Kultuvrra ruohttasiin
Kulttuur madduin
Kulttuur maddjin
Kulttuurin juurilla
SÁMEKULTURGUOVDDÁŠ SAJOS
SÄÄMI KULTTUURKUÁVDÁŠ SAJOS
SÄÄ´MKULTTURKÕÕSKÕS SAJOS
SAAMELAISKULTTUURIKESKUS SAJOS

Sámi kulturguovddáš Sajos
Sámi kulturguovddáš, mii lea Anáris, lea Suoma sámiid iešstivrejumi
guovddáš ja maiddái ealli ja ovdáneaddji sámekultuvrra symbola.
Dan doaimmalaš ulbmilin lea gáhttet árbevirolaš kultuvrra sihke
ovddidit ja ođasmahttit sámi servodateallima. Sajos lea Suoma sámiid
parlameantadállu sihke kultur-, skuvlen- ja máhttinguovddáš. Lassin
Sajos lea dáhpáhusdállu iešguđetlágan čoahkkimiiguin, musihkka-,
filbma- ja teáhterloaiddastemiiguin. Čákŋal sisa! Váldde oktavuođa!

Säämi kulttuurkuávdážân Sajos
Sajos lii Suomâ sämmilij jiešhaldâšem kuávdáš sehe ellee já
ovdáneijee sämikulttuur symbool. Ton toimâlâš uáivilin lii aitârdiđ
ärbivuáválâš kulttuur sehe ovdediđ já uđâsmitteđ säämi
ohtsâškodde-eellim. Sajos lii Suomâ sämmilij parlamenttáálu
sehe kulttuur-, škovlim- já mättimkuávdáš. Lasseen Sajos lii
tábáhtustáálu sierâlágán čuákkimijdiskuin, muusik-, elleekovejá teatterčáittusijdiskuin. Sajos lii uáivildum sämmilij já
sämisiärvusij kiävtun. Lavkkii siisâ! Vääldi ohtâvuođâ!

Sajos on inarinsaamea
ja se tarkoittaa asentopaikkaa, jossa ollaan
Sámekulturguovddáš
Sajosa
tulilla pitempikin
aika.

arkitektuvrras vástidii Halo-Arkkitehdit Oy;
arkiteakta SAFA Janne Laukka, arkit.st
Tuomas Niemelä ja arkit.st Milla Parkkali.
Sajos gárvvásmuvai atnui ođđajagimánus
2012.
Säämi kulttuurkuávdáš Saijoos
arkkitehtuur tyehin lii Halo-Arkkitehdit
Oy; arkkiteht SAFA Janne Laukka,
arkkit.pu Tuomas Niemelä ja arkkit.pu
Milla Parkkali. Sajos valmâštui kiävtun
uđđâivemáánust 2012.
Sää´mkultturkõõskõs Sajoozz arkktehtuur
tue´ǩǩen lij Halo-Arkkitehdit Oy; arkktehtt
SAFA Janne Laukka, arkkt.pm Tuomas
Niemelä da arkkt.pm Milla Parkkali.
Sajos vaalmštõõvi ođđee´jjmannust 2012.
Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen
arkkitehtuurin takana on Halo-Arkkitehdit
Oy; arkkitehti SAFA Janne Laukka,
arkkit.yo Tuomas Niemelä ja arkkit.yo
Milla Parkkali. Sajos valmistui käyttöön
tammikuussa 2012.

Sää´mkultturkõõskõs Sajos
Aanrest åårrai Sää´mkultturkõõskõs Sajos lij Lää´ddjânnam
saa´mi jiõččvaaldšem kõõskõs di jie´lli da šõddi sää´mkulttuur
tobddâm-miârkk. Tõn tuåimmjemnallšem jurddjen lij kâ´dded kulttuur
di viikkâd ooudâs da oođeed sää´m õhttsažkå´ddjie´llem. Sajos lij
Lää´ddjânnam saa´mi parlamenttpõrtt di kulttur-, škoou´l’jem- da
siltteemkõõskõs. Lââ´ssen Sajos lij lettõõttâmpõrtt jee´resnallšem
såbbrineez, musikk-, jie´llikartt- da tea´tterčuä´jtõõzzineez. Sajos
lij jurddum saa´mi da sää´mõhttsažkåå´dd âânnmõ´šše. Tiõrv
pue´ttmest põ´rtte! Vää´ld õhttvuõđ!
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Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Inarissa sijaitseva Saamelaiskulttuurikeskus Sajos on Suomen
saamelaisten itsehallinnon keskus sekä elävän ja kehittyvän
saamelaiskulttuurin symboli. Sen toiminnallisena tarkoituksena on
vaalia perinteistä kulttuuria sekä kehittää ja uudistaa saamelaista
yhteiskuntaelämää. Sajos on Suomen saamelaisten parlamenttitalo
sekä kulttuuri-, koulutus- ja osaamiskeskittymä. Lisäksi Sajos
on tapahtumatalo erilaisine kokouksineen, musiikki-, elokuva- ja
teatteriesityksineen. Astu sisään! Ota yhteyttä!

Helsinki

www.sajos.fi

Nuorgam

A

D

Galla

Restoráŋŋa | Raavâdviäsu
Restrantt | Ravintola

ČOAHKKIMAT

Dollagáddi | Dollagáddi
Dollagáddi-kue´rnec | Dollagáddi-Sali

Sajos fállá riikkaidgaskasaš dási lanjaid čoahkkimiid, skuvlendilálašvuođaid ja dáhpáhusaid ordnemii.
Čuovga- ja jietnateknihka ja rusttegiid vehkiin sáliid sáhttá rievdadit heivvolažžan sierralágan dilálašvuođaide.
Sajos heive maiddái sohkaávvudemiid ja servviid dilálašvuođaid ordnensadjin.

Váldosále | Váldusali
Vä´lddkue´rnec | Pääsali
Maksimuoto | Maksi-hápmi

Perusmuoto | Vuođđohápmi

Dolla

RESTORÁŊŊA GALLA

Auditoriia | Auditorio
Auditoria | Auditorio

Restoráŋŋa Galla válmmašta herskuid buhtes borramušávdnasiin – iđitkáfes temáeahkedaččaide ja beaivemállásiidda.
Gussiid anus lea restoráŋŋasále, mas leat 60 čohkkánsaji. Stuorát dilálašvuođain geavahuvvo Dollagáddi-sále,
mii lea restoráŋŋa bálddas. Restoráŋŋas leat dievas addalanvuoigatvuođat.

ČUÁKKIMEH

Sajos fáálá aalmugijkoskâsâš tääsi loonjâid čuákkimij, škovlimtilálâšvuođâi já kongressij orniimân. Čuovâ- já
jienâtekniik sehe kálvuduv vievâst salijd puáhtá rievdâdiđ sierâlágán tilálâšvuođáid hiäivulâžžân.

Čoahkkinfeaskkir | Čuákkimveeskir
Sååbbarkä´rdd | Kokousaula
Geahččiid orodansadji
Keččei orostâllâmsaje
Voddõõttjilõnnj
Esiintyjälämpiö

Silba Násti

RAAVÂDVIÄSU GALLA
B

Raavâdviäsu Galla vaalmâšt heerskuid putes purrâmâšveerhijn – iiđeedkäähvist teemaehidâssáid já peivimálásáid.
Kuosij kiävtust lii 60-sajasâš raavâdviäsusali. Stuárráábijn tilálâšvuođâin lii kiävtust paldâsâš Dollagáddi-sali.
Raavâdviäsust láá tievâs adaluhčâmvuoigâdvuođah.

C

Silbanásti
Solju

Parlameantasále | Parlamentsali
Parlamenttkue´rnec | Parlamenttisali

SÅBBAR

Sajos ta´rjjad meeraikõskksaž tää´zz lõõnjid såbbri, škoou´l’jempooddi da lettõõttâmpooddi riâššmõ´šše. Čuõvvda jiõnntekniikk di sii´sǩeemkäälvai vie´ǩǩin kue´rncid vuei´tet mu´tted da se´rdded jee´resnallšem lettõõttâmpooddi
mie´ldd. Sajos ââ´net še sooǥǥprää´znǩi prääzkjem- da õhttõõzzi lettõõttâmpooddi ââ´nnempäi´ǩǩen.

RESTRANTT GALLA

Restrantt Galla vaalmašt njõ´ddi da šiõǥǥmakksaž veäraid puu´nes da võõrâs veärraunnsin – tue´leskaa´fest
teemmjeä´ǩǩääi jeä´ǩǩesveäraid da pei´vv-veäraid. Kue´ssi âânnmõõžžâst lij 60-išttâmpääi´ǩ restranttlõnnj. Šuurab
vuässõõttmõõžžin ââ´net palddlõs Dollagáddi-kue´rnec. Restraanttâst liâ tiudd veei´n jue´ǩǩemvuõiggâdvuõđ.

Sámi Duodji Shop

Geassečoahkkinlanjat (3 st.)
Luokkavisteh 3 (stk)
Ǩie´ss- sååbbarlõõnj (3 lõõnj)
Luokkahuoneet (3 kpl)

Musihkka- ja videostudio
Muusik- já videostudio
Musikk- da viidiastudia
Musiikki- ja videostudio

Info
Sámegirjerádju | Sämikirjerááju
Sää´mǩe´rjjpõrtt | Saamelaiskirjasto

Váldosisamanahat | Váldusiisâjotteem
Vä´lddsizzjåå´ttem | Pääsisäänkäynti

m2

Lanjat: | Lanjat: | Lõnnj: | Tila:

E

KOKOUKSET

Sajos tarjoaa kansainvälisen tason tiloja kokousten, koulutustilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen.
Valo- ja äänitekniikan sekä kalustuksen avulla salit voidaan muuttaa erilaisiin tilaisuuksiin sopiviksi. Sajos
soveltuu myös sukujuhlien ja yhdistysten tilaisuuksien pitopaikaksi.

RAVINTOLA GALLA

Ravintola Galla loihtii herkkuja puhtaista raaka-aineista – aamukahvista teemaillallisiin ja lounaisiin. Vieraiden
käytössä on 60-paikkainen ravintolasali. Isommissa tilaisuuksissa käytetään viereistä Dollagáddi-salia.
Ravintolassa on täydet anniskeluoikeudet.

www.sajos.fi

Auditorio Dolla | Auditorio Dolla | Auditoria Dolla | Auditorio Dolla (A)

296 m2

195–254

Dollagáddi (B)

121 m

70–140

Váldosále | Váldusali | Vä´lddkue´rnec | Pääsali (ovttastuvvon | ovtâstittum | õhttuum | yhdistetty A+B)

417 m2

430

Parlameantasále Solju | Parlamentsasi Solju | Parlamenttkue´rnec Solju | Parlamenttisali Solju

129 m2

60

Čoahkkinlatnja Silba | Čuákkimsali Silba | Sååbbarlõnnj Silba | Kokoustila Silba (C)

22 m2

10

Čoahkkinlatnja Násti | Čukkimlonnjâ Násti | Sååbbarlõnnj Násti | Kokoustila Násti (D)

32 m2

15

Čoahkkinlatnja Silbanásti | Čuákkimlonnjâ Silbanásti | Sååbbarlõnnj Silbanásti | Kokoustila Silbanásti (C+D, ovttastuvvon | ovtâstittum | õhttuum | yhdistetty)

54 m2

25

Čoahkkinlatnja Sisti | Čuákkimlonnjâ Sisti | Sååbbarlõnnj Sisti (3. riâdd) | Kokoustila Sisti (3. krs)

46 m

22

Geassečoahkkinlanjat (3 st.) | Luokkavisteh (3 STK) | Klasslõõnj (3 lõõnj) | Luokkahuoneet (3 KPL)
- á 12 olbmui, sáhttá láigohit dušše geasset 5.6.–10.8. | laiguuttemnáál 5.6.–5.8. | vuåkrjemnalla 5.6.–5.8. | vuokrattavissa 5.6.–5.8.

2

2

27 m2, 36 m2,
48 m2

12

C + D

SÁMEKULTURGUOVDDÁŠ SAJOS BÁLVALA

SÄÄMI KULTTUURKUÁVDÁŠ SAJOS PALVÂL

SÄÄ´MKULTTURKÕÕSKÕS SAJOS KÄÄZZKÂSTT

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos palvelee

Sámediggi

Sämitigge

Sää´mte´ǧǧ

Saamelaiskäräjät

Sámekulturguovddáža váldoláigolaš Sámediggi lea Suoma sápmelaččaid alimus
ovddastuslaš politihkalaš-iešstivrejupmeorgána, man váimmusdoaibman lea
plánet ja ollašuhttit sápmelaččaid giela ja kultuvrra guoskevaš iešstivrejumi, mii
lea dorvvastuvvon sápmelaččaide Suoma vuođđolágas. Váldooassi Sámedikki
čállingottis doaibmá Sajosis. www.samediggi.fi, info@samediggi.fi

Säämi kulttuurkuávdáá válduláigulâžžân sämitigge lii Suomâ sämmilij alemus,
ovdâsdâslâš poolitlâš-jiešhaaldâtlâš orgaan, mon vááimuspargon lii vuáváđ
já olášuttiđ Suomâ vuáđulaavâst sämmiláid torvejum kielâ já kulttuur kyeskee
jiešhaldâšem. Váldu-uási Sämitige čäällimkoddeest tuáimá Sajosist.
www.samediggi.fi, info@samediggi.fi

Sää´mkultturkõõskõõzz vä´lddposttše´ǩǩen sää´mte´ǧǧ lij Lää´ddjânnam saa´mi
pââimõs, jiõččvaaldšem organ. Tuâjjan lij plaaneed da čõõđted saa´mi ǩiõl
da kulttuur kuõskki jiõččvaaldšem, koon Lää´ddjânnam vuâđđlää´ǩǩ stäänn
sä´mmlaid. Jäänaš vuä´ss Sää´mtee´ǧǧ piizarkåå´ddest tuåimmai Sajoozzâst.
www.samediggi.fi, info@samediggi.fi

Saamelaiskulttuurikeskuksen päävuokralaisena saamelaiskäräjät on Suomen
saamelaisten korkein, edustuksellinen poliittis-itsehallinnollinen elin, jonka
ydintehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Suomen perustuslaissa saamelaisille
turvattua kieltä ja kulttuuria koskevaa itsehallintoa. Pääosa Saamelaiskäräjien
sihteeristöstä toimii Sajoksessa. www.samediggi.fi, info@samediggi.fi

Sámi oahpahusguovddáš (SOG)

Säämi máttááttâskuávdáš (SMK)

Sää´mvuu´d škoou´l’jemkõõskõs (SAKK)

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK)

Sajosis leat oahppolágádusa media- ja giellaoahpahuslanjat, virtuálaskuvla
sihke musihka- ja ealligovvastudio. Sámi oahpahusguovddáš lea nuppi dási
oahppolágádus, mii ordne máŋgga suorggi ámmátlaš skuvlejumi suomagillii
ja sámegillii, ja ovddida sámekultuvrra oppa sámeguovllus. www.sogsakk.fi

Sajosist láá oppâlájádâs media- já kielâmáttááttâsloonjah, virtuaalškovlâ sehe
muusik- já elleekovestudio. Säämi máttááttâskuávdáš lii nube tääsi oppâlájádâs,
mii uárnee maaŋgâsuárgásâš áámmátlâš škovlim suomâkielân já sämikielân
sehe oovded sämikulttuur ubâ sämikuávlust. www.sogsakk.fi

Sámegirjerádju

Sämikirjerááju

Sajoozzâst liâ škoou´l’jemkõõskõõzz media- da ǩiõllmätt´temlõõnj, virtualškooul
di musikk- da jie´llikarttstudia. Sää´mvuu´d škoou´l’jemkõõskõs lij nuu´bb tää´zz
mätt’tõõttâmstrooi´tel, kåå´tt reäšš määŋgvaaldšem ämmatlaž škoou´l’jumuužž
lääddas da säämas di veekk ooudâs sää´mkulttuur obb sää´mvuu´dest.
www.sogsakk.fi

Sajoksessa on oppilaitoksen media- ja kieliopetustilat, virtuaalikoulu sekä
musiikki- ja elokuvastudio. Saamelaisalueen koulutuskeskus on toisen
asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta suomeksi
ja saameksi sekä edistää saamelaiskulttuuria koko saamelaisalueella.
www.sogsakk.fi

Anára sámegirjerádju doaibmá Anára gielddagirjeráju lagašgirjerádjun ja dálu
organisašuvnnaid girjerádjun. Anára sámegirjerádju ovddida sámekultuvrra ja
sámegielaid sajádaga Suomas go lea fierpmástuvvan oppa sápmelašguovlluin.
Girjerájus lea sámegielat oahppogirjjiid čájáhus. www.inari.fi.

Aanaar sämikirjerááju tuáimá Aanaar kieldâkirjerááju aldakirjeráájun sehe táálust
tuáimee organisaatioi sämikirjeráájun. Aanaar sämikirjerááju oovded sämikulttuur
já sämikielâi sajattuv Suomâst já lii viärmádâttâm ubâ sämikuávloin. Kirjeráájust
lii sämikielâlâš oppâkiirjij čáitálmâs. www.inari.fi

Sää´mǩe´rjjpõrtt

Saamelaiskirjasto

Sámearkiiva

Sämiarkkâdâh

Aanar sää´mǩe´rjjpõrtt tuåimmai Aanar kå´ddǩe´rjjpõõrt â´lddǩe´rjjpõrttân di
põõrtâst åårrai organisaatiai ǩe´rjjpõrttân. Aanar sää´mǩe´rjjpõrtt veekk ooudâs
sää´mkulttuur da sää´mǩiõli staattuuzz Lää´ddjânnmest säi´mmõõđee´l obb
sää´mvuu´din. Ǩe´rjjpõõrtâst lij sää´mǩiõllsaž mätt’temǩee´rji čuä´jtõs. www.inari.fi

Inarin saamelaiskirjasto toimii Inarin kunnankirjaston lähikirjastona sekä
talossa sijaitsevien organisaatioiden kirjastona. Inarin saamelaiskirjasto edistää
saamelaiskulttuurin ja saamenkielten asemaa Suomessa verkostoituneena
koko saamelaisalueen kanssa. Kirjastossa on saamenkielisten oppikirjojen
näyttely. www.inari.fi

Sámearkiiva doaibman lea doarjut ja ovddidit sápmelaččaid guoskevaš dieđalaš
dutkamuša ja dan láhkai nannet sámekultuvrra ja lasihit historjádieđu, mii guoská
sápmelaččaid. www.arkisto.fi

Sämiarkkâduv pargon lii tuárjuđ já ovdediđ sämmilijd kyeskee tieđâlâš tutkâmuš
já nuuvt nanodiđ sämikulttuur já lasettiđ sämmilijd kyeskee historjátiäđu.
www.arkisto.fi

Duodji Shop

Duodji Shop

Duodji Shoppis vuvdet eakti sámedujiid, girjjiid ja musihka. Lassin Duodji Shop
hálddaša elektrovnnalaš gávppi. www.samiduodji.com

Duodji Shopist vuábdojeh puigâ sämityejeh, kirjeh já muusik. Lasseen Duodji
Shop haaldâš šleđgâlâš käävpi. www.samiduodji.com

Eará doaibmit

Eres tuáimeeh

SámiSoster bearráigeahččá, bajásdoallá ja ovddida sápmelaččaid sajádaga ja rivttiid eamiálbmogin sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi nášuvnnalaš ja
riikkaidgaskasaš oktavuođain. www.samisoster.fi

SámiSoster rs kocá, paijeentuálá já oovded sämmilij sajattuv já vuoigâdvuođâid
algâaalmugin sosiaal- já tiervâsvuođâsyergist aalmuglâš já aalmugijkoskâsâš
ohtâvuođâin. www.samisoster.fi

Lappi guovlohálddahusdoaimmahaga virgealbmá, guhte doaibmá Sajosis,
bargguide gullet ee. sámegielat oahpahus ja sámeguovllu vuođđoskuvlla ja
logahaga oahppiid vuoigatvuođadorvoáššit.

Laapi kuávluhaldâttâhvirgáduv Sajosist tuáimee virgealmaa pargoid kuleh
el. sämikielâlâš máttááttâs já sämikuávlu vuáđuškoovlâ já luvâttuv uáppei
vuoigâdvuođâtorvoääših.

Anárašgiela searvvi doaibman lea ovddidit anárašgiela sajádaga.

Anarâškielâ seervi pargon lii ovdediđ anarâškielâ sajattuv.

Sää´markiv
Sää´markiiv tuâjjan lij staaneed da viikkâd ooudâs saa´mi kuõskki tiõđlaž
tu´tǩǩumuužž da tõn-nalla ravveed sää´mkulttuur da lââ´zzted saa´mi kuõskki
historteâđ. www.arkisto.fi

Duodji Shop
Duodji Shop -kaaupâst kaaupšet alggvuõđlaž sää´mǩiõtt-tuâjaid, ǩee´rjid da
musiikk. Lââ´ssen Duodji Shop vaaldaš liâdggsaž kaaup. www.samiduodji.com

Jee´res tuåimmjeei
SámiSoster rõ vähss, ooudâsjuätkk da veekk ooudâs saa´mi staattuuzz da
vuõiggâdvuõđid alggmeeran sosial- da tiõrvâsvuõttvuu´dest meersaž da
meeraikõskksaž õhttvuõđin. www.samisoster.fi
Sää´mjânnam vu´vddvaaldšempravlee´nn’ja ve´rǧǧoummu, kåå´tt tuåimm
Sajoozzâst, tuõjju ko´lle jm. sää´mǩiõllsaž mätt´tõs da sää´mvuu´d vuâđđškooul
da lookkjiškooul škooulnee´ǩǩi lää´ǩǩstaanää´šš.
Anarâškielâ servi tuâjjan lij viikkâd ooudâs aanarsää´mǩiõl staattuuzz.

Saamelaisarkisto
Saamelaisarkiston tehtävänä on tukea ja edistää saamelaisia koskevaa
tieteellistä tutkimusta ja siten vahvistaa saamelaiskulttuuria ja lisätä
saamelaisia koskevaa historiatietoa. www.arkisto.fi

Duodji Shop
Duodji Shopissa myydään aitoja saamelaiskäsitöitä, kirjoja ja musiikkia.
Lisäksi Duodji Shop hallinnoi sähköistä kauppaa. www.samiduodji.com

Muut toimijat
SámiSoster ry valvoo, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia
alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla kansallisissa ja kansainvälisissä
yhteyksissä. www.samisoster.fi
Lapin aluehallintoviraston Sajoksessa toimivan virkamiehen tehtäviin kuuluu
mm. saamenkielinen opetus ja saamelaisalueen peruskoulun ja lukion
oppilaiden oikeusturva-asiat.
Anarâškielâ servin (Inarinsaamen kielen yhdistys) tehtävänä on edistää inarinsaamen kielen asemaa.

SAJÁDAT | SAJADÂH | SAJÁDAT | Sijainti
Sámekulturguovddáš Sajos lea Anáris Juvdujoga gáttis Váldogeaidnu 4
guoras. Oktavuođat Anárii leat juohke bealde sámeguovllus buorit.
Dieđut idjadanbálvalusain inarilapland.org, visitinari.fi ja saariselka.fi
Säämi kulttuurkuávdáš Sajos lii Anarist Juvduu riddoost Váldumaađij 4
pellâst. Ohtâvuođah Anarân jyehi saajeest sämikuávlust láá pyereh.
Tiätu ijâstâllâmpalvâlusâin inarilapland.org, visitinari.fi ja saariselka.fi
Sää´mkultturkõõskõs Sajos lij Aanrest Juutuajooǥǥ reeddast Vä´lddčuõkku
4 kuâŋŋad. Õhttvuõđ Aanra juõ´ǩǩ å´rnn liâ šiõǥǥ. Teâđ instemkääzzkõõzzin
inarilapland.org, visitinari.fi da saariselka.fi
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos sijaitsee Inarissa Juutuanjoen rannalla
Valtatie 4 varrella. Yhteydet Inariin kaikkialta saamelaisalueelta ovat hyvät.
Tietoa majoituspalveluista inarilapland.org, visitinari.fi ja saariselka.fi

Latnjavárremat | Lonnjâväärridmeh
Lõnnjva´rrjumuužž | Tilavaraukset
Sajos, FI-99870 Inari
Puh/Tel. +358 10 839 3109
Email: sajos@samediggi.fi

www.sajos.fi

Sajos lea Facebookas
Sajos lii Facebookist
Sajos lij Facebookast
Sajos on Facebookissa

Mátkegaskkat Anáris | Koskâ Anarist
Mä´tǩǩ-kõõsk Aanrest | Etäisyydet Inarista
Avvil | Avveel | Â´vvel | Ivalo | 40 km
Njuorggán | Njuárgám | Nuorgam | Nuorgam | 170 km
Ohcejohka | Ucjuuhâ | Uccjokk | Utsjoki | 130 km
Gáregasnjárga | Kärigâsnjargâ | Karigasnjargg | Karigasniemi | 98 km
Njávdán | Njiävđám | Njauddâm | Näätämö | 170 km
Suoločielgi | Suáluičielgi | Suâlčiõ´lj | Saariselkä | 70 km

