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SAAMELAISNUORTEN TAIDETAPAHTUMA 2016

järjestettiin maaliskuun 30. - 31. päivänä saamelaiskulttuu-
rikeskus Sajoksessa Inarissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
osoitti saamelaiskäräjille taidetapahtuman järjestämiseen 
sekä Nuori Kulttuuri -säätiön järjestämään TEATRIS -tapah-
tumaan osallistumiseen yht. 40 000 euroa. Projektihenkilök-
si palkattiin Unna-Maari Pulska kahdeksi kuukaudeksi. 

Järjestelyihin osallistuivat saamelaiskäräjiltä koulutus- ja 
oppimateriaalitoimisto, Kuáti-projekti, nuorisoneuvosto ja 
saamelaismusiikkikeskus sekä Inarin kunta ja Saamelaisalu-
een koulutuskeskus. Ääni- ja valotekniikasta vastasi Sajok-
sen tekninen osasto. Tapahtuman turvallisuussuunnitelma 
pohjautui Sajoksen pelastussuunnitelmaan. Tapahtumassa 
työskenteli neljä järjestyshenkilöä sekä kaksi ensiapuvas-
taavaa. Tapahtumapäivinä tarjottiin kaikille tapahtumaan 
osallistuville Ivalon valmistuskeittiön sekä Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen järjestämä ruokailu. Tapahtumaan ei 
peritty osallistumis- tai pääsymaksuja. 

Ryhmät tulivat Inariin Enontekiöltä, Utsjoelta ja Sodan-
kylästä busseilla. Lisäksi osallistujia tuli Rovaniemeltä, Ou-
lusta ja pääkaupunkiseudulta. Yöpaikka järjestyi kaikille 
Inarin majoituspaikoista sekä koulusta.   

Tapahtuman avasi saamelaiskäräjien puheenjohtaja 
Tiina Sanila-Aikio. Tervehdyksensä toivat lapsiasiainval-
tuutettu Tuomas Kurttila, OPH:n pääjohtaja Jorma Kauppi-
nen sekä Nuori Kulttuuri-säätiön vt.toiminnanjohtaja Sari 
Rehèll. Lisäksi avajaisissa esiintyivät tanssijat Auri Arola ja 
Jimi Kettunen sekä balettiopiskelijat Katja ja Birit Haarla. 
Avajaisissa julkistettiin myös saamelaisen varhaiskasvatus-
materiaalipankki ”Kuátin” nettisivut www.kuati.fi.  Lopuksi 
kuultiin Gájanas-yhtyeen musiikkia. Tapahtuman juonsivat 
Terhi Harju koltansaameksi, Unna-Maari Pulska pohjois-
saameksi sekä Neeta Jääskö inarinsaameksi. 

Raadin työskennellessä yleisö katseli musiikkivideoita 
sekä aulan monitorista videokoosteita edellisten vuosien 
tapahtumista. 

Programm – ohjelm –  Prográmma  30.3.2016   SajoS
 

12-14   Boradeapmi - peivipurrâmuš - KõsKKpeeiʹv porrmõš - Lounas

14-17   dánsunBargoBájit - tánssámpargopáájáh  - tansstuejjpõõʹrte - tanssipajat

19.00 -    

auri ahoLa & jimi Kettunen dánsa - tánssâ - tanss 

tuomas KurttiLa              mánáidáittardeaddji - pärniäššiváLdáLâš - 

                            päärnaiaaʹšši vaʹLdduumneǩ - LapsiasiainvaLtuutettu 

Kuáti - heLi aiKio, raija LehtoLa, maiju saijets

jorma Kauppinen, oph          dearvvuođat heLssegis! tiõrvvʼvuõđ heʹLssnest!          

                           tiervuođah heLsigist! terveisiä heLsingistä! 

Biret & Katja haarLa         dánsa - tánssâ - tanss

gájanas

SÁMENUORAID DÁIDDADÁHPÁHUS 2016

ordnejuvvui njukčamánu 30. - 31. beaivve sámekultur-
guovddáš Sajosis Anáris. Oahpahus- ja kulturministeriija 
čujuhii dáiddadáhpáhusa ordnemii ja Nuorra Kultuvra 
-vuođđudusa ordnen TEATRIS -dáhpáhussii oassálastimii 
oktiibuot 40 000 euro. Projeaktabargin bálkáhuvvui guovtti 
mánotbadjái Unna-Maari Pulska. 

Ordnemiidda oassálaste sámedikki skuvlen- ja 
oahppamateriáladoaimmahat, Kuáti-prošekta, sámemu-
sihkkaguovddáš ja nuoraidráđđi sámedikkis sihke Anára 
gielda ja Sámeguovllu oahpahusguovddáš. Jietna- ja 
čuovgateknihkas vástidii Sajosa teknihkalaš ossodat. 
Dáhpáhusa dorvvolašvuohtaplána vuođđuduvai kultur-
guovddáža gádjunplánii. Dáhpáhusas barge vihtta 
ortnetdoalli ja guokte vuosttašveahkkeolbmo. Beivviid 
áigge fállojuvvui oassálastiide skuvlaborramuš, man Avvila 
guovddášgievkkan  ja Sámeguovllu oahpahusguovddáš or-
dnejedje. Dáhpáhussii eai berrojuvvon oassálastin- eaige 
sisabeassanmávssut.  

Joavkkut bohte bussiiguin Anárii Eanodagas, Ohcejogas 
ja  Soađegilis.  Dasa lassin bohte oassálastit Roavvenjárggas, 
Oulus ja oaivegávpotguovllus. Idjadeapmi ordnašuvai 
buohkaide Anára idjadanbáikkiin ja skuvllas.   

Dáhpáhusa rabai sámedikki sátnejođiheaddji 
Tiina Sanila-Aikio. Rahpamii bukte dearvvuođaideaset 
mánáidáittardeaddji Tuomas Kurttila, OPH hoavda Jorma 
Kauppinen sihke Nuorra Kultuvrra vs.doaibmajođiheaddji 
Sari Rehèll. Rahpamis loaiddastedje dánsut Auri Arola ja 
Jimi Kettunen sihke baleahttastudeanttat Katja ja Birit 
Haarla.   Rahpama oktavuođas  rahpasedje maiddái sámi 
árrabajásgeassima materiálabáŋku neahttasiiddut www.
kuati.fi.  Loahpas guldaluvvui vel Gájanas- musihkkajoavku. 
Dáhpáhusa láidestedje Terhi Harju nuortalašgillii, Unna-
Maari Pulska davvisámegillii ja Neeta Jääskö anárašgillii.

Duopmáriid barggu áigge olbmot gehčče sámemusihk-
kavideoid ja aulas vel videoid ovddit jagiid dáiddadáhpá-
husain.  

Juonalaččat
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Programm – ohjelm –  Prográmma  31.3.2016   SajoS
 
9.00 Sámenuoraid TeáhTergeahčalmaS álgá! - Säminuorâi TeaTTerkejâlmâS álgá! - Sääʹmnuõri 
Tea’TTer-ǩiõčldõS älgg!
12-14 Boradeapmi - peivipurrâmuš - kõSkkpeeiʹv porrmõš

1. Anárašluohkká: ”Čáhálig aarni” 20 min. - Aanaar, stivrejeijen Petra Kuuva 
2. Meahccemánát: ”Skealbma gánda” 7 min. - Ohcejotnjálbmi ja Sirbmá,   

bagadeaddjin Aura Pieski ja Ellen Knutsen 
3. Gárasavvona mánát : “Beaivvi nieida” 15 min. - bag. Ulla Magga 
4. Luopmánat: ”Luomejeakkis” 15min. - Vuohčču, bag. Elli-Marja Hetta ja Marja Magga 
5. ”Meahci ipmašat” 15 min. - Avvila vuolledássi, bag. Maarit Niittyvuopio 
6. Gáregasnjárgga gopmit: ”Čuđit bohtet” 15 min. - bag. Irene Länsman 
7. Giehtaruohttasa nuorat: ”Uldda lonuhus” 25 min.        - 

Gárasavvon, bag. Taina Syväjärvi 
8. Gatnešat: ”Gufihtarlonuhus” 25 min. – Ohcejohka, bag. Niilo Rasmus, Eila Tapiola 
9. Njäälgissekkâ: ”Komovuotâsämmiliih” 20 min.         

- Aanaar, stivr. Maijukka Pyykkö já Elle-Maaret Näkkäläjärvi 
10. Nieiddat ja gánda: ”Biette ja Risten – ráhkisvuođa muitalus Sámis” 15 min.    - 

Roavvenjárgga sámegiela lohkkit 
11. Juonalaččat: ”Vuosttas geahčastagas” 30 min.  - Avvila badjedássi ja logahat,   

bag. Janita Känsälä ja Sara Keränen 
12. Dihtordohkát: ”Boles Buđet ja várálaš suollemasvuohta” 20 min.     - 

SOG-SAKK virtuálaskuvla, bag. Ellen Pautamo 

LAJIT JA TAVOITTEET
Vuoden 2016 teemana oli teatteri valtakunnallisen Nuori 
Kulttuuri -teeman mukaisesti. Erityisenä saamelaislajina 
oli tanssi-, kuva&media- ja pelityöpajoja, jotka pidettiin 
ennen avajaisia. Tanssipajojen ohjaajina toimivat tans-
sijat Auri Ahola ja Jimi Kettunen (modern ja jazztanssi, 
breakdance), opiskelija Olá-Mihkku Länsman (paritans-
si), Biret ja Katja Haarla (balettioppilaat). Kuáti -projek-
tityöntekijät Heli Aikio, Maiju Saijets ja Raija Lehtola 
opastivat lapsia pelaamaan ”Sohkaspeallu” (saamelainen 
sukupeli) -peliä. SAKK:n medialinjan Tarmo Lehtokan-
gas ja Niki Rasmus vetivät kuva- ja mediatyöpajoja. 

Kaikki ilmoittautumiset tehtiin Webropolin kautta 
internetissä. Tapahtuma sai näkyvyyttä myös face-
bookissa ja instagramissa (#sn_sajos2016). 

Tapahtumaan kutsutaan kaikki saamelaislapset ja -nuo-
ret sekä saamen kielen ja saamenkielisten luokkien op-
pilaat. Myös koulujen ulkopuolella toimivat nuoret voi-
vat osallistua. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuman päätavoitteena 
on tarjota nuorille tilaisuus kehittää taitojaan ja näyttää 
niitä muille sekä saada innostavaa palautetta.  Raadin 
toivotaan painottavan arvostelussaan erityisesti nuorten 
omaa panosta esitysten valmistamisessa. 

Tärkeänä tavoitteena on aina ollut myös lasten ja nuor-
ten saamen kielen taidon ja saamelaisen identiteetin vah-
vistaminen. Lisäksi tapahtuma tukee merkittävällä tavalla 
oppilaiden, opettajien, vanhempien ja saamelaisyhdistys-
ten yhteistyötä.

Taidetapahtumia on järjestetty 1970-luvun alun vuo-
sista alkaen ja niistä on tullut saamelaisnuorille tärkeä 
areena sekä taideharrastusten että saamen kielen näkö-

ŠLÁJAT JA ULBMILAT  
Jagi 2016 temán lei teáhter riikkaviidosaš Nuorra 

Kultuvra -temá mielde.  Sámefáddán ledje dánsa-, 
govva & media- ja speallanbargobájiid, maid dolle ovdal 
rahpandilálašvuođa. Dánsabargobájiid bagadeaddjin 
ledje ámmátdánsut Auri Ahola ja Jimi Kettunen 
(modearna ja jazzdánsa, breakdance), studeanta Olá-
Mihkku Länsman (bárradánsa), Biret ja Katja Haarla 
(baleahttaoahppit). Kuáti -prošeaktabargit Heli Aikio, 
Maiju Saijets ja Raija Lehtola oahpistedje mánáid speallat 
”Sohkaspealu”. SOG medialinjá Tarmo Lehtokangas ja 
Niki Rasmus doalaiga govva- ja mediabargobájiid. 

Buot almmuheamit bohte Webropol bokte inter-
neahtas. Dáhpáhus beasai oidnosii maiddái facebook ja 
instagram bokte (#sn_sajos2016). 

Dáhpáhussii bovdejuvvojit buot sámemánát ja –nuorat 
sihke skuvllaid sámegiela lohkkit ja sámeluohkáid 
oahppit. Oassálastin lea vejolaš maiddái skuvllaid 
olggobealde doaibmi nuoraide. 

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa váldoulbmilin lea 
fállat nuoraide dilálašvuođa ovddidit dáidduideaset, 
vejolašvuođa čájehit dáid maiddái earáide ja oažžut 
movttiidahtti árvvoštallama. Duopmáriin vurdojuvvo, 
ahte sii deattuhit árvvoštallamis erenoamážit nuoraid 
iežas oassálastima čájáhusaid ráhkadeapmái. 

Dehálaš ulbmilin lea álo leamašan maiddái mánáid ja 
nuoraid sámegiela dáiddu ja sámi identitehta nannen. 
Dasa lassin dáhpáhus nanne mearkkašahtti mearis maid-
dái oahppiid, oahpaheddjiid, váhnemiid ja sámi servviid 
ovttasbarggu. 

Dáiddadáhpáhusaid leat ordnen 1970-logu álgojagiid 
rájes ja dain lea šaddan sámenuoraide dehálaš arena 
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kulmasta. Tapahtuma on tarjonnut ensimmäisen ylei-
sön monille nykyisin tunnetuille saamelaistaiteilijoille 
ja kannustanut nuoria musiikkiharrastuksiin, teatteri-
ilmaisuun, tanssiin, kuvataiteeseen ja kirjoittamiseen. 
Saamelaisnuorten taidetapahtuma on ainoa vuosittain 
järjestettävä saamenkielinen nuorisotapahtuma Ijahis 
Idja– musiikkifestivaalin sekä Skábma-filmifestivaalin las-
ten- ja nuortenpäivien lisäksi. 

OSALLISTUJAT JA LUKUJA
Työpajoihin ja teatterikatselmukseen ilmoittautui 
noin 270 lasta ja nuorta. Teatteriesityksiä oli 12 (108  
nuorta) ja erilaisia työpajoja oli 16. Kaikki halukkaat 
eivät mahtuneet työpajoihin, joten nopeassa aikatau-
lussa järjestettiin lisäksi kuva- ja mediatyöpajoja. 
Yleisöä ja tapahtumaan osallistujia oli n. 400 henkeä. 

PALKINNOT
Kaikki kilpailuihin osallistuneet saivat tapahtumasta 
muistoksi osallistumistodistuksen. Saamelaiskäräjät 
palkitsi nuoria jakamalla kuusi 200 euron suuruista sti-
pendiä kannustukseksi teatteriharrastuksen jatkami-

sihke dáiddalaš astoáigge doaimmaid ja sámegiela dáfus. 
Dáhpáhus lea fállán vuosttas lávddi máŋgga dálá dovddus 
sámedáiddárii ja movttiidahttán nuoraid hárjehallat 
musihka, teáhtera, dánsuma, govvadáidagiid ja čállima.  
Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lea áidna jahkásaččat 
ordnejuvvon sámegielat nuoraid dáhpáhus Ijahis Idja– 
musihkkafestivála sihke Skábma-filbmafestivála mánáid- 
ja nuoraidbeivviid lassin. 

OASSÁLASTTIT JA LOGUT 
Bargobájiide ja teáhtergeahčalmassii almmuhed-
je sullii 270 máná ja nuora. Teáhterbihtát ledje 12 
(108 nuora) ja sierra bargobájit ledje 16. Buohkat eai 
čáhkán dánsunbargobájiide, nuba ordnejuvvojedje 
jođánit lassin govva- ja mediabargobájit. 
Geahččit ja dáhpáhusa oasseváldit ledje s. 400. 

BÁLKKAŠUMIT
Buot gilvvuid oasseváldit ožžo oassálastinduođaštusaid 
muitun dáhpáhusas. Sámediggi jugii guhtta 200 euro 
sturrosaš stipeandda movttiidan dihte nuoraid joat-
kit teáhterbuđaldeami astoáiggis. Buot joavkkut ožžo 

Vaasas: Aanaar škoovlâ, Njäälgissekkâ: Komovuotâsämmiliih - 
stivrejeijen Maijukka Pyykkö já Elle-Maaret Näkkäläjärvi

Vaasa

Vaasas: Gatnešat Ohcejotnjálmmis: Gufihtarlonuhus - 
bagadeaddjin Niilo Rasmus ja Eila Tapiola

Vaasas: Giehtaruohttasa nuorat Gárasavvonis: Uldda lonuhus 
- bagadeaddjin Taina Syväjärvi
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seen. Kaikki ryhmät saivat kirjallisen palautteen esityk-
sestään. Raadissa oli kolme teatterintekijää, yksi kusta-
kin kieliryhmästä: Pauliina Feodoroff, Heli Huovinen ja Siv 
Káre Holm.  Heidän vaativana tehtävänään oli valita 3 ryh-
mää jatkoon Vaasassa pidettävään TEATRIS -tapahtumaan. 

girjjálaš máhcahaga iežaset ovdanbuktima ovddas. 
Duopmárin ledje golbma teáhtera ámmátolbmo, okta 
guđege giellajoavkkus: Pauliina Feodoroff, Heli Huovinen ja 
Siv Káre Holm. Sin váigadis bargun lei válljet 3 joavkku TEAT-
RIS -dáhpáhussii, mii dollui miessemánu loahpas Vásas.  

Saamelaisnuorten taidetapahtuma -stipendit  Sámenuoraid dáiddadáhpáhus -stipeanddat 2016

Anárašluohkká 

Anárašluohkká (1) Aanaar škoovlâ: Čáhálig aarni (Inari)

Meahccemánát (2)  Ohcejohnjálmmi ja Sirpmá skuvllain: 
Skealbma gánda (Utsjoki ja Sirma)

Avvila vuolledássi oahppit (3) Meahci ipmašat (Ivalo)

Gáregasnjárgga gopmit (4) Čuđit bohtet (Karigasniemi)

Nieiddat ja gánda (5) Biette ja Risten – ráhkisvuođa 
muitalus Sámis, Roavvenjárga (Rovaniemen 
saamenlukijat) 

Juonalaččat (6) Vuosttas geahčastagas (Ivalon lukio)

Vaasaan lähtivät / Vaasai vulge: 

Njäälgissekkâ, Aanaar škoovlâ (Inarin koulu), 

Gatnešat Ohcejotnjálmmis (Utsjokisuun koulu)

Giehtaruohttasa nuorat Gárasavvonis (Kaaresuvanto) 
Kaikki 3 ryhmää saivat stipendin Vaasassa / Buot 
golbma joavku ožžo  stipeandda Vásás. 

Foto YLE Sápmi

Gáregasnjárgga gopmit 

Meahcce-

mánát

Avvila vuolledássi 

oahppit

Nieiddat ja gánda 


