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SAAMELAISNUORTEN TAIDETAPAHTUMA HETASSA 18.4.2000
Jokavuotinen saamelaisnuorten taidetapahtuma pidettiin tänä vuonna Hetassa
18.4.2000 Hetan Musiikkipäivien yhteydessä. Järjestä jinä toimi Saamelaiskäräjät
yhteistyössä Enontekiön koulutoimen kanssa.
Enontekiön kunnan puolesta tilaisuuden avasi kunn anhallituksen puheenjohtaja Alpo
Peltovuom a ja S aamel aiskäräjien tervehdyssanat lausui koulutus- ja
oppirn ateriaalil autakunnan puheenjohtaja Erkki Lumisalmi. Tilaisuuden juonsivat
Saamelaiskäräjien kieliasiainsihteeri Ellen Näkkäläjärvi ja lehtori Nils-Henrik
Valkeapää.
Enontekiön koulun sali oli täynnä juhlapukuista saamen nuorisoa.

Tapahtuman lajit ja tavoitteet
Tapahtumassa olivat teemoina saamelaismusiikki ja teatteri. Esitysten määrää oli
rajoitettu siten, että kultakin koululta sai tulla korkeintaan yksi 15 minuutin
teatteriesitys ja yksi musiikkiesitys, tai vaihtoehtoisesti kaksi musiikkiesitystä. Tänä
vuonna teatteriesityksiä oli kahdeksan (8) ja musiikkiesityksiä 11 yhteensä 13 koululta.
Molemmissa teemoissa oli kaksi sarjaa, ylä- ja ala-asteen sarjat.
Saamelaisnuorten Taidetapahtuman tavoitteena on vahvistaa saamelaista identiteettiä.
Saamenkielisenä tapahtumana se vahvistaa saamen kielen taitoa. Tapahtumalla on
myös suuri sosiaalinen merkitys saamel aisyhteisölle. Taidetapahtum aa seuraavat
yleisönä niin ystävät, tuttavat kuin sukulaisetkin.
Tapahtuman ajankohtaa suunniteltaessa sattui ikävä kömmähdys. Tilaisuutemme
pidettiin piiäsiäisviikolla, joka on Norjan koululaisten lomaviikko. Näin ollen emme
saaneet naapurimaan saamelaislapsia esiintymään tapahtumaamme, mutta yleisön
joukossa oli saamel aislapsia sekä Norjasta että Ruotsista. Yhteispohjoismaisuuteen
pyrimme kuitenkin tuomarivalinnoili amme tuomareiden edustaessa kaikkia
pohjoism aita.
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Ä änentoisto
apahtuman äänentoistosta vastasi Ivalon Viestintäpaja. Äänentoisto sujui yleisesti
ottaen hyvin, teatteriesitysten osalta oli pieniä ongelmia mm. salin akustiikasta ja
langattomien mikrofonien vähyydestä johtuen. Kaikki esiintyjät pääsivät kuitenkin
käymään lavalla ja kokeilemaan mikrofooneja jne. ennen esiintymistä.
Taidetapahtumassa oli mukana myös Saamelaisradiosta Kalle M annela.

Palkinnot ja tuomarit
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Taidetapahtuman tuomareina toimivat teatterin osalta: Inghilda Tapio Ruotsin
Karesuvannosta, joka on mm. elokuvakäsikirjoittaja, Beaivvå —taetterista
näyttelijä Ingor Ande Ailo Gaup ja Lapin Maakuntateatterista näyttelijä Erkki
Hetta. Musiikkituomareina toimivat taiteilija Wimme Saari ja nuorta nousevaa
saamelaispolvea edustivat Heli Aikio ja Tiina Sanila. Tuomarivalinnassa oli otettu
huomioon kaikki saamen kieliryhinät, yhteispohjoismaisuus sekä luonnollisesti
tuomareiden ammattitaito.
Tuomarit jakoivat voittajille kunniakirjat ja palkintokuoret (rahapalkinnot). Lisäksi
kaikkien osallistujien kesken arvottiin kirjapalkintoja. Vuonna 2000 ei järjestetä
valtakunnallista Taidetapahtumaa
Liitteessä 1 ovat vuoden 2000 voittajat.

Tiedotus
Taidetapahtumasta tiedotettiin alustavasti jo marraskuussa 1999. Tammikuussa
lähetettiin ensimmäiset tiedotteet ja ii rnoittautumiskaavakkeet lähtivät kouluille.
Kutsut tiedotusvälineille lähetettiin viikkoa ennen tapahtumaa. Ennakkotietoa he olivat
toki saaneet jo aiemmin. Tällä kertaa järjestelyihin, erityisesti tiedottamiseen jäi
vähemmän aikaa kuin aiemmin, sillä Saamelaiskäräjien viralliset avajaiset pidettiin
1.4.2000 ja koulutussihteeri oli avaj aisjärjestelyissä aktiivisesti mukana.
Tapahtumassa valokuvasi Hetan Videopaja. Kuvat tulevat käräjien omaan käyttöön
arkistoitavaksi ja kotisivuille laitettavaksi. Videointi olisi ollut mahdollista, mutta siihen
ei nähty olevan tarvetta.

Tapahtuman kustannukset
Tapahtuma järjestettiin Opetusministeriön myöntämän määrärahan turvin.
Määrärahasta runsaat puolet ( 22 311,-) kului matkakustannuksiin (linja-auto- ja
taksimatkat Hettaan. Palkintoihin meni 3500 markkaa ja tuomareiden palkkioihin
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matkakuluineen vajaa 4000. Lisäksi kuluja aiheuttivat salin somistus, kunniakirjojen
ja julisteen suunnittelu, äänentoisto jne. Kustannukset ovat erilhisenä liitteenä 2.
Enontekiön kunta tarjosi kaikille ruoat sekä tarjosi tilat maksutta käyttöön. Väliajalla
saattoi ostaa 9 —luokan pitämästä buffetista pientä syömistä ja juomista.

Kuljetukset
Enontekiön Hettaan järjestettiin kuljetukset Karigasniemestä, Ivalosta, Inarista,
Vuotsosta ja Kilpisjärveltä. Myös yhteyskuljetukset linja-autoihin järjestettiin
käräjien puolesta. Kuljetukset sujuivat hyvin. Ivalo-Inari —suunnasta tulleiden linjaautojen aikatauluja jouduttiin tarkistamaan Pokan tien kelirikon vuoksi.
Paluumatkalla kaikki em. linja-autot tulivat Kautokeino-Karasjoki-Karigasniemi
reittiä.
—

Kiitokset!
Kiitokset kaikille, jotka olivat mukana järjestämässä vuosituhannen ensimmäistä
Saamelaisnuorten Taidetapahtumaa! Opettajille on lähetetty kiitoskirjeet ja
palautelomake, jotta voisimme ottaa opiksemme tämän vuoden onnistumisistamme ja
pikkuerheistä mme.
Liitteessä 3 on lueteltu Saamelaisnuorten Taidetapahtuman 2000 taustavoimat.

