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Sämenuoraid dåiddadähpåhus 1994
Saamelaisnuorten taidetapahtuma 1994

Sämiid skuvlenäiidräddi mearriclii
oahkkirnisttis 28.3.1994 ordnet
sämi nuoraid daiddadähpähusa.
Ovddit jagiin daiddadähpähusa lei
ordnen Lappi leana nuoraidlävdegod
di ovttas sämeguovilu gielddaiguin.

Jagi 1994 riikka däsi daid
dadähpähusa njuolggadusat ledje
rievdan nu, ahte leana däsi dåhpä
husat eai ordnejuvvon, man geail
sämi nuoraide ii live ollege dähpä
hus ordnejuvvon. Sierra guovlluid
nuorat gaige njuolgga aimmuhit ie
aset riikka däsi dähpähussii.

Skuvlenälldräddi lel 13.8.1993
sädden oahpahusministeriiai reivve,
mainna dat giddii fuopmäumi säme
nuoraid däiddadähpähusa stuorra
mearkkaupmäi. Däiddadähpähus
lea movttiidahttän nuoraid ea
renoamäit musihkain bargat ja dasa
lassin dat lea skuvllaid sämegiela ja
sämegielat oahpahusa dorjon. Räddi
anil dehaiaan, ahte sämenuoraide
ain ordnejuvvoll sierra dähpähus.
TJlbmiIin äsahuvvui oaut åigäi dav
viriikkala dähpähusa, mii eane
musat doarjjoii nuoraid giellamähtu
ja nanneil lunddola oktavuodaid
earå riikkaid sämenuoraiguin.

Oahpahusministerlia ujuhii sämiid
skuvlenälldräddåi 28.000 märkki
mearreruda dähpähusa ordnemii.
Dan maä räddi äsahli bargojoavk
ku vä1mmata1lat ja ollauhttit däh
pähusa. Bargojovkui namahuvvojedje
leanadäiddär Kerttu Vuolab, oahpa
headdjit Eina Magga ja Helena Vai
keapää ja Eanodaga gieldda skuvla
doaimmahoavda Laila Vuopionperä.
Bargojoavkku ÖäIiin ja dliediheamis
västideaddjin barggai rädi å1li.

Saamelaisten koulutusasiainneuvos
to päätti kokouksessaan 28.3.1994
järjestää saamelaisnuorten taideta
pahtuman. Aikaisempina vuosina
taidetapahtuman olivat järjestäneet
Lapin läänin nuorisolautakunta yh
dessä saamelaisalueen kuntien kans
sa.

Vuonna 1994 valtakunnallisen tai
detapahtuman säännöt olivat muut
tuneet siten, ettei läänin tason ta
pahtumia järjestetty, minkä takia
saamelaisnuorffle ei olisi järjestetty
tapahtumaa laisinkaan. Eri puofflta
tulevien nuorten piti ilmoittautua vai
takunnaifiseen tapahtumaan suo
raan.

Koulutusasiainneuvosto oli 13.8.
1993 lähettänyt opetusministeriölle
kirjeen, jolla se kiinnitti huomiota
saamelaisnuorten taidetapahtuman
suureen merkitykseen. Taidetapah
tuma on innostanut nuoria ennen
muuta musiikin harrastamiseen ja
lisäksi tukenut koulujen saamen
kielen ja saamenkielistä opetusta.
Neuvosto piti tärkeänä, että saame
laisnuorille järjestettäisiin edelleen
kin erillinen tapahtuma. Tavoitteeksi
asetettiin pohjoismaisen tapahtuman
aikaansaaminen, mikä tukisi eniten
nuorten kielitaitoa ja loisi luontevia
yhteyksiä muiden maiden saamelais
nuoriin.

Opetusministeriö osoitti saamelais
ten koulutusasiainneuvostolle 28.000
markan määrärahan tapahtuman
järjestämiseen, minkä jaikeen neu
vosto asetti työryhmän valmistele
maan ja toteuttamaan tapahtumaa.
Työryhmään nimettiin läänintaiteilija
Kerttu Vuolab, opettajat Eina Magga
ja Helena Valkeapää ja Enontekiön
kunnan koulutoimenjohtaja Laila
Vuopionperä. Työryhmän sihteerinä



Dåiddadähpåhus mearriduvvui
ordnet Heahtäs 18.5. oktasabarggus
Eanodaga gielddain ja mielde bovde
juvvojedje maiddäi Ruoa beale Gå
rasavvona ja Norgga beale Guovdage
ainnu sämeskuvllaid oahppit. Suo
ma bealde dähpähussii bovdejuvvo
jedje buot sämegiela ja sämegielat
luohkäid oahppit. Oahppllde ordne
juvvui ä1]in- ja govvagflvvohallan
temäs ‘Mu Säpmi’.

Oahpahusministenilas oojuvvon
mearrerudain dähpähusbäikäi ordne
juvvojedje bifiasähtut Anäris ja Ohce
jogas. Dasa lassin addojuvvui doarj
ja Eanodaga skuvllain boahtti oahp
plld sähtuide. Soadegifi gielda ordnii
sähtu Vuohöu ja Soadegifi oahppllde.

Dähpähusas eai berrojuvvon oas
seväldinmävssut. Maiddäi Paavo
viesus ordnejuvvon boradeamit ledje
oasseväldiide nuvttä.

Diddadähpähusa progrämma
Dähpähussii aimmuhuvvojedje meas
ta 200 nuora 20 sierra skuvllas.
Norgga Guovdageainnus ledje moad
de oasseväjdi. Dähpähusa giellan lei
davvisämegiella.

Dähpähusa rahat oahpaheaddji
Helena Valkeapää. Oaneha rahpan
feastta maqä dmu 12 (dmu 16.30
rädjäi) bargojuvvui iea sierra bar
gobäjis.

Bivnnuheamos bargobäjiin lei Wim
me Saari jodihan luohtebädji, gos
oahppit oahpäsmuvve luohteärbäi ja
ohppe ludiid. Helena Valkeapää ja
Vesa-Matti Tastula jodihan lävilabäjis
ohppojuvvojedje sämegielat giddaläv
lagat ja dovddus sämi läviagat. Sver
re Porsangera jodihan teähterbäjis
härjehallojuvvui teähterbargu ja imp
roviseren.

Govvadäiddabäjit ledje guokte, mas
nuppi jodihii Kerttu Vuolab ja nuppi
Antti Oula Juuso. Vuolab bäjis

ja tiedotuksesta vastaavana toimi
neuvoston sihteeri.

Taidetapahtuma päätettiin järjes
tää Hetassa 18.5. yhteistyössä Enon
tekiön kunnan kanssa ja mukaan
kutsuttiin myös Ruotsin puolen Kaa
resuvannon ja Norjan Koutokeinon
saamelaiskoulujen oppilaat. Suomen
puolelta tapahtumaan kutsuttiin
kaikki saamen kielen ja saamenkie
listen luokkien oppilaat. Oppilaille
julistettiin kirjoitus- ja kuvakilpailu
teemasta ‘Minun Saamenmaani’.

Opetusministeriöltä saadun määrä
rahan turvin tapahtumapaikaile jär
jestettiin linja-autokuljetukset Inaris
ta ja Utsjoelta. Lisäksi avustettiin
Enontekiön koulufita tulevien oppi
laiden kuljetuksia. Sodankylän kun
ta järjesti kuljetuksen Vuotson ja
Sodankylän oppilaffle.
Tapahtumasta ei peritty osallistu

mismaksuja. Myöskin Paavon talolla
järjestetyt ruokailut olivat osallistujil
le ilmaisia.

Taidetapahtiiman ohjelma
Tapahtumaan ilmoittautui lähes 200
nuorta 20 eri koululta. Norjan Kou
tokeinosta osaifistujia oli muutamia.
Tapahtuman kielenä oli pohjoissaa
men kieli.

Tapahtuman avasi opettaja Helena
Vaikeapää. Lyhyen avajaisjuhlan
jälkeen klo 12 työskenneltiin seitse
mässä eri työpajassa klo 16.30 saak
ka.

Suosituin pajoista oli Wimme Saa
ren vetämä joikupaja, jossa tutustut
tim joikuperinteeseen ja opeteltiin
joikuja. Helena Val.keapään ja Vesa-
Matti Tastulan vetämässä laulupajas
sa opeteltiin saamenkielisiä kevät-
lauluja ja joitakin tunnettuja saame
laisia sävelmiä. Sverre Porsangerin
ohjaamassa teatteripajassa harjoitel
tim itseilmaisua ja improvisaatiota.

Kuvataidepajoja oli kaksi, joista
toista ohjasi Kerttu Vuolab ja toista
Antti Oula Juuso. Vuolabin pajassa



välmmatallojuvvojedje uohppan- ja
ffibmenteknihkain barggut, maid
vuoddun ledje sämi mäidnasat. Juu
so bäjis mälejuvvojedje eatnanakva
reallat.

Ilmari Laiti jodihan däktebäjis välin
matallojuvvojedje ja hervejuvvojedje
småvva dlirggat bohcco dävttis. Anni
Näkkäläjärvi oahpus dahkkojuvvojed
je ärbevirola sisteseahkaat.

Dähpähusa boddii lei badjedäsi va
1ätallansäle seinniide ceggeju’rvon
äjåhus govain, maid oahppit ledje
sierralägan teknihkain bargan ja
gilvvohallamii sädden. Govat bukte
ivnni ja liegga dovddu eahketfestii.

Gilvvohallamii säddejuvvon govat ja
äilosat ledje ovdclit beaivve ovdal
dähpähusa ärvvotallojuvvon.
Heahtala vänhemat vuvde gäfe ja

sävtta dähpähusbäikkis. Sämeguovi
lu skuv1enguovddä buvttii sistebivt
tas- ja ärbeviro1a duodjeäjähusa
bäikki ala.

Dasa lassin seinniide lei ceggejuv
von särniid skuvlenäildrädi ovddit
dähpähusaid birra (Sämi skuvla lävlu
ja Oktavuohta 1993) muitaleaddji
govvaöäjähus.

Eahketfeasta
Dähpåhusa suohttaseamos boddu lei
a1mmo1a feastan ordnejuvvon eah
ketfeasta dmu 18. Earenoamä
feastta dovddu dähpähussii buvttil
dovddus sämi däiddär Aflloha, Nils
Aslak Valkeapää, geasa Eanodaga
gielddastivrra sägajodiheaddji Hilkka
Joki attil Eanodaga gieldda kultur
bä1kkaumi.

Eahketfeastta jodil]ii leanadäiddär
Kerttu Vuolab. Ovttaslävluma ja
stohkosiid lassin dähpähusa prog
rämmas ledje mielde Ohcejoga säme
logahaga läviun- ja juoiganjoavku,
Vuohöu badjedäsi nieiddat, Gäre
gasnjärgga skuvlla musihkka- ja
teähterjoavkkut, Gärasavvona skuvl
la lävlunjoavku, nuorta1agiIlii leud
destan Anna Lumisainil, divttaid

valmistettiin leikkaus- ja liimaustek
nilkaila töitä, jotka pohjautuivat saa
melaisiin tarinoihin. Juuson pajassa
maalattiin maisema-akvarelleja.

Ilmari Laitin vetämässä luutyöpa
jassa valmistettiin ja koristeltiin pie
niä esineitä poron luusta. Anni Näk
käläjärven ohjauksessa tehtiin perin
teisiä sisnapusseja poron parkkina
hasta.

Tapahtuman ajaksi yläasteen lii
kuntasalin seinille oli pystytetty näyt
tely oppilaiden kilpailuun toimitta
mista sadoista erilaisifia teknilkoilla
valmistetuista kilpailutöistä. Kuvat
toivat iltajuhlaan väriä ja tunnelmaa.

Kilpailuun toimitetut kuvat ja Idi
joitukset oli arvosteltu tapahtumaa
edeltävänä päivänä.

Hettalaiset vanhemmat myivät
tapahtumapaikalla kahvia ja mehua.
Saamelaisalueen koulutuskeskus toi
paikalle nahkavaate- ja perinnekäsi
työnäyttelyn.

Lisäksi seiniile oli pystytettu saame
laisten koulutusasiainneuvoston
aiemmin järjestämistä tapahtumista
[Saamen koulu laulaa ja Oktavuohta
1993) kertova kuvanäyttely.

iltajuhla
Tapahtuman huipentuma oli yleisöti
laisuudeksi järjestetty iltajuhla klo
18. Tilaisuutta juhlisti läsnäolollaan
tunnettu saamelaistaiteifija NIIs-As
lak Valkeapää, jolle Enontekiön kun
nanvaltuuston puheenjohtaja Hilkka
Joki luovutti Enontekiön kunnan
kulttuuripalkinnon.

iltajuhlan juonsi läänintaiteifija
Kerttu Vuolab. Yhteislaulujen ja
leikkien lisäksi tapahtumassa esiintyi
Utsjoen saamelaislukion laulu- ja
joikuryhmä, Vuotson yläasteen tytöt,
Karigasniemen koulun musiikki- ja
teatteriryhmät, Kaaresuvannon kou
lun lauluryhmä, koltansaamenkielel
lä kolttaleuddea esittänyt Anna Lu
misalmi, runoja tulkinnut Anni Juu
so ja lauluja esittäneet Piritta ja Ari
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lohkan Armi Juuso ja lv1ut Piritta ja
Anna Näkkiäjärvi.

Eahketfeasttas maiddäi bargobäjit
bukte ovdan ieaset bargguid. Loah
pas juhkkojuvvojedje govva- ja ]]in
gilvvu bä1kkaumit. Oaivebaikka
upmin juhkkojuvvojedje vihtta 200
märkki dovddastusb1kkäumi, maid
oo uovvova oahppit:
1) Suvi West, Gäregasnjärgga vuol
ledässi [11ingilvu);
2) Johanna ja Merja Mannela, Gärä
savvona vuolledässi (govva);
3) Maarit Vuolab, Vuovdaguoikka
vuolledässi [govva);
4) Matleena Vieltojärvi, Bealdovuomi
vuolledässi [govva) ja
5) Juha Eira, Bealdovuomi vuolledäs
si (govva).

Dasa lassin juhkkojuvvojedje ka
seahtta- ja girjebä1kkäumit oktiibuot
14 gilvvu oasseväldäi:
Stig Hol.m (Vuovdaguoikka vd), Oifi
Länsman (Rivdola vd), Ailu Vaile (Gä
regasnjärgga vd), Jukka Heikurainen
(Vuovdaguoikka vd), Magreta Sara
(Menejävrri vd), Satu Pieski (Gäre
gasnjärgga vd), Karen-Anne Jomppa
nen (Menejävrri vd), Juha Vuolab
(Vuovdaguoikka vd), Minka Vuontis
järvi (Eanodaga bd), Jaana Mähönen
(Heahtä vd), Mikael Arvola (Gäre
gasnjärgga vd), Ande Labba (Heahtä
vd), Mihkkal Valkeapää (Gärasavvona
vd) ja Eeva Piritta Laiti (Vuovdaguoik
ka vd).

Oktasabargguin bälkkauvvojedje
Öeavetjävrri vuolledässi ja Gärasav
vona vuolledässi. Girje- ja kaseaht
tabä1kkaupmin juhkkojuvvojedje
Sämi kultuvra skuvlla temän -kam
panjas bähcån materialat.

Bargguid ärvvota1li joavkku mielas
gilvvohaflan lei bures lihkostuvvan,
danin go säddejuvvon barggut ledje
valjis [govat märga öuodi) ja daid
dässi lei buorre.

Dähpähus loahpahuvvui Sämi soga
läviagii, mii lävlojuvvui ovttas.

na Näkkäläjärvi.
iltajuhlassa myöskin työpajat esitte

livät aikaansaannoksiaan. Lopuksi
jaettiin kuva- ja kfrjoituskilpailun
palkinnot. Pääpalkintoina jaettiin
viisi 200 markan tunnustuspailtin
toa, jotka saivat seuraavat oppilaat:
1) Suvi West, Kariganiemen ala-aste
(kirjoituskilpailu);
2) Johanna ja Merja Mannela, Kaa
resuvannon ala-aste (kuva);
3) Maarit Vuolab, Outakosken ala-
aste (kuva);
4) Matleena Vieltojärvi, Peltovuoman
ala-aste [kuva) ja
5) Juha Eira, Peltovuoman ala-aste
[kuva).

Lisäksi jaettiin kasetti- ja kirjapal
kintoja yhteensä 14 kilpailuun osal
listuneelle:
Stig Hoim (Outakosken a-a), Oifi
Länsman (Riutulan a-a), Ailu Vaile
[Karigasniemen a-a), Jukka Heikurai
nen (Outakosken a-a), Magreta Sara
(Menesjärven a-a), Satu Pieski [Kari
gasniemen a-a), Karen-Anne Jomp
panen (Menesjärven a-a), Juha Vuo
lab (Outakosken a-a), Minka Vuontis
järvi [Enontekiön ya), Jaana Mähö
nen (Hetan a-a), Mikael Arvola [Kari
gasniemen a-a), Ande Labba (Hetan
a-a), Mihkkal Valkeapää (Kaa
resuvannon a-a) ja Eeva Piritta Laifi
[Outakosken a-a).

Yhteistöistä palkittiin Sevettijärven
ala-aste ja Kaaresuvannon ala-aste.
Kirja- ja kasettipailtintoina jaettiin
Saamelaiskulttuuri koulun teemana
1993- kampanjasta jääneet materiaa
lit.

Työt arvostelleen raadin mielestä
kilpailu oli hyvin onnistunut, koska
lähetettyjä töitä oli runsaasti (kuvia
useita satoja) ja niiden taso oli hyvä.

Tapahtuma päätettiin yhdessä
laulettuun Saamen suvun lauluun.
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Dhpähusa goasttädusat
Oahpahusministeriia öujuhan mear
rerudain dikojuvvui stuorämus oas
si goluin: boradeamit, bifiasähtut,
jodiheaddjild bäikkät ja mätkerudat,
ruhtabä1kkaumit, bargobäjiid mate
riälat ja bierggasbuhtadusat.

Soadegifi gielda mävssii ieas gield
da öälippiid linjäl5iilasähtuid. iappi
leanaräddehus goasttidii däid
dadähpähusplakähta. Bargojoavkku
goluid mävssll oahpahusministeriia
sårniid skuvlenäiidrädi geavahussil
ujuhan mearrerudas. Maiddäl
boasta- ja märjgengolut dikojuvvo
jedje rädi doaibmamnearrerudas.

Eanodaga gielda attii b±kki aide
våldojuvvon kopiaid nuvttä ja fuolahii
gilvobargguid mähcaheamis ja daid
boastagoluin.

Krltlhkka ja giltosat
Däiddadähpähus lei mäjggabea1agut
go ovddit dähpähusat, daningo iuiel
de lei maiddäi govvendäldu, ä1lin,
teähter ja duodji. Bädjebargu attii
buohkaide vejolavuoda aktiivvala
at vaidit oasi dähpähussll. Ovddit
dähpähusat leama eana läviuri- ja
juoigangilvvohallamat.

Boahtte dähpåhusaid väräs leat
buktojuvvon ovdan sävaidagat, ahte
oassevaidllt sähtaedje johtit sierra
bargobäjiin dan mielde go lea he
rotupmi. Däl oassev1dit ledje alin
muhan ieaset ovtta bargobådjija
ledje oppa iggi das.

Dähpähus ii vuos addan davviriik
kalaan, muhto boahttevuodas dat
värra livll vejola. Stuorämus siv
van dasa, ahte Norgga beale oahppit
bähce eret lei seamma igäi deaivan
skuvllaid luopmu.

Däiddadähpähusbargojovkui, Eano
daga gIIdii, gieldda kulturälli Anneli
Aroi, Johtti säpmelaat -searväl,
govvendåiddu oahpaheaddji Heli Tuo
visii, Nils-Henrik Valkeapääija earäi
de, geat barge dähpähusa ovclii, ollu
giitosat.

Tapahtuman kustannukset
Opetusministeriön myöntämällä
määrärahalla hoidettiin suurin osa
kuluista: ruokailut, kuljetukset, oh
jaajien palkkiot ja matkakulut, raha
palkinnot, työpajojen materiaalihan
ldnnat ja laitekorvaukset.

Sodankylän kunta maksoi oman
kuntansa oppilaiden linja-autokulje
tukset. Lapin lääninhallitus kustansi
taidetapahtumajulisteen. Työryhmän
kulut maksoi opetusministeriö saa
melaisten koulutusasiainneuvoston
käyttöön osoittamasta määrärahasta.
Myöskin postitus- ja kopiointikulut
hoidettiin neuvoston toimintamäärä
rahasta.

Enontekiön kunta antoi ilmaiseksi
paikanpäällä otetut valokopiot ja
huolehti kilpailutöiden palauttami
sesta ailieutuneista postikuluista.

Kritiikki ja kiitokset
Taidetapahtuma oli aikaisempia ta
pahtumia monipuolisempi, koska
mukana oli myös kuvallinen ilmaisu,
kirjoittaminen, teatteri ja käsityö.
Työpajatyöskentely mahdoifisti kaik
kien aktiivisen osallistumisen. Aikai
semmat taidetapahtumat ovat olleet
lähinnä laulu- ja joikukilpailuja.

Tulevia tapahtumia varten on esitet
ty toivomuksia, että osallistujat voisi
vat kierrellä työpajoissa mielenkiin
tonsa mukaan. Nyt osallistujat olivat
ilmoittautuneet yhteen työpajaan ja
olivat siinä koko ajan.

Tapahtumasta ei vielä saatu poh
joismaista, mutta tulevaisuudessa se
varmasti olisi mahdollista. Suurin
syy Norjan puolen oppilaiden pois
jäämiseen oli samoihin aikoihin ajoit
tunut koulujen loma.

Taidetapahtumatyöryhniälle, Enon
tekiön kunnalle, kunnan kulttuuri-
sihteeri Anneli Arolle, Johtti säpme
laöat- järjestölle, kuvaamataidon
opettaja Heli Tuoviselle, Nils-Henrik
Valkeapäälle ja muille tapahtuman
onnistumiseksi töitä tehneiile paljon
kiitoksia.
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