
TÂ´VVJÂNNAM SÄÄ´M ǨIÕLLCISTT – GOLLEGIELLA 
ŠEÂTTMÕŠ  

 
 
1 § Vuâđđumuš 
Tâ´vvjânnam sää´m ǩiõl ǩiõllciist liâ vuâđđääm sää´maa´ššin Taarrâst, Ruõccâst da Lää´ddjânnmest 
va´sttõsvuõđla ministeer da peäggtum jânnmi sää´mtee´ǧǧi saaǥǥjåå´đteeija. Čiist nõmm lij 
Tâ´vvjânnam sää´m ǩiõl ǩiõllcistt – gollegiella. 
 
Čistt jue´jjet juõ´ǩǩ nu´bb ee´jj eejjest 2004 ää´ljee´l.  
 
2 §. Miârkktõs 
Ǩiõllciist jurddân lij vaikkted mie´ttnalla ooudâsviikkmõ´šše, jäänab staanâd ââ´nnemǩiõllân da 
seeilted sää´m ǩiõll puõ´ttiääi´j diõtt Taarrâst, Ruõččâst, Lää´ddjânnmest da Ruõššjânnmest.  
 
3 § Ciistvuäǯǯai 
Ǩiõllcistt miõđât privat le´be õhttsazkoo´ddid, kook liâ tuåimmjam pri´meârlaznalla sää´m ǩiõl 
ooudâsviikkâm le´be seeiltem diõtt. Ǩiõllcistt vuäitt miârkksõõvvâd tuâjjspraavdõõzzid, kook 
sâjjdâ´tte kookkas kue´ddjen jee´res tuåimmvuu´did.  
 
Cisttsumm vuei´tet jue´ǩǩed jee´rbi cisttvuäǯǯjivui´m.  
 
4 § Cisttsumm  
Cisttsumm lij pukvee´zz 12.500 eu´rred.  
Ciistvuäǯǯai va´sttad jiõčč cisttpiiđâst.  
 
5 § Ärvvtõõllâmkomitea  
Ǩiõllciist diõtt piijât ärvvtõõllâmkomitea, kåå´tt va´lljad cisttvuäǯǯai. Ärvvtõõllâmkomiteast liâ 
õhttse´zze vitt vuässla. Sä´mmlai parlamentaarvuõđlaž suåvtõs nõõmad nellj vuässla da ciist u´vddi 
jânnam õõut vuässla.  
 
Ärvvtõõllâmkomiteast âlgg lee´d tää´rǩes ä´šštobddmõs sää´m ǩiõlâst da tõn pirr tuejjeem tuâjast da 
sää´m kulttuurâst da õhttsažkå´ddjie´llmest. 
 
Ciist luõvtõspo´dde ee´žžed jânnam kåčč vuõssmõs sååbbar da va´sttad piisarkå´ddtuâjast. 
Ärvvtõõllâmkomitea nõõmad saaǥǥjåå´đteei. Ärvvtõõllâmkomitea va´lljeet juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.  
 
6 § Kuultõs 
Ärvvtõõllâmkomitea oudd teâttân  šiõttlõs nalla Tâ´vvjânnam sää´m ǩiõl ǩiõllcistt – Gollegiellast da 
tõõzz kuõskki aalmilaž e´tǩǩõsraajjâmvuõiggâdvuõđâst. 
 
 
7 §. Ciist juâkkmõõžžâst  
Čistt jue´jjet sää´maa´šši va´stteei ministeeri da sää´mtee´ǧǧi saaǥǥjåå´đteeiji õhttsaž sååbbrest 
ärvvtõõllâmkomitea maadârdum ǩeerjlaž vuâđđjurddji nuä´jain. 
 
 
8 § Teäggtõs 
Taarr, Ruõcc da Lää´ddjânnam halltõõzz meä´tte vää´raid cisttsuum da tõn halltõõzz diõtt. Taarr 
va´sttad teäggtõõžžâst ee´jj 2004 da 2006, Lää´ddjânnam ee´jj 2008 da Ruõcc ee´jj 2010. Mâŋŋa 



tõn teäggtõõžžâst va´sttee Taarr, Lää´ddjânnam da Ruõcc halltõõzz, juatkast tä´st peäggtum 
riâššmõõžž mie´dd.  
 
 
9 § Šeâttmõõžži muttumuš.  
Täid šeâttmõõžžid, cisttsuum mieĺdd loo´ǥǥeel, vuei´tte mu´tted Taarr, Ruõcc da Lää´ddjânnam 
sää´maa´ššin vasttõsvuõđla ministeer da peäggtum jânnmi sää´mtee´ǧǧi saa´ǥǥjåå´dteeija. 
---   
Täk šeâttmõõžž, koid sää´maa´ššin va´stteei ministeer da sää´mtee´ǧǧi saa´ǥǥjåå´dteei liâ staannâm 
skamm’mannu 14 peei´v 2007, ko´rvvee skamm´mannu 17 peei´v 2004 stannum šeâttmõõžžid. 
 
 



POHJOISMAINEN SAAMEN KIELEN KIELIPALKINTO – GOLLEGIELLA 
OHJESÄÄNTÖ 

 
 

1 § Arviointikomitea 
Arviointikomitean tulee työskennellä itsenäisesti. 
Arviointikomitea huolehtii ehdokkaiden nimeämistä, arviointia ja palkinnonsaajan vaalia koskevista 
käytännön toimenpiteistä.  
Päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. 
Arviointikomitea on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä on kokouksessa läsnä. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 
 
2 § Ehdotuksenteko-oikeus ja ehdokkaiden nimeäminen 
Ehdotuksenteko-oikeus kuuluu Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän kansalaisille, yhteisöille, 
laitoksille ja viranomaisille. Myös arviointikomitealla on ehdotuksenteko-oikeus. Arviointikomitean 
tulee pyrkiä siihen, että useimmat kieliryhmät ovat edustettuina ehdokkaita nimettäessä.      
 
3 § Palkinnonsaaja  
Yksityishenkilöillä tarkoitetaan myös yksityishenkilöistä koostuvia ryhmiä. 
Yhteisöillä tarkoitetaan myös yhdistyksiä ja laitoksia.  
 
4 § Aikataulu 
Arviointikomitea käsittelee ehdotukset siten, että se voi viimeistään 30 päivänä syyskuuta ilmoittaa 
kirjalliset perustelut sisältävän päätöksensä Pohjoismaiselle saamelaisasiain virkamieselimelle.  
 
5 § Kunniakirja/plaketti 
Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin vastaa kunniakirjan/plaketin laatimisesta. 
 
6 § Hallinto 
Hallinnolla tarkoitetaan arviointikomitean työtä, joka koostuu palkinnosta kuuluttamisesta, 
ehdokkaiden nimeämisestä ja kirjallisten perustelujen laatimisesta palkinnonsaajan vaalia varten, 
sekä palkinnonsaajan ja arviointikomitean puheenjohtajan matkakustannuksia 
palkinnonjakotilaisuuteen.  
Palkinnosta tulee ensi sijassa ilmoittaa esimerkiksi hallitusten ja saamelaiskäräjien verkkosivuilla ja 
lehdistötiedotteena.  
 
7 § Varojen hoito 
Tilityksen, varojen hoidon ja syntyneiden hallintokulujen tarkastuksen tulee tapahtua hyvää 
tilintekotapaa noudattaen. Tilitys tulee tehdä Pohjoismaiselle saamelaisasian virkamieselimelle. 
 
8 § Ohjeiden muuttaminen 
Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin voi muuttaa tätä ohjesääntöä.  
   
- - - 
Tämä ohjesääntö, joka on vahvistettu kirjallisessa menettelyssä 29.2.2008, korvaa 1 päivänä 
heinäkuuta 2004 vahvistetun ohjesäännön. 
 
 
   


