TEÂTTSUÕJJČIÕLǤTÕS Jååđvuåppâm- da tuâjjääiʹjseuʹrrjemriâšldõk
(EU teâttsuõjjasetõõzz 30 artikla, Persoonteâttlääʹǩǩ (523/1999) 10 § da 24 §)

1. Rekistertuõʹllʼjeei
Nõmm
Addrõs
P-tiõtt

Sääʹmteʹǧǧ
Menesjärventie 2, 99870
1052535-3

Õhttvuõttooumaž
Neʹttpååʹšt
Teʹlfon

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi
pia.ruotsala[at]samediggi.fi
040 726 2688

Teâttsuõjjvaʹstteei
Neʹttpååʹšt
Teʹlfon

Lääʹǩǩpiisar Kalle Varis
kalle.varis[at]samediggi.fi
050- 384 7040

2. Rekisteeʹr nõmm
Jååđvuåppâm- da tuâjjääiʹjseuʹrrjemriâšldõk
3. Ǩiõttʼtõõllmõõžž mieʹrr da vuõiggâdvuõttvuâđđ
Jååđvuåppâm mieʹrren lij Sääʹmteeʹǧǧ kääzzkõõzzâst åårrji di kõʹllʼjeeʹji vuõiggâdvuõttstaan
da staanvuõđ staanummuš, tuâjjuvddi da tuâjjlai jällmõõžž suõjjummuš, reäʹǩǩõõzzi ouddâl
cõõggõõttmõš di tõi seʹlvtummuš. Rekisterteâđaid ââʹnet sõõʹjin liikkeei oummi
jååʹttemšõddmõõžži seʹlvtummša da õhttlõõvvmõʹšše.
Tuâjjääiʹjseuʹrrjemriâšldõk lij tuâjjäiʹǧǧlääʹjj 37 § ooudldam tuâjjäiʹǧǧǩeeʹrjtuõʹllʼjõs.
4. Rekisteeʹr teâttsiiskõs
•
•
•
•
•

Nõmm
Persoon-nââmar
Jååđvuõiggâdvuõttjoukk
Tuâjjäiʹǧǧjoukk
Šteemplâʹsttemteâđ

Jååđvuåppâmriâšldõk tuejjad jååđkoort âânnmõõžž vuâđald rekisteeʹr. Jååđvuåppâm
rekisteera ǩeʹrjtâʹtte primmum da hiâlǥuum jååđšõddmõõžž peiʹvvmieʹrines da čiâssääiʹjines.
5. Vuâkkõõzz meâldlaž teâttkääiv
Rekisteeʹr teâttkäivvan lie jååđvuåppâmriâšldõõǥǥ lookkâmaparaatt. Sääʹmteeʹǧǧ
tuâjjlažkåʹddvaaldšmest vuåǯǯum teâđai vuâđald vasttõsooumaž oudd tobdlstõõǥǥ tuõʹllʼjeei
teâđaid.
6. Vuâkkõõzz meâldlaž teâttouddmõõžž da teâđai serddmõš EU leʹbe Euroopp tällõsvuuʹd
åålǥbeälla
Ij vuâkkõõzz meâldlaž teâđai ouddmõõžž leʹbe serddmõõžž EU leʹbe Euroopp tällõsvuuʹd
åålǥbeälla.
Jååđvuåppâm rekisteeʹr teâđaid jeät vuâkkõõzz meâldlânji uuʹd ni ǩeäzz. Teâđaid uuʹdet
pååʹlsa leʹbe jeeʹres tuåimmvääldlaž veʹrǧǧnekka jeeʹrab lääʹjjest šiõttuum šõddmõõžžin,
ouddm. reäʹǩǩõõzzi seʹlvtem diõtt.
7. Teeknlaž da organisatoorlaž staantuåim
Jååđvuåppâmriâšldõõǥǥ âânnmõš lij suõjjuum õõʹnnitiõttin da peittsaaʹnin. Tåʹlǩ
väʹlddõõʹnnivuõiggâdvuõđid vuäʹmsteei õõʹnni/jeeʹrab nõõmtum õõʹni vuäiʹtte vaaldšed da
tuõʹllʼjed riâšldõõǥǥ persoonteâđaid da tõid õhttneei šteemplâʹsttemteâđaid. Teâđaid seeiltet
oummu tuâjj- leʹbe veʹrǧǧkõõsk ääiʹj. Tuâjjla tuâjjkõskkvuõđ puuđeeʹn čouddi teâđaid kuâreet
persoonteâđain, koon mâŋŋa teâttnorldõʹǩǩe pääccam šteemplâsttmõõžžid jeät vueiʹt õhtteed
tiõttum ooumže.
8. Tääʹrǩstemvuõiggâdvuõtt da vuõiggâdvuõtt õõlǥted teâđ teevvmõõžž
Rekisterõsttum oummust lij vuõiggâdvuõtt tääʹrǩsted jiiʹjjes kuõskki ooumažrekisteera
ruõkkum teâđaid di vuõiggâdvuõtt õõlǥted teâđai vuõiǥummuž da jaukkummuž. Ääʹšš
kuõskki raukkmõõžžid âlgg tuåimted persoonlânji leʹbe ǩeerjlânji pääiʹǩest 1 peäggtum
õhttvuõttooumže.
9. Jeeʹres persoonteâđai ǩiõttʼtõõllma õhttneei vuõiggâdvuõđ
Rekisterõsttum oummust lij teâttsuõjjasetõõzz meâldlânji vuõiggâdvuõtt vuâsttlâʹstted leʹbe
raukkâd teâđees ǩiõttʼtõõllmõõžž raajtummuž di piijjâd vaiddlõõzz persoonteâđai
ǩiõttʼtõõllmest vuåppâmveʹrǧǧnekka.

