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Sámi gielladahku-bálkkašumi njuolggadusat

1§

Bálkkašupmi

Bálkkašumi namma lea Sámi gielladahku bálkkašupmi.
Bálkkašumi lea vuođđudan Suoma sámediggi.
2§

Bálkkašumi dárkkuhus

Sámi gielladahku bálkkašumi dárkkuhussan lea addit dovddastusa sámegielat bálvalusaid ja
sámegiela sajádaga ovddideapmin dahkkon ánssolaš barggus Suomas. Sámegielain dárkkuhuvvo
davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgiella. Bálkkašumi dárkkuhussan lea movttiidahttit bálkkašumi
oažžu buoridit ain ovddežis sámegiela ovdii dahkkon barggu ja movttiidahttit buot
virgeoapmahaččaid buoridit sámegiela sajádaga.
3§

Bálkkašumi oažžu válljen

Sámi gielladahku- bálkkašumi mieđiha sámi giellaráđđi. Mearrádusas ii sáhte váidalit.
4§

Bálkkašupmi

Sámi gielladahku bálkkašupmi lea dáiddabálkkašupmi, mii galgá govvidit sámegiela ja kultuvrra
riggodaga ja máŋggahámatvuođa. Bálkkašupmi rievdá juohke njealját jagi (válgabaji mielde) ja dan
dahkamis vástida Sámi Duoji rs válljen sámedáiddár dahje -duojár.
5§

Bálkkašumi mieđiheapmi

Bálkkašumi oažžu sáhttet evttohit sámi giellaráđi lahtut ja várrelahtut giellaráđi čoahkkimis.
Bálkkašupmi mieđihuvvo oktii válgabaji áigge sámi giellaráđi mearridan áigge. Bálkkašupmi
mieđihuvvo ovdasajis virgeoapmahaččaide ja servošiidda ja dušše sierra vuođustusaiguin
priváhtaolbmuide. Bálkkašumi oažžu válljema galgá vuođustallat čálalaččat sámegillii ja
suomagillii. Bálkkašumi ii sáhte mieđihit seamma orgánai jotkkolaččat almmá sierra vuođustusaid
haga.
6§

Bálkkašumi oažžu geatnegasvuođat

Bálkkašupmi geatnegahttá oažžu joatkit barggu sámegiela sajádaga ja sámegielat bálvalusaid
buorideami várás. Bálkkašumi oažžus lea vuoigatvuohta geavahit ávkin bálkkašumi ja dan
vuođustusaid iežas diehtojuohkimis.

7§

Njuolggadusaid nuppástuhttin

Dáid njuolggadusaid sáhttá nuppástuhttit sámedikki stivrras.
Njuolggadusat dohkkehuvvon sámedikki stivrra čoahkkimis 25.5.2010. Nupp. dohkk. 19.12.2011,
2.12.2016. Dát njuolggadusat leat dahkkon seamma sisdoaluin davvisáme-, nuortalaš- ja anárašgillii
sihke suomagillii.

-------------------------------------Säämi kielâtaho-palhâšume njuolgâdusah

1§

Palhâšume

Palhâšume nommâ lii Säämi kielâtaho palhâšume
Palhâšume lii vuáđudâm Suomâ sämitigge.
2§

Palhâšume uáivil

Säämi kielâtaho palhâšume uáivilin lii adeliđ tubdâstâs sämikielâlij palvâlusâi já sämikielâ sajattuv
oovdedmân toohum mávsulii pargoost Suomâst. Sämikieláin uáivilduvvoo tave-, aanaar- já
nuorttâsämikielâ. Palhâšume uáivilin lii movtijdittiđ palhâšume uážžoo pyerediđ ovdiistuv
sämikielâ pyerrin toohum pargo já movtijdittiđ puohâid virgeomâháid pyerediđ sämikielâ sajattuv.
3§

Palhâšume uážžoo valjim

Säämi kielâtaho-palhâšume mieđeet säämi kielârääđi. Miärádâsâst ij pyevti väidiđ.
4§

Palhâšume

Säämi kielâtaho palhâšume lii taaidâpalhâšume, mii kalga spejâlistiđ sämikielâ já kulttuur riggoduv
já maaŋgânálásâšvuođâ. Palhâšume muttoo jyehi niäljád ihe (valjâpoojij mield) já ton rähtimist västid
Sámi Duodji ry valjim sämitaaidâr tâi -tuáijár.

5§

Palhâšume mieđettem

Palhâšume uážžoo pyehtih iävtuttiđ säämi kielârääđi jesâneh já värijesâneh kielârääđi čuákkimist.
Palhâšume mieđettuvvoo ohtii valjâpaajeest säämi kielârääđi meridem äigimudo. Palhâšume
mieđettuvvoo vuosâsajasávt virgeomâhâžân já siärvusân já tuše sierânâsvuáđustâsâiguin
priivaatulmui. Palhâšume uážžoo valjim kalga agâstâllâđ kirjálávt sämikielâiguin já suomâkielân.
Palhâšume ij pyevti mieđettiđ siämmáá uážžoi nubetove sierânâs vuáđustâsâittáá.
6§

Palhâšume uážžoo kenigâsvuođah

Palhâšume kenigit uážžoo juátkiđ pargo sämikielâ sajattuv já sämikielâlij palvâlusâi pyereedmân.
Palhâšume uážžost lii vuoigâdvuotâ ávhástâllâđ palhâšumijnis já toi vuáđustâsâiguin jieijâs
viestâdmist.
7§

Njuolgâdusâi rievdâdem

Täid njuolgâdusâid puáhtá rievdâdiđ sämitige stiivrâst.
Njuolgâdusah láá tuhhiittum sämitige stiivrâ čuákkimist 25.5.2010. Rievdâdem tuhhiittum sämitige
stiivrâ čuákkimist19.12.2011,2.12.2016. Taah njuolgâdusah láá rahtum siskáldâsâs peeleest
siämmáálágánin tave-, nuorttâ- já aanaarsämikielân sehe suomâkielân.

Sääʹm ǩiõlltuâjj –ciist vuâkkõõzz

1§

Cistt

Ciist nõmm lij Sääʹm ǩiõlltuâjj cistt
Ciist lij vuâđđääm Lääʹddjânnam sääʹmteʹǧǧ.
2§

Ciist vuâđđjuurd

Sääʹm ǩiõlltuâjj ciist jurddjen lij uʹvdded tobdstõõzz sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi da sääʹmǩiõl sââʹj
ooudâsviikkmõššân tuejjuum oʹnnstam tuâjast Lääʹddjânnmest. Sääʹmǩiõlin juuʹrdet tâʹvv-, aanarda nuõrttsääʹmǩiõlid. Ciist jurddjen lij smeʹllkâʹtted ciist vuäǯǯai õinn pueʹreed ânn’jõõžžâst
sääʹmǩiõl ouʹdde tuejjuum tuâj da smeʹllkâʹtted pukid veʹrǧǧniiʹǩǩid pueʹreed sääʹmǩiõl sââʹj.
3§

Ciist vuäǯǯai vaʹlljummuš

Sääʹm ǩiõlltuâjj –ciist meâtt sääʹm ǩiõllsuåvtõs. Tuʹmmstõõǥǥ ij vueiʹt läittad.

4§

Cistt

Sääʹm ǩiõlltuâj cistt lij čeäppõscistt, koon âlgg sueiʹmkrâʹstted sääʹmǩiõl da kulttuur reeʹǧǧesvuõđ
da määŋgnallšemvuõđ. Cistt vaajtââvv juõʹǩǩ neelljad eeʹjj (vaalpõõʹji) da tõn tuejjummšest vaʹsttad
Sámi Duodji rõ vaʹlljeem sääʹmčeäppneǩ leʹbe –ǩiõtt-tuâjjlaž.

5§

Ciist miõttmõš

Sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz vuäzzla da vääʹrrvuäzzla vueiʹtte eʹtǩǩeed ciist vuäǯǯai ǩiõllsuåvtõõzz
såbbrest. Ciist miõđât õʹhttešt vaalpââʹjest sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz tuʹmmeem ääiʹjpoddân. Ciist miõđât
vuõss-sââʹjest veʹrǧǧniiʹǩǩid da õõutstõõzzid da tåʹlǩ jeeʹrab vuõđđõõttmõõžžin privattniiʹǩǩid. Ciist
vuäǯǯai vaʹlljummuž âlgg vuâđđtõõllâd ǩeeʹrjlânji sääʹmǩiõlle da lääʹddǩiõʹlle. Ciist ij vueiʹt miõttâd
täujja seämma toiʹmmjeeja jeeʹrab vuâđđõõttmõõžžitaa.
6§

Ciist vuäǯǯai õõlǥtumuužž

Cistt õõlǥat vuäǯǯai juäʹtǩǩed tuâj sääʹmǩiõl sââʹj da sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi pueʹreem ouʹdde.
Ciist vuäǯǯjest lij vuõiggâdvuõtt äuʹǩǩeed ciist da tõn vuâđđummšid jiiʹjjes saaǥǥtummšest.
7§

Vuâkkõõzzi mottmõš

Täid vuâkkõõzzid vueiʹtet muʹtted sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzâst
Vuâkkõõzz lie primmum sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz såbbrest 25.5.2010. Muttâz lie primmum sh.
såbbrest 19.12.2011, 2.12.2016. Täk vuâkkõõzz lie tuejjuum seämmasiisklânji tâʹvvsäämas,
nuõrttsäämas da aanarsäämas di lääddas.

-----------------------------------

Saamen kieliteko -palkinnon säännöt
1§

Palkinto

Palkinnon nimi on Saamen kieliteko palkinto
Palkinnon on perustanut Suomen saamelaiskäräjät.
2§

Palkinnon tarkoitus

Saamen kieliteko palkinnon tarkoitus on antaa tunnustusta saamenkielisten palvelujen ja saamen
kielen aseman edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä Suomessa. Saamen kielellä tarkoitetaan
pohjois-, inarin- ja koltansaamea. Palkinnon tarkoitus on kannustaa palkinnon saajaa parantamaan
entisestään saamen kielen eteen tehtyä työtä ja kannustaa kaikkia viranomaisia parantamaan
saamenkielen asemaa.
3§

Palkinnon saajan valinta

Saamen kieliteko- palkinnon myöntää saamen kielineuvosto. Päätöksestä ei voi valittaa.
4§

Palkinto

Saamen kieliteko palkinto on taidepalkinto, jonka tulee kuvastaa saamen kielen ja kulttuurin
rikkautta ja moninaisuutta. Palkinto vaihtuu joka neljäs vuosi (vaalikausittain) ja sen tekemisestä
vastaa Sámi Duodji ry:n valitsema saamelaistaitelija tai -käsityöntekijä.
5§

Palkinnon myöntäminen

Palkinnon saajaa voivat ehdottaa saamen kielineuvoston jäsenet ja varajäsenet kielineuvoston
kokouksessa. Palkinto myönnetään kerran vaalikaudessa saamen kielineuvoston päättämänä
ajankohtana. Palkinto myönnetään ensisijaisesti viranomaisille ja yhteisöille ja vain
erityisperusteluin yksityishenkilöille. Palkinnon saajan valinta tulee perustella kirjallisesti saamen
kielellä ja suomeksi. Palkintoa ei voi myöntää samalle taholle toistuvasti ilman erityisperusteluja.
6§

Palkinnon saajan velvollisuudet

Palkinto velvoittaa saajaa jatkamaan työtä saamen kielen aseman ja saamenkielisten palvelujen
parantamiseksi. Palkinnon saajalla on oikeus hyödyntää palkintoa ja sen perusteluja omassa
viestinnässään.
7§

Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa saamelaiskäräjien hallituksessa.
Säännöt hyväksytty saamelaiskäräjien hallituksen kokouksessa 25.5.2010. Muut.hyv. 19.12.2011,
2.12.2016. Nämä säännöt on tehty samansisältöisinä pohjois-, koltan- ja inarinsaameksi sekä
suomeksi.

