uovus / Liite nro
2» 37 .‘3.-2
L

SÅMENUORAI D
DÄI DDADÄH PÄHUS
Saamelaisnuorten taidetapahtuma
2004
Heahtås/ Hetassa
Raporta/ Raportti
Såmediggi/ Saamelaiskäräjät
Anni Näkkäläjärvil Rauna Paadar-Leivo/ Hannu Kangasniemi / Pia Ruotsala
www.samediggi.fi

1

2OY

c

SÅMENUORAID
DÅIDDADÅHPÄHUS 2004
ordnejuvvui Eanodaga badjedäsi uhka
dansäles cuoijomånu 1. beaivve.
Dåhpåhusa våldoordnejeaddjin lei
Såmediggi. Earå ordnejeaddjit ledj e
Eanodaga gieldaja Eanodaga Såmiid
searvi. Oktasabargu lihkkostuvai
bures. Anaris, Avvilis, Soadegilis ja
Ohcejogas bohte skuvlalaat juo
ovddit eahkeda, sidjiide lei ordnejuvvon
idjadeapmi badjedåsi ja logahaga
luohkkålanjain. Såmediggi lei ordnen
disco eahkedii.

SAAMELAISNUORTEN
TAIDETAPAHTUMA 2004
järjestettiin Enontekiön yläasteen
liikuntahallissa Hetassa. Tapahtuman
pääjärjestäjänä toimi Saamelaiskäräjät.
Muina järjestäjinä olivat Enontekiön
kunta sekä Enontekiön saamelais
yhdistys. Yhteistyö onnistui hyvin.
Inarista, Ivalosta, Sodankylästä ja
Utsjoelta tulivat koululaiset jo edelli
senä iltana, heille oli järjestetty yöpy
minen yläasteen ja lukion luokkissa.
Saamelaiskäräjät oli järjestänyt illaksi
discon.

Såmenuoraid dåiddadåhpåhus
ordnejuvvui seammå dåsi dåhpåhussan
go guovlogielddaid dåhpåhusat.
Das vålljejuvvojedje såmenuoraid
ovddasteaddjit riikka dåsi Nuorra
Kultuvra dahpahussii Vaasai 14.16.5.2004.
Oahpahusministeriij a ujuhii dahpåhusa
goluide 8 000 euro mearreruda.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma
järjestettiin seutukuntien tapahtumien
kanssa samantasoisena tapahtumana.
Siitä valittiin saamelaisnuorten
edustajat valtakunnalliseen Nuori
Kulttuuri —tapahtumaan Vaasaan 14.16. 5.2004.
Opetusministeriö osoitti tapahtumaa
varten 8 000 euron määrärahan.

—
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DÄHPÄHUSA ORDNEN
Dåhpåhusa våräs åsahuvvon bargo
jovkui gulle Berit-Ellen Juuso, Eina
Magga, Anitta Aalto, Rauna Paadar
Leivo ja Anni Näkkäläjärvi.
Såmedikki bealis dåhpåhusa ledje
ordnemin skuvlen- ja oahppamateriåla
doaimmahaga virgeolbmot.

TAPAHTUMAN JÄRJESTELYT
Tapahtumaa varten asetettuun työryhmään kuuluivat Berit-Ellen Juuso,
Elna Magga, Anitta Aalto, Rauna
Paadar-Leivo ja Anni Näkkäläjärvi.
Saamelaisäräjien puolelta tapahtumaa
olivat järjestämässä koulutus- ja
oppimateriaalitoimiston työntekijät.

Dähpähussii bovdejuvvojedje buot
såmegiela ja såmegielat luohkåid
oahppit. Oassevåldin Iei vejola
maiddåi skuvllaid olgobealde doaibmi
nuoraide. Dåhpåhus jodihuvvui såme
gillii (eanå davvisåmegillii, muhto
maiddäi nuortala- ja anåragielain).

Tapahtumaan kutsuttiin kaikki saamen
kielen ja saamenkielisten luokkien op
pilaat. Osallistuminen oli mahdollista
myös koulujen ulkopuolella toimiville
nuorille. Tapahtuma oli saamen
kielinen (suurimmaksi osaksi pohjois
saamen-kielinen, mutta myös inarin- ja
koltansaamen kieliä käytettiin).
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Dåhpåhusa jodihii davvisåmegillii
Eanodaga logahaga oahppi Juhan Ovllä
Näkkäläjärvi. Eanodaga badjedåsi 8.
luohkå oahppit dolle buifeahta sihke
siste ja maiddi oigun, gosa Eanodaga
såmiid searvi lei ceggen hvu. Eanodaga
gielda fålai buot oassevåldiide nuvttå
skuvlaborrarnua. Juohke gielda fålåi
dasa lassin iditborramua ieaset
skuvlalaaide.

Tapahtuman juonsi Enontekiön lukion
oppilas Juhan Ovllå Näkkä1äjrvi.
Enontekiön yläasteen 8. luokan oppilaat
pitivät buffettia sekä sisätiloissa että
ulkona Enontekiön saamelaisyhdistyk
sen laavussa. Enontekiön kunta tarjosi
kaikille osallistujille ilmaisen koulu
ruokailun, ja kukin kunta tarjosi aamu
palan omille koululaisilleen.

0
Dåhpåhusbåikåi ordnejuvvojedje biila
sähtut Anåris, Ohcejogas ja Soadegilis.
Dåhpåhusa vårås dahkkojuvvui plakåh
ta ja progråmmalasta, maidda govva lei
våldon jagi 2000 Sämenuoraid Dåidda
dåhpåhusas. Dåhpähusas ii berrojuvvon
oassevåldinmäksu. Jietnateknihkas
fuolahii avvilala Niko Kaivosoja, gii
maiddåi lei ovddit eahkeda DJ:n discos.

Tapahtumapaikalle järjestettiin linja
autokuljetukset Inarista, Utsjoelta ja
Sodankylästä. Tapahtumaa varten
valmistettiin juliste ja ohjelmalehtinen,
joiden kuva oli vuoden 2000 tapahtu
masta. Tapahtumasta ei peritty osallis
tumismaksua. Aänitekniikasta huolehti
ivalolainen Niko Kaivosoja, joka toimi
myös edellisillan DJ:na dsikossa.

LÄJAT JA ULBMILAT
Säminuoraid dåiddadåhpåhusa våldo
ulbmilin lea addit nuoraide håstalusaid
ovddidit ieaset dåidduid, fållat sidjiide
jahkäsaöat vejolavuoda åjehit
dåidduideaset earåide ja oaut movtti
dahtti årvvotallama dån barggu
ovddas. Oktan dehåla ulbmilin
dåiddadahpahusain leama ålo maiddåi
månåid ja nuoraid såmegielmahtu ja
såpmelå identitehta nannen. Dasa
lassin dahpåhus mearkkaahtti låhkåi
doarju oahppiid, oahpaheaddjiid ja
vånhemiid oktasabarggu. Dån jagi
våldotemån lei riikka dsi dahpåhusa
mielde dånsa.

LAJIT JA TAVOITTEET
Saamelaisnuorten taidetapahtuman
päätavoitteena on antaa nuorille haas
teita omien taitojensa kehittämiseen,
tarjota heille vuosittain mahdollisuus
näyttää taitojaan muille ja saada innos
tavaa palautetta tästä työstä. Taidetapahtuman yhtenä tärkeänä tavoitteena
on ollut aina myös lasten ja nuorten
saamen kielen taidon ja saamelaisen
identiteetin vahvistaminen. Lisäksi
tapahtuma tukee merkittävällä tavalla
oppilaiden, opettajien ja vanhempien
yhteistyötä.
Vuoden pääteemana oli valtakunnal
lisen tapahtuman mukaisesti tanssi.
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låjat ledje:
O
Baleahtta
O
Dälå dnsa (sihke modeamaja odda
dånsa)
O
Stepp-, jazz- ja showdånsa
O
Free stage (streetdance, break, hip
hop ee. åiggi ihtagat)
O
Karakteara- ja ålbmotdänsa (oddaja
do1o rälilcadusat)
Eanodaga dåhpåhusas lei mielde nubbin
lädjan govvadåidda, mas temån lei
Luonddugovva: eallit, luondduihtagat,
olbmot ja sin doaimmat luonddus.
Govvidanvuohkkin lei mälen, särgun
dahje kollåa.

Lajit olivat:
O
Baletti
O
Nykytanssi (sisältää modernin ja
uuden tanssin)
O
Stepp-, jazz- ja showtanssi
O
Free stage (streetdance, break, hip
hop ym. ajan ilmiöt)
O
Karakteri- ja kansantanssi (uudet ja
vanhat sommitelmat)
Enontekiöllä oli lisäksi mukana toisena
lajina kuvataide, jonka teemana oli
Luontokuva: eläimet, luonnonilmiöt,
ihmiset ja heidän toimensa luonnossa.
Työtapana olivat piirustus, maalaus ja
kollaasit.

OASSEVÄLDIT JA LOGUT
Sierralägan joavkkut dån j agi dånsun
gilvvus ledje oktiibuot 10. Daid siste
oktiibuot 92 nuora vålde oasi dånsun
bihtåide. 300 nuora oassålaste govva
dåiddagilvui. Govvadåiddaluohkå
stuorra oassålastinlohku Iei hui
movttidahtti. Duopmårat giitaleigga
govaid dåsi, ja sudno mielas lei
erenoamå. våttis vålljet buoremusa.

OSALLISTUJAT JA LUKUJA
Erilaisia kokoonpanoja tämän vuoti
sessa tanssikilpailussa oli 10, joissa
esiintyi 92 nuorta. 300 nuorta osallistui
kuvataidekilpailuun. Kuvataidesarj an
suuri osallistuj amäärä oli ilahduttavaa.
Tuomarit kiittelivät kuvien tasoa, ja
heidän vaikeana tehtävänään oli valita
joukosta parhaat.

Geahit ja dåhpahussii oassålastån
nuorat ledj e buohkat oktiibuot sullii 350
olbmo. Såle lei oppa dåhpähusa åigge
äibbas dievva. Såmegiela ja sämegielat
luohkåid oahppiid logu ektui oasse
våldiid mearri lei hui allat.

Yleisöä ja tapahtumaan osallistujia oli
arviolta 350 henkeä. Sali oli täysi koko
tapahtuman ajan. Saamen kielen ja
saamenlcieliseen opetukseen osallistu
vien oppilaiden lukumäärään verrattuna
taidetapahtumaan osallistuneiden luku
määrä oli hyvin korkea.

DUOPMÅRAT
Dåhpåhusa duopmriid ållin doaimmai
Pia Ruotsala. Duopmrin ledje:
dånsa: dänsunpedagoga Unna-Kåre
Paavainiemi Kråjoga
kulturskuvllas ja musih1dcr Ursula
Länsman Heissegis / Angelis.
govvadåidda: govvadåiddä.r
/govvideaddji Liisa Helander
Roavesavvonis / Oslos ja
govvadåiddä.r /govvideaddji Virpi
Jefremoff Avvilis.

TUOMARIT
Tapahtuman tuomareiden sihteerinä
toimi Pia Ruotsala. Tuomareina olivat:
tanssi: tanssipedagogi Unna Käre
Paavainiemi Norjan Kaarasjoen
kulttuurikoululta ja muusikko
Ursula Länsman Helsingistä
/Angelista.
kuvataide: taiteilija / kuvittaja Liisa
Helander Rovisuvannosta / Oslosta
ja taiteilija / kuvittaj a Virpi
Jefremoff Ivalosta.

BÄLKKAUMIT
Buot oassevåldiide juhkkojuvvojedje
oassevåldinduodastusat. Ruhtabålkka
upmin juhkkojuvvojedje dånsun
luohkås 200, 150 ja 100 euro 1, Ilja III
bålkkaupmin. Govvadåiddaluohkås

PALKINNOT
Kaikille osallistujille jaettiin osallistu
mistodistukset. Rahapalkintoina
jaettiin tanssissa 200, 150 ja 100 euroa
1, Ilja III palkintoina. Kuvantekijöille

-

-

-

-
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juhkkojuvvoj edj e juohke 3 luohkås 1, II
ja III bålkkaupmin 70, 50 ja 30 euro.

jaettiin kaikissa 3 sarjassa 1, Ilja III
palkintoina 70, 50 ja 30 euron
rahapalkinnot.

Riikka dåsi dahpåhussii såmenuoraid
ovddasteaddjin vållj ejuvvui Ohcejot
njålmmi skuvlla joavku åjahusainis
Dånsa Måttaråhkkui, mii gulai
karaktearadånssaide.

Valtakunnalliseen tapahtumaan
saamelaisnuorten edustajaksi valittiin
Utsjokisuun koulun ryhmä esityksellään
Dånsa Måttaråhkkui (Tanssi esiäidille),
joka kuului karakteritansseihin.

govval kuva Taija Länsman

govva / kuva Taija Länsman

BOHTOSAT/ TULOKSET
Dänsun / Tanssi
Ohcejotnjålmmi skuvla riikka kulturdåhpahussii / Utsjokisuun koulun ryhmä
valtakunnalliseen tapahtumaan.
0 3 -luoh1dcålaat / 0 -3 luokkalaiset:
eai oasslastit / ei osallistujia
—

7 9 —luohkkulaat ja logahat / 7-9
luokkalaiset, lukio:
1. Kitisenranta skuvla / Kitisenrannan
koulu: Gärgit
2. Eanodaga badjedssi ja logahat /
Enontekiön yläaste ja lukio: He], Lola
3. Anära badjedssi / Inarin yläaste:
Jahki
-

4 6 -luohkkålaat / 4-6 luokkalaiset:
1. Ohcejotnjlmmi skuvla / Utsjokisuun
koulu: Dånsa Måttaråhkkui
2. Avvila vuolledåssi / Ivalon ala-aste:
Sami boy
2. Menej åvrri skuvla / Menesj ärven
koulu: Gidda boktä movtta
-
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Govvadåiddagilvvu bohtosat / Kuvataidekilpailun tulokset

o

3 -1uohkkå1aöat: 1. ja 2. bå1kaumit manne Bealdovuomi skuvllaja 3. bålkaupmi
Gårasavvona skuvlla oahppiide. / 0 -3 luokkalaiset: 1. ja 2. palkinto menivät
Peltovuoman koulun ja 3. palkinto Kaaresuvannon koulun oppilaille.
—

3. Jon-Iisak Juuso, Golbma ilolas ådjå

1. Terhi Yli-Yrjänäinen, GolleJoarvi

2. San Stoor, Ruovttubargu

4 6 -1uohkkå1aöat: Buot bålkkaumit manne Bealdovuomi skuvlla oahppiide. / 4
luokkalaiset: Kaikki palkitut olivat Peltovuoman koulun oppilaita.
-

2. Suoma Keskitalo, Boazujodålmahttå

1. Raija Harju, Eallu
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3. Mari-Selina Kärki, Dusse guovtti
Juovzza geazil

7 9 —1uohkkå1aat ja logahat: Buot bå1kkaumit manne Oheejoga sme1ogahaga
oahppiide. / 7-9 luokkalaiset, lukio: Kaikki palkinnot menivät Utsjoen saamelaislukion
oppilaille.
-

2. Reo Virtanen, Råvdu

1. Joni Saijets, Jie?yat vuiget

3. Torni Länsman, Säpmelas’
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