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Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeeiʹv, Šiõǥǥ alggmeeri ǩiõli eeʹjj!
Saaʹmin täujja säärnat, što sij liâ meer neelljast jânnmest, Lääʹddjânnmest, Ruõccâst,
Taarrâst da Ruõššjânnmest. Meersažpeeiʹv še ( vieʹttjet eeʹjj 1917 Trondheeimest õnnum
sääʹmsåbbar peiʹvven 6.2., ǥu tâʹl sueʹppeš valdiaraajid râstldeei õhttsažtuejast saaʹmi
kõõsk.
Eeʹjjest 2019 vieʹttjet ÕM meeraikõskksaž alggmeeri ǩiõli eeʹjj. Algmeeri ǩiõl liâ ärvvtõllum
åårram 6700, da tõin 40 proseeʹnt lij ärvvtõllum vaarvuâlžen. Ǩiõli da kulttuuri
reeʹǧǧesvuõtt da nuuʹbb beäʹlnn vaarr tõi čackkmõõžžâst liâ ääiʹjpoddsa kõõččmõõžž še
Tââʹvest.
Lääʹddjânnam vuâđđlääʹjjest lij tuõrvvuum saaʹmid alggmeerran vuõiggâdvuõtt tuõʹllʼjed da
viikkâd ooudâs jiijjâs ǩiõlâs da kulttuurâs. Dommvuuʹdest saaʹmin lij ǩiõlâs da kulttuurâs
kuõskki jiõččvaaldâšm, koon diõtt vaalšet vaalin neellj eeʹjj kõõsk sääʹmteeʹǧǧ. Saaʹmi
dommvuʹvdd fiʹttjâtt Aanar, Jeänõõǥǥ da Uccjooǥǥ kååʹdd di Suäʹđjel tâʹvvbeäʹl.
Vuõiggâdvuõttministeriast vieʹttjep ÕM alggmeeri ǩiõli eeʹjj tuej poodd. Valmštõõllâp
brosyyr saaʹmi ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđin. Riâššâp nuʹt Heʹlssnest ǥu dommvuuʹdest
veʹrǧǧniiʹǩǩid škooultõõzz. Äuʹǩǩeep teeʹmmeeʹjj saakkummšest. Täʹst tuejast sääʹmteʹǧǧ
lij koʹrvveeʹǩânai äʹšštobddi da õhttsažtuejjtaaurõš.
Raajim meersažpeeiʹv prääzkjem diõtt siõm tieʹttemǩeâšttõõttmõõžž, koon miârktõssân lij
lââʹzzted teâđ saaʹmin ja sääʹmǩiõlin. Tieʹttemǩeâšttõõttmõš lij tillʼlõvvum lääʹdd- da
ruõccǩiõllsaid, di tõʹnt tõt lij čõõđtum lääddas da ruõccâs. Tieʹttemǩeâšttõõttmõõžž
siiskõʹsse vuäitt tobdstõõttâd še sääʹmǩiõlin. Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeeiʹv, šiõǥǥ alggmeeri
ǩiõli eeʹjj!
Lââʹssteâđ: saǥstõõlli naačaʹlniǩ Johanna Hautakorpi, vuõiggâdvuõttministeria, teʹl. 02951
50018, risttnõmm.sokknõmm@om.fi

Haaʹlääk-a tieʹtted lââʹzz?
Vuõiggâdvuõttministeria (lääddas) https://oikeusministerio.fi/saamenkielet
Dommjânnamlaž ǩiõli kõõskõs (lääddas) https://www.kotus.fi/kielitieto/kielet/saame
Sääʹmteʹǧǧ https://www.samediggi.fi/?lang=nuo
ÕM alggmeeri ǩiõli eeʹǩǩ (eŋgglõsǩiõʹlle)https://en.iyil2019.org/
Tieʹttemǩeâšttõõttmõš (lääddas)
Tieʹttemǩeâšttõõttmõš (ruõccâs)

Tieʹttemǩeâšttõõttmõõžž jåårǥlõs nuõrttsääʹmǩiõʹlle
Toobdak-a sääʹmǩiõlid da tõi vueʹjj? Teʹstte teâđääd!
Kõõččmõõžž:
1. Kâʹll sääʹmǩiõl liâ võl ââʹnnemnalla?
a) õhtt
b) ååuʹc
c) kuâhttločiččâm
Vuõigg vasttõs b). Saujjsääʹmǩiõll, uuʹmjõš-sääʹmǩiõll, piitimsääʹmǩiõll, juuʹlevsääʹmǩiõll,
tâʹvvsääʹmǩiõll, aanarsääʹmǩiõll, nuõrttsääʹmǩiõll, ǩiʹlddsääʹmǩiõll da tââʹrjsääʹmǩiõll.
Lååǥǥad leʹčči Ruõššjânnmest mainstum äʹǩǩelsääʹmǩiõll, šoorčeeʹl ǩiõččât-a tõn
čâckkâm.
2. Kâʹll sääʹmǩiõl mainstet Lääʹddjânnmest?
a) õõut
b) kolmm
c) ååuʹc leʹbe lååi
Vuõigg vasttõs b). Lääʹddjânnmest mainstet kolmm sääʹmǩiõl: aanarsääʹmǩiõl,
nuõrttsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl.
3. Liâ-aLääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõl vaarvuâla?
a) liâ
b) jeäʹla
c) pieʹǩǩ liâ, pieʹǩǩ jeäʹla
Vuõigg vasttõs a). Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõl liâ puk vaarvuâla ǩiõl, leša
läppjemvaarâst liâ jeäʹrben aanarsääʹmǩiõll da nuõrttsääʹmǩiõll, koin ärvvtõõlât åårram
300-400 mainsteei.
4. Kâʹll mainsteei liâ veeidsubun leävvnam sääʹmǩiõlâst, tâʹvvsääʹmǩiõlâst?
a) aʹrvvõõzz mieʹldd 20 000 – 25 000
b) nuʹt 50 000
c) nuʹt 100 000
Vuõigg vasttõs a). Tâʹvvsääʹmǩiõl mainste aʹrvvõõzz mieʹldd 20 000 – 25 000 oummu,
Lääʹddjânnmest mainsteei liâ nuʹt 2000 oummu. Sääʹm liâ pukveeʹzz 75 000 – 100 000,
Lääʹddjânnmest saaʹmin jälste nuʹt 10 000 oummu.
5. Mâin veʹrǧǧniiʹǩǩin saaʹmin lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl Lääʹddjânnmest?
a) pâi äʹššeem poodd veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm
b) tåʹlǩ saaʹmi dommvuuʹdest
c) saaʹmi dommvuuʹdest da snäätnas jeeʹres verǧǧniiʹǩǩin da tuåimmorgaanin
Vuõigg vasttõs c). Sääʹmǩiõll-lääʹjj meâldlânji saaʹmin lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned äʹššeem
poodd sääʹmǩiõl (tâʹvvsääʹmǩiõll, aanarsääʹmǩiõll, nuõrttsääʹmǩiõll) saaʹmi dommvuuʹdest
da lââʹssen snäätnas jeeʹres verǧǧniiʹǩǩin da tuåimmorgaanin.

6. Sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad
a) Pâi Taar beäʹlnn
b) saaʹmi dommvuuʹdest
c) obb Lääʹddjânnmest
Vuõigg vasttõs c). Kååʹdd âlgg huõl ââʹnned tõʹst, što päärnaž vuäitt vuäǯǯad ouddpeâmm
jiijjâs jieʹnnǩiõlin še tâʹl, ǥu kõõččmõõžâst tâʹvvsääʹmǩiõll, aanarsääʹmǩiõll da
nuõrttsääʹmǩiõll. Mättʼtõõzz vueʹzzeld vuõiggâdvuõtt rääʹjtââvv dommvõudda. Dommvuuʹd
åålǥbeäʹlnn lij vuäǯǯamnalla pâi ǩiõl mättʼtõõzz.

