslaissa saamelaisille alkuperäiskansana turvattua kulttuuri-itsehallintoa. Saamelaiskäräjät on
Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin
ja se edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä sekä hoitaa saamelaisten kieltä, kulttuuria ja heidän asemaansa
alkuperäiskansana koskevia asioita.

SOG/SAKK

SAAMELAISKÄRÄJÄT
Saarikoskentie 4
99870 Inari
puh (016) 665 011
fax (016) 671 323
info@samediggi.fi
www.samediggi.fi
www.samediggi.fi/saamelaiskulttuurikeskus

Saamelaiskäräjät

Kalevaprint 2007
Graafinen suunnittelu ja kuvat: Studio Borga
Etukannen kuvat: Hannu Kangasniemi,
Siida Sámi Museum, Riina Nurminen,
Pekka Antikainen

