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1996
Sämenuoraid däiddadåhpähus
ordnejuvvui Vuohu birasviesus bearja
Såmiid skuvlen
daga 29.3.1996.
äiidräddi Iei dåhpähusa väldoordne
jeaddjin goalmmtja maJimu geardde.
Skuvlenäiidräc1i barggut ja bargi sirdå
sedje Sämediggäi cuoijomånu älggus.
Earå ordnejeaddjin ledje Soadegili giel
da, Vuohu skuvla ja Soadegili såmiid
Oktasabargu lihkostuvai hui
searvi.
bures.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 1996
järjestettiin Vuotson monitoimitalolla
perjantaina 29.3.1996. Saamelaisten
koulutusasiainneuvosto toimi tapahtu
man pä järjestäjäriä kolmatta ja viimeis
tä kertaa. Koulutusasiainneuvoston teh
tävät ja työntekijä siirtyivät Saamelaiskä
räjille huhtikuun alussa. Muina järjestäji
nä toimivat Sodankylän kunta, Vuotson
koulu ja Sodankylän saamelaisseura.
Yhteistyö onnistui erittäin hyvin.

I3UORRE OKTASA13ARQU
Soadegili såmiid searvvi ja Vuohu skuvl
la olbmot barge ollu dähpåhusa ovdii.
Feastasåle lei åbbåt hervejuvvon. Birit
Anni Magga rähkaclii dåhpähusa väräs
earenoainä ppa ja stuorra seaidne
ränu sami ivnniiguin.

HYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ
Sodankylän saamelaisseuran ja Vuotson
koulun väki teki paljon tapahtuman
eteen. Juhlasali oli koristeltu kauniisti.
Birit-Anni Magga valmisti tapahtumaa
varten erityisen kauniin ja suurikokoisen
seinäkankaan saamen väreissä.

Vuohu skuvla1aöat målejedje ja buclal
dedje seinniide sämi leavggaid ja eåppa
govaid. Soaclegill gielda huksii sålii odda
lävddli.
Dasa lassin Soadegili såmiid
searvi ceigii skuvlla i11jui lävu ja ovtta
skuvlalatnjii sämi duodje- ja govva
äjähusa.

Vuotson koululaiset maalasivatja askar
telivat seinille saamen lippuja ja kauniita
kuvia. Sodankylän kunta rakensi saliin
uuden näyttärnökorokkeen. Lisäksi So
dankylän saamelaisseura pystytti koulun
pihalle laavun ja yhteen luokkahuonee
seen saamen käsityö- ja valokuvanäytte
lyn.

Skuvlla leairaskuvladoaibmagoddi Iei
läibon ollu dåhpähusa väräs ja vuvddii
juhkamua, gähkuid ja gäfe oasse
väidiide.

Koulun leirikoulutoirnikunta oli leiponut
paljon tapahtumaa varten ja möl juomia,
leivonnaisia ja kahvia osallistujille.

Dähpähusa ledje oassevälcliid lassin
uovvumin sullii 100 olbmo.
Skuvlla
feastasäle lei dähpähusa åigge äibbas
dievva.

Tapahtumaa oli osallistujien lisäksi seu
raamassa noin 100 henkilöä. Koulun
juhlasali oli tapahtuman aikana ääriään
myöten täynnä.
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DAIIF’ÄI-IUSA ORDNEN

TAPAHTUMAN JÄRJEISTÄMINEN

LftJAT JA ULBMILAT

LAJIT JA TAVOI11’ET

Såmenuoraid dåiddadåhphus ordnejuv
vui leana däsi dähpåhussan ja das
såddejuvvojedje såmenuoraid ovdclas
teaddjit riikka dåsi dälipähussii Oului
24.-26.5.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjes
tettiin läänin tason tapahtumana ja siitä
lähetettiin saamelaisnuorten edustajat
valtakunnalliseen tapahtumaan Ouluun
24.-26.5.

Oahpahusministerija ujuhii dåhpåhusa
värs 40.000 märkki mearreruda.
Soadegili sämiid searvi jugii 2500 mk
bä1kkaupmin clähpåhusa oasseväldiide.

Opetusministeriö osoitti tapahtumaa
varten 40.000 markan määrärahan.
Sodankylän saamelaisseura jakoi 2500
mk palkintoina tapahtuman osallistuj lue.

Dähpähusa ulbmilin lei nannet mänäidja
nuoraid sämegielmähtu ja säpme1a
jcjentiteahta, fällat buohkaide suohtas
väsihusaid, addit vejolavuodaid jehit
däidduideaset ja doarjut oahppiid, oah
paheadcljiid ja vånhemiid oktasabarggu..

Tapahtuman tavoitteena oli vahvistaa
lasteiija. nuorten saanien kielen taitoa ja
saamelajsta identiteettiä, tarjota kaikille
hauskoja. kokemuksia, antaa mahdolj
suus omien taitojensa esittämiseen ja
tukea oppilaiden, opettajienja vanhqn
pien yhteistyötä.

Daiddaclåhpähusa plänii bargojoavku.
sämiid
Marja Magga
masa gulle
,
Petra
ddjin
astea
skuvlenäiidrådi ovdd
Magga ja Sirpa Keskitalo Vuohu skuvl
las, Markku Kuusela Vuohu gilidoaibma
gottis, Paula Kestola Soadegili gielddas
ja Inkermarja Hetta Soadegili sämiid
ä1lin,
l3argojoavkku
searvvis.
cliediheaddjin ja ruhtadoallin barggai rädi
ä11i lilla Aikio-Puoskari.

Taidetapahtuman suunnitteli työryhmä,
johon kuului Marja Magga saamelaisten
edustajana,
koulutusasiainneuvoston
Petra Magga ja Sirpa Keskitalo Vuotson
koululta, Markku Kuusela Vuotson. ky’ä
toimikunnasta, Paula Kestola Sodankylän
kunnasta ja Inkermarja Hetta SodanIy
iän saamelaisseurasta. Työryhmän sih
teerinä. tiedottajana ja tilinhoitajana
toimi neuvoston sihteeri Ulla Aikio-Puos
karL

Lajit. 1-4 olivat valtakunnallisen tapahtu
rnien lajien- mukaisia. ValtakunnafljnFn
tapahtuma- oli kuitenkin vuonna 196
toteutettu siten, että tapahtumaan vo[at
osallistua vain 14-22 -vuotiaat nuoret.
Saameli3isnhiorten taidetapahtuman.os
listujien enemmistö oli alle 14 -vuotiaiia.
Saamelaistapahtunan.. työryhmä.. hahjsi
taata kaikille mahdollisuuden osallistua
tapahtimiaanja lisä& lajeihin laLdu.n..ja
joiunja laajensi tapahtuman koskema
kkuåls.

Oasseväldit ja/dahje oasseväldejoavkkut
såmenuorajd däiddadåhpåhus.siL tiohie
oktjjbuot 30, 17 sierra skuvllas. Stuorä
mus.. oassi oasseväldiin lei davvisäme
gielat, muhto maiddäi anära- ja nuorta
lagielatoasseirjj ledje mje]d

Osallistujia ja/tai osallistujaryhmiä saa
naelaisnuorten taidetapaht.umaan 4fli
yhteensä 30, 17 eri koulusta. Suurin oa
osaliistujista oli p0h,joissaamenkielisiä,
mutta myös inarin-ja koltansaamenki€li
siä. o.sallistujia oli mukara.

Tapahtumassa ei perifty osallistumism*
suja. Sodankylän kunta tarjosi kaikifle
osallistu.jille.. ilmaisen ruokailun VuoIsn
koululla.

Earenoamä dän jagi dåhpähusas lei,
jehkadan
ahtemäggajnskuvllaiIL
fiinnaja mäijggabeaiat musikälajd, main
Ieclje mielde ollu- sienaahkåsa.oahppit.
Ouovtti skuvlla musikäJas ledje mielde
buot skuvlla oahppit.

Erityistä tämän vuoden tapahtumassa oli
se,...etti.mon issi koul’ iissaolLvalmjstet
tu hienoja ja monipuolisia musikaaleja,
joissa oli mukana paljon. eri-ikäisiä. oppi
laita.
Kahden koulun musikaalejssa
olivat mukana kaikki koulun oppilaat.

Tapahtuman.. äänitekniikasta huo1eiti
Inarin kunnan nuorten työpaja. Valoku
vaajaTuulaLampela Sodankylän Ouns
Fotosta kuvasi koko tapahtuman arkista
vartn.

Mättjmijs oassevåjcjjt dåhpåhussii bohte
oassevåldit
Heissegis ja
davimus
Njuorggåmjs.

Tapahtumaan kutsuttiin kaikki saamen
kielen ja saamenkielisten luokkien oppi
laat. Tapahtuma oli avoin 7-22 -vuoti4ille lapsille ja nuorille. Osallistuminen oli
mahdollista myös koulujen ulkopuolisil
le. Lisäksi tapahtumaan kutsuttiin suuri
määrä henkilöitä saamelaisjärjestöistäja
-laitoksista. Tapahtuma oli saamenkieli
neajaavohi kaikille.

ordnejuvvojedje
Dähpähusbåikäi
Avvilis, Vuovda
agas,
biilasähtut Eanod
Qäregasnjårggas, eavet
guoikkas
jävrris ja Njuorggämis.

Tapahtumapaikalle järjestettiin linja-au
tokuljetukset Enontekiöltä. Lvalosa,
Outakoskelta, Karigasniemeltä, Sevetti
jäjai{uorgamista.

Dähpähusa väräs prentejuvvui A3 -sturro
sa piakähta, masa gova rähkariui
Vuohu skuvlla oahppi Bita-Maaria Mag
ga.

Tapahtumaa varten painettiin A3 -kokoi
nen juliste, jonka ktwaji valmistL Vuipt•
son koultm oppilas Rita-Maaria Magga.

Dähpåhusas eai berrojuvvon oassec
välclinmävssut. Soadegili gielda fälai
buot oassevåldiide nuvttå borramua
Vuohu skuvllas.
Dähpåhusa jietnateknihkas fuolahiL
Anåra gieldda nuoraid bargobädji. Oov
vejeaddji Tuula Lampe1a Soadegili
Ounas-Potos govvii oppa dähpähusa
ärkiivva väräs.
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Tapahtuman iajit olivat:
1) Tarina ja runo, yksittäiset esittäjät,
puhetaito;
2) Stand up -komiikka, yksittäiset osallis.
tujat,. puhetaito, puhumalla viihdyttärni
nen;
3) Tanssi,. kaikki tanssilajit, yksittäiet
tanssijat tai ryhmät;
4) Teatteri,, kaikki teatterin lajit, ryhmt;
5) Laulu, soolo- tai ryhmäesitykset;
6 Joiku,.. soolo- tai tyhmäesitykst.

läjat 1-4 leclje riikka däsi- ciähpåhusa
läjaid rnielde. Riikka däsi dähpähus-Iei
goittotgejagi 1996 ordnejuvvon nu, ahte
dähpähussii sähtte väidit oasi due
14-22 -jahkäsa nuorat. Sämenuoraid
dåiddadähpähusa oassevåldlid eaneUoh
kun ledje vuollel 14 -jahkåsaat. Sämi
dähpähusa.baigojoavku häliidiiclähkklit
buohkaide vejolavuoda väidit oasi
dähpähussiija lasihii låjaideAäxilumaJa.
juoigamaja viiddidii dåhpähusa guoskat
buot skuvlaahJ4ajde.

buot
bovdejuvvojedje
Dåhpähussii
oahp
iid
t
1uohk
giela
såme
ja
samegiela
pit. Dähpähus lei rabas 7-22 -jahkäsa
mänäide ja nuoraide. Dasa lei vejola
väidit oasi maiddäi skuvllaid olggobeal
de. Dasa lassin dähpåhusa bovdejuvvo
jedje uovvut ollu olbmot sämi servviin
Dähpähus jodihuvvui
ja lägädusain.
oliäsit sämegillii ja dat lei rabas buoh
kaicle.

,

Dähpähusa läjat Iedje:
1) Mäinnas ja dikta, ovttaskas. oasse
väidit, hällandäiclu;
2) Stand up -komihkka, ovttaskas
oasseväldit, hällandäidu, hällamiin suoh
tastahttin;
3) Dänsen, buot dänsenIåjat, ovttaskas
dänsejeaddjit dahje joavkkut;
4) Teähter, buot teähtera läjat, joavk
kut;
5) Läviun, ovttaskas lävlut dahje joavk
kut;
6) Juoigan, ovttaskasjuoigit dahjejoavk
kut.

+

-

Eteläisirnmät osallistujat tapahtumaan
tulivat lielsingistäja pohoisimmat•Nuor
gamista.
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5ALKKAUM1T
barge
Diddadhphusa duopmårin
i/12VIu
boazoa1mmä
neavttår Erkki Ijetta,
Eero Magga, rnmäidgrde0ahpaheaddji
Susanna Magga ja doaimmahatlIi Anja
Vest-Aikio.
QudnemåinnaUmi earenoam buori
bargus oo eavetjåvrri skuvla, Leai
bejåvni vuolledåssi ja Qåregasnjårgga
l3uot dåhpähusa oasseväldit
skuvla.
oo ruvsu ja gudneqirjji.
200 mk blkkaumi oO:
1) Vuovclaguoikka vuolledässL rIUSI
KALA LUOSSA;
2) Vuohu skuvlla joavku, åjähusain
QUOVSSAIiASAID JUOIGI;
3) Gäregasnjårgga skuvla, MUSIKALA
BEAIVVI BARTNI SOAQ[jOMATKI;
4) Kati Mikkola Dearpmäa vuolledäsis
Mllohaa dikta;
5) Anne Palojärvi Gärasavvona vuolle
däsis, luohti;
6) OuIa West ja Stig lioim Vuovclaguoik—
ka vuolledäsis, luohti;
7) Mikko Tuomi ja-Niiles Kari- Iielssegis,
luohti;
8) Inga-Maarit Claup-Juuso ja Anni Vasa
ra Oärasavvona vuolledäsis, luohti;
9) Nikholas Valkeapää B1ojotnjåImmi
vuolledäsis, luohti;
10) Nellim vuolledäsi joavku, anåras- ja
nuortalagie1at låvlagat;
11) Ulpuja liilla Mattus Avvila vuolle-ja
badjedäsis, läviagat;
12) Oärasavvona vuolledäsi joavku,
läviagat;
13) Dearpmå.a vuolledäsi joavku.
läviagat.
500 mk bälkkaumi oo:
1) Vuohu skuvlla joavku eäjähusain
IROGI LUOIITI;
2) Kaisa West Vuovdaguoikka vuolle
däsis ludiin ja
3) Anne- Man Kukkonen Heahtä badje
däsis läviagiin.
Oaivebå1kkaumi ä 500 mk oo ja
riikka clåsi dåhpåhussii besse:
1) Anni Juuso Helssega däiddalogahagaS
Aillohaa divttaiguin ja
2) MENDDO BAITKKA discodånsenjoaVkU
Oäregasnjårgga badjedåsis. Joavkkus
dänso Sini Rasmus, Suvi Niittyvu0pi0
Katri Seilonenja Suvi West.
-
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Kiirnamainhim erityisen hyvästä tys
tä saivat SevettijärVefl koulu, Leppäjår
veii. ala-aste. ja Karigasniemen- kauu.
Kaikki tapahtumaan osallistuneet saivat
ruusun.ja kunniakirjn.
200 mk palkinnon sivat
la-aste. MIJSIKAAU LO
t) Outakoske
111;
2) Vuotson koulun ryhmä esityksellä
RIWON-TULTEN JOIISAMA;
3) Karigasniemefl koulu, MUSIKAALI PÄI
VAN POJAN KOSIOMATlA;
4) Kati Mikkola Törmäen ala-asteelta,
NiIs-Alak Valkeapään runo;
5) Anne Palojärvi KaaresuvannOn ala
asteelta, joiku;
6) OuIa West ja Stig Holm-OutakoS4n
ala-asteelta, joiku;
7)- Mikko-tuomi-ja-NiileS- Kari- Hesingislä,
joiku;
8) Inga-Maaiit Oaup-Juuso ja Anni Vasara
Kaaresuvannon ala-asteelta, joiku;
9) Nikholas Valkeapää Palojoensuun ala
asteelta, joiku;
10) Nellimin ala-asteen ryhmä, inarin-ja
koltansaamenkielisiä lauluja;
11) Ulpu ja Hulla Mattus Ivalon ala- ja
yläasteelta lauluja;
12) KaaresuvannOn ala-asteen ryhmä,
lauluja;
13) Tönnäsen ala-asteen ryhmä, lauluja.
500 mk palkinnon saivat:
1) Vuotson koulun ryhmä esityksellä
SULHASEN JOIKU;
2) Kaisa West Outakosken ala-asteelta
joiulla ja
3) Anne-Man Kukkonen tietan yläasteelta
laululla.
Pääpalkinnot ä 500 mk saivat ja valta
kunnalliseen tapahtumaan pääsivät:
1) Anni Juuso Helsingin taidelukiosta
Nils-Aslak Valkeapään runoillaja
2) MENDDO I3AHK1A (Liian kuumaa)
discotanSSiryhmä Kanigasniemen yläas
teelta. Ryhmässä olivat Sini Rasmus,
Suvi Niittyvuopio, Katri Seilonen ja Suvi
West.
-
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TAPAHTUMAN KUSTANNUKSET

DÄIIPÄHUSA GOLUT

FALKINNOT
TaidetapahtUman tuomareina työskente
li-vät näyttelijä Erkki Hetta, poro
mies/laulaja Eero Magga, lastentar
hanopettaja Susanna Magga ja toirns
tosihteeri Anja Vest-Aikio.

Oatipahusministeriija ujuhan mearre
rudain diksojuvvui stuorämus oassi go
luin: biilasähtut, duopmäriid bälkkät ja
mätkegolUt, materiälat, teknihka golut,
piakähta. riikka däsi dähpähussii vuolgän
oasseväldiid oassevåldin-, boradan- ja
juhkkojuvvon
bealli
idjadangolut.
bå1kkaumiifl, bargojoavkku golut,
doaimmahatgolUt ja diediheapmi.

Opetusministeriön osoittamalla määrära
halla hoidettiin suurin osa kustannuksis
ta: linja-autokuljetukset. tuomaniston
palkkiot ja matkakulut, materiaalit, tek
niikan kulut, juliste, valtakunnalliseen
tapahtumaan lähteneiden osallistujien
osallistumis-, ruokailu- ja yöpymiskulut.
puolet jaetuista palkinnoista, työryhmän
kulut, toimistomenoja ja tiedotus.

Soadegili gielda attii Vuohu birasviesu
ja skuvlla nuvttå geavahussii ja fälai beai
veborramua buot oasseväldiide. 0 lelda
huksii maiddäi dähpähusa väräs odda
låvddi ja fievrredii dähpåhusa biergasiid
(omd. lassestuoluid) nuvttå Soaclegilis
Vuohui ja ruovttoluotta.

Sodankylän kunta antoi Vuotson monitoi
mitalon ja koulun ilmaiseksi käyttöön ja
tarjosi lounaan kaikille osallistujille.
Kunta rakensi myös tapahtumaa varten
uuden esiintymislavan ja kuljetti tapahtu
man tarvikkeita (mm. lisätuolit) ilmaisek
si Sodankylästä Vuotsoon ja takaisin.

Soadegili sämiid searvi jugii 2500 mk
ovddas bälkkaurfliid oasseväldiide.

Sodankylän saamelaisseura jakoi 2500
mk edestä palkintoja osallistujille.

DIEDIHEAPMI

TIEDOTUS

Dåhpåhusa diediheapmi vulggii johtui
ociclajagemänus go oahpahusministeriija
almmuhii, ahte mearremhta dähpähussii
Diedähusat såddejuvvo
miedihuvvo.
lea
main
skuvllaide,
buot
jeclje
oahpahus.
sämegiela dahje sämegielat
Dasa lassin äi birra diedihuvvui
sämeguovilu gielddaide ja sämeserv
viide.

Tapahtuman tiedottaminen käynnistyi
tammikuussa kun opetusministeriöstä
saatiin tieto, että tapahtumaa varten
Tiedotteita
myönnetään määräraha.
lähetettiin kaikille kouluille, joissa on
saamen kielen tai saamenkielistä opetus
ta. Lisäksi asiasta tiedotettiin saamelais
alueen kunnille ja saamelaisjärjestöille.

sierralägan)
(3
Aviisadiedähusat
säddejuvvojedje raclioide ja aviissaide,
main oassi leige uovvumin dähpähusa.
Dähpähusa birra ledje Ällosat aviissain
ja mäinnaumit Sämi radios juo ovdal
dähpähusa.

Lehdistötiedotteita (3 erilaista) lähetet
tiin radioille ja lehdille, joista osa olikin
seuraamassa tapahtumaa. Tapahtumas
ta oli ennakkojuttuja lehdissä ja Sämi
radiossa.

Sämenuoraid däiddadähpähus oaul
bures saji Lappi väidoaviissain, guoviora
dios ja Sämi radios.

Saaamelaisnuorten taidetapahtuma sai
hyvin tilaa Lapin päälehdissä, alueradios
sa ja Särni radiossa.

KRITIIIKKA JA GIITOSAT

KRITIIKlI JA KIITOKSET

Sämenuoraici däiddadåhpahusa ulbmil
sämegiela ja sämi identitehta nannemis
lihkkostuvai dänge häve bures. Vuohu
lea giläs, gos sämegiella lea viehka mud
dui jävkan.
Oili olbmot atne hui
ävkkalaian dan, ahte Vuohusge ordne
juvvojit sämegielat dåhpähusat. Dasa

Saamelaisnuorten taidetapahtuman ta
voite saamen kielen ja saamelaisen iden
titeetin vahvistamisesta onnistui tälläkin
kertaa hyvin. Vuotso on pieni kylä, jossa
saamen kieli on paljolti kadonnut. Kylän
ihmiset pitivät hyödyllisenä sitä, että
Vuotsossakin järjestetään
5

lassin lea sämemänäide ja -nuoraide
beassat deaivat earå
movttiidajittj
mäiiåid ja nuoraid ja geavahit oktasa
gielaset.

saamenkielisiä tapahtumia. Lisäksi saa
melaislapsille ja -nuorille on innostavaa
päästä tapaamaan muita lapsia ja nuoria
ja käyttämään yhteistä kieltään.

Oahpaheadcljitja oalippit ledje råhkadan
buriid
earenoamä
ja
härjehallan
dåhpåhus
ahte
,
mii
åjeha,
progråmmaid
adnojuvvo stuorra årvvus skuvllain. Dät
dähpåhus lea addan oktan buot dehä
leamos sämegiela ja sämegielat oahpa
husa doarju deaivvadeapmin.

Kouluissa oli valmistettu ja harjoiteltu
erittäin hyviä esityksiä, mikä osoittaa,
että tapahtumaa pidetään kouluissa suu
ressa arvossa. Tämä tapahtuma on muo
dostunut yhdeksi kaikkein tärkeimmistä
saamen kielen ja saamenkielistä opetus
ta tukevaksi tapaamiseksi.

Tekiiihkka lel dän jagi cligojuvvon åiggil
ja dat doaimmaige viehka bures. Muhtin
äjåhusaid äigge leclje goittotge teknihka
1a vättisvuodat.

Tekniikka oli tänä vuonna tilattu ajoissa
ja se toimikin melko hyvin. Joidenkin
esitysten aikana oli kuitenkin teknisiä
vaikeuksia.

Earenoamä giitosiid dåhpähusa lihkos
tuvvamis änssait Vuohcu skuvlla oahpa
headcljit, oahppit ja gievkkanbargit, Birit
Anni Magga ja Inkermarja Hetta, geat
leclje bargan ollu dähpåhusa ovdii.

lrityiset kiitokset tapahtuman onnistumi
sesta ansaitsevat Vuotson koulun opetta
jat, oppilaat ja keittiön työntekijät, Birit
Anni Magga ja Inkermaija Hetta, jotka
olivat työskennelleet paljon tapahtuman
eteen.

-‘
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SÄMENUORAID

DÄIDDADÄHPÄHUS4IVk/
DAL VUOHiUS:
birasviesus bearjadaga 29.3.1996
dmu 12.00 räjes

guossit
GÄRASAVVONIS njuorggänis HELSSEGIS
gäregasnjärggas A VVILIS
EAVETJÅVRRIS njellimis
vuovdaguoikkas GILBBESJÅ vRRIS
heahtäs LEAIBEJÄ vRRIs
ANARIS soadegllis
bälojotnjälinmis

ordnej. Sämiid skuvlenä.iidräddj, Soadegili
gielda, Vuohu skuvla, Soadegili sämiid searvi
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