
RAPORTTI 

SAAMELAISNUORTEN TAIDETAPAHTUMA 2020 

 

Vuoden 2020 Saamelaisnuorten 

taidetapahtuman järjestelyt 

käynnistyivät normaaliin tapaan 

vuoden alussa.  Opetus- ja 

kulttuuriministeriö myönsi 

päätöksellään 6.2.2020 

(OKM/234/627/2019) valtionavustusta 

vuonna 2020 Saamelaiskäräjien 

nuorisoneuvoston toimintaan ja 

Saamelaisnuorten taidetapahtuman 

järjestämiseen yhteensä 173.000 €. 

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto 

sekä nuorisoneuvosto sopivat valtionavustuksen jakautumisesta siten, että taidetapahtuman 

järjestämiseen ja valtakunnalliseen MOVES-tapahtumaan osallistumiseen varataan 40.000 €. 

Taidetapahtuman työntekijänä aloitti Unna-Maari Pulska helmikuun 17. päivänä. Tapahtuman 

teemaksi oli ilmoitettu valtakunnallisen Nuori Kulttuuri -tapahtuman mukaisesti tanssi. Kuvataiteilija 

Ellen Margaret Gaup-Juuson suunnittelema taidetapahtuman tunnuskuva oli hyväksytty, juliste ja 

postikortit lähetetty kirjapainoon, Taiteen edistämiskeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettu 

tanssivideo kuvattu ja leikattu, tapahtuman majoitusvaraukset tehty, linja-autokuljetusten kilpailutus 

käynnistetty, ruokailujen organisointi aloitettu, tanssiryhmien ohjauksesta sovittu sekä valokuvaaja 

tilattu. Järjestelyt olivat ehtineet jo pitkälle ja niissä olivat mukana mm. Saamelaiskäräjien eri 

keskuksia, saamelaiskulttuurin läänintaiteilija Auri Ahola ja tanssipedagogi Laura Feodoroff. 

Tapahtuman ilmoittautuminen Webropolissa avattiin 11.3.2020. Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto 

joutui kuitenkin ilmoittamaan 12.3.2020 julkaistulla tiedotteella taidetapahtuman peruuntumisesta 

koronainfektion leviämisen estämiseksi. 

Tapahtuman perumisen jälkeen Saamelaiskäräjät haki ministeriöltä tapahtuman järjestämiseksi ja 

valtakunnalliseen MOVES-tapahtumaan osallistumiseksi myönnetyn valtionavustuksen 

käyttötarkoituksen muutosta 20.3.2020 (Dnro 364/D.a.2). Muutospyyntö koski 

taidetapahtumatyöntekijän työnkuvan muuttamista ja varojen käyttämistä taidetapahtuman järjestäjän 

käsikirjan laatimiseen, keskeneräisen historiasivuston valmiiksi toimittamiseen yhteistyössä tehtävää 

varten palkattavan verkkotuottajan kanssa, Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämiseen 

verkkojuhlana fyysisen kokoontumisen sijaan sekä taidetapahtumaesitteen ja PowerPoint-esityksen 

laatimiseen. Historiasivuton työstämistä varten palkattavan työntekijän tehtäviin kuului sivuston 

tekninen toteutus, sekä toimittajan toimittaman aineiston lataaminen sivustolle suomen- ja saamen 

kielillä. Tarkoituksena oli myös toimittaa ja päivittää Oktavuohta-verkkosivustoa. 

Ministeriö hyväksyi valtionavustuksen käyttötarkoituksen muutospyynnön päätöksellään 2.4.2020 

(OKM/234/627/2019), jonka mukaan 6.2.2020 myönnettyä avustusta sai käyttää taidetapahtuman 



projektityöntekijän palkkauskustannuksiin 17.4.2020 asti sekä taidetapahtumaan liittyvän käsikirjan ja 

historiasivuston kustannuksiin. 

Ministeriön 2.4. tekemän päätöksen jälkeen käynnistyivät livelähetyksenä toteutetun 

verkkotapahtuman järjestelyt. Vuoden 2020 taidetapahtumaa vietettiin etänä livelähetyksen muodossa 

17.4.2020. Verkkojuhlaan kutsuttiin osallistumaan videoiden välityksellä mukaan saamelaisia, joiden 

elämään taidetapahtumalla on ollut suuri merkitys. Suuri osa heistä oli taidetapahtumissa ensimmäiset 

askeleensa taiteilijoina ottaneita ja sittemmin menestyksellistä taiteellista uraa luoneita saamelaisia. 

Seuraavat taiteilijat toimittivat videoterveisensä virtuaalisen taidetapahtuman järjestäjille: Niillas 

Holmberg, Ulla Pirttijärvi-Länsman, Hildá Länsman, Anna Näkkäläjärvi-Länsman, Milla Pulska, Auri 

Ahola, Anna Lumikivi, Bigga Aikio, Pinja Pieski, Suvi West, Iŋgá-Máret Gaup-Juuso, Ailu Valle, 

Birit Haarla, Katja Haarla ja Laura Feodoroff. 

Livelähetystä seurattiin ympäri Suomen 

yhteensä yli 500 eri laitteelta ja päivän aikana 

uudella sivustolla vierailtiin yli 700 kertaa. 

Livelähetyksen juonsi taidetapahtuman 

työntekijä Unna-Maari Pulska. 

Verkkotapahtuma oli samalla 

Saamelaisnuorten taidetapahtuman 

historiasivuston avajaistilaisuus. Sivustolle 

koottiin historiatietoa sekä kuva- ja 

videomateriaalia Saamelaisnuorten 

taidetapahtumista vuodesta 1994 lähtien. 

Sivusto on saanut suuren suosion ja kävijöitä on ollut tasaisesti. Lähetys nauhoitettiin ja se on yhä 

katsottavissa historiasivustolla www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com. 

Taidetapahtumatyöntekijä valmisteli ministeriön päätöksen mukaisesti myös Saamelaisnuorten 

taidetapahtuman järjestäjän käsikirjan, joka toimitettiin tiedoksi myös ministeriölle ja jaettiin 

Saamelaiskäräjien kulttuuritoimijoille. Käsikirja sisältää yhteensä 17 sivua ja siihen on koottu 

yleispätevät ohjeet tapahtuman järjestämiseen osa-alueittain järjestäjälle. 

Saamelaiskäräjät teki ministeriölle toisen valtionavustuksen käyttöön liittyvän muutospyynnön 

(14.9.2020), joka koski aiemmassa muutospyynnössä määritellyn valtionavustuksen käyttöajan 

jatkamista ja valtionavustuksen enimmäismäärää. Osa kustannuksista ajoittui aiemmin myönnetyn 

käyttöajan ulkopuolelle. Ministeriö hyväksyi muutospyynnön. Sivusto toimitettiin kolmella saamen 

kielellä ja suomeksi, mikä tarkoitti myös käännöstyön osittaista ostamista koulutus- ja 

oppimateriaalitoimiston ulkopuolelta. Taidetapahtumaa varten tehtyjen majoitus- ja ruokailuvarausten 

peruuntumisesta ei aiheutunut kustannuksia. 

 

Raportin laativat Unna-Maari Pulska ja Ulla Aikio-Puoskari. 

Liitteenä Saamelaisnuorten taidetapahtuman 2020 pääkirja.  

http://www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com/


RAPORTA 

SÁMENUORAID DÁIDDADÁHPÁHUS 

 

Jagi 2020 Sámenuoraid 

dáiddadáhpáhusa ordnemat álge 

dábálaččat jagi álggus. Oahpahus- ja 

kulturministeriija juolludii 

mearrádusainis 6.2.2020 

(OKM/234/627/2919) 

stáhtadoarjaga jagi 2020 Sámedikki 

nuoraidráđi doaimmaide ja 

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa 

lágideapmái oktiibuot 173.000 €. 

Skuvlen- ja 

oahppamateriáladoaimmahat ja 

nuoraidráđđi sohpe stáhtadoarjaga 

juohkašuvvamis nu, ahte dáiddadáhpáhusa lágideapmái ja riikkaviidosaš MOVES-dáhpáhusa 

oassálastimii várrejuvvo 40.000 €. 

Dáiddadáhpáhusa bargin álggahii Unna-Maari Pulska guovvamánu 17. beaivve. Dáhpáhusa temán lei 

almmuhuvvon riikkaviidosaš Nuori kulttuuri -dáhpáhusa mielde dánsa. Govvadáiddár Ellen Margaret 

Gaup-Juuso plánen dáiddadáhpáhusa temágovva lei dohkkehuvvon, plakáhtta ja poastakoarttat 

sáddejuvvon prentehussii, Dáidaga ovddidanguovddážiin ovttasbarggus ollašuhttojuvvon dánsunfilbma 

govvejuvvon ja čuhppojuvvon, dáhpáhusa idjadansajit várrejuvvon, bussesáhtuid fálaldatgilvu 

álggahuvvon, borademiid organiseren álggahuvvon, dánsunjoavkkuid bagadallamis sohppojuvvon ja 

govvejeaddji diŋgojuvvon. Ordnemat ledje juo buori muttus ja dain ledje mielde ee. Sámedikki 

iešguđet guovddážat, sámekultuvrra leanadáiddár Auri Ahola ja dánsunpedagoga Laura Feodoroff. 

Dáhpáhusa almmuheapmi Webropolis rahppojuvvui 11.3.2020. Skuvlen- ja 

oahppamateriáladoaimmahat šattai goittotge almmuhit dieđáhusain 12.3.2020, ahte dáiddadáhpáhus 

šluhttejuvvo koronainfekšuvnna leavvama eastadeami dihte. 

Dáhpáhusa šluhttema maŋŋá Sámediggi ozai ministeriijas dáhpáhusa lágideapmái ja riikkaviidosaš 

MOVES-dáhpáhusa oassálastimii juolluduvvon stáhtadoarjaga geavahanulbmila rievdadeami 

(20.3.2020 (Dnro 364/D.a.2). Rievdadusbivdda guoskkai dáiddadáhpáhusbargi bargogova 

rievdadeami ja doarjaga geavaheami dáiddadáhpáhusa lágideaddji rávagirjjáža ráhkadeapmái, 

gaskandaga historjásiidduid gárvemii ovttasbarggus dán várás bálkáhuvvon fierbmebuvttadeddjiin, 

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa lágideapmái fierbmeávvudeami hámis fysalaš čoahkkaneami sadjái ja 

maiddái dáiddadáhpáhusbrošyra ja PowerPoint-ovdanbuktima ráhkadeapmái. Historjásiidduid 

ráhkadeami várás bálkáhuvvon bargi bargguide gulle siidduid teknihkalaš ollašuhttin ja maiddái 

doaimmaheaddji ráhkadan materiála lasiheapmi siidduide suoma- ja sámegielaide. Ulbmil lei maiddái 

doaimmahit ja beaivádit Oktavuohta-fierbmesiidduid. 



Ministeriija dohkkehii stáhtadoarjaga geavahanulbmila rievdadusbivdaga mearrádusainis 2.4.2020 

(OKM/234/627/2019), man mielde 6.2.2020 juolluduvvon doarjaga oaččui geavahit dáiddadáhpáhusa 

prošeaktabargi bálkágoluide 17.4.2020 rádjái ja dáiddadáhpáhussii laktáseaddji rávagirjjáža ja 

historjásiidduid goasttádusaide. 

Ministeriija mearrádusa maŋŋá 2.4. álggahuvvojedje fierbmeávvudeami ordnemat. Jagi 2020 

dáiddadáhpáhus dollojuvvui livesáttan 17.4.2020. Fierbmeávvudeapmái bovdejuvvojedje oassálastit 

video bokte sápmelaččat, geaid eallimii dáiddadáhpáhusas lea leamaš stuorra mearkkašupmi. Stuorra 

oassi sis ledje váldán dáiddadáhpáhusas vuosttaš lávkkiset dáiddárin ja maŋŋeleappos menestuvvan 

bures dáiddalaš suorggis. Čuovvovaš dáiddárat sáddejedje filbmadearvvuođaid virtuála 

dáiddadáhpáhussii: Niillas Holmberg, Ulla Pirttijärvi-Länsman, Hildá Länsman, Anna Näkkäläjärvi-

Länsman, Milla Pulska, Auri Ahola, Anna Lumikivi, Bigga Aikio, Pinja Pieski, Suvi West, Iŋgá-Máret 

Gaup-Juuso, Ailu Valle, Birit Haarla, Katja Haarla ja Laura Feodoroff. 

Livesáddaga čuvvo miehtá Suoma oktiibuot 500 

iešguđet rusttegiin ja beaivvi áigge siidduin 

gallededje badjel 700 geardde. Livesáddaga 

láidestii dáiddadáhpáhusbargi Unna-Maari 

Pulska. Fierbmedáhpáhus lei seammás 

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa historjásiidduid 

rahpandilálašvuohta. Siidduide čohkkejuvvui 

sihke govva- ja filbmamateriála Sámenuoraid 

dáiddadáhpáhusain jagi 1994 rájes. Siiddut leat 

šaddan hui bivnnuhin ja doppe leat 

galledeaddjit goasii beaivválaččat. Sátta báddejuvvui ja dan sáhttá ain geahččat historjásiidduin 

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com. 

Dáiddadáhpáhusbargi válmmaštalai ministeriija mearrádusa mielde maiddái Sámenuoraid 

dáiddadáhpáhusa lágideaddji rávagirjjáža, mii sáddejuvvui diehtun maiddái ministeriijai ja 

juhkkojuvvui Sámedikki kulturdoibmiide. Rávagirjjáš sisttisdoallá oktiibuot 17 siiddu ja dasa leat 

čohkkejuvvon almmolaš rávvagat dáhpáhusa lágideapmái iešguđet osiid mielde. 

Sámediggi dagai ministeriijai nuppi stáhtadoarjaga geavaheapmái laktáseaddji rievdadusbivdaga 

(14.9.2020), mii guoskkai ovddit rievdadusbivdagis meroštallojuvvon stáhtadoarjaga geavahanáiggi 

joatkimii ja stáhtadoarjaga eanemus mearrái. Oassi goluin geavahuvvojedje ovdal juolluduvvon 

geavahanáiggi olggobealde. Ministeriija dohkkehii rievdadusbivdaga. Siiddut doaimmahuvvojedje 

golmma sámegillii ja suomagillii, man geažil maiddái jorgalusbarggut ostojuvvojedje muhtun oassái 

skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahaga olggobealde. Dáiddadáhpáhusa várás ráhkaduvvon 

idjadansajiid ja borademiid várremiid šluhttemis eai šaddan golut. 

 

Raportta ráhkadeigga Unna-Maari Pulska ja Ulla Aikio-Puoskari. 

Mielddusin Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa rehketdoallogirji. 

http://www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com/

