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Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllpoliittlaž linnjummuš kuõskeeʹl Muumlieʹǩǩ-programmrääid 

 

Yle puuʹtʼtat Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst Muumlieʹǩǩ-programmrääidast duʹbbjum versioid kooumin 

sääʹmǩiõlin. Sääʹmteʹǧǧ lij leämmaž čââpp õhttsažtuâjast čõõđ puuʹtʼtemproseeʹss nuʹtt Ylein ko še 

Muumlieʹǩǩ-programmrääid puuʹtʼtam Gutsy animationsin. Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõččâmkuuʹlmest 

õhttsažtuâj mieʹrren lij leämmaž taʹrjjeed äʹšštobddmõõžž jeäʹrben sääʹmǩiõʹlle õhttneei 

kõõččmõõžžin da tän tuâj tuärjjan Sääʹmteʹǧǧ lij tuʹmmjam linnjummuž kuõskeeʹl Muumlieʹǩǩ-

programmrääid ǩiõl. Linnjummuž mieʹrren lij tuåimmâd vuäppõssân prograamm ǩiõlʼlaž 

vaʹlljummšid da tõn kõskksa ääʹšš lie õll kvaliteʹtt, sääʹmǩiõli jeälltummuž tuärjjeem, sääʹmǩiõli 

ǩiõlʼlaž määŋghämmsažvuõđ äärvast ââʹnnem da ǩiõllvaajtummuž vuâmmšem. 

 

Puk Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõl lie vaarvuâla. Ko sääʹmǩiõli sââʹjj lij rââʹšš da 

jieʹllemviõkksažvuõtt lij ašttum, âlgg sääʹmǩiõli kâʹddma šiõhttlõõttâd jeeʹrab tääʹrǩesvuõđin da 

õõlmâs kääzzkõõzzin da õõlmtõõzzin õnnum sääʹmǩiõl tääʹzzest âlgg leeʹd õll kvaliteʹtt. Lij vääžnai 

ââʹnned huõl še sääʹmǩiõli suõmi jieʹllemviõkksažvuõđâst ǩiõlʼlaž reeʹǧǧesvuõđ seillam diõtt 

pueʹttivuõđâst. Seämmanalla âlgg muʹštted historiallaš määinaid da õinn vaaikteei tuejjeeʹjid, kook 

lie viikkâm sääʹmǩiõlid ânnʼjõž vaarvuâlaž vuâkka da koi seuʹrrjõssân määŋg säʹmmla lie mõõntam 

jieʹnnǩiõlâz. Tän diõtt säʹmmlaid lie vuäittam šõddâd čiŋŋlõs peʹccel, trauma da tõt lij vuäittam 

vaaikted jiõččtobddu. Håʹt sääʹmǩiõlid lie mââimõs eeʹǩǩlooʹjji ääiʹj jeälltam aktiivlânji da sääʹmǩiõli 

äärvast ââʹnnem lij kaggâm, ǩiõllvaajtõõzz jie leäkku vââjjam årstâʹtted. Määŋg oummu da piârri lie 

välddam ǩiõlâz mååust, leâša tõn positiivlaž ouddnummuš taarbaš aktiivlaž tuåimid da tuärjjõõzz 

ǩeeʹjjteʹmeld. Sääʹmǩiõli mainsteeʹji heterogeenlažvuõtt vuäǯǯ kuâsttjed ǩiõllõõutstõõzzsteen.   

 

Sääʹmteʹǧǧ lij tuärjjääm puuʹtʼtõõzz määŋg tääʹzzest, što tõt vuäitči vaʹstteed sääʹmǩiõli vueʹjj jeeʹrab 

pieʹli mieʹldez pohttam vaʹǯǯtõõzzid. Sääʹmteʹǧǧ âânn programmrääidast tääʹrǩes äʹššen 

vuõiggǩiõllsažvuõđ, di ǩiõllmäättlaž da ǩiõllhuõlʼlaž kvaliteeʹtt. Mainstum ǩiõl âlgg leeʹd hiâlpp 

fiʹttjed, ko juuʹrdet prograamm täävtõsjoouk päärnaid da piârrjid. Prograammâst mainstum sääʹmǩiõll 

âlgg eeʹttkâʹstted še veiddsânji sääʹmǩiõl jeeʹres suõmmvuuʹdid.  Muumlieʹǩǩ-programmrääid 

kuõskeeʹl Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad vaʹlljummšees- da linnjummšeesvuiʹm uʹvdded jiõn sääʹmǩiõli ânnʼjõž 

jeeʹres haaʹmid da ǩiõllmainsteeʹji jeeʹres vuõʹjjid, väjldââʹttǩani ǩiõl reeʹǧǧesvuõđ da 

määŋghämmsažvuõđ.  

 

Sääʹmtegga kõskksaž täävtõs õhttsažpuuʹtʼtõõzzâst lij oouʹdeed da nââneed sääʹmǩiõllsaž 

jiõnnčuäjtõõllmõõžž ǩeeʹdd.  Tuejjeem tääʹzzest tät miârkkšââvv jiõnnčuäjtõõllâmčieʹppi 

kaunnmõõžž da sij ämmtallaš tuärjjummuž.  Tuärjjõs âânn seʹst še ǩiõlʼlaž vuäʹpstummuž. 

Muumlieʹǩǩ-programmrääid jiõnnčuäjtõõllʼji vaʹlljummšin vaʹsttääm tuâjj-joukk lij piijjâm tieʹdd 

čuäʹjtõõllivaʹlljummšin oummui silttõʹsse ouʹddepuʹhtted aaʹššid da taiddu jiõnnčuäjtõõllâd. Õhtt 

kõskksaž prioriteʹtt lij ns. voice match kaunnmõš, kååʹtt miârkkšââvv, što rooʹle kaaunât pukin 

pueʹrmõsân suåppi jiõn. Muumlieʹǩǩ-programmrääid kõskksa vuâđđjurddi lie määŋgjiõnnsažvuõtt da 

jeärrsi äärvast ââʹnnem. Programmrääid pääiʹǩ Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad še vuäǯǯad äigga šiõǥǥ vuâđ 

mainstummša sääʹmǩiõli ânnʼjõžvueʹjjest da tõʹst, mäʹhtt mij vueiʹttep õinn jeällted, tuõʹllʼjed da 

tuärjjeed sääʹmǩiõlid määŋg tääʹzzest.  


