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Ooumažvuõiggâdvuõđ
koʹllje juõʹǩǩkaid,
še juõʹǩǩ pärnna.
Päärna liâ vuâlla 18-ekksa.

Toobdak-a päärnai vuõiggâdvuõđid?

Mâiʹd ÕM:i päärna vuõiggâdvuõđi suåppmõš miârkkšââvv?
Õhttõõvvâm meerkååʹdd (ÕM) lij raajjâm suåppmõõžž päärnai vuõiggâdvuõđin eeʹǩǩen 1989.
Lääʹddjânnmest takaisuåppmõš pueʹđi viõʹǩǩe eeʹǩǩen 1991. Miâlggâd puk maaiʹlm valdia liâ
suåppmõõžžâst mieʹldd. Lääʹddjânnam valdia âlgg raʹddjed tõʹst, što suåppmõõžž ääʹšš teâuddje
päärnai jieʹllmest. Lääʹddjânnam valdia âlgg teâđted päärna vuõiggâdvuõđin nuʹtt tiuddâkksaid
ǥu päärnaid. Valdia âlgg raportâʹstted ÕM:a mieʹrrpoddân, mäʹhtt päärnai vuõiggâdvuõtt da
pueʹrrjieʹllem liâ ooudâsvikkum.
Päʹrnnäʹššväʹldduumneǩ ärvvlâtt da ooudâsveekk päärnai vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž
Lääʹddjânnmest. Eeʹttiǩ-kåʹdd lij peerštam päʹrnnäʹššväʹlddneeʹǩǩ koontâr eeʹǩǩen 2005.

Päʹrnnäʹššväʹldduumneǩ...
▪
▪
▪
▪
▪

väldd seeʹlv päärnai miõllââʹnmest da maainast tõin tiuddâkksaid.
čiõlggad, mäʹhtt päärna vueiʹtte da mäʹhtt sij vuõiggâdvuõđ teâuddje
teâđat päärnaid da tiuâkksaid päärnai vuõiggâdvuõđin.
vaikkat veʹrǧǧneeʹǩǩid, što päärnai ääʹšš leʹčče pueʹrben.
tueʹjjad õhttsažtuâjj päʹrnnvuuʹd tuåimmjeeʹjivuiʹm.

”Päärnaž õõlǥči šõddâd piârrjest leklvažvuõđ, rääʹǩǩesvuõđ da
fiʹttjemvuõđ pirrõõzzâst.”
ÕM:i päärna vuõiggâdvuõđi suåppmõš

Puk päärna liâ õõutverddsa
Päärna leʹbe suu puärraz ââʹǩǩ, leʹšǩǩeuʹnn, ǩiõll,
jällmõš, åskldõk, vââʹǩǩ leʹbe panntiõrvâsvuõtt ij
vaikkat päärnai vuõiggâdvuõđid. Ni ǩeän ij vuäǯǯ
čårsted leʹbe ǩeeuʹseed.

Päärnast lij vuõiggâdvuõtt pueʹrr
jieʹllma
Päärnaž vuäǯǯ leeʹd jiiʹjjesnallšem. Puärraz âʹlǧǧe
staanad päärnai vueiʹtlvažvuõđid šõddâd da
ouddned rääuhast ooddees mieʹldd.

Tiuddâkksaid âlgg seʹlvted, mâiʹd
päärna aaʹššin joʹrdde
Tiuddâkksa âʹlǧǧe kõõččâd da kuvddled päärna
vuäinlmid da väʹldded tõid tuõđâst. Päärnaid
feʹrttai uʹvdded vueiʹtlvažvuõtt vaikkted jiiʹjjes
aʹrǧǧe.

Päärna oudd âlgg piijjâd vuõsssââʹjjen, ǥu räʹjje päärnai kuõskki
tuʹmmstõõǥǥid
Puärraz da veʹrǧǧneeʹǩǩ feʹrttje pâi smiõttâd,
mäʹhtt sij tuʹmmstõõǥǥ vaikkte päärnaid.
Tiuddâkksa âʹlǧǧe ooccâd räʹtǩǩummuž, kook
liâ päärnai pueʹrren. Päärnaid âlgg vuâđđeed
tuʹmmstõõǥǥ fiʹttjemnalla.

ÕM:i päärna vuõiggâdvuõđi takaisuåppmõõžžâst lie õhttsõʹžže 54 päiʹǩǩed. Täk liâ ääʹšš, koin valdia da kooʹddi
tuʹmmjeei di puk tiuddâkksa âʹlǧǧe ââʹnned huõl. Täʹst ceäʹlǩǩe suåppmõõžžid vuänkânji.
Päärnast lij vuõiggâdvuõtt tobddâd suu
puärrsid da leeʹd suännai peâmmast jõs
mååžna.
8. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt seeilted jiijjâs
nõõmes da meerlažvuõđes, de kõskkvuõđ
ruåđeez, ijʹka tõid vuäǯǯ seäkkned
lääʹjjteeʹmen.
1. Juõʹǩǩkaž vuâlla 18-ekksaž lij päärnaž.
2. Ooumažvuõiggâdvuõđ koʹlle juõʹǩǩ päärnže
õõutverddsânji. Päärna ij vuäǯǯ čårsted ni
mõõn ääʹšš määinast.
3. Tiuddâkksa räʹjje määŋgaid päärnai jieʹllma
vaikkteei tuʹmmstõõǥǥid. Sij feʹrttje pâi
čiõlggeed, mii lij päärna määinast pueʹrmõs.
4. Valdia feʹrttai ââʹnned huõl tõʹst, što tät
suåppmõš teâuddai päärnai jieʹllmest.
Päärnaid koʹlle puk tän suåppmõʹšše ǩeeʹrjtum
vuõiggâdvuõđ.
5. Puärrsin lij vuõiggâdvuõtt da õõlǥtemvuõtt
vuäʹppsted da oʹhjjeed päärna ââʹnned tän
suåppmõʹšše ǩerjjuum vuõiggâdvuõđid. Valdia
âlgg ciʹsttjed tän puärrsi vuõiggâdvuõđ.
6. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt jieʹllma. Valdia
feʹrttai staanâd, što päärna vuäǯǯa šõddâd da
ouddned nuʹtt šiõǥǥ vueʹjjin ǥu lij mååžna.
7. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad nõmm
šõddâm siâtt. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt
vuäǯǯad šõddâmjânnam da leeʹd tõn meerlaž.

9. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt jieʹlled
puärrseezvuiʹm, jõs suäna pâʹstte raʹddjed
päärnast. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned
õhttvuõtt puärseez,tâʹl ǥu son ij jeälest
puärseezvuiʹm. Õhttvuõđ âânnmõõžž puärrsid
vueiʹtte ǩeʹldded, jõs õhttvuõđâânnmõš päʹrttad
päärna.
10. Måtmešt päärnaž da suu puärraz vuäiʹtte
jouddâd jeeʹres jânnmid. Tâʹl valdia feʹrttai
maaccted siʹjjid kueiʹmeez årra nuʹtt jåttlânji
ko mååžna.
11. Valdia feʹrttai cõggâd tõn, što puärraz jååʹđte
päärnaid lååʹvtää valdiast nobba.
12. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt särnnad suu
vuäinalm aaʹššin, kook kueʹsǩǩe suu
jiijjâz. Puärraz feʹrttje čiõlggeed päärnai
vuäinalm ouddâl ǥu sij räʹjje päärna kuõskki
tuʹmmstõõǥǥid. Päärnai vuäinalm âlgg
väʹldded lokku tuʹmmstõõǥǥin suu ââʹǩǩes da
sõddâmtääʹzzes miâldlen. Tiuddâkksa feʹrttje
vuâđđâʹtted tuʹmmstõõǥǥid päärnže nuʹtt, što
son fiʹttai tõid.

13. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt särnnad suu
vuäinalm da ceäʹlǩǩed vuäinlmes järrsid.
Vuäinlmin ij vuäǯǯ kuuitâǥ neuʹrrted jeeʹres
oummid.
14. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt juʹrddem-, kââm- da
åskldõkpååđvuõʹtte. Puärrsi päärnže uʹvddem
oʹhjjummuš tän vuõiggâdvuõđ ââʹnnmest âlgg
ciʹsttjed.

15. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt kuullâd õhttõõzzid
da jieʹlled toʹben. Päärnain lij vuõiggâdvuõtt
noorõõttâd rääuhnallšeeʹmen.
16. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt jiõččõllsažvuõʹtte,
piârrja, dooma leʹbe ǩeeʹrjvaaitõʹsse ij vuäǯǯ
seäkkned miõllväʹlddsen leʹbe lääʹjjteeʹmen.
17. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad teâđ da
seuʹrrjed teâđtemneävvaid määŋgpeällsânji.
Tiuddâkksa feʹrttje sueʹjjeed päärna teâđast,
kååʹtt päʹrttad suu.

18. Päärna puärrsin lij õõutsââʹjest vasttõsvuõtt
päärna peâmmast da huõl ââʹnnmest. Sij âʹlǧǧe
tuåimmad päärna pueʹrren. Valdia da kååʹddi
feʹrttai staanâd puärrsid da päärna jeeʹres
peâmmjid tän tuâjast.
19. Tiuddâkksa feʹrttje sueʹjjeed päärna
juõʹǩǩnallšem neeuʹrtummšest da hueʹneld
ââʹnnmest. Päärna ij vuäǯǯ čuõʒʒted ni
mäʹhtt. Ij ni ǩii vuäǯǯ ââʹnned päärna
huõlteʹmesvuõđin leʹbe äuʹkktõõllâd.
20. Ǥu päärnaž ij vueiʹt jeälsted puärrseezvuiʹm,
suʹst lij vuõiggâdvuõtt spesiaalʼlaž
sueʹjjummša da staaʹne. Son vuäiʹt tâʹl
jälsted ouddmiârkkân nuuʹbb piârrjest leʹbe
päärnaisueʹjjeemstroiʹttlest. Päärnaž vuäitt
mäʹcced puärrseez årra, jõs tõt lij päärnže
pueʹrren. Päärna jälstemsââʹjj da doom
vaaitummuž määŋg vuâra âlgg veäʹltted.
21. Jõs päärna puärraz jäʹmme leʹbe jiâ pââʹst
raʹddjed suʹst, da valdia seänn adoptia, vuäiʹt
päärnaž vuäǯǯad põõššinalla ođđ piârri
adoptia vieʹǩǩin. Päärna pueʹrrvuõtt âlgg leeʹd
adoptiast räʹtǩǩeei.
22. Nuuʹbb jânnmest pääkklõssân maddu puättam
päärnast lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad taarbčem
huõlâânnmõš.
23. Lääʹmes päärna feʹrttai vuäǯǯad hååid da
vieʹǩǩ. Mii ooudâsveekk suu ooumažärvv,
jiiʹjjesnaʹddjemvuõđ da vuässõõttmõõžž
õhttsõõzz tuåimmjummša. Lääʹmes päärna
âlgg staanâd nuʹtt, štõ son vuäiʹtt jieʹlled
škooulâst da staarjõõzzin.
24. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt jieʹlled nuʹtt tiõrvân
ǥu lij mååžna. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt

vuäǯǯad hååid da vieʹǩǩ, ǥu son puâccai.
Päärnast lij vuõiggâdvuõtt piâssâd dåhttra. Še
siõʹme vueʹrddi jieʹnni tiõrvâsvuõđâst âlgg
ââʹnned huõl.
25. Tâʹl ǥu päärnaž ij vueiʹt jeälsted jiiʹjjes puärrsi
åʹrnn, jeeʹres piârr feʹrttai håiddad päärna
puârast. Päärnaisuõjjõõzz tuâjjlai âlgg ääiʹj
kõõskin taʹrǩǩeed, vuäiʹt-a päärnaž mäʹcced
puärrseez årra.
26. Päärnain da puärrsin lij vuõiggâdvuõtt
taarbšeʹmen vuäǯǯad valdiast vieʹǩǩ
teäʹǧǧaaʹššin.
27. Päärnže âlgg staanâd domm, porrmõš da
riiʹttjemnalla pihttaz. Valdia da kooʹddid âlgg
vieʹǩǩted puärrsid nuʹtt, štõ päärnast liâ puk
veeʹzz pueʹrr vueʹǩǩ sõddâd da ouddned.

28. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt jieʹlled škooul.
Vuâđđškooul feʹrttai leeʹd määuʹsteʹm.
Meärrõõzzi da šõddummuž škooulâst
âʹlgge leeʹd vuõiggâdvuõttmeâldla. Valdiast
feʹrttai taʹrjjeed samai määŋgaid päärnaid
vueiʹtlvažvuõtt juäʹtǩǩed mättʼtõõttmõõžž
mâŋŋa vuâđđškooul.
29. Škooul feʹrttai ooudeed päärna silttõõzzid.
Tõt feʹrttai ooudeed päärna jieʹnnǩiõl da
uʹvdded teâđ päärna jiijjâs da jeeʹres valdiai
kulttuurin. Škooulâst âlgg mainsted päärnai
da jeeʹres oummi vuõiggâdvuõđâst. Škooulâst
päärna mättje, mâiʹd määŋgkulttuursažvuõtt,
pirrõssueʹjjummuš da sooǥǥbieʹli tääʹssärvv
miârkkšâʹvve.
30. Uuʹccbõsäʹrttlid leʹbe alggmeeraid
koʹlljeei päärnast lij vuõiggâdvuõtt jiijjâs
kulttuuʹre da ǩiõʹlle. Suʹst lij vuõiggâdvuõtt
harjjted åskldõõǥǥas õhttna jeeʹres äʹrttel
vuässõõttjivuiʹm.
31. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt vuâŋŋad, siõrrâd da
ââʹnned poođääiʹj. Päärnast lij vuõiggâdvuõtt
tobdstõõttâd čeäppõʹsse da kulttuuʹre.

päärna suu puärrsin da kaaupaš suu nuuʹbb
ooumže. Päärnažkaupp lij reäʹǩǩ.
36. Tiuddâkksa âʹlǧǧe suõjjeed päärna
juõʹǩǩnallšem neeuʹreld ââʹnnmõõzzâst.
37. Päärna ij vuäǯǯ raŋŋsted rueʹššjânji leʹbe
mueʹǩǩeed. Ij ni ǩii vuäǯǯ ooccšed päärna
vuõiggâdvuõđid. Päärna ij vuäǯǯ piijjâd
tormma, ij-ka suu poođasvuõđ vuäǯǯ rääʹjted,
ǥu liâ jeeʹres vääitõsmääin ââʹnnemnalla.. Jõs
päärna kuuitâǥ tääʹvte ǩidd leʹbe pleânee, suu
feʹrttai toʹben ââʹnned puârast. Päärnaž ij vuäǯǯ
leeʹd tuuʹrmest kuuʹǩǩ.		

38. Päärna ij vuäǯǯ väʹldded sääldatprizooʹve leʹbe
vainnu. Tiuddâkksa feʹrttje suõjjeed päärnaid
vääinast.
39. Valdia feʹrttai vieʹǩǩted päärna, jõs päärna liâ
âânnam puästtad.
40. Håʹt päärnaž ij leʹčče jääʹǩǩtam lääʹjj leʹbe
päärna kaadčâʹtte tõʹst, suu feʹrttai ââʹnned
puârast da vuõiggâdvuõđmeâldlen.
41. Koon-ne valdia lääʹǩǩ vuäitt leeʹd päärnže
pueʹrab ǥu tät suåppmõš. Tâʹl oummu feʹrttje
jääʹǩǩted jânnam jiijjâs lääʹjj.
42. Valdia feʹrttai ââʹnned huõl tõʹst, što puk tõn
aassi teäʹtte, mõõk liâ päärna vuõiggâdvuõđ.
43. ÕM:i päärna vuõiggâdvuõđi komitea vähss,
što valdia jääʹǩǩte tän suåppmõš.
44. –54. Täk sââʹjj ceäʹlǩǩe
tõʹst, mõõn kuuʹǩǩ
suåppmõš lij viõǥǥâst
da mäʹhtt valdia jäʹǩǩte
suåppmõš.

32. Päärnast ij vuäǯǯ raajjâd nåkam tuâi, kååʹtt
päʹrttad suu tiõrvâsvuõđ leʹbe häiʹttai suu
škoouljååttmõõžž.
33. Tiuddâkksa âʹlǧǧe suõjjeed päärna
vueiʹvtõõvvâmaunnsin.
34. Tiuddâkksa âʹlǧǧe suõjjeed päärna
seksuaalʼlaž stamldõõzzâst. Ij ni ǩii vuäǯǯ
maazzlâʹstted leʹbe pääkkted päärna sekssa.
35. Valdiai feʹrttai cõggâd päärnažkaaup.
Päärnažkaupp miârkkšââvv, što ǩii-ne suâlad

Ceelâi suåppmõš käunnai addrõõzzâst
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/
sopsteksti/1991/19910060/19910060_2

Tääʼrǩes sääʼn

Liâ-a päärnain õõlǥtemvuõđ?

Õhttõõvvâm Meerkååʹdd leʹbe ÕM haaʹlâd rääuh ceelâi maaiʹlme. Tõt vieʹǩǩat juõʹǩǩ jânnam
tueʹjjeed õhttsažtuâjj, što ooumažvuõiggâdvuõđ teâuddjeʹče. ÕM:i vuässõõtti liâ puk maaiʹm valdia.

Ooumažvuõiggâdvuõđ koʹlle juõʹǩǩkeʹče
määinaitää. Juõʹǩǩka õõlǥtemvuõtt lij ciʹsttjed järrsi
ooumažvuõiggâdvuõđid. Tiuddâkksai õõlǥtemvuõtt
lij mättʼted päärnaid, mâiʹd ooumažvuõiggâdvuõđ
miârkkšâʹvve.

Valdia da kååʹdd reäʹšše Lääʹddjânnmest kääzzkõõzzid oummid. Lääʹddjânnam meerlain åʹblǩâʹstte
valdia. Valdia aaʹššin tuʹmmai eeʹttiǩ-kåʹdd. Juõʹǩǩkaž läʹddlaž jäälast koonn-ne kååʹddest. Dommkååʹdd
aaʹššin tuʹmmai kåʹddväʹlddõs.
Veʹrǧǧneʹǩǩen õõlǥte tiuddâkksaid, kook lie tuâjast valdiast leʹbe kååʹddest. Sij tueʹjjee tuâjj
ouddmiârkkân päärnaisuõjjõõzzâst, škooulâst, pååʹlsest leʹbe puõccipõõrtâst.
Päärnažvuuʹd tuåimmjeei lie ouddmiârkkân organisaatia da tuʹtǩǩeemstroiʹttel, kook ooudâsveʹǩǩe
päärnai aaʹššid. Näkam tuåimmjeei liâ še veʹrǧǧneeʹǩǩ, kook tuʹmmje päärnai aaʹššin.
Kääzzkõs miârkkšââvv ouddmiârkkân tõn, što päärna peäʹsse dåhttra, ǥu sij puâccje. Škooul da
peiʹvvhåidd lie še päärnaid õõlǥtum kääzzkõõzz. Kääzzkõõzzid mäʹhsse piiđtieʹǧǧin, koid põõrǥas,
õhttõõzz da meerla mäʹhsse.
Päärnaisuõjjeemstrooiʹtel miârkkšââvv pääiʹǩ, koʹst päärnaž vuäitt jälsted, ǥu son ij vueiʹt jälsted
puärrseezvuiʹm. Päärnaisuõjjeemstroiʹttlest jälste õõutsââʹjest mäŋgg päärna.
Sâjjsažpiâr miârkkšââvv nuuʹbb piârri, kååʹtt âânn huõl päärnast. Päärnaž vuäitt muʹtted sâjjsažpiârrja,
ǥu suu jiijjâs puärraz jie vueiʹt raʹddjed suʹst. Päärnaž vuäiʹt mäʹcced jiijjâz puärrseez årra, tâʹl ǥu tõt lij
päärnže pueʹrren.

Ouddmiârk:

▪ Päärnast lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad sueʹjjummuš
ruåššaiviõkkvuõđâst,fââʹsteld âânnmõžžâst da
huõlteʹmesvuõđâst. Päärnaž ij vuäǯǯ ǩeeuʹseed leʹbe
päʹrtteed jeärrsid ni mäʹhtt.
▪ Päärnast lij vuõiggâdvuõtt puuʹttes pirrõʹsse.
Päärnast lij še õõlǥtemvuõtt ââʹnned huõl pueʹres
mieʹldd pirrõõzz puuʹttesvuõđâst.
▪ Päärnast lij väʹldd jiijjâs jorddmõʹšše,
kulttuuʹre. Päärnast lij še õõlǥtemvuõtt
ciʹsttjed järrsi juurdid da
vuâđđjuurdid.

Adoptia miârkkšââvv, što päärnaž mott põõššinalla nuuʹbb piârrja da vuäǯǯ ođđ puärrsid. Päärnaž ij
teänab määʹcc jiijjâs šâddpuärrseez årra.
Uuʹccbõsäʹrttlin õõlǥte oummid, koi ǩiõll, kulttuur, åskldõk leʹbe jeeʹres jiiʹjjesnallšemvuõtt
räʹtkkai väʹlddnaroodâst. Lääʹddjânnmest ǩiõlluuʹccbõsäʹrttlid koʹlle ouddmiârkkân romaan-neeʹǩǩ,
lääʹddjânnamruõccla da sieʹvvemǩiõllsa de määŋg jânnmasiirdčõõtti. Säʹmmla lie uuʹccbõs da
alggveärlažmeer. Sij liâ Lääʹddjânnam alggveärla oummu.

www.lapsiasia.fi

Päärnaiäʹššvaʹlddneeʹǩǩ koontâr
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