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Måkam aaʹššin lookkâmtäidd nårrai? 
Lookkâmtaiddu vaaikte määŋg jeeʹresnallšem ääʹšš.
Jõs ooumaž lååkk âsttääi j́ poodd jiânnai, 
suu lookkâmtäidd lij täujja pueʹrr. 
Lookkâmtäidd puârran täujja še tâʹl, 
ǥu piâr älšsmâtt lookkmõʹšše. 
Kook-ne ääʹšš vueiʹtte še hueʹneed lookkâmtääid. 
Lookkâmtääid vuäitt hueʹneed ouddmiârkkân tõt,
što oummust lij mii-ne rajjteei,
mâta lookkâmvaiggâdvuõtt leʹbe mošttpuõʒʒâlm. 
Mäŋggsa mi j́jid lookkmõš lij hiâlpp.
Mäŋggsa tõt lij vaiggääb.
Juâkksâst meeʹst lij kuuitâǥ
vuõiggâdvuõtt lookkâmtaiddu da tõn pueʹrummša.

Čiõlggǩiõll lij hiâlpâs ǩiõll
Jõs lookkmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ,  čiõlggǩiõll vuäitt leeʹd veäʹǩǩen.
Čiõlggǩiõll lij takaiǩiõl hiâlpab lääʹddǩiõll,
da tõn diõtt tõt lij hiâlpab lookkâd da fiʹttjed.

Čiõlggǩiõlâst vuäitt leeʹd veäʹǩǩ ouddmiârkkân tâʹl
• jõs lookkjest lij ouddnemvââʹǩǩ, mošttpuõʒʒâlm, 
lookkmõõžž leʹbe mättjummuž vaiggâdvuõtt
• jõs lookki jieʹnnǩiõll lij jeeʹres ǥu lääʹddǩiõll.

Čiõlggǩiõlâst vuäitt leeʹd äuʹǩǩ kuuitâǥ ǩeäzz täättas,
jõs lookkmõš tuejjad vaiggâdvuõđid.

Čiõlggǩiõlin vuäitt lookkâd ouddmiârkkân
ǩiiʹrjid, neʹttseeidaid, brosyyrid da mättǩiiʹrjid.
Čiõlggǩiõlin vuäitt še ǩiõččâd videoid da kuvddled jiõnnǩiiʹrjid.
Čiõlggǩiõllsaž ođđsid õlmstâtt Selkosanomat.
Selkosanomat-lõõst vuäitt lookkâd neeʹttest da põʹmmaihäämast.
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Mäʹhtt lookkâmtääid vuäitt pueʹreed?
Lookkâmtääid vuäitt pueʹreed määŋgain jeeʹres naaʹlin,
da juâkksaž vuäitt vaʹlljeed tõin jiõccses miõllsummus.

Looǥǥ da ǩeeʹrjet täujja
Jiijjad lookkâmtääid vuäitak pueʹreed ouddmiârkkân
looǥǥeeʹl da ǩeeʹrjteeʹl jiânnai jeeʹresnallšem teeʹkstid.
Ǥu lookkmõš leʹbe ǩeeʹrjtummuš lij hääʹsǩ,
lookkâmtäidd puârran seämma ääiʹj.

Smiõtt, måkam nääʹll lij tuʹnne  miõllsummus
tobdstõõttâd jeeʹresnallšem teeʹkstid.
Tuʹǩǩääk-a lookkâd räiddkaartid avi
kuvddlak-a jäänab jiõnnǩiiʹrjid?
Ǩiččâl, suåpp-a čiõlggǩeʹrjj tuʹnne?
De mäʹhtt-ba tuʹst oʹnsteʹči ǩeeʹrjted tiivtid
leʹbe ooccâd teâđaid tuʹnne miõllǩiddsaž ääʹššest?

Looǥǥ õõutsââʹjest taaurõõžžin leʹbe  piârrjin

Lookkâmtääid vuäitt pueʹreed še õõutsââ j́est
taaurõõžžin leʹbe piârrjin.
Looǥǥ ǩeeʹrj leʹbe lõõst
õõutsââ j́est taaurõõžžin juõʹǩǩ peeiʹv.
Vueiʹttveʹted še saǥstõõllâd tõʹst,
måkam jurddjid lookkmõš puuʹti õuʹdde.

Lookkmõš suäpp ouddmiârkkân
piârri õhttsaž pooddid, håʹt-ba
ouddâl vuäđđjem.
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Raauk viiŋkid lookkâmräämm kaunnâm diõtt 

Lookkâmsilttõõzz tueʹrjjummša vuäitt raukkâd vieʹǩǩ.
Ouddmiârkkân piârkõõskõõzzin da vuäpstõõǥǥin
vuäǯǯ viiŋkid da materiaalid,
kooi veäkka piârri vueiʹtte kaunnâd
lookkmõõžž räämm.

Sosiaalʼlaž mediast da neeʹttest
vuäitt kaunnâd älšmõõʹtti lookkâmkampanjaid,
koid piâr vuäitt vuässõõttâd õõutsââʹjest.
Ouddmiârkkân ǩeʹrjjpõõrti lookkâmväʹǯǯtõõzzid
liâ õlmstââttam še čiõlggǩiõlin.
Lookkâmväʹǯǯtõõzzin looǥǥât
čiõlggǩiõllsaž leʹbe takaiǩiõllsaž ǩiiʹrjid jeeʹres aaʹššin.

Ooʒʒ nokk hiâlpâs lookkmõõžž

Ǩeʹrjjpõõrt vieʹǩǩte tuu 
hiâlpâs lookkmõõžž kaunnmõõžžâst.
Vuäitak raukkâd ǩeʹrjjpõõrtâst
älšmõʹtti ǩeeʹrj čiõlggǩiõllsiʹžžen.
Ǩeʹrjjpõõrt jäʹrjste še noorõõttmõõžžid,
koin vuäitt vuäǯǯad šiõǥǥ lookkâmviiŋkid.

Lookkâmtääid tueʹrjjummuš lij še
škoouli tuâjj.
Jõs mättǩeʹrjj lij tuʹnne čuuʹt vaiggâd,
uʹčteeʹlest vuäitt kõõččâd čiõlggǩiõllsaž ǩeeʹrj.
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Lookkâmtäiddstrategiain pueʹreet
lääʹdd oummui lookkâmtääid
Lääʹdd oummu liâ čieʹppes lookki.
Tuʹtǩǩummuž liâ kuuitâǥ čuäʹjtam,
što nuõr jiâ teänab looǥǥ
nuʹt puârast ǥu 2000-lååǥǥ aalǥâst.

Lookkâmtäiddstrategia lij plaanân tõʹst,
mäʹhtt lääʹdd oummui lookkâmtääid pueʹreet.
Mättʼtõshalltõõzz Lukuliike õõutveäkka  
tuâjj-jooukin lij raajjâm lookkâmtäiddstrategia
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Lääʹddjânnmest maaiʹlm 
määŋglookkâmtäiddsumus jânnam  
Lookkâmtäiddstrategia täävtõssân lij,
što Lääʹddjânnam lij maaiʹlm  
määŋglookkâmtäiddsumus jânnam eeʹjjest 2030.
Määŋglookkâmtäidd miârkat oodd ǩeeʹrjted da lookkâd
jeeʹresnallšem teeʹkstid jeeʹresnallšem vueʹjjin.

Määŋglookkâmtääidain lij jõnn miârktõs aarǥâst,  
ǥu puuʹtʼtep da toʹlǩǩeep
jeeʹresnallšem teeʹkstid juõʹǩǩ peeiʹv.
Teʹkstt vuäitt še leeʹd mii-ne jeeʹres ǥu
ǩeʹrjj, oođâs leʹbe brosyyr.
Ouddmiârkkân jååttlõkmiârkk, podcast,
musikkvideo da porrmõšreseʹptt
liâ še teeʹkst.

Lij vääžnai,
što pâʹsttep lookkâd mättǩeeʹrj da gâʹzeââʹt.
Seämma vääžnai lij kuuitâǥ tõt,
što pâʹsttep ǩeeʹrjted tuâjjooccmõõžž,
ooccâd teâđaid neeʹttest
da ärvvtõõllâd, mõõn snäätnai mii-ne oođâs lij.

Ǥu maaiʹlm mõttai da ääʹšš serddje netta,
taarbšep määŋglookkâmtääid võl jeänab.
Määŋglookkâmtääid veäkka piʹrǧǧeep pueʹrben
aarǥ vuõʹjjin, määttain da tuâjj-jieʹllmest.

7



Måkam veäʹǩǩ määŋglookkâmtääidast 
lij tuâjj-jieʹllmest?

Mii lij  
määŋglookkâmtäidd?

RAPORTT

PUÂRAST 

TUEJJUUM!

Juâkksaž tuâjjlaž toʹlǩǩad da puuʹtat
jeeʹresnallšem teeʹkstid tuâjjpeeiʹv poodd
leʹbe taarbaš määŋglookkâmtääid. 
Tuâjjla ouddmiârkkân mainste teʹlfoonâst, 
åʹcce teâđaid, saǥstâʹlle järrsivuiʹm, 
ǩeeʹrjte rapoortid da chaʹttje.


