
                                            TEÄ´ǦǦČIÕLǤTÕS/ 

                      TILISELVITYS 
 

                     Sajos 
                          99870 Aanar 

 

Sää´mtee´ǧǧ miõttum saa´mi kulttuurveä´ǩǩvuõđâst 

Saamelaiskäräjien myöntämästä saamelaisesta kulttuuriavustuksesta 

 
 

Veä´ǩǩvuõđ vuäǯǯai nõmm (õhttsažkåå´dd  registõllum nõmm) / Avustuksen saajan nimi (yhteisön rekisteröity nimi) 

Âlddaddrõs / Lähiosoite 

Påå štnââmar da –tuåimmpäi´ǩǩ/ Postinumero ja -toimipaikka 

Kontaktperson/ Yhteyshenkilö 

Te´lfon tuâjj / Puhelin työ Te´lfon domm/ Puhelin koti Te´lefakss/ e-mail 

Miõttum veä´ǩǩvuõđ eu´rrmie´rr/ Myönnetyn avustuksen euromäärä 

 

Sää´mtee´ǧǧ tu´mmstõkǩee´rj Dnro / Saamelaiskäräjien päätöskirjeen Dnro           /            Pei´vvmie´rr/ Päivämäärä 

Veä´ǩkvuõđ ââ´nnemjuurd/ Avustuksen käyttötarkoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veä´ǩǩvuõđâst lij maacctum/ Avustuksesta on palautettu                                       

 

 

Sää´mtee´ǧǧ ti´lle / Saamelaiskäräjien tilille FI57 5645002000 9833 

Sää´mtee´ǧǧ primmtõõššmõõžž/ Saamelaiskäräjien merkintöjä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sää´mteeǧǧ blaŋkk nr. 2 

Saamelaiskäräjien lomake nr. 2 

 

 

 



Kuul da puåđ tää´rǩe´ld jerruumnalla. Čiõlǥtõs tuõjjstõõllâmveä´ǩktie´ǧǧ ââ´nnmest (ǩiičč vuâkkõõzzid tuâǥǥseeidast). 

Taarbše´mmem vuäitak juä´tǩǩed pääi´ǩest lââ´ssteâđaid le´be jee´res õhttõožžin. / Menot ja tulot yksityiskohtaisesti 

eriteltyinä. Selvitys työskentelyapurahan käytöstä (ks. ohjeet takasivulla). Tarvittaessa voit jatkaa kohdassa lisätietoja 

tai eri liitteellä. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lââ´ssteâđaid/ Lisätietoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čiõlǥtõs muu´št seämmä miârkktõõzz diõtt vuäǯǯum veä´ǩǩvuõđin/ Selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista 

avustuksista 

Miõtti / Myöntäjä Mie´rr/ Määrä 

 

Miõttâmäi´ǧǧ / Myöntämisaika 

 

 

 

 

 

 

 

Õhttsažkåå´dd halltõõzz/ Yhteisön hallituksen/ jåå´đtemkåå´dd vuässla da vää´rrvuässla / johtokunnan jäsenet ja 

varajäsenet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pei´vvmie´rr/ Päiväys                                   Vuâllaǩee´rjtõs/ Allekirjoitus (Õhttsažkåå´dd  veerjlaž/ yhteisön virallinen) 

 

 

 



 

TEÄ´ǦǦČIÕLǤTÕS 

 

Miõttum kulttuurveä´ǩǩvuõđâst âlgg Sää´mtegga kue´đđed teä´ǧǧčiõlǥtõs kulttuurveä´ǩǩvuõđâst u´vddum 

tu´mmstõõǥǥâst ââlmtum meä´rräigga mõõnee´st. 

 

Teä´ǧǧčiõlǥtõs  âlgg u´vdded Sää´mtee´ǧǧ blaaŋkâst nââmar 2 taarbšem kuitt’tuõđstõõzzivui´m: 

 

1. Re´ttlâ´sttemveä´ǩǩtie´ǧǧest veä´ǩǩtie´ǧǧ vuäǯǯai âlgg u´vdded ǩe´rjjlaž čiõ´lggõõzz/rapoort (maks.1 seidd) 

tuejjuum tuâjast da tuåimted tuâjjčuä´jtõs, ouddm. pei´vvmeä´rin ravvuum snimldõõǥǥin. Kuulid ij taarbâž 

čuä´jted.  

 

2. Proje´kttveä´ǩǩvuõđ beä´lnn teä´ǧǧčiõlǥtõõzzâst â´lǧǧe e´tǩǩeed veä´ǩǩvuõtt-tuâi obbkuul da puåđ nu´tt, što 

tõk liâ jerruum kuulljoouki mie´ldd di tuåimted  ǩe´rjjlaž čiõ´lggõõzz/rapoort (maks. 1 seidd) projee´kt 

pu´httõõzzin. Teä´ǧǧčiõlǥtõõzzâst âlgg pue´tted õlmmsa ko´rvveemvuâđđ mä´tǩǩ-kuuli da pei´vvtie´ǧǧi 

beä´lnn: ǩilomettartie´ǧǧ šorradvuõtt, pei´vvtie´ǧǧ šorradvuõtt, di mahssum pää´lǩi á- eu´rrmie´rr (Riikk 

jåå´ttemšeâttmõš da Sää´mtee´ǧǧ pä´lǩǩšeâttmõš).  

 

3. Privatoummid, tuâjj-jooukid da registõõllte´mes õhttõõzzid miõttum proje´kttveä´ǩǩvuõđi u´vddemvuâlaž 

teä´ǧǧčiõlǥtõõzzid â´lǧǧe õhtteed puk kuulid kuõskki tuõđtõõzz.  

 

4. Õhttõõzzid miõttum tuåimmjem- da proje´kttveä´ǩǩvuõdin â´lǧǧe tuåimmted kå. ee´jj tuåimmjem-maainâs, 

obblaaskâlm (puåđ- da kuulljoouki mie´ldd) da balanss mie´lddõsteâđaineez, tiillta´rǩǩeempõ´mmai / 

tuåimmjemta´rǩǩeempõ´mmai, da jee´res raukkum mie´lddõõzz (Mätt’tõs- da kultturministeria, takai 

veä´ǩǩvuõ´tte kuulli määin da rää´jtumuužž).  

 

Priimmâmnallšem kuul jiâ leäkku jaukkõõzz, teä´ǧǧvääraiha´ŋǩǩumuužž le´be jäärnâǩ- da inve´sttemtuåimmjem kuul, 

jiâ-ka ni va´rrjõõzz le´be lasǩǩeemnallšem vuä´zz, kook jiâ vuâđđõõv ju´n teâuddjemnallšem kuulid (Mätt’tõs- da 

kultturministeria, takai veä´ǩǩvuõ´tte kuulli määin da rää´jtumuužž).  

 

Priimmâmnallšem kuul jiâ leäkku še lääinai koorǥ, jiâ-ka ni nåkam pååđ ââ´nnemjeällmõõžž ha´ŋǩǩeemkuul, kook 

šâ´dde stroi´ttel raajjâm, šuu´reem, ođđestriâššâm le´be vuâđđteevvam diõtt, jõs veä´ǩǩvuõđ miõttmen jeät leäkku 

nuu´bbnalla tu´mmjum (Mätt’tõs- da kultturministeria, takai veä´ǩǩvuõ´tte kuulli määin da rää´jtumužž).  

 

Veä´ǩǩvuõtt määu´set ooccja õhttân teä´ǧǧsummân. Veä´ǩǩvuõtt määu´set vuäǯǯja, ko oou´dab ee´jj veä´ǩǩvuõđâst lij 

tuåimtum primmum teä´ǧǧčiõlǥtõs Sää´mtegga.  
 

ÕHTTÕÕZZ 

 

Sie´rvi tuejjumušveä´ǩkvuõđi da projekttveä´ǩkvuõđi teä´ǧǧčiõlǥtõ´sse â´lǧǧe  õhtteed: 

1. obblaaskâlm (puåđ- da kuulljoouki mie´ldd) da balanss mie´lddõsteâđaineez, tiillta´rǩǩeempõ´mmai / 

tuåimmjemta´rǩǩeempõ´mmai 

2.  kå. ee´jj tuåimmjem-maainâs  

3. da jee´res raukkum mie´lddõõzz (Mätt’tõs- da kultturministeria, takai veä´ǩǩvuõ´tte kuulli määin da rää´jtumuužž).    

 

Projektveä´ǩǩvuõđi teä´ǧǧčiõlǥtõ´sse â´lǧǧe õhtteed:   

 

1. e´tǩǩeed veä´ǩǩvuõtt-tuâi obbkuul da puåđ nu´tt, što tõk liâ jerruum kuulljoouki mie´ldd 

2. ǩe´rjjlaž čiõ´lggõõzz/rapoort (maks. 1 seidd) projee´kt pu´httõõzzin. 

3. Teä´ǧǧčiõlǥtõõzzâst âlgg pue´tted õlmmsa ko´rvveemvuâđđ mä´tǩǩ-kuuli da pei´vvtie´ǧǧi beä´lnn: ǩilomettartie´ǧǧ 

šorradvuõtt, pei´vvtie´ǧǧ šorradvuõtt, di mahssum pää´lǩi á- eu´rrmie´rr (Riikk jåå´ttemšeâttmõš da Sää´mtee´ǧǧ 

pä´lǩǩšeâttmõš).  

4. Privatoummid, tuâjj-jooukid da registõõllte´mes õhttõõzzid miõttum proje´kttveä´ǩǩvuõđi u´vddemvuâlaž 

teä´ǧǧčiõlǥtõõzzid â´lǧǧe õhtteed puk kuulid kuõskki tuõđtõõzz.    
 

Tuõjjstõõllâmveä´ǩktie´ǧǧ teä´ǧǧčiõlǥtõ´sse â´lǧǧe õhtteed:  

1. ǩe´rjjlaž čiõ´lggõõzz/rapoort (maks.1 seidd) tuejjuum   tuâjast   

2. tuâjjčuä´jtõs, ouddm. pei´vvmeä´rin ravvuum snimldõõǥǥin 

3. Kuulid ij taarbâž čuä´jted  

LÂÂ´SSTEÂĐ:  kulttuurpiisar te´lf. 010 839 3103 



TILISELVITYS 
 
Myönnetystä kulttuuriavustuksesta tulee Saamelaiskäräjille jättää tiliselvitys kulttuuriavustuksesta annetussa 

päätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä: seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Tiliselvitys tulee antaa Saamelaiskäräjien lomakkeella no 2 tarvittavin liittein: 

 

1. Työskentelyapurahasta apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selostus/raportti (maks.1 sivu) tehdystä työstä ja 

toimittaa työnäyte, esim. päivämäärällä varustettuja valokuvia. Kustannuksia ei tarvitse esittää. 

 

2. Projektiavustusten osalta tiliselvityksessä on esitettävä avustuskohteen kokonaismenot ja tulot menoryhmittäin 

eriteltyinä sekä toimitettava kirjallinen selostus/raportti (maks. 1 sivu) projektin tuloksista. Tiliselvityksestä on 

käytävä ilmi korvausperusteet matkakustannusten ja päivärahojen osalta: kilometrirahan suuruus, päivärahan 

suuruus sekä suoritettujen palkkioiden á- euromäärä (Valtion matkustussääntö ja Saamelaiskäräjien 

palkkiosääntö).  

 

3. Yksityishenkilöille, työryhmille ja rekisteröimättömille yhdistyksille myönnetyistä projektiavustuksista 

annettaviin tiliselvityksiin tulee liittää kaikkia menoja koskevat tositteet. 

 

4. Yhdistyksille myönnetyistä toiminta- ja projektiavustuksista tulee toimittaa ko. vuoden toimintakertomus, 

tuloslaskelma (tulo- ja menolajeittain) ja tase liitetietoineen, tilintarkastuskertomus / 

toiminnantarkastuskertomus, muut erikseen pyydetyt liitteet (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisavustukseen 

liittyvät ehdot ja rajoitukset).  
 

 

Hyväksyttäviä menoja eivät ole poistot, varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menot eivätkä varaukset tai 

laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin menoihin (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisavustukseen 

liittyvät ehdot ja rajoitukset). 

 

Hyväksyttäviä menoja eivät myöskään ole lainojen korot eivätkä sellaiset irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot, 

jotka aiheutuvat laitoksen perustamisesta, laajentamisesta, uudelleenjärjestämisestä tai perusparantamisesta, ellei 

avustusta myönnettäessä ole toisin päätetty (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisavustukseen liittyvät ehdot ja 

rajoitukset). 

 

Avustus maksetaan saajalle yhtenä eränä. Avustus maksetaan saajalle, kun edellisvuoden avustuksesta on toimitettu 

hyväksyttävä tiliselvitys Saamelaiskäräjille.  

 

 

LIITTEET 

 

Yhdistysten toiminta-avustuksien ja projektiavustuksien tiliselvityksiin tulee liittää: 

1. tuloslaskelma (tulo ja menolajeittain) ja tase liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus 

2. ko. vuoden toimintakertomus 

3. muut erikseen pyydetyt liitteet (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisavustukseen liittyvät ehdot ja rajoitukset) 

 

Projektiavustusten tiliselvitykseen tulee liittää: 

1. yhteenveto avustuskohteen kokonaismenoista ja tuloista menoryhmittäin eriteltynä 

2. kirjallinen selostus/raportti (maks. 1 sivu) projektin tuloksista 

3. Tiliselvityksestä on käytävä ilmi korvausperusteet matkakustannusten ja päivärahojen osalta: kilometrirahan suuruus, 

päivärahan suuruus sekä suoritettujen palkkioiden á- euromäärä (Valtion matkustussääntö ja Saamelaiskäräjien 

palkkiosääntö). 

4. Yksityishenkilöille, työryhmille ja rekisteröimättömille yhdistyksille myönnetyistä projektiavustuksista annettaviin 

tiliselvityksiin tulee liittää kaikkia menoja koskevat tositteet 

 

Työskentelyapurahan tiliselvitykseen tulee liittää: 

1. kirjallinen selostus/raportti (maks. 1 sivu) tehdystä työstä 

2. työnäyte esim. päivämäärällä varustettuja valokuvia 

3. kustannuksia ei tarvitse esittää 

 

LISÄTIETOJA: kulttuurisihteeri puh. 010 839 3103 
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