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SÅMENUORAID
DÄIDDADÄHPÄHUS 2002

ordnejuvvui Avvila vuolledåsi skuvllas
11.04.2002. Dhpåhusa våldoordne
jeaddjin lei Såmediggi. Ear ordne
jeaddjit ledje Avvila vuoddoskuvla,
Anåra gieldda kulturdoaibma ja Såme
månåid doarjjasearvi Aslakat r.y. Okta
sabargu lihkkostuvai bures.

S åmenuoraid dåiddadåhpåhus ordnejuv
vui seamm disi dåhpåhussan go guov
logielddaid dåhpåhusat. Das sådde
juvvojedje smenuoraid ovddasteaddjit
riikka dsi Nuorra Kultuvra —dåhpå
hussii Kotkai 24.-26.5.2002.

Oahpahusministeriij a ujuhii dåhpåhusa
goluide 10.000 euro mearreruda.

DÄHPÄHUSA ORDNEN

Dhphusa vrås sahuvvon bargo
jovkui gulle Pirkko Olli, Päivikki
Nillukka-Rauhala, Maarit Niittyvuopio,
Anni Näkkäläjärvi, Rauna Paadar-Leivo
ja Anita Kumpulainen. Simedikki
bealis dåhpihusa ordnemin ledje
skuvlen- ja oahppamateriladoaimma
haga virgeolbmot ja kulturöålli.

Dåhpåhussii bovdejuvvojedje buot
smegiela ja såmegielat luohkid
oahppit. Oassevåldin lei vejola
maiddåi skuvllaid olgobealde doaibmi
nuoraide. Dåhpåhus jodihuvvui såme
gillii (eanå davvisåmegillii, muhto
maiddåi nuortala- ja anåragielain).
Dåhphusa jodihii davvisåmegillii
skuvlen- ja oahppamateriålalävdegotti
vårresågadoalli Outi Länsman.
Dåhpåhusa buffeahta doalai Avvila
såmemniid doarjjasearvi Aslakat r.y.
Avvila vuoddoskuvla fålai buot oasse
våldiide nuvttå skuvlaborramua.

Dåhphusbåikåi ordnejuvvojedje biila
såhtut Eanodagas, Ohcejogas, Gåregas
njårggas, Ceavetjåvrris ja Soadegilis.

SAAMELAISNUORTEN
TAIDETAPAHTUMA 2002

järjestettiin Ivalon ala-asteen koululla
11.04.2002. Tapahtuman pääjärjestä
jänä toimi Saamelaiskäräjät. Muina
järjestäjinä olivat Ivalon peruskoulu,
Inarin kunnan kulttuuritoimi ja saame
laislasten tukiyhdistys Aslakat r.y.
Yhteistyö onnistui hyvin.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma
järjestettiin seutukuntien tapahtumien
kanssa samantasoisena tapahtumana.
Siitä lähetettiin saamelaisnuorten
edustajat valtakunnalliseen Nuori
Kulttuuri —tapahtumaan Kotkaan 24.-
26.5.2002.
Opetusministeriö osoitti tapahtumaa
varten 10.000 euron määrärahan.

TAPAHTUMAN JÄRJESTELYT

Tapahtumaa varten asetettuun työryh
mään kuuluivat Pirkko Olli, Päivikki
Nillukka-Rauhala, Maarit Niittyvuopio,
Anni Näkkäläjärvi, Rauna Paadar-Leivo
ja Anita Kumpulainen. Saamelais
käräjien puolelta tapahtumaa olivat
järjestämässä koulutus- ja oppimate
riaalitoimiston työntekijät ja kulttuuri-
sihteeri.

Tapahtumaan kutsuttiin kaikki saamen
kielen ja saamenkielisten luokkien op
pilaat. Osallistuminen oli mahdollista
myös koulujen ulkopuolella toimiville
nuorille. Tapahtuma oli saamenkielinen
(suurimmaksi osaksi pohjois-saamen
kielinen, mutta myös inarin- ja koltan
saamen kieliä käytettiin). Tapahtuman
juonsi koulutus- ja oppimateriaali
lautakunnan varapuheenjohtaja Outi
Länsman. Tapahtuman buffettia piti
Ivalon saamelaislasten tukiyhdistys
Aslakat r.y. Ivalon perus-koulu tarjosi
kaikille osallistujille ilmaisen koulu
ruokailun.

Tapahtumapaikalle järjestettiin linja
autokulj etukset Enontekiöltä, Utsj oelta,
Karigasniemeltä, Sevettij ärveltä ja
Sodankylästä.
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Dåhphusa vårås dahkkojuvvui plakåh
ta ja progråmmalasta, masa gova råhka
dii Avvila vuolledäsi såmeluohkkä.
Dåhpåhusas ii berrojuvvon oassevåldin
måksu. Dåhpåhusa jietnateknihkas
fuolahii Anåra gieldda nuoraid bargo
bådji. Davviriikkala dearvvuodaid
dåhpåhussii buvttii Kåräjoga kultur
skuvlla Sete—dånsunjoavku, man jodihii
Unna Kaarina Paavalniemi.

LÅJAT JA ULBMILAT

Dähpähusa våldoulbmilin lea addit
nuoraide håstalusaid ovddidit ieaset
dåidduid, fällat sidjiide jahkåsaat
vejolavuoda åjehit dåidduideaset
earåide ja oaut movttiidahtti årvvo
tallama dån barggu ovddas. Oktan
dehäla ulbmilin diddadåhpåhusain
leama ålo maiddåi månåid ja nuoraid
sämegielmähtu ja säpmelä identitehta
nannen. Dasa lassin dåhpåhus meark
kaahtti låhkåi doarju oahppiid, oahpa
headdjiid ja vånhemiid oktasabarggu.

Dåhpähusa väidoternän lei riikka däsi
dåhpåhusa mielde teåhter.
Slåjat ledje:

1) riiklca dåsi njuolggadusaid
mielde merotallojuvvon
teåhter-luohkåt,

2) ärbevirola bargguid äjåhus ja
3) rollabivttasåjåhus.

OASSEVÄLDIT JA LOGUT

Gilvvu oassevåldit ja oassevåldin
joavkkut dänjagi ledje oktiibuot 26.
Daid siste

- sullii 125 nuora vålde oasi
teåhterprogråmmaide

- sullii 60 nuora vålde oasi
årbevirola bargguid åjåhussii
ja

- sullii 30 nuora vålde oasi
rollabivttasöåj ähussii.

Geahit ja dähpåhussii oassålastän
nuorat ledje buohkat oktiibuot sullii 350
olbmo. Säle lei oppa dähpåhusa åigge
aibbas dievas. Såmegiela ja sämegielat
luohkåid oahppiid logu ektui oasse
väldiid mearri lei hui allat.

Tapahtumaa varten valmistettiin juliste
ja ohjelmalehtinen, johon kuvan valmis
ti Ivalon ala-asteen saamen luokka.
Tapahtumasta ei peritty osallistumis
maksua. Tapahtuman äänitekniikasta
huolehti Inarin kunnan nuorten työpaja.
Pohjoismaiset terveiset tapahtumaan toi
Kaarasjoen kulttuurikoulun Sete —

tanssiryhmä ohjaajansa Unna Kaarina
Paavalniemen johdolla.

LAJIT JA TAVOITTEET

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
tavoitteena on ollut aina myös lasten ja
nuorten saamen kielen taidon ja saame
laisen identiteetin vahvistaminen. Li
säksi tapahtuma tukee merkittävällä ta
valla oppilaiden, opettajien ja vanhem
pien yhteistyötä.

Tapahtuman pääteemana oli valtakun
nallisen tapahtuman mukaisesti teatteri.
Lajit olivat:

1) valtakunnallisen
sääntöjen mukaan
teatterisarjat,

2) perinnetyönäytös ja
3) roolivaatenäytös.

OSALLISTUJAT JA LUKUJA

Kilpailussa oli yhteensä 26 osallistujaa
ja osallistujaryhmää. Niiden sisällä

- noin 125 nuorta osallistui
teatteriesityksiin

- noin 60 nuorta osallistui
perinnetyönäytökseen ja

- noin 30 nuorta osallistui
roolivaatenäytökseen.

Yleisöä ja tapahtumaan osallistujia
oli yhteensä noin 350 henkeä. Sali
oli täysi koko tapahtuman ajan.
Saamen kielen ja saamenkieliseen
opetukseen osallistuvien oppilaiden
lukumäärään verrattuna taidetapah
tumaan osallistuneiden lukumäärä
oli hyvin korkea.
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Earenoamå dn j agi dåhpåhusas lei
såmenuoraid stuorra berotupmi ja
buorre måhttu årbeviro1a bargguin ja
maiddåi hutkivuohta rollabiktasiid
rhkadeamis. Tehterbihtåin lei oaj
dnimis Lappi guovilu såmi leanadiddar
Sverre Porsanger dahkan bagadallan
barggu bohtosiid. Porsanger jodii
skuvllain bagadallamin ja råvvemin
teåhterjoavkkuid ovdal dhpåhusa.

DUOPMÄRAT
Dihpähusa duopmårin ledje:

- teähterja ro11abivttasåjåhus:
girjeålli/neavttår Kirsti Paltto,
teähterjoavkku j odiheaddji
Helena Törmä, dänsunpedagoga
Unna Kaarina Paavalniemi ja
dåiddaduojår Kaija Paltto

- årbevirola bargguid åjåhus:
duojrat ja duodjeoahpaheaddjit
Lea Magga ja Ilmari Laiti.

BÄLKKAUMIT

Buot oassevåldiide juhkkojuvvojedje
oasseväldinduodastusat. Ruhtablkå
upminjuhkkojuvvojedje 100, 70ja 30
euro bä1kaumit 1, Ilja III bålkåupmin.

Riikka däsi dähpähussii såmenuoraid
ovddasteaddjin vållj ejuvvui
Gårasavvona skuvlla teåhterjoavku
bihtäinis Joga gddäi. Joavkku jodihii
oahpaheaddji Anna-Reetta Niemelä.

Erityistä tämän vuoden tapahtumassa
oli saamelaisnuorten suuri kiinnostus ja
hyvä perinteisten töiden osaaminen se
kä myös roolivaatteiden valmistami
sessa käytetty luovuus. Teatteriesi
tyksissä saattoi nähdä Lapin saamelai
sen läänintaiteilija Sverre Porsangerin
tekemän ohjaustyön tuloksia. Porsan
ger kulki kouluilla ohjaamassa ja neu
vomassa teatteriryhmiä ennen tapah
tumaa.

TUOMARIT
Tapahtuman tuomareina olivat:

teatteri ja roolivaatenäytös:
kirjailija! näyttelijä Kirsti Paltto,
teatteriryhmän ohjaaja Helena
Törmä, tanssipedagogi Unna
Kaarina Paavalniemi ja
taidekäsityön tekijä Kaija Paltto
perinnetyönäytös: käsityön
tekijät ja käsityönopettajat Lea
Magga ja Ilmari Laiti.

PALKINNOT

Kaikille osallistujille jaettiin osallistu
mistodistukset. Rahapalkintoina jaet
tiin 100, 7Oja 30 euron palkinnot 1, Ilja
III palkintoina.

Valtakunnalliseen tapahtumaan saame
laisnuorten edustajaksi valittiin Kaare
suvannon koulun teatteriryhmä esityk
sellään Joen rantaan. Ryhmää johti
opettaja Anna-Reetta Niemelä.
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BOHTOSAT! TULOKSET

3. Anira vuo11edssi, Rievssatbivddus/ Inarin ala-aste, Riekon pyynnissä

Ro1Iabivttasjhus/ roolivaatenäytös:
1. Anne Guttorm, BeaivvbivttasI Aurinko, Anra vuolledåssi/ Inarin ala-aste
2. Onni Länsman, Samna / Shamaani, Ohcejotnjlmmi skuvlal Utsjokisuun koulu
3. Taru Pohjanrinne ja Maiju Alaraudanjoki, Minumgrnild gahpir / Kuun lasten
lakki, Njuorggarna skuvlal Nuorgamin koulu

Tehter/ teatteri:
1. Grasavvona skuvla, / Kaaresuvannon koulu, Joen rantaan
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