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OOCCMÕŠ |
HAKEMUS
REÂUGGAMVEÄ´ǨǨTEÄ´ǦǦ |
TYÖSKENTELYAPURAHA
sää´m kultturveä´ǩǩvuõđ ooccmõ´šše |
saamelaisen kulttuuriavustuksen hakemiseen
Vuâllaǩee´rjtam oocci äänn, što Sää´mte´ǧǧ ooudči ooccja kultturveä´ǩǩvuõđ tännalla: |
Allekirjoittanut hakija pyytää, että Saamelaiskäräjät myöntäisi hakijalle kulttuuriavustusta seuraavasti:
1. Oocci nõmm | 1. Hakijan nimi
2. Ä´rvv le´be ämmat | 2. Arvo tai ammatti

3. Â´lddaddrõs, påå´štnââmar da påå´št-tuåimmpäi´ǩǩ |
3. Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

4. Te´lfon domm / tuâjj | 4. Puhelin koti / työ

5. Ne´ttpåå´št | 5. E-posti

6. Oocci baŋkktiill | 6. Hakijan pankkitili

7. Reâuggamveä´ǩǩtie´ǧǧ ââ´nnemjuurd | 7. Työskentelyapurahan käyttötarkoitus

8. OOCCMÕŠ KUÂSKK SEU´RRJEEI RUÕZZIN MIÕRKKUM VUU´D: |
8. HAKEMUS KOSKEE SEURAAVAA RASTILLA OLEVAA ALAA:
Vuei´vvää´ššlaž kultturveä´ǩǩvuõtt |
Varsinainen kulttuuriavustus

ǩe´rjjlažvuõtt | kirjallisuus
karttčeäppõs | kuvataide
musikk | musiikki
tea´tter | teatteri
ǩiõtt-tuâjj | käsityö
multimedia / jie´llikartt | multimedia / elokuva
jee´res kultturtuärjjõs | muu kulttuurituki
9. Kultturveä´ǩǩvuõđ ooʒʒât

eu´rred |

9. Kulttuuriavustusta haetaan
Sää´mtee´ǧǧ meârkkõõzzi vääras |
Saamelaiskäräjien merkintöjä varten

euroa
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10. KULTTURVEÄ´ǨǨVUÕĐ ÂÂ´NNEMJUURD
Jõs ââ´nnemjurddi lie määŋg, tõid âlgg ǩee´rjted vääžnaivuõđ mie´ldd. Veeidab teâđaid vuei´tet ǩee´rjted nuu´bb
põ´mmai ool. Oocci jiijjâs a´rvvõs ha´ŋǩǩõõzz vaikktemvuõđâst sää´mkulttuu´re. |
10. KULTTUURIAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS
Jos käyttötarkoituksia on useampia mainitaan ne tärkeysjärjestyksessä. Laajemmat perustelut voidaan esittää liitteillä.
Hakijan oma arvio hankkeen vaikuttavuudesta saamelaiskulttuuriin.

11. Måkam jee´res teä´ǧǧvääraid meeinat ââ´nned seämma tuõjju? |
11. Mitä muita varoja aiotaan käyttää samaan tarkoitukseen?

12. ČIÕLǤTÕS JEE´RES
seämma tuõjju vuõǯǯum, occum
da ooccâmnalla meinnum
veä´ǩǩvuõđin da
veä´ǩǩvuõttlääinain |
12. SELVITYS MUISTA
samaa tarkoitusta
varten saaduista,
haetuista ja haettaviksi
aiotuista avustuksista
ja avustuslainoista

Miõtti |
Myöntäjä

Miõttâmäi´ǧǧ |
Myöntämisaika

Miõttum / occum / ooʒʒât:
veä´ǩǩvuõđ /
veä´ǩǩvuõttlääin |
Myönnetty / haettu /
haetaan: avustusta /
avustuslainaa
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13. LÂÂ´SSTEÂĐAID
(taarb mie´ldd jee´res põ´mmjest)
a) ve´rǧǧluõvâsvuõđ podd reâuggamveä´ǩǩteä´ǧǧääi´jest
b) meritt- da/le´be škoou´lʼjemlooǥǥtõs čeäppõsvuu´dest

13. LISÄTIETOJA
(tarvittaessa erillisellä liitteellä)
a) virkavapausajankohta työskentelyapuraha-aikana
b) ansio- ja/tai koulutusluettelo taiteenalalta

13. Pei´vvmie´rr da vuâllaǩee´rjtõs: | 14. Päiväys ja allekirjoitus:

Registõõllte´mes õhttõõzzi, privatoummi, tuâjjä´rttli le´be jee´res seämma va´stteei orgaani peä´lest tue´jjuum tuåimâst
šõddâm õõlǥtõõzzâst va´sttee tuåi´mme vuässõõttâm le´be tõ´st tu´mmjam oummu personnalla da
õhttsažva´stteemnalla. Priimmâp pââibeä´lnn åårrai määinaid da čõnnõõttâp jää´ǩǩted tõid. |
Rekisteröimättömän yhdistyksen, yksityishenkilöiden, työryhmien tai muiden vastaavien yhtymien puolesta tehdystä
toimesta aiheutuneesta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet henkilökohtaisesti ja
yhteisvastuullisesti. Hyväksymme yllä olevat ehdot ja sitoudumme noudattamaan niitä.
Blaaŋk teâđaid ruõkkât Sää´mtee´ǧǧ ǩiõtt’tõõllmõõžž tuärjjeei teâttriâšldõõǥǥid. Privatooumaž vuäitt ooccjen ta´rǩǩeed
registrest åårrai jiijjâs teâđaid, kook liâ ruõkkum Sää´mtee´ǧǧ takai konttrest, addrõõzzâst Sajos, 99870 Aanar
(Personteâttlää´ǩǩ 523/1999). |
Lomakkeen tiedot talletetaan Saamelaiskäräjien käsittelyä tukeviin tietojärjestelmiin. Luonnollisen henkilön ollessa
hakijana voi hän tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa Saamelaiskäräjien yleisessä toimistossa, os. Sajos, 99870 Inari
(Henkilötietolaki 523/1999).

Ooccmõõžž âlgg vuõltteed 31.10. čiâss 16.15 mõõnee´st addrõ´sse: | Hakemus lähetetään 31.10. kello
16.15 mennessä osoitteeseen: info@samediggi.fi tai postin kautta osoitteeseen:
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos
99870 AANAR | INARI
Mie´rrääi´j se´st puättam ooccmõššân ǩiõččât: mââimõs ooccâmpeei´v påå´štšteemplin šteemplâsttum
ooccmõõžžid, ne´ttpåå´štest mie´rrääi´j se´st puättam ooccmõõžžid le´be mie´rrääi´j se´st Sää´mtegga
puhttum ooccmõõžžid. |
Määräaikaan mennessä saapuneiksi katsotaan: viimeisen hakupäivän postileimalla varustetut hakemukset,
sähköpostitse määräajan sisällä saapuneet hakemukset tai määräajan sisällä Saamelaiskäräjille tuodut
hakemukset.
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OOCCÂMBLAAŊK TIUDDEEMVUÄ´PPÕÕZZ
Lââ´ssvuä´ppõõzz ooccâmblaaŋk tiuddumu´šše:
6. Teâttsuejjmääinai diõtt privatooumaž vuäitt i´lmmted baŋkktiillnââmres, ko veä´ǩǩvuõtt lij miõttum.
7. Mõõn vääras reâuggamveä´ǩǩtie´ǧǧ meeinat ââ´nned.
8. Reâuggamveä´ǩǩtie´ǧǧ ââ´nnemjurddi kuõskki vu´vdd (pii ruõzz čuu´ǩǩ sizz), hå´t mâka ǩiõtt-tuâjjǩee´rj
ǩee´rjtumuš kooll ǩe´rjjlažvuõđ vuâlla.
10. Veä´ǩǩtie´ǧǧ ââ´nnemplaan, ko´st vuäǯǯ puârast puu´đ, što mâi´d da mä´htt meeinat tue´jjeed, måkam lij
äi´ǧǧtaull, mii lij jurddjen dno. Veä´ǩǩtie´ǧǧ ââ´nnemplaan âlgg lee´d pååđai lââ´sstõssân, kåå´tt lij
jäänmõsân õõut seei´d mettsaž.
12. Veä´ǩǩtie´ǧǧ oocci âlgg čiõ´lǧǧeed, što måkam veä´ǩǩvuõđ da veä´ǩǩvuõttlääin lie vuõǯǯum, occum da
meeinat ooccâd tän seämma tuõjju.
13b. Čiõ´lǧǧõs veä´ǩǩtie´ǧǧ oocci škoou´lʼjumuužžâst, kuursin dno. da ääi´jab meriitt kultturvuu´dest hå´t
mâka čuä´jtõõzz.
14. Sää´mtegga puättam ooccâmblaŋkk, ko´st ij leäkku vuâllaǩee´rjõs ni pei´vvmie´rr, ij leäkku ooccmõš.
Sää´m kultturmie´rrtie´ǧǧest miõttâmvuâlaž reâuggamveä´ǩǩtie´ǧǧid õõlǥči miõttâd
čeäppõõzztuejjee´jid da oummid, koin jiâ leäkku jee´res põõšši tiânâspuå´đ ämmat-tuâjeez beä´lnn.
Reâuggamveä´ǩǩtie´ǧǧooccmõ´šše oocci âlgg õhtteed CV di jäänmõsân õõut seei´d mettsaž ǩe´rjjlaž
veä´ǩǩtie´ǧǧ ââ´nnemplaan, ko´st puätt õlmmsa, mâi´d juu´rdet tue´jjeed, mä´htt di mõõnnallšem
äi´ǧǧtaaulin reâuǥat, mii lij pu´httõssân dno.
Te´l ko veä´ǩǩvuõđ vuäǯǯai ij mõõn-ne määin diõtt pââ´st ââ´nned veä´ǩǩvuõđ, veä´ǩǩvuõttooccmõõžž
mie´lddlânji miõttâmee´jj äi´ǧǧen le´be ââ´nnemjuurd mottai, te´l privatoummu â´lǧǧe mââ´jeeǩâni tue´jjeed
mu´ttemõõccmõõžž Sää´mtegga. Veä´ǩǩvuõđ vuäǯǯai âlgg ooccâd ju´n-a veä´ǩǩvuõđ see´rd puõ´tti ekka,
ooccâd veä´ǩǩvuõđ ââ´nnemjurddi muttâz le´be maaccted veä´ǩǩvuõđ.
 Reâuggamveä´ǩǩteä´ǧǧooccmõššân jeät primmu nåkam ooccmõõžž, ko´st oocci lij jerrääm ha´ŋǩǩõõzz
kuulid. Te´l kõõččmõõžžâst lij proje´kttveä´ǩǩvuõttooccmõš. Kultturlu´vddkå´dd väldd jiõcces
vuõiggâdvuõđ mu´tted näkam ooccmõõžž proje´kttveä´ǩǩvuõttooccmõššân.


Juõ´ǩǩ tuâi diõtt âlgg tiuddeed jiijjâs ooccâmblaaŋk.

Teä´ǧǧčiõlǥtõs:


Miõttum veä´ǩǩvuõđâst âlgg u´vdded Sää´mtegga teä´ǧǧčiõlǥtõõzz miõttâmǩee´rjest u´vddum
mie´rrääi´j se´st.
 Teä´ǧǧčiõlǥtõõzz âlgg u´vdded Sää´mtee´ǧǧ blaaŋkin nââmar 2 mie´lddõõzzivui´m, koid taarbšet.
Reâuggamveä´ǩǩtie´ǧǧest veä´ǩǩtie´ǧǧ vuäǯǯai âlgg u´vdded ǩe´rjjlaž čiõlǥtõõzz/rapoort (jäänmõsân 1
sei´dd) tue´jjuum tuâjast da tuåimted tuâjjčuä´jtõõzz, ouddm. pei´vvmeä´rin ravvuum snimldõõǥǥid.
Kuulid ij taarbâž čuä´jted.

LÂÂ´SSTEÂĐ: kultturpiisar te´lf. 010 839 3103
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HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Lisäohjeistus hakemuslomakkeen seuraaviin kohtiin:
6. Tietosuojasyistä luonnollinen henkilö voi ilmoittaa pankkitilinumeronsa avustuksen myöntämisen jälkeen.
7. Mihin tarkoitukseen työskentelyapuraha aiotaan käyttää.
8. Työskentelyapurahan käyttötarkoitusta koskeva ala (rasti ruutuun), esim. käsityötä käsittelevän kirjan
kirjoittaminen kohtaan kirjallisuus.
10. Apurahan käyttösuunnitelma, josta käy riittävän selvästi ilmi, mitä aiotaan tehdä, miten ja minkälaisella
aikataululla työskennellään, mikä on tuloksena jne. Apurahan käyttösuunnitelman tulee erillisenä liitteenä
olla enintään yhden sivun mittainen.
12. Apurahan hakijan tulee selvittää muut samaa tarkoitusta varten saadut, haetut tai haetuiksi aiotut apurahat
ja avustuslainat.
13b. Selvitys apurahan hakijan koulutuksesta, käydyistä kursseista yms. sekä aikaisempi ansioituminen
kulttuurialalta, esim. näyttelyt.
14. Saamelaiskäräjille saapunut allekirjoittamaton ja päivämäärällä varustamaton hakemuskaavake ei ole
hakemus.
Saamelaisesta kulttuurimäärärahasta myönnettäviä työskentelyapurahoja tulisi myöntää taiteentekijöille ja
henkilöille, joilla ei ole muuta pysyvää palkkatuloa omalta alaltaan.
Työskentelyapurahahakemukseen tulee hakijan liittää CV sekä enintään yhden sivun mittainen kirjallinen
apurahan käyttösuunnitelma, josta käy ilmi, mitä aiotaan tehdä ja miten sekä minkälaisella aikataululla
työskennellään, mikä on tuloksena jne.
Mikäli avustuksen saaja ei erityisestä syystä pysty käyttämään avustusta avustushakemuksen mukaisesti
myöntövuoden aikana tai avustuksen käyttötarkoitus muuttuu, tulee yksityishenkilöiden viipymättä tehdä
muutoshakemus Saamelaiskäräjille. Avustuksen saajan on joko haettava avustuksen siirtoa seuraavalle
vuodelle, haettava avustuksen käyttötarkoituksen muutosta tai palautettava avustus.
Työskentelyapurahahakemukseksi ei hyväksytä hakemusta, jossa hakija on eritellyt hankkeen
toteuttamisen edellyttämiä kuluja. Edellä mainitussa tilanteessa on kyse projektiavustushakemuksesta.
Kulttuurilautakunta pidättää itsellään oikeuden muuttaa edellä mainitun kaltainen hakemus
projektiavustushakemukseksi.
Jokaista avustuskohdetta varten tulee täyttää erillinen hakemuslomake.

Tiliselvitys
Myönnetystä avustuksesta tulee jättää Saamelaiskäräjille tiliselvitys päätöskirjeessä annettuun
määräaikaan mennessä.
Tiliselvitys annetaan Saamelaiskäräjien lomakkeella nro 2 tarvittavin liittein.
Työskentelyapurahasta apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selostus/raportti (maks.1 sivu) tehdystä
työstä ja toimittaa työnäyte, esim. päivämäärällä varustettuja valokuvia. Kustannuksia ei tarvitse esittää.

LISÄTIETOJA: kulttuurisihteeri puh. 010 839 3103

