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Harjoittelupaikka haettavana
Saamelaiskäräjien sihteeristössä, Sajoksessa Inarissa
Saamelaiskäräjät tarjoaa harjoittelupaikan inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kielen
taitoiselle yliopisto-opiskelijalle. Harjoittelupaikka on saamelaiskäräjien koulutus- ja
oppimateriaalitoimistossa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa.
Harjoitteluun kuuluvista työtehtävistä, tarkemmasta ajasta ja kestosta sovitaan erikseen. Palkka määräytyy yliopiston tukeman harjoittelupalkan ja saamelaiskäräjien
palkkajärjestelmän mukaan. Tehtävään valittavalta odotetaan harjoittelurahan saamista yliopistolta.
Jos olet kiinnostunut harjoittelusta, lähetä vapaamuotoinen hakemus liitteineen (CV
ja opintorekisteriote) 7.2.2014 mennessä osoitteeseen:
Saamelaiskäräjät/ koulutussihteeri, Sajos, 99870 Inari.
Lisätietoja antavat:
- koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari puh. 010 839 3112
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi
- oppimateriaalisihteeri Hannu Kangasniemi puh. 010 839 3115
hannu.kangasniemi@samediggi.fi
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Hárjehallanbáiki ohcanláhkái
Sámedikki čállingottis Sajosis Anáris
Sámediggi fállá hárjehallanbáikki anáraš-, nuortalaš- dahje davvisámegielmáhtolaš
olbmui, guhte stuđere universiteahtas. Hárjehallanbáiki lea sámedikki skuvlen- ja
oahppamateriáladoaimmahagas sámekulturguovddáš Sajosis Anáris.
Hárjehallamii gullevaš bargguin, dárkilut áiggis ja guhkkodagas sohppojuvvo sierra.
Bálká meroštallojuvvo universiteahta doarjun hárjehallanbálkká ja sámedikki
bálkáortnega mielde. Vuordit ahte bargui válljejuvvon stuđeanta oažžu
hárjehallanruđa universiteahtas.
Jos leat beroštuvvan hárjehallamis, sádde friijahápmásaš ohcamuša ovttas mildosiiguin (CV ja válddus oahpporegisttaris) 7.2.2014 rádjái čujuhussii:
Sámediggi/ skuvlenčálli, Sajos, 99870 Anár.
Lassedieđuid addiba:
- skuvlenčálli Ulla Aikio-Puoskari tel. 010 839 3112,
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi
- oahppamateriálačálli Hannu Kangasniemi tel. 010 839 3115
hannu.kangasniemi@samediggi.fi
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Hárjuttâllee saje uuccâmnáál Sämitige
čäällimkoddeest Sajosist Anarist
Sämitigge fáálá hárjuttâllâmsaje anarâš-, nuorttâlâš- teikâ tavesämikielâtáiđusâš
ollâopâttuv uáppei. Hárjuttâllâmsaje lii sämitige škovlim- já oppâmateriaaltoimâttuvvâst sämikulttuurkuávdáš Sajosist Anarist.
Hárjuttâlmân kulloo pargoin, tärkkilub ääigist já kukkoduvvâst soppuu sierâ.
Pälkki miärášuvá ollâopâttuv tuárjum hárjuttâllâmpäälhi já sämitige
pálkkááttemvuáháduv mield. Vyerdip, ete paargon väljejum uáppee uážžu
hárjuttâllâmruuđâ ollâopâttuvvâst.
Jis lah kiddiistum hárjuttâlmist, te vuolgât rijjâhámásii ucâmuš lahtosijdiskuin (CV
já oppâregisterváldus) 7.2.2014 räi čujottâsân:
Sämitigge/ škovlimčällee, Sajos 99870 Aanaar.
Lasetiäđuid adelává:
- škovlimčällee Ulla Aikio-Puoskari puh. 010 839 3112
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi
- oppâmateriaalčällee Hannu Kangasniemi tel. 010 839 3115
hannu.kangasniemi@samediggi.fi
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Ha´rjtõõllâmpäi´ǩǩ lij ooccâmnalla
Sää´mtee´ǧǧ piisarkåå´ddest, Sajoozzâst Aanrest
Sää´mte´ǧǧ ta´rjjad ha´rjtõõllâmpääi´ǩ aanar-, nuõrtt- le´be tâ´vvsää´mǩiõl siltteei
universite´ttmätt’tõõttja. Ha´rjtõõllâmpäi´ǩǩ lij sää´mtee´ǧǧ takai škoou´l’jem- da
mätt’tem-materiaalkonttrest sää´mkultturkõõskõs Sajoozzâst Aanrest.
Ha´rjtõõllmõ´šše kuulli tuâjain, tää´rǩab ääi´jest da peešttõõzzâst suåvât jee´rben.
Pä´lǩǩ meä´rrââtt universitee´tt tuärjjeem ha´rjtõõllâmpää´lǩ da sää´mtee´ǧǧ
pä´lǩǩriâššmõõžž mie´ldd. Tuõjju va´lljuum mättʼtõõttjest vue´rdet ha´rjtõõllâmtie´ǧǧ
vuäǯǯmõõžž universitee´ttest.
Jõs perstak ha´rjtõõllmest, vuõlttâd frijjåå´blkažnallšem ooccmõõžž
mie´lddõõzzineez (CV da mättjemregistervä´lddõk) 7.2.2014 mõõnee´st addrõ´sse:
Sää´mte´ǧǧ / vaaldšempiisar, Sajos, 99870 Aanar.
Lââ´ssteâđaid ou´dde:
- škoou´lʼjempiisar Ulla Aikio-Puoskari te´l. 010 839 3112,
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi
- mättʼtemaaunâspiisar Hannu Kangasniemi te´l. 010 839 3115
hannu.kangasniemi@samediggi.fi

