
 

 
 

Sámediggi ohcá 

 

DOAIBMALATNJAFUOLAHEADDJI 

 

doaisttážii fámus leahkki ollesáigásaš bargogaskavuhtii 1.1.2017 rájes. Sajosa 

doaibmalatnjafuolaheaddji fuolaha fáktameašttirbálvalusaide, info dikšumii, čoahkkimiid ja 

dáhpáhusaid ordnemiidda gulavaš bargguin ja maiddái dárbbu mielde čorgemis. Seađusvuđot 

gelbbolašvuođagáibádussan leat barggu eaktudan skuvlejupmi ja sámegiela dáidu (ásahus 1727/95). 

Barggu ceavzilis dikšuma veahkehit doarvái buorre bargohárjánupmi suorggi bargguin, 

iešráđálašvuohta ja njuovžilvuohta sihke buorit gulahallan- ja áššehasbálvalandáiddut. Doarvái 

buorre eaŋgals- ja ruoŧagiela dáidu gehččojuvvo ovdun. Barggus čuvvojuvvo 6 mánotbaji 

geahččalanáigi. Bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási VI/II mielde, 

vuođđobálká 1 849,51 euro/mb, man lassin máksojuvvojit 24 %:a sámeguovllu lassi ja 

bargohárjánumi mielde ahkelasit. Ohcamušaid oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 

Sámedikki čállingoddái 24.10.2016 dmu 16.00 rádjai čujuhusain Sajos, 99870 Anár. Lassidieđuid 

barggus addá márkanastinhoavda Katariina Guttorm, tel. 010 839 3109. Sámediggái ja 

sámekulturguovddáš Sajosii sáhttá oahpásmuvvat čujuhusas www.samediggi.fi  ja www.sajos.fi 

23.9.2016    Sámediggi 

 

******* 
 

Sämitigge ocá 

 

TOIMÂTILEHUOLÂTTEIJEE 

 

tuáistáážân vyeimist orroo olespiäiválii pargokoskâvuotân 1.1.2017 rääjist. Saijoos 

toimâtilehuolâtteijee huolât vahtâmiäštárpalvâlussáid, infosaje hoittáámân, čuákkimij já tábáhtusâi 

orniimijd kullee pargoin sehe táárbu mield čurgiimist. Siäđusvuáđustâslâš tohálâšvuođâvátámâššân 

láá pargo vaattâm škovliittâs já sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Pargo miänástuvvee hoittám išedeh 

kelijdeijee pargohárjánem syergi pargoin, jiešráđálâšvuotâ já njyebžilvuotâ sehe šiev vuáruvaikuttâs- 

já äššigâspalvâlemtááiđuh. Kelijdeijee eŋgâlâskielâ já ruotâkielâ tááiđuh annojeh hiättun. Pargoost lii 

6 mánuppaje keččâlemäigi. Pälkki miärášuvá Sämitige pálkkááttemvuáháduv vátávâšvuođâtääsi 

VI/II mield, vuáđupälkki 1 849,51 eurod/mp, mon lasseen máksojeh 24 % sämikuávlu lase já 

pargohárjánem mield miärášuvvee hárjánemlaseh. Ucâmušâid uáppu- já pargotuođâštusâiguin kalga 

toimâttiđ Sämitige čäällimkoodán 24.10.2016 tme 16.00 räi čujottâsân Sajos, 99870 Aanaar. 

Lasetiäđuid pargoost addel markkânistemhovdâ Katariina Guttorm, puh. 010 839 3109. Sämitiigán 

já sämikulttuurkuávdáš Sajosân puáhtá uápásmuđ čujottâsâin www.samediggi.fi  já www.sajos.fi 

23.9.2016    Sämitigge 
 

 

http://www.samediggi.fi/
http://www.sajos.fi/
http://www.samediggi.fi/
http://www.sajos.fi/


Sääʹmteʹǧǧ ååcc 

 

TOIMMPÄIʹǨǨHUÕLLI 

 

mieʹrteʹmes ääiʹj viõǥǥâst åårrai tiuddpeivvsaž tuâjjkõskkvuõʹtte 1.1.2017 looǥǥeeʹl. Sajoozz 

toimmpäiʹǩǩhuõlli âânn huõl vahttmestarkääzzkõõzzid, infopääiʹǩ håiddmõʹšše, såbbri da 

šõddmõõžži jäʹrjstõõllmõõžžid kuulli tuâjain di taarb mieʹldd čiistâmtuâjast. Šiõtteemvuâđlaž 

ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õudldem škooultõs da sääʹm ǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâjast 

piʹrǧǧummuž õõudee riʹjttjeei tuõjju härjjnummuš sueʹrj tuâjain, jiõččaltteemvuõtt da šiõttlõsvuõtt 

di šiõǥǥ vuârrvaaiktõs-  da äʹššniiʹǩǩi kääzzkâʹsttemtääid. Riʹjttjeei eŋgglõs- da ruõcc ǩiõl tääid 

ǩiõččât pueʹrren. Veeʹrjest jääʹǩǩtet kuuđ määnpââʹj ǩiõččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩ meäʹrrjââvv 

Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ õõǥltemtääʹzz VI/II mieʹldd, vuâđđpäʹlǩǩ 1 849,51 euʹrred/mp, mõõn 

lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjast härjjnem mieʹldd meäʹrrjõõvvi härjjnemlõõʹzzid. 

Ooccmõõžžid mätt- da tuâjjtuõđstõõzzineezz šâdd tooimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 24.10.2016 

čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Inari. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd 

markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm, teʹl. 010 839 3109. Sääʹmtegga da sääʹmkulttuurkõõskõs 

Sajoʹsse vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzin www.samediggi.fi  da www.sajos.fi 

 

23.9.2016    Sääʹmteʹǧǧ 
 

******* 

 

Saamelaiskäräjät hakee 

 

TOIMITILAHUOLTAJAA 

 

toistaiseksi voimassa olevaan kokopäiväiseen työsuhteeseen 1.1.2017 lukien. Sajoksen 

toimitilahuoltaja huolehtii vahtimestaripalveluihin, infopisteen hoitamiseen, kokousten ja 

tapahtumien järjestelyihin kuuluvista tehtävistä sekä tarvittaessa siivouksesta. Säädösperusteisena 

kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Työn 

menestyksellistä hoitamista edesauttavat riittävä työkokemus alan tehtävistä, oma-aloitteisuus ja 

joustavuus sekä hyvät vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot. Riittävä englannin ja ruotsin kielen 

taito katsotaan eduksi. Työssä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy 

Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI/II mukaan, peruspalkka 1 849,51 

euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan 

määräytyvät kokemuslisät. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 

Saamelaiskäräjien sihteeristöön 24.10.2016 klo 16.00 mennessä osoitteella Sajos, 99870 Inari. 

Lisätietoja työstä antaa markkinointipäällikkö Katariina Guttorm, puh. 010 839 3109. 

Saamelaiskäräjiin ja saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen voi tutustua osoitteissa www.samediggi.fi  

ja www.sajos.fi 

23.9.2016    Saamelaiskäräjät 
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