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SÅMENUORAID
DÅIDDADÅHPÄHUS 2001

SAAMELAISNUORTEN
TAIDETAPAHTUMA 2001

ordnejuvvui Vuohu birasviesus (skuvl
la oktavuodas) duorastaga 29.3.2001.
lei
vål doordnej eaddj in
Dåhpähu sa
Såmediggi. Earå ordnejeaddjit ledje
Vuohu vuoddo skuvia, Soadegili gieid
da skuvladoaibma ja Soadegili Såmiid
Searvi. Oktasabargu lihkkostuvai bu
res. Såmedikki bealis dåhpåhusa ord
nemin ledje skuvlen- ja oahppamate
rila1ävdegotti sågadoaiii Erkki Lumi
salmi, skuvien- ja oahppamateriäiado
aimmahaga virgeolbmot ja kuiturÄlii.

järjestettiin Vuotson monitoimitalolia
(koulun yhteydessä) torstaina 29.3.
Tapahtuman pääjärjestäjänä
2001.
toimi Saamelaiskäräjät. Muina järjes
täjinä olivat Vuotson peruskoulu,
Sodankylän kunnan koulutoimi ja
Sodankylän saamelaisseura. Yhteistyö
Saameiai skäräj ien
onnistui hyvin.
puolelta tapahtumaa olivat järjestämäs
sä koulutus- ja oppimateriaalilautakun
nan puheenjohtaja Erkki Lumisalmi,
koulutus- ja oppimateriaalitoimiston
työntekijät ja kulttuurisihteeri.

Feastasåle iei åbbt hervejuvvon smi
dujiiguin ja bäikkå1a däiddariid govai
guin. Oidnoleamos dujiin iei åvvulåvd
di duohkeseaidnti giddejuvvon stuorra
seaidnertnu, man Birit-Anni Magga iei
rähkadan. Skuvlia ieairadoaibmagoddi
doalai dåhpåhusas buffeahta.

Juhlasali oli koristeltu kauniisti saame
laisin käsitöin ja paikallisten taiteilijoi
den töin. Näyttävin käsitöistä oli esiin
tymi siavan taustalle kiinnitetty suuri
seinäraanu, jonka Birit-Anni Magga oli
Koulun leiritoimikunta
valmistanut.
piti tapahtumassa buffettia.

DÅHPÅHUSA ORDNEN

TAPAHTUMAN JÄRJESTELYT

Såmenuoraid dåiddadåhpåhus ordnejuv
vui seammå däsi dhpåhussan go
Das
guovlogielddaid dåhpähusat.
sämenuoraid
siddejuvvojedj e
ovddasteaddjit riikka dåsi Nuorra
18.Lahtii
Kultuvra—dihpähussii
20.5.2001.
Oahpahusministeriija ujuhii dähpåhusa
goluide 30.000 mk mearreruda ja bii
lashtuide vei sierraohcama marj I]å
10.000 mk lassemearreruda.

taidetapahtuma
Saamelaisnuorten
järjestettiin seutukuntien tapahtumien
kanssa samantasoisena tapahtumana.
saamelai snuorten
lähetettiin
Siitä
Nuori
seen
valtakunnalli
edustajat
Kulttuuri —tapahtumaan Lahteen 18.20.5 .200 1.
Opetusministeriö osoitti tapahtumaa
varten 30.000 mk määrärahan ja erilli
sen hakemuksen jälkeen vielä 10.000
mk määrärahan kuljetuksiin.

Dhpåhussii bovdejuvvojedje buot
såmegiela ja smegielat luohkäid
Oassevåldin lei vejoia
oahppit.
maiddåi skuviiaid olgobealde doaibmi
nuoraide. Dähpåhus jodihuvvui såme
(ean davvismegi1lii, muhto
gillii
maiddåi nuortaia- ja anäragielain).

Tapahtumaan kutsuttiin kaikki saamen
kielen ja saamenkielisten luokkien
oli
Osallistuminen
oppilaat.
mahdollista myös koulujen ulkopuolella
Tapahtuma oli
toimiville nuorille.
saamenkielinen. Pohjoissaamen lisäksi
juonnoissa käytettiin myös inarin- ja
koltansaamen kieliä.

ordnejuvvojedj e
Dhpähusbåiki
Ohcej ogas,
Eanodagas,
biilasåhtut
Gåregasnjrggas ja Ceavetjåvrris.

Tapahtumapaikalle järjestettiin linja
autokulj etukset Enontekiöltä, Utsjoelta,
Karigasniemeltä ja S evettij ärveltä.
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Dåhpåhusa värås dahkkojuvvui plakåh
ta ja progråmmalasta, masa gova
råhkadii Vuohu skuvlla oahppi Jari
Törmänen. Dåhpähusas ii berrojuvvon
Soadegili gielda
oasseväldinmåksu.
oassevåldiide
nuvttå
fålai
buot
skuvlaborramua ja bälkahii lassebargi
skuvlla
dåiddadhphusvahkkui
gievkkamii. Dåhpåhusa j ietnateknihkas
nuoraid
fuolahii
Anära
gieldda
bargobdji.
LÄJAT JA ULBMILAT

Tapahtumaa varten valmistettiin juliste
ja ohjelmalehtinen, johon kuvan
valmisti Vuotson koulun oppilas Jari
Törmänen.
Tapahtumasta ei peritty
osallistumismaksua. Sodankylän kunta
tarjosi osallistujille ilmaisen koulu
ruokailun ja palkkasi koulun keittiöön
lisätyöntekij än taidetapahtumaviikoksi.
Tapahtuman äänitekni ikasta huolehti
Inarin kunnan nuorten työpaja.

Dåhpåhusa våldoulbmilin lea addit nuo
raide håstalusaid ovddidit ieaset dåid
duid, fållat sidjiide jahkåsaat vejo
lavuoda äjehit dåidduideaset earåide
ja oaut movttiidahtti årvvotallama
dån barggu ovddas.
Oktan dehåla
ulbmilin däiddadåh-påhusain 1eama ålo
maiddåi månåid ja nuoraid säme
gielmähtu ja såpmelä identitehta nan
nen. Dasa lassin dåh-pähus meark
kaahtti låhkåi doarju oahppiid, oahpa
headdjiid ja vänhemiid oktasabarggu.

Tapahtuman päätavoitteena on antaa
nuorille haasteita omien taitojensa ke
hittämiseen, tarjota heille vuosittain
mahdollisuus näyttää taitojaan muille ja
saada innostava palaute tästä työstä.
Taidetapahtuman yhtenä tärkeänä ta
voitteena on ollut aina myös lasten ja
nuorten saamen kielen taidon ja saame
laisen identiteetin vahvistaminen. Li
säksi tapahtuma tukee merkittävällä
tavalla oppilaiden, opettajien ja van
hempien yhteistyötä.

Dähpähusa läjat ledje:
1) riikka
dåsi
njuolggadusaid
mielde
merotallojuvvon
dänsen-luohkät;
2) årbevirola luohti,
3) lävlun sämegillii ja
4) ällin sämegillii.

Tapahtuman lajit olivat:
1) valtakunnallisen
tapahtuman
sääntöjen mukaan määritellyt
tanssisarj at;
2) perinteinen joiku,
3) saamenkielinen lauluja
4) saamenkielinen kirjoitus.

OASSEVÅLDIT JA LOGUT

OSALLISTUJAT JA LUKUJA

Gilvvu oassevåldit ja oassevåldinjoavk
kut dän jagi ledje oktiibuot 30. Daid
siste
sullii 80 nuora välde oasi
dånsunprogrämmaide
sullii 130 nuora välde oasi
musihkkaprogrämmaide
ja daid lassin 54 nuora välde oasi
ällingilvui. Geahöit ja dåhpåhussii
oassålastån nuorat ledje buohkat
oktiibuot sullii 350 olbmo. Säle lei
oppa dåhpåhusa åigge aibbas dievas.
Sämegiela ja sämegielat luohkäid
oahppiid logu ektui oassevåldiid mearri
lei hui allat.

Kilpailussa oli yhteensä 30 osallistujaa
ja osallistujaryhmää. Niiden sisällä
noin 80 nuorta osallistui tanssi
esityksiin
noin 130 nuorta osallistui
musiikkiesityksiin
ja lisäksi 54 nuorta osallistui kirjoituskilpailuun.
Yleisöä ja tapahtumaan
osallistujia oli yhteensä noin 350
henkeä. Sali oli täysi koko tapahtuman
ajan. Saamen kielen ja saamenkieliseen
opetukseen osallistuvien oppilaiden
lukumäärään verrattuna taidetapahtu
maan osallistuneiden lukumäärä oli
hyvin korkea.

LAJET JA TAVOITTEET

-

-

-

-
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piirteitä
Merkille
pantavia
tämänvuotisessa tapahtumassa olivat:
tapahtumaan osallistui koltta
saamelaisten perinteisiä tansseja
esittäneet ryhmät Sevettijärveltä
ja Akujärveltä;
laulukilpailuun osallistui myös
inarinsaamenkielinen lauluryh
mäja
että tapahtumaan osallistui myös
nuoria Norjan puolelta. Sirman
yläasteen ryhmä osallistui tans
sikilpailuun yhdessä Utsjoen
yläasteen ryhmän kanssa.

Earenoamä äit dån jagi dåhpåhusas
ledje:
vålde
oasi
dähpåhussii
årbevirola
nuortalaaid
dnsen-j oavkkut Ceavetj åvrris
ja Ahkojävrris,
låvlungilvui oassålastii maiddåi
anaragielat lvlunjoavku ja
ahte dasa välde oasi maiddåi
Norgga beali nuorat. Sirpmå
nuoraidskuvlla joavku vålddii
dänsengilvui oasi ovttas Ohce
joga badjedåsi joavkkuin.

-

-

-

-
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PUOPMÅRAT
TUOMARIT
tuomareina
olivat
Tapahtuman
seuraavat henkilöt:
tanssi: Domna Fofanoff ja liris
Kanervo,
joiku/laulu: Eero Magga, NilsHenrik Valkeapää, Inkermarja
hettaja Eljas Moshnikoff;
Satu Moshnikoff,
kirjoitus:
Rauna Paadar-Leivo ja Eino
Kuokkanen.

Dåhpähusa duopmårin barge uovvova
olbmot:
dänsen: Domna Fofanoffja liris
Kanervo;
juoiganl låvlun: Eero Magga,
Nils-Henrik Valkeapää, Inker
marja Hetta ja Eljas Moshni
koff;
ä11in: Satu Moshnikoff, Rauna
Eino
Paadar-Leivo
ja
Kuokkanen.

-

-

-
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PALKINNOT
BÅLKKAUMIT
Kaikille osallistujille jaettiin osallistu
mistodistukset ja lahjaksi saadut tavara
palkinnot.

Buot oassevåldiide juhkkojuvvojedje
oassevåldinduodastusat ja skeaijkan
oojuvvon dåvvirbålkkaumit.

Valtakunnalliseen tapahtumaan saame
laisnuorten edustajiksi valittiin
Menesjärven koulun (ala-aste)
tanssiryhmä Talvi tunturissa
olivat
jonka
esityksellään,
ohjanneet Inker-Anni Magga ja
Musiikkina
Erika Satta.
esityksessä oli Antonio Vivaldin
Talvi ja siihen osallistuivat
kaikki koulun 16 oppilasta ja
Utsjoen ja Sirman yläasteikäis
ten
‘Ovttas’
tanssiryhmä
tanssiesityksellä Dolla, jonka
ryhmä itse yhdessä Anne
Katrine Haugenin kanssa oli
Musiikkina
ohjannut.
esityksessä oli Wimmen Texas
ryhmät
saivat
Mokwiikntiitt
kunniakirjan Lahden tapahtumassa.

Riikka däsi dåhpåhussii såmenuoraid
ovddasteaddjin vålljejuvvojedj e
skuvlla
Menejävrri
dänsenjoavku
(vuolledssi)
progrämmain Dålvi duoddaris,
man Ieigga jodihan Inker-Anni
Erika
Satta.
Magga
ja
Musihkkan lei Antonio Vivaidi
Dälvi ja progrämmii vålde oasi
buot skuvlla 16 oahppija
Ohcejoga ja Sirpmi badjedtsi
skuvllaid dånsenjoavku ‘Ovttas’
dansenbihtåin Dolla, man joav
ku ie ovttas Anne Katrine Hau
geniin lei jodihan. Musihkkan
sis lei Wimme Texas —luohti.

-

-

—

-

-

—

Goabbåge j oavku oaui gudnegirjj i
Lahti —dähpåhusas.
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SÄMENUORAID DÄTDDADAHPAF{IJSA BOHTOSAT LEDJE/
SAAMELAISNUORTEN TAIDETAPAHTUMAN TULOKSET OLIVAT:
DÅNSUN/ TANSSI:
Jahkeluohkät! vuosiluokat 0-6
1. Menejåvrri skuvlla joavku/ Menesjärven koulun ryhmä
2. Akujää’r skooulI Akujärven koulun ryhmä
Jahkeluohkät/ vuosiluokat 7-9
1. Sirpmåja Ohcejoga Ovttas-joavku/ Sirmanja Utsjoen Ovttas —ryhmä
2. Ceavetj åvrri skuvlla katrillij oavku/ Sevettij ärven koulun katrilliryhmä
JUOIGAN/
1.
2.
3.
4.

JOIKU:
Nils-Heaika Paltto, Menejåvrri skuvlaJ Menesjärven koulu
Inka-Maarit Gaup-Juuso, Eanodaga skuvla/ Enontekiön koulu
Henna Mäki, Ceavetjåvrri skuvlal Sevettijärven koulu
Vuohu skuvlla joavku/ Vuotson koulun ryhmä

LÄVLUN/ LAULU:
1. Eanodaga badjedåsi joavku/ Enontekiön yläasteen ryhmä
2. Gäregasnjärgga skuvlla joavku/ Karigasniemen koulun ryhmä
3. Anåra vuolledäsi joavku/ Inarin ala-asteen ryhmä
ÄLLTN/ KIRJOITUS
Jahkeluohkät/ Vuosiluokat 0-3
1. Anne Koivisto, Oheejoga skuvlal Utsjoen koulu
2. Inka Nuorgam, Gåregasnjårgga skuvlal Karigasniemen koulu
3. Roosa Nuorgam, Gäregasnj ärgga skuvlal Karigasniemen koulu
Jahkeluohkät/ Vuosiluokat 4-6
1. Leena Niittyvuopio, Avvila skuvla/ Ivalon koulu
2. Heta Inkinen, Ohcejoga skuvla/ Utsjoen koulu
3. Minna Heikurainen, Gåregasnjårgga skuvlal Karigasniemen koulu
Jahkeluohkät/ Vuosiluokat 7-9
1. Inka-Magreeta Näkkäläjärvi, Ariära skuvla/ Inarin koulu
2. Ailu Valle, Gåregasnjårgga skuvla/ Karigasniemen koulu
3. Miina Sanila ja Henna Mäki, Ceavetjävrri skuvlal Sevettijärven koulu
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