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Sämenuoraid däiddadähpähus 1995
Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Sämenuoraid däiddadähpåhus 1995
ordnejuvvul Vuovdaguoikka biras
viesus bearjadaga 3 1.3. Sämiid
skuv1enfldråddi lei dåhpähusa
väldoordnejeaddjin nuppi geardde.
Nubbin ordnejeaddjin lei Ohcejoga
gielda.

Vuovdaguoikka gili ja skuvlla olbmot
barge hui ollu dähpähusa ovdii. Oppa

( gilä lei mielde rahpamen dähpähusa.
Feastasäle lei hui äbbät hervejuvvon
ja lävddi seinniide huksejuvvon
bäikkäla luonddu govvejeaddji
kulissat.

Sämenuoraid däiddadähpähus
ordnejuvvui leana däsi dähpähussan
ja das säddejuvvojedje smenuoraid
ovddasteaddjit Skuvlla Stuorra Festii
Jyväskyläi miessemänus.

Oahpahusministeriia ujuhii dähpå
husa väräs 30.000 märkki mearreruda
ja Sämi Parlamenta miedihii 5000 mk
Sämi Oahpaheaddjiid Searvi juohkin
lähkai stipeandan dähpähusa oasse
väidiide.

Diddadähpähusa plänhi bargojoavku,
masa guile Erkki Lumisalmi skuvlen
äiidrädis, Toivo West Gäregasnjärg
ga skuvllas, Tuulikki Kuoppala Ohce
joga gielddas ja Merja Nillukka ja An
nikki Korhonen Vuovdaguoikka skuvl
las. Bargojoavkku ä1lin, diedihead
djin ja ruhtadoallin barggai rädi lli
Ulla Aikio-Puoskarj.

Sämiid skuvlenäfldräddi lei juo ovd
dit jagi mearridan bovdet däiddadäh
pähussii maiddäi Ruota ja Norgga
beale sämeoahppfld. Dän jagi bovde
husat säddejuvvojedje Ruota beale
sämeskuvilaide ja buot Finn-

Saamelaisnuorten taidetapahtuma
1 995järjestettiin Outakosken monitoi
mitalofla perjantaina 31.3. Saamelais
ten koulutusasiainneuvosto oli tapah
tuman pääjärjestäjä toista kertaa.
Toisenajärjestäjänä oli Utsjoen kunta.

Outakosken kylän ja koulun väki teki
hyvin paljon tapahtuman eteen. Ta
pahtuma avattiin koko pienen kylän
yhteisesityksellä. Juhlasali oli koris
teltu kauniisti ja esiintymislavan sei
nille rakennettu paikallista luontoa
kuvaavat kulissit.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma
järjestettiin läänin tason tapahtumana
ja siitä lähetettiin saamelaisnuorten
edustajat Koulun Suurjuhlille Jyväs
kylään toukokuussa.

Opetusministeriö osoitti tapahtumaa
varten 30.000 markan määrärahan ja
Saamelaisvaltuuskunta myönsi 5000
mk saamelaisten opettajien järjestölle
jaettavaksi stipendeinä tapahtuman
osaflistujffle.

Taidetapahtumaa suunniteli työryh
mä, johon kuuluivat Erkki Luniisalmi
koulutusasiainneuvostosta, Toivo
West Karigasniemen koululta, Tuulik
ki Kuoppala Utsjoen kunnasta ja Mer
ja Nifiukkaja Annikki Korhonen Outa-.
kosken koululta. Työryhmän sihteeri
nä, tiedottajana ja tilinhoitajana työs
kenteli neuvoston sihteeri.

Saamelaisten koulutusasiainneuvosto
oli jo edeifisenä vuonna päättänyt
kutsua taidetapahtumaan myös Ruot
sin ja Norjan puolen saamelaisoppilai
ta. Tänä vuonna kutsut lähetettiin
Ruotsin puolen saamelaiskouluille ja



giela dahje sämegielat oahpahus.
Dähpähusas II goittotge addan vei
davviriikka1a, daningo oassevälclit eai
boahtän earä riikkain.

Suoma bealde dähpähussii bovdejuv
vojedje buot sämegiela ja sämegielat
iuohkid oahppit. Dähpähus lei rabas
7-20 jahkäsa mnide ja nuoraide.
Dasa lei vejo1a våldit oasi maiddi
skuvllaid oiggobealde. Dasa lassin
dähpähusa uovvut bovdejuvvojedje
ollu oibmot sämi servviin ja lägädu
sain. Dähpähus iei rabas buohkaide.

Dähpähusbäiki ordnejuvvojedje bii
lasähtut Njuorggmis, Gäregasnjärg
gas, Avvffis, Heahtäs, Soadegifis ja
Öeavetjävrris.

Dähpähusa vårås prentejuvvui p]a
kähta, masa gova lei rähkadan Vuov
daguoikka skuvlla oahppi Maarit Vuo
iab.

Dähpähusas eai berrojuvvon oassevål
dinmävssut. Maiddåi Vuovdaguoikka
skuvllas ordnejuvvon boradeapmi lei
oasseväldiide nuvttä.

1jat ja tilbmllat

Dähpähusa ulbmilin iei nannet mä
nid ja nuoraid sämegielmähtu ja
säpmeia identiteahta, fällat buoh
kaide suohtas väsihusaid, addit vejo
1avuoda äjehit däidduideaset ja
doarjut oahppiid, oahpaheaddjlld ja
vänhemiid oktasabarggu.

Dähpähusa 1äjat ledje:
1) Eatnigiella 1, teähter;
2) Eatnigiella II, divttat;
3) Musihkka 1, iävlun-jajuoiganjoavk
kut;
4) Musihkka II, ovttaskas läviut ja
juoigit;
5) Dänsen;

kaikille Finnmarkin koului]le, joissa
on saamen kielen tai saamenkielistä
opetusta. Tapahtumasta ei kuiten
kaan saatu vielä pohjoismaista, koska

Suomen puolelta tapahtumaan kut
suttiin kaikki saamen kielen ja saa
menkielisten luokkien oppilaat. Ta
pahtuma oli avoin 7-20 vuotiaille iap
sffle ja nuorille. Siihen oli mahdoifista
osallistua myös koulujen ulkopuolelta.
Lisäksi tapahtumaa seuraamaan kut
suttiin suuri määrä ihmisiä saamelais
järjestöistä ja laitoksista. Tapahtuma
oli avoin kiki11e.

Tapahtumapaikalle järjestettiin kulje
tukset Nuorgamista, Karigasniemestä,
Ivalosta, Hetasta, Sodankylästä ja
Sevettijärveltä.

Tapahtumaa varten painettiin juliste,
johon kuvan teki Outakosken koulun
oppilas Maarit Vuoiab.

Tapahtumasta ei peritty osallistumis
maksuja. Myös Outakosken koululla
järjestetty ruokailu oli osallistujffle
ilmainen.

Lajit ja tavoitteet

Tapahtuman tavoitteena oli vahvistaa
lasten ja nuorten saamen kielen taitoa
ja saamelaista identiteettiä, tarjota
kaikille hauskoja kokemuksia, antaa
mahdoifisuus omien taitojensa esittä -

miseen ja tukeä oppilaiden, opettajien
ja vanhempien yhteistyötä.

Tapahtuman lajit olivat:
1) Aidinkieli 1, teatteri;
2) Äidinkieli II, runot;
3) Musiikki 1, laulu- ja joikuryhmät;
4) Musiikki II, yksittäiset laulajat ja
joikaajat;
5) Tanssi;

märkku skuvllaide, main lea säme

osallistujia muista maista ei tullut.
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6) Tekstiilikäsityö/ tehtävänä vaimis6) Tekstiiladuodji/ bargun rähkadlit
rollabiktasa dahje -biktasiid, vejola
dahkat joavkobargun;
7) Teknihkala duodji, temän “Muorra
- skearjka Säpmäf/ bargun rähkadit
skeakacliigga muoras;
8) Ruovttudoa]Iu, bargojähus joav
kobargun.

lajat merotaflojuvvojedje Skuvlla
Stuorra Feastta 1äjaid mielde ja hei
vehuvvojedje sämi birrasii.

Märggaid läjaid dihtejagi 1995 dåid
dadähpähus lei mätggabea1atja miel
lagiddeva. Oasseväldit ledje juohke
läjas ja mielde ledje ollu joavkkut.
Stuorämus oassi oassevåldiin ledje
davvisämegielagat, muhto maiddäi
nuorta1a- ja anäragielat oasseväldit
ledje mielde. Mättimus oasseväldit
bohte Heissega sämegiela joavkkus.

Oasseväidlit bohte oktiibuot 21 skuvl
las, oassälastän äjähusat ledje oktil
buot 33 ja duodjeäjähusat oktiibuot
goibma. Vuovdaguoikki birasviesu
feastasäles iedje badjel 300 oihmo
öuovvuinin dähpähusa.

B1kkaumIt

Däiddadälipähusa duopmärin. barge
oahpaheaddji Aslak Niittyvuopio, mu
sihkkär- neavttär Sverre Porsanger ja
neavttr Irene Länsman.

Eanemus uoggåid oo ja Skuvlla
Stuorra Festii besse öuovvova golbma
joavkku:
1) Pinta ja Anna Näkkäläjärvi Anäris
(musihkka 1);
2) Ailegas- nieiddat -läviunjoavku Gä
regasnjärgga skuvllas (musihkka 1) ja
3) Öeavetjävrri badjedäsi ruovttudoalu
joavku.

Dasa lassin uovvova oasseväldit oo
stipeandda Sämi Oahpaheaddjiid

taa rooliasu tai -asuja, mahdoifista
toteuttaa ryhmätyönä;
7) Tekninen käsityö, teemasta ‘Puu -

lahja Saamelle’/ tehtävänä valmistaa
lahjaesine puusta;
8) Kotitalous, työnäytös ryhmätyönä.

Lajit määriteltiin Koulun Suurjuhlan
lajien mukaan ja sovitettiin saanielal
seen ympäristöön.

Monien lajien ansiosta vuoden 1995
taidetapahtuma oli monipuolinen ja
mielenkiintoinen. Osallistujia oli kai
kissa lajeissa ja mukana oli paljon
ryhmiä. Suurin osa osallistujista oli
pohjoissaamenldelisiä, mutta myös
koitan- ja inarinsaamenidelistä oli
osailistujia. Eteläisimmät osallistujat
tulivat Helsingin saamen kielen ryh
mästä.

Osailistujia saapui yhteensä 21 kou
lusta, osailistuneita ohjelmaesityksiä
oli yhteensä 33 ja käsityönäyttelyitä
yhteensä kolme. Outakosken monitoi
mitalonju±ilasaiissa oli yli 300 ihmistä
seuraamassa tapahtumaa.

Palkinnot

Taidetapahtuman tuomareina toimivat
opettaja Aslak Niittyvuopio, muusikko-
näyttelijä Sverre Porsanger ja näytteli
jä Irene Länsman.

Eniten pisteitä saivat ja Koulun Suur
juhlaan pääsivät seuraavat kolme
ryhmää:
1] Pinta ja Anna Näkkäläjärvi Inarista
(musiikki 1);
2) Ailegas- nieiddat - lauluryhmä Kari
gasniemen koululta (musiikki 1) ja
3) Sevettijärven koulun kotitalousryh
mä.

Lisäksi seuraavat osallistujat saivat
stipendin saamelaisopettajien järjes
töitä:Searvvis:



4) TJIddaid dänsa, Gäregasnjärgga
skuvlla joavku;
5) Heahtä badjedäsi ja logahaga läv
lunjoavku;
6) Gäregasnjärgga skuvlla 3.-6. luoh
käid lävlunjoavku;
7) Elen Anne Sara ja Anni Saara Paltto
Anära badjedåsis;
8) Heissega sämeoahppiidjuoiganjoav
ku;
9) Heahtä vuolledäsi juoigan- ja dän
senjoavku;
10) Giddamiefla, Soadegili girkosiidda
vuolledäsi dänsenjoavku;
11) Vuovdaguoikka vuolledäsi läviun
joavku;
12) Raini Kitti ja Arja PaItto, Gäre
gasnjärgga badjedässi, divttat;
13) Anne Palojärvi, Gräsavvona vuol
ledässi;
14) Suvi Vest, Vuovdaguoikk vuol
ledässi, dänsen;
15) Kaisa Vest, Vuovdaguoikka vuol
ledässi;
16) Bigälusmusikäla, Avvila vuolledäs
si;
17) Suoivvateåhter, Njuorggän vuol
ledäsi joavku;
18) Tiina Sanila, nuortalagielat divt
tat ja läviagat, eavetjävrri vuolledäs
si;
19) Gäregasnjårgga vuolledäsi 1 .-2.
luohkäid lävlunjoavku ja
20) Anu Magga ja Saima Palonoja,
juoigan, Vuohu vuolledässi.

Dälipähusa goasttädusat

Oahpahusministenlia ujuhan mearre
rudain dikojuvvui stuoråinus oassi
goluin: biilasähtut, boradeapmi,
duopmåriid bälkkät ja mätkegolut,
materiälat, teknihka golut, piakähta,
Skuvlla Stuorra Feastta oasseväldiid
boradan-. ja idjadangolut ja kopieren.

Ohcejoga gielda attil Vuovdaguoikka
birasviesuja skuvfla nuvttå geavahus
sii. Anära gielda mävssff Skuvlla
Stuorra Festii beassan oassevåldiid

4) Maahisten tanssi, Karigasniemen
koulun ryhmä;
5) Hetan yläasteen ja lukion lauluryh
mä;
6) Karigasniemen koulun 3.-6. luokki
en lauluryhmä;
7) Elen Anne Sara ja Anni Saara Paltto
Inarin yläasteelta;
8) Helsingin saamelaisoppilaiden joi
kuryhmä;
9) Hetan ala-asteen joiku- ja tanssi-
ryhmä;
10) Kevätmieli, Sodankylän kirkonky
län ala-asteen tanssiiyhmä;
11) Outakosken ala-asteen lauluryh
mä;
12) Raini Kitti ja Arja Paltto, Kangas
niemen yläaste, runoja;
13) Anne Palojärvi, joikuja, Kaa
resuvannon ala-aste;
14) Suvi Vest, Outakosken ala-aste,
tanssi;
15) Kaisa Vest, Outakosken ala-aste;
16) Erotusmusikaali, Ivalon ala-asteen
ryhmä;
17) Varjoteatteria, Nuorgamin ala-as
teen ryhmä;
18) Tiina Sanila, koltansaamenkielisiä
runoja ja lauluja, Sevettijärven ala-
aste;
19) Karigasniemen ala-asteen 1.-2.
luokkien lauluryhmä ja
20) Anu Magga ja Sanna Palonoja,
joiku, Vuotson ala-aste.

Tapahtuman kustannukset

Opetusministeriön osoittamalla mää
rärahalla hoidettiin suurin osa kuluis
ta: autokuljetukset, ruokailu, tuoma-
tien palkkiotja matkakulut, materiaa
lit, tekniikan kulut, juliste, Koulun
Suurjuhlaan osallistuneiden ruokailu
ja yöpymiskulut ja kopiointi.

Utsjoen kunta antoi Outakosken mo
nitoiniltalonja koulun ilmaiseksi käyt
töön. Inarin kunta maksoi Koulun
Suurjuhlaan päässeiden osaifistujien
matkakulut.



mitkego1uid. Soadegifi gielda mävssii
oasi ieas sämegiela oahppiid mätke
goluin.

Sämi Parlamenta miedihii Sänfi Oah
paheaddjild Searvi 5000 mkjuohkin
låhki stipeandan/ bä1kkaupmin
dåiddadähpähusa oasseväldiide.

Kritihkka ja giltosat

Dähpähusas ledje eambbo oassevålclit
go goassige ovdal. Lea ielggas, ahte
däs lea stuorra mearkkaupmi säme
giela hälli mänåide ja nuoraide. Dak

“-‘ kär di11vuodat, main väidogiellan
lea sämegiella, leat hui unnän.

Dähpähusa ordnen ja diediheapmi
vulggil johtui easka guovvamänu loah
pageahen go cliehtu oahpahusminis
teriia miedihan mearrerudas oojuv
vui. Vaikko rähkknnanäigi lei oane
ha, ledje oahpaheaddjit ja oahppit
goittotge rähkadan ja härjehallan ea
renoamä. buriid progrämmaid. Dät
äjeha, ahte dähpähus adnojuvvo
stuorra ärvvus skuvllain, main lea
sämegiel.a dahje sämegielat oahpahus.

Aidna äi, mii däiddadähpähusas ii
doaibman albma lähkäl lei teknihkka,
mii dirjgojuvvui easka marimu beaiv
ve Anära gieldda videobäjis. Teknih
kain barge ämmätolbmot, muhto dat
bovdejuvvojedje dähpähussii menddo
marjrjit go progrämma lei juo prente
juvvon. Sivvan dasa lei, ahte Ohcejo
ga gielddas eai leange vejolavuodat
ordnet doarväl buori teknihka dähpä
husbåik.i, nugo ovdal lei sohppojuv
von.

Earenoamä giltosiid dähpähusa lib
kostuvvamis änssäit Vuovdaguoikka
gifi ja skuvlla olbmot, geat ledje isso
ras ollu bargan dähpähusa ovdii.

Sodankylän kunta maksoi osan omien
saamen kielen oppilaidensa matkaku
luista.

Saamelaisvaituuskunta myönsi saa
melaisopettajien järjestölle 5000 mk
jaettavaksi stipendeinä /palkintoina
taidetapahtuman osallistujffle.

Kritiikki ja kiitokset

Tapahtumassa oli enemmän osallistu
jia kuin koskaan aikaisermnin. On
selvää, että sillä on suuri merkitys
saamen kieltä puhuvffle lapsffle ja
nuorffle. Sellaisia tilaisuuksia, joissa
pääkielenä on saamen kieli, on hyvin
vähän.

Tapahtuman järjestelyt ja tiedottami
nen käynnistyi vasta helmikuun iop
pupuolella kun opetusministeriön
myöntäniästä määrärahasta saatiin
tieto. Vpikka valmistelualka oli lyhyt,
oli kouluissa kuitenkin valmistettu ja
harjoiteltu erittäin hyviä esityksiä.
Tämä osoittaa, että tapahtumaa pide
tään suuressa arvossa kouluissa, jois
sa on saainen kielen tai saamenkielis
tä opetusta.

Ainoa asia, mikä ei taidetapahtumassa
toiminut kunnolla oli tekniikka, joka
tilattiin vasta viimeisenä päivänä Ina
rin kunnan videopajalta. Tekrilikassa
työskentelivät ammatti-ihmiset, mutta
heidät pyydettiin tapahtumaan liian
myöhään kun ohjelma oli jo painettu.
Syynä tähän oli se, ettei Utsjoen kun
nalla ollutkaan mahdollisuuksia jär-
jestää tapahtumapaikaile tarpeeksi
hyvää tekniikkaa, kuten aiemmin oli
sovittu.

Erityiset kiitokset tapahtuman onnis
tuniisesta ansaitsevat Outakosken
kylän ja koulun ihmiset, jotka olivat
tehneet kovasti töitä tapahtuman
eteen.
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