
Säämi kirkkopeeivih nuorâi uáinust 

 

Viiđâd Säämi kirkkopeeivih uárnejuvvojeh Anarist 5.-7.8.2022 já teeman lii Pase Tullâ - Pase 
Aalmug. Kirkkopeeivih čuákkejeh oohtân puoh ahasâš sämmilijd uásálistiđ seminaaráid, 
immeelpalvâlussáid sehe lávluđ ärbivuáválâš säämi saalmâid oovtâst já teivâđ nubijdis. Nuorah láá 
lamaš suunâttâlmin ohjelm já sii ohjelm puávdee nuorâid fáárun ubâ sämikuávlust. Nuorâi ohjelm 
vuáváámist västid Säämi kirkkopeeivij ohjelmtoimâkode nomâttâm nuorâi ohjelmtoimâkodde. 

Nuorâi ohjelm álgá jo tuorâstuv 4.8.2022 eehidpeeivi. Aanaar servikode nuorâipargee Viivi 
Törmänen mieldi ohtâ nuorâid ohjelm pyeremus uási lii tuorâstuv mokke Piälppáájäävri kiirkon 
kost lii rukkoospuddâ, sehe spellâđ já tulâstâllâđ oovtâst.  

- Vuárdám ennuv tom, ko tast uáinoo čielgâsávt ohtâvuotâ luándun, historjá, ärbivyevih já 
vuoiŋâlii eellim kuávdáš, ko vandârdeh meeci čoođâ tälvisiijdân kiirkon, Viivi Törmänen muštâl. 
Törmänen muštâl vala, et kirkkopeeivijn lii halijdâm tiäduttiđ eromâšávt suotâs oovtâst 
siärvástâlmân.  

Sáranne Näkkäläjärvi lii Aanaar servikode stuáruh já vuárdá kirkkopeeivijd tuođâi ennuv.  

- Muu mielâst ohjelm lii tuođâi pyeri já lii pyeri, et lii ennuv muulsâiävtuh, Sáranne Näkkäläjärvi 
muštâl.  

Messu toimâttuvvoo oovtâst 

Nuorâi messu toimâttuvvoo lávurduv 6.8. tij 20.30 kirkkopeiviláávust. Meesu vuáváámân lii väridum 
meiddei pargopáájá lávurduv tij 11. Ovdâsvástádâs nuorâi meesu vuáváámist lii Ruotâ kirho pappâ Kim 
Rehnmanis já messu toimâttuvvoo oovtâst nuorâiguin.  

Nuorâi ohjelm kávnoo kirkkopeeivij nettisiijđoin, liŋkkâ nuorâi ohjelmân lii Nuorâi ohjelm / Ungdom / 
Youth - evl.fi. Nuorâi ijâstâllâm uárnejuvvoo Vasatokkan, kost lii meiddei eehidkähviviäsu nuoráid. 
Nuorâi ohjelm ijâstâllâm kannat jo koijâdiđ  Nuoriso- já luontomatkailukeskus Vasatokast, Anarist. 

 

Säämi kirkkopeeivijd uárnejeh Suomâ ev.lut. kirho sämipargo ráđádâllâmkodde, Oulu pispekodde, Taažâ 

Säämi kirkkorääđi, Ruotâ Säämi kirkkorääđi, Aanaar servikodde já Oulu ortodoksilâš pispekodde.  

Uásálistijd kannat tääl merkkiđ kirkkopeeivijd kalenderân já väridiđ ijjâdemsaje. Kirkkopeeivijn láá 

maaŋgâlágán purâdem muulsâiävtuh. Purâdemtelta lasseen páihálâš hotelleh palvâleh. Kirkkopeeivij 

ohjelmist kaavnah lasetiäđuid.  

 

 

Lasetiäđuh: 

Kirho sämipargo čällee Erva Niittyvuopio p. 040 769 0044, erva.niittyvuopio@evl.fi 

Tábáhtus nettisijđoh láá tääbbin já ohjelm lii tääbbin. Tiäđuh ijjâdemsoojijn láá tääbbin. (Käldee: Kirho evl.fi 

-siijđo)  

Suomâ ev.lut. kirho sämipargo uđđâ nettisiijđoh:  Suomâ evaŋgellâš-luuteerlâš kirkko - evl.fi 
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