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Mättʼtõsminister da sääʹmnuõr: Sääʹmǩiõli seeiltummuš da jeältummuš lij
õhttsaž äʹššem
Sääʹmǩiõl da kulttuur ânnʼjõžvueʹjj pirr saaǥǥstõʹlleš täʹbbe Heʹlssnest, ko mättʼtõsminister Sanni
Grahn-Laasonen kaaunõõđi sääʹmnuõrivuiʹm. Nuõr mušttle mättʼtõsministeera jiiʹjjez
ǩiõččlâsttmõõžži pirr jeäʹrbi mieʹldd sääʹmǩiõl mättʼtõõttmest, ǩiõl miârktõõzzâst jiiʹjjez identitetta,
ǩiõl mõõntummšest da tõn mååust väʹlddmest di sääʹmǩiõli sââʹjest da ânnʼjõžvueʹjjest.
Sääʹmnuõrin lij raʹvves tätt õõuʹdeed sääʹmǩiõl da kulttuur sââʹj da jieʹllemviõkksažvuõđ. Tuäivvap,
što riikk vaʹsttad tän taʹrbbe, što pueʹttiääiʹjest vaʹǯǯtõõzzid hååidčeš õõutveäkka kõrrsab taaʹrmin ko
ouddâl, sääʹmnuõr tueʹtte dialoog looppâst.
Mättʼtõsminister da nuõr saaǥǥstõʹlle jeäʹrbi mieʹldd sääʹmǩiõli mättʼtõõzz kuõskki kõõččmõõžžin
säʹmmlai dommvuuʹdest da tõn åålǥpeäʹlnn. Täävtõssân leäi lââʹzzted fiʹttjõõzz sääʹmǩiõli da
kulttuur vaarvuâlaž sââʹjest di saaǥǥstõõllâd sääʹmǩiõli seeiltummšest da jeältummšest. Täävtõssân
leäi še vuâđđeed säʹmmlai da Lääʹddjânnam kõskksaž suåvâdvuõttproseeʹss valmštõõllmõõžž
sääʹmnuõri ǩiõččâmkuuʹlmest.
- Jiijjâs ǩiõl da kulttuur kâddmõš lij samai vääžnai, što kulttuuräʹrbb da ǩiõll serddje õõudårra.
Jieʹnnǩiõll lij tõt neävv, koin meeʹst juõʹǩǩkaž mušttal vuõss-sâjjsânji jiiʹjjes jurddji da tobddji pirr.
Lij fiin äʹšš, mäʹhtt nuõrr puõlv âʹnne äärvast da tätta seeilted da staaneed jiijjâz ǩiõl da kulttuurääʹrb
juätkkjemvuõđ. Mij õlggâp õõutveäkka ooccâd čõõđ ääiʹj ođđ čåuddmõõžžid sääʹmǩiõl mättʼtõõzz
õõuʹdummuž vääras, mättʼtõsminister Sanni Grahn-Laasonen ceälkk.
Vuõiggâdvuõttministeria da Sääʹmteeʹǧǧ Nuõrisuåvtõs rieʹšše õõutveäkka vuârrmainstummuž da
tõõzz vuässõʹtte mättʼtõsministeeʹr, Sääʹmteeʹǧǧ Nuõrisuåvtõõzz da Lääʹddjânnam Sääʹmnuõr rõ
eeʹttkõʹsttji lââʹssen jeäʹrbi mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio da riikkpiisar
Paula Lehtomäki riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼjast. Saaǥǥstõõllmõõžž leʹjje seuʹrrjeʹmmen še
riikkpeeiʹvi vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹdd da čuõvtõsvälljkååʹdd, Päärnaiäʹššoummu da
Ooumažvuõiggâdvuõttlett rõ eeʹttkõʹstti.
Säʹmmla lie Euroopp unioon vuuʹd oʹdinakai alggmeer. Lääʹddjânnmest, Taarâst, Ruõccâst da
Ruõššjânnmest lie nuʹtt 100 000 säʹmmliʹžžed, koin Lääʹddjânnmest jälste 10 500. Seeʹst nuʹtt pieʹll
maainast jieʹnnǩiõllân koon-ne kooum Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlâst: aanrõšǩiõl,
nuõrttsääʹm- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl. Lääʹddjânnam säʹmmlain pâʹjjel pieʹll da vuâlla 10-âkksaž
sääʹmpäärnain nuʹtt 70 proseʹntted jälste ânnʼjõžääiʹj säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn. Säʹmmlai
dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn jälsteei nuʹtt 2000 sääʹmpäärnast da -nuõrâst nuʹtt 50 vuäǯǯa sääʹmǩiõllsaž
ouddpeâmm da nuʹtt 100 vuäǯǯa sääʹmǩiõl mättʼtõõzz.
Šõddmõš leäi vueʹss vuõiggâdvuõttministeria koordinâʹsttem Lääʹddjânnam 100 – Lääʹdd
demokratia pueʹttiäiʹǧǧsaaǥǥstõõllmõõžž -haʹŋǩǩõõzz, koon väʹlddtäävtõssân lij vueʹssen
Lääʹddjânnam 100 -juhlleeʹjj prograamm puʹhtted ouʹdde dialooglažvuõđ tuåimmi demokratia

vuâđđõõlǥtõssân di kaunnâd ođđ naaʹlid nââneei õhttsažkååddlaž saaǥǥstõõllmõʹšše.
Vuõiggâdvuõttministeria haʹŋǩǩõskueiʹm lie Sitra, riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja Lääʹddjânnam 100 piisarkåʹdd di riikkvääraiministeria.
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