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SAAMELAISNUORTEN TAIDETAPAHTUMA 2018

järjestettiin huhtikuun 12. päivänä Inarissa Sajoksessa. Ta-
pahtuman piti olla Sodankylän Vuotsossa, mutta jouduttiin 
siirtä-mään Sajokseen Vuotson koulun ahtauden sekä tur-
vallisuussyiden vuoksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti 
saamelaiskäräjille taidetapahtuman järjestämiseen sekä Nuori 
Kulttuuri -säätiön järjestämään SOUNDS2018 -tapahtumaan 
osallistumiseen 40 000 euroa. Taideta-pahtuman tuottajaksi 
palkattiin Aleksi Ahlakorpi kahdeksi ja puoleksi kuukaudeksi. 

Järjestelyihin osallistuivat saamelaiskäräjien koulutus- ja 
oppimateriaalitoimisto, saamelaismusiikkikeskus ja nuo-
risoneuvosto, Arktista pedagogiikkaa -hanke ja medialinja 
(SAKK) sekä Inarin kunta. Ääni- ja valotekniikan hoiti Sajo-
ksen palveluyksikkö. Tapahtumaa varten laadittiin Sajoksen 
pelastussuunnitelmaan pohjautuva turvallisuussuunnitelma. 
Tapahtumassa työskenteli 5 järjestyshenkilöä sekä 2 ensiavus-
ta vastaavaa henkilöä (Antti Kiuttu, New Flow ja SPR). Tapahtu-
mapäivänä tarjottiin lounas kaikille osallistujille huoltajineen 
Čaijussa ja SAKK:ssa. Tapahtuman valokuvasi Eeva Mäkinen 
ja streamauksesta vastasivat SAKK:n medialinjan opiskelijat 
opettajansa Erkki Feodoroffin johdolla. Tapahtumaan ei peritty 
osallistumis- tai pääsymaksuja. 

Ryhmät tulivat Inariin busseilla Enontekiöltä, Sirkasta, Se-
vettijärveltä, Nuorgamista, Utsjoelta, Karigasniemeltä, Ivalos-
ta, Vuotsosta, Sodankylästä sekä Rovaniemeltä. Lisäksi osal-
listujia tuli myös Inarin kirkonkylän koulusta sekä päiväko-
deista. Muutamille pitkämatkalaisille järjestettiin yöpyminen 
hotellissa. 

Tapahtuman avasi joiulla monitaiteilija Niillas Holmberg 
Utsjoelta. Juontajina olivat Anna-Katariina Feodoroff (koltans.), 
Hilla-Maija Logje (pohjoiss.) ja Sáárá Seipiharju (inarins.). Mu-
siikkituomareiden työskentelyn aikana yleisö sai nauttia ina-
rinsaamenkielisen suosikkiräppärin Mikkâl Morottajan eli 
Amocin konsertista tai seurata Niilo Aikion ja Marketta Nilsenin 
uuden Nigá 2 -nuortenkirjan julkistamista Solju-salissa. 

Tapahtumassa myös julkistettiin Saamelaiskäräjien nuo-
risoneuvoston uusi logo. Lisäksi nuoret saattoivat tutustua 
Aseman lapset ry:n Walkers-auto Wautoon tapahtuman ajan 
Sajoksen pihalla. 

Koko tapahtuman ajan yleisöllä oli myös vapaa pääsy Sol-
ju-saliin, missä sai suurelta näytöltä seurata tube-haasteeseen 
osallistuneita videoita nonstopina.

SÁMENUORAID DÁIDDADÁHPÁHUS 2018

ordnejuvvui cuoŋománu 12. beaivve Anáris kulturguovddáš 
Sajosa sálas. Dáhpáhus galggai dollojuvvot Vuohčus, 
muhto sirdojuvvui Anárii Vuohču skuvlla gáržžes sála ja 
dorvvolašvuođasivaid dihte. Oahpahus- ja kulturministe-
riija čujuhii dáiddadáhpáhusa ordnemii ja Nuorra Kultuvra 
-vuođđudusa ordnen SOUNDS2018 -dáhpáhussii oassálas-
timii 40 000 euro. Dáiddadáhpáhusa buvttadeaddjin bálká-
huvvui Aleksi Ahlakorpi guovtti ja beali mánotbadjái. 

Ordnemiidda oassálaste sámedikki skuvlen- ja oahppa-
materiáladoaimmahat, sámemusihkkaguovddáš ja nuoraid-
ráđđi, Arktalaš pedagogiika -fitnu ja medialinnjá (SOG) sihke 
Anára gielda. Jietna- ja čuovgateknihkas fuolahii Sajosa bálva-
lanovttadat. Dáhpáhusa várás dahkkui dorvvolašvuođaplána, 
mii vuođđuduvai ovddit jagiid Sajosa gádjunplánii. Dáhpá-
husas barge 5 ortnetdoalli ja 2 vuosttašveahkkeolbmo (Antti 
Kiuttu, New Flow ja SRR). Beivvi áigge fállojuvvui borramuš oas-
sálastiide oktan fuolaheddjiiguin Cafe Čaijus ja SOG:s. Dáhpá-
husa govvidii Eeva Mäkinen, streamemis vástidedje SOG:a me-
dialinjá oahppit oahpaheaddjinis Erkki Feodoroffiin. Dáhpáhus-
sii eai berrojuvvon oassálastin- eaige sisabeassanmávssut. 

Joavkkut bohte Anárii bussiiguin Eanodagas, Gihttelis, 
Čeavetjávrris, Njuorggámis, Ohcejogas, Gáregasnjárggas, 
Avvilis, Vuohčus, Soađegilis ja Roavvenjárggas. Lassin led-
je vel oahppit Anára skuvllas ja beaiveruovttuin. Idjadeapmi 
ordnašuvai hoteallas muhtin guhkesmátkkálaččaide.     

Dáhpáhusa rabai luđiin multidáiddár Niillas Holmberg 
Ohcejogas. Láidesteaddjin ledje Anna-Katariina Feodoroff 
(nuortalašg.), Hilla-Maija Logje (davvisámeg.) ja Sáárá Seipihar-
ju (anárašg.). Musihkkaduopmáriid barggu áigge olbmot bes-
se návddašit Mikkâl Morottaja dahjege Amoca rapkonseartta 
auditorias dahje čuovvut Niilo Aikio ja Marketta Nilsena ođđa 
nuoraidgirji Nigá 2 almmustahttima Solju-sálas. 

Dáhpáhusas maiddái almmuhuvvui Sámedikki nuoraidráđi 
ođđa logo. Dasa lassin ”Aseman lapset ry:a” Walkers-biila Wau-
to lei dáhpáhusa áigge Sajosa šiljus ja nuorain lei vejolašvuohta 
oahpásnuvvat dasa. 

Oppa dáhpáhusa áigge olbmot besse maiddái Solju-sálii 
friija geahččat stuorra šearpmas tube-gilvui oassálastan video-
filmmaid nonstopi. 



3

LAJIT JA TAVOITTEET
Vuoden 2018 teemana oli musiikki valtakunnallisen 
Nuori Kulttuuri -teeman mukaisesti. Toisena teemana 
oli youtube-videoiden tekeminen eli tubettaminen, jon-
ka järjesti Arktista pedagogiikkaa -hanke (SAKK) Kalle 
Sulkamon johdolla.

Tuomareina musiikkikilpailussa toimivat saamelais-
muusikot Heli Aikio, Anna Lumikivi ja Niillas Holmberg. 
Tubetus-haasteen päätuomarina toimi yksi Suomen kuu-
luisimmista tubettajista, Mansikkka eli Maiju Voutilainen 
apunaan Xia Torikka ja Aleksi Ahlakorpi.

Kaikki ilmoittautumiset tehtiin netissä Webropolin kaut-
ta. Tapahtuma sai näkyvyyttä myös facebookissa ja insta-
gramissa. 

Tapahtumaan kutsuttiin kaikki saamelaislapset ja 
-nuoret sekä saamen kielen ja saamenkielisten luokkien 
oppilaat. Myös koulujen ulkopuolella toimivilla nuorilla 
oli mahdollisuus osallistua. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuman päätavoitteena on 
tarjota nuorille tilaisuus kehittää ja esitellä taitojaan muille 
sekä saada innostavaa palautetta.  Raadin toivottiin pai-
nottavan erityisesti nuorten omaa panosta esitysten val-
mistamisessa. 

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.

ŠLÁJAT JA ULBMILAT  
Jagi 2018 temán lei riikaviidosaš Nuorra Kultuvra -temá 
mielde musihkka. Nubbin temán lei ”tubben” dahjege 
youtube-videoid dahkan. Videogilvvohallama ordnii   
SOG:a Árktalaš pedagogihka -fitnu, man jođihii Kalle 
Sulkamo.

Duopmáriin musihkkagilvvus ledje sámemusihkká-
rat  Heli Aikio, Anna Lumikivi ja Niillas Holmberg. Tubben-
gilvvohallama váldoduopmáriin lei okta Suoma beakká-
neamos tubbejeddjiin, Mansikkka alias Maiju Voutilainen 
sihke Xia Torikka ja Aleksi Ahlakorpi.

Buot almmuheamit bohte Webropol bokte interneahtas. 
Dáhpáhus beasai oidnosii maiddái facebooka ja insta-
gramma bokte. 

Dáhpáhussii bovdejuvvojedje buot sámemánát ja –
nuorat sihke skuvllaid sámegiela lohkkit ja sámeluohkáid 
oahppit. Oassálastin lei vejolaš maiddái skuvllaid olggo-
bealde doaibmi nuoraide. 

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa váldoulbmilin lea 
fállat nuoraide dilálašvuođa ovddidit dáidduideaset ja 
čájehit dáid maiddái earáide sihke oažžut movttiidahtti 
árvvoštallama. Duopmáriin vurdojuvvui, ahte sii deattu-
hit árvvoštallamis erenoamážit nuoraid iežas oassálastima 
čájáhusaid ráhkadeapmái. 

Dehálaš ulbmilin lea álo leamašan maiddái mánáid ja 
nuoraid sámegiela geavaheami ja sámi identitehta nannen. 
Dasa lassin dáhpáhus nanne mearkkašahtti mearis maid-
dái oahppiid, oahpaheddjiid, váhnemiid ja sámi servviid 
ovttasbarggu. 
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Taidetapahtumia on järjestetty 1970-luvun alun vuosis-
ta alkaen ja niistä on tullut saamelaisnuorille tärkeä areena 
sekä taideharrastusten että saamen kielen näkökulmasta. 
Tapahtuma on tarjonnut ensimmäisen yleisön monille 
nykyisin tunnetuille saamelaistaiteilijoille ja kannustanut 
nuoria musiikkiharrastuksiin, teatteri-ilmaisuun, tanssiin, 
kuvataiteeseen ja kirjoittamiseen. Saamelaisnuorten taide-
tapahtuma on suurin vuosittain saamelaisalueella järjes-
tettävä saamenkielinen nuorisotapahtuma. 

OSALLISTUJAT JA LUKUJA
Inarissa musiikki- ja tube -kilpailuihin ilmoittautui noin 
200 lasta ja nuorta. Musiikkiesityksiä oli kymmenen ja 
tube-haasteeseen osallistuneita videoita 35. Musiikkikat-
selmuksessa erityisesti perinteinen joiku oli selvästi nos-
tanut suosiotaan. 

Tube -haasteen suosio puolestaan yllätti järjestäjät 
positiivisesti. Videoita tuli saamelaisalueen lisäksi myös 
Tampereelta saakka ja kaikki osallistuneet videot olivat 
saamenkielisiä ja kaikki kolme Suomessa puhuttua saa-
menkieltä kuuluivat niissä.

Tapahtumaan osallistui päivän aikana yhteensä noin 
400 henkeä. 

Dáiddadáhpáhusaid leat ordnen 1970-logu álgojagiid 
rájes ja dain lea šaddan sámenuoraide dehálaš arena sih-
ke dáiddalaš astoáigge doaimmaid ja sámegiela dáfus. 
Dáhpáhus lea fállán vuosttas lávddi máŋgga dálá dovddus 
sámedáiddárii ja movttiidahttán nuoraid hárjehallat mu-
sihka, teáhtera, dánsuma, govvadáidagiid ja čállima. Sá-
menuoraid dáiddadáhpáhus lea stuorámus, jahkásaččat  
ordnejuvvon sámegielat nuoraiddáhpáhus, mii ordnejuv-
vo sámeguovllus.

OASSÁLASTTIT JA LOGUT 
Anáris musihkka- ja tubben -gilvvuide almmuhedje  
iežaset sullii 200 máná ja nuora. Musihkkačájáhusat 
ledje logis ja tubben -gilvui oassálastán videot 35. 
Musihka bealde erenoamážit árbevirolaš juoigan lei 
čielgasit šaddan bivnnuheapmin. 

Tubbengilvvu bivnnutvuohta fas hirpmástuhtii ord-
nejeddjiid positiivvalaččat. Videot bohte eret sáme-
guovllus, de maiddái gitta Tampere rájes. Buot oassá-
lastán videot ledje sámegillii, ja buot golbma Suomas 
hubmojuvvon sámegiela gullojedje dain. 
Dáhpáhusas ledje beaivvi áigge oassálastit oktiibuot 
sullii 400. 
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PALKINNOT
Kaikki musiikki- ja tube-tapahtumaan osallistuneet saivat 
tapahtumasta muistoksi osallistumistodistuksen. Saamelais-
käräjät jakoi 1100 euron edestä kannustusstipendejä hyvien 
vapaa-ajan harrastusten jatkamiseen. Kaikki musiikkiryhmät 
saivat myös kirjallisena arviot omista esityksistään. 

Musiikkiraadissa oli kolme muusikkojäsentä, yksi edusta-
massa jokaista Suomessa puhuttua saamen kieltä. Heli Aikio, 
Anna Lumikivi ja Niillas Holmberg valitsivat ryhmien jou-
kosta yhden, joka pääsi esiintymään toukokuussa Mikkelissä 
pidettävään SOUNDS 2018 -tapahtumaan.

BÁLKKAŠUMIT
Buot gilvvuid oasseváldit ožžo oassálastinduođaštusaid mui-
tun dáhpáhusas. Sámediggi jugii 1100 euro ovddas stipeand-
daid movttiidan dihte nuoraid joatkit buriid áiggeádjagiid. 
Buot musihkkajoavkkut ožžo girjjálaš máhcahaga iežaset ov-
danbuktima ovddas.  

Musihkkajurys ledje golbma musihkkara, okta guđege 
Suomas hállojuvvon sámegiela nammii. Heli Aikio, Anna Lu-
mikivi ja Niillas Holmberg válljejedje ovtta musihkkajoavk-
ku ovddastit sámenuoraid SOUNDS -dáhpáhusas, mii dollui 
Mikkelis miessemánus. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma -stipendit  
Sámenuoraid dáiddadáhpáhus -stipeanddat 2018

Musiikki

Saamelaisnuorten taidetapahtuman 2018 musiikkikilpailun voitti Oarjánnieiddat Karesuvannosta esityksellään ”Min árbi”. 
Oarjanieiddat saivat 200 euron arvoisen stipendin ja osallistuvat Mikkelissä 25.-27.5.2018 järjestettävään Nuori Kulttuuri 
tapahtumaan SOUNDS:iin. Myös seuraaville jaettiin stipendi:

Musihkka: 

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa 2018 musihkkagilvvu vuittii Oarjánnieiddat Gárasavvonis čájáhusainis ”Min árbi”. 
Oarjánnieiddat ožžo 200 euro stipeandda ja besse vuolgit Mikkelii 25.-27.5.2018 Nuorra Kultuvrra SOUNDS -dáhpáhussii.  
Maiddái čuovvovaččat ožžo stipeandda: 

Biellocizážat, Ivalo/Avvil ”Gullo gullo” 100€

Čeʹvetjääuʹr päärna, Sevettijärvi/Čeavetjávri ”Aanarjäuʹrr” 100€

Vuohču juoigalaš mánát, Vuotso/Vuohčču ”Luođit” 100€

Avvila nieiddat, Ivalo/Avvil  ”Vuoi vuoi mu ja Gula gula” 150 €

Tubetus      
Saamelaisnuorten taidetapahtuman 2018 tube-haasteen voitti Ivalon 
ala-asteen oppilas Elle-Máárjá Siltala videolla ”Elle-Máárjá peivi”. 

Tubben         
Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa 2018 tubbengilvvu vuittii Avvila 
vuolledási oahppi Elle-Máárjá Siltala videoinis ”Elle-Máárjá peivi”. 

(100€): Elle-Máárjá peivi, tekijä Elle-Máárjá Siltala, Kiäváájävri (Avveel 
vyelitääsi, 0lk)

50€ stipendin saivat:

”Ru’vddcuaggas – Rautatie” tekijät Henry Haataja, Lilja Ljetoff, Henri 
Kekäle, Helmi Ljetoff, Sevettijärvi

”Hobbyhorses” tekijät Hildá Musta, Ella Kämäräinen, Sáranne 
Näkkäläjärvi, Inari

”Filbma” tekijät Elen Aina West ja Jasmina Kangasniemi, Inari

”Vuordámušat vs. duohtavuohta” dahkkit Venla Järvensivu ja Milja Suomi, Tampere

”Škoovlâst” tekijät: Arvi Lehmuslehti, Eetu Kantola ja Penjami Mattus, Inari

”Ellee sierâ” tekijät Roosa Pekkala, Lumi Pekkala, Elina Kotikangas já Aino Kiviniemi, Ivalo

”Verbâ háástus” tekijät Pinja Krupula já Ronja Sokero, Ivalo. 
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Tubettaja Mansikkka 
tulee opastamaan saamelaisnuoria

Tubettaja Mansikkka tulee kouluttamaan saamelaisnuoria 
Inariin ja osallistuu myös huhtikuun 12. päivänä Vuotsossa 
järjestettävään Saamelaisnuorten taidetapahtumaan. 
Taidetapahtuman tubetusteemaan liittyvä koulutus 
järjestetään torstaina 15. 2. klo 13.00 – 14.00 Sajoksen 
auditoriassa. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Mansikkka kertoo urastaan ja kannustaa nuoria toteuttamaan itseään rohkeasti ja 
avoimesti. Esityksen jälkeen hän vastaa yleisön kysymyksiin. Tapahtuma striimataan 
ja tallennetaan koulutuskäyttöä varten. 

Mansikkka (Maiju Voutilainen) toimii Saamelaisnuorten taidetapahtuman 
tubettamisen suojelijana sekä kilpailun videoiden tuomarina. Mansikkka on yksi 
tämän hetken suosituimmista tubettajista Suomessa. Hän on tyylikäs lifestyle-
vaikuttaja, joka rakastaa taidetta ja muotia ja inspiroituu erilaisista tyylikokeiluista. 
Maiju antaa oman äänensä kuulua. Tämän myötä hän onkin saanut useita 
tunnustuksia käsitellessään rohkeasti myös vaikeampia aiheita. Asiapitoisten 
puheenvuorojen lisäksi Maiju osaa myös viihdyttää omalla lämminhenkisellä 
otteellaan.

Tapahtumassa annetaan myös lisätietoja Saamelaisnuorten taidetapahtuman 
tubetusteemaan liittyen.

Koulutustapahtuman toteutuksesta vastaa Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 
Arktista pedagogiikkaa -hanke yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa. 

Tubbejeaddji Mansikkka 
boahtá oahpistit sámenuoraid 

Tubbejeaddji Mansikkka boahtá Anárii skuvlet sámenuoraid 
ja oassálastá maid cuoŋománu 12. beaivve Vuohčus 
Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii. Dáiddadáhpáhusa 
tubbentemái laktáseaddji skuvlen ordnejuvvo duorastaga 
15. 2. dmu 13.00 – 14.00 Sajosa auditorias. Dilálašvuohta 
lea rabas buohkaide.

Mansikkka muitala iežas barggu birra ja movttiidahttá nuoraid eallit 
roahkkatvuođain ja rabasvuođain. Ovdanbuktima maŋŋá Mansikkka 
vástida guldaleddjiid gažaldagaide. Skuvlejupmi striimejuvvo ja vurkejuvvo 
skuvlengeavahusa várás.

Mansikkka (Maiju Voutilainen) doaibmá Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa 
tubbentemá suodjaleaddjin ja maiddái videogilvvu duopmárin. Mansikkka lea 
okta otná beaivve bivnnuheamos tubbejeddjiin Suomas. Son lea stiillalaš lifestyle 
-váikkuheaddji, guhte ráhkista dáidagiid ja moda ja fidne inspirašuvnna sierralágan 
stiilaiskkademiin. Maiju diktá iežas jiena gullot. Son leage ožžon olu rámi das, go 
lea gieđahallan roahkkadit maiddái váigadet áššiid. Áššálaš sáhkavuoruid lassin 
Maiju máhtá maid guoimmuhit liggosis vugiinis. 

Skuvlendáhpáhus fállá maiddái lassedieđuid Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa 
dáiddadáhpáhusa tubbentemá birrá.

Skuvlendáhpáhusa ollašuhttimis vástida Sámi oahpahusguovddáža Árktalaš 
pedagogiikká -fidnu ovttas Sámedikkiin

Tubetteijee Mansikkka 
puátá škovliđ säminuorâid 

Tubetteijee Mansikkka puátá Anarân škovliđ säminuorâid 
já uásálist meid Säminuorâi taaiđâtábáhtusân, mii 
uárnejuvvoo cuáŋuimáánu 12. peeivi Vuáčust. Taaiđâtábáhtus 
tubettemteeman lohtâseijee škovlim uárnejuvvoo tuorâstuv 
15. 2. tme 13.00 – 14.00 Saijoos auditoriost. Tilálâšvuotâ lii 
ávus puohháid, kiäh láá perustum.

Mansikkka muštâl suu syergist já movtijdit nuorâid eelliđ ruokkâdávt já 
ávusmieláin. Oovdânpyehtim maŋa sun västid kuldâleijei koččâmuššáid. Tábáhtus 
vuolgâttuvvoo njuolgist neeti peht já vyerkkejuvvoo škovlimkiävtu várás.

Mansikkka (Maiju Voutilainen) tuáimá Säminuorâi taaiđâtábáhtus tubettem 
suojâleijen sehe videokišto tuámárin. Mansikkka lii tääl ohtâ pivnohumos 
tubetteijee Suomâst. Sun lii fijnâ stiijlâ lifestyle-vaikutteijee, kote räähist taiđuu já 
muoti já moovtásk sierâlágán stijlâkeččâlmijn. Maiju addel jieijâs jienâ kulluđ. Taam 
mield sun lii-uv finnim maaŋgâid tubdâstâsâid, ko lii kieđâvuššâm ruokkâdávt meid 
vaigâdub aašijd. Ášálij sahâvuárui lasseen Maiju máttá meid makkuuttiđ suu jieijâs 
lieggâ vuovijn.

Tábáhtusâst adeluvvojeh meid lasetiäđuh, moh lahtâseh Säminuorâi 
taaiđâtábáhtus tubettemteeman.

Škovlimtábáhtus olášutmist västid Säämi máttááttâskuávdáá Arktâsâš pedagogiik 
-haahâ oovtâstpargoost Sämitiggijn.

https://nuorikulttuuri.fi / teksti ja kuva: Noora Hakulinen

Tubeʹtteei Mansikkka 
puätt škooulted sääʹmnuõrid 

Tubeʹtteei Mansikkka puätt škooulted sääʹmnuõrid 
Aanra da vuässââtt še cuâŋmannu 12. peeiʹv Vuõccust 
jäʹrjstum Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva. Čeäʹppvuõđpeeiʹv 
tubeʹttemtemma õhttneei škooultõs lij neljdpeeiʹv  15. 2. 
klo 13.00 – 14.00 Sajoozz auditoriost. Podd lij äävai pukid 
ǩeäiʹd miõll ǩeäss tok. 

Mansikkka mušttal jiijjâs tuej pirr da mooutat nuõrid tuõttân tuejjeed 
jiijjâs juʹrddjid tuõsttlânji da äävmiõlin. Õuʹddepuʹhttem mâŋŋa son vaʹsttad 
kõõččmõõžžid. Škooultummuš striimjet da ruõkkât škooultõõzz diõtt.

Mansikkka (Maiju Voutilainen) toiʹmm Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv tubeʹttem 
suõjjleejen di ǩeâšt videooi ärvstõõllʼjen. Mansikkka lij õhtt tän poodd peäggtum 
tubbeʹtteei Lääʹddjânnmest. Son lij mallšõs lifestyle-vaaikteei, kååʹtt rääʹǩǩast 
taaid da muoti da inspirââtt jeeʹresnallšem mallǩiõččlõõttmin. Maiju oudd jiijjâs 
jiõn kollʼjed. Tän ǩeeʹjjest son lij vuäǯǯam määŋgaid ǩeiʹttmid ǥu lij ǩiõttʼtõõllâm 
ruõkkâdvuõđin  še vaiggääb aaʹššid. Vueʹǩǩšõs saakkvuârai lââʹssen Maiju silttad še 
hääʹsǩâʹtted  pakkvuõiŋŋsâz vueʹjjin.

Šõddmõõžžast uudet še lââssteâđaid Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv 
tubeʹttemteeʹm pirr.

Škooultummuš teâuddjummšest vaʹsttad Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzz Aarktlaž 
pedagogiik -haʹŋǩǩõs õhttsâžtuejast Sääʹmtiiʹǧǧin.


